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1 Siªa argumentu: racja, przekonanie, konsensus

Badania nad siª¡ argumentów mo»na prowadzi¢ na co najmniej trzech po-
ziomach:

1. Mo»na bada¢ obiektywn¡ siª¦ logiczn¡ argumentu, tj. siª¦ argumentu sa-
mego w sobie, bez odniesienia do tego, jak faktycznie argumenty oddzia-
ªuj¡ na, czy te» poprzez swoich u»ytkowników. Mówi si¦ wtedy, »e silne
argumenty ma kto±, kto ma racj¦.

2. Siª¦ argumentu mo»na te» bada¢ w odniesieniu do poznania, którego ar-
gument dostarcza, i na które wpªywa. Tu silny argument to taki, który
potra� przekona¢.

3. Siª¦ argumentu mo»na bada¢ wreszcie w odniesieniu do poznania, którego
argument dostarcza, ale ze wzgl¦du na pewien ogólny cel, mianowicie ide¦
porozumienia mi¦dzy u»ytkownikami argumentów. Silny argument to w
tym wypadku taki, który pozwala osi¡gn¡¢ konsensus.

Trzynasta konferencja z cyklu ArgDiaP po±wi¦cona jest szeroko rozumia-
nym racjonalnym aspektom zagadnienia tytuªowego i dotyczy bada« prowadzo-
nych na wszystkich tych trzech poziomach.

Celem konferencji jest ustalenie w¡tków, wokóª których mogªaby si¦ kry-
stalizowa¢ spójna metodologia sªu»¡ca integracji bada« nad argumentacj¡ pro-
wadzonych w Polsce i na ±wiecie. Dlatego istotny punkt programu stanowi
debata panelowa, zmierzaj¡ca do skonfrontowania najwa»niejszych stanowisk
w sprawie siªy argumentów. Stanowiska te zostaªy wst¦pnie wyªonione na pod-
stawie sonda»u przeprowadzonego wcze±niej w±ród badaczy argumentacji przez
Krzysztofa Szymanka.

Konferencja wraz z debat¡ panelow¡ to element szerszej dyskusji nad pro-
gramowymi podstawami Polskiej Szkoªy Argumentacji � dyskusji zainicjowanej
w 2013 r. w Warszawie na jedenastym spotkaniu z cyklu ArgDiaP.

Konferencj¦ poprzedzaj¡ jednodniowe warsztaty (19 listopada 2015 r.) z
zakresu argumentacji i krytycznego my±lenia dla uczniów szkóª ±rednich i stu-
dentów. Warsztaty prowadz¡ czªonkowie projektu Porz¡dne My±lenie, realizo-
wanego przez Akademi¦ Mªodych Uczonych i Artystów.

Niniejsza broszura zawiera cztery streszczenia zaproszonych wykªadów oraz
dwadzie±cia trzy streszczenia zrecenzowanych i zakwali�kowanych odczytów. W
ostatniej cz¦±ci zostaªy zamieszczone autorskie opisy trzech sesji tematycznych,
skªadaj¡cych si¦ na warsztaty.
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2 Streszczenia zaproszonych wykªadów

Dziaªania a rozumowania niemonotoniczne.

Janusz Czelakowski

Uniwersytet Opolski

Instytut Matematyki i Informatyki

jczel@math.uni.opole.pl

Logika niemonotoniczna ma by¢ blisko rozumowa« praktycznych i zdrowo-
rozs¡dkowych: wykonawcy czynno±ci (agenci) opracowuj¡ plany dziaªa« i sta-
raj¡ si¦ plany te wykona¢; cz¦sto jednak s¡ pozbawieni peªnego opisu sytuacji,
ich wiedza jest cz¡stkowa, czyni¡ zaªo»enia i podejmuj¡ decyzje polegaj¡c na
wªasnym do±wiadczeniu i nawykach. Powstaj¡ce formalne struktury obejmuj¡
tzw.

cyrkumskrypcje (circumscriptions), co najpro±ciej mo»na prze-
tªumaczy¢ jako okre±lenia, ograniczenia (McCarthy [1980]),

logik¦ domy±le« (default logic), (w polskiej literaturze u»ywa
si¦ te» terminu logika defaultowa) (Reiter [1980]),

logik¦ autoepistemiczn¡ (autoepistemic logic)(Moore [1985]),

konsekwencje kumulatywne (cumulative consequences) (Makin-
son [1989])

i szereg innych.
Mo»na wyodr¦bni¢ dwa gªówne typy systemów dotycz¡cych rozumowa« nie-

monotonicznych: logiki de�niowalne poprzez modele kumulatywne lub prefe-
rencyjne oraz logiki domy±le«. Na wykªadzie przedstawimy jeszcze inne uj¦cie
zagadnienia, w którym centraln¡ rol¦ gra poj¦cie reguªy dziaªania (rule of con-
duct); inaczej: reguªy pragmatycznej. Zgodnie z nim, argumentacja niemonoto-
niczna jest wsparta na konsekwencjach przyj¦tych reguª dziaªania. Stan rzeczy
jest wyprowadzony ze sko«czonego zbioru przesªanek, gdy czynno±ci obejmowa-
ne dan¡ reguª¡ dziaªania prowadz¡ do stanu rzeczy b¦d¡cego wnioskiem reguªy.
(Przesªank¦ identy�kuje si¦ tu ze zbiorem stanów rzeczy.) W odró»nieniu od
reguª logiki (tj. reguª inferencji) reguªy dziaªania nie s¡ dane raz na zawsze;
mog¡ by¢ mody�kowane, niekiedy s¡ zawodne, a nawet mog¡ by¢ odrzucane i
zast¦powane nowymi.
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Reguªy dziaªania s¡ skojarzone s¡ z systemami dziaªania. Ka»dy (elemen-
tarny) ukªad dziaªania M jest pewnym konstruktem teoriomnogo±ciowym: M
jest par¡ uporz¡dkowan¡ zªo»on¡ ze zbioru stanów W oraz z pewnej niepustej
rodziny binarnych relacji na W zwan¡ zbiorem czynno±ci atomowych ukªadu
M . Reguªy dziaªania w uj¦ciu formalno-semantycznym s¡ reprezentowane przez
etykietowane drzewa, najcz¦±ciej sko«czone, a niekiedy przez porz¡dki liniowe.
Ka»da reguªa dziaªania jest zatem zbiorem ustrukturyzowanych ukªadów czyn-
no±ci, które agenci wykonuj¡ w sposób zgodny z t¡ reguª¡. Reguªa okre±la
zestawy czynno±ci i sposoby ich wykonania. Okoliczno±ci okre±laj¡ce wykona-
nie czynno±ci s¡ wyznaczone przez s¡dy (propositions), tj. zbiory stanów rzeczy
b¦d¡ce etykietami wierzchoªków drzewa, natomiast podejmowane czynno±ci s¡
etykietami kraw¦dzi drzewa.

Przykªady reguª dziaªania:

Je»eli pada deszcz i zamierzam pój±¢ na spacer, bior¦ parasol;
Je»eli jestem ±pi¡cy, kªad¦ si¦ do ªó»ka;
Je»eli m¦czy mnie ból gªowy, za»ywam tabletk¦ przeciwbólow¡;
Je»eli pacjent cierpi na schyªkow¡ niewydolno±¢ serca lub ostr¡
chorob¦ niedokrwienn¡ serca, zazwyczaj dokonuje si¦ przeszcze-
pu serca;
Je»eli nast¡piªo nagªe zatrzymanie kr¡»enia, wykonywane s¡
podstawowe czynno±ci resuscytacyjne.

Powy»sze przykªady pokazuj¡, »e w okre±lonych okoliczno±ciach wykonywane
s¡ stosowne dziaªania prowadz¡ce (zazwyczaj, cz¦sto lub niekiedy) do zamierzo-
nego stanu rzeczy (nie przemokn¦ w trakcie spaceru, b¦d¦ wyspany, przestanie
bole¢ mnie gªowa itd.) Powy»sze zastrze»enia (tj. zazwyczaj, cz¦sto lub nie-
kiedy) s¡ istotne: mog¦ zapomnie¢ zabra¢ parasol (zatem zmokn¦); pacjent u
którego nast¡piªo nagªe zatrzymanie kr¡»enia umiera, pomimo wykonania czyn-
no±ci resuscytacyjnych (CPR), przeszczep zostaª odrzucony itp. Reguªa okre±la
pewne standardowe, najbardziej efektywne procedury (ci¡gi czynno±ci), któ-
re maj¡ by¢ wykonywane w danych okoliczno±ciach, by osi¡gn¡¢ zamierzony
stan rzeczy, np. uratowa¢ »ycie pacjentowi po zawale, czy zoperowa¢ wyro-
stek robaczkowy. Przypadek, gdy reguªa nie �zadziaªaªa� nie musi prowadzi¢ do
jej dyskwali�kacji. W tym sensie reguªa okre±laj¡ca czynno±ci resuscytacyjne
nie zostaje odrzucona, mimo, i» w konkretnym przypadku zawiodªa (pacjent
umarª, poniewa» zawaª byª zbyt rozlegªy lub pomoc przyszªa za pó¹no.) Stereo-
typy równie» funkcjonuj¡ zgodnie z pewnymi historycznie zmiennymi reguªami
dziaªania kieruj¡cymi czynno±ciami mentalnymi.

Podany zostanie ogólny, semantyczny schemat de�niowania rozumowa« nie-
monotonicznych w terminach ram (frames). Ka»da rama F jest zbiorem stanów
W wyposa»onym w relacj¦ R pewnego rodzaju. (R jest relacj¡ zachodz¡c¡ po-
mi¦dzy rodzinami s¡dów i poszczególnymi s¡dami; nie jest to ukªad w sensie
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Kripkego!) Je»eli S jest j¦zykiem zdaniowym, to ka»da rama okre±la w natu-
ralny sposób relacj¦ para-konsekwencji F |= na j¦zyku; nie musi ona speªnia¢
znanych warunków naªo»onych na operacj¦ konsekwencji, w szczególno±ci nie
musi by¢ monotoniczna. Operacje F |= dostarczaj¡ niemonotonicznych wzorców
rozumowa«; obejmuj¡ one w szczególno±ci preferencyjne struktury modelowe
w sensie Makinsona oraz rozumowania supraklasyczne. Omawiane s¡ ramy wy-
znaczone przez reguªy dziaªania i stowarzyszone operacje para-konsekwencji.
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Domniemania prawnicze w argumentacji
prawniczej.

Andrzej Grabowski

Uniwersytet Jagiello«ski

Katedra Teorii Prawa

andrzej.grabowski@uj.edu.pl

Kiedy w kontek±cie prawnym mówimy o domniemaniach, pierwsze skoja-
rzenia biegn¡ w stron¦ powszechnie znanych domniema« prawnych. Ju» w Di-
gestach Justynia«skich znajdujemy nast¦puj¡c¡ tez¦ Paulusa: [P]ater vero is
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est, quem nuptiae demonstrant [Dig. 2.4.5]. W polskim prawie rodzinnym od-
powiednikiem tego domniemania materialnego, zwanego �domniemaniem ojco-
stwa�, jest regulacja wyra»ona przez Art. 62 � 1 krio: Je»eli dziecko urodziªo si¦
w czasie trwania maª»e«stwa albo przed upªywem trzystu dni od jego ustania lub
uniewa»nienia, domniemywa si¦, »e pochodzi ono od m¦»a matki. Innymi do-
mniemaniami prawnymi, o których prawdopodobnie wiedz¡ nie tylko prawnicy,
s¡: formalne domniemanie niewinno±ci (Art. 42 ust. 3 Konstytucji RP: Ka»dego
uwa»a si¦ za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomoc-
nym wyrokiem s¡du i Art. 5 � 1 kpk: Oskar»onego uwa»a si¦ za niewinnego,
dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyro-
kiem) i, tak»e formalne, domniemanie dobrej wiary (Art. 7 kc: Je»eli ustawa
uzale»nia skutki prawne od dobrej lub zªej wiary, domniemywa si¦ istnienie do-
brej wiary).

Problematyka domniema« prawnych jest stosunkowo dobrze opracowana
w polskim prawoznawstwie. Ich zbadaniu bardzo przysªu»yªa si¦ gªo±na pole-
mika dotycz¡ca struktury domniema« prawnych, w której uczestniczyli Jerzy
Wróblewski, Józef Nowacki i Tomasz Gizbert-Studnicki. W przeciwie«stwie
do domniema« prawnych, domniemania prawnicze, jako takie, pozostaj¡ po-
za gªównym nurtem zainteresowa« polskiej teorii prawa i teorii argumentacji
prawniczej. Wprawdzie niektóre z nich, takie jak bardzo cz¦sto powoªywane w
polskim orzecznictwie s¡dowym domniemanie konstytucyjno±ci norm ustawo-
wych czy domniemanie racjonalno±ci prawodawcy, doczekaªy si¦ wielu studiów
doktrynalnych, tym niemniej brak pogª¦bionej re�eksji ogólnej dotycz¡cej spo-
sobów ich uzasadniania, struktury i funkcji speªnianych w argumentacyjnym
dyskursie prawniczym.

