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Drugie wydanie książki Bartosza 
Brożka i Mateusza Hohola pt. Umysł 
matematyczny ukazało się w 2015 
roku. Autorzy konfrontują w niej naj-
nowsze ustalenia nauk neurokogni-
tywnych i ewolucyjnych dotyczące 
nabycia przez homo sapiens zdolności 
matematycznych i rozwoju kompeten-
cji matematycznych u dzieci z bogatą 
tradycją platonizmu matematycznego. 
Jest to z jednej strony książka popu-
larnonaukowa, w przystępny sposób 
– stąd skrótowo i w pewnym uprosz-
czeniu – przedstawiająca zagadnienia 
w niej poruszane. Wśród nich Czy-
telnik znajdzie m.in. opis systemów 
biorących udział w przyswajaniu pre-
cyzyjnej reprezentacji liczb większych 
niż cztery, wprowadzenie w tematykę 
neuronów lustrzanych, prezentację 
mechanizmu zapadki kulturowej, 
zarys ontologii K. Poppera, czy omó-
wienie statusu ontologicznego twier-
dzeń matematycznych.

Z drugiej, pozycja fi lozofi czna, 
której autorzy oprócz krytycznego 
omówienia ustaleń naurobiologii, psy-

chologii i językoznawstwa kognityw-
nego w interesującej ich dziedzinie 
oraz przytoczenia świadectw empi-
rycznych na rzecz popieranego przez 
siebie stanowiska, prezentują zarys 
swoich poglądów na naturę poznania 
matematycznego i status bytów mate-
matycznych.

Rozdział I – Zmysł liczby – Autorzy 
rozpoczynają od postawienia dwóch 
pytań, fi logenetycznego – kiedy i jak 
gatunek homo sapiens nabył zdol-
ności matematyczne oraz ontogene-
tycznego – kiedy i za sprawą jakich 
mechanizmów w rozwoju osobniczym 
następuje rozwój kompetencji mate-
matycznych? W trzech początkowych 
rozdziałach zostały zaprezentowane 
najnowsze ustalenia dotyczące zagad-
nień wiążących się z tymi problemami. 
Następujące tuż po pytaniach przedsta-
wienie wybranych epizodów z historii 
badań nad zdolnościami matematycz-
nymi pozwala na zapoznanie Czytel-
nika z podstawowymi pojęciami wpro-
wadzonymi przez badaczy do opisu 
umiejętności przedmatematycznych: 

Brożek B., Hohol M., 2015, Umysł matematyczny, Kraków, Copernicus 
Center Press, ss. 214
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szacowaniem analogowym, subitacją1 
oraz rozumianym w określony sposób 
liczeniem. Okazuje się, że niektóre 
zwierzęta – naczelne i kilka gatunków 
ptaków – mają zdolność szacowania 
analogowego i subitacji. Problemy 
pojawiają się jednak podczas interpre-
tacji eksperymentów wskazujących, 
że potrafi ą one liczyć. Stąd zdaniem 
komentatorów zamiast o liczeniu bez-
pieczniej mówić o posiadanej przez 
naczelne rudymentarnej zdolności 
liczenia.

Eksperymenty z udziałem dzieci 
wskazują, że i one potrafi ą szacować 
analogowo i subitować. Z występo-
waniem tych zdolności – mających 
charakter percepcyjno-przestrzenny 
i powstałych po to, żeby organizm 
mógł sobie poradzić z otaczającą go 
rzeczywistością – wiążą się dwa przed-
językowe mechanizmy percepcyjne: 
OTS (object tracking system, system 
śledzenia przedmiotów) – odpowie-
dzialny za śledzenie obiektów oraz 
ANS (approximate number system, 
system liczb przybliżonych) – pozwa-
lający szacować liczebność przedmio-
tów w zbiorze bez potrzeby przelicza-
nia go. Interesujący wydaje się fakt, 
że przy natychmiastowym określaniu 
liczebności danego zbioru nieprze-
kraczalnym dla dziecka progiem jest 
tzw. „bariera liczby czteryˮ. Istnieje 
szereg koncepcji tłumaczących, w jaki 
sposób udaje się go pokonać. Koncep-
cja, która znajduje największe uznanie 

