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 Czy można z pozycji interdyscyplinarności (interdyscyplinar-
nie) mówić i pisać o interdyscyplinarności w nauce? Odpowiedź na to 
pytanie pozornie tylko zdaje się rzeczą prostą. Zastanawiając się bo-
wiem nad tą kwestią jesteśmy niebezpiecznie blisko swoistego klinczu 
myślowego, który rodzi się w momencie uświadomienia, iż mamy tu 
do czynienia z faktem zderzenia się dwóch tendencji: z jednej strony – 
postępującego w coraz szybszym tempie procesu rozgałęziania się i 
rozdrabniania historycznie mocno usadowionych dziedzin nauki – z 
drugiej zaś poszukiwania wspólnych mianowników na gruncie meto-
dologii i teoretycznych rozważań, które stanowiłyby szczególnego 
rodzaju paradygmatyczne spoiwo pokawałkowanych części poszcze-
gólnych dziedzin wiedzy. Owe „cząstki” wiedzy wywodzącej się z tra-
dycyjnych dyscyplin, wzmocnione nowymi przemyśleniami i koncep-
cjami, tworząc odrębne dyscypliny naukowe bronią swej autonomii i 
względnej niezależności odwołując się do argumentu gwałtownego 
przyrostu informacji w szybko zmieniającym się świecie. Argumentu 
tego nie można bagatelizować, gdy weźmie się pod uwagę postępującą 
jakość oraz sprawność narzędzi, którymi posługują się badacze po-
szczególnych dziedzin nauki i dzięki którym docierają oni do coraz 
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nowych nie odkrytych dotąd elementów szeroko rozumianej rzeczy-
wistości społecznej, kulturowej czy fizyczno-przyrodniczej. We 
wszystkich tych obszarach badacze odkrywają nowe mechanizmy 
funkcjonowania świata fizycznego, a szczególnie funkcjonowania 
człowieka w jego relacjach z przyrodą, drugim człowiekiem, czy też 
stworzoną przez niego kulturą. Niezwyczajna ilość pojawiających się 
nowości cywilizacyjnych oraz idących w ślad za tym kulturowo zde-
terminowanych rozwiązań sprawia, iż zwolennicy wyodrębniania się 
kolejnych subdyscyplin wydają się mieć w ręku mocne argumenty. 
 Z drugiej wszakże strony, w wyniku procesy pączkowania i 
rozczłonkowywania się poszczególnych, utrwalonych historycznie 
dziedzin wiedzy mamy do czynienia – zdaniem wielu badaczy – z nie-
pokojących zjawiskiem „dehumanizacji” wiedzy, która podzielona na 
coraz drobniejsze segmenty i „całostki” gubi niejako z pola widzenia 
tego, komu ma służyć, czyli człowieka. Tendencja do zapominania czy 
też ukrytego negowania ludzkiej potrzeby do bycia wrażliwym i przez 
to niezwykle ostrożnym w podejmowaniu badań godzących nierzadko 
pośrednio w istotę człowieczeństwa wydaje się - iż jest jedną z przy-
czyn powstania swoistego „ruchu” na rzecz działań integrujących 
mocno rozpierzchnięte dyscypliny.  Nie można też przejść obojętnie 
obok coraz częstszych przypadków wykorzystywania przez mniej za-
awansowane dziedziny wiedzy wyników badań dyscyplin nie tylko 
sąsiednich. Wykorzystywanie aparatury pojęciowej czy też metodologii 
bardziej dojrzałych dziedzin wiedzy również ma miejsce we współcze-
snej praktyce badawczej. 
