Czy pluralizm jest dobrym rozwiązaniem?*
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Abstrakt
W artykule tym rozwazż am, jaką rolę odgrywa pluralizm w naukach poznawczych. Jednak
moim celem nie jest negatywne podejsń cie do pluralizmu, jako własń ciwego tym obszarom nauk
poznawczych, ktoń rych nie udało się jeszcze zintegrowacń . Pragnę pokazacń pozytywną rolę
pluralizmu, ktoń ry nie tylko jest dobrym rozwiązaniem, ale mozż liwe, zż e najlepszym, jakie
mozż emy miecń .
Rozpocznę od prezentacji podstawowych uwag na temat pluralizmu i tzw. postawy
pluralistycznej. Następnie naszkicuję związki pomiędzy pluralizmem a badaniami nad
interdyscyplinarnosń cią. Szczegoń lną uwagę skieruję w kierunku badanń nad rolą integracji w
koncepcjach pluralistycznych i w badaniach interdyscyplinarnych. W ostatniej częsń ci pracy
omoń wię naukę płynącą z tego tych badanń dla integracji nauk poznawczych – ograniczenń , jakie
napotyka i warunkoń w, jakie musi spełnicń .
Wstęp
Jeden z najbardziej interesujących filozoficznych problemoń w nauk poznawczych [CS] dotyczy
mozż liwosń ci unifikacji tej dziedziny i utworzenie jednorodnej metodologicznie i przedmiotowo:
kognitywistyki1 (Miłkowski 2016). Problem ten mozż na sprowadzicń do tego, czy naturalnym
stanowiskiem

dla

CS

jest

monizm

(redukcjonizm),

czy

pluralizm

eksplanacyjny

(metodologiczny, czy przedmiotowy).
W filozofii nauki problem unifikacji (Kitcher 1981, 1989, 1999; Barnes 1992; Maki
2001; Bartelborth 2002; Plutynski 2005; Bechtel, Hamilton 2007; Votsis 2015; Nathan 2017),
czy tezż pluralizmu (poroń wnaj praca pod redakcją Kellerta i wspoń łpracownikoń w 2006), jest
poruszany relatywnie często od ponad pięcń dziesięciu lat. Jednak co zaskakujące, temat ten nie
*
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Powyzż szy artykuł jest pierwszym szkicem i ma wybitnie roboczy charakter. Moim celem, jeszcze
nieosiągniętym, jest pokazanie zyskoń w z pluralizmu (eksplanacyjnego) w naukach poznawczych. Tekst ten
będzie jeszcze zmieniany i uzupełniany, jednak mozż liwe, zż e zawiera jakiesń zupełnie mylne tropy, lub powazż ne
braki, ktoń rych usunięcie pozwoli szybciej dojsń cń do w/w celu. Za wszelkie rady i krytyki z goń ry dziękuję.
W artykule tym będę traktował jako zamienne terminy: „nauki poznawcze” i „nauki kognitywne”. W ten
sposoń b będę okresń lał grupę dziedzin składających się na CS. Natomiast termin „kognitywistyka” będę uzż ywał
wyłącznie to okresń lenia dziedziny, jaka mozż e, lub nie mozż e wyłonicń w wyniku unifikacji nauk kognitywnych.
W tej decyzji terminologicznej podązż am za Komendzinń skim (komunikacja osobista).
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jest często poruszany w odniesieniu do nauk poznawczych (interesujący wyjątek stanowią
prace Dale’a, zobacz: Abney i inni 2014; Dale 2008a,b; Dale i inny 2009). Mozż liwe, zż e ten stan
wynika z tego, zż e – jak zauwazż a Dale (2008a) – pluralizm jest w CS stanowiskiem oczywistym i
jednoczesń nie niepozż ądanym. Mozż liwe, tezż , zż e implicite podzielana jest obawa, zż e unifikacja tak
złozż onej dziedziny, jak CS jest niemal niemozż liwa. 2 Niezalezż nie o tego, jakie są powody tej
nieobecnosń ci, problem ten jest bardzo interesujący i wymaga dokładnego pracowania.
W specjalnym numerze Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence Rick
Dale (2008a,b), deklarujący się jako zwolennik unifikacji, rozwazż a perspektywy dla pluralizmu
eksplanacyjnego w naukach poznawczych. Jego zdaniem pluralizm ten mozż e bycń (1)
tymczasowy – wynikacń z niedojrzałosń ci CS, (2) trwały – wynikacń natury problemoń w
poruszanych przez CS. Chocń powszechne – zdaniem Dale’a – wydaje się przekonanie, zż e „stan
pluralizmu” jest przejsń ciowy, to jednak permanentny pluralizm nie jest w przypadku CS
wykluczony. Mozż liwe, izż roń zż ne procesy poznawcze, a nawet roń zż ne aspekty tego samego
procesu poznawczego angazż uję innego rodzaju wyjasń nienia. Szczegoń lnie interesujący fragment
odnajdujemy niemal na samym konń cu pracy Dale’a:
I start this concluding section with a very simple thought experiment. Imagine the
following scenario. A man wanders up to you on a Memphis street and tells you he has ‘. . .
discovered it all,’ then points westward and says he has ‘a theory of the Mississippi.’ If such
a thing were actually to happen, you might respond (if you chose to) in at least two ways. If
dismissive but needy for entertainment, you could roll your eyes, take to this curious
proposal, and ask, ‘Oh yeah, what is it?’ then listen intently. Another response may be the
following: ‘What do you mean? What about the Mississippi? What aspect?’ You might
furrow your brow when considering the proposal seriously. The very idea of a Theory of
the Mississippi seems strange. The Mississippi is a complex ‘entity.’ From very fine-grained
ecological aspects, to relevance to human industry and geological history, the river has
characteristics that span a vast range of concerns. If some of the foregoing discussion in
this article is accepted, this extremely simple scenario captures perhaps the very
sentiments one should have if such a person were to wander up and state: ‘I’ve discovered
it all: I have a theory of cognition. (Dale 2008a, 171-172)

Ten obrazowy opis pokazuje, zż e powinnisń my zastanowicń się nie tylko nad pluralizmem, ale i
nad jego konsekwencjami dla CS. Warto tezż poszukacń pozytywnej koncepcji pluralizmu (Dale
częsń ciowo to czyni), a to jak sądzę, nie jest ani oczywistym, ani trywialnym.
Proponując rozwinięcie i aktualizację rozwazż anń Dale’a (2008a,b), staram się pokazacń ,
zż e pluralizm w CS nie jest stanowiskiem tymczasowym i niepozż ądanym. Za niektoń rymi
teoretykami pluralizmu (Maki 1997; Kellert i innu 2006; van Bouwel 2014) będę starał się
rozwinącń podejsń cie pluralistyczne CS, tak by mozż liwe było lepsze zauwazż enie złozż onosń ci
2

