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Przedmiot wykładu

I zdolność do wyciągania trafnych, poprawnych wniosków,
rozszerzania swojej wiedzy przez rozumowanie, stawiania
trafnych hipotez, przewidywania skutków zdarzeń na
podstawie rozumowania

I zdolność uzasadniania twierdzeń, tak że potrafimy przekonać
do nich innych, skłonić do podjęcia właściwych decyzji
(argumentacja)

I zdolność ścisłego i jasnego wyrażania się, formułowania myśli i
twierdzeń

klasyczna definicja logiki – nauka o sposobach jasnego i ścisłego
formułowania myśli oraz o regułach poprawnego rozumowania i
uzasadniania twierdzeń

I generalnie – bardzo pożądana cecha w każdym rodzaju pracy



Dotychczasowe podręczniki

I podręczniki logiki → logika formalna (ścisłe schematy i reguły,
język formalny),

I próby upraktycznienia: „Logika praktyczna” (Ziembiński)
„Logika pragmatyczna” (Ajdukiewicz)

I critical thinking, good thinking – bardziej w kierunku
argumentacji i przekonywania, przykłady z bieżącego dyskursu

krytyczne myślenie – myślenie jasne, bezstronne, oparte na
rozumie i krytycznej analizie faktów

I jednak cześć dotycząca wyciągania logicznych wniosków
(argumentacji logicznej) – ciągle oparta na odwołaniu się do
logiki formalnej (schematów niezawodnego wnioskowania i
reguł formowania definicji)

I pozostaje problem niepraktyczności, oderwania od praktyki



Nowe podejście

I Dotychczasowe podejście oparte jest na formalnym modelu
matematycznych rozumowań (wypracowanym w ramach logiki
formalnej), który ma niewiele wspólnego z praktycznymi
matematycznymi rozumowaniami (obejmuje tylko jeden
aspekt, abstrahuje od bardzo istotnych praktycznych cech)

I Nowe podejście: za wzór bierzemy praktykę matematycznych
rozumowań

I Andrzej Kisielewicz, Logika i argumentacja (Praktyczny kurs
krytycznego myślenia), PWN 2017.
co z praktyki rozumowań matematycznych da się przenieść na
grunt rozumowań niematematycznych?

I w przeciwieństwie do podręczników krytycznego myślenia,
gdzie koncentracja na „skuteczności argumentacji” – w
centrum stawiamy pojęcie prawdy, „dojście do prawdy”



Rys historyczny – Starożytność

logika retoryka erystyka

⇓ ⇓ ⇓
prawda przekonać wygrać

I Arystoteles, wnioskowania pewne:

Każdy człowiek jest śmiertelny
Sokrates jest człowiekiem

Sokrates jest śmiertelny

I sylogistyka, formy

M a P
S a M

S a P

∀x(M(x)→ P(x))
M(s)

P(s)

I rachunek zdań



Rys historyczny – logika

◦ Średniowiecze

◦ XIX-XX (złoty wiek logiki):

I 1854 - G. Boole: The Laws of Thought
I kryzys w matematyce, dążenie do większej ścisłości i precyzji
I podstawy matematyki – G. Frege, D. Hilbert, B. Russel
I J. Łukasiewicz, K. Gödel, A. Church, A. Tarski, A. Turing
I olbrzymia dziedzina: logika klasyczna, logiki wielowartościowe,

metamatematyka, logiki nieklasyczne, teoria modeli, teoria
rekursji, teoria obliczeń, informatyka,...

I największe osiągnięcia:
I pełna formalizacja matematyki
I twierdzenia Gödla
I podstawy technologii komputerowej

I największa porażka – edukacja logiczna



Edukacja logiczna

I starożytność do czasów współczesnych: sylogizmy, trivium
(gramatyka, logika, retoryka)

I później: tendencja do coraz większej formalizacji, podział:
dedukcja-indukcja, poszukiwanie formalnych praw
wnioskowania indukcyjnego

I od 1950: próby „upraktycznienia” logiki, informal logic,
critical thinking ( jednak jako podstawa – ciągle schematy
formalnego wnioskowania i osiągnięcia logiki formalnej)

I wątpliwe efekty dydaktyczne, społeczne (?)



Wnioskowania dedukcyjne

PRZYKŁAD 1

P1 = Każdy wieloryb jest ssakiem.
P2 = Każdy ssak jest kręgowcem.

W = Każdy wieloryb jest kręgowcem.

PRZYKŁAD 2

P1 = Albo Piotr albo Paweł zbił szybę sąsiada.
P2 = Piotr nie wychodził dziś z domu.

