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Nieznajomoæ zagadnieñ przyrodoznawstwa wród
wspó³czesnych filozofów jest tak wielka, ¿e mo¿na
j¹ porównaæ jedynie z nieznajomoci¹ filozofii
wród wspó³czesnych przyrodników.
Ètienne Gilson
Pan rzek³ do Abrama: Wyjd z twojej ziemi rodzinnej
i z domu twego ojca do kraju, który ci uka¿ê.
[...] Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeli zdo³asz to uczyniæ.
Rdz 12, 1; 15, 5

Wstęp
Krytyczne mylenie, które da³o pocz¹tek filozofii i nauce, narodzi³o siê
w staro¿ytnej Grecji na prze³omie VII i VI w. przed Chrystusem. Postawiono
wtedy pytania o wiat, dociekaj¹c istoty zjawisk przyrodniczych, ich prapocz¹tku
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i pozycji cz³owieka w wiecie. Szukaj¹c odpowiedzi, nie odwo³ywano siê do
wierzeñ czy religijnych autorytetów. Poniewa¿ cz³owieka zawsze intrygowa³y
podobne pytania, przed powstaniem nauki ich rolê spe³nia³a przede wszystkim
religia. Powstanie nauk oznacza³o wyodrêbnienie siê krytycznego mylenia
z religijnych wiêzów. Niektórzy twierdz¹, ¿e by³ to swoisty pierwszy konflikt
pomiêdzy nauk¹ i religi¹, i odt¹d oba magisteria trwaj¹ w nieporozumieniu1. Co
prawda, czêæ historyków nauki wyra¿a przekonanie, ¿e wiara w osobowego
Boga-Stwórcê stworzy³a w³aciwy klimat, umo¿liwiaj¹cy dostrze¿enie porz¹dku
i regularnoci w wiecie, co w konsekwencji doprowadzi³o do naukowych badañ
rzeczywistoci. Alfred N. Whitehead s¹dzi, ¿e nauka nie powsta³a w Chinach lub
Indiach, mimo wysokiej kultury w obu tych cywilizacjach, poniewa¿ zabrak³o im
pojêcia osobowego Boga2. Zjawiska przyrodnicze mog³y byæ wiêc wynikiem
decyzji irracjonalnego despoty lub te¿ bezosobowego, nieodgadnionego ród³a
wiedzy. Równie¿ Józef ¯yciñski podziela to przekonanie, kiedy pisze o chrzecijañskich korzeniach nauki nowo¿ytnej3 i lapidarnie konstatuje: po³¹czenie elementu abstrakcji bliskiej Elementom Euklidesa z dowartociowaniem empirii na
podstawie koncepcji stworzenia przyjêtej w Biblii przynios³o prze³omowe w swej
epistemologii i w swych praktycznych nastêpstwach Principia Newtona4.
Realizm chrzecijañski okaza³ siê istotny dla rozwoju realizmu naukowego i wypracowania krytycznej metody uprawiania nauki.
Ksi¹dz Józef Turek, zmar³y w 2010 r. filozof przyrody Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, wbrew twierdzeniu Étienne H. Gilsona doskonale porusza³ siê po szerokich obszarach wspó³czesnych nauk przyrodniczych,
widz¹c w nich czêsto filozoficzne problemy i pytania, które wykraczaj¹ poza
mo¿liwoci nauk, okrelanych wspó³czenie angielskim terminem science. Wzorem biblijnego Abrama, wychodz¹c z domu filozofii i teologii, patrzy³ w gwiazdy
i próbowa³ je liczyæ, zrozumieæ Wszechwiat, nie ograniczaj¹c siê tylko do
samej teologii lub do samych nauk przyrodniczych. Naukê i wiarê rozumia³ jako
odrêbne magisteria ludzkiej dzia³alnoci (podkrela³ odrêbnoæ metodologiczno-epistemologiczn¹), które jednak opisuj¹ ten sam Wszechwiat, dlatego nie tylko
nie mog¹ staæ w sprzecznoci, ale s¹ w stosunku do siebie komplementarne.
Widz¹c obszary pozornego konfliktu wiary z nauk¹, dawa³ wskazówki i kierunki
rozwi¹zañ problemów i sam poszukiwa³ argumentów teistycznych we wspó³czesnej kosmologii.
1 Por. B. Russell, Religia i nauka, Warszawa 2011, s. 11 (pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki ukaza³o siê
w 1935 r.).
2 Por. A.N. Whitehead, Nauka i wiat nowo¿ytny, Kraków 1987, s. 24.
3 Por. J. ¯yciñski, Inspiracje chrzecijañskie w powstaniu nauki nowo¿ytnej, Lublin 2000, s. 1115.
4 Ibidem, s. 13.
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1. Obszary konfliktu nauka–wiara
Wspó³czesna filozofia nauki opowiada siê za odrêbnoci¹ nauki i wiary.
Podstaw¹ takiego twierdzenia jest przekonanie o epistemologiczno-metodologicznym zró¿nicowaniu ludzkiego poznania. Kryteriami odró¿niaj¹cymi te dwie dziedziny s¹ zarówno przedmiot zainteresowañ, jak równie¿ sposoby uprawomocniania prezentowanych tez oraz aparatura pojêciowa. Turek w swym artykule
Wa¿niejsze ród³a konfliktu nauka  wiara5 prezentuje najbardziej charakterystyczne, jego zdaniem, ród³a historycznych konfliktów obu dziedzin, le¿¹cych
zarówno po stronie wyk³adni wiary, jak i nauki.
1.1. Źródła konfliktu po stronie wiary