Wazż nym i interesującym problemem, jest unifikacyjna moc koncepcji kodowania predykcyjnego (Friston
2010. Dyskusja trwa (por.: Colombo, Wright 2017; Beni 2018). Jednak w tej pracy pominę tę kwestę, jestem
przekonany, zż e unifikacyjna i eksplanacyjna moc kodowania predykcyjnego wymaga osobnego artykułu,.
2

rozwazż anego problemu, a dzięki temu lepsze (stabilniejsze, rzetelniejsze) wyjasń nienie.
Inspirując się badaniami nad interdyscyplinarnosń cią, rozwazż ę rolę integracji w CS, a takzż e
mozż liwe sposoby integracji (Gijsbers 2006), roli kompromisoń w (van Bouwel 92014), czy
podziałoń w obowiązkoń w (Kitcher 1991) i roń zż norodnosń ci w grupach badawczych (Poyhonen
2017). Chociazż coraz silniejsza integracja, a ostatecznie ujednolicenie nauk poznawczych nie
będzie tu a priori wykluczane, to jednak przyjęte rozwiązywanie będzie traktowało kwestie
czy i w jakim stopniu integracja i unifikacja są pozż ądane, jako kwestie otwarte (patrz: van
Bouwel 2014; Kellert i inni 2006). Wiązż ę to z przyjęciem tzw. postawy pluralistycznej3 (Kellert i
inni 2006) w badaniach traktowanej jako zasada meta-metodologiczna 4, kształtująca praktyki
eksplanacyjne, wazż nej takzż e dla CS.
Powyzż sze uwagi wskazują, zż e problem integracji nie jest trywialny. Plutynski (2013)
wskazuje, zż e eksplanacyjny sukces integracji nie ogranicza się jedynie do integracji teorii,
powinnisń my integrowacń : (a) dane, ktoń re powinny dostępne i odpowiednio opracowane; (b)
metody, ktoń re powinny bycń wzajemnie akceptowane; (c) standardy i wartosń ci (epistemiczne,
ale nie tylko), ktoń re powinny bycń podzielane.
Jestem przekonany, zż e dla spełnienia powyzż szych warunkoń w i dla osiągnięcia sukcesu
eksplanacyjnego, kluczowe jest wspoń łpraca – intensywna (czy tezż silna) interakcja, ktoń ra
pozwala na zapoznanie się z mniej lub bardziej jawnymi aspektami praktyki eksplanacyjnej
poszczegoń lnych dziedzin składających się na CS. Taka wspoń łpraca nie musi wiązacń się, a tym
bardziej ograniczacń do integracji czy unifikacji. Poniewazż mozż liwy jest sukces eksplanacyjny, w
ktoń rym integracja, czy unifikacja grają tylko jedną z wielu roń l (van Bouwel 2014), a nawet bez
integracji (Grune-Yanoff 2016).
1. O czym mówimy, gdy mówimy o pluralizmie?
Problem pluralizmu eksplanacyjnego jest częsń cią badanń w ramach filozofii nauki, przynajmniej
od czasu klasycznej juzż pracy Suppsa (1978), dodatkowo odzż ył on na nowo wraz z kwestą tzw.
demokratyzacji nauk (Kitcher 1995; Wylie 2015), nie mniej wazż ną okazała się tu roń wniezż
praca zbiorowa Scientific pluralism pod redakcją Kellerta, Longino i Watersa (2006). Od tego
czasu rozwazż ano kwestię pluralizmu w biologii (Brigandt 2013a, Mitchell 2002, Sterelny
1996); psychiatrii (Kendler 2006; Campaner 2014; van Bouwel 2014); medycynie (De Vreese i
inni 2010); ekonomii (Maki 1997; Dow 1997; Marchionni 2008), archeologii (Wylie 2015), czy
badaniach inter- i transdyscyplinarnych (Koskinen, Maki 2016). Dysponujemy więc bogatą
3
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Analogicznie np. do opisywanej przez Dennetta (1977) postawy intencjonalnej.
O’Malley (2013, por.: Brigandt 2013b) pisze w tezż o pluralizmie jaki meta-heurystyce.
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literaturą dotyczącą pluralizmu, w tym pluralizmu eksplanacyjnego. Jednak czym jest
pluralizm? I czy, jak pytam w tytule, pluralizm jest stanowiskiem pozż ądanym? Tu rozpocznę od
odpowiedzi na pierwsze pytanie, na drugie pytanie, mam nadzieję, będzie mozż na odnalezń cń
odpowiedzń w konń cowych częsń ciach tego artykułu.
1.1. Wielość a pluralizm
Powszechnie zwraca się w literaturze przedmiotu uwagą na roń zż nicę pomiędzy faktem
występowaniem wielu, roń zż nych wyjasń nienń od kwestii akceptacji pluralizmu eksplanacyjnego.
Ta obserwacja jest szczegoń lnie interesująca, gdy badamy CS. Czymsń naturalnym wydają się
roń zż nice pomiędzy filozoficznymi, psychologicznymi, neuronaukowymi, czy społecznymi
badaniami dotyczącymi procesoń w poznawczych, a takzż e między proponowanymi w ramach
tych badanń wyjasń nieniami. Jednak ten fakt wielosń ci i roń zż norodnosń ci, dla wielu badaczy jest
spoń jny z uznaniem, zż e mozż liwa jest integracja, a nawet unifikacja CS, ktoń ra tę roń zż norodnosń cń
zmniejszy i zniweluje ograniczenia wynikające ze wstępnej „dezintegracji” CS (oczywisń cie,
jezż eli takowe są udziałem tej „dezintegracji”).
Maki (1997) zauwazż a, zż e relacja pomiędzy wielosń cią i pluralizmem nie jest jednorodna,
czy tezż taka sama dla kazż dego rodzaju wielosń ci. Nalezż y odroń zż nicń wielosń cń w sensie ontycznym
od wielosń ci epistemicznej. Przy zaakceptowanie wielosń ci ontycznej, czyli uznaniu istnienia
wielu roń wnorzędnych X, to znaczy, wieli przedmiotoń w badanń

(sń wiatoń w, procesoń w

poznawczych), niemal automatycznie akceptujemy jakąsń formę pluralizmu 5. Jednak w
przypadku wielosń ci epistemicznej, to znaczy uznaniu istnienia wielu wyjasń nienń /teorii X,
związek ten jest duzż o mniej bezposń redni. Mozż liwe jest zaakceptowanie wielosń ci teorii,
wyjasń nienń czy pojęcń X z jednoczesną obroną monizmu, czy redukcjonizmu. W tym konteksń cie
Maki (1997) definiuje pluralizm następująco:
P jest przypadkiem pluralizmu na temat X, wtw jest teorią, lub zasadą, ktoń ra albo
uzasadnia aktualne zachodzenie wielosń ci X’oń w lub zaleca wielosń cń X’oń w aktualnie
niezachodzącą, przez odwołanie się do racji Y. (Maki 1997, 126)

Więc pluralizm to nie tylko wielosń cń i roń zż norodnosń cń przedmiotoń w badanń , teorii, ujęcń , metod,
standardoń w itd., ale wielosń cń i roń zż norodnosń cń jako zalecana norma. Wielosń cń i roń zż norodnosń cń jako
stanowiące pewien, na razie nieokresń lony, zysk epistemiczny.
5

Maki (1997) nie rozwazż a mozż liwosń ci istnienia jednego dobrego/poprawnego wyjasń nienie mimo faktu
wielosń ci ontycznej. To znaczy jednorodnego wyjasń nienia w konteksń cie istnienia wielu X. Chocń mozż e
nieoczywista taka mozż liwosń cń nie wydaje się wykluczona.
4

