MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 1, (2012), 142-152

www.ptcer.pl/mccm

Biuletyn
Newsletter

i

Profesor Edward Görlich
twórca oryginalnych koncepcji naukowych,
1914–2009
LESZEK STOCH
Instytut Ceramiki i Materiaáów Budowlanych w Warszawie, Oddziaá Szkáa i Materiaáów Budowlanych,
31-988 Kraków, ul. Cementowa 8
e-mail: Stoch_l@poczta.onet.pl

Streszczenie
Przypomniano karierĊ naukową profesora Edwarda Görlicha, dr. honoris causa AGH, oraz przedstawiono informacje o stworzonych
przez niego ideach naukowych wyprzedzających aktualny stan wiedzy w róĪnych dziedzinach. NaleĪą do nich chemia krzemianów, krystalochemiczna koncepcja wiązania chemicznego, natura WszechĞwiata i rola peániona w nim przez oddziaáywania chemiczne, a takĪe geneza, prehistoria oraz ewolucja ludzkiego jĊzyka. Jest autorem nowej koncepcji elektroujemnoĞci jako ogólnego parametru natury krystalochemicznej charakteryzującego wiązania chemiczne i oddziaáywania chemiczne pomiĊdzy atomami. Jego elektroujemnoĞü (xG) odpowiada efektywnemu áadunkowi jądra atomowego lub kationu Zeffv (eV) wyznaczonego z energii jego jonizacji (Iv), zatem xG = Zeffv = I 'V , gdzie
v oznacza wartoĞciowoĞü. Zeffv pozwala wyliczyü parametry charakteryzujące wiązanie pomiĊdzy dwoma atomami, to jest jego jonowoĞü
(iG), lokalizacje L elektronów wiąĪących (kowalencyjnoĞü wiązania) i ekranowanie jądra przez elektrony U. Pokazano uĪytecznoĞü tych parametrów dla okreĞlenia mechanizmu reakcji chemicznych w ciaáach staáych i ich prognozowania. Krystalochemiczne podejĞcie do procesów chemicznych daje zrozumienie ich pierwotnej przyczyny, którą są oddziaáywania miĊdzyatomowe uzupeániające badania metodami termodynamiki chemicznej, zwáaszcza w odniesieniu do stanów nierównowagowych. Jest uĪyteczna w badaniach záoĪonych struktur,
równieĪ amor¿cznych.
Sáowa kluczowe: struktura ciaá staáych, wiązanie chemiczne, krystalochemiczna analiza wiązaĔ, elektroujemnoĞü, reaktywnoĞü chemiczna

PROFESSOR EDWARD GÖRLICH (1914–2009) – THE CREATOR OF NEW SCIENTIFIC IDEAS
A scienti¿c career of Edward Görlich, professor and dr. h. c. of AGH University of Science and Technology in Kraków was presented
and outstanding ideas created by him described.
His theories concerning the chemistry of silicates, chemical bonds and electronegativity, nature of the Universe, including chemical
interactions in it, and the origin, prehistory and evolution of human languages are described in the paper. He is the author of a new concept
of electronegativity as a general crystal-chemical factor characterizing chemical bonds and chemical interactions between the atoms. His
electronegativity (xG) corresponds to the effective nuclear charge of an atom or a cation Zeffv in eV, calculated from the ionization energy (Iv)
and xG = Zeffv = I 'V , where v is its valence number. Zeffv value can be used for calculation of the factors characterising the chemical bond
binding two atoms, i.e. its ionicity (iG), binding electrons localization factor (L) (covalence of bond), and screening of nuclei by electrons
(U).Usefulness of the chemical bond characterising parameters for understanding and predicting the mechanisms of chemical reactions
in solids is presented. The Görlich crystal-chemical approach is complementary to the thermodynamic analysis of chemical processes,
especially in case of metastable states of systems, as informing about the atomic interactions which are a primary reason of everything; it
is effective in the study of polycomponent and complex structure solids, including amorphous bodies.
Keywords: Solid structure, Chemical bond, Crystal-chemical bonds analysis, Electronegativity, Chemical reactivity

1. Wprowadzenie
ZbliĪa siĊ trzecia rocznica Ğmierci Edwarda Görlicha, profesora Wydziaáu InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki AGH, doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej, czáowieka
o szerokiej wiedzy i zainteresowaniach naukowych, unikalnej
postaci na tle wąsko ukierunkowanych specjalistów, którzy
starają siĊ nadawaü ton nauce. Za Īycia cieszyá siĊ ogromnym uznaniem zarówno ze wzglĊdu na oryginalne koncep-
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cje wyprzedzające naukĊ Ğwiatową, jakie tworzyá, jak równieĪ z uwagi na wyjątkowe zalety charakteru. Nadaá teĪ nowoczesny kierunek nauczaniu na swoim Wydziale i prowadzonym na nim badaniom. InspiracjĊ dla jego koncepcji naukowych stanowiáy mineralogia i geochemia, wiedza o krzemianach oraz materiaáach ceramicznych, ich wáaĞciwoĞciach,
a takĪe zjawiskach towarzyszących ich wytwarzaniu.
Wprawdzie od jego odejĞcia minĊáo niewiele czasu ale
juĪ pamiĊü o nim ulega zatarciu a jego koncepcje odchodzą

PROFESOR EDWARD GÖRLICH TWÓRCA ORYGINALNYCH KONCEPCJI NAUKOWYCH, 1914–2009

Prof. dr hab. Edward Görlich, dr h.c. AGH, czáonek Polskiej Akademii UmiejĊtnoĞci (member of Polish Academy of Art and Science)

w niepamiĊü. Niektóre pozostają nadal caákowicie nieznane,
zaĞ publikacje są coraz rzadziej cytowane. Przywrócenie pamiĊci o nim i jego teoriach oraz pokazanie ich uĪytecznoĞci
w rozumieniu i projektowaniu procesów naleĪących do nauki o materiaáach jest celem niniejszej publikacji.
Profesor Görlich, urodzony w Krakowie 26 lipca 1914 r.
w rodzinie inĪyniera Edwarda Görlicha, zasáuĪonego dyrektora Tramwajów Miejskich, do koĔca Īycia czuá siĊ związany z tym miastem. Interesowaáy go nauki przyrodnicze,
ale wniósá równieĪ swój wkáad w humanistykĊ. Przed wojną ukoĔczyá studia chemiczne na Uniwersytecie JagielloĔskim, póĨniej studiowaá tam geologiĊ. W roku 1947 uzyskaá
dyplom magistra ¿lozo¿i w zakresie chemii, a w roku 1951
stopieĔ doktora scientiarum naturalium na Uniwersytecie
JagielloĔskim na podstawie pracy o zastosowaniu jego wáasnej metody polarogra¿i szybkoprzebiegowej do analiz geochemicznych. Od 1945 roku pracuje w Akademii GórniczoHutniczej. Mianowanie na docenta nastĊpuje w roku 1954,
tytuá profesora nadzwyczajnego uzyskuje w roku 1959, a profesora zwyczajnego w 1969 r. W latach 1945-1960 profesor Görlich pracuje w Katedrze Mineralogii i Petrogra¿i Wydziaáu Geologicznego AGH. W 1960 roku zaproszony zostaje na Wydziaá Ceramiczny AGH, gdzie organizuje KatedrĊ Chemii Krzemianów i jest jej kierownikiem (1960-1972).
W latach 1960-64 peáni funkcjĊ dziekana Wydziaáu Ceramicznego. Jako prorektor AGH (1971-1973) jest gáównym
inicjatorem nowego, rodzącego siĊ wówczas w Ğwiecie interdyscyplinarnego kierunku „inĪynieria materiaáowa” oraz
organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu InĪynierii
Materiaáowej, utworzonego w 1971 r. na Wydziale Ceramicznym AGH. Równolegle z dziaáalnoĞcią w AGH, przez szereg
lat wykáadaá geochemiĊ na Uniwersytecie JagielloĔskim. Po
przejĞciu na emeryturĊ pozostaje związany z AGH, bierze
udziaá w wielu Radach Naukowych Instytutów Uczelnianych,
PAN i resortowych, przewodnicząc licznym komisjom senackim i rektorskim. Zostaje teĪ czáonkiem Konwentu Seniorów
AGH, a w roku 1995 otrzymuje tytuá „Doctor Honoris Causa AGH”. Zostaá powoáany na czáonka czynnego PAU i peá-

