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Abstract. In May 2007 three hundred years have passed since Carolus Linnaeus was born. He is
the father of modern taxonomy and his system for naming, ranking and classifying organisms is
still in wide use today, although with many changes. Linnaeus is best known as a botanist, and has
been often recognized as the “flower king”. Through his work, Linnaeus has become the most
well-known Swedish scientist, both internationally and in Sweden.
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1. Wstêp

W roku bie¿¹cym minê³o 300 lat od urodzin
Karola Linneusza. Z tej okazji w Szwecji, ale
równie¿ w innych krajach, jak np. w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie w 1788 r. powsta³o Linnean Society of
London, œrodowiska przyrodnicze uroczyœcie
œwiêtowa³y tê rocznicê. Organizowano konferen-
cje, sympozja, spotkania, wystawy, pojawi³o siê
sporo pozycji literatury poœwiêconej ¿yciu i pracy
naukowej Linneusza. W Szwecji zdwojono wysi³ki
nad opracowaniem jego obfitej korespondencji.
W miejscowoœciach, w których ¿y³ i dzia³a³ wielki
uczony muzea zachêca³y do odwiedzin i zapozna-
nia siê z jego spuœcizn¹. W internecie mo¿na by³o
tak¿e znaleŸæ wiele stron na temat rocznicy.

W Polsce, w programie 54. Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Botanicznego w Szczecinie, pod
has³em: „Botanika w Polsce – sukcesy, problemy,
perspektywy” znalaz³y siê referaty poœwiêcone
300-leciu urodzin Linneusza. Niestety, mo¿na siê
by³o z nimi zapoznaæ tylko w postaci streszczeñ,
poniewa¿ nie stawili siê prelegenci (ze Szwecji i
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z Polski). Pozosta³ wiêc niedosyt i wra¿enie, ¿e ta rocznica, wa¿na dla przyrodników,
a szczególnie dla botaników, nie zosta³a w Polsce upamiêtniona w sposób wystar-
czaj¹cy. Tym bardziej, ¿e brakuje u nas wiêkszych opracowañ poœwiêconych postaci
wielkiego Szweda.

Celem niniejszego opracowania jest przybli¿enie sylwetki (¿ycia, badañ, twórczoœci
pisarskiej, podró¿y, korespondencji, a tak¿e myœli naukowej) Karola Linneusza. Siêga-
nie w przesz³oœæ, dla poznania dokonañ naszych poprzedników, jest konieczne i po¿y-
teczne choæby z dwóch powodów. Po pierwsze, historia magistra vitae, a po drugie,
historiam nescire hoc est semper puerum esse czyli – nie znaæ historii, to byæ zawsze
dzieckiem (MICHALUNIO, 2005).

2. Materia³ i koncepcja pracy

W opracowaniu wykorzystano wybrane (z ogromnej ich liczby) pozycje literatury
poœwiêcone osobie i dzie³u Karola Linneusza, zarówno te wydane z okazji 300-lecia
jego urodzin, jak i wczeœniejsze. Korzystano te¿ z danych zawartych na stronach interne-
towych instytucji i towarzystw w Szwecji i poza ni¹, które bra³y udzia³ w uczczeniu tej
rocznicy. W przegl¹dzie uwzglêdniono przede wszystkim opracowania mówi¹ce
o Linneuszu jako botaniku.

3. ¯ycie i dzie³o

3.1 Koleje ¿ycia i dokonañ

Dziadek Karola Linneusza, jak wiêkszoœæ ówczesnych szwedzkich wieœniaków, nie
mia³ nazwiska i by³ znany jako Ingemar Bengtsson, syn Bengta Ingemarssona. Kiedy
ojciec Karola, Nils Ingemarsson (1674-1748) zapisywa³ siê na uniwersytet w Lund,
poda³ dla celów rejestracyjnych nazwisko Linnaeus. Wywodzi³ je od wyrazu „linn”, co
w smalandzkim dialekcie oznacza³o lipê (Tilia cordata), której du¿y i stary okaz rós³
w maj¹tku rodzinnym zwanym w XVII w. – Linnegard.

Tak wiêc skrócony rodowód Karola Linneusza wygl¹da nastêpuj¹co: pradziad –
Bengt Ingemarsson, dziad – Ingemar Bengtsson, ojciec – Nils Ingemarsson-Linnaeus
(UGGLA, 1957; STEARN i BRIDSON, 1978).

Karol Linneusz urodzi³ siê 23 maja 1707 r. w Råshult k. Stenbrohult w prowincji
Smalandia (Småland) w Szwecji, z rodziców Nilsa Ingemarssona-Linnaeusa i Christiny
Brodersonii. W niespe³na dwa lata potem rodzina przenios³a siê do Stenbrohult, gdzie
ojciec obj¹³ stanowisko proboszcza w parafii, po œmierci teœcia. Karol mia³ czworo
rodzeñstwa – Annê Mariê, Zofiê Julianê, Samuela i Emerencjê.

Ojciec by³ amatorem-botanikiem i ogrodnikiem. Kiedy w 1732 r. Karol sporz¹dzi³
listê roœlin domowego ogrodu okaza³o siê, ¿e ros³o w nim blisko 225 rodzajów! Nils
zami³owaniem swym zarazi³ Karola, który doœæ wczeœnie zacz¹³ siê interesowaæ roœli-
nami (jako 5-latek posiada³ nawet swój w³asny ogródek). Zanudza³ ojca pytaniami o ich
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nazwy. Byæ mo¿e w tym okresie ¿ycia Linneusza nale¿y doszukiwaæ siê pocz¹tków jego
zainteresowania nomenklatur¹? Wiele lat póŸniej znalaz³o to wyraz w rozprawie Critica
Botanica, w której zaleca³, aby nazwy rodzajowe by³y krótkie, jednoznaczne, ³adnie
brzmi¹ce i ³atwe do zapamiêtania (STEARN, 1957; 1976).

Po trzech latach prywatnej nauki, w 1717 r. Karol poszed³ do szko³y w Växjö.
Rodzice zadecydowali, ¿e zostanie duchownym. Nie by³ specjalnie zainteresowany
nauk¹. Wola³ spêdzaæ czas na ³onie natury. W szkole nazywano go „ma³ym botanikiem”.
W nauce przewidzianej programem nie robi³ zadowalaj¹cych postêpów, z wyj¹tkiem
fizyki i matematyki, w których by³ jednym z najlepszych. Z pasj¹ czyta³ ksi¹¿ki o roœli-
nach, a niektóre zna³ prawie na pamiêæ. Jedn¹ z korzyœci, jak¹ wyniós³ z tamtych lat,
by³o zdobycie podstaw znajomoœci ³aciny. Okaza³o siê to wa¿ne w przysz³oœci, nie tylko
przy pisaniu rozpraw i ksi¹¿ek, ale w codziennych kontaktach z ludŸmi, poniewa¿
Linneusz, mimo ¿e doœæ d³ugo przebywa³ w obcych krajach, nie nauczy³ siê mówiæ ani
po niderlandzku, ani po angielsku, niemiecku czy francusku (MÄGDEFRAU, 2004).

Za rad¹ miejscowego lekarza, doktora Johana S. Rothmana, który w szkole uczy³
Linneusza fizyki, rodzice zezwolili synowi na studia medyczne. Rothman podj¹³ siê
zapoznaæ Karola z podstawami botaniki i medycyny. Na dorastaj¹cym ch³opcu szczegól-
nie du¿e wra¿enie wywar³o odkrycie, ¿e u roœlin istnieje tak¿e p³ciowoœæ podobna do
ludzkiej. Z zapa³em bada³ setki kwiatów, aby poznaæ to fascynuj¹ce zagadnienie.