Celem referatu jest przedstawienie dwóch domniema« prawniczych, funk-
cjonuj¡cych w obr¦bie polskiej kultury prawnej: interpretacyjnego domniema-
nia j¦zyka potocznego oraz walidacyjnego domniemania obowi¡zywania norm
prawa stanowionego. Pierwsze z nich zostaªo sformuªowane przez Jerzego Wró-
blewskiego ju» ponad póª wieku temu i nadal stanowi jeden z istotnych elemen-
tów polskiej teorii wykªadni prawa i s¡dowej praktyki interpretacyjnej. Drugie
domniemanie zaproponowane zostaªo niedawno, lecz ide¦ domniemaniowej ba-
zy dla prawniczego dyskursu walidacyjnego naszkicowaª Wiesªaw Lang prawie
20 lat temu. Analiza tych dwóch domniema« prawniczych ma posªu»y¢ ogólnej
re�eksji dotycz¡cej struktury domniema« prawniczych oraz ustaleniu roli tych
domniema« w argumentacyjnym dyskursie prawniczym. Szczególnym zagad-
nieniem, któremu nale»y po±wi¦ci¢ uwag¦, jest problem ci¦»aru interpretacyj-
nej i walidacyjnej argumentacji prawniczej, których o± stanowi¡ wspomniane
domniemania. Postaram si¦ tak»e udzieli¢ odpowiedzi na trzy istotne pytania
szczegóªowe, dotycz¡ce ogólnych warunków poprawno±ci domniema« prawni-
czych, sposobów ich uzasadniania oraz warto±ci konkluzji rozumowa« (argu-
mentów) prawnych na nich opartych.
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O bª¡dzeniu w matematyce.

Jerzy Pogonowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Psychologii

pogon@amu.edu.pl

Omawiamy niektóre sytuacje z dziejów matematyki, w których mieli±my
do czynienia z ró»nego typu bª¦dami: nietrafnymi stwierdzeniami, niekomplet-
nymi b¡d¹ bª¦dnymi dowodami, deklarowanymi przekonaniami za sªuszno±ci¡
hipotez, które okazaªy si¦ nieprawdziwe, a nawet poprawnymi wynikami, które
spoªeczno±¢ matematyków pocz¡tkowo uwa»aªa za bª¦dne (odwoªuj¡c pó¹niej
t¦ bª¦dn¡ ocen¦). Wskazujemy na korzy±ci, które uzyskano, wykrywaj¡c tego
typu bª¦dy oraz przyczyny bª¡dzenia, do których zaliczamy: nieuwag¦, niekom-
petencj¦, sugestie �zyczne (w tym rysunkowe), brak podstaw logicznych danej
dyscypliny, zªo»ono±¢ badanego problemu. Dodajemy krótki komentarz dydak-
tyczny.

Bª¦dy uzasadniaj¡ celowo±¢ re�eksji epistemologicznej. W ogólno±ci, bª¦dy
poznawcze polegaj¡ na tendencjach do my±lenia w taki sposób, i» prowadzi to do
systematycznego wypaczenia racjonalnego ogl¡du rzeczywisto±ci. Gªówne typy
bª¦dów poznawczych zwi¡zane s¡ z: zachowaniami, podejmowaniem decyzji,
przekonaniami, pami¦ci¡, stereotypami. Czym jednak miaªoby by¢ �systema-
tyczne wypaczenie racjonalnego ogl¡du rzeczywisto±ci matematycznej�?

Bª¦dy matematyczne pojawiaj¡ si¦ zarówno w kontek±cie uzasadniania (de-
dukcja), jak i w kontek±cie odkrycia (przekonania intuicyjne) w matematyce.
Szczególn¡ uwag¦ po±wi¦cimy analizie argumentacji, ocenianych przez spoªecz-
no±¢ matematyków jako bª¦dne. Podamy par¦ przykªadów so�zmatów matema-
tycznych.

Literatura

Lecat, M.

[1935] Erreurs de Mathematiciens des origines à nos jours. Castaigne, Brüssel.

Lietzmann, W.

[1958] Gdzie tkwi bª¡d? So�zmaty matematyczne i sygnaªy ostrzegawcze. Pa«-
stwowe Zakªady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

Posamentier, A.S., Lehmann, I.

[2013]Magni�cent Mistakes in Mathematics. Prometheus Books, Amherst (New
York).

10



Co to jest dobry argument � omówienie sonda»u.

Krzysztof Szymanek

Uniwersytet �l¡ski

Instytut Filozo�i

disamis@vp.pl

W czerwcu i lipcu 2015 roku przeprowadziªem w±ród badaczy argumenta-
cji sonda» dotycz¡cy problematyki oceny argumentu. Przedsi¦wzi¦cie zwi¡zane
z planowan¡ konferencj¡ ArgDiaP 2015 (20�21 listopada 2015) miaªo dostar-
czy¢ materiaªu dotycz¡cego pogl¡dów polskich badaczy argumentacji na jeden
z podstawowych problemów teorii argumentacji, jakim jest ewaluacja argumen-
tów. Co to znaczy �dobry argument�? Czy da si¦ obiektywnie okre±li¢ warto±¢
argumentu i od czego ta warto±¢ zale»y? Czy wszyscy zgadzamy si¦ co do
przydatno±ci rozmaitych metod badania argumentów? Do wzi¦cia udziaªu w
sonda»u (anonimowo) zaproszono 55 sygnatariuszy Manifesto, z których na
zaproszenie odpowiedziaªo 21.

Respondentowi przedstawiono do rozpatrzenia 18 twierdze« dotycz¡cych
omówionej wy»ej problematyki. Ka»de z nich miaª oceni¢ w skali 0 � 6 (0 �
zupeªnie si¦ nie zgadzam, 6 � w peªni si¦ zgadzam).

Sonda» wykazaª, »e grono badanych jest wyra¹nie podzielone w opiniach do-
tycz¡cych wa»nych kwestii. Najbardziej kontrowersyjne okazaªo si¦ twierdzenie,
wedªug którego wynikanie mi¦dzy przesªankami a konkluzj¡ jest nieodzownym
warunkiem poprawno±ci argumentu. Jednocze±nie przeci¦tna ocena wystawiona
temu twierdzeniu przez respondentów byªa niska (±rednia 2,2; mediana 1,5).

Drugie z kolei pod wzgl¦dem kontrowersyjno±ci to twierdzenie 18:

Teoria argumentacji powinna si¦ skupi¢ w pierwszym rz¦dzie na ko-
munikacyjnych aspektach argumentów, kontekstem i sposobem ich
stosowania, struktur¡ dialogu, a nie na abstrakcyjnych rozwa»aniach,
czy argument jest �mocny� czy �sªaby�.

Przeci¦tna ocena sytuowaªa si¦ w poªowie skali i wyniosªa ok. 3 (±rednia 3,4;
mediana 3). Badani s¡ wi¦c podzieleni w kwestii wagi, jak¡ nale»y przywi¡zywa¢
do docieka« nad siª¡ argumentu.

Najmniejsz¡ rozbie»no±¢ opinii wykazali respondenci w ocenie twierdzenia
2 � o braku zwi¡zku mi¦dzy jako±ci¡ argumentu a jego siª¡ perswazyjn¡. Prze-
ci¦tna ocena byªa bliska w tym przypadku bliska maksymalnej (±rednia 5,2;
mediana 6).

Pytanie badawcze, do którego przywi¡zuj¦ szczególna wag¦, dotyczy rozró»-
nienia mi¦dzy dwoma postawami, które nazwaªem �optymista� i �pesymista�.
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Optymista wierzy w to, »e siªa argumentu ma charakter obiektywny i � co wi¦cej
� potra�my j¡ zmierzy¢. Pesymista za± w¡tpi w mo»liwo±¢ wydania obiektywnej
oceny argumentu: a nawet je±li warto±¢ argumentu jest czym± obiektywnym, to
i tak wpªywa na ni¡ � zdaniem pesymisty � zbyt wiele nieuchwytnych czynni-
ków, by±my mogli j¡ pozna¢. Ka»demu z respondentów przypisaªem wynik na
skali optymizm-pesymizm. Okazaªo si¦ dominuje postawa umiarkowanego opty-
mizmu. Jednocze±nie optymizm wyra¹nie wi¡»e si¦ (korelacja 0, 7; p = 0, 01)
z ocen¡ wa»no±ci zagadnienia oceny argumentu: im wi¦kszy optymista, tym
mniej punktów przyznaje przedstawionemu wy»ej twierdzeniu 18.

Trzeba powiedzie¢, »e wnioskowanie na podstawie wyników tego sonda»u
obci¡»one jest znaczn¡ doz¡ niepewno±ci, wynikaj¡c¡ zarówno z maªej liczno±ci
�próby�, jak i stosowanej nomenklatury, z konieczno±ci operuj¡cej maªo precy-
zyjnymi terminami.
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3 Streszczenia zakwali�kowanych wyst¡pie«

Wypowiedzi nieprecyzyjne � analiza j¦zykowych
operatorów niejasno±ci i wybranych bª¦dów
wieloznaczno±ci w procesie argumentacji.

Katarzyna Adamczyk

Uniwersytet Jagiello«ski

Wydziaª Polonistyki

vardamir.ireth@gmail.com

Referat zostaª zainspirowany badaniami nad najcz¦stszymi bª¦dami j¦zyko-
wymi powstaªymi w procesie argumentacji1. Cz¦±¢ z nich ma swoje ¹ródªo w
rozmytych granicach referencyjnych poszczególnych wyrazów. Zostaj¡ wskaza-
ne konkretne j¦zykowe operatory niejasno±ci2 (czyli wyra»enia wprowadzaj¡ce
ogólnikowo±¢) i ich wpªyw na siª¦ argumentu. Okazuje si¦, »e nie zawsze obni»a-
j¡ j¡ one. Ogólnikowo±¢ stosowanych w argumentacji wyra»e« pozwala mi¦dzy
innymi podtrzyma¢ argumentacj¦ w przypadku braku dostatecznych informa-
cji na temat przedmiotu rozmowy, hierarchizowa¢ wag¦ przekazywanych tre±ci3

oraz peªni kilka innych, pomniejszych funkcji. Samo wprowadzenie do wypo-
wiedzi operatorów niejasno±ci nie jest jednak równoznaczne z bª¦dem � ten
pojawia si¦ dopiero wówczas, gdy dochodzi do wieloznaczno±ci wypowiedzi.

Dalsza cz¦±¢ pracy wskazuje konkretne przykªady argumentów, w których
taki bª¡d wyst¡piª. Argumentami zawieraj¡cymi bª¡d wieloznaczno±ci nazwa-
ªam takie, w których zaprezentowane przesªanki nie wystarczaj¡ do uznania
wniosku za dostatecznie uzasadniony lub która± z nich jest irrelewantna, za±
konkluzja obejmuje wi¦kszy obszar ni» pozwalaªyby na to informacje zawarte
w przesªankach.

Referat ko«czy si¦ re�eksj¡ na temat tego, czy mo»na (i czy warto) unika¢
wieloznaczno±ci w procesie argumentacji � na przykªad M. Tokarz sugeruje w
jednej ze swoich prac, »e niedokªadno±¢ sformuªowa« jest nieunikniona4. Czy
rzeczywi±cie tak jest? Z caª¡ pewno±ci¡ unikn¡¢ si¦ tego w zupeªno±ci nie da,

1Zob. zwªaszcza P. Lewi«ski, Neoso�styka. Argumentacja retoryczna w komunikacji po-

tocznej, Wrocªaw 2012 oraz: P. Kozi«ski, Bª¦dy logiczne w argumentacji, Warszawa 1983.
2Zgodnie z klasy�kacj¡ A. Jucker, S. Smith, T. Ludge zaprezentowan¡ w pozycji: Interac-

tive Aspects of Vagueness In Conversation, �Journal of Pragmatics� 35, 2003, s. 1737�1769
3Zob. P. Lewi«ski, ibidem.
4Por. M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gda«sk 2006.
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mo»na jednak zredukowa¢ ilo±¢ kwanty�katorów ogólnych tak, by nie zakªóca-
ªy odbioru procesu rozumowania lub by owa wieloznaczno±¢ byªa ±wiadoma i
zauwa»alna � zarówno dla autora, jak i dla adresata wypowiedzi.

Empiryczne metody identy�kacji strategii
dialogowych na przykªadzie mediacji.

Katarzyna Budzynska5

Instytut Filozo�i i Socjologii, Polska Akademia Nauk

Centre for Argument Technology, University of Dundee

budzynska.argdiap@gmail.com

Celem referatu jest zaprezentowanie, w jaki sposób metody empiryczne, w
szczególno±ci badania korpusowe, pozwalaj¡ lepiej zrozumie¢ strategie u»ywane
w dialogu oraz umo»liwiaj¡ automatyzacj¦ procesu wydobywania tych strategii
z du»ych zasobów danych j¦zyka naturalnego. Referat b¦dzie podzielony na
dwie cz¦±ci. Najpierw przedstawimy charakterystyczne cechy takiego podej±cia,
a nast¦pnie zilustrujemy go na przykªadzie strategii realizowanych w mediacji.

Metody empiryczne nie maj¡ za zadania bada¢, w jaki sposób ludzie powinni
dyskutowa¢, ale to, w jaki sposób ludzie faktycznie dyskutuj¡. Pierwsze podej-
±cie, przyjmowane tradycyjnie przez logik¦ i teori¦ argumentacji, ma istotne
znaczenie w przypadku, gdy naszym celem jest ocena poprawno±ci argumen-
tów. Z drugiej strony wraz z eksplozj¡ ilo±ci informacji, powstaªo zapotrzebo-
wanie na efektywne sposoby przetwarzania tych informacji, w szczególno±ci na
ich automatyczne wydobywanie. Istotn¡ kategori¡ informacji s¡ opinie ludzi
dotycz¡ce np. produktów, usªug, banków czy polityków.

Do automatyzacji takiego procesu wykorzystuje si¦ metody lingwistyki obli-
czeniowej, a w szczególno±ci metody przetwarzania j¦zyka naturalnego. Pierw-
szym etapem s¡ wspomniane wcze±niej badania korpusowe. Polegaj¡ one na
r¦cznym przypisaniu wybranych etykiet (np. �przesªanka�, �wniosek�) okre±lo-
nym segmentom tekstów, np. <wniosek>Nie pozwol¦ »eby dzieci odwiedzaªy
ojca w domu</wniosek>, bo <przesªanka>za ka»dym razem ci¦»ko to prze»y-
waj¡</przesªanka> (zob. http://corpora.aifdb.org/).

