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Pogląd klasycznej 
kognitywistyki na umysł

• Język myśli: Wyższe procesy 
umysłowe rozważane są w 
kategoriach manipulacji na 
arbitralnych, amodalnych, quasi-
językowych symbolach (Fodor, 1980) 

• Za poznanie odpowiadają 
wyspecjalizowane struktury mózgowe 
(np. PFC), inne niż obszary związane 
z percepcją i kontrolą ruchu 

• Metafory: komputer (Searle, 1980), 
kanapka (Hurley, 2008)



Myślenie abstrakcyjne:  
kluczowy problem ucieleśnionej kognitywistyki

Nasze umysły są ucieleśnione, to 
znaczy poznanie jest ograniczane, a 
zarazem gruntowane, przez nasze 
ciała, które są konkretne, wchodzą w 
interakcje z innymi konkretnymi ciałami 
i działają w konkretnym środowisku. 

 
„Istnieje ogólna zgoda, co do tego,  
że w pełni abstrakcyjne pojęcia stanowią 
szczególne wyzwanie dla ucieleśnionego 
poznania” (Dove, 2016, Psych Bull Rev)



„Wiedza o liczbach jest 
i d e a l n y m p o l e m 
t e s t ow a n i a z a ło ż eń 
ucieleśnionego poznania”.

Martin 
Fischer



Metafora: Mechanizm poznawczy, polegający na 
odwzorowywaniu przedmiotów z jednej 
dziedziny (źródłowej) na przedmioty innej 
dziedziny (docelowej).

Umożliwia nam rozumienie 
pojęć abstrakcyjnych, przy 
użyciu pojęć konkretnych.



George Lakoff





CODZIENNE POJĘCIA 
A MATEMATYKA

• Matematyczne pojęcie rekurencji (rekursji) bazuje na 
potocznym pojęciu powtarzającego się działania.

• Geometryczne pojęcie obrotu (np. figury ) wykorzystuje 
powszechne zdolności do obracania obiektów w sposób 
fizyczny i mentalny.

• Matematyczne pojęcie pochodnej opiera się na 
codziennych pojęciach ruchu i zbliżania się do granicy.

• Matematyczne pojęcie klasy (zbioru) wykorzystuje 
codzienne pojęcie kolekcji przedmiotów, znajdujących  
się w ograniczonej przestrzeni.



KATEGORIE SĄ POJEMNIKAMI





KLASY SĄ POJEMNIKAMI



METAFORY 
GRUNTUJĄCE ARYTMETYKĘ

• Arytmetyka to zbiór przedmiotów

• Arytmetyka to konstrukcja przedmiotu 

• Arytmetyka pomiar za pomocą pręta 

• Arytmetyka to ruch wzdłuż ścieżki 











Liczby to miejsca na 
osi liczbowej

W y g ląd a t o t a k , j a k b y l i c z b y 
rozmieszczone były na [umysłowym] 
odcinku w ten sposób, że każde 
miejsce odpowiada pewnej wielkości. 
Z b l i ż o n e d o s i e b i e l i c z b y 
reprezentowane są w sąsiednich 
miejscach (...). Co więcej, myślenie 
metaforyczne pozwala na orientację osi 
liczbowej w przestrzeni: zero znajduje 
się skrajnie z lewej strony, większe 
liczby znajdują się natomiast coraz 
bardziej na prawo” (Dehaene, 2011).



inne idee 
matematyczne
• algebra (w tym także Boole'a) 

• podstawy rachunku całkowego i 
różniczkowego 

• różne zagadnienia związane z 
nieskończonością 

• równanie Eulera (obszerne studium 
przypadku) 

• filozofia matematyki (platonizm jako 
matematyczny romantyzm)



„Z raju, który stworzył 
nam Cantor, nikt nie 
powinien być w stanie 
nas wypędzić”.