niá obowiązki wicedyrektora Wydziaáu III (1995-2000). Byá
czáonkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, dziaáaá w Komitecie „Kraków 2000”.
Profesor E. Görlich od wczesnej máodoĞci wykazywaá zamiáowanie do pracy naukowej. W czasie okupacji pracowaá
w Ostdeutsche Chemische Werke GmbH (Krakowskie Zakáady Sodowe Solvay) jako laborant. Uczestniczyá tam w opracowaniu podstaw produkcji póátorawĊglanu sodowego. Jego
produkcja zostaáa podjĊta po wojnie juĪ w ówczesnych Zakáadach Sodowych w Borku FaáĊckim. Prowadziá üwiczenia
z analizy chemicznej dla studentów farmacji UJ w Tajnym
Uniwersytecie. Nawiązaá tam trwaáą znajomoĞü z Karolem
Wojtyáą, póĨniejszym PapieĪem, którą opisaá (http://www.
uci.agh.edu.pl/bip/68/12_68.htm).
Profesora Görlicha wyróĪniaáa w Ğrodowisku naukowym
szerokoĞü zainteresowaĔ zwáaszcza dotyczących istoty zjawisk otaczającego Ğwiata, poáączona z dąĪeniem do poznania prawidáowoĞci nimi rządzących. Wyrazem tego byáy
ugruntowane studiami na Uniwersytecie JagielloĔskim prace z zakresu geochemii, zapoczątkowane w 1945 r., stanowiące syntezĊ jego wiedzy w dziedzinach geologii i chemii. Caáa jego dalsza twórczoĞü naukowa stanowiáa w zasadzie rozwiniecie i poszerzenie uksztaátowanego wówczas
postrzegania zjawisk. Chemia krzemianów, której byá twórcą, powstaáa najpierw z potrzeby poznania istoty procesów
geochemicznych, gdyĪ krzemiany są podstawowymi mineraáami skaáotwórczymi. Związki z Wydziaáem Ceramicznym
AGH daáy jej rozszerzenie o rolĊ krzemianów w technologii ceramicznej. Ceramika lat 50. oparta byáa na surowcach
mineralnych, a krzemiany byáy gáównymi skáadnikami materiaáów ceramicznych. W geochemii analiza chemiczna jest
podstawowym narzĊdziem badawczym, co ukierunkowaáo prof. Görlicha na poszukiwanie niezbĊdnych metod analitycznych, których wówczas nie byáo, i na zajĊcie siĊ analizą polarogra¿czną.
W geochemii, od czasów Goldschmidta, przyjmuje siĊ,
Īe wáaĞciwoĞci mineraáów okreĞlają parametry krystalochemiczne, to jest wymiary, áadunek, i wáaĞciwoĞci polaryzujące tworzących je kationów. Korzysta siĊ z parametrów
krystalochemicznych takich jak siáa pola kationu Dietzla i potencjaá jonowy Cartledge’a do objaĞniania zaleĪnoĞci wáaĞciwoĞci mineraáów od skáadu chemicznego i ich przewidywania. Profesor Görlich wprowadziá to podejĞcie do ukáadów krzemianowych i twórczo je rozwinąá, tworząc podstawy krystalochemii krzemianów ukierunkowanej na potrzeby
technologii ceramicznych. ĩyciowym jego dzieáem staáa siĊ
prekursorska, elektrostatyczna teoria wiązania chemicznego z nowym zde¿niowaniem elektroujemnoĞci i pokazaniem
uĪytecznoĞci tej wielkoĞci w chemii ciaáa staáego. W ostatnich latach przedmiotem zainteresowaĔ profesora Görlicha
staáa siĊ teoria WszechĞwiata i poszukiwanie spójnej jego
koncepcji, dla której punktem wyjĞcia powinno byü podejĞcie
grawitacyjne, jak uwaĪaá. Równolegle i niezaleĪnie od osiągniĊü w naukach przyrodniczych i Ğcisáych prowadziá studia
nad powstawaniem i ewolucją jĊzyków, tworząc nową gaáąĨ
wiedzy, którą nazwaá „lingwo-etno-genetyką”.
Profesor Görlich byá czáowiekiem wielkiej skromnoĞci
i przykáadaá maáo uwagi upowszechnianiu swych osiągniĊü
naukowych. Liczba jego publikacji, w stosunku do szerokoĞci uprawianej tematyki i oryginalnoĞci rezultatów badaĔ jest
niewspóámiernie maáa. Ponadto ukazaáy siĊ one w wydaw-
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nictwach o lokalnym zasiĊgu i niewielkim kolportaĪu. Wskazanie spuĞcizny jaką pozostawiá w skrótowej z oczywistych
wzglĊdów i wybiórczej formie stanowi cel niniejszej publikacji.

2. TwórczoĞü naukowa
2.1. Geochemia i chemiczna analiza
instrumentalna
Profesor Görlich byá jednym z pierwszych, którzy zastosowali eksperyment laboratoryjny do odtwarzania procesów
geochemicznych. W związku z toczącą siĊ w owym czasie
dyskusją nad genezą záóĪ cynku i oáowiu rejonu Olkusza oraz
sposobu mineralizacji tamtejszych skaá wapiennych siarczkami tych metali, dokonaá eksperymentalnego potwierdzenia,
Īe powstaáy one w wyniku metasomatozy. Wraz z Īoną Zo¿ą przeprowadziá modelowe eksperymenty, w których przez
porowatą skaáĊ wapienną przesączano roztwory zawierające metale, podobnie jak to ma miejsce w kolumnie chromatogra¿cznej. Wykazano tą drogą istnienie w skaáach wĊglanowych zjawisk adsorpcji i wymiany jonowej prowadzących
do powstawania w wapieniu i dolomicie nowych mineraáów,
podobnie jak to byáo w górnoĞląskich záoĪach kruszcowych.
Metoda ta otrzymaáa nazwĊ „chromatogra¿i geologicznej”.
Uczestnicząc w petrochemicznych badaniach skaá z gáĊbokich wierceĔ w podáoĪu krystalicznym Póánocy Polski,
związanych z poszukiwaniem rud polimetalicznych, zastosowaá oryginalna metodĊ projekcji petrochemicznej utworów magmowych.
Pierwszy w Polsce zwróciá uwagĊ na mineraáy gleb i glin,
naleĪących do najbardziej rozpowszechnionych na ziemi,
których natura nie byáa jeszcze wówczas poznana. Wprowadzona przez niego ich nazwa „mineraáy ilaste” weszáa na
staáe do polskiej mineralogii. Jego publikacje zapoczątkowaáy w Polsce badania mineraáów ilastych, które wkrótce
osiągnĊáy wysoki poziom. Tematyka ta na wiele dziesiĊcioleci staáa siĊ wiodącą w naukach o ziemi, zajmuje teĪ waĪne miejsce w ceramice i technologii chemicznej, a ostatnio
w nauce o materiaáach (nanomateriaáy ilasto-polimerowe).
W badaniach geochemicznych istotną rolĊ odgrywa Ğledzenie obecnoĞci pierwiastków Ğladowych i oznaczanie ich
zawartoĞci, co wymaga specjalnej metodyki. W latach 50.
kiedy profesor Görlich tworzyá nowoczesną geochemiĊ oznaczanie pierwiastków Ğladowych byáo trudnym zadaniem analitycznym. Nie byáo wówczas instrumentalnych metod analitycznych, dziĞ tak powszechnych. Profesor Görlich interesowaá siĊ rozwojem tych metod, angaĪując siĊ z wielkim
entuzjazmem w studia oraz prace konstrukcyjne w zakresie polarogra¿i, uwaĪanej wówczas za obiecującą elektrochemiczne metodĊ analityczną.
Aby stworzyü zaplecze analityczne dla tworzonej przez
siebie geochemii rozpocząá organizowaü przy Katedrze Mineralogii i Petrogra¿i pracowniĊ polarogra¿czną. Z polarogra¿ą wiązano wówczas duĪe nadzieje m.in. jako metodą
oznaczania pierwiastków Ğladowych.
Z udziaáem inĪ. Jana Srzednickiego, elektronika z Zakáadów TELPOD w Krakowie, w rekordowo krótkim czasie
czterech lat, powstaá szybkoprzebiegowy polarograf z wizualizacją zaleĪnoĞci prąd-potencjaá na ekranie lampy oscyloskopowej. W roku 1956 do zespoáu konstruującego doáą-
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czyá mgr Zygmunt Kowalski, chemik, elektronik-amator, póĨniej profesor AGH i skierowaá uwagĊ na polarogra¿Ċ zmiennoprądową z wiszącą kroplową elektrodą rtĊciową. Po kilku latach przyrząd taki zostaá z sukcesem skonstruowany.
Byá on lepiej przystosowany do analizy Ğladów i nie wymagaá duĪych iloĞci rtĊci, co byáo wadą pierwszych konstrukcji.
Analiza instrumentalna staáa siĊ teĪ jednym z istotnych kierunków uprawianych w Katedrze Chemii Krzemianów Wydziaáu Ceramicznego AGH, stworzonej i kierowanej przez
profesora Görlicha. W 1972 r. zmieniáa ona nazwĊ na KatedrĊ Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej, a jej kierownictwo objąá prof. Kowalski.
Dla potrzeb analityki geochemicznej profesor Görlich
opracowaá podrĊcznik Analiza krzemianów – zagadnienia
ogólne (1958), poĞwiecony metodom przygotowania do analizy próbek skaá i mineraáów oraz sposobom przeprowadzania ich do roztworu stosownie do ich wáaĞciwoĞci ¿zycznych
i skáadu. Są tam teĪ metody obliczeĔ mineralogicznych oraz
interpretacji petrologicznej wyników analiz chemicznych.

