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A BSTRAKT. W odczycie odniesiemy si˛e krytycznie do koncepcji matematyki ucieleśnionej, propagowanej w monografii Lakoff, Núñez
2000. Autorzy monografii staraja˛ si˛e objaśnić genez˛e i funkcjonowanie matematyki za pomoca˛ tworzenia metafor poj˛eciowych. Teori˛e metafor poj˛eciowych z sukcesem zastosowano w lingwistyce (Lakoff, Johnson 1980). Naszym zdaniem, teoria ta nie odzwierciedla
jednak całej złożoności kontekstu odkrycia w matematyce. Pewne elementarne poj˛ecia matematyczne istotnie można eksplikować przez odwołanie si˛e do tworzenia metafor poj˛eciowych. Jednak poj˛ecia bardziej zaawansowanej matematyki umykaja˛ takiej eksplikacji - przykłady podajemy w odczycie (np.: ulubiona metafora poj˛eciowa autorów, czyli Podstawowa Metafora Nieskończoności każe powołać do
istnienia szereg najwolniej rozbieżny, co - na mocy stosownych twierdzeń - jest absurdem). Wskazujemy na potkni˛ecia natury historycznej
oraz bł˛edy matematyczne, popełnione przez autorów. Polemizujemy
również z ich wnioskami natury filozoficznej. Sumujac,
˛ uważamy propozycje Lakoffa i Núñeza za zbyt brawurowo uproszczona˛ koncepcj˛e
matematyki. Jawi si˛e nam ona jako dość arbitralne przyłożenie teorii
metafor poj˛eciowych do tego materiału, który znajdujemy w elementarnych podr˛ecznikach matematyki, nie zdaje natomiast adekwatnie
sprawy z tworzenia matematyki przez zawodowych matematyków.
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Matematyka ucieleśniona: założenia i tezy
1. Metafory poj˛eciowe polegaja˛ na swoistym odwzorowaniu:
poj˛ecia, zwykle bardziej konkretne, z jednej dziedziny powiazane
˛
sa˛ z tworzonymi, zwykle bardziej abstrakcyjnymi,
poj˛eciami dziedziny drugiej. Ważny jest przy tym ów twórczy charakter metafor, a także to, że sa˛ one odwzorowaniami zachowujacymi
˛
pewne informacje. Zwykle mawia
si˛e, że odwzorowania metaforyczne zachowuja˛ pewne własności poj˛eć. Różnica mi˛edzy metafora˛ oraz analogia˛ miałaby polegać na tym, że w analogii porównujemy istniejace
˛ w dwóch dziedzinach poj˛ecia, a w metaforze poj˛ecia
w drugiej dziedzinie sa˛ tworzone.
2. LN twierdza,˛ że obalili mit, głoszacy,
˛ iż matematyka ma
charakter obiektywny, jest jakoś obecna w świecie, jej istnienie jest niezależne od jakichkolwiek umysłów, a przy
tym matematyka uprawiana przez ludzi pozwala nam odkrywać prawdy o świecie.
3. Do podstawowych założeń przyjmowany przez LN należa:
˛
(a) Umysł jest ucieleśniony, a zatem natura naszych ciał,
mózgów oraz codziennego funkcjonowania kształtuje
ludzkie poj˛ecia i rozumowania, w szczególności matematyczne.
(b) Wi˛ekszość procesów myślowych (w tym tych zwia˛
zanych z matematyka)
˛ jest niedost˛epna naszej świadomości.
(c) Abstrakcje ujmujemy w postaci metafor poj˛eciowych,
przenoszac
˛ poj˛ecia zwiazane
˛
z aktywnościa˛ sensoro2

motoryczna˛ do innych dziedzin, w tym dziedzin matematycznych.
4. Autorzy wyróżniaja˛ dwa typy metafor poj˛eciowych w matematyce:
(a) Metafory bazujace.
˛ Dostarczaja˛ podstawowych, bezpośrednio ugruntowanych poj˛eć. Dla przykładu: dodawanie jako grupowanie razem obiektów.
(b) Metafory łacz
˛ ace.
˛ Dostarczaja˛ bardziej abstrakcyjnych
poj˛eć. Dla przykładu: liczby to punkty na prostej, figury geometryczne to równania algebraiczne.
