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Clara Immerwahr ok. 1890 r., fot. domena publiczna

Mówi się o niej „żona doktora śmierć”. Częściej jest kojarzona jako żona Fritza 
Habera, niemieckiego noblisty i twórcy gazów bojowych, niż jako jedna z pierwszych 
kobiet na Uniwersytecie we Wrocławiu i pierwsza, która na tej uczelni obroniła 
doktorat. Częściej pamięta się o jej tragicznej, samobójczej śmierci, do której 
doszło 2 maja 1915 r., niż o jakimkolwiek innym epizodzie z jej życia. Urodzoną  
w Polkendorf (Wojczyce koło Środy Śląskiej) 21 czerwca 1870 r. Clarę Immerwahr- 

-Haber przypominamy z okazji 150. rocznicy jej urodzin. 

21 CzerWCa 
Clara Immerwahr-Haber

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

„Przyczynki do określenia rozpuszczalności trudno  
rozpuszczalnych soli rtęci, miedzi, ołowiu, kadmu  
i cynku” – to tytuł przygotowanej przez Clarę 

Immerwahr pod kierunkiem Richarda Abbega 

dysertacji doktorskiej, za którą otrzymała 

najwyższą ocenę magna cum laude. Stopień 

doktora uzyskała w grudniu 1900 r. jako pierw- 

sza kobieta na Uniwersytecie we Wrocławiu. 

Miała wówczas 30 lat. Studia rozpoczęła cztery  

lata wcześniej i była jedną z pierwszych stu-

diujących na wrocławskiej Alma Mater kobiet. 

Chciała zostać chemiczką i wytrwale dążyła 

do tego celu, nie bacząc na niechęć profesury 

i kpiny kolegów, którzy nie przywykli jeszcze 

wtedy do obecności kobiet na uczelniach. Nie 

miała łatwo nawet wtedy, gdy już uzyskała 

doktorat – w zawodzie mogła pracować jedynie 

jako laborantka. 

Do historii Clara przeszła jako żona Fritza 

Habera – laureata Nagrody Nobla z 1918 r., 

który podczas I wojny światowej był jednym  

z głównych wynalazców i organizatorów za- 

stosowania gazów bojowych przez armię nie- 

miecką m.in. pod Ypres. Zasłynął jako „doktor 

śmierć”, który osobiście sprawdzał efekty dzia-

łania gazów, robiąc notatki i pilnie obserwując 

zachowanie konających żołnierzy. 

Fritz i Clara poznali się jeszcze w 1890 r.,  

ale pobrali się dopiero w 1901 r., gdy Haber 

był już uznanym uczonym i gdy Clara miała 

stopień doktorski. Rok później Clara urodziła  

Hermanna, swoje jedyne dziecko. Mieszkający  

w Karlsruhe Haberowie byli najprawdopo-

dobniej pierwszym małżeństwem uczonych 

w Niemczech. Choć oboje byli chemikami, to  

nie pracowali wspólnie. Fritz uważał, że nauka 
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nie jest tym, czym powinny zajmować się 

kobiety, dlatego nie dopuszczał żony do swoich 

badań i chętniej widział ją w roli pani domu. 

Clara tłumaczyła publikacje męża z języka 

niemieckiego na angielski, zaś samej jego 

pracy mogła jedynie się przyglądać. Tęskniła 

za laboratorium i badaniami, ale poświęciła się 

mężowi i synowi. Czasami dawała publiczne 

wykłady na temat chemii w gospodarstwie 

domowym, jednak często spotykała się z zarzu-

tami, że wystąpienia przygotowywał jej sławny 

już wtedy mąż.

Jeszcze przed I wojną Fritz Haber i Carl Bosch  

opracowali wspólnie metodę syntezy amoniaku 

i rozpoczęli pracę nad wdrożeniem tej techno-

logii na skalę przemysłową. Właśnie za ten 

wynalazek Haber otrzyma w 1918 r. Nagrodę 

Nobla. Gdy wybuchła I wojna światowa mąż  

Clary postąpił zgodnie z wyznawaną przez 

siebie zasadą, że w czasie pokoju należy służyć  

ludzkości, a w czasie wojny – ojczyźnie. Niemal  

natychmiast rozpoczął pracę nad wykorzysta-

niem chemii na potrzeby armii. Clara otwarcie  

potępiała działania męża. Nie mogła znieść jego 

ogromnego zaangażowania w produkcję gazów  

bojowych, a badania nad nimi uważała za 

„naukową perwersję”. W odpowiedzi na jej  

prośby o zaprzestanie badań i groźbę samo-

bójstwa, Fritz oskarżył ją o brak patriotyzmu 

i zdradę narodowego interesu. Nie mogąc 

znieść obciążenia psychicznego związanego 

z przyczynianiem się męża do śmierci tysięcy 

żołnierzy, 2 maja 1915 r. Clara odebrała sobie 

życie, strzelając prosto w serce ze służbowej 

broni wykradzionej mężowi… Czy mąż zmartwił 

się tragiczną śmiercią żony? Raczej nie, skoro 

jeszcze tego samego dnia udał się na front 

wschodni, by osobiście nadzorować przygo-

towania do kolejnego ataku z użyciem gazu 

bojowego… 

O Clarze Immerwahr-Haber przypomina pamiąt- 

kowa tablica umieszczona w przejściu pomiędzy 

ul. Grodzką a pl. Uniwersyteckim, tj. w Bramie 

Cesarskiej głównego gmachu Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Umieszczono ją tam 19 grudnia  

2011 r. – niemal dokładnie 111 lat po tym, gdy 

w Auli Leopoldyńskiej Clara obroniła swoją 

dysertację.

Informacja o publicznej obronie dysertacji doktorskiej Clary Immerwahr, 
fot. ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego  

za: www.uni.wroc.pl

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia
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https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/1fcc3aae8f1fbd9535cd17db5a38cc19a8daae36.pdf