W 1727 r. m³ody Linneusz wyjecha³ do Lund, aby rozpocz¹æ studia medyczne i przy-
rodnicze. Pozostawa³ tam niespe³na rok, ale ten okres trzeba uznaæ za niezwykle wa¿ny
i po¿yteczny w jego karierze uczonego, dziêki opiece lekarza i przyrodnika, doktora
Kiliana Stobaeusa. Zapewni³ mu w swoim domu mieszkanie, jedzenie i bezp³atne lekcje,
po¿ycza³ ksi¹¿ki oraz – co mo¿e najwa¿niejsze – pokaza³ swój zielnik, czego m³ody
adept nauk przyrodniczych nigdy wczeœniej nie widzia³! Linneusz, oczywiœcie,
zapragn¹³ mieæ podobny zbiór. Da³ on pocz¹tek herbarium o jak¿e wielkim potem zna-
czeniu naukowym. Dla identyfikowania zbieranych okazów zakupi³ przewodnik Johre-
niusa, pt. Vade mecum botanicum... (z 1710 r.), z systemem Tourneforta. To by³, z kolei,
pocz¹tek bogatej biblioteki Linneusza (http://www2.nrm.se/fbo/hist/...).

Linneusz posiad³ chyba niezwyk³y dar zjednywania sobie ludzi. Doznawa³ dobro-
dziejstw ze strony osób zupe³nie obcych, a na dodatek...zamo¿nych. Nie odp³aci³ siê
swym przyjacio³om i dobroczyñcom pieniêdzmi, ale za to unieœmiertelni³ ich w literatu-
rze botanicznej, nadaj¹c rodzajom roœlin nazwy, pochodz¹ce od ich nazwisk, jak np.:
Rothmannia (Rubiaceae), Stoebe (Compositae), Gronovia (Loasaceae) czy Cliffortia
(Rosaceae).

W maju 1728 r. Karol zachorowa³. Po wyzdrowieniu wyjecha³ do domu rodzinnego
i wskutek zbiegu okolicznoœci ponownie zawita³ w Lund dopiero po prawie 20 latach.

Doszed³szy do si³ postanowi³, znowu za rad¹ Rothmana, kontynuowaæ studia
medyczne, tym razem w Uppsali. Jednak¿e tamtejszy uniwersytet znalaz³ siê w dosyæ
trudnej sytuacji. Dwaj zas³u¿eni profesorowie, Olof Rudbeck m³odszy i Lars Roberg
zaawansowani wiekiem, nie bardzo potrafili (lub nie chcieli) zdobyæ pieniêdzy na odpo-
wiedni¹ dzia³alnoœæ uniwersyteckiego szpitala i ogrodu botanicznego. Tote¿ obydwie te
placówki naukowe by³y s³abo wyposa¿one. Wskutek tego, przysz³y profesor botaniki
w³aœciwie nigdy nie s³ucha³ wyk³adów z botaniki z prawdziwego zdarzenia! Na domiar
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z³ego koñczy³y siê pieni¹dze i Linneusz z melancholi¹ wspomina³ dobre czasy w Lund.
Szczêœliwie któregoœ dnia spotka³ w ogrodzie botanicznym Olofa Celsiusa, teologa, bar-
dzo zainteresowanego botanik¹, który zwróci³ uwagê na m³odzieñca, z zapa³em
oddaj¹cego siê studiowaniu roœlin. Zaprosi³ go do swego domu i zapewni³ ca³kowite
utrzymanie. Linneusz, zainspirowany recenzj¹ rozprawy S. Vaillanta pt. Sermo de struc-
tura florum, odwdziêczy³ siê swemu dobroczyñcy daruj¹c mu, jako prezent noworoczny,
manuskrypt rozprawki zatytu³owanej Praeludia sponsaliorum plantarum, traktuj¹cej
o...ma³¿eñstwach roœlin i ich seksualnych analogiach z ludŸmi. Wieœæ o tym opracowa-
niu wywo³a³a sensacjê i dotar³a do uszu profesora Rudbecka który szuka³ kogoœ, kto
poprowadzi³by dla studentów wyk³ady z botaniki. Autor sensacyjnej rozprawy okaza³
siê odpowiedni¹ do tego osob¹. Wyk³adaj¹c od maja do lipca odniós³ sukces, poniewa¿
naucza³ teorii botaniki, co by³o zupe³nym novum (temat ten rozwin¹³ i opublikowa³
w 1751 r. w ksi¹¿ce Philosophia Botanica). Taki by³ pocz¹tek jego d³ugiej i owocnej
kariery nauczyciela uniwersyteckiego.

Nastêpnie Rudbeck zaproponowa³ Linneuszowi objêcie posady nauczyciela swych
czterech synów i umo¿liwi³ korzystanie ze swej bogatej biblioteki. Karol bardzo sumien-
nie wykorzysta³ czas pobytu u Rudbecka. Ju¿ wówczas zacz¹³ tworzenie w³asnego sys-
temu roœlin oraz metodycznie opisywa³ rodzaje. W wieku 24 lat k³ad³ zatem podwaliny
pod swe póŸniejsze prace, m.in.: Bibliotheca Botanica (1736), Critica Botanica (1737),
Genera Plantarum (1737) i Classes Plantarum (1738) (UGGLA, 1957; STAFLEU

i COWAN, 1981; MÄGDEFRAU, 2004).
Nied³ugo potem Linneusz przed³o¿y³ Towarzystwu Królewskiemu w Uppsali wnio-

sek o przyznanie funduszy na wyprawê na pó³noc Szwecji, do Laponii. Uczyni³ to byæ
mo¿e pod wp³ywem opowieœci Rudbecka, który w 1695 r. podró¿owa³ po tych terenach,
przywo¿¹c bogate zbiory botaniczne i zoologiczne oraz ryciny. Niestety, katastrofalny
po¿ar Uppsali w 1702 r. strawi³ tak¿e zbiory Rudbecka, wskutek czego Laponia nadal
pozostawa³a nieznana pod wzglêdem przyrodniczym.

12 maja 1732 r. Linneusz wyruszy³ samotnie na pó³noc, aby 10 paŸdziernika zjawiæ
siê ca³y i zdrowy w Uppsali. Podczas wyprawy prowadzi³ dziennik, którego nie opubli-
kowa³. Angielski przek³ad ukaza³ siê w 1811 r., zaœ szwedzki orygina³ wydano dopiero
w 1888. Poczyni³ obserwacje nie tylko dotycz¹ce przyrody, ale tak¿e kultury ludu tam
zamieszkuj¹cego. Nie zachwyci³ siê lasami i bagnami Laponii, zajmuj¹cymi du¿¹ czêœæ
tej krainy. Pisa³: „...Ca³a ta czêœæ Laponii by³a bagnista. ¯aden kaznodzieja nie móg³by
opisaæ gorszego piek³a (...) gêsty las, rosn¹cy na stromych ska³ach pokrytych skorupia-
stymi porostami (...) z³o¿ony jedynie z czarnych œwierków, z d³ugimi brodami mchów...”
Uwagi te czyni³ z punktu widzenia podró¿nika, borykaj¹cego siê z uci¹¿liwoœciami wêd-
rówki. W rzeczywistoœci tamtejsza przyroda zauroczy³a go i sta³ siê mi³oœnikiem Lapo-
nii oraz jej mieszkañców, dla których czu³ podziw i szacunek. Najwiêkszym osi¹gniê-
ciem wyprawy by³, rzecz jasna, opis roœlinnoœci tej prawie nieznanej czêœci Szwecji,
zamieszczony w ksi¹¿ce Flora Lapponica (1737) (SYDOW, 1976; MÄGDEFRAU, 2004).

Wkrótce potem Linneusz znalaz³ siê w trudnej sytuacji finansowej. Aby zarobiæ na
utrzymanie wyg³asza³ wyk³ady o analizie rud i minera³ów, której nauczy³ siê podczas
podró¿y do Laponii. Po zebraniu odpowiednich funduszy, jesieni¹ 1733 r. pojecha³ do
Falun w prowincji Dalarna dla kontynuowania studiów mineralogicznych. Gubernator
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Dalarny zleci³ mu odbycie podró¿y w celu poznania przyrody i kultury prowincji.
Zapewni³ wystarczaj¹ce œrodki finansowe oraz towarzystwo kilku studentów w charak-
terze wolontariuszy. Grupa licz¹ca 10 osób wyruszy³a z Falun 3 lipca 1734 r., a pow-
róci³a 13 sierpnia. Pod wzglêdem botanicznym ekspedycja rozczarowa³a Linneusza,
który spodziewa³ siê bogatszej flory.

