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ROZWAŻANIA FIZYKA NAD SŁOWEM "JEST" 
Być - Czasowość - Skończoność - Pozaczasowość - Nieskończoność - Wieczność 

 

 W tym eseju będę używać słów: "być" i "istnieć" jako synonimów. Także ich 
inne formy czasownikowe: "jest" i "istnieje". Także słów: "coś", "byt", "obiekt". 

 Co jako fizyk, rozumiem  przez sformułowanie "obiekt istnieje"? Myślę, że 

(zasadniczo rzecz biorąc) mam wtedy na myśli funkcję falową, odpowiadającą stanowi, 

który urzeczywistnia się (aktualizuje) w wyniku obserwacji (pomiaru) dokonanej przez 

świadomego obserwatora. Weszliśmy tutaj na teren podstaw mechaniki kwantowej, 

ciągle dla fizyków nie całkiem zrozumiały. Ciągle dość powszechne jest zdanie, że 

aczkolwiek potrafimy dokonywać kwantowomechanicznych obliczeń, to podstawy - ich 

rozumienie - są dość tajemnicze. To co obecnie jest nam potrzebne z tych podstaw da się 

sformułować następująco: Mechanika kwantowa dostarcza nam, dla interesującego nas 

obiektu, informację o jego stanach i prawdopodobieństwach ich aktualizacji. Każda taka 

aktualizacja prowadzi do określonego stanu, w którym (możemy powiedzieć) obiekt jest 

(istnieje). Ale rozwiązaniem jest również funkcja falowa (stan) będący sumą funkcji 

falowych z odpowiednimi współczynnikami. Mówimy, że nasz obiekt "znajduje się" 

wówczas w superpozycji stanów. Czy ten obiekt wówczas "istnieje" ("jest")? Z punktu 

widzenia przeciętnego użytkownika języka - ten obiekt nie istnieje. (To miałem na myśli 

gdy użyłem na początku tego eseju słów: "zasadniczo rzecz biorąc"). Ale stan 

odpowiadający superpozycji stanów informuje nas jednak o możliwościach istnienia 

obiektu w tych stanach, gdy one się zaktualizują. A zatem niechętnie użylibyśmy słów 

"nie istnieje" w przypadku superpozycji. Coś co może być  - w jakimś sensie jest. 

Potencjalne istnienie nie jest nieistnieniem!! Ale niewątpliwie należy do innej "sfery" 

istnienia niż istnienie aktualne. 

 Mamy więc (z punktu widzenia fizyka) sytuację następującą: Obiekt bytuje (jest w 

sensie rozszerzonym) w sferze superpozycji stanów i nagle, w wyniku obserwacji 

dokonanej przez świadomego obserwatora, następuje tzw. redukcja pakietu falowego - 

jakby błysk - przenoszący obiekt do istnienia w potocznym rozumieniu tego słowa. 
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Kolejne redukcje pakietu falowego dostarczają kolejnych takich błysków. Każdy z nich 

zaznacza kolejne "teraz". Następstwo tych "teraz" oznacza upływ czasu - rodzi niejako 

czas. Nasz obiekt nie tylko istnieje oscylując, niejako pomiedzy dwiema sferami istnienia, 

ale przejawia egzystencję w czasie. Tu pojawia się zatem aspekt egzystencjalny 

mechaniki kwantowej, czyli współczesnej fizyki. 

 Dla makroskopowych obiektów ta "oscylacja" zachodzi tak często, że robi 

wrażenie ciągłości.  

 Trzeba by tu jeszcze dodać, że wielu fizyków dzisiaj uważa, że do redukcji 

pakietu falowego nie potrzeba obserwatora świadomego. Jego rolę wydaje się pełnić 

zjawisko dekoherencji. Ale również wielu fizyków utrzymuje nadal, że świadomy 

obserwator jest niezbędny. 