Podstawowym elementem doktryny w powszechnym nauczaniu Kocio³a
katolickiego s¹ prawdy objawione. S¹ one jednak podane do wierzenia w szerokim kontekcie kulturowym, bêd¹cym odbiciem stanu wiedzy naukowej i filozoficznej, w której zosta³y sformu³owane i zapisane. Jest w nich zatem obecny
równie¿ element naukowego i kulturowego t³a, który nie jest przedmiotem wiary
i nie wchodzi bezporednio w sk³ad prawd podawanych do wierzenia przez Urz¹d
Nauczycielski Kocio³a. Dodatkowo doktryna wiary jest przekazywana i zapisywana w okrelonym jêzyku, szacie literackiej i kontekcie kulturowym, w którym
¿yje spo³ecznoæ wierz¹cych. Teologia, religia i wiara by³y zawsze uwik³ane
w ogólniejsz¹ wizjê wiata, której elementem jest m.in. wiedza naukowa. Czêsto
w samej treci takiej chrzecijañskiej wizji wiata tkwi¹ ród³a konfliktów, które
wtórnie traktuje siê jako konflikt miêdzy nauk¹ a wiar¹. Przyk³adem tego, wed³ug
Turka, jest redniowieczna wizja wiata, w której harmonijnie zespalaj¹ siê ówczesna teologia, antropologia i kosmologia. Harmonijne po³¹czenie dawa³o wyj¹tkowy i zadowalaj¹cy system.
ród³em konfliktu wiary w relacji z nauk¹ by³o zdaniem Turka literalne
odczytywanie Pisma wiêtego. Zwolennicy takiego stanowiska, wychodz¹c ze
s³usznego za³o¿enia, ¿e Biblia jest natchnionym i wolnym od b³êdów tekstem,
traktowali j¹ jako Bo¿e pouczenie nie tylko w sprawach moralnoci i religijnoci,
ale równie¿ w kwestiach funkcjonowania wiata. Oznacza to, ¿e Bóg pouczy³
ludzkoæ nie tylko o tym, jak idzie siê do nieba, ale tak¿e o tym, jak niebo
zachowuje siê i chodzi6. To fundamentalistyczne stanowisko tak¿e wspó³czenie
5 J. Turek, Wa¿niejsze ród³a konfliktu nauka  wiara, w: R. Janusz, B. Lisiak, J. Poznañski (red.),
Nauka  Wiara  Katecheza. Jak mówiæ o relacjach nauka  wiara w katechezie?, Kraków 2002, s. 2641.
6 Ibidem, s. 31. Twierdzenie to jest trawestacj¹ zdania zwyczajowo przypisywanego Galileuszowi,
który podczas s³ynnego procesu wykazywa³, ¿e Biblia nie odpowiada na pytania jak chodzi niebo,
tylko jak siê do nieba idzie.
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bywa utrzymywane. W historii myli ludzkiej konflikt literalnego t³umaczenia Pisma wiêtego i osi¹gniêæ nauki nowo¿ytnej spowodowa³ m.in. potêpienie Galileusza7. W tzw. sprawie Galileusza jedn¹ z racji, przytaczan¹ przeciw systemowi
heliocentrycznemu i ruchowi Ziemi, by³o dos³owne rozumienie fragmentu Ksiêgi
Jozuego (10, 12), w którym jest mowa o zatrzymaniu siê S³oñca w swoim ruchu
po sferze niebieskiej. Wypracowana w redniowieczu spójnoæ Biblii z arystotelesowsko-ptolemejskim obrazem wiata utrudnia³a lub uniemo¿liwia³a zdaniem Turka dostrze¿enie faktycznej odrêbnoci obu magisteriów. Kiedy wiêc nauka nowo¿ytna podwa¿y³a kosmologiê staro¿ytn¹, chrzecijañska synteza teologiczna poczu³a
siê zagro¿ona. Wszystko to doprowadzi³o do d³ugotrwa³ych i czasem ostrych konfliktów pomiêdzy nauk¹ nowo¿ytn¹ a wiatopogl¹dem chrzecijañskim.
Kolejnym ród³em sporów pomiêdzy nauk¹ a wiar¹ dostrze¿onym przez
Turka by³a b³êdna postawa badawcza, przyjmowana przez niektórych przedstawicieli Kocio³a katolickiego, zw³aszcza teologów. Mo¿na j¹ scharakteryzowaæ jako
postawê unifikuj¹c¹, absolutyzuj¹c¹ i totalizuj¹c¹ chrzecijañski wiatopogl¹d.
By³a wyrazem przekonania o wy¿szoci wiedzy pochodz¹cej z Objawienia nad
ka¿d¹ inn¹ wiedz¹, tak¿e naukow¹. Nauka, wed³ug zwolenników takiego mylenia, ma wartoæ jedynie wówczas, kiedy wspiera chrzecijañski wiatopogl¹d.
Koció³ przejmuje w takim modelu odpowiedzialnoæ za wszelk¹ dostêpn¹ cz³owiekowi wiedzê, w tym równie¿ wiedzê naukow¹. W tym kontekcie wszelka
zmiennoæ czy ewolucja nauki ³¹czona by³a z podwa¿eniem syntezy nauki i wiary,
co odczytywano w kategoriach herezji. Turek zauwa¿a, ¿e w wietle tak totalizuj¹cej postawy ludzi Kocio³a by³o oczywiste, ¿e pojawienie siê nauki nowo¿ytnej
i jej autonomiczne tendencje musia³y wzbudziæ podejrzenie i niechêæ w krêgach
kocielnych. Pojawi³y siê zatem potêpienia szczególnie tych twierdzeñ naukowych, które mog³yby podwa¿yæ tradycyjn¹ interpretacjê Pisma wiêtego.
Brak rozró¿nieñ metodologicznych i g³oszona w krêgach kocielnych supremacja wiary nad nauk¹ generowa³y konflikty i wzajemne niezrozumienie. Trzeba
by³o ogromnego, d³ugiego i mozolnego wysi³ku, by niechlubne tendencje prze³amywaæ i odwracaæ. Wydaje siê, ¿e wspó³czenie proces ten jest ju¿ w wielu aspektach zakoñczony. W jego efekcie nast¹pi³o rozró¿nienie metodologii i porz¹dków
poznawczych.

