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W rzeczywistości cała fizyka jest fizyką kwantową – prawa fizyki kwan-
towej są najogólniejszymi znanymi nam prawami przyrody. […] Fizyka 
klasyczna dotyczy tych aspektów przyrody, które nie wiążą się bezpo-
średnio z zagadnieniem podstawowych składników materii1 

Eyvind H. Wichmann

Sposób, w jaki musimy opisać Naturę, jest dla nas na ogół niepojęty2 
Richard P. Feynman

Mechanika kwantowa jest powszechnie uznawana za najdoskonal-
szą teorię fizyczną, jaką kiedykolwiek skonstruowano, a dokładność jej 
przewidywań jest wprost imponująca. Na przykład w elektrodynamice 
kwantowej (QED – quantum electrodynamics), opisującej oddziaływa-
nie światła i materii (czyli elektronów i fotonów), zgodność przewidy-
wań teoretycznych z wynikami pomiarów pewnej wielkości fizycznej, 
zwanej momentem magnetycznym elektronu, jest rzędu 10-11, co Ri-
chard P. Feynman porównał do zmierzenia odległości z Los Angeles 
do Nowego Jorku (ok. 4400 km) z dokładnością rzędu grubości włosa 
ludzkiego (ok. 0,05 mm)3. Zastosowania praktyczne mechaniki kwanto-
wej spotykamy zaś dosłownie na każdym kroku – od komputera, przy 
użyciu którego piszę te słowa, przez telefony komórkowe i fotokomórki, 
po nanotechnologię i – zapewne w niedalekiej przyszłości – komputery 

1 E. H. Wichmann, Fizyka kwantowa, tłum. W. Gorzkowski, A. Szymacha, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 17.

2 R. P. Feynman, QED. Osobliwa teoria światła i materii, tłum. H. Białkowska, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 81.

3 Tamże, s. 13.
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kwantowe. Co więcej, nawet – wydawałoby się – tak proste zjawiska jak 
to, że siedząc na krześle, nie przenikam przez jego powierzchnię i nie 
spadam w wyniku przyciągania grawitacyjnego Ziemi, chociaż nasze 
ciała (jak również krzesła) „zbudowane są” w 99,99% z próżni, uzyskuje 
wyjaśnienie dopiero na gruncie mechaniki kwantowej (zakaz Pauliego). 

Z fantastyczną dokładnością przewidywań i olbrzymią skalą za-
stosowań praktycznych osobliwie kontrastuje fakt, że nie ma jak dotąd 
jednej, powszechnie przyjmowanej interpretacji mechaniki kwantowej, 
a obraz świata, do jakiego teoria ta prowadzi, radykalnie różni się od 
obrazu świata ukształtowanego na podstawie naszego codziennego 
doświadczenia. Jest on pełen paradoksów i tajemnic, przeczy naszym 
intuicjom, a nawet – jak się wydaje – naszej „zwykłej” klasycznej lo-
gice. Analiza paradoksalnych aspektów mechaniki kwantowej, takich 
jak: żywy/martwy kot Schrödingera, Einsteina „upiorne działanie na 
odległość”, eksperyment z opóźnionym wyborem czy pomiar zerowy, 
jest doskonałym ćwiczeniem umysłu, umożliwia postrzeganie rzeczy 
w nowym świetle i wykraczanie poza ciasne ramy zdroworozsądkowego 
pojmowania świata. Studiowanie mechaniki kwantowej i jej filozoficz-
nych konsekwencji pozwala również pozbyć się pewnych przesądów na 
temat tego, jaki – naszym zdaniem – „powinien być” świat, i poszerza 
horyzonty umysłowe, chociaż, być może, na koniec Czytelnik będzie 
zmuszony zgodzić się z opinią Feynmana, że „nikt nie rozumie mecha-
niki kwantowej”4 

Praca niniejsza przeznaczona jest głównie dla studentów kierunków 
humanistycznych, przede wszystkim filozofii i kognitywistyki, zain-
teresowanych podstawami i filozoficznymi zagadnieniami mechaniki 
kwantowej. Jej celem jest również dostarczenie wiedzy niezbędnej 
do samodzielnego studiowania fachowej literatury dotyczącej filozo-
ficznych zagadnień mechaniki kwantowej, a także prac, w których jej 
elementy są wykorzystywane poza fizyką – na przykład w kwantowej 

4 Tenże, Charakter praw fizycznych, tłum. P. Amsterdamski, Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2000, s. 137.
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teorii umysłu lub w kwantowym modelowaniu procesów poznawczych 
i czynności decyzyjnych.

W trakcie wykładów monograficznych o filozoficznych zagadnie-
niach mechaniki kwantowej, które prowadziłem dla studentów filozofii 
i kognitywistyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie, okazało się, że zagadnienia te cieszą się dużym zain-
teresowaniem adeptów nauk humanistycznych. Pewien problem jednak 
związany jest z tym, że w szkolnej edukacji poprzestaje się zwykle na 
fizyce klasycznej (i to w bardzo ograniczonym zakresie), a informacje 
na temat mechaniki kwantowej mają charakter marginalny. Ponadto ze 
względu na brak wiedzy na temat podstaw formalizmu matematycznego 
studenci kierunków humanistycznych, zainteresowani filozoficznymi 
zagadnieniami mechaniki kwantowej, są skazani niemal wyłącznie na 
literaturę o charakterze popularnonaukowym. Oczywiście jest wiele 
godnych polecenia książek i artykułów na ten temat, jednak ograniczenie 
się do treści popularnonaukowych, w których na ogół unika się symbo-
li matematycznych, często prowadzi do powierzchownego rozumienia 
zagadnień, a nawet do poważnych nieporozumień.

