Ιστορικό υπόβαθρο-αναδροµή: Σίβυλλα Μέριαν (Sibylla Merian)
Η Σίβυλλα Μέριαν (Sybilla Merian) γεννήθηκε σε µια εποχή που αναγνωρίστηκε ως µια ανάδυση σε µια
νέα ιστορική περίοδο, όχι µόνο από τους σηµερινούς ιστορικούς, αλλά και από τους τότε. Έβλεπαν τους
εαυτούς τους να περιβάλλονται από ζωντανές ιδέες, νέα γνώση και ανατροπές σε πολλούς τοµείς.
Η κοινωνική αλλαγή στις αρχές της σύγχρονης εποχής, ιδιαίτερα το Μπαρόκ οδήγησε σε ένα µεγάλο
ενδιαφέρον για το εξωτικό, το θαυµατουργό και µε την κυριολεκτική του έννοια, το αξιοσηµείωτο.
Αν και ήταν πολλές οι αιτίες, δεν ήταν καθόλου θρησκευτικές. Καθένας θα µπορούσε να αναγνωρίζει τις
αρχές της δηµιουργίας σε κάθε κοµµάτι του. Αυτό θα µπορούσε να εκφραστεί µε τον όρο του
Μακρόκοσµου στον Μικρόκοσµο.
Κατά συνέπεια, ένας µεγάλος αριθµός από τα
λεγόµενα «προθήκες θαυµάτων» ή «προθήκες
από παράδοξα» σχηµατίστηκαν, και είναι σε
κάποιο βαθµό οι πρόγονοι των σύγχρονων
µουσείων.
Διαφέρουν από τις µεσαιωνικές προθήκες
επειδή περιέχουν αντικείµενα µικρής οικονοµικής
αξίας, αλλά υψηλής εκτίµησης. Αρχικά είχαν
συλλεγεί πολύτιµα µέταλλα, κοσµήµατα,
µαργαριτάρια, κ.λ.π. Κοµµάτια που έχουν αξία αν
και ήταν ακατέργαστα.
Ωστόσο, κοµµάτια της Αναγεννησιακής
τέχνης, ταριχευµένα ζώα, µηχανές, αποξηραµένα
φυτά, οπτικές συσκευές, κ.λπ. (που δεν έχουν κατ’
ανάγκη µια υλική αξία) συλλέχθηκαν και
εκτέθηκαν στις προθήκες.
Αυτές οι προθήκες βρέθηκαν µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Ήταν προθήκες που εκτίθετο το
κύρος της αριστοκρατίας (π.χ. των Μεδίκων),
αλλά και συλλογές των µελών της Δηµοκρατίας
των γραµµάτων, όπως αυτές του Ιησουίτη
Αθανασίου Κίρχερ (Athanasius Kircher) ή του
Νταν Ολ Ουόρµ (Dane Ole Worm). Επιπλέον
υπήρχαν επίσης συλλογές για εκπαιδευτικούς
σκοπούς, όπως αυτές του Franckesche Stiftungen

Εικόνα 1: Προθήκη του Όλε Γουόρµ (Ole Worm). Πηγή:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Musei_Wormiani_
Historia.jpg, πρόσβαση: 06-03-2013

