
Otto Wallach – βιογραφία 

Otto  Wallach  γεννήθηκε  στις  27  Μαρτίου  1847  ,  στο 
Königsberg της  Γερμανίας.  Ήταν  γιος  του 
Gerhard  Wallach  και  της  née  Otillie 
Thoma. Ο πατέρας του ήταν υψηλόβαθμος 
δημόσιος  υπάλληλος,  ο  οποίος  έγινε 
αργότερα  γενικός ελεγκτής  στο Πότσνταμ. 
Κατά  τη  διάρκεια  των  πρώτων  σχολικών 
ετών  του  στο  γυμνάσιο  του  Πότσνταμ,  ο 
Wallach  είχε  μια  βαθιά  προτίμηση  για  την 
ιστορία  και  την  τέχνη    σε  εκείνες  τις 

ημέρες  τα  θέματα  όπως  τη  χημεία  τα  δίδασκαν  μετά  βίας 
στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση. 
Το 1867 πήγε στο Göttingen να σπουδάσει χημεία με τους 
Wöhler,  Fittig  και  Hübner  αλλά  σύντομα  έφυγε  για  το 
Βερολίνο για να μελετήσει  για ένα εξάμηνο κάτω από την 
επίβλεψη των A.W. Hofmann και Γ. Magnus. Μετά από την 
επιστροφή  του  στο  Göttingen  εργάστηκε  τόσο  σκληρά 
ώστε  κατόρθωσε  να  λάβει  το  βαθμό  του  διδάκτορα    το 
1869 κάτω από την επίβλεψη του Hübner  μετά από πέντε 
μόνο εξάμηνα. (Οι ώρες απασχόλησής του στο εργαστήριο 
του Wöhler ήταν από 7 π.μ. μέχρι 5 μ.μ.), η διατριβή του 
αναφερόταν  στη  μελέτη  ισομερών  παραγώγων  του 
τολουολίου. 

Το 1869 και το 1870 ήταν βοηθός του Χ. Wichelhaus στο 
Βερολίνο.Το Πάσχα του 1870 τον βρήκε στη Βόννη με τον 
Kekulé. Ο τελευταίος, είχε γράψει στον Wallach: «Δεν θα 
σας  βλάψει  να  έρθετε  στη  Βόννη.  Εδώ  ζούμε  ως 
επιστήμονες  και  ταυτόχρονα  ως  καλλιτέχνες.»  Εκείνη  τη 
χρονιά, εντούτοις, ο Wallach έπρεπε να αποχωρήσει από τη 
Βόννη για  να  προσφέρει  τις  στρατιωτικές  του  υπηρεσίες. 

Μετά  από  τον  πόλεμο  προσπάθησε  για  τρίτη  φορά  να 
παραμείνει  στο  Βερολίνο,  όπου  εργάστηκε  σε  μια 
βιομηχανία  χημικών  προϊόντων,  αλλά  η  εύθραυστη  υγεία 
του δεν του επέτρεπε να εργάζεται μέσα στους επιβλαβείς 
καπνούς  του  εργοστασίου,  και  το  1872  επέστρεψε  στη 
Βόννη, όπου  έμεινε για 19  έτη. Έγινε  αρχικά  βοηθός στο



εργαστήριο  οργανικής,  και  αργότερα  διορίστηκε  ως 
υφηγητής.  Το  1876  ήρθε  ο  διορισμός  του  ως  έκτακτος 
καθηγητής.  Όταν  το  1879  η  έδρα  της  φαρμακολογίας 
έμεινε κενή ήταν υποχρεωμένος να ασκεί τα διδακτικά του 
καθήκοντα  για  την  εκπαίδευση  των φαρμακοποιών. Ήταν 
κατά  τη διάρκεια  αυτής  της περιόδου που διαπίστωσε  την 
ύπαρξη  8  διαφορετικών  τερπενίων,  για  τα  οποία  έκανε 
πλήρη περιγραφή των ιδιοτήτων τους. Όλα ξεκίνησαν όταν 
0  Kekulé  επέστησε  την  προσοχή  του  στην  ύπαρξη  ενός 
παλαιού  ξεχασμένου  συνόλου  μπουκαλιών  που  περιείχαν 
αιθέρια έλαια , και τον προέτρεψε για να κάνει μια μελέτη 
του περιεχομένου  τους,  έμεινε  απορροφημένος  στο  θέμα, 
εισάγοντας κατά συνέπεια έναν τομέα μελέτης στον οποίο 
επρόκειτο  να  είναι  ο  διαπρεπής  πρωτοπόρος,  για 
περισσότερο από μια δεκαετία, και που επρόκειτο να είναι 
η  κύρια  εργασία  της  ζωής  του,  που  στέφθηκε  με  την 
υψηλότερη  πιθανώς  διάκριση. 

Ήδη  στην  πρώτη  δημοσίευσή  του  (1884)  πρόβαλε  το 
ερώτημα  της  ποικιλομορφίας  των  διάφορων  μελών  της 
ομάδας C10H16.  Το 1909 δημοσίευσε τα αποτελέσματα των 
εκτενών  μελετών  του  στο  τερπένιο,  ένας  τόμος  600 
σελίδων που αφιερώθηκε στους μαθητές του. 

Εκτός  από  τα  τερπένια,  ο Wallach  ασχολήθηκε  και  με  τις 
καμφορές.  Η  συμβολή  του  σ’  αυτές  τις  μελέτες  ήταν  ο 
συσχετισμός  της  καμφοράς  με  άλλες  παρόμοιες  ενώσεις. 

Το 1889 διορίστηκε διάδοχος του Victor Meyer στην έδρα 
του Wöhler, και έγινε συγχρόνως  διευθυντής του χημικού 
ιδρύματος  Göttingen. Αποσύρθηκε το 1915 από αυτές τις 
θέσεις  όταν  στην  έναρξη  του Α’  Παγκόσμιου Πολέμου  έξι 
εκ  των  βοηθών  του  σκοτώθηκαν  στη  δράση. 

Ο  Wallach  έλαβε  το  βραβείο  Νόμπελ  το  1910  για  την 
εργασία του  στις αλεικυκλικές ενώσεις. Οι άλλες τιμές που 
δέχτηκε  ήταν Honorary Fellowships of  the Chemical 
Society  (1908),  Honorary  Doctorates  of  the 
Universities  of  Manchester,  Leipzig  and  the 
Technological  Institute  of  Braunschweig.  Το  1912 
έγινε  Honorary  Member  of  the  Verein  Deutscher



Chemiker. 
Ο Wallach παρέμεινε άγαμος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
του, και πέθανε στις 26 Φεβρουαρίου 1931. 

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 Νόμπελ βιβλίων/Nobel Lectures.

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