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format, dodatkowo rozdzielony na kolumny. Ogromna liczba zadań ćwiczeń rachunkowych pojawiają
cych się w tekście oraz dołączona do każdego rozdziału jest świetnym polem do popisu dla studenta, 
sprawdzającego swoje umiejętności. Zagadnienia rachunkowe są udało się utrzymać na poziomie fizyko
chemicznego realizmu połączonego z prostotą opisu.

Podręcznik Atkinsa to książka nowoczesna, rzadka i wartościowa. Studiującym na kierunkach przy
rodniczych lecz nie chemicznych (od biologii i medycyny do geologii i ochrony środowiska) można go 
polecić jako właściwą lekturę, choć niekoniecznie w przedmiocie chemia fizyczna; przedmiot ten nie 
zawsze występuje w programie tych studiów, częściej j est to wykład chemii ogólnej. Mogą sięgnąć po ten 
podręcznik również studenci chemii, jeśli potrzebują ratunku i pojęciowego wsparcia do wykładu prowa
dzonego w poważniejszej, zmatematyzowanej formie. Podstawy będą nieocenioną pomocą dla ambitne
go nauczyciela chemii w  liceum lub wykładowcy chemii ogólnej na I roku dowolnego kierunku studiów. 
Wydając książkę w niewielkim formacie, w miękkiej okładce, PWN nadał jej kształt podręcznika popu
larnego, którym rzeczywiście powinna się stać dla wielu studiujących.

Ludwik Komorowski

Peter W. Atkins, Podstawy chemiifizycznej, tłumaczenie z języka angielskiego przez zespół z Uniwersy
tetu Jagiellońskiego: Dorota Jamróz, Andrzej Kotarba, Zbigniew Sojka, Joanna Kowal oraz prof. dr hab. 
Jan Najbar (redaktor naukowy). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,937 s., okładka twarda, 
do książki dodano CD-ROM.
P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna. Zbiór zadań z  rozwiązaniami. Tłuma
czenie z języka angielskiego; tematy zadań -  zespół jw.; rozwiązania -  Krzysztof Pigoń. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2001, 790 s., okładka miękka.

Publikacja słynnego w świecie podręcznika Atkinsa oraz towarzyszących mu zadań jest wydarze
niem na rynku wydawniczym w zakresie chemii. Obejmuje one bowiem obszar fizykochemii wykracza
jący poza typowa zawartość przedmiotu chemia fizyczna, służebny dla studiowania wszystkich działów 
nowoczesnej chemii.

Podręcznik główny oraz zadania wydane zostały słusznie jako niezależne pozycje, inaczej niż 
w angielskim oryginale, gdzie tematy zadań pojawiały się w rozdziałach podręcznika głównego, a ich 
rozwiązania zebrano w odrębnej książeczce, bezużytecznej, jeśli pozbawionej towarzystwa macierzyste
go podręcznika. Chemia fizyczna oraz Zbiór zadań pozostają jednak i w  polskiej wersji związane; dane 
liczbowe, często wykorzystywane w zadaniach, występują wyłącznie w tabelach zamieszczonych pod
ręczniku.