1 Szacowanie analogowe oznacza zdolność 
do porównania wielkości dwóch zbiorów bez przeli-
czania ich, subitacja to zdolność do natychmiastowej 
oceny liczebności danego zbioru bez liczenia elemen-
tów wchodzących w jego skład.

u Autorów została zaproponowana 
przez Elizabeth Spelke. Badaczka 
sugeruje, że oprócz OTS i ANS w pro-
cesie pokonywania „bariery liczby 4ˮ 
ważną rolę spełniają dwa kolejne sys-
temy: 2D – działający w małych ska-
lach przestrzennych, odpowiedzialny 
za rozpoznawanie kształtów oraz 
3D – wielkoskalowy, umożliwiający 
rozpoznawanie wielkości i kierun-
ków. Na pewnym etapie ontogenezy 
systemy te (zwane systemami wiedzy 
rdzennej) zaczynają ze sobą współ-
pracować, co umożliwia przekrocze-
nie „bariery liczby 4ˮ – wkroczenie 
do świata abstrakcyjnej matematyki 
i geometrii. Staje się to możliwe dzięki 
rozwojowi języka, który okazuje się 
być podstawowym łącznikiem infor-
macji generowanych przez odrębne 
systemy wiedzy rdzennej. Wskazuje 
to na ważny problem, któremu został 
poświęcony kolejny rozdział – metafor 
jako mechanizmu językowego odpo-
wiedzialnego za nabywanie umiejęt-
ności matematycznych.

Metafora, o której mowa w roz-
dziale Przez metafory do raju Cantora, 
nie jest środkiem wyrazu poetyckiego, 
czy wynikiem działania ludzkiej 
kreatywności. Metafora to termin 
techniczny, przez który rozumiemy 
podstawowy mechanizm poznawczy, 
jakim dysponuje homo sapiens. Takie 
ujęcie problemu zawdzięczamy ustale-
niom językoznawstwa kognitywnego. 
W książce przedstawiona zostaje próba 
wyjaśnienia pochodzenia naszego 
poznania matematycznego bazująca 
na tych właśnie ustaleniach. Jej twór-
cami są językoznawca kognitywny 
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G. Lakoff i psycholog R. E. Núñez, 
autorzy książki Where Mathematics 
Comes From: How the Embodied 
Mind Brings Mathematics into Being 
(2000). Badacze ci przekonują, że 
system poznawczy człowieka kształto-
wany jest w jego interakcji ze środowi-
skiem. Broniona przez nich koncepcja 
nosi miano teorii umysłu ucieleśnio-
nego. Struktury, które są podstawowe 
dla naszego systemu pojęciowego 
związane są z posiadanymi przez nas 
programami motorycznymi i odnoszą 
się do relacji przestrzennych. Najpierw 
tworzymy pojęcia konkretne, zaś na 
ich bazie, dzięki zjawisku metafory, 
pojęcia abstrakcyjne. Odwzorowaniu 
podlega struktura pojęć konkretnych 
– mechanizm ten umożliwia naszemu 
poznaniu osiągnięcie coraz wyższych 
stopni abstrakcji. W kontekście tak kon-
kretnego problemu, jakim jest pytanie 
o pochodzenie naszego poznania mate-
matycznego, należy rozumieć to tak, że 
specjalistyczne pojęcia matematyczne 
bazują na pojęciach potocznych.

Zdaniem Autorów najważniejszym 
argumentem biologicznym wspierają-
cym teorię ucieleśnionego umysłu są 
odkryte w trakcie badań nad maka-
kami neurony lustrzane. Wskazują one 
na istnienie związków między proce-
sami poznawczymi a mechanizmami 
motorycznymi. Kodują działania 
motoryczne, ich reprezentacje wzro-
kowe oraz prawdopodobnie cele dzia-
łań. Istnieją argumenty przemawiające 
za tezą, że również u ludzi wystę-
pują analogiczne neurony. Brożek 
i Hohol, rekonstruując pomysły 
Lakoffa i Núñeza, pokazują, na bazie 

których codziennych doświadczeń 
wyrastają nasze umiejętności mate-
matyczne. Za przykład służą im ele-
mentarna arytmetyka oraz pojęcie 
nieskończoności. Warto podkreślić, 
że łączenie genezy pojęć matematycz-
nych z mechanizmem metaforyzacji 
nie przesądza o ich statusie ontolo-
gicznym.