2.2. Krystalochemia krzemianów
Profesor Görlich zostaá uznany za „ojca chemii krzemianów”, wiedzy o fundamentalnym znaczeniu dla nauk o ziemi, chemii ciaáa staáego, inĪynierii materiaáowej i technologii
ceramicznych. Jego podrĊcznik Chemia krzemianów z podstawami krystalochemii i geochemii krzemianów (1957), zachowuje nadal swą aktualnoĞü i stanowi podstawowe Ĩródáo
wiedzy o krzemianach naturalnych i syntetycznych. Od niego rozpoczĊáo siĊ u nas tworzenie ceramiki, jako nauki, oraz
podstaw naukowych technologii ceramicznych.
Jest to nadal podstawowy monogra¿czny podrĊcznik chemii krzemianów i kompendium wiedzy o nich, a są to substancje, które w postaci mineraáów i materiaáów wszĊdzie nas
otaczają. KsiąĪka zawiera informacje o strukturze i wáaĞciwoĞciach krzemianów oparte na krystalochemii i mineralogii oraz o ich roli w technologiach materiaáowych. Stworzyáa
ona podstawy chemii krzemianów jako odrĊbnego, z uwagi
na swa specy¿kĊ, dziaáu chemii ciaáa staáego o interdyscyplinarnym znaczeniu. Dzieáo profesora E. Görlicha poprzedziáa jedynie monogra¿a W. Eitel, Physikalische Chemie
der Silikate, Lipsk 1941. Stanowi ona zbiór danych o krzemianach, zebranych z publikacji pochodzących z przeáomu
XIX i XX w., jednak bez uogólniających interpretacji, które
nadawaáyby caáoĞci spójnoĞü i tworzyáy zrĊby nowej nauki.
Celem Īyciowym prof. E. Görlicha byáo napisanie wielotomowego kompendium wiedzy o krzemianach i zgromadziá potrzebne do tego materiaáy. Dane mu byáo jednak wydaü tylko jeden tom pt. Structural Chemistry of Silicates
– Orthosilicates, PAU Kraków (1998).
Profesor Görlich w swych badaniach szukaá prawidáowoĞci rządzących zjawiskami i pierwotnej ich przyczyny, którą
widziaá m.in. w oddziaáywaniach miĊdzyatomowych w strukturze ciaá staáych. Jako miarĊ tych oddziaáywaĔ w ukáadach
tlenkowych, gdzie wystĊpują wiązania jonowo-atomowe, zastosowaá wielkoĞci uĪywane wczeĞniej w geochemii, a mianowicie: potencjaá jonowy Cartledga, równy stosunkowi áadunku elementarnego z jonu do jego promienia r (M= z/r).
Przyjąá go za przybliĪoną miarĊ siáy wiązaĔ kation-anion.
Profesor Görlich stworzyá krystalochemiczną skalĊ kwasowoĞci krzemianowych i tlenkowych materiaáów ogniotrwa-
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Tabela 1. Krystalochemiczna skala kwasowoĞci materiaáów Görlicha (przykáady).
Tabale 1. Görlich’s crystallochemical scale of acidity of the materials (examples).
WskaĨnik

Materiaá

20,00

SO3

14,28

P2O5

13,04

B2O3

9,52

SiO2

7.04

ortoklaz

6,79

mullit

5,88

Al2O3

5,06

ZrO2

4,76

Cr2O3

3,03

MgO

2,02

CaO

1,03

Na2O

0,59

Cs2O

áych opartą na Ğredniej wartoĞci potencjaáu jonowego kationów wystĊpujących w ich skáadzie chemicznym (E. Görlich,
Z. Stopka, Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika nr 1, 1956, 19).
Podziaá materiaáów tlenkowych na kwaĞne i zasadowe
datuje siĊ od lat 30. XX w.; powstaá on ze wzglĊdów praktycznych, podstawĊ stanowiáa okreĞlana empirycznie reaktywnoĞü materiaáów z krzemionką jako najbardziej kwaĞnym materiaáem. Opartą na tym skalĊ kwasowoĞci materiaáów stworzyli J. Konarzewski i M. RaczyĔski (Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika z.1, 1956, 9). Zaproponowany przez
E. Görlicha Ğredni potencjaá jonowy kationów jako wskaĨnik
kwasowoĞci pozwoliá mu uáoĪyü materiaáy wedáug krystalochemicznej skali kwasowoĞci na wzór skali pH roztworów
wodnych (Tabela 1).
RóĪnica wskaĨników kwasowoĞci materiaáów moĪe byü
przyjĊta jako przybliĪona miara ich wzajemnej reaktywnoĞci. Skala ta powstaáa, aby uáatwiü technologowi prognozĊ
zachowania siĊ w wysokich temperaturach materiaáów pozostających we wzajemnym kontakcie.
Decydujące znaczenie róĪnicy wymiarów geometrycznych kationów (promieĔ) i energetycznych (siáa pola elektrycznego) dla wzajemnego oddziaáywania pomiĊdzy dwoma
substancjami o wspólnym anionie uznawaáo wielu znanych

Rys. 1. Diagramy równowag fazowych dwu skáadników o wspólnym anionie uszeregowane wedáug wzrastającej wartoĞci wzglĊdnej róĪnicy promieni jonowych 'r/r oraz potencjaáów jonowych 'M/M kationów.
Fig. 1 Phase equilibrium diagrams of two components with a common anion, ordered according to the increasing value of relative differences of ionic radii 'r/r and ionic potential of cations 'M/M.
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krystalochemików dziaáających w latach 50. m.in. A. Dietzel,
A. A. Ketelaar, A. W. Weyl, a u nas W. ĝwiĊtosáawski i T. Penkala. Jednak dopiero Görlich udowodniá sáusznoĞü tej koncepcji i nadaá jej realny, praktyczny wymiar w swej krystalochemicznej systematyce diagramów równowag fazowych
skondensowanych związków o wspólnym anionie (dwuskáadnikowe diagramy równowag fazowych). Pokazują one równowagi faz skondensowanych w warunkach równowagi termodynamicznej w funkcji stĊĪenia skáadników i temperatury.
Diagramy te odgrywają podstawową role w petrologii, mineralogii, ceramice, metalurgii. Opracowuje siĊ je drogą dáugo trwających eksperymentów ze wzglĊdu na koniecznoĞü
osiągniĊcia stanu równowagi termodynamicznej.
E. Görlich (1960) na przykáadzie dwuskáadnikowych diagramów fazowych o wspólnym anionie wykazaá, Īe wspóázaleĪnoĞci fazowe w takich ukáadach determinuje promieĔ
jonowy i siáa wiązania anion-kation, wyraĪona wielkoĞcią potencjaáu jonowego kationu. Posáugując siĊ tymi dwoma parametrami usystematyzowaá opracowane dotąd dwuskáadnikowe diagramy fazowe tlenków (Rys.1). Wykazaá, Īe im
wiĊksza jest wzglĊdna róĪnica potencjaáów jonowych (M pomiĊdzy kationami tlenków tworzących ukáad ('M/M , co oznacza wiĊkszą ich wzajemną reaktywnoĞü, tym wiĊcej związków powstaje w danym ukáadzie. Zatem od prostego ukáadu
eutektycznego przechodzi siĊ do ukáadu ze związkiem topiącym siĊ inkongruentnie, a nastĊpnie do ukáadów z trwaáym związkiem topiącymi siĊ kongruentnie, jak to pokazuje rząd 4. na Rys. 1. Liczba związków moĪe wzrastaü wraz
z rosnącym parametrem 'M/M. WzglĊdna róĪnica promieni jonowych 'r/r okreĞla mieszalnoĞü skáadników w stanie
staáym. Gdy jest ona odpowiednio maáa w ukáadzie krystalizują roztwory staáe i pojawiają siĊ sprzĊĪone ze sobą linie
likwidusu i solidusu.
Pokazane prawidáowoĞci mogą byü uĪyte do wery¿kowania diagramów fazowych, szczególnie, gdy nie ma pewnoĞci czy przy ich opracowywaniu osiągany byá faktycznie
stan równowagowy ukáadu.
Jako pierwszy w Polsce podjąá badania nad stanem szklistym, strukturą i krystalochemią szkieá. DziĊki zastosowaniu spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni stwierdziá,
Īe szkáo krzemionkowe ma strukturĊ mikro-heterogeniczną.
MoĪna wyróĪniü w niej domeny posiadające strukturĊ bliską
krystobalitowi, krystalicznej odmianie krzemionki, co opisaá
w pracy Stan szklisty, Kraków AGH (1989). Dotąd przyjmowano, Īe struktura szkáa ma postaü jednorodnej wiĊĨby ciągáej.
PóĨniej stwierdzono wystĊpowanie w szkáach wieloskáadnikowych klasterów o zróĪnicowanym skáadzie chemicznym
i bliskich zdefektowanej strukturze krystalicznej, okreĞlanych jako obszary Ğredniego uporządkowania; koncepcja
domenowej budowy szkieá zyskuje coraz szerszą akceptacjĊ.