W = Paweł zbił szybę sąsiada.

Wnioskowania dedukcyjne — te, w których wniosek wynika z
przesłanek w sposób niezawodny, pewny (subiektywnie pewne).



Wnioskowania dedukcyjne

Logika formalna: każde wnioskowanie dedukcyjne ma charakter
formalny – dotyczy form zdań (niezależnie od treści).

SCHEMAT 1

P1 = Każde M jest N
P2 = Każde N jest R

W = A zatem: każde M jest R

SCHEMAT 2

P1 = Albo p, albo q
P2 = Nieprawda, że p

W = A zatem: q

I schematy takie - podstawowy temat w podręcznikach logiki



Wnioskowania indukcyjne

I Pojęcie „wnioskowanie indukcyjne” – szeroko lub wąsko
I wszelkie rozumowania niededukcyjne, lub odnoszące się do

pewnego szczególnego typu wnioskowań niededukcyjnych.
I przechodzenia do ogólnego twierdzenia na podstawie

szczególnych jego przypadków.

P(x1),P(x2),P(x3),P(x4) . . .

Dla każdego x, P(x).
I indukcyjne – rozszerza wiedzę zawartą w przesłankach,

dedukcyjne – wniosek jest zawarty w przesłankach;
I indukcyjne – wnioskowanie o całości z części, dedukcyjne –

odwrotnie.
I inne rodzaje wnioskowań niededukcyjnych: abdukcyjne,

kondukcyjne, przez analogię,. . .
I brakuje tu powszechnie akceptowanych ustaleń.



Wnioskowania indukcyjne

I w codziennym języku również termin „wnioskowanie
dedukcyjne” nie jest jednoznaczny (dedukcje Sherlocka
Holmesa, które bynajmniej nie mają atrybutu pewności).

I terminu „indukcja” — przestarzały: niejasność haseł w
Wikipedii i innych źródłach ogólnej informacji.

W tym wykładzie:

I wnioskowania dedukcyjne – wnioskowania pewne, niezawodne,
I wnioskowania indukcyjne – wszelkie wnioskowania

niededukcyjne.



Niejasne kwestie:

Jaka jest rola schematów formalnego wnioskowania w logicznym
myśleniu? rola dedukcji?

I Nie jest to jasno stawiane w podręcznikach logiki (i
krytycznego myślenia)

I sugestia, że ich stosowanie usprawni nasze zdolności
logicznego rozumowania?

I sugestia, że stosujemy je w sposób nieświadomy?
I tymczasem: większość typowych wnioskowań, to wnioskowania

indukcyjne, mające elementy niepewności i nieścisłości ???



Przykład – popularna zagadka logiczna

Myśliwy widzi przed sobą niedźwiedzia. Używając kompasu
stwierdza, że niedźwiedź znajduje się dokładnie w kierunku na
północ od niego. Myśliwy idzie 1000 metrów dokładnie w kierunku
na wschód. W tym czasie niedźwiedź nie rusza się z miejsca.
Po przejściu 1000 metrów myśliwy stwierdza, że niedźwiedź nadal
znajduje się dokładnie w kierunku na północ od niego.

Pytanie: jakiego koloru był niedźwiedź?

Wskazówka: Gdzie znajdował się niedźwiedź?

...jest nieskończenie wiele odpowiedzi!



Argumentacja

podejście podręczników krytycznego myślenia

(krytycznie)



Argumentacja

Argumentacja – czynność uzasadniania jakiegoś twierdzenia,
zwanego wnioskiem lub tezą uzasadnianą, przy użyciu innych
twierdzeń zwanych przesłankami lub argumentami.

I charakter tezy (zdanie prawdziwościowe vs opinia)
I prawdziwość vs wartości
I emocje vs rozum
I Pascal

I do umysłu
I do serca

I cel: przekonanie vs poszerzenie wiedzy
I zastosowania czysto logicznej argumentacji: nauka,

podejmowanie decyzji, itp.
I retoryka, erystyka



Argumentacja logiczna

W podręcznikach krytycznego myślenia (good thinking):
argumentacja = (zasadniczo) argumentacja skierowana do rozumu
— ale tendencja na przekonywanie, a to w praktyce prowokuje do
używania elementów retorycznych, skierowanych do emocji

Jeśli postulujemy skupienie się na argumentacjach skierowanych do
rozumu:

I nie postulujemy usunięcia retoryki
I chodzi o rozpoznanie mechanizmów
I nie twierdzimy, że retoryka nieważna
I wnioski logicznie – też mogą dotyczyć wartości
I wykład – też trochę o retoryce, rozpoznawanie elementów

retorycznych



Argumentacja

Tradycja – przesłanki, wniosek

Argumentacja prosta (ang. argument) – zestaw racji uzasadniający
jakąś tezę, fragment rozumowania złożony z twierdzenia (wniosku)
oraz racji („argumentów”) wspierających to twierdzenie. Wniosek
nazywany jest konkluzją, a racje – przesłankami (ang. conclusion,
premises).