Oczywiście z teorią umysłu uciele-
śnionego wiąże się wiele kontrowersji. 
Autorzy recenzowanego tytułu pod-
kreślają jednak, że jest to jedyna teo-
ria naukowa tłumacząca pochodzenie 
naszego poznania matematycznego, 
zaznaczając przy tym, że chociaż 
niemożliwa jest próba jej testowania 
w sensie popperowskim (s. 97), to 
można mówić o konwergencji danych, 
które ją wspierają, z różnych źródeł.

Do koncepcji metafory jako źródła 
poznania matematycznego można mieć 
wiele zastrzeżeń – m.in. nie wyjaśnia 
ona, skąd bierze się precyzyjność i sta-
bilność wiedzy matematycznej oraz 
jej kumulatywny rozwój. Stąd kolejny 
rozdział zatytułowany Imitacja dosko-
nała poświęcony jest zjawisku mogą-
cemu odpowiadać za te niezwykłe 
właściwości poznania matematycz-
nego. We wspomnianym rozdziale 
Autorzy wskazują, że odpowiada za 
nie osadzenie umysłu homo sapiens 
w kulturze i interakcjach społecznych. 
Korzystają przy tym z ustaleń poczy-
nionych przez przedstawicieli szeregu 
dziedzin: neuronauki poznawczej, 
psychologii, ewolucjonizmu, antro-
pologii i prymatologii. W podobny 
sposób tłumaczą również nabywanie 
przez specjalne w tym celu szkolone 
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naczelne rudymentarnej zdolności 
liczenia. Należy pamiętać, że subitacja 
i szacowanie analogowe to zdolności 
percepcyjne. Rudymentarna zdolność 
liczenia pojawia się dzięki interakcjom 
zachodzącym między poszczególnymi 
osobnikami biorącymi udział w ekspe-
rymentach a naukowcami. Szczególnie 
ważne jest przyswojenie przez zwierzę 
zapisu symbolicznego, przejście od 
konkretu do abstrakcji.

Brożek i Hohol przekonują Czytel-
nika, że kumulatywna ewolucja kul-
turowa możliwa jest dzięki zdolności 
poznawczej człowieka – umiejętności 
imitowania. Pozwoliła ona również 
na stworzenie, a następnie przyrost 
wiedzy składającej się na najbardziej 
niezwykłą zdobycz naszej kultury – 
matematykę. Należy podkreślić, że 
przez imitację powinniśmy rozumieć 
nie tylko kopiowanie działania, ale 
i celu, do którego ma ono doprowa-
dzić. By proces uczenia się w drodze 
imitacji mógł zajść, niezbędne jest 
utożsamianie się osobników z człon-
kami własnego gatunku, umożliwia-
jące im lepszą współpracę. Autorzy 
rekonstruują stanowisko Michaela 
Tomasella wskazującego na mutu-
alizm jako biologiczne przystosowanie 
odpowiedzialne za naszą skłonność do 
kooperacji. Na poziomie neuronalnym 
za zdolność homo sapiens do imitacji 
odpowiada system neuronów lustrza-
nych (s. 137).

Imitacja umożliwia „efekt zapadki 
kulturowejˮ. Określenie „zapadka 
kulturowaˮ wskazuje na to, że wszel-
kie wytwory kultury w niej pozostają, 
nie ulegają zapomnieniu. Nie zachodzi 

sytuacja, w której dana kultura cofa 
się do poprzedniego stadium swojego 
rozwoju. Giacomo Rizzolatti pokazuje 
w jaki sposób przebiegać może – pro-
wadząca do rozwoju w danej dziedzi-
nie i dziedzinach jej pokrewnych – tzw. 
„eksplozja kombinatorycznaˮ. Jak już 
wcześniej zostało wspomniane imita-
cja to kopiowanie zarówno działań jak 
i ich celu. Zwrócenie uwagi na sposób 
działania pozwala zauważyć, że może 
on prowadzić do różnych celów. Nato-
miast skupienie uwagi na celach może 
doprowadzić do znalezienia nowych 
sposobów ich osiągania.

