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Wyobraznia13  

 Obraz tętniącej życiem próżni [1] 
 
 
 

13. Początek  kosmosu 
13.1. Wiedza fizyczna o wszechświecie 

 W rozdziale 11 omówiliśmy podstawy kosmologii fizycznej opartej na aktualnej 
wiedzy. Omówiliśmy również erę inflacji, której istnienie najpierw zostało przewidziane 
przez teoretyków, a teraz uzyskaliśmy juz pośrednie dowody, które zostały utrwalone w 
mikrofalowym promieniowaniu reliktowym w postaci bardzo małej anizotropii, czyli różnic 
amplitudy tego promieniowania, oraz zróżnicowania kierunków polaryzacji. Zakładano, że 
kierunek płaszczyzny polaryzacji był wymuszony przez fale grawitacyjne powstałe w wyniku 
inflacji, ale interpretacja taka jest kwestionowana. Z tego powodu nie dowodzi ona w sposób 
pewny istnienia epoki inflacji, ale absolutnie nie podważa tezy o jej istnieniu.  

 Kosmologia inflacyjna pozostawia w dalszym ciągu bez odpowiedzi pytania o sam 
początek wszechświata, czyli co działo się przed inflacją?  Skąd wziął się mikroskopijny 
obszar przestrzeni i w jaki sposób inflacja została zapoczątkowana?  Zauważmy, że w czasie t 
< ≈ 10-37s  (rys. 13.1)  

cały poznany wszechświat był mniejszy od atomu, 

więc nie mogły jego zachowaniem rządzić prawa mechaniki klasycznej, lecz prawa 
mechaniki kwantowej. Wiąże się z tym zmiana zrozumienia świata: z klasycznego 
obiektywnie istniejącego do świata, w który rządzi  prawdopodobieństwo istnienia, a cząstka 
istnieje tylko wtedy, gdy jest rejestrowana. Jest to – determinizm probabilistyczny. Zanim 
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przejdziemy do omawiania szczegółów kosmologii kwantowej musimy przypomnieć sobie 
niektóre zagadnienia fizyki kwantowej oraz własności próżni. 

 

 

 

 

Rys 13.1. Kosmologia kwantowa odtwarza dzieje wszechświata od chwili jego powstania do 
czasu inflacji. 

 
 
13. 2. Niektóre cechy kwantowo-mechanicznego obrazu świata 

 W celu zebrania własności charakteryzujących obiektów kwantowych wróćmy na 
chwilę do interferencji na podwójnej szczelinie ( rys. 13.2). 

 

 

 

 

 
Rys. 13.2. Dyfrakcja fotonów, elektronów lub fulerenów na podwójnej szczelinie. 

 

 Mechanika kwantowa pozwala obliczyć tylko prawdopodobieństwo detekcji obiektu 
kwantowego. W przypadku doświadczenia z podwójną szczeliną obiekt ten (n.p. pojedynczy 
foton) przebiega obydwoma szczelinami równocześnie (rozdz. 4). Rachunki dają nam tylko 
rozkład gęstości prawdopodobieństwa detekcji obiektu, które przedstawia krzywa zaznaczona 
czarna linią po prawej stronie rysunku 13.2. Tylko pomiar pozwala ustalić w sposób pewny 
miejsce detekcji. W momencie pomiaru następuje "kolaps" prawdopodobieństwa, który 
polega na tym, że w miejscu detekcji prawdopodobieństwo zamienia się natychmiastowo 
(bezczasowo) w pewność; przyjmuje wartość  P=1, bo w tym miejscu został zarejestrowany 
foton, a w pozostałych miejscach, w których prawdopodobieństwo miało również wartość 
niezerową, nagle przyjmuje wartość P = 0. Dodajmy, że takie zachowanie dotyczy nie tylko 
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fotonów, ale również cząstek materialnych - elektronów, a nawet fulerenów składających się 
z 60 atomów węgla (rozdz. 4).  

  

 
                Po zderzeniu 
 

 

 

 

a       b   c 
Rys. 13. 3. Kreacja i anihilacja materii (pary elektron, pozyton). 