στο Χάλ
(Halle)
(Γερµανία).1
Κάποια
προσοχή
πρέπει να δοθεί
στη συλλογή
του
προαναφερόµε
νου Αθανασίου
Κίρχερ. Έως τα
µέσα του 17ου
αιώνα, είχε
ιδρύσει το
µεγαλύτερο και Εικόνα 2: Η Σίβυλλα Μέριαν σε
πιο γνωστό
γερµανικό γραµµατόσηµο των
γραφείο για τα 500  DM. Πηγή:
http://commons.wikimedia.org/wiki/F
θαύµατα της
ile:Merian_500DM.jpg, πρόσβαση:
εποχής. Ήταν ο 06-03-2013
τόπος για να
κάνουν οι ευγενείς και οι λόγιοι ένα ταξιδάκι στη
Ρώµη.
Με τη θέση του στο Collegium Romanum , το
διάσηµο κολέγιο Ιησουιτών , o Κίρχερ ήταν στο
κέντρο ενός από τα πιο ισχυρά επιστηµονικά και
πολιτικά δίκτυα στον κόσµο. Με το αίτηµά της
για ενεργό εκχριστιανισµό, η εκκλησία έστειλε
µοναχούς ως ιεραπόστολους σε όλο τον τότε
γνωστό κόσµο, ακόµη και σε µέρη που δεν είχαν
ακόµη ανακαλυφθεί.
Ειδικά οι Ιησουίτες , οι οποίοι είδαν τους
εαυτούς τους ως την αιχµή του δόρατος της
αντιµεταρρύθµισης, ήταν ενεργοί όχι µόνο στην
Ευρώπη αλλά και στην Αφρική , την Κίνα και την
Αµερική. Πληροφορίες σχετικά µε όλες αυτές τις
χώρες, το πολιτιστικό, επιστηµονικό και
τεχνολογικό τους επίπεδο, και φυσικά για τη
χλωρίδα και την πανίδα στάλθηκαν στη Ρώµη.
Εκτός από γραπτές εκθέσεις έστειλαν πορσελάνη,
ταριχευµένα ζώα, φυτά ή τουλάχιστον
απεικονίσεις τους. Όλα αυτά τα αντικείµενα και
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τις πληροφορίες, στο βαθµό που αυτό ήταν
ενδιαφέρον για τους µελετητές, συσσωρεύτηκαν
στο γραφείο του Αθανάσιου Κίρχερ, που έγραψε
(και δηµοσίευσε) γι’ αυτό και το συµπεριέλαβε
στην προθήκη του.
Η ιδιαίτερη αδυναµία για την Κίνα κατά τη
Μπαρόκ περίοδο, για παράδειγµα, πυροδοτήθηκε
τουλάχιστον από το βιβλίο του Κίρχερ «China
Illustrata ». Το βιβλίο αυτό περιέχει µια
πολύχρωµη περιγραφή της Κίνας και του
πολιτισµού της. Από µια σύγχρονη άποψη, η
εικόνα ήταν αρκετά διαστρεβλωµένη. Το ότι ο
Kircher είχε µόνο γραπτά αρχεία και κάποια
αντικείµενα, δεν αποτελεί έκπληξη.2
Συχνά τα αντικείµενα περνούσαν από πολλά
χέρια πριν να ενσωµατωθούν σε µια συλλογή.
Αυτό άνοιξε την πόρτα για λάθη και απάτες που
µπορεί να φαίνονται αρκετά περίεργα από µια
σύγχρονη σκοπιά. Για παράδειγµα, τα οστά του
Narwhal αναγνωρίστηκαν ως τα κέρατα του
µονόκερου. Συχνά είχαν εκτεθεί, τοποθετηµένα σε
ένα βαλσαµωµένο πόνυ. Οι σκελετοί των
γοργονών θα µπορούσαν να βρεθούν, καθώς και

Εικόνα 2: Αρχική σελίδα του βιβλίου του Μόφετ.
Πηγή:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Theater_of_Insects.j
pg, πρόσβαση: 06-03-2013

