
Wilhelm Ostwald – βιογραφία 

Ο Wilhelm Ostwald γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1853 , 
στη  Ρήγα  της  Λετονίας,  γιος  του 
βαρελοποιού  Gottfried  Wilhelm  Ostwald 
και  της  Elisabith  Leuckel. 

Η  σύνδεση  του  ονόματός  του  με  τον 
ομώνυμο  νόμο  της  αραίωσης,  που 
σχετίζεται  με  την  ηλεκτρική  αγωγιμότητα 
των  διαλυμάτων,  αποτελεί  ελάχιστο  φόρο 
τιμής για  το μεγάλο αυτό Ρώσο χημικό. Η 
συμβολή  του  στην  ανάπτυξη  της 

σύγχρονης  φυσικοχημείας  ήταν  καταλυτική  και  δίκαια 
θεωρείται ένα από τα πιο λαμπρά πνεύματα του 19 ου  αλλά 
και  του  20 ου  αιώνα.  Τα  πεδία  στα  οποία  διέπρεψε  ήταν  η 
χημική  ισορροπία,  η  κινητική  των  αντιδράσεων  και  η 
κατάλυση. 

Ο  πατέρας  του,  του  μεταβίβασε  τη  χειρωνακτική 
δεξιοτεχνία  και  την  έφεση  προς  τις  καλές  τέχνες.  Από 
μικρός  αγαπούσε  τις  κατασκευές  και  μεταξύ  άλλων 
ασχολήθηκε  με  τις  χαλκομανίες  και  έφτασε  να  επινοήσει 
μια  δική  του  τεχνική  για  τη  μεταφορά  εικόνων  σε 
επιφάνειες  κεραμικών.  Διάβαζε  άπληστα  λογοτεχνία, 
ζωγράφιζε και έπαιζε μουσική. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα 
τον έκαναν να παραμελήσει τα μαθήματα στο σχολείο και 
χρειάστηκε  7  χρόνια  για  να  τελειώσει  το  γυμνάσιο,  αντί 
των  κανονικών  5.  Όπως  ο  ίδιος  ανέφερε,  μειονεκτούσε 
σοβαρά στην εκμάθηση της «φοβερής ρωσικής γλώσσας». 

Τα  χαρακτηριστικά  που  ανέπτυξε  κατά  τα  εφηβικά  του 
χρόνια και τα οποία θα κυριαρχούσαν στη ζωή του ήταν οι 
υψηλοί στόχοι, η επιμονή στην επαναλαμβανόμενη εργασία 
και  η  έντονη  αγάπη  προς  τη  λογοτεχνία,  ασύμβατα  ίσως 
συστατικά για άλλους, αλλά πολύ αποτελεσματικά για τον 
ίδιο. Η γοητεία των πυροτεχνημάτων αποτέλεσε τελικά τον 
καθοριστικό  παράγοντα  που  τον  ώθησε  να  διαλέξει  τη 
χημεία. 

Το  1872  ο  Ostwald  γράφεται  στο  πανεπιστήμιο  του 
Ντόπαρτ  (σημερινό  Ταρτού  της  Εσθονίας)  για  να



σπουδάσει θετικές επιστήμες. Στη διάρκεια των φοιτητικών 
του  χρόνων  είχε  την  ευκαιρία  να  αναπτύξει  πολλά  νέα 
ενδιαφέροντα:  έκανε  συλλογές  εντόμων,  ασχολήθηκε  με 
τη  βιβλιοδεσία  και  τη  φωτογραφία  και  έφτιαξε  στο  σπίτι 
ένα  μικρό  εργαστήριο,  όπου  πειραματιζόταν  με  την 
κατασκευή  πυροτεχνημάτων.  Μεγάλη  του  αγάπη  ήταν  η 
μουσική. Ασχολήθηκε και με τη θεωρία της μουσικής, τόσο 
ώστε  κρίθηκε  ικανός  να  αναλάβει  καθήκοντα  διδασκαλίας 
στο  πανεπιστήμιο.  Εκεί  γνωρίστηκε  με  τη  μέλλουσα 
γυναίκα του και παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία το 1880. 