 

 W fizyce cząstek elementarnych znany jest fakt kreacji i anihilacji czastek 
materialnych. Kiedy kwant światła o dużej energii przebiega przez obszar pola elektrycznego 
wytwarzanego przez jądro atomu, może nastąpić kreacja pary cząstka, anty-cząstka (rys. 
13.3a). Zjawisko to zachodzi zgodnie z zasadą zachowania energii, Energia kwantu gamma  
hv  zamienia się w parę elektron pozyton o energii 2mc2, oraz ich energię kinetyczną. 
Podobnie kiedy spotkają się elektron i pozyton (rys. 13.3b) to następuje ich anihilacja (rys. 
13.3c): znika masa pary cząstek, a powstają dwa fotony. I tu również jest spełniona zasada 
zachowania energii.   

 Przypomnijmy jeszcze „upiorne działanie na odległość”, które nie dawało spokoju 
Einsteinowi, a którego istnienie zostało udokumentowane w doświadczeniach 
jednofotonowych (rozdz. 5) a nawet podejmuje się próby wykorzystania go do teleportacji 
kwantowej. 

 Do obiektów kwantowych stosuje się również zasada nieoznaczoności Heisenberga, 
która dla energii i czasu przyjmuje postać: 

    ΔE Δt ≤ h/2π, 
 
gdzie  ΔE  i  Δt  są niepewnościami energii i czasu. Oznacza to, że nie możemy dowolnie 
dokładnie wyznaczyć energii cząstki w ściśle określonym momencie czasu. Ma to poważne 
konsekwencje przy kreacji i anihilacji materii. Mówiliśmy, że kreacja polega na tworzeniu 
pary cząstka i antycząstka z energii fotonu, a anihilacja na zamianie pary: cząstka - 
antycząstka na fotony. Jednak zasada Heisenberga pozwala na coś więcej. Mówiliśmy już 
(rozdz. 9, rys. 9.8)), że rozpad neutronu zachodzi za pośrednictwem bozonu pośredniczącego  
W o masie 80,4 GeV/c2, czyli  ponad 80-krotnie większej od masy neutronu  równej tylko  
940 MeV/c2.. Brakująca energia  ΔE (= m c2) zostaje  wypożyczona na krótki czas  Δt  życia 
bozonu W.  Energia ta została pożyczona znikąd, pod warunkiem, że zachowana jest zasada 
Heisenberga. Na podobnych zasadach  może nastąpić pożyczka porcji energii ΔE 
wystarczającej do powstania pary cząstka antycząstka na krótki czas  Δt  pod warunkiem 
zachowania nierówność Heisenberga. Stąd wynika, że małe porcje energii można pożyczyć na 
dłuższy czas, a duże na krótszy.  
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13. 2. Własności próżni.   
Wyobrażamy sobie próżnię w sposób jaki określił ją James C. Maxwell: „próżnia to to, co 

pozostaje w naczyniu, gdy już usuniemy z niego wszystko, co da się z niego usunąć”. Takie 
wyobrażenie odpowiada naszej wiedzy potocznej, ale w świetle mechaniki kwantowej nie jest 
ono prawdą. Zgodnie z zasadą Heisenberga  

w każdej przestrzeni więc również w próżni 
ciągle zachodzi kreacja i anihilacja cząstek materialnych. 

Na ich kreację jest pożyczana energia, z „banku”, którym jest próżnia. Ponieważ pożyczki 
są bardzo „krótkoterminowe”, kreowane cząstki muszą natychmiast anihilować, ale w ich 
miejsce pojawiają się nowe.  Zatem próżnia zdecydowanie tętni aktywnością. Ciągle powstają 
i znikają pary cząstek, które niekiedy nazywa się wirtualnymi, ale nie jest to nazwa 
odpowiednia, bo one rzeczywiście powstają i można doświadczalnie stwierdzić ich obecność. 
W tym celu przypomnijmy, że cząstki materialne mają właściwości zarówno molekularne jak 
i falowe. Długość fali równa  λ = h/p,  gdzie  p = mv  jest zależnym zarówno od prędkości jak 
i od masy cząstek wirtualnych. Stąd owe wirtualne cząstki mają bardzo różne długości fal. 
Właśnie ten efekt wykorzystał Casimir w zaproponowanym doświadczalnym dowodzie ich 
istnienia. 