οστά από γίγαντες (απολιθωµένα οστά). Ένα

άλλο λάθος αφορούσε το παραδεισένιο πουλί. Για
αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα είχε υποτεθεί
ότι δεν είχε πόδια. Οι Ευρωπαίοι συλλέκτες
ξεγελάστηκαν από το έθιµο των ιθαγενών
κυνηγών να κόβουν τα πόδια πριν να ταριχεύσουν
το σώµα.3
Εκτός από τα νεκρά ζώα και φυτά, τα ζωντανά
φυτά είχαν µεγάλο ενδιαφέρον. Στα τέλη του 17ου
αιώνα υπήρχε µια αιφνίδια µαζική ζήτηση για
τουλίπες στην Ολλανδία. Ακόµη και για τους
πλούσιους, ήταν εύκολο να καταλήξουν σε
πτώχευση αναπτύσσοντας µια εµµονή για τις
τουλίπες.4
Η έρευνα και η περιγραφή των εντόµων ήταν
µια αρκετά νέα περιοχή για τους φιλοσόφους της
φύσης. Τα πρώτα βιβλία που ασχολούνται
αποκλειστικά και µόνο µε τα έντοµα δεν είχαν
δηµοσιευθεί πριν από το τέλος του 16ου αιώνα.
Πολύ λίγα βιβλία είχαν τόσο µεγάλη επιτυχία,
όπως αυτά της Σίβυλλα Μέριαν.
Ένα από τα πιο αναγνωρισµένα βιβλία για τα
έντοµα είχε πολλούς πατέρες. Στα τέλη του 16ου
αιώνα ο Άγγλος γιατρός Τόµας Μόφετ (Thomas
Moffet), (επίσης Mouffet και Muffet ) συνέταξε
ένα βιβλίο µε έντοµα χρησιµοποιώντας διάφορες
αδηµοσίευτες πηγές. Ωστόσο δεν µπορούσε να το
εκδώσει. Εµφανίστηκε 30 χρόνια µετά το θάνατό
του, δηµοσιευµένο από τον διάσηµο γιατρό
Θεοντόρ ντε Μαγιέρν (Théodore de Mayerne).
Στην πρώτη σελίδα του βιβλίου µε τίτλο
«Theatrum Insectorum » (Θέατρο των Εντόµων),
µπορεί κανείς να βρει τα ονόµατα των Κόνραντ
Γκέσνερ (Conrad Gesner), Έντουρντ Γουότον
(Edward Wotton) και Τόµας Πένυ (Thomas
Penny). Οι Γκέσνερ και Γουότον είχαν ήδη
πεθάνει στα µέσα του 16ου αιώνα. Αυτό σηµαίνει
ότι το έργο του 1634 περιείχε πληροφορίες που
είχαν αποκτηθεί κάποιες γενιές νωρίτερα. Αυτό
µπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι µόνο πολύ
λίγοι άνθρωποι ασχολούνταν µε την παρατήρηση
των εντόµων, ιδιαίτερα µε τα ολοµεταβολικά
(holometabolic) έντοµα Έως τα µέσα του 17ου
αιώνα µπορεί κανείς να βρει έναν αυξανόµενο
αριθµό των δηµοσιευµένων έργων για τα έντοµα.
Για να δώσω ένα παράδειγµα , ο Τζών
Σάµενταµ (Jan Swammerdam), ένας Ολλανδός
λόγιος, έγραψε το 1669 το βιβλίο «Historia
Insectorum Generalis » (Γενική Ιστορία των
Εντόµων) όπου αναφερόταν στη µετατροπή των
εντόµων από το αυγό στην προνύµφη και τελικά
στα ανεπτυγµένα έντοµα. Ήταν από τους πρώτους
που χρησιµοποίησαν οπτικό εξοπλισµό, όπως
µεγεθυντικούς φακούς και µικροσκόπια για
3

2

4

	
  Δες	
  Findlen,	
  Athanasius	
  Kircher.	
  

2

	
  Findlen,	
  "Φυσική	
  Ιστορία",	
  456.	
  
	
  Kerner,	
  Κουκούλια	
  μεταξοσκωλήκων.	
  

Ιστορικό υπόβαθρο-αναδροµή: Σίβυλλα Μέριαν

Storytelling Teaching Model: http://science-story-telling.eu

παρατήρηση. Η µεταµόρφωση των εντόµων ήταν
ένα θέµα του Ζαν Γκόνταρτ (Johannes Goedaert)
καθώς και του Σάµερνταµ. Ο Γκόνταρτ

Εικόνα 4: Πίνακας από τη «µεταµόρφωση» του Γκόνταρτ.
Πηγή:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Geodart_Metamorphosis_1
663.png , πρόσβαση: 06-03-2013

