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Ha�ber�od dzie�ciń�stwa�pre�dys�po�no�-
wa�ny�był�do ro�bie�nia� rze�czy�wiel�-
kich.�Uro�dzo�ny�w za�moż�nej�ży�dow�-
skiej�ro�dzi�nie,�odzie�dzi�czył�po oj�cu
za�mi�ło�wa�nie�do che�mii,�a po przod�-
kach�fun�du�sze,�by�zdo�być�wy�kształ�-
ce�nie� na naj�lep�szych� uczel�niach,
apo�tem�współ�pra�co�wać�znaj�zna�mie�-
nit�szy�mi�ko�le�ga�mi�po fa�chu�w tam�-
tych�cza�sach.�Od ma�-
łe�go�prze�ja�wiał�skłon�-
no�ści�al�tru�istycz�ne,�fi�-
lan�tro�pij�ne�–�chciał�na�-
pra�wiać�świat.�My�ślał
jak�my�śli�wie�lu,�któ�rym
los� ro�ze�słał� pod no�gi
mięk�ki�dy�wan�–�że�jest
je�go�ludz�kim�obo�wiąz�-
kiem� spła�cić� „dług
wdzięcz�no�ści”�zado�brą
for�tu�nę,� po�sta�rać� się
na�pra�wić�i udo�sko�na�lić
świat.� Opra�co�wa�-
na przez� nie�go� w la�-
tach 1905-1910�me�to�-
da� syn�te�zy� amo�nia�ku
(na�zwa�na póź�niej� me�to�dą� Ha�be�ra
i Bo�scha)�sta�nę�ła�u pod�staw�pro�duk�-
cji�na�wo�zów�azo�to�wych,�dzię�ki�któ�-
rym�rol�nic�two�we�szło�w no�wą�fa�zę
roz�wo�ju.�Po�mno�żo�ne�plo�ny�na�kar�-
mi�ły�mi�lio�ny�ust,�któ�re�do tej�po�ry
by�ły�pu�ste.�Me�dia�pi�sa�ły�o Ha�be�rze,
że�„zro�bił�chleb�z po�wie�trza”.
Traf� chciał,� że� wy�bu�chła� woj�-

na i oka�za�ło�się,�że�wy�na�la�zek�Ha�-

be�ra�moż�na wy�ko�rzy�stać�do cze�goś
cał�kiem�od�wrot�ne�go�niż�pro�duk�cja
żyw�no�ści�–�dopro�duk�cji�śmier�ci.�Ta�-
ni� amo�niak� za�stą�pił� im�por�to�wa�ną
do tej�po�ry�z Chin�sa�le�trę�wma�te�ria�-
łach�wy�bu�cho�wych�po�sze�rza�jąc�moż�-
li�wo�ści�zbro�je�nio�we�Nie�miec�nie�po�-
mier�nie.�Ba�da�nia�nad moż�li�wo�ścia�-
mi�za�sto�so�wa�nia�che�mii�na po�lu�bi�-
twy�za�koń�czy�ły�się�wy�na�le�zie�niem
ga�zów�bo�jo�wych,�któ�rych�uży�cie,�m.
in.�pod Lan�ge�mark�i Ypres,�za�pi�sa�-
ło�się�ja�ko�jed�na z naj�ma�ka�brycz�niej�-
szych�kart�w hi�sto�rii I woj�ny�świa�-
to�wej.�Ha�ber�kon�ty�nu�ował�swo�ją�pra�-
cę�i wy�ko�ny�wał�zle�ce�nia�rzą�du,�bo
–�po pierw�sze�–�twier�dził,�że�wy�peł�-
nia� swój� pa�trio�tycz�ny� obo�wią�zek,
po dru�gie�–�uwa�żał,�że�po�wo�ła�niem
na�ukow�ca�jest�za�wsze�te�sto�wa�nie�co�-
raz�to�no�wych�gra�nic�ludz�kie�go�in�-
te�lek�tu� i ma�te�rii� ota�cza�ją�ce�go� nas
świa�ta.�Oso�bi�ście�nad�zo�ro�wał�atak
pod Ypres,�skrzęt�nie�no�tu�jąc�w ka�-
je�cie�ob�ja�wy,�ja�kie�gaz�tru�ją�cy�wy�-

wo�ły�wał�uwy�sta�wio�nych
na je�go�dzia�ła�nie�żoł�nie�-
rzy�wro�ga.�Po za�koń�cze�-
niu�woj�ny�(i otrzy�ma�niu
Na�gro�dy�No�bla)� kon�ty�-
nu�ował�ba�da�nia,�wy�naj�-
du�jąc�śro�dek�owa�do�bój�-
czy�do de�zyn�fek�cji�o na�-
zwie�„cy�klon�B”.�Był�za�-
sko�czo�ny,�gdy�podoj�ściu
Hi�tle�ra�do wła�dzy,� je�go
ży�dow�skie�po�cho�dze�nie
na�gle�sta�ło�się�przy�czyn�-
kiem� do usu�nię�cia� go
z uczel�ni� i zmu�sze�nia
do emi�gra�cji.� Zmarł
w Szwaj�ca�rii�w 1934�r.