Po powrocie pozosta³ w Falun dla dokoñczenia sprawozdania z podró¿y, które nosi³o
tytu³ Iter Dalecarlicum. W grudniu zawar³ znajomoœæ z Sar¹ El¿biet¹, córk¹ miejsco-
wego lekarza Jana Moraeusa. W styczniu 1735 r. oœwiadczy³ siê i zosta³ przyjêty pod
warunkiem, ¿e wyjedzie za granicê, uzyska doktorat z medycyny i w ten sposób zapewni
œrodki na za³o¿enie i utrzymanie przysz³ej rodziny.

Karol wraz z przyjacielem, C. Sohlbergiem, wyruszy³ wiêc przez Niemcy i Daniê do
Harderwijk w Holandii, gdzie stanêli 5 maja 1735 r. Tamtejszy uniwersytet (dziœ ju¿ nie
istniej¹cy) by³ znany z przeprowadzania szybkich egzaminów. Rzeczywiœcie, ju¿ 9 maja
Linneusz broni³ rozprawy o malarii, dowodz¹c zwi¹zku powstawania tej choroby
z zawartoœci¹ gliny w wodzie. Promocja odby³a siê pod koniec czerwca tego¿ roku (STE-

ARN, 1957; UGGLA, 1957).
Linneusz myœla³ o powrocie do Szwecji, ale gdy zabrak³o pieniêdzy pojecha³ w œlad

za Sohlbergiem do Lejdy. Tam pozna³ doktora Johana Gronoviusa. który wraz z Iza-
akiem Lawsonem, zap³aci³ za publikacjê pierwszego wydania Systema Naturae, wówc-
zas jeszcze niewielkiej broszury, licz¹cej zaledwie 13 stron, która przez lata poprawiana
i uzupe³niana, doczeka³a siê wielu wydañ, przyjmuj¹c na koniec kszta³t obszernego
dzie³a (trzynaste wydanie, z³o¿one z trzech tomów, ukaza³o siê jeszcze za ¿ycia Linne-
usza). Natomiast profesor botaniki, dyrektor szpitala w Lejdzie, Herman Boerhaave,
zaoferowa³ Linneuszowi pokrycie wydatków na 2-letni¹ wyprawê do Po³udniowej
Afryki (potem mia³by pojechaæ jeszcze do Ameryki). Tej propozycji Linneusz nie
przyj¹³.

Opuœciwszy Lejdê pojecha³ najpierw do Amsterdamu, gdzie spotka³ siê z profesorem
Johanem Burmanem, superintendentem tamtejszego ogrodu botanicznego. Burman
poprosi³ go o pomoc w opracowaniu roœlin z Cejlonu, zapewniaj¹c w zamian utrzyma-
nie. Pozosta³ wiêc w Amsterdamie przez zimê, publikuj¹c w tym czasie Bibliotheca
Botanica (to prawdopodobnie pierwsza na œwiecie bibliografia literatury botanicznej)
i Fundamenta Botanica (tutaj ustanowi³ w zwiêz³ych 365 punktach zasady botaniki).

Opinia o Linneuszu jako znakomitym uczonym zatacza³a w Holandii coraz szersze
krêgi. W jesieni 1735 r., George Clifford, bankier, dyrektor Holenderskiej Kompanii
Wschodnich Indii, zami³owany botanik-amator, zaproponowa³ mu pracê u siebie, na
doskona³ych warunkach. W posiad³oœci de Hartekamp, le¿¹cej na po³udnie od Haar-
lemu, mia³ ogród botaniczny, zielnik i wspania³¹ bibliotekê. W 1736 r. Linneusz
zamieszka³ w rezydencji Clifforda, wykorzystuj¹c efektywnie podarowan¹ mu szansê
i czas. Podró¿owa³ do ogrodów botanicznych w Holandii i gromadzi³ roœliny dla swego
chlebodawcy. Jednoczeœnie pracowa³ nad Genera Plantarum i Flora Lapponica, które
ukaza³y siê w 1737 r. W poszukiwaniu interesuj¹cych roœlin pojecha³ do Anglii.
W Oxfordzie odwiedzi³ profesora Johana J. Dilleniusa., odnosz¹cego siê pocz¹tkowo
z rezerw¹ do pogl¹dów zawartych w Genera Plantarum. Linneuszowi uda³o siê jednak
przekonaæ adwersarza do zalet swego dzie³a i rozstali siê jako dobrzy przyjaciele.
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Owocem pracy u Clifforda by³a ksi¹¿ka Hortus Cliffortianius (1738), przeznaczona
g³ównie dla przyjació³ bankiera, a tylko czêœciowo na sprzeda¿. W tym samym czasie
Linneusz napisa³ i opublikowa³ Critica Botanica, w której zamieœci³ zasady nomenkla-
tury roœlin (STEARN, 1957; UGGLA, 1957; STAFLEU i COWAN, 1981; MÄGDEFRAU,
2004).

Przeci¹¿enie prac¹ spowodowa³o, ¿e zapad³ na zdrowiu, tote¿ opuœci³ posiad³oœæ
Clifforda z zamiarem udania siê do Szwecji, wybieraj¹c drogê przez...Pary¿. Zatrzyma³
siê w Lejdzie i odwiedzi³ profesorów Adriaana van Royena i Boerhaave. Van Royen
namówi³ Linneusza, aby pozosta³ u niego przez szeœæ miesiêcy i zaj¹³ siê urz¹dzaniem
ogrodu. W tym czasie napisa³ Hortus Leydenensis, opublikowa³ Classes Plantarum
i doprowadzi³ do wydania dzie³a (Ichthyologia) swego zmar³ego przyjaciela, Piotra
Artedi. Po tej przerwie pojecha³ wprost do Pary¿a.

Tam spotka³ siê z profesorami de Jussieu, zwiedza³ ogrody i zielniki Pary¿a. Francu-
ska Akademia Nauk nada³a Linneuszowi godnoœæ cz³onka korespondenta. Zapropono-
wano mu roczn¹ rentê Akademii, w przypadku gdyby pozosta³ we Francji. Ofertê
odrzuci³. W Pary¿u przebywa³ jeszcze miesi¹c, by wreszcie ponownie ruszyæ do Szwecji
(STEARN, 1957; UGGLA, 1957; MÄGDEFRAU, 2004).

W czerwcu 1738 r. przyby³ do Szwecji. Nied³ugo potem dosz³o do oficjalnych zarê-
czyn i ju¿ jako narzeczony Sary uda³ siê do Sztokholmu w poszukiwaniu posady lekarza.
Pocz¹tkowo mia³ k³opoty ze znalezieniem zajêcia. Wkrótce jednak zosta³ zaanga¿owany
w tzw. „Bergs Collegio”. W okresie letnim prowadzi³ wyk³ady z botaniki, a w zimie –
o minera³ach. Otrzyma³ te¿ stanowisko lekarza Admiralicji.

W czasie pobytu w Sztokholmie Linneusz znalaz³ siê w gronie piêciu za³o¿ycieli
i zosta³ pierwszym prezesem Szwedzkiej Akademii Nauk. Inauguracyjne posiedzenie
odby³o siê w maju 1739 r. (STEARN, 1957; UGGLE, 1957; ODELBERG, 1976).

Jego sytuacja finansowa poprawi³a siê na tyle, ¿e wreszcie móg³ poœlubiæ Sarê.
Pobrali siê 26 czerwca 1739 r., zaœ 20 stycznia 1741 r. urodzi³ siê syn, Karol. W 1743 r.
przysz³a na œwiat córka, El¿bieta Krystyna, a w rok potem Sara Magdalena, która zmar³a
w 15 dniu ¿ycia. Mieli jeszcze potem czworo dzieci: Lovisê, Sarê Krystynê, Jana (zmar³
przed ukoñczeniem trzech lat) i Zofiê.

Po przyjœciu na œwiat pierworodnego, 5 maja 1741 r. Linneusz otrzyma³ profesurê
medycyny i botaniki na Uniwersytecie w Uppsali. Do jego obowi¹zków nale¿a³a opieka
nad ogrodem botanicznym oraz wyk³ady z botaniki i historii naturalnej. W 1743 r. wraz
z rodzin¹ zaj¹³ budynek stanowi¹cy obecnie Muzeum Linneusza, w ogrodzie zwanym
dzisiaj Ogrodem Linneusza (MÄGDEFRAU, 2004; http://www.nordicway.com/search/
Sweden...).

