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Wstęp do wydania polskiego
 

 Miałem mniej szczęścia niż Ty. Kiedy w szkole przez przypadek dowiedziałem 
się o debatowaniu i wystartowałem w swoim pierwszym turnieju, nie było po pol-
sku żadnego podręcznika do nauki debat. Jednak dzięki Klubowi Debat Studenc-
kich Uniwersytetu Gdańskiego udało mi się poznać podstawy, a potem metodą 
prób i błędów doskonalić swój warsztat. „Wygrywanie debat“ pozwoli Ci w kilka 
miesięcy przyswoić́ to, co mi zajęło kilkalat.
 Po setkach debat wciąż nie wiem wszystkiego, ale to nie poszukiwanie  
nowych taktyk dalejtrzyma mnie przy debatowaniu. Debaty urzekły mnie tym, 
jak zmieniają ludzi. Niepewnym dodają wiary w siebie. Zamkniętych otwierają  
na ludzi. Zarozumiałym potrafią utrzeć nosa. Mi również pozwoliły nabrać dużego 
szacunku dla odmiennych poglądów.
 Debaty urzekły mnie także dlatego, że uczą wątpić́ - uodparniają  
na niepodważalne prawdy. Pokazują, że między bielą a czernią są setki odcieni 
szarości, a rzadko które rozwiązaniejest dobre dla wszystkich i nie przynosi 
wszystkim stronom zyski. To wyjątkowo ważnaumiejętność́ w czasach złotych  
recept polityków oraz magicznych produktów.
 „Wygrywanie debatd“ napisane przez zasłużonego trenera debat Steve`a 
Johnsonsa to doskonały podręcznik na początek przygody z debatami. 
Niezależnie od tego czy skończy się ona dla Ciebie po miesiącu czy latach, mogę 
zagwarantować, że cytując Christophera Hitchensa “Time spent arguing is, oddly 
enough, almost never wasted.”

1



2



W s t ę p

O wygrywaniu
 

 Jak wygrać debatę? Odpowiedź na to pytanie pozornie wydaje się prosta: 
wystarczy o swoim zwycięstwie przekonać publiczność. 
 To nic trudnego - wszyscy mamy doświadczenie w sztuce przekonywania. 
Prawie każdego dnia (a część naukowców powiedziałaby, że każdym wypowiedz-
ianym słowem) staramy się wpłynąć na poglądy i zachowania naszego otoczenia. 
Kiedy zapraszamy kogoś na obiad, kiedy wypowiadamy się na temat wiadomości 
dnia, kiedy staramy się wyprosić u nauczyciela zmianę oceny i w setkach innych 
interakcji próbujemy wpłynąć na innych. Nawet o tym nie wiedząc, przekonywałeś 
ludzi całe swoje życie.
 Nie jest jednak tak prosto, jak mogłoby się wydawać. Debatowanie to coś 
więcej niż przekonywanie - to wzięcie perswazji pod lupę, poddanie jej kry-
tyce i ocenie. Zamiast zapytać osobę, którą chciałeś zaprosić na obiad, czy się 
zgodzi, w debacie otoczony jesteś przez konkurentów, których jedynym celem 
jest zniweczyć twoje plany. Co więcej, ktoś słucha tych argumentów i ocenia 
je porównując z argumentami przeciwników. Co gorsza, wpływać na osoby 
podejmujące decyzje można tylko przez określony czas (namiętnie stosowana 
przez dzieci strategia uporczywego naciągania rodziców nie sprawdzi się w tym 
przypadku). Co również istotne - musisz przekonywać do tezy, na której wybór nie 
miałeś wpływu. Nie zawsze będziesz mógł stanąć po bliskiej ci stronie sporu. 
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 Nawet biorąc pod uwagę te wszystkie ograniczenia, a może właśnie 
dzięki nim, debatowanie jest jednym z najlepszych sposobów by doskonalić 
umiejętności perswazji. Im więcej ćwiczysz, tym stajesz się lepszy, a debaty dają 
niezliczoną liczbę okazji do trenowania.
 Chciałbym, aby ta książka pomogła ci wyciągnąć z debatowania jak najwięcej. 
Wierzę, a wiarę tę wzmacnia doświadczenie debatanta, trenera i sędziego, że 
debatowanie wyjątkowo skutecznie uczy perswazji, ponieważ nieodłącznie 
towarzyszy mu rywalizacja. Każdy chce wygrywać debaty, co samo w sobie 
stanowi skuteczny bodziec do nauki. W kolejnych rozdziałach pokażę podejścia, 
strategie i taktyki, które pomogą skuteczniej przekonywać, a co za tym idzie, 
częściej zwyciężać. Chcę zatem dać wam narzędzia do wygrywania debat. 
 Co równie ważne, chcę rozwinąć samą praktykę debatowania. Tak jak 
każda rywalizacja pcha rywali ku doskonałości, tak debaty dają szansę uczes- 
tnikom na coś więcej niż rozmowę. Sztuka perswazji (tak, sztuka - jedna  
z pierwszych dziedzin studiowanych przez starożytnych Greków i Rzymian, którzy 
położyli fundament pod intelektualny dorobek Zachodu) daje szansę, by wzbić 
się ponad przeciętność i codzienne ludzkie doznania, daje szansę na poszuki-
wanie wzniosłości. Dobrzy debatanci to artyści słowa, a debaty z ich udziałem 
to prawdziwe dzieła sztuki. Tak jak każda sztuka, debatowanie jest świadectwem 
tego, że człowiek może osiągnąć doskonałość. Dobra debata, jak dzieło prawdzi-
wego artysty, pokazuje pełnię człowieczeństwa. Debatowanie może być piękne. 
Mam nadzieję, że ta książka choć w niewielkim stopniu przyczyni się do tego, 
że debaty staną się bardziej intrygujące, urzekające i inspirujące. Innymi słowy, 
chciałbym by wszystkie debaty stawały się coraz lepsze. 
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 By osiągnąć te dwa cele, rozpocznę od przyjrzenia się teorii argumentacji, 
która pomoże wyjaśnić, czego wymaga się od dobrego debatanta. W rozdziale 
1 objaśnię filozofię argumentacji - jak konstruowane i rozumiane są argumen-
ty pojawiające się w debacie (przy okazji pokazując również, jak ludzie myślą w 
codziennych sytuacjach). 
 Następnie podejmę próbę pokazania, jaki wpływ na praktykę ma teoria argu-
mentacji. Pozostałą część (a zatem większość) książki poświęcę umiejętnościom 
niezbędnym do wygrywania debat i pokażę, jak te umiejętności rozwijać.
 W rozdziałach 2 i 3 opisuję “język” debat - argumentację. Rozkładam na czyn-
niki pierwsze argumenty i zachodzące między nimi relacje na poziomie logiki (w 
różnych typach argumentacji) jak i na poziomie struktury (poprzez punkty sporu).
 Rozdziały 4 i 5 koncentrują się na technikach debatowania i ich zasto-
sowaniu w poszczególnych formatach debat. Rozdział 4 opowiada o trzech 
najważniejszych umiejętnościach, które każdy debatant musi doprowadzić do 
perfekcji: argumentacji,  zbijaniu argumentów oraz ramowanie. W rozdziale 5 
omawiam format Brytyjskiej Debaty Parlamentarnej i opisuję role przypadające 
poszczególnym mówcom. 
 Rozdziały 6, 7 i 8 poświęcone są zaawansowanym aspektom debatowania. 
Mają one na celu pozwolić doświadczonym debatantom spojrzeć na debatę z 
odmiennej perspektywy, a także dać początkującym wgląd w to, co ciągle przed 
nimi. W rozdziale 6 przyglądam się procesowi podejmowania decyzji i adaptuję go 
na potrzeby debat. Rozdział 7 pokazuje szereg paradoksów, które mają pobudzić 
do refleksji nad debatowaniem. Rozdział 8 prezentuje kilka zaawansowanych tak-
tyk, które były szczególnie przydatne członkom mojego klubu debat. 
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 Książkę kończę rozdziałem 9 dotyczącym sędziowania debat. Choć napisałem 
go głównie z myślą o sędziach, może być on równie przydatny każdemu debatan-
towi, który pragnie zrozumieć sposób, w jaki oceniane są debaty.
 Mam nadzieję, że książka przekazuje spójną i użyteczną wizję debatowania, 
która wzbudzi dyskusje, ożywi krytykę i zmusi do eksperymentowania wszystkich 
nas, którzy poświęcamy czas debatom. Poszukując rozwiązań, które rozwiną  
sztukę debatowania, zajmujemy się właśnie tym, czemu poświęcona jest ta 
książka - wygrywaniem debat.
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R o z d z i a ł  1

O filozofii debatowania

Podstawy 
 
 Większość z nas unika dyskusji, twierdząc że jest ona źródłem bólu i złości w 
relacjach z innymi ludźmi. Biorąc pod uwagę to, czym w popularnym rozumieniu 
jest wymiana argumentów, taki punkt widzenia nie jest zaskakujący.
 Tym bardziej dziwić może fakt, że na Zachodzie istnieje długa tradycja ucze-
nia dyskutowania. Czy nauczyciele chcą, by ich uczniowie cierpieli? Wręcz prze- 
ciwnie. Debatowanie ma niewiele wspólnego z nieprzyjemnymi konsekwencjami 
kontaktu interpersonalnego, dużo więcej zaś z poznawaniem źródeł ludzkiej 
wiedzy.
 Wiedza człowieka o świecie jest skutkiem interpretowania doświadczenia. To 
umiejętność opisywania doznań na wiele sposobów wyróżnia nas spośród innych 
gatunków. Powstały opis wrażeń nie jest spójny i ustalony na zawsze. Jest efektem 
podejmowanych wyborów.
 Zwierzęta w interakcji ze światem prowadzi instynkt; wpływa na nie otocze-
nie, a one reagują zgodnie ze swoim biologicznym “programem”. Dla przykładu: 
zwierzęta łączą się w pary nie dla samej przyjemności płynącej z seksu i nie z po- 
wodu piękna uczucia, które je połączyło, ale by zaspokoić biologiczną konieczność 
prokreacji, której genetyczne uwarunkowania ukryte są w podświadomości.
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 Ludzie nie są ograniczeni do instynktownego działania. By wejść w interakcję 
z otaczającym nas światem, najpierw używamy słów, a poprzez nie nadajemy 
znaczenie doznaniom. Jako że jesteśmy nastawieni na poszukiwanie sensu, w 
dużym stopniu odseparowaliśmy się od sposobów rozumienia opartych na in-
stynkcie. Zamiast zaspokajać biologiczne żądze tworząc parę z pierwszym lep-
szym napotkanym przedstawicielem gatunku, kreujemy skomplikowane, pełne 
symboli rytuały: miłość, zaloty, wierność, małżeństwo i rozwód - to tylko kilka z 
dziesiątków struktur pomagających opowiadać o związkach z innymi ludźmi.
 Teoretyk retoryki Kenneth Burke tłumaczył potrzebę nadawania znaczenia 
światu nazywając ludzi “zwierzętami posługującymi się symbolami”. Wyróżnia nas 
używanie języka symboli do nazywania doświadczeń. Burke twierdził, że ma to 
swoje dobre i złe strony. Możemy tworzyć skomplikowane, momentami piękne, a 
co najważniejsze satysfakcjonujące wytłumaczenia tego, co się wokół nas dzieje. 
Z drugiej strony, wolność konstruowania znaczeń oznacza również, że nie ma 
jednej, poprawnej i wyczerpującej interpretacji rzeczywistości.
 Żyjemy w świecie ograniczonej i niedoskonałej informacji, a zatem ograni- 
czonego i niedoskonałego postrzegania świata. Ponieważ tworzymy świat po-
przez manipulowanie symbolami, dobrze wiemy, że sens jest naszym wytwo 
rem. Skoro wytworzyliśmy sens, a inni mogli znaleźć dla niego alternatywny, to  
w efekcie żyjemy w sytuacji permanentnej niepewności znaczenia doświadczenia. 
Idąca tym tropem teoria redukowania niepewności zakłada, że ludzie komunikują 
się ze sobą, by obniżyć niepewność spowodowaną brakiem ustalonych znaczeń.
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Relację pomiędzy niepewnością a komunikacją opisują trzy stwierdzenia:
 1. Niepewność dotyczy wszystkiego. Istoty ludzkie są odseparowane 
od instynktownego doświadczania świata. Znaczenia tworzą za pomocą sym-
boli. Niepewność jest miarą ludzkiego doświadczenia. Innymi słowy, dopóki nie 
zinterpretujemy doznań (a czasami nawet to nie wystarcza), nie potrafimy ich 
zrozumieć.
 
 2. Komunikacja zmniejsza niepewność. Tym pewniejsi jesteśmy 
naszych opowieści o świecie, które nadają sens doświadczeniom, im bardziej 
są one zgodne z interpretacjami innych. Kiedy opowiadamy i pojawia się in-
formacja zwrotna (potwierdzenie, zaprzeczenie, odmienna interpretacja),  
wtedy niepewność ulega redukcji. Możemy również polegać na innych, którzy są  
w stanie dostarczyć nam gotowe interpretacje.
 
 3. Pragnienie pewności jest nieodparte. Ludzie nie lubią doświadczać 
niepewności, dlatego zrobią wiele by z nią walczyć. Chęć obniżenia niepewności 
silnie motywuje do działania. Dlatego chętnie komunikujemy się z otoczeniem.

 Jeśli dla pojedynczego człowieka niepewność i wynikający z niej brak po-
czucia bezpieczeństwa są wszechogarniające, to wyobraź sobie niepewność, jaką 
odczuwa wspólnota stykając się z nieznanym. Żaden instynkt nie upewni narodu, 
że wojowniczo nastawiony sąsiad nie stanowi poważnego zagrożenia, lub że 
zalety eksploatacji kopalin przewyższają straty poniesione z tego tytułu przez 
środowisko naturalne. W takich przypadkach wspólna interpretacja powstaje 
przez komunikację w obrębie grupy.
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 Michel Foucault twierdził, że komunikacja - przede wszystkim społeczna - nie 
tylko nadaje znaczenie doświadczeniom, ale również dystrybuuje władzę między 
tymi, którzy tworzą i kontrolują nadawane sensy. Według Foucaulta ustalając 
znaczenie podzielanego doświadczenia tworzymy formacje dyskursywne. For-
macje dyskursywne to systemy interpretacji i znaczenia składające się z dys-
kursów, które ukierunkowują i ograniczają interakcje w obrębie społeczności.
 Prawa i regulacje to dwa przykłady takich formacji. Prawo zapewnia pewną 
ochronę i jest próbą ograniczenia wybranych zachowań, ale także zapisem komu-
nikacji pomiędzy członkami społeczności. W liberalnych demokracjach Zachodu 
prawa są najczęściej ustanawiane w ramach procesu legislacyjnego, a zasadność 
podejmowania działań podlega debacie parlamentarnej, medialnej i społecznej. 
Decyzją ciała ustawodawczego albo większości społeczeństwa prawo wchodzi w 
życie i staje się narzędziem aparatu państwowego służącym do kontrolowania 
zachowań obywateli.
 Foucault interesował się formacjami dyskursywnymi, ponieważ rozumiał,  
że władza nad społeczeństwem, a więc możliwość kontroli zachowań, jest efek-
tem możliwości nadawania kształtu dyskursowi i manipulowania nim. Mówiąc 
prościej, jeśli kontrolujesz rozumienie doświadczenia, masz we władzy ludzi 
będących jego częścią. Łatwo to zrozumieć przyglądając się interpretacjom 
dwóch tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Stanów Zjednoczonych.
 15 kwietnia 1995 roku wyładowany po brzegi materiałami wybuchowymi 
samochód dostawczy eksplodował przed rządowym budynkiem im. Alfreda P. 
Murraha w Oklahoma City. 160 osób zginęło. Timothy McVeigh i Terry Nichols 
zostali postawieni przed sądem i skazani za przygotowanie zamachu. W trakcie 
procesu prokuratura federalna stwierdziła, że przyczyną zamachu była chęć
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wyrażenia sprzeciwu wobec polityki amerykańskiego rządu.
 11 września 2001 skoordynowane ataki na World Trade Centre w Nowym 
Jorku, Pentagon w Waszyngtonie i sprowadzenie na ziemie porwanego samolotu 
w Shanksville w Pensylwanii kosztowały życie blisko 3 000 osób. Zamachy przypi-
sywane islamskim fundamentalistom z Al-Kaidy miały zostać przeprowadzone 
jako wyraz sprzeciwu wobec amerykańskiej polityki zagranicznej.
 Te wydarzenia - dwa największe w historii ataki terrorystyczne na terenie 
Stanów Zjednoczonych - pokazują znaczenie doboru właściwego języka do opisu 
doświadczenia. Oba były atakami terrorystycznymi motywowanymi sprzeciwem 
wobec polityki amerykańskiego rządu. Wskutek obu śmierć ponieśli niewinni 
cywile, zmianie uległa świadomość Amerykanów i zmniejszyło się poczucie 
bezpieczeństwa. Różnice w postrzeganiu obydwu wydarzeń, a co ważniejsze ich 
konsekwencje, zależały od języka opisu.
 Zamach w Oklahomie opisywano przede wszystkim w kategoriach 
przestępstwa. W odpowiedzi rząd skupił się na zidentyfikowaniu i postawieniu 
przed wymiarem sprawiedliwości domniemanych zamachowców. Proces, wyrok  
i kara stanowiły w oczach opinii publicznej wystarczającą odpowiedź. 11 września 
został uznany za napaść zbrojną. Zamachowcy i wspierająca ich organizacja 
stali się wrogami państwa. Zaatakowano kraj, który podobno wspierał Al-Kaidę,  
a wypowiedziana wówczas wojna z terroryzmem trwa do dzisiaj. 
 Na stworzenie dwóch zupełnie różnych interpretacji bardzo podobnych 
wydarzeń zasadniczy wpływ miał zastosowany język: pierwsze w “oficjalnej” wersji 
zostało uznane za przestępstwo, drugie za akt wypowiedzenia wojny. Te z pozoru 
błahe decyzje miały (i ciągle mają) głęboki wpływ na życie ludzi na całym świecie. 
Interpretacja doświadczenia stworzyć mogła pole dla zachowawczej odpowiedzi
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na złamanie prawa, bądź dla ciągnącej się latami interwencji zbrojnej kosztującej 
tysiące istnień ludzkich i miliardy dolarów.
 Powiązanie interpretacji działania i jej wpływu na rzeczywistość wydaje się 
oczywiste. Jak więc powstają te interpretacje? Jak się je tworzy i rozpowszechnia? 
Co sprawia, że społeczeństwo postrzega jedno działanie jako przestępstwo a dru-
gie jako akt wypowiedzenia wojny? Jeśli wybory dokonywane na poziomie języka 
wytwarzają pewną interpretację wydarzeń, to argumenty odpowiedzialne są za 
przekonywanie innych do uznania tych interpretacji za obowiązujące.
 Argument, sprowadzając go do właściwej funkcji, to interpretacja 
doświadczenia poparta pewnymi powodami. Argument prezentuje konkluzję – 
jakie coś jest, jaka relacja zachodzi pomiędzy rzeczami albo jaką coś przedstawia 
wartość – popartą przesłankami, które powinny przekonać innych do zaakcep-
towania tych interpretacji. Doświadczamy czegoś, a ponieważ potrzebujemy 
potwierdzenia i pewności, argumentujemy pokazując jak według nas powinno się 
dane zdarzenie interpretować.
 Możemy jednak spotkać takich, którzy odmiennie postrzegają te same 
wydarzenia i tym samym używają innych argumentów jako uzasadnienia.  
Siła naszych argumentów przeciwstawiana jest argumentom innych, a osoby nie- 
zdecydowane mają za zadanie dokonać wyboru pomiędzy konkurującymi opisa-
mi. Interpretacja, która zostanie uznana za najbardziej przekonującą, zdobędzie 
więcej zwolenników i zostanie uznana za właściwą dla danego wydarzenia.
 Oczywiście opisywane interakcje rzadko zachodzą w tak prosty sposób. 
Często trudno nawet stwierdzić, do czego ktoś chce nas przekonać albo ku jakiej 
interpretacji się skłania. Co więcej, możemy nie być w stanie stwierdzić czy dana 
perspektywa “wygrywa” z inną; rzadko ogłasza się zwycięzcę (poza miejscami sfor-
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malizowanej dyskusji w Sejmie, sądzie albo podczas debaty). Zamiast tego często 
wystarczy nam, żeby ktokolwiek podzielał nasz punkt widzenia.
 Niezależnie czy staramy się argumentować w sytuacji sformalizowanej czy 
nie, musimy zdawać sobie sprawę, że nasza percepcja zawsze nieco różni się od 
percepcji innych i, mimo wysiłków, może nie udać się nam do niej przekonać. 
 Musimy także zdawać sobie sprawę, że nasze interpretacje nie są dane raz 
na zawsze, czy też obiektywnie weryfikowalne. Są tylko produktem wyobrażeń  
i zdolności używania języka.

Filozofia debatowania
 
 Dzięki poczynionym obserwacjom o tym, jak ludzie przy pomocy argumen-
tacji tworzą wspólną wizję rzeczywistości, możemy wyodrębnić założenia, które 
przyświecają praktyce debatowania. Sprowadzają się one do dwóch przesłanek i 
płynącej z nich konkluzji:
 
 Przesłanka 1: Debata to pojedynek na interpretacje, a zatem argumenty.
 Debata wymaga od jej uczestników tego, by przekonali publiczność  
o prawdziwości lub fałszu postawionej tezy, co skutkuje jej podtrzymaniem lub obale-
niem. Zadaniem obydwu drużyn jest tak zinterpretować przedmiot debaty, by sędzia 
przychylił się do ich zdania. Argumenty pojawiające się w debacie nie różnią się niczym 
od tych używanych w życiu codziennym. Trafny argument w jednym i drugim przy-
padku będzie wyglądał podobnie. W pozostałej części książki poświęcę więcej miejsca 
temu, czym charakteryzują się i jak buduje się przekonywujące argumenty. 
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 Przesłanka 2: Ocena argumentów jest subiektywna.
 To ci, których próbujesz przekonać decydują o efekcie starań: jeśli dla sędziego 
twoje argumenty będą bardziej przekonujące, masz większą szansę na wygraną.  
Nie możesz być tego jednak całkowicie pewny. To, co czyni argument przeko nującym 
dla jednego, wcale nie musi działać na drugiego. To, co jeden sędzia może uznać za 
przykuwające uwagę wyjaśnienie, dla innego może wcale nie być wiarygodne.
 Nie zmienia to jednak faktu, że istnieją techniki argumentacyjne, które większość 
uważa za właściwe. Co ważniejsze, istnieje szereg sposobów by sprawdzić siłę argu-
mentów przeciwnika i wykazać sędziemu ich braki.
 Jednakże perswazja stanowi aktywność ludzką, zatem zawsze będzie 
niedoskonała, a jej meandry niezbadane. Często będzie tak, że w twoim odczuciu 
zaprezentujesz doskonałe argumenty. Postawisz tezy i poprzesz je dowodami, które 
uznasz za wystarczająco silne. Przeprowadzisz krytykę argumentów oponenta 
zdającą się podważać jego całą linię argumentacyjną. Zestawisz argumenty obydwu 
stron z tezą debaty i udowodnisz prymat własnych. A i tak przegrasz.
 Debaty uczą również tego, że nie zawsze możesz zrozumieć albo skutecznie 
wpłynąć na percepcję otoczenia. Będziesz musiał się z tym pogodzić. Niezależnie od 
tego, jak ciężko to będziesz znosić, jest to jedna z najbardziej wartościowych lekcji, jaką 
daje debatowanie.

Te dwie przesłanki prowadzą do konkluzji, o której powinno się pamiętać czytając 
dalszą część książki:

 Konkluzja: Nie istnieje jeden właściwy sposób debatowania.
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 Wydźwięk przedstawionych przesłanek jest zdecydowanie negatywny. 
Stwierdzenie, że debatowanie to pojedynek na argumenty, a nie jesteśmy nig-
dy w stanie z pewnością stwierdzić, który lepiej przekona sędziego, zdaje się 
dyskredytować tę aktywność. Jest jednak zupełnie odwrotnie.
 To właśnie te dwie przesłanki sprawiają, że debatowanie jest pełnym wrażeń, 
pouczającym zajęciem. To właśnie subiektywność sprawia, że jest tak wymagającą 
i wartościową działalnością. 
 Kryteria, według których spór jest rozstrzygany, podlegają ustaleniu po- 
przez perswazję uczestników. Jednak w przeciwieństwie do innych pojedynków 
na słowa, debatowanie cechuje kilka niezmiennych reguł. Porządek mów i ogra-
niczenia czasowe to jedne z nich. Natomiast reguły dotyczące treści praktycznie 
nie istnieją. Pozornie nie oznacza to nic rewolucyjnego. Tematy się zmieniają, 
byłoby więc niemożliwym zdefiniować, co uczestnikom wolno, a czego nie. Co 
więcej, sama natura debat jako ćwiczenia w swobodnym wyrażaniu poglądów 
odrzuca wszelkie próby ustanawiania reguł dotyczących treści. 
 Brak takich reguł oznacza również, że same standardy, według których 
sędziowie wybierają zwycięzcę rundy, są jej pełnoprawnym elementem. Czy dla 
sędziego ważniejsze powinny być wpływ, jaki postulowana zmiana wywiera na 
wolności pojedynczych obywateli, czy na bezpieczeństwo całego narodu?
 Czy więcej uwagi należy poświęcić wpływowi proponowanej nowelizacji 
prawa na środowisko, czy zyskom dla gospodarki? Te decyzje, które sędzia będzie 
musiał podjąć przy wyborze zwycięzcy, są równoprawnymi obiektami perswazji.
 Co więcej, niewiele strategii zabronionych przez regulamin - większość z nich 
wynika z treści argumentów. Czy można odnosić się do własnego doświadczenia? 
Czy Opozycja może zaproponować alternatywne rozwiązanie stawionego proble-
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mu? Czy drużyna może argumentować, że choć argumenty strony przeciwnej są 
prawdziwe, to dalekosiężne konsekwencje je dyskredytują? Jeśli są to pytania o to, 
co jest “dozwolone” w debacie, to są one błędne w samych swoich założeniach. 
Zamiast pytać o to, co jest dozwolone według wyobrażonych reguł, debatanci 
powinni zastanawiać się: „Czy taka strategia może przynieść korzyści?” Mówiąc 
prościej, jeśli twoje działanie pomaga przekonać sędziów, postępujesz właściwie.
 Brak “poprawnego” podejścia, zarówno w zakresie tego, co przekona 
sędziego jak i tego, co dozwalają przepisy, sprawia, że początkujący debatanci 
(jak i sędziowie) nieodparcie pragną prostych zasad i ustalonych właściwych re-
cept mogących ograniczyć ich niepewność. Zaspokojenie tego pragnienia, czyli 
standaryzowanie praktyki debatowania, byłoby tym samym co stworzenie jed-
nego sposobu malowania albo grania na instrumencie. Stanowiłoby wystąpienie 
przeciwko naturze tej aktywności. Debatowanie musi być subiektywne, tak jak 
każdy ludzki akt tworzenia: debatanci podejmują decyzje o tym, co i jak powiedzieć 
oraz jakie znaczenie nadać danej wypowiedzi. Te wybory mówią (i konstruują), 
kim jest debatant. Jak każda sztuka tworzona przez artystę, mowa jest kreatywną 
ekspresją debatanta. To właśnie różnorodność stylów sprawia, że muzyka i  
sztuka są tak wspaniałe. Piękno sztuki leży w unikalnej interakcji pomiędzy artystą 
i odbiorcą. Utwór muzyczny oczaruje tylko wtedy, kiedy jego wykonanie będzie 
ekspresją artysty. Debaty niczym się od tego nie różnią.
 Nie rekomenduję jednego sposobu debatowania. Przeciwnie, w dalszej 
części książki prezentuję narzędzia, które użyję samodzielnie albo w połączeniu  
z innymi dadzą ci większą wolność w kreowaniu. Umiejętność doboru właściwej 
taktyki we właściwym momencie jest często dużo ważniejsza niż sama jej 
znajomość. Jeśli przyswoisz obydwie umiejętności, będziesz na dobrej drodze do 
wygrywania debat.

16



R o z d z i a ł  2

Argumenty i Argumentacja

 Myśląc o wymianie argumentów, często wyobrażamy sobie starcie dwóch 
osób. Wymiana argumentów, wielokrotnie nieprzyjemna, może przerodzić się we 
wszystko, poczynając od grzecznej wymiany poglądów, a kończąc na krzykliwej 
kłótni zacietrzewionych rywali. W kontekście debaty żadna z tych koncepcji wy-
miany argumentów nie jest właściwa. W debacie argument jest fundamentem 
perswazji (nie sposobem podsycania niezgody). Jest zbiorem twierdzeń zor-
ganizowanych tak, aby podkreślić związek pomiędzy nimi i udowodnić, że kiedy 
zaakceptujemy jedne, to inne, będące częścią tego samego zbioru, również 
powinniśmy przyjąć.  

Składniki argumentów

 Argumenty składają się z trzech komponentów: konkluzji, przesłanek i wnios- 
kowania. Konkluzja jest twierdzeniem, do którego osoba argumentująca chce 
przekonać swojego rozmówcę. Jeżeli przedstawiam argument, którym chcę 
przekonać, że eutanazja powinna być dozwolona dla osób nieuleczalnie chorych, 
to konkluzja, dla której szukam poparcia brzmi: “Państwo powinno dozwolić 
eutanazję dla osób nieuleczalnie chorych”. Konkluzje są przekonaniami, których 
publiczność jeszcze nie uważa za prawdziwe i dla których argumentujący szuka 
poparcia. Sama konkluzja nie jest jednak argumentem. Jeśli przedstawimy tylko 
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konkluzję, że eutanazja powinna zostać zalegalizowana, słuchacze zapytają “dla- 
czego?” Aby przekonać publiczność do zaakceptowania konkluzji, potrzebne są 
dowody, które ją uzasadnią.  
 Dowód argumentu to zbiór przesłanek, które publiczność uznaje za prawdzi-
we i które dostarczają powodów do przyjęcia konkluzji. Argumentujący stara się 
poprowadzić publiczność od tego, z czym się zgadza (przesłanki), do tego, co 
jeszcze nie jest akceptowalne (konkluzja). W przypadku argumentu dotyczącego 
eutanazji, debatant może stwierdzić, że śmierć kończy fizyczne cierpienia nieulec-
zalnie chorego. Zakładając, że publiczność zgadza się z takim stwierdzeniem 
(przesłanką), mogą oni również zaakceptować konkluzję, że eutanazja powinna 
zostać zalegalizowana. 
 Prawdziwa magia argumentu ujawnia się jednak dopiero kiedy publiczność 
odkrywa związek między przesłankami a konkluzją. Nazywamy go wniosko- 
waniem. W przypadku debaty o eutanazji, publiczność odkrywa, że skoro śmierć 
kończy fizyczne cierpienia a eutanazja przyspiesza nieuniknioną śmierć nieule-
czalnie chorego, eutanazja jest właściwym i pożądanym rozwiązaniem. Wnios- 
kowanie staje się siłą, która prowadzi publiczność od tego, z czym się zgadza 
(przesłanki), do tego, z czym jeszcze się nie zgadza (konkluzja). Bez względu 
na to, czy związek między przesłankami a konkluzją jest wyjaśniony przez 
argumentującego wprost, czy też intuicyjnie odkryty przez samą publiczność, 
wnioskowanie jest siłą napędową argumentu. 
 Mniej lub bardziej wyeksponowane, wnioskowanie będzie podporządkowane 
jednemu ze sposobów konstrukcji argumentu.   
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Rodzaje argumentów

 Argumenty przybierają różne formy. Najbardziej podstawowa, zaprezento-
wana na przykładzie eutanazji, określana jest jako argument prosty. 

K o n K l u z j a     p r z e S ł a n K a

 W tym modelu, przesłanka znajduje się poniżej konkluzji, ponieważ funk-
cjonuje jako fundament argumentu. Strzałka pokazuje, że wnioskowanie prowad-
zi publiczność od przekonań, z którymi się zgadza (przesłanka), do tych, z którymi 
jeszcze się nie zgadza (konkluzja). Argument za legalizacją eutanazji wyglądałby  
w tym modelu następująco:

E u t a n a z j a  d l a  n i E u l E c z a l n i E  c h o R y c h
p o W i n n a  z o s t a ć  z a l E g a l i z o W a n a

W  m o m E n c i E  ś m i E R c i  c i E R p i E n i a
n i E u l E c z a l n i E  c h o R E g o  u s t a j ą
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 Niewiele argumentów jest tak oczywistych, jak sugeruje to model prosty.  
Twierdzenia tworzące argument mogą służyć równocześnie wielu różnym funk-
cjom. Poniżej prezentuję kilka odmian argumentu prostego. 
Argument łańcuchowy uwzględnia fakt, że argumentujący jest rzadko pewny 
tego, w co wierzą jego słuchacze i tym samym nie może być pewny, co zostanie 
przez nich zaakceptowane jako przekonujący dowód. Dla przykładu, debatant 
może uważać przesłankę za wystarczającą dla dowiedzenia konkluzji, podczas 
gdy dla publiczności może ona nie być przesłanką, a konkluzją i wymagać dalsze-
go wnioskowania. 
 W powyższym argumencie, argumentujący może na przykład stwierdzić,  
że eutanazja powinna być zalegalizowana (konkluzja), ponieważ prawo jednostki 
do wybierania momentu śmierci powinno być respektowane ponad wszelkie 
wątpliwości (przesłanka). Jest jednak możliwe, że publiczność nie będzie prze-
konana, że prawo wyboru obowiązuje bezwarunkowo, twierdząc, że rodzina  
i społeczeństwo powinny mieć wpływ na taką decyzję. W tym wypadku przesłanka 
staje się kolejną konkluzją do udowodnienia. 

p r z e S ł a n K a     p r z e S ł a n K a / K o n K l u z j a       K o n K l u z j a

Kontynuując powyższy przykład, argumentujący może spróbować uzupełnić  
wnioskowanie przekonując, że autonomia jednostki w podejmowaniu decyzji jest 
kluczowym elementem człowieczeństwa. Taki argument wyglądałby następująco:
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E u t a n a z j a  d l a  n i E u l E c z a l n i E  c h o R y c h 
 p o W i n n a  z o s t a ć  z a l E g a l i z o W a n a

m u s i m y  s z a n o W a ć  p R a W o  j E d n o s t k i 
 d o  W y b o R u  m o m E n t u  ś m i E R c i

a u t o n o m i a  j E d n o s t k i  W  p o d E j m o W a n i u 
 d E c y z j i  j E s t  k l u c z o W y m  

E l E m E n t E m  c z ł o W i E c z E ń s t W a

 W innych przypadkach, argumentujący może używać wielu przesłanek na 
raz. Dostarczając wielu dowodów popierających konkluzję debatant zwiększa 
szanse, że publiczność uzna przynamniej jedną z przesłanek za przekonującą  
i wystarczającą by zaakceptować konkluzję. Taki rodzaj argumentu nazywamy ar-
gumentem równoległym. 

k o n k l u z j a

p R z E s ł a n k a            p R z E s ł a n k a            p R z E s ł a n k a
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 W przykładzie eutanazji, argumentujący może twierdzić, że eutanazja po-
winna zostać zalegalizowana ponieważ skraca cierpienia nieuleczalnie chorych; 
ponieważ zezwalając na eutanazję szanujemy autonomię jednostki w po- 
dejmowaniu decyzji; a także ponieważ zalegalizowanie eutanazji pozwoli uniknąć 
niemałych wydatków na opiekę nad nieuleczalnie chorymi pacjentami. 

E u t a n a z j a  d l a  n i E u l E c z a l n i E
c h o R y c h  p o W i n n a  z o s t a ć 

z a l E g a l i z o W a n a

 
 W końcu, argument złożony łączy argument łańcuchowy i równoległy. 
Kiedy argumentujący prezentuje wnioskowanie dla poparcia konkluzji, a część 
przesłanek sama może zostać odebrana jako konkluzje, które wymagają dalsze-
go dowodzenia, wtedy mamy do czynienia właśnie z argumentem złożonym. 
Większość argumentów można zaklasyfikować do tego typu. 

m u s i m y  s z a n o W a ć  p R a W o 
j E d n o s t k i  d o  W y b o R u 

m o m E n t u  ś m i E R c i

W  m o m E n c i E  ś m i E R c i
c i E R p i E n i a  n i E u l E c z a l n i E

c h o R E g o  u s t a j ą

E u t a n a z j a  u W a l n i a
R o d z i n ę o d  c i ę ż a R u

f i n a n s o W E g o



23

       K o n K l u z j a

  p r z e S ł a n K a / K o n K l u z j a      p r z e S ł a n K a     p r z e S ł a n K a

p r z e S ł a n K a   p r z e S ł a n K a   p r z e S ł a n K a 

 Jeżeli połączymy wszystkie nasze dotychczasowe przesłanki przemawiające 
za legalizacją eutanazji, stworzą one argument złożony:

E u t a n a z j a  d l a  n i E u l E c z a l n i E
c h o R y c h  p o W i n n a

z o s t a ć  z a l E g a l i z o W a n a

 z g o d n i E  z
p R a W E m  n a t u R y

z g o d n i E  z
p o W s z E c h n ą
d E k l a R a c j ą

p R a W  c z ł o W i E k a

a u t o n o m i a 
n i E z b ę d n a  d l a
c z ł o W i E c z E ń s t W a

E u t a n a z j a  u W a l n i a
R o d z i n ę  o d  c i ę ż a R u
f i n a n s o W E g o

W  m o m E n c i E  ś m i E R c i
c i E R p i E n i a  n i E u l E c z a l n i E
c h o R E g o  p a c j E n t a  u s t a j ą

m u s i m y  s z a n o W a ć  p R a W o
j E d n o s t k i  d o  W y b o R u 

m o m E n t u  ś m i E R c i
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Argumentacja

 Argumenty dla argumentacji, są tym, czym zdania dla rozmowy. Obie 
czynności (argumentacja bądź rozmowa) wymagają składników (argumentów 
bądź zdań), które jednak nie są z tymi czynnościami tożsame. Innymi słowy, 
można wygłaszać argumenty, nie argumentując, tak jak można składać zdania nie 
biorąc udziału w rozmowie. 
 O argumentacji możemy mówić wtedy, kiedy przynajmniej dwie osoby 
forsują, krytykują i bronią argumentów by udowodnić, że ich stanowisko powin-
no być uznane za bardziej przekonujące. Ta wymiana wymaga od uczestników, 
aby przedstawili i rozwinęli argumenty, wysłuchali argumentów przeciwnika, skry-
tykowali je. odparli krytykę własnych, a w końcu porównali i skontrastowali wszyst-
kie razem. 
 Jeżeli przedstawię argument za legalizacją eutanazji, a ty zaprezentujesz 
argument przeciwko niej, oboje weźmiemy udział w argumentacji. Argumen-
tacja ma na celu najczęściej przekonanie do zmiany poglądów bądź działania. 
Debata to uporządkowana forma argumentacji, która ma na celu przekonanie 
publiczności do określonego punktu widzenia. 

Sposoby argumentacji

 Argumentacja dotyczy wielu różnych tematów i przybiera wiele form. Istnieją 
jednak pewne przewidywalne i identyfikowalne typy argumentacji, które szczegól-
nie często pojawiają się w debatach parlamentarnych. Te schematy, określone 
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przez przedmiot i podejście do argumentacji, nazywamy sposobami argumen-
tacji. Poznanie ich pozwala określić, które argumenty są istotne dla których 
sporów, jak należy wnioskować, aby udowodnić konkluzję i jak odpierać twierdze-
nia przeciwnika. 
 Analizując debaty, badacz argumentacji Robert Trapp, wyróżnił jej trzy rodza-
je: opisową, relacyjną i oceniającą. Ta pierwsza dotyczy natury i definicji rzeczy, 
druga związków między rzeczami, a ta trzecia wartości rzeczy.
 Te trzy sposoby mogą występować niezależnie od siebie, albo mogą się ze 
sobą łączyć. Debata z propozycją “gry emanujące przemocą powinny zostać za-
bronione”, ponieważ podnosi kwestię zasadności zakazu, wymaga argumentacji 
oceniającej (np. “czy zakazanie gier komputerowych emanujących przemocą jest 
dobre czy złe?”). Debatanci szybko jednak uświadamiają sobie, że aby ocenić 
zasadność zakazu, muszą dostarczyć argumentów na temat tego, czy gry kom-
puterowe realistycznie pokazują przemoc (argumentacja opisowa) i czy kontakt 
z przemocą w mediach może prowokować do jej naśladowania (argumentacja 
relacyjna). W ten sposób wykorzystane zostaną wszystkie trzy sposoby argumen-
tacji. Zakładając, że większość argumentów pojawiających się w debatach wpisuje 
się w jeden z tych sposobów, musisz znać je wszystkie. 

a r g u m e n t a c j a  o p i S o w a

 Argumentacja opisowa dotyczy natury i definicji rzeczy. Stosowana jest  
wtedy, kiedy brak jest zgody co do definicji rzeczy. Na przykład, w debatach  
o legalizacji eutanazji, strony często wymieniają argumenty dotyczące tego czy 
jest ona morderstwem, stosując argumentację opisową. Jedna strona może 
twierdzić, że eutanazja, tak jak morderstwo, jest celowym pozbawieniem życia -
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oba są świadomymi i intencjonalnymi aktami - tym samym eutanazja jest 
równoważna morderstwu. Druga strona może odpowiedzieć, że to podobieństwo 
nie jest dokładne. Morderstwo, w przeciwieństwie do eutanazji, zachodzi bez 
zgody osoby, której życie zostaje przerwane, więc eutanazja nie może być mor-
derstwem. Te i inne argumenty dotyczące eutanazji i morderstwa mają na celu 
ustalenie ich natury i definicji przy pomocy argumentacji opisowej.  

T w o r z e n i e  a r g u m e n T ó w  o p i s o w y c h

 Debatujący mogą tworzyć skuteczne argumenty opisowe na wiele sposobów. 
Aby opisać naturę rzeczy mogą pokazać co ją wyróżnia - umieścić rzecz w ogól-
nej klasie przedmiotów, a następnie pokazać jej cechy szczególne. Dla przykładu,  
w debacie o naturze globalnego ocieplenia, debatujący może stwierdzić, że jest 
to wzrost temperatury na powierzchni ziemi (klasa) spowodowany przez efekt 
cieplarniany (wyróżnienie). 
 Opis cech z wykorzystaniem przykładu może pomóc zilustrować naturę rze-
czy. Jeśli twierdzę, że wolny handel pozwala Nike na przenoszenie miejsc pracy 
do krajów rozwijających się, pozbawionych restrykcyjnych regulacji chroniących 
stosunki pracy lub środowisko, używam przykładu amerykańskiej korporacji, by 
zilustrować naturę wolnego handlu.
 Definiując rzecz, o którą toczy się spór  można argumentować przyrównując 
ją do jej podobnych. W debacie na temat legalizacji marihuany, debatujący mogą 
pokazać, jak dystrybucję marihuany można uregulować analogicznie do dystry-
bucji alkoholu. Poprzez wskazanie na możliwe podobieństwa dystrybucji tych 
dwóch substancji odurzających, argumentujący pokazują naturę i kreślą definicję 
legalizacji marihuany.
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 W końcu, argumentujący mogą opierać się na autorytecie - ekspertyzie 
uznanej osoby lub ciała, kompetentnego do zdefiniowania cech rzeczy, o którą 
toczy się spór. Kiedy prezentujemy argumenty o naturze edukacji, możemy 
stwierdzić, że edukacja jest podstawowym prawem człowieka, ponieważ została 
uznana za takie przez Powszechną Deklaracje Praw Człowieka. 

o d p i e r a n i e  a r g u m e n T ó w  o p i s o w y c h

 Istnieje wiele testów przydatnych do kwestionowania argumentacji opisowej. 
Najpierw możesz sprawdzić w jakim stopniu cechy przypisywane rzeczy, o którą 
toczy się spór, są dla niej konstytutywne - niezbędne dla opisu rzeczy. Pozostałe, 
które nie są konstytutywne, mogą być uznane za niekonieczne dla definicji. Dla 
przykładu, w celu odparcia argumentu, że kara śmierci stosowana w Stanach Zjed-
noczonych ma podłoże rasistowskie, argumentujący może zauważyć, że rasizm 
nie jest konstytutywny dla kary śmierci. Może przyznać, że kara śmierci czasem 
jest zasądzana w sposób zdradzający uprzedzenia rasowe, jednak nie jest to jej 
cechą konstytutywną. W ten sposób debatant próbuje przekonać publiczność, że 
kara śmierci może być praktykowana w sposób wolny od uprzedzeń rasowych. 
 Innym przydatnym sposobem weryfikacji argumentu opisowego jest test 
kompletności. Sprawdza on, czy wszystkie istotne cechy opisywanej rzeczy 
zostały zidentyfikowane. Jeżeli, na przykład, debatujący argumentował za zaka-
zem stosowania narkotyków, mógł przekonywać, że takie prawo stara się chronić 
ludzi przed czynnościami, które mogą być dla nich szkodliwe. Przeciwnik może 
skontrować, twierdząc że takie prawo nie tylko chroni człowieka przed nim 
samym, ale również jest, według niektórych zwolenników tego prawa, wyrazem 
moralnego sprzeciwu dla  spożywania narkotyków. Biorąc to pod uwagę, dotych-
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czasowy opis praw antynarkotykowych jako pożądanych nie był kompletny.  

a r g u m e n t a c j a  r e l a c y j n a

 W argumentacji relacyjnej, debatujący wymieniają argumenty dotyczące 
związków między rzeczami, najczęściej związków przyczynowych. W tym wypadku 
dotyczy ona możliwości i prawdopodobieństwa tego, że zjawisko lub wydarzenie 
powoduje inne zjawisko lub wydarzenie. Czy zalegalizowanie spożycia narko-
tyków zmniejsza ich konsumpcję, czy kara śmierci zniechęca potencjalnych 
przestępców do popełniania zbrodni, czy przemoc w mediach powoduje 
przemoc w rzeczywistości - wszystkie te pytania dotyczą relacji. 
 Argumentacja przyczynowa dotyczy związków, których nie możemy być 
nigdy pewni. Wiemy na przykład, że deszcz jest skutkiem gęstnienia wilgotnego 
powietrza wokół katalizatora aż do momentu, kiedy osiąga ciężar wywołujący 
opad kropel na powierzchnię ziemi. Relację przyczynową pomiędzy wilgotnością, 
kurzem i deszczem można zweryfikować w warunkach naturalnych i ekspery-
mentalnych. Przyczyna opadu deszczu, tym samym, przestaje być przedmiotem 
argumentacji, staje się powszechnie akceptowanym faktem. Niestety nie jesteśmy  
w stanie uzyskać takiego potwierdzenia dla wielu innych związków przyczynowych. 
 Dla przykładu, nie wiemy dokładnie jak zmieni się pogoda na świecie, jeśli 
średnia temperatura będzie nadal rosnąć. Więcej, nie możemy być pewni efek-
tów zmiany klimatu na pogodę zanim ona nie nastąpi. Możemy jednak pokusić 
się o ekstrapolację, wykorzystując informacje, których jesteśmy pewni. Innymi 
słowy, używamy argumentacji relacyjnej na temat tego, czego (jeszcze) nie wiemy. 
Ma to kluczowe znaczenie dla debat: to właśnie tego typu nieznane (jeszcze) 
relacje między zjawiskami dostarczają pretekstów do debatowania. Przypomnij
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sobie jakąkolwiek debatę na temat ludzkich zachowań: ludzka motywacja - 
częsty przedmiot argumentacji przyczynowej - rzadko zostaje wyjaśniona w 
takim stopniu, by zniknęły wszelkie kontrowersję. Kiedy próbując ograniczyć 
określone zachowania proponujemy prawa lub regulacje, robimy tak w nadziei, 
że wpłyną one na ludzkie zachowania. Ta nadzieja oparta jest na rozumowaniu 
przyczynowym, które - w najlepszym razie - dostarcza pewności tylko częściowej, 
ale wystarczającej  by skłonić nas do działania. Nie możemy z całą pewnością 
powiedzieć, jaki będzie efekt takich regulacji, ale mamy podstawy wierzyć - dzięki 
rozumowaniu przyczynowemu - że efekt będzie zbliżony do oczekiwanego.  
 Dla związków niezweryfikowanych lub nieweryfikowalnych musimy tworzyć 
argumenty na poparcie (lub przeciw) podejrzewanych relacji. Istnieje kilka 
sposobów tworzenia skutecznych argumentów prezentujących relacje przy-
czynowe.

