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Paul Ehrlich, fot. za: www.mbd.muzeum.uni.wroc.pl

Roztargniony bałaganiarz i miłośnik cygar, którego podobizna zdobiła niegdyś 
200-markowy niemiecki banknot. Słaby uczeń wrocławskiego gimnazjum, 
który niespełna pół wieku później został laureatem Nagrody Nobla. Uznawany 
za pioniera chemioterapii odkrywca salwarsanu. O kim mowa? O zmarłym 
105 lat temu, 20 sierpnia 1915 r. Paulu Ehrlichu – jednym z wrocławskich 

przedwojennych noblistów. Co łączyło go z Wrocławiem? 

20 SiERPNia 
Bałaganiarz noblistą

WROCŁaWSKiE HiSTORiE 

Spośród kilkunastu noblistów powiązanych 

z przedwojennym Wrocławiem, tylko kilku by- 

ło dość mocno związanych z miastem. Przykła-

dowo: Max Born we Wrocławiu urodził się,  

studiował i przez pewien czas pracował, dlate- 

go mówi się, że jest najbardziej wrocławskim 

spośród wszystkich wrocławskich przedwojen-

nych noblistów. Jedynym, który do Wrocławia 

przyjechał nie dość, że z własnej inicjatywy, to  

jeszcze z Nagrodą Nobla na koncie, był Eduard 

Buchner [zob. także „Wrocławskie Historie” 

z 20 maja: Noblista i jego notatki]. Wielu 

pozostałych we Wrocławiu nie spędziło zbyt  

dużo czasu, a niektórzy byli tu niemalże prze- 

jazdem. Miejscem, które łączy niemal wszyst-

kich, jest Uniwersytet we Wrocławiu – to na 

nim wielu z nich odbyło przynajmniej część 

studiów.

Urodzony w Strzelinie Paul Ehrlich, nim został 

słynnym lekarzem, chemikiem i bakteriologiem, 

właśnie na wrocławskiej Alma Mater rozpoczął 

swoją przygodę z nauką. Tu podjął studia me- 

dyczne, które kontynuował m.in. w Strasburgu,  

Fryburgu Bryzgowijskim oraz w Lipsku, uzy-

skując w 1878 r. stopień doktora medycyny.  

Co ciekawe, nie był wyróżniającym się studen-

tem. Nawet nauka w jednym z wrocławskich 

gimnazjów nie szła mu zbyt dobrze. Pomimo 

tego został wkrótce specjalistą w dziedzinie 

barwienia przyżyciowego komórek, co umożli-

wiło mu wykrycie prądków gruźlicy. W 1891 r.  

sformułował koncepcję, według której choro- 

by infekcyjne można zwalczać środkami che- 

micznymi. Przez wiele lat poszukiwał takich 

właśnie „magicznych kul”, czyli środków, które 

mogłyby niszczyć zarazki, a jednocześnie byłyby  

bezpieczne dla żywego organizmu. Jego badania  

były momentem przełomowym dla hematolo-

gii, a jemu samemu przyniosły rozgłos i wiele 

nagród, w tym tę najwyżej cenioną w świecie 

naukowym: Nagrodę Nobla, którą w dziedzinie 
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fizjologii i medycyny otrzymał w 1908 r. za  

prace nad odpornością organizmów. Co cieka- 

we, swoich największych odkryć dokonał już 

później. W 1909 r. odkrył salwarsan – pierw-

szy skuteczny lek przeciwko kile, a kilka lat 

później – neosalwartan, który okazał się mniej 

toksyczny niż salwarsan. Dzięki tym pracom 

Ehrlicha uważa się za pioniera nowoczesnej 

chemioterapii. Gdyby nie jego przedwczesna 

śmierć, prawdopodobnie zostałby za to drugi 

raz uhonorowany Noblem.

Zmarł 20 sierpnia 1915 r., mając 61 lat. Znaw- 

cy jego biografii twierdzą, że mogło przyczynić 

się do tego jego nadmierne uwielbienie do cy- 

gar, których palił nawet kilkadziesiąt dziennie. 

Mimo iż znał i cenił go cały świat, do końca 

życia pozostał człowiekiem bardzo skromnym. 

Nigdy też nie wyzbył się swojego roztargnienia 

i bałaganiarstwa, stając się w pewnym sensie  

– jak twierdzą niektórzy – potwierdzeniem tego,  

że ludzie ponadprzeciętnie inteligentni niejed-

nokrotnie bywają bałaganiarzami… 

Banknoty 200-markowe z wizerunkiem Paula Ehrlicha istniały w obiegu w latach 1989–2002, fot. Michał Karczmarek

Indeks Paula Ehrlicha z okresu studiów wrocławskich 
zachowany w zbiorach Archiwum Uniwersytetu 
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