Do systemu komputerowego wprowadza si¦ cz¦±¢ korpusu oraz wªasno±ci
struktur leksykalnych, które podejrzewamy, »e mog¡ mie¢ zwi¡zek z poszuki-
wanymi przez nas kategoriami (przykªadowo, argumentacj¡ skªadaj¡c¡ si¦ z

5Autorka chciaªaby serdecznie podzi¦kowa¢ wspóªautorom bada« przedstawionych w tym
streszczeniu: Mark Aakhus (Rutgers University, Stany Zjednoczone), oraz Mathilde Janier i
Chris Reed (University of Dundee, Wielka Brytania). Autorka dzi¦kuje równie» za �nansowe
wsparcie ze strony Innovate UK w ramach grantu 101777.
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przesªanki i wniosku) takie jak, np. wska¹niki �poniewa»�, �zatem�. Nast¦pnie
system uczy si¦ korelacji mi¦dzy wyst¦powaniem etykiet i wªasno±ci.

Ostatnim etapem jest ewaluacja skuteczno±ci systemu: w tym celu wpro-
wadza si¦ nieoznakowany tekst j¦zyka naturalnego, który system anotuje auto-
matycznie. Rezultat wydobywania porównuje si¦ z korpusem testowym. Je»eli
rozbie»no±ci s¡ zbyt du»e, proces uczenia powtarza si¦ a» do satysfakcjonuj¡-
cego wyniku.

Jedn¡ z istotnych kategorii wydobywanych w ostatnim czasie s¡ argumenty
(ang. argument mining, por. (Lawrence and Reed; Budzynska et al., 2014)).
Obecnie, prowadzone s¡ równie» badania korpusowe, które pozwol¡ na identy-
�kacj¦ protokoªów dialogowych (Lawrence and Reed; Budzynska et al., 2014),
struktur etotycznych (Budzynska and Koszowy), oraz informacji o sporach i
konsensusie (Lawrence et al., w przygotowaniu; Konat et al., w przygotowaniu).
W referacie zostan¡ zaprezentowane badania korpusowe (http://corpora.aifdb.
org/mediationothers) dla strategii dialogowych stosowanych w mediacji (Ja-
nier et al., 2016). Ram¡ modelow¡ wykorzystywan¡ w badaniach b¦dzie teoria
zakotwiczania inferencji (Janier et al., 2016).

Zasady rozumowa« prawidªowych w s¡dowej
argumentacji dowodowej.

Anna Ibek

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Katedra Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk o Policji

aniaibek@gmail.com

Referat jest re�eksj¡ nad kryteriami prawidªowo±ci rozumowa« dowodo-
wych, prowadzonych w toku sporu s¡dowego z perspektywy zasady swobod-
nej oceny dowodów, okre±lonej w art. 7 Kodeksu Post¦powania Karnego (Dz.
U. 1997 nr 89 poz. 555). Podstaw¡ teoretyczn¡ tej analizy jest deskryptywna
teoria dowodów, z uwzgl¦dnieniem dorobku New Evidence Scholarschip w za-
kresie teorii argumentacji. Zwrócona zostaªa szczególna uwaga na charakter i
podstawy inferencji dowodowych oraz ich wyników dla ksztaªtowania poziomu
s¡dowych aspiracji decyzyjnych.

W pierwszej cz¦±ci referatu nakre±lono metodologiczny kontekst problemu
prawidªowo±ci rozumowa«, sprowadzaj¡cy si¦ w du»ej mierze do poj¦cia argu-
mentu dowodowego. Ten ostatni scharakteryzowany zostaª poprzez tworz¡ce
go elementy. Mowa jest tutaj o przesªankach, generalizacjach, uzasadnieniach
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stosowania generalizacji oraz o konkluzjach, wyprowadzanych na podstawie ma-
teriaªu dowodowego zgromadzonego w okre±lonej sprawie karnej.

Nast¦pnie, omówione zostaªy rodzaje rozumowa« wykorzystywanych w s¡-
dowej argumentacji dowodowej, tj. dedukcyjne, abdukcyjne oraz indukcyjne,
ze szczególnym uwzgl¦dnieniem tych ostatnich, w aspekcie dylematu: indukcja
� schemat inferencyjny czy reguªa zachowania si¦? Przed propozycj¡ rozwi¡-
zania tego problemu, ustalono charakter poznania s¡dowego, którego � jak si¦
okazaªo � gªówn¡ cech¡ jest dziaªanie, polegaj¡ce na uznawaniu okre±lonych
konkluzji, a w konsekwencji podejmowanie na ich podstawie decyzji, po osi¡-
gni¦ciu przez decydenta procesowego satysfakcjonuj¡cego poziomu aspiracji. Po
tych uwagach, zaprezentowano stanowisko aprobuj¡ce traktowanie indukcji ja-
ko reguªy zachowania si¦, co pozwala na klarowne � w przekonaniu autorki �
przedstawienie wniosków.

Ostatecznie, zwa»ywszy na dominuj¡c¡ rol¦ indukcji w dowodzeniu s¡do-
wym, wykazano, »e podanie kryteriów prawidªowo±ci rozumowa« jest niemo»li-
we, a jedyne istotne tutaj zasady, jak zasada niesprzeczno±ci i postulat zakazu-
j¡cy dowodzenia tezy przecz¡cej, nale»¡ do ogólnej kultury logicznej i s¡ niespe-
cy�czne dla rozumowa« dowodowych. Znacznie wa»niejsza wydaje si¦ analiza
wiedzy i poziomów aspiracji do podejmowania decyzji o uznawaniu zda«, opisu-
j¡cych stany faktyczne spraw. Kwesti¡ odr¦bn¡ od prawidªowo±ci jest bowiem
akceptacja rozumowa« i ocena ich trafno±ci, indywidualizowana w odniesieniu
do stosowanych inferencji w toku dokonywania ustale« faktycznych.

O ograniczonej roli logiki formalnej w
argumentacji.

Andrzej Kisielewicz

Uniwersytet Wrocªawski

Instytut Matematyczny

andrzej.kisielewicz@math.uni.wroc.pl

Celem wyst¡pienia jest uzasadnienie tezy, »e skuteczne zastosowania wnio-
skowa« formalnych w praktycznych rozumowaniach i argumentacji ograniczaj¡
si¦ do zastosowa« matematyki, a jako takie, polegaj¡ na stosowaniu rozwini¦-
tych metod z zakresu arytmetyki, algebry, analizy, lub rachunku prawdopodo-
bie«stwa, ale nie � logiki formalnej. Logika formalna jest dziedzin¡ matema-
tyki, która znalazªa wielkie zastosowania w rozwoju technologii komputerowej,
a tak»e w teoretycznym zbadaniu zasi¦gu metod matematycznych, ale nie w
codziennych praktycznych rozumowaniach. W praktycznych rozumowaniach i
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argumentacji, nie odwoªuj¡cych si¦ wprost do matematyki, logika formalna nie
ma praktycznie »adnego zastosowania.

Teza moja podwa»a ci¡gle dominuj¡ce traktowanie logiki formalnej jako
podstawy praktycznych rozumowa« oraz jej miejsca w wykªadach i podr¦cz-
nikach praktycznej logiki. Konieczne jest nowe podej±cie do zagadnie« logiki,
praktycznych rozumowa« i argumentacji odwoªuj¡ce si¦ do praktyki, a nie do
formalnych schematów nie przystaj¡cych do praktyki.

Uzasadnieniem tej tezy skªada si¦ z trzech czªonów. Pierwszym jest ana-
liza przedsi¦wzi¦cia, której rezultatem jest logika matematyczna, wzorowana
na podej±ciu Quine [1], a przeprowadzona w mojej ksi¡»ce [2]. Drugim czªo-
nem s¡ przyczyny kl¦ski tzw. logical approach in AI, nurtu bada« w sztucznej
inteligencji usiªuj¡cego wykorzysta¢ formalny model matematyki do wyposa»e-
nia komputerów w zdolno±¢ logicznego my±lenia. Trzecim czªonem, jest analiza
praktyki matematycznych rozumowa«, wskazuj¡ca na to, »e sami matematycy
nie korzystaj¡ z logiki formalnej w praktyce swoich rozumowa«. Mo»na wska-
za¢ jedynie nieliczne wyj¡tki takich zastosowa«, maj¡ce jednak charakter ±ci±le
zwi¡zany ze specy�k¡ matematyki. Próba nowego podej±cia do zagadnie« lo-
giki, praktycznych rozumowa« i argumentacji oparta na praktyce rozumowa«
matematycznych, a nie na ich formalnym modelu, zawarta jest w moim arty-
kule [3].

Literatura

[1] W.V.O. Quine, Filozo�a logiki, Warszawa PWN 1977.
[2] A. Kisielewicz, Sztuczna inteligencja i logika (Podsumowanie przedsi¦-

wzi¦cia naukowego), (wyd. 2), Warszawa WNT 2015.
[3] A. Kisielewicz, A new approach to argumentation and reasoning based on

mathematical practice, Proc. of the 1st European Conference on Argu-
mentation: Argumentation and Reasoned Action, (przedªo»one do publi-
kacji).
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Spór i konsensus w internetowej debacie
e-Rulemaking.

Barbara Konat6

University of Dundee

Centre for Argument Technology

bkonat@dundee.ac.uk

Celem przedstawionych bada« jest pokazanie, w jaki sposób analiza struktur
dialogowych i argumentacyjnych, a w szczególno±ci rozró»nienie na argumenty
za i przeciw, pozwala na identy�kacj¦ sporów i konsensusu w korpusie dyskusji
online. Przez stwierdzenia sporne rozumiemy tutaj takie stwierdzenia, dla któ-
rych co najmniej jeden u»ytkownik podaª argument za, oraz co najmniej jeden
u»ytkownik podaª argument przeciw. Przez konsensus rozumiemy sytuacj¦, w
której dwóch (lub wi¦cej) u»ytkowników wspólnie podaje argumenty na rzecz
danego stwierdzenia, kooperatywnie buduj¡c argument w dialogu. Przedsta-
wione wst¦pne analizy sªu»¡ w trwaj¡cych obecnie badaniach jako podstawa
do automatycznego wydobywania argumentów [Duthie i in., w przygotowaniu,
Konat i in., w przygotowaniu, Lawrence i in., w przygotowaniu].

Analizy zostaªy przeprowadzone na materiale wypowiedzi zebranych w ra-
mach publicznych konsultacji spoªecznych w Stanach Zjednoczonych (Regula-
tion RoomTM)7. Wst¦pne badania tych tekstów zostaªy opublikowane w [Park
i Cardie, 2014]. W ramach prezentowanego w niniejszym tek±cie badania mate-
riaª ten zostaª dodatkowo oznakowany z wykorzystaniem narz¦dzia �OVA+�8.
Przeprowadzono znakowanie kon�iktów pomi¦dzy stwierdzeniami oraz znako-
wanie wybranych schematów argumentacyjnych wedªug [Walton i in., 2008].
Przyj¦to tak»e zaªo»enie o powi¡zaniu struktur argumentacyjnych i dialogo-
wych, wywodz¡ce si¦ z Teorii Zakotwiczania Inferencji [Budzynska i Reed,
2011]. Powstaªy korpus �Regulation Room Divisiveness�9 skªada si¦ z 15 398
sªów i zawiera prawie 1000 asercji, 305 instancji argumentacji oraz 47 instancji
kon�iktu. W analizach zastosowano modelowanie sporu i konsensusu w postaci
grafów skierowanych, które stwarza podstawy do automatycznego wydobywa-
nia argumentów z j¦zyka naturalnego.

6Autorka chciaªaby serdecznie podzi¦kowa¢ wspóªautorom bada« przedstawionych w tym
streszczeniu: Claire Cardie i Joonsuk Park (Cornell University, Stany Zjednoczone) oraz
Katarzyna Budzynska, John Lawrence i Chris Reed (University of Dundee, Wielka Brytania).
Dzi¦kuj¦ równie» za �nansowe wsparcie ze strony Innovate UK w ramach grantu 101777.

7Regulation Room: http://regulationroom.org/
8Onlie Visualization of Arguments: http://ova.arg-tech.org/
9Korpus dost¦pny w AIFdb: http://arg.tech/rd
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Argumentum ad verecundiam i argumentum ad
ignorantiam jako struktury etotyczne.

Marcin Koszowy10

Uniwersytet w Biaªymstoku

Katedra Logiki, Informatyki i Filozo�i Nauki

marcinkoszowy@gmail.com

Celem referatu jest podanie racji na rzecz hipotezy gªosz¡cej, »e struktu-
r¦ technik retorycznych argumentum ad verecundiam (AV) i argumentum ad
ignorantiam (AI) mo»na obja±ni¢ odwoªuj¡c si¦ nie tylko do kategorii patosu,
tj. oddziaªywania na emocje odbiorcy, ale równie» do kategorii etosu, tj. cha-
rakteru i wiarygodno±ci nadawcy komunikatu (Arystoteles 2001, Retoryka, II).
Przyj¦te tu poj¦cie etosu stanowi rozszerzenie arystotelesowskiego podej±cia o
perspektyw¦ teorii aktów mowy Austina-Searle'a (Austin 1975; Searle 1969)
� przez etos b¦dziemy rozumieli uprawnienie mówcy do nadania aktu mowy
(Budzy«ska 2010). Przykªadowo, w wypadku aktu mowy �prosz¦ natychmiast
opu±ci¢ ten budynek�, ¹ródªem etosu, czyli uprawnienia do wykonania fortunne-
go rozkazu, mo»e by¢ to, »e nadawca jest pracownikiem ochrony tego budynku.

