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KIM BYŁA?

Kobieta urodziła się 2 kwietnia 1647 r. we Frankfurcie. Jej ojciec zmwrł, gdy kobieta
miała zaledwie 3 lata. Jednak nowy partner jej matki w dużej mierze przyczynił się
do zasług Marii dla świata. Był on malarzem specjalizującym się w martwej naturze,

który przekazał jej swoje umiejętności. Już w wieki 13 lat dziewczynka malowała
owady oraz kwiaty na podstawie własnych obserwacji. W młodości zajmowała się
poszukiwaniem owadów i uwiecznianiem ich na płótnie. Jednak pasja kobiety
zamieniła się w jej główne zainteresowanie, któremu się oddała. Nauczyła się

łaciny i jako dorosła kobieta kontynuowała swoje badania. 



Swoje obserwacje kobieta zaczęła od
jedwabników. Następnie skupiła się
na motylach i ćmach powstałych z

gąsiennic. To spowodowało, że
biolożka zbierała wszelkie gąsiennice

do swojej pracowni, malowała je i
obserwowałą przemianę. Dziennik z

wizerunkami i informacjami na temat
znalezionych żyjątek prowadziła przez

30 lat.
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Pierwsze zachowane prace malarskie Merian pochodzą z
1668 r. i przedstawiają martwą naturę oraz żabę z ważką. W
1675 r. ukazało się pierwsze wydanie książki 'Blumenbuch',
a pare lat później wyszły kolejne części. Każda część
składała się z dwunastu tablic z wizerunkiem kwiatów i
wieńców, na których można było spotkać motyle,
gąsienice czy pająki. Obrazy Marien zyskały na
popularności przez to, że ojczym ceniący jej artyzm
sprzedawał je w holenderskim miasteczku Utrechcie 



Prócz obserwowania gąsienic i
motyli Merian interesowała się
również metamorfozą chrząszczy.
Zjawiska te opisała w wydanym w
1679 roku dziele ' Der Raupen
wunderbare Verwandlung und
sonderbare Blumennahrung' (pol.
„Cudowna przemiana gąsienicy i
jej szczególne pożywienie
kwiatowe”) z 50 grafikami

 

Merian uznawana jest za pionierkę
entomologii. Przyczyniła się do
wyjaśnienia cyklu rozwojowego owadów
ukazując cała drogę przeobrażenia się
gąsiennicy w motyla, oraz
dokumentując dietę gąsienic.
Udowodniła, że każdy rodzaj motyla
będąc gąsienicą żywi się innym
rodzajem kwiatów. Dzięki niej zaczęto
wprowadzać teorię, że gąsienice rodzą
się samoistnie z zepsutej materii.



Uważam, że Maria Sibylla Merian jest
niesamowitą postacią. Połączyła naukę z
artyzmem tworząc delikatne, subtelne,
kolorowe obrazy, które jednocześnie są

źródłem wielu informacji. Poza
ilustracjami motyli i gąsienic biolożka 

 przedstawiała również wizerunek i
sposób życia

mrówek, pająków, płazów i gadów.
połączyła swoje dwie pasje przyczyniając

się do rozpowszechnienia wiedzy
biologicznej, która umożliwiła

następnym naukowcom rozszerzanie
wiedzy w zakresie entomologii 