Bardzo wiele czasu poœwiêca³ nauczaniu m³odzie¿y. W jednym z listów pisa³, ¿e na
wyk³ady przeznacza 5 godzin dziennie, „o godzinie 8 dla Duñczyków, o 10 publice, od
11 do 12 dla Rosjan, a o drugiej privatim dla Szwedów”. Jego wyk³ady przyci¹ga³y nie
tylko studentów medycyny, ale tak¿e innych fakultetów. Z ca³ej Europy przyje¿d¿ano,
o czym pisa³ z dum¹ w swojej autobiografii, aby staæ siê uczniem Linneusza.

Zajêcia z botaniki obejmowa³y te¿ wycieczki botaniczne w okolice Uppsali, tzw. her-
bationes, niezwykle popularne wœród studentów. Niekiedy bra³o w nich udzia³ ok. 200
uczestników. Linneusz zawsze opowiada³ coœ interesuj¹cego o napotykanych roœlinach
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i zwierzêtach. Znalezienie rzadkoœci oznajmiano zadêciem w róg. Powroty z wypraw
by³y bardzo uroczyste. Odprowadzano profesora do domu, przy dŸwiêkach bêbnów
i rogów, by zakoñczyæ g³oœnym „Wiwat Linneusz!” (MÄGDEFRAU, 2004).

Wœród studentów wyró¿nia³a siê grupa uczniów, bardzo zainteresowanych przyrod¹,
nazywanych „aposto³ami Linneusza”. Zawsze mia³ dla nich czas i poœwiêca³ im wiele
uwagi. Wielu z nich, nieraz za jego namow¹, podró¿owa³o do obcych krajów, jak np.
Daniel Solander, uczestnik pierwszej wyprawy dooko³a œwiata kapitana Cooka
(przywióz³ do Europy pierwsz¹ kolekcjê roœlin z Australii).

W 1741 r. Linneusz w towarzystwie studentów uda³ siê w podró¿ po ba³tyckich
wyspach Ölandii i Gotlandii, poszukuj¹c roœlin u¿ytecznych w medycynie i farbiarstwie.
Wra¿enia i obserwacje z tej podró¿y zawar³ w publikacji pt. Öländska och Gothländska
Resa (1745), u¿ywaj¹c w indeksie po raz pierwszy nomenklatury binominalnej.

W 1742 r. dokona³ gruntownej przebudowy Ogrodu Botanicznego w Uppsali.
Postawi³ oran¿eriê, podzieli³ Ogród na sekcje wed³ug w³asnego systemu i poszerzy³ go
terytorialnie. Wed³ug Juela (Hortus Linnaeanus, 1919) w ogrodzie botanicznym
w Uppsali ros³o w tym czasie 2157 gatunków, co jest list¹ niekompletn¹. Obecnie jest
ich tam ok. 1300 (STEARN, 1976; MÄGDEFRAU, 2004; http://www.nordicway.com/
search/Sweden...).

W 1744 r. zosta³ mianowany sekretarzem Królewskiego Szwedzkiego Towarzystwa
Nauk w Uppsali. W roku nastêpnym ukaza³a siê Flora Suecica.

Latem 1746 r. odby³ podró¿ poprzez szwedzk¹ prowincjê Västergötland, w towarzy-
stwie studenta Eryka G. Lidbecka. Mimo fatalnej pogody uda³o mu siê zrealizowaæ
za³o¿ony plan, a w rok potem opublikowa³ sprawozdanie pt. Wästgöta-Resa.

W 1747 r. król powo³a³ Linneusza na stanowisko archiatera, czyli g³ównego (kró-
lewskiego) lekarza. W tym samym roku sta³ siê cz³onkiem Akademii Nauk w Berlinie.
Potem uhonorowano go cz³onkostwem kilku innych akademii, m.in. rosyjskiej, francu-
skiej i filadelfijskiej.

W 1748 r. opublikowa³ Hortus Upsaliensis, zakoñczy³ pisanie w manuskrypcie czê-
œci Species Plantarum (“Polyandria”), jednak¿e z powodu nawa³u innych zajêæ oraz
przepracowania od³o¿y³ pracê nad dalszymi czêœciami tego dzie³a na blisko rok. Byæ
mo¿e jednym z powodów by³a kolejna szwedzka wyprawa, do Skanii (1749). Celem
by³o m.in. odnalezienie najobfitszych stanowisk Juglans regia i Sorbus intermedia, któ-
rych drewna u¿ywano do wyrabiania kolb karabinów. Wkrótce po podró¿y opublikowa³
Skånska Resa (STEARN, 1957; http://www2.nrm.se/fbo/hist/...).

W roku 1749 wyda³ Materia Medica oraz dwa pierwsze tomy dzie³: Amoenitates
Academicae oraz Pan Suecicus, stosuj¹c binominaln¹ nomenklaturê dla gatunków roœlin
s³u¿¹cych jako pasza dla zwierz¹t hodowlanych. W roku 1750 Linneusz powa¿nie
zachorowa³. Nie mog¹c pisaæ, dyktowa³ swemu uczniowi P. Löflingowi tekst kolejnego
dzie³a, Philosophia Botanica, które opublikowa³ w rok póŸniej.

W nastêpnych latach próbowa³ dokonaæ podsumowania Species Plantarum.
W 1752 r. rêkopis by³ gotowy, a w 1753 r. Linneusz opublikowa³ to wiekopomne dzie³o.
Po d³ugich okresach przesiadywania przy stole i pisania, odczuwa³ ból w prawej stronie
cia³a. Kurowa³ siê na w³asn¹ rêkê – ulubionymi poziomkami.
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Idea napisania tej ksi¹¿ki powsta³a bardzo wczeœnie, ale ostateczny kszta³t przybra³a
w czasie, gdy zosta³ profesorem w Uppsali. Praca posuwa³a siê naprzód powoli, ponie-
wa¿ wci¹¿ przybywa³o nowych danych, miêdzy innymi tak¿e dziêki uczniom Linne-
usza, którzy z dalekich podró¿y s³ali cenne przesy³ki botaniczne. Aposto³owie Linne-
usza mieli wiêc tak¿e swój znacz¹cy udzia³ w powstaniu dzie³a! Marzenie ¿ycia
Linneusza – stworzenie ca³oœciowego, systematycznego opisu wszystkich znanych gat-
unków roœlin (wówczas ok. 6 tys.), u³o¿onych wed³ug jego w³asnego systemu, zosta³o
zrealizowane. Sam autor okreœla³ Species Plantarum mianem arcydzie³a. Ukaza³o siê
w dwóch tomach. Jako umown¹ datê ich opublikowania przyjêto, na u¿ytek Miêdzyna-
rodowego Kodeksu Nomenklatury Botanicznej, 1 maja 1753 r., chocia¿ w rzeczywisto-
œci pierwszy tom ukaza³ siê 24 maja, a drugi – 16 sierpnia (FRIES, 1950-1951; STAFLEU

i COWAN, 1981; JOERGENSEN, 2003; MANKLETOW i NYBERG, 2003).
W 1753 r. zosta³ pasowany przez króla Adolfa Fryderyka na rycerza Orderu Gwiazdy

Polarnej, a w 1761 r. otrzyma³ szlachectwo (antydatowane na 1757 r.). Nied³ugo potem
zacz¹³ podpisywaæ siê Carl von Linné (UGGLA, 1957; http://www.nndb.com/people/292/
000087031).

Lineusz uwa¿a³ powietrze Uppsali za niezdrowe. Okolice Ogrodu by³y podmok³e
i czêsto nawiedzane przez tzw. „uppsalsk¹ gor¹czkê”, odmianê malarii. Ponadto chcia³
mieæ w³asny dom. Dlatego te¿ w 1758 r. kupi³ dwie farmy Hammarby i Sävja, po³o¿one
ok. 15 km na po³udniowy-wschód od Uppsali.