 Wydaje się ponadto, iż droga, którą od dziesięcioleci zmierza 
nauka ku stale pogłębiającej się i coraz węższej specjalizacji uświado-
miła wielu badaczom, że efektywność tego typu poczynań, w zbyt 
nikłym stopniu przyczynia się do naprawy świata, w którym życie – 
mimo coraz liczniejszych udogodnień – nie tylko na chwilę obniża 
swój poziom. Waga aktywności badawczej opartej na przemyślanych 
metodach, lecz skupionej na bardzo wąskim (w rozumieniu proble-
mowym) wycinku rzeczywistości, umyka z chwilą, gdy uświadamiamy 
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sobie słabą przekładalność rezultatów tego rodzaju badań na poprawę 
istniejącego stanu rzeczy, który niekiedy mocno odbiega od naszych 
wyobrażeń. Dotyczy to szczególnie nauk humanistycznych i społecz-
nych, ale sądzę, że i nauki ścisłe nie są wolne od tego rodzaju wątpli-
wości.  
 Te i wiele im podobnych problemów odnajdujemy w książce 
zatytułowanej – Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a 
praktyką, przysposobionej i zredagowanej przez troje profesorów: pe-
dagoga -Marię Dudzikową i filozofów – Adama Chmielewskiego i 
Adama Groblera. Już sam skład redakcji skłania do refleksji na temat 
pedagogiki i problematyki wychowania zakorzenionej w filozofii, któ-
rej wybitni reprezentanci właśnie wychowaniu i kształceniu poświęcali 
nie tylko rozdziały swoich dzieł. Jak dowiadujemy się w przedmowie 
zamysł tej publikacji „powstał na marginesie dyskusji panelowej, która 
odbyła się podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Nauk Pedago-
gicznych PAN (Warszawa, 19 marca 2009 rok) pt.: Interdyscyplinarność w 
nauce jako truizm, alibi i wyzwanie”. Moderatorem dyskusji, ale też pomy-
słodawcą całego przedsięwzięcia była prof. Maria Dudzikowa z UAM 
– członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W wyniku owocnej 
wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami filozofii, socjologii, psy-
chologii i pedagogiki narodził się projekt grantu, którego tytuł odpo-
wiada dosłownie tytułowi książki. Kierownictwo projektu objął filo-
zof Adam Chmielewski z Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentujący 
Komitet Nauk Filozoficznych PAN. Recenzowana książka jest zatem 
pokłosiem ożywionych dyskusji i namysłu reprezentantów wielu dys-
cyplin, którzy dają w niej wyraz swojej ocenie fenomenu interdyscy-
plinarności nie zawsze tak samo rozumianej. Zwłaszcza, iż niejako 
konkurencyjnie z terminem interdyscyplinarność pojawiają się terminy 
– „unidyscyplinarności”, „wielodyscyplinarności” (Dudzikowa, s. 27), 
czy też „transdyscyplinarności oraz multidyscyplinarności” (Poczobut, 
s. 41-61). 
 Redaktorzy książki dokonali podziału 23 artykułów na cztery 
części. Wymowny jest wachlarz autorów – reprezentantów różnych 
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dyscyplin - wśród których palmę pierwszeństwa dzierżą profesorowie, 
doktorzy i doktoranci nauk humanistycznych i społecznych. Spośród 
30 autorów aż 23 to przedstawiciele – pedagogiki (8), filozofii (5), na-
uk filologicznych (5) oraz dwóch socjologów, dwóch psychologów i 
jedna osoba reprezentująca kulturoznawstwo.  
 Każdy z piszących autorów poruszał się w obrębie swojej dys-
cypliny starając się ukazać możliwości współpracy międzydziedzino-
wej. Jedni robili to z większym przekonaniem, inni z  nieco mniej-
szym. Niewątpliwie jednak wszyscy współautorzy książki wyszli z za-
łożenia, że fenomen interdyscyplinarnego nastawienia do badanej rze-
czywistości, wynikający z chęci możliwie pełnego jej opisu i analizy 
niedostatków oraz rodzących się w niej trudności – zasługuje na co 
najmniej uważny wgląd w konsekwencje takiego podejścia. Znaki za-
pytania bowiem, które pojawiają się w związku z interdyscyplinarno-
ścią w nauce mnożą się także w wyniku wypowiedzi tych uczonych, 
którzy traktują ten rodzaj podejścia jako sprawę oczywistą niewymaga-
jącą specjalnych uzasadnień – „gdyż uczony poszukujący odpowiedzi 
na pytania sięga po wszystko cokolwiek pomaga mu je rozwiązać, nie 
oglądając się na branżowe etykiety” – mówi Jerzy Szacki (T. Tarkow-
ska cytuje tę wypowiedź prof. J. Szackiego, s. 142). Co prawda słowa 
te dotyczą socjologii – dyscypliny o mocno ugruntowanych podsta-
wach metodologiczno-teoretycznych – to jednak ich sens w pewien 
sposób kwestionuje zasadność rozważań nad znaczeniem interdyscy-
plinarności. 
