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wiedzi poprzez naciśnięcie odpowiednie-
go przycisku.

Sama aktywność mózgu mierzona jest 
pośrednio. Bezpośrednio pomiarowi pod-
lega tzw. sygnał zależny od poziomu utle-
nowania krwi (używa się skrótu BOLD, od 
blood-oxygen-level-dependent). Pomiar jest 
możliwy, gdyż utlenowana hemoglobi-
na reaguje na silne pole magnetyczne wy-
twarzane przez aparaturę inaczej niż nie-
utlenowana. Przestrzeń skanu dzieli się 
na trójwymiarowe jednostki zwane wok-
selami (woksel to jakby piksel obdarzony 
trzecim wymiarem), które nakładane są 
na anatomiczną mapę mózgu. Zakłada się, 
że obszary mózgu (a właściwie odpowia-
dające im woksele), które zaangażowane 
są w wykonywanie konkretnych zadań, 
zgłaszają zapotrzebowanie na większą 
ilość „paliwa” – stąd transportowana po-
winna być do nich większa ilość tlenu niż 
do obszarów mózgu, które nie uczestni-
czyły bezpośrednio w przetwarzaniu da-
nego bodźca lub rozwiązywaniu danego 
problemu. Naukowcy zakładają więc, że 
mapa przemian metabolicznych, obser-
wowanych w poszczególnych wokselach, 
pokrywa się z mapą szczególnie aktyw-
nych w danej sytuacji struktur mózgo-
wych. Znane z mediów obrazy (kolorowe 
lub czarno-białe) prezentujące wyniki ba-
dań powstają w rezultacie skomplikowa-
nych procedur matematycznych. 

Stare problemy
W teorii wszystko wygląda świetnie. Bacz-
niejsze przyjrzenie się eksperymentom po-
kazuje jednak, że rzeczy są znacznie bardziej 
skomplikowane, niż wydają się na pierwszy 
rzut oka. Poucza o tym także historia nauki. 

Na przełomie XVIII i XIX wieku ogromną 
karierę zrobiła frenologia, spopularyzowa-
na przez austriackiego psychologa i neuro-
loga Franza Josepha Galla. Uczony ten prze-
konany był, że poszczególne obszary kory 
mózgowej odpowiedzialne są za konkret-
ne aspekty psychiki ludzkiej i cechy zacho-
wania jednostki. Założenie to samo w sobie 
nie jest kontrowersyjne – wiemy bowiem 
współcześnie, że np. inne struktury mózgo-
we odpowiedzialne są za emocje (np. kora 
wyspy), a inne za przetwarzanie informa-
cji wzrokowych (np. obszar V4 w korze po-
tylicznej odpowiada za widzenie barwne). 
Swego rodzaju potwierdzeniem idei freno-
logii było zlokalizowanie ośrodków Bro-
ki i Wernickego, odpowiedzialnych od-
powiednio za generowanie i rozumienie 
mowy. Gall poszedł jednak znacznie da-
lej. Twierdził bowiem nie tylko, że funkcje 
psychiczne ściśle łączą się z organami mó-
zgu („wykazał” aż 27 takich powiązań), ale 
że natężenie cech psychicznych łączy się 
z  w i e l k o ś c i ą   tych organów. Przypomi-
nał tu innego słynnego uczonego tych cza-
sów, antropologa i kryminologa Cesarego 
Lombroso, który w kształcie czaszki upa-
trywał przyczyn skłonności przestępczych. 
Wątpliwość budzić mogą same stosowane 
przez Galla „metody badawcze”. Co praw-
da, gdy ogłosił on, że ze względu na rozmiar 
płatów czołowych mózgu ludzkie zdolno-
ści poznawcze są znacznie lepiej rozwinięte 
niż u innych zwierząt, to opierał się na ana-
tomii porównawczej, jednak gdy połączył 
wielkość oczu ze świetnymi zdolnościami 
pamięciowymi, wystarczającym „dowo-
dem” stała się obserwacja jednego „okazu” 
– własnego kolegi. Co ciekawe, frenologia 
wyszła poza mury uniwersytetów i przeisto-
czyła się w swego rodzaju ruch społeczny. 

Oceny tego zjawiska dokonywane przez hi-
storyków nauki nie są jednoznaczne – jedni 
we frenologii widzą szkodliwą szarlatanerię, 
zaś inni burzliwe początki współczesnych 
nauk o mózgu.