W tej pracy pozostawiam nierozwiązaną kwestię pluralizmu ontycznego 6, postaram się
natomiast pokazacń , zż e wartosń cń pluralizmu epistemicznego i rozwazż ycń mozż liwe racje Y
stojących za istnieniem pluralizmu eksplanacyjnego w CS. Podązż amy tu za Kellertem ze
wspoń łpracownikami, ktoń rzy wskazują, zż e pluralizm nie wiązż e się z odrzuceniem mozż liwosń ci
zunifikowanego, czy tezż monistycznego wyjasń nienia sń wiata, a jedynie z pozostawieniem tej
kwestii otwartej (2006, X). Mozż na więc okresń licń przyjmowaną tu formę pluralizmu – ontycznie
agnostyczną.
1.2 Jak trwały i jak rozległy jest pluralizm?
Często obecnosń cń pluralizmu eksplanacyjnego wiązana jest z niedojrzałosń cią nauki, kwestia ta
wydaje się szczegoń lnie widoczna w CS. Wielosń cń wyjasń nienń , modeli, pojęcń , standardoń w
przypisywana CS, poniewazż jest ona jeszcze młodą dziedziną badawczą, dziedziną, ktoń ra
dopiero poszukuje własń ciwego sobie sposobu wyjasń niania i dokładnego okresń lenia
własń ciwego jej przedmiotu badanń .
W dowolnym podręczniku do CS mozż na zobaczycń , jak roń zż norodne są procesy
poznawcze, więc pluralizm czasowy wydaje się czymsń oczywistym. W konfrontacji z tą
roń zż norodnosń cią trudno od razu zaproponowacń , ujęcie redukujące poznanie do jednego
procesu. Jednak, w miarę postępowania powinno pojawiacń się coraz bardziej jednorodne
wyjasń nienie poszczegoń lnych procesoń w poznawczych. Skoro jeden jest przedmiot naszych
badanń : poznanie, to nie powinno, bycń zasadniczych przeszkoń d, by roń wniezż jedna była nauka
oferująca to wyjasń nienie. Jednak gdy wroń cimy do przywołanego we wstępie cytatu z pracy
Dale’a, dotyczącego „teorii Missisipi”, to okazuje się, zż e nie zawsze (tak ogoń lna) jednosń cń
przedmiotu pozwala na unifikację. Często, gdy przedmiot wyjasń nienia jest zbyt ogoń lny,
unifikacja staje się nadmiernie, i nieracjonalnie redukcyjna, a ostatecznie niezrozumiała.
Sytuacja wydaje się jeszcze bardziej niejednoznaczna, gdy nasze rozwazż ania
rozpoczynamy od tego, zż e CS jest od swoich początkoń w projektem interdyscyplinarnym 7,
projektem składającym się roń zż nych dziedzin badawczych. Metody, cele, czy standardy kazż dej z
tych dziedzin roń zż nią znacznie. Pluralizm wydaje się tu naturalnym rozwiązaniem. Oczywisń cie,
mozż ena zaproponowacń negatywnie ujęcie pluralizmu i opisywacń go jako ograniczenie i
przeszkodę w rozwoju nauki. Jednak mozż na tezż i do tego zmierzam, zaproponowacń pozytywne
ujęcie pluralizmu pozytywnie. Podobną postawę reprezentował Dale (2008a). Innymi słowy,
sądzę, zż e nalezż y rozwazż ycń to, zż e pluralizm jest stanowiskiem pozż ądanym, z ktoń rego
6
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Co jak się okazż e, nie jest bez związku z bronionym w tej pracy przyjmowaniem postawy pluralistycznej.
To tego aspektu badanń nad CS powroń cę w dalszych partiach artykułu.
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utrzymania mozż emy czerpacń zyski epistemiczne (jak zyski z roń zż norodnosń ci wyjasń nienń ).
Powyzż szy aspekt koncepcji pluralistycznych omawiamy, jest przez wielu autoroń w (np.: Maki
1997; van Bouwel 2014) wskazuje na trwałosń ci, czy tezż permanentnosń cń, jako jego wazż ny
aspekt. Tylko pluralizm, ktoń ry nie jest powiązany wyłącznie z niedojrzałosń cią dziedziny, jest
stanowiskiem wymagającym i interesującym.
Maki (1997) poza tymczasowym i permanentnym odroń zż nia jeszcze pluralizm względny
i absolutny. Pluralizm względny lub inaczej lokalny to pluralizm dotyczący jedynie niektoń rych z
problemoń w, ktoń re pragniemy wyjasń nicń . Mozż liwe jest przeciezż , zż e jedynie niektoń re problemy
wiązż ą się z koniecznosń cią przyjęcia pluralizmu, np. tylko badanie tzw. wielkich problemoń w
(grand challanges, patrz: (O’Rourke i inni 2016)) mozż e wymagacń pluralizmu. Natomiast
pluralizm absolutny, czy tezż globalny to taki, ktoń ry dotyczy wszystkich mozż liwych wyjasń nienń ,
przedmiotoń w. W przypadku CS powstaje pytanie, z jakiego rodzaju pluralizmem mamy do
czynienia? Wydaje się, zż e nie bez znaczenia dla tej kwestii są zń roń dła, czy tezż racje stojące za
pluralizmem.
Dale (2008a,b) wskazuje dwa mozż liwe powody pluralizmu w nauce, w tym tezż w: (1)
nasze – ludzkie – ograniczenia poznawcze; (2) złozż onosń cń badanych obiektoń w, zjawisk,
procesoń w (np. poznania). W pierwszym przypadku będziemy mieli do czynienia z pluralizmem
absolutnym i najpewniej permanentnym. W drugim przypadku będziemy mieli roń wniezż
pluralizm permanentny, ale lokalny. W tej pracy ograniczę się do rozwazż ania drugiej
mozż liwosń ci, poniewazż nie będę omawiał relacji pomiędzy pluralizmem a naszymi
ograniczeniami poznawczymi (czy epistemicznymi).
1. 3 Różnorodność w pluralizmie
O ile nie kazż da wielosń cń i roń zż norodnosń cń w nauce prowadzi do pluralizmu, kazż dy pluralizm
wiązż e się z wielosń cią i roń zż norodnosń cią. W dalszej częsń ci artykułu opisując konsekwencje
przyjęcia pluralizmu, rozwazż ę rolę roń zż norodnosń ci i podziały zadanń poznawczych w nauce, tu
jedynie o teoretycznych konsekwencjach roń zż norodnosń ci i wielosń ci. Maki (1997) wskazuje, zż e
jezż eli mamy koncepcję pluralistyczną to alternatywne rozwiązania mogą albo ze sobą
rywalizowacń , albo wzajemnie się uzupełniacń , mogą więc bycń dla siebie: (a) zamiennikami,
zaroń wno słabymi, jak i silnymi, lub mogą bycń (b) komplementarne, zaroń wno słabo i silnie.
Powiązanie teorii, ktoń re są silnie komplementarne, lub zamiana silnie zamiennych teorii
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prowadzi do powazż nych zmian w nauce. Natomiast, przy integracji teorii słabo zamiennych
lub komplementarnych, mamy do czynienia z normalną pracą naukową 8.
1.4 Podsumowanie
Przedstawiłem podstawowe uwagi o pluralizmie, nie była to oczywisń cie prezentacja
wyczerpująca. Inspirując się pracami Mitchell (2002) i Kellerta ze wspoń łpracownikami (2006)
Van Bouwel (2014) wyroń zż nia: (a) pluralizm umiarkowany/tymczasowy; (b) pluralizm
„anything goes” (mozż na go nazwacń nihilizmem); (c) pluralizm izolacyjny (pluralizm bez
integracji); (d) pluralizm integracyjny; (e) pluralizm interaktywny (wymagający decyzji
względem kazż dej integracji, czy jest ona pozż ądana). Natomiast za Plutynski (2013) pisze nie
tylko o pluralizmie wyjasń nienń , ale i danych. Mozż na tezż wyroń zż nicń pluralizm predykcyjny,
metodologiczny, wartosń ci itd. Jednak te rozroń zż nienia wykraczają poza zakres tej pracy.
2. Pluralizm a postawa pluralistyczna
Jak juzż pisałem, w pracy tej pragnę przyjrzecń się naukom poznawczym i zastanowicń się nad
tym, czy pluralizm jest stanowiskiem, ktoń re mozż e przyniesń cń nam w naukach poznawczych zysk
epistemiczny. Wydaje się dosń cń powszechnym przekonaniem o zyskach epistemicznych z
integracji, a tym bardziej unifikacji. Tymczasem pluralizm, chocń wydaje się – szczegoń lnie w CS
– stanowiskiem mało wymagającym i oczywistym, więc trudno wiązacń go z jakimsń pozż ytkiem,
tym bardziej epistemicznym.
Wczesń niej przedstawilisń my wstępne, podstawowe informacje na temat pluralizmu. W
tej pracy będę starał się pokazacń zalety pluralizmu, w jego umiarkowanej formie – pluralizmu
interakcyjnego van Bouwela (2014). Umiarkowaną formami pluralizmu – spoń jną z
pluralizmem interakcyjnym – jest tezż opisywana przez Kellerta i wspoń łpracownikoń w (2006)
postawa pluralistyczna. Autorzy ci wskazują na występowanie duzż ej roń zż norodnosń ci w nauce,
od fizyki cząsteczek elementarnych, przez biologię, nauki społeczne po filozofię. W konteksń cie
tym argumentują, zż e pluralizmu jest stanowiskiem pozż ądanym, jednak nie jako kolejne
rozwiązanie,