T w o r z e n i e  a r g u m e n T ó w  r e l a c y j n y c h

 Jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby stworzyć pojemny i zrozumiały 
argument przyczynowy jest technika redukcji. Zakłada ona, że ogólne twierdzenie 
o związkach przyczynowych (np. trudnych do przewidzenia) powinno zostać 
rozważone na przykładzie charakterystycznego dla niego przypadku (który 
jest łatwiejszy do oceny). Jeżeli, na przykład, twierdzę, że surowsze kary za pro-
wadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu spowodują spadek liczby kierowców 
w stanie nietrzeźwym, mogę zredukować ten zakładany związek przyczynowy do 
obserwacji zachowania jednej osoby - stwierdzić, że byłbym mniej skory do jazdy 
pod wpływem alkoholu, gdybym wiedział, że grozi mi za to pobyt w więzieniu, tym 
samym powinniśmy przegłosować surowsze kary za takie wykroczenie.   
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 Redukcję możemy stosować na kilka sposobów. Po pierwsze, argumentujący 
może zredukować zakładany związek przyczynowy z poziomu klasy do jednego 
jej obiektu. Argument o efektach surowszych kar za jazdę pod wpływem alkoholu 
jest przykładem takiego podejścia. Innym sposobem redukcji jest skonkretyzow-
anie argumentu na temat szerokich związków przyczynowych w obrębie klasy 
do rozważań dotyczących jej cech. Jeżeli argumentuję, że możemy zmotywować 
konsumentów do używania odnawialnych źródeł energii poprzez dopłaty, które 
zredukują cenę poniżej ceny energii konwencjonalnej, mogę skonkretyzować to 
twierdzenie, zwracając uwagę na to, że ludzie są z natury zorientowani na własne 
korzyści oraz chciwi i dlatego będą wybierać tańsze produkty.    
 Innym sposobem tworzenia argumentów przyczynowych jest analogia, która 
pozwala zbudować związek przyczynowy poprzez porównanie nieznanych przy-
padków z znanymi zjawiskami. Jeżeli twierdziłbym, że stworzenie systemu pub-
licznej opieki zdrowotnej rozwiązałoby problem opieki zdrowotnej w Stanach 
Zjednoczonych i zaproponowałbym jako dowód przykład efektywnych systemów 
publicznej opieki zdrowotnej Kanady i Wielkiej Brytanii, użyłbym właśnie analogii 
do ustanowienia związku przyczynowego. 
Ostatni sposób tworzenia związków przyczynowych polega na odwołaniu się do 
autorytetu. Poprzez przywołanie opinii eksperta, debatujący może uwiarygodnić 
istnienie określonych związków przyczynowych. Jeśli przedstawiam argument 
mówiący, że globalna zmiana klimatu jest rezultatem podwyższonego poziomu 
gazów cieplarnianych w atmosferze, aby uwiarygodnić związek mogę sięgnąć po 
opinię naukowców zajmujących się tą kwestią.  
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o d p i e r a n i e  a r g u m e n T ó w  r e l a c y j n y c h

 Ponieważ myślenie o związkach przyczynowych jest kluczowe dla nasze-
go rozumienia świata, nie powinno dziwić, że istnieje wiele sposobów, aby 
zweryfikować zasadność argumentów relacyjnych. Poniższe testy są skutecznym 
sposobem przeciwstawienia się nim.
 Najbardziej podstawowym testem wiarygodności argumentu przyczynowe-
go jest test możliwości. Zamiast pytać o prawdopodobieństwo zajścia związków 
przyczynowych argumentu, taki test sprawdza, czy zakładana przyczyna jest  
w ogóle w stanie doprowadzić do zakładanych skutków. Ci, którzy sprzeciwiają się 
stanowisku, że kara śmierci odstrasza potencjalnych przestępców, często używają 
testu możliwości, aby podważyć zakładany związek przyczynowy. Argumentują,  
że większość morderstw popełnianych jest w afekcie, a w wyniku racjonalnej 
kalkulacji ryzyka. A zatem kara wymagająca od potencjalnego przestępcy, aby 
rozważył na chłodno konsekwencje swojego czynu, może być nieskuteczna 
wobec osób działających pod wpływem impulsu. Innymi słowy, kara śmierci nie 
odstraszy potencjalnych morderców.         
 Kolejnym testem jest sprawdzenie, czy podane przyczyny są konieczne  
i wystarczające, aby wywołać określony efekt. Konieczne przyczyny to takie, które 
muszą wystąpić, abyśmy zaobserwowali zakładane skutki: obecność tlenu jest 
konieczna dla wywołania procesu spalania. Wystarczające przyczyny to takie, 
które same są w stanie wywołać określone efekty. Podczas gdy tlen jest ko- 
nieczny do spalania, nie jest sam z siebie w stanie wywołać efektu spalania. Argu-
ment zakładający związki przyczynowe może zostać zdyskwalifikowany poprzez 
zademonstrowania, że przyczyna albo nie jest konieczna (i tym samym związek
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nie jest pewny), albo nie jest wystarczająca (i nie może tym samym zostać 
wyłoniona jako samodzielna przyczyna zakładanego skutku).
Następnym sposobem weryfikowania relacji przyczynowych jest test braku. 
Stosując go, argumentujący udowadnia, że nawet brak zakładanej przyczyny, 
doprowadzi takich samych skutków. Taka obserwacja rzuca cień podejrzenia 
na zakładany związek. Zaprzeczając argumentowi, że przemoc w mediach rodzi 
prawdziwą agresję, mogę stwierdzić, że przemoc jest częścią ludzkiego zacho-
wania od zarania dziejów i tym samym nie jest skutkiem działania mediów. Nawet 
bez zakładanej przyczyny (przemoc w mediach), skutek (rzeczywista przemoc) 
dalej zachodzi.     
 Współzależność jest kolejną istotną cechą przekonujących argumentów 
przyczynowych. Test współzależności pozwala ocenić współwystępowanie 
zakładanych przyczyn i skutków. Opiera się on na założeniu, że jeśli przyczyna 
i skutek są powiązane, to kiedy przyczyna wzrasta (albo maleje), skutek również 
wzrasta (lub maleje). Próbując ustalić zależność pomiędzy antyoksydantami 
i występowaniem nowotworów, badacze szukali potwierdzenia swojej tezy 
obserwując liczbę nowotworów w kulturach, w których codzienna dieta jest 
bogata w antyoksydanty. Pokazując, że wraz ze wzrostem jednego z czynników 
(zawartość antyoksydantów w pożywieniu), drugi maleje (liczba nowotworów), 
badacze byli w stanie przedstawić przekonujący argument za zależnością 
przyczynową. 
 Innym jeszcze testem relacji przyczynowej jest test alternatywy. Sprawdza 
on, czy istnieją inne przyczyny zdolne wywołać te same skutki. Jeśli tak, postulo-
wana przez debatanta relacja staje się wątpliwa. Debata na temat zmiany klimatu 
w pewnym momencie skupiła się na teście alternatywy, aby ustalić, czy to właśnie
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gazy cieplarniane odpowiadają za globalne ocieplenie. Przeciwnicy tego związku 
próbowali argumentować, że na Ziemi występują naturalne cykle ocieplania  
i ochładzania, wpływające na globalna zmianę klimatu, by udowodnić, że skoro 
alternatywne przyczyny (cykl zmiany temperatury) mogły spowodować te same 
skutki (globalna zmiana klimatu), argument wskazujący na gazy cieplarniane jako 
przyczynę zmiany klimatu jest nieprzekonujący. 
Relacyjny sposób argumentowania ustanawia i weryfikuje domniemane związki 
między zjawiskami. Same argumenty relacyjne są jednak rzadko wystarczające. 
Przeważnie, rozwijanie relacyjnej (i opisowej) argumentacji ostatecznie ma na 
celu dotarcie do argumentacji oceniającej.  

a r g u m e n t a c j a  o c e n i a j ą c a

 Argumentacja oceniająca pozwala ustalić, co jest dobre, a co złe, pożądane 
lub niepożądane, sprzyjające albo niesprzyjające. Tezy takie jak “Ta Izba obawia 
się wzrostu potęgi Chin” czy “Ta Izba zakazałaby gier komputerowych pełnych 
przemocy” są typowymi przykładami debat wymagających argumentacji 
oceniającej. Co więcej, większość debatach turniejowych dąży ostatecznie do ar-
gumentów oceniających.

T w o r z e n i e  a r g u m e n T ó w  o c e n i a j ą c y c h

 Tworzenie argumentów oceniających składa się z dwóch kroków: identyfi-
kacji składników oceny i ich zestawienia. Pierwszy z nich dzieli się na dwie części 
składowe: ocenianych przedmiotów i samej oceny. Na przedmiocie ocenianym 
skupia się cały proces oceny: w przypadku tematu “Ta Izba obawia się wzrostu 
potęgi Chin”, przedmiotem podlegającym ocenie jest “wzrost potęgi Chin”. Ocena
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jest elementem wartościującym przedmiot: w powyższym przypadku “obawia 
się” wyraża ocenę. Zanim propozycja zostanie przetestowana, przedmiot  
i jego ocena muszą zostać zdefiniowane. Jak zauważyliśmy wcześniej, to właśnie  
w tym momencie argumentacja opisowa ogrywa kluczową rolę. Aby opisać  
“wzrost potęgi Chin”, zespoły biorące udział w debacie mogą przywołać 
wzrastające wpływy ekonomiczne i polityczne Chin lub modernizują się armię. 
Oczywiście zespoły mogą stwierdzić, że wszystkie te czynniki razem lub jeszcze 
inne najlepiej opisują wzrost potęgi Państwa Środka.  
 Sama ocena również wymaga definicji. Aby udowodnić, że coś jest dobre lub 
złe, argumentujący musi zdefiniować, co oznaczają “dobre” i “złe”. Zanim sędzia 
zostanie przekonany, że powinniśmy obawiać się wzrostu potęgi Chin, musi 
wiedzieć, czego konkretnie powinniśmy się obawiać. Jeśli argumentowałbym, 
że znaczna konsolidacja siły w obrębie jednego państwa, niezrównoważona 
przez akumulację analogicznej siły w innych państwach jest powodem do obaw, 
ustaliłbym definicję oceny. Wyznaczy ona standard, wobec którego wzrost potęgi 
będzie oceniany. 
 Idealnie definicja oceny i wynikający z niej standard powinien być na tyle 
uniwersalny, że można go zastosować we wszystkich przypadkach, w których 
oceniamy podobne obiekty. Takie uniwersalne standardy najłatwiej wyrazić za 
pomocą zdań warunkowych na temat klasy obiektów podlegających ocenie. Za-
zwyczaj takie standardy są wyrażane według poniższego schematu:

“Jeśli (klasa obiektów) jest (definicja oceny), wtedy jest (ocena).”

W naszym przypadku, ogólną klasą, do której należą Chiny stanowią “państwa”. 
Nasz standard wygląda zatem tak: 
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“Jeśli (państwo) (skupia siłę niezrównoważoną przez konkurencyjne
państwa), wtedy należy (się go obawiać).”  

 Powyższy schemat zapewnia, że standard oceny można zastosować dla  
wzrostu potęgi wszystkich państw. Uniwersalność schematu zwiększa szanse,  
że jest on prawomocnym i obiektywnym narzędziem oceny, a nie punktem 
odniesienia stworzonym tylko na potrzeby pojedynczej mowy. 
 Kolejnym krokiem w argumentacji oceniającej jest zestawienie przedmiotu 
z zaproponowanym standardem. Jest to dobrze znany krok w procesie oceny; 
debatujący naturalnie podejmują go formułując argumenty wartościujące rze-
czy. Zestawienie przedmiotu ze standardem sprawia, że możemy doprowadzić 
do końca  argument oceniający. W naszym przypadku dowodząc, że wzrost 
potęgi ekonomicznej, politycznej i militarnej Chin jest przykładem zaburzenia 
proporcjonalności układu sił, dokonuje on porównania przedmiotu ze standar-
dem.    
 Argumentacja oceniająca przyjmuje dwie formy: może zostać zbudowana 
wokół jednego standardu (jak w przykładzie powyżej) lub wokół wielu standardów 
służących dowodowi. W przypadku tezy „Ta Izba zalegalizowałaby eutanazję” 
argumentacja oceniająca może składać się z trzech niezależnych argumentów: 
(1) zalegalizowanie eutanazji pozwala zakończyć cierpienia nieuleczalnie chore-
go; (2) legalizując eutanazję respektujemy prawo jednostki do decydowania  
o sobie i (3) legalizacja eutanazji pozwala uniknąć kosztów leczenia nieuleczalnie 
chorego. Każdy z tych argumentów zawiera niewypowiedziany i niezależny stand-
ard pozwalający dokonać oceny tego, czy legalizacja eutanazji jest pożądanym 
rozwiązaniem:
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 1. Jeśli polityka medyczna minimalizuje cierpienia pacjenta, powinna być 
     zalegalizowana;
 2. Jeśli polityka medyczna szanuje autonomię jednostki, powinna być 
     zalegalizowana;
 3. Jeśli polityka medyczna minimalizuje koszty opieki nad nieuleczalnie 
     chorym, powinna być zalegalizowana.     

 W końcu, argumentacja oceniająca opiera się na dwóch rodzajach oceny. 
Pierwszy - prosta argumentacja oceniająca zakłada ocenę przedmiotu według 
przyjętego standardu. Teza „Ta Izba obawia się wzrostu potęgi Chin” zakłada tylko 
rozważenie tego czy rozwój Chin jest powodem do strachu. Drugi - porównaw-
cza argumentacja oceniająca pozwala na wzięcie pod uwagę i ocenę dwóch lub 
więcej obiektów: “Ta Izba wybrałaby rozwiązania rynkowe zamiast interwencji 
rządowych w czasie kryzysu ekonomicznego” wymaga od argumentujących 
oceny względnej wartości rozwiązań rynkowych i interwencji rządowych, a nie 
udowodnienia, że któreś z nich jest dobre lub złe. 

o d p i e r a n i e  a r g u m e n T ó w  o c e n i a j ą c y c h

 Argumentacja opisowa, jak każda inna, może stać się przedmiotem kry-
tyki. Do odpierania argumentów opisowych stosuje się trzy podejścia: krytykę 
definicji przedmiotu oceny, krytykę standardu oceny przedmiotu lub krytykę 
sposobu oceny obiektu. Krytykę definicji przedmiotu oceny stosuje się, kiedy 
argumentujący ma wrażenie, że przeciwnik zdefiniował go nieadekwatnie lub nie-
kompletnie. Argumentujący może, na przykład, stwierdzić, że ocena potęgi Chin 
na podstawie siły ekonomicznej, politycznej i militarnej wypacza rzeczywistość.
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 Ważną częścią rozwoju Chin jest również podniesienie standardu życia, 
dostęp do wcześniej nieosiągalnych możliwości biznesowych i bliższy związek 
państwa ze społecznością międzynarodową. Jeżeli „wzrost potęgi Chin” 
uwzględniałby te nieujęte wcześniej aspekty, to można stwierdzić, że nie ma aż 
takich powodów do obaw. Pamiętajmy, że opisowa argumentacja dotyczy tego,  
w jaki sposób tworzymy definicje; wszystkie techniki pozwalające je zmieniać 
będą pomocne w odpieraniu argumentacji tego typu.   
 Aby zakwestionować standard użyty do oceny przedmiotu, argumentujący 
powinni skupić się na udowodnieniu, że standard użyty przez oponentów jest 
stronniczy lub niekompletny. W przykładzie Chin “niezrównoważony wzrost 
potęgi” został zaproponowany jako standard oceny tego, czy należy obawiać 
się jakiegokolwiek państwa. Chcąc się przeciwstawić temu standardowi, można 
stwierdzić, że jest on niepełny. Opozycja może zauważyć, że sama akumulacja 
siły jest niegroźna - tylko wtedy, kiedy taka siła jest źródłem agresji powinniśmy 
obawiać się takiego państwa. Poprzez zmianę standardu „tego, czego należy się 
obawiać” opozycja będzie próbowała przekonać sędziego, że skoro Chiny nie 
„wymachują szabelką”, nie ma powodów, żeby się ich obawiać. 
 W końcu, argumentujący mogą kwestionować zestawienie przedmiotu ze 
standardem oceny. Tym samym najczęściej akceptują zaproponowany stan-
dard, ale podważają wnioskowanie łączące go z przedmiotem oceny. Kiedy 
przeciwnik twierdzi, że Chiny zgromadziły niezrównoważoną i niekontrolowaną 
siłę ekonomiczną, polityczną i militarną, można skontrować taki argument, 
udowadniając, że wzajemne połączenia Chin z gospodarką światową gwarantują 
kontrolę ich wpływu ekonomicznego; że autorytet polityczny jest równoważony 
przez państwa Zachodu o równorzędnej lub większej potędze politycznej i że
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potencjałowi militarnemu cały czas daleko do rosyjskiego czy amerykańskiego. 
Poprzez zakwestionowanie sposobu zestawienia przedmiotu ze standardem, 
Opozycja podnosi wątpliwości, czy rzeczywiście powinniśmy obawiać się Państwa 
Środka. 
 Rozumienie sposobu funkcjonowania i porządkowania argumentów jest  
konieczne do tworzenia argumentacji opisowej, relacyjnej, bądź oceniającej.  
Przyswoiwszy techniki tworzenia i krytyki trzech rodzajów argumentów, możemy 
za ich pomocą przejść do budowania przewagi w debacie.
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R o z d z i a ł  3

Punkty sporu i struktura

 Jednym z powtarzających się wyzwań, przed którym stają przedstawiający 
swoje argumenty debatanci, jest wyjaśnianie związku między ideami, które starają 
się przekazać. Ponieważ debatowanie wymaga natychmiastowej odpowiedzi, 
idee są w ciągłym ruchu, płynnie i wzajemnie się przenikając.
 Sprostanie temu wyzwaniu wymaga zidentyfikowania miejsc i momentów, 
w których argumenty zatrzymują się, nawet jeśli dzieje się tak tylko na moment. 
Wtedy dużo łatwiej jest je rozpoznać i nimi manipulować. Te miejsca, nazywane 
punktami sporu, są kamieniami węgielnymi, na których można wznosić złożone 
struktury argumentów.
 By zrozumieć naturę i funkcję punktów sporu, przyjrzymy się najpierw popu-
larnej metaforze argumentacji jako ruchu. Zrozumiemy dzięki temu, że punkty 
sporu są miejscami spoczynku dla przemieszczających się argumentów, a de-
batanci mogą je wykorzystać do tworzenia i wcielania w życie obranych strate-
gii. Na końcu wyjaśnię, jak tworzyć argumenty o czytelnej dla słuchających treści  
i formie.

Argument jako ruch

 We wpływowej pracy “Metafory w naszym życiu” George Lakoff i Mark John-
son pokazują rolę, jaką metafory odgrywają w rozumieniu świata. Dowodzą, że



40

ludzie poznają otaczającą rzeczywistość poprzez wymianę informacji, które 
przybierają formę metafor. Metafory pozwalają nadać informacjom znajomy kon-
tekst, ułatwiając przyswojenie nowych treści. Ponieważ metafory nieodzownie 
wyrażają partykularny sposób doświadczania świata, Lakoff i Johnson twierdzą, 
że możemy rzucić nowe światło na nasz sposób rozumienia świata poprzez ich 
analizę. Podobnie możemy zacząć lepiej rozumieć debaty, jeśli przyjrzymy się 
metaforze rządzącej argumentacją.
 Do opisu argumentacji używamy najczęściej metafory ruchu. Przyjrzyj się 
opisom tego, co robią ludzie kiedy argumentują. Starają się oni:

 poruszyć widownię
 rozwinąć stanowisko
 wpłynąć na przeciwników
 zmienić bieg pytania
 podążać za argumentacją
 przechodzić logicznie do kolejnych kwestii
 wycofywać się z twierdzeń
 forsować kwestie
 doprowadzić punkty do końca
 dojść do wniosków

Sam na pewno znasz jeszcze podobne przykłady. Metafora ruchu ujawnia 
sposób, w jaki rozumiemy argumentację.
 Kiedy mówimy o argumentacji używając słów związanych z ruchem, uwi- 
daczniamy przynajmniej dwie ważne rzeczy: po pierwsze, uważamy argumentację
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za dynamiczny, płynny i zmienny proces. Po drugie, wyobrażamy sobie, że ar-
gumenty zajmują jakąś przestrzeń. Dogłębne zrozumienie tej metafory pozwala 
poznać stabilne obszary i sprostać wyzwaniu tego “ruchomego” medium.
 Twierdząc, że argumentacja jest dynamiczna, płynna i zmienna nawiązuję do 
modelu argumentacji omówionego w Rozdziale 2. Przyglądając się strukturze ar-
gumentacji, pokazałem, że jej istotą jest ruch słuchaczy od tego, w co już wierzą 
(przesłanka) do tego, co jeszcze jest im obce (konkluzja).
 Ruch ten, ujęty w podstawowym modelu argumentu, jest wzmacniany  
w argumentacji przez wielokrotne powtórzenie. Biorąc pod uwagę fakt, że każde 
stanowisko w debacie jest zbiorem argumentów, które zostaną skonfronto-
wane z argumentami drugiej strony, jednocześnie zaś przeciwstawiający się so-
bie debatanci współpracują z partnerami, a do tego w debacie parlamentarnej 
występują cztery zespoły, szansa na zamieszanie w ruchu argumentów rośnie 
w tempie „wykładniczym”. Takie nagromadzenie równoczesnych, przeciwstaw-
nych sobie wysiłków, aby przekonać publiczność sprawia,  że chaos jest więcej 
niż prawdopodobny.
 Co ważne, metafora ruchu nie tylko daje nam pojęcie o panującym chaosie, 
daje nam również szansę na zapanowanie nad nim. Zakłada ona, że argumenty 
istnieją w pewnej przestrzeni - bez przestrzeni ruch jest przecież niemożliwy. 
Choć argumenty pojawiające się w debacie nie mają fizycznej formy, kiedy pracu-
jemy nad nimi - kiedy konstruujemy własne, dekonstruujemy te należące do 
przeciwnika, bądź staramy się porównać propozycje obydwu stron - nie możemy 
się obejść bez obrania jakiegoś punktu odniesienia. Ten punkt - to wyobrażone 
miejsce w wyobrażonej przestrzeni argumentacji - pozwala zidentyfikować, 
zrozumieć i ocenić konkurujące ze sobą argumenty bardziej efektywnie, niż gdyby
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pozostawały w ciągłym ruchu.

Punkty sporu

 Te punkty odniesienia nazywamy punktami sporu. Omawiane już przez 
greckich i rzymskich retorów, nazywają wyobrażone miejsce, w którym spotykają 
się argumenty. Jeśli ty i ja nie zgadzamy się co do miejsca, w którym powinniśmy 
zjeść lunch - ja kuchnię proponuję restaurację hinduską, a ty tajską - punktem 
sporu będzie lokal, do którego mamy się wybrać. W debacie punktami sporu 
będą te miejsca, gdzie przedstawiane przez nas argumenty spotykają argumen-
ty przeciwnika. Jeśli argumentuję, że Indie nie powinny mieć stałego miejsca w 
Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a ty twierdzisz, że wręcz przeciwnie, to punktem 
sporu będzie to, czy powinniśmy włączyć Indie do Rady. W debacie najważniejsze 
są dwa rodzaje punktów sporu – propozycje i kwestie.

p r o p o z y c j e

 Propozycja jest najbardziej ogólnym punktem sporu pomiędzy debatantami. 
Spełnia ona dwie funkcje. Po pierwsze służy jako granica oddzielająca przedmiot 
debaty od tego, co jej nie dotyczy. Po drugie dzieli  wyznaczone w ten sposób 
terytorium pomiędzy Rząd i Opozycję.
 Pierwszą funkcją propozycji jest zidentyfikowanie tych kwestii, które staną się 
przedmiotem argumentacji i tych, co może ważniejsze, które nimi nie będą. De-
bata „powinniśmy zalegalizować eutanazję dla nieuleczalnie chorych pacjentów” 
może obejmować argumenty o tym, czym jest eutanazja, jak lekarze zareagują 
na zalegalizowanie eutanazji i czy jej zalegalizowanie jest pożądane. Debata nie
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obejmie jednak argumentów dotyczących okazjonalnego stosowania marihuany. 
Takie argumenty znajdują się poza propozycją.
 By kontynuować metaforę ruchu i przestrzeni, wyobraź sobie, że propozy-
cja wyznacza granice “boiska”, na którym będzie toczyła się gra w danej debacie. 
Wyznacza terytorium, które będzie przedmiotem sporu i to, co znajdzie się poza 
nim. Argumenty, które znajdą się wewnątrz obszaru propozycji będą istotne dla 
debaty, w przeciwieństwie do tych, które znajdą się poza jej granicami.

propozycja

istotne terytorium

nieistotne terytorium

Propozycja wyznacza również linię graniczną pomiędzy terytorium, które należy 
do jej zwolenników i przeciwników. Odwołując się do przykładu przyznania Indiom 
stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, strona popierająca propozycję 
będzie argumentowała za włączeniem, a strona sprzeciwiająca się za zacho- 
waniem status quo. Podział miedzy stronami wyznacza propozycja.

    propozycja

terytorium propozycji                 terytorium opozycji
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 Często teza debaty będzie odzwierciedlała propozycję. Na przykład jeśli 
teza brzmi „Ta izba uznałaby płacenie okupu za przestępstwo” propozycja w tej 
debacie jest oczywista: Rząd będzie opowiadał się za uznaniem płacenia okupu 
za przestępstwo, a Opozycja będzie kontrargumentowała. Łatwo przewidzieć,  
że strona Propozycji będzie argumentowała za wprowadzeniem kar za płacenie 
okupu, a Opozycja będzie twierdziła, że penalizacja nie odciągnie od płacenia okupu.

Zdarza się jednak często, że propozycja różni się od tezy. Może się tak dziać z 
dwóch powodów: po pierwsze stanowisko Rządu może celowo się od niej różnić; 
po drugie Propozycja może wyłonić się organicznie jako produkt argumentów  
i strategii przyjętej przez obydwie strony.

W pierwszym przypadku stanowisko Rządu może stać się propozycją, ponieważ 
niektóre tezy nie tworzą dobrych propozycji. Niejasne, “rozmyte” tezy nie definiują 
jasno pola argumentacji i nie dzielą terytorium debaty pomiędzy Propozycję  
i Opozycję. Przyjrzyjmy się poniższej tezie “Ta izba wyznaczyłaby jedno miasto 
do organizowania wszystkich Igrzysk Olimpijskich”. Debata, która skupi się na ab-
strakcyjnych korzyściach i kosztach tego rozwiązania, wydaje się niekompletna 
bez wskazania miasta, które miałoby  podjąć się tego zadania. By skonkretyzować 
debatę, Rząd może zaproponować wybór Aten. Propozycją debaty będzie więc 
to, czy Ateny powinny stać się gospodarzem wszystkich Igrzysk Olimpijskich. 

Propozycja w debacie może być również efektem zmagań stron o to, co po-
winno stać się właściwym przedmiotem debaty. Przyjrzyjmy się tezie “Ta izba 
wymagałaby od pacjentek poniżej 18 roku życia zgody rodziców na przeprowa-
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dzenie aborcji”. Nie ma ona jasno określonej propozycji - debata może równie 
dobrze dotyczyć następujących kontrowersji: czy legalna aborcja jest pożądana 
dla społeczeństwa, czy młode dziewczyny poniżej 18 roku życia mają zdolność do 
podejmowania racjonalnych decyzji w trakcie ciąży, ale też pytania, czy rodzice 
są właściwymi osobami do podejmowania takiej decyzji. Przy takiej tezie, każda  
z wymienionych propozycji może stać się przedmiotem debaty.

K w e S t i e

 Poza ogólnymi punktami sporu, które definiują granice i podział terytorium 
debaty, bardziej szczegółowe punkty sporu - nazywane kwestiami - odpowiadają 
na główne pytania zawarte w propozycji. Są one podobne do propozycji, 
ponieważ podobnie jak one, są jednym z punktów sporu pomiędzy Rządem  
i Opozycją. Różnią się one jednak od siebie zakresem i poziomem szczegółowości. 
Kwestie są bardziej szczegółowymi punktami sporu. Pojawiają się wtedy, kiedy 
strony próbują dowieść prawdy lub fałszu propozycji. Innymi słowy kwestie są 
konkretnymi obszarami ścierania się argumentów w obrębie pola zakreślonego 
przez propozycję. 
 Gdybyśmy mieli wizualnie pokazać relację propozycji i kwestii, wyglądałoby to 
następująco:

propozycja

kwestia #1

propozycja                                                                                                                                           opozycja

kwestia #2

propozycja                                                                                                                                           opozycja

kwestia #3

propozycja                                                                                                                                           opozycja



46

 Jeśli propozycja brzmi „Ta izba zabroniłaby palenia w miejscach publicznych”, 
Rząd i Opozycja będą spierały się o konkretne kontrowersje implikowane przez 
propozycję - kwestie sporne. 
 Strony mogą na przykład nie zgadzać się co do kwestii zdrowia publicznego. 
Propozycja argumentując, że zakaz palenia w miejscach publicznych chroni przed 
biernym paleniem, a Opozycja twierdząc, że to zjawisko w miejscach publicznych 
praktycznie nie występuje. Propozycja i Opozycja mogą spierać się również o 
kwestię ekonomiczną. Opozycja twierdząc, że zakaz palenia w miejscach pub-
licznych obniży sprzedaż papierosów, co wpłynie negatywnie na dochody han-
dlarzy, których strat nie będą w stanie zrekompensować niepalący. W końcu 
obie strony będą wymieniały argumenty dotyczące praw i wolności. Opozycja 
stwierdzi, że palacze mają prawo do dokonywania wyborów w miejscach pub-
licznych. Propozycja może kontrargumentować, że prawo palacza nie może być 
utrzymane, jeśli ogranicza prawa niepalącego. 
 Wizualnie debata dotycząca zakazu palenia może wyglądać następująco:

Ta izba zabroniłaby palenia w miejscach publicznych

Czy palenie ma negatywny wpływ na zdrowie publiczne?

propozycja                                                                                                                                           opozycja

Jakie będą ekonomiczne konsekwencje zakazu?

propozycja                                                                                                                                           opozycja

Czy palacze mają prawo palić w otoczeniu innych osób?

propozycja                                                                                                                                           opozycja
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 Kwestie sporne definiowane są poprzez argumenty debatantów. Argu-
ment o wpływie jakiegoś działania na gospodarkę tworzy kwestię sporną z ob-
szaru ekonomii. Jeśli pozostali debatanci twierdzą, że projekt narusza prawa 
przysługujące jednostce, powstaje kwestia sporna wokół praw i wolności.
 Kwestie sporne nie rozwiną się jednak w pełni, jeśli argumenty jednej strony 
nie zostaną podjęte przez drugą stronę. Jeśli w debacie o paleniu Propozycja 
argumentuje, że palenie szkodzi zdrowiu publicznemu, a Opozycja nie podnosi 
tego problemu, ta kwestia zostanie zduszona w zarodku. Powiedzieć, że kwestia 
nie rozwinęła się, nie oznacza wcale, że nie ma ona znaczenia. Niepodjęte przez 
drugą stronę argumenty, zostaną zapisane na korzyść argumentującego. Żeby 
uniknąć takiej sytuacji, korzystnie będzie ignorować treść argumentu, ale dobit-
nie udowodnić jego mniejsze znaczenie w porównaniu do innych kwestii (które 
Opozycja może łatwiej wygrać). Więcej o tym w dalszej części książki.
 Chociaż kwestie sporne wynikają bezpośrednio z argumentów, to część   
z nich jest szczególnie łatwa do przewidzenia. Pojawiają się one w większości 
debat, szczególnie tych dotyczących wprowadzenia nowego ładu społecznego. 
Poniższa lista prezentuje zestaw kwestii spornych regularnie podejmowanych  
w debatach parlamentarnych. Chociaż nie jest w żaden sposób wyczerpująca,  
to wydaje się być dobrym źródłem informacji dla debatantów, którzy szukają ar-
gumentów ważnych niezależnie od propozycji.
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 Obszar Temat

 Kultura Argumenty dotyczące tożsamości właściwej członkom 
 danej wspólnoty
 
Ekonomia Argumenty dotyczące finansów

Edukacja Argumenty odnoszące się do kształcenia obywateli

Ekologia Argumenty dotyczące środowiska naturalnego

Prawo Argumenty odnoszące się do tego, co jest wymagane, lub 
 zabronione w społeczeństwie

Moralność Argumenty dotyczące etycznych konsekwencji 
 wprowadzenia propozycji

Polityka Argumenty dotyczące pozyskania i używania władzy

Obywatelskość Argumenty dotyczące praw i wolności

Bezpieczeństwo Argumenty dotyczące bezpieczeństwa narodowego

Społeczność Argumenty dotyczące relacji międzyludzkich

Symbolika Argumenty dotyczące znaczenia i interpretacji zjawisk

Dobrobyt Argumenty dotyczące publicznej opieki zdrowotnej 
 i szczęścia
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 Zauważ, że wielkość powyższych obszarów nie jest ustalona. Weźmy pod 
uwagę na przykład przywoływaną debatę o zakazie palenia. Choć argumen-
ty dotyczące ekonomicznych konsekwencji zakazu palenia można połączyć  
w ramach kwestii ekonomii, to tę kwestię można również podzielić na bardziej 
szczegółowe. Być może Propozycja i Opozycja nie zgadzały się co do wpływu na 
handel (sklepy i puby mogą stracić wpływy generowane przez palaczy) i na interes 
społeczny (taki jak koszty leczenia palaczy w publicznym systemie opieki zdrow-
otnej). W tym przypadku, ogólna kwestia “ekonomii” może zostać z pożytkiem 
podzielona na “handel” i “ekonomię publiczną”.

r e l a c j e  p o m i ę d z y  K w e S t i a m i  S p o r n y m i

 Często kwestie podnoszone w debacie nie są ze sobą związane. W powyższym 
przykładzie kwestie zdrowia publicznego, ekonomii oraz praw i wolności nie są ze 
sobą w żaden sposób logicznie połączone. Oczywiście wszystkie odnoszą się do 
tematu debaty i są istotne dla propozycji. Jednakże ich porządek nie jest determi-
nowany przez żadną relację logiczną pomiędzy nimi. 
 W innej debacie może być zupełnie odwrotnie - ich logicznie powiązanie 
będzie wymuszało określony porządek. Weźmy pod uwagę tezę „Ta izba 
zobowiązałaby więzienia do ułatwiania więźniom realizowania prawa do prok-
reacji”. Kwestiami spornymi dla tej tezy będą wyglądały następująco:

 1. Czy “prawo” do prokreacji istnieje?
 2. Czy więźniowie mają prawo do prokreacji?
 3. Czy więzienia zobowiązane są do ułatwiania więźniom realizowania prawa 
     do prokreacji?
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 Te kwestie logicznie z siebie wynikają. To, że prawo istnieje musi zostać 
udowodnione przed podjęciem kwestii, czy więźniowie mogą korzystać z prawa 
do prokreacji. Podobnie zanim podniesiona zostanie kwestia zobowiązania 
więzienia, należy pochylić się nad tym, czy więźniom w ogóle przysługuje prawo do 
prokreacji. Jeśli Opozycja przekona sędziów, że odpowiedź na pierwsze pytanie 
brzmi “nie”, całą propozycję należy uznać za fałszywą i w rezultacie odrzucić (nie 
ma żadnego powodu, żeby administracja więzienia ułatwiała korzystanie z prawa 
do prokreacji, jeśli takowe nie istnieje). Nie ma również żadnego sensu próbować 
rozważać drugie pytanie. Podobnie, jeśli Opozycja udowodni, że więźniowie tracą 
prawo do prokreacji trafiając za kratki, nie ma powodu, aby sędziowie pochylali 
się nad trzecią kwestią.
 W niektórych przypadkach relacja pomiędzy kwestiami spornymi zostaje 
organicznie ustanowiona poprzez punkt widzenia. W debacie dotyczącej prawa 
więźniów do prokreacji istnieje logiczny porządek kwestii, które należy rozważyć, 
ale już debata o zalegalizowaniu przygodnego użycia marihuany nie będzie miała 
z góry ustalonego przebiegu. Odkrycie logiki debaty wymaga od debatantów 
zanalizowania propozycji pod kątem kwestii spornych i, co ważniejsze, potencjal-
nych relacji logicznych zachodzących między nimi.
 Jednym ze sposobów by tego dokonać jest określenie, czy odkryte kwestie 
są logicznym fundamentem dla kolejnych albo odwrotnie. W przypadku debaty 
o marihuanie, możesz przewidywać, że przeciwnicy nie zgodzą się, że istnieje 
prawo do autonomii naruszane przez zakaz przygodnego używania marihuany. 
Ta kwestia sporna – „czy prawo jednostki do autonomii naruszane jest przez 
zakaz używania marihuany?” - spoczywa na fundamentach innej, poprzedzającej 
ją kwestii: „czy jednostka ma prawo do autonomii?” Kwestię „czy autonomia jest
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naruszana?” poprzedza pytanie „czy naruszenie autonomii jest na tyle znaczące, 
że przeważa nad potencjalnymi szkodami wynikającymi z zalegalizowania przy-
godnego używania marihuany?” Kwestie sporne debaty o zalegalizowaniu mari-
huany można w logicznym porządku ułożyć następująco:

 1. Czy jednostka ma prawo do autonomii?
 2. Czy prawo jednostki do autonomii jest naruszane przez zakaz 
     przygodnego używania marihuany?
 3. Czy naruszenie autonomii jest na tyle znaczące, że przeważa nad 
     potencjalnymi szkodami wynikającymi z zalegalizowania przygodnego 
     użycia marihuany?

 Warto również wspomnieć, że pewne logicznie powiązane zbiory kwestii 
pojawiają się zawsze przy określonych typach debaty. Na przykład w deba-
cie dotyczącej polityki zawsze powinny pojawić się odpowiedzi na kilka pytań. 
Niezależnie czy będziemy debatować o przedłużeniu obowiązywania w USA Pa-
triot Act, czy  o legalizacji eutanazji, kwestie takie jak to, czy problem w ogóle ist-
nieje, a następnie czy proponowane rozwiązanie ma szansę go rozwiązać, muszą 
się pojawić. Te dwa zagadnienia - problem i rozwiązanie - mogą być dzielone 
dalej na mniejsze cząstki. Kwestia problemu dotyczy zarówno jego znaczenia  
(czy problem jest na tyle znaczący, by poświęcać mu uwagę?), jak przyczyny 
(dlaczego problem zaistniał?). Istotne dla kwestii rozwiązania jest skuteczność 
(czy proponowane rozwiązanie rozwiąże lub znacząco ograniczy problem?) oraz 
zalety i wady podjęcia działań (czy zalety podjęcia wskazanych działań przewyższą 
wady?).
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 Kwestie kluczowe dla przyjęcia danej polityki, podobnie jak te dotyczące 
prokreacji w więzieniach, można ułożyć w logicznej sekwencji. To, czy propono-
wana polityka ma szansę walczyć z problemem (skuteczność rozwiązania), musi 
zostać poprzedzone rozważeniem, dlaczego problem w ogóle zaistniał (przy- 
czyna). Ta kolejność odtwarzana jest we wszystkich debatach dotyczących wpro-
wadzania rozwiązań: nie można skupić się na przyczynie problemu dopóki nie 
zostanie udowodnione jego znaczenie. Nie udowodnimy, że proponowane przez 
nas działanie jest skuteczne, jeśli nie wskażemy przyczyn powstania problemu.
 Rozpoznawanie relacji pomiędzy kwestiami może stanowić źródło przewagi 
dla Rządu i Opozycji. Dla Rządu dokładna analiza i przewidzenie łańcucha kwestii 
pozwoli efektywniej przygotować się do debaty, ponieważ debatanci będą mogli 
się skupić na newralgicznych fragmentach i przewidywaniu miejsc ataków Opozy-
cji. Dla niej korzyść płynąca z logicznej progresji kwestii jest oczywista: jeśli każda 
kolejna wynika z poprzedzającej, wtedy Opozycja może skupić się na wybranej 
kwestii i spróbować złamać łańcuch argumentacji w najsłabszym miejscu, tym 
samym podważając zasadność konkluzji.

K o n t r o l o w a n i e  p u n K t ó w  S p o r u

 Jak zauważyłem wcześniej,  na czym koncentruje się debata - a zatem jakie są 
punkty sporu – zależy od wyborów debatantów. Debatowana propozycja jest re-
zultatem zgody (wypowiedzianej bądź nie) pomiędzy spierającymi się drużynami, 
polegającej na skupieniu się na konkretnych zagadnieniach i odrzuceniu innych. 
Kwestie sporne w ramach propozycji wynikają z przytaczanych argumentów: co nie 
zostanie zwerbalizowane, nie zaistnieje w debacie i nie będzie podlegało ocenie
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 Kluczową umiejętnością dla wygrywania debat  jest manipulowanie punktami 
sporu. Żeby zrozumieć i docenić znaczenie rozciągnięcia nad nimi kontroli, przyj-
rzymy się teraz temu, jak kwestie „żyją” w obszarze zdefiniowanym propozycją. 
W połączeniu z rozumieniem sposobów, na jakie kwestie odnoszą się do siebie  
i propozycji pozwala to kontrolować treść i ustawienie debaty.
 Kwestie sporne powstają, kiedy Propozycja i Opozycja starają się udowodnić 
lub podważyć twierdzenia istotne dla propozycji. Każda kwestia, niezależnie 
od sposobu jej postrzegania, jest zapisem wysiłku stron, który ma na celu zde- 
finiowanie, zdobycie i obronienie pewnego obszaru w umyśle sędziego.  
W trakcie debaty każda ze stron stara się przesunąć linię dzielącą kwestię 
pomiędzy drużyny tak, by zająć jak najwięcej przestrzeni. Graficznie można  
to przedstawić w następujący sposób:

    propozycja        
kwestia #1

      opozycja

    propozycja        
kwestia #2

      opozycja

    propozycja        
kwestia #3

      opozycja
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 Patrząc na mapę, łatwo można ocenić debatę: wygrała propozycja, ponieważ 
zajmuje większe terytorium, przeważając w dwóch z trzech kwestii.
 Jednakże aby odnieść sukces nie wystarczy kontrolować tylko horyzontalne-
go podziału obszaru każdej kwestii, ale także ich wertykalny wymiar. Układ poniżej 
jest efektem prób ustalenia względnej wagi poszczególnych kwestii:

    propozycja         kwestia #1      opozycja

             kwestia #2     

    propozycja        opozycja

    propozycja        kwestia #3       opozycja

W tym przypadku jest oczywiste, że najważniejsza dla debaty była druga kwestia, 
która w ocenie sędziów zajęła największy obszar. Zwycięstwo w tej kwestii okazało 
się kluczem do odniesienia sukcesu w debacie.
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 Druga kwestia zajmuje największy obszar, ponieważ wydała się sędziom 
najważniejsza. Ta ocena istotności poszczególnych kwestii dla debaty wynika z 
ich własnego osądu i wyboru, ale jest również przedmiotem wpływu debatantów 
próbujących udowodnić wyższość jednych kwestii nad innymi. Najlepsi debatanci 
nie pozostawiają sędziom decyzji co uznać za najważniejsze, w swoich mowach 
nie tylko przechylają kwestie na swoją korzyść, ale również ustalają ich hierarchię 
w oczach sędziego.
 Nie da się przecenić hierarchizowania kwestii. Debata nie jest grą „kto zbierze 
więcej punktów” - wygranie większości kwestii nie oznacza jeszcze, że zostaniemy 
zwycięzcami. Należy zwyciężyć w kluczowych obszarach sporu. Umiejętność pop-
rawnego zidentyfikowania kluczowych kwestii i przekonanie sędziów o ich znacze-
niu jest receptą na odnoszenie zwycięstw. Tylko tak będziesz mógł pozwolić sobie 
na przegranie większości kwestii spornych i odniesienie mimo tego zwycięstwa. 
Spójrz na poniższą mapę obszarów sporu po debacie dotyczącej zakazu palenia:

      propozycja       zdrowie publiczne?               opozycja

      propozycja  konsekwencje ekonomiczne?              opozycja

      propozycja   prawa palaczy?              opozycja
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 W tej debacie Propozycja przegrała większość kwestii spornych; Opozy-
cja okazała się lepsza w ekonomicznych konsekwencjach i prawach palaczy; 
Propozycja na swoją stronę przeciągnęła tylko kwestię zdrowia publicznego. Nie 
zmienia to faktu, że Propozycja zdołała przekonać sędziów o większej wadze 
kwestii zdrowa publicznego niż pozostałych, dzięki czemu zajęła na koniec debaty 
największy obszar.