Typowymi zabiegami perswazyjnymi stosowanymi w ramach technik ar-
gumenta ad (Budzy«ska, Reed 2012; Budzy«ska, Witek 2014) jest wzmacnia-
nie etosu nadawcy (np. przez odwoªanie do autorytetu) lub atakowanie etosu
oponenta (np. przez atak personalny). W referacie skoncentruj¦ si¦ na dwóch
wybranych technikach, których celem jest atak na etos: AV (�odwoªanie do
nie±miaªo±ci�) i AI (�odwoªanie do niewiedzy�). �ródªem inspiracji dla zde�-
niowania tych technik jest ich rozumienie wprowadzone przez Locke'a, wedªug
którego s¡ to zabiegi stosowane w celu osi¡gni¦cia przewagi nad oponentem w
celu zablokowania jego skutecznej riposty (Locke 1836). Uj¦cie Locke'owskie
zostanie w referacie poszerzone o kategori¦ etosu: AV, np. � jak ±mie Pan pod-
wa»a¢ stanowisko eksperta?�, polega na wykluczeniu odbiorcy z kr¦gu osób
uprawnionych do nadania okre±lonego aktu mowy (przy podkre±leniu przy-
nale»no±ci nadawcy do tego kr¦gu), natomiast AI, np. �skoro nie potra� Pan
uzasadni¢ gªoszonego stanowiska, nie musz¦ przekonywa¢, »e jest ono faªszywe�,
atakuje etos przez wskazanie na niemo»no±¢ uzasadnienia przez oponenta jego
stanowiska.

Punktem wyj±cia prezentowanych bada« byªa analiza wybranych fragmen-
tów dyskusji polityczno-spoªecznych, której efektem jest opracowanie korpusu

10Autor chciaªby serdecznie podzi¦kowa¢ wspóªautorom bada« przedstawionych w tym
streszczeniu: Katarzynie Budzy«skiej (IFiS PAN, Warszawa i University of Dundee, Wiel-
ka Brytania) i Rory'emu Duthie (University of Dundee, Wielka Brytania). Autor dzi¦kuje
równie» za �nansowe wsparcie ze strony NCN w ramach grantu 2011/03/B/HS1/04559.
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Rhetorical Strategies (http://corpora.aifdb.org/RS). Celem aktualnie prowa-
dzonych bada« jest zaw¦»enie analiz do bazy Hansard (http://hansard.millbank
systems.com/index.html), zawieraj¡cej transkrypty debat prowadzonych w Par-
lamencie Brytyjskim. Takie zaw¦»enie jest uzasadnione przez planowan¡ auto-
matyzacj¦ procesu przeszukiwania nowo powstaªego korpusu dla bazy Hansard.
Skoncentrowanie bada« na jednym typie dyskursu pozwoli bowiem na eksplora-
cj¦ du»ej liczby wska¹ników lingwistycznych charakterystycznych dla dyskusji
politycznej. Analiza ma na celu opracowanie korpusu struktur etotycznych, któ-
ry uwzgl¦dniaªby specy�k¦ debat politycznych. Teoretyczn¡ ram¦ dla prowa-
dzonych bada« stanowi Teoria Zakotwiczania Inferencji (Inference Anchoring
Theory, IAT, Budzy«ska, Reed 2011). Zostanie równie» wskazana mo»liwo±¢
stosowania opracowanej metody do badania innych typów dyskursu.

Jak uczyni¢ nasze argumenty jasnymi: o zaletach
modelu argumentacji S.E. Toulmina.

Mateusz Kotowski

Politechnika Wrocªawska

Zespóª Filozo�i i Socjologii Wiedzy

matkotowski@gmail.com

W �lozo�cznych dyskusjach wokóª zagadnienia racjonalno±ci przez racjonal-
n¡ argumentacj¦ rozumiano na ogóª (i nadal nieraz si¦ rozumie) argumentacj¦
opart¡ na modelu logiczno-matematycznym. Tymczasem próby zastosowania
tego modelu do rozumowa«, jakie zmuszeni jeste±my przeprowadza¢ w wi¦k-
szo±ci dziedzin zarówno »ycia, jak i bada« naukowych, napotykaj¡ na pewien
podstawowy problem: niezwykle rzadko nasze skomplikowane rozumowania da-
j¡ si¦ wpisa¢ w sztywne, logiczne schematy. Dostrzegaj¡c ten problem i poszu-
kuj¡c nowych podstaw dla racjonalnej argumentacji (i racjonalno±ci w ogóle),
S.E. Toulmin zauwa»yª, »e nasze typowe rozumowania du»o bardziej ni» logicz-
ne inferencje przypominaj¡ argumentacj¦ prawnicz¡, w której zmuszeni jeste-
±my podejmowa¢ decyzje mimo braku wystarczaj¡cych danych pozwalaj¡cych
przeprowadzi¢ wnioskowanie charakteryzuj¡ce si¦ matematyczn¡ ±cisªo±ci¡. I to
wªa±nie w argumentacji prawniczej Toulmin dopatrzyª si¦ wzoru racjonalnej ar-
gumentacji, w oparciu o który zaproponowaª (w The Uses of Argument) model
argumentu praktycznego (czy te» substancjalnego � w opozycji do analityczne-
go). Co prawda spraw¡ dyskusyjn¡ pozostaje zarówno to, na ile przedstawiona
przez Toulmina krytyka logiczno-matematycznego paradygmatu racjonalno±ci
byªa zasadna, jak i to, czy faktycznie udaªo mu si¦ pokaza¢, »e w zapropo-
nowanym przez niego modelu powinni±my upatrywa¢ wzoru racjonalnej argu-
mentacji. Jednak mimo to model ten posiada pewne wa»ne zalety. Dotycz¡
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one jego zdolno±ci do rozja±niania naszych argumentów, tj. zarówno precyzo-
wania explicite wskazywanych i � przede wszystkim � domy±lnych przesªanek,
jak i funkcji, jakie peªni¡ one w uzasadnianiu wniosku. W moim wyst¡pie-
niu chciaªbym zasugerowa¢, »e model Toulmina mo»e znale¹¢ zastosowanie nie
tylko w analizowaniu poszczególnych argumentów i rekonstruowaniu ich struk-
tury, lecz oferuje nam narz¦dzie pozwalaj¡ce rekonstruowa¢ struktur¦ sporu, w
ramach którego argumenty te s¡ formuªowane. Jednocze±nie, pozwalaj¡c nam
precyzowa¢ przesªanki, na których opieraj¡ si¦ poszczególne argumenty, po-
zwala poszukiwa¢ wspólnych podstaw w stanowiskach, które na pierwszy rzut
oka wydaj¡ si¦ caªkowicie przeciwstawne, a których wskazanie mo»e stanowi¢
punkt wyj±cia dla budowania konsensusu.

Argumentacja estetyczna w krytyce sztuki.
Studium przypadku: sztuka Krzysztofa

Garbaczewskiego pt. �Kronos�, Teatr Polski,
Wrocªaw.

Piotr Lewi«ski

Uniwersytet Wrocªawski

Instytut Filologii Polskiej

piotr.lewinski@uwr.edu.pl

We wspóªczesnym spoªecze«stwie istnieje estetyczny kon�ikt. Wielu �lo-
zofów gªosi od lat zmierzch, a nawet ±mier¢ sztuki i estetyki (T. Binkley, J.
Galard, S. Morawski).

Problem zaczyna si¦ ju» przy próbie znalezienia de�nicji sztuki. Przez Ary-
stotelesa sztuka zostaªa zde�niowana jako imitacja natury (mimesis) i stoso-
wanie reguª matematycznych i symetrii w poszukiwaniu doskonaªo±ci. Pó¹niej
sprawy zaczynaj¡ si¦ komplikowa¢: dla Hegla sztuka byªa wyrazem �ducha ab-
solutnego�, w którym dokonuje si¦ synteza rzeczywisto±ci i my±li, poj¦cia i
istnienia bezpo±redniego. Wspóªczesne de�nicje s¡ jeszcze bardziej niejasne.
Sªynna de�nicja Ada Reinhardta brzmi: �Sztuka jest sztuk¡. Wszystko inne
jest wszystkim innym�.

Sztuka i estetyka stanowi¡ wi¦c bardzo trudne pole argumentacyjne. Ha-
bermas w swojej typologii argumentacji postuluje pªaszczyzn¦ estetyczn¡ i dla
tej formy argumentacji proponuje przyj¡¢ jako wymiar odniesienia krytyk¦ es-
tetyczn¡ wyra»aj¡c¡ si¦ w ocenie (evaluativ), roszczeniem wa»no±ciowym ar-
gumentu jest adekwatno±¢ standardów warto±ciowania.

W dziedzinie argumentacji estetycznej mamy do czynienia z trzema kr¦gami
zagadnie«:
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� Problemy techniczne
� Kwestie interpretacyjne
� Zagadnienia teoretyczne

Z punktu widzenia artysty, najwa»niejszym zagadnieniem s¡ problemy technicz-
ne w procesie twórczym. Publiczno±¢ ma do czynienia z recepcj¡ dzieªa sztuki i
jego interpretacj¡. Trzeci kr¡g zagadnie« jest udziaªem historyków sztuki, kry-
tyków i �lozofów, dla których sztuka stanowi temat bada«. Ale akademicki teo-
retyk zajmuje si¦ zagadnieniami sztuki na innym poziomie, jak np. teoria formy
czy powi¡zania pomi¦dzy sztuk¡ a wspóªczesn¡ kultur¡ i spoªecze«stwem.

Z tej perspektywy argumentacje: artysty, odbiorcy oraz akademickiego teo-
retyka sztuki ró»ni¡ si¦ diametralnie. Dla artysty wa»ny jest proces twórczy,
publiczno±¢ d¡»y do interpretacji i zrozumienia dzieªa, dla teoretyka natomiast
licz¡ si¦ wewn¦trzne relacje formalne lub zewn¦trzne: spoªeczne i historyczne.

Je±li przyjmiemy, »e dzieªa sztuki s¡ konstruktami kulturowymi, konsty-
tuowanymi jako obiekty indywidualne za pomoc¡ praktyk i tradycji kultury,
to ich odró»nianie i to»samo±¢ polega wyª¡cznie na argumentach zawartych w
takich praktykach. St¡d te» podstawowe pytania stawiane w niniejszym arty-
kule: Jakie praktyki powoduj¡, »e dany obiekt jest uznawany za dzieªo sztuki
i jaka argumentacja nadaje sens dzieªu? Analizowany materiaª pochodzi z re-
cenzji spektaklu oraz póªtoragodzinnej dyskusji nad spektaklem, która odbyªa
si¦ 13.01.2014 na scenie kameralnej Teatru Polskiego we Wrocªawiu pod nazw¡
�Magiel teatralny wokóª Kronosu Witolda Gombrowicza i Krzysztofa Garba-
czewskiego.�

ERC � korpus rozumowa« erotetycznych.

Paweª �upkowski, Mariusz Urba«ski, Katarzyna

Paluszkiewicz, Oliwia Ignaszak, Natalia Maryniaczyk,

Joanna Urba«ska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Psychologii

Pawel.Lupkowski@amu.edu.pl, Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl,

katarzyna.paluszkiewicz@gmail.com, oignasz@gmail.com, nmaryniaczyk@wp.pl,

joanna.urbanska@amu.edu.pl

W wyst¡pieniu przedstawimy korpus rozumowa« erotetycznych ERC. Kor-
pus zostaª zbudowany na bazie bada« nad naturalnym przetwarzaniem pyta«.
Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia, gdy podmiot staje przed pytaniem,
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na które nie jest w stanie udzieli¢ odpowiedzi na podstawie posiadanych za-
sobów informacyjnych. Jedn¡ z mo»liwych reakcji na tak¡ sytuacj¦ jest prze-
formuªowanie wyj±ciowego pytania b¡d¹ rozbicie go na pytania pomocnicze
i ustalenie strategii ich zadawania. W procesie przetworzenia wyj±ciowego py-
tania du»¡ rol¦ odgrywaj¡ rozumowania prowadz¡ce od pyta« do pyta« (por.
http://intquestpro.wordpress.com/).

Na ERC skªadaj¡ si¦ rozwi¡zania zada« pochodz¡cych z trzech ¹ródeª:

1. Z bada« z wykorzystaniem Testu Rozumowa« Erotetycznych (TRE).
W te±cie tym ka»da z trzech pozycji skªada si¦ z zagadki, w sformuªowaniu
której wskazane jest pytanie wyj±ciowe i dost¦pne przesªanki deklaratyw-
ne. Zadaniem osób badanych jest wybór pytania (jednego z czterech),
które ma t¦ wªasno±¢, »e ka»da odpowied¹ na nie prowadzi do uzyskania
odpowiedzi na pytanie wyj±ciowe.

2. Zebrane z gry online QuestGen. W QuestGen gracze dobierani s¡ losowo
w pary. Mog¡ oni peªni¢ jedn¡ z dwóch ról: detektywa lub informatora.
Zadaniem detektywa jest rozwi¡zanie zagadki, przedstawionej w postaci
historii. Aby uzyska¢ niezb¦dne informacje, detektyw zadaje informato-
rowi pytania. Ka»da zagadka powinna by¢ rozwi¡zana przed upªywem
zadanego limitu czasu.