kolejne

z

wielu

stanowisk,

ale

pluralizmu

jako

stanowiska

meta-

metodologicznego. To znaczy jako postawa, ktoń ra kształtuje wyboń r metod i kryterioń w w
trakcie prowadzenia badanń . Wydaje się, zż e kluczem do zrozumienia, czym jest przyjęcie
postawy pluralistycznej, jest zauwazż enie, zż e autorzy wiązż ą ją z przyjęciem swoistego
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Podobny, chocń skromniejszy podział wprowadza Marchionni (2008), odroń zż niając wyjasń nienia silnie i słabo
komplementarne. Te pierwsze połączone gwarantują lepsze wyjasń nienia Te drugie, chocń mogą bycń łączone,
wyjasń niają niezalezż nie.
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agnostycyzmu względem metodologii i praktyk eksplanacyjnych. Oznacza to, zż e wyboń r
wyjasń nienia, czy metody, nie powinien opieracń się na tym, czy jest to wyjasń nienie bardziej, czy
mniej integrujące. Zwolennicy redukcji lub radyklanego pluralizmu przedwczesń nie
rozstrzygają, ktoń re wyjasń nienia są bardziej wartosń ciowe. Przyjmując postawę pluralistyczną,
wstrzymujemy się przed tą przedwczesną odpowiedzią i za kazż dym razem musimy
rozstrzygnącń jaka metodologia, czy wyjasń nienie jest najlepsze. Kellert i wspoń łpracownicy
(2006) traktują wyboń r wyjasń nienia, czy metody jak kwestię wyboru metodologii jako kwestię
empiryczną, zalezż ną od kazż dorazowych celoń w badawczych, czy epistemicznych. Autorzy ci nie
wykluczają mozż liwosń ci, zż e ostatecznie najlepszym rozwiązaniem będzie redukcja i unifikacja.
Jedynie starają się pokazywacń , zż e zbyt wczesne rozstrzygnięcie tej kwestii mozż e okazacń się
szkodliwe dla rozwoju nauki (a w omawianym tu przeze mnie przypadku dla CS). Dodatkowo
wskazują, zż e integracji powinno dokonywacń się bardzo ostrozż nie, poniewazż w kazż dym
przypadku wiązż e się ona odrywaniem wyjasń nienń od kontekstu, w ktoń rym były rozwijane, co
mozż e prowadzicń do odebrania im własń ciwej im roli eksplanacyjnej.
Kellert ze wspoń łpracownikami (2006) zauwazż ają, zż e ich propozycja wiązż e się z
pluralizmem „anything goes”, nie wszystkie wyjasń nienia są dobre, a wręcz odwrotnie nauka
jest pełna bardzo złych wyjasń nienń . Nalezż y szukacń tych najlepszych. Wskazuję jedynie, zż e
integracja a tym bardziej unifikacja nie zawsze wiązż e się z tymi najlepszymi wyjasń nieniami, a
dodatkowo wiązż ą się nie tylko z zyskami epistemicznymi, ale tezż z kosztami, a nawet stratami.
3. Pluralizm a badania nad interdyscyplinarnością
Chociazż często CS opisywane są jako względnie jednorodna dyscyplina badawcza, to początku
istnienia jest to projekt interdyscyplinarny. Problemy CS dotyczyły zawsze nie tylko
zagadnienia poznania, ale roń wniezż interakcji i integracji pomiędzy poszczegoń lnymi
dziedzinami wchodzącymi w skład CS. Dlatego, w duzż ej mierze problemy badanń
interdyscyplinarnych są problemami CS. Ponadto, problemy badanń interdyscyplinarnych
(patrz: Frodean i inni 2010), są sń cisń le powiązane z problemami, przed jakimi stają niemal
wszelkie formy pluralizmu.
Badania interdyscyplinarne nie są badaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi na
szerszą skalę. Ponadto, jednym z powazż niejszych problemoń w tych badanń jest własń nie to, zż e
przykłada się do nich miarę (mono)dyscyplinarną (por.: Bronham i inni 2016), gdy kluczowym
problemem, jaki te badania poruszają, dotyczy tego, czy i jaka wspoń łpraca między roń zż nymi
dziedzinami, przy rozwiązywaniu problemoń w, jest mozż liwa. Chocń w duzż ej mierze autorzy
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zajmujący się interdyscyplinarnosń cią koncentrują się na społecznym i instytucjonalnym
wymiarze wspoń łpracy między dziedzinami badawczymi. Jednak niebanalnym problem jest, czy
wszelkie badania interdyscyplinarne prowadzą do wyłonienia się nowej dyscypliny (jak np.
biochemia, neuropsychologia). A takzż e, czy integracja jest warunkiem koniecznym badanń
interdyscyplinarnych. I własń nie na rolę integracji we wspoń łpracy interdyscyplinarnej i jej
powodzeniu będę rozwazż ał ponizż ej.
W badaniach pluralistycznych i nad pluralizmem tak, jak i w badaniach
interdyscyplinarnych kwestia integracji nie bez znaczenia. Przykładowo, Mitchell (2002) broni
jednej z powszechniej omawianej koncepcji pluralistycznej, pluralizmu integracyjnego, w
ktoń rym, chocń akceptowana jest wielosń cń, to integracja, jako integracja własń nie, jest pozż ądana
(jest zaletą).
W badaniach nad interdyscyplinarnosń cią (np. Boden 1999; Klein 1990, 2010) wskazują,
zż e integracja jest nie tylko wazż nym elementem badanń interdyscyplinarnych, ale nawet ich
cechą definicyjną. Tylko badania, w ktoń rych mamy do czynienia z integracją mozż emy nazywacń
interdyscyplinarnymi. Stąd duzż o częstszym zń roń dłem sporoń w jest na prykład to, czy integracja
jest algorytmiczna i przebiega w zgodzie z dobrze opracowanymi i powtarzanymi
procedurami, czy tezż jest procesem duzż o bardziej deliberatywnym i opartym na rozmaitych
heurystykach (O’Rouke i inni 2016). Jednak nie jest tak, zż e teza o konieczny czy definicyjnym
związku między interdyscyplinarnosń ci a integracją jest podzielany przez wszystkich
teoretykoń w interdyscyplinarnosń ci (patrz: Maki 2016, Grune-Yanoff 2016). Wyjątki, ktoń re