W Hammarby prowadzi³ uregulowane ¿ycie. Do pracy przystêpowa³ wkrótce po
przebudzeniu, ok. 4 rano. Œniadanie jad³ o 6.00, obiad o 12.00 i pracowa³ potem do mniej
wiêcej czwartej po po³udniu. Wtedy to, z³akniony towarzystwa, zwyk³ przerywaæ pracê.
W niedzielê chodzi³ do koœcio³a z ulubionym psem Pompe. Po godzinie wychodzi³,
nawet jeœli nabo¿eñstwo jeszcze trwa³o. W czasie dnia wypija³ du¿o kawy i pali³ fajkê –
jak twierdzi³ – dla uœmierzenia bólu zêbów. Uwielbia³ poziomki, które uwa¿a³ za dobry
medykament (wrêcz panaceum) na wiele przypad³oœci. Jeœli nie czu³ natchnienia do
pracy lub nie mia³ ochoty na pisanie listów za¿ywa³ krótkiej drzemki w ³ó¿ku, co zda-
rza³o siê nawet kilka razy w ci¹gu dnia. Kiedy zaœ mia³ ju¿ ca³kiem doœæ zgie³ku tego
œwiata, wymyka³ siê do swej drugiej farmy, Sävja, gdzie dzisiaj mo¿na ogl¹daæ ogród
z zio³ami i ekspozycjê linneuszowskich roœlin leczniczych (http://www.nordi-
cway.com/search/Sweden...).

W Hammarby móg³ te¿ uprawiaæ roœliny, które nie udawa³y siê w Ogrodzie Bota-
nicznym w Uppsali. Tak np. z nasion roœlin otrzymanych od carycy Katarzyny II
urz¹dzi³ w czêœci ogrodu tzw. „Syberiê”. W dwa lata po po¿arze Uppsali (1766 r.),
w obawie o swe zbiory, wybudowa³ dla ich pomieszczenia budynek na wzgórzu, za
farm¹.

Po przejœciu na emeryturê w 1763 r. (wtedy Karol junior otrzyma³ tytu³ profesora),
nadal pracowa³. Jednak¿e stopniowo coraz wyraŸniej podupada³ na zdrowiu. Straci³
swój dotychczas niebywa³y wprost zapa³ do pracy. Podobno wówczas to król szwedzki
Gustaw III pos³a³ mu kolekcjê roœlin z Surinamu i – jak chce legenda – Linneusz opuœci³
³o¿e boleœci, aby opisaæ 200 gatunków przys³anych przez Jego Królewsk¹ Wysokoœæ. Po
tej eksplozji energii czu³ siê chyba coraz gorzej i w 1777 r. nie by³ ju¿ w stanie kontynu-
owaæ pracy. Jego obowi¹zki przej¹³ syn.
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10 stycznia 1778 r. p³omieñ ¿ycia wielkiego uczonego zgas³. Kilkanaœcie dni potem
jego zw³oki zosta³y przeniesione przy blasku pochodni do katedry w Uppsali i z³o¿one
w rodzinnym grobowcu, gdzie spoczywa do dziœ.

By³ podobno niewysokiego wzrostu, ale silnej, atletycznej budowy. Du¿¹ g³owê
porasta³y w³osy jasne w dzieciñstwie, w wieku póŸniejszym pociemnia³e. Oczy mia³
równie¿ ciemne, ¿ywe, o przenikliwym spojrzeniu. W m³odoœci cieszy³ siê dobrym
zdrowiem, narzeka³ jedynie na bóle zêbów. Miewa³ te¿ bóle g³owy (byæ mo¿e migre-
nowe), a po 1750 r. cierpia³ na podagrê. Z tego powodu bywa³ czêsto zmêczony.
Dopada³y go te¿ ataki reumatyzmu. Kilka lat przed œmierci¹ dozna³ udaru mózgu, ale ju¿
wczeœniej przejawia³ oznaki wzrastaj¹cej demencji (zapomina³ np. nazw roœlin), praw-
dopodobnie na pod³o¿u sklerotycznym. Zdarza³y siê te¿ okresy mocnego przemêczenia
umys³owego, jak np. w 1734 i 1748 r., co by³o zapewne spowodowane jego zapa³em
i gorliwoœci¹ w pracy (BOERMANN, 1953).

¯ycie Linneusza up³ywa³o w³aœciwie jako jeden d³ugi roboczy dzieñ. Nigdy siê nie
oszczêdza³. Nawet w Hammarby zajmowa³ siê swymi uczniami przyby³ymi z wielu
stron œwiata. Tote¿ szczególnie bolesne by³o dla niego ograniczenie normalnego funk-
cjonowania po przebytych udarach. Skar¿y³ siê: „Linné utyka, nie mo¿e pisaæ, z trudno-
œci¹ mówi”. Te poruszaj¹ce s³owa czytamy w jego autobiograficznych zapiskach
(UGGLA, 1957). Nieodparcie przychodzi wówczas na myœl sentencja Goethego: „¿ycie
nieczynne, jest to œmieræ przed zgonem”.

Linneusza obdarzano za ¿ycia i po œmierci wieloma pochlebnymi epitetami: ksi¹¿ê
botaników, król kwiatów, ojciec botaniki, odkrywca klasyfikacji roœlin, nowy Adam!
Nic wiêc dziwnego, ¿e król Gustaw III odda³ mu po œmierci nale¿ny ho³d stwierdzaj¹c
w przemówieniu przed szwedzkim parlamentem: „Straci³em cz³owieka, który przynosi³
zaszczyt ojczyŸnie, jako godny szacunku obywatel, s³awny na ca³ym œwiecie” (GOULD,
1993; MÄGDEFRAU, 2004).

3.2. Linneusz – wszechstronny uczony i pisarz

Jego zainteresowania naukowe by³y bardzo ró¿norodne. Podczas podró¿y poczyni³
wiele obserwacji dotycz¹cych zwyczajów ludnoœci zamieszkuj¹cej badane tereny, tote¿
uwa¿any jest za jednego z pierwszych w œwiecie etnografów!

Gromadzi³ obserwacje na tematy fenologiczne (s³ynny zegar kwiatowy czyli horolo-
gium florae) i ekologiczne. Interesowa³a go botanika stosowana. Ju¿ we Flora Lappo-
nica, zwraca uwagê na roœliny mog¹ce s³u¿yæ jako pokarm, pasza dla zwierz¹t, materia³
budowlany, do wyrobu sprzêtów domowych, a tak¿e œrodków leczniczych. Jako lekarz
zajmowa³ siê zw³aszcza substancjami czynnymi, k³ad¹c podwaliny pod przysz³¹ chemo-
taksonomiê. Bliska mu by³a farmakologia. Z jego przejrzyœcie napisanego dzie³a pt.
Materia Medica (1749) powszechnie korzystali lekarze i aptekarze. Zalicza siê go te¿
niejednokrotnie do grona wielkich fitoterapeutów.

Zatem, wyraŸnie widaæ, ¿e Linneusz nie ogranicza³ siê wy³¹cznie do opisywania,
klasyfikowania i nazywania roœlin, jak przyjê³o siê s¹dziæ. W swej ostatniej mowie aka-
demickiej w 1772 r. (Deliciae Naturae), przestrzega³ uczniów przed jednostronnoœci¹
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badañ. Napomina³ ich, aby nie poprzestawali na ustaleniu nazwy roœliny i jej pozycji
w systemie, ale zwracali te¿ uwagê na siedlisko, szczegó³y budowy, d³ugoœæ ¿ycia,
sposób rozsiewania nasion, itp.

Tak wiêc, z jednej strony, wedle kanonu obowi¹zuj¹cego w XVIII w., Linneusz by³
typem badacza, który traktuje botanikê jako czêœæ przyrodoznawstwa „za pomoc¹ której
najpomyœlniej i z najmniejszym wysi³kiem rozpoznaje siê roœliny i zachowuje je
w pamiêci” (jak chcia³ Boerhaave, przyjaciel i mecenas Linneusza). Z drugiej strony,
w ¿adnym wypadku nie mo¿na go uwa¿aæ za „kramarza nazw, reprezentuj¹cych z³¹
³acinê, cz³owieka, który zrywa kwiaty, nadaje im nazwy, suszy je i zawija w papier
i którego ca³a m¹droœæ rozp³ywa siê w oznaczaniu i klasyfikowaniu tego sztucznie
zebranego siana”, jak k¹œliwie stwierdzi³ w latach 40. XIX w. niemiecki biolog Matthias
Schleiden, ten sam, który w trzydzieœci lat póŸniej napisa³ cenion¹ biografiê Linneusza,
zatytu³owan¹ „Ritter Carl von Linné” (STAFLEU i COWAN, 1981; MÄGDEFRAU, 2004;
D£U¯NIEWSKI, 2006).