Ήδη  από  φοιτητής,  σε  ηλικία  22  ετών,  δημοσίευσε  την 
πρώτη  του  εργασία  σχετικά  με  τα  φαινόμενα  που 
συμβαίνουν κατά τη διάλυση στο νερό του τριχλωριούχου 
βισμουθίου.  Για  τη  διδακτορική  του  διατριβή  επέλεξε  το 
χώρο  των  θερμικών  μεταβολών  που  παρατηρούνται  κατά 
τις  αντιδράσεις.  Μετά  από  τη  διεξαγωγή  πολυάριθμων 
πειραμάτων  και  μετρήσεων  στα  πλαίσια  του  διδακτορικού 
του  κατάρτισε  πίνακες  με  τις  «συγγένειες»  (τον  όξινο 
χαρακτήρα)  διαφόρων  οργανικών  οξέων. Με  την  εργασία 
αυτή άνοιξε ένα νέο ερευνητικό πεδίο, που ο ίδιος ονόμασε 
ογκοχημεία.  Για  πολλά  χρόνια  ο  κλάδος  αυτός  παρέμεινε 
παραμελημένος, ώσπου  τελευταία  έχει αποκτήσει  και πάλι 
ενδιαφέρον. 

Το  1878  διορίστηκε  υφηγητής  στο  πανεπιστήμιο  Ντόπαρτ 
και παράλληλα δίδασκε φυσική, χημεία και μαθηματικά σε 
γυμνασιακό επίπεδο. 

Το  1882  έγινε  τακτικός  καθηγητής  στο  πανεπιστήμιο  της 
Ρίγας, σε ηλικία 29 ετών. 

Το  1884,  έφτασε  στα  χέρια  του  μια  διδακτορική  διατριβή 
του  Svante  Arrhenius.  Μόλις  την  μελέτησε,  αμέσως 
συνειδητοποίησε  το  επαναστατικό  της  περιεχόμενο  και 
ενθουσιασμένος  ταξίδεψε  στην  Ουψάλα,  για  να  γνωρίσει 
από  κοντά  το  νεαρό  και  έτσι  άρχισε  μια  φιλία  και 
συνεργασία  που  θα  διαρκούσε  επί  δεκαετίες.  Τα 
ενδιαφέροντα  του  Ostwald  άρχισαν  να  επικεντρώνονται 
στην  ηλεκτροχημεία.  Μεταξύ  των  αποτελεσμάτων  της 
περιόδου  της  Ρίγας  συγκαταλέγεται  και  ο  νόμος  της 
αραίωσης, ο οποίος περιγράφει την ηλεκτρική αγωγιμότητα 
των διαλυμάτων ηλεκτρολυτών. Εκεί έγραψε και το πρώτο



του  βιβλίο  «Εγχειρίδιο  Γενικής  Χημείας».  Ήταν  ένα 
μνημειώδες έργο, έκτασης 1764 σελίδων, που θα επηρέαζε 
μελλοντικά τη χημική σκέψη σε σημαντικό βαθμό. 

Το 1887 δέχτηκε την πρόσκληση από το πανεπιστήμιο της 
Λειψίας, όπου και παρέμεινε ως το 1906, οπότε σε ηλικία 
53  ετών  παραιτήθηκε,  για  να  ακολουθήσει  απερίσπαστος 
έναν  νέο  τρόπο  ζωής,  χωρίς  να  εγκαταλείψει  τους 
προβληματισμούς  του,  αλλά  σε  νέα  πεδία  πια.  Τα  χρόνια 
της  Λειψίας  ήταν  πολύ  παραγωγικά  και  γρήγορα 
αναδείχτηκε  σε  κυρίαρχη  μορφή  στο  χώρο  της 
φυσικοχημείας. Ως πρώτο βοηθό του επέλεξε τον Walthner 
Nerst  και  σύντομα  προστέθηκε  στο  επιτελείο  του  ο 
Arrhenius. 