 Cała ta sprawa (roli świadomości obserwatora) jest znacznie bardziej 

skomplikowana niż wydawałoby się (być może) czytelnikowi tekstu przed chwilą 

przeczytanego. To nie jest oczywiście tak, że obserwator może zgodnie ze swoją intencją 

ustalać stan, czyli taką a nie inną aktualizację spośród możliwych. To byłoby �tworzenie 

świata� (Weltbildung) według intencji. Ale jakaś rola świadomości wynika z 

najnowszych doświadczeń nad przechodzeniem fotonów przez układy szczelin � jeżeli 

obserwator mógłby wiedzieć jaka jest droga fotonu to wynik aktualizacji (redukcji 

pakietu) byłby różny od tego gdyby taka wiedza była niemożliwa. To wszystko 

komplikuje badane intensywnie ostatnio zjawisko dekoherencji, w procesach 

kwantowych. Mówi ono, że ze względu na niemożliwość pełnej izolacji rozważanego 

układu wchodzi on w kontakt z otoczeniem i następuje wtedy dekoherencja likwidująca 

superpozycje stanów. Po charakterystycznym czasie dekoherencji (który dla 

makroskopowych układów jest niewyobrażalnie mały) mamy więc nie superpozycję ale 

określony stan i to bez angażowania świadomości obserwatora. A co z innymi 

realizacjami? Być może są one realizowane również, ale znajdują się w innych �sferach� 

ortogonalnych do naszego świata? A świadomość nam mówi, że obserwujemy sytuację w 

�naszym� świecie, wybieramy go niejako? To jest trudne i ciągle nie całkiem klarowne... 

 W powyższym wywodzie, dokonanym z punktu widzenia fizyka, nie mogłem nie 

użyć słów takich jak: jest, bytuje, istnienie, potencjalne istnienie, istnienie aktualne, 
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aktualizacja itp. Te słowa, sensu stricto, nie należą do terminologii fizycznej lecz 

filozoficznej. Należą one do tego działu filozofii, który zajmuje się problematyką 

istnienia, bytu - działu, który nazywa się metafizyką, albo ontologią. Filozofowie 

(ontolodzy) zajmują się problematyką istnienia od przeszło dwóch tysięcy lat, i nie należy 

uważać, że ich osiągnięcia są przestarzałe, naiwne czy nie mające znaczenia wobec 

dzisiejszego postępu wiedzy. To fizyka dotychczas nie miała nic do powiedzenia w tej 

sprawie. Dopiero z chwilą pojawienia się na terenie fizyki mechaniki kwantowej, pojawił 

się w niej aspekt ontologiczny. 

 Niewątpliwie ze szkodą dla kompletności nie będę tutaj omawiać takich filozofów 

jak: Descartes, Kant, Hegel, Husserl, Wittgenstein, chociaż każdy z nich był, w jakimś 

sensie, ontologiem. Niewątpliwie wybiórczo traktując ten aspekt ontologiczny filozofii 

będę czynić użytek ze spojrzenia na te sprawy reprezentowanego przez Edytę Stein, a 

także nawiążę do "egzystencjalnych" uwag św. Tomasza z Akwinu i Martina Heideggera. 

 Czynię tak dlatego, że wydaje mi się, że dostrzegam pewną zbieżność poglądów 

tych właśnie filozofów a spojrzeniem fizyka zreferowanym powyżej. 

 Naturalną rzeczą będzie zacząć od św. Tomasza z Akwinu, który jest często 

uważany za głos Arystotelesa, ale nie całkiem słusznie. Św. Tomasz bierze z Arystotelesa 

wiele, ale w zasadniczym jest od Arystotelesa odmienny: Arystoteles, mianowicie, 

utożsamia byt z tym czym dany byt jest, czyli z jego istotą. Natomiast św. Tomasz 

rozróżnia w bycie istotę i istnienie, czyli odróżnia to czym byt jest od tego, że jest. 

Co prawda, jak słyszę, nie jest św. Tomasz pierwszym, który tego rozróżnienia dokonuje. 

Pierwszym jest zdaje się Avicenna. Ale Tomasz jest jednym z pionierów, który tę myśl 

rozwija. Jest więc niewątpliwie ontologiem. 

 Św. Tomasz umieścił odróżnienie istoty od istnienia w tytule jednej ze swoich 

prac: De ente et essentia.  