7 Por. W.E. Carroll, Eppur si muove: legenda sprawy Galileusza, Roczniki Filozoficzne 57
(2009) 2, s. 2539; zob. W. Skoczny, Dramat bystrzejszych od rysiów  Galileusz a Koció³,
w: R. Janusz, B. Lisiak, J. Poznañski (red.), Nauka  Wiara  Katecheza, s. 5262; J. ¯yciñski, Inspiracje chrzecijañskie, s. 3848; idem, Sprawa Galileusza, Kraków 1991; M. Heller, Z. Liana, J. M¹czka,
W. Skoczny, Nauki przyrodnicze a teologia: konflikt i wspó³istnienie, Tarnów 2001; J.M.R. Morales,
Koció³ i nauka, Kraków 2003.
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2.1. Źródła konfliktu po stronie nauki

Analogicznie do analiz sytuacji konfliktowych, w których ród³em nieporozumieñ by³a swoicie rozumiana obrona depozytu wiary, Turek wymienia nadu¿ycia
po stronie nauki i naukowców. Nauka nowo¿ytna zdecydowanie odbiega sw¹
metodologi¹ i przedmiotem materialnym od teologii. Poddaje ona analizie wiat
materialny dostêpny obserwacjom i ujmuje go w jêzyku matematycznym, dbaj¹c
o cis³oæ i precyzjê. Naturalizm metodologiczny zak³ada programowo pominiêcie
rzeczywistoci pozamaterialnej. Tak rozumiana nauka mo¿e b³êdnie wywo³aæ
wra¿enie swej bliskoci z filozoficznymi pogl¹dami materialistycznymi czy ateistycznymi. Nie mo¿e pozostaæ to bez wp³ywu na stosunek nauki do treci wiary.
Symetrycznie do totalizuj¹cych i absolutyzuj¹cych wiarê tendencji w redniowiecznym opisie wiata, mo¿na dzi zauwa¿yæ podobne próby po stronie nauki.
Obecne s¹ w samych twierdzeniach nauki, jak równie¿ w jej metaprzedmiotowych interpretacjach. Bardzo efektywne osi¹gniêcia nauk przyrodniczych mog¹
sprawiaæ wra¿enie, ¿e wspó³czesna wiedza naukowa odpowie na wszystkie, tak¿e pozanaukowe, pytania cz³owieka. Nauka jawi siê wówczas jako jedyny wyznacznik sensu ludzkiego poznania. Turek zauwa¿a, ¿e nauka ze swymi ekspansjonistycznymi tendencjami staje siê wielk¹ si³¹ spo³eczn¹. Z racji swych
osi¹gniêæ i wielkiego autorytetu zastêpuje wielu uczonym autorytet Kocio³a. Tak
jak w przesz³oci Koció³ próbowa³ stawiaæ wy¿ej wiedzê religijn¹ ni¿ naukê, nie
rozumiej¹c zasady odrêbnoci epistemologiczno-metodologicznej, tak dzi nauka
uto¿samia czêsto naturalizm metodologiczny z naturalizmem ontologicznym. Sugeruje przy tym, ¿e istnieje jedynie rzeczywistoæ przez ni¹ badana, czyli taka, która
daje siê testowaæ empirycznie. Skoro tezy religijne pozbawione s¹ mo¿liwoci
spe³nienia tego kryterium naukowoci, przestaj¹ odgrywaæ jak¹kolwiek rolê, nale¿y je zatem odrzuciæ jako subiektywne, nienaukowe i irracjonalne.
Osobn¹ kwesti¹, maj¹c¹ wp³yw na generowanie konfliktu relacji nauka
wiara, jest zdaniem Turka przeracjonalizowanie Pisma wiêtego i treci wiary8.
Rozwój nauk przyrodniczych i humanistycznych prowadzi³ do wyranie naturalistycznego wyjaniania wielu kwestii zawartych w Biblii oraz dzia³ania tradycyjnie
przypisywanego Bogu. Prowadzi³o to niew¹tpliwie do desakralizacji wiêtej
Ksiêgi. Postêpowanie takie budzi³o zrozumia³y sprzeciw ludzi Kocio³a, jednoczenie powoduj¹c wzrost napiêcia relacji omawianych dziedzin. Wspó³czesna nauka, bêd¹ca niew¹tpliwie w fazie przypieszaj¹cego rozwoju, cieszy siê ogromnym autorytetem i bardziej jest podatna na absolutyzowanie swych osi¹gniêæ.
8 J. Turek, Wa¿niejsze ród³a konfliktu nauka  wiara, s. 36; J. ¯yciñski, Inspiracje chrzecijañskie, s. 34.
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Turek twierdzi, ¿e mo¿liwa jest wzajemna zgodnoæ miêdzy nauk¹ a religi¹,
choæ wymaga to konsekwentnego stosowania w praktyce badawczej powszechnie przyjêtych w filozofii nauki regu³ i zasad metodologicznych. Nie poprzestaje
on tylko na wymienieniu róde³ konfliktu, ale swymi pracami badawczymi dowodzi istniej¹cej harmonii i komplementarnoci obu dziedzin.

2. Przykłady teistycznej interpretacji
we współczesnej kosmologii
Wykazuj¹c w swych publikacjach brak sprzecznoci miêdzy nauk¹ a wiar¹,
Turek uzasadnia³ np. mo¿liwoæ pogodzenia nieskoñczonoci czasowej Wszechwiata z religijn¹ prawd¹ o stworzeniu go przez Boga, czy te¿ szerzej, uzgodnienia
dwóch, przez wielu uwa¿anych za sprzeczne, obrazów wiata: teologicznego
i naukowego. Dokonywa³ tego, pokazuj¹c zarówno filozoficzne implikacje wypracowanego na gruncie wspó³czesnej kosmologii tzw. standardowego modelu ewolucji Wszechwiata, jak i wskazuj¹c mo¿liwoæ metodologicznie poprawnego wykorzystywania osi¹gniêæ wspó³czesnych nauk przyrodniczych (zw³aszcza kosmologii)
w budowaniu komplementarnego obrazu wiata i zasadnego argumentowania za
prawdami religijnymi9. W ostatnim okresie swojej naukowej dzia³alnoci nasz autor
zaj¹³ siê problematyk¹ kosmicznych koincydencji, badaj¹c filozoficzne oraz wiatopogl¹dowe implikacje tzw. subtelnego dostrojenia Wszechwiata do zaistnienia na
Ziemi ¿ycia opartego na wêglu. W wielu obszernych artyku³ach opisa³ genezê
zagadnienia kosmicznych koincydencji, ich antropiczne wyjanianie, a tak¿e szerzej mo¿liwoæ stosowania takiego wyjaniania w ramach konkretnych teorii
i hipotez kosmologicznych. Analizy dotycz¹ce tych szczegó³owych zagadnieñ zainspirowa³y go do podjêcia badañ nad ogólniejszym problemem wyboru najlepszego filozoficznego wyjaniania faktów naukowych10.
2.1. Osobliwość początkowa a stworzenie Wszechświata

W 1917 r. Albert Einstein zapocz¹tkowa³ now¹ dyscyplinê naukow¹
o Wszechwiecie, nazwan¹ przez niego kosmologi¹11. Obecnie rozwinê³a siê ona
w ogromny dzia³ wiedzy przyrodniczej, traktuj¹cej o strukturze i ewolucji Wszechwiata jako ca³oci. Tak dynamiczny rozwój umo¿liwiaj¹ abstrakcyjne rozwa¿ania
9 Por. D. D¹bek, Ksi¹dz Profesor Józef Turek  Uczony, Pedagog, Duszpasterz, Roczniki Filozoficzne 59 (2011) 2, s. 730.
10 Ibidem.
11 J. Turek, Kosmologia Alberta Einsteina i jej filozoficzne uwarunkowania, Lublin 1982.