2.3. Natura wiązania chemicznego
Stwierdzenie, Īe wáaĞciwoĞci krystalochemiczne kationów, okreĞlone przez ich wymiar (promieĔ jonowy) i áadunek elektryczny wyznaczające wartoĞü potencjaáu jonowego
i siáĊ ich wiązaĔ z anionem, determinują wáaĞciwoĞci ciaá staáych o wiązaniach jonowo-atomowych i ich wzajemną reaktywnoĞü, skáoniáo prof. Görlicha do podjĊcia badaĔ nad naturą tych oddziaáywaĔ.
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Przyjąá zaáoĪenie, Īe w pierwszym przybliĪeniu wiązanie
chemiczne ma charakter czysto elektrostatyczny i takie zaáoĪenie bĊdzie wystarczające, aby utworzyü teoriĊ binarnych
związków chemicznych, pozwalającą okreĞlaü ich wáaĞciwoĞci z charakteru wiązania. Powinno byü to áatwiejsze w porównaniu z podejĞciem kwantowo-mechanicznym. Pierwsze
osiągniĊcia w tym zakresie przedstawiá w pracy poĞwiĊconej
wiązaniom w podwójnych związkach chemicznych (E. Görlich, Nature, 102, 1961, 133), formuáując równoczeĞnie zaáoĪenia swej koncepcji wiązaĔ w związkach chemicznych.
Przedstawiają siĊ one nastĊpująco:
1. KaĪdy rodzaj związków chemicznych (sole, metale,
związki cząsteczkowe) skáada siĊ z kationów lub równowaĪnych im dodatnio naáadowanych rdzeni atomowych
i równej ich áadunkowi liczbie elektronów walencyjnych
lub w inny sposób uczestniczących w wiązaniach, które
tworzą chmury elektronowe o rozmaitej kon¿guracji.
2. Związki homonuklearne (czyste pierwiastki) są utworzone wyáącznie z rdzeni dodatnich jednego rodzaju. RóĪnice ich charakteru chemicznego powodowane są przez
róĪny stopieĔ polaryzacji chmur elektronowych, który wynika ze specy¿ki rdzeni atomowych (kationów). Brak wyraĨnego efektu polaryzacji oznacza, Īe wiązanie jest czysto metaliczne. Rosnąca polaryzacja sprawia, iĪ wiązanie staje siĊ coraz bardziej kowalencyjne (atomowe).
3. Wiązanie jonowe w heteronuklearnych związkach binarnych jest efektem asymetrii siá przyciągania elektronów
walencyjnych przez dwa róĪne kationy lub dodatnie rdzenie atomowe, z których jeden przyciąga elektrony silniej
niĪ drugi. W czysto jonowym związku siáa pola jednego
rdzenia atomowego jest zaniedbywalnie maáa w porównaniu z drugim, który skutkiem tego staje siĊ anionem.
Jako miarĊ zdolnoĞci polaryzacyjnych kationu profesor
Görlich przyjąá pierwotnie wartoĞü jego potencjaáu jonowego
M i zaproponowaá skalĊ wiązaĔ homonuklearnych, której początek (M = 0 stanowi wiązanie fransu (Fr), jako czysto metaliczne, a nastĊpne pozycje zajmują inne pierwiastki, kolejno wedáug rosnącej ich wartoĞci, aĪ do M = 87,5 w przypadku F2+, jako wiązania w maksymalnym stopniu kowalencyjnego (atomowego) w drobinie Àuoru F2. SkalĊ jonowoĞci wiązaĔ utworzyá, przyjmując za jej miarĊ wielkoĞü róĪnicy potencjaáów jonowych kationów lub rdzeni atomowych
ǻMM1×100, gdzie ǻM  M1 - M2, zaĞ M1 > M2. Parametr ten jest
równy 0 dla wiązania czysto metalicznego a osiąga wartoĞü
100, gdy wiązanie jest czysto jonowe.
W ciągu dalszego rozwoju swej koncepcji potencjaá jonowy Mzastąpiá wielkoĞcią okreĞloną jako efektywny potencjaá jonowy Meff, który jest funkcją potencjaáu jonizacji do áadunku p danego pierwiastka (Ip) i promienia kationu lub rdzenia r (F = Ip/r, tzw. funkcja pola). Okazaáo siĊ, Īe pomiĊdzy
parametrem Meff a elektroujemnoĞcią Paulinga istnieje zaleĪnoĞü liniowa.
Przedstawioną powyĪej koncepcjĊ ilustruje diagram
wiązaĔ profesora Görlicha w formie trójkąta równobocznego (Rys. 2). Jego podstawĊ stanowi skala kowalencyjnoĞci wiązania; początek skali M, a zarazem jej punkt zerowy,
wyznacza wartoĞü logMeff fransu (Fr), jako pierwiastka o najbardziej metalicznym wiązaniu. Punkt A wyznacza wartoĞü
logMeff Àuoru, którą przyjĊto za 100% atomowoĞci wiązania.
W ten sposób powstaáa skala logarytmiczna, której punkty
okreĞlają procent kowalencyjnoĞci (atomowoĞci) wiązania
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homonuklearnego związku binarnego wyraĪony procentem
kowalencyjnoĞci w stosunku do wiązania w drobinie F2. Lewy
bok trójkąta stanowi skala M–I okreĞlająca jonowoĞü wiązania wyraĪoną w podobny sposób w procentach jonowoĞci.
Charakter wiązania w związku binarnym okreĞla punkt
na polu trójkąta wiązaĔ znajdujący siĊ na przeciĊciu linii równolegáej do boku M–I, rozpoczynającej siĊ w punkcie kationu lub rdzenia o niĪszej wartoĞci Meff (sáabszego), oraz linii
áączącej punkt kationu lub rdzenia o wiĊkszej wartoĞci Meff
(silniejszego) na boku M–A z wierzchoákiem wiązania jonowego (I) trójkąta. Fluorki, tlenki, azotki, chlorki maja swoje

linie na diagramie. Punkt wiązania Si-O na tym diagramie
odpowiada 38,5% jego jonowoĞci (Rys. 2 punkt a); zaĞ wiązanie Na-Cl (Rys. 2 punktb) jest w 80% jonowe. WartoĞü ta
jest bliska danym wymienianym w literaturze, wyznaczanym na innej drodze.
Proponowany system w sposób logiczny porządkuje wáaĞciwoĞci ¿zyczne i chemiczne związków binarnych, a zwáaszcza ich strukturĊ. Pewne nieregularnoĞci zauwaĪalne zwáaszcza wĞród halogenków, wynikają zdaniem profesora Görlicha
stąd, Īe trójkąt wiązaĔ jest w rzeczywistoĞci projekcją diagramu przestrzennego z trzecią wspóárzĊdną n stanowią-