δηµοσίευσε ένα βιβλίο αποκλειστικά αφιερωµένο
σε αυτό το µετασχηµατισµό, το «Metamorphosis
Et Historia Naturalis Insectorum» (Μεταµόρφωση
και Φυσική Ιστορία των Εντόµων), το οποίο
δηµοσιεύθηκε το 1662.
Αλλά ήταν o Φραντσέσκο Ρέντι (Francesco
Redi), ο πρώτος που δείχνει, ότι δεν υπάρχει
τέτοιο πράγµα όπως αβιογένεση, δηλαδή
δηµιουργία των εντόµων από το τίποτα.
Διεξάγωντας πειράµατα µε καλυµµένο και
ακάλυπτο κρέας έδειξε ότι τα έντοµα
εµφανίστηκαν µόνο εκεί όπου είχαν αφήσει από
πριν τα αυγά τους.
Χωρίς αµφιβολία η Σίβυλλα Μέριαν δεν ήταν
η πρώτη που παρατήρησε τη µεταµόρφωση των
εντόµων, αλλά αυτό δεν µπορεί να µειώσει τα
επιτεύγµατά της. Ήταν από τους πρώτους που
παρατήρησε τη σηµασία των συγκεκριµένων
φυτών ξενιστών για τα έντοµα. Ίσως ακόµα πιο
σηµαντικό είναι η εξαιρετικά υψηλή ποιότητα των
εικόνων της και µαζί µε αυτό η ακρίβεια των
παρατηρήσεων της. Όπου ήταν δυνατόν
ζωγράφιζε τα ζωντανά έντοµα και δεν
περιοριζόταν στα νεκρά έντοµα από τις διάφορες
συλλογές.
Τα έργα της Sibylla Merian έτυχαν πολύ
θετικής υποδοχής από τον κόσµο των γραµµάτων.
Όπως επισηµαίνει η ιστορικός Londa Schiebinger,
υπήρχαν επίσης πολύ λίγες δυσαρέσκειες λόγω
του γυναικείου φύλου της µέχρι τον 19ο αιώνα .
Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι από τους
προαναφερθείσες µελετητές ήταν γιατροί. Η
µελέτη της ιατρικής ήταν η µόνη ακαδηµαϊκή
επιστήµη, που εξασφάλιζε την κατανόηση της
φύσης και της φυσικής ιστορίας.
Στην περίπτωση αυτή, τίθεται το ερώτηµα, πώς
µια γυναίκα χωρίς τίτλους, γεννηµένη και
µεγαλωµένη στο σπίτι ενός τεχνίτη και µάστορα
βρήκε το δρόµο της προς την φυσική ιστορία. Η
απάντηση είναι, σίγουρα, πολύπλευρη. Δύο
πτυχές φαίνεται να έχουν µεγάλη σηµασία.

Από τη µία πλευρά, οι κάµπιες, οι
µεταξοσκώληκες για να είµαστε ακριβείς, ήταν
οικονοµικά ενδιαφέρουσες. Από τη γνώση της
προέλευσης του µεταξιού προέκυψε η επιθυµία
για ευρωπαϊκή καλλιέργεια µεταξοσκώληκα.
Κάποιος µπορεί να υποθέσει ότι η Sibylla Merian
επισκέφθηκε ένα τέτοιο σταθµό αναπαραγωγής.
Αργότερα πάντα ενδιαφέρονταν για µια
εναλλακτική λύση για το µεταξοσκώληκα.5
Από την άλλη πλευρά ήταν η κόρη ενός
διάσηµου χαράκτη και πήρε µια πρώτη
επαγγελµατική κατάρτιση στο εργαστήριο του
πατριού της, ο οποίος εργάστηκε ως ζωγράφος και
χαράκτης. Οι χαράκτες και οι εικονογράφοι ήταν
περιζήτητοι τον 17ο αιώνα για την παραγωγή
βιβλίων. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο, η
ζωγραφική από τη φύση και όχι από µια
περιγραφή ήταν αρκετά σηµαντική. Ως εκ
τούτου, η προσεκτική παρατήρηση και η
ζωγραφική από τη φύση ήταν µέρος της
εκπαίδευσής της.
Often the engravers were not only contractors
but publishers on their own risk. This often led to
alterations in the books of scholars to match the
assumed taste of the Συχνά οι χαράκτες δεν ήταν
µόνο εργολάβοι αλλά και εκδότες µε δική τους