Da się zaobserwować spore podobień-
stwo pomiędzy frenologią Galla a niektó-
rymi interpretacjami współczesnych da-
nych, uzyskiwanych choćby za pomocą 
fMRI. Niektórzy twierdzą nawet złośliwie, 
że mamy do czynienia z powrotem do fre-
nologii, czy też z neofrenologią. Wśród 
naukowców nie brakuje wciąż zwolen-
ników rozpowszechnionego w latach 80. 
ubiegłego stulecia, a nawiązującego do po-
mysłu Galla poglądu, że organizacja mó-
zgu ma charakter modularny. Zgodnie 
z tą ideą konkretne moduły – obszary za-
równo kory mózgowej, jak i starsze ewo-
lucyjnie struktury podkorowe – odpowia-
dają za nasze zachowania, zdolności po-
znawcze, emocje i treści umysłu. Zwolen-
nicy tego poglądu twierdzą, że fMRI po-
zwala nam uzyskać „obrazy umysłu”, któ-
re rozumiane są całkiem dosłownie. Czy 
znajdujemy się więc na dobrej drodze, aby 
dowiedzieć się wszystkiego o mózgowym 
podłożu życia naszych umysłów? Wiele 
pozwala sądzić, że odpowiedź jest twier-
dząca. Warto zachować jednak dozę zdro-
wego rozsądku i sceptycyzmu.

Czy przez dziurkę od klucza 
widać wszystko?

Jedną z zadziwiających cech mózgu jest 
jego plastyczność. Przejawia się ona m.in. 
w tym, że funkcje uszkodzonych struk-
tur przejmowane mogą być przez zdro-
we – dzięki temu możliwa jest choćby re-
habilitacja osób, których mózgi  uległy 
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M ożna zaryzykować stwierdze-
nie, że spośród wszystkich 
dziedzin wiedzy największy 
postęp dokonuje się obecnie 

w neuronauce, czyli dyscyplinie badają-
cej mózg oraz wpływ zachodzących w nim 
procesów na zachowanie całego organizmu. 
Również jak w żadnej innej dyscyplinie po-
stęp ten wzbudza społeczne zainteresowa-
nie – eksperymenty i teorie neuronaukowe 
opisywane są przez media, a nawet stają się 
przedmiotem kawiarnianych dyskusji, zaś 
książki neuronaukowców zajmują wysokie 
miejsca na listach bestsellerów. 

Dzieje się tak przede wszystkim dlate-
go, że badania prowadzone przez neuro-
naukowców często dotykają odwiecznych 
problemów filozoficznych, takich jak na-
tura świadomości, istnienie wolnej woli 
czy podstawy moralności, i skłaniają przy-
najmniej do przeformułowania lub dopre-
cyzowania tych pytań, a czasami wręcz 
proponują odpowiedzi podważające po-
toczne wyobrażenia o ludzkiej naturze. 
Co więcej, liczba projektów naukowych 

z przedrostkiem „neuro” w nazwie może 
przyprawiać o lekki zawrót głowy – napo-
tykamy już nie tylko neuropsychologię 
czy neurokognitywistykę, ale także: neu-
roestetykę, neuroekonomię, neurofilozo-
fię, neuroetykę, a nawet i neuroteologię. 

Łatwo więc ulec pokusie uznania, że to 
właśnie neuronauka jest  dyscypliną, któ-
ra rozstrzygnęła już (lub zrobi to nieba-
wem) ważkie problemy kondycji ludzkiej. 
Popularyzatorzy nauki, dziennikarze, 
a nawet sami uczeni często zapominają 
jednak, że czym innym są dane uzyskiwa-
ne za pomocą skomplikowanej i niezwy-
kle kosztownej aparatury, a czym innym 
teoretyczne interpretacje tych danych. 

Warsztat podglądacza
Neuronaukowcy dysponują współcześnie 
wieloma – dobrze wypróbowanymi oraz 
stosunkowo nowymi – metodami badaw-
czymi. Do tej pierwszej grupy należą m.in. 
badania wpływu uszkodzeń mózgu (lezji) 
na zachowanie oraz rejestrowanie aktyw-

ności elektrycznej pojedynczych neuronów. 
Drugą grupę stanowią natomiast metody 
obrazowania aktywności całego mózgu lub 
wybranych jego struktur za pomocą tech-
nik bazujących na rezonansie magnetycz-
nym (MR).