Teistyczna interpretacja wybranych aspektów kosmologii...

61

Studia Warmińskie 50 (2013)

teoretyczne, a tak¿e postêpy astronomii pozagalaktycznej i kosmologii obserwacyjnej. Kosmologia dostarcza bardzo rozbudowanego, szczegó³owego i ca³ociowego obrazu aktualnej budowy, jak i dziejów naszego Wszechwiata12. Obraz
ten, powszechnie nazywany Standardowym Modelem Kosmologicznym, stanowi
podsumowanie aktualnej wiedzy na temat dziejów, struktury i zachodz¹cych we
Wszechwiecie procesów13. Zgodnie z nim Wszechwiat ma dynamiczny charakter (ekspanduje, podlega ewolucji). Rozwi¹zanie równañ pola Ogólnej Teorii
Wzglêdnoci Einsteina dokonane przez Aleksandra A. Friedmana i klasyfikacja
modeli kosmologicznych Wszechwiata (Robertson  Walker  Friedman  Lamaître) wskazuj¹, ¿e ekspansja Wszechwiata rozpoczê³a siê w skoñczonym
przedziale czasowym przesz³oci  ok. 13,7 mld lat temu, od momentu nazywanego Wielkim Wybuchem. By³ to moment, w którym promieñ Wszechwiata równa³
siê zeru, a rednia gêstoæ materii, cinienie i temperatura przybiera³y wartoci
nieskoñczone. Stan ten nazwano osobliwoci¹ pocz¹tkow¹. Wystêpowanie osobliwoci w modelach jest sytuacj¹ niepo¿¹dan¹ w nauce. Z jednej strony zaczêto
zatem dokonywaæ ró¿norodnych prób usuniêcia z modeli kosmologicznych osobliwoci pocz¹tkowej i pozbycia siê problemu czasowego pocz¹tku ekspansji i ewolucji Wszechwiata (np. model Hawkinga  Hartlea)14. Jednak wci¹¿ testy
obserwacyjne (np. promieniowanie reliktowe t³a, przesuniêcie widma galaktyk ku
czerwieni  tzw. redshift, ustalenie rozk³adu galaktyk we Wszechwiecie) wyranie faworyzuj¹ modele w³anie z Wielkim Wybuchem15. Z drugiej strony wystêpowanie osobliwoci w modelach kosmologicznych powoduje wyranie ograniczenie wiedzy o Wszechwiecie. Dzieje siê tak dlatego, ¿e znane wspó³czenie
teorie fizyczne trac¹ w pobli¿u osobliwoci zdolnoæ opisu i wyjaniania takich
stanów. Napotyka siê zasadnicz¹ niemo¿liwoæ ekstrapolowania wiedzy na najwczeniejsze stany Wszechwiata. Kosmologia oparta na Ogólnej Teorii Wzglêdnoci, która jest teori¹ klasyczn¹, traci w tym okresie swoj¹ precyzjê i moc
eksplanacyjn¹, za³amuj¹c siê na tzw. progu Plancka (10-44 s). Osobliwoæ pocz¹tkowa niesie zatem wielki ³adunek pytañ filozoficznych i teologicznych. Nie dziwi
zatem fakt, ¿e po pojawieniu siê modeli kosmologicznych z Wielkim Wybuchem,
Wybuch ten zaczêto interpretowaæ wród niektórych kosmologów (James
12 J. Turek, Kosmologiczny kontekst formu³owanych wspó³czenie argumentów teistycznych,
Roczniki Filozoficzne 56 (2008) 1, s. 295.
13 A. Liddle, Wprowadzenie do kosmologii wspó³czesnej, Warszawa 2000, s. 11.
14 Por. M. Heller, Wszechwiat i s³owo, Kraków 1981, s. 2839; S. Hawking, Krótka historia
czasu. Od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur, Warszawa 1990; J. Turek, Kosmologiczny kontekst,
s. 300.
15 J. Turek, Filozoficzno-wiatopogl¹dowe implikacje dynamicznego obrazu Wszechwiata,
w: M. Heller, S. Budzik, S. Wszo³ek (red.), Obrazy wiata w teologii i naukach przyrodniczych, Tarnów
1996, s. 129; idem, Kosmologiczny kontekst, s. 297.
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H. Jeans, Artur E. Milne), a tak¿e filozofów i teologów (Edmund Whittaker, Pius XII)
jako czasowy pocz¹tek Wszechwiata na drodze stworzenia z nicoci. Interpretacja kreacjonistyczna osobliwoci pocz¹tkowej przyjmowa³a ró¿ne postacie  od
wyra¿ania zgodnoci tezy Wielkiego Wybuchu z chrzecijañsk¹ prawd¹
o stworzeniu Wszechwiata z nicoci przez Boga do wyranego formu³owania
argumentu za istnieniem Boga (argumentacja z czasowego pocz¹tku wiata).
Skrótowe ujêcie argumentu z czasowego pocz¹tku jest nastêpuj¹ce: wspó³czesne nauki przyrodnicze mówi¹ o czasowym pocz¹tku ekspansji i ewolucji
Wszechwiata; jest to zatem absolutny pocz¹tek w tym sensie, ¿e przed nim
by³a nicoæ (interpretacja filozoficzna); ca³kowity pocz¹tek domaga siê z ca³¹
koniecznoci¹ aktu stwórczego, a ten¿e Stwórcy, czyli Boga (interpretacja teologiczna)  ergo: konieczne jest zatem istnienie Boga16.
Józef Turek, podkrelaj¹cy w swej filozofii nauki odrêbnoæ epistemologiczno-metodologiczn¹ nauki i religii, odrzuca kreacjonistyczn¹ (w wersji skrajnej)
interpretacjê Wielkiego Wybuchu. Nie wolno bowiem, jego zdaniem, wykorzystywaæ faktów naukowych w sposób prosty i bezporedni w procedurach uzasadniania tez filozoficzno-teologicznych. Prowadzi to do chaosu poznawczego17. Interpretacja kreacjonistyczna jest b³êdna tak¿e od strony przedmiotowej, gdy¿
wspó³czesna kosmologia relatywistyczna poprzez swoje metody badawcze (tak
teoretyczne, jak i obserwacyjne) nie pozwala orzekaæ o tym, co dzieje siê poza
brzegiem czasoprzestrzeni, jakim jest niew¹tpliwie osobliwoæ pocz¹tkowa, bêd¹ca matematycznym odpowiednikiem Wielkiego Wybuchu. Pojêcie osobliwoci
pocz¹tkowej, obecne w modelach FriedmanaLemaîtrea, nie rozstrzyga wyboru
pomiêdzy czasowym a aczasowym pocz¹tkiem Wszechwiata. Istotnym elementem definicji osobliwoci jest bowiem geodezyjna niezupe³noæ czasoprzestrzeni.
Oznacza to, ¿e w osobliwoci urywaj¹ siê wszystkie historie i s¹ nieprzed³u¿alne
poza punkt osobliwy. Osobliwoæ stanowi brzeg czasoprzestrzeni i jest pojêciem
topologicznym, które nie przes¹dza o temporalnej naturze procesów zachodz¹cych w czasoprzestrzeni. Ponadto osobliwoæ pocz¹tkow¹ mo¿na identyfikowaæ
z czasowym pocz¹tkiem Wszechwiata jedynie na gruncie teorii klasycznej, jak¹
jest OTW. Tymczasem ewolucja czasowa Wszechwiata jest poprawnie opisywana przez teoriê wzglêdnoci z wyj¹tkiem najbardziej wczesnych jej etapów.
W epoce Plancka, w której grawitacja ukazuje swoje kwantowe oblicze, za³amuj¹
siê pojêcia ukszta³towane dopiero na dalszych etapach ekspansji. Prawdopodobnie nale¿¹ do nich takie elementy struktury Wszechwiata, jak: czasoprzestrzeñ,
przyczynowoæ, czas. Trudno mówiæ o jednokierunkowym up³ywie czasu w epoce
16
17