 Wydaje się wszakże, iż sens a wręcz konieczność refleksji wo-
kół fenomenu interdyscyplinarności potwierdzają problemy, które 
konstruują jej treść i zakres. Słusznie wydobywa je M. Dudzikowa 
wskazując na pierwszym miejscu niejednoznaczność relacji pomiędzy 
naukami społeczno-humanistycznymi a naukami matematyczno- przy-
rodniczymi. Można by przy tej okazji znaleźć głębsze potwierdzenie 
tych trudności i odwołać się do poglądów Sir Charlesa Perci Snow’a – 
angielskiego pisarza, z wykształcenia fizyka, który ową „niejedno-
znaczność relacji pomiędzy naukami społeczno-humanistycznymi a 
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naukami matematyczno-przyrodniczymi” ujmuje w kategoriach fun-
damentalnej konfrontacji pomiędzy orientacją technologiczną a orien-
tacją humanistyczną. Odnajdując przyczynę tej konfrontacyjnej sytu-
acji w sporach pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin nauki 
(początek ich sięgał XIX wieku),które doprowadziły do zarezerwowa-
nia terminu science (nauka) tylko dla nauk fizycznych i eksperymental-
nych – Snow dochodzi do wniosku, iż w wyniku tej jednostronnej 
kwalifikacji doszło do powstania dwóch kultur – „kultury naukowej” 
reprezentowanej przez nauki ścisłe (matematyczno-przyrodnicze) i 
„kultury literackiej” – zarezerwowanej dla nauk humanistycznych [C. 
P. Snow, Dwie kultury, przekład T. Baszniak, Pruszyński i S-ka, War-
szawa 1999, s. 11] 
 Nie wchodząc głębiej w niezwykle przemyślaną argumentację 
Snowa nietrudno również i na gruncie polskim znaleźć odniesienia do 
podskórnego sporu między przedstawicielami obu wielkich obszarów 
badawczych. Tak więc problem ten istnieje choć inicjatorom i redak-
torom książki udało się po części go zneutralizować poprzez uzyska-
nie wypowiedzi czterech przedstawicieli nauk ścisłych.  W tym kon-
tekście szczególną uwagę zwraca tekst prof. fizyki – Krzysztofa  Ku-
łakowskiego, który w sposób interesujący zarysowuje swoją estymę 
dla socjologii. Proponuje wręcz nazwę nowej subdyscypliny – socjofi-
zyki (s. 100). Generalnie wszakże autor skupia się na niektórych przy-
czynach przerwania „ścieżki między tymi dziedzinami”. Zalicza do 
nich „zasadnicze różnice w sposobie kształcenia uniwersyteckiego” 
począwszy od „zestawu wykładanych przedmiotów i omawianych 
pojęć”, a skończywszy na „nawykach dotyczących m. in. sposobu 
prowadzenia dyskusji i uzasadniania argumentacji”. Wynika to - zda-
niem profesora – z odmiennych paradygmatów, na których opiera się 
z jednej strony fizyka, a z drugiej socjologia. A zatem jak uwolnić się 
od „widma szalbierstwa”, które krąży nad socjofizyką – zdaniem An-
dreskiego – na którego powołuje się Kułakowski. Ostatecznie - zda-
niem Kułakowskiego – „decyzja uprawiania socjofizyki jest kwestią 
wewnętrznej potrzeby badacza” (s. 110). 