Koncepcje omówione w rozdziale 
trzecim przybliżają Czytelnikowi 
mechanizmy stojące za kumulatyw-
nym rozwojem wiedzy matematycz-
nej. Jest ona wynikiem osadzenia 
naszych umysłów w kulturze. Proble-
mem, z którym muszą zmierzyć się 
neuronaukowcy i ewolucjoniści jest 
wskazanie przyczyn stabilności i pre-
cyzji matematyki. Pamiętać należy, 
że są one cechą nie tylko obiek-
tów i struktur matematycznych, ale 
również podstawą matematycznych 
wnioskowań. Skoro matematyka jest 
wytworem kultury, a z licznego grona 
tych wytworów wyżej wymienione 
cechy przypisać można jedynie jej, 
ważne staje się znalezienie odpowiedzi 
na pytanie – jakie są tego przyczyny?

Na stabilność matematyki wpływ 
mają trzy czynniki. Pierwszy, to spo-
sób przekazu – wykorzystanie sta-
bilnego potencjału imitacji. Drugi, 
zinstytucjonalizowanie sposobów jej 
nauczania. Trzecim, wskazują nań 
Lakoff i Núñez, są te same struktury 
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odpowiadające za poznanie matema-
tyczne w mózgu i ciele wszystkich 
ludzi oraz ich podobne, współkształ-
tujące matematykę, relacje ze środo-
wiskiem. Praktykując matematykę 
wykorzystują te same mechanizmy 
kognitywne. Precyzja matematyki jest 
pochodną wpływającej również na jej 
stabilność imitacji oraz wprowadzenia 
zapisu symbolicznego.

Brożek i Hohol należą do kręgu 
badaczy znajdujących się pod wpły-
wem myśli fi lozofi cznej M. Hellera. 
Nie dziwi więc, że blisko z nim zwią-
zani fi lozofowie podejmują próbę 
uzgodnienia najnowszych osiągnięć 
dotyczących poznania matematycz-
nego z długą i wspaniałą tradycją pla-
tonizmu matematycznego, do której 
nawiązuje w swych licznych publika-
cjach Heller. W rozdziale czwartym 
Platonizm matematyczny Autorzy 
przedstawiają swoje rozumienie sta-
nowiska platońskiego w matematyce 
oraz polemizują z wnioskami, do któ-
rych dochodzą – w oparciu o swoje 
ustalenia dotyczące mechanizmów 
umożliwiających człowiekowi pozna-
nie matematyczne – przedstawiciele 
neuronauk.

Analiza stanowisk logików, mate-
matyków i fi zyków opowiadających 
się za platonizmem matematycznym 
uwypukla dwie związane z nim tezy 
– ontologiczną i epistemologiczną. 
Pierwsza głosi, że byty matematyczne 
nie są przedmiotami czasoprzestrzen-
nymi oraz są niezależne od operacji 
ludzkiego umysłu. Druga, wskazuje 
na intuicję jako szczególnego rodzaju 
sposób poznawania bytów matema-

tycznych. Zaznaczyć należy, że Bro-
żek i Hohol nawiązując do poglądów 
Poppera – którego zdaniem to język 
jest naszą przepustką do poznania 
bytów matematycznych – podkreślają, 
że nie ma koniecznego związku mię-
dzy tezą ontologiczną a intuicją jako 
sposobem poznawania obiektów mate-
matycznym. Dodatkowo przedstawiają 
i omawiają również trzy argumenty za 
platonizmem matematycznych. Dwa 
relatywne, bo oparte na kryterium 
ustalania naszych zobowiązań ontolo-
gicznych Quine’a: „semantycznyˮ oraz 
„z niezbędnościˮ (s. 169–173). Trzeci 
o charakterze absolutnym autorstwa 
Gödela, noszący miano „argumentu 
z intuicjiˮ i wiążący ze sobą wspo-
mniane już wcześniej tezy ontolo-
giczną i epistemologiczną (s. 173–176).