K. K³ósak, Z zagadnieñ filozoficznego poznania Boga, t. I, Kraków 1979, s. 129141.
J. Turek, Kosmologiczny kontekst, s. 302.
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Plancka. Dopiero na gruncie kwantowej teorii grawitacji i kosmologii kwantowej
znajdziemy odpowied na pytania dotycz¹ce pocz¹tku Wszechwiata i natury
procesu dekoherencji, czyli emergencji klasycznego Wszechwiata z Wszechwiata kwantowego. Powy¿szej teorii obecnie jednak nie ma, a takie propozycje,
jak wspomniany model HawkingaHartlea czy model Vilenkina s¹ bardziej spekulacjami teoretycznymi, ni¿ empirycznie potwierdzonymi teoriami. Zatem wspó³czesna kosmologia nie tylko nie wypowiada siê, ale i nie dysponuje ¿adnymi
podstawami do wypowiadania siê o tym, co dzieje siê zarówno w osobliwoci, jak
i tym bardziej, co dzia³o siê poza ni¹.
Jednym z pierwszych, który zdecydowanie odrzuca³ uto¿samienie kosmologicznej osobliwoci pocz¹tkowej z momentem stworzenia, by³ Georges E. Lemaître  duchowny i uczony, autor Hipotezy Atomu Pierwotnego, nazywany z tej
racji ojcem Wielkiego Wybuchu. Wszystkie powy¿sze zastrze¿enia wskazuj¹, zdaniem Turka, ¿e wspó³czesna kosmologia relatywistyczna nie daje podstaw do
uto¿samienia Wielkiego Wybuchu z przyjmowanym w teologii absolutnym pocz¹tkiem czasowym Wszechwiata. W zwi¹zku z tym równie¿ argument za istnieniem Boga z czasowego pocz¹tku musi budziæ istotne zastrze¿enia i jego wartoæ
poznawcza, wed³ug naszego autora, ca³kowicie upada18.
Powy¿sza konstatacja nie jest pesymistycznym patrzeniem na relacjê nauki
do wiary. Mimo ¿e nie mo¿na mówiæ o stworzeniu Wszechwiata w Wielkim
Wybuchu, Turek, szukaj¹c wci¹¿ komplementarnoci tych magisteriów, dowodzi,
¿e stworzenie mog³o nast¹piæ tak w czasowo skoñczonym, jak i nieskoñczonym
Wszechwiecie19. Stworzony i zarazem czasowo skoñczony Wszechwiat nie
budzi zastrze¿eñ. Turek twierdzi jednak, ¿e nawet nieskoñczony czasowo
Wszechwiat móg³by byæ stworzony. Aby tego dowieæ, rozwa¿a pozaczasowy
charakter aktu stwórczego. Gdyby bowiem akt stwórczy nie mia³ wymiaru czasowego, a wiêc by³ dokonany poza czasem, nic nie sta³oby na przeszkodzie, aby
zosta³ dokonany w nieskoñczonej przesz³oci. Za w. Tomaszem z Akwinu pyta:
Czy stworzenie Wszechwiata w nieskoñczonej przesz³oci nie stoi w sprzecznoci z natur¹ samego Stwórcy i natur¹ bytu stworzonego?20. Odpowiedzi szuka
w chrzecijañskiej doktrynie filozoficzno-teologicznej. Zgodnie z ni¹ twierdzi, ¿e
elementem natury stworzenia jest otrzymywanie istnienia od Stwórcy. Stwarzanie
jest wiêc dzia³aniem w³aciwym jedynie Bogu. Nie mo¿na przypisaæ w³adzy
stwórczej stworzeniom. A poniewa¿ Bóg, jako czysty akt, istnieje poza czasem,
18
19