S t r u K t u r y z o w a n i e  a r g u m e n t ó w  a  z a j m o w a n i e 

p r z e S t r z e n i

 Tak jak cieśla buduje ramę by utrzymać razem części wznoszonego bu-
dynku, tak debatant potrzebuje ramy by doczepić do niej twierdzenia, wokół 
których zbuduje argumenty. Debatanci posługują się komunikacją werbalną; 
ich wystąpienia tworzone są w trakcie przekładania na mowę przygotowanych 
uprzednio notatek. Chociaż pomysły na ustawienie przemowy pojawiają się już 
w trakcie przygotowania, mowa istnieje tylko potencjalnie dopóki nie zostanie 
wygłoszona. Wyobraź sobie więc pomysł na mowę jako zewnętrzną ramę, do 
której sukcesywnie przyłączane będą bardziej skomplikowane i rozwinięte idee. 
Zaczynając od kilku punktów planu wypowiedzi, debatant musi „wypełnić luki” 
między nimi by stworzyć spójną, w pełni rozwiniętą argumentację, która pozwoli 
urzeczywistnić zakładaną strategię.
 Niestety, pozostali debatanci, twój partner i, co najważniejsze, sędziowie nie 
posiadają kopii twojego schematu mowy. Każdy z nich na swój sposób odtworzy 
treść i porządek argumentów, korzystając ze wskazówek, które dasz im w trakcie 
mowy. Oprócz przedstawiania argumentów powinieneś więc strukturyzować
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debatę, jasno wskazując na kwestie sporne i argumenty do nich się odnoszące 
(oraz jak odnoszą się one wzajemnie do siebie, a w końcu jak mają się do 
propozycji).
 Kontynuując metaforę debaty jako sporu o terytorium, możemy wyobrazić 
sobie mapę opisującą starania stron podejmowane wraz z rozwojem debaty. By 
móc stworzyć, zająć i obronić obszar  debatant musi potrafić zakomunikować 
strukturę własnych argumentów.
 W otaczającym nas świecie granice definiują terytorium. Są one wyimagi-
nowanymi liniami reprezentującymi podziały pomiędzy jednostkami albo gru-
pami. Chociaż granice często odzwierciedlają podziały fizyczne (rzeki, wybrzeża 
albo łańcuchy górskie), sama granica jest wymysłem człowieka. Nie byłoby żadnej 
granicy pomiędzy Chinami i Mongolią, gdyby oba państwa jej nie respektowały.
 Granice terytorium w debacie są również konstruktami. Nikt ich wcześniej nie 
opisał i nie oznaczył. Stwarzane są przez strukturę argumentów mówców. Kiedy 
przedstawiamy sędziom argument, zaczyna on zajmować w ich umysłach pew-
ien obszar. Kiedy odnosimy się do argumentów przeciwka, podważamy granice, 
które definiują ten argument - próbujemy zająć więcej miejsca w obrębie danej 
kwestii albo zmienić postrzeganie jej istotności przez sędziów. W ten sposób nie 
przekazujemy tylko treści naszych argumentów, ale również ich strukturę. 
 Tak jak fizyczne granice są wyznaczane przez pewne obiekty - tj. bramy, znaki 
i inne im podobne - terytorium, które zajmują twoje argumenty będzie lepiej 
określone, jeśli wyznaczysz pewne punkty strukturyzujące argumentację. Innymi 
słowy, wszystkie argumenty zajmują pewną przestrzeń w umyśle publiczności; 
granice, które definiują te argumenty, będą bardziej jednoznaczne dla pozostałych 
uczestników debaty, jeśli wyznaczymy je przejrzystą strukturą mowy.
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n a z y w a n i e  a r g u m e n T ó w

 By zakomunikować strukturę argumentów, musisz nauczyć się je efektywnie 
nazywać. Nazwa argumentu jest zdaniem wydestylowanym z rozbudowanego ar-
gumentu - jest tym, co publiczność powinna zapamiętać (albo zanotować). Dobrą 
nazwę argumentu charakteryzują cztery cechy:
 1. Nazwa powinna być prosta: kiedy nazywasz argument pamiętaj,  
 że słuchacze nie będą w stanie zapamiętać (ani zapisać) całego skompliko 
 w-anego wywodu. Przeciwnie, jest duża szansa, że zapamiętają proste,  
 zapadające w pamięć hasło podsumowujące skomplikowaną treść.  Nazwa 
 powinna składać się z maksymalnie 5 do 7 słów.
 2. Nazwa powinna wyrażać tylko jedną ideę: powinna być na tyle szeroka, 
 żeby objąć cały rozwinięty argument, ale na tyle wąska, by wyrazić jego treść 
 jedną myślą. Efektywna nazwa ogranicza się do jednej, łatwej do zapamiętania 
 idei.
 3. Nazwa powinna być oznajmiająca: powinna jasno wyrażać stanowisko  
 w nawiązaniu do tezy. Nazwy w formie pytania nie zawsze są złe –  
 szczególnie kiedy debatant chce stworzyć wrażenie neutralności. Generalnie 
 jednak nazwa powinna być wyrażona w trybie oznajmującym,  
 nie pozostawiając niedopowiedzeń co do zajmowanego przez mówcę 
 stanowiska.
 4. Nazwa powinna być adekwatna: jądro argumentacji nie może być wyol- 
 brzymione, ale błędem jest także pozbawianie go możliwości przekazania 
 siły argumentu. Jako że nazwa jest częścią argumentu, którą najłatwiej będzie 
 przywołać uczestnikom, powinna ona w sposób efektywny podsumowywać  
 kierunek i siłę argumentu.
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Stosując powyższe wytyczne może łatwo stwierdzić, że poniższa nazwa

 „Kary cielesne uczą dzieci stosowania przemocy”

jest lepsza od poniższych przykładów:

 „Poprzez dostarczanie modeli przemocy stosowanej przez postaci obda- 
 rzone autorytetem możemy założyć, że kary cielesne uczą dzieci stosowania 
 przemocy.”

 „Kary cielesne uczą dzieci przemocy, przeszkadzają w rozwoju emocjonal- 
 nym, jak również w procesie dojrzewania.”

 „Czy kary cielesne uczą dzieci stosowania przemocy?”

 „Kary cielesne mogą mieć trwały, wykraczający poza samą karę wpływ  
 na dziecko, a dzieci, które stały się przedmiotem przemocy mogą same  
 zacząć uciekać się do takich metod.”

 Pamiętaj, że nazwa nie jest argumentem. Nazwa, jeśli przypomina cokol-
wiek, to raczej konkluzję argumentu (choć nazwa w zależności od rodzaju argu-
mentacji równie dobrze może odwoływać się do przesłanki albo wnioskowania). 
Niezależnie od roli, którą odgrywa wobec reprezentowanego argumentu, jej 
funkcja jako elementu budującego strukturę jest jasna: nazwa łączy i spaja cały 
rozbudowany zespół twierdzeń.
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 Weźmy pod uwagę debatę, w której argument został nazwany “Kary cielesne 
uczą dzieci przemocy”. Taka nazwa reprezentuje cały argument, który następnie 
zostanie zastąpiony przez przesłanki budujące główną konkluzję. Mogą być one 
nazwane następująco:

 Kary cielesne uczą dzieci przemocy
 a. Dzieci uczą się naśladując zachowanie innych
 b. Przemoc dostarcza szczególnie przemawiających do wyobraźni modeli

 Najczęściej nazwy zapisywane są jako element schematu mowy. Następnie 
te słowa będzie chciała zanotować publiczność podążająca za argumentacją. 
Pomyśl, że ten schemat jest mapą mowy: jeśli jest właściwie ułożony i właściwie 
wykorzystany w mowie, to twoje szanse na osiągnięcie celu zwiększą się. Schemat, 
podobnie jak mapa, jest użyteczny prospektywnie - dla planowania i sprawdzania 
celu - i retrospektywnie - dla innych uczestników do przejrzenia  i przypomnienia 
sobie sposobu dojścia do forsowanych konkluzji. Jako taka, komunikacja struk-
tury jest kluczowa dla kontrolowania debaty.

w y T y c z n e  s T r u k T u r y z u j ą c e

 Najłatwiejszym sposobem zakomunikowania struktury jest rozdanie spisu 
kluczowych punktów mowy, jednak w większości wypadków nie będziesz miał na 
to szansy. Zamiast tego będziesz musiał komunikować strukturę argumentu w 
taki sam sposób jak komunikujesz jego treść - opowiadając o niej. Na szczęście 
istnieją proste wytyczne pozwalające łatwo komunikować strukturę. W tym wy-
padku im prostsze wytyczne tym łatwiej je zastosować:
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 1. Efektywna mowa powinna zostać zbudowana wokół wstępu,  
 który zaprasza publiczność do wysłuchania pozostałej części mowy;  
 rozwinięcia, które przedstawia właściwą treść i konkluzji, w której podsu 
 mowujemy i kończymy mowę.

 2. Wstęp mowy powinien zawierać zapowiedź, która zaznaczy najważniejsze  
 punkty mowy. Konkluzja powinna zawierać krótki przegląd tych argumentów.

 3. W rozwinięciu pomiędzy każdymi kolejnymi argumentami, mówca po- 
 winien zrobić krótkie przejście, w którym powie, co właśnie udowodnił  
 i do czego teraz zmierza. Przejścia pomagają również podkreślić związek  
 pomiędzy prezentowanymi argumentami.

 4. Równoległa struktura wymaga, żeby wszystkie argumenty były prezento- 
 wane w tym samym porządku za każdym razem, kiedy się o nich wspomi- 
 na. Jeśli mówca zapowiedział, że pokaże trzy powody, dla których powinno  
 się zabronić kar cielesnych (uczą przemocy, hamują emocjonalny rozwój  
 dzieci, są równoznaczne z ich wykorzystywaniem) we wstępie, powinien  
 w rozwinięciu i zakończeniu przedstawić je w tej samej kolejności.

 5. Niematerialne idee nabierają kształtu, kiedy nawiązuje się do nich kon- 
 sekwentnie i zawsze w ten sam sposób. Chociaż sama technika nie powinna  
 przyciągać uwagi, niezmienność formy pozwala głęboko osadzić ideę  
 w umysłach publiczności, szczególnie jeśli to, co powtarzamy, jest zgrabną  
 nazwą, którą za każdym razem, kiedy odwołujemy się do danego argumentu,  
 przekazujemy w ten sam sposób.
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 Jeśli zastosujesz się do tych wytycznych, zwiększysz szanse na to, że twoje ar-
gumenty będą rozwijały się według jednoznacznej i czytelnej struktury. Jeśli struk-
tura będzie jednoznaczna i czytelna, inni debatanci będą łatwo mogli zrozumieć 
argument i stojące za nim wnioskowanie. Tak przedstawione argumenty zajmują 
najwięcej przestrzeni w umysłach sędziów, tym samym mają szansę przyciągnąć 
największą uwagę w debacie. Dobrze ustrukturyzowane argumenty są więc klu-
czowe dla efektywnego debatowania.
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R o z d z i a ł  4

Podstawowe strategie i umiejętności

 Debatowanie obraca się wokół jednego pytania: „jak mam pokonać 
przeciwników, z którymi staję w szranki?” Odpowiem: „staraj się jak najlepiej 
reprezentować przydzielone stanowisko i ograniczyć szanse innych drużyn”. 
Celem jest, krótko mówiąc, odniesienie zwycięstwa. Inne korzyści, których 
możliwość osiągnięcia nieraz motywuje debatantów, a zatem rozwój osobisty, 
edukacja, przybliżanie się do prawdy pochodzą (i wzmacniane są) dążeniem  
do wygranej.
 Bez całościowej strategii, która pokieruje działaniami trudno będzie  
ci zwyciężać. Strategia nie musi być skomplikowana, ważne żeby ją mieć. To jed-
nak nie wszystko. Zwycięskie drużyny muszą rozwijać i doprowadzać do perfekcji 
umiejętności, które pozwalają im realizować strategie.
 W tym rozdziale kompleksowo przedstawię skuteczne strategie debato- 
wania, a następnie przybliżę umiejętności potrzebne do wcielenia ich w życie.

Strategia kontroli

 Debata jest w istocie walką o kontrolę: wygrywają najczęściej ci,  
którzy potrafią decydować o jej przebiegu. Pewne rzeczy, np. to, co mówi drużyna 
przeciwna, ciężko kontrolować. Nad innymi np. wagą argumentów dla sędziów, 
łatwiej jest zapanować. Drużyna, która najbardziej efektywnie steruje przebiegiem
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debaty, ma największe szanse na wygraną. 
 Jedną z najtrudniejszych pułapek, w które wpadają początkujący debatanci, 
jest wrażenie, że przebieg dyskusji wydaje się być nieokreślony, przypadkowy  
i niezależny od ich starań. Jednak wszystko, co dzieje się w debacie jest efektem 
decyzji podejmowanych przez uczestników. Zdecydowanie zbyt wielu debatantów 
przyjmuje postawę pasywną, wydaje się im, że wystarczy śledzić przebieg debaty 
i reagować na niego. W rezultacie często nie są pewni swoich umiejętności.  
Są przekonani, że pozostali uczestnicy (i sędziowie) mają jednoznaczny i wyraźny 
obraz tego, w jaki sposób powinno się podejść do danej tezy. Przez całą rundę 
starają się unikać błędów, które mogłyby ujawnić ich ignorancję wobec być może 
lepiej znającej się na temacie reszty uczestników. W ich oczach rezultat starań 
zależy od sił będących poza kontrolą. 
 Zamiast tego powinni się skoncentrować na określeniu kierunku, w którym 
najlepiej będzie poprowadzić debatę i to zrobić. Przypomnij sobie Rozdział 1,  
w którym omawiałem filozofię debatowania. Znaczenie nie jest dane raz na zaw-
sze i właśnie poprzez argumentację możemy wpływać na innych. To założenie 
doprowadziło Foucaulta do twierdzenia, że władza należy do tych, którzy 
kontrolują znaczenia słów. Nie inaczej jest w debacie - ci, którzy determinują prze-
bieg debaty, prawie zawsze decydują o jej rezultacie.
 Strategia kontroli ma za zadanie postawić cię u sterów debaty. Zdefiniować 
to, co jest w danej debacie istotne, wpływać na zdanie słuchaczy. Najlepsi de-
batanci postrzegają debatę jako całość, a nie zbiór argumentów, rozumieją jak 
łączyć własne argumenty stron i jak porównywać zajmowane przez nie pozycje. 
Kontrolują rozważane argumenty nazywając je i porządkując. Rzadko pozostawiają 
sędziemu decyzję; w aktywny sposób starają się podważyć i zakwestionować



65

zdanie przeciwników porównując i kontrastując je z własnym. Jest dużo bardziej 
prawdopodobne, że debatę wygra drużyna, która dostarczy sędziemu struktury  
i sposobu oceny argumentów, niż ta, która zostawi to zupełnie w jego gestii.
 By wcielić w życie strategię kontroli potrzeba zestawu umiejętności przede 
wszystkim w zakresie argumentacji,  odpowiadania na argumenty rywali oraz 
ramowania debaty. Argumentacja i dekonstrukcja wzajemnie się uzupełniają: 
pierwsza pozwala budować argumenty, druga zbijać argumenty przeciwnika. 
Obie poprzedza ramowanie, czyli proces nakierowywania percepcji sędziów  
(a, jeśli dobrze przeprowadzony, także i innych drużyn) na najważniejsze argu-
menty.

Konstruowanie argumentacji

 Budowanie argumentów to nadawanie ideom formy. By argument - serię 
przesłanek zakończonych konkluzją - przekazać w sposób zrozumiały, należy  
w pełni zrozumieć relacje zachodzące w jego obrębie oraz przedstawić je tak 
prosto i czytelnie, jak to tylko możliwe.
 Udana argumentacja wymaga przede wszystkim umiejętności poznania 
możliwych argumentów za i przeciw. Kiedy zbierzemy zestaw potencjalnych 
twierdzeń, musimy uważnie się mu przyjrzeć i zdecydować, jak połączyć argu-
menty, które stworzą mocno wspierającą tezę całość. Konstruowanie argumen-
tacji odnosi się zarówno do tworzenia poszczególnych argumentów (analiza),  
jak i do budowania spójności między nimi (synteza). 
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a n a l i z a

 Analiza jest procesem dochodzenia do przesłanek. Na nasze potrzeby 
ustalmy, że celem rozkładu jest przyjrzenie się w pełnym świetle założeniom 
stojącym za konkluzją. Nie da się go uniknąć, ponieważ wnioskowanie nie jest 
często oczywiste nawet dla mówców. Analiza pomaga nam wejść w argumenty,  
a następnie odkryć ich założenia i przyczyny.
 Wiele argumentów to entymematy. Entymemat to wnioskowanie, które 
przemilcza jakąś przesłankę albo pozostawia konkluzję niedopowiedzianą.  
Jeśli miałbym argumentować za tym, że rodzice nie powinni móc stosować kar 
cielesnych, mógłbym stwierdzić, że:

 „Kary cielesne to nic innego jak znęcanie się nad dziećmi”

wierząc, że słuchacze dopowiedzą sobie brakujące elementy wnioskowania:

 (Znęcanie się nad dziećmi jest odrażające i nielegalne)
 „Kary cielesne to nic innego jak znęcanie się nad dziećmi”
 (Kary cielesne są odrażające i powinny być nielegalne)

 Nasze myślenie o argumentacji często przypomina entymemat. Zamiast 
organizować myśli w racjonalne ciągi, które prowadzą od przesłanek do konkluzji, 
mieszamy opinie, uczucia, intuicje i dogmaty, z których budujemy argumenty. 
Z niech następnie wyłania się argumentacja. Im lepiej rozumiemy powiązania  
i strukturę naszych myśli, tym lepiej będziemy potrafili ją opisać i wytłumaczyć.
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 Innym powodem by zacząć proces konstruowania argumentu od ana-
lizy jest nakreślenie potencjalnego obszaru wsparcia dla konkluzji. W rozdziale 
drugim pokazywałem, że podstawową funkcją argumentu jest łączenie tego,  
w co słuchacze jeszcze nie wierzą i nie akceptują (konkluzje) z tym, co już znają  
i rozumieją (przesłanki). Analiza pozwala nam określić to, jak należy argumentować 
wobec danej publiczności. 
 Proces analizy jest prosty i zaczyna się od pytania ”dlaczego?” Rozpoczyna 
ono budowanie wnioskowania, które pozwoli stworzyć skuteczny argument.  
Poszukiwanie przesłanek można prowadzić w dwóch kierunkach - szukając głębi 
(„wgłębiając” się w argumenty) albo rozpiętości („myśląc lateralnie”).
 Analiza zorientowana na głębię pomaga dotrzeć do obszaru, w oparciu  
o który można zbudować argument. Od razu po losowaniu stron zadaj sobie py-
tanie „dlaczego?”. Jeśli przyjdzie ci bronić tezy „Stosowanie kar cielesnych wobec 
dzieci powinno być prawnie zabronione”, twoje pierwsze myśli mogą skierować cię 
ku odpowiedzi „ponieważ kary cielesne to to samo, co znęcanie się nad dziećmi”. 
W tym momencie powinieneś zadać pytanie “dlaczego?” raz jeszcze, a być może 
zaprowadzi cię to do stworzenia listy podobieństw kar cielesnych i znęcania 
nad dziećmi: w obu przypadkach mamy do czynienia z olbrzymią dysproporcją 
sił dorosłego i dziecka, oba można nazwać przemocą fizyczną, oba często 
mają miejsce pod wpływem emocji itd. Zadając sobie dalsze pytania „dlaczego”  
dla każdej z tych odpowiedzi, dojdziesz do przesłanek, którymi skutecznie będziesz 
mógł wpłynąć na słuchaczy. Będziesz wiedział, że wgłębiłeś się wystarczająco, jeśli 
będziesz miał przekonanie, że odbiorcy zaakceptują przesłanki. Podzielane przez 
mówcę i audytorium staną się fundamentem argumentacji. 
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 Równie ważne jak poszukiwanie głębi jest poszukiwanie rozpiętości.  
Nieschematyczne myślenie o dowodzeniu ma na celu wygenerowanie no- 
wych, różnorodnych i równie przekonujących obszarów wsparcia. Zamiast „dlacze- 
go?”, poszukując rozpiętości należy pytać „dlaczego jeszcze?” „Dlaczego jesz-
cze” kary cielesne powinny być nielegalne? „Ponieważ nie są efektywną metodą 
wychowywania dzieci.” „Ponieważ zachęcają dzieci do stosowania przemocy  
w rozwiązywaniu problemów.” Zebrane w ten sposób odpowiedzi powinny 
zostać potraktowane pytaniem „dlaczego?” by upewnić się, że znalazłeś funda-
ment argumentacji akceptowany przez słuchaczy.
 Oczywiście nie wszystkie analizy za pomocą tej metody będą produkty-
wne. Debatantom z powodu braku wiedzy często brakuje odpowiedzi - zadając  
te pytania nie dojdziesz do tego, czego nie wiesz. Z tego powodu należy gromadzić 
jak najwięcej wiedzy na tematy związane z debatami. Nawet jeśli znalazłeś 
pierwsze odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” i ”dlaczego jeszcze?”, to wcale 
nie znaczy, że już jesteś u celu. W takich przypadkach, bardziej ustrukturyzo- 
wane podejścia do analizy pomogą wygenerować potencjalne obszary wsparcia  
dla wnioskowania.
 Omawiając inventio (inwencję) argumentu, nauczyciele retoryki od Arystote-
lesa do Chaima Perelmana skatalogowali punkty wyjścia, od których warto zacząć 
generowanie argumentów. Te punkty to obszary, w których możemy znaleźć 
przesłanki potrzebne do wsparcia tezy. W poprzednim rozdziale omówiłem 
zestaw tematów, które regularnie pojawiają się w debatach. Poruszane w nich 
kwestie mogą służyć za punkt wyjścia do budowania wnioskowania.
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Obszar Temat

Kultura Argumenty dotyczące tożsamości właściwej członkom  
 danej wspólnoty

Ekonomia Argumenty dotyczące finansów

Edukacja Argumenty odnoszące się do kształcenia obywateli

Ekologia Argumenty dotyczące środowiska naturalnego

Prawo Argumenty odnoszące się do tego, co jest wymagane,  
 lub zabronione w społeczeństwie

Moralność Argumenty dotyczące etycznych konsekwencji wpro- 
 wadzenia propozycji

Polityka Argumenty dotyczące pozyskania i używania władzy

Obywatelskość Argumenty dotyczące praw i wolności

Bezpieczeństwo Argumenty dotyczące bezpieczeństwa narodowego

Społeczność Argumenty dotyczące relacji międzyludzkich

Symbolika Argumenty dotyczące znaczenia i interpretacji zjawisk

Dobrobyt Argumenty dotyczące publicznej opieki zdrowotnej  
 i szczęścia
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 Warto do tego dodać jeszcze dobrze znane zestawy opozycji. Można  
je wykorzystywać tak dla organizowania argumentów, jak i dla ich poszukiwania. 
Na przykład odnosząc się do konceptu “przeszłość-teraźniejszość-przyszłość” 
jako punktu wyjścia analizy kar cielesnych można zbudować argumentację 
wokół trzech aspektów: historycznej roli kar cielesnych, współczesnego  
postrzegania rodzicielstwa i tego, czy w świetle kierunków rozwoju naszej cywili-
zacji powinniśmy dalej legitymować tę metodę wychowawczą.

Zestawy powiązanych konceptów

przeszłość - teraźniejszość - przyszłość 

idealizm – racjonalizm

moralność – pragmatyzm

reguła ogólna - szczególny przypadek

społeczeństwo - polityka - ekonomia

wpływ dyplomatyczny - wpływ ekonomiczny - wpływ militarny

krajowy - zagraniczny

narodowe - regionalne - globalne

problem - przyczyna - rozwiązanie

przyczyna - skutek

zachowania - motywacje

jednostka - zbiorowość

empiryczny - logiczny

naukowy – spirytualny
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 Niezależnie od stosowanych metod, celem analizy jest wygenerowanie 
przesłanek, które pozwolą stworzyć spójną argumentację. Te przesłanki to jednak 
nie gotowe argumenty, dlatego potrzebna jest jeszcze synteza.

S y n t e z a

 Analiza to pierwszy krok w procesie wnioskowania: skuteczna argumentacja 
to jednak coś więcej niż katalog powodów do opowiedzenia się za (lub przeciw) 
tezie. Zebrawszy satysfakcjonujący materiał, musisz go scalić. Synteza to proces 
przekładania pomysłów na przekonującą argumentację. Nie obędzie się ona bez 
logicznej struktury argumentów.
 Argumenty pozwalają przeprowadzić słuchaczy od przesłanek do konkluzji. 
Pierwsze powinny w logiczny sposób prowadzić do drugich. Kiedy tak się stanie, 
argumenty muszą się pojawić w odpowiednim momencie względem mowy.
 Od którego argumentu zacząć? Którego użyć jako następnego? A które po-
winny podążać za pierwszymi dwoma? Na szczęście istnieje kilka wskazówek, 
które mogą pomóc ustalić tę kolejność. Już wiemy, że argumenty powinny 
bazować na wiedzy i przekonaniach podzielanych przez mówcę i audytorium. 
Wiemy, że powinniśmy zacząć od przesłanek. Właśnie tymi ścieżkami łatwo 
będzie podążać zarówno mówcy, jak i słuchaczom. Jeszcze łatwiej będzie, jeśli 
ułożymy mowę według wzorów znanych publiczności. Dopasowanie argumentów 
do schematów myślowych i logicznego następstwa, które te wzorce narzucają, 
pomoże ci przekonać do korzystnego dla twojej drużyny wnioskowania.
 Na początku XX wieku psychologowie reprezentujący nurt Gestalt badali, jak 
ludzie rozumują i łączą w całość informacje. Efektem tych badań był między in-
nymi zestaw reguł postrzegania, które wyjaśniają jak rozumiemy to, co widzimy.
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Zasady te można również szerzej pojmować jako pewne schematy myślowe.
 Trzy z nich są wyjątkowo ważne w kontekście strukturyzowania argumentacji 
w znaną wszystkim logiczną całość: zamknięcie, bliskość i podobieństwo.
 Zasada zamknięcia mówi, że postrzeganie nie znosi niepełnych figur. Kiedy 
pojawia się informacja, staramy się nadać jej sens znajdując początek i koniec. 
Dopiero argument, który podkreśla przyczyny i skutki wcielenia planu w życie, 
będzie na poziomie struktury przekonujący dla słuchaczy. W tę zasadę wpisuje 
się szereg logicznych ciągów:
 Problem/rozwiązanie: stwierdzamy wagę problemu, a następnie opowiada-
my się za wybranym jego rozwiązaniem. Na przykład możemy najpierw pokazać 
liczbę Amerykanów pozbawionych ubezpieczenia zdrowotnego i konsekwencje 
tego stanu rzeczy, a następnie udowodnić, że powszechne ubezpieczenie zdro-
wotne to właściwa recepta. 
 Reguła/zastosowanie: wnioskowanie tego typu rozpoczyna ustanowienie 
generalnej reguły jako obowiązującej. Następnie powinna ona zostać zastosowa-
na do oceny szczegółowego przypadku. Wnioskowanie, w którym najpierw udo-
wodnimy, że wolność słowa jest kluczowa dla demokracji, a następnie pokażemy, 
że mowa nienawiści jest jej częścią i jako taka powinna podlegać ochronie, stano-
wi przykład zastosowania tego ciągu logicznego.
 Przyczyna/skutek: następstwo to bierze pod uwagę uwarunkowania powsta- 
nia danego zjawiska, a następnie pokazuje jego konsekwencje. Na przykład 
debatant może opowiedzieć się za radykalną redystrybucją dóbr rozważając  
najpierw przyczyny istnienia biedy, a następnie pokazując różne konsekwencje 
bycia biednym. Tym samym udowadnia, że redystrybucja dóbr jest pożądana, 
gdyż  eliminuje przyczyny i skutki biedy. 
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 Od ogółu do szczegółu: argumenty można uszeregować od najbardziej ogól-
nych do najbardziej szczegółowych, zaczynając od tych o najszerszym zastoso-
waniu i konsekwentnie zawężając je. Tak zorganizowane wnioskowanie może 
zacząć się od ogólnych powodów, dla których kara śmierci nie odstrasza kry- 
minalistów, by w konsekwencji skoncentrować się na studium przypadku kon-
kretnego stanu, gdzie liczba przestępstw nie spadła pomimo jej wprowadzenia.
 Zasada bliskości mówi o tym, że nadajemy znaczenie poprzez organizowanie 
informacji w sposób już sobie znany. Powiązanie danych ze źródłami w naszym 
doświadczeniu nadaje nowym informacjom kontekst i ciągłość. Dwa rodzaje 
następstwa logicznego wiążą się z zasadą bliskości.
  Chronologia: ustawienie informacji zgodnie z upływem czasu. Argumentując 
za multilateralizmem w polityce międzynarodowej możemy przyjrzeć się naj-
pierw historii unilaterializmu jako formy uprawiania polityki międzynarodowej, 
następnie pokazać tendencje, które stawiają unilateralizm pod znakiem zapy-
tania i w końcu udowodnić, że najtrudniejsze do opanowania międzynarodowe 
kryzysy będą wymagały wielostronnych działań.
 Przestrzeń: następstwo przestrzenne organizuje argumenty zgodnie  
z umiejscowieniem w przestrzeni fizycznej. Wykorzystanie tego, co znane  
i uchwytne pozwala prezentować informacje w sposób przyjazny odbiorcy. 
Argumentując za wycofaniem wojsk amerykańskich z Iraku, można odwołać  
się do konsekwencji takiego działania dla bezpieczeństwa w tym kraju, stabilności 
regionu i prób zbudowania światowego systemu obrony.
 Zasada podobieństwa zakłada, że naturalnie organizujemy informacje 
grupując je z podobnymi. W informacji szukamy wzorów. Choć struktura 
wyłaniająca się z takiego myślenia nie musi oznaczać logicznego następstwa jako
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takiego, to ważne, żeby grupowanie było wyczerpujące (pozwalało ująć wszys-
tkie przedstawiane treści), rozłączne (przyporządkowanie jednej grupie wyklucza 
przyporządkowanie każdej innej) i równoważne (grupy powinny mieć podobny 
zasięg i liczebność). Przykładem zastosowania tej zasady jest struktura tema-
tyczna.
 Temat: Struktura tematyczna pozwala podzielić przesłanki ważne z perspek-
tywy danego zagadnienia na nieliczne grupy. W ten sposób jesteśmy w stanie 
zorientować się, z jakich części składa się argumentacja. Argumentując przeciw 
otwarciu Parków Narodowych na Alasce dla pozyskiwania ropy, wykorzystanie 
organizacji tematycznej możemy prowadzić do przedstawienia ekonomicznych, 
środowiskowych i kulturowych powodów, by tego nie robić. 
 Analiza i synteza pozwalają zbudować logiczne i wewnętrznie spójne argu-
menty. Obie będą bezużyteczne, dopóki struktura mowy nie będzie zrozumiała 
dla odbiorców. Tak jak pokazałem pod koniec Rozdziału 3 w części poświęconej 
„Pozycjonującej strukturze argumentacji”, strukturę wnioskowania możesz 
poprawić przykładając większą wagę do nazywania i sygnalizowania argumentów.

Zbijanie argumentów

 Samo doprowadzenie do perfekcji konstruktywnej argumentacji - choć abso-
lutnie konieczne - nie wystarczy do odnoszenia sukcesów. W rzeczywistości, jeśli 
poprosić kogoś o opisanie debaty, to z pewnością większość osób skoncentruje 
się na odpieraniu argumentów przeciwnika, a nie na konstruowaniu własnych.
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 Dekonstrukcja argumentacji to proces rozkładania argumentów przeciwnika 
na części pierwsze. Wyobraź sobie, że jest bardzo podobna do szczegółowej 
inspekcji budynku. Celem takowej, szczególnie w odniesieniu do nowo posta-
wionych budynków, jest upewnienie się, że został on wzniesiony prawidłowo.  
Inspekcja daje przyszłym mieszkańcom pewność, że wszystkie niedoróbki, 
usterki, czy defekty są znane  obydwu stronom transakcji. W debacie zbijanie 
ma na celu krytykę treści i struktury argumentów, która uświadomi słuchaczom  
i sędziom słabości oraz braki we wnioskowaniu przeciwnika.
 Dekonstrukcja argumentacji tworzy przeciwwagę dla argumentów mówców 
drugiej strony. Co więcej, podkreśla zaistniałe punkty sporu, a te są właśnie klu-
czowe  dla przebiegu całej debaty.
 Skuteczne zbijanie argumentów rozpoczyna się od spojrzenia na nie  
krytycznym okiem. Przyjęcie takiej postawy nie oznacza wcale, że należy odnieść 
się do wszystkich argumentów przeciwnika. Ta zasada, pozornie prosta, jest 
często trudna do pojęcia dla debatantów. Zbyt wielu z nich atakuje na oślep  
argumenty przeciwnika, tak jakby strzelali ze “śrutówki”, kiedy dostępne są różne 
inne rozwiązania: można argument zignorować (pod warunkiem, że nie jest on 
kluczowy dla przyjętej strategii), przyznać rację przeciwnikowi w danym względzie 
(pod warunkiem, że nie przeczy to własnym argumentom ani nie wzmacnia 
zbytnio oponentów), pokazać, że założenia, na których opiera się argument  
są mylne, albo udowodnić, że argument nie ma znaczenia w kontekście argumen-
tacji przeciwnika. Oczywiście wszystkie te podejścia mogą być łączone z innymi.
 Najlepsi debatanci używają całego zestawu sposobów zbijania. Nie zmienia 
to faktu, że najczęstszym i najprostszym podejściem pozostaje bezpośrednia 
krytyka argumentów. Skuteczna dekonstrukcja składa się z dwóch elementów:
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oceny argumentów przeciwnika według standardów poprawnej argumentacji  
i właściwego ustrukturyzowania krytyki.

S t a n d a r d y  p o p r a w n e j  a r g u m e n t a c j i

 Robert Trapp twierdzi, że ocena argumentacji powinna koncentrować 
się na przedstawianych przesłankach, ich uzasadnieniu i konkluzji. Standardy 
akceptowalności, istotności i kompletności wyznaczają strukturę, według której 
można zbijać argumenty przeciwnika.

a k c e p T o w a l n o ś ć

 Standard akceptowalności odnosi się do jakości przesłanek, na których opar-
ty jest argument. Przypomnij sobie z Rozdziału 2, że funkcją przesłanek jest umo-
cowanie argumentu w sposób wiarygodny dla słuchaczy. Przesłanki są punktem 
wyjścia, z którego prowadzimy słuchaczy do zaplanowanych konkluzji.
 Odwołując się do tego standardu można zbijać argument demonstrując, 
że przesłanki nie są akceptowalne. Jeśli będziesz w stanie wykazać przed 
sędzią, że nie powinien on ich zaakceptować (albo nie uzasadniono ich użycia 
wystarczająco), argument upadnie.
 Można przyjąć trzy kryteria akceptowalności przesłanek argumentu.

1. Przesłanki nie zostały wystarczająco uwidocznione. W tym wypadku zadajemy  
sobie pytanie, czy dekonstruowany argument zawiera wystarczająco silne przesłanki. 
Przypomnij sobie łańcuch argumentacji omawiany w rozdziale drugim, a zobaczysz, 
że dekonstrukcja opiera się na wykazaniu braku wsparcia dla danej konkluzji albo dla 
przesłanek, których użyto do uzasadnienia twierdzeń. Weźmy pod uwagę poniższy ar-
gument:
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k a R y  c i E l E s n E  p o W i n n y  
z o s t a ć  p R a W n i E  z a b R o n i o n E

k a R y  c i E l E s n E  n i c z y m  s i ę  
n i E  R ó ż n i ą  o d  z n ę c a n i a  s i ę  

n a d  d z i E ć m i ,  k t ó R E  j E s t  
p R a W n i E  z a b R o n i o n E  p R a W i E  

n a  c a ł y m  ś W i E c i E

 Taka wypowiedź ma wszystkie niezbędne cechy argumentu: konkluzja  
poparta jest przesłanką, która służy za jego bazę.
 Jednakże bystry przeciwnik zauważy, że ten argument sięga dużo dalej  
niż prezentowana wersja i najlepiej będzie go zdekonstruować nie 
przeciwstawiając się mu bezpośrednio (kary cielesne nie powinny być prawnie 
zabronione) albo kwestionując przesłankę (znęcanie się nad dziećmi nie jest 
prawnie zabronione), ale pokazując słabość przesłanki odsłaniając założenia na 
jakich ona sama jest oparta.
 Tym samym dekonstrukcja mająca na celu wykazanie braku przekonującego 
wsparcia dla argumentu skoncentruje się na przesłance:
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k a R y  c i E l E s n E  p o W i n n y  
z o s t a ć  p R a W n i E  z a b R o n i o n E .

k a R y  c i E l E s n E  n i c z y m  s i ę  
n i E  R ó ż n i ą  o d  z n ę c a n i a  s i ę  

n a d  d z i E ć m i ,  k t ó R E  j E s t  
z a b R o n i o n E  p R a W n i E  p R a W i E  

n a  c a ł y m  ś W i E c i E .

f i z y c z n a  i n t E R a k c j a  p o m i ę d z y  
d o R o s ł y m  i  d z i E c k i E m  W  p R z y p a d k u  

k a R  c i E l E s n y c h  j E s t  t a k a  s a m a ,  
j a k  W  p R z y p a d k u  z n ę c a n i a  s i ę .

 Powinniśmy skoncentrować się na wykazaniu braku podobieństwa  
i znaczących niepodobieństw pomiędzy karami cielesnymi a znęcaniem się nad 
dziećmi, w ten sposób osłabiając powiązanie przesłanki z konkluzją. 

2. Wnioskowanie nie jest prawdziwe. Argumenty łączą to, co nieznane (bądź do 
tej pory nieakceptowane) z tym, co znane (albo akceptowane). Drugie podejście 
do dekonstrukcji według kryterium akceptowalności polega na zakwestiono-
waniu prawdziwości przesłanki. Wyobraź sobie argumentację mającą wykazać,  
że przemoc w mediach prowadzi do rzeczywistej przemocy. Debatant może
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stwierdzić, że ludzie przyswajają modele zachowania poprzez “praktykowa-
nie” zachowania w hipotetycznych sytuacjach albo korzystając z przykładu  
innych. Na obydwa wpływa przemoc w mediach. Co za tym idzie, będzie twierdził 
mówca, jeśli dana osoba będzie ciągle karmiona przemocą, to z dużo większym 
prawdopodobieństwem sama przyswoi takie zachowanie.
 Przeciwstawienie się takiemu wnioskowaniu jest proste: nie istnieje ogólnie 
akceptowane przekonanie, że ludzie nie potrafią odróżnić przemocy fikcyjnej 
od prawdziwej. W rzeczywistości wiedza potoczna sugeruje nam coś prze- 
ciwnego: większość społeczeństwa jest wystawiona na działanie pełnych przemo-
cy obrazów, ale wcale przemocy nie stosuje. Twierdzenie o przyczynowo-skut-
kowej relacji pomiędzy mediami i faktyczną przemocą nie może zostać utrzy-
mane. Logiki za nim stojącej nie można zaakceptować korzystając z wiedzy 
potocznej.

3. Dowodowi brakuje dowodu z zewnątrz W przypadku ekspertyz albo do-
wodów opartych o systematycznie zbierane, analizowane i raportowane 
dane, by udowodnić ich słuszność potrzeba czegoś więcej niż wiarygodności 
argumentującego debatanta. Dekonstruując argumentację możemy wykazać, 
że argumentowi potrzebna jest zewnętrzna walidacja, a następnie podkreślić jej 
brak.
 Jeśli bazując na dowodach Tobacco Institute będę argumentował,  
że szkodliwość biernego palenia jest mniejsza niż się powszechnie wydaje, 
otworzę się na krytykę ze strony przeciwników podkreślającą, że moje wnioskow-
anie nie podlegało dowodzeniu z zewnątrz. Tobacco Institute był wielokrotnie 
dyskredytowany jako jednostka badawcza, ponieważ został założony i był finan-
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sowany przez producentów papierosów po to, by przeciwstawiać się badaniom, 
które dokumentują szkodliwy wpływ palenia na zdrowie. Jakiekolwiek badania tej 
instytucji od razu wydadzą się podejrzane.

i s T o T n o ś ć

 Drugim kryterium jakości argumentu jest istotność. Ma ona wykazać siłę 
związku przesłanki z konkluzją. Argument, któremu brakuje związku pomiędzy 
przesłanką a konkluzją, z dużym prawdopodobieństwem nie przekona słuchaczy. 
 Ocena istotności zależna jest od rodzaju wnioskowania. Możemy ją testować 
na wiele różnych sposobów. Zamieszczona poniżej tabela zestawia najważniejsze 
z nich. Wybrany sposób sprawdzania relewantności może być punktem wyjścia 
krytyki związku przesłanki z konkluzją argumentu, który dekonstruujesz.

 Argument z przykładu

Argument „Nasze szkoły nie są już bezpieczne: spójrz na to co wyda- 
 rzyło się w Jonesboro w Arkansas,  Littleton w Colorado 
 i Springfield w Oregonie.”

Krytyczne pytanie Typowość: czy są to typowe przykłady?

Odpowiedź „Choć wszystkie wydarzyły się w podobnym czasie, te incy-
 denty to wyjątki od reguły. Zdecydowana większość szkół 
 jest spokojna i bezpieczna.”
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 Argument z analogii

Argument „Alaska powinna zalegalizować hazard; spójrzcie  
 na dochody, które czerpie z hazardu Nevada.”

Krytyczne pytanie Podobieństwo: czy istnieją wystarczające podobieństwa 
 pomiędzy przypadkami by je przyrównywać do siebie?

Odpowiedź „Alaska nie ma podobnej struktury prawnej ani bazy 
 turystycznej Nevady. Nie ma więc powodu by oczekiwać, 
 że hazard wygeneruje takie dochody.”

 Argument z korelacji

Argument „Wysiłki Stanów Zjednoczonych w globalnej wojnie z terro-
 ryzmem właściwie doprowadziły do zwiększenia liczy terro-
 rystów.”

Krytyczne pytanie Alternatywa: Czy istnieją inne przyczyny, które mogłyby 
 wywołać rzekomy skutek?

Odpowiedź „Mamy obecnie więcej terrorystów, ponieważ islamski 
 fundamentalizm rośnie w siłę. Nawet bez zaangażowania 
 USA, fundamentaliści stosowaliby przemoc by osiągnąć 
 swoje cele.”
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 Argument z ogólnej zasady

Argument „Cenzura, nawet mowy nienawiści, jest błędem, ponieważ 
 zaprzecza wolności słowa.”

Krytyczne pytanie Stosowność: Czy ogólne prawo ma zastosowanie do tego 
 szczególnego przypadku?

Odpowiedź „Wolność słowa miała chronić wypowiedzi polityczne. 
 Karanie tych, którzy wzbudzają nienawiść rasową 
 nie ogranicza zdolności jednostki do brania udziału 
 w dyskursie politycznym.”

 Argument z autorytetu

Argument „Były Minister Zdrowia USA C. Everett Coop jasno 
 stwierdził, że bierne palenie jest szkodliwe dla zdrowia.”

Krytyczne pytanie Wiarygodność: czy źródło danych/autor wypowiedzi ma 
 odpowiedni kwalifikacje by wypowiadać się wiarygodnie 
 w tym temacie?

Odpowiedź ”Dr Coop specjalizował się w chirurgii dziecięcej. 
 Nie prowadził wielu badań odnośnie konsekwencji 
 biernego palenia”.
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 Argument z niespójności

Argument „George W. Bush twierdzi, że chce zapewnić Ameryce  
 większe bezpieczeństwo, ale jego polityka alienuje naszych 
 sojuszników i drażni wrogów.”

Krytyczne pytanie Niespójność: Czy istniejące między twierdzeniami 
 rozbieżności są wystarczająco dalekie, że jedno z nich 
 należy uznać za fałszywe?

Odpowiedź „Polityka zagraniczna Busha nie miała większego wpływu 
 na rzeczywistość. Większość strategicznych sojuszników 
 wspiera nas w wysiłkach zwiększenia bezpieczeństwa 
 na świecie, a ci, z którymi walczymy są skłonnymi 
 do przemocy radykałami niezależnie od naszej polityki.”

 Argument z podziału

Argument „Nie przeciwstawiam się wydatkom rządowym; przeciw-
 stawiam się wyrzucaniu rządowych pieniędzy w błoto.”

Krytyczne pytanie Zasadność: czy podział na rozdzielne kategorie 
 jest podziałem właściwym i zrozumiałym?

Odpowiedź “Istnieje wiele stanów pośrednich miedzy rozumnym, 
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 a zbędnym wydawaniem pieniędzy. Wiele programów 
 ma szczytne cele, ale są źle zarządzane. Reforma, a nie 
 likwidacja jest właściwą odpowiedzią.”

w i a r y g o d n o ś ć

 Standard wiarygodności sprawdza, czy argument jest wystarczająco 
przekonujący dla słuchaczy. Różne argumenty, prezentowane przed różnymi 
widowniami, w różnych okolicznościach mogą wymagać różnego stopnia 
pewności. Jego ocena wobec danego argumentu jest przedmiotem kryterium 
wiarygodności.
 Mówiąc krótko, kryterium wiarygodności argumentu jest funkcją jego treści  
i kontekstu, w którym się pojawia. Argument, który ma przekonać radę dziel-
nicy do zainstalowania świateł na uczęszczanym skrzyżowaniu będzie wymagał 
słabszego dowodu, niż argument mający przekonać Radę Bezpieczeństwa ONZ 
do zatwierdzenia ataku „wyprzedzającego”. Zakres, waga i konsekwencje tych 
dwóch argumentów różnią się zdecydowanie, więc siła dowodu również powinna 
się różnić.
 Także kontekst silnie wpływa na siłę dowodu, której będą wymagali słuchacze 
do zaakceptowania argumentu. Innymi słowy, standard wiarygodności może  
się zmieniać w zależności od tego, „gdzie” argument się pojawia.
 Teoretyk argumentacji Thomas Goodnight twierdzi, że argumenty 
funkcjonują odmiennie w zależności od tego, gdzie się pojawiają. Opisuje on 
różnice pomiędzy sferą osobistą (pomiędzy dwiema osobami, które wchodzą 
ze sobą w kontakt), sferą techniczną (pomiędzy dwoma autorytetami w dziedzinie 
takiej jak medycyna czy inżynieria) i sferą publiczną (pomiędzy członkami społecz-
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ności, których łączy konieczność podjęcia kolektywnej decyzji). Każda z nich 
wymaga odmiennego podejścia do wprowadzenia słuchaczy na poziom pewności 
wystarczający do zaakceptowania stwierdzenia . Siła dowodu wymagana do prze-
konania odbiorców w sferze publicznej prawdopodobnie będzie odmienna od tej 
wymaganej w sferze technicznej.
 Weźmy pod uwagę debatę na temat zmian klimatycznych: w sferze technicz-
nej do zbudowania wiarygodności argumentu „aktywność człowieka powoduje 
globalne ocieplenie” potrzeba lat zbierania danych, analiz, raportowania i tes-
towania hipotez. W sferze publicznej, nienaukowy wpływ (taki jak popularność 
filmu „Niewygodna prawda” byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ala 
Gore`a) często wystarcza do podjęcia działań mających na celu powstrzymanie 
zmian klimatycznych.
 Stosując kryterium wiarygodności by przeciwstawić się argumentowi, należy 
udowodnić, że nie jest on wystarczająco przekonujący. Najłatwiej to osiągnąć 
odnosząc się do sfery, w której pojawia się argument („Wnioskowanie mojego 
przeciwnika mogłoby przekonać jego znajomego, ale nie jest ono wystarczająco 
wiarygodne by mogło stać się podstawą działań państwa”) albo porównując 
stopień wiarygodności argumentu z konsekwencjami działań jakie niesie ze sobą 
jego zaakceptowanie („Załóżmy, że nie jesteśmy w stanie udowodnić, że wyco-
fanie naszych wojsk z Iraku doprowadzi do wojny domowej, ale możliwe konsek-
wencje jej wybuchu każą nam odrzucić ten pomysł”). 