Choć całkiem niedawno neuroanato-
mia wzbogaciła się o zaawansowaną tech-
nikę wizualizacji struktury mózgu, opar-
tą na śledzeniu dyfuzji cząsteczek wody 
(DTI), największą uwagę przykuwa funk-
cjonalne obrazowanie rezonansem mag-
netycznym (fMRI). Główna zaleta tej upo-
wszechnionej w latach 90. XX wieku me-
tody wiąże się z możliwością „podgląda-
nia”, jak aktywność mózgu zmienia się 
w czasie wykonywania rozmaitych za-
dań. Co kilka sekund (w praktyce oko-
ło trzech) generowany jest nowy obraz, 
co pozwala „przyłapać mózg na gorącym 
uczynku”, gdy mierzy się on z zadania-
mi postawionymi przez badacza. Bodźce 
wyświetlane są zazwyczaj w specjalnych 
okularach lub odtwarzane za pomocą słu-
chawek, zaś badana osoba udziela odpo-

Czy można 
podglądać umysł?

MATEUSZ HOHOL

Badania neuronaukowe nie są łatwe: wymagają aparatury, wiedzy  
i świadomości ograniczeń. Łatwo się za to tworzy w tej dziedzinie mity.
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Wbrew granicom
GRZEGORZ JANKOWICZ

Spotkanie między nauką a humanistyką jest niezbędne także dlatego,  
że obydwa światy mogą się inspirować i wery�kować.

P ytanie o granicę danej dyscypliny 
nauki jest zarazem pytaniem o jej 
podstawową regułę, którą kieru-
ją się badacze – czyli nomos. Każda 

z dziedzin wiedzy posiada swój własny zbiór 
zasad. Grecki rzeczownik nomos tłumaczy 
się zazwyczaj jako „prawo”, ale źródłowy 
sens tego słowa był inny i odsyłał do gestu 
zajęcia jakiegoś terytorium.

Własne tory
Wyobraźmy sobie kawałek przestrzeni, któ-
ry grupa ludzi postanawia zaanektować, by 
utworzyć na nim nowe państwo. Chcą wy-
dzielenia strefy, odłączenia jej od reszty ob-
szaru, czyli wykreślenia granicy. Starożytni 
Grecy ów proces łączyli z ustanowieniem 
pierwszej reguły, która wyznaczała zakres 
dopuszczalnych działań danej wspólnoty 
i należących do niej jednostek. Zajmując te-
rytorium, natychmiast obrysowywano je li-
nią graniczną, a następnie tworzono właści-
we mu zasady postępowania. Ci, którzy się 
do nich stosowali, mieli prawo przebywać 
w granicach. Innym wstęp był wzbroniony.

Rozwój dyscyplin humanistycznych 
i przyrodniczych sprowadzał się do podziału 
uniwersum wiedzy na terytoria, które bar-
dzo często przypominały (i nadal przypo-
minają) warowne twierdze, zamieszkiwane 
przez strażników strzegących ich suweren-
ności. Granice były, rzecz jasna, potrzebne. 
Po pierwsze, by wyznaczyć zakres tematycz-
ny danej dziedziny: czym ma się zajmować 
humanistyka, a czym nauki przyrodnicze? 
Gdzie kończą się kompetencje filozofii, a za-
czynają powinności teorii nauki? Po drugie, 
granice pomagały w wypracowaniu metod 
badania, w tworzeniu narzędzi, bez których 
żadna z dyscyplin obejść się nie może. Po 
trzecie, wydzielenie konkretnych obszarów 
służyło pozyskiwaniu środków na studia 
i eksperymenty. Stawki były więc (i są) bar-
dzo wysokie, nie powinno zatem dziwić, że 
granice stawały się coraz szczelniejsze.