 Istnienie bytów widzi św. Tomasz w partycypacji każdego jest w czymś w rodzaju 

wszechistnienia, które nazywa Esse. (Esse jest tu traktowane jako rzeczownik, nie 

bezokolicznik). Stwierdzając, że każdy byt podlega zmianom (przejściom potencja→akt), 

wprowadza czas. Utożsamia czas z liczeniem "przed" i "potem" w zmianie. Stwierdza, że 

w każdej zmianie jest następstwo, część zmiany następuje po innej i z "liczenia" tych 
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części powstaje pojęcie czasu, rodzi się czas. Dosłownie św. Tomasz pisze tak: "Czas 

odnosi się do tego co materialne, buduje się na ruchu, czyli na tym co wcześniejsze i 

późniejsze. Ale jego powód formalny dopełnia się dzięki aktowi duszy liczącej. Dlatego 

nie byłoby czasu, gdyby nie było duszy". (Super Phisicorum IV, 17). 

 Pojęcie czasu u Tomasza, zatem, związane jest nieuchronnie ze świadomym 

obserwatorem, bo tak należy chyba rozumieć termin "dusza licząca". 

 Podobieństwa pomiędzy tymi koncepcjami a koncepcjami Martina Hedeggera są 

uderzające: Heidegger z naciskiem rozróżnia pomiędzy istotą a istnieniem, wprowadza 

coś w rodzaju wszechistnienia - das Sein - i wreszcie wprowadza czynnik obdarzony 

świadomością - Dasein, który niejako zaludnia świat bytami w procesie "konstruowania 

świata", Weltbildung. No, ale przede wszystkim Heidegger stwierdza, że świadomy byt, 

Dasein, doświadcza egzystencji, czyli bytowania czasowego. Rodzi się czas. 

 Edyta Stein czyni użytek zarówno z rozważań św. Tomasza, jak i Martina 

Heideggera, ale inaczej (jeśli dobrze ją rozumiem) rozkłada akcenty. Przede wszystkim 

wyraźnie nobilituje istnienie potencjalne: "To co może być, w pewnym sensie jest 

(mőglich sein heisst ja nicht einfach nicht sein). Przeszłe i przyszłe istnienie nie jest po 

prostu niebytem". A po wtóre zwraca uwagę na "błysk" teraz: "Moje istnienie znajduje się 

na ostrzu noża (Messers Schneide). To co się nam wydaje jako trwające istnienie, jest 

ciągłym przemieszczaniem się miejsca dotknięcia. To jest egzystencjalne trwanie, które 

czas jako swoją przestrzeń stwarza. Istnienie jest w tym znaczeniu stawaniem się". 

 Wielu autorów (np. C.S. Lewis) zwraca uwagę, że mówić i pisać o tych sprawach 

jest trudno. Język nie jest zbyt dobrym narzędziem. Fizyk jest tu w lepszym położeniu niż 

filozof, bo ma do swojej dyspozycji język matematyki. Ale czasem język poezji jest 

lepszy niż narracja. Wisława Szymborska pisze o tych sprawach tak: 

  
 Kiedy wymawiam słowo Przyszłość 
 pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości 

 Kiedy wymawiam słowo Cisza 
 Niszczę ją 

 Kiedy wymawiam słowo Nic 
 Stwarzam coś 
 Co się nie mieści w żadnym niebycie. 
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 To co do tej pory napisałem o czasie wydaje się być spójne z liniową koncepcją 

czasu, charakterystyczną dla Newtonowskiego czasu, który może być traktowany jako 

parametr określający miejsce na jakiejś linii reprezentującej daną fizyczną wielkość. Ta 

linia rozciąga się od jakiejś początkowej wartości parametru t (ti), która (formalnie rzecz 

biorąc) może znajdować się w minus nieskończoności, do jakiejś końcowej wartości 

parametru t (tf), która (formalnie rzecz biorąc) może znajdować się w plus 

nieskończoności. Pojawiło się tutaj słowo "nieskończoność", które nie stanowi żadnej 

tajemnicy dla matematyków. Nieskończoność, o której tu mowa jest dobrze 

zdefiniowana.  Ale chyba nie o taką nieskończoność chodzi, gdy rozpatrujemy ją sub 

ratione entitatis? Gdy mówimy: byt skończony i byt nieskończony. Edyta Stein twierdzi: 

Aktualno-potencjalne istnienie jest (jak to powiedzieliśmy) istnieniem czasowym 

(egzystencją).W tym aktualno-potencjalnym "partnerstwie" aktualne istnienie coraz-to na 

nowo rozbłyskuje. Taki "czasowy" byt nie posiada zatem istnienia, lecz jest ciągle nim na 

nowo "obdarowywany". I nawet gdyby ta alternacja sfer istnienia zachodziła bez końca, to 

i tak taki byt byłby skończony. Czasowe istnienie jest skończone (sub ratione  entitatis). 