Tabela 2. Charakterystyki wiązaĔ chemicznych w tlenkach i niektórych chlorkach.
Table 2. Characteristics of chemical bonds in oxygen and some chlorine compounds.
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Rys. 2 Trójkąt wiązaĔ chemicznych w związkach binarnych E.
Görlicha (uproszczony). Oznaczenia: M – wiązania metaliczne,
I – wiązania jonowe, A – wiązania atomowe (kowalencyjne); pola
związków: I – metale i związki miĊdzymetaliczne, II – sole i tlenki
alkaliów, III – polimery, IV – póáprzewodniki, V – związki molekularne, a – wiązanie Si–O, b – wiązanie Na-Cl.
Fig. 2 E. Görlich’s triangular diagram of chemical bonds in binary
compounds (simpli¿ed version). Denotations: M – metallic bonds,
I – ionic bonds, A – atomic (covalent) bonds; areas of the compounds: I – metals and intermetalics, II – salts and alkaline oxides,
III – polymers, IV – semiconductors, V – molecular compounds,
a – Si-O bond, b – Na-Cl bond.

cą okres w ukáadzie okresowym pierwiastków, do którego
dany pierwiastek naleĪy, a porządkujący pierwiastki wedáug
ich liczby atomowej Z. Trójkąt wiązaĔ Görlicha stanowi potwierdzenie sáusznoĞci jego tezy przyjmującej, Īe w pierwszym przybliĪeniu wiązanie chemiczne ma charakter elektrostatyczny i jest to wystarczające dla tworzenia teorii porządkującej wáaĞciwoĞci chemiczne, ¿zyczne oraz strukturalne związków.
Na tej podstawie, profesor Görlich dalsze swe prace
ukierunkowaá na tworzenie ogólnej koncepcji chemicznej
natury materii jako okreĞlonej przez elektroujemnoĞü, która charakteryzuje specy¿kĊ osáony elektronowej oraz specy¿kĊ rdzenia atomowego, związaną z pozycją pierwiastka
w ukáadzie okresowym Mendelejewa. Pozostaje ona nie zauwaĪana przez wspóáczesną ¿zykĊ teoretyczna, która wydaje siĊ byü nie przygotowaną do podjĊcia tego problemu.
W tej dziedzinie spojrzenie profesora Görlicha jest pionierskie. W swych dalszych pracach uwagĊ swą skoncentrowaá na uaktualnieniu pojĊcia elektroujemnoĞci i rozszerzeniu jej wykorzystania.
Koncepcja elektroujemnoĞci wprowadzona zostaáa przez
L. Paulinga (L. Pauling, Nature of the Chemical Bond. N.
York 1940) i powszechnie zaakceptowana. W latach 40–60.
XX w. byáa rozwijana przez wielu autorów. Wedáug L. Paulinga elektroujemnoĞü wyraĪa zdolnoĞü atomów do tworzenia
wiązania chemicznego. Jej wielkoĞü wyliczaá z róĪnicy pomiĊdzy energią dysocjacji termicznej związku a Ğrednią geometryczną dysocjacji homonuklearnych drobin tworzących
go pierwiastków (elektroujemnoĞü termochemiczna). Wadą
elektroujemnoĞci Paulinga (xP) byáo to, Īe nie uwzglĊdniaáa

Rys. 3. Relacja pomiĊdzy okresowoĞcią chemicznych wáaĞciwoĞci pierwiastków wyraĪoną efektywnym áadunkiem ich rdzeni atomowych
Zeffv, czyli elektroujemnoĞcią xG a Mendelejowską okresowoĞcią pierwiastków wyraĪoną liczbą atomową pierwiastków Z.
Fig.3. Periodicity of chemical properties of element, expressed by their atomic core charges Zeffv or electronegativity xG values vs. Mendelevian elements periodicity indicated by elements number Z.
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ona wartoĞciowoĞci, której znaczenie w wiązaniu chemicznym jest decydujące.
Ideą Prof. Görlicha staáo siĊ znalezienie takiej formuáy
elektroujemnoĞci, która byáaby wolna od tej uáomnoĞci i wraz
z liczbą atomową Z pierwiastka charakteryzowaáa jego wáaĞciwoĞci w wiązaniu chemicznym. UwaĪaá bowiem, Īe elektroujemnoĞü wraz z zasadą periodycznoĞci pierwiastków
stanowią fundamenty chemii. Swą koncepcjĊ przedstawiá
w rozprawie E. Görlich, The effective nuclear charge and
the electronegativit,. PAU, Kraków 1997.
ElektroujemnoĞü Görlicha (xG) uwzglĊdnia wartoĞciowoĞü
i opisuje precyzyjnie wáaĞciwoĞci osáony elektronowej atomu lub jonu. Wedáug jego koncepcji elektroujemnoĞü rdzenia
atomowego lub jonu, stanowi wielkoĞü ekwiwalentną efektywnemu áadunkowi jądra atomowego Zeff (effective nuclear
charge), która jest „chemiczną” charakterystyką pierwiastka, podobnie jak liczba atomowa jest jego charakterystyką
¿zyczną. Przez rdzeĔ atomowy (atomic core) rozumie siĊ jądro atomowe z elektronami pozostaáymi po usuniĊciu elektronów walencyjnych na skutek jonizacji. UwzglĊdnia ona áadunek elektryczny (wartoĞciowoĞü) kationów.
Dla rdzenia atomowego o stopniu utlenienia v bĊdzie to
Zeffv, zaĞ dla kationu o z elektronach uczestniczących w wiązaniu (elektrony wiąĪące) jest to Zeffz. Bowiem te decydują
o wáaĞciwoĞciach chemicznych i ¿zycznych substancji, a nie
ogólna liczba elektronów walencyjnych v.
àadunek efektywny wylicza siĊ z energii jonizacji koniecznej do usuniĊcia z lub v elektronów. Zatem elektroujemnoĞü
pierwiastka lub kationu wynosi:
xG = Zeffv =

I 'V

gdzie: I’v jest energią jonizacji wyraĪona w Rydbergach.
Profesor Görlich utworzyá skalĊ elektroujemnoĞci opartą
na wartoĞciach Zeff odniesionych do energii jonizacji atomu
wodoru jako podstawy skali, a wiec xG = Zeffv = I 'V » IH, a dla
odróĪnienia od skali Paulinga nazwaá ją skalą efektywnego
áadunku jadra atomowego (effective nuclear charge scale).
WzglĊdna róĪnica áadunku rdzeni atomowych dwu atomów tworzących wiązanie okreĞla „jonowoĞü” wiązania heteropolarnego iG. JonowoĞü, inaczej asymetriĊ siá przyciągania w wiązaniu chemicznym pomiĊdzy róĪnymi rdzeniami
atomowymi lub jonami, jak na przykáad wiązanie kation-tlen
w krzemianach, okreĞla zaleĪnoĞü:
iG = 1 - Zeff1/Zeff2,
gdzie Zeff1 < Zeff2.
Innym parametrem charakteryzującym wiązanie chemiczne jest „lokalizacja elektronu wiąĪącego„ (L):
L = Z eff

Z eff 1  Z eff 2 .

WartoĞü L wzrasta wraz z kowalencyjnoĞcią wiązania.
Ponadto Zeff lub elektroujemnoĞü xG dostarczają szeregu innych informacji o wiązaniach i relacjach miĊdzyatomowych, a w szczególnoĞci:
– Zeff stanowi bezpoĞrednią miarĊ kwasowoĞci Lewisa
dla rdzeni atomowych, kationów i wolnych elektronów.
Pozostaje z nim równieĪ w związku kwasowoĞü Bronstedta.
– WartoĞü Zeff wyraĪa zdolnoĞü polaryzacyjną rdzeni atomowych i kationów.
– OkreĞla wspóáczynnik ekranowania U= Zeff/Z, który jest
efektywną miarą ekranowania rdzenia atomowego przez
elektrony.