Największy podział zarysował się między 
humanistyką a naukami przyrodniczymi. 
W XX w. przedstawiciele obu obszarów wie-
dzy podkreślali rozłączność swych zaintere-
sowań, metod oraz celów. Na fundamental-

ne pytania (o naturę świata, o to, czym i kim 
jest człowiek, jakie jest nasze miejsce wśród 
innych bytów) udzielano całkowicie róż-
nych odpowiedzi. Ale nie sama różnica oka-
zała się źródłem problemu, lecz założenie, 
że dyscypliny humanistyczne i nauki przy-
rodnicze są względem siebie całkowicie nie-
współmierne. Że nauka podąża innym to-
rem niż humanistyka, że osiągnięcia jednej 
nie mają nic wspólnego z ustaleniami dru-
giej, że dialog między obydwoma światami 
jest nie tylko niemożliwy, ale wręcz zbędny.

Dialog, a choćby spór
W 1956 r. ukazała się książka Ch. P. Sno-
wa pt. „Dwie kultury”, która opowiada 
o podziale na kulturę naukową oraz huma-
nistyczną. Pierwsza powstaje i rozwija się 
w ośrodkach akademickich. Jest dostępna 
nielicznym specjalistom, którzy swe bada-
nia prezentują we własnym gronie, nie ma-
jąc narzędzi, które pozwoliłyby im przedło-
żyć efekty pracy szerszej publiczności. Dru-
ga natomiast, ignorując naukę, wypełnia 
przestrzeń społeczną własnymi narracjami. 
Snow sceptycznie odnosił się do ewentual-
nej zmiany tego stanu, ale w kolejnych wy-
daniach swej pracy sugerował, że w przy-
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szłości być może powstanie „trzecia kultu-
ra” – efekt bezpośredniego współdziałania 
między humanistami a naukowcami. 

Czterdzieści lat później John Brockman 
uczynił z frazy Snowa tytuł zredagowanego 
przez siebie zbioru tekstów różnych auto-
rów. Ale w jego wizji „trzecia kultura” jest 
zjawiskiem zupełnie innym. Zamiast alian-
su zwaśnionych światów, obserwujemy roz-
wój nowej kultury naukowej, która – już 
bez pośrednictwa humanistów – zaczęła się 
komunikować ze społeczeństwem, propo-
nując nowe modele myślenia. Fundamen-
tem tych ostatnich byłyby już nie dywaga-
cje filozofów i teologów, lecz efekty nauko-
wych badań. W domyśle: kultura naukowa 
gwarantuje pewniejszą podstawę naszych 
przeświadczeń o naturze świata i życiu.

We wstępie do rozprawy pt. „Czy fizyka 
jest nauką humanistyczną?” ks. prof. Michał 
Heller twierdzi, że Brockmanowska wiara 
w nieograniczone możliwości nauki, która 
doskonale radzi sobie bez wsparcia huma-
nistyki, jest bezpodstawna. Nie chodzi bo-
wiem jedynie o popularyzację efektów ba-
dań i umieszczenie ich w przestrzeni pu-
blicznej, ale przede wszystkim o wspólny 
namysł nad kwestiami, które ani w obrę-
bie nauk przyrodniczych, ani humanisty-
ki nie znajdują ostatecznego rozstrzygnię-
cia. Zgadzam się z tą tezą, ale chętnie bym 
ją wzmocnił. Spotkanie na granicy między 
humanistami a naukowcami jest potrzeb-
ne także dlatego, że oba światy mogą się in-
spirować i weryfikować. Osiągnięcia nauk 
przyrodniczych zmieniają sposób postrzega-
nia rzeczywistości, wskazując zjawiska oraz 
procesy, których wcześniej nie uwzględnia-
liśmy. Z drugiej strony – humanistyczny na-
mysł może pomóc w powstrzymaniu pew-
nych działań naukowych, których celem 
jest np. nadmierna technologizacja naszego 
życia. Nie chodzi bowiem jedynie o pozna-
nie, o naukowe efekty prowadzonych przez 
nas badań, lecz przede wszystkim o ich 
wpływ na naszą egzystencję. Celem nie po-
winno być wynajdywanie nowych narzędzi 
do władania jakimś terytorium, lecz jego do-
bre zamieszkiwanie. 

Rozwój ludzkości jest stymulowany nie 
tylko przez pokonywanie przeszkód, mate-
rialnych czy intelektualnych. Także – cza-
sem – przez ich ustanawianie. Humanistyka 
i nauka nie mogą się zamykać w swych gra-
nicach, lecz muszą działać wbrew tym gra-
nicom, inicjując nieustający dialog, przera-
dzający się – dlaczegóż by nie! – w otwarty 
spór.   ņ

DR GRZEGORZ JANKOWICZ jest krytykiem 
literackim i dyrektorem wykonawczym Festiwalu 
Kopernika. 