Ustalenia neuronauk wskazują, 
czym intuicja nie jest. Skoro pozna-
nie matematyczne wiąże się z meta-
forą i imitacją, nie można intuicji 
rozumieć jako wrodzonej zdolności 
predestynującej człowieka do zajmo-
wania się matematyką. Autorzy przy-
wołując historie dotyczące matema-
tycznych geniuszów, osób z zespołem 
sawanta oraz tzw. ekspertów, czyli 
ludzi o przeciętnych zdolnościach 
matematycznych, którzy wyszkolili 
się w rozwiązywaniu konkretnych 
zadań – mnożeniu dużych liczb, poda-
waniu dnia tygodnia odpowiadają-
cemu danej dacie itd. – wskazują na 
przyczyny niezwykłych umiejętności 
wyżej wymienionych osób. Pierwszą 
z nich jest bardzo dobrze rozwinięta 
pamięć. Drugą – ciągły, długotrwały 
trening, zaznajamianie się z liczbami 
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pozwalające na wypracowanie metod 
ułatwiających rozwiązywanie proble-
mów matematycznych. Badania osób 
z zespołem sawanta pokazują ciekawą 
zależność, na którą warto zwrócić 
uwagę. Osoby takie swoje zdolności 
zawdzięczają m.in. upośledzonej języ-
kowej kategoryzacji świata. Cechą 
łączącą geniuszów matematycznych 
z sawantami jest umiejętność wizu-
alizowania sobie konkretnych struk-
tur matematycznych. Różnica tkwi 
w umiejętności narzucenia na struktury 
abstrakcyjnej aparatury pojęciowej, 
pozwalającej geniuszom na zapanowa-
nie nad strukturami matematycznymi. 
Zdaniem Autorów intuicja miałaby 
być grą „między abstrakcyjną apara-
turą pojęciową a oglądem konkretnych 
struktur matematycznychˮ (s. 195). Jej 
rozwinięcie, chociaż intuicja wiąże się 
z wrodzonymi zdolnościami, wymaga 
odpowiedniego, długotrwałego tre-
ningu.

Nieprzypadkowo tyle miejsca Bro-
żek i Hohol poświęcają doprecyzowa-
niu rozumienia intuicji matematycznej 
oraz podkreśleniu, że nie jest tak, że 
to właśnie dzięki niej mamy dostęp do 
obiektów matematycznych. Końcowy 
paragraf rozdziału czwartego poświę-
cony jest krótkiej polemice z poglą-
dami przedstawicieli neuronauk 
zajmujących się poznaniem mate-
matycznym. Autorzy Umysłu mate-
matycznego pokazują, że argumenty 
Lakoffa i Núñeza wpisują się w bogatą 
tradycję wielowiekowych sporów pla-
toników z empirystami. Nie mogą 
być rozstrzygające, bo dyskusja jest 
wciąż daleka od zakończenia. Ponadto 

jedynym argumentem podważanym 
przez Lakoffa i Núñeza jest argument 
z intuicji, argumenty „semantycznyˮ 
oraz „ze skutecznościˮ nie są brane 
pod uwagę w polemice.

Ostatni rozdział książki nosi tytuł 
Matematyczność przyrody. Autorzy 
rozważają w nim zagadnienie sku-
teczności matematyki w opisie świata. 
Rekonstrukcja analiz Richarda Ham-
minga, dotyczących przyczyn tej 
niepojętej skuteczności, staje się pre-
tekstem do przedstawienia hipotezy 
Hellera. W swoim ogólnym brzmie-
niu wygląda ona następująco: świat 
może być badany za pomocą metody 
matematycznej ponieważ ma cechę, 
która umożliwia prowadzenie sku-
tecznych jego badań z wykorzysta-
niem metody matematycznej. Brożek 
i Hohol przywołują trzy argumenty 
przemawiające za tezą Hellera: „ze 
skutecznościˮ, „z naddatkowościˮ oraz 
„z cudownościˮ (zdarzeniem o zanie-
dbywalnie małym prawdopodobień-
stwie (inaczej cudem) jest, że możemy 
skutecznie badać przyrodę – to znaczy, 
że świat, w którym żyjemy jest algo-
rytmicznie ścieśnialny i niezłośliwy, 
s. 220).