 W doświadczeniu zaproponowanym przez Hendrika Casimira w roku  1948, które 
udało się wykonać Steve Lamoreaux dopiero w roku 1997, mierzy się siłę przyciągania 
dwóch płasko-równoległych płytek umieszczonych w próżni. Odległość pomiędzy płytkami 
jest bardzo mała (rys. 13.4), rzędu milionowych częściach metra.  Pytki zbliżone na tak małą 
odległość w próżni po chwili zetkną się same, bez żadnej naszej ingerencji. Jak to wyjaśnić? 
   

 
Rys. 13.4. Schemat doświadczenia Casimira [9].  
 
 
 W każdym miejscu próżni, na zewnątrz płytek powstają pary cząstek i antycząstek o 
wszystkich możliwych długościach fali. Jednak w przestrzeni pomiędzy płytkami mogą 
powstać tylko fale o długości nie większej od odległości płytek. Z tego powodu jest ich 
więcej na zewnątrz płytek, gdzie powstają cząstki o wszystkich możliwych długościach, niż 
pomiędzy płytkami, gdzie powstają tylko te o krótkiej fali. 
 

To różnica liczby wirtualnych cząstek na zewnątrz i pomiędzy równoległymi płytkami 
wytwarza ciśnienie, którego skutkiem jest działanie siły przyciągającej płytek, 
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która doprowadza do ich zetknięcia. W doświadczeniu Casimira mierzono siłę przyciągania 
dwóch płaskich płytek  odległych  d ≤ 1 μm  i otrzymano wartość siły  F ~ 0,001 N/m2. 
 

Zatem próżnia nie jest nicością. Mało tego, mamy prawo sądzić, że  
żywiołowość próżni stanowi fundament fizycznej rzeczywistości.  
 

Próżnia ma różne poziomy energetyczne. Ponieważ jest to zagadnienie wykraczające poza 
naszą wyobraźnię popróbujemy je zilustrować prostszym przykładem. Wiemy, że materiały 
ferromagnetyczne tracą swoje własności magnetyczne po przekroczeniu temperatury Curie; 
przechodzą w stan paramagnetyczny. W tym stanie atomy nie tracą swych własności 
magnetycznych. Nadal są małymi magnesikami, lecz zewnętrzne pole magnetyczne nie 
wpływa na ich orientację w przestrzeni. Jeżeli chcielibyśmy ustawić te elementarne magnesiki 
równolegle, to musielibyśmy to wymusić, czyli włożyć pewną energię. Stąd 
nieuporządkowany stan jest stanem o najniższej energii, jak to pokazano na rysunku 13.5a. 
Natomiast jeżeli temperaturę, a tym samym energię całości, obniżymy, to w polu 
magnetyczny istnieją dwa minima odpowiadające dwom ustawieniom biegunów magnesików 
(rys. 13.5b).  Obydwa minima, odpowiadają energii niższej od minimum energii istniejącym 
w temperaturze wyższej od temperatury Curie.  

 

a       b  
 
Rys. 13.5. Poziomy energetyczne atomów ferromagnetycznych powyżej temperatury Curie 
(a) i powyżej tej temperatury (b) [5]. 
  
 

    a     b  
 
Rys, 13.6. „Krajobraz” próżni (a), oraz zmiany „krajobrazu” z temperaturą [5].  
  
 Podobnie jak w przedstawionym przykładzie namagnesowanie, tak cząstki w próżni 
mają jakieś minima dla różnych własności fizycznych (rys. 13.6b). Położenie i wartości tych 
minimów zależą od temperatury (więc również energii). Zatem w pewnym sensie  

możemy mówić o „krajobrazie” próżni, który może zmieniać się wraz z temperaturą. 
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Jednak to wszystko dotyczy próżni, która istnieje w realnej przestrzeni. Inaczej 
mówiąc najpierw musi istnieć przestrzeń, by w niej mogły zaistnieć jakiekolwiek minima lub 
maksima. Tymczasem  

przed powstaniem świata nie było ani przestrzeni, ani czasu, 
 

a więc nie można mówić o próżni, lecz raczej o nicości. Nas interesuje w jaki sposób z nicości 
mógł powstać maleńki „kawałek” przestrzeni i czasu, z którego wyrósł nasz przebogaty 
wszechświat.  
 