3. Uzyskane w ramach bada« z wykorzystaniem gry �Takie »ycie�. Jest to gra
polegaj¡ca na rozwi¡zywaniu zagadek � poszukiwaniu wyja±nie« dziw-
nych lub tajemniczych historii, które, jak twierdz¡ autorzy gry, przyda-
rzyªy si¦ naprawd¦. W grze uczestniczy moderator oraz dowolna liczba
graczy, którzy zadaj¡ moderatorowi pytania. W grze nie ma limitu czasu.

ERC zawieraª b¦dzie ª¡cznie 570 rozwi¡za« zada« pochodz¡cych ze wska-
zanych ¹ródeª. Caªo±¢ anotowana b¦dzie na trzech ró»nych poziomach: struk-
turalnym, inferencyjnym i pragmatycznym. Na poziomie strukturalnym ano-
tacja dotyczy podstawowych skªadowych zada« (pytanie wyj±ciowe, przesªanki
deklaratywne, pytania pomocnicze). Na poziomie inferencyjnym, dla którego
formaln¡ baz¡ jest A. Wi±niewskiego Inferencyjna Logika Pyta«, zadania ano-
towane s¡ tagami odnosz¡cymi si¦ do inferencji erotetycznych (zachodzenie
e-implikacji, sªabej e-implikacji, poprawno±¢ rozwi¡za«). Na poziomie pragma-
tycznym oznaczane s¡ dodatkowe informacje pomocne przy analizowaniu roz-
wi¡za« zada« (typy stosowanych pyta«, dªugie pauzy, odniesienia do zaªo»enia
o zamkni¦tym ±wiecie).

Zaprezentujemy przykªady zada« z ka»dego ze ¹ródeª. Przedstawimy i prze-
dyskutujemy proponowane schematy anotacji oraz narz¦dzie skonstruowane do
jej wykonania oraz do przeszukiwania korpusu. Omówimy tak»e plany rozwoju
i dalszego wykorzystania ERC.
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Wybrane logiczne aspekty argumentacji etycznej.

Marek Magdziak

Uniwersytet Wrocªawski

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

marek.magdziak@uwr.edu.pl

Przedmiotem odczytu b¦d¡ pewne logiczne aspekty argumentacji etycznej,
analizowane przy pomocy standardowych technik stosowanych w modalnych
logikach zdaniowych. Przede wszystkim przedmiotem uwagi b¦d¡ dwa typy
przekona« etycznych, mianowicie normy etyczne i oceny etyczne. Ponadto za-
równo w±ród norm, jak i ocen mo»na wyró»ni¢ normy i oceny pozytywne oraz
normy i oceny negatywne. Zwrócona zostanie tak»e uwaga na rozró»nienie
pomi¦dzy normami i ocenami etycznymi w w¡skim sensie (czyli takimi, któ-
rych przedmiotami s¡ czyny egzemplarze) a normami i ocenami aksjologiczny-
mi (czyli takimi, których przedmiotami s¡ stany rzeczy). Podniesiony zostanie
tak»e problem zwi¡zku pomi¦dzy normami i ocenami etycznymi w w¡skim sen-
sie a normami i ocenami aksjologicznymi. Wymaga to jednak takiego aparatu
formalno-logicznego, który umo»liwia jednolite podej±cie zarówno do norm i
ocen etycznych w w¡skim sensie, jak i do norm i ocen aksjologicznych.

Argument z �do±wiadczenia »yciowego�, czyli co
ka»dy wiedzie¢ powinien.

Michaª Pa¹dziora

Uniwersytet Wrocªawski

Katedra Teorii i Filozo�i Prawa

m.pazdziora@prawo.uni.wroc.pl

Zadaniem post¦powania dowodowego w sprawach cywilnych jest ustalenie
faktów istotnych dla rozstrzygni¦cia sprawy. Jednocze±nie do zada« s¡du nale»y
wery�kacja prawdziwo±ci faktów przedstawianych przez strony w toku post¦po-
wania dowodowego, przy czym w post¦powaniu cywilnym nie wymagaj¡ dowo-
du mi¦dzy innymi fakty powszechnie znane (tzw. notoryjne), czyli zdarzenia,
których znajomo±¢ jest dost¦pna ka»demu przeci¦tnie rozs¡dnemu, o przeci¦t-
nym do±wiadczeniu »yciowym mieszka«cowi miejscowo±ci, w której znajduje si¦
siedziba s¡du (m.in. nale»¡ do nich wydarzenia historyczne). Powoªuj¡c si¦ na
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do±wiadczenie »yciowe dowodzimy faktów, których uznanie nie wymaga posia-
dania specjalistycznej wiedzy.

O ile wiedza w znaczeniu epistemologicznym, to zbiór przekona«, które
zostaªy nale»ycie uzasadnione oraz s¡ prawdziwe, o tyle wiedza wynikaj¡ca
z do±wiadczenie »yciowego, to tyle co zbiór przekona«, które nie wymagaj¡
dodatkowego uzasadnienia. Co wi¦cej, zastosowanie tego argumentu wyklucza
równie» mo»liwo±¢ przytoczenia argumentów w oparciu o wiedz¦ w znacze-
niu metodologicznym, czyli zespoªu krytycznie rozwijanych systemów twierdze«
(np. teorii naukowych), których twierdzenia pozostaj¡ ze sob¡ w okre±lonych
zale»no±ciach, zarówno tre±ciowych, jak i formalnych.

Celem referatu jest:

� wskazanie warunków poprawno±ci argumentu z �do±wiadczenia »yciowego�
oraz sformuªowanie pyta« krytycznych;

� porównanie struktury argumentu z �do±wiadczenie »yciowego� z argumentem
z autorytetu;

� krytyczna analiza orzecznictwa w tym zakresie.

Specy�ka argumentowania poprzez analogi¦ w
obr¦bie argumentacji prawniczej.

Maciej Pichlak

Uniwersytet Wrocªawski

Katedra Teorii i Filozo�i Prawa

maciejpichlak@gmail.com

Referat ma na celu przedstawienie charakterystycznych cech prawniczych
zastosowa« argumentacji odwoªuj¡cej si¦ do rozumowania poprzez analogi¦,
decyduj¡cych o jej cz¦±ciowej specy�ce w stosunku do argumentacji ogólnej. W
szczególno±ci, zaproponowane zostan¡ nast¦puj¡ce hipotezy:

1) Krzy»owanie si¦ zakresów wyra»e« �analogia� na gruncie ogólnej teorii
argumentacji i argumentacji prawniczej. Jak si¦ wydaje, zakres wyra»enia �ar-
gument z analogii�, wyznaczany przez prawnicze jego zastosowania, pozostaje
w relacji niezale»no±ci wzgl¦dem swojego odpowiednika w ogólnej teorii argu-
mentacji. Z jednej strony, schemat argumentacyjny zwyczajowo okre±lany przez
prawników mianem analogii niekoniecznie musi speªnia¢ wszystkie wymogi tego
typu rozumowania okre±lane przez teori¦ ogóln¡ (dotyczy to zwªaszcza de�nio-
wania wymogu istotnego podobie«stwa). Z drugiej strony, przywoªywane okre-
±lenie rezerwowane jest przede wszystkim dla pewnych szczególnych odmian
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tego typu argumentu (na gruncie kontynentalnej kultury prawnej dla analogii
legis oraz analogii iuris).

2) Utrzymuj¡ca si¦, istotna rola praktyczna tego typu argumentacji w po-
równaniu z innymi sferami wiedzy � zwªaszcza z ogóln¡ metodologi¡ nauk.
Jedn¡ z istotnych cech nauki nowo»ytnej, maj¡c¡ odró»nia¢ j¡ od wcze±niejszej
metodologii scholastycznej, jest wysoce ograniczona rola rozumowania analo-
gicznego. Jak si¦ zdaje, nie podwa»aj¡ tej tezy badania nad analogi¡ w obr¦bie
tzw. cognitive science � raz dlatego, »e ich zastosowanie do argumentacji praw-
niczej pozostaje ograniczone (patrz pkt 1), dwa z tej racji, »e specy�ka dyskursu
prawniczego w tym zakresie polega na szerokim wykorzystaniu analogii nie tyl-
ko w procesie heurezy, ale tak»e w kontek±cie uzasadniania rozstrzygni¦¢.

Dodatkowo nale»y zauwa»y¢, »e dokªadna rola argumentacji przez analogi¦
jest w istotnej mierze zale»na od specy�ki danej kultury prawnej (np. stosunko-
wo wi¦ksze znaczenie tego typu argumentacji na gruncie kultury prawa common
law).

3) Silne uto»samienie (na gruncie kontynentalnej kultury prawnej) argumen-
tu poprzez analogi¦ ze schematami wnioskowa« prawniczych typu analogia legis
i analogia iuris, mi¦dzy którymi to schematami zachodz¡ istotne ró»nice w ich
konstrukcji, mog¡ce nawet prowadzi¢ do w¡tpliwo±ci co do zasadno±ci uznawa-
nia wnioskowania typu analogia iuris za odmian¦ rozumowania analogicznego
(bardziej adekwatne wydaj¡ si¦ tu raczej modele rozumowania indukcyjnego
b¡d¹ te» poszukiwania re�eksyjnej równowagi w rozumieniu Rawlsowskim).

4) Mo»liwe do zaobserwowania w prawniczej praktyce argumentacyjnej po-
wi¡zanie argumentu poprzez analogi¦ z innymi typami argumentowania, w
szczególno±ci z argumentem z autorytetu. Sytuacja taka zachodzi przede wszyst-
kim wtedy, gdy zastosowanie analogii polega na odwoªaniu do wcze±niejszych
orzecze« s¡dowych dotycz¡cych zbli»onych spraw.

Wizualizacja toku rozumowania przy pomocy
drzew argumentów i diagramów Wigmore'a w

aplikacji Santree.

Kamil Pi¦tak, Andrzej Dymara, Mariusz Brudny,

Krzysztof Ciombor

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisªawa Staszica w Krakowie

Wydziaª Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

kpietak@agh.edu.pl, dymara@student.agh.edu.pl, mbrudny@student.agh.edu.pl,

kciombor@student.agh.edu.pl

Wizualizacja argumentacji w postaci gra�cznych diagramów jest uznanym
kierunkiem prac naukowych. Dowodem na to s¡ liczne notacje, w±ród których
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wymieni¢ nale»y m.in. diagramy Wigmore'a, model Toulmin'a czy notacj¦ stan-
dardow¡. Rol¡ notacji jest przedstawienie zªo»onych argumentacji w sposób
czytelny dla odbiorcy. Patrz¡c jednak z praktycznego punktu widzenia, r¦czne
tworzenie diagramów jest czasochªonne i, ze wzgl¦du na du»¡ dynamik¦, trudne
w zastosowaniu w trakcie powstawania argumentacji.

Naturaln¡ odpowiedzi¡ na ten problem jest wykorzystanie programów in-
formatycznych wspomagaj¡cych proces tworzenia argumentacji. Ich zadaniem
byªaby wizualna reprezentacja argumentów zgodnie z przyj¦tym standardem
oraz wsparcie u»ytkownika przy tworzeniu i edytowaniu poszczególnych ele-
mentów rozumowania. Wi¡»e si¦ to z wprowadzeniem dedykowanych narz¦dzi
gra�cznych, które pozwalaªyby u»ytkownikowi nie tylko tworzy¢ odpowiednie
diagramy, ale równie» operowa¢ poj¦ciami zwi¡zanymi z argumentacj¡. Przy-
kªadem takiej aplikacji jest otwarto-¹ródªowy program o nazwie Araucaria, zre-
alizowany na Uniwersytecie w Dundee, czy platforma Carneades. Cho¢ obydwa
dostarczaj¡ ciekawych rozwi¡za«, ich gªówn¡ wad¡ jest trudno±¢ w u»ytko-
waniu � spowodowana ograniczeniami oferowanych funkcjonalno±ci lub zbyt
du»ym zaawansowaniem dost¦pnych narz¦dzi. Dodatkowym utrudnieniem jest
te» bardzo skomplikowany interfejs u»ytkownika.

Rysuje si¦ wi¦c potrzeba powstania narz¦dzia, którego gªównym zaªo»eniem
b¦dzie wspieranie tworzenia diagramów argumentacji w sposób prosty i przy-
jazny dla u»ytkownika ko«cowego. Staªoby si¦ ono nie tylko narz¦dziem do
wizualizacji, ale równie» pomoc¡ przy konstruowaniu zªo»onych argumentacji.
W odpowiedzi na to, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zostaª za-
inicjowany projekt in»ynierski o nazwie Santree, w ramach którego powstaje
nowatorskie narz¦dzie wspomagaj¡ce budowanie diagramów argumentacji.

Celem referatu jest przedstawienie gªównych zaªo»e« i funkcjonalno±ci pro-
gramu Santree oraz skonfrontowanie ich z istniej¡cymi i wykorzystywanymi
obecnie rozwi¡zaniami informatycznymi. Zaprezentowane zostan¡ równie» przy-
kªadowe przypadki u»ycia, w oparciu o wybrane argumentacje. Umo»liwi to
sªuchaczom ocen¦ programu oraz pozwoli na zaproponowanie swoich wskazó-
wek dotycz¡cych jego funkcjonowania. Na zako«czenie, przedstawione zosta-
n¡ propozycje gªównych kierunków rozwoju, obejmuj¡ce m.in. prac¦ grupow¡,
doª¡czanie materiaªów ¹ródªowych do diagramów czy tworzenie argumentacji
zªo»onych z wielu diagramów.
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Specy�ka argumentacji retorycznej.