Wrze�czy�wi�sto�ści�los�od�wró�cił�się
od Ha�be�ra�du�żo�wcze�śniej.�Za je�go
ba�da�nia�za�pła�ci�li�je�go�naj�bliż�si�na�-
wet� po tym,� gdy� nie� by�ło� go� już
na świe�cie.�Na znak�pro�te�stu�prze�-
ciw�ko� przy�kła�da�niu� rę�ki� do ba�dań
nad śmier�cio�no�śną�bro�nią�je�go�żo�-
na po�peł�ni�ła� sa�mo�bój�stwo� jesz�cze
pod ko�niec I woj�ny� świa�to�wej.
Zmiaż�dżo�ny�roz�mia�rem�zbrod�ni,�ja�-

ką�umoż�li�wił�w obo�zach�kon�cen�tra�-
cyj�nych�cy�klon�B,�syn�Ha�be�ra�ode�-
brał�so�bie�ży�cie�w 1946�r.�w USA.
Ha�ber�do koń�ca�swo�ich�dni�po�zo�stał
na�ukow�cem,�uwa�ża�jąc�na�ukę�zamo�-
nar�chi�nię,�któ�rej�bez�py�ta�nia�od�da�je
się�wszyst�ko.�Ci,�któ�rzy�go�zna�li�oso�-
bi�ście,�twier�dzi�li�jed�nak,�że�zda�wał
so�bie� spra�wę� ze� słod�ko�-gorz�kie�go
wy�mia�ru�swych�od�kryć�i choć�ni�gdy
do te�go�się�nie�przy�znał,�głę�bo�ko�ża�-
ło�wał,� że� w pew�nym� mo�men�cie
po pro�stu�nie�po�wie�dział�„stop!”.
Przy�po�mi�nam�po�stać�Ha�be�ra,�bo

ma�my�ko�niec�ro�ku,�dla�wie�lu�z nas
tra�dy�cyj�ny�czas�re�flek�sji�nad tym,�co
ta�kie�go� nie�sie� w za�na�drzu� no�wy.
A po nim�na�stęp�ny,�i jesz�cze�ko�lej�-
ny,�i w ogó�le�–�co�cze�ka�nas�za 10-
20�lat?�W hi�sto�rii�ludz�kiej�cy�wi�li�za�-
cji�mie�li�śmy�już�spo�ro�Frit�zów�Ha�-
be�rów,�choć�praw�dzi�wy�Ha�ber�nie�-
chyb�nie�wy�róż�nia�się�na tle�in�nych
roz�mia�rem�i na�tu�rą�tra�ge�dii,�do ja�-
kich�przy�czy�ni�ły�się�je�go�wy�na�laz�-
ki.�Wiecz�nie�ży�wy�i przy�pra�wia�ją�cy
odreszcz�gro�zy�dodziś�po�zo�sta�je�Ha�-
ber� li�te�rac�ki,� któ�re�mu� twór�czy�ni
Ma�ry�Shel�ley�da�ła�na imię�Fran�ken�-
ste�in.
Mi�ja�ją�cy�rok�bez�wąt�pie�nia�upły�-

nął� nam� na wiel�kich� po�stę�pach
w two�rze�niu� sztucz�nej� in�te�li�gen�cji.
Mi�mo�ostrze�żeń�pły�ną�cych�od naj�-
po�tęż�niej�szych� umy�słów� na�szych
cza�sów,�w tym�od sa�me�go�Ste�phe�-
na Haw�kin�ga,�brnie�my�w nie�zna�ne,
przyj�mu�jąc�po�sta�wę�iden�tycz�ną�jak
Ha�ber:� sko�ro� coś� jest�moż�li�we,� to
sprawdź�my,�zo�bacz�my,�prze�ko�naj�my
się,�do�kąd�nas�za�pro�wa�dzi.�O tym,�że
hi�sto�ria�ko�łem�się�to�czy,�ni�by�wie�-
my,�ale�kto�by�za�wra�cał�so�bie�gło�wę
prze�są�da�mi!�Ży�czę�so�bie�i Pań�stwu,
by� jej� ko�ło� za�ta�cza�jąc� fi�nal�ny� łuk,
po któ�rym�wró�ci�do punk�tu�wyj�ścia,
nie�wy�bi�ło�nam�po raz�ko�lej�ny�zę�-
bów,� choć� kto� wie,� czy� bio�rąc
pod uwa�gę�ska�lę�pro�ble�mu,�ja�ki�so�-
bie�po�ten�cjal�nie�wy�pra�co�wu�je�my�–
nie�zo�sta�wi�ło�nas�w ogó�le�bez�głów
i mó�zgu.�n

Zębate koło historii
Eli za Sar nac ka -
-Ma ho ney

Brnie my w nie zna ne,
przyj mu jąc po sta wę 

iden tycz ną jak Ha ber:
sko ro coś jest moż li we, 

to sprawdź my, zo bacz my,
prze ko naj my się, do kąd
nas za pro wa dzi. O tym, 

że hi sto ria ko łem się to czy,
ni by wie my, ale kto by
za wra cał so bie gło wę

prze są da mi!

Czy sły sze li Pań stwo o Frit zu
Ha be rze? Ge nial nym nie miec -
kim che mi ku z przed wo jen ne go

Wro cła wia, któ ry za syn te zę
amo nia ku z azo tu i wo do ru

otrzy mał w 1918 ro ku Na gro dę
No bla?

Fritz Ha ber (z pra wej) w swo im la bo ra to rium, 1916 r.
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