Ibidem, s. 303.
J. Turek, Wszechwiat czasowo nieskoñczony i stworzony, Studia Warmiñskie 28 (1991),
s. 217233.
20 Ibidem, s. 227; por. J. Turek, Tomaszowe ujêcie czasowej nieskoñczonoci Wszechwiata
w wietle wspó³czesnej kosmologii, Roczniki Filozoficzne 34 (1986) 3, s. 104113.
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wiêc i akt stwórczy dokonuje siê poza czasem21. W filozofii i teologii chrzecijañskiej odró¿nia siê akt stwórczy od wszelkiego rodzaju zmian. w. Tomasz
z Akwinu podkrela³, ¿e w ogóle akt stwórczy nie jest zmian¹ w cis³ym znaczeniu. W ka¿dej bowiem zmianie jest punkt wyjcia, przejcie i kres. Tam, gdzie
brakuje punktu wyjcia, nie mo¿na mówiæ o zmianie. W stworzeniu jest rzecz,
która siê pojawi³a momentalnie, a przed stworzeniem nie ma czego, co by by³o
w mo¿noci, mog¹cej siê zaktualizowaæ. W konsekwencji akt stwórczy nie spe³nia wymaganych warunków, co powoduje jego wyj¹tkowoæ i osobliwoæ, wyró¿niaj¹c¹ go od innych zmian. Zatem czynnik czasowy nie nale¿y do istoty aktu
stwórczego. Dla aktu bowiem jest obojêtne kiedy mia³ miejsce, w skoñczonej
czy te¿ nieskoñczonej przesz³oci. Istotna jest jedynie egzystencjalna zale¿noæ od
Stwórcy. W wyniku tych rozwa¿añ Turek konstatuje, ¿e ponadczasowy charakter aktu stwórczego jest nie tylko mo¿liwy i niesprzeczny z filozofi¹ i teologi¹
chrzecijañsk¹, ale nawet konieczny22. Mo¿liwy jest zatem Wszechwiat stworzony i czasowo nieskoñczony. Zatem, zdaniem naszego autora, mo¿liwe jest
teoretyczne pogodzenie stanowisk, które czêsto by³y traktowane jako wzajemnie
siê wykluczaj¹ce. Chocia¿ fakt ten nie pozwala na formu³owanie jednoznacznych
wniosków wiatopogl¹dowych, sprzeciwia siê zdecydowanie odrzucaniu a priori
hipotez, które tradycyjnie by³y rozumiane jako wykluczaj¹ce siê.
2.2. Kosmiczne koincydencje a życie na Ziemi

Prowadzone w ramach wspó³czesnej kosmologii badania nad Wszechwiatem i jego globalnymi w³asnociami pokaza³y, ¿e wiele tych w³asnoci pozostaje
w wyranych zwi¹zkach z istnieniem we Wszechwiecie ¿ycia biologicznego na
pod³o¿u wêglowym23 . Wiele bowiem sta³ych fizyki i parametrów kosmologicznych przyjmuje takie wartoci, które umo¿liwiaj¹ zaistnienie warunków koniecznych do ¿ycia. Podstawowe zwi¹zki znanej nam formy ¿ycia biologicznego i jego
ewolucji z globalnymi w³asnociami, strukturami i procesami maj¹ charakter koniecznociowy, bezporednio warunkuj¹cy zaistnienie ¿ycia biologicznego. Wspó³czesna kosmologia i fizyka wskazuj¹, ¿e warunki sprzyjaj¹ce wêglowej postaci
¿ycia zale¿¹ od liczbowych wartoci wielu tzw. parametrów kosmologicznych
oraz fundamentalnych sta³ych fizycznych24.
21
22
23

J. Turek, Wszechwiat czasowo nieskoñczony, s. 228.
Ibidem, s. 230.
Zob. J.D. Barrow, F.J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford 1986, s. 510557;
J. Turek, Mo¿liwoci teistycznych preferencji w filozoficznych wyjanieniach kosmicznych koincydencji,
w: I.S. Ledwoñ, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak (red.), Scio cui Credidi. Ksiêga
pami¹tkowa ku czci Ksiêdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicê urodzin, Lublin 2007, s. 1261.
24 J. Turek, Kosmiczne uwarunkowania ewolucji biologicznej, Forum Teologiczne 9 (2008),
s. 66.
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Wnikliwe analizy i cis³e obliczenia matematyczne czynione w ramach kosmologii, astronomii i astrofizyki, chemii i fizyki mikrowiata pozwoli³y na ustalenie
ró¿norodnych i wielop³aszczyznowych zwi¹zków pomiêdzy sta³ymi fizyki (sta³a
grawitacji, prêdkoæ wiat³a, sta³a Plancka, wielkoæ ³adunku elektrycznego
i masa elektronu), wartociami parametrów kosmologicznych (parametr gêstoci,
sta³a kosmologiczna, wiek Wszechwiata, prêdkoæ jego ekspansji, prêdkoæ
ucieczki, entropia Wszechwiata, fluktuacja pierwotnej gêstoci jego materii itp.)
oraz miêdzy ich kombinacjami a globalnymi i lokalnymi w³asnociami Wszechwiata25. Do tych w³asnoci zalicza siê m.in. wystêpowanie we Wszechwiecie
wielkoskalowych struktur materii (galaktyki, gwiazdy, uk³ady planetarne, obecnoæ pierwiastków chemicznych, istnienie odpowiedniej temperatury i inne). Poza
tym biologia molekularna, biochemia i biofizyka pokazuj¹, ¿e ¿ycie realizowane
jest przez z³o¿one struktury biochemiczne (wêglowodany, bia³ka, t³uszcze, kwasy
nukleinowe) i skomplikowane reakcje chemiczne.
Józef Turek twierdzi, ¿e bezporednie odniesienie powy¿szych w³asnoci
fizyko-chemicznych ¿ycia biologicznego na pod³o¿u wêglowym do rodowiska,
w jakim mo¿e siê ono pojawiæ i rozwijaæ, wskaza³o, ¿e nasz Wszechwiat, posiadaj¹c ¿ycie biologiczne, jest istotnie pod wieloma wzglêdami do tego ¿ycia »dostrojony« i »dopasowany«26. Zwi¹zki te i odniesienia zosta³y przez uczonych
i filozofów nazwane kosmicznymi koincydencjami, kosmicznymi zbiegami okolicznoci, a tak¿e delikatnymi, subtelnymi dostrojeniami (fine-tuning)27.
W literaturze przedmiotu znajdujemy opis kilkudziesiêciu kosmicznych koincydencji. Wylicza siê m.in. nastêpuj¹ce dostrojenia28:
a) warunkuj¹ce posiadanie przez Wszechwiat wielkoskalowych struktur
materii  wielkoæ Wszechwiata pod wzglêdem jego masy oraz czasowych
i przestrzennych rozmiarów; tempo ekspansji Wszechwiata; wielkoæ entropii
Wszechwiata; jego p³askoæ; wiek Wszechwiata; pierwotna jednorodnoæ
Wszechwiata; trójwymiarowoæ przestrzeni Wszechwiata; wartoæ sta³ej kosmologicznej;
b) warunkuj¹ce obecnoæ we Wszechwiecie pierwiastków chemicznych
 masy elektronu, protonu i neutronu; masa neutrino, rezonans energetyczny j¹der
25