Badacze twórczoœci naukowej Linneusza zwracaj¹ uwagê, ¿e wci¹¿ jest niedocenia-
nym szwedzkim...pisarzem! Ta szczególna rola w rodzimej literaturze wi¹¿e siê z jego
relacjami z podró¿y po szwedzkich prowincjach. Sprawozdania te s¹ jedynym
przyk³adem ¿ywej, do dzisiaj popularnej szwedzkiej prozy wieku XVIII! Jego charakte-
rystyczny styl okreœla siê jako naiwny i spontaniczny. Pisa³ ¿ywym jêzykiem, w sposób
bezpoœredni i obrazowy; a szczegó³owe opisy z podró¿y œwiadcz¹ o mocnym
przywi¹zaniu do ojczystej przyrody (UGGLA, 1957; JONSELL, 1991).

Linneusz docenia³ wartoœæ naukow¹ listów. Prowadzi³ rozleg³¹ korespondencjê
z wiêcej ni¿ 600 osobami! Otrzyma³ ponad 3000 listów z Europy, Ameryki, Azji
i Afryki. Sam jest autorem ok. 2000 listów. W 1907 r. (w 200-lecie urodzin) uznano za
narodow¹ powinnoœæ publikacjê jego korespondencji (przedsiêwziêcie wspierane
pocz¹tkowo przez szwedzki parlament). W latach 1907-1943 wydano 10 tomów listów,
co stanowi³o dopiero 1/4 ca³oœci. Publikowanie wstrzymano z powodu braku fun-
duszów. Na 300-lecie urodzin wielkiego botanika zaczêto publikowanie listów w inter-
necie, skanowano oryginalne manuskrypty. Dodano te¿ komentarze w jêzyku angiel-
skim. Dziêki temu poznajemy Linneusza jako cz³owieka pe³nego entuzjazmu, humoru,
czasami tak¿e sarkazmu, gniewu lub ulegaj¹cego przygnêbieniu. Zw³aszcza, kiedy
napotyka³ na krytykê (http://www.linnaeus.se/english/correspondence/...).

3.3 Pamiêæ o Linneuszu

Jeszcze za ¿ycia Linneusza, a szczególnie po jego œmierci, w Szwecji zaczê³o maleæ
zainteresowanie botanik¹ i w ogóle naukami przyrodniczymi. Znalaz³o to odbicie przy
okazji 100-lecia jego urodzin w 1807 r. Akademia Nauk wcale ich nie zauwa¿y³a,
a w Ogrodzie Botanicznym w Uppsali, kierowanym przez ostatniego wielkiego ucznia
Linneusza, Carla P. Thunberga, odby³y siê bardzo skromne obchody. Wzrost popularno-
œci (kultu?) wielkiego botanika zanotowano w XIX w., kiedy okaza³o siê, ¿e jego postaæ
mo¿e byæ symbolem ró¿nego rodzaju dziedzin nauki.
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Zaskakuj¹ce, ¿e Szwedzkie Towarzystwo Linneuszowskie (Svenska Linn-
ésällskapet) powsta³o dopiero 23 maja 1917 r. w 210 rocznicê urodzin swego patrona.
Inicjatorem by³ Elof Förberg, dentysta i kolekcjoner ksi¹¿ek. Zadaniem organizacji jest
ochrona spuœcizny Linneusza, publikowanie materia³ów o nim samym i jego uczniach.
Pierwsze spotkanie cz³onków nowego Towarzystwa odby³o siê w listopadzie 1917 r.
w Sztokholmie, z udzia³em ok. 280 osób, w tym przedstawicieli rodziny królewskiej.
Wtedy to powziêto myœl utworzenia muzeum w domu Linneusza w Uppsali, w tzw. pro-
fesorskiej rezydencji oraz odrestaurowania ogrodu botanicznego. Dziêki energicznym
dzia³aniom Förberga (pierwszego skarbnika), wiele z zamierzeñ wprowadzono w ¿ycie
(ODELBERG, 1976; http://www.linnaeus.se/english/history/...).

W Szwecji, i poza ni¹, jest wiele obiektów utrwalaj¹cych pamiêæ o Linneuszu, jak
np. pomniki, rzeŸby, portrety czy medaliony. Tak np. w Råshult, w tzw. „domku Linne-
usza” mieœci siê obecnie muzeum i kawiarenka. Z ty³u stoi wysoka pami¹tkowa
kolumna z gwiazd¹ pó³nocn¹ na szczycie. Natomiast na miejscu domu probostwa
w Stenbrohult, które potem sp³onê³o, znajduje siê pomnik botanika w m³odym wieku.

Z portretów warto wymieniæ chyba najbardziej znany, s³awny portret w stroju lapoñ-
skim, namalowany przez Martina Hoffmana 1737 r. (dzisiaj w Muzeum Linneusza
w Uppsali). W póŸniejszych latach Linneusz by³ portretowany zwykle w peruce (najbar-
dziej znane s¹ obrazy autorstwa J. H. Scheffela, P. Krafta czy A. Roslina).

Niema³o jest tak¿e rzeŸb-pomników Linneusza, jak choæby w Lund, w Sztokholmie,
w Londynie (w Królewskiej Akademii), czy w ogrodach botanicznych w Uppsali,
w Palermo (na Sycylii), a w Polsce, we Wroc³awiu.

Z ró¿nych okazji rocznicowych wybijano okolicznoœciowe medaliony. Np. w 1957 r.
na 250. rocznicê urodzin Linneusza powsta³ medal autorstwa L. Holmgrena, a z okazji
rocznicy 300-lecia urodzin, Linnean Society w Londynie wyda³o medalion, wykonany
na podstawie orygina³u z 1775 r. autorstwa angielskiego rzeŸbiarza Johna Flaxmana.
Jego wizerunek widnieje tak¿e na banknocie o nominale 100 koron szwedzkich oraz na
znaczkach pocztowych.

Warto dodaæ, ¿e w USA w stanach Maine, Missouri i Kalifornia s¹ miasta nosz¹ce
nazwê Linnaeus lub Linné, a oko³o 60 towarzystw na œwiecie ma za swego patrona
Linneusza (ODELBERG, 1976; http://www.linnean.org/index...).

Wielu autorów pragnê³o opisaæ koleje ¿ycia i ogrom pracy szwedzkiego botanika (on
sam napisa³ bodaj piêæ znanych autobiografii). Ukaza³a siê spora liczba mniejszych
i wiêkszych jego biografii, w ró¿nych jêzykach, a tak¿e wiele innych mniej lub bardziej
obszernych ksi¹¿ek. Jedna z najwczeœniejszych to dwutomowe dzie³o, pt. „Leben des
Ritters Carl von Linné”, wydana ju¿ z 1792 r., której autorem jest D. H. Stöver. W niek-
tórych nowszych biografiach, szczególnie z XX w., próbowano odbr¹zowiæ postaæ
Linneusza By³o to czymœ niezwyk³ym, zw³aszcza z zderzeniu z dotychczasowym jego
idealistycznym, na ogó³, przedstawianiem jako narodowego pomnika i „króla kwiatów”
(JONSELL, 1991; MÄGDEFRAU, 2004).
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3.4. Linnaea borealis czyli zimozió³ pó³nocny

Roœlina nierozerwalnie zwi¹zana z Linneuszem, który nazywa³ j¹ – „moim zielem”.
Linnaea (szwedzkie nazwy: Torrwarksgras, Windgras, Klasgras, Benwarksgras, Hwita
klacker; angielska: Twinflower) to rodzaj monotypowy, nale¿¹cy do rodziny Caprifolia-
ceae. To niewielka, 4-10(15) cm wysokoœci, krzewinka o zasiêgu cyrkumpolarnym.
Wystêpuje w subarktycznych lasach, natomiast na po³udniu roœnie w górach, na du¿ych
wysokoœciach, np. w Europie – w Alpach i Tatrach. Wyró¿nia siê 3 podgatunki: subsp.
borealis w Europie, subsp. americana – w pó³nocnej Ameryce i subsp. longiflora –
w Azji. W Polsce jest gatunkiem objêtym ochron¹ œcis³¹, ale zagro¿onym w umiarkowa-
nym stopniu, poniewa¿ trac¹c niektóre stanowiska, zdobywa nowe, niekiedy nawet
w sztucznych monokulturach sosnowych (PIÊKOŒ-MIRKOWA i MIREK, 2006).

