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O Profesorze Janu Harabaszewskim 

Wspomnienia Tadeusza Cyrana, absolwenta z 1931 r. 
 

 

 Większość zajęć z chemii odbywała się w laboratorium, ponurym sanktuarium 
profesora Harabaszewskiego, pomieszczeniu, które w uczniach klas młodszych budziło 
tajemniczy zachwyt i niezaspokojoną ciekawość. Przekroczenie jego progów wydawało się 
tak dalekie i nieosiągalne, że graniczyło wprost z nabożnym lękiem. Nastrój ten w dużej 
mierze wytwarzała milcząca i surowa, lekko przygarbiona postać samego profesora 
Harabaszewskiego, wszechwładnego na tym terenie dyktatora – „Takiemu podpaść, nie daj 
Boże!” – kojarzyło się mgliście w sztubackiej, wylęknionej świadomości. 
 Poza zajęciami laboratoryjnymi co pewien czas lekcje odbywały się w klasie w formie 
teoretycznego wykładu lub w celu sprawdzenia nabytych przez uczniów wiadomości. 
Zdarzenie, które opisuję, miało miejsce w klasie. 
 Harabasz wszedł do klasy jak zwykle wolnym krokiem, pochylony, ponury, 
majestatycznie dostojny i nieprzystępny. (W gruncie rzeczy dobrotliwy to był człowiek, dla 
którego krzywda ucznia była głębokim osobistym przeżyciem.) Wszedł na podwyższenie  
i z namaszczeniem wygodnie usiadł przy katedrze. Wszystkie te ceremonialne czynności 
podkreślały powagę sytuacji. Otworzył dziennik, pogładził szpakowatą bródkę i spokojnym, 
lecz twardym spojrzeniem objął obecnych. W klasie cisza, jak makiem zasiał. Uczniowie  
z wysiłkiem robili tak zwane dobre miny do złej gry. Nigdy nie wiadomo, co i komu może 
się przydarzyć. – Wywoła? ... Może ominie ... – krzepiła nadzieja. 
 Psychologiczne sondowanie nastrojów, zawsze w pewnym stopniu wyrażające 
posiadane przez uczniów wiadomości (Harabasz w tym celował) trwało kilka minut. 
Wreszcie padło nazwisko. 
 S ... ki (brzmienie jego uważam za nieistotne). Orłem z chemii to on nie był. Wyszedł 
nieborak. Jeden z najwyższych w klasie. Miał pewne trudności z wymową. Trochę się, jak to 
mówią, za-cinał. Zwłaszcza przy odpowiedziach bardziej się jąkał i to w sposób dość 
osobliwy. Niemal każde wypowiedziane przez niego słowo poprzedzało nerwowe, 
długotrwałe drganie podbródka. 
 Profesor zażądał napisania wzoru jakiejś reakcji chemicznej, w której między innymi 
występował kwas solny. Ponieważ uczeń zbyt długo się wahał i widać było, że nie jest w 
stanie odpowiedzieć na zbyt skomplikowane dla niego pytanie – „Napisz mi wobec tego 
wzór kwasu solnego” – padło z wyżyn katedry. 
 Delikwent wziął do ręki kredę, ale do pisania się nie kwapił. Niby skupiał uwagę, lecz 
jasne było, że oczekuje pomocy. Dosłyszał szept z pierwszych ławek. Zrozumiał. Napisał 
wyraźnie „HCL” (wszystko dużymi literami) i z nikłym uśmiechem triumfu zerknął w 
kierunku katedry. Harabasz odwrócił się leniwie, spojrzał i zdumiał się ... 
 – Ha, ha, ha – zaśmiał się głębokim basem, niczym Mefisto. Wstał. Uczeń stojącego 
na podium profesora przerastał o głowę. Klasa natychmiast się ożywiła. Wyczuwało się 
jakiś lepszy numer. 
 S ... ki wyraźnie się speszył. Boleśnie rzucił w kierunku klasy beznadziejne spojrzenie. 
 – Ha! A to ciekawe ... Wyjaśnij mi ten wzór – zażądał nieubłagany Harabasz. 
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 – Co to jest „H”? 
 Podbródek zaczął drgać żałośnie, wreszcie padło 
 – Wodór. 
 – Doskonale! – pochwalił profesor. – A cóż oznacza „C”? 

To przerastało zapasy wiedzy pytanego. Podbródek zadrgał, ale mimo pozornych 
usiłowań nie wydał żadnego dźwięku. Usłużni koledzy podpowiedzieli. Całkiem zbity  
z tropu odpowiedział, że węgiel. 

Harabasz był zupełnie rozbawiony, a podniecenie klasy rosło. 
– No, a co to jest „L”? 
To pytanie było ponad możliwości najtęższych głów chemicznych w klasie. Symbol 

nieistniejący. Zabrakło konceptu. Nie doczekawszy się pomocy, S ... ki sam sobie poradził  
i po namyśle, pamiętając przecież zadane pytanie, wyjąkał 

- Sól ... 
Po tak niespodziewanej, a nie pozbawionej głębokiej logiki odpowiedzi głośny 

entuzjazm w klasie, nie wyłączając profesora, był dostatecznie uzasadniony.  
 

 