Μία από τις σπουδαιότερες επιτυχίες του ήταν η εφαρμογή 
του  σταγονικού  ηλεκτροδίου  του  υδραργύρου  για  τη 
μελέτη  των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Μεταξύ  άλλων 
κατασκεύασε  ένα  τελειοποιημένο  θερμοστάτη  και  ειδικά 
γυάλινα  όργανα  για  τα  ηλεκτροχημικά  του  πειράματα. 
Ακόμη επινόησε μια μικρή γυάλινη συσκευή για τη μέτρηση 
του ιξώδους, που έχει μείνει γνωστή με το όνομά του. 

Εκτός  από  τα  ηλεκτροχημικά  φαινόμενα,  ο  Ostwald 
ασχολήθηκε  και  με  την  κατάλυση.  Ήταν  ο  πρώτος  που 
έδωσε τον ορισμό των καταλυτών. Διαπίστωσε λοιπόν ότι ο 
λευκόχρυσος ήταν  ο καλύτερος  καταλύτης  για  την καύση 
της  αμμωνίας  προς  νιτρικό  οξύ.  Η  μέθοδός  του 
εφαρμόστηκε σε βιομηχανική κλίμακα. Για τα επιτεύγματά 
του αυτά τιμήθηκε με το βραβείο Nobel. 

Ένα θέμα που ανέκαθεν εξασκούσε γοητεία στον Ostwald 
ήταν  η  ενέργεια.  Ήταν  από  τους  πρώτους  που 
«ανακάλυψε»  του  έργο  του  μεγάλου  Αμερικανού 
φυσικοχημικού  Josiah  Willard  Gibbs  σχετικά  με  τις 
μαθηματικές σχέσεις που διέπουν τη θερμοδυναμική. Έτσι 
μετέφρασε  την  κυριότερη  εργασία  του  στα  γερμανικά. 
Ήταν  υποστηρικτής  της  άποψης  ότι  δεν  πρέπει  να 
διαχέουμε  την  ενέργεια,  αλλά  να  προσπαθούμε  να  την 
μετατρέψουμε σε πιο ωφέλιμες μορφές. 

Η  πρόωρη  παραίτηση  του  Ostwald  οφειλόταν  στον 
κορεσμό  του  από  την  επιστημονική  έρευνα,  αλλά  και  σε



μια  σοβαρή  σύγκρουση  που  είχε  με  τις  πανεπιστημιακές 
αρχές  σχετικά  με  θρησκευτικά  θέματα.  Μετά  την 
παραίτησή  του  μετέφερε  τις  κάθε  είδους  δραστηριότητές 
του  στο  σπίτι  του,  στα  περίχωρα  της  Λειψίας  που  είχε 
ονομάσει  «Βίλα  Ενεργείας». Δεν  ήταν μια  κοινή  κατοικία, 
αφού  όταν  την  έχτιζε  φρόντισε  να  περιλαμβάνει  τέσσερα 
εργαστήρια,  με  προσανατολισμό  τα  τέσσερα  σημεία  του 
ορίζοντα.  Μπορούσε  έτσι  να  διαλέγει  σε  ποιο  θα 
εργαζόταν, ανάλογα με την εποχή, τη διάθεσή του και το 
φωτισμό. Ο φωτισμός είχε σημασία, επειδή το αντικείμενο 
της έρευνάς του τώρα ήταν η θεωρία των χρωμάτων, που 
ξεκίνησε  από  την  αγάπη  του  για  τη  ζωγραφική. 
Προσθέτοντας  την  κλίμακα  «των  φαιών»  και 
κατατάσσοντας τα χρώματα σε ένα τρισδιάστατο σύστημα, 
πέτυχε να προωθήσει σημαντικά τη θεωρία των χρωμάτων. 
Πολλά από τα βιβλία  του πραγματεύονταν διεξοδικά αυτό 
το  θέμα,  ενώ  με  το  «χρωματικό  όργανο»  έδωσε 
επιστημονικές  βάσεις  στο  πρόβλημα  της  επιλογής 
αρμονικών αποχρώσεων. Όταν παρουσίασε ολοκληρωμένη 
την  εργασία  του  στην Ακαδημία  του Βερολίνου  απέσπασε 
εγκωμιαστικά σχόλια από τον Albert Einstein. Αφοσιώθηκε 
επίσης  στο  συγγραφικό  έργο  και  ασχολήθηκε  και  με 
εκδοτικές  δραστηριότητες.  Ως  συγγραφέας  ήταν 
πολυγραφότατος  και  τα  περισσότερα  βιβλία  του  είχαν 
αξιόλογη επιτυχία όπως το βιβλίο του «Χημεία για Παιδιά». 
Είχε εγκαινιάσει μια σειρά εκδόσεων με τίτλο «Οι Κλασικοί 
της  Επιστήμης»,  όπου  περιέχονταν  σε  μικρούς  τόμους 
ανάτυπα  και  μεταφράσεις  των  πιο  πρωτότυπων  και 
δημιουργικών  εργασιών  μεγάλων  επιστημόνων  του 
παρελθόντος,  όχι  μόνο  χημικών.  Μέσα  σε  20  χρόνια  ο 
αριθμός των τόμων είχε ξεπεράσει τους 200. 