12

t y g o d n i k  p o w s z e c h n y   4 0  |  5  p a ź d z i e r n i k a  2 0 1 4

 uszkodzeniu (neuronauka porzuciła 
spotykany jeszcze niekiedy w szkołach 
mit, jakoby mózgi osób dorosłych nie 
były podatne na żadne zmiany). Oczywi-
ście plastyczność ta ma swoje granice, jed-
nak z pewnością trzeba zapomnieć o moż-
liwości przyporządkowania jeden-do-je-
den danej funkcji do określonej struktu-
ry mózgowej. Co więcej, jedno z najważ-
niejszych odkryć neuronauki ostatnich lat 
dotyczy tzw. neuronów lustrzanych. Ba-
dacze z Parmy odkryli, że te same neuro-
ny kory motorycznej mózgu aktywowane 
są zarówno wtedy, gdy makak sam chwy-
ta przedmiot, jak i wtedy, gdy tylko obser-
wuje analogiczną czynność wykonywaną 
przez inną małpę (np. naukowca). Okazu-
je się więc, że pewne komórki, czy też ich 
zespoły, mogą kodować informacje doty-
czące pozornie tak odległych sfer aktyw-
ności jak widzenie (percepcja) i chwytanie 
czegoś (działanie). Nie istnieje więc mó-
zgowy „moduł chwytania” odseparowany 
od „modułu widzenia”.

Jeśli chodzi o samo obrazowanie mó-
zgu za pomocą funkcjonalnego rezonan-
su magnetycznego, problemy sprawia po-
średni charakter tej techniki. Jak pamię-
tamy, faktycznie mierzona jest nie tyle 
aktywność mózgu, co skorelowane z nią 
przemiany metaboliczne – sygnał BOLD. 
Z badań aktywności pojedynczych neu-
ronów, gdzie pomiar dokonywany jest za 
pomocą mikroelektrod wprowadzanych 
bezpośrednio do tkanki, wiadomo, że nie 
wszystko, co dzieje się w naszych mó-
zgach, odciska swe piętno w postaci sy-
gnału rejestrowanego przez aparaturę re-
zonansu magnetycznego. Pewne ekspery-
menty pokazują, że sygnał BOLD, infor-
mujący o zmianach poziomu krwi niosą-
cej tlen, wcale nie musi się ściśle wiązać   
z aktywnością komórek nerwowych. 

Oczywiście, wiedza ta nie podważa 
całkowicie fundamentalnego założenia, 
na którym opiera się najpopularniejsza 
i prawdopodobnie najlepsza technika ob-
razowania aktywności mózgu, jaką obec-
nie dysponujemy, ale pokazuje, że nie 
mówi nam ona wszystkiego. Problemem 
jest ponadto rozdzielczość aparatury. 
W odstępach czasowych, gdy uzyskiwa-
ne są kolejne obrazy, w mózgu dzieje się 
bardzo dużo. 

Jeszcze innym przykładem „proble-
mów z fMRI” jest przyznanie w 2012 r. 
Craigowi Bennettowi, Abigail Baird, Mi-
chaelowi Millerowi i George’owi Wol-
forowi nagrody Ig Nobla (potocznie na-
zywanej „antynoblem”). Wykorzystując 
aparaturę MR oraz statystykę, zauważy-
li oni „mózgowy sygnał”... martwego ło-
sosia atlantyckiego. Przykład ten poka-

zuje, że ograniczenia techniczne to nie 
wszystko. Na domiar złego, niektórzy 
uczeni swobodnie podchodzą do standar-
dów badawczych.

Niekiedy trudno również wnioskować, 
czy uczestnik eksperymentu, rozwią-
zujący jakiś problem leżąc w klaustro-
fobicznych warunkach, w głośnej i nie-
wygodnej maszynie, nierzadko nawet 
przez godzinę, w normalnych życiowych 
warunkach zachowałby się tak samo. 
Np. w badaniach dylematów moralnych 
może paść pytanie – skądinąd bardzo ży-
ciowe – o to, czy uczestnik ściągałby na 
egzaminie, wiedząc, że gdyby spostrzegł 
to profesor, mógłby zastosować zbiorowe 
kary. Czy badany w prawdziwym życiu 
postąpiłby dokładnie tak, jak odpowie-
dział w eksperymencie?