I To tylko jedna z form logicznego rozumowania (postulowana)!
I nie opisuje mechanizmów praktycznego logicznego

wnioskowania!
I ⇒ zagadki logiczne, ⇒ druga część wykładu

————————————
Uwaga terminologiczna: argumentacja prosta vs ang. argument – a
set of reasons offered to support a claim



Diagramy

Przykład: Argument prosty

Jasne i logiczne myślenie jest ważną umiejętnością, więc wszyscy
studenci powinni zaliczać kursy logicznego myślenia.
[P: Jasne i logiczne myślenie jest ważną umiejętnością,] więc [W:
wszyscy studenci powinni zaliczać kursy logicznego myślenia.]

P = Jasne i logiczne myślenie jest ważną umiejętnością,
W = wszyscy studenci powinni zaliczać kursy logicznego myślenia.

P

W



Diagramy

Przesłanki niezależne (ang. convergent) lub związane (ang. linked).

Przykład: Przesłanki niezależne

Zbrodnia została popełniona przez kogoś z domowników. Bo
chociaż okno w salonie jest otwarte, to nie ma pod nim żadnych
śladów, mimo że ziemia jest miękka po deszczu. Po drugie, zamek
w kasecie jest nieuszkodzony; otworzono ją kluczem, który był
schowany za zegarem. Ponadto pies cały czas był spokojny i nie
szczekał.



Diagramy: przesłanki niezależne

Przykład

W = Zbrodnia została popełniona przez kogoś z domowników.
P1 = chociaż okno w salonie jest otwarte, to nie ma pod nim
żadnych śladów, mimo że ziemia jest miękka po deszczu.
P2 = zamek w kasecie jest nieuszkodzony. Otworzono ją kluczem,
który był schowany za zegarem.
P3 = pies cały czas był spokojny i nie szczekał.

P1 P2 P3

W



Diagramy: przesłanki związane

Przykład:

Takiego morderstwa mógł dokonać tylko ktoś bardzo silny. George
jest słaby, więc George odpada.

P1 = Takiego morderstwa mógł dokonać tylko ktoś bardzo silny.
P2 = George jest słaby.
W = To nie George popełnił zbrodnię.

P1 P2

W



Metoda analizy argumentacji – pierwsze kroki

I Wyodrębnienie w tekście twierdzeń.
I Zapisanie twierdzeń w formie skróconej (etykieta).
I Ustalenie relacji wniosek - przesłanki
I Sporządzenie diagramu.



Rozpoznawanie argumentacji

I nawet w tekście pisanym nie zawsze łatwo jest zidentyfikować
argumentację

I indykatory wnioskowania więc, zatem, ponieważ, wynika,
dowodzi, itp.
ALE UWAGA: Ponieważ nie chciała się z nim umówić, poszedł
do domu. Nie chciała się z nim umówić, więc poszedł do
domu. – wyjaśnienia

I własne zrozumienie tekstu
I twierdzenie (claim) vs zdanie gramatyczne

FAKT: Znaczenie zdań języka naturalnego wyznaczone jest w dużym
stopniu przez cały kontekst wypowiedzi, a nie jedynie przez składniki
zdania. (→ później)



Przykład bardziej praktyczny

Jeśli chodzi o zapinanie pasów bezpieczeństwa, to sprawa jest
jasna. Bez przerwy zdarzają się wypadki, w których pasy
ewidentnie ratują ludziom życie lub chronią przed ciężkimi
obrażeniami. Stosunkowo niewiele jest natomiast przykładów, gdzie
można powiedzieć, że ktoś uniknął ciężkich obrażeń, dzięki temu,
że nie miał przypiętych pasów. Nie ma o czym mówić.

W argumentacji tej nie ma typowych indykatorów argumentacji.
Konkluzja nie jest postawiona jawnie.

W = należy zapinać pasy bezpieczeństwa.

Czy taki wniosek jest słuszny?



Diagramy: przesłanki związane

P1 = Jest mnóstwo wypadków, w których pasy ewidentnie ratują
zdrowie lub życie.
P2 = Jest bardzo mało przykładów, w których brak zapiętych
pasów ratuje zdrowie lub życie.
W = należy zapinać pasy bezpieczeństwa.