omoń wię ponizż ej, stanowią, jak sądzę, wsparcie dla pluralizmu interakcyjnego, w ktoń rym
integracja nie jest celem samym dla siebie. Opiszę przykład problemoń w, na jakie mozż e natraficń
integracja pomiędzy roń zż nymi dziedzinami, co jak sądzę, pozwoli na nasń wietlenie ograniczenń
dla integracji w konteksń cie pluralizmu.
3.1 Interdyscyplinarność bez integracji
Grune-Yanoff (2016) argumentuje, zż e wbrew powszechnym przekonania, mozż liwy jest sukces
badanń interdyscyplinarnych bez integracji. Autor ten omawia historię interakcji pomiędzy
ekonomistami a biologami ewolucyjnymi, a takzż e pomiędzy psychologami i ekonomistami.
Mimo intensywnej wspoń łpracy i wymiany idei pomiędzy przedstawicielami tych dziedzin nie
nastąpiła ich integracja, nie wyłoniła, się zż adna nowa dziedzina. Niemniej jednak brak
integracji nie oznacza, zż e ta wspoń łpraca pozostała bez wpływu na te dziedziny. Kazż da z nich
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(biologia, psychologia, ekonomia) uległa znaczącym zmianom, wzbogacają się o nowe teorie,
jak i metody.
Grune-Yanoff (2016, 349) opisuje dwa przypadki. Pierwszy to historia wykorzystania
przez biologoń w w swoich nadaniach rozwijanej na potrzeby nauk społecznych teorii gier, a
następnie, wykorzystanie z rozwiniętej przez biologoń w ewolucyjnej teorii gier w badaniach
przez ekonomistoń w. Drugi przykład Grune-Yanoff (2016, 354) dotyczy wspoń łpracy pomiędzy
ekonomistami i psychologami dotyczącymi czasowego odraczania/dyskontowania nagroń d, a
następnie rozdzielanie się tych dwoń ch dziedzin, za względu na większe zainteresowanie teorią
w przypadku ekonomistoń w i danymi empirycznymi w przypadku psychologoń w. Dla wszystkich
tych dziedzin wspomniana wspoń łpraca to sukces, ale sukces bez integracji.
Mozż liwe, zż e podobna sytuacja ma miejsce roń wniezż miejsce w przypadku CS.
Poszczegoń lne subdziedziny nauk poznawczych mogą ze sobą wspoń łpracowacń , intensywnie
wzajemnie się zmieniacń (np. psychologia i antropologia), jednak nie integrując się. Stąd
mozż liwe, zż e sukces (nawet eksplanacyjny) CS nie koniecznie zalezż y i będzie zalezż ał od ich
integracji.
3.2 Problemy w badaniach interdyscyplinarnych
MacLeod (2016) omawia dwa bardzo interesujące wątki z badanń nad integracją, omawiając,
jak sądzę nieoczywiste ograniczenia dla wspoń łpracy pomiędzy roń zż nymi dyscyplinami.
Pierwszy przykład dotyczy wspoń łpracy pomiędzy ekonomistami a ekologami, drugi przykład
dotyczy wspoń łpracy pomiędzy biologami molekularnymi a systemowymi. Badania te są
niezwykle wazż ne, poniewazż przedstawiciele omawianych dziedzin zajmowali się podobnymi
problemami, albo wykorzystywali identyczne metody, mimo tego nie byli w stanie akceptowacń
wzajemnie swoich wynikoń w lub praktyk eksplanacyjnych.
MacLeod (2016, 16) omawia wspoń łpracę ekologoń w i ekonomistoń w przy badaniu
populacji łososia w Bałtyku. Chocń obie grupy badały ten sam problem i analizy obu grup
opierały na regresji statystycznej, to pojawiał się konflikt. Ekonomisń ci uwazż ali, zż e ekolodzy
stosują niewiarygodne, tzn. niezbyt wyrafinowane analizy statystyczne. Natomiast dla
ekologoń w analizy ekonomistoń w były zbyt oderwane od dostępnych danych, a swoje własne,
duzż o prostsze sposoby wykorzystanie statystyki uznawali za starczające.
Podobne

zjawisko

zaobserwowano

przy

wspoń łpracy

pomiędzy

biologami

molekularnymi a systemowymi. Gdzie biolodzy molekularni mieli dostarczacń danych do
symulacji biologom systemowym (w większosń ci inzż ynierom i informatykom). Dosń cń szybko
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okazało się, zż e biolodzy systemowi niesń wiadomi tego, jak gromadzone są dane potrzebne do
ich symulacji, zż ądali danych, niemozż liwych do uzyskania w rozsądnym czasie, i ktoń rych
uzyskanie wymaga wiele wysiłku i duzż ych zasoboń w ludzkich. W wyniku czego biolodzy
molekularni zaczęli wątpicń w ich kompetencje, a ostatecznie i w jakosń cń ich analiz. Tak jak w
przypadku ekologoń w i ekonomistoń w, mamy tu do czynienia z konfliktem między badaczami
skoncentrowanymi na danych a tymi skoncentrowanymi na teorii 9.
Mamy tu więc do czynienia z sytuacją, w ktoń rej teoretyczny i pojęciowe podobienń stwo
(biologia systemowa i molekularna), a takzż e metodologiczne (ekonomia i ekologia) dziedzin
nie gwarantuje sukcesu w integracji. Do tego sukcesu, jak sądzę, niezbędna jest rozległa
(wspoń ł)praca nad zrozumieniem i włączeniem we własną praktykę eksplanacyjną, nie tylko
teorii i metod, ale i standardoń w, wartosń ci i sposoboń w wykorzystania wspomnianych metod.
Opisane powyzż ej sytuacje pokazują, zż e potrzebne jest rozszerzenie koncepcji wyjasń nienń w
koncepcjach pluralistycznych o dodatkowe czynniki.
3.3 Podsumowanie
Jak widacń , integracje nie zawsze jest mozż liwa, ale tezż nie zawsze jest konieczna w badaniach
interdyscyplinarnych. Ta sama sytuacja ma miejsce roń wniezż w przypadku pluralizmu. Dlatego,
w poszukiwaniu adekwatnego opisu podejsń cia pluralistycznego nie nalezż y ograniczacń się
wyłącznie do integracji, taki opis zdaje się oferowacń , jak juzż wspominałem, pluralizm
interakcyjny van Bouwela (2014).
4. Pluralizm interakcyjny
W