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 Czy jednak w obrębie tego zdawałoby się bliskiego obszaru, 
jaki stanowią nauki społeczne i humanistyczne, istnieje konsensus co 
do potrzeby interdyscyplinarności i możliwości jej pełnego realizowa-
nia? Okazuje się, że i tutaj mamy do czynienia – jak wykazuje M. Du-
dzikowa – z całą gamą obaw graniczących z „poczuciem zagrożenia i 
utraty poczucia bezpieczeństwa” (s. 18). Lęk przed utratą statusu dys-
cypliny naukowej  w pełni samodzielnej i mocno ugruntowanej meto-
dologicznie towarzyszy wielu dyskusjom, nierzadko stając się silną 
barierą uniemożliwiającą konstruktywne wnioski (s. 19). Te obawy i 
lęki, choć często skrywane, dają o sobie znać w niektórych zamiesz-
czonych w książce tekstach. 
 Nie wszyscy jednak wypowiadający się na temat interdyscypli-
narności w recenzowanej książce widzą w tej idei zagrożenie i niebez-
pieczeństwo. Profesor Elżbieta Tarkowska w swoim pełnym goryczy 
eseju analizując zróżnicowane postawy polskich socjologów (na ogół 
niesprzyjające tej idei) wskazuje na dwa możliwe rozumienia interdy-
scyplinarności – „dystrybutywna” - czyli interdyscyplinarność w „słab-
szym sensie” (s. 135)  i „atrybutywna” wychodząca z założenia „o 
występowaniu szczególnych cech samego przedmiotu badań, które 
sprawiają, że jest on na tyle rozległy, złożony i trudny, iż wymaga 
szczególnego podejścia, otwartego na dorobek i inspiracje płynące ze 
strony innych nauk. Tak było z kategorią czasu i postulatem stworze-
nia chronozofii, czyli interdyscyplinarnej i integralnej nauki o czasie” 
(s. 136).  Na temat obu rozumień interdyscyplinarności  organizowa-
nych jest wiele spotkań dyskusyjnych i seminariów, ale również i prak-
tycznych rozwiązań, których nasilenie przyniosła polska transforma-
cja. Słusznie też autorka zauważa, iż na ogół zjawiska i problemy rze-
czywistości społecznej i humanistycznej są immanentną częścią kultu-
ry: „To zjawiska kultury konstytuują interdyscyplinarność wymagając 
wielostronnego, zintegrowanego podejścia” (s. 139). I dalej: „Kultura 
wymusza niejako otwarcie na inne dyscypliny, skłania do współpracy z 
wieloma dyscyplinami, do znajomości ich dorobku”. (s. 142) Stąd au-
torka dostrzega możliwości współpracy socjologii  z różnymi dyscy-
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plinami w tym szczególnie z antropologią, historią, kulturoznaw-
stwem, naukami o literaturze („socjologia kulturowa”) (s. 142). Gło-
sząc model socjologii otwartej na kulturowy wymiar zjawisk E. Tar-
kowska nie pozostawia wątpliwości po jakiej stronie się opowiada.  
 Analizując poglądy wszystkich autorów uwzględnionych w 
książce trudno nie odnieść wrażenia, że model badań interdyscypli-
narnych najbliższy jest młodemu pokoleniu badaczy, których teksty 
stanowią pokaźną część tomu. Trójka autorów (Michał Wierzchoń, 
Jarosław Orzechowski – psychologowie i Jakub Barbasz - fizyk pod-
dają refleksyjnej analizie młodą dziedzinę nauki „kognitywistykę” zaj-
mującą się mechanizmami funkcjonowania umysłu. Problematyka 
„natury wiedzy, jej komponentów, źródeł, rozwoju i aplikacji” (s. 
