
Цветя



 Цветя е общо понятие, което обхваща всички храстовидни или тревисти

растения, които се размножават посредством цветове. Цветовете имат

естетическа функция в ежедневието на хората. С думата също така се 

обозначава цвета на такова растение, откъснат заедно с част от стъблото



 С красотата на съцветията и разнообразието от багри, форми и благоухания, 
цветята привличат хората от дълбока древност и непреходно присъстват в 
бита, обичаите и вярванията им. Отглеждането и използването на цветя е 
отговор на стремежа на човека да пресъздава красотата на природата и да я 
задържа по-близо край себе си.

 Едно от седемте чудеса на античния свят били Висящите градини на 
Семирамида. Според Библията райската градина било първото място, където
живели хората преди да извършат първородния грях. В пантеоните на много 
митологии присъстват божества на цветята, растенията (и пролетта). В 
древногръцката митология това е Хлорида (Хлорис), чийто еквивалент в 
римската митология е Флора. Името ѝ е синоним на царството на растенията
(„флора и фауна“). Ацтеките почитат Шочипилли (Xochipilli), чието име на 
нахуатл значи „Принц на цветята“ или „Дете на цветята“, и неговата сестра-
близначка Шочикетцал (Xochiquetzal, „красива като цвете“)



 Цветя са отглеждали хората на Древен Египет и Китай, Древна Индия, 

Япония, Гърция и Персия. В Китай 3000 години преди новата ера са

отглеждани масово рози и хризантеми, като са били използвани не само 

за украса, но и в кулинарията.[1] В Древна Индия парковете и частните

градини били място за отмора и оздравително възстановяване, 

споменават се в „Махабхарата“, „Кама Сутра“, „Гаруда Пурана“, в поеми

на Калидаса.[2] В Древна Япония са възникнали две свързани с цветята

изкуства – на отглеждането на миниатюрни дръвчета бонзай, и икебана –

изкуството на изящното аранжиране на цветя. Известни са и 

древногръцките покривни градини от саксийни цветя, свързани с култа

към бог Адонис.[3]



 Цветята винаги са съпътствали празниците, церемониите и обичаите на 

хората от всички краища по света. Неизменно се подаряват цветя на 

празници като Деня на жената, Цветница, рождени и имени дни, на 

сватби, при раждания и кръщения. Цветята са елемент и от траурните

ритуали, при чествания на годишнини от събития, военни церемонии, 

артистични бенефиси. Има и празници и карнавали, посветени

изключително на цветята, като Карнавала на цветята в Ница, датиращ от 

1876 г., когато била организирана „битка“ с цветя, заменена след това от 

практиката да се разменят букети.



 глухарчето – от чиито листа се прави салата, от цветовете – вино, само 

венчелистчетата като подправка на ястия с ориз;

 латинката – цветове и семена;

 розата – венчелистчетата се използват за сладко от рози, розово желе, 

розов сироп;

 теменугата – венчелистчета, цели цветове;

 слънчогледът – цветни пъпки, венчелистчета, семена;

 хибискус – изсушените му цветове се ползват за чай;

 шафранов минзухар – от чиито цветове се извлича подправката шафран.
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Възприемането на цветята като символ на красотата и