Magdalena Ryszka-Kurczab

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Filologii Polskiej

magdaryszka@wp.pl

W uj¦ciu klasycznym, tak zreszt¡, jak i noeoklasycznym (neoarystotelizm),
argumentacja stanowi zasadnicz¡ cz¦±¢ sztuki retorycznej. Punktem wyj±cia
staj¡ si¦ tu podstawowe zaªo»enia Retoryki Arystotelesa, de�niuj¡ce czªowieka
jako podmiot rozumny, rozumowo poznaj¡cy ±wiat i rzeczywisto±¢ spoªeczn¡.
Racjonalnymi istotami s¡ wi¦c zarówno mówca, jak i odbiorcy. W sytuacji braku
absolutnej pewno±ci (braku niepodwa»alnego uzasadnienia) s¡ oni w stanie za
po±rednictwem dyskusji, argumentacji i perswazji wzbogaca¢ swoj¡ wiedz¦ oraz
podejmowa¢ racjonalne decyzje. Retoryka staje si¦ w ten sposób zbiorem zasad
racjonalnego my±lenia i porozumiewania si¦. Uj¦cie klasyczne wyró»nia si¦ te»
spo±ród innych wspóªczesnych kierunków bada« retorycznych przekonaniem o
dyskursywnej naturze retoryki, j¦zykowym charakterze retorycznej argumen-
tacji oraz odbiorcach retorycznych, którzy nie s¡ specjalistami i w zwi¡zku z
tym nie s¡ w stanie ±ledzi¢ zbyt skomplikowanych uzasadnie«.

Tematem wyst¡pienia b¦dzie specy�ka argumentowania retorycznego. Omó-
wi¦ zakorzeniony w tradycji retorycznej podziaª ±rodków przekonywania na
logiczne, patetyczne i etyczne, szczególn¡ uwag¦ po±wi¦caj¡c zagadnieniu en-
tymematu (sylogizm retoryczny).

Specy�k¡ entymematu, która zapewnia mu atrakcyjno±¢ i skuteczno±¢, jest
skrótowo±¢ oraz powi¡zanie z toposami (topoi). Poniewa», jak wiemy, Arysto-
teles ani w Retoryce, ani w Topikach nie zde�niowaª toposu w sposób jedno-
znaczny i klarowny, mi¦dzy badaczami powstaª szereg kontrowersji odno±nie
tego, czym dokªadnie w koncepcji Stagiryty maj¡ by¢ �miejsca�; czy topoi dia-
lektyczne s¡ zbie»ne z toposami retoryki, albo � jak¡ funkcj¦ peªni¡ toposy reto-
ryczne w odniesieniu do entymematu. Przewa»aj¡ce obecnie stanowisko (m.in.
A.C. Braet, E. Rigotti) identy�kuje toposy z wnioskowaniami indukcyjnymi o
strukturze � je±li. . . ., to. . . .�, zbli»aj¡c je do schematów argumentacyjnych.

Specy�ka argumentacji retorycznej, z jej nastawieniem nie tyle na poszu-
kiwanie prawdy (co pozostaje domen¡ �lozo�i), ale na skuteczno±¢ przekony-
wania w kwestiach kontrowersyjnych, decyduje o tym, »e argumentacje reto-
ryczne powinny cechowa¢ si¦ atrakcyjno±ci¡ my±low¡ i j¦zykow¡. Przekonanie,
i» odbiorca retoryczny nie jest w stanie ±ledzi¢ rozumowa« zbyt zawiªych oraz
nie dysponuje wiedz¡ specjalistyczn¡ w odniesieniu do danego zagadnienia, na
gruncie oratorstwa mo»e prowadzi¢ do skracania i uatrakcyjniania rozumowa«,
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powoduj¡c niekiedy trudno±ci w identy�kacji wªa±ciwego toposu czy �zasady
topicznej� (ang. topical principle), le»¡cej u podstaw danego argumentu enty-
mematycznego.

�Sªowo, które potra� przekona¢�: Co uczniowie
wiedz¡ na temat znaczenia terminów �argument�

i �kontrargument�.

Jolanta Rytel

Uniwersytet Kardynaªa Stefana Wyszy«skiego

Instytut Psychologii

j.rytel@uksw.edu.pl

Tworzenie tekstu argumentacyjnego jest zadaniem trudnym. W swojej kla-
sycznej ju» ksi¡»ce zatytuªowanej �Teaching and learning argument� Andrews
(1995, s. 21�22) wskazuje, »e powody tej trudno±ci zwi¡zane s¡ z: 1) przej±ciem
od argumentacji w mowie do argumentacji w pi±mie; 2) brakiem �gotowego�
modelu struktury takiego tekstu i � co si¦ z tym wi¡»e � 3) ograniczon¡ prak-
tyk¡ edukacyjn¡ w zakresie czytania tekstów argumentacyjnych, których lek-
tura mogªaby stanowi¢ podstaw¦ tworzenia takich modeli oraz 4) nie do ko«ca
okre±lonym miejscem, jakie w programach nauczania zajmuje ksztaªcenie umie-
j¦tno±ci argumentacyjnych, co z kolei powoduje, »e w trakcie nauki szkolnej na
ich ksztaªcenie po prostu brak czasu.

Dwa ostatnie powody przestaªy by¢ ju» aktualne. O rosn¡cym znaczeniu
ksztaªcenia kompetencji argumentacyjnych ±wiadczy nie tylko zmiana w pro-
gramach nauczania, w których akcentuje si¦ wag¦ nabywania przez uczniów
umiej¦tno±ci czytania i tworzenia tekstu argumentacyjnego, ale równie» ro-
sn¡ca liczba publikacji dotycz¡cych problematyki sposobów ksztaªcenia tych
umiej¦tno±ci na gruncie szkolnym.

Argumentacja zakªada rozpoznanie, »e mamy do czynienia z ró»nymi punk-
tami widzenia, a jej celem jest skªonienie kogo± (b¡d¹ siebie samego) do zaak-
ceptowania zajmowanego w danej kwestii stanowiska poprzez dostarczenie sto-
sownych argumentów. Autor tekstu argumentacyjnego winien uzasadni¢ swoje
stanowisko, odwoªuj¡c si¦ do argumentów, które przekonaj¡ odbiorc¦. W tym
celu konieczne jest rozwa»enie kwestii z perspektywy odbiorcy i zbudowanie
adekwatnej reprezentacji jego przekona«, by mo»liwe byªo odparcie wysuwa-
nych przez niego argumentów (kontrargumentacja).

W tworzenie tekstu argumentacyjnego zaanga»owane s¡ nie tylko proce-
sy wnioskowania zwi¡zane z przedstawieniem i uzasadnieniem zajmowanego
stanowiska za pomoc¡ argumentów, ale jednocze±nie proces negocjowania z
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odmiennymi stanowiskami. Ten zasadniczo dialogowy, a nawet polifoniczny,
specy�czny dla argumentacji wymiar musi by¢ uj¦ty w formie tekstu.

W tym kontek±cie pojawia si¦ pytanie o wiedz¦, jak¡ posiadaj¡ uczniowie
na temat podstawowych skªadników tekstu argumentacyjnego, czyli argumen-
tów i kontrargumentów. W referacie przedstawione zostan¡ cechy charaktery-
styczne sposobów ujmowania przez 9�18-letnich uczniów znaczenia terminów
�argument� i �kontrargument�. Poddany analizie materiaª empiryczny stanowi-
ªy de�nicje tych terminów sformuªowane przez 240 uczniów (120 dziewcz¡t i
120 chªopców). Byli to uczniowie trzecich (60 osób: 30 dziewcz¡t i 30 chªop-
ców) i szóstych (60 osób: 30 dziewcz¡t i 30 chªopców) klas szkóª podstawowych,
uczniowie ostatnich klas gimnazjum (60 osób: 30 dziewcz¡t i 30 chªopców) oraz
ostatnich klas liceum (60 osób: 30 dziewcz¡t i 30 chªopców). Wyniki bada«
wskazuj¡, »e z poprawn¡ charakterystyk¡ znaczenia sªowa �kontrargument� ra-
dzi sobie znaczniej mniej uczniów na wszystkich etapach edukacji szkolnej.

Formalna struktura rozumowa«.

Marcin Selinger

Uniwersytet Wrocªawski

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

marcisel@uni.wroc.pl

Kiedy argumentujemy, przedstawiamy komu± swoje rozumowanie z nadzie-
j¡, »e podejmie tok naszej my±li i przejdzie drog¦, któr¡ my ju» przeszli±my:
�Argumenty to zaproszenia do wnioskowania� (Pinto 2001), czy te» szerzej �
zaproszenia do rozumowania.

Kieruj¡c si¦ d¡»eniem do mo»liwie ±cisªego opisu struktury argumentacji
potocznej, chc¦ zaproponowa¢ pewien formalny model logicznej skªadni rozu-
mowa«. Jest on oparty na klasy�kacji Kazimierza Ajdukiewicza. W modelu
tym przyjmuj¦, »e zdania mog¡ mie¢ w rozumowaniach ró»ny status episte-
miczny, mog¡ mianowicie wyst¦powa¢ albo jako uznane aktualnie, albo jako
uznane tylko potencjalnie, tj. jako zaªo»enia hipotetyczne (supozycje). Przyj-
muj¦, »e zdania ró»ni¡ si¦ tak»e ze wzgl¦du na swój status heurystyczny, mog¡
bowiem by¢ dane na pocz¡tku, ale mo»na te» doj±¢ do nich w toku samego
rozumowania.

Uczyniwszy punktem wyj±cia podan¡ przez Ajdukiewicza (1955) de�nicj¦
rozumowania, w pierwszym z dwu kroków zmierzaj¡cych do jej formalizacji
pokazuj¦, jak poprzez wprowadzenie wska¹ników oznaczaj¡cych epistemiczny
i heurystyczny status zda« rozwin¡¢ standardowe diagramy argumentacyjne
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(por. `standard diagramming method', Jacquette 2011) i uzyska¢ jednolit¡ me-
tod¦ reprezentacji szerokiej klasy rozumowa«. S¡ to wedle koncepcji Ajdukiewi-
cza dwa podstawowe rodzaje rozumowa«, tj. (1) wnioskowanie i (2) wyprowa-
dzanie, które mog¡ (cho¢ nie musz¡) by¢ czy to dedukcyjne, czy te» redukcyjne,
a ponadto (3) rozumowania, w których u»ywa si¦ wnioskowania i wyprowadza-
nia do rozwi¡zania pewnego zadania my±lowego (np. dowodzenie, sprawdzanie,
wyja±nianie, czy te» rozumowania abdukcyjne). Zwracam przy tym szczególn¡
uwag¦ na rol¦, jak¡ w rozumowaniach peªni¡ dedukcja naturalna oraz metaj¦-
zyk.

W kroku drugim przechodz¦ do próby podania formalnej de�nicji struktury
rozumowa«. W tym celu proponuj¦ rekurencyjne rozszerzenie de�nicji odpowia-
daj¡cej diagramom standardowym (Selinger 2012). Oprócz tego, »e uwzgl¦dnia
epistemiczny i heurystyczny status zda«, tym ró»ni si¦ ono od uj¦cia standar-
dowego, »e dopuszcza, by rol¦ przesªanek peªniªy nie tylko zdania, ale i caªe
rozumowania, w tym przede wszystkim wyprowadzanie (por. Hitchcock 2007).
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O uªomno±ci argumentu regressus ad in�nitum w
rozwa»aniach ontologicznych.

Bartªomiej Skowron

Mi¦dzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Politechnika Warszawska

Zakªad Filozo�i Logiki, Uniwersytet Papieski Jana Pawªa II
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Argument powtórze« bez ko«ca (regressus ad in�nitum, argument regresu
w niesko«czono±¢) jest cz¦sto wykorzystywany przeciwko stanowiskom i pogl¡-
dom �lozo�cznym. Jest zawiªy i sprawia wra»enie subtelnego, wypowiadany z
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zaci¦to±ci¡ powala na kolana przeciwnika w dyskusji. W artykule tym uzasad-
niam, »e regres w niesko«czono±¢ w argumentacji �lozo�cznej jest nieskuteczny
i nadu»ywany.

Oto przykªad u»ycia argumentu regressus ad in�nitum przeciwko poj¦-
ciu rozci¡gªo±ci w ontologii: �rozci¡gªo±¢ (continuum) daje si¦ analizowa¢ jako
ukªad miejsc (wycinków) pozostaj¡cych w stosunkach zewn¦trznego s¡siado-
wania (stykania si¦), przy czym miejsca owe � argumenty relacji stykania si¦ �
same te» s¡ analogicznymi ukªadami zawieraj¡cych si¦ w nich z kolei wycinków,
pozostaj¡cych w relacji s¡siadowania. To (. . . ) prowadzi do niesko«czonego re-
gresu.� (Rosiak M., Realizm i czas, w: �wiadomo±¢, ±wiat, warto±ci, Leszczy«ski
D., Rosiak M., Wrocªaw 2014, ss. 381�382).

Przykªad ten jest nadu»yciem argumentu regressus ad in�nitum. Gdyby byª
on poprawny, to poprawne równie» byªoby nast¦puj¡ce rozumowanie:

Rozwa»ymy odcinek bez ko«ców wraz z topologi¡ zadan¡ przez baz¦
zªo»on¡ z odcinków bez ko«ców zawieraj¡cym si¦ w tym wyj±ciowym.
Wtedy przy pomocy tej bazy otrzymamy topologi¦ euklidesow¡. Ale
mo»na by tak twierdzi¢: nie da si¦ takiej bazy skonstruowa¢, ponie-
wa» aby skonstruowa¢ zbiór bazowy, nale»y by¢ w posiadaniu jego
cz¦±ci, które te» s¡ zbiorami bazowymi. Szczegóªowiej mówi¡c: od-
cinek (0, 1

2 ) jest bazowy, ale on skªada si¦ z odcinka bazowego np.
(0, 1

3 ), a ten skªada si¦ z odcinka bazowego (0, 1
4 ) itd. w niesko«czo-

no±¢.

