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Praha pozdního 19. a prvé poloviny 20. století byla jedním z nejvýznamnějších center středoevropské, německými, resp. židovskými badateli nesené a německy
publikované chemie. Evropsky uznávaní badatelé sem
na profesorská místa přicházeli především z Vídně, ale
také ze saského Lipska, na přelomu století centra i líhně
evropských fysikálních chemiků. V Praze, druhém nejvýznamnějším universitním či šíře vysokoškolském centru habsburské monarchie, v prostředí méně hektickém
a zejména vůči židům významně tolerantnějším než byla
tvrdě antisemitská císařská Vídeň, pak ve fakultní nadoborové spolupráci i v úzkých kolegiálních stycích s Německou technikou působily takové evropsky až světově
uznávané osobnosti jako prof. Guido Goldschmiedt (dešifrovatel struktury papaverinu) nebo jeho žák a nástupce prof. Hans Meyer, úspěšný experimentální badatel
na poli organické chemie a zároveň autor celosvětově
úspěšných prací o kvantitativním určení organických
skupin atomů nebo později řady základních kompendií
o organických vazbách. Kvetoucí a uznávaná německá
chemie, v době meziválečné úspěšně se diversifikující
do řady specialisací, bohužel takřka nekomunikovala
s českými chemiky a nebyla ani miláčkem pražského
Ministerstva školství a národní osvěty. O to intensivnější však byly její vazby s německou, francouzskou
a anglosaskou vědeckou komunitou. Její rozkvět brutálně ukončil nacismus. Je ovšem nutno připomenout,
že granty wehrmachtu pomohly k úspěchu některým,
později Nobelovou cenou poctěným pražským projektům. To vše upadlo do zapomnění. Historicko-sociální
kontexty a komunikační sítě přírodních věd jsou však
témata, hodná aktuálního badatelského zájmu.

