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Wstęp

Termin samoorganizacja przywodzina myśl słowo ,,samorództwo" - zapomnia-
nądziś, a pochodzącą od Arystotelesa i obowiązującą do czasów Pasteura teorię

spontanicznego powstawania mikroorganizmów (abiogeneza). Wypada więc na
początek określió obszar obecnej dyskusji problemu samoorganizacji: termin ten

autor rezerwuje dla procesu powstawania dostępnego empirycznej obserwacji
uporządkowania obiektów materialnych w przyrodzie wokół nas, bez interwencji
zewnętrznego obserwatora.

Punkt widzenia autora wynika z jego tożsamości fizykochemika. Dla współ-
czesnej chemii centrum wiedzy o materii stanowi atom i jego własności, Kluczem
do wiedzy chemicznej jest niepodlegające dyskusji stwierdzenie, że wszelkie
obiekty materialne w przytodzie, w ich nieogarnionej złożoności i pięknie, zbudo-

wane są z kilkunasfu zaledwie rodzajów ,,klocków Le go" - rozróżnialnych atomów
(lub pierwiastków). Sztandarowym przykładem konstrukcyjnych zainteresowań

chemika jest rozmaitośó postaci materiałów, zbudowanych z takich samych, choć
inaczej uporządkowanych atomów. Prostym przykładem sąznane odmiany zwy-
kłego węgla (diament, włókna grafitowe, aleizwykłasadza).Na drugim biegunie
postawić możnastrukturę elementów komórki, w tym genu - łańcucha DNA, o któ-

rym pamiętamy, że poprzezułożenie atomów w łańcuchy koduje całą informację
genetyczną- wszystko o nas,

Firykochemia to wiedza pogranicza, podobnie jak biochemia. Zmierza do

opisania procesów zachodzącychw zbiotze atomów i przewidywania warunków,

by te ruchliwe, niewidoczne, niepoddające się naszej woli obiekty skłonić do

łączenia się w zaplanowany sposób bądź zmusić do pokazania tkwiących w nich
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2ż4 Ludwik komorowski

możliwości. Dla fizykochemika problem samoorganizacji jest pytaniem o to, jak
powstająw przyrodzie obiekty o wysokim stopniu uporządkowania atomów. wspóŁ
czesna chemia potrafi produkowaó substancje (np. farmaceu§ki) bądź obiekty
(np. włókno węglowe, grafen) nigdy w przyrodzie nieobserwowane. powstająbez
wątpienia samorzutnie - roląchemikajest przewidywanie i stworzenie warunków
do przebie gania takich procesów w zapr o gr amowanym kierunku, Iecz nad naturą
bodźców wywofujących samorzutny proces reakcji sam chemik nie ma kontroli.

Ważną cechą procesów przebiegających samorzutnie jest ich nieodwracalność:
aksjomatem termodynamiki chemicznej jest stwierdzenie, ze proces samorzutny
nieodwracalnie zmienia stan przyrody wokół miejsca, gdzie się zdarzył.

Obserwując struktury w przyrodzie, które zachvqlcająnas stopniem organi-
zacji wewnętrznej (il. 1), nie sposób uniknąć pytania o filozoficzne konsekwenc_ie
odpowiedzi na sztandarowe pytanie o przyczyny wywołujące procęs samoorgani-
zacjimaterii, To drugi powód, dla którego słowo samoorganizacjabudzimieszane
uczucia, czego autor jest w pełni świadom.

Porządek jest najbardziej oczywistym zjawiskierłr w przyrodzie. Nasze wrażenie
opisuje słowo struktura, odnoszące się do obiektów. obiekty posiadajcce strukturę
(uporządkowone) powstajł w przyrodzie sąmorzu}nie na wszystkich foziornach - oJ
otomów i kry,ształów do gwiazd. S.zczególnym przejawem struktury są orgonizmyl
bakterie. rośliny, owady, zwierzęta - nie wyłączając człowieką.

Czy porządek jest mierza|ny?

Porządek i nieporządek wydają się kategoriami esteĘcznymi. Dyskusja procesu
samoorganizacji, czyli zmiany porządku na większy, wymaga na wstępie obiek-
Ęwizacji pojęcia porządku oraz Wpracowania jego miary. Gdy jako modelowy
układ do dyskusji wybierze się zbiornik, w którym swobodnie poruszająsię atomy
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(lub podwórko hodowlane, na klórym pruebywa stadko kur), należy odróżnić dwie
metody obserwacji: w ptzęstrzeni i w czasie.