Czy mo»na z tego wywnioskowa¢, »e poj¦cie bazy w sensie topologicznym
prowadzi do regresu? Moja odpowied¹, któr¡ uzasadni¦ podczas wyst¡pienia,
brzmi: nie.

Argument z domniemania niewinno±ci w procesie
karnym.

Michaª Stambulski

Uniwersytet Wrocªawski

Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Spoªecznej

mistaam@gmail.com

Wprowadzona w lipcu 2015 roku nowelizacja Kodeksu Post¦powania Kar-
nego (kpk) przesuwa model procesu karnego w stron¦ wi¦kszej kontradykto-
ryjno±ci. Oznacza to jednoczesne zwi¦kszenie roli argumentacji przed s¡dem
karnym. Ograniczenie mo»liwo±ci przeprowadzania dowodów z urz¦du oznacza,
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»e dzi¦ki nowelizacji s¡d ma by¢ bezstronnym obserwatorem przed którym stro-
ny � oskar»yciel i oskar»ony � przedstawiaj¡ argumenty na poparcie swoich tez.
Centraln¡ rol¦ w tak poj¦tym procesie karnym zdaje si¦ zajmowa¢, wyra»one
w art. 5 � 1 kpk, prawne domniemanie niewinno±ci. Wskazany przepis wskazuje
bowiem, »e oskar»onego uwa»a si¦ za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie
udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Modelowo merytorycz-
ne rozstrzygni¦cie s¡du I instancji mo»e przybra¢ dwie postacie: skazanie b¡d¹
uniewinnienie. Z pierwszym rozstrzygni¦ciem mamy do czynienia gdy oskar»y-
cielowi uda si¦ obali¢ domniemanie niewinno±ci. Drugi rodzaj rozstrzygni¦cia
wyst¦puje gdy domniemania niewinno±ci nie da si¦ obali¢. Domniemanie nie-
winno±ci jest wi¦c domniemaniem wzruszalnym, które strukturyzuje rozªo»enie
ci¦»aru dowodu w stron¦ oskar»yciela oraz dalsz¡ argumentacj¦ w trakcie pro-
cesu.

Celem niniejszego wyst¡pienia jest:

� ukazanie domniemania niewinno±ci na tle struktury domniema« praw-
nych materialnych i formalnych;

� analiza orzecznictwa s¡dowej pod k¡tem okre±lenia warunków pod jakimi
mo»na uzna¢, »e domniemanie niewinno±ci zostaªo obalone.

Domniemanie niewinno±ci wyró»nia si¦ na tle innych domniema«. Jego uza-
sadnienie nie jest logiczne ani indukcyjne. Domniemanie to nie ma tak»e cha-
rakteru czysto procesowego. Hipotez¡ niniejszego wyst¡pienia jest twierdzenie,
ze argument z domniemania niewinno±ci jest argumentem opartym na struktu-
rze dziaªania politycznego, tzn. odnosi si¦ do historycznie wypracowanych zasad
dziaªania danej wspólnoty a nie rzeczywistych przekona« uczestników procesu
karnego. W zwi¡zku z teatralno±ci¡ procesu karnego podmiotem i adresatem
tego argumentu jest zawsze wspólnota polityczna, reprezentowana przez s¡d.

Odniesienia do warto±ci poznawczych jako
argument przy uznawaniu tez metodologii nauk

empirycznych. Z historii debat nad
konwencjonalizmem.

Krzysztof Szlachcic

Uniwersytet Wrocªawski

Instytut Filozo�i

krzysztof.szlachcic@gmail.com

Uwagi wst¦pne. Wedle powszechnej opinii metodologia nauk empirycznych
to jeden z tych fragmentów re�eksji teoriopoznawczej, w obr¦bie którego przy
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ocenie poszczególnych propozycji decyduje jej warto±¢ teoretyczna. Ów pro-
ces warto±ciowania przebiega grosso modo podobnie, jak w przypadku wielu
tez matematyki czy �zyki. Ocenia si¦, na przykªad, poprawno±¢ wnioskowa«
wykorzystanych przy sformuªowaniu danej tezy metodologicznej, precyzj¦ jej
sformuªowania, fakt czynienia tzw. realistycznych zaªo»e«, je±li zachodzi ko-
nieczno±¢ odwoªywania si¦ do danych empirycznych, etc. Dla przykªadu, przy
odrzucaniu tzw. indukcjonizmu w metodologii nauk empirycznych wskazuje si¦
na spory katalog sªabo±ci, którymi obarczone jest to stanowisko (na przykªad,
brak oczekiwanej konkluzywno±ci kluczowych wnioskowa«).

Analiza ostatniego stulecia ukazuje, »e w przypadku recepcji propozycji sfor-
muªowanych w kr¦gu francuskiego konwencjonalizmu (przede wszystkim przez
H. Poincarégo i P. Duhema) ów realnie przebiegaj¡cy proces oceny ich tez (dia-
gnoz) metodologicznych byª bardziej zªo»ony. Oceny uwzgl¦dniaªy dodatkowy
wymiar: odniesienia do warto±ci poznawczych. Jakby � mówi¡c sªowami Kan-
ta � kluczow¡ rol¦ w wielu wypadkach zacz¡ª odgrywa¢ rozum praktyczny a
nie rozum teoretyczny. Okazywaªo si¦, »e oceniaj¡cy poszczególne rozwi¡zania
(przykªadowo, tez¦ Duhema), odrzucali je, gdy» ich ewentualne przyj¦cie zagra-
»aªo (miaªo zagra»a¢) podstawowym warto±ciom poznawczym towarzysz¡cym
badaniom naukowym.

Planuj¦ ukaza¢ � na przykªadach zaczerpni¦tych z XX stulecia � fakt po-
strzegania okre±lonych tez konwencjonalistów jako zagra»aj¡cych podstawo-
wym warto±ciom poznawczym (� prawdzie, post¦powi poznawczemu, kryty-
cyzmowi, tj., mo»liwo±ci efektywnej krytyki wiedzy teoretycznej na drodze od-
woªania si¦ do ±wiadectw do±wiadczenia empirycznego) oraz, w konsekwencji,
odrzucaniu ich z tego wªa±nie powodu. Moim zdaniem jest rzecz¡ interesuj¡c¡,
»e wskazana postawa stosowania ��ltra warto±ci� przy selekcjonowaniu tez me-
todologicznych nie byªa wªa±ciwa tylko dla reprezentantów okre±lonego kierun-
ku �lozo�cznego. Mo»na j¡ bowiem odnale¹¢ u autorów zaskakuj¡co odlegªych
od siebie z punktu widzenia wielu innych wyborów ideowych: u reprezentantów
dogmatycznego marksizmu (np. A. Scha�a, u mªodego L. Koªakowskiego), kry-
tycznego racjonalizmu (K. Popper i jego zwolennicy), u K. Ajdukiewicza (po
II wojnie ±wiatowej).
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Teorie spiskowe a krytyczne my±lenie.

Krzysztof Szymanek

Uniwersytet �l¡ski

Instytut Filozo�i

disamis@vp.pl

1. W wyja±nianiu np. zamachu terrorystycznego, zabójstwa politycznego,
katastrofy dziaªaniem jakiego± spisku nie ma niczego per se nieracjonalnego czy
naiwnego. Sprzysi¦»enia zamachowców, buntowników, intrygi maj¡ce na celu
zdobycie wªadzy, tajne operacje wojskowe, zmowy cenowe, szajki przest¦pcze �
to wszystko pojawia si¦ w ludzkich spoªeczno±ciach od zarania dziejów. S¡ teorie
spiskowe dobrze uzasadnione i ¹le uzasadnione. Odrzucanie jakiego± wyja±nienia
poprzez zaliczenie go do kategorii �teoria spiskowa�, nosi znamiona bª¦du petitio
principii.

2. Merytoryczne zbadanie wiarygodno±ci danej teorii spiskowej wymaga
odpowiedniej wiedzy, znawstwa materii, której teoria dotyczy. Szeroko rozpo-
wszechnionym bª¦dem jest podejmowanie próby samodzielnego oceniania tech-
nicznych szczegóªów np. katastrofy, bez ±wiadomo±ci tego, »e poprawne wykona-
nie tego zadania pozostaje poza zasi¦giem mo»liwo±ci laika. Osoba krytycznie
my±l¡ca nie posiadaj¡ca specjalistycznej wiedzy na temat zdarze« wyja±nia-
nych spiskowo mo»e bada¢ spraw¦ tylko w oparciu o dane z uznanych ¹ródeª
informacji, si¦gaj¡c po opinie ekspertów, po sprawozdania komisji rz¡dowych
badaj¡cych wypadek itd. Twórcy teorii spiskowych cz¦sto stosuj¡ chwyt unie-
mo»liwiaj¡cy skorzystanie z wymienionych ±rodków. Oto � gªosz¡ � ¹ródªa in-
formacji s¡ w r¦kach spiskowców, eksperci te» s¡ im posªuszni, wszelkie za±
�komisje rz¡dowe� to czysta inscenizacja. Co z tego, »e historycy dowodz¡, »e
�ydzi nie wywoªywali wojen, skoro historycy s¡ na usªugach �ydów? Co z tego,
»e eksperci medyczni twierdz¡, »e szczepionki s¡ nieszkodliwe, skoro na zlecenie
koncernów farmaceutycznych to wªa±nie gªosi¢ musz¡?

3. Taki zabieg czyni krytyka teorii spiskowej � przynajmniej na pozór � zu-
peªnie bezradnym, zdanym wyª¡cznie na wªasn¡ wiedz¦, która nie wystarcza do
merytorycznego zbadania jako±ci teorii spiskowej. Czy powinni±my w takiej sy-
tuacji zawiesi¢ s¡d? Uzna¢, »e brak nam kompetencji, by rozstrzygn¡¢, czy np.
prezydent USA jest, czy nie jest reptilianinem? Wydaje si¦, »e dyskusja z rzecz-
nikiem teorii spiskowej powinna przede wszystkim dr¡»y¢ spoªeczne uwarunko-
wania prezentowanych pogl¡dów. Puªapk¡ jest analizowanie strony technicznej
� nie potra�my jej zbada¢ i oceni¢, a ªatwo o zªudzenie, »e potra�my. Wiedza,
któr¡ laik powinien wykorzysta¢, to wiedza ogólna o ludziach i spoªecze«stwie,
w szczególno±ci o spoªecznych instytucjach sªu»¡cych informacji i nauce. Czy
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teori¦ popieraj¡ jacy± eksperci � tacy oczywi±cie, którzy zdoªali si¦ wyªama¢ ze
spisku? Je±li nie ma takich, to sk¡d wiadomo, »e faktycznie np. naft¡ mo»na
wyleczy¢ raka? A sk¡d wiadomo, »e wskazana osoba jest (uczciwym) eksper-
tem? Charakterystycznym rysem linii obrony teorii spiskowej jest wspieranie
jej ró»norakimi hipotezami ad hoc, zwªaszcza hipotez¡ �wszyscy przeciwnicy
teorii nale»¡ do spisku�. Rzecznik teorii spiskowej powinien takie hipotezy uza-
sadni¢ niezale»nie: nie mo»e bowiem sªu»y¢ za uzasadnienie hipotezy tylko to,
»e ratuje ona teori¦.

4. Mo»liwo±ci laika w zakresie oceny teorii spiskowej s¡ zwykle bardzo ogra-
niczone, i w wielu wypadkach brak mu podstaw, by jednoznacznie teori¦ spi-
skow¡ zdyskwali�kowa¢.

Przegl¡d argumentacji w polskich wspóªczesnych
podr¦cznikach szkolnych ró»nych przedmiotów.

Irena Trzcieniecka-Schneider

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koªª¡taja w Krakowie

Zakªad Filozo�i Przyrody i Historii Kultury Regionalnej

inkatrz@wp.pl

Komisja do Oceny Podr¦czników Szkolnych Polskiej Akademii Umiej¦tno±ci
powstaªa pod koniec 2000 roku w celu uªatwienia nauczycielom wyboru jednego
spo±ród wielu podr¦czników znajduj¡cych si¦ na rynku poprzez publikowanie
ich recenzji, a tak»e przyznawanie najlepszym z nich nagrody Prezesa PAU
oraz rekomendacji Komisji. Na comiesi¦cznych zebraniach czªonkowie Komisji
przegl¡daj¡ recenzowane podr¦czniki i zgªaszaj¡ dodatkowe uwagi, poniewa»
bª¦dy w podr¦cznikach cz¦sto wykraczaj¡ poza specjalno±¢ przez ów podr¦cz-
nik reprezentowan¡. B¦d¡c czªonkiem Komisji od 2001 roku, czyli niemal od
jej powstania, miaªam okazj¦ przejrzenia kilkuset podr¦czników stosowanych
w szkoªach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pozwala to na ocen¦ wie-
dzy dostarczanej uczniowi przez podr¦czniki jako pewnej caªo±ci i wychwycenie
prawidªowo±ci niezauwa»alnych w ramach jednego przedmiotu. Tematem mego
wyst¡pienia b¦dzie przegl¡d pewnych staªych tendencji wyst¦puj¡cych w pod-
r¦cznikach ró»nych przedmiotów szkolnych zwi¡zanych z typami argumentów,
ich poprawno±ci¡, a tak»e ich brakiem. Istotne wydaje si¦ zwªaszcza spraw-
dzenie, czy podr¦czniki wytwarzaj¡ u uczniów nie tylko potrzeb¦, ale i nawyk
argumentowania. Termin �argumentacja� rozumiany tu b¦dzie bardzo szero-
ko, obejmuj¡c ±rodki perswazyjne ró»nych typów, poniewa» ksztaªt argumentu
jest zale»ny od dziedziny wiedzy, której dotyczy badany podr¦cznik. Ponadto
podr¦cznik traktowany jako komunikat ª¡czy w sobie wiele typów informacji
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� opisy faktów, wyja±nienia, opinie itp. � co wymaga odmiennych metod per-
swazyjnych. Omówi¦ tak»e mo»liwe konsekwencje braku istotnych argumentów
(np. dowodów w podr¦cznikach matematyki) oraz powtarzaj¡cych si¦ bª¦dów
w argumentacji. Jedn¡ z tych konsekwencji jest podatno±¢ na manipulacje spo-
wodowana cz¦stym zast¦powaniem innych form argumentacji przez argument
z autorytetu (ex auctoritate). . . samego podr¦cznika. Argumentacja: �to jest
prawda, bo tak napisano w podr¦czniku� odwoªuje si¦ de facto do wiary, a nie
wiedzy. Postaram si¦ zatem odpowiedzie¢ na pytanie, czy podr¦czniki w wi¦k-
szym stopniu tworz¡ u ucznia umiej¦tno±¢ argumentowania i oceny poprawno±ci
argumentacji, czy te» j¡ zaburzaj¡ b¡d¹ nawet niszcz¡.