sń wietle

powyzż szych

uwag

dotyczących

interdyscyplinarnosń ci

bronię

koncepcji

pluralistycznej, ktoń ra będzie uwzględniała to, zż e nie zawsze integracja jest pozż ądana, a gdy
nawet jest przydatna, to powinna uwzględniacń dodatkowe ograniczenia. Van Bouwel (2014)
argumentuje za pluralizmem, jednak wskazuje za Kellerem ze wspoń łpracownikami (2006) czy
Plutynsky (2013), zż e zawsze powinnisń my rozwazż ycń , czy integracja jest pozż ądana. Zacytujmy tę
ostatnią:
Integration has become a term with a great deal of normative weight; calls for more
integrative science seems to suppose that more ‘‘integrative’’ science will, perhaps,
consider a wider array of evidence, provide a more holistic and complete picture of the
world, and to top it all off, cure cancer. While it would be nice if a single, well-defined
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Sądzę, zż e ten rodzaj konfliktu pomiędzy bardziej teoretycznymi i bardziej empirycznymi dyscyplinami, nie
jest obcy przedstawicielom CS.
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strategy could do all this, when one attends to the practice of science, what one is more
likely to discover are a variety of partial, incomplete, and idealized models, explanations
and hypotheses, targeted at different goals, which turn out to have greater or lesser scope,
and which are more or less ‘‘integrative.’’ (Plutynski 2013, 474)

Van Bouwel (2014) nazywa to stanisko pluralizmem interakcyjnym.
Pluralizm interakcyjny – wydaje się zbiezż ny z własnosń ciami postawy pluralistycznej –
opiera się na przekonaniu i tym, zż e wazż na jest interakcja pomiędzy dziedzinami, interakcja,
ktoń ra umozż liwia rozpoznanie czy integracja jest mozż liwa (co nie zachodzi zawsze, patrz:
O’Malley 2013), czy bardziej zalecane jest zachowanie autonomii, albo wręcz odwrotnie
redukcja. Dodatkowo van Bouwel (2014) sięga po metody wiązane z wyjasń nianiem
wielomodowym (Levins 1996; Weisberg 2012). Wskazuje, zż e w wyjasń nianiu pluralistycznym –
niewazż ne czy zachodzi integracja, czy nie – zawsze występują rozmaite kompromisy
(tradeoffs), w wyniku ktoń rych, niektoń re wyjasń nienia są bardziej realistyczne, inne bardziej
adekwatne a jeszcze inne bardziej szczegoń łowe. Dodatkowo nie zawsze integracja oferuje
wyjasń nienie najbardziej wydajne, stąd czasami redukcja jest o wiele lepszym rozwiązaniem.
W tej pracy rozszerzam ujęcie van Bouwela (2014) i proponuję silny pluralizm
interakcyjny. To stanowisko, jak juzż pisałem w poprzedniej częsń ci, nie tylko wymaga interakcji,
ale takzż e intensywnej wymiany pomiędzy roń zż nymi dziedzinami, i nauki między jej
przedstawicielami, tak by poznacń jawne i mniej jawne aspekty praktyki eksplanacyjnej. Nie
tylko metody, ale i kontekst oraz szczegoń ły sposoboń w wykorzystania tych metod. Wazż ne jest
wzajemne poznanie standardoń w, ale i powodoń w, jakie stoją z tym, by te standardy uznawacń .
Posumujmy: dlaczego pluralizm? Przyjmuję, zż e jezż eli odrzucamy pluralizm, to będziemy
poszukiwali sposobu na zintegrowanie, metody, wyroń zż nianego przedmiotu itd. Przyjmując
pluralizm, nie eliminujemy i nie integrujemy roń zż norodnosń ci, a jedynie w zalezż nosń ci od
kontekstu i potrzeb wykorzystywacń zalety dostępnych nam (roń zż nych) dziedzin czy metod. W
tej pracy przyjmujemy następujące przesłanki za pluralizmem eksplanacyjnym w CS:
a. dywergentny/roń zż norodny przedmiot badanń – tak długo, jak będziemy uznawacń , zż e
przedmiotem badanń CS jest „poznanie”, tak długo będziemy skazani na pluralizm. Roń zż nice
pomiędzy procesami poznawczymi, metodami ich działania itd. Czynią moń wienie o poznaniu
zbyt abstrakcyjnym. Nie jest jednak jasne, czy gdy ograniczymy się jedynie do wybranego
procesu poznawczego np. pamięci, to czy sytuacja się polepszy? Mozż liwe, zż e nadal będziemy
mieli do czynienia z pluralizmem, tylko tym razem dotyczącym pamięci, a nie poznania w
ogoń le.
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Wydaje się więc, zż e ze względu na wewnętrzną dywergencję/rozbiezż nosń cń przedmiotu
badanń badan w CS, jestesń my skazani na pluralizm.
b. roń zż ne metody roń zż ne zalety – kompromisy w wyjasń nianiu, pozwalają na lepsze
łączenie teorii oraz praktyk eksplanacyjnych (van Bouwel 2014). Większa roń zż norodnosń cń
danych i metod pozwala na zwiększenie mocy i stabilnosń ci eksplanacyjnej, nawet przy
wykorzystaniu, bardzo wyidealizowanych modeli (Plutynski 2013).
5. Więc jak integrować?
Nie chciałbym jednak powiedziecń w tej pracy, zż e unifikacja 10 czy integracja są całkowicie
pozż ądane. Są pozż ądane, ale po pierwsze bardzo trudne, po drugie trzeba wiedziecń nie tylko,
czy ale i jak integrowacń .
Oczywisń cie, podstawowym problemem, ktoń ry dotyczy integracji zaroń wno w badaniach
interdyscyplinarnych, jak i w przypadku koncepcji pluralistycznych dotyczy tego, czym jest
integracja. Nie kazż dy rodzaj wspoń łpracy, nie kazż de połączenie metod, pojęcń , teorii jest
integracją, integracja to tylko i wyłącznie interakcja, ale nie jest to tezż redukcja. Wydaje się, zż e
najprosń ciej mozż emy powiedziecń , zż e w przypadku interakcji mamy do czynienia ze
związkiem takim, w którym dwie dziedziny D 1 i D2 ze sobą współpracują (zarówno na
poziomie teorii, jak i praktyki) i wspólnie rozwiązują określony problem P, ale jedyne
zmiany, jakie następują to wewnętrzne przekształcanie się tych dziedzin zarówno
teoretyczne, jak i metodologiczne, tak, że wyłaniają się zmienione, choć te same
dziedziny D1’ i D2’. Natomiast w procesie integracji nie tylko te dziedziny mogą się
wewnętrznie zmieniać, ale w wyniku współpracy wyłania się inna dziedzina D 3, która
składa się z D1 i D2 lub z sub-dziedzin D1 i D2.
Oczywisń cie rozwazż ani dotyczące integracji muszą uwzględniacń i mozż liwosń ci i problemy
integracji, jak i to, czego integracja mozż e dotyczycń . W dalszej częsń ci tego rozdziału omoń wię te
trudnosń ci, odwołując się, w stopniu, w jakim to mozż liwe do przykładoń w z CS.
5.1 Problemy do pokonania
W literaturze problemu wskazuje się kilka podstawowych problemoń w integracji.
Po pierwsze nie wszystkie teorie mogą bycń integrowane. Gijsbers (2016) wskazuje, zż e
jest tak, jezż eli teorie mają roń zż ne konsekwencje kontrfaktyczne (np. ich nieprawdziwosń cń ma
podobne konsekwencje).
10 W badaniach nad unifikacją interesujące badania są prowadzone inspirowane pracami Maull i Darden (1977),
na temat roli teorii łączących roń zż ne pola badawcze. W tej pracy skoncentruję się jednak na integracji.
13

