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Dziś – aleja Różyckiego zabudowana w nowoczesnym sposób, niegdyś – Fürstenstraße 
w stylowej, peryferyjnej dzielnicy Wrocławia. To właśnie tu pod numerem 124 stała 
okazała, malownicza willa, wzniesiona pod koniec XIX w. w stylu wczesnej secesji. 
Należała do słynnego wrocławskiego lekarza Alberta Neissera oraz jego małżonki 
Toni. Właściciele willi już nie żyli, gdy 10 czerwca 1920 r. w ich posiadłości otwarto 
miejskie muzeum sztuki, zgodnie z ich wolą utworzone na bazie zgromadzonej 
przez nich kolekcji. Po stu latach od otwarcia tego wyjątkowego muzeum, nie ma już 
praktycznie śladu ani po kolekcji dzieł sztuki, ani willi… Została pamięć o Neisserach 
oraz ich dokonaniach, szczególnie o Albercie – wybitnym dermatologu i wenerologu 

światowej sławy.  

10 CZeRWCA 
Dom Toni i Alberta Neisserów

WROCŁAWSKIe HISTORIe 

Nim sto lat temu, 10 czerwca 1920 r., willa Neis-

serów stała się miejskim muzeum, była znanym 

nie tylko we Wrocławiu, ale także daleko poza  

jego granicami wrocławskim salonem kultural-

nym uwielbianym przez czołowe postacie ze 

świata nauki i kultury Dolnego Śląska przełomu 

XIX i XX w. Wszystko za sprawą jej właścicieli  

– Toni i Alberta Neisserów.

Albert Neisser (1855–1916), światowej sławy 

dermatolog i wenerolog, pochodził ze Świdnicy, 

ale większość życia spędził we Wrocławiu. Tutaj  

chodził do słynnego Gimnazjum św. Marii Mag-

daleny, tutaj też rozpoczął w 1872 r. studia 

medyczne, które kontynuował w Halle. Już od  

młodości był bardzo pracowity, bo uważał, 

że „życie bez pracy byłoby niezmiernie nudne  

Willa Toni i Alberta Neisserów przy Fürstenstraße na skraju Parku Szczytnickiego, 1904 r., fot. za: www.polska-org.pl
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Albert Neisser pozujący Fritzowi Erlerowi, 1908 r. fot. za: www.mnwr.pl

Portret Toni Neisser z 1910 r. pędzla Fritza Erlera,  
fot. wikimedia commons

Portret Alberta Neissera z 1908 r. pędzla Fritza Erlera, będący własnością 
Kliniki Dermatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  

fot. wikimedia commons

i nieznośne”. Bardzo wcześnie rozpoczął pracę 

naukową i szybko dał się poznać nie tylko jako 

świetny teoretyk, ale także wybitny klinicysta. 

Jeszcze u progu swojej kariery, w 1879 r., 

odkrył bakterię powodującą rzeżączkę, którą 

później na jego cześć nazwano Neisseria gonor-
rhoeae. Odkrycie to miało kolosalne znaczenie, 

kończyło bowiem trwający od dawna spór, czy 

kiła i rzeżączka są tą samą chorobą, czy dwiema 

różnymi. 

Gdy w 1882 r. – mając dopiero 27 lat i już 

europejską sławę – powrócił do Wrocławia, 

objął kierownictwo uniwersyteckiej Katedry 

Chorób Skórnych i Wenerycznych, którą – jak się 

okazało – kierował przez 34 lata, aż do śmierci. 

Z charakterystyczną dla siebie energią i zapa-

łem zajął się reorganizacją i znalezieniem dla 
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Kliniki nowego lokum. Dzięki jego staraniom 

znalazła ona siedzibę w nowo wybudowanym 

gmachu na rogu Maxstraße (ob. ul. Chałubiń-

skiego) oraz Tiergartenstraße (ob. ul. Curie- 

-Skłodowskiej). Perfekcyjnie zorganizowana 

i znakomicie wyposażona należała do ścisłej 

czołówki europejskiej i światowej dermatologii, 

przez co przyciągała studentów i badaczy 

nie tylko z Europy – wśród uczniów Neissera 

szczególną grupę stanowili np. Japończycy  

i Amerykanie. 

