
PRZYKŁAD analizy tekstu: 1- student, 2- sugestie wykładowcy
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TEKST JANUSZA KORWINA-MIKKE 
 
Jak wygląda normalne życie? Wygląda tak: sarny biegają sobie po polach, wilki gonią 
sarny, by mieć co jeść. Co jakiś czas jakąś złapią i zjedzą. Jaką zjedzą? Najsłabszą, 
najpowolniejszą, czasem najtłustszą. Dzięki tej selekcji naturalnej sarny są coraz 
szybsze. Wilki zresztą też. 
Tak samo wyglądała kiedyś normalna polityka. Jak który król źle rządził, to państwo 
było słabe, a mieszkańcy biedni. Gdy już nie dawało się wytrzymać, mieszkańcy prosili 
sąsiedniego króla, by zrobił porządek. Ten najeżdżał królestwo i ku radości 
mieszkańców zaprowadzał lepsze porządki. A obalony król albo ginął w bitwie – albo na 
emigracji czekał na szanse powrotu. I w międzyczasie uczył się, jakich błędów nie 
popełniać! Czasem najeżdżano państwo z innych powodów: z tych, dla których wilki 
zjadają sarnę zanadto zapasioną… 
Teraz czasy zupełnie się zmieniły. 
Państwa Europy podpisały w Helsinkach konwencję o „Nie zmienianiu siłą granic w 
Europie”. Mieszkańcy źle rządzonych krajów stracili więc nadzieję na pomoc z 
zewnątrz. Tylko mieszkańcy Krymu wykorzystali zamieszanie w Kijowie i zdołali zmienić 
władcę na lepszego – ku oburzeniu całej europejskiej klasy politycznej. 
Dlaczego ONI tak się oburzają? 
Bo dawniej czasem napadano na sąsiadów – i łupiono ich. Na czym bogacił się król, 
bogaciła się jego drużyna – i wzbogaciwszy się kupowali więcej mięsa, ciżem, zbroi itp., 
dzięki czemu bogacili się wszyscy poddani. Natomiast dzisiejsze państwa, zamiast 
napadać na sąsiadów, po prostu bezlitośnie łupią własnych poddanych… 
…pardon: „obywateli” – czyli ludzi, którzy muszą się obywać (bez zagrabionych im 
pieniędzy). 
Pieniądze grabi się na wszelkie sposoby – najchętniej tak, by „obywatele” nie 
zauważali, że się ich rabuje. Np ukrywając to w „cenie” benzyny elektryczności czy 
gazu. 
 
PODZIAŁ NA BLOKI TREŚCIOWE: 
 
1. Jak wygląda normalne życie? Wygląda tak: sarny biegają sobie po polach, wilki gonią 
sarny, by mieć co jeść. Co jakiś czas jakąś złapią i zjedzą. Jaką zjedzą? Najsłabszą, 
najpowolniejszą, czasem najtłustszą. Dzięki tej selekcji naturalnej sarny są coraz 
szybsze. Wilki zresztą też. 
 
2. Tak samo wyglądała kiedyś normalna polityka. Jak który król źle rządził, to państwo 
było słabe, a mieszkańcy biedni. Gdy już nie dawało się wytrzymać, mieszkańcy prosili 
sąsiedniego króla, by zrobił porządek. Ten najeżdżał królestwo i ku radości 

Wykładowca:



mieszkańców zaprowadzał lepsze porządki. A obalony król albo ginął w bitwie – albo na 
emigracji czekał na szanse powrotu. I w międzyczasie uczył się, jakich błędów nie 
popełniać! Czasem najeżdżano państwo z innych powodów: z tych, dla których wilki 
zjadają sarnę zanadto zapasioną… 
 
3. Teraz czasy zupełnie się zmieniły. Państwa Europy podpisały w Helsinkach 
konwencję o „Nie zmienianiu siłą granic w Europie”. Mieszkańcy źle rządzonych krajów 
stracili więc nadzieję na pomoc z zewnątrz. Tylko mieszkańcy Krymu wykorzystali 
zamieszanie w Kijowie i zdołali zmienić władcę na lepszego – ku oburzeniu całej 
europejskiej klasy politycznej. Dlaczego ONI tak się oburzają? 
 
4. Bo dawniej czasem napadano na sąsiadów – i łupiono ich. Na czym bogacił się król, 
bogaciła się jego drużyna – i wzbogaciwszy się kupowali więcej mięsa, ciżem, zbroi itp., 
dzięki czemu bogacili się wszyscy poddani.  
 
5. Natomiast dzisiejsze państwa, zamiast napadać na sąsiadów, po prostu bezlitośnie 
łupią własnych poddanych…pardon: „obywateli” – czyli ludzi, którzy muszą się obywać 
(bez zagrabionych im pieniędzy). Pieniądze grabi się na wszelkie sposoby – najchętniej 
tak, by „obywatele” nie zauważali, że się ich rabuje. Np ukrywając to w „cenie” benzyny 
elektryczności czy gazu. 
 
 
TEZA NIEJAWNA: Konwencja o niezmienianiu granic jest zła (szkodliwa) 
 

1. Normalne życie to selekcja naturalna. Brak tej selekcji jest nienormalny. 
2. Normalna polityka polegała kiedyś na najeżdżaniu sąsiadów. I była to 

mechanizm selekcji naturalnej. 
3. W wyniku konwencji mieszkańcy źle rządzonych krajów stracili szanse na 

“pomoc” z zewnatrz. 
4. Stracili też szanse na wzbogacenie się na wojnie 
5. W wyniku konwencji, państwo zamiast grabić innych, musi grabić własnych 

obywateli. 
 
 
3-5 relewantne do tezy. 1-2 -- nie odnoszą się wprost do tezy. Ale są relewantne do 3-5 
 
UKRYTA PRZESŁANKA:  Wojny to normalny element polityki i należy je zaakceptować. 
 
 

Skrócony zapis twierdzeń:



 
 
 

1.Normalne życie to selekcja naturalna. 
Brak tej selekcji jest nienormalny.

2. Normalna polityka polegała kiedyś 
na najeżdżaniu sąsiadów. I był to 
mechanizm selekcji naturalnej.

3. Wojny to normalny element polityki 
i należy je zaakceptować.

4. W wyniku konwencji mieszkańcy 
źle rządzonych krajów 
stracili szanse na “pomoc” z zewnatrz.

5. Stracili też szanse 
na wzbogacenie się 
na wojnie

6. W wyniku konwencji, państwo 
zamiast grabić innych, musi grabić 
własnych obywateli.

Konwencja o niezmienianiu granic jest zła (szkodliwa)

Metoda ARS+im

1,2 - akceptowalne, ale wynikanie do 3. wątpliwe, (jest inna możliwość)

Przeslanka 3 -- jest więc watpliwa

4,5 - mocno osłabione, a w rachunku zysków i strat, mają wartość negatywną

6. trudne do zaakceptowania (są inne nieuwzględnione możliwości

Przesłanki drugiego wnioskowania nieakceptowalne, a samo wynikanie
 też nie uwzględnia pozytywów, więc wątpliwe

Całe rozumowanie z punktu widzenia logiki nie warte funta kłaków.
Świadoma manipulacja retoryczna czy oszczędność poznawcza?

DIAGRAM:

przesłanki związane

(w skrócie)