Po drugie, zbyt pochopne integrowanie mozż e łączycń niespoń jne koncepcje (np.
kontrfaktycznie) i generowacń „teoretyczne potwory” - niespoń jne, wewnętrznie sprzeczne
koncepcje (Miłkowski 2017, Votsis 2015), czy tezż koncepcje generujące sprzeczne predykcje.
Po trzecie, integracja mozż e prowadzicń do powstania koncepcji niewydajnych
eksplanacyjnie (van Bouwel 2014), to znaczy, prawdziwych, ale zbyt złozż onych.
Po czwarte powinna bycń mozż liwa wspoń łpraca pomiędzy dziedzinami. Jezż eli będziemy
integrowali koncepcje, ktoń re znacząco roń zż nią się praktykami eksplanacyjnymi (jak
przykładowo ekonomisń ci i ekologowie opisywani w pracy MacLeoda 2016), to mozż e okazacń
się, zż e integracja jest albo niemozż liwa, albo bardzo powierzchowna.
Te wszystkie problemy dotyczą w roń wniej mierze CS. Jezż eli planujemy integrowacń
badania filozoficzne z psychologicznymi czy neuronaukowymi staniemy przed takimi samymi
problemem.
Po pierwsze, jezż eli nasze teorie nie mają podobnych konsekwencji kontrfaktycznych, a
co gorsza, gdy nie jestesń my w drugiej dziedzinie pokazacń w zadowalający sposoń b, jakie
własń ciwie będą konsekwencja kontrfaktyczne naszej koncepcji to integracja mozż e okazacń się
niemozż liwa. Np. jezż eli uznajemy, zż e poznanie jest intencjonalne (co wydaje się w pełni
wartosń ciową tezą filozoficzną), to jezż eli w zgodzie z tą definicją, kazż de poznanie jest
intencjonalne, to trudno w psychologii rozwazż acń konsekwencje intencjonalnosń ci, bo nie ma
zż ądanej klasy poroń wnawczej dla tej tezy. To mozż e oznaczacń , zż e np. tezy filozoficzne są zbyt
ogoń lne, by były z sukcesem integrowane z tezami psychologicznymi.
Po drugie i po trzecie zbyt pochopne integrowanie mozż e w CS generowacń koncepcje,
ktoń re będą jedynie powierzchownie spoń jne, ale faktycznie niespoń jne i niewydajne (np.
integrowanie filozoficznych badanń nad sń wiadomosń cią z fizyką kwantową).
Po trzecie tak roń zż norodne nauki składają się na CS, zż e bez zrozumienia roń zż nic
praktykach jawnych i niejawnych integracja eksplanacyjna mozż e bycń niemozż liwa. Przykładem
mozż e bycń koniecznosń cń rozumienie faktycznych ograniczenń metod eksperymentalnych, ale i
rozumienie przez neuronaukowcoń w specyfiki pracy filozoficznej – o ile badania pilotazż owe w
neuronaukach są nie tylko powszechne, ale i wysoce pozż ądane to w filozofii wydają się
kuriozalne.
W

tym

samym

punkcie

mozż emy

roń wniezż

wspomniecń

kwestię

stabilizacji

terminologicznej wskazywaną przez Sullivan (2017). Aby mozż liwa była integracja pomiędzy
dwoma dziedzinami (takzż e eksperymentalnymi) to powinny one podzielacń i stosowacń
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podobne terminologie i taksonomie. Sullivan (2017) w swojej pracy ogranicza się wyłącznie
do badanń neuronaukowych, ale bez wątpienia jest to roń wniezż kwestia wazż na dla CS w ogoń le.
Wszystkie te uwago mozż na odwroń cicń i odpowiedziecń nimi na pytanie, o to, jak
integrowacń .
5.1 Więc, jak integrować?
Jestem przekonany, zż e powyzż sze uwagi wskazują, jak mozż na integrowacń , ale takzż e na to, zż e nie
zawsze warto integrowacń (Birgandt 2013b, van Bouwel 2014), wazż ne jest, by integracja była
mozż liwa, ale i przydatna.
Po pierwsze, mozż emy integrowacń takie teorie, czy koncepcje, ktoń re mają podobne
konsekwencje kontrfaktyczne (Gijsbers 2016). Jednak ta koncepcja wymaga rozwinięcia.
Poniewazż pojawiają się dwie wątpliwosń ci, z ktoń rych tylko na jedną mam propozycję
odpowiedzi w tym artykule.
Pierwsza wątpliwosń cń dotyczy tego, czy wszystkie konsekwencje kontrfaktyczne są tak
samo wazż ne dla integracji? W ostatnich latach zauwazż ono istotny związek pomiędzy strukturą
połączenń w moń zgu (Medic i inni 2016; Moreno-Lopez 2016), zwłaszcza z siecią aktywnosń ci
spoczynkowej (Baec i inni 2017), a otyłosń cią. Czy badania nad tym związkiem mozż na
zintegrowacń z badaniami nad ucielesń nionym poznaniem? Czy raczej będziemy uwazż acń , zż e chocń
na poziomie neurofizjologicznym konsekwencje tych badanń i tych uznawane w koncepcjach
ucielesń nionego poznania są podobne, jednak tu (w badaniach nad otyłosń cią) nie mamy
wazż nych konsekwencji poznawczych. Mamy więc koncepcje i wyniki, ktoń re, chocń podzielają
konsekwencje kontrfaktyczne to jednak wyłącznie te nieistotne eksplanacyjnie, z tego powodu
wydaje się, zż e propozycja Gijsbersa (2016) powinna bycń rozszerzona o podział na
eksplanacynie istotne i eksplanacyjnie nieistotne konsekwencje kontrfaktyczne, a integracja
powinna bycń