116), będąca przedmiotem badań filozofii, lingwistyki, antropologii, 
neuronauki, sztucznej inteligencji i psychologii, czyli składowych ko-
gnitywistyki – zdaniem autorów – wymaga interdyscyplinarnego po-
dejścia. Na pytanie o to - czy prowadzi się w Polsce i na świecie ko-
gnitywistyczne badania interdyscyplinarne i czy warto to robić, autorzy 
odpowiadają – tak. Przyznając przy tym kognitywistyce status swoistej 
metadyscypliny autorzy mają świadomość, iż nie jest to jeszcze samo-
dzielna, empiryczna dziedzina nauki. 

Z nieco innymi dylematami boryka się kwartet autorek w eseju 
Interdyscyplinarność w badaniach nad argumentacją i perswazją (s. 147). Tym 
razem panie reprezentujące logikę (Katarzyna Budzyńska), informaty-
kę (Magdalena Kasprzak) oraz filologię angielską i włoską (Maria Za-
łęska, Kamila Dębowska-Kozłowska) starają się dookreślić pole ba-
dawcze teorii argumentacji i perswazji na drodze systemowej analizy 
takich pojęć, jak: dyscyplinarność, wielodyscyplinarność, międzydyscyplinarność, 
interdyscyplinarność, by dojść do poszczególnych części teorii argumen-
tacji, tj. pragmatyki eksperymentalnej i pragmatyki kognitywnej. Aby 
zademonstrować specyfikę badań interdyscyplinarnych na gruncie 
perswazji autorki przywołały przykłady trzech projektów badających 
skuteczność tejże perswazji. Pozwala to im wnioskować o występo-
waniu dwóch rodzajów interdyscyplinarności: metodologicznej i me-
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tamodelowej (s. 165). 
 Uważna lektura książki pozwala zauważyć wyraźnie zarysowu-
jące się dwa stanowiska wobec interdyscyplinarności:  
Jedni poszukując rozwiązań ważnych zagadnień (problemów) specy-
ficznych dla ich dziedziny uznają potrzebę poważnego uzupełnienia 
posiadanej wiedzy w dziedzinach „pomocnych”, tj. takich, których 
dokonania pozwalają znaleźć pełną odpowiedź na nurtujące nas pyta-
nie. Dochodzimy w ten sposób do ciekawego zjawiska „pogranicza 
badawczego”, na które zwraca uwagę Joanna Rutkowiak w swoim 
intrygującym tekście pt. Moja wędrówka po naukach pomocnych pedagogice. 
Dynamika praktyki myślenia w tworzeniu obszarów międzydyscyplinarnych. 
Podobne myślenie reprezentuje w swoim artykule Michał Konopczak 
(s. 299-308). 

Inni autorzy postrzegają interdyscyplinarność li tylko przez 
pryzmat prowadzonych zespołowo badań wyodrębnionego zagadnie-
nia, w których biorą udział przedstawiciele różnych dyscyplin „poje-
dynczy uczony takich badań prowadzić nie jest w stanie” – stwierdza 
Krzysztof Ratajczak piszący na temat: Czy nie jest możliwe uprawianie 
badań historycznych bez interdyscyplinarności (s. 167-169). Można odnieść 
wrażenie, iż mamy tu do czynienia z pewnym niedopowiedzeniem, a 
może nawet nieporozumieniem; czym innym bowiem jest wykorzy-
stanie wiedzy z jakiejś innej dyscypliny, przy pomocy której jesteśmy 
w stanie do końca wyjaśnić interesujące nas zagadnienie, czym innym 
zaś jest prowadzenie badań przez uczonych z kilku dyscyplin, którzy 
posługując się swoją aparaturą pojęciowo-teoretyczną dążą do możli-
wie pełnego rozwiązania jakiegoś skomplikowanego problemu. Przy 
tym w pierwszym stanowisku chodzi przede wszystkim o pogłębione 
studia fragmentu pomocnej, ale odrębnej dyscypliny wiedzy, która 
umożliwia pełny ogląd ważnego dla nas zagadnienia; odwołując się do 
przykładu dopuszczamy tu możliwość wykorzystania np. przez peda-
goga wiedzy psychologicznej, socjologicznej czy ekonomicznej jeżeli 
jest ona niezbędna do kompetentnego wyjaśnienia interesującego zja-
wiska. Podobnie ma się sprawa z innymi dyscyplinami naukowymi 
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próbującymi rozwiązywać problemy leżące na tzw. pograniczu na-
ukowym. A takich problemów, złożonych, wieloaspektowych i przez 
to niezwykle ważnych dla życia współczesnego człowieka, jest mnó-
stwo. Zresztą – jak twierdzi Maria Czerepaniak-Walczak – ten rodzaj 
problemów konstytuuje pedagogikę, którą wręcz określa – „nauką 
pogranicza” (s. 98). Ciekawa rozmowa tejże autorki (pedagoga) z cór-
ką biofizyczką ukazuje zróżnicowanie z jednej strony świata nauk hu-
manistyczno-społecznych - z drugiej zaś - świata nauk fizyczno-
przyrodniczych, choć w dyskusji dochodzi do wspólnych ustaleń do-
tyczących funkcjonowania współczesnej szkoły polskiej (s. 94-97). 