Brakuj¡ce elementy argumentów.

Krzysztof A. Wieczorek

Uniwersytet �l¡ski

Instytut Filozo�i

krzysztof.wieczorek@chello.pl

Ocena formuªowanych w j¦zyku naturalnym argumentów wymaga zwykle
poddania ich wcze±niej tzw. standaryzacji. Podczas tego procesu pojawia si¦
niejednokrotnie konieczno±¢ uzupeªnienia argumentu o elementy z jakich± po-
wodów pomini¦te przez jego nadawc¦ � niewypowiedziane wprost przesªanki
lub konkluzj¦. Praktyka pokazuje, »e cz¦sto powa»ne problemy sprawi¢ mo»e
rozstrzygni¦cie, kiedy do argumentu mo»na takie brakuj¡ce elementy dopisa¢,
a w dalszej kolejno±ci, jak powinny one dokªadnie wygl¡da¢.

Jedno z cz¦sto przyjmowanych stanowisk zakªada, »e argument nale»y za-
wsze uzupeªnia¢ w taki sposób, aby uzyskaª on dedukcyjn¡ form¦. Takie rozwi¡-
zanie problemu, cho¢ proste i eleganckie, rodzi jednak inne kªopoty. Po pierwsze,
sprawia ono, »e rola logiki w badaniu argumentów zostaje ograniczona jedynie
do dokonywania ich prostej rekonstrukcji (Govier [1987]). Okre±lenie warto±ci
danego argumentu � mog¡ce w takim wypadku polega¢ jedynie na stwierdzeniu
prawdziwo±ci b¡d¹ faªszywo±ci przesªanek, znajduje si¦ bowiem poza kompe-
tencjami logiki. Po drugie, okazuje si¦, »e niektóre z argumentów (na przykªad
tzw. argumenty kondukcyjne, czy te» z analogii) nie roszcz¡ sobie pretensji do
bycia dedukcyjnymi, w zwi¡zku z czym uzupeªnianie ich do takiej formy sta-
nowiªoby wypaczenie zarówno sensu argumentu, jak i intencji jego nadawcy
(Hoªówka [1998], Govier [1999]).

Istotn¡ pomoc dla badacza dokonuj¡cego rekonstrukcji argumentu stanowi¢
mo»e przywoªywana cz¦sto przez teoretyków argumentacji tzw. zasada »yczliwo-
±ci (principle of charity). Reguªa ta, zobowi¡zuj¡ca osob¦ badaj¡c¡ argument
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do jego interpretacji w sposób mo»liwie »yczliwy dla jego autora, pozwala sfor-
muªowa¢, niestety do±¢ ogólne, wytyczne pomagaj¡ce w okre±leniu tego kiedy
i jak argument mo»na uzupeªni¢ o brakuj¡ce elementy.

Bardziej szczegóªowe wskazówki pomocne w rekonstrukcji argumentu uzy-
ska¢ mo»na si¦gaj¡c do teorii tzw. schematów argumentacyjnych rozwijanej
przez D.N. Waltona i jego wspóªpracowników [2008]. Je±li osoba analizuj¡ca
pewien nie w peªni wyartykuªowany argument stwierdzi, »e z du»ym praw-
dopodobie«stwem podpada on pod dany schemat, powinna ona uzupeªni¢ go
do formy przez ten schemat reprezentowanej. Dokonana w ten sposób rekon-
strukcja argumentu pozwala w wielu przypadkach adekwatnie odda¢ jego sens,
uªatwia jego zrozumienie, a nast¦pnie ocen¦ i ewentualn¡ krytyk¦.
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Struktura argumentu w konwersacji naturalnej.

Olena Yaskorska11

Polska Akademia Nauk

Instytut Filozo�i i Socjologii

oyaskorska@gmail.com

Celem wyst¡pienia jest zaprezentowania metody dla opisu struktury dialo-
gu naturalnego ze wskazaniem na sposób w jaki jego uczestnicy uzasadniaj¡
swoje stanowisko. Badania te s¡ umotywowane obecnie wzrastaj¡cym zainte-
resowaniem technikami automatycznego i semi-automatycznego rozpoznawania
struktur argumentacyjnych w zasobach tekstowych (zobacz: [Budzynska et al.,
2014, w recenzji]). Techniki te w wi¦kszo±ci skupiaj¡ si¦ na rozpoznawaniu
struktury argumentu w monologu na podstawie wska¹ników lingwistycznych,
takich jak sªowa �poniewa»�, �zatem�. Nie do ko«ca one si¦, jednak, sprawdzaj¡

11Autorka chciaªaby serdecznie podzi¦kowa¢ promotorowi bada« przedstawionych w tym
streszczeniu: Katarzynie Budzy«skiej (Instytut Filozo�i i Socjologii, PAN & University of
Dundee, Wielka Brytania). Autorka dzi¦kuj¦ równie» za �nansowe wsparcie ze strony Naro-
dowego Centrum Nauki w ramach grantu UMO-2014/12/T/HS1/00490 (konkurs Etiuda).
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przy rozpoznawaniu argumentów sformuªowanych w dialogu. Rozwa»my nast¦-
puj¡c¡ sytuacj¦:

Przykªad 1.

Paweª: Pójdziesz mo»e dzisiaj ze mn¡ do teatru?
Olga: Nie, dzi¦kuj¦. Dzisiaj musz¦ pracowa¢ nad projektem.

W przykªadzie 1 Olga przedstawiªa argument, wnioskiem którego jest: Nie
pójd¦ dzisiaj do teatru a przesªank¡: Dzisiaj musz¦ pracowa¢ nad projektem.
Pomimo tego, »e struktura tego argumentu jest ªatwo rozpoznawalna dla ludzi,
proces ten nie mo»na zautomatyzowa¢ za pomoc¡ obecnych technik oblicze-
niowych. Interakcja dialogowa pomi¦dzy Pawªem i Olg¡ skªada si¦ bowiem z
pytania oraz dwóch stwierdze«, które nie s¡ poª¡czone »adnym wska¹nikiem
lingwistycznym, takim jak �poniewa»�, �zatem�.

Sposób, w jaki rozpoznajemy tego rodzaju argumentacj¦, to odniesienie
si¦ do struktury konwersacji, któr¡ okre±la si¦ jako zbiór reguª wedªug których
uczestnicy wykonuj¡ poszczególne wypowiedzi (porównaj: [Prakken, 2006, Wal-
ton and Krabbe, 1995]). Tak na przykªad, je»eli okre±limy, »e w dialogu uczest-
nik powinien odpowiedzie¢ na wcze±niej postawione pytanie, po czym uzasad-
ni¢ swoj¡ odpowied¹, b¦dziemy mogli identy�kowa¢ argumentacj¦ wykonan¡ w
takim kontek±cie jak w przykªadzie 1. Formalny opis struktury dialogu umo»-
liwi zidenty�kowanie struktury argumentu Olgi poprzez okre±lenie powi¡zania
pomi¦dzy jego wnioskiem a pytaniem Pawªa w kontek±cie okre±lonego typu
dialogu.

Prezentowana analiza struktury dialogu jest oparta na badaniach korpuso-
wych, umo»liwiaj¡cych zde�niowanie cech charakterystycznych dla okre±lonego
typu dialogu. Takie podej±cie pozwala rozpoznawa¢ nie tylko sytuacje w których
uczestnik uzasadnia swoje stanowisko, ale równie» odró»nia¢ argumentowanie
od procesów do niego podobnych takich jak wyja±nienie itd.

Badania korpusowe byªy przeprowadzone dla debaty moralnej, na podsta-
wie transkrypcji audycji radiowych BBC radio 4Moral Maze. Jako podstawow¡
metod¦ analityczn¡ stosuj¦ si¦ Teori¦ Zakotwiczenia Inferencji [Budzynska and
Reed, 2011]. Za pomoc¡ tej metody mo»na reprezentowa¢ wzajemne powi¡-
zanie pomi¦dzy dialogiem a argumentem w nim formuªowanym [Yaskorska, w
recenzji, Janier and Yaskorska, w recenzji], która z kolei ujawnia schematy w
strukturze dialogu, w których mo»emy znale¹¢ argumentowanie. W wyniku tych
analiz powstaª korpus MM20120 na podstawie którego jest przeprowadzany opis
kontekstu debaty moralnej.
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4 Trzeci IGSAR (Interdisciplinary Graduate Scho-
ol on Argumentation and Rhetoric): �Warszta-
ty z argumentacji i krytycznego my±lenia�

Warsztaty prowadz¡ czªonkowie projektu edukacyjnego pt. Porz¡dne My±le-
nie realizowanego w latach 2013-2015 przez Akademi¦ Mªodych Uczonych i
Artystów: Katarzyna Kuczy«ska, Marcin �azarz oraz Bartªomiej Skowron. 3ci
IGSAR odb¦dzie si¦ w przeddzie« 13tej konferencji ArgDiaP: Siªa argumentu:
racja, przekonanie, konsensus.

Data: 19 listopada 2015 r.

Miejsce: Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Wrocªawski, ul.
Koszarowa 3/20, Wrocªaw.

Patronat:

Warsztaty patronatem obj¦ªa Akademia Mªodych Uczonych i Artystów:
http://www.akademia.wroc.pl/.

Tematyka warsztatów:

Kto silniejszy? Teoriogrowa analiza poj¦cia siªy w
kontek±cie gier gªosowania.

Marcin �azarz

Uniwersytet Wrocªawski

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

lazarzmarcin@poczta.onet.pl

Warsztaty wprowadzaj¡ w tematyk¦ gier gªosowania. Gªównym celem zaj¦¢
jest zaprezentowanie i przedyskutowanie, w kontek±cie krytycznego my±lenia,
dwóch miar siªy, tzw. indeksu Shapleya oraz indeksu Banzhafa. Z punktu wi-
dzenia teorii gier ustalenie siªy poszczególnych graczy jest zagadnieniem bardzo
wa»nym, poniewa» na nim opiera si¦ problem powstawania koalicji (czy silny
gracz preferuje koalicj¦ z silnym graczem, czy sªabym graczem?) oraz problem
sprawiedliwego podziaªu wygranej (gracz silny powinien uzyska¢ wi¦ksz¡ ko-
rzy±¢ z przyst¡pienia do koalicji ni» gracz sªaby).
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Jak systematyzujemy wiedz¦ i rzeczywisto±¢?
O zwodniczej sztuce porz¡dkowania.

Katarzyna Kuczy«ska

Wrocªawskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

kuczynszczak@interia.pl

Przedmiotem warsztatów b¦d¡ procedury intelektualne zwi¡zane z porz¡d-
kowaniem zjawisk i obiektów: poszukiwanie zasad, kryteriów klasy�kacyjnych,
oraz re�eksja nad kryteriami normatywnymi w kontek±cie prawa Campbella-
Godharta. Krytyczny namysª posªu»y odsªoni¦ciu relacji mi¦dzy intelektual-
nymi procedurami systematyzacji a jej spoªecznymi konsekwencjami. Podczas
warsztatów uczestnicy b¦d¡ zarazem aktywizowa¢/rozwija¢ kompetencje logi-
czno-analityczne, jak te» komunikacyjno-argumentacyjne.

Co to znaczy, »e co± wiem? Logiczna i krytyczna
analiza wiedzy.

Bartªomiej Skowron

Mi¦dzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Politechnika Warszawska

Zakªad Filozo�i Logiki, Uniwersytet Papieski Jana Pawªa II

bartlomiej.skowron@gmail.com

Wiemy, »e 2+2 = 4; »e dobrze zdana matura jest przepustk¡ na dobre stu-
dia; »e Shrek jest du»ym zielonym ogrem, który »yje w bagnie; »e Wrocªaw jest
Europejsk¡ Stolic¡ Kultury w roku 2016. Czy jednak ka»da z tych wiedz jest
taka sama? Jak odró»ni¢ to, »e 2+2 = 4 od tego, »e Shrek jest du»ym zielonym
ogrem, który »yje w bagnie? Czy s¡ jakie± miary, które pozwalaj¡ na zmierzenie
jako±ci tego, co wiemy? Czy wszystko wiemy w ten sam sposób? Na ile sposo-
bów mo»na co± wiedzie¢? Podczas warsztatów wspólnym frontem postaramy si¦
odpowiedzie¢ na te pytania (ze szczególnym uwzgl¦dnieniem logicznych miar
wiedzy) oraz wyprowadzi¢ z naszych odpowiedzi praktyczne konsekwencje, tzn.
wskazówki dotycz¡ce dojrzaªego i krytycznego s¡dzenia.
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