David Hilbert

NIESKOŃCZONOŚĆ



DWA UJĘCIA 
NIESKOŃCZONOŚCI
• Nieskończoność potencjalna:

• dotyczy wykonywania operacji matematycznych

• jeśli wyobrazimy sobie ciąg liczb naturalnych 1, 2, 3, 4…, to wiemy, że niezależnie 
jak jest długi, zawsze możemy dopisać następną liczbę

• potencjalnie nieskończona jest więc procedura konstrukcji niektórych obiektów 
matematycznych

• Nieskończoność aktualna:

• nieskończona struktura, która dana jest „od razu”,  
bez konieczności wykonywania jakichkolwiek operacji

• nieskończoność aktualna jest obiektem matematycznym,  
na którym możemy dokonywać rozmaitych operacji



STRUKTURA ASPEKTOWA
• Struktura ogólnego schematu kontroli motorycznej odpowiada ogólnej 

strukturze pojęciowej zdarzeń (w językoznawstwie: aspekt; Narayanan, 1997)

• „Ten sam mechanizm neuronalny, który pozwala na kontrolę ruchów ciała, może 
odpowiadać za logiczne wnioskowania o strukturze działania w ogóle” (Lakoff i 
Johnson, 1999).

• Aspekt niedokonany: struktura niekończącego  
się procesu (czasownik „oddychać”).

• Aspekt dokonany: całość ukończonego procesu  
(czasownik „skakać” mówi o procesie, w którym  
wyróżnić można początek i koniec).



STRUKTURA 
ASPEKTOWA W MATEMATYCE
• Obrót figury geometrycznej o określoną liczbę stopni 

ma swój początek i koniec (Dokonany);

• W przypadku wszelkich obliczeń końcem jest podanie 
wyniku (Dokonany);

• Pojęcie ciągłości funkcji odnosi się do  
ciągłego ruchu, który ze swej natury  
nie ma zakończenia (Niedokonany);



NIESKOŃCZONOŚĆ 
POTENCJALNA

• Z „nieskończonością” mamy do czynienia na co dzień za każdym 
razem, gdy myślimy o procesie niedokonanym (np. o lecącym ptaku 
lub oddychaniu).

• Ciągłe, niemające końca procesy rozumiemy jako „powtarzające się 
w nieskończoność (iterowane bez końca), w których każda z iteracji 
ma swój punkt kulminacyjny i wynik”.

• „Nieskończenie ciągły proces osiągania granicy 
rozumiany jest metaforycznie jako sekwencja  
ściśle określonych kroków” (Lakoff & Núñez).



„Idea nieskończoności aktualnej w matematyce 
jest metaforyczna w tym sensie, że różne 
przypadki nieskończoności aktualnej wykorzystują 
metaforyczne pojęcie ostatecznego wyniku 
procesu, który nie ma końca. Dosłownie nie może 
być czegoś takiego, jak wynik niekończącego się 
procesu: jeśli proces nie ma końca, nie może mieć 
„ostatecznego wyniku”. Mechanizm metaforyzacji 
dopuszcza jednak konceptualizację „wyniku” 
nieskończonego procesu (…) w kategoriach 
procesów, które mają koniec (…). Wszystkie 
przypadki nieskończoności aktualnej (…) są 
przypadkami szczególnymi ogólnej metafory 
pojęciowej, w której procesy ciągnące się w 
nieskończoność konceptualizowane są jako mające 
kres i ostateczny wynik” (Lakoff & Núñez, 2001).



NIESKOŃCZONOŚĆ 
AKTUALNA

Działanie podstawowej metafory nieskończoności (Basic Metaphor of 
Infinity):

• pewien element dziedziny źródłowej (istnienie ostatecznego  
wyniku pewnego powtarzającego się procesu) przenoszony jest do 
dziedziny docelowej (procesów ciągnących się w nieskończoność)

• ostateczny wynik ciągnącego się w nieskończoność procesu jest 
tożsamy z nieskończonością aktualną

powtarzające się procesy,
które mają zakończenie

powtarzające się procesy,
które ciągną się w 
nieskończoność

→



ODRZUCENIE 
PLATONIZMU

„Jeś l i t r anscendentna p latońska 
matematyka nawet istnieje, istoty 
ludzkie nie mają do niej dostępu. Tym 
samym przekonanie o istn ieniu 
p l a t o ń s k i e j m a t e m a t y k i , j e s t 
przedmiotem wiary, w dużym stopniu 
podobnej do wiary religijnej (…). 
Jedyną matematyką, którą istoty ludzkie 
znają, albo mogą poznać, jest tym 
samym matematyka osadzona w ludzkim 
umyśle (…)” (Lakoff i Núñez, 2001).



