
wieszcząc, że świeżo upieczone maturzystki już 
jako studentki będą mieszać się we wszystkie 
możliwe sprawy. Jednocześnie panna Immerwahr 
rozpoczęła hospitację wykładów uniwersyteckich. 
Razem z nią upokarzającą procedurę zdobycia 
zgody docentów i profesorów, w których wykła-
dach chciały uczestniczyć, odbyło 35 dziewcząt. 
Clara miała szczęście. Bo choć profesor Meyer 
przywitał ją słowami: „nie wierzę w intelektualne 
amazonki”, to pozwolił jej uczęszczać na zajęcia 
z fizyki eksperymentalnej. Atmosfera na uczel-
ni była ciężka. W toalecie należało starannie uni-
kać jakiegokolwiek hałasu. Preferowane były ciemne 
ubrania. Część kobiet patrzyła strwożona na boki 
lub w podłogę. (...) Inne nie czekały, aż panowie 
zrobią im miejsce, i same siadały, gdzie chciały. Rok 
później, kiedy Clara mogła już wpisać w rubryce: 
wykształcenie – matura, a w rubryce: cel studiów 
– doktorat z nauk przyrodniczych, nadal nie była 
traktowana poważnie. Podczas gdy swoje podwoje 
dla kobiet, początkowo jako wolnych słuchaczek, 
później uczennic, otworzył uniwersytet w Ber-
linie, we Wrocławiu nadal powtarzano mądrość 
ludową: „długie włosy, mały móżdżek”. Jedno-
cześnie jednak trudno było w mieście znaleźć fry-
zjera, który obciąłby długie włosy, robiąc fryzurę, 
która stała się niezwykle modna wśród studentek. 

Clara Haber urodziła się w czerwcu 1870 r. we wsi 
Polkendorf niedaleko Środy Śląskiej jako Clara 
Immerwahr. Jej ojciec, dr Philipp Immerwahr, 
studiował chemię we Wrocławiu i w Heidelbergu, 
jednak po bankructwie rodzinnej fabryki zajmu-
jącej się produkcją amoniaku zajął się handlem. 
Chemikiem został również brat Clary, Paul. 
Zainteresowanie dziewczynki naukami ścisłymi 
szybko stało się utrapieniem w szkole dla panien. 
„Śpiewanie jest dla dziewcząt, elokwencja jest dla 
mężczyzn” – powtarzała uczennicom nauczyciel-
ka robót ręcznych. Droga do zawodu chemika 
wydawała się dla Clary zamknięta. W ówczesnym 
Breslau jedynym miejscem, w którym absolwent-
ka pensji dla dziewcząt mogła kontynuować edu-
kację, była szkoła dla przyszłych nauczycielek. 

Długie włosy, mały móżdżek 
Latem 1895 r. „Breslauer Zeitung” poinformowa-
ła swoich czytelników o nadzwyczajnym wyda-
rzeniu, jakim było uzyskanie świadectwa matu-
ralnego przez córkę jednego z wrocławskich 
duchownych ewangelickich. Także Clara, już jako 
dyplomowana nauczycielka francuskiego i angiel-
skiego, zaczęła przygotowywać się do matury, co 
część rodziny uznała za „komiczne”. Ambitnym 
kobietom kpin nie szczędziła także lokalna prasa, 

Życie nie całkiem udane.  
clara immerwahr-Haber (1870–1915)

Gdy w 1903 r. Maria Skłodowska-curie broniła pracy doktorskiej na temat ciał 
radioaktywnych, clara Haber była doktorem chemii już od trzech lat. jej rozprawa 
o rozpuszczalności soli metali ciężkich uzyskała najwyższą ocenę profesorskiego 
grona Uniwersytetu Wrocławskiego. Talent i pracowitość pierwszej kobiety studiującej 
na Uniwersytecie nie zdołały jednak pokonać stereotypów rządzących ówczesnym 
niemieckim światem naukowym i losy obu pań potoczyły się zgoła odmiennie. 
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pracom w dziedzinie elektrochemii i katalizy stał 
się znanym i cenionym badaczem. 