 

13.3. Kosmologia kwantowa 
 

Jak już wspominaliśmy, w czasie  t ≈ 10-35s  obecnie znany wszechświat był obiektem 
mniejszym od atomu, stąd zarówno do wszechświata w całości, jak również do przestrzeni i 
czasu nie można stosować praw fizyki klasycznej.  

 
Do opisu początku wszechświata trzeba stosować teorię kwantów. 

 
Teorię kwantów stosuje się do obiektów najmniejszych, takich jak cząstki elementarne, 

atomy i kwanty promieniowania elektromagnetycznego (rozdz. 5). W kosmologii kwantowej 
obiektem, do którego teorię kwantów się stosuje są: zarówno wszechświat jako całość jak i  
przestrzeń oraz czas. Istnieją najmniejsze „kwanty” obydwu tych wielkości i wyrażają się 
przez podstawowe stałe fizyczne [17]. Kwant czasu zwany czasem Plancka1 wynosi tp ≈5, 
351 10-44 s, a długość  lp  ≈ 1,6 10-35 m.   
 
Z tego powodu nie ma sensu pytać co działo się przed czasem Plancka i w przestrzeni 
mniejszej od długości Plancka. Zatem,  

 
jako początek dziejów wszechświata  możemy przyjąć czas  Plancka tp = 10-44s 

a jako najmniejszy rozmiar – długość Plancka  lp = 10-35m. 
 

Założenia takie nie odpowiadają na pytanie o pochodzenie wszechświata. Powstanie 
wszechświata nie mogło być fluktuacją kwantową w próżni, w wyniku której powstają i 
znikają znane nam cząstki materialne. Powstanie wszechświata musiało być kreacją  z 
niczego. Kreacją, po której nie nastąpiła natychmiastowa anihilacja. W doświadczeniu 
Casimira przecież już istniej próżnia. Jest to miejsce wprawdzie pozbawione „wszystkiego co 
da się usunąć”, ale jest to miejsce istniejące w przestrzeni i w istniejącym czasie. Tymczasem 
przed wszechświatem nie było ani przestrzeni ani czasu, więc nie było próżni, o której 
mówiliśmy, i która można badać. Była prawdziwa „nicość”.  

Stwarzanie wszechświata musi polegać na wyłonieniu z nicości 

                                                 

1 Wielkości te wyrażają się wzorami: s
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 w których występują tylko uniwersalne stałe fizyczne stała Plancka, powszechna stała grawitacji i prędkość 
światła.   
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kawałka czasoprzestrzeni o rozmiarach rzędu długości Plancka w czasie rzędu czasu 
Plancka. 

Ponieważ pytamy o powstanie naszego, realnie istniejącego wszechświata, musimy 
przyjąć, że kosmologia kwantowa umożliwia wykreowanie wszechświatów z niczego w 
podobny sposób jak mechanika kwantowa pozwala wykreować wirtualne cząstki w istniejącej 
próżni. Dodajmy, ze  

nasz wszechświat musiał być wszechświatem zamkniętym 
 

(rozdz 11), bo tylko w takim całkowita energia jest równa zero, więc nie ma pożyczki energii, 
nie trzeba jej oddawać, więc taki wszechświat może trwać w dowolnie długim czasie. 

Jednak nawet przy ograniczeniu do wszechświatów zamkniętych może powstawać 
nieograniczona liczba wszechświatów, które  mogą różnić się obowiązującymi w nich 
prawami fizycznymi, wartościami podstawowych stałych fizycznych czy też „krajobrazami” 
próżni, które zależą od rodzaju cząstek wirtualnych i ich oddziaływań. Oczywiście  

nasz wszechświat musiał być antropiczny, 
bo w innym nie byłoby ani życia ani nas. Oznacza to, że muszą w nim rządzić poznane przez 
nas prawa fizyki, w tym mechaniki kwantowej, a podstawowe stałe przyrody musza mieć 
wartości jakie obserwujemy. Wykreowany w ten sposób wszechświat mógłby anihilować tak 
jak anihilują cząstki wirtualne w próżni. A ponieważ nasz wszechświat istnieje, więc musiały 
istnieć mechanizmy, które „uratowały” go przed ewentualną anihilacją.  