 Po zapoznaniu się z książką niełatwo jest znaleźć odpowiedź 
na ważne pytanie postawione przez profesor Jadwigę Mizińską pod 
adresem zawartych tu poglądów: czy debata nad dyscyplinarnością nie 
sprowadzi się jedynie do pytania – „jak ułożyć rozdrobnione cząstki w 
jedną całość?”, czy też „stanie się okazją do poszukiwania zagubionej 
duszy nauki?”, której służebna rola wobec „człowieka jako istoty cie-
lesno-psychiczno-duchowej” powinna być fundamentem wszelkich 
rozważań w tej materii. 
„Pielęgnowanie człowieka w człowieku” – jak ujmuje to prof. Miziń-
ska wymaga bowiem odejścia od dotychczas obowiązującego w nauce 
paradygmatu „podboju” i zastąpienia go paradygmatem –„pielęgnacji 
świata” (s. 82). Konkluzja autorki nie pozostawia wątpliwości: „kłopo-
ty z interdyscyplinarnością warto potraktować jako dolegliwy symp-
tom trudności z tożsamością, z jej zagubieniem wskutek rozmienienia 
na drobne istoty człowieczeństwa” (s. 84). 
 Sądzę, iż sam fakt otwierania dróg do dyskusji nad kondycją 
współczesnej  nauki, w kontekście jej postępującego rozdrobnienia 
dziedzinowego, zasługuje na uznanie; prowadzi bowiem do uświado-
mienia skali problemu, jakim jest status współczesnych badań nauko-
wych, ich rola w procesie „wychowania i rozwoju, doskonalenia czło-
wieczeństwa w młodych ludziach” zarówno tych, którzy uczą się w 
szkole jak i tych, którzy wstępują w szranki naukowej aktywności ba-
dawczej (J. Mizińska,  s. 78). 
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 Wydaje się, iż problemem generalnym podejścia interdyscypli-
narnego jest potrzeba wykreowania „nowej jakości” w postaci wykon-
cypowania uniwersalnego (wszechobejmującego) paradygmatu, który 
umożliwiłby zbliżenie się na poziomie metodologicznym, najpierw 
różnym dziedzinom humanistyki i nauk społecznych a następnie na-
ukom ścisłym. Nie można wykluczyć, iż nasilające się dyskusje wokół 
problematyki interdyscyplinarności, których ważnym przejawem jest 
niniejsza książka, stanowią początek drogi prowadzącej do stworzenia 
owego oczekiwanego „novum” w rozdrobnionej nauce. 
I w tym właśnie wymiarze recenzowana książka zasługuje na wysoką 
ocenę, a lektura poszczególnych, wartościowych tekstów stwarza pole 
do ciekawych przemyśleń, a przede wszystkim umożliwia oderwanie 
się, dłużej niż na chwilę od myślenia kategoriami wąskodyscyplino-
wymi. 
 


