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W wyst¡pieniu zamierzam przedstawi¢ zaªo»enia koncepcji mechanizmów reprezentacyjnych, czyli ram poj¦ciowych sªu»¡cych do analizy postulowanych w kognitywistyce reprezentacji umysªowych (Miªkowski 2013). Koncepcja ta jest oparta na
zaªo»eniach neomechanistycznych. Podkre±la si¦ w niej, »e wyja±nienia reprezentacyjne stanowi¡ rodzaj wyja±nie« mechanistycznych, a wi¦c kauzalnych i odnosz¡cych si¦ do mechanizmów funkcjonalnych. Reprezentacje zazwyczaj nie s¡ postulowane w oderwaniu od czynno±ci systemu poznawczego, w którym wyst¦puj¡; oznacza to m.in., »e nie tylko stanowi¡ no±nik
informacji semantycznych, lecz tak»e wpªywaj¡ na zachowanie systemu w swoisty dla reprezentacji sposób.

Postuluje si¦

trzy podstawowe czynno±ci mechanizmu reprezentacyjnego: (a) odnoszenie si¦ do przedmiotu reprezentacji (je±li przedmiot
istnieje); (b) wskazywanie charakterystyki przedmiotu; (c) ocena warto±ci epistemicznej informacji o przedmiocie.

Istnie-

nie oceny epistemicznej wymaga mo»liwo±ci wykrywania bª¦dno±ci reprezentacji przez ten mechanizm (co postuluje m.in.
(Bickhard 1993)); wykrywanie bª¦du zwykle jest zreszt¡ do pewnego stopnia zawodne. Wyst¦powanie charakterystyk przedmiotów, rozumianych bardzo szeroko (dopuszczaj¡cych m.in. tzw. pliki mentalne, por. (Récanati 2012)) pozwala pokaza¢,
jak mo»liwe jest nieprzezroczyste odnoszenie si¦ do przedmiotu reprezentacji, co jest swoiste dla wyst¦powania reprezentacji
w systemie (Dennett 1969). Mechanizmy reprezentacyjne postulowane s¡ jako skªadnik wyja±nie« zachowania systemu poznawczego, a wykorzystane koncepcja informacji semantycznej (MacKay 1969) wi¡»e j¡ ze sterowaniem systemem. Koncepcja
ta nale»y wi¦c do dziaªaniowych (action-oriented) uj¦¢ reprezentacji. Zasadne wydaje si¦ wi¦c pytanie, czy nie przes¡dza ona
zbyt wiele w samych zaªo»eniach, wykluczaj¡c z góry mo»liwo±¢ poprawno±ci niektórych teorii psychologicznych, w których
reprezentacje s¡ stosunkowo oderwane od dziaªania. Przykªadem takiego rodzaju reprezentacji s¡ poj¦cia abstrakcyjne takie
jak PRAWDA czy PRAWDOPODOBIESTWO WARUNKOWE. Zamierzam pokaza¢ jednak, »e wbrew pozorom koncepcja
ta nie wymaga w¡sko rozumianej reakcji motorycznej jako bezpo±redniego skutku przetwarzania reprezentacji, co krytykowaª
m.in. (Clark 2001). Jest ona zgodna wi¦c nie tylko z sensomotorycznym uj¦ciem reprezentacji abstrakcyjnych (Barsalou 1999;
Pecher, Boot i Dantzig 2011; Borghi i Cimatti 2009), ale tak»e z uj¦ciami w tradycji tzw. podwójnego kodowania (Paivio
1986; Shallice i Cooper 2013), gdzie postuluje si¦ istnienie funkcjonalnej dysocjacji mi¦dzy reprezentacjami konkretnymi a
abstrakcyjnymi.
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