5. Wyrażanie w j˛ezykach etnicznych różnego rodzaju zależności stanowi (dla kognitywistów) podstaw˛e do wyodr˛ebnienia odpowiednich schematów obrazowych (image schemas). Przykładem takiego schematu jest: pojemnik (wraz
z wn˛etrzem, brzegiem, zewn˛etrzem). Schematy zwiazane
˛
sa˛ też z systemami zależności aspektowych. Ruch i jego
wyrażanie dostarczaja˛ schematu źródło–droga–cel, itd.
6. Niezwykle ważna jest tzw. BMI – podstawowa metafora
nieskończoności (Basic Metaphor of Infinity). Punktem wyjścia jest rozumienie procesów jako ruchów, przy czym
procesy ciagłe,
˛
bez wyraźnego ich zakończenia, ujmowane
sa˛ jako (dyskretne) procesy powtarzalne. Uzasadnienia dla
takich metafor znajduja˛ kognitywiści m.in. w systemach
aspektowych j˛ezyków etnicznych. Tak wi˛ec, zdaniem autorów, wprowadzanie wszelakich obiektów infinitarnych,
granicznych jest motywowane metafora,˛ która każe „uzupełnić” powtarzalny process, z nieokreślona˛ liczba˛ owych
powtórzeń, przez ostateczny wynik takiego procesu. Ten
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ostateczny wynik to nowy obiekt, majacy
˛ cechy nieskończoności aktualnej.
7. Pominiemy tu omawianie kolejnych przykładów metafor
poj˛eciowych, które LN proponuja˛ jako metod˛e wprowadzania poj˛eć matematycznych (w arytmetyce, algebrze,
analizie). W polskiej literaturze filozoficznej dost˛epne sa˛
omówienia – np. Hohol 2011, Pogonowski 2011.
8. Jeśli chcemy stosować ustalenia i metody nauk kognitywnych do (genezy i funkcjonowania) matematyki, to powinniśmy starać si˛e odpowiedzieć m.in. na nast˛epujace
˛ pytania:
(a) Jakie konkretnie mechanizmy działania ludzkiego mózgu oraz umysłu pozwalaja˛ ludziom na tworzenie poj˛eć matematycznych oraz rozumowania matematyczne?
(b) Czy matematyka ugruntowana na mózgu i umyśle jest
cała˛ istniejac
˛ a˛ matematyka?
˛ Czy też racj˛e bytu ma
matematyka w duchu Platońskim, przekraczajaca
˛ ciała
i umysły oraz nadajaca
˛ struktur˛e kosmosowi (temu
oraz wszystkim możliwym)?
LN staraja˛ si˛e odpowiedzieć głównie na pierwsze z tych
pytań. Jeśli chodzi o pytanie drugie, to odpowiedź autorów
jest nast˛epujaca:
˛
(a) Problem istnienia matematyki rozumianej po Platońsku nie może być rozważany na drodze naukowej. Byty
Platońskie nie moga˛ być percypowane przez ciało, mózg,
umysł. Nauka nie może dowieść ani obalić twierdzenia o istnieniu bytów Platońskich, podobnie jak w przypadku istnienia lub nieistnienia Boga.
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(b) Rozumienie matematyki przez ludzi polegać może jedynie na uj˛eciu jej w terminach dost˛epnych mózgowi
oraz umysłowi.
(c) To, czym jest ludzka matematyka jest empirycznym
problemem naukowym, a nie problemem matematycznym ani filozoficznym. Tak wi˛ec, jedynie nauki kognitywne, badajace
˛ mózg, umysł oraz wia˛żace
˛ je zależności sa˛ w stanie odpowiedzieć jaka jest istota ludzkiej matematyki. W konsekwencji, całość matematyki
to ludzka matematyka.
(d) Gdyby jednak uważać pytanie o istot˛e matematyki nie
za pytanie naukowe lecz filozoficzne (albo i nawet religijne), to np. istnienie rzekomego Platońskiego świata
matematyki oraz obiektywność jej prawd uzasadniane
byłyby na drodze, która obecnie nie może zostać uznana
za naukowa.˛
9. Niektóre konkluzje teoretyczne i filozoficzne, które proponuja˛ LN sa˛ nast˛epujace:
˛
(a) Matematyka jest produktem ludzkim, zdeterminowanym przez nasza˛ biologi˛e, system poj˛eciowy oraz czynniki społeczne i kulturowe.
(b) Metafory poj˛eciowe sa˛ podstawowym, neuronalnie ugruntowanym mechanizmem poznawczym.