P1 P2

W

1) Czy przesłanki związane, czy niezależne ???
2) Czy to pomogło rozstrzygnąć sprawę trafności wniosku ???



Niejawne przesłanki i wnioski

Nie wiesz, kim był Bertrand Russell, a zatem nie interesujesz się
filozofią XX w.

Nie wiesz, kim był Bertrand Russell

Nie interesujesz się filozofią XX w



Niejawne przesłanki i wnioski

Nie wiesz, kim był Bertrand Russell, a zatem nie interesujesz się
filozofią XX w.

przesłanka niejawna

Nie wiesz, kim był
Bertrand Russell

Każdy kto interesuje się
filozofią XX wieku wie,
kim był Bertrand Russell.

Nie interesujesz się filozofią XX w



Przykład: Argument złożony z niejawną przesłanką

[P1: Zbrodnia została popełniona przez kogoś z domowników]. Po
pierwsze, [P2: okno w salonie jest otwarte, ale nie ma pod nim
żadnych śladów, mimo że ziemia jest miękka po deszczu.] Po
drugie, [P3: zamek w kasecie jest nieuszkodzony. Otworzono ją
kluczem, który był schowany za zegarem]. I wreszcie, [P4: pies był
spokojny i nie szczekał.] (Różne osoby nie chodzą w rachubę ...)
więc [P5: albo był to George albo John]. [P6: Takiego morderstwa
mógł dokonać tylko ktoś bardzo silny]. A ponieważ [P7: George
jest słaby], więc [C: mordercą jest John].



Przykład: Argument złożony z niejawną przesłanką

P1: Zbrodnia została popełniona przez kogoś z domowników.
P2: okno w salonie jest otwarte, ale nie ma pod nim żadnych śladów
P3: zamek w kasecie jest nieuszkodzony, otworzono ją kluczem, który był

schowany za zegarem
P4: pies nie szczekał
P5: albo był to George, albo John
P6: musiał to być ktoś bardzo silny
P7: George jest słaby
C: mordercą jest John
PU: Niejawna przesłanka:

George nie popełnił morderstwa

P2 P3 P4

P1

P5 PU

C

+

P6 P7+



Niejawne przesłanki i wnioski (ostrzeżenie)

Każdy piernik jest brązowy, więc każdy wiatrak jest brązowy.

Każdy piernik jest brązowy

każdy wiatrak jest brązowy



Niejawne przesłanki i wnioski (ostrzeżenie)

Każdy piernik jest brązowy, więc każdy wiatrak jest brązowy.

przesłanka niejawna

Każdy piernik jest brązowy.
Jeśli każdy piernik jest brązowy,
to każdy wiatrak jest brązowy.

Każdy wiatrak jest brązowy.

I Ostrzeżenie: przesłanki niejawne muszą być istotne, nie
powinny mieć charakteru formalnego



Rekonstrukcja deduktywistyczna

Założenie: Każda dobra argumentacja da się zrekonstruować jako
formalne wnioskowanie dedukcyjne.

PRZYKŁAD: W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego
(PWN, Warszawa 1977).

„Rozsądek jest to rzecz ze wszystkich na świecie najlepiej
rozdzielona, każdy bowiem sądzi, że jest w nią tak dobrze
zaopatrzony, iż nawet ci, których we wszystkim innym najtrudniej
jest zadowolić, nie zwykli pragnąć go więcej, niźli go posiadają. Nie
jest prawdopodobne, aby się wszyscy mylili co do tego; raczej
świadczy to, iż zdolność dobrego sądzenia i rozróżniania prawdy od
fałszu, co nazywamy właśnie rozsądkiem lub rozumem, jest z
natury równa u wszystkich ludzi.”

R. Descartes, Rozprawa o metodzie



Rekonstrukcja deduktywistyczna

„Rozsądek jest to rzecz ze wszystkich na świecie najlepiej
rozdzielona, każdy bowiem sądzi, że jest w nią tak dobrze
zaopatrzony, iż nawet ci, których we wszystkim innym najtrudniej
jest zadowolić, nie zwykli pragnąć go więcej, niźli go posiadają. Nie
jest prawdopodobne, aby się wszyscy mylili co do tego; raczej
świadczy to, iż zdolność dobrego sądzenia i rozróżniania prawdy od
fałszu, co nazywamy właśnie rozsądkiem lub rozumem, jest z
natury równa u wszystkich ludzi.”