W swoich badaniach Neisser zajmował się 

m.in. gruźlicą skóry i jej leczeniem, a także 

etiologią trądu. Zapoczątkował badania nad 

kiłą i poszukiwaniem na nią szczepionki, co 

czynił np. w Norwegii, a potem także na Jawie 

podczas specjalnie zorganizowanej przez siebie 

w tym celu wyprawie. W zakresie badania kiły 

współpracował ze swoim przyjacielem z czasów 

gimnazjalnych, późniejszym noblistą Paulem 

Ehrlichem, odkrywcą salwarsanu – pierwszego 

skutecznego środka chemicznego przeciw kile,  

który zapoczątkował chemioterapię w medy- 

cynie. 

W czasie ponad 30 lat kierowania Kliniką to 

właśnie Neisser utrwalił dermatowenerologię 

jako osobną specjalizację i stworzył znaną na 

całym świecie własną szkołę dermatologiczną. 

Jego Klinika jako pierwsza w Prusach została 

uznana za równorzędną z katedrami klinicz-

nymi innych dziedzin medycyny, czego po- 

twierdzeniem był fakt powołania w 1907 r. 

Neissera na stanowisko profesora zwyczajnego 

– pierwszego w Niemczech w dziedzinie derma-

tologii. Na przełomie XIX i XX w. z inicjatywy 

Neissera powstała kolekcja woskowych mulaży 

dermatologicznych demonstrujących zmiany 

skórne w różnych chorobach. Jej uzupełnienie 

stanowiły gipsowe modele ukazujące zmiany  

wywołane trądem. Poszerzana przez następców  

Neissera kolekcja, która w latach 30. XX w. 

liczyła ponad 2600 obiektów, do dziś jest 

ważnym źródłem wiedzy dla studentów me- 

dycyny i lekarzy praktyków, choć do naszych 

czasów przetrwała zaledwie jej niewielka 

część. Około 320 obiektów przechowywanych 

jest w tym samym miejscu, co pierwotnie, czyli  

w Klinice Dermatologicznej należącej obecnie 

do Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich. 

Naukowo Neisser był dermatologiem i wene-

rologiem, zaś prywatnie – wybitnym znawcą 

i kolekcjonerem dzieł sztuki. W pasji tej 

wspierała go poślubiona w 1883 r. Tonia Neisser 

z domu Kauffmann (1861–1913). Razem 

odegrali bardzo ważną rolę w życiu naukowo- 

-kulturalnym Wrocławia na przełomie wieków. 

Wykonany na pocz. XX w. mulaż woskowy przedstawiający skórne zmiany 
naczyniowe, pochodzący z zapoczątkowanej przez Neissera kolekcji 

dermatologicznej będącej obecnie własnością Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, fot. za: „Universitas litterarum 

Wratislaviensis 1811–1945. Księga pamiątkowa jubileuszu 200-lecia 
utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu”, t. II, 

red. J. Harasimowicz, Wrocław 2013
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Ich willa, będąca jednym z najpopularniejszych 

wówczas tzw. profesorskich domów, była 

znanym miejscem spotkań. Wzniesiona na 

terenie Szczytnik pod koniec XIX w. wg projektu 

berlińskiego architekta Hansa Grisebacha, 

wyposażona i udekorowana została pod kie-

runkiem młodego śląskiego artysty Fritza 

Erlera. Wszystkie pomieszczenia, w tym kilka 

obszernych i reprezentacyjnych salonów, 

m.in. mahoniowy, herbaciany, przemysłowo- 

-artystyczny i akwarelowy, ozdobiono dziełami 

malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego  

z kolekcji Neisserów. To tu spotykały się wy- 

bitne osobistości – muzycy, pisarze, architekci, 

malarze, rzeźbiarze, w tym Carl i Gerhard 

Hauptmannowie, Hans Polzig, Gustaw Mahler, 

Richard Strauss, Fritz i Erich Erlerowie, Erich 

Klossowski.