Dobrym przykładem może być utożsamienie nieoznaczoności, o jakiej 
mowa w zasadzie nieoznaczoności Heisenberga, z potocznie rozumianą 
niedokładnością lub niepewnością (co może sugerować angielski termin 
uncertainty), podczas gdy w mechanice kwantowej chodzi o średnie 
odchylenie standardowe, wielkość precyzyjnie zdefiniowaną w staty-
styce matematycznej. Podobnie, fakt, że cząstki elementarne, takie jak 
elektrony czy fotony, przejawiają również własności falowe, jest dość 
powszechnie znany, ale większość osób jest skłonna wyobrażać sobie 
„fale mechaniki kwantowej” na podobieństwo fal na wodzie, a więc jako 
drgania jakiegoś ośrodka materialnego, w którym występuje nakładanie 
się fal, czyli interferencja, podczas gdy w mechanice kwantowej chodzi 
o interferencję funkcji falowych, obiektów zdefiniowanych w pewnej 
abstrakcyjnej przestrzeni matematycznej (zespolonej przestrzeni Hilberta). 

Przyjąłem założenie, że Czytelnik nie ma żadnej ugruntowanej wie-
dzy na temat mechaniki kwantowej, a posiada znajomość matematyki co 



12 WSTĘP

najwyżej na poziomie szkoły średniej, dlatego zamieściłem elementarne 
wiadomości na temat formalizmu matematycznego wykorzystywanego 
w mechanice kwantowej.

Rozdział pierwszy zawiera podstawowe informacje na temat kwan-
towego charakteru zjawisk i dualizmu korpuskularno-falowego, które 
w radykalny sposób odróżniają fizykę kwantową od fizyki klasycznej. 

Rozdział drugi stanowi elementarne wprowadzenie do formalizmu 
mechaniki kwantowej. Ponieważ praca niniejsza w żadnym wypadku 
nie jest podręcznikiem mechaniki kwantowej, to jedynym celem tego 
rozdziału jest omówienie znaczenia używanych symboli i pokazanie, 
na bardzo prostych przykładach, jak działa ten formalizm. Wektory, 
liczby zespolone, macierze, przestrzeń Hilberta, operatory liniowe 
oraz rachunek różniczkowy i całkowy to elementy języka mechaniki  
kwantowej. 

W rozdziale trzecim są omówione postulaty mechaniki kwantowej. 
Trzy pierwsze rozdziały pracy mają więc bardziej matematyczny i fi-
zyczny niż filozoficzny charakter, powinny jednak być pomocne w zro-
zumieniu filozoficznych zagadnień mechaniki kwantowej.

W rozdziale czwartym przeprowadzono dyskusję zagadnienia pomiaru 
w mechanice kwantowej i związanego z nim problemu indeterminizmu, 
filozoficznego znaczenia zasady nieoznaczoności, kwantowomechanicz-
nego pojęcia prawdopodobieństwa i różnych jego interpretacji, a także 
paradoksu kota Schrödingera, eksperymentu z opóźnionym wyborem, 
paradoksu przyjaciela Wignera i pomiaru zerowego. 

Rozdział piąty dotyczy paradoksu Einsteina, Podolsky’ego i Rosena, 
nierówności Bella oraz zagadnienia realizmu i lokalności w mechanice 
kwantowej.

W rozdziale szóstym dyskutowane są wybrane interpretacje mecha-
niki kwantowej: interpretacja kopenhaska Bohra i Heisenberga, koncep-
cja ukrytego porządku Bohma, interpretacja wielu światów Everetta, 
interpretacja sumy po historiach Feynmana, interpretacja transakcyjna 
Cramera, interpretacja statystyczna, interpretacja obiektywnej redukcji 
Penrose’a oraz model dekoherencji.
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Każdy paragraf (poza rozdziałem dotyczącym elementów matematy-
ki mechaniki kwantowej) zawiera krótkie podsumowanie, prezentujące 
najważniejsze z omawianych idei.

W bibliografii, poza specjalistycznymi publikacjami dotyczący-
mi mechaniki kwantowej i jej zagadnień filozoficznych, starałem się 
umieścić również prace o charakterze popularnonaukowym, z których 
mogliby korzystać studenci. Wiele ciekawych artykułów dotyczących 
różnych zagadnień mechaniki kwantowej można znaleźć w czasopismach 
„Świat Nauki” oraz „Wiedza i Życie”. Polecam również stronę inter-
netową arXiv.org, która zawiera nieprzebrane wprost bogactwo publi-
kacji dotyczących omawianych tu zagadnień, a także wykłady o fizyce 
kwantowej na YouTube, w szczególności wykłady Leonarda Susskinda 
i Davida Deutscha. Wybrane kluczowe terminy podaję również w ję-
zyku angielskim, co ma na celu ułatwienie Czytelnikowi studiowanie 
tekstów anglojęzycznych. 

Wszystkie rysunki wykonała ręcznie Maryia Kuzhel, za co składam 
serdeczne podziękowania.