Porządek w przestrzeni ma sens w zbiorze elementów, klórych jest wiele
(zńóżmy, że sąjednakowe), a przestrzeń, w której się mogąznajdować, choć ogra-
niczona, jest znaczna w porównaniu z ich rozmiarem. Czas (chwila) obserwacji
jest ściśle określony. O porządku w sensie potocznym mówimy, gdy ułożenie tych
elementów jest ,,regularne". Termin taki kryje w sobie intuicję, że isbrieje zasada,
której podlegarozmieszczenie tych elementów - odgadłszy i%można by przewi-
dzieć położenie elementów w dalekich obszarach, na podstawie obserwowanych
ich położeń w obszarze maĘm.

Atomy i cząsteczki sąw ciągĘm ruchu, jak muchy na oknie. Porządek w cza-
sie to wynik obserwacji w jakimś punkcie przestrzeniwypehrionej poruszającymi
się bezładnie elementami na wyobrażenie owadów. O porządku można mówić,
jeśli kolejne pojawianie się osobników w obserwowanym punkcie jest regularne
(podlega jakiejkolwiek prawidłowości), np. wtedy, gdy byĘby na uwięzi, latając
w kółko i trafiając co chwila w nasz punkt obserwacji.

Wzajemne nałożenie dwóch rodzajów porządku -w przestrzęni orazw cza-
sie - składa się na pojęcie procesu organizacji jako nieprzypadkowej ewolucji
struktury w czasie.

Powyższe określenia, choć ścisłe, nie mogąbyć testowane w obserwacjach na
p oziomi e atomowym z r acji i ch niewyobr ńalnej il o ści. Z p omo cą pr zy cho dzi tu
metoda statysĘczra. Przedmiotem obserwacji jest średnia w czasie obecność ato-

mów w każdymwycinku przestrzeni. Jeśli wynik takiego pomiaru jest identyczny
dla każdego wycinka, na które podzieliliśmy zbiomik, to powiemy, że jest jedno-
rodny, w układzie nie stwierdza się żadnej struktury czyli regularności. Inaczej:
pomiar nie dostarczył żadnej informacji rózrricującej obserwowanąprzestrzeń. Na
drugim biegunie postawimy porządnie zbudowaną regularną piramidę piłeczek
pingpongowych-przykładłatwozau-wńalnejstruktury.

Kluczowe nnczenie w odróżnianiu rodzajów porządku w zespole liczrych
obiektów ma treść tego, co określiliśmy jako zasadę lub regułę decydującą z jaktm
prawdopodobieństwem (ak często) zajmowane będąprzez kury rozrrraite zakątki
naszego podwórka. Reguła taka zawiera informację. W epoce telewizji cyfrowej
rozumiemy lub tylko zgadzamy się przyjąć do wiadomości, że każda informacja
możezostaćwyfźLzonawpostaci cyfrowej, tj, jako ciąg zero-jedynkowych zraków-
bitów informacyjnych. Liczbabitów jest miarąwielkości przekazywanej informacji,
Informacja konieczra do odtworzenia średniego obrazl naszego podwórka będzie
miarąjego odległości od stanu równomiemego (średnio w czasie) rozrnieszczeńa
ptaków - wtedy byłaby żadna.Im mniej prawdopodobne (bardziej regularne) roz-
mieszczenieptakówzaobserwujemy, tymwiększa ofirymana informacja opodwórku.

To spostrzezenie profesora C.E. Shannona ( l 948) jest fundamentem współ-
czesnej teorii informacji. ObieĘrłną miara_ porządku w zbiorze wielu elemen-
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tów staje się informacja o jego strukturze mierzona liczbąkoniecznych bitów.porządek przestaje być kategorią intuicyjną- można go mierzyć, a co za tym
idzie, można obserwować wzrost lub zmniejs zanie uporządkowania (w czasie
lub/i w przestrzen|).