Peter William Atkins, wykładowca (lecturer) Uniwersytetu w Oxfordzie jest dziś najbardziej zna
nym autorem anglojęzycznym w obszarze fizykochemii. Stał się nim m.in. dzięki podręcznikowi Physi- 
cal Chemistry po raz pierwszy wydanemu w roku 1978 i poddawanemu nieustannym modyfikacjom 
przez okres lat 20 (wydanie VI z roku 1997, które było podstawa tłumaczenia, w niewielkim stopniu 
przypomina swój pierwowzór z roku 1978). Nowatorski układ podręcznika, staranny dobór zagadnień 
specjalistycznych oraz szereg pomysłowych sposobów prezentacji materiału odróżniają ten podręcznik 
od innych, których wiele na rynku anglojęzycznym. Miarą sukcesu i rozpowszechnienia tej książki niech 
będzie fakt, że przyjął się on szeroko nawet na tynku amerykańskim, jako jedyny podręcznik podstawo
wego przedmiotu chemicznego rodem z Europy! I to pomimo, że istnieją tam conajmniej trzy poważne 
podręczniki chemii fizycznej od lat obecne w amerykańskich uniwersytetach (znane również w Polsce: 
Moora, Alberty & Silbeya oraz Beriy, Rice i Rossa).
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Książka zawiera trzy części pod oryginalnymi, wiele mówiącymi tytułami: „Równowaga’ , „Struk
tura” i „Przemiana”. Autor zrywa z klasycznym podziałem materiału chemii fizycznej na termodyna
mikę, elektrochemię, kinetykę itd. Podział ten odkrywamy w rozdziałach książki, lecz nawet w tytułach 
każdego z 29 rozdziałów, szczególnie w części pierwszej, wskazana jest służebna rola chemii fizycznej 
w stosunku do zasadniczego celu przedmiotu chemii: zrozumienia i opisania reakcji chemicznych. Ko
nieczne, teoretyczne i trudne dla studenta rozdziały z termodynamiki rozdzielone są na części: osobno 
podstawy (conceptś), osobno formalizm i pogłębienie (machinery). Zawartość książki reprezentuje roz
ważny kompromis w selekcji materiału fizykochemicznego, przekraczającego znacznie ramy jednego 
przedmiotu czy podręcznika. Omówiono następujące zagadnienia, ukryte w trzech wspomnianych czę
ściach książki: termodynamika fenomenologiczna, statystyczna oraz nawet elementy termodynamiki nie
równowagowej (r. 1—5, 19-20); zarys równowag chemicznych i fazowych (r. 6-9); zarys elektrochemii, 
(r. 10 i 29); znakomicie przedstawiona, obszerna i nowoczesna kinetyka, w tym dynamika molekularna, 
reakcje oscylacyjne, chaos chemiczny oraz reakcje na powierzchni fazy stałej (r. 24-28); elementy che
mii kwantowej (r. 11-15); wybór zagadnień spektroskopowych, w tym techniki fotoelcktronowe oraz 
impulsowe techniki NMR (r. 16-18); wybór zagadnień strukturalnych, w  tym rentgenografia, oddziały
wania międzycząsteczkowe oraz koloidy (r. 21-23). Dobór materiału dowodzi, że książka jest przezna
czona jako podręcznik do rocznego, klasycznego wykładu przedmiotu chemia fizyczna, w  programach 
studiów obejmujących również chemię nieorganiczną (gdzie na ogół wykładana jest np. rozpuszczal
ność) oraz chemię organiczną (gdzie studenci na ogół poznają interpretacje widm). Zastosowana selekcja 
materiału pozwala uniknąć powtórzeń i odpowiada zakresowi chemii fizycznej wykładanej w Polsce, 
choć tu chemia kwantowa jest wyodrębniana jako oddzielny przedmiot, a rozmiary prezentowanych dzia
łów, szczególnie tak specjalistycznych jak spektroskopia, wykładowca temperuje stosownie do wymiaru 
godzin i własnych zainteresowań. Atkins rozwiązał po mistrzowsku problem równowagi między tenden
cją do uogólniania wniosków (synteza), a rozważaniem zagadnień w najdrobniejszych szczegółach (ana
liza). Każda sekwencja jego tekstu zawiera sformułowane zagadnienie ogólne, jego szkicową analizę, 
przykłady doświadczalne (w obrazach i wykresach) i rachunkowe (w ramkach). Istotne terminy są wy
tłuszczone i zostały objaśnione w oddzielnym przewodniku, który sam stanowi skarb literatury fizyko
chemicznej, dostępny już po polsku jako odrębna pozycja książkowa. Podręcznik Atkinsa służy równie 
dobrze jako pomoc w systematycznym studiowaniu przedmiotu, jak i w formie akademickiego odnośni
ka, dorywczo używanego dla rozpoznania zagadnień specjalistycznych. Imponująca jest lista nowocze
snych zagadnień, dotychczas obecna specjalistycznej literaturze, które dzięki podręcznikowi Atkinsa 
zostaną być może włączone do standardów studiowania w chemii fizycznej, np.: dyfrakcja neutronów, 
dyfrakcja elektronów, lasery chemiczne, spektroskopia w silnym strumieniu fotonów, mikroskopia tune
lowa, reakcje fotochemiczne, techniki fourierowskie, woltampcrometria i wiele innych.

Każdy z 29 rozdziałów podręcznika zaopatrzony jest w zadania zamieszczone w książce Zbiór 
zadań z  rozwiązaniami. Zadania podzielone są na cztery grupy: ćwiczenia, problemy, zadania rachunko
we i zagadnienia teoretyczne. Zadania te, oryginalnie opracowane dla celów tego podręcznika przez 
zespół współpracowników z całego świata, są niezwykle wartościową pomocą w nauczaniu przedmiotu 
chemii fizycznej w warunkach polskich, gdzie poważnemu wykładowi zawsze towarzyszą ćwiczenia 
rachunkowe. Zadania występują w dwóch zestawach (a) -  rozwiązane oraz (b) - nie rozwiązane, lecz 
analogiczne do poprzednich, co daje studiującemu możliwość testowania umiejętności po wykonaniu 
analizy metody rozwiązywania problemu. Odpowiedzi zarówno do jednych, jak drugich zebrano w koń
cowej części książki. Rozwiązania zostały przejrzane i skorygowane przez ich tłumacza, znanego pol
skiego fizykochemika, który (jak zaznacza w notce) poprawił nie tylko błędy drukarskie, lecz i pomyłki 
rzeczowe, a nawet całkowicie zmienił rozwiązania kilku zadań, uznając wersję oryginalną za błędną.