Oczywiście, każdy eksperyment na-
ukowy wiąże się z uproszczeniami. Jest 
wręcz tak, że nowożytna nauka narodzi-
ła się, gdy zamiast poszukiwania ostatecz-
nej natury doceniono wartość idealizacji. 
Jednak w przypadku badania zachowań 
w sytuacjach społecznych i moralnych, 
które interesują neuronaukowców i eks-
cytują popularyzatorów, uproszczenia te 
mogą być szczególnie trudne do zaakcep-
towania. Sceptyk mógłby powiedzieć, że 
warunki panujące w fMRI i wiedza, że 
uczestniczy się w sztucznej, zaaranżowa-
nej przez zespół badawczy sytuacji ekspe-
rymentalnej, nie może prowadzić do rze-
telnej wiedzy. To zdecydowanie zbyt ra-
dykalny sceptycyzm, jednak życie bogate 
jest w niuanse, których nie da się włączyć 
w plan eksperymentalny.

Neuronauka – to skomplikowane
Neuronauka może się chlubić ogromny-
mi sukcesami, ale zdrowy sceptycyzm, po-
wstrzymujący wyciąganie zbyt pochopnych 
wniosków, bez wątpienia jej nie zaszkodzi. 
Podobnie jak nie ma w świecie dwóch iden-
tycznych odcisków palców, nie ma również 
dwóch takich samych mózgów. Tak samo 
jak gołym okiem widzimy różnice w wyglą-
dzie ludzi, tak nawet laik zauważy, że ob-
razy dwóch różnych mózgów silnie się od 
siebie różnią. Mózg nie jest ponadto ściśle 
zaprogramowanym komputerem – a przy-
najmniej jest nie tylko nim. Skomplikowa-
na maszyneria neuronalna sterowana jest 
licznymi substancjami chemicznymi, zwa-
nymi neurotransmiterami. Modulują one 
połączenia międzyneuronalne, a te z kolei 
wpływają na nasze nastroje i zachowania 
– także te społeczne.

Maszyneria, która czyni nas tym, kim 
jesteśmy, jest naprawdę skomplikowa-
na i subtelna. Podróż w głąb mózgu to fa-
scynująca przygoda i naprawdę warto się 
 w nią udać. Prócz książek i artykułów nie za-
szkodzi zabrać w nią jednak także zdrowego 
rozsądku.  ņ
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(ur. 1954) holenderski filo-
zof, autor wielu książek po-
święconych relacjom nauki 
i religii oraz redaktor na-
czelny prestiżowego czaso-
pisma naukowego „Zygon”. 

TAKICH GRANIC jest wie-
le. Znaczna część to grani-
ce praktyczne: gdy brakuje 

nam danych lub nie jesteśmy 
w stanie trafnie przewidywać. 
Ale istnieją też granice dale-
ko bardziej fundamentalne. 
Jedna z nich polega na tym, 
że nauka zawsze wyjaśnia 
stan aktualny, odnosząc się 
do stanów wcześniejszych: 
jeśli chcesz zrozumieć dzi-
siejszą pogodę, musisz 
wiedzieć, jaka pogoda była 
wczoraj czy przedwczoraj. 
Dlatego np. na pytanie: „Dla-
czego coś w ogóle istnieje?” 
– nauka nie potrafi udzielić 
odpowiedzi. Bo wymagało-
by to poznania stanu wcze-
śniejszego, a właśnie o ów 

stan wcześniejszy pytamy. 
To jakby chcieć się zbliżyć 
do horyzontu – zaraz poja-
wia się nowy horyzont i nie 
wiadomo, co jest poza nim.  
Inna tego rodzaju granica 
tyczy się wartości. Zarów-
no sądów na temat pięk-
na, jak i sądów moralnych: 
o dobru i złu. Ludzkie zacho-
wanie daje się wytłumaczyć 
naukowo, ale wciąż pozosta-
je pytanie, czy jest ono do-
bre, czy złe. Odpowiedź na 
nie wymaga zdecydowanie 
szerszej perspektywy niż 
ta, której dostarcza wyja-
śnianie naukowe.

WIELKIE PYTANIA

CZY ISTNIEJĄ GRANICE NAUKI? 