Historia pewnej gwiazdy
przekonującego materiafu obserwacyjnego obrazującego proces samoorganizacji
materii na elementam)rm poziomie atomów dostarcza astrofizyka. kosmicznąprzó-
strzeń, na pozór pustą wypehriają ogrolnne ilości materii w postaci gwiezdnyc^h kut
oraz pokłady rozproszonej materii ciemnej - to wodorowy gazw stanie skrajnego
rozrzedzenia, kosmiczny prachaos. skupiska materii w gwiazdach sąprzejawń
nieco wyższego porządku, wedfug zdefiniowanej miary informacyjnej. Mat ćria ga-
zowamoŻePodlegaĆzagęszczaniulubronzedzaniu.Takazlnianaoznaczazmianę
obiektywnie zdefiniowanego porządku , zatemnajbańziejpierwotny proces zacho-
dzący wśród gazowych cząsteczek jest procesem otgańzacji lub dezorgan izacji.proces ekspansji ganl jest bez wątpienia ,,spontanicz.ny" - fizykochemia
naTw a go samorzufrtym : zachodzibez interwencji obserwator a. prza crynaspraw-
czatakiego procesu jest widoczra w obrazie atomowym: atomy gazutolatające
swobodnie kulki; mają one swoje szybkości, które wymieniają w nieustannych
zderzeńach. Ich ruch prowadzi do pehrego uśrednienia gęstośói gazu w całej do-
stępnej objętości. Ekspansja gazudo nowej, dostępnej objętości jest samorzutrra.
wodorowy pragazw przestrzeni kosmiczn ej rozprzestrzenia się samorzutnie, a jego
stopień uporządkowania malej e.

Mniej oczywistym zjawiskiem zachodzącymw gazie jest jego kondensacja -w laboratorium wymagałaby interwencji obserwatora. w bezmiarze kosmic^"go
gazu występuje czynnik, który wywofuje ten sam skutek - to grawitacja, któia
ściąga pogubioną w przestrzeni wodorową materię do środka cięltosci kosmicz-
nego obłoku. zaińcjowanie tego procesu wymaga pojawienia się masywniejszego
okruchujako zarodkaprocesu grawitacyjnej kondensacji ,który iazwywołany, nie
zwolni zuwięziro4)roszonych w przestrzeni wodorowych atomów. Będą z wolna
ściągane do wspólnego centrum, poruszając sięzcorazwiększąsrybkością. przeja-
wem ro§nącej średniej szybkości ruchujest corazwyższa temperatura. Bezkresny,
roruzedzony i zimny gazow obłok zmienia się w go.ą"ą próto gwiazdę, chaos -w zalĘekporządku.

wnętrze gazowego, gorącego i zapadającego się pod wpływem grawitacji
gazowego obłoku jest wypełnione wodorem, najmniej szym ze wszystkich ato-
mów. w wysokiej temperaturze gazprzyjmuje postać planny, Jądrazderzająsię
z ogromną energią dając początek reakcjom termojądrowym - sklejaniuJąder
wodoru (protonów). opisano wiele cykli takich reakcji (realizowanych także
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w warunkach ziemskich reaktorów jądrowych) i znany jest ich skutek: efektem

są nowe rodzaje materii, pierwiastki hel, węgiel, azot, tlen i in. To produkty
elementarnej samoorganizacji kosmicznej materii. Procesy syntezy termojądro-
wej stabilizujątemperatutę orazrozmiar gvliazdy, pochłaniając nadmiar energii

- kosmiczny kocioł wydaje się wiekuistym źródłem światła, ciepła i nowych
pierwiastków. Jednak warunkiem jego stabilności jest dostępnośó surowca: są
nim zapasy pierwotnego wodoru. Gdy ten się wypali, grawitacyjne zapadanie
oĘwa, windując temperaturę plazmy do wartości tak wysokich, że możliwa staje

się synteza termojądrowa i kocioł wybucha w kosmicznej katastrofie, rozsiewając
w przestrzeni ziarna nowej, vłyżej zorganizowanej materii - nowe pierwiastki. Te

łączą się w przypadkowych zderzeniach w proste zespoĘ atomów (cząsteczki)
wykrywane powszechnie w obłokach chłodnej materii kosmicznej dzięki spek-
troskopowej daktyloskopii.

Przy gody z Ę cia gwiazd na fi rmamencie nocnego n ieba są dobrze ugruntowa-
nąwiedząastrofizyki. Połączone z elementarnąfizykochemiąpozwalająwyciągaó
wnioski o znaczeniu uniwersalnym:
. samorzutny wzrost materialnego porządku, czyli samoorganizacja, wymaga

skupian ia elementów budulcowych (atomów) wystarczaj ące go do pr zezw -

ciężenia i ch n aturalnych ruchów r ozpr aszający ch.
. skupienie elementów (atomów) w przestrzeni jest warunkiem koniecznym,

lecz niewystarczającymdo tworzenia struktury (tu:jąder cięższychpierwiast-
ków). O rodzaju produktu decydują indywidualne własności budulcowych
cegiełek,

. proces kondensacji materii w wyższąstrukturę może przebiegać w sposób

stacjonarny, jako efekt wzajemnie równoważących się procesów, lecz nie-

uchronnie gaśnie, gdy brakuje jego elementarnego surowca.
. proces samorzutnego rozproszenia materii (wskutek ruchów termicznych) jest

następstwem zaniku procesu samoorganizacji. Po zamknięciu jej etapu świat
już nie będzie ten sam - nieodwracalnie zmodyfikowany, wkraczaw kolejny
etap samoor ganizacji na wy ższy m poziomie.

ziemskie laboratorium

Zasadniczym elementem procesu samoorganizacji jest efekt skupienia elementów.