Clara też nie chciała rezygnować z tego uczu-
cia. Chociaż miała wątpliwości, czy nadaje się do 
roli żony i matki, t0 była zakochana. Co równie 
ważne, bała się samotności, ówczesny świat nie 
miał bowiem zbyt wiele do zaoferowania nieza-
mężnej kobiecie. Panna Doktor – Pani Profesorowa 
informowały o towarzyskim wydarzeniu wrocław-
skie gazety; ślub odbył się w sierpniu 1901 r. Mło-
da para zamieszkała w Karlsruhe, gdzie Fritz objął 
katedrę na uniwersytecie. Niemal rok później na 
świat przyszło jedyne dziecko pary, syn Hermann. 

Podczas gdy małżonkowie Curie wspólnie pro-
wadzili badania nad zjawiskiem promieniotwór-
czości i razem odbierali Nagrodę Nobla (1903), 
Clara mogła jedynie przyglądać się pracy męża, 
gratulować mu kolejnych awansów, tłumaczyć 
jego dzieła na angielski oraz nadal wygłaszać 
wykłady na temat chemii w kuchni i w domu. 

Clarze pomógł szwagier, lekarz, który skrócił jej 
loki z chirurgiczną precyzją przy użyciu skalpela. 

W 1900 r. praca doktorska napisana pod kie-
runkiem profesora Richarda Abbega była gotowa. 
Rozprawa na temat rozpuszczalności soli rtęci, 
miedzi, ołowiu, kadmu i cynku została zadedy-
kowana ojcu. Publiczna obrona pracy odbyła się 
22 grudnia 1900 r., w sobotę. Pomimo przedświą-
tecznej gorączki wśród publiczności przeważały 
panie. Nie zabrakło także dumnej rodziny. Jed-
noznaczna ocena rozprawy brzmiała: magna cum 
laude – z wielką pochwałą. Informacja o naszej 
pierwszej kobiecie – doktorze ukazała się nawet 
w wieczornym wydaniu „Breslauer Zeitung”. 
Dziennikarz, który ją podał, skwapliwie podkre-
ślał: Na koniec dziekan Wydziału Filozoficznego 
profesor Kaufmann powiedział, że stojący przed 
komisją doctor novellus, panna Clara Immerwahr, 
która osiągnęła swój cel pomimo ogromnych prze-
szkód, jest jasnym dowodem na to, że każdy nieza-
leżnie od płci, wyznania, rasy czy narodowości może 
być naukowcem. 

Fraülein Doktor – Frau Professor 
Entuzjazm, który brzmiał w słowach dzieka-
na, nie znalazł jednak odbicia w rzeczywistości. 
Clara mogła liczyć jedynie na posadę laborantki 
w pracowni swojego promotora Richarda Abbe-
ga. Pierwszego wykładu również nie wygłosiła 
na uniwersytecie, lecz w stowarzyszeniu kobiet. 
Jego tytuł, zgodnie z oczekiwaniami organiza-
torek, brzmiał: Fizyka i chemia w gospodarstwie 
domowym i okazał się sukcesem. Kolejny miał być 
jeszcze większym wyzwaniem; w kwietniu 1901 r. 
Clara wraz ze swoim promotorem wzięła udział 
w kongresie Niemieckiego Towarzystwa Elektro-
chemicznego we Freiburgu. Wieczory umilał jej 
Fritz Haber. 

Poznali się w 1890 r. na tańcach. Zakocha-
ny Fritz bardzo szybko oświadczył się pannie 
Immerwahr, napotkał jednak zdecydowany opór 
swoich rodziców, którzy uważali, że najpierw 
powinien zdobyć pozycję, która pozwoli mu utrzy-
mać rodzinę. Ojciec zakładał, że przekaże synowi 
skład farb i lakierów, który nieźle prosperował 
we Wrocławiu. Fritz zdecydował się jednak pod-
jąć studia chemiczne w Berlinie. Wkrótce dzięki 

fot. Wikipedia

59



epilog
Clara strzeliła do siebie ze służbowej broni męża 
2 maja 1915 r. Nie wiadomo, co stało się z pożeg-
nalnym listem, który zostawiła, ale prawdopodob-
nie napisała w nim o tym, co wiele razy zarzucała 
Fritzowi – o zachłanności i braku odpowiedzial-
ności. I chociaż sprzeciw Clary wobec ekspery-
mentów męża był tajemnicą poliszynela, to w pra-
sowych anonsach zaznaczono, że: powody czynu 
tej nieszczęśliwej kobiety nie są znane. Fritz Haber 
jeszcze tego samego dnia ponownie wyruszył na 
front. 