Oprócz przedstawienia tego sta-
nowiska nawiązują również do 
rozwiązań problemu skuteczności 
matematyki w opisie świata – zawę-
żonego do skuteczności matematyki 
w fi zyce – proponowanych przez neu-
rokognitywistów: Lakoffa, Núñeza 
i Dehaene’a. Wskazują na błędy, które 
popełniają neurokognitywiści w opi-
sie pracy wykonywanej przez fi zyków 
oraz niezrozumienie argumentu „ze 
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skutecznościˮ. Pozwala to na prezen-
tację ontologii – będącej rozwinięciem 
tezy przywoływanej przez Autorów na 
początku rozdziału piątego – zapropo-
nowanej przez Hellera. Są dwie mate-
matyki, nasza – pisana małą literą 
została stworzona w trakcie długiego 
ewolucyjnego procesu, wyrażamy ją 
w wynalezionym przez nas symbo-
licznym języku. Matematyka pisana 
wielką literą odpowiada relacjom czy 
strukturom obecnym w świecie już 
na długo przed rozpoczęciem ewolu-
cji biologicznej. Takie rozróżnienie 
umożliwia poradzenie sobie z kolej-
nym argumentem przeciwników pla-
tonizmu matematycznego – noszącym 
nazwę biologicznego – który głosi, że 
matematyka jest skuteczna w opisie 
przyrody dlatego, że nasze umysły 
są produktem ewolucji odbywającej 
się w ramach tej przyrody. Jednak 
argument biologiczny nie tłumaczy 
skuteczności matematyki w naukach 
przyrodniczych. Wskazuje jednak na 
źródło tej skuteczności – właściwość 
świata, która umożliwia ukształtowa-
nemu wewnątrz niego umysłowi two-
rzenie matematyki.

W zakończeniu Autorzy stresz-
czają zagadnienia, którym poświę-
cone zostały poszczególne fragmenty 
książki, by w końcowej jego części 
– po uprzednim przedstawieniu kon-
cepcji trzech światów Poppera – jesz-
cze raz nawiązać do ontologii Hellera. 
Matematyka pisana mała literą to ta 
matematyka, której wypracowanie 
zawdzięczamy biologicznie uwarun-
kowanym zdolnościom, ucieleśnieniu 
oraz interakcjom społecznym. Teorie 

matematyczne zamieszkują poppe-
rowski trzeci świat, choć stworzone 
przez nas, są niezależne – stąd, jak 
kiedyś stwierdził Hertz, „równania są 
mądrzejsze niż ci, którzy je pisaliˮ. 
Za skuteczność odkrywania tajemnic 
przyrody dzięki wykorzystaniu mate-
matyki odpowiada „Matematyka”, 
która u Poppera występuje pod nazwą 
„esencji Wszechświata”.

Kilkukrotnie w książce pojawia 
się sformułowanie – „oczyszczanie 
przedpolaˮ. Jego zadaniem jest pod-
kreślenie, że koncepcje przedstawione 
w Umyśle matematycznym nie preten-
dują do miana ostatecznych rozwiązań. 
Ważne jest – z mnogości różnych pomy-
słów na pochodzenie poznania mate-
matycznego oraz mechanizmy, które 
za nim stoją – wybranie tych rozwojo-
wych i wskazanie kierunku prowadze-
nia przyszłych badań. Umysł matema-
tyczny jest udaną próbą „oczyszczania 
przedpolaˮ, unaocznia jednocześnie, 
jak wiele zagadnień wciąż wymaga 
rozwiązania lub doprecyzowania. 
Brożek i Hohol słuchają tego, co mają 
do powiedzenia matematycy i fi zycy, 
często cytując ich poglądy na temat 
metod stosowanych w tych naukach 
oraz fi lozofi cznych problemów z nimi 
związanych, często odwołują się 
do myśli Kuhna i Poppera. Wywód 
przez nich prowadzony jest jasny, 
a mnogość koncepcji referowanych 
na kartach książki skłania do poszu-
kiwania publikacji specjalistycznych. 
Od czasu do czasu Autorzy powta-
rzają wprowadzone wcześniej defi ni-
cje, często podsumowują poczynione 
w poprzednich rozdziałach ustalenia.
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Przyjemność w lekturze Umysłu 
matematycznego znajdą wszyscy ci, 
którzy są zainteresowani fi lozofi ą 
matematyki oraz refl eksją nad wza-
jemnymi relacjami matematyki i badań 
przyrodniczych, szczególnie wynikami 
możliwymi do otrzymania w ramach 
badań prowadzonych przez neuroko-
gnitywistów. Konfrontacja wniosków, 
do których dochodzą przedstawiciele 
neuronauk, rozważając problemy fi lo-
zofi czne w oparciu o swoje badania 
z platonizmem matematycznym, jest, 
niezależnie od stanowiska zajmowa-
nego w kwestii statusu bytów matema-
tycznych, impulsem do dodatkowych 

rozważań i przemyślenia prezentowa-
nych przez siebie argumentów.
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