Pierwszym, który w 1596 r. opisa³ tê roœlinê pod nazw¹ Campanula serpyllifolia by³
szwajcarski botanik, Caspar Bauhin. Now¹ nazwê rodzajow¹, Linnaea, zaproponowa³
mecenas Linneusza, J. Gronovius, dedykuj¹c j¹ swemu szwedzkiemu przyjacielowi,
który doda³ nazwê gatunkow¹ borealis. Linneusz zna³ tê roœlinê pocz¹tkowo tylko z lek-
tur botanicznych, a zobaczy³ j¹ po raz pierwszy w naturze, podczas podró¿y do Laponii,
w 1732 r. We Flora Suecica napisa³, ¿e woñ kwiatów Linnaea przypomina zapach
cukierka, zw³aszcza w nocy, kiedy jest wyczuwalna z du¿ej odleg³oœci.

Kwiat ten sta³ siê emblematem nie tylko Linneusza, ale równie¿ Smålandii. Od
nazwy gatunku pochodzi popularne w Szwecji imiê kobiece – Linnea. W sklepach
mo¿na kupiæ margarynê o tej samej nazwie, a wizerunek zimozio³u widnieje na pocz-
tówkach, fotografiach, ró¿nych kolorowych odbitkach, na papierze listowym, na
haftach, albo jako wzór ozdabiaj¹cy ceramiczne talerze czy te¿ doniczki (SÉRONIE-
-VIVIEN, 2006; http://www.linnean.org/index...).

3.5. Zbiory Linneusza

Jeszcze w 1762 r. Linneusz wybra³ na spadkobiercê ca³oœci zbiorów, swego ucznia
D. Solandera, który jednak nie przyj¹³ zaszczytu, z powodu zaanga¿owania w British
Museum w Londynie. Wówczas spadkobierc¹ ustanowi³ syna. W ostatnim roku ¿ycia
zmieni³ zdanie i postanowi³, ¿e Karol odziedziczy tylko bibliotekê i inne kolekcje, bez
zielnika. Po bezpotomnej œmierci Karola juniora w 1783 r. ca³oœæ zbiorów przejê³a ¿ona
Linneusza. Sytuacja rodziny nie by³a najlepsza, trzeba by³o uposa¿yæ cztery córki.
Wi¹za³o siê to z koniecznoœci¹ wyprzeda¿y spadku. Sara ¿¹da³a sumy ok. 1000 gwinei,
ale ani król, ani uniwersytet w Uppsali nie kwapili siê z wy³o¿eniem pieniêdzy. Uczyni³
to natomiast angielski wielbiciel Linneusza, sir James E. Smith. Zbiory za³adowano na
statek i wyekspediowano do Anglii. Jak g³osi legenda, gdy król Gustaw III zorientowa³
siê co traci szwedzka nauka, pos³a³ w pogoñ swoj¹ fregatê. Na pró¿no! W kilka lat potem
Smith za³o¿y³ s³ynne, istniej¹ce do dziœ, Londyñskie Towarzystwo Linneuszowskie
(Linnean Society of London). Po œmierci Smitha w 1828 r. zbiory przesz³y na w³asnoœæ
Towarzystwa. S¹ to kolekcje imponuj¹ce, które obejmuj¹ ogó³em 40 tysiêcy ekspo-
natów. Wœród nich znajduje siê np. 14 tys. okazów roœlin, 3198 owadów, 158 ryb i 1564
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muszle. Ponadto jest jeszcze 1600 woluminów ksi¹¿ek oraz 3 tys. rêkopisów w postaci
listów (HOBHOUSE, 2005; http://www.antoranz.net/CURIOSA....).

Tzw. „Herbarium parvum”, sk³adaj¹ce siê z kolekcji Karola juniora i duplikatów
wydzielonych z linneuszowskiego du¿ego zielnika obecnie znajduje siê w Szwedzkim
Muzeum Historii Naturalnej w Sztokholmie. Liczy ok. 4000 okazów roœlin. Zamiarem
Muzeum jest udostêpnienie ca³ej kolekcji poprzez internet (projekt zainicjowany jeszcze
w 1997 r.) (http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/beskrivn....).

W USA równie¿ s¹ zbiory pami¹tek po Linneuszu, np. Strandell Collection of Linne-
ana w Carnegie Mellon University, czy Mackenzie Linneana Collection w Kansas State
University, która posiada najwiêksze amerykañskie zbiory pism Linneusza. Kolekcje
linneuszowskich roœlin znajduj¹ siê te¿ w zielnikach w Helsinkach, Sztokholmie
i Uppsali. Zbiór roœlin z Laponii, podarowany J. Burmanowi, znajduje siê w Instytucie
Francuskim w Pary¿u (NORDENSTAM, 1978; http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/cucu-
lus....; http://www.scricciolo.com/linnaeus_...).

3.6. Myœl naukowa Linneusza

Pocz¹tkowo Linneusz uwa¿a³, ¿e pula nowopowstaj¹cych rodzajów jest zamkniêta.
Wszystkie gatunki powsta³e z tych pierwotnych, rosn¹cych w rajskim ogrodzie, by³y dla
niego czêœci¹ boskiego planu stworzenia. W swoich pierwszych pracach raz po raz
powtarza³: nullae species novae. Wierzy³, ¿e gatunki s¹ nie tylko realnymi bytami, ale s¹
niezmienne. Zosta³y umieszczone na ziemi przez Boga w akcie stworzenia. S¹ jego,
a nie nasze, niezale¿ne od ludzkich kaprysów i zachcianek. W s³awnej maksymie (nr
157) w Fundamenta Botanica napisa³: Species tot sunt diversae quot diversas formas ab
initio creavit infinitum Ens (jest tyle gatunków, ile ró¿nych form stworzy³ na pocz¹tku
Nieskoñczony Byt). Pisa³ te¿: „niezmiennoœæ gatunków jest w naturze warunkiem
porz¹dku”.

Z zagadnieniem zmiennoœci gatunków boryka³ siê a¿ do koñca swej pracy naukowej.
Z up³ywem lat z wolna odchodzi³ od pocz¹tkowego przekonania o skoñczonoœci
i sta³oœci form ¿ywych. Blisko 100 lat przed sformu³owaniem przez Darwina teorii ewo-
lucji, zdawa³ sobie sprawê z krzy¿owania siê gatunków oraz ich adaptacji do nowych,
odmiennych warunków ¿ycia. Bra³ pod uwagê i tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e Bóg móg³ stworzyæ
tylko wspólne Ÿród³o dla ka¿dego rodzaju lub nawet dla ka¿dego rzêdu, a potem dopusz-
cza³ powstawanie gatunków na drodze krzy¿owania.

Stopniowo dojrzewa³ do myœli, ¿e ca³e bogactwo œwiata ¿ywego mog³o powstawaæ
i powstawa³o po ukoñczeniu dzie³a stworzenia. Walkê o byt uwa¿a³ za element
konieczny, przewidziany boskim planem. Pod koniec ¿ycia by³ nawet sk³onny przyj¹æ,
¿e tak¿e nowe rodzaje powstaj¹ na drodze krzy¿owania (STEARN, 1957; GOULD, 1993).

Jednak¿e ewolucjonist¹ nie by³!!
Mimo to, mo¿na z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa stwierdziæ, ¿e darwinowska

rewolucja mog³a dojœæ do skutku dopiero po Linneuszu. Trudno sobie wyobraziæ Dar-
wina bez Linneusza, ewolucji – bez wczeœniejszej wiedzy o strukturze taksonomicznej
œwiata przyrody.
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Pogl¹dy Linneusza zasadza³y siê na myœli biblijnej. By³ nieodrodnym dzieckiem
swej epoki. Œwiat zosta³ stworzony przez m¹drego Boga, a przenikniêcie boskiego planu
stworzenia jest mo¿liwe poprzez badanie dzie³a stworzenia. Zadaniem przyrodnika jest
odkrywanie rzeczywistoœci, m.in. przez konstruowanie klasyfikacji organizmów
¿ywych.