Życie towarzyskie i kulturalne w willi Neisse-

rów kwitło do śmierci Toni w 1913 r. W swoim 

testamencie pani domu przekazała willę oraz 

całą spuściznę miastu Wrocław, co w swoim 

testamencie potwierdził jej mąż, zmarły trzy  

lata później. Wykonawcą woli obojga małżon-

ków byli m.in. Max Berg i Hans Poelzig. Nowy 

obiekt muzealny miał nosić nazwę „Fundacja 

Dom Alberta i Toni Neisserów”. Reorganizacja 

zbiorów i zaadoptowanie willi do nowych 

celów muzealnych trwały kilka lat, ale finalnie 

10 czerwca 1920 r. dokonano uroczystego 

otwarcia nowego muzeum. Początkowo było  

bardzo dochodowe, z czasem jednak, w obliczu 

m.in. kryzysu gospodarczego, ranga placówki 

znacznie spadła. Nie bez znaczenia był z pew- 

nością także fakt, że Neisserowie byli z pocho- 

dzenia Żydami, co w hitlerowskich Niemczech 

nie było dobrze widziane. W 1934 r. zmieniono 

funkcję willi, zaś kolekcję dzieł sztuki zmaga-

zynowano w różnych miejscach, tylko część 

eksponatów przenosząc i prezentując w Muze- 

um Przemysłu Artystycznego  i Starożytności 

Śląskich oraz w Muzeum Zamkowym. Ostatecz- 

nie Fundację Neisserów rozwiązano w 1936 r., 

zaś reprezentacyjna niegdyś willa – niemal 

całkowicie pozbawiona już swojego pierwot-

nego wyposażenia, a przez to wyjątkowego 

charakteru – zaczęła przechodzić z rąk do rąk.  

W czasie działań wojennych została uszko-

dzona, a wkrótce rozebrana, zaś pozostałości 

wyposażenia uznano za „zbędne mienie ponie-

mieckie” i wywieziono do składnicy muzealnej 

w Bożkowie. Należący niegdyś do Neisserów 

pałacyk Hohenlohe, znajdujący się nieopodal 

ich willi, również był mocno zniszczony, ale 

postanowiono go zachować. Po przebudowie 

 Wnętrza willi Neisserów, ok. 1910 r., fot. za: www.polska-org.pl
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zaczął pełnić funkcje sakralne jako kościół pw. 

Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Jana 

Kochanowskiego. 

O Albercie Neisserze przypomina dziś m.in. 

wykonane przez Ryszarda Gluzę, a ufundowane 

przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwer- 

sytetu Wrocławskiego marmurowe popiersie 

wybitnego dermatologa, które w Galerii Wiel-

kich Wrocławian w Starym Ratuszu zostało 

odsłonięte 3 listopada 2001 r. Własnością 

Kliniki Dermatologicznej jest nie tylko po- 

zostałość zapoczątkowanej przez Neissera 

ogromnej kolekcji mulaży, ale także wykonana 

w 1915 r. przez Theodora van Gosena brązowa 

tablica pamiątkowa oraz namalowany w 1908 r. 

przez Fritza Erlera portret przedstawiający 

Neissera w kitlu lekarskim. Zachowana część 

dzieł sztuki z kolekcji Neisserów prezentowana 

była w 2005 r. w Muzeum Narodowym we 

Wrocławiu.

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Popiersie Alberta Neissera z 2001 r. w Galerii Wielkich Wrocławian  
w Starym Ratuszu, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

Tablica pamiątkowa w formie plakiety portretowej Alberta Neissera  
z 1915 r., fot. za: „Universitas litterarum Wratislaviensis 1811–1945. 

Księga pamiątkowa jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego 
Uniwersytetu we Wrocławiu”, t. II, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2013