R. Descartes, Rozprawa o metodzie

(Marciszewski 1977) Przesłanki entymematyczne:

(E1) „Jeśli każdy sądzi, że jest w rozsądek dobrze zaopatrzony, to
każdy jest w rozsądek dobrze zaopatrzony”, oraz

(E2) „Jeśli każdy jest w rozsądek dobrze zaopatrzony, to rozsądek
jest to rzecz ze wszystkich na świecie najlepiej rozdzielona”



Rekonstrukcja deduktywistyczna

„Rozsądek jest to rzecz ze wszystkich na świecie najlepiej
rozdzielona, każdy bowiem sądzi, że jest w nią tak dobrze
zaopatrzony, iż nawet ci, których we wszystkim innym najtrudniej
jest zadowolić, nie zwykli pragnąć go więcej, niźli go posiadają. Nie
jest prawdopodobne, aby się wszyscy mylili co do tego ; raczej
świadczy to, iż zdolność dobrego sądzenia i rozróżniania prawdy od
fałszu, co nazywamy właśnie rozsądkiem lub rozumem, jest z
natury równa u wszystkich ludzi.”

R. Descartes, Rozprawa o metodzie

(Marciszewski 1977) Przesłanki entymematyczne:

(E1) „Jeśli każdy sądzi, że jest w rozsądek dobrze zaopatrzony, to
każdy jest w rozsądek dobrze zaopatrzony”, oraz

(E2) „Jeśli każdy jest w rozsądek dobrze zaopatrzony, to rozsądek
jest to rzecz ze wszystkich na świecie najlepiej rozdzielona”



Dobra argumentacja

Dobra argumentacja (strong argument) =

(1) akceptowalne przesłanki

(2) wniosek wynika z przesłanek (konkluzywność).

w przeciwnym razie – zła argumentacja (week argument)

Najpierw konkluzywność: Czy wniosek wynika z przesłanek? Czy w
świetle przytoczonych przesłanek wniosek należy uznać?



Przykład praktyczny: ,Wybory”

(z wyborów parlamentarnych 2015, o kandydacie X Platformy
Obywatelskiej):

X został umieszczony w okręgu kieleckim, innym niż startował do
tej pory. W okręgu tym jest słabiej znany i nie ma żadnych
związków z regionem. Jako ważna dla partii postać umieszczony
został jednak na pierwszym miejscu listy. W rozmowie z kolegą
stwierdziłem, że X na pewno zdobędzie mandat, bo po pierwsze
pierwszy kandydat na liście praktycznie zawsze zdobywa najwięcej
głosów, a PO jest ciągle na tyle popularna, że w każdym okręgu
zdobędzie co najmniej jeden mandat, Więc X ma mandat jak w
banku.

I Czy wniosek można przyjąć jako pewny?

Pomijając niepewność przesłanek jest to wnioskowanie dedukcyjne.
Można próbować sporządzić diagram.



Przykład: ,Wybory” (cd.)

P1 = X jest pierwszy na liście w okręgu kieleckim
P2 = Pierwszy kandydat na liście uzyskuje najwięcej głosów
P3 = PO zdobędzie mandat w każdym okręgu
W = X uzyska najwięcej głosów i zdobędzie mandat

X jest pierwszy
na liście w

okręgu kieleckim

Pierwszy kandydat
na liście uzyskuje
najwięcej głosów

X uzyska najwięcej
głosów na liście

okregowej

PO zdobędzie
mandat w

każdym okręgu

X zdobędzie mandat



Przykład: ,Wybory” (cd.)

I rekonstrukcja deduktywistyczna – przesunięcie niepewności na
poziom przesłanek

I ale samo wynikanie dedukcyjne powinno być oczywiste, więc
przydatność dalszej rekonstrukcji wątpliwa

X jest pierwszy
na liście w

okręgu kieleckim

Pierwszy kandydat
na liście uzyskuje
najwięcej głosów

PO zdobędzie
mandat w

każdym okręgu

X zdobędzie mandat

I jeśli ktoś nie widzi tego oczywistego wynikania, to
rekonstrucja deduktywistyczna raczej nie pomoże

I pomocne jest natomiast pytanie: czy istnieje inna możliwość?



Konkluzywność – sufficiency

Kiedy wniosek jest dostatecznie uzasadniony (enough support) –
wynika z przesłanek?

wynioskowanie dedukcyjne (ang. deductively valid)

I nie tylko matematyczne, ale dotyczące schematów, modeli,
idealizacji, ścisłych przepisów (np. ordynacja wyborcza) itp.

I tu sprawa konkluzywności prosta, bardziej kwestia
oczywistości, niż zastosowania schematów! – jak w
matematyce

I użyteczność formalnych schematów wnioskowania ???
I nawet jeśli formalizować, rysować diagram, to tak jak w

matematyce: do momentu, gdy wystarczająco jasne
I praktyczny test: postawienie pytania: czy istnieje inna

możliwość?