UZASADNIENIE TEORII 
METAFOR

• Pierwotnym źródłem danych w całej teorii metafor Lakoffa i 
wsp. nie są eksperymenty, ale (niekorpusowe) analizy językowe

• Badania behawioralne nad związkami reprezentacji umysłowych 
liczb i przestrzeni można próbować interpretować w 
kontekście metafor "Arytmetyka to ruch wzdłuż ścieżki" oraz 
"Liczby to punkty na osi" (brakuje badań wielu innych metafor).

• Koncepcja metafor nie dostarcza precyzyjnych przewidywań 
neuronaukowych, jednak zgodnie z ideą ucieleśnienia wydaje 
się, że przetwarzanie pojęć matematycznych powinno pociągać 
aktywacje obszarów sensoryczno-motorycznych.



• Zgodnie z metaforą Arytmetyka to Ruch 
Wzdłuż Ścieżki dodawanie jest ruchem 
"od" punktu początkowego, a 
odejmowanie ruchem "do" niego

• Badane osoby miały rozwiązywać proste 
problemy arytmetyczne wskazując myszką

• Czasy reakcji (dryf myszki) odzwierciedlały 
kierunek mentalnej osi liczbowej







Efekt SNARC 
(Spatial-Numerical 

Association of 
Response Codes)*

*Zależność przestrzenna między liczbą  
a rodzajem odpowiedzi (Mackiewicz, 2012)

Podejmując decyzje dotyczące liczb, 
osoby badane reagują szybciej na 
liczby o (względnie) małej wartości po 
lewej stronie ciała, podczas gdy na 
liczby o (względnie) dużej wartości, po 
prawej stronie. 

Typowe zadania: 
• czy liczba jest parzysta/nieparzysta?  
• czy liczba jest większa czy mniejsza 

niż (np. 5)? 



• Związki mentalnych 
reprezentacji liczb i 
przestrzeni są skomplikowane 
i zależą od wielu czynników,  
w tym wieku (etapu rozwoju 
poznania matematycznego). 

• Trudno wyjaśnić je w oparciu o 
pojedynczą metaforę.

doi: 10.1111/nyas.14355



Brak efektu SNARC u profesjonalnych matematyków

W innych zjawiskach tradycyjnie wiązanych z mentalną 
osią liczbową nie różnią się jednak od grup kontrolnych



Model potrójnego 
kodowania liczb Dehaene'a

HIPS - obupółkulowy poziomy odcinek 
bruzdy śródciemieniowej:
analogowa reprezentacja wielkości
AG - lewy zakręt kątowy:
językowa reprezentacja liczby
PSPL - obupółkulowy tylny górny płacik 
ciemieniowy:
wizualno-uwagowy aspekt liczby



• Problemy z adekwatnością historyczną teorii

• Autorzy popełnili błędy matematyczne

• Zaniedbanie alternatywnych konceptualizacji  
(np. Dedekind wyobrażał sobie zbiory jako 
przepaści)

• Pochopność filozoficzna

• Zaniedbanie problematyki dowodu

• Choć Lakoff i Núñez rekonstruują wiele działów  
i pojęć matematycznych pomijają działy, takie 
jakie jak np. geometria euklidesowa czy topologia.

także: 2011, 2012, 2013

Zarzuty prof. Pogonowskiego 
do pracy Lakoffa i Núñeza



Zarzuty wobec koncepcji 
metafor Lakoffa w ogóle

• Dane: Koncepcja metafor ma być teorią poznania, a język będący podstawowym źródłem 
danych nie odzwierciedla dobrze procesów poznawczych (Murphy, 1997, Cognition). 