S t r u K t u r a  z b i j a n i a

 Strukturyzowanie zbijania argumentów to kluczowa umiejętność dla 
osiągnięcia sukcesu. Doskonalenie jej wymaga znajomości ogólnych zasad i sche-



86

matów krytyki argumentów.
 Obalenie argumentów będzie tym efektywniejsze, im bardziej zgodne z dwo-
ma poniższymi zasadami. Po pierwsze powinieneś zawsze odpierać argumenty 
przeciwnika przed rozpoczęciem budowania własnych. Zawsze pozostawiaj 
sędziego na własnym terytorium. Angażując się w dekonstrukcję, operujesz na 
terenie wytyczonym przez przeciwnika. Ten obszar – niezależnie od tego, jak  
dobrze potrafisz odeprzeć argumenty - dalej należy do przeciwnika,  jednak two-
ja odpowiedź sprawia, że nabierają one w oczach sędziego znaczenia. Zgodnie  
z zasadą świeżości, słuchacze najlepiej będą pamiętali to, co zostało powie-
dziane jako ostatnie, zatem zawsze powinieneś starać się pozostawić słuchaczy  
z własnymi argumentami.
 Po drugie, dekonstrukcja zaczyna się od nazwania argumentów, które 
będziesz atakował.  Pierwszym elementem efektywnej krytyki jest ustawienie 
argumentów w korzystny sposób. Prawdopodobnie najlepszym jest maksy-
malne skrócenie argumentu - sprowadzenie skomplikowanej, pełnej szczegółów 
wypowiedzi do samej esencji. W ten sposób, jeśli przeciwnik zbudował trzy duże, 
rozwinięte i dobrze uzasadnione argumenty, obalanie rozpoczniesz od stresz-
czenia ich w trzech stwierdzeniach. W rezultacie siedmiominutowa, dobrze  
przygotowana mowa zostaje zredukowana do kilku zdań, co nie zmienia faktu,  
że wszystkie z nich wymagają odpowiedniej riposty (która nie powinna trwać 
dłużej niż pierwsze 90 sekund).

s c h e m a T  z b i j a n i a

 Zbijanie to skomplikowany, zróżnicowany, zależny od treści oraz kontekstu 
argumentów proces. Jest on jednak oparty  na prostym schemacie, który nadaje
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mowie spójność i klarowność. Ten schemat składa się z trzech elementów: Iden-
tyfikacja, Krytyka i Objaśnienie (IKO).

1. Zidentyfikuj argumenty przeciwnika. Na samym początku należy 
zasygnalizować publiczności, które argumenty przeciwnika zamierzasz podważyć. 
Jeśli to możliwe, powinieneś używać terminów i nazw, których używał przeciwnik. 
Jeśli sędzia nie będzie wiedział do których argumentów przeciwnika się odnosisz, 
z pewnością nie będzie to udana próba. Oczywiście staraj się nie rezygnować  
z redefiniowania argumentów na swoją korzyść.

2. Przeprowadź krytykę argumentów. To najważniejszy krok w zbijaniu. W tym 
momencie powinieneś pokazać niedopowiedzenia i wykazać błędy we wnioskow-
aniu przeciwnika. Najłatwiej to zrobić korzystając ze standardów argumentacji 
omawianych wcześniej w tym rozdziale. Możesz podważyć argumenty przeciw-
nika pokazując, że wsparcie dla dowodu nie jest akceptowalne, wnioskowanie nie 
jest odpowiednie dla zaistniałej konkluzji, albo że argument nie spełnia w danym 
kontekście kryterium wiarygodności.

3. Objaśnij znaczenie krytyki dla obalenia argumentu. Ostatnim krokiem po-
winno być wytłumaczenie znaczenia podjętej krytyki. W tym miejscu powinieneś 
wykazać, dlaczego niespełnianie przez argument standardów akceptowalności, 
istotności i wiarygodności ma niebagatelne znaczenia dla podważenia  
wnioskowania przeciwnika. Najczęściej sprowadza się to do pokazania, jak argu-
menty składały się na argumentację i dlaczego ich podważenie ją osłabia albo 
podważa. W tym miejscu możesz również pokazać, jak twoja własna argumen-
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tacja przewyższa tę przeciwnika. 
 Obalanie argumentacji z wykorzystaniem schematu IKO może przebiegać w 
następujący sposób:
 Nasi przeciwnicy przytoczyli trzy argumenty by wykazać, że kary cielesne
 powinny zostać prawnie zakazane. Twierdzą, że kary cielesne podobne są
 znęcaniu się nad dziećmi [identyfikacja argumentu przeciwnika]. To po-
 równanie posiada szereg wad: nie tylko kary cielesne od lat są legalną 
 metodą wychowawczą, są również powodowane miłością i troską, 
 a także pragnieniem nauczenia dziecka odróżniania zachowań pożąda-
 nych od niepożądanych [krytyka argumentu przeciwnika; zastosowanie 
 standardu adekwatności do wskazania wad argumentu]. Ponieważ kar 
 cielesnych nie możemy porównywać do prawnie zabronionego znęcania 
 się nad dziećmi, nie istnieje żadna postawa prawna, w oparciu o którą 
 moglibyśmy tych pierwszych prawnie zakazać [objaśnienie znaczenia 
 dekonstrukcji dla obalenia całej argumentacji].
 Zbijanie napędza dyskusję, poddawanie w wątpliwość ścierających się ze 
sobą argumentów odróżnia debaty od przemawiania. Jeśli osadzimy zbijanie  
w standardach oceny argumentu i dobrze ułożymy strukturę, krytyka będzie  
w stanie wyciągnąć na światło dzienne wszystkie słabości argumentacji. Tym 
samym stanowi niezbędny etap przekonywania słuchaczy do własnego zdania.

Ramowanie

 Konstruowanie i dekonstruowanie argumentów to ważne umiejętności, 
które należy doprowadzić do perfekcji. Same w sobie nie są jednak wystarczające. 
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Oprócz tego należy starać się kontrolować, jak inni debatanci postrzegają ar-
gumenty, wchodzą z nimi w interakcję i je rozpatrują. Nie jest to wcale łatwe.  
Nie masz możliwości kontrolowania myśli sędziów i innych mówców. Możesz  
jednak wpływać na ich rozumienie tematyki debaty, a zatem na to, jakie argu-
menty zostaną uznane za najbardziej zasadne.
 Metafora „ramowania” uwypukla fakt, że argumenty można przedstawić  
w odmienny sposób, tak, jak obraz można powiesić w wielu ramach. To, w jaką 
ramę włożymy obraz - jaki będzie miała kolor i fakturę, czy będzie zdobiona czy 
prosta, a także relacja jej wielkości do rozmiaru obrazu - będzie wpływało na to, 
jak postrzegamy dzieło. Analogicznie, nadana argumentowi podczas debaty per-
spektywa będzie oddziaływała na jego postrzeganie.
 Weźmy pod uwagę spór pomiędzy przeciwnikami palenia i przedstawicielami 
przemysłu tytoniowego o regulacje sprzedaży i palenia papierosów. Przeciwnicy 
palenia twierdzą, że debata dotyczy zdrowia jednostek (palących i niepalących) 
 i obciążeń, jakie na finanse publiczne nakłada palenie. Przemysł tytoniowy ramu-
je ją jako konflikt o wolność jednostki i prawo do swobodnego wyboru, stawiając 
tym samym ewentualną regulację sprzedażny tytoniu obok innych sporów  
o wolności obywatelskie. Obie strony mają rację. Zgodnie z tym co twierdzą 
przeciwnicy palenia, sprzedaż wyrobów tytoniowych zagraża zdrowiu jednostki  
i dobrobytowi społeczeństwa. Jest również prawdą, jak twierdzi przemysł tyto-
niowy i jego zwolennicy, że limitowanie dostępu do produktów tytoniowych ogra-
niczy wolność jednostki i wolność wyboru. Ten konflikt, jak wiele innych, zostanie 
rozstrzygnięty na korzyść strony, która kontroluje przedmiot debaty: to, o czym 
debatujemy, w dużej mierze determinuje zwycięzcę. Jeśli jesteśmy przekonani,
że debata dotyczy zdrowia jednostki i społeczeństwa, to zwolennicy regulacji
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z dużym prawdopodobieństwem odniosą sukces. Jeśli uważamy, że jest to  
debata o wolnościach obywatelskich, to zdecydowanie szybciej przystąpimy do 
przeciwników regulacji.
 Podsumowując, ramowanie definiuje kontekst, wedle którego oceniane 
będą argumenty. Ten obszar - pole argumentacji w umyśle sędziego - ma klu-
czowe znaczenie dla obydwu drużyn. Tak jak przewaga własnego boiska w spor-
cie, możliwość debatowania w obrębie własnych definicji daje znaczną przewagę. 
W przeciwieństwie do sportu, przewaga ta nie polega tylko na wyborze boiska,  
ale również zasad, celów i kryteriów oceny debaty.
 Ramowanie można podzielić na dwa typy: prospektywne i retrospektywne. 
Prospektywne polega na definiowaniu debaty na samym jej początku (albo  
w momencie włączenia się drużyny do debaty). Retrospektywne ramowanie za-
chodzi wtedy, kiedy debatant podsumowuje i ponownie przedstawia argumenty  
w odniesieniu do tez przeciwnika. Choć to przede wszystkim domena końca  
debaty, retrospektywne ramowanie może się pojawić (jednak w mniejszym sto-
pniu) pod koniec każdej mowy.

p r o S p e K t y w n e  r a m o w a n i e

 W biegach cel wyścigu jest zawsze określany zanim zawodnicy staną na linii 
startu. W przypadku maratonu zawodników od mety zawsze dzielą 42 kilometry  
 195 metrów. Rozpoczynanie wyścigu bez wyznaczonego dystansu wydaje się dzi-
wacznym pomysłem. Gdyby uczestnicy sami wybierali metę, byłoby to jeszcze dzi-
wniejsze. W debacie tak właśnie się dzieje. Debatanci wybierają trasę, jej długość 
i metę. Robiąc to, nie tylko muszą walczyć o zajęcie strategicznego obszaru myśli 
sędziego, muszą również uzasadnić rozmiar, granice i samo istnienie tego tery-
torium.
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 Prospektywne ramowanie to walka o terytorium debaty. Czasami może być 
bardzo istotne, zwłaszcza kiedy drużyny mają to samo wyobrażenie o warun-
kach rozgrywania debaty. W takim wypadku debata będzie dotyczyła tylko  
argumentów forsowanych przez strony. Zdarza się jednak , że spór o teryto-
rium debaty będzie kluczowy i drużyna, która zdoła rozstrzygnąć go na swoją 
korzyść będzie od razu bliska wygranej. Spór o ramowanie debaty będzie w takim  
wypadku najważniejszy (tak jak w przykładzie dotyczącym kontrowersji związanych 
z regulowaniem sprzedaży tytoniu). 
 Prospektywne ramowanie najczęściej przyjmuje dwie formy: rozpoznania 
pytań stojących za tezą albo definicji pojęć ujętych w tezie.
 Rozpoznanie pytań stojących za tezą to próba odkrycia kluczowego kon-
fliktu debaty. To, co zostanie uznane za najważniejsze pytanie debaty nie  
tylko da przewagę w ustalaniu terytorium sporu. Postawione właściwie, pokaże 
również pierwszy punkt sporu pomiędzy Rządem a Opozycją. Weźmy pod uwagę 
tezę “Rodzice muszą wyrazić zgodę na aborcję nieletniej”. Zawiera ona szereg 
potencjalnych rozwinięć: debata może dotyczyć tego, czy aborcja powinna być 
dozwolona. Może również koncentrować się na kwestii, czy nieletni podejmują 
racjonalne decyzje dotyczące przerwania ciąży. Może również dotyczyć tego,  
czy rodzice są najlepszymi (koniecznymi/jedynymi) osobami, które mogą działać  
w imieniu dziecka. Każdy z tych punktów sporu może być interesującym ob-
szarem dowodzenia; jedne bardziej korzystne dla Rządu, drugie dla Opozycji. 
Zwycięska drużyna powinna najpierw określić to, na czym się skupi, a następnie 
przekonać słuchaczy, że to właściwy obszar.
 Definiowanie pojęć to drugi wariant prospektywnego ramowania, który 
wpływa na obszar debaty. Weźmy pod uwagę tezę “Ta izba zakazałaby palenia”.
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W zależności od definicji pojęć, debata może dotyczyć zakazu palenia w pewnych 
miejscach takich jak bary i restauracje albo koncentrować się na zakazie pale-
nia w miejscach publicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dozwoloną 
interpretacją tezy może być również uznanie tytoniu za zabronioną substancję, 
co wyeliminowałoby problem palenia. Terytorium debaty - rama, w której będzie 
się ona odbywać - z reguły zależy od zdefiniowania pojęć przez Rząd. Pamiętaj 
jednak, że Opozycja może je zakwestionować albo zdefiniować temat na nowo  
i tej interpretacji bronić.
 Oba warianty pojawią się prawdopodobnie w pierwszych zdaniach mowy  
i będą wzmacniane przez kolejne argumenty. Nic dziwnego więc, że prospek-
tywne ramowanie jest najbardziej widoczne w pierwszej mowie każdego zespołu.

r a m o w a n i e  r e t r o S p e K t y w n e

 Retrospektywne ramowanie jest odwrotnością ramowania prospektywnego. 
Pojawia się ono najczęściej w mowach kończących debatę. Osoby odpowie- 
dzialne za podsumowanie w obu drużynach powinny na nowo przedstawić  
argumenty stron tak, aby przybliżyć własną drużynę do zwycięstwa. Retrospek-
tywne ramowanie, jak sama nazwa wskazuje, to patrzenie wstecz na debatę. Trzy  
elementy są dla tej umiejętności kluczowe.
 Po pierwsze, efektywne retrospektywne ramowanie wymaga zidentyfikow-
ania najważniejszych kwestii poruszonych w debacie. Kluczowe kwestie to te, 
które pozwolą odpowiedzieć na pytania implikowane przez tezę. Należy spojrzeć 
na całą debatę – a zatem argumenty obu stron. Umiejętność spojrzenia na 
debatę oczyma sędziego to jeden z sekretów najlepszych debatantów. Niestety, 
poza samym sędziowaniem, nie ma żadnego sekretnego sposobu by nauczyć się
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myśleć jak sędzia. Jeśli ogólne przyjrzenie się debacie nie pozwala zdecydować 
się na najważniejsze jej punkty, być może będziesz zmuszony do zastoso-
wania innych standardów istotności: będziesz musiał przekonać sędziego,  
że najważniejsze kwestie to być może te, którym najbardziej się przeciwstawiano 
albo te, które najbardziej przemawiają za przyjętą strategią. Niezależnie od tego, 
zidentyfikowanie istotnych kwestii sprawia, że pozostałe tracą na znaczeniu.  
Musisz jednak pamiętać, żeby wybrać takie kwestie, które są również najważniejsze 
dla sędziego.
 Retrospektywne ramowanie wymaga także wzięcia pod uwagę sposobu 
organizacji poruszanych kwestii. Możesz zacząć od najważniejszych pól sporu 
albo nimi zakończyć, możesz stwierdzić, że niektórymi kwestiami trzeba się 
zająć przed innymi, możesz w końcu zechcieć wyeksponować wątki szczególnie  
korzystne. Niezależnie od wyboru należy wykazać sędziemu, że nie wszystkie 
kwestie są równe. 
 Na koniec, kiedy już zebrałeś najważniejsze punkty sporu i ustawiłeś je 
odpowiednio, musisz pokazać, że wysuwane przez twoją drużynę argumenty 
okazały się kluczowe, a jeśli tak się nie stało, to że dana kwestia nie jest tak ważna 
jak ta, w której argument twojej strony miał decydujące znaczenie. Tym samym 
musisz zidentyfikować zwycięzców w poszczególnych polach sporu i pokazać jak 
mają się one do siebie, aby wreszcie ocenić czy należy poprzeć, czy odrzucić tezę.
 Przytoczone porady dotyczące prospektywnego i retrospektywnego ramo-
wania są tylko punktem wyjścia do mistrzowskiego opanowania tej umiejętności. 
Skuteczne ramowanie zależy w dużej mierze od biegłości w identyfikowaniu  
i strukturyzowaniu argumentów ścierających się w punktach spornych.
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r a m o w a n i e  d e b a t y  p o p r z e z  n a d a n i e  j e j  S t r u K t u r y

 Zbyt często debatanci nie przykładają wystarczającej wagi do całościowej 
struktury debaty i nie są w stanie pokazać miejsc, w których ich argumenty 
wyraźnie ścierają się z argumentami przeciwnika.
 Najczęściej są obsesyjnie skupieni na własnych pomysłach, koncentrują 
się na własnych argumentach i w konsekwencji nie potrafią zdekonstruować  
argumentów przeciwnika i na nie odpowiedzieć, nie widzą też jak ich argumenty 
wchodzą w interakcje. Mówiąc prościej, nie dostrzegają lasu (kwestii spornych 
wynikających ze ścierania się argumentów), bo przyglądają się pojedynczym drze-
wom (własnemu wkładowi w debatę).
 Świadomość funkcji i znaczenia obu rodzajów ramowania do pewnego 
stopnia pomaga walczyć z opisywanym problemem. Jednakże sama w sobie 
świadomość tego, że musisz tworzyć ramy nie jest wystarczająca. Musisz na nowo 
opowiedzieć rundę poprzez kwestie sporne, które wspierają obraną strategię 
kontrolowania debaty.
 Dobrą metaforą opowiedzenia debaty jest dbanie o porządek. Każdy dom 
brudzi się od codziennej aktywności: zostawiamy ubrania na podłodze, książki  
na stole, sprzęt ogrodniczy na podwórzu. Podobnie debata z czasem staje 
się coraz bardziej zagmatwana. Przy ośmiu mówcach, z których każdy chce 
powiedzieć coś nowego, bałagan jest nie do uniknięcia.
 Tak jak dom, który raz na jakiś czas warto uprzątnąć - debata może stać 
się bardziej przejrzysta i produktywna, jeśli tylko jej uczestnicy podporządkują 
się strukturze. Porządkujemy dom odkładając rzeczy na miejsce: ubrania do 
kosza na brudy albo z powrotem do szafy, książki na półkę, a sprzęt ogrodniczy
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do schowka. Zaprowadziwszy porządek w domu mieszka się dużo łatwiej  
i przyjemniej: po koszulę wystarczy sięgnąć do szafy, książkę ściągamy z półki itd.
 Podobnie ciągłe próby porządkowania argumentów pozytywnie wpływają na 
przebieg debaty. Jest bardziej przejrzysta, łatwiej porównywać argumenty, a ich 
grupowanie może dodatkowo pełnić funkcję strategiczną.
 Próby grupowania podobnych argumentów to nic innego, jak definio-
wanie kwestii spornych, do których te argumenty przynależą. Jak twierdziłem 
w Roz-dziale 3, argumenty są konstruktami - produktami wysiłków debatantów  
o wytyczenie granic sporu. Ogólnie rzecz biorąc, grupowanie to wysiłek mający  
na celu właściwe określenie poziomu abstrakcji. Pole sporu musi być wystarczająco 
szerokie, żeby móc przyporządkować mu argumenty i na tyle wąskie, by pozwolić 
na sensowną ich ocenę.
 Na potrzeby analizy języka lingwista S. I. Hayakawa stworzył „drabinę  
abstrakcji” pokazującą, jak porządkujemy rozumienie otaczającego nas świata. 
W najsławniejszej analizie zmiany języka w zależności od stopnia abstrakcji 
Hayakawa posługuje się przykładem krowy. W zależności od celu aktu komuni-
kacyjnego, mówca będzie wybierał pomiędzy słowami na różnych poziomach 
abstrakcji.

bogactwo 
zasób

majątek farmy
bydło
krowa
mućka

bardziej abstrakcyjne

mniej abstrakcyjne
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 W ten sam sposób przy identyfikacji właściwego poziomu abstrakcji można 
znajdować właściwe nazwy dla punktów sporu. W dyskusji o krowie, by osiągnąć 
wybrany cel można posługiwać się różnymi stopniami abstrakcji, a język opisu 
argumentów będzie się różnił w zależności od stopnia abstrakcji. Weźmy pod 
uwagę debatę dotycząca zalegalizowania prostytucji, w której Rząd twierdzi, 
że nielegalna prostytucja tworzy sytuacje, w których prostytutki nie są w stanie 
zwrócić się o pomoc do organów państwa, co prowadzi do niekontrolowanej 
przemocy wobec nich.
 Ten konkretny argument posługuje się kategorią „środków prawnych”  
i niemożności ich zastosowania. Nadrzędna kategoria „środków odwoławczych” 
może zawierać argumenty dotyczące przemocy, a także oszustw, przed którymi 
prostytutki nie mają jak się bronić. Podobnie argumenty ze stopnia „środków 
odwoławczych” są tylko jednym typem nadrzędnego poziomu „równości” -  
kategorii, która może również obejmować argumenty dotyczące równych szans  
w gospodarce. Stosując określenia coraz bardziej abstrakcyjne, dojdziemy  
w końcu do momentu, w którym w ramach jednego określenia zostaną ujęte 
wszystkie argumenty Rządu.

argumenty rządu
prawa człowieka

równość
„środki odwoławcze”  
szanse ekonomiczne

przemoc 
 oszustwo

bardziej abstrakcyjne

mniej abstrakcyjne
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 Ustawienie argumentów na poziomie, który nada im strukturę i spójność 
stanowi wymagające wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych de-
batantów. Nie można jednak wyobrazić sobie sukcesów bez opanowania tej 
umiejętności. Kontrolowanie poziomu abstrakcji pomaga panować nad strukturą 
debaty i przez to sterować uwagą sędziów. Jednym z efektywnych sposobów 
identyfikowania i definiowania właściwych poziomów abstrakcji jest szukanie 
podobieństw pomiędzy poruszanymi kwestiami. Te podobieństwa są „para-
solem”, pod którym chowają się wszystkie argumenty. Identyfikowanie pojęć 
będących przedmiotem debaty rozpoczyna się od znalezienia języka opisu, 
który będzie na tyle abstrakcyjny, że zawrze w sobie potrzebne argumenty, a 
jednocześnie na tyle szczegółowy, że będzie w stanie nadać im odpowiednią 
wagę i znaczenie.
Weźmy pod uwagę debatę dotycząca palenia w miejscach publicznych. Pierwszy 
mówca Rządu może poruszyć następujące wątki:
 1. Bierne palenie jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia społeczeństwa.
 2. Palacze silniej obciążają publiczny system opieki zdrowotnej niż niepalący.
 3. Niepalący mają prawo do unikania biernego palenia w miejscach pub-
      licznych.

Pierwszy mówca Opozycji może odpowiedzieć własnym zestawem argumentów:
 A. Palacze dalej będą palić, teraz tylko w miejscach prywatnych.
 B. Zakazanie palenia w miejscach publicznych będzie niosło ze sobą poważne 
    konsekwencje dla sprzedawców, których działalność gospodarcza opiera 
     się o sprzedaż produktów tytoniowych.
 C. Zmniejszy się lojalność palaczy wobec odwiedzanych przez nich barów 
      i restauracji.
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 D. Palacze mają prawo dokonywać wyborów w przestrzeni publicznej.

W takiej sytuacji drugi mówca Rządu musi wybrać: może podjąć debatę z argu-
mentami, które niezależnie od siebie wygłaszają na przemian przedstawiciele 
Rządu i Opozycji albo może spróbować połączyć te argumenty w pojęcia 
definiujące punkty sporu. Zebranie istotnych argumentów obydwu stron pozwoli 
sędziemu dużo łatwiej zrozumieć i odnieść do siebie argumenty drużyn.
Powyższe argumenty można skategoryzować w następujący sposób:

Czy palenie szkodzi zdrowiu publicznemu?

 Rząd: argumenty 1 i 2     Opozycja: argument A

Jakie będą konsekwencje ekonomiczne?

      Opozycja: argument B i C

Czy palacze mają prawo palić w miejscach publicznych?

 Rząd: argument 3     Opozycja: argument D

Dzięki takiemu pogrupowaniu drugi mówca Rządu, oprócz dalszego wspierania 
propozycji, może kontrolować strukturę debaty łącząc argumenty ze zidenty-
fikowanymi punktami sporu. Nazwanie ich pozwoli mu również sterować uwagą 
sędziego, porównywać argumenty i pokazywać znaczenia poszczególnych punk-
tów sporu w debacie. Porządkowanie debaty poprzez grupowanie argumentów 
może dać znaczącą przewagę jednej ze stron.
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R o z d z i a ł  5

Mówcy i mowy

Brytyjska Debata Parlamentarna

 Brytyjska Debata Parlamentarna to oficjalny format Uniwersyteckich  
Mistrzostw Świata Debat. Jak sama nazwa wskazuje, format ten ma swoje  
korzenie w debatach brytyjskiej Izby Gmin. Z parlamentu został następnie 
przeniesiony na tamtejsze uniwersytety i w konsekwencji stał się oficjalnym 
formatem na turniejach na całym świecie. Tak jak w innych formatach debat,  
w debacie parlamentarnej (po angielsku British Parliamentary - BP) stają  
na przeciwko siebie dwie strony starające się przekonać panel sędziowski  
do przyjęcia albo odrzucenia tezy. Wybór strony Rząd albo Opozycja jak i sam 
dobór tezy jest niezależny od drużyny - wyboru dokonują organizatorzy turnieju. 
 W wielu formatach, szczególnie tych rozpowszechnionych w Stanach Zjed-
noczonych, w debacie biorą udział tylko dwie drużyny: za i przeciw tezie. Wynik 
tych debat jest jednoznaczny - jedna drużyna wygrywa, druga przegrywa.  
W BP debatują nie dwie, ale cztery drużyny, dwie które niezależnie od siebie 
argumentują za (Rząd), a dwie przeciw (Opozycja). Zamiast rywalizować wyłącznie 
o wygraną, drużyny współzawodniczą o zajęcie jak najwyższego z czterech miejsc.
 Debaty BP, w których rywalizujące ze sobą drużyny powinny również  
w pewnym stopniu się wspierać, mogą na samym początku być mylące dla osób
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przyzwyczajonych do innych formatów. Źródła tej różnicy można odnaleźć  
w systemach podejmowania decyzji, z których te formaty się wywodzą. Podczas 
gdy format debat uwzględniający dwie strony ma swoje korzenie w modelach 
sądowych (tak jak w sprawach karnych, prokuratura argumentuje za winą, a ob-
rona przeciwko winie oskarżonego), BP opiera się na modelu ustawodawczym, 
w którym strony Rządu i Opozycji reprezentują różniące się, ale komplementa-
rne interesy i współpracują by wcielić w je w życie. W takim systemie skrzydła 
partyjne albo koalicjanci starają się zbudować rządzącą większość np. PSL może 
współpracować z PO by stworzyć rząd i przegłosować wybrane ustawodawstwo. 
Jednym z głównych celów PSL jest troska o rozwój rolnictwa, PO natomiast 
modernizacja państwa, a obie współpracują by zmienić obowiązujące usta-
wodawstwo. W BP drużyny po stronie Rządu i Opozycji kooperują w podobny 
sposób. Otwierający Rząd i Zamykający Rząd argumentują za tezą. Otwierająca 
Opozycja i Zamykająca Opozycja argumentują przeciwko niej. Każda drużyna 
składa się z dwóch debatantów. Każdy z nich ma w debacie przypisaną rolę.

Otwierająca Opozycja
2. Lider opozycji
4. Wicelider Opozycji

Zamykający Rząd
6. Członek Rządu
8. Whip Rządu

Otwierający Rząd
1. Premier
3. Wicepremier

Zamykająca Opozycja
5. Członek Opozycji
7. Whip Opozycji



101

 Rozpoczynając od Premiera, przechodząc do Lidera Opozycji i tak na zmianę 
aż do końca ław obu stron każdy z debatantów wygłasza 7-minutową mowę.

  1. Premier 
  2. Lider Opozycji
  3. Wicepremier
  4. Wicelider Opozycji
  5. Członek Rządu
  6. Członek Opozycji
  7. Whip Rządu
  8. Whip Opozycji

 Podczas każdej z mów, debatanci przeciwnej strony mają możliwość przer-
wania mówcy i zadania krótkiego pytania lub wygłoszenia krótkiego komentarza. 
Mówca kontroluje przyznany mu czas w debacie, dlatego może zaakceptować 
lub odrzucić pytanie. By zabrać głos w trakcie mowy przeciwnika debatant  
powinien wstać i powiedzieć „pytanie” lub „sprostowanie” w dowolnym momen-
cie po pierwszej minucie i przed ostatnią minutą mowy. Jeśli pytanie zostanie 
zaakceptowane, pytający ma głos przez około piętnaście sekund. Na czas py-
tania zegar nie jest zatrzymywany i czas mówcy upływa bez zmian. Po pytaniu 
mówca kontynuuje mowę. Powinien on w tym momencie lub w dalszym jej ciągu 
odnieść się do treści pytania. Ocena debatanta w oczach sędziego zależy również  
od wysiłków (udanych lub nie) by zadawać i odpowiadać na pytania.
 Przedstawiwszy pokrótce schemat debaty, przejdę teraz do szczegółowej 
analizy wymienionych ról i pokażę jak każdy mówca ma za zadanie zaangażować 

7 minut
7 minut
7 minut
7 minut
7 minut
7minut
7 minut
7minut
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się w konstrukcję, dekonstrukcję i ramowanie argumentów. Dla łatwiejszego zro-
zumienia przedstawię je na przykładzie tego, jak mogłaby się potoczyć debata, 
której teza brzmi „Ta Izba zakazałaby stosowania kary śmierci”.

Mowa Premiera

 Jako pierwszy mówca Premier obarczony jest szczególnym zadaniem: musi 
zdefiniować tezę tak aby obie strony miały teoretycznie równe szanse, a także 
przedstawić argument(y) przemawiające za stanowiskiem Otwierającego Rządu. 

r a m o w a n i e

 Najważniejszym zadaniem Premiera jest tak zdefiniować debatę, aby deba-
tanci i sędziowie zrozumieli jej kontekst i cel. Teza w debatach BP najczęściej 
przedstawiona jest w formie propozycji wprowadzenia nowego prawa „Ta Izba 
zakazałaby stosowania kary śmierci” lub „Ta Izba uważa, że Indie powinny stać się 
stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ”.
 Premier jest zobowiązany zapewnić klarowność debaty poddając pod 
dyskusję pewną propozycję. Żeby debata miała sens, to znaczy, aby Opozycja 
mogła podważyć zdanie Rządu, a Zamykający Rząd mógł rozwinąć argumentację 
wspierającą tezę, i aby sędziowie mogli rozważyć argumenty za i przeciw, de-
batanci muszą jednako rozumieć to, o co się spierają - jaką propozycję debatują. 
W przypadku naszej hipotetycznej debaty o zakazie stosowania kary śmierci, dwie 
różne debaty mogą mieć miejsce w zależności od tego, czy Otwierający Rząd zde-
cyduje się na propozycję „zakazania stosowania kary śmierci dla nieletnich” czy 
„zakazania stosowania kary śmierci we wszystkich przypadkach” (powinien zdecy-
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dować się na tę drugą, ale o tym później). Zdefiniowanie tezy w sposób, który 
umożliwi najbardziej merytoryczną, produktywną i skoncentrowaną na pojedyn-
czym zagadnieniu debatę jest głównym zadaniem Premiera. 
 W pewnych przypadkach, stworzenie propozycji dla debaty wymaga od Pre-
miera dłuższego wyjaśnienia w jaki sposób proponowane zmiany miałyby zostać 
wprowadzone. To wyjaśnienie nazywane jest „modelem” i powinno zostać przed-
stawione na początku mowy. Model ma za zadanie opisać sposób wprowadzenia 
zmian ujętych w tezie oraz związane z nim ograniczenia. Teza „Ta Izba zakazałaby 
palenia” wymaga od Premiera podania większej liczby szczegółów. Oznacza to,  
że Premier powinien opisać rodzaj zakazu („zakażemy produkcji, sprzedaży i kon-
sumpcji tytoniu we wszystkich formach”) oraz przedstawić sposób wymuszania 
przestrzegania zakazu („łamiący prawo byliby narażeni na sankcje prawa karnego 
i cywilnego, współmierne do wykroczenia, począwszy od kar pieniężnych za po-
siadanie, do kary więzienia za powtarzające się próby produkcji i dystrybucji”). 
W niektórych przypadkach, Premier może przedstawić instytucję odpowiedzialną 
za wprowadzenie nowego prawa w życie, sposób finansowania zmian oraz inne 
szczegóły, które wyjaśnią zamysł Rządu.
 Czasem zdefiniowanie tezy ogranicza się do definicji pojęć zawartych  
w tezie. Niektóre tezy są tak szczegółowe, że nie wymagają prawie żadnej do-
datkowej interpretacji, na przykład „Ta Izba uważa, że państwowe systemy  
opieki zdrowotnej powinny odmówić leczenia bezpłodności w sytuacjach kiedy  
kobieta ukończyła 42. rok życia”. W tym wypadku, zasady zmian zawarte w tezie 
są klarowne. Premier mógłby może jeszcze uszczegółowić, które metody leczenia 
stałyby się niedostępne albo powołać się na przykład kraju, w którym taki system 
obowiązuje. Jest jednak dość oczywiste, że sposób w jaki sformułowano tę tezę,
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zmusza Premiera do prezentacji argumentów wspierających odmowę każdego 
sposobu leczenia w publicznej służbie zdrowia. Choć premier musi zdefiniować 
debatę, to o tym, jak to zrobi może zadecydować sam. Generalnie, decyzja  
ta powinna być podyktowana zrozumieniem tego, jak sędziowie ocenią definicję.
 Dokładniej mówiąc, Premier powinien zawsze myśleć w kategoriach 
zapewnienia „lepszej debaty”. Stosując standard „lepszej debaty” sędziowie 
próbują odpowiedzieć na pytanie „czy wysiłki debatanta powodują, że debata jest 
lepsza?”. W przypadku Premiera decyduje o tym propozycja, która nie powinna 
ograniczać potencjału opozycji i nie odbierać jej zbyt wielu argumentów poprzez 
zbytnie zawężenie pola manewru. 
 Właśnie w tym momencie różnica pomiędzy propozycją „zakazu stosow-
ania kary śmierci dla nieletnich” i „zakazu stosowania kary śmierci we wszystkich   
przypadkach” staje się widoczna. Ta pierwsza wydaje się łatwiejsza dla Rządu 
tyko dlatego, że wąska propozycja nadmiernie ogranicza potencjał Opozycji  
do argumentacji. Opozycja, która przygotowała się do debaty o zakazie stoso-
wanie kary śmierci zakładając, że będzie argumentować za stosowaniem kary 
śmierci w wielu różnych przypadkach, będzie musiała zmienić uprzednio przy-
gotowane argumenty, a część nawet odrzucić. Ponadto, jako że debata o tym,  
czy należałoby zakazać kary śmierci dla nieletnich odbywa się na ograniczonym 
terytorium, jest mniej prawdopodobne, że zapewni ono wystarczająco płodny 
grunt do tworzenia argumentów dla pozostałych siedmiu mówców.
 Żeby nie było wątpliwości: debata o tym, czy należałoby zakazać stosowania 
kary śmierci wobec nieletnich jest sensowna i potencjalnie bardzo interesująca. 
W tym wypadku jednak debatanci zostali postawieni przed ogólniejszą tezą  
o zakazaniu stosowania kary śmierci jako takiej. Zawężanie propozycji do wyłącz-
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nie nieletnich wydaje się mieć na celu wyłącznie osiągnięcie strategicznej prze-
wagi, a nie refleksję nad samą tezą. Większość sędziów potraktuje taką strategię 
jako unikanie problemu, a nie strategiczny spryt, i zgodnie z tym przekonaniem 
ją oceni.
 Koniec końców, najlepsza ramą jaką może przedstawić Premier jest ta, która 
uczyni debatę bardziej klarowną; przedstawi plan zmian, którego może bronić 
Rząd, i który może krytykować Opozycja, oraz taką, która jest zgodna z tezą 
i prowadzi do „lepszej” debaty.

a r g u m e n t a c j a  K o n S t r u K t y w n a

 W większości przypadków ramowanie powinno zająć Premierowi 1 – 1,5 
minuty. Najważniejszą częścią jego mowy jest jednak argumentacja mająca na 
celu udowodnienie słuszności przedstawianej propozycji.  Jest ona produktem 
przemyślanej analizy i syntezy potencjalnych argumentów strony rządowej. 
Najczęściej Premier zaprezentuje dwa do trzech argumentów za propozycją. 
Mogą być one niezależne bądź logicznie powiązane, muszą jednak stanowić 
pełny, urozmaicony i gruntowny dowód wspierający propozycję. Więcej o tworze-
niu konstruktywnych argumentów, pisałem w Rozdziale 3 w części poświęconej 
konstruktywnej argumentacji.

z b i j a n i e

 Większość mów Premiera nie skupia się na kontrargumentacji z jednego 
prostego powodu: jako pierwsza nie może się ona jeszcze odnieść do stanowiska 
Opozycji. Mimo tego niektórzy przedstawiają potencjalne argumenty Opozycji  
i z góry je krytykują. Nie należy jednak tej strategii nadużywać. Mimo że może dać 
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przewagę umniejszając zasługi przeciwnika, który przedstawi zasygnalizowany  
już argument, takie spychanie Opozycji do defensywy jest ryzykowne. Często 
zdarza się, że Premier przypadkowo nakieruje Opozycję na argument, który  
inaczej nie pojawiłby się, a który sędziowie zapiszą na jej korzyść.

m o w a  p r e m i e r a  w  d e b a c i e  o  K a r z e  ś m i e r c i

 W naszej hipotetycznej debacie Premier powinien zdefiniować tezę jak  
najszerzej, by pozwolić na dogłębną analizę problemu. Po przedstawieniu pros-
tego modelu wyjaśniającego, kto zakaże stosowania kary śmierci (wszystkie kraje, 
które chcą pozostać członkami ONZ), w przypadku jakich przestępstw (wobec 
wszystkich, we wszystkich przypadkach) i nadmieniwszy, że nawet ci, którzy 
byli skazani na karę śmierci, ale jeszcze oczekują wyroku, zostaną ułaskawieni, 
Premier powinien przejść do zaprezentowania stanowiska opartego na dwóch 
argumentach. Po pierwsze, nie ma żadnych dowodów empirycznych na to,  
że kara śmierci odstrasza przestępców. Zarówno kraje dopuszczające karę 
śmierci jak i te jej zakazujące mają podobne statystyki przestępczości. Ponadto 
kara śmierci jako środek odstraszający z reguły nie działa w przypadku zbrodni 
na nią zasługujących tj. morderstwo czy gwałt, ponieważ popełnia się je w afekcie, 
co oznacza, że sprawca nie myśli racjonalnie o konsekwencjach swoich czynów.
 Następnie Premier przechodzi do rozwinięcia drugiego argumen-
tu dotyczącego nieuniknionych błędów, które przytrafiają się wymiarowi 
sprawiedliwości. W przypadku kary śmierci błędy wynikające ze złego rozpatrze-
nia sprawy albo niewłaściwej oceny sędziego nie mogą być zweryfikowane  
po wykonaniu wyroku. Dlatego też, argumentuje Premier, ponieważ istnieje wiele 
wad praktycznych, powinno się kary śmierci całkowicie zakazać. 
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 W notatkach taka mowę można przedstawić w następujący sposób:

m o w a  l i d e r a  o p o z y c j i

 Podczas gdy na Premierze spoczywa obowiązek zdefiniowania tezy i zary-
sowania strategii strony rządowej, Lider Opozycji dzieli przynajmniej część tego 
obowiązku. Jako pierwszy mówca Opozycji jest odpowiedzialny za przedstawienie

 Premier                                                                                                 Lider opozycji
Model: Wszystkie kraje członkowskie ONZ natychmiast 
zaprzestają stosowania; zamiana na wyroki dożywocia

1. KŚ nie stanowi środka odstraszającego
 A. Brak dowodów empirycznych
 B. Nie oddziałuje na zbrodnie w afekcie
2. Nieodwracalne błędy
 A. System jest omylny

 Wicepremier                                                                                                Wicelider

 Członek rządu                                                                                           Członek opozycji

 Whip rządu                                                                                           Whip opozycji
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strategii swojej strony oraz za wprowadzenie argumentów poprzedzone zbiciem 
argumentów Rządu.

r a m o w a n i e

 Lider Opozycji musi podjąć decyzję w jaki sposób odnieść się do argumentów 
Premiera. Przede wszystkim, musi zdecydować czy zaakceptuje interpretację 
tezy. W większości przypadków powinien to zrobić. „Sprawiedliwe’ definicje  
(a tym bardziej to, jak Opozycja powinna zachować się wobec tej, którą uzna za 
‘niesprawiedliwą’) są często sporym problemem szczególnie dla nowicjuszy. Dla 
tego też poświęcę tutaj trochę miejsca by opisać metody, których nie powinno 
się stosować. Kilka poniższych obserwacji powinno pomóc podjąć decyzję o tym,  
czy podważyć definicję Premiera. 
 Po pierwsze, pamiętaj, że teza debaty również podlega debacie. Interpre-
tacja premiera nie jest święta. Jest takim samy argumentem jak każdy inny -  
podatnym na potencjalne błędy i zasługuje na taką samą krytykę. 
 Tak jak Premier, Lider Opozycji jest zobligowany do przestrzegania standardu 
„lepszej debaty”. Innymi słowy, decyzja o zakwestionowaniu definicji musi zostać 
podjęta ze względu na konsekwencje dla poziomu debaty.  Często będzie ona 
lepsza, jeśli Lider Opozycji zaakceptuje wąsko zdefiniowaną „niesprawiedliwą” 
definicję i zamiast próbować ją kwestionować, postara się stworzyć najlep-
sze możliwe argumenty. Podważenie propozycji Premiera skutkuje podziałem  
na dwa niezależne terytoria debaty. W związku z tym decyzji tej nie powinno się 
podejmować pochopnie. 
 Z powodu powyższych przeszkód niewiele prób kończy się powodzeniem.  
W moim debatanckim doświadczeniu, które zaczęło się wyjazdem na WUDC 
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w 1992, nigdy nie widziałem próby podważenia definicji, która zakończyłaby się 
sukcesem. Jednym słowem, Otwierający Rząd z reguły definiuje debatę zgodnie 
z jej duchem, a Otwierająca Opozycja z reguły akceptuje tę definicję. Tak już 
przyjęło się postępować.
 Jeśli jednak Lider Opozycji myśli, że najlepszą opcją jest zakwestiono- 
wanie definicji, powinien podążać następującymi krokami. Po pierwsze, musi być  
absolutnie pewny, że jego interpretacja jest dużo bardziej zgodna z problemem, 
który stawia teza. Na przykład wtedy, kiedy Premier niewłaściwie zrozumiał tezę. 
Wyobraźcie sobie, że Premier otwierając debatę o zakazie stosowania kary 
śmierci przekonuje, że bicie dzieci powinno być nielegalne. Pomylił karę cielesną 
z karą śmierci i zdefiniował debatę w sposób całkowicie nieistotny dla tezy. 
 Kiedy Lider Opozycji jest pewien, że podważenie definicji jest najlepszą 
strategią, ma przed sobą jeszcze jedną decyzję. Musi się zastanowić czy ratować 
definicję Premiera czy całkowicie ją odrzucić. Jeśli zdecyduje się na tę pierwszą, 
użyje strategii zwanej potocznie „z pewnością”. Ma ona na celu poprawienie  
interpretacji tezy, pozostawiając jednak Rządowi możliwość powrotu do debaty. 
Jest ona bardzo przydatna, kiedy Premier zdefiniuje debatę zbyt szeroko lub gdy 
dokona pochopnej oceny, na przykład odpowiadając na podchwytliwe pytanie. 
 Załóżmy, że Premier proponuje delegalizację palenia tytoniu, ale nie  
wspomina o tym jak ten zakaz miałby zostać wprowadzony w życie. 
Odpowiadając pospiesznie na pytanie Opozycji myli się i nieświadomie implikuje, 
że konsekwencją złamania zakazu będzie kara śmierci. Oczywiście nie ma to nic 
wspólnego z delegalizacją palenia tytoniu. Skupienie się na takim lapsusie, który 
w innych okolicznościach mógłby być przemyślaną propozycją, nie prowadzi do 
interesującej i wymagającej debaty. W tym przypadku, mądry Lider Opozycji może
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otworzyć swoją mowę słowami: 

 Z pewnością Premier nie miał na myśli, że pierwsze złamanie zakazu po- 
 siadania tytoniu będzie równoznaczne z karą śmierci. Niemniej, Rząd przed-
 stawił kilka przekonujących argumentów o tym, dlaczego ostre sankcje karne 
 powinny być nałożone na każdego, kto złamie zakaz. My odniesiemy się do
 tych argumentów i udowodnimy dlaczego próba pozbawienia jednostki pra-
 wa do spożywania tytoniu jest z zasady zła, bez względu na przewidziane kary.