Εικόνα 5: Πίνακας 23 από το βιβλίο της Μέριαν «Metamorphosis insectorum Surinamensium». Πηγή:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Merian_Metamorp
hosis_XXIII.jpg, πρόσβαση:06-03-2013
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τροποποιήσεις στα βιβλία των µελετητών για να
ταιριάζουν µε τις υποτιθέµενες προτιµήσεις της
εποχής.6
Ο πατέρας της Μέριαν για παράδειγµα,
δηµοσίευσε ένα βιβλίο για τα λουλούδια. Το ίδιο
έκανε και η κόρη του µερικές δεκαετίες αργότερα.
Τα βιβλία αυτά δεν χρησιµεύουν µόνο ως
εγχειρίδια , αλλά έχουν στόχο και την απόλαυση
των αναγνωστών. Το βιβλίο της Σίβυλλα Μέριαν
ονοµάζονταν Blumenbuch (Βιβλίων των
λουλουδιών) είχε ως στόχο, να είναι ένα
διάγραµµα κεντήµατος για τα γυναίκες της
ανώτερης τάξης.7
Κάποιος µπορεί να συµπεράνει η Σίβυλλα
Μέριαν είχε µια καλή βάση για να ξεκινήσει µε
την έρευνα των φυτών και εντόµων. Ειδικά το
Άµστερνταµ ως τόπος κατοικίας στα τελευταία
της χρόνια ήταν το ιδανικό µέρος. Οι Κάτω
Χώρες ήταν από τις κορυφαίες ναυτικές δυνάµεις
της εποχής και ένα από τα πιο σηµαντικά σηµεία
συναλλαγών για τα εµπορεύµατα από την
Αµερική. Ως εκ τούτου, ήταν δυνατό για την ίδια
να πάει στο Σουρινάµ την Ολλανδική αποικία
στην Αµερική. Ο βασικός λόγος για τον οποίο
έκανε αυτό το ταξίδι, στο οποίο συνοδευόταν από
τη µεγαλύτερη κόρη της, ήταν να µελετήσει τις
πεταλούδες και τη µεταµόρφωσή τους.
Τα εµπορεύµατα από άλλες ηπείρους, δεν
ικανοποιούσαν µόνο την περιέργεια της εποχής,
αλλά ήταν επίσης οικονοµικά σηµαντικά. Η
αναζήτηση για θεραπείες για τις νέες ασθένειες
που εµφανίστηκαν στις αποικίες ήταν µεγάλης
σηµασίας για τις αποικιακές αυτοκρατορίες. Αυτά
τα φυτά θα µπορούσαν επίσης να δηµιουργήσουν
µεγάλα κέρδη στον παλιό κόσµο. Ως παράδειγµα
µπορούµε να πάρουµε το κακάο, που ήρθε ως ένα
ιατρικό τονωτικό στην Ευρώπη και στη συνέχεια
χρησιµοποιήθηκε ως ρόφηµα.
Φυσικά ο γηγενής πληθυσµός δεν ήταν
πρόθυµος να συνεργαστεί µε τους καταπιεστές
του.
Θα µπορούσαν να πιεστούν για να εργαστούν,
αλλά όχι για να αποκαλύψουν τις γνώσεις τους.
Η Sibylla Merian ήταν µία από τους λίγους
φυσιοδίφες που έκανε τους φίλους µε τµήµατα
του γηγενούς πληθυσµού.8
Αργότερα επέκρινε την καταστολή του
φυσικού πληθυσµού από τους αποικιακούς
κυρίαρχους.9
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Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η όρεξη για νέες
γνώσεις είχε τα όρια της. Κάποιες γνώσεις δεν
ήταν κατάλληλες για µεταβίβαση στα µάτια των
περισσότερων συγγραφέων. Οι γηγενείς θα
µπορούσαν να αποτρέψουν την εγκυµοσύνη και
να προκαλέσουν αποβολή για παράδειγµα,
χρησιµοποιώντας κάποια φυτά. Μία από τις πολύ
λίγες αναφορές σχετικά µε αυτό γράφτηκε από τη
Σίβυλλα Μέριαν. Αν και δεν ήταν η µόνη που το
ανέφερε, η γνώση δεν µεταφέρθηκε στην Ευρώπη.
Κάποιος µπορεί να συµπεράνει ότι το Μπαρόκ
ήταν µια εποχή όπου ήταν δυνατό για τις γυναίκες
να συµµετέχουν στην επιστήµη, αλλά ως
παθητικές καταναλώτριες ως επί το πλείστον.
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