Konkluzywność wnioskowań niededukcyjnych

wnioskowanie niededukcyjne (ang. inductively valid; wniosek
jedynie uprawdopodobniony) – tu: problem???

Nie ma żadnych ogólnych zasad dla ustalenia, czy dane twierdzenie
o niededukcyjnym charakterze zostało wystarczająco uzasadnione –
sufficiency!

I rachunek prawdopodobieństwa (wnioskowania statystyczne,
Bayesian reasoning, sondaże) – zastosowania matematyki!

I indukcyjne schematy wnioskowania – generalizacja,
wnioskowanie przyczynowe, argument z autorytetu, przez
analogię, metoda naukowa,... – tutaj sprawy kryterium nie są
już jasne (→ później)

I w pozostałych przypadkach: suffciency, enough support
– w zasadzie niesprecyzowane.



Konkluzywność wnioskowań niededukcyjnych (cd.)

P1 = Heyerdahl (1970) przepłynął Atlantyk na łodzi z papirusu.
P2 = Wylądował na wyspie Barbados. To dowodzi, że
W = starożytni Egipcjanie dotarli na wyspę Barbados.

I ilość przesłanek? Nie.
I zasada 50% – jesteśmy bardziej skłonni zaakceptować wniosek

niż go odrzucić.
I ciężar dowodu (ang. burden of proof – ale to raczej domena

retoryki a nie – ustalenia prawdy.
I „dobre rady”(z zakresu retoryki):

I jak „mocno” sformułowany jest wniosek
I lepiej ostrożne sformułowania, rozważając możliwe

kontrargumenty – lepsze retorycznie, ale i logicznie
I błąd pochopnego wnioskowania lub uogólnienia; (ang. hasty

conclusion, hasty generalization, jumping to conclusions).



Akceptowalność przesłanek

Przesłanki (akceptowalne, dyskutowalne, nieakceptowalne)
I akceptowalne, nie wymagająca uzasadnienia

I akceptowalne z definicji, same w sobie
I fakty na podstawie relacji
I ogólna wiedza
I twierdzenia eksperta, autorytetu

I dyskutowalne
I wymagające dodatkowej argumentacji

I nieakceptowalne
I ze względu na sprzeczność
I ze względu na niejasność, język

Inne czynniki akceptowalności:

I audience (hostile, sympathetic), general audience
I belief systems (zintegrowane, uwewnętrznione, odporne na

zmiany, nieświadomie stosowane założenia) → retoryka,
I hipotetyczne wnioskowanie



Wiarygodność źródeł, autorytet

I dzisiaj vs dawniej
I wszystko dziś jest kwestionowane, nawet fakty
I media = ośrodki propagandy ideologicznej, a nie obiektywne

źródła informacji (kryzys demokracji)
I erozja autorytetów → autorytety medialne
I internet – pełna wiedza, ale mnóstwo błędnych lub fałszywych

wiadomości – (fake newsy, post-prawda, teorie antyracjonalne)
I wiarygodność stron internetowych, Wikipedia
I potrzebna jest podstawowa wiedza, rozeznanie i duży wysiłek

(porównywanie źródeł), żeby ocenić wiarygodność
I istnieje solidna wiedza, wiedza naukowa – ale niezbędna jest

wiedza podstawowa: rozeznanie!



Metoda oceny argumentacji

Metoda ARS – oceny argumentacji

I Acceptability,
I Relevance,
I Sufficiency.

Relewancja

I relewancja wewnętrzna – brak związku:
I nieświadomie (oszczędność poznawcza)
I świadomie (chwyt erystyczny)

I relewancja kontekstowa – czy argumentacja
ma sens w całym kontekście?



Przykład z Russellem ponownie – konkluzywność

Nie wiesz, kim był
Bertrand Russell

Każdy kto interesuje się
filozofią XX wieku wie,
kim był Bertrand Russell.

Nie interesujesz się filozofią XX w

I wnioskowanie przekształcone w dedukcyjne – problem
konkluzywności przesunięty do problemu akceptowalności
przesłanki

I a chcielibyśmy wiedzieć czy wniosek jest słuszny, czy możemy
na nim polegać

I taką metoda się tego nie dowiemy



Test na inne możliwości

I Analiza możliwości (→ druga część wykładu)
I “Testing by possible counterexamples”
I Czy istnieje rozsądna możliwość? (że przesłanki są prawdziwe,

a wniosek fałszywy? - jako końcowy element metody ARS i
metoda oceny konkluzywności

I ARS+im
I krytyka: zależy od indywidualnej wyobraźni, wiedzy i trafności

sądów
I kontra:

1. ARS też
2. im – zgodne z praktycznymi metodami logicznego

rozumowania (w matematyce)
3. ARS nic nie traci na dodaniu tego elementu
4. dalej zobaczymy, że praktyczne, niededukcyjne wnioski logiczne

zależą od indywidualnej wyobraźni i wiedzy! (nie są w pełni
obiektywne!) – więc...