J. Turek, Filozoficzne wyjanianie subtelnych dostrojeñ wszechwiata do ¿ycia biologicznego,
w: E. Wiszowaty, K. Parzych-Blakiewicz (red.), Teoria ewolucji a wiara chrzecijan, Olsztyn 2010, s. 133.
26 Ibidem, s. 134.
27 J. Turek, Wyjanianie antropiczne w kosmologii, Roczniki Filozoficzne 54 (2006) 2, s. 271.
28 Istnieje bogata literatura publikuj¹ca mniej lub bardziej obszerne zestawy subtelnych dostrojeñ
Wszechwiata do znanego nam ¿ycia biologicznego. Do niej nale¿¹ publikacje: Z. Klimek, Koincydencje
du¿ych liczb kosmologii i mikrofizyki, Postêpy Astronomii 24 (1976) 4, s. 223233; J.D. Barrow,
F.J. Tipler, The Antropic, s. 367576; J. Leslie, Przejawy delikatnego dostrojenia, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 16 (1994), s. 2762 i inne. Ks. Turek w ka¿dej swej publikacji, traktuj¹cej o kosmicznych koincydencjach, wskazuje bogat¹ literaturê przedmiotu.
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berylu, helu i wêgla; brak rezonansu energetycznego pomiêdzy wêglem i tlenem;
elementarny ³adunek elektryczny;
c) warunkuj¹ce posiadanie przez Wszechwiat (przynajmniej lokalnie) stabilnych w³asnoci astrofizycznych  istnienie okrelonego przedzia³u temperatury;
znajdowanie siê planety w ekosferze swej gwiazdy; dostarczenie promieniowania
elektromagnetycznego o cile okrelonych kwantach energii; ³atwy dostêp do
pierwiastków i zwi¹zków chemicznych; odpowiednia prêdkoæ obrotowa planety
wokó³ w³asnej osi; masa i wiek gwiazdy.
Tym, co w kwestii wy¿ej zestawionych kosmicznych koincydencji wzbudza
najwiêksze emocje, jest w¹ski i ostro zaznaczony przedzia³ wartoci tych dostrojeñ. Przekroczenie tego przedzia³u w skali u³amka procentowego powoduje pojawienie siê Wszechwiata ca³kowicie wrogiego ¿yciu biologicznemu29. Rodzi to
pytania o przyczynê zaistnienia takich subtelnoci, sk³ania do szukania wyjanieñ.
Nauki przyrodnicze nie s¹ w stanie daæ ostatecznego i w pe³ni zadowalaj¹cego
wyjanienia, gdy¿ przekracza to mo¿liwoci stosowanej przez nie metody empirycznej. Turek konstatuje, ¿e w wietle tocz¹cych siê dyskusji wokó³ postulatu
stworzenia tzw. teorii wszystkiego, okazuje siê, ¿e zagadnienia dotycz¹ce genezy
praw przyrody, ich stosunku do opisywanego przez nie wiata materialnego,
a tak¿e wyboru warunków pocz¹tkowych domagaj¹ siê wyjanienia zewnêtrznego w stosunku do zak³adaj¹cych je teorii przyrodniczych30. Tak¹ rolê spe³niaj¹
najczêciej wyjanienia filozoficzne.
Wród wielu strategii argumentacyjnych wymienia siê: wyjanienie poprzez
odwo³anie siê do przypadku, odwo³anie siê do Hipotezy Wielu Wszechwiatów,
wyjanienie panteistyczne, wyjanianie teistyczne. Najbardziej ogóln¹ i prymitywn¹, zdaniem Turka, postaci¹ wyjaniania subtelnych dostrojeñ jest odwo³anie siê
do przypadku. Jest to pojêcie ma³o precyzyjne. Twierdz¹c, ¿e dostrojenia s¹
efektem przypadku, orzeka siê, ¿e s¹ czym nieoczekiwanym, pozbawionym logicznego i nomologicznego zwi¹zku przyczynowego z wyjanianymi procesami
czy zdarzeniami. Bardziej wyrafinowan¹ i z³o¿on¹ postaci¹ wyjanienia kosmicznych koincydencji i dostrojenia Wszechwiata do zaistnienia ¿ycia biologicznego
opartego na wêglu jest Hipoteza Wielu Wszechwiatów, nazywanych w ostatnim
czasie hipotez¹ wielowiata31. Wyjanianie to zak³ada, ¿e w bardzo licznym,
nawet nieskoñczonym zbiorze aktualnie istniej¹cych lub nastêpuj¹cych po sobie
Wszechwiatów, ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ prawami przyrody, jak i warunkami
pocz¹tkowymi (ró¿ne sta³e fizyczne i ich liczbowe wartoci), znajduje siê równie¿
nasz Wszechwiat, szczególnie sprzyjaj¹cy ¿yciu biologicznemu. Zatem subtelnie
29
30