 W ten sposób, Lider Opozycji unika nijakiej debaty o tym, czy w tym wypad-
ku kara śmierci ma sens i skupia się na odpowiedzi na pytanie zawarte w tezie:  
czy próba zdelegalizowania palenia jest dobrym pomysłem? Większość  
debatantów, wliczając sprytnego Premiera, chętnie przystanie na tę definicję. 
 Innym sposobem radzenia sobie ze źle zdefiniowaną tezą jest całkowite 
jej odrzucenie i wprowadzenie nowej interpretacji, którą Lider Opozycji uważa  
za właściwą. Pragnę jednak podkreślić, że ta opcja będzie zasadna jedynie  
w niewielkiej liczbie przypadków. Jeśli jednak Lider Opozycji wierzy, że jest to najlep-
sza strategia, powinien zrobić dwie rzeczy, by w sposób całościowy przeciwstawić 
się interpretacji rządu. Po pierwsze, musi pokazać dlaczego propozycja Premiera 
jest niewystarczająca, niewłaściwa lub niedebatowalna. Oprzeć się może na tym, 
że interpretacja nie ma nic wspólnego z tezą, że zmusza Opozycję do przyjęcia 
moralnie niewygodnej pozycji albo że propozycja jest powszechnie uznawana  
za prawdę i nie da się nad nią debatować. Alternatywnie, interpretacją zasługującą 
na obiekcję jest taka, która zamyka debatę w ramach czasowych lub geograficz-
nych wykluczających wiele rozsądnych argumentów. Po takim wyjaśnieniu, Lider 
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Opozycji musi przedstawić własną „prawidłową” interpretację tezy. Powinien  
to zrobić, aby pokazać jak daleko od właściwej znalazła się definicja Premiera.
 Kiedy Lider Opozycji jest przekonany, że sędziowie akceptują jego wersję, 
pozostaje tylko przedstawić argumenty przeciwko niej. W tym wypadku nie  
argumentuje przeciwko definicji zaoferowanej przez Rząd, ale przeciwko samej 
tezie. Jest to potrzebne, ponieważ inaczej cała argumentacja Rządu nie zostanie 
zaatakowana przez Opozycję. Ignorowanie argumentów oponenta to bardzo  
ryzykowny krok i muszę raz jeszcze podkreślić, że rzadko kiedy korzystanie z tej 
strategii jest uzasadnione.
 Ostatni komentarz w tej kwestii dotyczy tego jak wygląda reszta debaty  
po zakwestionowaniu definicji. Reguły WUDC mówią, że każda następna drużyna 
ma prawo przyjąć definicję Lidera Opozycji bez poniesienia kary, jeśli definicji Pre-
miera przeciwstawiono się słusznie. Zasady pozwalają również Zamykającemu 
Rządowi zaoferować alternatywną interpretację, jeśli Opozycyjna jest równie 
wątpliwa. To samo dotyczy Zamykającej Opozycji, jeżeli definicja Zamykającego 
Rządu również nie spełnia kryteriów. Możesz sobie wyobrazić jak straszne  
są takie debaty, dlatego powinno się ich unikać jak tylko się da. 
 Jeśli Lider Opozycji akceptuje propozycję Premiera, to nadal pozostaje mu 
trochę pracy przy ramowaniu. Często warto jest rozwinąć stanowisko, którego 
Opozycja będzie bronić. Powinno być ono wierne propozycji Premiera zaak-
ceptowanej przez Lidera Opozycji, ale powinno również dać Otwierającej  
(i potencjalnie Zamykającej) Opozycji przewagę polegającą na przyjęciu spójnej 
linii przeciwko Rządowi. Poniższy przykład mowy Lidera Opozycji pokazuje jak 
nadać stanowisku użytecznemu ramę.
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z b i j a n i e  a r g u m e n t ó w

 Po ramowaniu, Lider Opozycji najczęściej przechodzi do dekonstrukcji, 
podważając kluczowe argumenty Premiera. Zbijanie jest krytycznym elementem 
mowy (również dla pozostałych debatantów), ponieważ przeciwstawienie się  
argumentom przeciwnika jest jednym z głównych kryteriów oceny stosowanych 
przez sędziów. 
 Lider Opozycji powinien nazwać argumenty Premiera i odpowiedzieć  
na każdy z nich po kolei. Niektórzy decydują się na krytykę każdego argumentu  
z osobna, podczas gdy inni wolą przedstawić całą listę obiekcji. Niezależnie  
od tego, celem Lidera Opozycji jest zasianie istotnych wątpliwości co do siły argu-
mentów przeciwnika. To zadanie z reguły wypełnia 2-3 minuty mowy.

a r g u m e n t a c j a  K o n S t r u K t y w n a

 Tak jak Premier, Lider Opozycji musi uargumentować zajmowane stano-
wisko. Daje to możliwość uzyskania strategicznej przewagi. Choć może zdarzyć 
się tak, że dekonstrukcja Opozycji będzie tak silna, że argument Premiera wyda 
się nieważny, takie przypadki są rzadkie. Dużo rozsądniejszą strategią jest przed-
stawienie zarówno „argumentów przeciw”, jak i „argumentów za”. Sędziowie 
prędzej opowiedzą się za drużyną, która opanowała wszystkie umiejętności niż  
za tą, która skupia się tylko na jednej. Zasady WUDC zalecają sędziom ocenę 
wysiłku każdego mówcy pod kątem „konstruktywnego materiału”, który wniósł  
do debaty. 
 Konstruktywna argumentacja Lidera Opozycji, tak jak ta Premiera, powinna 
składać się z dwóch do czterech argumentów, przedstawiających niezależne lub
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logicznie powiązane powody, dla których należy przyjąć to stanowisko i zająć 
około 3-4 z 7 minut mowy.

m o w a  l i d e r a  o p o z y c j i  w  d e b a c i e  K a r z e  ś m i e r c i

 W świetle poprawnej definicji, Lider Opozycji (słusznie) decyduje się  
od razu przejść do dekonstrukcji argumentów. Odnosząc się do argumentu  
Premiera, że kara śmierci nie stanowi środka odstraszającego, argumentuje,  
że taki efekt jest niemierzalny, gdyż stwierdzenie kto zamierzał popełnić zbrodnię,  
ale się powstrzymał jest niemożliwe. Nikt nie przyznaje się do chęci popełnienia 
zbrodni, szczególnie tej grożącej karą śmierci, ale odstępuje od tego zamiaru  
z powodu sankcji. W odniesieniu do argumentu Premiera o nieodwracalności 
kary śmierci, Lider Opozycji argumentuje, że błędy dotyczą wszystkich spraw  
w jednakowy sposób. Przy niezawodnym systemie sądownictwa ten argument 
nie miałby prawa bytu.
 Z tego miejsca Lider Opozycji przechodzi do przedstawienia stanowiska swo-
jej drużyny. Zamiast argumentować, że wszystkie przestępstwa we wszystkich  
przypadkach zasługują by podlegać karze śmierci, skupia się na udowodnieniu,  
że kara śmierci jest właściwa i pożądana w przypadku zbrodni przeciwko ludzkości. 
Takie zbrodnie, argumentuje, są ekstremalnym przypadkiem przestępstw 
(zbrodnie te są nazywane są „wstrząsającymi sumieniem”) i jako takie podważają 
stanowisko Rządu, że kara śmierci nie jest zasadna w żadnym przypadku. 
 By udowodnić, że oskarżeni o zbrodnie przeciwko ludzkości zasługują  
na karę śmierci, Lider Opozycji rozwija dwa argumenty. Po pierwsze, kara śmierci 
w tym wypadku najlepiej zadośćuczyni i podtrzyma poczucie sprawiedliwości. Jest 
tak dlatego, że tylko kara śmierci może pozwolić zacząć spłacać dług, który zbrod-
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niarz zaciągnął u społeczeństwa. Ponadto okres terroru może zostać faktycznie 
zamknięty dopiero wtedy, kiedy umrze jego sprawca. Po drugie, Lider Opozycji 
twierdzi, że utrzymanie kary śmierci pozwala zachować jednoznaczne stanow-
isko moralne wobec zbrodni, których społeczność międzynarodowa nigdy  
nie zaakceptuje. 
 W notatkach z debaty tę mowę można przedstawić następująco:

Środek odstraszający? Nie można zmierzyć efektów.
Błędy? Problem systemu, a nie KŚ; naprawić system
Stanowisko drużyny: Zachować KŚ dla zbrodni przeciwko
 ludzkości

A. Sprawiedliwość wymaga zapłaty za swoje czyny
 1. Równowagę przywraca tylko spłata długu
 2. Zamknięcie sprawy
B. Potrzeba jednoznacznego stanowiska moralnego

 Premier                                                                                                 Lider opozycji
Model: Wszystkie kraje członkowskie ONZ natychmiast 
zaprzestają stosowania; zamiana na wyroki dożywocia

1. KŚ nie stanowi środka odstraszającego
 A. Brak dowodów empirycznych
 B. Nie oddziałuje na zbrodnie w afekcie
2. Nieodwracalne błędy
 A. System jest omylny

 Wicepremier                                                                                                Wicelider

 Członek rządu                                                                                           Członek opozycji

 Whip rządu                                                                                           Whip opozycji
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Mowy drugich mówców otwierających drużyn

 Dwie następne mowy w debacie mają podobne zadanie w przypadku obu 
drużyn. Ich głównym celem jest wsparcie wysiłków partnera i wniesienie now-
ych argumentów. Zadania stojące przed Wicepremierem jak i przed Wiceliderem 
Opozycji, podobnie jak w przypadku ich partnerów dotyczą ramowania, argu-
mentacji  konstruktywnej i zbijania..

r a m o w a n i e

 Jeśli Premier zaprezentował rozsądną definicję zaakceptowaną później przez 
Lidera Opozycji, drudzy mówcy staną przed innymi zadaniami w zakresie ramow-
ania niż ich partnerzy. Będą musieli skupić się na wprowadzeniu kluczowych 
kwestii dla oceny debaty. Innymi słowy, na tym etapie debaty drużyny powinny 
były zgodzić się co do definicji, choć nie ustaliły jeszcze, które argumenty będą 
najistotniejsze dla jej oceny. 
 Spierając się o propozycję, drużyny rozważają najważniejsze kwestie dla 
przyjęcia lub odrzucenia tezy. Decyzja o tym, które z nich są kluczowe i jaką wagę 
należy im nadać jest równie ważna jak ocena tego, kto zwyciężył w poszczegól-
nych kwestiach. Najczęściej próby skupienia uwagi sędziów na wybranych kwes-
tiach nabierają znaczenia podczas mów Wicepremiera i Wicelidera Opozycji. 
 Drudzy mówcy mogą podejść do tego zadania dwojako: mogą  
po prostu porównać debatowane kwestie i podkreślić tę najistotniejszą dla swo-
jego stanowiska lub też mogą w sposób mniej oczywisty zacząć grupować argu-
menty w kwestie przeważające debatę na ich korzyść. 
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 Jeśli otwierający mówcy zdefiniowali już poglądy drużyn bardzo klarownie, to 
otwarte stwierdzenie będzie właściwsze. Na przykład, jeśli Premier buduje swoją 
argumentację wokół ekonomii, a Lider Opozycji przeciwstawia mu argumenty 
oparte o aspekty kulturowe, drudzy mówcy powinni wykorzystać tę strukturę 
 i przejść bezpośrednio do prioryteyzowania jednych kwestii nad innymi (Wicepre-
mier argumentowałby dlaczego aspekty ekonomiczne są ważniejsze niż aspekty 
kulturowe). 
 Częściej jednak stosowane jest drugie podejście. Jeśli otwierający mów-
cy nie zidentyfikowali w sposób otwarty najważniejszych dla nich kwestii,  
to drudzy mówcy mogą wiele zyskać zajmując wybrane terytorium i grupując  
argumenty wokół kwestii z nim związanych. W debacie, w której obaj otwierający 
mówcy zaprezentowali od 3 do 4 niezależnych argumentów na poparcie swo-
jego stanowiska i żadne z nich nie stoją w sprzeczności z innymi, sprytny drugi 
mówca może zmniejszyć ich liczbę łącząc je w większe kwestie. To podejście 
właściwie zastosowane ma dwie zalety: pozwala podkreślić wybrane argumenty 
tym samym umniejszając wagę innych oraz pozwala na zdefiniowanie debaty  
w sposób prosty, trwały i chwytliwy na tyle by utrzymać swoje stanowisko  
w grze do samego końca rundy (mając nadzieję, że zamykające drużyny podejmą  
tę strukturę). Przykładem tego drugiego podejścia mogą być mowy Wicepremiera 
i Wicelidera Opozycji zaprezentowane poniżej.

z b i j a n i e

 Podobnie jak Lider Opozycji, drudzy mówcy muszą nadać mowie strukturę 
biorącą pod uwagę ramowanie i dekonstrukcję argumentów przeciwnika.  
Dla niektórych ramowanie, które jak stwierdziłem powyżej, polega głównie na nada-
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niu nowej formy istniej argumentacji, przeplata się z dekonstrukcją argumentów. 
Jeśli drugi mówca zdecyduje się pogrupować argumenty w szersze kwestie,  
dekonstrukcja w każdym z tych obszarów będzie się łączyła z ramowaniem (tak 
jak rekonstrukcja argumentów pierwszego mówcy i konstrukcja jakichkolwiek 
nowych argumentów dla drużyny). 
 Jeśli jednak drugi mówca zdecyduje się odnieść do stanowiska poprzednika 
niezależnie od ich ramowania – co wielu skutecznych debatantów wybiera – 
jego zbijanie nie będzie się różniło od podważania argumentów przez innych: 
najpierw zbije argumenty przeciwnika, a potem zacznie konstruować własną 
argumentację.

a r g u m e n t a c j a  K o n S t r u K t y w n a

 Drudzy mówcy, bardziej niż inni, mają przed sobą szczególne zadanie  
w zakresie argumentacji: muszą podtrzymać stanowisko zespołu, wprowadzić do 
debaty nowe argumenty oraz wzmocnić argumenty partnera naruszone przez 
przeciwników. Na szczęście mają oni do dyspozycji wiele technik pomagających 
zrealizować to zadanie. 
 Główna technika to grupowanie dotychczasowych argumentów stron 
wokół kwestii spornych. Łącząc ramowanie debaty wokół wyróżnionych kwestii 
spornych ze zbijaniem argumentów przeciwnika i rekonstrukcją argumentów 
partnera, drugi mówca przejmuje kontrolę nad kierunkiem i celem debaty.
 Rekonstrukcji argumentów należy dokonywać ze szczególną uwagą. Według 
zasad debat, mówca nie tylko zobowiązany jest zaprezentować nowe argumenty, 
ale również odnieść się do krytyki argumentacji ze strony przeciwników. Jest to 
szczególne ważne w przypadku Wicepremiera i Wicelidera Opozycji, gdyż w dal-
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szej części debaty dwie nowe (rywalizujące z nimi) drużyny wygłoszą cztery mowy. 
Jeśli nie zrobią tego właściwie, istnieje zagrożenie, że argumenty zaprezentowane 
przez Otwierającego Rządu i Opozycji mogą zostać błędnie przedstawione, lub, 
co gorsza, całkowicie zignorowane. Odpowiedzialność za wzmocnienie pozycji 
drużyny tak by przetrwała do końca debaty spoczywa właśnie na drugim mówcy. 
Skuteczny drugi mówca odniesie się bezpośrednio do krytyki stanowiska swojej 
drużyny, zaprezentuje nową analizę i dowody, by wzmocnić stanowisko forso-
wane przez partnera i przedstawi na nowo obecne w debacie argumenty tak,  
by wzmacniały przyjętą strategię. 
 Jeśli drugi mówca skutecznie połączy dekonstrukcję argumentów przeciw-
nika z rekonstrukcją własnej pozycji, będzie to równoznaczne z wniesieniem no-
wych treści do debaty. Jednakże niektórzy z nich czują się bardziej komfortowo, 
jeśli ich argumentacja dotyczy zupełnie nowego obszaru sporu, często zapowia-
danego w mowie partnera. Nazywana „splitem”, ta technika wymaga od pierwsze-
go mówcy, żeby nie tylko przedstawił swoje argumenty, ale również zaznaczy,  
że partner wniesie do debaty całkowicie nowy argument. Drugi mówca następnie 
realizuje tę zapowiedź. Jeśli, na przykład, Lider Opozycji rozwija przeciwko tezie 
argument z zakresu ekonomii, może oznajmić, że jego partner odwoła się  
do argumentu kulturowego. 
 Osobiście nigdy nie byłem fanem splitu. Po pierwsze, przeniesienie argu-
mentu na drugiego mówcę sprawia, że pierwsza mowa wydaje się niekompletna. 
W najlepszym wypadku wygląda to tak jakby pierwsza mowa nie była adekwatna. 
W najgorszym wypadku takie podejście może pozostawić wrażenie, że drużyna 
„zawiesza” argumentację (tym samym nie przedstawiając pełnego dowodu) albo, 
że niektóre silne argumenty są celowo przerzucane do drugiej mowy by ograni-
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czyć szansę przeciwników na ich podważenie. Drugą przyczyną jest to, że wielu 
mówców tak przywiązuje się do argumentu w trakcie przygotowania do debaty, że 
przestaje właściwie reagować na rozwój debaty. Spędziwszy czas przygotowując 
wnioskowanie i wiedząc, że partner już je zapowiedział, drugi mówca jest niejako 
zmuszony spełnić to oczekiwanie, niezależnie od tego, czy argument nadal ma 
jeszcze jakieś znaczenie dla debaty (albo nawet jeśli ma znaczenie, to ten czas 
można przeznaczyć na coś innego). 
 Według mnie, dużo lepszą strategią jest zaprezentowanie kompletnej ar-
gumentacji i następnie wsparcie jej z pozycji drugiego mówcy łatając bądź 
rozbudowując stanowisko. W ten sposób Wicepremier albo Wicelider Opozycji 
nie traci kontroli nad przygotowanym materiałem i może zdecydować jak najsku-
teczniej go użyć.

m o w a  w i c e p r e m i e r a  w  d e b a c i e  o  K a r z e  ś m i e r c i

 Wicepremier rozpoczyna mowę od podważenia stanowiska Opozycji.  
W tym wypadku, odpowiedź jest niczym więcej jak wskazaniem na punkt sporny, 
w którym ścierają się argumenty Rządu i Opozycji: Otwierający Rząd utrzymuje,  
że kara śmierci nie powinna być stosowana w żadnym wypadku, nawet  
w przypadku zbrodni przeciw ludzkości (od teraz „ZPL” ). Tym samym wyjaśnia 
stanowisko stron i kończy temat interpretacji tezy: ta debata będzie o tym  
czy powinniśmy całkowicie zakazać stosowania kary śmierci czy zachować ją  
przynajmniej dla zbrodni przeciwko ludzkości. 
Z tego miejsca Wicepremier przechodzi do dekonstrukcji argumentów Lide-
ra Opozycji. Zamiast odnieść się do dwóch argumentów osobno, łączy je  
w kwestii sprawiedliwości.  Sprawiedliwość, zdaniem Wicepremiera, może istnieć
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tylko wtedy, kiedy państwo zachowuje autorytet moralny. Stosując karę śmierci, 
państwo traci go, ponieważ angażuje się w odbieranie życia. Szczególnie  
w przypadku szukania zadośćuczynienia (pierwszy argument o sprawiedliwości 
Lidera Opozycji) traci ten autorytet moralny przez chęć „wyrównania rachunków” 
z przestępcą. Mówca uznaje, że moralna niepewność związana z karą śmierci 
podważa zdolność państwa do dochodzenia sprawiedliwości. Ta niepewność stoi 
w bezpośredniej sprzeczności z twierdzeniami Lidera Opozycji o konieczności 
przyjęcia jednoznacznej pozycji moralnej. 
 Taktyczne grupowanie argumentów Opozycji wokół kwestii „sprawiedliwości” 
ustawia Wicepremierowi te argumenty tak, że można je skontrastować  
z własnymi. W ten sposób ustanawia kwestię „sprawiedliwości”, na przeciw której 
Otwierający Rząd stawia kwestię „praktycznych zastrzeżeń”. 
Z takiej połączonej strategii dekonstrukcji i ramowania, Wicepremier przechodzi 
do rekonstrukcji argumentów swojej drużyny. 
 Nadając im nazwę „praktyczne zastrzeżenia uniemożliwiają sprawiedliwość” 
Wicepremier ponownie przedstawia argumenty partnera: nie ma żadnych do-
wodów na odstraszanie potencjalnych przestępców, a błędy przy zasądzaniu 
kary śmierci są tragiczne w skutkach. W ten sposób odpowiada on na zbija-
nie autorstwa Lidera Opozycji i stara się zrehabilitować twierdzenia partnera.  
Na koniec, by dodatkowo wesprzeć kwestię praktycznych problemów, Wicepre-
mier argumentuje, że kara śmierci w Stanach Zjednoczonych jest zasądzana  
w sposób rasistowski. Procent przedstawicieli mniejszości etnicznych skazanych 
na karę śmierci jest nieproporcjonalna do ich odsetka w społeczeństwie. Jest to 
nieodzowna cecha kary śmierci, i kolejny powód by jej zakazać.
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 Mowa Wicepremiera można odwzorować w notatkach następująco:

ZPL? Należy zakazać we wszystkich przypadkach
Sprawiedliwość? Zabijanie obywateli pozbawia 
autorytetu moralnego

1. Praktyczne zastrzeżenia ograniczające sprawiedliwość
 A. Nie odstrasza: brak dowodów na działanie
 B. Tragiczne w skutkach błędy, ograniczenie 
      sprawiedliwości
 C. Rasistowskie wyroki 

Środek odstraszający? Nie można zmierzyć efektów.
Błędy? Problem systemu, a nie KŚ; naprawić system
Stanowisko drużyny: Zachować KŚ dla zbrodni przeciwko
 ludzkości

A. Sprawiedliwość wymaga zapłaty za swoje czyny
 1. Równowagę przywraca tylko spłata długu
 2. Zamknięcie sprawy
B. Potrzeba jednoznacznego stanowiska moralnego

 Premier                                                                                                 Lider opozycji
Model: Wszystkie kraje członkowskie ONZ natychmiast 
zaprzestają stosowania; zamiana na wyroki dożywocia

1. KŚ nie stanowi środka odstraszającego
 A. Brak dowodów empirycznych
 B. Nie oddziałuje na zbrodnie w afekcie
2. Nieodwracalne błędy
 A. System jest omylny

 Wicepremier                                                                                                Wicelider

 Członek rządu                                                                                           Członek opozycji

 Whip rządu                                                                                           Whip opozycji
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m o w a  w i c e l i d e r a  o p o z y c j i  w  d e b a c i e  o  K a r z e  ś m i e r c i

 Próba połączenia dekonstrukcji i ramowania jest najbardziej widoczna  
w mowie Wicelidera Opozycji. Zauważywszy jak jasno i czytelnie Wicepremier 
porównywał praktyczne problemy z zasadą sprawiedliwości, Wicelider Opozycji 
zaczyna od analizy tych dwóch kwestii. Po pierwsze, w odpowiedzi na twierdzenie, 
że sprawiedliwość jest nieosiągalna w niedoskonałym systemie, argumentuje,  
że błędy nie przeszkadzają w dążeniu do sprawiedliwości. Jest nawet bardziej 
prawdopodobne, że poszukiwanie sprawiedliwości poprzedza problem 
sprawiedliwego stosowania prawa, ponieważ chęć wcielania w życie wartości, 
kieruje naszym działaniem. Co więcej, to, że system sądowniczy jest wadliwy, 
nie powoduje, że można stwierdzić, że kara śmierci jest niesprawiedliwa.  
Zarzuty wobec kary śmierci ze strony Rządu dotyczą zasądzania, a nie samej kary. 
Odpowiedzią na niedoskonałość systemu jest próba jego naprawy, a nie odrzu-
cenie kary. 
 Zestawiwszy praktyczne problemy z imperatywem sprawiedliwości, Wiceli-
der Opozycji poświęca pozostałą część mowy na odbudowanie argumentu,  
że sprawiedliwość wymaga, by zbrodnie przeciw ludzkości były karane egzekucją. 
Uwypuklając argumenty partnera stwierdza, że równowaga i klarowność zostają 
przywrócone dzięki ukaraniu zbrodniarzy. Kończy swoją mowę prezentując 
analizę tego jak poszukiwanie sprawiedliwości jest zakorzenione w walce 
ludzkości o poprawę jakości życia. Argumentując, że działanie zgodne z ideałem 
sprawiedliwości przynosi widoczne efekty, Wicelider Opozycji stara się odzyskać 
część terytorium zabranego przez Otwierający Rząd, odwołując się do “rzeczy-
wistego” działania kary śmierci i pokazując “realistyczne” powody dla których 
należy dążyć do sprawiedliwości.

Środek odstraszający? Nie można zmierzyć efektów.
Błędy? Problem systemu, a nie KŚ; naprawić system
Stanowisko drużyny: Zachować KŚ dla zbrodni przeciwko
 ludzkości

A. Sprawiedliwość wymaga zapłaty za swoje czyny
 1. Równowagę przywraca tylko spłata długu
 2. Zamknięcie sprawy
B. Potrzeba jednoznacznego stanowiska moralnego
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 Mowa Wicelidera Opozycji może być zapisana w następujący sposób:

Zastrzeżenia praktyczne vs Sprawiedliwość?
A. Sprawiedliwość to ideał, należy do niego dążyć, 
nawet jeśli jest nieosiągalny
B. System można poprawić; nie oznacza to, 
że KŚ jest niesprawiedliwa

Sprawiedliwość
A. Potrzeba równowagi i klarowności
B. KŚ dla ZPL = poprawa kondycji człowieka

ZPL? Należy zakazać we wszystkich przypadkach
Sprawiedliwość? Zabijanie obywateli pozbawia 
autorytetu moralnego

1. Praktyczne zastrzeżenia ograniczające sprawiedliwość
 A. Nie odstrasza: brak dowodów na działanie
 B. Tragiczne w skutkach błędy, ograniczenie 
      sprawiedliwości
 C. Rasistowskie wyroki 

Środek odstraszający? Nie można zmierzyć efektów.
Błędy? Problem systemu, a nie KŚ; naprawić system
Stanowisko drużyny: Zachować KŚ dla zbrodni przeciwko
 ludzkości

A. Sprawiedliwość wymaga zapłaty za swoje czyny
 1. Równowagę przywraca tylko spłata długu
 2. Zamknięcie sprawy
B. Potrzeba jednoznacznego stanowiska moralnego

 Premier                                                                                                 Lider opozycji
Model: Wszystkie kraje członkowskie ONZ natychmiast 
zaprzestają stosowania; zamiana na wyroki dożywocia

1. KŚ nie stanowi środka odstraszającego
 A. Brak dowodów empirycznych
 B. Nie oddziałuje na zbrodnie w afekcie
2. Nieodwracalne błędy
 A. System jest omylny

 Wicepremier                                                                                                Wicelider

 Członek rządu                                                                                           Członek opozycji

 Whip rządu                                                                                           Whip opozycji
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m o w y  c z ł o n K ó w  r z ą d u  i  o p o z y c j i

 Mowy członków otwierają przed zamykającymi drużynami możliwość 
przedstawienia swojego stanowiska i rozwinięcia debaty w wybranym kierunku.  
Jak zaznaczyłem wcześniej, rola drugich drużyn jest podobna do roli partii poli-
tycznej wchodzącej w skład koalicji: muszą współpracować z innymi partiami  
by stworzyć większość zdolną przegłosowywać ustawy, ale często motywowani  
są do tego zupełnie innymi względami niż koalicjanci. Odmienne interesy 
odróżniają partie od siebie, mimo, że kooperują one po to, by osiągnąć wspólny 
cel.
 Wszystkie drużyny walczą w debacie o zwycięstwo. By się do niego przybliżyć 
każda musi odróżnić się nie tylko od przeciwników, ale również od sojusznika 
stojącego po tej samej stronie sporu. Unikalna argumentacja jest niezbędna 
by uświadomić sędziom wartość drużyny. Dla Zamykającego Rządu i Opozycji 
kluczowym momentem by odróżnić się w debacie jest pierwsza mowa zespołu. 
Jej część nazywana „rozszerzeniem” jest nieodzownym tego odróżnienia  
elementem.
 Choć wszystkie drużyny stają przed tymi samymi wyzwaniami  (ramowanie-
dekonstrukcja-konstrukcja), to członkowie zamykających drużyn największy  
nacisk kładą na „rozszerzenie”, które, jak sama nazwa wskazuje, jest głównie 
konstruktywne. Skuteczne „rozszerzenie” powinno przekierować uwagę sędziów  
na nowe zagadnienia. Jednakże musi odnosić się do argumentów przeciwnika, 
więc nie może się obejść bez dekonstrukcji argumentacji. 
 Członkowie zamykających zespołów mogą zdecydować się na rozdzielenie 
tych dwóch elementów albo na wplecenie ich w rozszerzenie. Oddzielając ramo-
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wanie, dekonstrukcję i konstrukcję argumentów, ich podejście upodobni się  
do tego stosowanego przez poprzednich mówców w debacie - mówca decyduje 
w jaki sposób przedstawić stanowisko drużyny, krytykuje argumenty przeciwnika  
w tym kontekście, a później przechodzi do własnych argumentów. Najczęściej 
Członkowie Rządu i Opozycji najpierw decydują się na dekonstrukcję, a następnie 
przechodzą do rozszerzenia wprowadzającego nową ramę i nowe argumenty  
do debaty. 

r o z S z e r z e n i e

 Równowaga między wprowadzaniem nowej argumentacji a obowiązkiem 
kontynuowania stanowiska strony to delikatna sprawa. Najlepiej z balansowaniem 
radzą sobie drużyny potrafiące wszechstronnie zanalizować tezę debaty. Dzięki 
temu, że zamykające zespoły zmuszone są odkryć i przedstawić nowe argumenty 
zgodne z argumentami drużyn otwierających, w debacie parlamentarnej ścierają 
się różne perspektywy, co pozwala na wszechstronną analizę problemu. Rolą 
Zamykającego Rządu i Opozycji szczególnie w ich pierwszej mowie jest połączyć 
współpracę ze współzawodnictwem. 
 Pozwolę sobie w tym momencie na krótką dygresję na temat sędziowania 
w debatach BP. Jednym z największych wyzwań jest zazwyczaj zapamiętanie 
tego, kto i co powiedział podczas blisko godziny przemówień. Nie jest to  
jednak jedynie problem sędziego, ale również debatantów, na których spo-
czywa odpowiedzialność za to, by ich argumentacja łatwo zapadała w pamięć.  
Jest to szczególnie ważne dla zamykających drużyn. Nie zaczynają one od zera -  
w momencie, w którym dołączają do debaty pewne argumenty zostały już 
wprowadzone, więc ich argumentacja musi mieć odpowiedni kontekst i kontrast. 
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By mieć szanse na zwycięstwo muszą przede wszystkim się odróżnić.  
Żeby skutecznie się odróżnić należy zwrócić uwagę na swoją argumentację,  
a dokonać tego można jedynie silnie koncentrując się na jednym aspekcie proble-
mu. Innymi słowy, drużynę łatwiej zapamiętać jeśli odróżni się unikalnym i pros-
tym rozumowaniem. Strzelanie ideami jak ze śrutówki nie sprzyja ani odróżnieniu, 
ani zapamiętywaniu. Poszukaj cechy, która będzie motywem przewodnim rozsze-
rzenia albo po prostu zbuduj je wokół pojedynczego argumentu, a z pewnością 
przyniesie to korzyść. 
 Rozszerzenia można podzielić na trzy kategorie: wprowadzenie nowego 
argumentu, analiza części dowodu by nadać mu nowy wymiar i głębsza analiza 
istniejącego argumentu. 
 Nowy argument spełnia obowiązek spoczywający na zamykającej drużynie 
w najbardziej oczywisty sposób. Jeśli wybierzesz tę opcję skoncentruj się  
na zbudowaniu argumentu, do którego nikt inny nie może rościć pretensji.  
Jeśli na przykład otwierająca drużyna skupiła się głównie na kwestiach ekonomii  
i kultury, drużyna zamykająca może odróżnić się skupiając się na prawnych  
aspektach danej decyzji. W ten sposób przekieruje uwagę na obszar, który  
do tej pory nie był przedmiotem debaty i zwiększy szansę na przychylność 
sędziów. 
 Próbując odróżnić się od zamykające drużyny nie mogą całkowicie odejść 
od stanowiska otwierających zespołów „wbijając im nóż w plecy” (o czym więcej 
poniżej) albo ignorując przedstawione wcześniej argumenty. Dobry mówca  
na pozycji członka rządu albo opozycji nie otworzy całkowicie nowej debaty, 
ale doda nowy strumień do dotychczasowego jej nurtu. Innymi słowy, musi on 
przeanalizować to, co wydarzyło się wcześniej w debacie i odpowiednio zareago- 
wać.
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 Drugim sposobem rozszerzenia debaty, które najlepiej spełnia wymóg  
zachowania spójności z otwierająca drużyną, jest wsparcie wybranej części  
wnioskowania poprzedników. Najczęściej polega to na tym, że mówca przed-
stawia studium przypadku, w którym ogólne argumenty i zasady zaprezento-
wane przez otwierającą drużynę są bardziej zrozumiałe. Rozkładając faktyczne 
zdarzenie na czynniki pierwsze debatant dodaje argumentowi głębi, której  
nie mogła zapewnić otwierająca drużyna, bojąc się, że pojedynczy przypadek  
to za mało by przekonać do zajmowanego stanowiska. Oczywiście nie musi być to 
zawsze studium przypadku, choć pełna szczegółów opowieść potrafi skutecznie 
potwierdzić słuszność argumentu. Analiza statystyczna, wypowiedzi ekspertów 
itp. mogą również stanowić materiał dla rozszerzenia. Niezależnie od rodzaju 
dowodu, mówca wybierający tę drogę musi skupić się na wybranym fragmencie 
wnioskowania i pokazać jego wyjątkowość i głębię.
 Trzecim sposobem rozszerzenia jest dogłębna analiza argumentów 
otwierającej drużyny. Pozornie przeczy to samej istocie rozszerzenia - ma 
ono przecież wyróżnić i odróżnić zamykający zespół. W praktyce może się jed-
nak zdarzyć tak, że zamykająca drużyna nie ma zupełnie pomysłu na nowy ar-
gument. Dzieje się tak szczególnie często, jeśli pierwsza drużyna starała się 
zająć „wszystkie” możliwe argumenty, ale przez ograniczenia czasowe nie była  
w stanie poświęcić właściwej uwagi części z nich. W takim wypadku rozsze- 
rzenie może polegać na dodaniu dowodu, analizy i nowych przesłanek, co poz-
woli na rozwinięcie tylko zasygnalizowanego argumentu. Należy jednak pamiętać,  
że z trzech omawianych podejść, to jest najbardziej ryzykowne. Nieuważni 
sędziowie (bądź nieudana próba odróżnienia się) może sprawić, że argument 
dalej będzie uznawany za wprowadzony przez otwierającą drużynę.
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 Rozszerzenia, ogólnie rzecz biorąc, wystawione są na trzy ryzyka: taktykę 
spalonej ziemi, nieudaną próby odróżnienia się, i „nożowanie”, przy czym  
to ostatnie ma najgorsze skutki. 
 Problem spalonej ziemi pojawia się gdy pierwsza drużyna zajmie „wszystkie”  
argumenty. Słowo „wszystkie” celowo umieściłem w cudzysłowie, żeby pokazać, 
że argumentów nie brakuje prawie nigdy. Jest to raczej efekt braku wiedzy  
na dany temat bądź braku kreatywności drużyny. 
 Najlepszą reakcją na taktykę spalonej ziemi jest próba zajęcia wybranego  
obszaru korzystając ze wszystkich dostępnych sposobów. Czasem oznacza 
to rozszerzenie i rozwinięcie wnioskowania potwierdzającego stanowisko 
otwierającej drużyny. Innym razem najlepszym rozwiązaniem będzie próba 
przejęcia wybranego argumentu poprzez głębszą analizę i bardziej wyszukany 
dowód. 
 Problem nieudanego odróżnienia powstaje, kiedy mówca zamykającej 
drużyny nieudolnie wytyczy granicę pomiędzy stanowiskiem własnym  
i poprzedników. Najczęściej ma to miejsce gdy rozszerzenie nie różni się od argu-
mentacji pierwszej drużyny bądź, co się zdarza się równie często, gdyż argumenty 
są różne, ale sposób przedstawienia i struktura mowy nie pozwoliły tej różnicy 
zrozumieć. Jeśli problem tkwi w braku realnej różnicy rozwiązanie jest proste – 
trzeba znaleźć lepsze argumenty.
 Jeśli problemem jest niewłaściwa prezentacja, rozwiązanie jest dużo bardziej 
subtelne. Po pierwsze, przypomnij sobie moją radę - rozszerzenie powinno być 
jednoznaczne. Pojedynczy, klarowny argument będzie bardziej wyróżniający  
niż trzy, cztery zagmatwane. Ponadto, rozszerzenie należy odpowiednio 
wprowadzić w trakcie mowy. Nie musi być to tak jednoznaczne jak słowa “A teraz
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przedstawię rozszerzenie mojej drużyny…”, ale czasami względy estetyki muszą 
ustąpić miejsca praktyczności i klarowności. Na szczęście istnieją subtelniejsze 
sposoby zakomunikowania sędziemu rozszerzenia: po dokonaniu dekonstrukcji 
argumentów można stwierdzić „Teraz chciałbym odnieść się do tego, co Drugi 
Rząd uważa za kluczową kwestię, o której do tej pory nie było mowy w deba-
cie…”. Powinieneś przygotować sobie kilka fraz tego typu, by zawsze odpowiednio 
zaznaczyć wprowadzane treści. 
 Ostatnim zagrożeniem przy rozszerzeniu jest niebezpieczeństwo „wbicia 
noża w plecy” stronników. „Nożowanie” odnosi się do sytuacji, w której zamykający 
zespół porzuca i zaprzecza stanowisku swojej strony. Wyobraź sobie na przykład 
debatę, w której Otwierający Rząd argumentuje za całkowitym zakazem palenia, 
delegalizując produkcję, sprzedaż i posiadanie papierosów. Jeśli Zamykający 
Rząd, w odpowiedzi na presję Otwierającej Opozycji, stwierdzi, że musi wykazać 
tylko to, że zakaz palenia powinien dotyczyć miejsc publicznych (a nie na przykład 
przestrzeni prywatnych) “wbija nóż w plecy” Otwierającemu Rządowi. Jest to 
kardynalny błąd w debatach BP. Jeśli sędziowie mieliby zaakceptować taki stan  
rzeczy, to pierwsza połowa debaty stawałaby się nieistotna. Najbardziej 
odrażającym przykładem „nożowania” są przypadki, gdy drużyna próbuje wyjść 
poza trudny obszar zdefiniowany w pierwszej połowie debaty. Drużyna, która  
w oczywisty sposób „wbije nóż w plecy” może oczekiwać surowej kary od sędziów. 
 Oczywiście, pozostaje pytanie co ma zrobić drużyna, która została postawio-
na w potencjalnie niedebatowalnej pozycji przez otwierający zespół. Odpowiedź 
brzmi: „debatować dalej”. Nawet w przypadkach gdy otwierająca drużyna przed-
stawi trudną do obrony definicję tezy, zamykający zespół ma obowiązek zrobić 
wszystko, co w jego mocy, żeby utrzymać to stanowisko. Znalezienie wyjścia
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z takiej sytuacji jest z reguły bardzo wysoko oceniane przez sędziów.  Do tego  
stopnia, że niektóre drużyny nawet lubią, gdy stawia się je w bardzo trudnej sytu-
acji wierząc, że sędziowie spojrzą przychylnym okiem na ich próby obrony pozor-
nie przegranej sprawy.
 Podsumowując, należy zauważyć, że konieczność wsparcia otwierającej 
drużyny nie powinna już wzbudzać wątpliwości. Niezależnie od tego jak podej-
dziesz do rozszerzenia, musisz być pewny, że jest ono zgodne ze stanowiskiem 
reprezentowanej strony. 

m o w a  c z ł o n K a  r z ą d u  w  d e b a c i e  o  K a r z e  ś m i e r c i

 W debacie o karze śmierci, Członek Rządu otwiera mowę krótką 
dekonstrukcją, która odpowiada na argumenty Otwierającej Opozycji, jak  
i przygotowuje teren pod rozszerzenie. Odnośnie utrzymania kary śmierci dla 
zbrodni przeciwko ludzkości, Członek Rządu argumentuje, że efekt odstrasza-
nia nie zaistnieje. Popełniając zbrodnie tego rodzaju nie bierze się pod uwagę 
możliwej kary, stąd utrzymanie kary śmierci nie spowoduje spadku ich liczby. 
W kwestii sprawiedliwości, Członek Rządu stara się zmienić tor dyskusji na taki, 
który przybliży go do rozszerzenia. Zamiast zastanawiać się, czy kara śmierci 
jest, albo może być, sprawiedliwa, decyduje się zakwestionować samo pojęcie 
sprawiedliwości. Argumentuje, że sprawiedliwość nie jest możliwa dopóki  
nie zagoją się rany. Przebaczenie i odpuszczenie winy, a nie zemsta i odwet,  
są fundamentem sprawiedliwości, a w konsekwencji pokoju społecznego. 
 Po takim wstępnie Członek Rządu przechodzi do rozszerzenia. Zauważywszy, 
że Otwierający Rząd opierał się głównie na pragmatycznej analizie problemów 
związanych z zasądzaniem kary śmierci, postanawia udowodnić, że karę śmierci
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należy odrzucić również z moralnego punktu widzenia. By tego dokonać, Członek 
Rządu rozwija dwa argumenty. 
 Po pierwsze, kara śmierci odczłowiecza państwo, które ją stosuje. By pogodzić 
niespójność zakazu morderstwa z praktyką stosowania kary śmierci obywatele 
muszą postrzegać wymiar sprawiedliwości jako podlegający innym prawom  
niż oni. Nie wolno zabić współobywatela, ale nie dotyczy to aparaty państwowego. 
Dając państwu prawo do zabijania obywateli, sprawiamy, że staje się ono  
nieludzkie i w konsekwencji przestaje podlegać tym samym zasadom moralnym 
co zwykli ludzie. Obywatele są więc zdani są na łaskę państwa, gdyż postrzegają 
je jako wyobcowaną instytucję silniejszą od nich. Analogie wobec sposobów 
legitymizowania władzy w państwach autorytarnych, twierdzi Członek Rządu,  
są aż nadto czytelne. 
 Dodatkowo argumentuje, że przyjęcie kary śmierci nawet tylko dla zbrodni 
przeciwko ludzkości, zapewne jedynego przypadku mogącego ją uzasadnić,  
sprawi, że państwo współuczestniczy w tych zbrodniach. Opierając się  
na twierdzeniu Otwierającej Opozycji, że potrzebujemy jednoznacznego stano-
wiska moralnego wobec zbrodni przeciw ludzkości, Członek Rządu argumentuje, 
że zastosowanie kary śmierci w tym wypadku czyni to stanowisko mglistym i nie-
jasnym - reakcją na przemoc i zabijanie staje się więcej przemocy i zabijania. 
 Poświęcając większość czasu na rozwinięcie argumentu o moralności, 
Członek Rządu będzie próbował przekierować uwagę sędziów i zapewnić 
drużynie czytelny wkład w rozwój debaty.
 W notatkach z rundy, można tę mowę przedstawić następująco. 
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ZPL? Nie zmniejszy się ich liczba
Sprawiedliwość? Nie chodzi tylko o odwet; przebaczenie

1. Moralne obiekcje wobec KŚ
 A. Morderstwo to morderstwo
 B. KŚ odczłowiecza państwo
 C. Współudział w zbrodni przeciw ludzkości

Zastrzeżenia praktyczne vs Sprawiedliwość?
A. Sprawiedliwość to ideał, należy do niego dążyć, 
nawet jeśli jest nieosiągalny
B. System można poprawić; nie oznacza to, 
że KŚ jest niesprawiedliwa

Sprawiedliwość
A. Potrzeba równowagi i klarowności
B. KŚ dla ZPL = poprawa kondycji człowieka

ZPL? Należy zakazać we wszystkich przypadkach
Sprawiedliwość? Zabijanie obywateli pozbawia 
autorytetu moralnego

1. Praktyczne zastrzeżenia ograniczające sprawiedliwość
 A. Nie odstrasza: brak dowodów na działanie
 B. Tragiczne w skutkach błędy, ograniczenie 
      sprawiedliwości
 C. Rasistowskie wyroki 

Środek odstraszający? Nie można zmierzyć efektów.
Błędy? Problem systemu, a nie KŚ; naprawić system
Stanowisko drużyny: Zachować KŚ dla zbrodni przeciwko
 ludzkości

A. Sprawiedliwość wymaga zapłaty za swoje czyny
 1. Równowagę przywraca tylko spłata długu
 2. Zamknięcie sprawy
B. Potrzeba jednoznacznego stanowiska moralnego

 Premier                                                                                                 Lider opozycji
Model: Wszystkie kraje członkowskie ONZ natychmiast 
zaprzestają stosowania; zamiana na wyroki dożywocia

1. KŚ nie stanowi środka odstraszającego
 A. Brak dowodów empirycznych
 B. Nie oddziałuje na zbrodnie w afekcie
2. Nieodwracalne błędy
 A. System jest omylny

 Wicepremier                                                                                                Wicelider

 Członek rządu                                                                                           Członek opozycji

 Whip rządu                                                                                           Whip opozycji
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m o w a  c z ł o n K a  o p o z y c j i  w  d e b a c i e  o  K a r z e  ś m i e r c i

 Tak jak Członek Rządu, Członek Opozycji również musi wyraźnie odróżnić 
swoją argumenty od dotychczasowych. W przeciwieństwie do Członka Rządu, 
Członek Opozycji, zamiast próbować stworzyć całkowicie nowa linię argumentacji, 
analizuje studium przypadku.
 Członek Opozycji otwiera mowę krótką dekonstrukcją. Odnosząc się  
do kwestii moralności argumentuje, że niemoralnym aktem jest niezastoso-
wanie najcięższego wymiaru kary wobec zbrodni, które społeczeństwo uznaje  
za przejaw braku sumienia. Odwołując się do argumentów Otwierającej Opozycji, 
Członek Opozycji dowodzi, że choć gojenie ran może być częścią sprawiedliwości, 
to odwet, szczególnie dla ofiar, może być ważnym elementem procesu gojenia 
się ran.
 Członek Opozycji następnie przechodzi do studium przypadku. Wiedząc,  
że musi bronić stanowiska Otwierającej Opozycji - kary śmierci dla zbrodni 
przeciw ludzkości - decyduje się  przytoczyć historię zbrodniarza wojennego,  
by pokazać, że jego zbrodnie uzasadniają karę śmierci. Opowiada o Ratko 
Mladiciu - serbskim oficerze, który miał brać udział w wielu aktach zaklasyfikow-
anych jako zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w latach 1992-95  
w konflikcie bośniacko-serbskim w trakcie wojny bałkańskiej.
 24 lipca 1995 roku, Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii 
wydał akt oskarżenia przeciwko Mladiciowi. Oskarżenie zostało uzupełnione  
w tym samym roku by uwzględnić oskarżenia o ludobójstwo dokonane w lipcu 
1995 w Srebrnicy. Rzekome zbrodnie Mladicia to między innymi wydanie snaj-
perom rozkazu strzelania do ludności cywilnej Sarajewa, pojmanie wysłanników
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operacji wsparcia pokoju ONZ i pomoc w koordynacji masakry w Srebrnicy,  
w której ponad 8000 Bośniaków zostało zamordowanych przez serbskie wojska. 
Mladicia zatrzymano w 2011 roku. Jeśli trwający proces pozwoli udowodnić jego 
winę, argumentuje Członek opozycji, Mladic powinien zostać stracony.
 Po przemówieniu Członka Opozycji, notatki z rundy mogą wyglądać 
następująco:

Moralność? Niemoralne by nie zastosować kary
Sprawiedliwość? Odwet, może być częścią gojenia ran

Studium przypadku: Ratko Mladic, Serbia
 A. Współudział w masakrze w Srebrnicy 1995
 B. Oskarżony przez MTKDBJ
 C. Mladic pojmany, jeśli winny powinien być stracony

ZPL? Nie zmniejszy się ich liczba
Sprawiedliwość? Nie chodzi tylko o odwet; przebaczenie

1. Moralne obiekcje wobec KŚ
 A. Morderstwo to morderstwo
 B. KŚ odczłowiecza państwo
 C. Współudział w zbrodni przeciw ludzkości

Zastrzeżenia praktyczne vs Sprawiedliwość?
A. Sprawiedliwość to ideał, należy do niego dążyć, 
nawet jeśli jest nieosiągalny
B. System można poprawić; nie oznacza to, 
że KŚ jest niesprawiedliwa

Sprawiedliwość
A. Potrzeba równowagi i klarowności
B. KŚ dla ZPL = poprawa kondycji człowieka

ZPL? Należy zakazać we wszystkich przypadkach
Sprawiedliwość? Zabijanie obywateli pozbawia 
autorytetu moralnego

1. Praktyczne zastrzeżenia ograniczające sprawiedliwość
 A. Nie odstrasza: brak dowodów na działanie
 B. Tragiczne w skutkach błędy, ograniczenie 
      sprawiedliwości
 C. Rasistowskie wyroki 

Środek odstraszający? Nie można zmierzyć efektów.
Błędy? Problem systemu, a nie KŚ; naprawić system
Stanowisko drużyny: Zachować KŚ dla zbrodni przeciwko
 ludzkości

A. Sprawiedliwość wymaga zapłaty za swoje czyny
 1. Równowagę przywraca tylko spłata długu
 2. Zamknięcie sprawy
B. Potrzeba jednoznacznego stanowiska moralnego

 Premier                                                                                                 Lider opozycji
Model: Wszystkie kraje członkowskie ONZ natychmiast 
zaprzestają stosowania; zamiana na wyroki dożywocia

1. KŚ nie stanowi środka odstraszającego
 A. Brak dowodów empirycznych
 B. Nie oddziałuje na zbrodnie w afekcie
2. Nieodwracalne błędy
 A. System jest omylny

 Wicepremier                                                                                                Wicelider

 Członek rządu                                                                                           Członek opozycji
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 Whip rządu                                                                                           Whip opozycji

m o w y  K o Ń c o w e

 Ostatni mówcy Rządu i Opozycji stają przed zadaniem zrównoważenia czasu 
poświęcanego wsparciu argumentacji partnera oraz podsumowaniu debaty. 
Dobry „Whip” musi sprostać obu wyzwaniom. 
 Zanim jednak przejdę do szczegółów, muszę zaznaczyć, że nie  
istnieje „właściwy” sposób podsumowywania. Niektórzy debatanci starają się 
podsumować argumenty przechodząc przez debatę mówca po mówcy albo 
drużyna po drużynie. Choć dla części jest to skuteczna metoda, to z pewnością 
nie można ją nazwać obowiązującą. Inni mówcy wolą podsumować argumenty 
jednej strony by następnie skonfrontować je ze stanowiskiem drugiej. Znowu, 
podczas gdy niektórzy mogą czuć się swobodnie korzystając z tej metody,  
nie wszystkim musi ona odpowiadać. Poniżej opisuję jeszcze inne podejście. 
Uważam je za całkiem skuteczne, ale wcale nie musi być tak w twoim wypadku. 