Dziennikarze raczej się nie mylili. Clara była 
nieszczęśliwa. Poświęciła dla męża talent, pasję 
i karierę. Z pewnością także wiedziała, że po dru-
giej stronie Renu, na paryskiej Sorbonie, pracuje 
pierwsza kobieta profesor, dwukrotna laureatka 
Nagrody Nobla, w tym także w dziedzinie nauk 
chemicznych. W 1909 r. Clara Haber żaliła się 
Richardowi Abeggowi: Wszystko, co on wygrał 
przez osiem lat, ja straciłam. 

19 grudnia 2011 r. we Wrocławiu w przej-
ściu prowadzącym z pl. Uniwersyteckiego na 
ul.  Grodzką odsłonięto tablicę upamiętniającą 
Clarę Immerwahr-Haber, utalentowaną chemicz-
kę, pierwszą kobietę – studentkę i doktora chemii, 
która do historii przeszła jako żona swojego męża. 
Europejski świat naukowy dąży dziś do równo-
uprawnienia kobiet i mężczyzn naukowców – na 
Uniwersytecie w Dortmundzie istnieje specjalny 
program monitorujący obecność kobiet w nauce, 
a młode badaczki specjalizujące się w naukach 
ścisłych mogą liczyć na finansowe wsparcie 
w ramach „Clara Immerwahr Award”. 
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O jej zawodowej tożsamości świadczyły już tyl-
ko elegancki papier listowy z nadrukiem „Clara 
Haber – Dr. phil.” oraz dedykacja w książce Fritza 
na temat termodynamiki gazów: Mojej kochanej 
żonie Clarze Haber Dr. phil. w podziękowaniu za 
cichą współpracę.

Kiedy wybuchła I wojna światowa, Maria Curie 
z córką Ireną na tyłach francuskiego frontu orga-
nizowały przenośne stacje do badań rentgenolo-
gicznych. Clara Haber zaś na piętrze berlińskiego 
Instytutu Chemii Fizycznej zakładała przedszkole 
dla 80 dzieci, których ojcowie walczyli na froncie. 

na literę „M”
„Co ma wspólnego człowiek [niem. Mensch] i mysz 
[niem. Maus] jak nie to, że oboje zaczynają się na 
literę M?” – miał powiedzieć Fritz Haber, gdy 
w jego instytucie zaczęto przeprowadzać testy na 
myszach. Od eksperymentów z trującymi gazami 
nie odwiódł go ani wybuch w pracowni, w którym 
zginął jego współpracownik, ani wybuch wojny. 
Chemik został co prawda zmobilizowany, ale miał 
służyć ojczyźnie nie jako strzelec czy piechur, lecz 
jako naukowiec, opracowując sposób użycia chlo-
ru w warunkach bojowych. Sprzeciw Clary wobec 
tego pomysłu został odebrany przez Sztab Gene-
ralny jako typowo kobieca histeria. Podejmowane 
przez nią próby rozmów z mężem na temat odpo-
wiedzialności i moralności badacza Fritz ucinał, 
zarzucając jej brak patriotyzmu. 

22 kwietnia 1915 r. pod Ypres żołnierze nie-
mieccy po raz pierwszy użyli chloru przeciwko 
wojskom Ententy. Chmura gazu, która wydosta-
ła się z sześciu tysięcy butli zainstalowanych na 
polecenie Fritza Habera, miała sześć kilometrów 
szerokości. Szacuje się, że w okopach Flandrii 
udusiło się nawet do 1400 żołnierzy, a poparzo-
nych gazem zostało 2–3 tys. Senegalczyków, 
Marokańczyków, Hindusów, Algierczyków i Kana-
dyjczyków walczących w szeregach Brytyjskiego 
Korpusu Ekspedycyjnego. Pomysłodawca tego 
eksperymentu wrócił do Berlina w glorii bohatera, 
z awansem do stopnia kapitana, choć nie był do 
końca zadowolony. Liczył na to, że użycie gazów 
bojowych doprowadzi Ententę do kapitulacji. 

W cieniu jego sukcesu pozostała samobójcza 
śmierć żony.
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