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Σελ. 33 από το εργαστηριακό τετράδιο 16 του Hoffmann, 3 Φεβρουαρίου 1965, όπου παρουσιάζονται για 

πρώτη φορά τα διαγράμματα συσχετισμού των τροχιακών για τις κυκλοπροσθήκες [4 + 4]-, [6 + 2]-, και [6 

+ 4]-. Στο τέλος της σελίδας είναι η πρόταση του Woodward για μια [6 + 4]-κυκλοπροσθήκη του 

κυκλοπενταδιενίου με το κυκλοεπτατριένιο. 

 

Ο Καθ. Roald Hoffmann γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου 1937 στο Złoczów της Πολωνίας (σήμερα 

Zolochiv της Ουκρανίας), από Πολωνο-εβραϊκή οικογένεια, η οποία κατά την κατάληψη της Πολωνίας από 

τους Ναζί βρέθηκε σε στρατόπεδο εργασίας. Κατάφερε, δωροδοκώντας τους φρουρούς να διαφύγει και 

έτσι κάποια στιγμή βρέθηκε στις ΗΠΑ. Ο Hoffmann αποφοίτησε το 1955 από το γυμνάσιο Stuyvesant της 

Νέας Υόρκης, όπου κέρδισε και υποτροφία. Πήρε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Columbia το 1958, 

μάστερ το 1960 από το Πανεπιστήμιο Harvard και διδακτορικό επίσης από το Harvard, εργαζόμενος υπό 

την επίβλεψη του M. Gouterman και του μετέπειτα βραβευμένου με Νόμπελ Χημείας W.N. Lipscomb. 

Μετά το διδακτορικό του, το 1965, ο Hoffmann προσλήφθηκε από το Πανεπιστήμιο Cornell και παρέμεινε 

εκεί για όλη του τη σταδιοδρομία.  

Οι έρευνες του Καθ. Hoffmann επικεντρώθηκαν στην ηλεκτρονιακή δομή των σταθερών και 

ασταθών μορίων, καθώς και στη μελέτη των μεταβατικών καταστάσεων στις χημικές αντιδράσεις. 

Διερεύνησε τη δομή και τη δραστικότητα τόσο οργανικών, όσο και ανόργανων μορίων, ενώ εξέτασε και 

προβλήματα της οργανομεταλλικής χημείας και της χημείας στερεάς καταστάσεως. Ο Hoffmann ανέπτυξε 

ημιεμπειρικά και μη εμπειρικά υπολογιστικά εργαλεία και μεθόδους, όπως την επέκταση της μεθόδου 

Hückel για τον προσδιορισμό των μοριακών τροχιακών. 
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Από κοινού με τον Robert Burns Woodward, ο Hoffmann ανέπτυξε κανόνες σχετικά με τους 

μηχανισμούς των αντιδράσεων (τους λεγόμενους «κανόνες Woodward-Hoffmann»). Οι κανόνες τους 

προβλέπουν σωστά τα διαφορετικά προϊόντα που προκύπτουν π.χ. όταν δύο ουσίες ενεργοποιούνται από 

τη θερμότητα και όταν ενεργοποιούνται από το φως. Για την έρευνα αυτή ο Χόφμαν βραβεύθηκε με το 

Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 1981 μαζί με τον Ιάπωνα χημικό Kenichi Fukui, ο οποίος είχε διαλευκάνει 

παρόμοια θέματα εργαζόμενος ανεξάρτητα.  

Ο Hoffmann έχει αναρίθμητες τιμητικές διακρίσεις, έχει δημοσιεύσει πάμπολλες εργασίες, ενώ 

έχει γράψει και βιβλία σχετικά με τις σχέσεις τέχνης και επιστήμης, όπως το «Roald Hoffmann on the 

Philosophy, Art, and Science of Chemistry» και το «Beyond the Finite: The Sublime in Art and Science». 

Επιπλέον, έχει γράψει ποίηση και θεατρικά έργα ενώ έχει επιμεληθεί ντοκιμαντέρ και θέματα 

«ψυχαγωγικής επιστήμης». 
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