Wykonywanie tłumaczenia przez wiele osób w dwóch ośrodkach odbija się w tekście książek 
w postaci niespójności nomenklaturowych pomiędzy podręcznikiem głównym a rozwiązaniami zadań. 
Kilka charakterystycznych przykładów warto przytoczyć, ku przestrodze studentów i wykładowców. 
Zalecana i zatwierdzona do użytku w Polsce nazwa siła elektromotoryczna (patrz Wiad. Chem. 1989,43 
379), stosowana w rozwiązaniach, nie znalazła się w podręczniku głównym. Skomentowana została jako
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nazwa „wcześniejsza i wciąż jeszcze powszechnie używana” . Używana w zastępstwie nazwa napięcie 
ogniwa jest zrozumiała i niesprzeczna choć nie znajduje oparcia w nazewnictwie zatwierdzonym do 
użytku w Polsce. Zamiast przyjętego powszechnie w  Polsce terminu iloczyn rozpuszczalności (nazwa 
używana w Zbiorze zadań) podręcznik główny używa nazwy stała rozpuszczalności, określając iloczyn 
rozpuszczalności nazwą przestarzałą (bezpodstawnie). Podręcznik główny używa egzotycznej nieco na
zwy diagram fazowy, taki też tytuł nosi rozdział 8 Zbioru zadań. Jednak w treści tego rozdziału, mowa 
jest wyłącznie o wykresach fazowych -  ta nazwa jest w polskiej literaturze typowa, a dwoistość nazw 
będzie dla czytelnika kłopotliwa.

Podobnie jak  w angielskim pierwowzorze, w Zbiorze zadań występuje różnorodność jednostek, 
zarówno zalecanych w układzie SI jako jednostki pochodne, jak i jednostek bardziej egzotycznych. W 
podręczniku stosuje się powszechnie stopnic Celsiusza [°C] obok Kelwinów [K], nawet na wykresach. 
Uważny czytelnik znajdzie również flinty, cale i galony! Wydaje się, że stosowanie rozmaitych jednostek 
miało w zamyśle autorów służyć jako dodatkowe ćwiczenie praktyczne dla studiujących chemię fizycz
ną, dla których książka ta jest przeznaczona. Ani tłumacze, ani wydawca nie uznali za stosowne dostoso
wywać tego stanu do polskich standardów, chociaż znajomość anglosaskiego systemu miar bywa wśród 
polskich studentów raczej wyjątkowa. Podobnie przesadna wierność angielskiemu oryginałowi wykazali 
tłumacze w Chemii fizycznej. Literaturę cytowaną w podręczniku zachowano ściśle w wersji oryginalnej 
i niestety nic wzbogacono bibliografii o pozycje autorów polskich, bądź pozycje spolszczone, licznie 
występujące w bibliotekach polskich, które w jakimś wyborze powinny się były pojawić w podręczniku 
akademickim tej miary.

Podręcznikowi Chemia fizyczna  towarzyszy CD-ROM. Obok tekstu zawiera przejrzyście wykona
ne rysunki, wykresy dwu- i trójwymiarowe. Niestety cały materiał jest w języku oryginału, nie tłumaczo
ny na język polski i jego główny walor -  dydaktyczny -  pozostanie nie wykorzystany. Jest przeznaczony 
przede wszystkim dla wykładowców, lecz ponieważ celem wykładu jest, między innymi, przekazanie 
słuchaczom reguł języka właściwego dla nauczanej dyscypliny, więc oparcie polskiego wykładu wyłącz
nie na ilustracjach z angielskim opisem byłoby metodycznym błędem. CD-ROM będzie natomiast świet
ną pomocą dla studiujących chemię fizyczna samodzielnie, szczególnie jeśli znają już podstawy termino
logii fizykochemicznej zarówno w języku polskim jak angielskim. Do takiej grupy będą w Polsce należe
li doktoranci oraz pracownicy naukowi w obszarze nauk przyrodniczych -  dla nich podręcznik Atkinsa 
powinien być lektura obowiązkową.

Książka Atkinsa jest ważnym i znakomitym podręcznikiem akademickim, nieodzownym dla stu
dentów chemii lub fizyki oraz dla doktorantów wszelkich specjalności, szukających pomocy w studiowa
niu zagadnień fizykochemicznych. Książka jest również skarbnice wiedzy dla czynnych pracowników 
naukowych, zawiera bogate odnośniki do współczesnych światowych pozycji literaturowych, zarówno 
podręczników jak prac przeglądowych i oryginalnych doniesień naukowych.

