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Pojęcie bytu i nicości w teorii kwantowej a rzeczywistość

Być albo nie być, oto jest pytanie?
William Shakeaspeare, Hamlet
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Streszczenie

Rewolucja w nauce współczesnej, m.in. powstanie fizyki kwantowej, domaga się nowego pojęcia 

bytu i ontologii wychodzącej poza klasyczne zasady tożsamości, wyłączonego środka (tertium non 

datur) i niesprzeczności. Okazuję się bowiem, że teoria kwantowa w pełni opisuje rzeczywisty 

świat dla małych skal w przyrodzie. W szczególności, pojawia się tu pojęcie próżni kwantowej, 

która nie jest nicością, ale stanem o najniższej energii. Tym niemniej, można w pewnym sensie po-

wiedzieć, że w mikroświecie zaciera się różnica między bytem i niebytem. Pomimo rozmaitych 

sposobów interpretacji tego zagadnienia, nie ma raczej wątpliwości, że teoria kwantowa stawia fi-

lozofię wobec nowej koncepcji istnienia elementarnych obiektów przyrody. W tym ujęciu nicość 

nie musi jednak prowadzić do skrajnego relatywizmu, a tym bardziej do nihilizmu. Przeciwnie, 

można się raczej spodziewać, że zrozumienie problemu rzeczywistości w teorii kwantowej rzuci 

nowe światło na fundamentalne pytanie Leibnitza o rację istnienia wszechświata: „Dlaczego ist-

nieje raczej coś niż nic?”  
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