Test na inne możliwości – przykład

P1 = Heyerdahl (1970) przepłynął Atlantyk na łodzi z papirusu.
P2 = Wylądował na wyspie Barbados. To dowodzi, że
W = starożytni Egipcjanie dotarli na wyspę Barbados.

Czy istnieje rozsądna możliwość? (że przesłanki są prawdziwe, a
wniosek fałszywy?

(. . . )



Jasne wyrażanie myśli – Saying what you mean!

Problemy związane ze znaczeniem:
I słowa zmieniają znaczenia (naturalny proces vs manipulacja)
I emocjonalny język (słowa o emocjonalnym zabarwieniu)
I eufemizmy (czasami pożądane, czasami wypaczają znaczenie)
I nieostrość i wieloznaczność – jako wady języka naturalnego

I nieostrość i wieloznaczność zdań
I różne rozumienie terminów → dyskusje werbalne

I ekwiwokacja

Główne proponowane narzędzie – definiowanie kluczowych
terminów

I zasady poprawnego definiowania (formalny model języka).
I czasami to rzeczywiście, główny problem w sporze, ale zwykle

– wątpliwa użyteczność...

do tematu wrócimy w dziale: Język naturalny i znaczenie



Problem braku bezstronności

I pełny obiektywizm – w zasadzie nieosiągalny
I szczególny punkt widzenia, własna perspektywa poznawcza
I ang. bias
I ale całe spectrum: perspektywa poznawcza, szczególny punkt

widzenia, pozytywne zaangażowanie, nastawienie, uprzedzenie,
tendencyjność, stronniczość, zaślepienie.

I konflikt interesów → stronniczość ang. vested interest, conflict
of intrests

I chociaż pewne uleganie własnej perspektywie poznawczej
zrozumiałe, to warto zdawać sobie sprawę: dobór słów,
sformułowania przesądzające kwestię, niedostrzeganie, że dla
innych sprawa może być sporna, itd.

I zjawisko wymaga pewnej tolerancji i zrozumienia
I pytanie: w którym momencie stronniczość staje się

nieakceptowalna – zbytnie uleganie własnej perspektywie
poznawczej – jawna stronniczość (ang. illegitimate bias).



Wykrywanie nieakceptowalnej stronniczości

1. pomijanie niewygodnych faktów, wybiórczość w prezentacji
faktów (slanting by omission) – wszystkie media

2. zniekształcanie faktów, przesada, podkolorowywanie,
nierzetelne referowanie (slanting by distortion) – np.
“wyrywanie zdań z kontekstu”

3. atakowanie chochoła (straw argument).
4. odwracanie uwagi (red herring)

I „A u was biją murzynów”

Przykład 2: Prezydent Warszawy wprowadzający Kartę LGBT+:
„w zgodzie z zalecaniami WHO” referowane jako „nauka
masturbacji czterolatków”

Przykład 3: Jarosław Kaczyński



Zasada życzliwej interpretacji — principle of charity

W racjonalnych dyskusjach i krytycznej analizie:�

�

�

�
1. przyjęcie założenia, że tezy i argumenty są racjonalne, oraz

2. stosowanie wobec każdego twierdzenia zawartego w tekście
najlepszej możliwej interpretacji.

I Problem: nieścisłość zdań języka naturalnego, różne
interpretacje

I w dyskusji, w sporze: tendencja do nieżyczliwej interpretacji
I nieświadomie stosujemy „zniekształconą interpretację” i

„atakowanie chochoła”
I życzliwa interpretacja – podejście ekonomiczne, wspólne

dojście do prawdy (dialog poznawczy)
I idzie w parze z założeniem sapienti sat – „mądrej głowie, dość

po słowie” (nasze wypowiedzi adresujemy do ludzi
rozumnych),



Zasada życzliwej interpretacji — principle of charity

Ludzie nie są tacy głupi, jak nam się wydaje. Są głupsi.

I dość rozpowszechniona postawa (postkomunizm: pogarda dla
mniej wykształconych),

I to wcale nie świadczy o mądrości i roztropności,
I ogranicza możliwości skorzystania z cudzej mądrości.
I przykład ze światłami na skrzyżowaniu

Ludzie nie są tacy głupi, jak nam się wydaje. Są mądrzejsi.