K o n S t r u K c j a  i  d e K o n S t r u K c j a

 Mimo tego, że głównym zadaniem ostatniego mówcy jest podsumowanie 
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debaty, musi on również wziąć udział w konstrukcji i dekonstrukcji argumentów. 
Jak zapewne zauważysz, ma to na celu stworzenie retrospektywnej ramy. Zanim 
jednak do tego się odniosę, muszę poczynić kilka uwag.
 Generalnie, „Whip” nie może wprowadzać nowych argumentów. Stąd 
też pole manewru jeśli chodzi o wprowadzanie nowego materiału jest ograni-
czone, szczególnie jeśli miałby się on zdecydowanie różnić od argumentów  
już zaprezentowanych. Wyjątkiem może być zaprezentowanie nowego dowodu 
dla istniejącego argumentu (w ten sposób  wypełnia obowiązek wprowadze-
nia nowego materiału do debaty). Whip Rządu ponadto powinien odnieść się  
do argumentów Członka Opozycji, gdyż jest jedynym mówcą, który ma możliwość 
podważenia rozszerzenia Opozycji. 
 Mówca podsumowujący Rządu musi zanalizować strategię Członka Opo-
zycji, przeciwstawić się jej i zintegrować dekonstrukcję rozszerzenia z podsumo-
waniem. Nic dziwnego więc, że mowa podsumowująca jest uznawana za jedną  
z najtrudniejszych. Wielu mówców, szczególnie rządowych, stara się rozdzielić 
krytykę przeciwnika od podsumowania, bojąc się, że połączenie tych dwóch 
elementów sprawi, że dekonstrukcja argumentów nie będzie wystarczająco 
przekonywująca. Przychylam się do tego zdania, mając na uwadze szczególnie 
przeciętnych debatantów. Sędziom zdarza się często przeoczyć dekonstrukcję 
wplecioną w podsumowanie. 
 Z drugiej strony, rekonstrukcja argumentów własnej drużyny jest idealnym 
materiałem na podsumowanie. Szczególnie gdy mówca stara się retrospek- 
tywnie ramować debatę, ponowne przedstawienie i wsparcie argumentów drużyny  
idealnie wpisuje się w podsumowanie.
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r a m o w a n i e

 Tutaj zaczyna się prawdziwa praca „Whipa”. W tym momencie debaty 
zaprezentowano już całą serię opisowych i relacyjnych argumentów. Dowody 
dla poparcia konkluzji zostały przeprowadzone. Teraz debata musi się skupić 
na ocenie relatywnej wagi argumentów. Sędziowie dyskutując nad werdyktem 
skupiają się przede wszystkim na porównywaniu argumentów. Dobry mówca 
końcowy wykorzysta tę wiedzę, by przedstawić i ocenić poszczególne kwestie, 
ułatwiając tym samym sędziom zadanie i próbując wpłynąć na proces decyzyjny. 
 Dla ramowania retrospektywnego istotne są dwa elementy: związek argu-
mentów z argumentami przeciwnika i związek argumentów z tezą. Porówny-
wanie argumentów z argumentami przeciwnika polega na grupowaniu pojedyn-
czych argumentów w szersze kwestie. W ten sposób tworzone są punkty sporu,  
w których argumenty się ścierają. 
 Mówcy końcowi powinni postarać się podsumować rundę w dwóch do czte-
rech głównych punktach spornych grupujących najważniejsze argumenty. 
 Tak jak wspominałem wcześniej, proces grupowania może rozpocząć się 
dużo wcześniej, nawet w jej pierwszej połowie debaty. Wiele debat kończy się jed-
nak tym, że przez sześć pierwszych mów nikt nie podjął próby połączenia argu-
mentów w kwestie. W tym wypadku, ostatni mówca musi sam powiązać stanow-
iska stron i nazwać punkty sporne tak, by ułatwić sędziom ocenę.
 Wyobraź sobie na przykład, że jesteś „Whipem” w debacie „Ta Izba 
wprowadziłaby zakaz palenia”. Rząd zaprezentował szereg argumentów 
dotyczących całkowitego zakazu palenia obejmującego również miejsca pry-
watne. Opozycja skupiła się natomiast głównie na tym sposobie wprowadzenia
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zakazu w życie. Nie tylko nie da się kontrolować zachowania potencjalnych pala-
czy w ich domach, twierdzi Opozycja, ale również zakaz przyczyni się do powsta-
nia czarnego rynku wyrobów tytoniowych. 
 Te różne argumenty podsumowujący ze strony  Rządu może połączyć pod 
wspólną nazwą „czy zakaz da się wprowadzić?”. Ujęcie ich jako jednej kwestii 
tworzy kontekst dla porównania argumentów Rządu i Opozycji. Oczywiście, 
„Whip” Rządu podkreślać będzie argumenty świadczące o efektywności zakazu, 
podczas gdy „Whip” Opozycji położy nacisk na brak skuteczności. Obie strony 
mogą jednak użyć tej kwestii do ustrukturyzowania podsumowania. 
 Kiedy argumenty zostaną już pogrupowane w dwie do czterech głównych 
kwestii, mówca musi teraz odnieść je do propozycji. Hierarchizując argumenty 
tak, by własną drużynę pokazać w jak najlepszym świetle, musi udowodnić  
ich znaczenie dla rozstrzygnięcia debaty i to, że najsilniejsze argumenty przeciw-
ników mają mniejsze znaczenie niżby się mogło wydawać.
 Zastanówmy się raz jeszcze nad debatą o paleniu. Kwestia efektywności 
takiego zakazu wydaje się opozycji kluczowa. Zapewne będzie więc próbowała 
przekonać sędziów, że zakaz w praktyce powstrzyma od palenia bardzo 
niewiele osób. Inne argumenty, zorganizowane w pozostałe kwestie, mogą 
być jednak strategiczne dla Rządu - kwestia napięcia między prawami palacza  
a zdrowiem niepalących zapewne będzie kluczowa. Zadaniem Whipa Rządu będzie  
wtedy przekonanie sędziów, że choć być może zakaz nie powstrzyma wszys-
tkich od palenia, to jego wpływ na niepalących jest tak ważny, że mamy moralny 
obowiązek, żeby przynajmniej spróbować ochronić ich przed trującym dymem, 
który zmuszani są wdychać. Whip Opozycyjny skupi się natomiast na próbie prze-
konania sędziów, że moralność nie jest wystarczającym uzasadnieniem zakazu,
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jeśli nie da się go wprowadzić w życie. W obu przypadkach porównanie znaczenia 
kwestii z propozycją odgrywa kluczową rolę.
 Generalnie, struktura mowy końcowej różni się w zależności od debaty. 
Zależy ona od argumentów i decyzji Whipa, które z nich uzna za najważniejsze 
dla swojej drużyny. Tak jak już zaznaczałem, dobry Whip zamyka debatę w dwóch 
- czterech punktach spornych, przy użyciu których ocenia argumenty stron. 
Ogólne zasady organizowania mowy omówione w Rozdziale 4 mogą być przy-
datne podczas układania podsumowania - najważniejsze kwestie powinny zostać 
przedstawione na końcu, słabsze argumenty umiejscowione w środku mowy. 
Czasem organizacja wypowiedzi będzie zależała od logicznego następstwa pun-
któw spornych. Niektóre kwestie zawsze pojawią się przed innymi. W debacie  
o zakazie palenia, jest bardzo możliwe, że sędzia będzie przekonany, że najpierw 
należy zdecydować czy w ogóle powinniśmy próbować zakazać palenia (kwes-
tia praw obywatelskich) zanim zdecyduje czy można zakazać palenia (kwestia 
efektywności). 
 Jeśli to podejście do priorytetyzowania argumentów nie daje jasnych wytycz-
nych i jest zbyt ogólne (szczególnie dla nowicjuszy), można użyć podobno 
łatwiejszego podejścia opartego na trzech pytaniach, wokół których tworzone 
jest podsumowanie:

 1. Co jest potrzebne, żeby rozstrzygnąć o słuszności tezy?
 2. W jaki sposób drugiej stronie się to nie udało?
 3. W jaki sposób nasze wysiłki spełniły te wymagania?
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 Te trzy pytania to wskazówkami dla Whipa mogące mu pomóc zanalizować 
debatę. Pierwsze pytanie - „Co jest potrzebne, żeby stwierdzić słuszność tezy?” 
wymusza przedstawienie kryteriów, których powinien użyć sędzia do oceny 
debaty. W przypadku debaty o zakazie palenia, Whip Rządu może na nie 
odpowiedzieć identyfikując najpierw zasady i wartości (czy mamy obowiązek 
działać?), a następnie sprawy praktyczne (czy możemy ograniczyć palenie?). 
Następnie Whip Rządu przechodzi do pokazania tego, jak Opozycji nie udało się 
obalić argumentu o moralnym obowiązku podjęcia działania oraz, mimo tego,  
że mogła podważyć skuteczność zakazu, to jednak nie udało jej się udowodnić,  
że liczba palaczy się nie zmniejszy. W trzecim punkcie Whip Rządu podkreśli argu-
ment Rządu o wyższości praw niepalących nad palącymi oraz sposobie działania 
zakazu. Taka prosta struktura może być bardzo pomocna w przygotowywaniu 
podsumowania. 
 Przed whipem ciężkie zadanie - jako ostatni mówca strony odpowiada  
za sposób, w jaki sędziowie będą postrzegać argumenty jego strony. Może mu 
podołać jeśli odpowiednio skonfrontuje ze sobą argumenty i następnie odniesie 
je do tezy.
 
m o w a  w H i p a  r z ą d u  w  d e b a c i e  o  K a r z e  ś m i e r c i

 Whip Rządu w debacie o karze śmierci decyduje się połączyć dekonstrukcję 
z podsumowaniem. Biorąc pod uwagę, że Członek Opozycji nie wprowadził nowe-
go argumentu, ale przedstawił studium przypadku, jest to rozsądny wybór. Whip 
nazywa najpierw trzy punkty sporne, wokół których toczyła się debata. Pierwszy  
z nich to natura sprawiedliwości, który pozwoli whipowi wypełnić obowiązek 
dekonstrukcji stanowiska Opozycji. Zamykając 21 minut mów Opozycji w jednej
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jednej kwestii, stara się umniejszyć wpływ przeciwnika na debatę. W tym wypad-
ku, kiedy argumenty opozycji mieszczą się w rozległej kwestii „sprawiedliwości”, 
to podejście jest najlepszym wyborem jakiego może dokonać Whip Rządu.  
Gdyby Opozycja zaatakowała Rząd z różnych stron albo gdyby Zamykająca 
Opozycja przedstawiła rozszerzenie, które istotnie różni się od argumentacji 
Otwierającej Opozycji, to podejście byłoby ryzykowne i nierozważne. W tym 
wypadku jednak, Whip Rządu może przypomnieć sędziom, że sprawiedliwość 
wymaga autorytetu moralnego ze strony państwa i że szczególnie w przypad-
ku ludzi, którzy tak jak Ratko Mladić popełnili okrutne zbrodnie, państwo traci  
autorytet kiedy samo zaczyna zabijać.
 Następnie Whip Rządu przechodzi do dwóch pozostałych punktów 
spornych: praktycznych i moralnych wątpliwości związanych ze stosowaniem 
kary śmierci. Te dwa punkty sporne są w efekcie powtórzeniem argumentacji obu 
zespołów Rządu. Zauważ jednak, że argumenty Otwierającego Rządu są w środku 
mowy, a rozszerzenie Zamykającego Rządu dopiero na sam koniec. Oddaje to  
ich chronologię, ale również daje strategiczną przewagę Zamykającemu Rządowi. 

 W notatkach z rundy można zanotować następująco:

Środek odstraszający? Nie można zmierzyć efektów.
Błędy? Problem systemu, a nie KŚ; naprawić system
Stanowisko drużyny: Zachować KŚ dla zbrodni przeciwko
 ludzkości

A. Sprawiedliwość wymaga zapłaty za swoje czyny
 1. Równowagę przywraca tylko spłata długu
 2. Zamknięcie sprawy
B. Potrzeba jednoznacznego stanowiska moralnego

 Premier                                                                                                 Lider opozycji
Model: Wszystkie kraje członkowskie ONZ natychmiast 
zaprzestają stosowania; zamiana na wyroki dożywocia

1. KŚ nie stanowi środka odstraszającego
 A. Brak dowodów empirycznych
 B. Nie oddziałuje na zbrodnie w afekcie
2. Nieodwracalne błędy
 A. System jest omylny
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1. Natura sprawiedliwości: wymaga autorytetu moralnego
2. Praktyczne problemy:
 A. Brak środka odstraszającego
 B. Błędy i rasizm
3. Moralne problemy
 A. Odczłowieczenie i współudział 
 B. nie można zakazywać czegoś, z czego 
 samemu się korzysta

ZPL? Nie zmniejszy się ich liczba
Sprawiedliwość? Nie chodzi tylko o odwet; przebaczenie

1. Moralne obiekcje wobec KŚ
 A. Morderstwo to morderstwo
 B. KŚ odczłowiecza państwo
 C. Współudział w zbrodni przeciw ludzkości

Zastrzeżenia praktyczne vs Sprawiedliwość?
A. Sprawiedliwość to ideał, należy do niego dążyć, 
nawet jeśli jest nieosiągalny
B. System można poprawić; nie oznacza to, 
że KŚ jest niesprawiedliwa

Sprawiedliwość
A. Potrzeba równowagi i klarowności
B. KŚ dla ZPL = poprawa kondycji człowieka

ZPL? Należy zakazać we wszystkich przypadkach
Sprawiedliwość? Zabijanie obywateli pozbawia 
autorytetu moralnego

1. Praktyczne zastrzeżenia ograniczające sprawiedliwość
 A. Nie odstrasza: brak dowodów na działanie
 B. Tragiczne w skutkach błędy, ograniczenie 
      sprawiedliwości
 C. Rasistowskie wyroki 

 Wicepremier                                                                                                Wicelider

 Członek rządu                                                                                           Członek opozycji

 Whip rządu                                                                                           Whip opozycji

Moralność? Niemoralne by nie zastosować kary
Sprawiedliwość? Odwet, może być częścią gojenia ran

Studium przypadku: Ratko Mladic, Serbia
 A. Współudział w masakrze w Srebrnicy 1995
 B. Oskarżony przez MTKDBJ
 C. Mladic pojmany, jeśli winny powinien być stracony

m o w a  w H i p a  o p o z y c j i  w  d e b a c i e  o  K a r z e  ś m i e r c i

 Whip Rządu, tak jakWhip Opozycji decyduje się nie rozdzielać dekonstrukcji  
i podsumowania, znajduje  również trzy punkty sporne. Czasem nawet może użyć 
tych samych punktów spornych, co jego odpowiednik. Jeśli punkty sporne zostały 
dobrze zaprezentowane, wytłumaczone i użyte przez wszystkie zespoły, takie 
podejście może być bardzo skuteczne. W tym wypadku jednak, Whip Opozycji 
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decyduje się przedstawić odmienne punkty sporne.
 Po pierwsze, stawia pytanie „Czym jest sprawiedliwość?”. W odpowiedzi 
przytacza argumenty Otwierającej Opozycji przewijające się przez całą debatę. 
Sprawiedliwość wymaga równowagi i zamknięcia sprawy, ale również nakłada 
obowiązek moralny wykraczający  poza odstraszanie przestępców. Tym samym 
bezpośrednio odpowiada na argument Członka Rządu, że zbrodnie przeciw 
ludzkości, tak jak wszystkie inne przestępstwa, nie znikną z wprowadzeniem kary 
śmierci.
 Następnie whip przechodzi do pytania „Czy na karę śmierci można skazywać 
sprawiedliwie?”. Zauważcie, że odnosi się on do argumentów Rządu w środku 
mowy, w ten sposób ograniczając uwagę sędziego. Odnośnie sprawiedliwego 
zasądzania kary śmierci, przypomina sędziom, że istnieje różnica między karą,  
a sądzeniem. Debatowana propozycja, twierdzi Whip Opozycji, dotyczy kary 
śmierci jako kary dla przestępców. To, że system posiada pewne niedoskonałości, 
nie podważa zasadności kary. 
 Whip kończy mowę ponownie argumentując, że kary śmierci w przypadku 
zbrodni przeciw ludzkości jest uzasadniona. Wracając częściowo do argu-
mentów Otwierającej Opozycji, whip podkreśla, że zbrodnie przeciwko ludzkości 
wstrząsają sumieniem i że kara śmierci jest zadośćuczynieniem zarówno dla tych,  
którzy przetrwali te okrucieństwa, jak i dla ogółu społeczeństwa, ponieważ  
oczyszcza je z bestialskich jednostek. Mowę i całą debatę kończy przypominając 
sprawę Ratko Mladicia. Pokazuje, jak wielki wpływ na ludzkość może mieć jedna 
osoba, co uzasadnia w jego przypadku karę śmierci. 
 W notatkach z debaty mowa ta może wyglądać następująco:
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A. Czym jest sprawiedliwość?
 1. Równowaga i zamknięcie sprawy
 2. Nakaz moralny, a nie tylko sposób odstraszania
B. Czy karę śmierci można zasądzić sprawiedliwie?
C. Czy istnieją zbrodnie zasługujące na karę śmierci?
 1. Generalnie: ZPL wstrząsa sumieniem
 2. Przypadek Ratko Mladicia

ZPL? Nie zmniejszy się ich liczba
Sprawiedliwość? Nie chodzi tylko o odwet; przebaczenie

1. Moralne obiekcje wobec KŚ
 A. Morderstwo to morderstwo
 B. KŚ odczłowiecza państwo
 C. Współudział w zbrodni przeciw ludzkości

Zastrzeżenia praktyczne vs Sprawiedliwość?
A. Sprawiedliwość to ideał, należy do niego dążyć, 
nawet jeśli jest nieosiągalny
B. System można poprawić; nie oznacza to, 
że KŚ jest niesprawiedliwa

Sprawiedliwość
A. Potrzeba równowagi i klarowności
B. KŚ dla ZPL = poprawa kondycji człowieka

ZPL? Należy zakazać we wszystkich przypadkach
Sprawiedliwość? Zabijanie obywateli pozbawia 
autorytetu moralnego

1. Praktyczne zastrzeżenia ograniczające sprawiedliwość
 A. Nie odstrasza: brak dowodów na działanie
 B. Tragiczne w skutkach błędy, ograniczenie 
      sprawiedliwości
 C. Rasistowskie wyroki 

Środek odstraszający? Nie można zmierzyć efektów.
Błędy? Problem systemu, a nie KŚ; naprawić system
Stanowisko drużyny: Zachować KŚ dla zbrodni przeciwko
 ludzkości

A. Sprawiedliwość wymaga zapłaty za swoje czyny
 1. Równowagę przywraca tylko spłata długu
 2. Zamknięcie sprawy
B. Potrzeba jednoznacznego stanowiska moralnego

 Premier                                                                                                 Lider opozycji
Model: Wszystkie kraje członkowskie ONZ natychmiast 
zaprzestają stosowania; zamiana na wyroki dożywocia

1. KŚ nie stanowi środka odstraszającego
 A. Brak dowodów empirycznych
 B. Nie oddziałuje na zbrodnie w afekcie
2. Nieodwracalne błędy
 A. System jest omylny

 Wicepremier                                                                                                Wicelider

 Członek rządu                                                                                           Członek opozycji

 Whip rządu                                                                                           Whip opozycji

Moralność? Niemoralne by nie zastosować kary
Sprawiedliwość? Odwet, może być częścią gojenia ran

Studium przypadku: Ratko Mladic, Serbia
 A. Współudział w masakrze w Srebrnicy 1995
 B. Oskarżony przez MTKDBJ
 C. Mladic pojmany, jeśli winny powinien być stracony

1. Natura sprawiedliwości: wymaga autorytetu moralnego
2. Praktyczne problemy:
 A. Brak środka odstraszającego
 B. Błędy i rasizm
3. Moralne problemy
 A. Odczłowieczenie i współudział 
 B. nie można zakazywać czegoś, z czego 
 samemu się korzysta
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 Przez osiem mów trwających 56 minut, debatanci maja szansę szczegółowo 
przeanalizować zadaną tezę. Jeśli każdy z nich spełni podstawowe oczekiwania, 
jakie stawia przed nim struktura debaty, szansa na znalezienie odpowiedzi na 
pytanie stawiane przez tezę wyraźnie wzrasta.
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R o z d z i a ł  6

Podejmowanie decyzji i strategie

 Większość zaleceń i porad dla debatantów jest udzielana z pozycji osoby 
przekonującej innych do własnego zdania: debatanta. Formułowane są one  
z reguły w formie zaleceń: tak się dowodzi konkluzji, tak powinno się budować 
argumenty, tak powinna wyglądać debata. Obiecują, że jeśli będziesz się do nich 
stosował, odniesiesz sukces. Większa część tej książki również napisana jest z tej 
perspektywy.
 To ciekawe, że większość tekstów dotyczących debatowania nie poświęca 
wystarczającej uwagi zachowaniom osób najważniejszych dla sukcesu każdego 
debatanta, czyli sędziów. Jeśli celem debatanta jest wygrywanie debaty, czyż nie 
powinniśmy przeanalizować tego, jak ludzie podejmujący decyzje o zwycięstwie  
i porażce rzeczywiście dochodzą do tych rozstrzygnięć?
 W tym rozdziale udowodnię, że zrozumienie tego, jak ludzie podejmują 
decyzje nie tylko zwiększa szansę odniesienia sukcesów debatanckich, ale jest 
tychże sukcesów warunkiem koniecznym. Podejmowanie decyzji obecnie staje 
się dyscypliną naukową, która choć znajduje zastosowanie w praktycznie każdym 
obszarze ludzkich zachowań, jest oparta na wspólnych zasadach i narzędziach. 
Wyczerpujące wprowadzenie w tę tematykę stanowi książka Jonathana Barona 
„Thinking and Deciding”. To, co teraz czytasz, w dużej mierze opiera się na przed-
stawionych przez niego wnioskach.
 Napisałem ten rozdział w dwóch celach. Po pierwsze chcę omówić analizę
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procesu myślenia i podejmowania decyzji przedstawioną przez Barona. 
Następnie pokaże, jak zaadaptowałem tę analizę do stworzenia modelu argu-
mentacji, która współgra z procesem podejmowania decyzji przez sędziów.
 Ten drugi cel wydaje się o tyle ważny, że debatowanie to bardzo różnorodna 
aktywność, nie pozostawiająca większego czasu do namysłu. Jako że podczas 
turnieju tezy debat znacznie różnią się od siebie, tak i decyzje sędziów będą 
podlegały znacznym wahaniom. Debaty to nie sądownictwo, gdzie podejmo-
wanie decyzji podlega ściśle określonym wzorcom, ani nie medycyna, gdzie  
decyzje podejmowane są na podstawie procedur mających na celu 
zrównoważenie intensywności terapii i ryzyka dla zdrowia pacjenta. Podejmo-
wanie decyzji w turniejach debat parlamentarnych nie opiera się na niezmien-
nych standardach czy metodologii.
 Podczas dowolnego turnieju debat parlamentarnych tezy mogą pochodzić 
z obszarów tak odległych od siebie jak stosunki międzynarodowe, problemy  
biomedyczne, polityka energetyczna czy wpływ państwa na relacje międzyludzkie. 
Znalezienie wspólnej metody podejmowania decyzji dla tak różnorodnych  
obszarów stanowi duże wyzwanie. Istnieją modele, które są skuteczne w pewnych 
formatach debat – np. metoda stock issues stosowana w popularnych na terenie 
USA debatach policy. Jednakże nawet one nie mają większego zastosowania  
w debatach parlamentarnych z uwagi na szeroki zakres tez: rozstrzygnięcia 
o istocie rzeczy („Irańska Straż Rewolucyjna jest organizacją terrorystyczną”), 
relacji między zjawiskami („Granie w pełne przemocy gry komputerowe skłania 
do agresywnych zachowań”) lub preferowanych kierunków działań („Palenie  
w miejscach publicznych powinno zostać zakazane”). W każdym z tych przypad-
ków podejście do podejmowania decyzji będzie inne. Każdy model musi być więc
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na tyle elastyczny by znaleźć zastosowanie we wszystkich przywoływanych przy-
padkach.
 Pierwszym niezbędnym krokiem na drodze ku utworzeniu takiego mo-
delu jest przyjęcie założenia, że debatowanie polega na podejmowaniu decyzji. 
Sędziowie - osoby, których jest to zadaniem – są odpowiedzialni za wysłuchanie 
stanowisk poszczególnych drużyn, aby zawyrokować  czy w ich opinii temat  
debaty jest prawdziwy czy nie. Dochodząc do takiej decyzji, sędzia realizuje 
ten sam ogólny proces, za pomocą którego rozstrzyga, czy np. wziąć udział  
w turnieju debat, czy założyć sweter na turniej lub dokonuje dowolnego innego 
rozstrzygnięcia. Proces podejmowania decyzji jest relatywnie spójny i przewidy-
walny, niezależnie od natury dokonywanego rozstrzygnięcia.
 Analiza tego procesu ma kluczowe znaczenie dla debatantów. Rozumienie, 
jak myślą ci, którzy oceniają debatę, jest być może najważniejszą umiejętnością 
każdego dobrego debatanta. Taka wiedza pozwala uczestnikowi debaty dobrać 
przedstawiane informacje i ich strukturę tak, aby współgrały one ze sposobem 
podejmowania decyzji przez sędziów. Ten rozdział zawiera krótki wstęp do pro-
cesów myślenia i decydowania, natomiast rozdział dotyczący sędziowania zawiera 
bardziej obszerną analizę sposobu myślenia sędziów debat parlamentarnych.

Istota myślenia i podejmowania decyzji

 Jonathan Baron na początku swojej książki określa jej cel: promowanie racjo-
nalnego myślenia. Myślenie, w szerokim tego słowa znaczeniu, jest procesem 
właściwym ludziom, który podejmujemy, gdy stykamy się z niepewnością:
„Myślimy, gdy mamy wątpliwości, co zrobić, w co wierzyć lub czego pożądać.  
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W tych sytuacjach myślenie pozwala nam rozwiać wątpliwości: jest działaniem 
ukierunkowanym na cel.”
 Według Barona myślenie racjonalne pozwala ludziom osiągać cele. 
Jednocześnie racjonalność nie jest dla Barona, wbrew powszechnemu przekona-
niu, czystą logiką pozbawioną wpływu emocji na decyzje. Cechami myślenia racjo-
nalnego są świadomość celów do których dążymy, możliwości pozwalających 
nam te cele osiągać oraz ocena ich adekwatności do powziętych zamiarów.
 Podejmowanie decyzji zachodzi w ramach dwustopniowego procesu, nazy-
wanego przez Barona strukturą wyszukiwania i wnioskowania. Aby podjąć decyzję 
musimy wyszukać niezbędne to tego elementy i, przy ich użyciu, przeprowadzić 
wnioskowanie od tego, co znane (odkryte elementy) do niewiadomych (najlepsza 
decyzja).
 Dla Barona wyszukiwanie jest eksploracją. Reagując na pewną motywację 
(np. niepewność, co dalej zrobić), człowiek próbuje odkryć elementy potrzebne 
do podjęcia decyzji, która zaspokoi potrzebę kierującą zachowaniem.  
Te elementy to możliwości (opcje, między którymi dokonuje się wyboru), cele (sta-
ny końcowe spełniające oczekiwania decydenta) oraz dowody (dane pozwalające 
pokazać, na ile pożądana jest każda z możliwości). Każdy z tych elementów zost-
anie przeanalizowany w dalszej części rozdziału. Wszystkie razem stanowią fun-
dament modelu podejmowania decyzji opartego na rozważaniach Barona.
 Dla każdej poszczególnej decyzji wyszukiwanie elementów zaczyna się  
na dwa sposoby: możemy przypomnieć sobie te elementy z własnego 
doświadczenia lub mogą na nasze poszukiwania wpłynąć czynniki zewnętrzne.  
W kontekście debatowania możemy przyjąć, że proces podejmowania decyzji 
przez sędziów jest inicjowany przez przedstawienie kontrowersyjnej propozycji. 
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Wywołuje ona niepewność co do jej wartości logicznej – prawdy czy fałszu. W tym 
momencie rozpoczyna się faza wyszukiwania, czyli zbierania elementów adek-
watnych dla podjęcia decyzji odnośnie propozycji. Na tę eksplorację mają wpływ 
zarówno pamięć sędziów (wiedza, postrzeganie i poglądy związane z propozycją), 
jak i źródła zewnętrzne (wysiłki debatantów, by zaprezentować sędziom 
możliwości, cele i dowody dotyczące ich decyzji). Wyzwaniem dla debatantów 
na etapie wyszukiwania jest  poprowadzenie eksploracji sędziów w sposób,  
który współgra z wcześniej posiadanymi przez nich informacjami oraz prezentuje 
im nowe, ważne informacje wpływające na ich decyzję.
 Drugim krokiem struktury wyszukiwania-wnioskowania jest ocena zidenty-
fikowanych elementów celem określenia najlepszego rezultatu. Jak zauważyłem 
wcześniej, ten etap procesu podejmowania decyzji polega na przeprowadze-
niu wnioskowania od tego, co znane do niewiadomych (najlepsza decyzja).  
W kontekście debat parlamentarnych ten proces zachodzi, gdy sędziowie 
analizują przebieg debaty i dochodzą do werdyktu. Nie znaczy to, że proces 
wnioskowania ma miejsce wyłącznie po debacie i debatanci nie mają na niego 
wpływu. Mimo że po debatach wielu debatantów bywa zadowolonych z tego,  
że udało im się przedstawić elementy niezbędne do podjęcia decyzji przez 
sędziów, bardziej doświadczeni zawodnicy mają świadomość tego, że proces  
wnioskowania jury jest tak samo ważny dla ich sukcesu. Wpłynięcie na to, jakim 
celom sędziowie będą chcieli osiągnąć (i w jakiej kolejności), jakie dowody będą 
dla nich najbardziej przekonujące – a zatem jaką możliwość wybiorą – jest 
najważniejszym zadaniem strategicznym każdego debatanta.
 Dotychczasowa analiza struktury wyszukiwania-wnioskowania mogłaby 
sugerować, że proces podejmowania decyzji jest ściśle uporządkowany i logiczny. 
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Według Barona dzieje się wręcz przeciwnie:
 „Procesy myślenia – szukanie możliwości, dowodów i celów, wykorzysty-
wanie dowodów do oceny poszczególnych możliwości – nie zachodzą w żadnej 
określonej kolejności. Jedne elementy procesu zachodzą na drugie, myślący 
przeskakuje pomiędzy nimi.”
 Myślenie racjonalne wymaga bardzo elastycznego podejścia: bycia otwartym 
na możliwości, zmiany i nowe argumenty by dojść do najlepszej decyzji. Jednakże 
dla celów analizy rozdzielimy etapy wyszukiwania i wnioskowania, aby precyzyjnie 
nakreślić ich znaczenie w kontekście debat parlamentarnych.

Odkrywanie elementów procesu podejmowania decyzji: 
“wyszukiwanie”

 Proces podejmowania decyzji zaczyna się od impulsu. Baron nazywa  
ten bodziec „wątpliwością”. W życiu możemy mieć wątpliwości co do tego, 
który produkt jest właściwy, gdzie rozpocząć studia, czy też co zjeść na obiad. 
W debacie propozycja Rządu jest impulsem do podjęcia decyzji: kontrower-
syjna natura propozycji tworzy wątpliwość co do jej wartości logicznej: prawdy  
lub fałszu. Debata jest zatem próbą wpłynięcia na wysiłki sędziów mające na celu 
rozstrzygnięcie tej wątpliwości.
 Jak wspomnieliśmy wcześniej, pierwszym krokiem przy rozstrzyganiu 
wątpliwości jest poszukiwanie elementów niezbędnych do podjęcia decyzji: 
możliwości, celów i dowodów.
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m o ż l i w o ś c i

 Możliwości to dostępne nam środki, którymi możemy rozwiać wątpliwość. 
W debacie możliwości są opcjami, pomiędzy którymi wybierają sędziowie.  
Na wysokim poziomie ogólności sędziowie mogą tezę debaty poprzeć albo 
odrzucić. Jeśli tezą brzmi „Kara śmierci powinna zostać zakazana”, sędziowie 
mogą  (1) zakazać, bądź też (2) zachować karę śmierci.
 Możliwości stojące przed sędziami są jednak dużo bogatsze. Pamiętajmy 
o tym, że propozycja rządu, a nie teza, definiuje istotę konfliktu. Innymi słowy, 
mimo że teza debaty ma wpływ na jej zakres, propozycja jest punktem spor-
nym, wokół którego skupiają się argumenty debatantów. Rzeczony punkt sporny  
jest wytworem tychże argumentów.
 Początkowym celem strategicznym debatanta powinno być kontrolowanie 
możliwości, między którymi sędziowie będą wybierać. Strona rządowa najczęściej 
próbuje rozciągnąć kontrolę nad tymi możliwościami interpretując tezę.  
W przypadku debaty „Kara śmierci powinna zostać zakazana” premier ma wybór 
między różnymi interpretacjami, z których każda daje sędziom do dyspozycji 
inny zestaw możliwości. Mógłby np. argumentować za zakazaniem kary śmierci  
dla niepełnoletnich albo za zakazaniem kary śmierci za pewne rodzaje 
przestępstw bądź, jak w naszym przykładzie, za zakazaniem kary śmierci  
we wszystkich przypadkach. Każda z tych opcji postawiłaby przed sędziami innych 
wachlarz możliwości. Z reguły strona rządowa by bronić wybranej możliwości 
buduje model.
 Opozycja również może skorzystać na opowiedzeniu się za wybraną 
możliwością. Choć nie jest to pozornie oczywiste, Opozycja ma w debacie wybór
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- może po prostu przyjąć podejście „to co mówi rząd jest  nieprawdą”, ale lepszą 
opcją jest bardziej przemyślany i subtelny wybór możliwości, której będzie bronić.
 Drużyny opozycyjne mogą spojrzeć na temat debaty z wielu różnych per-
spektyw. Mogą postawić na pewną, konkretną linię argumentacji (np. kara 
śmierci powinna obowiązywać tylko w przypadku zbrodni przeciwko ludzkości, 
jak w przykładzie zamieszczonym w rozdziale 5); mogą zaprezentować własny 
model pozwalający lepiej rozwiązać problem przedstawiony przez Rząd  
i który będzie wzajemnie wykluczał się z modelem rządu; mogą argumentować,  
że status quo jest korzystniejsze niż propozycja. Każda z tych możliwości  
(a nie jest to z pewnością wyczerpująca lista) ma wady i zalety, ale wszystkie  
z nich są lepsze od „domyślnej” alternatywy dla propozycji rządu. Możliwość,  
którą drużyna może kontrolować, jest lepszym wyborem niż „domyślna” alter-
natywa lub możliwość zdefiniowana przez przeciwnika czy sędziów.
 Według Barona  możliwości mają określoną moc względem celów, które 
chce osiągnąć decydent. Na moc danej możliwości wpływają dowody (pozytywne  
lub negatywne) zaprezentowane na jej rzecz. Decyzja podejmowana jest  
po przeanalizowaniu tychże dowodów i określeniu siły danej możliwości 
względem oczekiwanych celów.

c e l e

 Po odkryciu wszystkich możliwości niezbędne staje się kryterium, względem 
którego zostaną one ocenione. Kryterium używanym do podjęcia decyzji są cele. 
Rozważmy proces podejmowania decyzji o zakupie samochodu: dostępne mo-
dele (możliwości) zostaną ocenione względem celów, które chce się osiągnąć. 
Mogą to być cechy takie jak: cena, bezpieczeństwo, niezawodność czy też wygląd.
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Ocena możliwości względem tych celów doprowadzi nas do decyzji.
 Cele nie są obiektywnymi, niezmiennymi pojęciami istniejącymi przed pro-
cesem podejmowania decyzji. Cele zależą od decyzji. Są plastyczne i zmienne. 
Wracając do przykładu wyboru samochodu, dwie różne osoby mogą użyć 
różnych zestawów celów do podjęcia decyzji – np. bezpieczeństwo i dostępność 
cenowa vs. niezawodność i wygląd. Efektem takiego a nie innego wyboru celów 
będą dwie różne decyzje.
 Cele, które wybieramy, są powiązane z naszymi wartościami. Oczekiwane 
efekty naszych decyzji są ich przedstawieniami: cenimy nasze zdrowie, więc przy 
wyborze samochodu wybieramy bezpieczeństwo jako cel. Cenimy nasz status  
i reputację, więc chcemy zostać właścicielami atrakcyjnego dla oka samochodu. 
Związek między celami a wartościami ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia roli 
celów w procesie podejmowania decyzji.
 Istnieją dwa wytłumaczenia, dlaczego dwie różne osoby mogą dojść  
do różnych rozstrzygnięć w procesie podejmowania tej samej decyzji. Po pierwsze 
mogą używać różnych systemów celów. Systemem nazywamy określoną grupą 
celów. Można go zdefiniować na różne sposoby: cele mogą być ujednolicone 
względem pewnego kontekstu (poradniki dla klientów wybierających nowy 
samochód często podają listę potencjalnych celów, które mogłyby być ważne 
dla ich decyzji), względem pewnego obszaru (vide wcześniej wspomniane 
przykłady dotyczące medycyny i prawa), względem kultury (patrz różnice między 
wartościami Zachodu i Wschodu oraz wywiery przez nie wpływu na decyzje)  
lub względem dowolnego innego czynnika, który może posłużyć do identyfikacji 
grupy ludzi i rzeczy, które cenią (np. płeć, narodowość, ideologia, geografia etc.). 
Nawet te systemy celów nie są jednak stałe dla członków danej grupy - każdy 
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może działać według innego, czego przykładem mogą być odmienne cele osób 
popierających Partię Demokratyczną w USA.
 Dla debatantów systemy celów stanowią ważne drogowskazy: 
przypominają nam o celach, które mogą mieć znaczenie dla dowolnie wybranej  
decyzji. Doświadczeni debatanci obierają strategie i wybierają możliwości,  
które odpowiadają systemowi celów ważnemu dla dotyczącej ich decyzji.
 Drugim powodem tego, że dwie różne osoby mogą dojść do dwóch różnych 
wniosków dotyczących tej samej decyzji, jest priorytetyzacja celów. Możemy 
mieć te same cele, ale ustalać dla nich różne hierarchie. Różnica priorytetów 
jest najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem różnorodności naszych 
preferencji dotyczących samochodów. Interesują nas cena, koszt utrzyma-
nia, bezpieczeństwo czy niezawodność naszych czterech kółek, jednocześnie 
przywiązujemy do tych czynników różne znaczenie. Uporządkowanie celów  
w ramach systemu tworzy hierarchię celów.
 Dla decyzji dotyczącej wyboru samochodu, przykładowe hierarchie celów 
mogłyby wyglądać tak: 

          Twoja hierarchia celów                                         Moja hierarchia celów

Wygląd

Wydajność

Niezawodność

Przystępność

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Niezawodność

Przystępność

Wygląd

Wydajność
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 Mimo że operujemy tym samym systemem celów, nadajemy jego elemen-
tom różne priorytety. To spowoduje różnicę w podjętych przez nas decyzjach. 
Podczas debaty sędziowie najczęściej zmuszeni są dokonać wyboru między  
dwoma konkurencyjnymi hierarchiami celów, aby dojść do decyzji odnośnie 
preferowanej przez nich możliwości.
 Debatanci powinni kontrolować system i hierarchię celów używaną przez 
sędziów. Pierwszy krokiem w tym kierunku jest realistyczne określenie systemu 
celów odpowiedniego dla tezy debaty. Zdarza się, że debatanci niepotrzebnie 
ignorują cele swoich przeciwników, odmawiają im związku z debatą lub próbują 
ograniczyć kryterium podejmowania decyzji do jednego, pojedynczego celu. 
Wszystkie te podejścia są błędne, gdyż prowadzą do sztucznego i ułomnego  
(w terminologii Barona nieracjonalnego) podejmowania decyzji. Wyobraźmy so-
bie debatę o karze śmierci, w której drużyna przekonałaby sędziów, że jedynym 
celem mającym znaczenie dla ich decyzji jest dążenie do sprawiedliwości. Taka  
debata ignorowałaby moralne, ekonomiczne, praktyczne i inne cele, które mogłyby 
mieć krytyczne znaczenie dla podjęcia decyzji. Bardziej racjonalnym podejściem 
jest zaakceptowanie obecności innych celów w systemie służącym do podjęcia  
decyzji, przy jednoczesnym argumentowaniu, dlaczego dążenie do sprawiedliwości 
powinno być najważniejszym celem dla konkretnego rozstrzygnięcia.
 W dalszej części  rozdziału pokażę, jak utworzyć ze zbioru celów jedną, 
spójną hierarchię.

d o w o d y

 Dowody to informacje, które wpływają na atrakcyjność którejkolwiek 
możliwości względem celów, które powinny zostać osiągnięte. Według Barona:
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 „Dowody mogą składać się z prostych propozycji (...) lub z argumentów, sce- 
 nariuszy przyszłości bądź przykładów. Jedna możliwość może służyć  
 jak dowód przeciwko innej możliwości, analogicznie do tego, w jaki  
 sposób podważamy naukową hipotezę prezentując inne możliwe interpre- 
 tacje wydarzeń.”

 Z punktu widzenia decydującego dowody stanowią potwierdzenie możliwości 
(lub niemożliwości) spełnienia danego celu. Dowody wykorzystywane przy podej-
mowaniu decyzji dotyczącej samochodu to np. zużycie paliwa, koszty, dostępne 
rodzaje nadwozia i kolory, wyniki testów zderzeniowych, etc.
 Podejmujący decyzję oceniają dowody nadając im wagę: im ważniejszy dany 
dowód w kontekście realizacji celu przy wyborze danej możliwości, tym większą 
będzie miał wagę. Jeśli moim najważniejszym celem przy wyborze samochodu 
jest bezpieczeństwo, nadam najwyższą wagę dowodom potwierdzającym 
bezpieczeństwo pasażerów w czasie podróży. Informacja dotycząca 
przyśpieszenia samochodu miałaby w tym kontekście mniejsze znaczenie.
 Dowody mogą mieć pozytywne bądź negatywne znaczenie w kontekście 
danego celu. Dobrym przykładem jest ciężar samochodu. Zwracając szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo traktowalibyśmy masywny samochód jako atut 
zapewniający ochronę podczas kolizji. Dla człowieka uznającego za priorytet 
osiągi i parametry szybkościowe każdy dodatkowy kilogram byłby wadą.
 Debatanci powinni rzecz jasna utworzyć, uporządkować i przedstawić 
przekonujące dowody na poparcie zaproponowanej przez nich możliwości. 
Dowody mogą stwierdzać pewne fakty, być oparte na danych ilościowych lub 
jakościowych częściej nazywanymi statystykami i przykładami. Dowody mogą być
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również argumentami: teorie, wartości i przekonania to typy dowodów 
wymagające logicznego uzasadnienia, aby mogły stać się przekonujące. 
Doświadczeni debatanci potrafią wybrać i zastosować dowody, które mają 
największe szanse na przekonanie sędziów o sile wybranej przez nich możliwości.