Zeff pozwala zakwali¿kowaü rdzenie atomowe, kationy
i atomy do kategorii „twardych” lub „miĊkkich”, zaĞ pierwiastki do lito¿lnych, chalko¿lnych lub sydero¿lnych (klasy¿kacja geochemiczna Goldschmidta).
– Diagram Z-Zeff (Rys. 3) stanowi swego rodzaju ukáad
okresowy, w którym okresowoĞü Mendelejewa wyraĪona przez Z jest poáączona z periodycznoĞcią wyraĪoną
przez elektroujemnoĞü. Ta druga ma okresowoĞü o dáugoĞci równej 0,7 áadunku elementarnego (e). WyraĪa siĊ
ona okresowymi zmianami typu wiązania chemicznego
i zmianami wáaĞciwoĞci krystalochemicznych pierwiastków w związkach homoatomoaych oraz ich rdzeni atomowych i kationów w związkach heteroatomowych.
– ZaleĪnoĞü L–i, pozwala na skonstruowanie poglądowego diagramu trójkątnego porządkującego dwuskáadnikowe związki homo- i heteroatomowe wedáug rodzaju wiązania chemicznego w nim wystĊpującego (trójkąt M-I-C;
Metal-Ionic-Covalen).
W relacjonowanej pracy zamieszczone są tabele L to jest
Ğredniej wartoĞci Zeff i jonowoĞci iG związków dwuskáadnikowych (tlenki, Àuorki, siarczki, wodorki, niektóre arsenki, tellurki, związki miĊdzymetaliczne); zobacz TabelĊ 2. Pozwalają
one posáugiwaü siĊ przedstawionymi powyĪej zaleĪnoĞciami.
Profesor Görlich podkreĞla, Īe wszystkie dokonane przez
niego obliczenia oparte są wyáącznie na eksperymentalnie
wyznaczonych wartoĞciach energii jonizacji atomów jako
fundamentalnych noĞnikach informacji o podstawowych cechach wiązania chemicznego.
–

2.4. Fizyka WszechĞwiata
Profesora Görlicha wyróĪniaáo szerokie spojrzenie na otaczający Ğwiat i chĊü zrozumienia jego istoty. Przejawia siĊ
to w róĪnej postaci w ciągu caáej drogi naukowej jego Īycia.
Z uwagą Ğledziá postĊpy wiedzy Ğwiatowej w poznaniu natury WszechĞwiata, jego powstania i ewolucji. Zwróciá uwagĊ
na jednostronnoĞü badaĔ i luki wspóáczesnych teorii w tym
zakresie. Swe spostrzeĪenia i wskazania, jak naleĪy szukaü
wyjaĞnienia istniejących wątpliwoĞci, zawará w swym ostatnim dziele jakim jest monogra¿a pod znaczącym tytuáem
Looking for an Answer (80 str.). Pojawiáa siĊ ona na stronie
internetowej Katedry Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych AGH (http://kckizw.ceramika.agh.edu.pl/
res/index.php) w 2009 roku.
Zwraca w niej uwagĊ, Īe wedáug wspóáczesnej ¿zyki teoretycznej WszechĞwiat jest zorganizowany zgodnie z pewną koncepcją matematyczną. Skáada siĊ na nią kilka abstrakcyjnych idei takich jak „zakrzywiona przestrzeĔ” Einsteina, „falowa natura materii” de Broglie’a, kwantowa natura
Ğwiatáa Plancka. Teorie te koncentrują siĊ na Ğwietle i staáoĞci jego szybkoĞci. Koncepcja ekspansji WszechĞwiata opiera siĊ na obserwowanej zmianie dáugoĞci fali Ğwiatáa emitowanej przez atom.
Fizyka teoretyczna, z jej czysto matematycznym charakterem, zaniedbuje natomiast wiedzĊ związaną z materią
„masą bezwáadnoĞciową” na rzecz „czystej energii” i nawet
áadunek elektryczny traktuje jako niezaleĪny od jakiejkolwiek
cząstki materialnej (elektrony, protony i inne cząstki), a entropiĊ jako caákowicie niezaleĪną od masy.
Profesor Görlich uwaĪa, Īe potrzebna jest teoria uni¿kująca pole elektromagnetyczne i grawitacyjne. Punktem
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Tabela 3. TreĞü rozprawy „Looking for an answer”.
Table 3. Content of the treatise „Looking for an answer”.

LOOKING FOR AN ANSWER
E. Görlich
The reason for looking for an answer
E. Görlich
Wave mechanics or quantum mechanics?
The nature of gravitons
The structure of electron
The hydrogen atom
The nature of photons
The „dark energy” ¿eld
Quantized graviton
E. Görlich, W. JastrzĊbski
The chemical bonds and the rigid electronic structures
E. Görlich
Entropy and ektropy of energy
The nature of the Universe
The gravitonic theory and quarks

wyjĞcia dla niej powinno byü pole grawitacyjne, jako zjawisko mniej záoĪone, a zatem bardziej odpowiednie dla tego
celu. Racjonalnym punktem wyjĞcia moĪe staü siĊ przyjĊcie wyznaczonej przez Plancka dáugoĞci rzĊdu 10-33cm za
ĞrednicĊ grawitonu, a nie za abstrakcyjną jednostkĊ dáugoĞci, jak obecnie.
W konkluzji stwierdza: „Logiczna analiza znanych danych ¿zycznych powinna doprowadziü do koherentnej struktury naukowej opartej o grawitacjĊ”. Temu sáuĪy jego rozprawa Looking for an Answer (Tab. 3).
Profesor Görlich w teorii WszechĞwiata widzi miejsce
dla wiązania chemicznego jako decydującego o oddziaáywaniach miĊdzyatomowych i procesach chemicznych, które równieĪ w nim zachodzą, a są pomijane. Obecny aparat
matematyczny jakim posáuguje siĊ ¿zyka teoretyczna wydaje siĊ byü bezradny wobec ich rozwiązania.
Punktem wyjĞcia dla jego teorii jest oryginalna konstatacja, Īe wiązanie chemiczne oznacza staáoĞü odlegáoĞci
tak miedzy jądrami atomowymi, jak równieĪ miedzy jądrami
i elektronami uczestniczącymi w wiązaniu. Jest to związane
z podwójna naturą wiązania, która jest elektryczną jak i magnetyczną. Staáa odlegáoĞü pomiĊdzy przeciwnymi áadunkami
elektrycznymi jest moĪliwa jedynie dlatego, Īe áadunki elektronów i protonów są nie tylko elektryczne, ale równieĪ magnetyczne. Ujemne i dodatnie áadunki elektryczne wytwarzają „przyciąganie”. àadunki magnetyczne poprzez rotacje
póá magnetycznych wytwarzają energiĊ kinetyczną przeciwnie skierowaną. Siáa przyciągania i energia kinetyczna mogą
siĊ równowaĪyü w odlegáoĞci, w której są one zsynchronizowane. StaáoĞü odlegáoĞci pomiĊdzy jądrami uczestniczącymi w wiązaniu a wiąĪącymi elektronami okreĞla terminem
„sztywne struktury elektronowe” (rigid electronic structures).
W oparciu o swą koncepcjĊ wiązania chemicznego i parametry Zeff, L, iG charakteryzujące wiązanie oraz energiĊ jonizacji I wyznacza schematy sztywnych struktur elektronowych
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metodą obliczeniową, opracowaną w tym celu wraz z W. JastrzĊbskim. Przy jej pomocy opracowali oni modele sztywnych struktur elektronowych wodoru, helu i prostych drobin
takich jak LiH, wiązania wodorowe CH4, i in., a takĪe powáok
elektronowych K, L, M, O niektórych pierwiastków. Stanowi
to wskazanie drogi wprowadzenia teorii oddziaáywaĔ chemicznych do wspóáczesnej koncepcji natury WszechĞwiata.