I granica stosowania życzliwej interpretacji, odpowiedni balans



Metoda oceny argumentacji

Po pierwszym czytaniu

1. wstępna ocena: czy występuje nieakceptowalna stronniczość?
(pomijanie lub zniekształcanie faktów, odwracanie uwagi,
atakowanie chochoła)

Drugie czytanie: stosujemy zasadę życzliwej interpretacji:

2. główna teza – o co autorowi chodzi? co usiłuje udowodnić?
(what point is he trying to make?).

3. wyróżnienie głównych twierdzeń w tekście: przesłanek i
wniosków

4. identyfikacja niejawnych przesłanek i niejawnych wniosków
(tylko jeśli istotne)

5. sporządzenie diagramu argumentacji

6. ocena argumentacji metodą ARS+im

7. (nieuwzględnione rozsądne możliwości – do dalszej dyskusji).



Uwagi

I Gdy w punkcie 1. stwierdzimy stronniczość, analiza zazwyczaj
musi mieć inny charakter, dotyczy bardziej retorycznego
charakteru niż logiki

I to jest tylko ogólny schemat, sugestia, można go twórczo
rozwinąć

I w przypadku konkretnych tekstów pewne punkty mogą być
nieistotne, i należy je pominąć (np. może nie być ukrytych
przesłanek)

I w pewnego typu argumentacjach (które omówimy w dalszym
ciągu) analiza powinna być dostosowana do typu argumentacji
(np. „za i przeciw”, „argument przez analogię”, itp.)

I w konstruowaniu argumentacji ważne są cechy retoryczne: np.
https://www.wikihow.com/Make-a-Logical-Argument



Argumentacje dotyczące wartości

Wartości moralne i utylitarne (dobro–zło, lepsze–gorsze),
powinności, podejmowanie decyzji, wyroki – retoryka (odrębna
dziedzina i zasady)

– ale tu też jest miejsce na logiczną argumentację, a czasami
trzeba wręcz unikać retoryki Przykładowo:

I To rozwiązanie będzie lepsze dla firmy (dla kraju),
I TVX jest bardziej obiektywna niż TVY (opinia vs fakty),
I Z nauki ewangelicznej wynika, że aborcja jest złem,

I hierarchia wartości i przekonań (belief system) – nie
zmienia się pod wpływem argumentacji

I rozsądny cel dyskusji – ujawnienie, jakie różnice w hierarchii
wartości powodują różnicę poglądów w danej kwestii

I metoda argumentacji za i przeciw – szczególnie przy tezach,
gdy różnica lepsze-gorsze jest niewielka (ang. pros-cons)



Polityka, sprawy społeczne, debata publiczna

I „żywe dyskusje” – zwykle strony pozostają przy swoich
racjach, „przerzucanie się argumentami”, niewielki walor
poznawczy? (dominuje amatorska retoryka)

I także w internecie → hejt wypiera argumentacje, trolle

Po części wyjaśnia niezrozumienie różnych hierarchii wartości, ale
dodatkowo: kryzys demokracji – kryzys debaty publicznej:

I ideologizacja mediów,
I brak szacunku dla odmiennych poglądów (dla innych wartości)
I wiarygodność, fake newsy
I post-prawda (teorie anty-racjonalne)
I narracje (wyznawcy, gotowe “argumentacje”) talking points

(„przemysł pogardy”, „misiewicze”), klikbejty

naprzeciw tym trendom – logika (próby poszerzania wiedzy i
rozeznania, w oddzieleniu od emocji)



Logika – Prawda

I Logika dotyczy prawdy!
I Działamy w oparciu o logiczne wnioski, bo jesteśmy

przekonani, że są one zgodne ze stanem rzeczy
I Prawda to zgodność z rzeczywistością (wniosek logiczny –

zdanie, idea – zgodne ze stanem rzeczy)
I zgodność ??? – filozofia vs praktyka
I Wszelkie teorie typu: „prawda jest względna”, „moja

prawda–twoja prawda”, „każdy ma swoją prawdę„ – to
odejście od logiki (i rozumu)

I kłopoty z ustaleniem prawdy w wielu dziedzinach to kłopoty z
brakiem wiedzy, brakiem metod, trudnościami w ujęciu
niejasnych zjawisk,... (do tego jeszcze wrócimy)

I jednakże istnieje obszerna dziedzina (nauka, praktyka,
codzienne doświadczenie), gdzie prawda daje się ustalić
(przynajmniej w pewnym solidnym zakresie), gdzie można i
należy kierować się prawdą → logika
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