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Czy potrzebna jest teoria chemii? 

 

Tytułowe pytanie może wydawać się nierozsądne, ponieważ każdy chemik 

udzieliłby na nie gotowej odpowiedzi. Odpowiedzi będą różne, jak sądzę, w zależności 

od obszaru zainteresowań chemika. Rozpowszechnione poglądy można streścić w kilku 

przykładowych odpowiedziach: 

• teoria chemii po prostu istnieje, wskazując na chemię kwantową; 

• teoria chemii rozwija się jako część fizyki teoretycznej i rozdzielanie tych dziedzin 

jest bezprzedmiotowe; 

• w chemii cała licząca się wiedza ma charakter doświadczalny i praktyczny, dlatego 

wszelka formalizacja chemii w ramach jakiejkolwiek teorii jest z góry skazana na 

niepowodzenie. 

Niezależnie od entuzjazmu jednych a sceptycyzmu innych wypada zauważyć, że 

realnie istnieją teorie w chemii i są w powszechnym użyciu. Zgrupować je można 

przykładowo w czterech kategoriach: 

- termodynamika/termochemia - ogólna teoria, która dostarcza wiarygodnych 

danych o tym czy i w jakim stopniu może nastąpić reakcja pomiędzy dwiema 

substancjami; 

- teorie fizykochemiczne (np. kinetyka) są jedynie źródłem pozwalającym 

systematyzować i uogólniać ilościowy opis zachodzących procesów 

chemicznych; 

- chemia kwantowa - analiza własności pojedynczego atomu lub 

cząsteczki; 

- teorie opisowe - zbiór zasad wydedukowanych z wielu doświadczeń. 

Wskazują one w sposób na ogół jakościowy, czasem półilościowy 

skłonność do reagowania wybranej cząsteczki w zadanej sytuacji. Ten 

typ „teorii” pokazuje swoją skuteczność w chemii organicznej. 

Dwie pierwsze grupy teorii mają charakter ściśle formalny, ich zadaniem jest ilościowy 

opis zachodzącego procesu. Wspólną, nieco paradoksalnie cechą chemii kwantowej oraz 

teorii opisowych jest jakościowy i niesformalizowany charakter przewidywań, których 
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dostarczają. Punktów wspólnych pomiędzy tymi dziedzinami można wskazać więcej, istnieje 

bowiem stałe oddziaływanie pomiędzy rozwojem chemii kwantowej a poglądami chemików. 

Za przykład niech posłuży pojęcie orbitalu. Dla chemika eksperymentatora operującego na co 

dzień pojęciami teorii opisowej, orbital jest nieomal bytem równie realnym jak sam atom. 

Wyobrażamy sobie, że atomy "mają" orbitale, podobnie jak kiedyś "miały" łapki w postaci 

kresek wartościowości. Któż pamięta, że ów orbital czyli funkcja falowa jest jedynie 

pomocniczym pojęciem stworzonym przez chemię kwantową dla opisu własności atomu. 

Oddziaływanie wzajemne wzbogaca zarówno teorie w chemii jak i poglądy chemików, 

lecz trzeba tu zauważyć, że ani chemia kwantowa, ani żadna z wymienionych tu teorii nie 

zasługuje na określenie „teoria chemii” za wyjątkiem teorii opisowej, która wszakże 

pozostaje niejednolita i niesformalizowana. Bliskie pokrewieństwo chemii z fizyką sprawia, 

że teorie opisowe zawarte w słowach, nie we wzorach, bywają traktowane niezupełnie 

poważnie. Trzeba podkreślić przy tej okazji, że zmatematyzowana postać teorii właściwa 

fizyce jest w nauce zjawiskiem raczej wyjątkowym. Ogromne obszary nauki posługują się 

aparatem wyłącznie opisowym, a w najlepszym razie statystycznym. Nie wpływa to 

oczywiście na słuszność przewidywań płynących z teorii. Pomimo to chemia od zawsze 

poszukiwała relacji ilościowych. Można by sformułować postulat (lub oczekiwanie) pod 

adresem nie istniejącej teorii chemii, by w sposób ilościowy i być może zmatematyzowany 

przedstawiała to co chemicy wiedzą o oddziaływaniu cząsteczek i co zawierają w zbiorze 

zasad, które tu, na roboczo nazwałem teorią opisową. 

Dalsza, nawet schematyczna analiza przyszłości teorii chemii wymaga zakreślenia 

obszaru jej oddziaływania czyli obszaru chemii. Proponuję określenie następujące: "chemia 

jest nauką o wzajemnym oddziaływaniu atomów oraz cząsteczek". Sądzę, że określenie to 

lepiej oddaje zainteresowania współczesnych chemików niż termin "oddziaływanie 

substancji". Chemicy badają dzisiaj powstawanie, własności oraz reakcje cząsteczek 

istniejących czasem tylko przejściowo, nie izolowanych w postaci substancji, a jednak, 

ważnych np. z punktu widzenia mechanizmu przebiegającej reakcji. Zaproponowana definicja 

jest w znacznym stopniu rozszerzająca, bowiem włącza do chemii zjawiska fazowe, 

adsorpcyjne, oddziaływania z rozpuszczalnikiem, krystalografię – lecz te dziedziny i tak 

zawsze pozostawały domeną chemików. Z drugiej strony, określenie takie pozornie wyłącza a 

chemii badania pojedynczego atomu lub cząsteczki - pozornie, ponieważ dopiero rozpoznanie 

struktury wewnętrznej cząsteczki prowadzi do oceny sposobu jej reagowania. 