Ludwik Komorowski
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Wydaje się, ze  merytoryczny poziom książki ucierpiał wskutek nadmiernej dążności aby pokazać, 
że „chemia fizyczna nie jest potworem...” (cytat z  przedmowy'). Najpoważniejszą ofiarą tej metody jest 
dyskusja równowag fazowych oraz chemicznych. Stalą równowagi, autorzy definiują po prostu jako 
iloraz reakcji, oszczędzając czytelnikowi wysiłku w zrozumieniu potencjału chemicznego (który jednak 
później i tak się przelotnie pojawia). Stosują następnie związek stałej równowagi i ACv z  równą swobodą 
do reakcji chemicznych oraz równowag fazowych. N ie cofająsię przed określeniem stałej równowagi dla 
procesu topnienia, sublimacji lub osm ozy co jest zabiegiem wybitnie niestandardowym, choć formalnie 
pozbawionym błędu. Kluczowe pojęcie równowagi chemicznej w  warunkach izotermiczno-izobaiycz- 
nych nie jest w  ogóle dyskutowane. Podejście takie wywoła zdumienie nawet studenta chemii, który 
zaliczył tylko jeden semestr obowiązkowego wykładu chemii fizycznej. W części molekularnej autorzy 
nie oszczędzają natomiast czytelnika, podając mu do wierzenia równanie Schroedingera oraz funkcję 
falową, choć w  poprzednich rozdziałach nawet pojęcie różniczki zupełnej uważali za zbyt trudne. Nie 
definiują momentu dipolowego, lecz swobodnie dyskutują oddziaływania międzycząsteczkowe. W tych 
warunkach pełna prezentacja spektroskopii na 40 stronach druku przestaje dziwić: książka ma być prze
cież listą faktów.

Techniczny sposób prezentacji zastosowany przez autorów jest bliski encyklopedycznemu. Roz
działy (9) są podzielone na bardzo krótkie sekcje (łącznie 58), z  których każda zaczyna się od tabelarycz
nego zestawienia zagadnień (hasła) wraz z  ich syntetyczną prezentacją. Materiał sekcji jest omawiany 
w nie powiązanych ze sobą paragrafach, zgodnych z  listą zapowiedzianych haseł. Rysunki stosunkowo 
nieliczne, schematyczne i mało atrakcyjne, niekiedy wskutek uproszczenia wręcz błędne, jak prostolinio
we wykresy fazowe, jednoskładnikowe na rys. 1 w D4. Wzory nie są numerowane, co utrudnia nawigację 
między rozdziałami, odwoływania zastosowano do numerów całych sekcji: mądremu wystarczyłoby...

Krótkie wykłady: Chemia fizyczna  jest pożyteczną książeczką, której autorzy trafnie wyczuwają 
zapotrzebowanie nie chemików na postawy wiedzy fizykochemicznej. Jednak trzeba jasno odróżniać 
taki informacyjny styl nauczania zagadnień występujących w  rozmaitych dziedzinach chemii (analitycz
nej, nieorganicznej, fizycznej) oraz fizyki od przedmiotu chemia fizyczna, który dziś posiada w  pełni 
ukształtowany obszar oraz metodykę nauczania. Studiowanie chemii fizycznej metodą proponowaną 
w książce Whittakera i in. przynosiłoby więcej szkody niż pożytku. Już dziś wykładowca chemii fizycz
nej (nie tylko w Polsce) nazbyt często napotyka zjawisko studiowania pamięciowego, bezużytecznego, 
lecz stanowiącego jedyne wyjście przy braku podstaw. Jest charakterystyczne, że  w angielskiej serii 
Instant Notes nikt nie podjął się dotąd napisania książki z  obszaru fizyki ani matematyki. I słusznie! 
Przedmiotów tych nie można studiować jako listy faktów, chemii fizycznej też nie. W przeciwieństwie 
do chemii organicznej, nieorganicznej czy biochemii zawierających bardzo obszerny materiał faktogra
ficzny. Najlepszym miejscem dla książki Krótkie wykłady: Chemia fizyczna będzie półka w biblioteczce 
personelu technicznego, obcującego na codzień z eksperymentem fizykochemicznym, a zainteresowa
nego lub zmuszonego o poszerzenia wiedzy o zagadnienia fizykochemiczne. Oni najpełniej mogą zreali
zować wizje autorów a b y .....pomóc Czytelnikowi, niezależnie od jego przygotowania, w wyrobieniu
sobie własnej opinii o tym przedmiocie” (cytat z  przedmowy). Do tego celu książka rzeczywiście się 
nadaje.

Ludwik Komorowski

SPROSTOWANIE

Przepraszamy Czytelników za błędnie podany tytuł książki Petera W. Atkinsa Podstawy chemii 
fizycznej, recenzowanej przez L. Komorowskiego w  zesz. 5-6/200.3 s. 56j  Wiad. Chem.

Poprawny tytuł brzmi: Chemia fizyczna.
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