
1 
 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. XI, 2016, nr 1 (52) 

 

 

Mateusz Kozieł 

O niestabilności Wszechświata* 

Fizyka kwantowa jest niezwykle ciekawym i zagadkowym tematem. Poruszana 

w wielu powieściach fantastycznych, sci-fi, filmach czy grach komputerowych. Dla stu-

dentów nauk ścisłych, mających z nią do czynienia, kompletny bezsens, dla większości 

studentów fizyki, niezbyt zrozumiała zmora, którą trzeba zaliczyć podczas sesji, dla 

fizyków zajmujących się nią na co dzień, zagadkowe narzędzie pracy i fascynujący świat 

niestabilności, dla reszty ludzkości – coś dziwnego i niepotrzebnego. Czy jednak fakty-

cznie jest taka zła? Czy naprawdę jest niepotrzebna? I wreszcie, co by było, gdyby nie ona? 

Na te i wiele innych pytań odpowiada Jim Al-Khalili w swojej książce zatytułowanej 

Kwanty. Przewodnik dla zdezorientowanych, która pojawiła się w Polsce dzięki wydaw-

nictwu Prószyński i S-ka. 

Autor we wstępie nie wprowadza ważnych pojęć, jak mogłoby się zdawać i jak 

często jest to robione z pozycjach popularnonaukowych. Rozpoczyna od opowieści, gdy 

jako młody chłopak zaczytywał się w czasopismach na temat niewyjaśnionych 

paranormalnych wydarzeń, takich jak UFO, potwór z Loch Ness czy tajemnica Trójkąta 

Bermudzkiego. Następnie przechodzi do kilku zdań o tym, jak fizyka kwantowa dzieli 

fizyków, którzy się nią zajmują. Wprowadza również pewien wątek humorystyczny, 

zauważając, że wielu ludzi z nią związanych działa na zasadzie zamknij się i licz oraz że 

zdanie części z nich zamyka się w wypowiedzi: Szukanie pełnego zrozumienia czegoś, 

czego nie da się sprawdzić eksperymentalnie, to daremny trud i strata czasu.  

W pierwszym rozdziale następuje poważniejsze podejście do tematu. Zostaje 

przedstawiony eksperyment, polegający na przepuszczaniu wiązki światła monochroma-
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tycznego (o jednej długości fali – na przykład światło widzialne, które dostrzegamy na co 

dzień) przez szczeliny. W efekcie owego doświadczenia następuje pojawienie się jasnych 

i ciemnych pasów na ekranie za przeszkodą. Na tej podstawie, autor wyjaśnia najpierw, 

czym są dyfrakcja (zmiana rozchodzenia się fali świetlnej w pobliżu przeszkód i na ich 

krawędziach) oraz interferencja (gdy dwie fale się nałożą: wzmacnianie fali – jasne pasy, 

wygaśnięcie fali – ciemne pasy). Następnie pojawia się eksperyment analogiczny, z zia-

renkami piasku i na tej podstawie autor przedstawia czytelnikowi naturę korpuskularno-

falową światła oznaczającą, iż światło jest jednocześnie falą jak i cząstką (fotonem).  

Z tego podstawowego przykładu i wyjaśnienia natury Jim Al-Khalili przechodzi do 

rozdziału drugiego. Od tego miejsca rozpoczyna się podróż w czasie. Wspomina Isaaca 

Newtona czy Jamesa Maxwella, a następnie wielu czołowych fizyków XIX i XX wieku, 

których większość brała udział w narodzinach Fizyki Kwantowej, między innymi: Maxa 

Plancka, Alberta Einsteina, Louisa de Broglie’a, Nielsa Bohra, aż w końcu Erwina 

Schrödingera i Wernera Heisenberga. Rozdział ten jest obfity w informacje dotyczące 

tego, co dany naukowiec wniósł do nowej teorii i nie zawiera zbędnych elementów czy 

biografii wszystkich panów. 

Od rozdziału trzeciego już coraz bardziej zagłębiamy się w grząski grunt zagadnień 

nieoznaczoności. Czytelnik dowiaduje się, czemu jest tak wielkie zamieszanie wokół tych 

całych kwantów. Przedstawiona zostaje natura rzeczywistości, objaśnione Równanie 

Schrödingera czy Zasada Nieoznaczoności Heisenberga. Nie wdając się w szczegóły, by nie 

odbierać przyjemności z lektury przyszłemu czytelnikowi, przedstawię eksperyment z 

Kotem Schrödingera oddający cały obraz fizyki kwantowej, który mówi, że tak naprawdę 

niczego nie możemy być pewni, dopóki nie sprawdzimy. Uproszczając eksperyment 

myślowy Kota Schrödingera: umieszczamy w pudełku fiolkę z trującym gazem, która 

może pęknąć w dowolnej chwili, oraz kota; pudełko zamykamy na godzinę; po godzinie, 

zanim otworzymy pudełko, nie wiemy, czy fiolka pękła, czy też nie, więc kot – dopóki nie 

otworzymy pudełka i nie sprawdzimy – pozostaje w dwóch stanach kwantowych: jest 

jednocześnie  żywy i martwy. 

Na kolejnych stronach popularnonaukowej pozycji nie braknie również informacji 

na temat superpozycji, splątania kwantowego, wspomnianego przeze mnie Kota, 

antymaterii i wielu, wielu innych. 

Pozytywnym aspektem jest to, że autor dokładnie wyjaśnia wszystkie opisywane 

przez siebie zagadnienia. Czasem może się wydawać, że są dość zawiłe i skomplikowane, 
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ale po spokojnym przeanalizowaniu czytelnik dochodzi do wniosku, że dostał porcję 

wiedzy, którą wystarczy jedynie odpowiednio ulokować. 

Książka jest pisana w sposób spójny, wszystkie elementy wprowadzane są po 

kolei, z sensem i zastosowaniem chronologii informacji. Dla kogoś niezaznajomionego z 

tematem, może się okazać nieco zbyt szczegółowa, ale na pewno ciekawa, interesująca i 

przede wszystkim pouczająca. 

Polecam Kwanty... Jima Ala-Khaliliego wszystkim, nawet, a może szczególnie, 

osobom, które nie były wielbicielami fizyki w szkole średniej, gimnazjalnej czy też 

podstawowej. Jak wspomniałem, pozycja jest napisana w sposób bardzo przystępny, więc 

nie powinna sprawić trudności nawet bardzo zatwardziałym i wybrednym odbiorcom. 

 

 

 

 