J. Turek, Kosmiczne uwarunkowania, s. 67.
Ibidem; por. J.D. Barrow, Teorie Wszystkiego. W poszukiwaniu ostatecznego wyjanienia, Kraków 1995, s. 2799.
31 J. Turek, Filozoficzne wyjanianie, s. 150.
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dostrojone w³asnoci Wszechwiata s¹ wynikiem dzia³ania prawa wielkich liczb
i nie powinny wzbudzaæ zdziwienia, domagaj¹cego siê wyj¹tkowych wyjanieñ32.
Wed³ug Turka najbardziej fundamentaln¹, a wiêc wyranie ontologiczn¹, postaci¹
wyjaniania subtelnych dostrojeñ jest odwo³anie siê do tezy panteistycznej.
Wszechwiatowi przypisuje siê cechy bytu absolutnego, który istnieje sam z siebie. W konsekwencji, nie potrzebuj¹c innej, transcendentnej wzglêdem niego rzeczywistoci, jest samouzgadniaj¹c¹ i samoorganizuj¹c¹ machin¹. Wszechwiat
zatem ze swej natury posiada wszelkie racje, by w sposób pe³ny i zasadny
usprawiedliwiæ swoje szczególne, sprzyjaj¹ce ¿yciu w³asnoci33. Natomiast
w teistycznym wyjanianiu dostrojenia naszego Wszechwiata do ¿ycia biologicznego (w przeciwieñstwie do panteizmu), fakt sprzyjaj¹cych ¿yciu warunków we
Wszechwiecie, upatruje siê w specjalnej ingerencji, zewnêtrznego w stosunku do
Wszechwiata Bytu Absolutnego, nazywanego powszechnie Bogiem. Bóg, stwarzaj¹c Wszechwiat, narzuci³ mu takie, a nie inne prawa i warunki pocz¹tkowe
w postaci m.in. konkretnych wartoci sta³ych fizyki i parametrów kosmologicznych, które sprawi³y, ¿e istotnie Wszechwiat móg³ stworzyæ sprzyjaj¹ce ¿yciu
wêglowemu warunki. Ostatecznym wiêc wyjanieniem istnienia kosmicznych koincydencji jest  zgodnie z podejciem teistycznym  Bóg34.

Zakończenie
Dialog nauki i wiary, prowadzony z zaanga¿owaniem przez ks. Józefa Turka, niesie szansê harmonijnego zespolenia treci zawartych zarówno w Ksiêdze
Przyrody, jak i Ksiêdze Pisma. Aby uczciwie dialogowaæ, najpierw trzeba mieæ
wiadomoæ interpretacyjnych wypaczeñ w dziedzinie wiary (teologii) i w dziedzinie nauki. Turek uwypukla³ niespójnoci obu magisteriów, które naros³y niejako
obok klasycznych tez. Wspó³czesna kosmologia, nios¹ca czêsto wiele interpretacji
i wieloæ stanowisk, by³a dla niego szans¹ na dostrze¿enie dzia³ania Logosu, Boga
we Wszechwiecie. Konsekwentnie wykazywa³ brak sprzecznoci pomiêdzy wynikami nauk przyrodniczych a tezami teologii o istnieniu osobowego Boga. Argumenty teistyczne przemawia³y jego zdaniem mocniej od naturalizmu ontologicznego czy panteizmu. Turek widzia³ w kosmicznych koincydencjach i zasadach
antropicznych lad Stwórcy. Jego filozofiê wyra¿a³a zatem nie tylko niesprzecznoæ, ale komplementarnoæ wiary i nauki.
32 Ibidem. Wiêcej na ten temat zob. J. Turek, Mo¿liwoci wyjanienia kosmicznych koincydencji
w ramach wheelerowskiej wersji Hipotezy Wielu Wszechwiatów, Filozofia Nauki 14 (2006) 1, s. 129147.
33 Por. L. Smolin, ¯ycie wszechwiata, Warszawa 1997, s. 2427.
34 Por. J. Turek, Mo¿liwoci teistycznych preferencji, s. 12611264.
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¯yjemy w jednym wiecie, a nauka i teologia badaj¹ ró¿ne jego aspekty. Obie
dyscypliny zajmuj¹ siê badaniem rzeczywistoci i obie poddaj¹ siê jej os¹dowi.
Rzeczywistoæ stanowi wielopoziomow¹ jednoæ. Teologia ukazuje ród³o rozumnego porz¹dku i struktury, których istnienie nauka zak³ada i potwierdza
w swym badaniu wiata35. Zwi¹zki obu magisteriów czêsto nie s¹ wolne od napiêæ,
a czasami konfliktów, które zazwyczaj bywaj¹ wyrazem fundamentalistycznego
podejcia tak naukowców, jak teologów36. Turek, zw³aszcza w ostatniej fazie swej
naukowej aktywnoci, mocno anga¿owa³ siê w kwestie wiatopogl¹dowe, staraj¹c
siê usun¹æ pozorne konflikty. W wieloci interpretacji filozoficznych wspó³czesnej
kosmologii preferowa³ te, które uznaj¹ Stwórcê badanej rzeczywistoci. W ten
sposób rozwija³ siê dialog nauki i kultury.
THEISTIC INTERPRETATION OF SELECTED ASPECTS OF COSMOLOGY.
JÓZEF TUREK’S PORTRAYAL OF SCIENCE-FAITH RELATIONS
(SUMMARY)

For centuries the disciplines of science and religion have coexisted, but disagreements and
conflicts have occurred frequently. Józef Turek in his work was engaged in the relation between
science and faith. This paper on the one hand presents disagreements, which have escalated in time
and describes roots of conflict between science and faith from both sides. The article also analyses
classical arguments, presenting this conflict, unmasking their groundlessness according to Turek.
On the other hand, this paper describes the depiction of cosmological coincidences, as fine tuning
and as an attempt theistic interpretation of this fact, most relevant in his opinion.

DIE THEISTISCHE INTERPRETATION AUSGEWÄHLTER ASPEKTE
DER KOSMOLOGIE. DIE VERFASSUNG DER RELATIONEN ZWISCHEN
WISSENSCHAFT UND GLAUBEN NACH JÓZEF TUREK
(ZUSAMMENFASSUNG)

Seit Jahrhunderten existieren Wissenschaft und Religion nebeneinander. Zwischen diesen
beiden Bereichen gab es immer verschiedene Missverständnisse und Konflikten. Mit der Relation
zwischen der Wissenschaft und dem Glauben beschäftigte sich der Philosoph Józef Turek in seiner
wissenschaftlichen Arbeit. Er zeigte die Missverständnisse zwischen den beiden Dimensionen, die
über Jahrhunderte hin entstanden sind und beschreibt zugleich ihre Gründe. Anhand der Texten von
Józef Turek analysiert der Autor des Aufsatzes die klassische Argumentation des oben genannten
Konfliktes, indem er die Inkonsequenz dieser Diskussion aufzeigt. Er weist sowohl auf die subtilen
Feinheiten in der Argumentation der kosmischen Zusammenhänge hin, als auch auf ihre theistische
Interpretation, die seines Erachtens die beste Erklärung ist.
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