mozż liwa, gdy teorie podzielają eksplanacyjne istotne konsekwencje

kontrfaktyczne.
Druga wątpliwosń cń – na ktoń rą nie mam tu odpowiedzi – dotyczy tego, czy jezż eli mamy
koncepcje o takich samych konsekwencjach kontrfaktycznych, to czy naturalniejszym
rozwiązaniem zamiast integracji nie będzie unifikacja?
Po drugie (i trzecie) nalezż y zawsze rozwazż ycń kontekst integracji oraz jej potencjalne
zyski i koszty. Szczegoń lnie wazż ne jest uwzględnienie pojawiających się w trakcie integracji
kompromisoń w (adekwatnosń cń, szczegoń łowosń cń, realistycznosń cń), a takzż e uwzględnienie, czy
wynik integracji będzie eksplanacyjnie wydajny i w ogoń le wykonalny. Przykładem, w mojej
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opinii, staje się koncepcja, ktoń ra przestaje bycń eksplanacyjnie wydajna, jest koncepcja
kodowania predykcyjnego (Friston 2010).
W konteksń cie warto wspomniecń tezż interesujący badania nad związkiem pomiędzy
strukturą wspoń lnoty badawczej a stabilnosń cią i rzetelnosń cią wynikoń w badanń . Mamy tu do
czynienia z innego rodzaju strukturą, nieteoretyczną jak w przypadku kompromisoń w między
modelami, ale strukturą wspoń lnoty. Tak jak Plutynski (2013) wskazuje na roń zż norodnosń cń
danych, jako wazż ny element sukcesu eksplanacyjnego, tak tu, jak się okazuje, wazż na jest
roń zż norodnosń cń wspoń lnoty badawczej. W swojej klasycznej pracy Kitcher (1990), opisuje naukę,
jako przedsięwzięcie zbiorowa, i wskazuje na wazż ną rolę podziału obowiązkoń w poznawczych
(patrz, tezż : Muldoon 2013; Weisberg, Muldoon 2009; Muldoon, Weisberg 2011) w
realizowaniu przez tę wspoń lnotę jej zadanń epistemicznych. Kitcher (1990) poszukiwał
optymalnego rozwiązania dla tego podziału. Wiadomo jednak, zż e w nauce, jak i wielu innych
formach aktywnosń ci ludzkiej rozwiązania optymalne nie występują, mozż liwe jest natomiast
poszukiwanie takiego podział obowiązku, ktoń ry będzie umozż liwiał generowanie jak
najbardziej stabilnych i rzetelnych wynikoń w przy uzż yciu niekompletnych i wyidealizowanych
danych. Jak wskazują niektoń rzy badacze (Poö yhoö nen 2017), wazż ną poznawczo rolę mozż e
odgrywacń sama roń zż norodnosń cń grupy badawczej. Ten pogląd wspierają badania nad grupowym
podejmowaniem decyzji (Hong, Page 2004).
Dlatego integrowanie roń zż nych dyscyplin badawczych, w ramach ktoń rych pracuje się nad
integracją teorii, nalezż y prowadzicń taka, aby wyniki był wydajny i wykonalny (własnosń ci
teorii), ale tez stabilny i rzetelny (własnosń ci wspoń lnoty badawczej)
Po czwarte wazż ne by integracji towarzyszyła intensywna interakcja i wzajemne uczenie
się jawnych i mniej jawnych praktyk eksplanacyjnych oraz podzielanie terminologii i
taksonomii. To pierwsze zazwyczaj wymaga otwartosń ci i intensywnej wspoń łpracy. Wspoń łpracy,
ktoń ra wspierana jest zaroń wno otwartosń cią na zmianę (np. specjalizacji, metody, wartosń ci), jak i
zaufaniu w omoń wiony powyzż ej podział obowiązkoń w.
To drugie jest aktualnie rozwijane w ramach ruchu nauki otwartej, polegającej na:
dzieleniem się danymi, algorytmami i innymi zasobami wazż nymi dla ponownego wykonania, a
więc i lepszego zrozumienia badanń prowadzonych przez innych sprawdzń : specjalny numer
pisma Neuron [92(3), 2016] o otwartej neuronauce). Leonelli (2013) i Plutynski (2013)
zwracają uwagę na fakt, zż e no, zż e dla sukcesu integracji nietrywialnym zadaniem jest
integracja danych. Wskazują na nieadekwatnosń cń przekonania, zż e integracja wymaga dzielenia
się surowymi nieopracowanymi danymi. Aby dane mogły bycń integrowane, muszą bycń
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„oczyszczone”, uporządkowane a kazż dy krok, metoda, oprogramowanie i sprzęt uzż ywany do
tych czynnosń ci dokładnie opisane. W tym konteksń cie trwają tezż prace nad ontologiami
dziedzinowymi, w przypadku CS są to ontologie poznawcze (np. Yarkoni i inni 2010). To
rozwiązanie jako aktualnie najlepsze wskazuje Sullivan (2017), nie jest to jednak rozwiązanie
w pełni satysfakcjonujące, poniewazż , stabilizacja terminologi i taksonomii jest tu stosunkowo
powierzchowna. Niemniej jednak jest to jednak dobry początek i mozż e stanowicń wstęp do
integracji w CS.
Jestem przekonany, zż e pluralizm integracyjny spełnia powyzż sze warunki. Pozwala na
nieuprzedzoną pracę nad integracją z jednoczesnym zachowaniem postawy pluralistycznej,
pozwalającej odroń zż nicń dobre wyjasń nienia bez względu na ich role w integracji w CS.
Podsumowanie
Filozofia nauk poznawczych jest naturalnym polem do badania tego, czy mozż liwa jest
integracja, a nawet unifikacja CS. W tej pracy broniłem przyjęcia jak zasady metametodologicznej postawy pluralistycznej, akcentując pluralizm interakcyjny, czyli taki w
ktoń rym integracja nie jest głoń wnym motorem wyjasń niania. Wydaje się, zż e taka postawa jest
pozż ądana w CS nie tylko teraz w nadal wczesnych etapach ich rozwoju, ale będzie przydatna,
gdy CS będą w pełni rozwinięte. Niewątpliwie racje stojące za pluralizmem są rozleglejsze i
bardziej roń zż norodne nizż przypuszczał Dale (2008), a to czy kognitywistka, jako jedna,
jednorodna dziedzina jest mozż liwa, pozostaje sprawą otwartą.
Konń cząc, chciałbym wspomniecń , zż e mnie jako filozofa najbardziej interesuje rola, jaką
mogą odgrywacń filozofowie (van Gelder 1998) i filozofia (Kaiser i inni 2014, Brook 2009), w
badaniach kognitywistycznych. W sń wietle przedstawionych w artykule rozwazż anń wydaje się,
zż e do momentu pokonania wskazanych powyzż ej trudnosń ci rola filozofii w kognitywistyce
będzie marginalna. Doskonałym przykładem jest tu niebanalne opracowana integracja
pomiędzy fenomenologią i psychologią eksperymentalną (Gallagher 2003), jednak trudno
wskazacń owoce tej integracji, a tym bardziej obwiesń cicń jej sukces. Poniewazż , problem nie lezż y
tylko w tym, zż e filozofowie powinni rozumiecń specyfikę badanń psychologicznych, ale i
psychologowie powinni rozumiecń specyfikę badanń filozoficznych,
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