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Przylegający bezpośrednio do zachodniego skrzydła 
głównego gmachu Uniwersytetu budynek Instytutu Chemii 

Uniwersytetu we Wrocławiu przy Burgstrasse 8  
(ob. ul. Grodzka 8), w którym pracował Buchner.  

Budynek został uszkodzony w czasie II wojny światowej,  
a po niej rozebrany. Dziś w tym miejscu znajduje się  

trawnik i parking, fot. za: www.polska-org.pl  

Fotografia Eduarda Buchnera z albumu pamiątkowego 
profesorów Uniwersytetu we Wrocławiu,  

fot. ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego  
za: www.uni.wroc.pl 

W 1909 r. przybył do Wrocławia jako światowej sławy uczony i laureat Nagrody 
Nobla, którą w 1907 r. otrzymał za udowodnienie, że komórki żywe nie są konieczne 
do fermentacji. Eduard Buchner – jeden z noblistów związanych z dawnym 
Wrocławiem urodził się 160 lat temu, 20 maja 1860 r. Po wielu latach Wrocław 
wzbogacił się o niezwykłą pamiątkę po nobliście – ręcznie pisane skrypty do jego 

berlińskich i wrocławskich wykładów. 

20 maja 
Noblista i jego notatki

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

gdzie w 1888 r. otrzymał stopień doktora, 

pracując następnie w laboratorium chemii 

organicznej na stanowisku zastępcy asystenta,  

zastępcy wykładowcy i wreszcie wykładowcy 

(1891). W kolejnych latach pracował na uni- 

wersytetach w Kilonii (1893–1896), Tybindze 

(1896–1898) i Berlinie (1898–1909). Prowadził  

Gdy Eduard Buchner (1860 - 1917) przyjeżdżał  

do Wrocławia w 1909 r. był już światowej 

sławy chemikiem o uznanym dorobku w dzie-

dzinie chemii organicznej i biochemii. Swoją 

przygodę z chemią rozpoczął od studiów na 

Politechnice w rodzinnym Monachium. Później 

związał się z Uniwersytetem Monachijskim,  
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prace badawcze z dziedziny związków cy- 

klicznych, które doprowadziły w 1899 r. 

do odkrycia pirazolu. W 1903 r. wyjaśnił 

fermentację alkoholową oraz udowodnił, że  

nie jest ona działaniem komórek żywych. 

Wykazał, że do fermentacji niezbędne jest  

wytwarzane przez komórki białko. Odkryty 

enzym przeprowadzający fermentację sa- 

charozy Buchner nazwał zymazą. Za prace 

badawcze nad alkoholową fermentacją 

drożdżową i procesami fermentacyjnymi bez  

udziału komórek żywych w 1907 r. otrzymał 

Nagrodę Nobla. Buchner pracował we Wro-

cławiu dwa lata, bo już w 1911 r. wyjechał do 

Würzburga.

W przeciwieństwie do niektórych innych 

noblistów, związanych mniej lub bardziej 

z Wrocławiem, podczas I wojny światowej 

Buchner zapisał całkiem ładną kartę w swoim  

życiorysie, był bowiem szefem szpitala woj- 

skowego.

Pisząc niegdyś o noblistach mających związki 

z przedwojennym Wrocławiem, Mariusz 

Urbanek stwierdził: ,,Oczywiście nie wszyscy 
wrocławscy nobliści charakteryzowali się zoo-
logiczną ksenofobią jak [Anton von] Lenard, 
rękami zbrukanymi krwią, jak [Fritz] Haber, czy 
choćby legendarnym roztargnieniem, jak [Paul] 
Ehrlich. Byli wśród nich także uczeni nudni jak 

prawo podatkowe, przykładni wykładowcy, solid- 
ni małżonkowie, rzetelni uczeni, którzy przeszli 
swoją drogę naukową, nikomu nie wadząc, nie 
wychylając nosa poza zacisze swoich gabinetów.” 
Eduarda Buchnera Mariusz Urbanek zaliczył 

do tej właśnie drugiej grupy...

W kwietniu 2015 r. dr Richard Buchner, wnuk 

noblisty, ofiarował Muzeum Uniwersytetu 

Wrocławskiego pięć tomów oryginalnych 

skryptów do wykładów z chemii organicznej  

i nieorganicznej Buchnera spisanych przez jego 

asystentów i uzupełnionych własnoręcznie 

przez Buchnera. Jego autorstwa są także 

rysunki, szkice i wzory. Najstarszy jest zeszyt 

eksperymentów do wykładów z chemii 

organicznej spisany w 1899 r., z którego 

Buchner korzystał w Berlinie i we Wrocła- 

wiu. Pozostałe cztery powstały nieco później  

w Berlinie lub już we Wrocławiu. Dwa tomy 

stanowią wprowadzenie do eksperymentów 

chemii organicznej, trzy zeszyty są natomiast 

opisem eksperymentów. Zeszyty były prowa-

dzone w charakterystyczny dla ówczesnych 

czasów sposób: wszystkie kartki były zgięte 

wzdłuż, a notatki sporządzano wyłącznie na 

prawych stronach, jedynie po prawej stronie 

zgięcia. Lewe strony i miejsce po lewej stronie 

zgięcia zostawiano na rysunki, schematy  

i dopiski, będące wynikiem dalszych badań nad 

danym zagadnieniem.

Skrypty Buchnera można oglądać na wystawie  

stałej w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskie- 

go (pl. Uniwersytecki 1).

Część przekazanych do Wrocławia skryptów Eduarda Buchnera, 
 fot. Dominika Hull / Uniwersytet Wrocławski,  

za: www.uni.wroc.pl 

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia



3Polecamy audycję Radia Wrocław z cyklu „Dźwiękowa historia” pt. „Wrocławscy nobliści” 
oraz serwis poświęcony wszystkim noblistom związanym z Uniwersytetem we Wrocławiu.
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Okładka jednego ze skryptów i wybrane strony z zapiskami i rysunkami Buchnera,  
fot. za: www.uni.wroc.pl 

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/92810/Dzwiekowa-Historia-Wroclawscy-noblisci-POSLUCHAJ
http://mbd.muzeum.uni.wroc.pl/dzieje-uniwersytetu/laureaci-nagrody-nobla

