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struktur węglowych stanowią, od lat temat wiodący w  kierowanej przez niego Pracowni Chemii Plazmy 
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

N ie można zapominać, iż z  uwagi na unikatowe w łaściwości nanorurek węglowych, czy innych 
nowych ,.nano węgli” oraz szerokie ich m ożliwości aplikacyjne, znaczna część badań nad nimi ma cha
rakter poufny. Znajdują jednak one swe odbicie w  liczbie publikowanych patentów, bądź w  realizowa
nych już komercyjnych zastosowaniach, nie zaś publikacjach naukowych

Interdyscyplinarny charakter książki sprawia, że  zainteresuje ona zarówno studentów uniwersytec
kich i politechnicznych studiów fizycznych, chemicznych, elektronicznych oraz inżynierii materiałowej, 
jak i pracowników wyższych uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych. Jest to książka dla wszyst
kich tych, którzy interesują się najnowszymi trendami nanotechnologii w  fizykochemii ciała stałego, 
elektronice i inżynierii materiałowej.

Redakcja

A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal, seria Krótkie wykłady, Chemia fizyczna, tłumaczenie z  języka 
angielskiego Małgorzata Gallus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 ,316  s., okładka miękka.

Książka jest tłumaczeniem pozycji wydanej przez wydawnictwo BIOS (grupa Oxford University 
Press) w  serii Instant Notes, w  której ukazało się  już ponad 20 pozycji, obejmujących głównie przed
mioty medyczno-biologiczne (biologia, ekologia, genetyka, immunologia, mikrobiologia i in.). Najęzyk  
polski przetłumaczono już 4 pozycje z  tej serii, wszystkie o charakterze chemicznym (chemia organicz
na, nieorganiczna, biochemia, chemia fizyczna).

Autorzy postawili sobie za cel napisanie książki informacyjnej i poglądowej dla studentów pierw
szych lat. W innym miejscu wstępu piszą, że  również jako repetytorium dla studentów nauk przyrodni
czych. W takim założeniu tkwi programowa sprzeczność: chemia fizyczna na żadnym kierunku studiów 
nie bywa wykładana na pierwszym roku, ani w  Polsce ani w  rodzinnym kraju autorów z  powszechnie 
znanych powodów: do jej studiowania niezbędny jest elementarny warsztat chemii, fizyki i matematyki, 
którego autorzy Krótkiego wykładu... jawnie nie wymagają od swoich czytelników. Jednak książka trafia 
w ważny obszar edukacji przyrodniczej: wspaniały rozwój metod instrumentalnych o charakterze che
micznym, zarówno analitycznych jak badawczych sprawił, że  są one powszechnie stosowane poza ob
szarem chemii. Powszechna komputeryzacja obsługi tych metod sprawia, że wykonanie precyzyjnego 
pomiaru stężenia, potencjału czy absorbancji i skuteczne przetworzenie wyników staje się rutyną dla 
personelu pozbawionego nawet elementarnego wykształcenia chemicznego. Książka Whittakera i in. 
będzie w  takiej sytuacji pomocna. N ie polecałbym jej jednak studentom, bowiem brak w  niej jakichkol
wiek dowodów, czy nawet głębszego uzasadnienia podawanych twierdzeń, praw, wzorów. Gęsta od 
wcale nieoczywistych stwierdzeń i wzorów materia chemii fizycznej traci na tym swój walor logiczny: 
nie sposób w  tej książce zauważyć, jak proste podstawy termodynamiki fenomenologicznej służą do 
zbudowania całej konstrukcji myślowej w nauce o fazach, elektrochemii do kinetyki włącznie. Student 
byłby skazany na przyjmowanie informacji na wiarę oraz wkuwanie na pamięć — to najgorsza recepta 
w  studiowaniu chemii fizycznej. Zamiar autorów, aby stworzyć książkę użyteczną dla nieprzygotowa
nych sprawił, że powstał leksykon wiedzy tajemnej, której liczne zaklęcia można przyswoić, nie sposób 
ich jednak pojąć.

Zakres materiału jaki obejmuje książka jest ambitny, godny najpoważniejszych podręczników, za
pewne aby jej zapewnić uniwersalne zastosowanie. Odrębny rozdział poświęcono Kwantowej naturze 
świata fizycznego  oraz Wiązaniom choć powszechnie zagadnienia są  raczej przemiotem innych działów  
chemii. Wśród typowych działów chemii fizycznej zamieszczono nawet Termodynamiką statystyczną 
oraz Spektroskopię brak natomiast wyodrębnionych zagadnień powierzchniowych.
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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
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