2.5. Lingwo-etno-genetyka
Równolegáo do twórczoĞci w obszarze nauk Ğcisáych profesor Görlich prowadziá szeroko zakrojone studia jĊzykoznawcze, których celem, jak to okreĞliá, byáo szukanie ĞcieĪek róĪnicowania siĊ jĊzyka. Początek miaá stanowiü jĊzyk
Ĩródáowy, który nazywaá RA-GA-TA-MA, od nazw ‘atomów’
jĊzykowych, które w swych badaniach wyróĪniá. Szukaá tych
ĞcieĪek zróĪnicowania, aby móc Ğledziü i pokazaü historiĊ
pochodzenia i mieszania siĊ ludów w czasach przedhistorycznych, a nawet przedarcheologicznych, lub tam gdzie Ğlady archeologiczne nie pozostaáy. Táumaczyá, Īe trwalsze od
„skorup” bywają nazwy religijne i miejscowe oraz Ğlady pozostawione w „atomowej” strukturze jĊzyków, a takĪe tworzących je „archetypach elementarnych”. ĝlady te powinny
potwierdzaü lub ujawniaü geogra¿czne obszary Ĩródáowe jĊzyków, kierunki i tempo ich rozprzestrzeniania siĊ; ponadto
ujawniü sposób ich rozprzestrzeniania siĊ. Jest to niezwykle
istotnie dla analizy przemian kulturowych i historii cywilizacji. Jak pokazuje znacznie póĨniejszy przykáad historii imperium mongolskiego, jĊzyki nie zawsze wĊdrowaáy z „ludem
i wáadzą”, natomiast kultura i cywilizacja najczĊĞciej wĊdrowaáy z jĊzykiem.
We wprowadzeniu do przygotowywanej rozprawy pt.
„JĊzyki odsáaniają prehistoriĊ”, która miaáa podsumowaü kilkadziesiąt lat studiów i poszukiwaĔ, wyjaĞniaá nastĊpująco
sens swej pracy:
„DziĞ czáowiek, który nie ma „papierów” jest spoáecznie
nieobecny. KiedyĞ nasi przodkowie uwaĪali, Īe dopiero nadanie rzeczy nazwy, imienia, powoáuje ją do rzeczywistego istnienia. Dopiero kiedy jest nazwa, imiĊ, pojawia siĊ spoáeczna ĞwiadomoĞü o jaką rzecz lub byt chodzi. Stąd zaczĊto
utoĪsamiaü „imiĊ” rzeczy z nią samą. Nie wdając siĊ zatem
w dyskusje PlatoĔskie, czy teĪ Ğredniowieczne spory ‘nominalistów’ z ‘realistami’, moĪna – tam gdzie brak Ğwiadectw
pisanych, a nawet artefaktów archeologicznych – wspomóc badacza historii ludów analizą jĊzyków (w szczególnoĞci w zakresie pojĊü i związków podstawowych) oraz nazw
(w szczególnoĞci geogra¿cznych i religijnych). Robiü to moĪna podejmując ich rozbiór do poziomu ‘atomowego’, tak aby
moĪna byáo szukaü czĊĞci wspólnych i wyróĪników na najbardziej podstawowym (uniwersalnym?) poziomie. WyróĪniki te nazywam „archetypami elementarnymi”.
W pre/prahistorii sáowa nie tylko powoáywaáy do Īycia
rzeczy, ale staáy siĊ Ĩródáem uĞwiadomienia (objawienia?)
bytów idealnych takich jak niewidzialny Bóg, czy wspólnota narodu (czĊsto ze sobą powiązanych w sposób dziĞ dla
nas zaskakujący). „Enuma elish”, babiloĔski utwór o stworzeniu Ğwiata, zaczyna siĊ sáowami: „Kiedy na górze Niebo
nie byáo jeszcze nazwane ...” – jakby jakaĞ odwieczna pamiĊü Ĩródeá religii i nierozerwalnego związku miĊdzy nazwą
a bytem. Sáowa zatem, zawierają nie tylko okreĞlenie jakiegoĞ konkretu, ale – jak uwaĪaá takĪe Norwid – jest w nich
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ukryta historia ich pochodzenia i zapisana tradycja ludów,
które go uĪywaáy. Celem tej pracy jest pokazanie, jak do tych
wewnĊtrznych treĞci sáów moĪna dotrzeü i jak moĪna z nich
wnioskowaü o pradziejach ludów.”
Badaniami swoimi profesor Görlich docieraá do początków jĊzyków w okresie wczesnego neolitu (ok. 11 tysiĊcy lat
temu), kiedy to wedáug niego doszáo do efektywnego rozpowszechnienia siĊ mowy artykuáowanej - równolegle z pojawieniem siĊ rolnictwa/hodowli i produkcji narzĊdzi oraz ceramiki, czyli do momentu kiedy pojawiáa siĊ koniecznoĞü
komunikowania pojĊü, dla których nie wystarczaá jĊzyk migowy. Opracowaá wáasną metodologiĊ analizy jĊzyków wiąĪącą problematykĊ leksykalną i fonetyczną (a w mniejszym
zakresie skáadniową), w tym: „drzewo genealogiczne dĨwiĊków mowy – archetypy dĨwiĊków” – coĞ na ksztaát ukáadu
pierwiastków chemicznych, a takĪe „drzewo genealogiczne pojĊü – pojĊcia pierwotne” – niezbĊdne narzĊdzia swoich badaĔ lingwistyczno-etnologicznych (czy jak je nazywaá:
lingwo-etno-genetycznych). Te badania obejmowaáy geogra¿cznie caáy zaludniony Ğwiat.
Wszystko zebraá w szkicu do publikacji, liczącym 250
stron maszynopisu, gdzie przedstawiá nowe spojrzenie na
pochodzenie wielu jĊzyków (wspóáczesnych – na przykáad
sáowiaĔskich; ale i historycznych – na przykáad hetyckich i tocharyjskich, czy jĊzyka etruskiego). Dyskutowaá takĪe przy
pomocy rozwiniĊtych przez siebie narzĊdzi prahistoriĊ obszaru nadbaátyckiego – praindoeuropejczyków, pochodzenie Hurytów i Urartu, a nawet pochodzenie jĊzyków Aborygenów Australii.

2.6. WaĪniejsze publikacje
Geochemia chemia, chemiczna analiz instrumentalna
Görlich E., Analiza krzemianów - zagadnienia ogólne, Warszawa, 1958.
Görlich E., Polarogra¿a szybkoprzebiegowa – jedna z nowych dziedzin polarogra¿i, WiadomoĞci Chemiczne, 10,
1956, 65-107.
Görlich E., Srzednicki J., Kowalski Z., ĩurnaá Fiz. Chim., 3,
1962, 449.
Görlich E., Z. Kowalski, Polarogra¿a zmiennoprądowa, Chemia Anal., 6, 1961, 937-950.
Görlich E., Kowalski Z., Srzednicki J., Patent PRL
nr.49333/1965.

Ğci krzemianowych i tlenkowych materiaáów ogniotrwaáych,
Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika, 1, 1956, 19-28.
Görlich E., An attempt at a crystallochemical systematization
of condensed system of two ionic compounds with a common anion, Bull. de l’Acad. Pol. des. Sci., Ser. sci. chim., 8,
1960, 231-238.
Stan szklisty
Görlich E., Aquantitative theory of the character of chemical
bonding in binary compounds, Nature, 192,1961, 133-135.
Görlich E., Szkáo w Ğwietle badaĔ krystalochemicznych,
WiadomoĞci Chemiczne, 55, 1951, 263-290.
Görlich E., Stan szklisty, PAN Kraków, 1989.
Görlich E., Szkáo tworzywo znane i nieznane, PAN Wrocáaw, 1983.
Wiązania chemiczne
Görlich E., Electrostatic explanation of chemical bonding,
Prace Komisji Nauk Technicznych, PAN Kraków 4, 1965.
Görlich E., The effective nuclear charges and their relation
to the Pauling’s electronegativity scale, Z. Phys. Chemie,
270, 1989, 384-388.
Görlich E., The effective nuclear charges and standardized
ionicity scale, Z. Phys. Chemie, 270, 1989, 961-967.
Görlich E., The effective nuclear charges and the softness
of the atomic cores, Z. Phys. Chemie, 271, 1990, 169-174.
Görlich E., The effective nuclear charges and standardized
ionicity scale, Z. Phys. Chemie, 270, 1989, 961-967.
Görlich E., The effective nuclear charges and the electronegativity, PAU, Kraków, 1997.
Görlich E., Structural Chemistry of Silicates – Orthosilicates,
PAN, Kraków, 1998.
Fizyka Wszechswiata
Görlich E., Looking for an Answer, http://kckizw.ceramika.
agh.edu.pl/res/index.php, 2009
Lingwo-etno-genetyka
Görlich E., JĊzyki odsáaniają prehistoriĊ, rĊkopis (250 str.)

3. Zastosowanie idei wiąza chemicznego
Görlicha w ceramice

Chemia krzemianów, krystalochemia
Görlich E., Mineraáy ilaste, Biuletyn Przemysáu materiaáów
Ogniotrwaáych, 1948, 100-127.
Görlich E., Najnowsze poglądy na budowĊ wewnĊtrzną surowców ilastych, Szkáo i Ceramika, 40-43, 1951, 60-67.
Görlich E., O powstawaniu mineraáów ilastych, Archiwum Mineralogiczne, 21, 1957, 409-426.
Görlich E., Z zagadnieĔ krystalochemii krzemianów, WiadomoĞci Chemiczne, 1949, 16-35.
Görlich E., Chemia krzemianów z podstawami krystalochemii
i geochemii krzemianów, Wydawnictwa Geologiczne, 1957.
Görlich E., Szkáo w Ğwietle badaĔ krystalochemicznych, WiadomoĞci Chemiczne, 5, 1951, 263-290.
Görlich E., Stopka Z., O krystalochemicznej skali kwasowo-

