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За броевите типично размислуваме како за симболи кои ни овозможуваат да изра-
зиме, дефинираме и манипулираме одредно „количество”. Меѓутоа, нивната симболич-
ка репрезентација е само врвот на пирамидата чија база е поставена врз еволуираната 
нумеричка способност присутна кај животните, вклучително и човекот. Способноста 
да се перцепира и разликува бројност во несимболичка форма мора да има силна адап-
тивна вредност бидејќи досега таа е детектирана кај најразлични класи и видови како 
што се рибите, водоземците, птиците, цицачите, па дури и кај инсектите и пајаците. 

И луѓето и животните поседуваат два основни системи за перцепција на несимбо-
лички бројности (на пр. колекција точки) од кои првиот еволуирал да перцепира мали 
бројности со голема прецизност, ефикасност и брзина (бројности од 1 до 4), а другиот 
систем да процесира поголеми бројности преку груба проценка и приближно кванти-
фицирање. Тоа води до заклучокот дека јазикот и говорот не се пресудни за нашето ин-
туитивно процесирање на бројностите. Дополнително, истражувањата кај превербал-
ните бебиња и домородните култури кои немаат зборови и симболи за броеви се во 
склад со ваквата теза, како и фактот што при невролошки нарушувања на мозочното 
ткиво сосема е возможно да се изгуби способноста за јазик и говор, а да се задржи ну-
меричката способност, и обратно. Но, улогата на јазикот не смее да се занемарува и 
способноста на човекот да употребува симболи е причината поради која тој успеал да 
го надмине проблемот на нумеричка непрецизност. 

Сѐ почесто се зборува и за тоа дека поседуваме посебно „нумеричко сетило“ кое 
ги следи истите психофизички закони како и нашите останати сетила, а најновите ис-
тражувања со невронски мрежи покажуваат дека дури и тие развиваат спонтана спо-
собност да детектираат бројности, иако оригинално се инструирани само да препозна-
ваат објекти. Како заклучок, нашата нумеричка способност е вкоренета во нашето ево-
луциско минато кое го споделуваме со останатите животни, а дополнително е развиена 
од нашата способност за симболичка комуникација. 

 