Ocena elementów podejmowania decyzji: „wniosko-
wanie”

 Poszukiwanie elementów mających znaczenie dla decyzji prowadzi nas 
do fazy wnioskowania. Podjęcie decyzji wymaga ze strony decydenta prioryte-
tyzacji celów oraz wyboru między dostępnymi możliwościami. Na potrzeby 
tego rozdziału rozdzielam te procesy, choć według Barona odbywają się one 
jednocześnie. Podczas podejmowania nieformalnych decyzji, poszczególne  
elementy są oceniane natychmiast po ich zauważeniu. Co więcej, Baron podkreśla 
współzależność elementów decyzji: dowody wpływają na siłę możliwości, 
cele określają wagę dowodów. Mimo to debatanci powinni uporządkować  
procesy prowadzące do podjęcia decyzji oraz ustalić ich kolejność, aby skutecz-
niej wpłynąć na rozstrzygnięcia dokonywane przez sędziów.
 Podczas uporządkowanego procesu podejmowania decyzji przechodzimy 
kolejno od identyfikacji celów poprzez utworzenie ich hierarchii i identyfikację  
potencjalnych możliwości do wyboru najlepszej z nich. Dla zachowania 
racjonalności procesu kluczowe jest głębokie zrozumienie oczekiwanych efektów 
przed rozpoczęciem oceniania możliwości. Zgodnie z tą kolejnością, omówię pro-
ces hierarchizacji celów oraz oceny  możliwości względem nich. Nie chodzi o to, 
aby uwzględniając kolejność tych działań pierwsi mówcy koncentrowali się wyłącz-
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nie na ustaleniu pierwszeństwa między celami, a kolejne osoby na ocenie 
prowadzących do nich możliwości. Doświadczeni debatanci realizują jednocześnie 
oba cele, niezależnie od wylosowanej w danej debacie pozycji.

i d e n t y f i K a c j a  p r e f e r o w a n e j  H i e r a r c H i i  c e l ó w

 System celów wykorzystywany podczas danej debaty jest definiowany 
przez cele wyznaczane przez debatantów. Mogą być one jasno wypowiedziane,  
ale z reguły wynikają z użytych argumentów. Przykładowo podczas debaty  
o zakazie sprzedaży tytoniu strona rządowa może przedstawić argumenty nie tylko  
o negatywnych skutkach i kosztach biernego palenia, ale również o prawie 
osób niepalących do życia bez dymu, problemach zdrowotnych dzieci palaczy  
oraz konieczności ochrony ludzi przed korporacjami czerpiącymi korzyści finan-
sowe z nałogów. Nad podstawie tych argumentów możemy określić cele prefero-
wane przez Rząd jako:

 1. oszczędności
 2. ochrona wolności wyboru
 3. ochrona zdrowia dzieci
 4. obrona konsumentów przed krwiożerczymi korporacjami

 Opozycja mogłaby się przeciwstawić tej argumentacji twierdząc, że o ile zakaz 
palenia w miejscach publicznych jest uzasadniony, tytoń nie powinien zostać 
zupełnie zakazany. Uzasadnienie najprawdopodobniej ukazywałoby, że przemysł 
tytoniowy to ważna gałąź gospodarki, palacze mają prawo palić, a wprowadzony 
skutecznie w życie może zostać tylko zakaz częściowy. Wynika z tego, że Opozycja
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podziela dwa cele Rządu – zagwarantowanie wolności wyboru oraz oszczędności 
oraz obiera jeden dodatkowy - tworzenie skutecznego prawa. System celów w tej 
całej debaty można przedstawić w następujący sposób:

 Aby wpłynąć na decyzję sędziów, debatanci muszą utworzyć hierarchię  
w systemie celów związanych z propozycją Rządu. W początkowej fazie sporu 
powinni podjąć strategiczną decyzję: czy przyjąć hierarchię celów zaproponowaną 
przez przeciwników, czy wprowadzić własną?
 Pierwsza strategia jest lepsza, jeśli debatanci wierzą, że potrafią przekonać 
sędziów, że ich możliwość lepiej spełnia cele wyznaczone przez drugą stronę 
debaty. Łatwiej wygrać debatę, jeśli jesteśmy na tyle silni aby przyjąć bitwę  
na terenie przeciwnika i udowodnić w niej swoją wyższość.
 Spójrzmy na naszą debatę o zakazie palenia. Strona rządowa argumentowała 
w niej, że bierne palenie ma negatywne konsekwencje dla zdrowia, które generują 
wysokie koszty zarówno dla jednostki jak i całego społeczeństwa – opieka

oszczędzaniE piEniędzy

bEzpiEczEństWo dziEci

Wolny WybóR

pRaWa kliEntóW

skutEczność polityki
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Bezpieczeństwo dzieci

Prawa konsumentów

Wolny wybór

Skuteczność polityki

Oszczędzanie pieniędzy

medyczna, wyższe stawki ubezpieczeń etc. W tej sytuacji Opozycja może twierdzić, 
że koszty te są nieistotne lub mniej istotne od innych kwestii. Prostą i skuteczną 
taktyką byłoby jednak pokazanie, że koszty wprowadzenia w życie zakazu pale-
nia – monitoring, śledztwa, procesy, więzienie – byłyby większe niż potencjalne 
zyski. Jeśli Rządowi udało się przekonać sędziego, że koszty finansowe są ważnym  
aspektem debaty, Opozycja może z tego skorzystać udowadniając, że rozwiązanie 
drugiej strony przyniesie straty. Taką linię rozumowania jest szczególnie trud-
no odeprzeć, gdyż strona rządowa nie ma do dyspozycji argumentów o tym,  
że koszty nie są ważnym aspektem debaty.
 Niestety rzadko kiedy mamy do czynienia z taki oczywistymi porównaniami. 
Najczęściej obie drużyny stosują różne hierarchie celów i spierają się o wyższość 
jednej nad drugą. Takie podejście może też mieć miejsce w naszej debacie o zaka-
zie palenia. Rząd, biorąc pod uwagę potencjał emocjonalny niektórych swoich 
celów (np. niewinne dzieci, które palą biernie z winy swoich rodziców) oraz fakt, 
że jeden z celów nie znajduje się w zestawie opozycji (obrona konsumentów), 
skoncentruje się prawdopodobnie na wykazaniu, że to są dwa najważniejsze cele 
w debacie. Opozycja może postawić na piedestale wolność wyboru, oszczędności  
i skuteczność przepisów:

                  Hierarchia celów rządu                       Hierarchia celów opozycji

Wolny wybór

Oszczędzanie pieniędzy

Skuteczność polityki

Bezpieczeństwo dzieci

Prawa konsumentów
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 W tej debacie obie strony będą walczyły o przekonanie sędziów, że ich hie-
rarchia jest właściwa dla podjęcia decyzji. Twierdzenia o przewadze własnej  
hierarchii celów nad tą przeciwnika można bronić w następujący sposób:

Zakres celów: pewne cele mogą być przedstawiane jako lepsze, gdyż zawierają 
w sobie inne, mniejsze cele. Na przykład niskie zużycie paliwa może zostać ujęte 
jako element szerszych kosztów samochodu (cena,  cło, rejestracja, podatki, raty 
kredytu, naprawy etc). W tym przypadku szersze spojrzenie na temat mogłoby 
być wyżej ocenione przez sędziów.

Kontekst celów: niektóre cele mogą być ważniejsze w zależności od kontekstu 
decyzji. Weźmy pod uwagę przypadek, gdy korporacji wytoczony zostaje proces 
o szkody, które nigdy nie miały miejsca. Zarząd korporacji jest świadom tego,  
że proces zakończy się oddaleniem pozwu. Jednakże zamiast tego może zgodzić 
się na ugodę przed rozpoczęciem procesu. W kontekście czysto prawnym 
byłaby to nierozsądna decyzja – sędzia z pewnością przyznałby rację firmie.  
Z perspektywy biznesowej może być jednak rozwiązanie rozsądne, ponieważ poz-
wala zaoszczędzić czas i uniknąć kosztów procesowych. Kontekst decyzji w tym  
wypadku definiuje hierarchię celów.

Sprzeczne lub wykluczające się cele: biorąc pod uwagę skomplikowanie naszej 
rzeczywistości, cele wykluczające realizację innych powinny być traktowane  
ze szczególną uwagą. Dla przykładu, osoby sprzeciwiające się wydobyciu paliw 
kopalnych w dzikich, niezamieszkałych obszarach często twierdzą, że jakiekolwiek 
wydobycie spowodowałoby niepowetowane straty dla przyrody i powinno być
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zakazane. Ochrona środowiska jest dla nich celem wykluczającym rozwój eko-
nomiczny stawiany za cel przez oponentów. Ci mogą za to argumentować,  
że hegemonia jednego celu jest nieuczciwa, ponieważ wyklucza uzasadnione cele 
pozostałych zainteresowanych.

Wartości ostateczne i incydentalne: cele, do których dążymy, są powiązane 
z naszymi wartościami. Według psychologa społecznego Miltona Rokeacha 
wartości dzielą się na ostateczne i incydentalne. Wartości ostateczne mają 
wartość same w sobie; wartości incydentalne są cenne, ponieważ ułatwiają nam 
dążenie do wartości ostatecznych. Ten podział może również być stosowany  
w debacie - wartości incydentalne mogą być wtóre wobec wartości ostatecznych, 
ponieważ do nich prowadzą. Spójrzmy na temat ochrony wolności słowa: dla wie-
lu wolność słowa nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do ustanowienia  
i ochrony demokracji. W przypadku gdy demokracja i wolność słowa stoją w kon-
flikcie – gdy osoby uciekające się do obraźliwych i skrajne poglądów są wyklu-
czane z procesu demokratycznego – wolność słowa jako wartość incydentalna 
może być stawiania niżej niż wartość ostateczna, jaką jest demokracja.

Znaczenie celu: istnieją cele, które w opinii większości ludzi są celami jakościowo 
ważniejszymi niż inne. Dążenie do sprawiedliwości ma częstokroć większe zna-
czenie niż koszt tego dążenia. Takie rozróżnienie może być bardzo przydatne  
w debacie.

Obszar oddziaływania: tutaj logika jest prosta: cel lepszy to ten, który dotyczy 
większej liczby osób. Ten sposób hierarchizacji celów zastosowano podczas debat
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o legalizacji małżeństw homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych.  
Osoby sprzeciwiające się temu prawu podnosiły argument, że z uwagi na to,  
że homoseksualiści stanowią poniżej 10% obywateli, ich równy dostęp do insty-
tucji małżeństwa jest mniej ważny niż ochrona świętości tej instytucji dla reszty 
społeczeństwa. Taki argument może mieć różną siłę w zależności od okoliczności.
Hierarchia celów nadaje ramy decyzji podejmowanej przez sędziów: aby dokonać 
wyboru pomiędzy możliwościami prezentowanymi przez Rząd i Opozycję, 
muszą oni w pierwszej kolejności określić ranking celów, które powinny zostać 
osiągnięte. Na tej podstawie jury może ocenić siłę możliwości względem celów.
 
o c e n a  S i ł y  m o ż l i w o ś c i

 W niektórych przypadkach wybór określonej hierarchii celów przez sędziów 
będzie tożsamy z określeniem preferowanej przez nich możliwości. Jeśli w deba-
cie dotyczącej wydobycia paliw kopalnych na dzikich terenach sędziowie zostaną 
przekonani, że cel ochrony przyrody jest najważniejszy, będzie to równoznaczne 
z decyzją zakazu wydobycia. Takie postawienie sprawy jest oczywiście daleko 
idącym uproszczeniem. Przy czterech drużynach, ośmiu mowach, przynajmniej 
trzech sędziach, określenie za jakimi celami opowiadają się sędziowie w trakcie 
debaty przypomina wróżenie z fusów.
 Promowanie konkretnej możliwości jako najlepszego rozwiązania również 
nie jest nauką ścisłą. Aby przekonać do tego sędziów, należy wykazać, że dana 
możliwość najlepiej odpowiada obranym przez nich celom.
  Taka argumentacja jest zależy w dużej mierze od tezy debaty. Przekony-
wanie o zaletach wydobycia ropy naftowej wymaga innych argumentów niż  
argumentacja przeciwko zakazowi palenia. Mimo to istnieją pewne ogólne metody,
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które można wykorzystać w takiej argumentacji:

Pokaż, że twoja możliwość najlepiej odpowiada preferowanej hierarchii 
celów: Najprościej wykazać przewagę możliwości można przedstawiając 
przekonujące dowody. Pamiętaj, że dowody – jako jeden z elementów modelu 
podejmowania decyzji Barona – mogą składać się z faktów lub argumentów.  
Preferencje sędziów dotyczące możliwości zależą od jakości dowodów 
wykazujących, że możliwości odpowiadają celom w debacie. Zatem istotą  
argumentowania na rzecz danej możliwości jest tworzenie dobrze udokumento-
wanych i uporządkowanych argumentów oraz wykazywanie, że przeciwnikom  
się to nie udało.

Pokaż, że twoja możliwość spełnia więcej niż jeden cel: Jak już wspominaliśmy, 
sędziowie nie ujawniają podczas debaty swoich preferencji; debatanci poznają 
hierarchię celów preferowaną przez sędziów dopiero podczas ogłoszenia 
werdyktu. Co więcej sędziowie mogą być przekonani, że wiele różnych celów ma 
znaczenie - część z nich może „należeć” do Rządu, część do Opozycji. Bardzo 
skuteczną strategią jest wykazanie, że przedstawiana możliwość spełnia większą 
liczbę celów, niż ta promowana przez oponentów. Jeśli przyjmiemy założenie, 
że wszystkie cele w danej debacie mają znaczenie, to możliwości spełniające  
ich większą liczbę będą uznawane za silniejsze.

Zademonstruj, że twoja możliwość najlepiej równoważy cele w debacie: 
Wszystkie cele, które mają znaczenie dla dotkniętych  danym sporem powinny 
być uznawane za ważne. Aby rozstrzygnąć debatę na swoją korzyść, można
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argumentować, że obrana możliwość najlepiej równoważy wszystkie równie 
ważne cele. Dobrym przykładem jest tu debata dotycząca wydobywania paliw 
kopalnych: tam gdzie możliwości obu stron wykluczają się, strona popierająca 
wydobywanie może argumentować, że można go dokonywać w racjonalny eko-
logicznie sposób, równoważąc cele ochrony przyrody i rozwoju ekonomicznego.
Pozytywne i negatywne dowody: Baron rozróżnia dowody pozytywne 
(udowadniające, że dana możliwość spełnia cel) i negatywne (udowadniające, 
że dana możliwość nie spełnia celu). Ważną decyzją stojącą przed debatan-
tami jest znalezienie równowagi między przedstawianiem dowodów pozytyw-
nych wspierających ich możliwość, a prezentowaniem dowodów negatywnych 
osłabiających możliwość przeciwnika. Ogólnie rzecz biorąc należy równomiernie 
stawiać na obie te strategie; jest to równowaga analogiczna do tej zaprezento-
wanej w Rozdziale 4 między argumentacją i zbijaniem.
 Nieco subtelniejszym zagadnieniem, które powinniśmy w tym miejscu 
rozważyć, jest podejście do możliwości prezentowanej przez oponentów. Znowu 
pojawiają się dwie możliwości:  krytyka pozytywnych dowodów zaprezento-
wanych przez przeciwnika oraz prezentacja własnych dowodów negatywnych.  
Ryzyko związane z pierwszym podejściem jest takie, że prowadzi ono wyłącznie 
do osłabienia argumentacji przeciwnika, rzadko do jej całkowitej eliminacji.
 Przyjrzyjmy się raz jeszcze debacie dotyczącej zakazu palenia: strona 
przeciwna zakazowi może argumentować, że palacze będą obchodzić zakaz, 
zmniejszając realny wpływ zakazu (możliwości) na ograniczenie palenia (cel).  
W tym przypadku sędziowie najprawdopodobniej dojdą do wniosku, że pewne 
ograniczenie palenia nastąpi, mimo że nie uda się go zlikwidować. Aby tego 
uniknąć, poza osłabianiem siły możliwości przeciwników, należy przedstawiać
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dowody świadczące o negatywnym wpływie możliwości przeciwników na przyjęte 
cele. Ostatnim elementem układanki jest porównanie negatywnych i pozytywnych 
efektów wynikających z możliwości oponentów w kontekście celów przyjętych  
w debacie.

Porównuj możliwości używając wspólnego mianownika: Częstokroć całkiem 
różnorodne możliwości mogą zostać porównane przy użyciu jednego dobrze do-
branego kryterium. Tym łatwiej obie strony mogą dążyć do tego samego celu. 
Weźmy za przykład debatę dotyczącą okupacji Iraku przez Stany Zjednoczone. 
Podczas dyskusji, czy wycofać wojska, czy też kontynuować interwencję, obie 
strony stawiają sobie za cel poprawę bezpieczeństwa USA. Wspólny cel chcą 
osiągnąć za pomocą bardzo różnych propozycji (możliwości).
 Inne decyzje mogą wymagać pewnych modyfikacji aby umożliwić porównanie 
możliwości. Rozważmy debatę dotyczącą inwestowania środków publicznych 
w poprawę bezpieczeństwa. Jest wiele różnych sposobów poprawy naszego 
bezpieczeństwa, jeśli wyrazimy zgodę na poświecenie na to określonych środków 
finansowych. Transport kołowy byłby dużo bezpieczniejszy, gdyby wszystkie 
drogi i ulice miały osobne, rozdzielone pasy ruchu w obu kierunkach. Większość 
społeczeństw podjęła decyzję, że wartość ocalonego życia i zdrowia ludzkiego 
nie jest opłacalna w porównaniu do kosztu takiej inwestycji. W tym konkretnym 
przypadku wartość życia ludzkiego mogłaby zostać przedstawiona w nakładach 
finansowych, które musielibyśmy jako społeczeństwo ponieść na przebudowę 
dróg. To podejście ogranicza wartość życia ludzkiego jako takiego, ale pozwala 
nam jednak na porównanie konkurencyjnych możliwości.
 Te podstawowe strategie są punktem wyjścia do udowodnienia, że dana



169

możliwość jest lepsza niż inna. Debatanci mają również do dyspozycji wiele  
innych metod, z których większość zależy od typu alternatywy stawianej  
w debacie. Poprzez jawne przedstawienie procesu podejmowania decyzji, 
doświadczeni debatanci mogą poprowadzić sędziów przez cały proces  
ku odpowiadającym im wnioskom. Nawet w debatach, w których ten proces  
nie zostanie explicite przedstawiony, znajomość założeń stojących za racjonal-
nym podejmowaniem decyzji pozwala tworzyć argumenty, które można łatwiej 
śledzić i szybciej zrozumieć. Ma to kluczowe znaczenie do osiągnięcia sukcesu 
w każdej debacie.
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R o z d z i a ł  7 

Paradoksy debatowania

 
 Turniej organizowany na wzór Mistrzostw Świata to pięć/sześć debat elimi-
nacyjnych i dwie do czterech rund w fazie pucharowej. Liczba drużyn waha się  
od 16 do 20 w mniejszych do ponad 400 na Uniwersyteckich Mistrzostwach 
Świata Debat. Prawie co tydzień  gdzieś na świecie odbywa się turniej; nierzadko 
zdarza się, że w jeden weekend może odbywać się ich kilka na różnych kontynen-
tach. Innymi słowy, dużo dzieje się w debatanckim światku.
 Choć to wspaniała wiadomość dla zwolenników debat i umiejętności, których 
uczą, jest to również wyzwanie dla tych, których chcą doradzać jak wygrywać  
debaty (wliczając w to autora książki). Biorąc pod uwagę nadzwyczajną liczbę de-
bat każdego sezonu i to, że praktycznie każda będzie miała inną tezę, nie ma 
szans przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji, w których możesz się znaleźć. 
Najlepsi debatanci zdają sobie sprawę, że muszą mieć przygotowanych wiele  
opcji taktycznych. Muszą również być wystarczająco elastyczni by zaadaptować je 
na potrzeby konkretnych debat.
 Innymi słowy, nie ma złotej rady, która byłaby na tyle uniwersalna, by móc  
ją zastosować zawsze i wszędzie.
 Zamiast próbować skatalogować i omówić wszystkie możliwe taktyki, obiorę 
inną drogę (chociaż zarekomenduję kilka w następnym rozdziale). Wierzę, że jeśli 
debatanci poznają zestaw zasad, które często prowadzą do sukcesu, to mogą 
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zastosować je do każdej sytuacji, w której się znajdą. Te zasady, ujęte w para-
doksy, możesz wykorzystać zastanawiając się nad najlepszą strategią i taktyką 
dla danej debaty.
 To, że ująłem je w formie paradoksów nie jest przypadkowe. To właśnie 
napięcie między prawdziwym i właściwym, a fałszywym i niewłaściwym, jest 
często miejscem, w którym znajdziemy prawdę. Innymi słowy, to, co wydaje się 
być powszechną mądrością, najczęściej nie jest ani powszechne, ani mądre. Para-
doksy nie zostały pomyślane jako dyrektywy, ale uwagi, które mają cię przybliżyć 
do stworzenia własnego, jak najbardziej efektywnego sposobu debatowania.
 W tradycji buddyzmu zen koany miały za zadanie inspirować i pobudzać 
do kontemplacji danej myśli. Najbardziej znany koan - jaki dźwięk wydaje 
klaszcząca dłoń? - pokazuje wgląd w naturę otaczającego nas świata. Rozmyślając 
i kontemplując nad tym, co wydaje się sprzeczne, uczniowie zen rozważają zna-
czenie i metody oświecenia. Chociaż nie twierdzę, że proponuję jakiś wgląd  
w natury świata, to mam nadzieję, że przyczynię się do rzucenia światła  
na często pomijane aspekty debatowania. Podważając to, w jaki sposób myślimy  
o debatowaniu, możemy odkryć coś zdecydowanie ważniejszego: to, czego jeszcze  
nie wiemy.

Paradoks #1: Poziom debaty zależy bardziej od zgody  
niż od niezgody

 Debatanci (ale niedebatujący również) często wyobrażają sobie dobrą debatę 
jako permanentny konflikt, w którym drużyny ochoczo i gwałtownie zaprzeczają 
jedna drugiej. Choć nie ma debaty bez niezgody, to najistotniejsza w najlepszych
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debatach jest zgoda.
 W Rozdziale 3 pokazałem, że punktem wyjścia każdej debaty jest propozycja. 
Dzieli ona terytorium debaty między Propozycję i Opozycję. By do tego doszło, 
drużyny muszą się na nią zgodzić. Debaty, w których drużyny nie zgadzają się 
co do propozycji (albo nie są jej pewne) ciężko się ogląda, ponieważ pełno  
w nich argumentów wygłaszanych z różnych pozycji i mających ze sobą niewiele 
wspólnego. W najlepszych debatach, przeciwnie, drużyny nie tylko będą skłonne 
zgodzić się na propozycję, ale również na kwestie sporne za nią stojące.  
W najlepszych debatach argumenty Propozycji i Opozycji koncentrują się wokół 
jasno zdefiniowanych kwestii spornych kluczowych dla propozycji.
 Zgoda w debacie to jednak coś więcej niż wspólne ustalenie tego, gdzie leży 
spór. Opozycja często może wzmocnić swoje stanowisko zgadzając się z celem 
wyznaczonym przez Propozycję. Niewiele jest taktyk skuteczniejszych od zaak-
ceptowania celu i zademonstrowania, jak proponowane działania są chybione  
w stosunku do zamierzeń. Czasem korzystnie jest zgodzić się na strukturę i układ 
argumentów zaproponowany przez przeciwnika, ażeby zwiększyć klarowność  
ich dekonstrukcji. Zwycięskim debatantom często zdarza się zgodzić nawet  
z dowodem przeciwnika, by potem wyciągnąć z niego zupełnie inne wnioski. 
 Co więcej, zgoda może przyjąć w debacie formę ustępstw. Najlepsi debatan-
ci to ci, którzy zdają sobie sprawę, że argumenty mają różną wagę i znaczenie. 
Mając do dyspozycji tylko siedem minut, musisz wybrać, na czym skupisz się  
w argumentacji selekcjonując najważniejsze argumenty, z którymi się nie zgodzisz 
i identyfikując te, na które możesz przystać. To bardzo ważna umiejętność. Ustąpić 
można w sposób niewypowiedziany - ignorując argument - albo przyznając rację 
w danej kwestii, co pozwala zniwelować wpływ argumentu na debatę. Jak stwier-
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dził pewien debatant, w debatach parlamentarnych czasem najgorszą rzeczą, 
jaka może ci się przytrafić to przeciwnik ignorujący twój konstruktywny argument. 
Kiedy tak się dzieje - i wynika to z przeświadczenia, że argument ma niewielkie 
znaczenie - twój argument oddala się od centrum debaty, a razem z nim szan-
sa na wygraną. W debacie, a szczególnie w debacie parlamentarnej, wygrana  
nie polega na przeważeniu szali na swoją stronę we wszystkich argumentach,  
ale na wyborze właściwych argumentów.

Paradoks #2: Zwycięskie argumenty są proste,  
a nie skomplikowane

 Debaty parlamentarne, w których cztery drużyny i ośmiu debatantów 
próbuje pociągnąć sędziów w korzystnym dla siebie kierunku są komunikacyjnie 
skomplikowane. Żeby twój argument zajął miejsce w umysłach sędziów, musi być 
nie tylko dla nich istotny, ale również ustrukturyzowany w sposób, który sprawi, 
że efektywnie zajmie, utrzyma i obroni  wybrane terytorium.
 To, że mowa jest nietrwała, stawia przed Tobą jeszcze jedno wyzwanie.  
W przeciwieństwie do druku, przy którym zawsze można wrócić  
do niezrozumiałego fragmentu i w przeciwieństwie do konwersacji, w której  
uczestnicy mogą poprosić o wyjaśnienie tego, czego nie zrozumieli, debato- 
wanie opiera się w dużym stopniu na komunikacji jednokierunkowej: od debanta 
do publiczności - bez “tekstu”, do którego można się odwołać i z ograniczonymi 
możliwościami interakcji pomiędzy uczestnikami. W takim kontekście jasność  
i czytelność przekazu nabiera kluczowego znaczenia.
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 Niestety wielu debatantów jest przekonanych, że skomplikowany przekaz 
wygrywa debaty. Starając się zademonstrować dogłębne zrozumienie tematu 
posługując się informacjami istotnymi dla debaty, próbują konstruować zawiłe, 
zniuansowane argumenty, które przytłoczą przeciwnika swoją złożonością.  
Pozbawione prostej struktury i strategii tłumaczącej tę zawiłość, takie podejście 
najczęściej kończy się zawodem zamiast zwycięstwa.
 Najbardziej efektywni debatanci wiedzą, że prostota jest kluczem do rozu-
mienia. Odnosi się to tak do struktury i organizacji przekazu, które są kluczowe  
dla stworzenia „chwytliwego” przekazu dla sędziów. Kryterium prostoty odno-
si się również do ogólnej strategii obieranej przez debatantów. Kiedy masz  
do wyboru tradycyjne, proste podejście i nowe, ale skomplikowane, wybierz  
proste. Będzie ona dla sędziów łatwiejsza do przyswojenia.

Paradoks #3 Masz większą szansę przekonać publiczność 
koncentrując się na znanym niż nieznanym

 Argumentując, chcemy poruszyć publiczność; naszym celem jest,  
aby zaakceptowała ona nasze stanowisko. Przekonanie sędziów do prezento-
wanych twierdzeń może być o wiele łatwiejsze, jeśli zaczniesz swoje przygotowa-
nia od pytania w co wierzy publiczność, a nie od zastanawiania się nad tym,  
w co nie wierzy. 
 Z Rozdziału 2 wiemy, że argumenty łączą ideę, której publiczność jeszcze nie 
akceptuje (konkluzja) z tymi, w które już wierzy (przesłanki). Ta reguła funkcjonuje 
tak w mikroskopijnej skali pojedynczego argumentu, jak w obrębie całej strategii 
argumentacji.
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 Rozpocznij przygotowania do debaty od pytania “Jakie stanowisko jest  
już prawdopodobnie akceptowane przez publiczność?” Czy uznają, że problem 
istnieje i należy go rozwiązać? Czy wierzą, że nowe rozwiązanie wywoła konflikt? 
Czy wierzą, że jedno podejście (na przykład oferowanie zachęt) jest bardziej 
preferowane niż inne (na przykład grożenie sankcjami)? Wychodząc od tego 
punktu, można zacząć tworzyć ogólną strategię.
 Idąc dalej, publiczność może mieć już względem propozycji wyrobione 
zdanie za lub przeciw, któremu chcesz się przedstawić. Rozumiejąc te poglądy 
można wykorzystać istniejące preferencje publiczności do nadania dodatkowej 
siły argumentom, tym samym wzmacniając obraną strategię.

Paradoks #4 Broniąc trudnego stanowiska masz dużo 
większe szanse na wygraną

 Ten paradoks dotyczy bezpośrednio decyzji Premiera odnośnie interpretacji 
tezy debaty i zaangażowania jego drużyny w obronę zajętej pozycji. Sędziowski 
standard “lepszej debaty” mówi, że drużyny będą oceniane również za to,  
co zrobiły by uczynić debatę “lepszą”. Choć “bycie lepszym” to dosyć mgliste kryterium,  
to większość sędziów twierdzi, że potrafi rozpoznać dobrą debatę: najczęściej 
są to te, w których drużyny biorą udział w bezpośredniej konfrontacji,  
a nie obchodzą argumenty, w których argumentacja skupia się na najważniejszych 
kwestiach zamiast gubić się w technicznych szczegółach i również taka, w której 
dylemat stojący za tezą jest całościowo i dogłębnie analizowany. Przeciwnie, 
najgorsze debaty to najczęściej te, w których jedna albo więcej drużyn stara się 
osiągnąć strategiczną przewagę nad pozostałymi broniąc jak najwęższego terytor-
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ium by uniknąć ataków przeciwników albo wykluczyć ich z debaty.
 Weźmy pod uwagę przykład z Rozdziału 5. W debacie z tezą “Ta Izba 
zakazałaby kary śmierci” Otwierający Rząd może chcieć argumentować  
za zakazem stosowania kary śmierci wobec nieletnich. Karanie nieletnich, mogą 
twierdzić, jest istotną kontrowersją w części Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, 
dużą (i niedocenianą) przewagą takiej interpretacji jest to, że takie stanowisko jest 
dużo łatwiejsze do udowodnienie dla Propozycji, ponieważ wąsko zakreśla pole 
debaty. Zamiast koncentrować się na zaletach kary śmierci jako takiej, Opozycja 
- pod warunkiem, że nie sprzeciwi się definicji - będzie prawdopodobnie zmuszo-
na do opowiedzenia się za karą śmierci dla nieletnich. Tak ograniczona debata  
nie obejmie całego spektrum kwestii implikowanych przez tezę i prawdopodobnie 
z tego powodu będzie oceniona mniej przychylnie przez sędziów odwołujących 
się do standardu „lepszej debaty”.
 Ta sama zasada odnosi się również do Opozycji. Zgodnie z zasadami 
obowiązującymi na Mistrzostwach Świata, Lider Opozycji może sprzeciwić się  
interpretacji tezy Premiera. Zasada wyrażona w tym paradoksie sugeruje, że 
taki sprzeciw byłby błędem i należy przyjąć debatę. Lider Opozycji i pozostałe 
osoby po jego stronie stołu z dużym prawdopodobieństwem skorzystają na tym,  
że sędziowie preferują debaty dotyczące najważniejszych kwestii, a nie tech-
nicznych szczegółów i na tym, że sędziowie będą podziwiać śmiałość drużyny,  
która podejmie się argumentowania za skazywaniem na śmierć nieletnich.  
Innymi słowy, obierając trudniejszą drogę, szanse Opozycji na sukces wzrastają.
 Tę zasadę możesz zastosować praktycznie dla wszystkich sytuacji,  
w których musisz dokonać wyboru pomiędzy tym, co wydaje się łatwiejsze  
do obrony i tym, co może być trudniejszym stanowiskiem. W większości przypad-
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ków, niezależnie od pozycji w debacie, będziesz miał większe szanse udowodnić 
swoje umiejętności wybierając trudniejsze stanowisko i prawie osiągając to,  
co zamierzyłeś, niż wybierając prostą drogę i z łatwością udowadniając swoje racje.

Paradoks #5 Jeśli nie będziesz wyglądał na zoriento-
wanego na wygraną, twoje szanse wzrosną

 Nie bez powodu ci, którzy pozostają bezstronni często wydają się bardziej 
wiarygodni. Niezależnie czy należą do bezstronnego ugrupowania, są świadkami 
albo ekspertami, to do nich zwracamy się kiedy chcemy usłyszeć prawdę  
w sytuacji, kiedy dominują skrajne stanowiska. W podobny sposób, sędziowie 
mają świadomość wpływu przynależności na argumenty: wiedzą, że często  
debatanci powiedzą wszystko by wygrać. Zdają sobie sprawę, że mówcy jak nikt 
potrafią sprawić, że wątpliwe stanowisko zaczyna brzmieć wiarygodnie. Dlatego 
też sędziowie są najczęściej sceptyczni wobec podnoszonych argumentów.
 Najlepsi debatanci mogą pokonać tę wrodzoną podejrzliwość prezentując 
argumenty, które wydają się bardziej obiektywne i niezwiązane z konkretną 
stroną sporu. Takie dostosowanie treści, punktu widzenia czy sposobu prezen-
towania stanowiska może w znacząco podnieść twoją wiarygodność.
 W Rozdziale 8 omawiam, jak zastosować tę regułę używając stanowiska 
“Natura rzeczy…”. Prezentując źródła kontrowersyjnego argumentu niezależnie 
od samego argumentu, może dodać analizie obiektywności i wiarygodności. 
Co więcej, przyznając, że część materiału dowodowego można interpretować 
na korzyść obu stron, możesz osłabić trochę naturalną podejrzliwość sędziego, 
nie wspominając o krzyżowaniu szyków przeciwnikom wskazując przed nimi
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na możliwe alternatywne interpretacje. W skrócie, zamiast próbować ukryć 
się przed przewidywanymi atakami drugiej strony i przez to wyglądając  
na przestraszonego, ignorującego albo niechcącego stawić czoła takim atakom, 
możesz zyskać w debacie zwracając uwagę na drugą stronę problemu.
 Ta zasada odnosi się również do postawy i postępowania w debacie.  
Najlepsi debatanci są jak najdalsi od przypisywanej im postawy demagoga. 
Często przyjmują bardziej wycofany, swobodny styl wypowiedzi. Nie chcę przez 
to powiedzieć, że pomaga im udawanie niezainteresowanych - wręcz przeciw-
nie. Wiesz jednak pewnie, że czasem najbardziej emocjonalne wystąpienie 
wynika z braku przekonania o sile własnych argumentów. Jeśli jesteś pewien 
zajmowanej pozycji (i jeśli chcesz, żeby publiczność była jej tak pewna jak ty), 
możesz skorzystać na przyjęciu spokojnego, racjonalnego i obiektywnego tonu.  
Ma to szczególne znaczenie kiedy stajesz naprzeciw „szalejącego”” przeciwni-
ka. W takim wypadku, próba przyjęcia jeszcze bardziej emocjonalnego tonu  
jest błędem. Pojedynek z wymachującym rękami pieniaczem wymaga spokojne-
go, niemalże beznamiętnego stylu. Często pozwoli to go obezwładnić i w konsek-
wencji ulżyć przytłoczonym sędziom.
 Jest to jeden z paradoksów, który najtrudniej debatantom zaakceptować. 
Choć wymaga się od ciebie energicznej obrony własnego stanowiska, często 
można odnieść korzyść podchodząc do zadania z pozycji analityka, a nie zwolen-
nika.
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Paradoks #6 Im bardziej staramy się ograniczyć 
niepewność w trakcie debaty, tym bardziej niepewni się 
stajemy

 Ostatni paradoks nie daje specjalnego wglądu w mechanizm wygrywania  
debat. Nie jest to rekomendacja dotycząca tego, jak powinno ustawiać się  
by wygrać rundę. Zamiast tego oferuje sposób oceny korzyści płynących z deba-
towania, które dla części mogą mieć większe znaczenie niż przemijająca satys-
fakcja z wygranych.
 Bertrandowi Russellowi przypisuje się słowa, że problem świata polega  
na tym, że ignoranci są święcie przekonani, a inteligenci pełni wątpliwości.  
Te słowa są jak najbardziej prawdziwe w przypadku debatowania. Wydaje się, 
że istnieje prosta zależność pomiędzy czasem spędzonym na debatowaniu  
i siłą przekonań: im więcej debatujesz, tym bardziej jesteś świadomy zasadności 
różnych stanowisk, szczególnie tych niezgodnych z własnym.
 Choć debaty zostały stworzone by redukować niepewność, te najlepsze  
ją powiększają. Kiedy bierzemy udział w debacie, jesteśmy przekonani, że najlep-
sze idee zwyciężą. Pod tym założeniem znajduje się świadomość, że tak naprawdę 
nie wiemy - przynajmniej przystępując do debaty - która strona ma rację. Wierzy-
my, że pomoże nam to rozstrzygnąć przytaczanie skrajnie różnych argumentów 
i testowanie ich zasadności. W ten sposób debata powinna wzmacniać przeko-
nanie wobec przeważających idei: te, które przetrwają próby powinny, pozornie, 
być najlepsze.
 Jednakże w przypadku najlepszych debatach - niezależnie czy podczas 
turnieju debat, czy w Sejmie, czy między znajomymi przy kuflu piwa - ich rezultat
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jest zdecydowanie mniej pewny. W obliczu krytyki naszych argumentów, 
powinniśmy stawać się bardziej elastyczni i otwarci na to, że wierząc w to,  
co wierzymy, mylimy się, a co ważniejsze, że nasi przeciwnicy wcale nie są poz-
bawieni racji.
 Ten paradoks reprezentuje więc najszlachetniejszy cel debatowania: zatarcie 
pewności będącej źródłem wszelkiego fundamentalizmu. Kiedy przyjmiemy  
ten punkt widzenia, debatowanie staje się czymś zdecydowanie ważniejszym  
niż gromadzeniem zwycięstw albo pucharów w gablocie: otwiera ono nasze 
umysły na rywalizujące ze sobą prawdy. Kiedy podchodzimy do debat  
w ten sposób, bierzemy udział w zwycięskich debatach.
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R o z d z i a ł  8

Zaawansowane taktyki

 Jednym z najbardziej urzekających aspektów debat jest to, jak pobudzają 
kreatywność. Współzawodnictwo i natychmiastowa informacja zwrotna  
od przeciwników na temat stosowanych argumentów sprawia, że ciągle potrzeba 
nowych pomysłów. Czy były one skuteczne okazuje się równie szybko - od razu 
po zakończeniu debaty. To sprzężenie zwrotne pomnożone przez liczbę debat,  
w których można testować nowe podejścia do argumentacji, wytwarza innowa-
cyjne i efektywne strategie. Debaty to wielkie laboratorium perswazji. 
 W tym rozdziale przedstawiam sześć wypróbowanych i bardzo skutecznych 
taktyk argumentacji. Podzieliłem je na dwie kategorie: ofensywne i defensywne. 
Choć nie gwarantują sukcesu zawsze i wszędzie, to są na tyle efektywne i uniwer-
salne by opisać je w tym miejscu.
 Nie chcę wcale zachęcić do stosowania tych taktyk jako takich. Oczywiście, 
jeśli wydadzą ci się intuicyjne i pożyteczne, możesz je stosować, kiedy tylko 
chcesz. Chciałbym jednak przede wszystkim zachęcić was do włączenia się  
do dyskusji o tym, co w argumentacji działa, a co nie. Wcale nie liczę na to,  
że zobaczę te taktyki na turniejach (wystarczająco często korzystają już z nich 
moi uczniowie). Zależy mi natomiast na tym, żeby inni wykorzystali to jako punkt 
wyjścia do stworzenia własnych taktyk.
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Taktyki ofensywne

 Rzadko który debatant nie zgadza się z wyświechtanym powiedzeniem,  
że najlepszą obroną jest atak. Konstruktywna argumentacja - wymyślenie, zbu-
dowanie i przedstawienie argumentów - jest najważniejszym działaniem drużyny. 
Strategia kontroli, o której pisałem w rozdziale 4, opiera się na umiejętności  
kierowania debatą tak, by przeciwnicy i sędziowie skupiali się na wybranych przez 
nas argumentach.
 Pierwsze trzy taktyki są bezpośrednio związane z tworzeniem zniewalających 
argumentów. Żadna z nich nie może istnieć jednak w oderwaniu - wszystkie  
są służebne wobec argumentacji za danym twierdzeniem. Same z siebie praw-
dopodobnie nie wygrają debaty. Mogą jednak stać się kluczowym elementem 
argumentacji.

p r z e j ę c i e  d o m n i e m a n i a

 Koncept domniemania od dawna uznawany był za wyjątkowo ważny  
dla teorii argumentacji. Odkąd w XIX wieku Richard Whatley opisał go i powiązał 
z ciężarem dowodu, badacze argumentacji zrozumieli znaczenie rozpoznania 
sympatii publiczności. 
 Domniemanie odnosi się do dominujących uczuć publiczności wobec  
argumentacji mówcy. Powiedzieć, że publiczność uznaje domniemanie oznacza 
stwierdzić, że choć otwarta na przeciwstawne twierdzenia, to jednak bliższa 
jest przyjęcia jednego z argumentów za prawdę. Mówca, który argumentuje za 
podwyższeniem pensji nauczycieli w obecności Związku Nauczycielstwa Polskiego
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będzie miał po swojej stronie silne domniemanie, że jego argumenty  
są prawdziwe. Przeciwnie, ci, którzy przeciwstawiają się domniemaniu 
publiczności, przyjmują na siebie ciężar dowodu i tym samym będzie im zdecy-
dowanie trudniej przekonać do swoich twierdzeń. W kontekście debat, strona,  
na której spoczywa ciężar dowodzenia, skupia na sobie baczne oko sędziów,  
a na stronę, która cieszy się domniemaniem, sędziowie spoglądają przychylnie.
 Domniemanie można podzielić na istniejące albo stworzone. Te pierwsze 
wynika z wartości, przekonań i poglądów publiczności. Jeśli na przykład 
przed liberalno-demokratyczną publicznością, która wierzy w wolność słowa 
przedstawię argument tej wolności broniący, to zostanie on pewnie ciepło 
przyjęty. Mówca opowiadający się za jej ograniczeniem w tym wypadku zostanie 
obarczony dużo większym ciężarem dowodu.
 Inne argumenty, przeciwnie, oparte są o domniemanie stworzone dla argu-
mentów reprezentujących pewne wartości. Na przykład systemy karne często 
działają w oparciu o domniemanie niewinności - oskarżony jest niewinny dopóki 
nie udowodni mu się winy (ciężar dowodu spoczywa na państwie reprezentowa-
nym przez prokuratora). Choć w niektórych procesach karnych wina może być 
oczywista, to domniemanie niewinności jest po stronie obrońcy po to, by chronić 
prawa oskarżonego.
 Ani istniejące, ani stworzone domniemania nie są dane raz na zawsze. 
Nawet domniemanie  bazujące na przekonaniach publiczności jest podatne  
na perswazję. Jeśli uda ci się przejąć domniemanie, to sprawisz, że sędziowie 
będą przychylniej patrzeć na twoje argumenty.
 Przejmowanie domniemania rozpoczyna się od umiejscowienia decyzji, którą 
mają podjąć sędziowie, w szerszym kontekście. Ten kontekst może obejmować
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typ decyzji, historię podobnych decyzji albo wartości, którymi należy się kierować. 
Najczęściej argumenty nadające kontekst domniemaniu przedstawia się  
na początku mowy - jeśli okażą się one przekonujące, to dalsza argumentacja 
zyska przychylność sędziów. Domniemanie dla argumentu można stworzyć 
wychodząc z kilku punktów:

1. Mechanizm. Często teza stawia przed debatantami szczególny typ decyzji  
do podjęcia np. decyzję polityczną(jej dotyczy ich wiele debat). Zagadnienia me-
dyczne, kwestie bezpieczeństwa, edukacja, prawo i ekonomia często wypracowały 
własne mechanizmy podejmowania decyzji. Te mechanizmy z reguły definiują 
wartości wpływające na decyzję i preferowany sposób (albo przynajmniej zasady, 
którymi powinniśmy się kierować) jej podejmowania.
 Przyjrzyjmy się debacie o tym, czy należy zezwolić na badania medyczne 
prowadzone na ludziach w krajach trzeciego świata. Jasny, dobrze zdefinio-
wany mechanizm taki jak Deklaracja Helsińska może służyć za solidną podstawę  
do stworzenia domniemania. Dokument ten ustanawia szeroko akcepto- 
walne standardy etyczne i zasady działania dla tych, którzy podejmują się badań  
na ludziach. Deklaracja jasno stwierdza, że choć badania są ważne,  
to najważniejsza dla badacza powinna być osoba badana. Jej dobro jest nadrzędne 
wobec potencjalnych korzyści dla społeczeństwa. Deklaracja Helsińska może 
zostać przedstawiona przez debatanta jako kryterium oceny proponowanych 
regulacji.

2. Precedens. Rozumowanie przez analogię - poszukiwania podobieństwa 
pomiędzy dwiema rzeczami by zrozumieć lepiej obydwie - jest fundamentem
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logiki. Analogia tworzy punkt odniesienia, wobec którego możemy ocenić 
stawiany przed nami przypadek. Jeśli podobną decyzję podjęto z sukcesem  
w przeszłości, domniemamy, że powinniśmy i tym razem zachować się podob-
nie. Znaczenie analogii dla tworzenia domniemań nie dla się przecenić. W istocie, 
w systemach prawnych opartych o common law, a w szczególności w systemie 
prawnym Stanów Zjednoczonych, zasada stare decisis ustanawia silne dom-
niemanie, że precedens powinien wyznaczać kierunek orzecznictwa. Jeśli dany 
problem rozwiązano w wcześniejszych sprawach, to decyzja powinna zostać 
podtrzymana. To samo podejście można przenieść na grunt argumentacji: zwo-
lennik ochrony wolności słowa - nawet tak kwestionowanej jak mowa nienawiści -  
z dużym prawdopodobieństwem przywoła orzeczenie Sądu Najwyższego USA,  
w którym podtrzymano decyzję o zezwoleniu na  zgromadzenie Partii Na-
zistowskiej w Skokie w stanie Illinois. Będzie argumentował, że ten precedens  
w jasny sposób broni wolności słowa.
 Oczywiście to, czy obecna decyzja jest podobna (albo wystarczająco podob-
na) do poprzednich może być przedmiotem sporu. By z sukcesem zastosować 
analogię do przejęcia domniemania, musisz bardzo uważnie wybrać precedens. 
Powinien on wspierać twoje rozumowanie, jak również powinien być jak naj-
bardziej podobny do analizowanego przypadku. Posługując się przykładem prec-
edensu musisz pamiętać o tym by jasno zdefiniować relację pomiędzy decyzją 
a precedensem - podkreślając podobieństwa i tłumacząc różnice. Rzucenie  
„To dokładnie tak jak w przypadku…” rzadko kiedy wystarczy by ustanowić dom-
niemanie po swojej stronie. W przykładzie Skokie, mówca zwiększyłby skuteczność 
argumentacji, gdyby wyjaśnił, że Partia Nazistowska propaguje oszczercze stereo-
typy na temat mniejszości etnicznych. Mówca będzie argumentował, że takie treś-
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ci, które Sąd Najwyższy uznał za warte ochrony, nie różnią się niczym od „mowy 
nienawiści”, której różne grupy chciałyby zakazać.