W tym sensie podstawowym celem chemii jest badanie sposobu reagowania 

atomów i cząsteczek, co oznacza więcej niż klasyczny termin reaktywność. Pod słowem 

reagowanie rozumiem to skłonność atomu lub cząsteczki do oddziaływania z innym 

układem, niezależnie od tego czy w wyniku powstanie trwała cząsteczka, asocjat, 

solwat, kompleks itp. "Reagowanie" zawiera w sobie kategorię zarówno jakościową (co 

z czym) jak ilościową (w jakim stopniu). 

W tym miejscu pora udzielić odpowiedzi na pytanie tytułowe: ogólna, chemiczna 

teoria "reagowania" nie istnieje, lecz bez wątpienia byłaby potrzebna. Z chemicznego punktu 

widzenia można sformułować dodatkowe postulaty pod jej adresem. 
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Atom w cząsteczce 

Wszystkie pojęcia teorii opisowych zbudowane są na koncepcji atomu w cząsteczce. 

Chociaż gęstość elektronowa w cząsteczce nie daje się rozsądnie i ściśle rozdzielić na udziały 

atomowe, to dla każdego chemika jest oczywiste, że węgiel pozostaje węglem a azot 

zachowuje charakterystyczne własności azotu również w stanie związanym. Nawet wówczas, 

gdy przypadkowo formalny ładunek węgla i azotu są równe. 

Oddziaływania wewnątrz cząsteczkowe 

Drugim aksjomatem chemii w odniesieniu do cząsteczki jest realne istnienie więzi 

pomiędzy atomami związanymi w cząsteczce, oddziaływanie to - a zatem otoczenie 

molekularne - zmienia w znaczący sposób własności związanego atomu. W tradycji 

chemicznej, oddziaływania takie bywają klasyfikowane jako indukcyjne oraz rezonansowe. 

Jeżeli teoria chemii miałaby być poglądowa i użyteczna to musiałaby opisywać te dwie drogi 

przekazywania oddziaływań w cząsteczce.  

Zapis indeksowy 

Chemia kwantowa spopularyzowała indeksową formę zapisu charakterystyki 

atomów i wiązań, którym przypisuje się indeks czyli liczbę jako miernik wybranych 

własności np. ładunek, polaryzowalność czy w końcu indeksy reaktywności. 

Czy taka teoria chemii jest możliwa ? Jeżeli tak, to byłaby prawdopodobnie teoria 

przybliżona, która wszystkie subtelności oddziaływali pomiędzy atomami w cząsteczce 

ujmowałaby we wskaźnikach pozwalających w sposób rozsądny przewidywać ich 

oddziaływania. Byłaby taka teoria pomostem pomiędzy ścisłym matematycznym 

opisem układu jąder i elektronów jakim jest cząsteczka, a tradycyjnym aparatem 

pojęciowym chemii opisowej dziś zawartym głównie w słownych sformułowaniach. 

Podstaw do takiego opisu można by szukać biorąc za wzór termodynamikę, tam 

centralnym punktem odnoszącym teorię do realnych warunków fizykochemicznych jest 

pojęcie potencjału chemicznego. W kategoriach atomu i cząsteczki istnieje od. niedawna 

pojęcie ściśle analogiczne: elektroujemność. Parr oraz współpracownicy podali 

przekonywujący dowód równoważności pomiędzy potencjałem chemicznym gazu 

elektronowego w cząsteczce, a elektroujemnością w klasycznym sformułowaniu 

Mullikena. Te właśnie prace i rozwijająca się teoria funkcjonału gęstości elektronowej 

(DFT) dały m. in. impuls do niniejszego wykładu. Warto jak sądzę przynajmniej 

przeanalizować możliwość ilościowego opisu oddziaływań chemicznych, biorąc za 

podstawę pojęcie tak bliskie chemikom jak elektroujemność. 

Pierwszym zadaniem byłoby wyprowadzenie indeksów elektroujemności dla atomów 

związanych w cząsteczce lub innym układzie silnie oddziaływującym, np. w krysztale. 

Drugim celem byłby opis oddziaływań pomiędzy atomami i cząsteczkami, wykorzystujący 

atomowe indeksy elektroujemności lub inne wielkości pokrewne, np. twardość atomowa. Nie 

można oczekiwać, by opis formalny skonstruowany na tej drodze był ścisły. Jeżeli jednak na 

tej drodze udałoby się uzyskać ilościowe sformułowanie choćby niektórych tylko zasad 

chemii opisowej, byłby to, jak sądzę, pierwszy krok w kierunku realnej teorii chemii. 