Wśród materii gwiazdowejprzyczynąsprawcząjest grawitacja. Wśród swobodnych
cząsteczek gazll znany jest efekt podobny, choć ma innąprzyczynę, Postrzegamy
go jesienią na szybach samochodowych w postaci wilgoci lub szronu w chłodne

poranki. Rosa powstaje z gazowej wody, której cząsteczki ,,przyklejają się" do

samochodowej szyby, a potem jedne do drugich. Powierzchnia szkła nie przycirya
cząsteczekgazowej wody- uderzająw niąstatystycznie, jakwsrystkie cząsteczki
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gazu, 
.lecz w krótkiej.chwili spotkania z powierzchnią podlegają jej ,,klejącemu''prry,ciąganiu. Wolniejsze pozostanąjak muchy na lepie, poruJu3ą"" się z wielkim

pędem nie pozwolą się schwytać.
zj awisko wzaj emne go pr ry ciryania cegiełek m ikroświata (wsze lkich oboj ęt-nych atomów lub cząsteczek w bezładny- -"h,r;l"rt niezwykłym i powszechnym

prawem przytody, podobnie jak grawitacja, choć ,nu"rni" mniej ,popularyzo-
wanym. zawdzięczamy mu istnienie wszelkich faz skondensowanych, ciekłych
i stĄch kondensując e, działanie siłmiędrycząsteczkowych (narywanych ogólnie
oddziaĘwaniami van der waalsa) jestptzyczynątworzenia wszystkich przedmio-
tow - faz staĘch (także ciekĘch) oddzielonych od wszechobecrrego gazu (powie-
trza) jasno określoną powierzchnią.

wśród licznych skutków oddziaĘwań między cząsteczkami jedno zja-
wisko zasługuje na szczegolną uwagę: przyklejini" .ię no*y"h cząsteczek doistniejącego kryształu lub kropli, któró są nowym bytem, t właściwościach
zdecydowanie odmiennych od pojedynczych lotnych cząsreczek. Taki proces
nosi nazwę zarodkowania i jest kluczem do zrozumienia zjawiska deszczu lub
bwzy, w istocie prowadzi do budowy sieci kryształu z cegiółek, według wzorca
- najmniejszego zarodka.IJżywając innego jężyka: zarodlk Ąwi się okruchami
i wzrasta (i1.2),
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w taki sposób docieramy do analogii biologicznej, która stała się podstawą

nowego rczdziału fizykochemii: to zdolność do namnażania, którą opanowały

wszelkie organizmy, posiadająjąrównież szczególne makrocząsteczki naszego

kodu geneĘcznego (DNA). Ten niewąĘliwie samorzutny proces ma cechy szcze,

gólne, doskonale opisane w biologii populacyjnej:
. W pobliżu,,oryginafu" musi się mależć materiał, który jest pokarmem.
. Szybkość rozmnńania dostosowuje się do ilości tego pokarmu i osiąga stan

stacjonarny.
. Rozrnnażanie wygasa, gdy pokarmu brakuje,

proces namnażaniacząsteczek wedfug wzorca nosi w chemii nan|,łęautokata-

lizy. Różnicąw stosunku do organizmów jest brak naturalnego końca - cząsteczki

nie umierają. Mogą jednak znlkać, gdy w innym procesie staną się pokarmem.

Opis zjawisk wywoĘwanychprzez efekt wzajemnego splatania takich procesów

jest zasługą dwóch laureatów Nagrody Nobla.
Ilya Prigogine (I9I7-ż003), autor ogólnej teorii ewolucji,pokazał,jak bio-

logicnlaanalogia w postaci opisanych w \iteraturze ekologicznej zrniatpoPulacji

w cyklu drapieżrrik i ofiara może zostać wykorzystana do modelowania cYklicznYch

interakcji cząsteczek. Obiekty wysoko zorganizowane (króliki zjadające trawę

i pożerające je lisy zabijane dla futra) to wysoko zorgantzowane obiekty (!) poja-

wiające się przejściowo (!) w cyklu przetwarzania trawy (w istocie jej składników