(c) Matematyka jest skuteczna w charakteryzowaniu różnych aspektów świata oraz w przewidywaniu. Rozwijaliśmy si˛e w taki sposób, że poznanie potoczne dopasowuje nas do świata. Matematyka jest systematycznym rozszerzeniem tego właśnie poznania.
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(d) Skuteczność matematyki jest wynikiem ewolucji oraz
kultury. Ewolucja wykształciła nasze ciała i mózgi tak,
że otrzymaliśmy neuronowe zdolności dla reprezentowania podstaw arytmetyki oraz pierwotnych zależności przestrzennych. Kultura pozwoliła, poprzez prowadzone miliony lat obserwacje natury na wykształcenie coraz bardziej skomplikowanych środków matematycznych. Połaczenie
˛
idei matematycznych oraz
ludzkich doświadczeń świata ma miejsce w ludzkim
umyśle.
(e) Rozwój systemów pisma umożliwił też rozwój notacji matematycznej. Metafory dyskretyzacji pozwoliły
na precyzyjne uj˛ecie stale rosnacej
˛ liczby poj˛eć matematycznych. Ludzka zdolność do tworzenia metafor
poj˛eciowych pozwoliła na matematyzacj˛e (a czasem
nawet arytmetyzacj˛e) poj˛eć potocznych, takich jak:
kolekcje, wymiary, symetrie, zależność i niezależność
przyczynowa, itd.
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Matematyka ucieleśniona: krytyka

Nasze watpliwości
˛
przedstawimy w formie dość skrótowej, hasłowo jedynie przywołujac
˛ odnośne zagadnienia. W każdym
przypadku możliwa jest, jak sadzimy,
˛
gł˛ebsza analiza anonsowanego problemu, która pozwoliłaby przesadzić,
˛
czy zarzuty
sa˛ zasadne czy też np. wynikaja˛ z naszego niezrozumienia.
1. Teoria mnogości. Metafora pojemnika jest trafna jedynie
w przypadku niedużych skończonych kolekcji. Warto zwrócić uwag˛e, że teoria mnogości powstała w wyniku refleksji
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nad bardzo złożonymi kolekcjami – konstrukcjami w uniwersum liczb rzeczywistych. Autorzy dokonuja˛ pewnych
uproszczeń i przeinaczeń, piszac
˛ o zbiorach (nie wspominaja˛ o aksjomacie zast˛epowania, w sposób niepełny pisza˛ o hierarchii zbiorów nieskończonych). Nie widzimy,
w jaki sposób BMI miałaby pomóc w odróżnieniu mocy
przeliczalnych od nieprzeliczalnych.
2. Metafory Dedekinda. Proste metafory przekroju (geometryczna i arytmetyczna, w terminologii autorów) to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o analiz˛e idei matematycznych zwiazanych
˛
z konstrukcja˛ Dedekinda. Wnikliwa˛ analiz˛e konstrukcji Dedekinda, wraz z wieloma odniesieniami
do innych konstrukcji liczb rzeczywistych zawiera monografia Błaszczyk 2007. Dedekind chciał wyeliminować
z mówienia o liczbach rzeczywistych wszelkie intuicyjne
odniesienia geometryczne. Dedekind podaje dowód, że rodzina wszystkich przekrojów liczb wymiernych, ze stosownie zdefiniowanym porzadkiem
˛
tych przekrojów ma
własność ciagłości,
˛
w tym sensie, iż porzadek
˛
ten nie zawiera luk.
3. Podstawowa Metafora Nieskończoności. Uważamy, że autorzy przesadnym zaufaniem darza˛ swoja˛ główna˛ metafor˛e poznawcza,˛ czyli BMI. Tworzeniu obiektów granicznych w matematyce towarzyszyć musi dowód ich istnienia i jedyności, a tego sama BMI nie zapewnia. Dla przykładu, można bez trudności podać formalna˛ charakterystyk˛e tego, iż jeden szereg jest wolniej rozbieżny od drugiego (albo szybciej zbieżny). Można teraz byłoby mniemać, że BMI wystarczy do postulowania istnienia obiektu
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granicznego w ciagu
˛ szeregów coraz wolniej rozbieżnych.
To jednak oczywiście złudzenie – można z łatwościa˛ udowodnić, że nie istnieje szereg najwolniej rozbieżny.