Trzeba jednak powiedzieć, że skończoność nie oznacza tego samego co czasowość. 

 Coś wymaga czasu, żeby stać się tym czym jest. (Przejścia potencja→akt liczą, 

numerują, "przedtem" i "potem", wg św. Tomasza). Coś staje się czymś zgodnym z jego 

istotą, ale nie wszystkim - czegoś mu brakuje, tego co nie należy do jego istoty. I to 

sugeruje rozumienie skończoności sub ratione entitatis. Skończoność tak rozumiana nie 

"pasuje" do bytów czasowych, ale i do takich bytów pozaczasowych (o ile istnieją 

takowe), które nie są niczym, ale i nie są wszystkim. Do tej sprawy powrócimy za chwilę, 

dyskutując problem tzw. uniwersaliów. 

 W relacji do tego co było powiedziane wyżej, możemy pokusić się o definicję 

wieczności i nieskończoności, sub ratione entitatis. Wieczność to to samo co 

pozaczasowość. A nieskończoność to pełne posiadanie istnienia - istnienie jako wszystko, 

bez braków. Użycie w poprzednim zdaniu słowa "posiadanie" jest nietrafne. Jeżeli 

istnieje taki byt to On jest istnieniem - jest tym co św. Tomasz nazywa Esse. Jest wręcz 

przyczyną esse. Taki byt nazywamy Bogiem. Wydaje się, że poza Bogiem wszystkie byty 
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doznają przejść możność→akt, co wymaga czasu, rodzi czas. Czy ma sens pytanie o 

istnienie innych poza Bogiem bytów pozaczasowych? 

 To pytanie skłania nas do poruszenia tematu nurtującego filozofów od przeszło 

dwóch tysiącleci, a mianowicie problemu tzw. uniwersaliów. Chodzi tu o pojęcia ogólne 

typu: radość, miłość, białość, a także liczby, pojęcia geometryczne itp. Nie chodzi mi 

natomiast tutaj o "tę moją radość z otrzymanej przed chwilą wiadomości", albo o trzech 

muszkieterów charakteryzujących się liczbą trzy. To są aktualizacje uniwersaliów 

"radość" i "liczba" w konkretnych bytach - wręcz ich przypadłości. 

 Ale nasze pytanie jest nie o te cechy (przypadłości) bytów konkretnych, lecz o 

istnienie tych ogólnych "rzeczy" - radości, miłości, liczby pi, trójkąta (w sensie ogólnym) 

itp. Czy więc jako takie uniwersalia istnieją, są ? Platon uważał, ze tak - jako tzw. idee. 

Arystoteles uważał, że tylko jako cechy bytów konkretnych. Do dzisiaj ta sprawa jest 

polemiczna i kontrowersyjna, widać to przy przeglądaniu rozmaitych książek 

poświęconych metafizyce. Fizycy i matematycy dzisiejsi są raczej platonikami, pod tym 

względem. 

 Pojęcia ogólne występujące w szacie matematycznej  teorii fizycznych oraz w 

samej matematyce są im tak bliskie, że wręcz nie mogą odmówić im istnienia jako czegoś 

w rodzaju "rzeczy". Edyta Stein stoi na stanowisku przypisywania im istnienia - istnienia 

sui generis - jako tzw. byty istotowe (wesenhaftes Sein). Oczywiście to istnienie należy 

do innej sfery istnienia niż istnienie bytów konkretnych, które Edyta Stein nazywa 

rzeczywistymi (wesenhaftes Sein und wirkliches Sein). 

 W każdym razie, jeżeli uniwersalia posiadają niezależne od bytów rzeczywistych 

istnienie, to jest to istnienie poza czasem. Nie ma sensu mówić o czasowości liczby, 

trójkąta, czy radości traktowanych jako uniwersalia. Ale oczywiście te byty istotowe są 

skończone. Bo są tym a nie czym innym. Nie są wszystkim. Jest w nich coś ale i brak 

czegoś innego. 

 Wszystkim jest nieskończony byt pozaczasowy, który nazywamy Bogiem.  