Ο  Ostwald  ήταν  εξαιρετικός  ομιλητής  και  περιζήτητος 
προσκεκλημένος.  Υπήρξε  ο  πρώτος  Γερμανός  καθηγητής 
που  επισκέφτηκε  επίσημα  την  Αμερική  και  έδωσε  σειρά 
διαλέξεων. Η γερμανική  κυβέρνηση,  εξάλλου,  τον  διόρισε 
επισκέπτη καθηγητή και με αυτή την  ιδιότητα ταξίδεψε σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Ιδιαίτερα  γόνιμη  ήταν  η  ενασχόλησή  του  με  φιλοσοφικά 
θέματα.  Στο  βιβλίο  του  «Σχεδιάγραμμα  Φυσικής 
Φιλοσοφίας»  εκθέτει  διεξοδικά  πώς  οι  φυσικές  επιστήμες



και  η  φυσική  φιλοσοφία  αποτελούν  συγγενικά  πεδία, 
παρομοιάζοντάς τα με δυο δρόμους που οδηγούν στον ίδιο 
σκοπό: την κατανόηση της φύσης και του ανθρώπου. 

Σε  μια  εποχή,  που  δεν  συνηθίζονταν  ακόμη  οι 
αυτοβιογραφίες, ο Ostwald έγραψε τη δική του. Ήταν ένα 
τρίτομο έργο, ο τελευταίος τόμος του οποίου κυκλοφόρησε 
μετά  το  θάνατό  του.  Στο  τέλος  του,  ο  Ostwald 
εξομολογείται ότι ασχολήθηκε με την επιστημονική έρευνα, 
επειδή τίποτε άλλο στον κόσμο δεν προσφέρει τόση βαθιά 
και  μόνιμη  ευτυχία.  Με  το  έργο  του  προσπάθησε  να 
επηρεάσει  άλλους  δίνοντάς  τους  τη  δυνατότητα  να 
συμμετάσχουν κι αυτοί στην ίδια ευτυχία. 

O Ostwald παντρεύτηκε με τη Helene von Reyher το 1880. 
Είχαν δύο κόρες και τρεις γιους, ένας από τους οποίους, ο 
Dr.  Karl  Wilhelm  Wolfgang  (γνωστός  στην  επιστημονική 
λογοτεχνία  ως  Wo.  Ostwald),  ήταν  λέκτορας  στο 
πανεπιστήμιο της Λειψίας, και συντάκτης του Zeitschrift für 
Chemie  und  Industrie  der  Kolloide. 

Μετά από μια εξαιρετικά ενεργή ζωή, Ostwald πέθανε στο 
σπίτι του κοντά στη Λειψία στις 4 Απριλίου 1932. 

Από  τις  διαλέξεις  Νόμπελ,  χημεία  19011921,  Elsevier 
Publishing Company, Άμστερνταμ, 1966 

Αυτή  η  αυτοβιογραφία/η  βιογραφία  γράφτηκε  κατά  την 
διάρκεια  του  βραβείου  και  δημοσιεύθηκε  αργότερα  στις 
σειρές Les Prix Nobel/Nobel Lectures.

http://nobelprize.org/nobel/nobel-foundation/publications/lectures/index.html
http://nobelprize.org/nobel/nobel-foundation/publications/lesprix.html
http://nobelprize.org/nobel/nobel-foundation/publications/lectures/index.html