4. Topologia ogólna. Ciekawy jest fakt, że LN nie posługuja˛ si˛e żadnymi przykładami topologicznymi. To właśnie
w topologii ogólnej specjalnie konstruuje si˛e różnego rodzaju obiekty patologiczne, których własności jakoś kłóca˛
si˛e z (czasem bezrefleksyjnymi) intuicjami. Jest całe mnóstwo takich przykładów: zbiór Cantora, sfera rogata Alexandera, krzywa Knastera, jeziora Wady, itd. Konstruowane
sa˛ one z myśla˛ o ukazaniu zasi˛egu obowiazywania
˛
niektórych twierdzeń albo dla wysubtelnienia intuicji zwia˛
zanych z rozważanymi poj˛eciami. Istnieja˛ nawet całe monografie poświ˛econe listom kontrprzykładów – zob. np.:
Gelbaum, Olmsted 2003, Steen, Seebach 1995, Wise, Hall
1993.
5. Technika metafor poj˛eciowych nie wyjaśnia, naszym zdaniem, wielu ważnych zagadnień matematycznych, np.: zmienności intuicji matematycznych, kolizji mi˛edzy poszczególnymi intuicjami matematycznymi, procesu uogólniania, itd. Niektóre poj˛ecia matematyczne sa˛ tak złożone, że
ich sprowadzanie do poj˛eć bazowanych sensoro-motorycznie
nie wydaje si˛e możliwe (np. niektóre poj˛ecia teorii miary).
6. Wiele aktywności matematycznych zwiazanych
˛
jest właśnie z porzuceniem metaforyzowania, wyraźnym rozdzieleniu intuicji oraz roboty formalnej. Podać można niezliczone przykłady, gdy intuicje bazowane na doświadczeniu
potocznym zwodza˛ nas, nawet w przypadku rozważania
całkiem prostych obiektów i konstrukcji matematycznych.
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7. Tworzenie poj˛eć to tylko jeden z wielu rodzajów aktywności badawczej matematyków. Innymi sa˛ np.: przeprowadzanie dowodów, abstrahowanie, uogólnianie, szukanie
kontrprzykładów, rozumowania przez indukcj˛e, abdukcj˛e
lub analogi˛e, tworzenie hipotez, klasyfikowanie, poszukiwanie twierdzeń o reprezentacji, sprowadzanie obiektów do postaci kanonicznych, itd. Nie można twierdzić, że
tworzenie metafor poj˛eciowych wyczerpuje całość genezy
i funkcjonowania matematyki. Trudno jest nam wyobrazić
sobie, jak podstawowa czynność badawcza matematyka,
czyli dowodzenie twierdzeń miałaby zostać zredukowana
do operacji na metaforach poj˛eciowych.
8. Uważamy, że propozycje LN nie zdaja˛ należycie sprawy
z kontekstu odkrycia w matematyce. Odnosimy wrażenie,
że propozycje te powstały przy okazji lektur materiałów
zawartych w podr˛ecznikach matematyki, a w mniejszej
mierze przy okazji studiowania prac źródłowych, z których analizy można byłoby bardziej adekwatnie wywieść
genez˛e i funkcjonowanie poj˛eć matematycznych.
9. W prezentacji autorów znalazło si˛e kilka bł˛edów matematycznych (np. przy omawianiu liczb hiperrzeczywistych
lub punktów w nieskończoności).
10. Omawiana ksia˛żka była, z reguły krytycznie, recenzowana
przez kilku autorów – zob. np.: Auslander 2001, Devlin
2008, Elglaly, Quek 2009, Gold 2001, Goldin 2001, Henderson 2002, Madden 2001, Siegfried 2001, Schiralli, Sinclair 2003, Voorhees 2004.
11. Nasze uwagi krytyczne moga˛ wydawać si˛e bezładna˛ zbie9

ranina˛ poczynionych ad hoc zarzutów, lecz nie było naszym zamiarem podanie jakiejś spójnej, w miar˛e kompletnej alternatywy dla koncepcji ucieleśnionej matematyki, to przekracza nasze skromne możliwości. Ksia˛żka
Lakoffa i Núñeza zasługuje na krytyk˛e, lecz zasługuje również na uwag˛e. Jest odważna˛ (w wielu miejscach niestety
pochopnie brawurowa)
˛ próba˛ zmierzenia si˛e z fundamentalnymi pytaniami dotyczacymi,
˛
m.in.: epistemologii matematyki, jej ontologii, fascynujacego
˛
zjawiska jakim jest
twórczość matematyczna, bardzo trudnych problemów zwia˛
zanych ze skutecznym nauczaniem matematyki, wreszcie
miejsca matematyki w całości kultury.
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