odfficrych_ wody i nawozu) w futro lisa! Noblista wskazał opisywane wczeŚniej,

a niezlozlxrtiane chemicnrc przytJady takich struktur przejściowych (komórki

Bćnarda, serce rtęciowe, liczne reakcje barwne). Zaproponował dla nich nazwę

,,struktury dyssypatywne", tj. powstające przejściowo w łańcuchu rozpraszania

(dyssypacji) energii chemiczrej.
Manfred Eigen (ur. 1927) pokazń,jak zespół wielu splątanych i wzajemnie

za|eżny ch procesów można modelować matemaĘ czńe metodami wl,pracowanymi

w biologii populacyjnej. Jego model pod ogólnąnazwąhipercyklu stał się podstawą

analizy matematyczrej (biomatematyka), która dowodzi, że zachowanie takiego

zespofu (,,reałlora") prowadzi do samorzutlrego, okresowego wzrostu orazzanika

struktur o corazwyższym stopnilorganizacji, dopóki sąspehrione warunki zasl|a-

nia cyklu przez materiał budulcowy (ak pokarm wśród organizmów) _ Zauważono,

że model k yje * sobie potencjalne wyjaśnienie preferencyjnego powstawania

w reakcji chemiczrej wybranej odmiany produktu (izomeru optycznego), podczas

gdy w standardowych warunkach izomery powstająw równych ilościach. Model

ten do dziś nie został w chemii dostatecznie skonsumowany, a odkrycie efektów,

które kryje, jest ciągle ptzednami.
w obszarze biochemii temat ten podjął z wielką energią i odwagą biolog

i genetyk, profesor Jack Szostak, noblista z2O09 roku w medycynie. Udowodnił

eksp eryment altie, że p odobnie j ak p ochodzące z natlry cząsteczki DNA, potrafi ą
się namnażać również ich analogi, cząsteczki stworzone w laboratorium. Wyma_

lruililq
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gająjednak oQrTlrządowania komórkowego, którego w laboratorium nie udało się
dotąd wytwotzyc. próy wciążtrwaiąjego grupa potrafi już wytworzyć obiekty
w ksźałcie komórek, które karmione rosnąi mogąpodlegae prostym podziałom.

Wnioski

samoorganizacjachemiczrajest faktem. Do klasyprocesów samoorganizacji nale-
ĘbezwąĘienia również tworzenie nowych kopii struktur w biologii (ro mlnńańe)
na poziomie organizmów orazbiocząsteczek. obecny stan wiejzy podsumowaó
można w kilku stwierdzeniach:
, samorzutnie powstające struktury budowane z atomów i cząsteczekmogą

być trwałe (np. krysźał) lub dynamiczne (np. wiry na wodzie)., struktury dynamiczne (dyssypaĘwne) sąstabilne warunkowo, taki porządek
jest nietrwaĘ a jego samorzutne powstawanie trwa, dopóki dostipnylest
mateńał budulcowy.

, powstawanie struktury dynamicznej jest uwarunkowane środowiskowym
,,oprzyrządowaniem". konieczra jest obecność wielu innych obiektów, któ-
rych wzajemne współdziałanie w cyklu przemian owocuje pojawieniem się
szczególnej stluktury.

, Na poziomie wzajemnego przeksńałcania cząsteczek i atomów, proces
tworzenia struktur dyssypatywnych jest realizowany w replikacji materiafu
genetycznego w komórkach.

Analogie biologiczre, które stĄ się inspirację odkryć noblistów I. prigogine'a
i M. Eigena, pozw alająpostawić wiele intrygujących pytań:, czy nrane chemikom zasady rządzące samorzutnym tworzeniem drobnych

cząsteczek chemicznych (materiałów) obowiązują również w procesie two-
rzenia makrocząst eczek, j ako efekt współdziałania wielu pomocniczych
elementów molekularnego mikroświata?, czy rcglĘ rządząceprocesem dynamiczrej samoorganizacji wśród obiektów
materialnych są podobne na rozlnaiĘch poziomach?, cry podobieństwo procesu staĘstycznego zachowan ia i namnńania organi-
zmóq jako efekt niezmierzonej ńożonościich funkcjonowania, oru, 

"rą"t"-czek, w ich bezgraniczrej prostocie, jest przypadkow Q, c4 też jest obrazem
prrycrynowego związka?

pytaniapozostająotwarte,ichanaliza 
stanowiłaby ciekawe pole spotkańprzedsta-

wicieli wielu nauk prrytodniczych i niebanalne wyzwanie fua ntozoni.

Kulfura
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