Koncepcje naukowe profesora Görlicha wyróĪniają siĊ
oryginalnoĞcią i wyprzedzają obecny stan rozumienia zjawisk w kaĪdej z dziedzin nauki której dotyczą. Zasáugują aby
znaleĨli siĊ kontynuatorzy gotowi aby je rozwijaü Dla chemii
ciaáa staáego i nauki o materiaáach takie znaczenie ma teoria oddziaáywaĔ miĊdzyatomowych, okreĞlana czĊsto ,jako
teorią wiązaĔ atomowych Görlicha. Pozwala ona zrozumieü
pierwotna przyczynĊ i mechanizm procesów chemicznych
w ciaáach staáych, których istotĊ stanowią oddziaáywania miĊdzyatomowe. Jej zastosowanie dostarcza danych stanowiących uzupeánienie termodynamiki chemicznej powszechnie
stosowanej dla ich interpretacji. Efekty cieplne którymi siĊ
termodynamika zajmuje jak i zmiany ciepáa molowego na których siĊ ona opiera są bowiem rezultatem a zarazem efek-
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tem makroskopowym zmian w skali atomowej, którymi zajmuje siĊ teoria Görlicha. Przy tym operuje ona stosunkowo
prostymi parametrami, áatwymi do zastosowania.
Okazaáa siĊ ona m.in. pomocna w badaniach termicznych reakcji chemicznych w ciaáach staáych (reakcje wewnątrz strukturalne). W analizie tych zjawisk wykorzystuje
siĊ jonowoĞü wiązaĔ (i G) jako wzglĊdną miarĊ ich siáy
(trwaáoĞci) w danej strukturze a zarazem miara kwasowoĞci/zasadowoĞci danego poáączenia. RóĪnica jonowoĞci wiązaĔ kationów z okreĞlonym anionem 'iG jako
wskaĨnikiem siáy oddziaáywaĔ kwasowo-zasadowych, jest
miarą wielkoĞci ich powinowactwa (A) do tego anionu
A = 'iGb - 'iGa. Parametr A okreĞla stopieĔ kowalencyjnoĞci
wiązania jonowo-atomowego, jego wzrost oznacza wzrost
jego wytrzymaáoĞci a zarazem Īe wiązanie staje siĊ coraz
bardziej kierunkowe i sztywne. Są to informacje o lokalnych,
bezpoĞrednich oddziaáywaniach pomiĊdzy atomami tworzącymi dana strukturĊ (analiza lokalnych oddziaáywaĔ miĊdzyatomowych). Na jej podstawie wnioskuje siĊ o jej trwaáoĞci,
wzglednie tworzeniu siĊ faz przejĞciowych w czasie metatrwaáych wielostadialych przemianach termicznych (L.Stoch,
P. Stoch J.Therm. Anal.Cal. 2012).
Okazaáa siĊ ona szczególnie uĪyteczna w badaniach krystalizacji szkieá wieloskáadnikowych i tworzeniu siĊ w nich klasterów uporządkowania Ğredniego zasiĊgu oraz badaniu stadiów przedkrystalizacyjnych (L.Stoch, Optima Applicata 38,
2008, 225). Czynniki krystalochemiczne kontrolują nanometryczną krystalizacjĊ szkieá. Parametry wiązaĔ chemicznych
Görlicha okazują siĊ bardzo pomocne w jej przewidywaniu
(L. Stoch, P. Stoch J. Therm. Anal. Cal., 88, 2007, 377 oraz
Ceramika, 97 2006, 161). Znalazáo to potwierdzenie w wielu innych pracach, jak dotycząca tleno-Àuorkowych szkieá
optycznie aktywnych (M. ĝroda i in. J.Therm. Anal. Cal., 77,
2004, 577) blub biologicznie aktywnych szkieá fosforanowych
(I. Wacáawska, M. Szumera, J. Therm. Anal. Cal., 84, 2006,
185 oraz J. Therm. Anal. Cal.,101, 2010, 423).
Obecnie w teoretycznej analizie wiązaĔ chemicznych i ich
sile jako klucza do poznania zjawisk zachodzących w fazach
skondensowanych wyznacza siĊ rozkáad gĊstoĞci elektronów
w strukturze danego związku korzystając z teorii gĊstoĞci
elektronowej DFT (density functional theory) z jej skomplikowanymi równaniami lub oblicza wielkoĞci energii sieciowej,
które oparte są o zasady chemii kwantowej. W obu przypadkach stosuje siĊ modelowanie matematyczne a podstawą są
takĪe oddziaáywania natury elektrostatycznej.
Dotychczasowe rezultaty pokazują jednak, Īe analiza lokalnych oddziaáywaĔ atomowych oparta o parametry wiązaĔ
wyznaczone przez profesora Gerlicha w zastosowaniu do
nieorganicznych faz skondensowanych pozwala w prostszy
sposób uzyskaü podobne informacje, daje ponadto szerokie
spojrzenia na chemizm oddziaáywaĔ pomiĊdzy róĪnymi pierwiastkami, jako ich skáadnikami w ich rozmaitych kon¿guracjach. Przykáadem jej uniwersalnoĞci jest chemiczny ukáad
okresowy pierwiastków, oparty o wielkoĞü ich efektywnego
jadra atomowego áadunku Zeffv, (elektroujemnoĞü).

4. ReÀeksje koĔcowe
DziaáalnoĞü naukową profesora Gerlicha wyróĪnia nie
spotykana dzisiaj wielostronnoĞü zainteresowaĔ wraz z wyjątkową umiejĊtnoĞcią równolegáego uprawiania odlegáych
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dyscyplin naukowych, uwieĔczona oryginalnym wkáadem
w rozwój kaĪdej z nich. Jego koncepcje wyróĪnia wyjątkowa szerokoĞü spojrzenia i umiejĊtnoĞü kojarzenie nie związanych z pozoru zjawisk, prowadząca do wysoce inspirujących uogólnieĔ.
Zwróciá m.in. uwagĊ, Īe we wspóáczesnej teorii WszechĞwiata brak jest miejsca dla oddziaáywaĔ miĊdzyatomowych,
determinujących procesy chemiczne, które równieĪ maja
miejsce i odgrywają istotna role na okreĞlonym etapie ewolucji materii. Pokazaá teĪ jak tą lukĊ wypeániü.
Profesor Görlich byá czáowiekiem wielkiej skromnoĞci, nie
zabiegaá o popularnoĞü. Jego dorobek jest przedstawiony
w stosunkowo niewielkiej liczbie publikacji i to o ograniczonym zasiĊgu. Niektóre, istotne dla jego osiągniĊü rozprawy
nie ukazaáy siĊ drukiem. Nowe koncepcje zmieniające utarte poglądy, budzą czĊsto sprzeciw autorytetów naukowych
w danej dziedzinie, szczególnie jeĪeli nie pochodzą z wiodących Ğwiatowych uczelni a profesor Görlich nie podejmowaá
walki o swe racje. UwaĪaá Īe prawda sama siĊ obroni. Obecnie jednak o pozycji uczonego decyduje statystyka, to jest
liczba publikacji i „impact factor” a nie ich treĞü, która wobec
specjalizacji dla wielu, przestaje byü zrozumiaáa i waĪna.
WejĞcie do literatury miĊdzynarodowej staje siĊ moĪliwe gdy ma siĊ partnerów którzy w swych publikacjach spopularyzują daną ideĊ, czyniąc ją modną. Profesora Görlich
nie miaá takich moĪliwoĞci. Dziaáaá w Ğrodowiskach w których jego teorie interesowaáy jedynie nieliczne osoby. Pewien wyjątek stanowiá okres lat 60–80-tych kiedy wprowadzaá chemiĊ krzemianów do ceramiki. Otaczaá go wtedy podziw i uznanie, ale krótkotrwaáe, co pokazuje mijający czas.
Jest tu wyraĨną analogia do losów odkrycia uporządkowania dalekiego zasiĊgu pozbawionego translacyjnego uporządkowania ( kwasi krysztaáy ) dokonanej przez D.Schechtmana, tegorocznego laureata nagrody Nobla. WartoĞü jego
odkrycie zostaáo zanegowana prze L. Paulinga podobnie jak
elektroujemnoĞü Gerlicha, konkurencyjna dla jego teorii wiązania. Dopiero dziĊki licznym publikacjom wspóápracowników
D. Schechtman staá siĊ znanym w Ğwiecie a jego kwasi krysztaáy uznane za szczególny stan materii, istniejący realnie.
Niniejsza publikacja powstaáa z poczucia obowiązku pokazania i utrwalenia w pamiĊci wyjątkowej postaci profesora
Edwarda Görlicha, jakich w nauce polskiej maáo oraz przypomnieniu i pokazaniu jego oryginalnych idei, w nadziei, Īe
znajdą siĊ zainteresowani ich kontynuacją.

PodziĊkowanie
Autor pragnie podziĊkowaü dr hab. Krzysztofowi Görlichowi i prof. dr hab. Zygmuntowi Kowalskiemu za udostĊpnione materiaáy i informacje, istotne dla powstania tej publikacji.

i