• Nie zawsze jest także, że znaczenie pojęcia konkretnego z metafor Lakoffa jest łatwiej 
uchwytne (a przez to przyswajane szybciej) niż pojęcie abstrakcyjne (np. "Argumentowanie 
to wojna") (Dove 2011, Front in Psych). 

• Nieadekwatność rozwojowa: dzieci uczą się rozumieć metafory stosunkowo późno (8-11 
lat), zatem trudno wyobrazić sobie aby metafora była podstawowym mechanizmem 
pojęciowym (Reynolds & Ortony, 1980, Child Development). 

• Metafora podkreśla podobieństwo między dziedzinami, ale ukrywa różnice; żeby ją  
zrozumieć trzeba znać obydwa pojęcia (Dove, ibid.). 

• Brak szczegółowego opisu działania mechanizmu. 

• Przetwarzaniu pojęć abstrakcyjnych nie zawsze  
towarzyszą aktywacje sensoryczno-motoryczne,  
a nawet jeśli, to niekonicznie są one przyczynowe. 

• Niedoszacowanie roli języka w myśleniu abstrakcyjnym.



Czy to koniec 
ucieleśnienia matematyki?

(2018)



Teoria metafor zawodzi, ale 
jako co?

• Teoria mechanizmów poznania matematycznego; 

• Element programu badawczego (w sensie Lakatosa) 
ucieleśnionej matematyki; jeśli tak to czy element „rdzenia” 
czy „pasa ochronnego”? 

• Narzędzie heurystyczne do badania  
mechanizmów poznania matematycznego  
(kontekst odkrycia); 

• Narzędzie edukacji matematycznej  
(WMCF jako podręcznik do nauki  
matematyki);



Czy ucieleśnienie 
działa na zasadzie 

„wszystko albo nic”?



Teoria podwójnego 
kodowania  

(Paivio, 1986)

Teoria symboli 
percepcyjnych 

(Barsalou, 1999)





• Językowe artefakty poznawcze: wytwory 
kulturowe, które umożliwiają zachowywanie 
informacji i operowanie nimi, wpływając na 
nasze zdolności poznawcze (Norman, 1991) 

• Są składnikami „nisz kulturowych”, czyli 
struktur, w których łatwiej jest rozwiązywać 
problemy, a także które umożliwiają nowe formy 
myślenia i rozumowania (Clark, 2006) 

• Nową formą jest systematyczne (dedukcyjne) 
myślenie abstrakcyjne (np. Hohol, 2020) 

• Zinternalizowany język naturalny, język 
profesjonalny i notacje symboliczne jako  
nabyte formy „języka myśli” (Fodor, 1980)



Podsumowanie
• Teoria metafor Lakoffa w ogóle, oraz jej aplikacja do matematyki są 

uwikłane w szereg problemów; 

• Teoria metafor zawodzi jako teoria poznawczych mechanizmów 
matematyki (pojęć abstrakcyjnych); 

• To fiasko nie oznacza, całkowitej nieprzydatności teorii (heurystyka 
badawcza, narzędzie edukacyjne); 

• Fiasko teorii metafor nie oznacza tego,  
że matematyka nie jest ucieleśniona 

• Istnieją inne, bardziej przekonujące  
i obiecujące teorie ucieleśnienia matematyki,  
jednak nie jest to mocne ucieleśnienie;



Dziękuję za 
uwagę!

• email: 
mateusz.hohol@uj.edu.pl 

• strona: www.hohol.pl  

• slajdy dostępne na stronie 
w materiały => konferencje

Szczególne podziękowania za 
wcześniejsze dyskusje o 
metaforach i abstrakcji: 

Jerzy Pogonowski (UAM) 
Rafael Núñez (UCSD) 

Piotr Winkielman (UCSD) 
Bartosz Brożek (UJ) 
Edward Nęcka (UJ) 

Marcin Miłkowski (PAN) 
Krzysztof Cipora (LboroU) 
Klaus Willmes (U Aachen) 
H.-C. Nuerk (U Tübingen)
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