Linneuszowska taksonomia roœlin by³a oparta na liczbie i u³o¿eniu organów p³cio-
wych: klasy okreœlane by³y na podstawie prêcików, rzêdy na podstawie s³upków. Nie by³
to system naturalny, ale brak ten by³ kompensowany ³atwoœci¹ jego stosowania i u¿y-
tecznoœci¹. Mimo to wzbudza³ kontrowersje wœród ówczesnych przyrodników. Linne-
usz nie zaprzecza³ sztucznoœci systemu. W Philosophia Botanica (1751) stwierdza
wprost, ¿e system naturalny „jest i bêdzie ostatecznym celem botaniki”. Jednak¿e, jak
wielu przyrodników tego okresu, przywi¹zywa³ du¿e znaczenie do rozmna¿ania p³cio-
wego, które zosta³o wówczas odkryte niejako na nowo. Niektórzy krytycy atakowali go
za jego „p³ciowe” interpretowanie przyrody. Warto przypomnieæ, ¿e jeszcze w 1729 r.
w 22-stronicowej rozprawce „Praeludia...”, podarowanej Celsiusovi, porównywa³
w sposób doœæ zaskakuj¹cy (zw³aszcza na owe czasy) p³ciowoœæ roœlin z ludzk¹
mi³oœci¹: „P³atki kwiatów s³u¿¹ jako œlubne ³o¿e, które Stwórca tak cudownie zapla-
nowa³, ozdobi³ tak wspania³ym baldachimem i nasyci³ tak wieloma ³agodnymi woniami,
¿e pan m³ody i panna m³oda mog¹ tam œwiêtowaæ z wiêksz¹ powag¹ swe zaœlubiny...”
Jeden z oponentów Linneusza, Johan Siegesbeck, niemiecki przyrodnik, pracuj¹cy
w Petersburgu, okreœli³ jego pogl¹dy na ten temat mianem „obrzydliwego nierz¹du”.

„System p³ciowy” nie wytrzyma³ próby czasu, chocia¿ stosowany by³ przez jeszcze
w po³owie XIX stulecia. Na przyk³ad, polski uczony Jakub Waga, u¿ywa³ go w swojej
„Florze polskiej”, w 1847 r. twierdz¹c, ¿e pozwala³ szybciej oznaczaæ roœliny, ni¿
ówczesne systemy naturalne (WAGA, 1847). Z linneuszowskiego systemu przetrwa³y do
dzisiaj przede wszystkim: metoda hierarchicznej klasyfikacji i podwójna nomenklatura.

Dla Linneusza gatunki by³y ca³oœciami, które mo¿na grupowaæ w wy¿sze jednostki –
rodzaje, w czym jednak nie ma nic nowatorskiego. Praktykê tê stosowa³ ju¿ Arystoteles
i póŸniejsi przyrodnicy. Linneusz poszed³ jednak o krok dalej: pogrupowa³ rodzaje w wy¿-
sze taksony – rzêdy, rzêdy w gromady, a gromady w królestwa. W Philosophia Botanica
pisa³: „Nici¹ Ariadny jest w botanice system, bez którego nauka o roœlinach jest chaosem”.
Dlatego nie powinno dziwiæ nader interesuj¹ce porównanie przez prof. Zemanek, postaci
i dokonañ Linneusza i Jana Sebastiana Bacha, ¿yj¹cych przecie¿ w tym samym okresie.
Bowiem obydwaj, jeden poprzez naukê, a drugi poprzez muzykê, poszukiwali harmonii
wiecznego porz¹dku stoj¹cego u podstaw œwiata (ZEMANEK, 2007).

Linneusz wprowadzi³ nazwy podwójne: rodzajow¹ i gatunkow¹ (to tzw. nomenkla-
tura binominalna). Wczeœniej nazwy gatunków tworzono zupe³nie dowolnie. Czasami
by³y one nad miarê d³ugie i rozbudowane. Ponadto mo¿na je by³o swobodnie zmieniaæ,
co uniemo¿liwia³o porównywanie opisów. Zdaniem Linneusza: „Jeœli nie znasz nazw
rzeczy, nie masz tak¿e wiedzy o nich samych”. Poetyckie ujêcie tej kwestii znajdujemy
w wierszu amerykañskiego pisarza i poety, Josefa Bruhaca: „Zawsze powinieneœ znaæ/
imiona rzeczy/ które ¿yj¹ i rosn¹/ wokó³ ciebie./ Bo jak¿e zawo³asz/ bêd¹c w k³opocie
swych przyjació³/ by przyszli ci na pomoc?” (Inwokacje). Ten system nazewnictwa
przyj¹³ siê b³yskawicznie i sta³ podstaw¹ nadawania nazw nowo odkrytym rodzajom
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i gatunkom. Byæ mo¿e dlatego Linneusz jest czêsto okreœlany mianem najwiêkszego
metodologicznego geniusza szwedzkiego, jaki kiedykolwiek istnia³!?

Oczywiœcie, Linneusz o wielu rzeczach nie wiedzia³, poniewa¿ inny by³ poziom wie-
dzy ogólnej. Niemniej zawsze stara³ siê wysnuwaæ wnioski tak dalece logiczne, jak tylko
to by³o mo¿liwe przy ówczesnym stanie wiedzy (STEARN, 1957; GOULD, 1993;
MÄGDEFRAU, 2004).

4. Podsumowanie

Linneusz poprzez ujednolicenie opisu, klasyfikacji i nazewnictwa, uczyni³ systema-
tykê systematyczn¹! W ten sposób niejako ods³oni³ ukryty porz¹dek ¿ycia. Sprawi³, ¿e
przyrodnicy zaczêli pos³ugiwaæ siê wspólnym, uniwersalnym jêzykiem. Dziêki temu do
dzisiaj mog¹ kontynuowaæ wielkie i wa¿ne zadanie, rozpoczête przez znakomitego
Szweda – opisywanie ró¿norodnoœci Natury.

I to by³o zasadnicz¹ wartoœci¹ dzie³a wielkiego szwedzkiego botanika.
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demy of Sciences, Kraków

Summary

In May 2007 three hundred years have passed since Carolus Linnaeus (or Carl von Linné as he
was called after being ennobled) was born. He is the father of modern taxonomy. His system for
naming, ranking and classifying organisms is still in wide use today, although with many changes.
His scientific achievements extend into the mineral world and zoology, but Linnaeus is best
known as a botanist, and has been often recognized as the “flower king”, by generations of bota-
nists around the world.

The life of Linnaeus falls (according to Stearn, 1957) into six periods: 1. from 1707 to 1727 –
youth and schooling at Stenbrohult and Växjo; 2. from 1727 to 1734 – student years at Lund and
Uppsala, including inter alia his journey to Lapland and Dalarna, as well as very important
friendship of Stobaeus, Rudbeck and Celsius; 3. from 1735 to 1738 – residence abroad, mostly in
Holland, doctor’s degree at Harderwijk, friendship of Gronovius, Boerhaave, Burman, Clifford,
publication of Systema Nature, Fundamenta Botanica, Genera Plantarum and other works; 4.
from 1738 to 1741 – he made first president of Swedish Academy of Sciences, medical practice in
Stockholm, married to Sara; 5. from 1741 to 1770 – period of his professorship of medicine and
natural history at Uppsala, journeys in Swedish provinces, publication inter alia of Flora Suecica,

© PT£, £¹karstwo w Polsce, 10, 2007

220 L. Frey



Philosophia Botanica, Species Plantarum, reorganization of the Uppsala Botanic Garden, nobility
officially accepted in 1761; 6. from 1770 to 1778 Linnaeus’ decline and death.

Through his work, Linnaeus has become the most well-known Swedish scientist, both interna-
tionally and in Sweden. Scientists generally fall into one of two categories: those that discover and
those that create order. Linnaeus was a specialist in both.
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