W celu wytłumaczenia faktu przetrwania wszechświata musimy założyć, że próżnia w 
wykreowanym z niczego wszechświecie nie zajmowała najniższego stanu energetycznego. 

Próżnia znajdowała się w stanie wzbudzonym nazywanym fałszywą próżnią o stałej 
gęstości energii, co spowodowało to gigantyczną inflację, 

czyli tę epokę, której istnienie przewidziała teoria wielkiej unifikacji, a której istnienie 
pozostawiło ślad w postaci anizotropii promieniowania reliktowego. Energia wyzwolona w 
przy przejściu od próżni fałszywej do próżni prawdziwej została zużyta do wytworzenia 
cząstek elementarnych i podgrzania wszechświata do bardzo wysokiej  temperatury rzędu 
1028 K. Zgodnie z mechanika kwantową  

w próżni wykreowanego wszechświata od początku musiały istnieć drobne fluktuacje 
kwantowe energii, które wskutek inflacji zostały rozciągnięte do olbrzymich rozmiarów 

i w przyszłości dały zaczątek gwiazdom i galaktykom. Dalsza ewolucja wszechświata 
zachodziła w sposób omawiany w rozdziale  12   zgodnie z prawami fizyki.  

Tak więc kosmologia kwantowa pozwala stworzyć scenariusz powstania wszechświata 
z  niczego, i jego ewolucji. Jednak nie tłumaczy ona pochodzenia lub sposobu tworzenia teorii 
kwantowej. Wszechświat został wykreowany bezprzyczynowo, spontanicznie, jako jeden z 
bardzo wielu możliwych, a zatem jest poniekąd bezsensowny, skoro znowu musi zniknąć 
wraz z jego świadomymi obserwatorami. O ile tak można powiedzieć, pierwszą przyczyną 
zaistnienia wszechświata jest kosmologia kwantowa i w niej może być ukryty jakiś sens 
naszego istnienia. 
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13.4. Geneza teorii kwantów 
 

Schrödinger sformułował, a raczej odgadł, swoje sławne równanie w roku 1926. 
Pozwoliło ono zrozumieć budowę atomu i stało się teoretyczna podstawą współczesnej 
chemii. Jednak do roku 2008 nikomu nie udało się wyprowadzić tego równania, a jego 
interpretacja jest przedmiotem ciągłych sporów i kontrowersji zarówno fizyków jak i 
filozofów. Wymaga bowiem gruntownej rewizji naszych wyobrażeń o otaczającym nas 
świecie. Najpierw trzeba było zrezygnować z newtonowskiego wyobrażenie świata, jako akcji 
dziejącej się na scenie w czasie na rzecz wizji einsteinowskiej obiektywnie istniejącej 
czasoprzestrzeni jeszcze wyobrażalnej, ale z trudem. Tymczasem teoria kwantów przenosi nas 
do świata prawdopodobieństw, który tylko w wyniku kolapsu zmienia się w rzeczywistość. 
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz [14] wyprowadził  

 
zasady kosmologii kwantowej wychodząc z dwóch postulatów:  

istnienia świadomości i istnienia miłości. 
 
Obydwa terminy są wieloznaczne, nieostre i otwarte, ale na szczęście do wyprowadzenia 
zasad kosmologii kwantowej wystarczy przejąć tylko warunki konieczne istnienia 
świadomości i miłości:  

 
Warunkiem koniecznym istnienia świadomości  

jest nasza świadomość własnego istnienia. 
 
Miłość idealna dwóch duchów obdarzonych świadomością i wolną wolą, polega na tym, 

że nieustannie pragną wzajemnie swojego istnienia dla budowania wspólnego „my”. 
Pragną stanowić duchową jedność nie przestając być dwoma duchami. 

 
Z tych postulatów wyprowadzić można matematyczne formuły kosmologii kwantowej [6]. 
Fakt, że kosmologia kwantowa wynika z miłości nadaje sens istnieniu wszechświata i nas jego 
obserwatorów i mieszkańców. Zagadnienie to będzie przedmiotem ostatniego rozdziału (15).  
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