3. Wartości. Jak zauważyłem powyżej, istniejące domniemania wynikają  
z przekonań i poglądów publiczności. W niektórych przypadkach, możesz przejąć 
domniemanie wiążąc je z konkretnymi wartościami, z którymi identyfikuje się 
publiczność. Alternatywnie, możesz zidentyfikować przypuszczalną hierarchię 
wartości, do której zastosowania będziesz chciał przekonać. Niezależnie od tego, 
którą metodę wybierzesz, połączenie natychmiastowej decyzji z respektowaną 
zasadą albo z powszechną postawą moralną może pozwolić pozyskać 
przychylność sędziów dla twojego argumentu . 
 Weźmy pod uwagę tezę „Ta izba zignorowałaby granice państw by zapewnić 
pomoc humanitarną”. Debatant może wzmocnić swoją argumentację przeciw-
ko tezie twierdząc, że wartość suwerenności narodowej musi mieć zawsze 
pierwszeństwo. Jeśli sędziowie zostaną przekonani do przyjęcia tej wartości  
ponad wszystkie inne, będzie im dużo łatwiej przyjąć stanowisko, które się  
z nią wiąże.

w y t w a r z a j ą c  K o n i e c z n o ś ć

 Natura decyzji podejmowanych w debatach parlamentarnych wymaga 
od mówców wytworzenia konieczności podjęcia proponowanego przez nich 
działania. Większość debat dotyczy decyzji o tym czy należy bądź nie podjąć 
działanie. Tezy tych debat najczęściej są sformułowane jako sposoby zaadresow-
ania pewnego problemu. „Ta Izba zalegalizowałaby wszystkie miękkie narkotyki” 
albo „Ta Izba odmówiłaby transmitowania materiałów wideo nagranych przez ter-
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rorystów” są dobrymi przykładami rozważanych działań.
 Najczęściej te propozycje proponują odejście od status quo. Teza stawia  
pytanie „Czy nie ma lepszego sposobu?”. Przeprowadzanie zmiany, przeko-
nywanie do robienia rzeczy w inny sposób, każe stawić czoła nie tylko stra-
chem przed nieznanym ale i przyzwyczajeniom. Zmiana polityki wymaga  
nie tylko dobrego powodu by ją wprowadzić w życie, ale również wyjątkowej okazji  
do działania.
 Teoretycy retoryki już dawno docenili siłę wytwarzania konieczności natych-
miastowego podjęcia działania. Retorzy starożytnej Grecji dyskutowali o zna-
czeniu kairos – „wyjątkowej szansy” w kontekście której należy argumentować. 
Zasada kairos zalecała umiejscowić mowę w krytycznym momencie, jakieś okazji, 
która sprawi, że wezwanie do działania będzie właściwe i konieczne już teraz. 
Współczesny badacz retoryki Lloyd Bitzer również podkreślał rolę „wyjątkowej 
szansy” dla perswazji uwzględniając konieczność podjęcia działania jako kluczowy 
element tego, co nazwał „sytuacją retoryczną”. Powinna ona zarówno pokazać 
szansę na pożądaną zmianę, jak i pozycjonować mowę w kluczowym dla podjęcia 
działania momencie. Nie podlega wątpliwości, że pokazanie się jako „właściwa 
opcja we właściwym czasie” wzmacnia perswazyjność mowy.
 Wytwarzanie konieczności jest skuteczne, ponieważ pozwala ci umiejscowić 
mowę w kluczowym dla decyzji momencie predysponując rozwiązanie  
do odniesienia sukcesu i odsuwając konwencjonalną krytykę częstą w przypadku 
kontrowersyjnych decyzji. Przyjrzyjmy się tezie „Ta Izba zobowiązałaby zakłady 
mięsne do umieszczania realistycznych zdjęć uboju na opakowaniach produk-
tów”. Rząd, zgodnie z tezą, powinien dążyć do zminimalizowania okrucieństwa 
wobec zwierząt, ale powstrzymując się od zakazania uboju wprost. Wytworzenie
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silnego poczucia kairos może sprawić, że przedstawiane stanowisko stanie się 
bardziej przekonujące.
 By do tego doprowadzić, będziesz musiał na początku mowy umiejscowić 
decyzję w sytuacji wymagającej podjęcia działania. Możesz argumentować, 
że uznajemy wiele praw zwierząt, ale wprowadzenie prawa zapobiegającego 
bezpośredniej przemocy sprawi, że zaczniemy postrzegać zwierzęta jako  
istoty czujące i tym samym wytworzymy szerokie społeczne zapotrzebowanie 
na humanitarne traktowanie zwierząt w zakładach masarskich (analogiczne  
do oznaczenia „z wolnego chowu” stosowanego na opakowaniach jajek). Powie-
dziawszy to, będziesz mógł następnie argumentować, że pomimo postępu w tych 
kwestiach, wciąż jeszcze jako społeczeństwo nie potrafimy zaprzestać jedzenia 
mięsa. Większość ludzi wciąż uważa mięso za niezastąpiony element diety. Choć 
możemy już być na drodze do stwierdzenia pewnego dnia, że spożywanie mięsa 
jest niemoralne, wciąż jesteśmy dalecy od tej konkluzji.
 To podejście czerpie swoją siłę dużym stopniu z wytworzenia przestrzeni, 
w której argumenty przeciwnika mogą istnieć, ale tylko w ograniczonej formie. 
Zamiast uznać je za nieprawdziwe, możesz powiedzieć, że przyszedł czas na inne 
rozwiązania i wobec proponowanych działań nie są one istotne. W powyższym 
przykładzie argumenty Opozycji starające się udowodnić, że zwierzęta nie po-
winny mieć tak rozbudowanych praw, mogą zostać umniejszone przywołując 
trend do coraz większego poszanowania praw zwierząt. Tym samym nie potrze-
bujesz udowadniać, że zwierzęta mają prawa (tak jak nie musisz udowadniać, 
że argumenty przeciwnika są nieprawdziwe), wystarczy, że argument o tym,  
że zwierzęta nie mają praw zostanie pokazany jako już dłużej nieakceptowalny. 
Osłabia to również argumenty o dotkliwych konsekwencjach ekonomicznych 
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dla zakładów masarskich. Możesz odpowiedzieć, że wymienione argumenty  
w innych okolicznościach mogłyby mieć swoją wagę, ale biorąc pod uwagę 
historię i trend rozwoju - to, że uznaliśmy część praw zwierząt bez katastrofalnych 
konsekwencji - pozbawia je tak wielkiego znaczenia. Dopuszczając możliwość,  
że argumenty przeciwnika mogły być prawdziwe w przeszłości, unikasz ciężaru 
udowadniania, że opozycja nie ma racji (i dzięki temu wydajesz się być bardziej 
tolerancyjny, otwarty, poinformowany, a, co za tym idzie, wiarygodny).
 Wytwarzanie konieczności zależy więc od definiowania przeszłości  
i teraźniejszości tak by określić chwilę obecną jako nieunikniony moment zmiany. 
Często przedstawienie biegu wydarzeń pozwala zademonstrować proces zmiany 
już zachodzący bez naszej wiedzy. Pokazanie, że zmiana stopniowo nadchodziła 
od jakiegoś czasu skłania publiczność do jej zaakceptowania. Podobnie kryzys 
może stworzyć właściwe okoliczności dla przeprowadzenia znaczącej zmiany.  
W każdym z tych przypadków, umiejscowienie perswazji w kontekście,  
w wyjątkowej chwili i zmotywowanie publiczności do wykorzystania niespotykanej 
wcześniej okazji, może dodać siły i dynamiki twojemu stanowisku.

o b i e K t y w i z o w a n i e

 Jedną z przeciwności, której debatanci muszą stawić czoła, jest podejrzliwość 
sędziów wobec motywacji i argumentów. Sędziowie będą hiperkrytyczni i natu-
ralnie sceptyczni wobec twoich argumentów. Dzieje się tak, ponieważ debaty są 
same w sobie bardzo stronnicze i polaryzujące. Sędziowie zakładają, że debatanci 
by wygrać będą prezentowali każdą informacje z korzystnego dla siebie punktu 
widzenia (jeśli nie będą jej przekręcać). 
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 Najlepsi debatanci radzą sobie z tą podejrzliwością wykorzystując taktyki, 
które maskują subiektywną naturę ich argumentów. Jedna z tych taktyk na-
zywana “Natura rzeczy…” - prezentuje fundamenty argumentu tak, że wygląda  
on na obiektywny i przełamujący stronniczość. Prezentując informacje jako „nagie 
fakty” i oddzielając podstawę argumentu od jego wartościowania, sformułowanie 
„Natura rzeczy…” pozwala zarówno na rozwinięcie wnioskowania bez ściągania 
krytycznej uwagi sędziów. Argumenty wykorzystujące sformułowanie „Natura 
rzeczy…” można podzielić na trzy grupy:

1. Zasada. W tej formie argument ustanawia szeroko akceptowaną zasadę jako 
punkt odniesienia w procesie oceny. Może ona wynikać z jakiegoś powszechnie 
akceptowanego moralnego imperatywu (tj. „obrona wolności” albo „respekto-
wanie suwerenności”) albo może odwoływać się do precedensów wspierających 
twoje stanowisko. Mówca argumentując za stosowaniem profilowania rasowego 
w tak zwanej wojnie z terroryzmem może rozpocząć od rozważenia „Natury 
równości wobec prawa”. Ta zasada, właściwie wytłumaczona i uargumentowana, 
stworzy fundament dla odrzucenia tej dyskryminującej propozycji. Kolejne argu-
menty na poparcie stanowiska będą starały się pokazać jak profilowanie rasowe 
narusza zasadę równości wobec prawa.
 Skuteczność tej taktyki zależy od nacisku położonego na to, co wydaje się 
prostą prezentacją pozbawionej kontrowersji informacji nadającej kontekst 
debacie. W przypadku profilowania rasowego, zaczynasz tylko od obiektyw-
nego przytoczenia zasady prawnej adekwatnej wobec tezy. Kiedy udowodnisz, 
że równość wobec prawa jest ważną i istotną w tym wypadku koncepcją (którą 
obiektywnie mówiąc rzeczywiście jest), najtrudniejsza część zadania jest już za 
tobą.
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Następny krok - powiązanie profilowania rasowego z tą zasadą powinien  
być teraz względnie prosty.

2. Przyczynowość. Argumenty przyczynowe pokazują następstwo kluczowych 
elementów debaty. Przyczynowe powiązanie zjawisk jest dużym wyzwaniem 
i wyjątkowo trudnym zadaniem. Ustanawiając relację przyczynową można 
wykorzystać strukturę „Natura rzeczy…” by odizolować argumenty od podejrzli-
wego oka przeciwników i sędziów.
 Przyjrzyjmy się tezie „Ta Izba zakazałaby programów obfitujących w przemoc”. 
Argumentując za wprowadzeniem takich restrykcji będziesz musiał udowodnić, 
że istnieje związek pomiędzy przemocą w mediach i przemocą w rzeczywistości. 
Zamiast próbować łączyć te dwa aspekty przemocy, możesz zacząć od pokazania 
„Natury przemocy w mediach”. Przedstawić  przyczynową relację pomiędzy za- 
chowaniem pokazywanym w mediach i jego przełożeniem na rzeczywistość - 
sukces reklamy potwierdza, że media są wstanie wpływać na odbiorców prze-
kazu. Ten dowód i inne przesłanki udowadniające wpływ mediów jako taki, tworzą 
bardziej obiektywny, a przez to bardziej wiarygodny kontekst dla argumentacji 
dotyczącej przemocy. Podobnie jak poprzednio, kolejne argumenty powinny 
dotyczyć wpływu przemocy w mediach w oparciu o wzniesione fundamenty. 
Zależność przyczynowa, prawdopodobnie najsłabsze ogniwo wnioskowania, 
została już udowodniona.

3. Analiza. Analityczne podejście do argumentacji dotyczącej „Natury rzeczy…” 
pozwala rzucić światło na ważne dla mówcy cechy i atrybuty kluczowego ele-
mentu debaty. Tak jak pokazałem to w rozdziale 2, debaty mogą toczyć się wokół
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relacji pomiędzy rzeczami i ich wartością, jak również dotyczyć opisu tych rzeczy.
 Analityczne podejście do argumentacji dotyczącej „Natury rzeczy…” opiera 
się na założeniu, że opis jest ściśle powiązany z oceną. Debaty, niezależnie od 
rodzaju tezy, ostatecznie dotyczą wartościowania. Opisanie rzeczy,  szczególnie 
w sposób pozbawiony wartościowania, może być skuteczną taktyką by przekonać 
publiczność do akceptacji późniejszej oceny.
 Wyobraźmy sobie, że zostałeś poproszony o udowodnienie, że ONZ nie pow-
inna interweniować w Darfurze. Przedstawienie stanowiska możesz rozpocząć od 
analizy „Natury interwencji zbrojnych ONZ”. W ten sposób udowodnisz, że istnieją 
wyjątkowe przeszkody stojące na drodze do autoryzacji interwencji zbrojnej przez 
Radę Bezpieczeństwa ONZ tj. brak woli politycznej państw do zaangażowania 
się w interwencję i porażki podobnych interwencji w przeszłości. Prezentując 
stanowisko jako szeroki i historycznie świadomy opis interwencji ONZ, sprawiasz, 
że ostateczny cel argumentacji - udowodnienie, że interwencja nie jest pożądana 
- pozostaje w ukryciu. W kolejnych krokach możesz pokazać jak interwencja w 
Darfurze napotka na te same problemy i z dużym prawdopodobieństwem 
zakończy się porażką, co pozwoli ci dużo łatwiej udowodnić, że tym razem ONZ 
powinno powstrzymać się od działania.

 Ofensywne taktyki pozwalają ci zaprezentować konstruktywne argumenty 
tak, by wspierać strategię kontroli debaty. Same z siebie jednakże nie wystarczają. 
Oprócz forsowania własnych argumentów, musisz również umiejętnie radzić so-
bie z argumentami przedstawianymi przez pozostałych mówców.
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Taktyki defensywne

 Nazywając trzy taktyki, które chcę teraz opisać, „defensywnymi” ryzykuję 
wywarcie mylnego wrażenia co do ich użyteczności. Nazywając je defensywny-
mi, nie miałem zamiaru implikować, że są to taktyki rezerwowe, przygotowane 
na okoliczności kiedy nie można wprowadzić taktyk ofensywnych. Nie chciałem 
również sugerować, że należy się do nich uciekać w nagłej potrzebie, kiedy przeciw- 
nicy spychają cię do defensywy.
 Przeciwnie, nazwałem te taktyki defensywnymi by pokreślić, że są one 
szczególnie użyteczne w kontrolowaniu argumentów przeciwnika. W dobrych 
debatach przeciwko dobrym zespołom będziesz musiał stawić czoła bar-
dzo przekonującym i logicznym argumentom. Opisywane taktyki mają dać ci 
możliwości strategicznego radzenia sobie z nimi.

r ó w n o w a ż e n i e  i n t e r e S ó w

 Rząd istnieje między innymi po to by zarządzać konfliktami pomiędzy 
rządzonymi. Kiedy twoja wizja pożądanej przyszłości naszego społeczeństwa 
będzie różniła się od mojej,  mamy różnorodne procesy decyzyjne, by pogodzić 
nasze poglądy na to, co jest właściwe, pożądane i konieczne. Rządy stosują proce-
dury legislacyjne (a przynajmniej tak to powinno działać w liberalnych demokrac-
jach) pozwalające wykorzystać narzędzia perswazji, kompromisu i współpracy  
by osiągnąć decyzję, która zadowoli sprzeczne interesy. Skuteczne tworzenie 
prawa opiera się na założeniu, że prowadzi ono zaangażowane strony do natu-
ralnego stanu równowagi pomiędzy ich sprzecznymi interesami.
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 Dobre tworzenie prawa wymaga łączenia interesów konkurujących ze sobą 
partii: jeśli jedna grupa dąży do zwiększenia dostępu rządu do prywatnych infor-
macji obywateli by skuteczniej wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju,  
to z pewnością znajdzie się inna, która stwierdzi, że taka regulacja stoi  
w sprzeczności z prawami obywatelskimi, których rząd rzekomo broni.  
Obie strony mają do pewnego stopnia rację. Idealnie efektem procesu legisla-
cyjnego powinno być prawo, które równoważy interesy obydwu stron dając  
jak najwięcej bezpieczeństwa przy zachowaniu jak największej prywatności.  
Taki rezultat jest efektem perswazji (przekonywania do swoich racji), kompromisu 
(ustępstw w celu uzyskania innych korzyści) i współpracy (dążenia do osiągnięcia 
podzielanych celów).
 Prawdopodobnie debata nie jest aktywnością, która szczególnie dobrze 
promuje współpracę i kompromis w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania. 
W debacie sędziowie przyjmują rolę władzy politycznej (to oni decydują,  
które stanowisko zwycięży) podczas gdy konkurujące ze sobą strony reprezentują 
partie i ich stanowiska. Dla większości debatantów energiczna prezentacja  
tych stanowisk skutkuje polaryzacją i wojną pozycyjną mającą na celu obronę 
własnej perspektywy. Sędziowie nie mają możliwości poparcia elementów 
stanowiska jednej strony i połączenia ich z elementami stanowiska drugiej strony, 
choć zapewne takie podejście dałoby najlepszy efekt.
 Ta sprzeczność pomiędzy rzeczywistym procesem legislacyjnym i debatowa-
niem sprawia, że sędziowie podejmują się trudnej roli. Wiele debat pozostawia 
ich przekonanych o tym, że obie strony przedstawiły przekonujące argumenty. 
Na przykład w debacie o rozwoju wydobycia paliw kopalnych sędzia może być 
przekonany, że pozyskiwanie paliw kopalnych jest konieczne dla zaspokojenia
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popytu na energię i prawdopodobnie przyniesie ekonomiczne korzyści  
dla obszarów bogatych w zasoby. Równocześnie ten sam sędzia może być 
przekonany, że rozwój wydobycia wyrządzi środowisku nieodwracalną szkodę  
tak poprzez sam proces wydobycia, jak i przez dwutlenek węgla, który dos-
tanie się do atmosfery w wyniku spalania. Jeśli obydwa stanowiska są słuszne,  
które z nich powinien wybrać sędzia?
 Najlepsi debatanci używają taktyk wywodzących się z procesu legislacyjnego 
by wykorzystać skłonność sędziów do dawania wiary argumentom obu stron. 
By zwyciężyć w debacie, w której sędziowie widzą zalety argumentów obu stron, 
powinieneś przekonać sędziego, że twoje stanowisko lepiej obejmuje różne, 
słuszne interesy zaangażowanych stron. By tego dokonać, musisz rozwinąć 
stanowisko w trzech krokach:

1. Zidentyfikuj zainteresowanych i ich interesy. Zainteresowani to podmioty,  
na które wpłynie podejmowana decyzja. Najczęściej są to grupy albo organi-
zacje mające interes w podjęciu takiej, a nie innej decyzji. Ten interes to prościej 
mówiąc wszystko, czego zainteresowani pożądają: postępowania zgodnie z zasa-
dami, dochowania wierności wartościom albo osiągnięcia wybranych efektów. 
To wszystko definiuje ich interes. By przekonać sędziów, że zajmowane przez 
ciebie stanowisko najlepiej równoważy sprzeczne interesy, musisz najpierw jasno 
zdefiniować kim oni są i czego chcą poszczególni zainteresowani.
 Przyjrzyjmy się debacie „Ta Izba zakazałaby reklamy napojów alkoholowych”. 
W tym przypadku zainteresowanych można z grubsza podzielić na dwie grupy: 
tych, którzy będą chcieli zakazu i tych, którzy się mu przeciwstawiają. Obie mają 
swój interes w tym, by wpływać na proces podejmowania decyzji: grupa „za zaka-
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zem” prawdopodobnie składająca się z rodziców, grup konsumenckich, lekarzy, 
pracowników społecznych będzie chciała ograniczyć szkodliwy wpływ alkoholu  
na społeczeństwo. Ich przeciwnicy, prawdopodobnie producenci alkoholu, dystry- 
butorzy i sprzedawcy będą chcieli zachować możliwość sprzedaży produktów.
 Pierwszym krokiem powinno być zidentyfikowanie i przedstawienie  
interesów wszystkich stron tak, że sędziowie uznają ich zasadność, a tym samym 
konieczność uwzględnienia w rozwiązaniu problemu. Zidentyfikowanie zain-
teresowanych i ich potrzeb pozwala zbudować grunt, na którym będziesz mógł 
zacząć przekonywać sędziów do stanowiska, które najlepiej godzi interesy stron.

2. Pokaż jak stanowisko przeciwników prowadzi do nierównowagi  
interesów. Po przedstawieniu wszystkich interesów, w następnym kroku 
powinieneś pokazać jak stanowisko przeciwników w debacie doprowadzi  
do ich nierównowagi . Jasne przedstawienie stanowiska przeciwników i pokazanie  
jak przeważy ono szalę na korzyść jednego z zaafektowanych ignorując 
pozostałych udowodni, że przeciwnicy nie poświęcają właściwej uwagi słusznym 
potrzebom stron.
 Załóżmy, że zostałeś wyznaczony do argumentowania za zakazem re-
klamowania alkoholu. Opozycja z pewnością będzie dążyła do zachowanie 
status quo, w myśl którego reklama produktów alkoholowych jest dozwolona. 
Możesz argumentować, że stanowisko Opozycji uprzywilejowuje przeciwników 
regulacji sprzedaży alkoholu ignorując te grupy, które słusznie twierdzą,  
że alkohol ma negatywny wpływ na społeczeństwo. Innymi słowy w status quo ci,  
którzy zarabiają na sprzedaży alkoholu, dostają wszystko czego chcą (re-
klama i sprzedaż alkoholu), a zaniepokojeni wpływem alkoholu nie dostają nic 
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(nie ogranicza się szkodliwego wpływu alkoholu).
 Udowodnienie, że Opozycja nie bierze pod uwagę słusznych interesów 
pozostałych grup jest względnie proste. Trzeba jednak uważać, by nie stwierdzić, 
że interesy reprezentowane przez twoich przeciwników nie mają znaczenia. 
Pamiętaj, że ta strategia opiera się na równoważeniu sprzecznych interesów  
i nie da się tego zrobić bez uznania słuszności większości z nich. Twoim zada-
niem nie będzie udowodnić, że alkohol jest zły i jest zmorą pijących, ale  że status 
quo, które pozwala przemysłowi alkoholowemu nadmiernie wpływać na popyt,  
nie pozwala na uznanie racji grup, które chcą ograniczyć szkodliwy wpływ alko-
holu. Uznanie zasadności interesów obydwu stron i pokazanie, jak stanowisko 
Opozycji tworzy nierównowagę interesów, doprowadzi cię do ostatniego kroku.

3. Wytłumacz, jak twoje stanowisko prowadzi do lepszego zrównoważenia  
interesów. Pamiętając o celu, jakim jest zrównoważenie potrzeb stron, przyszedł 
czas na pokazanie sędziom dlaczego lepiej opowiedzieć się za twoim stano- 
wiskiem.
 W przypadku argumentowania za zakazem reklam alkoholu możesz 
stwierdzić, że wprowadzenie tego zakazu jest zgodne z interesem tych, którym 
zależy na zmniejszeniu negatywnego wpływu alkoholu na społeczeństwo.  
Co więcej,  nie pozbawi to branży alkoholowej możliwości czerpania profitów  
ze sprzedaży swoich produktów. W ten sposób wypracowany zostaje kompromis 
pomiędzy interesami zwolenników i przeciwników zakazu. Choć nie zaspokaja 
on w pełni żadnej ze stron, jest właściwym rozwiązaniem, ponieważ uznaje 
zasadność stanowisk zainteresowanych.
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 Powyższy przykład pokazuje tę taktykę z perspektywy Rządu. Może ona  
jednak również (a może nawet bardziej zasadnie) zostać użyta przez Opozycję. 
Po stronie Opozycji najprawdopodobniej będziesz argumentował za status quo 
albo kontrpropozycją - propozycją zmiany prawa, która różni się i jest rozłączna 
w stosunku do stanowiska Rządu. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzesz, 
twoim celem powinno być zrównoważenie żądań zainteresowanych.
 Siła strategii równoważenia interesów leży również w tym, że pozostawia 
miejsce na argumenty przeciwnika, nie zmieniając preferencji sędziego. Biorąc 
pod uwagę to, że w większości debat pojawiają się przekonujące argumenty 
na poparcie obu stron, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że sędziowie 
będą chcieli od razu odrzucić część z nich. Strategia równoważenia interesów 
pozwala drużynie uznać argumenty przeciwników za zasadne (albo przynaj- 
mniej reprezentowanych przez nich zainteresowanych za istotnych), jednocześnie 
argumentując za alternatywą, która lepiej spełnia oczekiwania wszystkich zain-
teresowanych stron.

a n a l i z a  c e l ó w

 Podejmowanie decyzji jest samym sercem debat. Ze wszystkich elementów 
procesu podejmowania decyzji omówionych w rozdziale 6, cel jest prawdopo-
dobnie najbardziej istotnym. Cele, które chcemy osiągnąć, definiują decyzje, 
które musimy podjąć. Oczywiście, tak jak pewnie zauważyłeś, cele rzadko kiedy 
są jasne. Mamy tendencję do działania w oparciu o wiele różnorodnych moty-
wacji na raz, część z nich bardziej oczywistych od innych. Debaty nie różnią się 
od tego w żadnym stopniu. Większość drużyn wymienia szereg „dobrych po- 
wodów” by poprzeć preferowane rozwiązanie. To podejście jest często skuteczne,
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ponieważ w gąszczu argumentów wspierających dane stanowisko sędziowie  
z reguły znajdują coś dla siebie. 
 Jedna ze skutecznych taktyk radzenia sobie z argumentami przeciwnika 
jest całkiem prosta. Wystarczy jasno stwierdzić, co chce osiągnąć przeciwnik.  
Kiedy ten cel (albo te cele) zostały zidentyfikowane, jesteś lepiej przygotowany  
do tego, by wykorzystać argumenty przeciwnika we własnej strategii.

w y r ó ż n i a n i e  c e l ó w

 Cele można podzielić na dwa rodzaje: główne i poboczne. Te pierwsze  
są najważniejszym powodem dla wprowadzenia w życie stanowiska. Najczęściej 
związane są ze sposobem rozwiązania problemu. Główne cele z reguły  
są łatwe do określenia, niezależnie od tego czy drużyna przeciwna w jasny sposób  
je wyszczególniła. Jednakże często drużyny mogą przedstawić szereg celów,  
które będą chciały osiągnąć. Te cele wykraczają poza najbardziej oczywiste prob-
lemy, które zostaną rozwiązane poprzez wprowadzenie proponowanego prawa. 
 Argumentując za udostępnieniem większej liczby gruntów federalnych 
na potrzeby wydobycia ropy, mówcy najczęściej opierają się na konieczności 
zaspokojenia aktualnych potrzeb energetycznych, rozwoju ekonomicznego 
pochodzącym z nowych miejsc pracy i przychodom oraz innym podobnym po-
wodom. W tym wypadku każdy z tych powodów służy za cel, który jest pochodny 
wobec głównego celu jakim jest odkrycie większej liczby zasobów energetycz-
nych. Analiza celów jest najskuteczniejsza kiedy jesteś w stanie zidentyfikować  
cel główny, a inne cele określić jako poboczne.
 Zidentyfikowanie głównego celu/celów przeciwnika może nie nastręczać 
żadnych problemów. Niektóre drużyny ramując prospektywnie debatę otwarcie
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deklarują cel. Jeśli Otwierający Rząd proponuje zakazać sprzedaży papierosów  
i otworzy swoją argumentację słowami „Przedstawiamy plan, którego celem jest 
ograniczenie palenia - tak obecnych jak przyszłych palaczy”, to główny cel jest 
oczywisty.
 Jednak w innych przypadkach cel główny może być bardziej mglisty, ponieważ 
drużynie nie udało się go dookreślić albo dlatego, że mają kilka celów, które chcą 
na raz osiągnąć. Nie chcę jednak powiedzieć przez to, że masz niewłaściwie 
zinterpretować ten cel, wręcz przeciwnie. Zidentyfikowanie głównego celu albo 
wielu celów kiedy stanowisko jest niejasne, wymaga znalezienia właściwego pozio- 
mu abstrakcji obejmującego wszystkie z nich. Wykorzystując powyższy przykład 
debaty o udostępnieniu gruntów federalnych do poszukiwań ropy możesz 
nazwać główny „zwiększenie zasobów energii”, co zawiera w sobie wszystkie 
cele poboczne tj. zaspokojenie potrzeb energetycznych, zmniejszenie zależności  
od importu zasobów i wzrostu gospodarczego, który przynosi eksploatacja 
surowców.

k o n T r a r g u m e n T a c j a  z  w y k o r z y s T a n i e m  a n a l i z y  c e l ó w

 Kiedy zidentyfikowałeś już cel główny, możesz za jego pomocą wykazać, 
że rozwiązanie proponowane przez przeciwnika jest niewłaściwe. Najczęściej 
użyjesz do tego jednego z pięciu podejść, pojedynczo lub razem, by udowodnić 
swoje racje:

1. Osłabienie. Osłabienie ma za zadanie zademonstrować, że proponowane 
działanie nie doprowadzi do osiągnięcia założonych celów albo nie osiągnie ich 
w wystarczającym stopniu. Stawia ono pod znakiem zapytania relację pomiędzy
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proponowanym działaniem a jego skutkiem. W większości przypadków osłabienie 
pozwala pokazać, że nie dojdzie do tak silnych efektów, jakie zakładają zwolennicy 
danego rozwiązania. Weźmy pod uwagę przykład zdelegalizowania produkcji, 
sprzedaży i konsumpcji wyrobów tytoniowych. Głównym celem Rządu będzie 
ograniczenie palenia. By osłabić twierdzenie Rządu, że takie prawo ograniczy 
palenie, jego przeciwnicy mogą argumentować, że tytoń jest elementem naszej 
kultury, dużo bardziej z nią związanym niż inne zakazane substancje odurzające. 
Mogą również twierdzić, że w przypadku innych zakazanych substancji zdeter-
minowani do konsumpcji zawsze znajdowali alternatywne źródło zaopatrzenia. 
Wystarczy przypomnieć sobie porażkę tak zwanej wojny z narkotykami w Sta-
nach Zjednoczonych. W najlepszym wypadku, możesz stwierdzić, proponowane 
działanie doprowadzi do minimalnego obniżenia liczby palaczy.
 Samo osłabienie rzadko kiedy jest skuteczną strategią. Jak zauważyłem 
wcześniej, najczęściej jego skutkiem jest podważenie efektywności rozwiązania. 
W związku z tym, po próbie osłabienia Rząd może dostosować swoje stanowisko 
i twierdzić, że część palaczy skończy z nałogiem. Część wnioskowania zostanie 
nienaruszona, a sędziowie ciągle będą mieli powody by przychylić się do propo-
zycji Rządu. Osłabienie jest skuteczne tylko wtedy, kiedy łączy się je z jednym  
z pozostałych podejść.

2. Zaprzeczenie. Twierdzenie, że propozycja działania może nie być wystarczająco 
skuteczna (osłabienie) nie ma takiej siły jak twierdzenie, że w rzeczywistości  
oddali ich od osiągnięcia celu. Zaprzeczenie polega na udowodnieniu, że nie tylko 
sprawy nie będą się miały lepiej, ale ulegną pogorszeniu wraz z wprowadzeniem 
propozycji.
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 W przykładzie poszukiwania ropy, propozycja udostępnienia gruntów fede-
ralnych miała na celu osiągnięcie celu zwiększenie zasobów energetycznych.  
By argumentować, że proponowane działanie stoi w sprzeczności z celem, 
drużyna Opozycji może twierdzić, że uruchomienie nowych zasobów ropy tylko 
opóźnia badania i rozwój odnawialnych źródeł energii. Choć może się wydawać, 
że w krótkim okresie czasu powiększymy zasoby energetyczne dzięki nowym 
odwiertom, to w rzeczywistości tylko odsuwamy w czasie kryzys i odsuwamy 
możliwość wyprodukowania nowych form energii. Tym samym Rządu zaprzecza 
ustalonym przez siebie celom.

3. Konsekwencje. Wszystkie propozycje mają jakieś skutki. Zwolennicy twierdzą, 
że będą one zgodne z obranymi celami. Przeciwnicy mogą polepszyć swoją 
pozycję w sporze argumentując, że niezależnie od tego, czy cel główny zos-
tanie osiągnięty,  konsekwencje wprowadzenia tej propozycji w życie sprawiają,  
że jest ona niepożądana.
 Konsekwencje są argumentami budowanymi wokół ponurych skutków 
wprowadzenia w życie propozycji. W debacie o wydobyciu ropy Opozycja 
może przeprowadzić rozbudowaną analizę wpływu tej decyzji na środowisko  
i dziką przyrodę, jak również negatywnych skutków spalania większej ilości paliw  
kopalnianych. Takie katastrofalne konsekwencje, jeśli udowodnione  
w przekonujący sposób, mogą wzbudzić poważne zastrzeżenia sędziów odnośnie 
propozycji.

4. Kontrpropozycja. Kiedy udało Ci się już zademonstrować, jak niepożądana 
jest propozycja przeciwników, możesz wyjść z kontrpropozycją, która lepiej spełni
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założone cele. By do tego doprowadzić musisz najpierw udowodnić, że propozy-
cja jest niepożądana, ponieważ nie pozwala na osiągnięcie założonych celów 
albo prowadzi do konsekwencji, na które nie możemy sobie pozwolić. W jednym 
i drugim przypadku tworzysz sytuację, w której sędziowie oczekują alternatywy.
 Kontrpropozycja jest najskuteczniejsza, kiedy wzajemnie wyklucza się  
z dotychczasową propozycją, a sędzia może wybrać tylko jedną z nich.  
Kontrpropozycja, która wyklucza się z propozycją, daje taki właśnie wybór.  
Jak jest to ważne widać na kontrpropozycji, która nie jest rozłączna. Jeśli w deba-
cie o wydobyciu ropy zamiast kolejnych odwiertów zaproponujesz subsydiowanie 
rozwoju alternatywnych źródeł energii, nie stworzysz wzajemnie wykluczających 
się propozycji. Innymi słowy, nic nie stoi na przeszkodzie by zwolennicy od-
wiertów zachęcali sędziów do wprowadzenia obydwu rozwiązań na raz.  
Jeśli przeciwnicy argumentują, że paliwa kopalne to tylko tymczasowe rozwiązanie 
dopóki nie pojawią się dla nich alternatywy, sędziowie mogą zostać przekonani do 
tego że warto robić na raz dwie rzeczy i tym samym, poprzeć propozycję prowa-
dzenia odwiertów (ponieważ problemem, przed którym stanęła Izba, był dalszy 
rozwój wydobycia ropy). Jest więc jasne, że najskuteczniejsza jest kontrpropozycja 
wykluczająca się wzajemnie ze stanowiskiem przeciwników.

5. Alternatywny cel. Możesz także wybrać próbę udowodnienia, że cel przeciw-
ników jest niewłaściwy (albo przynajmniej nie powinien być celem głównym). 
Według mnie to podejście jest najmniej skutecznym sposobem wykorzystania 
analizy celu. Nie ma nic bardziej przekonującego niż uznanie celów obranych 
przez przeciwników, a następnie udowodnienie, że nie są w stanie ich osiągnąć 
w proponowany sposób.
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 Jeśli jednak nie jesteś w stanie połączyć dekonstrukcji argumentów z obra-
nymi przez przeciwników celami, to rozwiązaniem może być argumentowanie  
za przyjęciem alternatywnego celu. Zauważ, że to podejście jest praktycznie iden-
tyczne jak to, w którym porównujesz hierarchię celów obu stron sporu (więcej 
w rozdziale 6). Alternatywny cel jest najskuteczniejszy, kiedy wybierzesz bardziej 
znaczący cel niż przeciwnicy. W przypadku wydobycia ropy, alternatywnym 
celem może być ochrona i odnowa środowiska naturalnego. Ten cel, możesz 
argumentować, jest ważniejszy od problemów zapewnienia energii, ponieważ 
środowisko jest podstawą naszego istnienia. Bez zdrowego środowiska, nasze 
niepokoje odnośnie źródeł energii wydają się trywialne.
 Analiza celów jest tak skuteczna, ponieważ tak dobrze oddaje omówi- 
ony wcześniej naturalny sposób podejmowania decyzji. Realizując strategię,  
która zakłada zaakceptowanie celu i problemy z jego osiągnięciem, replikujesz 
proces decyzyjny, z którego sędziowie w naturalny sposób korzystają. Jasna ana-
liza poszczególnych elementów pozwoli ci na sprawowanie większą kontrolę  
nad procesem podejmowania decyzji.

Przypuszczalna zmowa

 Sam proszę się o kłopoty tak nazywając tę defensywną taktykę, ale proszę: 
pozwólcie mi się wytłumaczyć. Zmowa - ewidentna porozumienie pomiędzy 
drużynami w debacie jest nieetyczna i nie powinna mieć miejsca. Mówiąc  
o zmowie mam na myśli te zachowania, w których dwie lub więcej drużyn  
dla ich wzajemnej korzyści umawia się na współpracę, a nie współzawodnictwo. 
Wspólne przygotowywanie do debaty, ujawnianie stanowiska by zyskać dodat-
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kowy czas na przygotowanie odpowiedzi, porozumienie w błędnej interpre-
tacji faktów i tym podobne są przykładami zmowy, które stoją w sprzeczności  
z etycznymi zasadami debatowania.
 Nie zmienia to jednak faktu, że możesz wykorzystać udział czterech drużyn 
i to, że przyznawane są im miejsca 1-4 do lepszej kontroli nad sędziowską 
percepcją debaty.
 Nazywam to przypuszczalną zmową, ponieważ w tym wypadku akt „zmowy” 
jest jednostronny, a więc z definicji nie może być zmową. Pozwala ona jednak 
osiągać rezultaty podobne do tych, które można osiągnąć wchodząc w porozu-
mienie. Zachowując swoją skuteczność, pozbawiona jest etycznych problemów 
oszustwa. 
 Pokrótce, przypuszczalna zmowa oznacza strategiczny wybór argumentów 
jednej z drużyn minimalizując znaczenie pozostałych drużyn. Jak stwierdziłem 
wcześniej, w przeciwieństwie do debat dwóch drużyn, debaty parlamentarne 
kończą się ustawieniem czterech drużyn na miejscach od najlepszego do naj-
gorszego. Pierwsze i drugie miejsce w debacie traktowane są jako “wygrana” 
(i recepta na  dojście w turnieju jak najdalej), a trzecie i czwarte jako “przegra-
na”. Ta struktura nagradzania daje  dużą szansę:  jeśli zwiążesz się z wybraną 
drużyną i w ten sposób uczynisz wasze interakcje głównym przedmiotem debaty, 
ograniczając znaczenie pozostałych zespołów, zdecydowanie zwiększysz szanse 
na zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc.
 Doprowadzenie do przypuszczalnej zmowa składa się z dwóch kroków:  
ustalenia strategicznej współzależności drużyn, a następnie podkreślenie tej 
relacji.
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1. Ustalenie strategicznej korelacji. Zidentyfikowanie drużyny, z którą 
istnieje największa szansa na współzależność jest zdecydowanie bardziej sztuką  
niż nauką. By zwrócić uwagę sędziów na najważniejsze argumenty rundy, mu-
sisz najpierw potrafić je sam rozpoznać. Związki z drużynami można podzielić  
na dwa typy: związek z drużyną po tej samej stronie sporu i drużyną strony 
przeciwnej. 
 Koalicje z drużynami po tej samej stronie sporu są najbardziej oczywistym 
sposobem łączenia się w pary. Jako że debata parlamentarna naśladuje proces 
legislacyjny rządów koalicyjnych w demokracjach o proporcjonalnym systemie 
wyborczym, drużyny na otwierających i zamykających pozycjach powinny wspierać 
stronę, do której zostali przydzieleni. Zauważ, że istnieje zasadnicza różnica 
pomiędzy unikaniem zaprzeczania stronnikom i dokonywaniem strategicznych 
wyborów, które postawią cię wśród zwycięzców debaty. Jeśli zamykający zespół 
uzna, że jego największe szanse na wygraną leżą we wzmocnieniu związków  
ze stronnikami, to powinien zrobić wszystko, by podkreślić znaczenie argu-
mentów tej drużyny. Chwalenie argumentów, włączanie stanowiska otwierającej 
drużyny do własnej strategii, poświęcanie sporej ilości czasu ich argumentom 
w podsumowaniu, odpowiednie ramowanie i inne podobne strategie jasno 
pokazują sędziemu, że powinni skupić swoją uwagę na strategicznym związku 
argumentów obu drużyn Rządowych albo Opozycyjnych.
 Strategiczny związek może również zostać zawiązany z drużyną 
przeciwną. Zamykający Rząd może zdecydować skupić się na argumentach 
Otwierającej Opozycji zamiast podkreślać relacji z Otwierającym Rządem.  
Podobnie Zamykająca Opozycja może być przekonana, że najbardziej znaczące 
argumenty przeciwników zostały przedstawione przez Otwierający Rząd i zdecy-
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dować ograniczyć uwagę poświęcaną argumentom Zamykającego Rządu 
(drużyny, z którą najczęściej powinni się spierać) na rzecz wzmocnienia relacji 
z Otwierającym Rządem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować relację 
pomiędzy drużynami „górnej połowy” i „dolnej połowy” debaty. By podnieść znacze- 
nie pierwszych albo ostatnich czterech mów w debacie, przypuszczalna zmowa 
może zostać zawiązana pomiędzy bezpośrednimi przeciwnikami. 

2. Wprowadzanie związku. Uznanie potencjału na zawiązanie strategicznego 
porozumienia z inną drużyną nie gwarantuje jeszcze, że spotka się on z uzna-
niem sędziów. Rozwinięcie związku jest kluczowe dla powodzenia tej taktyki.  
Trzy sposoby - zaangażowanie, konfederacja i odcięcie - zastosowane oddzielnie 
lub w połączeniu, pomogą ci wprowadzić związek w życie.
 Zaangażowanie oznacza skoncentrowanie się na dekonstrukcji argu-
mentów wybranego zespołu. Oczywiście możliwe jest ono wyłącznie wobec 
drużyny przeciwnej. Poświęcanie czasu argumentom sprawia, że nabierają one  
dla sędziów znaczenia. Co może dziwić, skoncentrowanie się na podważeniu 
wybranych argumentów często je wzmacnia. Ścierając się z nimi, implikujesz,  
że są one ważne i potencjalnie zagrażają twojemu stanowisku. Argumenty  
ignorowane przez debatantów najczęściej wypadają również z uwagi sędziego.
 Konfederacja polega na wspieraniu argumentów, dlatego jest oczywistym 
wyborem, jeśli chcesz nawiązać współpracę z drużyną po twojej stronie sporu. 
Wzmocnienie argumentów stronnika, które pozwalają wygrać debatę waszej 
stronie jest nieodłączną częścią debat parlamentarnych. Co ciekawe, możesz 
również zawiązać konfederację z drużynami po przeciwległej stronie sporu.  
Jak zauważyłem wcześniej, nawet  dekonstrukcja argumentu jest sposobem  
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wsparcia, ponieważ zwraca uwagę na argumenty. Bardziej subtelną formą  
wzmocnienia może być nazwanie wybranego argumentu przeciwnika „klu-
czowym” dla debaty albo „dotykającym samego sedna sporu”. W ten sposób 
możesz wynieść na wyższy poziom argumenty przeciwnika. Oczywiście celem 
konfederacji nie jest wychwalanie argumentów przeciwnika w taki sposób,  
że sędzia będzie przekonany o ich wyższości. Celem nawet najściślejszej kon-
federacji z przeciwnikiem jest zajęcie pierwszego miejsca w debacie. Powinieneś 
więc szukać takiej równowagi, w której szacunek dla argumentów przeciwnika 
pozwoli pokazać, że twoja drużyna, lepiej niż każda inna, zrozumiała kluczowe 
punkty sporne w debacie.
 Odcięcie jest kontrowersyjnym, ale niezbędnym elementem strategii  
przypuszczalnej zmowy. Być może lepszą nazwą dla tego sposobu byłaby 
„konstruktywna marginalizacja”, w której wkład wybranych zespołów debatę  
jest bagatelizowany, podczas gdy związek pomiędzy innymi jest wzmacniany.  
Kontrowersyjnym aspektem tej strategii jest to, że wzajemne odcinanie kilku 
drużyn prowadzi do utraty kontroli nad debatą. Unikając konfrontacji z argu-
mentami przeciwnika pozbawia się go szansy na udowodnienie zasadności 
wprowadzanego stanowiska. Ja jednak uznaję takie próby marginalizowania jako 
(całkowicie akceptowalny) sposób ramowania, który sprawi, że sędziowie uznają 
wkład części drużyn za mniej istotny. Odciąć drużyny można  bezpośrednio 
ignorując ich argumenty, przytaczając je w humorystycznej albo nadmiernie  
uproszczonej formie, odmawiając przyjmowania pytań od drużyny i tak dalej.
 Próba marginalizowania wkładu drużyny w debatę musi być dokonana jed-
nak bardzo subtelnie. Rażące próby wykluczenia drużyny z debaty są rzadkie  
i najczęściej wynikają z wyjątkowych okoliczności tj. przedstawienie stanowiska
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wyjątkowo nieintuicyjnego albo obraźliwego i jako takiego niezasługującego  
na uwagę. Wiele drużyn próbowało zastosować taktykę przypuszczalnej zmowy 
by w końcu przegrać debatę, ponieważ panel sędziowski uznał, że brak uwagi  
dla wybranych argumentów oznacza niezrozumienie ich znaczenia dla debaty. 
Podobnie, ponieważ zmowa jest umowna, musisz ciągle obserwować chęć 
wybranego zespołu do współpracy. Choć nie jest to warunek absolutnie koniecz-
ny, to przypuszczalna zmowa działa najlepiej kiedy drużyna odpowie wzmocnie-
niem waszych argumentów w debacie. Kiedy masz co do tego wątpliwości, lepiej 
odnieść się do argumentów wszystkich drużyn w debacie i tym samym uniknąć 
opisywanej wyżej sytuacji.

 Te sześć omówionych taktyk ma na celu wzmocnienie kontroli nad debatą. 
Oparte są na założeniu, że jesteś w stanie kontrolować wszystkie argumenty, 
zarówno własne jak i przeciwników. Przy odrobinie zaradności, pomysłowości  
i kreatywności te taktyki i inne opisywane wcześniej strategie pozwolą ci wygrać 
więcej debat.
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R o z d z i a ł  9

Sędziowanie debat

Dla kogo napisałem ten rozdział?

 Zbyt często rozdziały takie jak ten są pisane z założeniem, że jedynie 
sędziowie będą zainteresowani ich lekturą. Być może dzieje się tak dlatego,  
że debatanci nie doceniają roli sędziego w debacie. Nie zrozum mnie źle,  
nie twierdzę, że istnieją debatanci, którzy nie wiedzą, że to ostatecznie sędziowie 
przesądzają o rezultacie debaty. Ta świadomość nie przekłada się jednak  
na rozumienie procesu decyzyjnego sędziego. A przecież to rozumienie znacząco 
zwiększa szansę na korzystny wynik. 
 Innymi słowy, poniższy rozdział prawdopodobnie bardziej przyda się  
debatantom niż sędziom. Uważna analiza sposobów sędziowania pozwoli  
tym pierwszym tworzyć strategie, które będą te sposoby odzwierciedlały.
 Ci, którzy szukają porady w kwestii prowadzenia debaty (jak zaprowadzić 
porządek w Izbie, jak zapowiadać mówców, jak robić notatki etc.) nie znajdą 
jej w tym rozdziale. Tematy te zostały już dokładnie opisane gdzie indziej.  
Chcę więc przede wszystkim pokazać ogólne zasady sędziowania -  metody oceniania  
i porównywania stanowisk w debacie. 
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Kluczowe zasady sędziowania

 Sędzia w swojej ocenie powinien kierować się trzema zasadami:
 1. Powinien być jak tabula rasa (dosłownie “czystą kartką”) wobec propozycji;
 2. Powinien nie ingerować w starania debatantów;
 3. Powinien być przede wszystkim nauczycielem, na którym spoczywa 
      odpowiedzialność pomagania innym w doskonaleniu umiejętności 
      debatanckich.  

T a b u l a  r a s a

 Metafora czystej kartki trafnie opisuje pożądaną postawę sędziego wobec 
argumentów. Bez względu na swoje własne przekonania dotyczące tezy, sędzia 
musi w jak największym stopniu odsunąć od siebie te preferencje i zachować 
bezstronność. Musi unikać sytuacji, w których ocenia debatę na podstawie tego, 
w co wierzył przed jej rozpoczęciem, a nie tego,  co usłyszał.
 Oczywiście metafora czystej kartki to tylko konstrukt. Doświadczenie ludz-
kie jest u swoich podstaw subiektywne; nic dziwnego więc, że nie da się pozbyć 
subiektywności na czas sędziowania. Tabula rasa to ideał, do którego sędziowie 
powinni dążyć, wiedząc jednak, że nigdy nie uda im się go osiągnąć.

n i e i n g e r o w a n i e

 Jeśli sędzia zdaje sobie sprawę, że powinien odłożyć na bok swoje prze-
konania, to logiczną konsekwencją tego jest unikanie jakiejkolwiek ingerencji  
w debatę. Nieingerowanie oznacza jedną prostą rzecz: sędziowie powinni pozwo- 
lić debatantom debatować.
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 W praktyce oznacza to, że sędziowie muszą oprzeć się dwóm pokusom.  
Po pierwsze, powinni uniknąć wyręczania debatujących. Nie powinni uzupełniać 
niekompletnych lub nieadekwatnych argumentów. Nie powinni łączyć argu-
mentów jednej drużyny z argumentami strony przeciwnej, jeśli sami debatanci 
tego nie zrobili. Nie powinni również tworzyć spójnej strategii, kiedy debatant 
przedstawił zbiór porozrzucanych argumentów. Po drugie i co ważniejsze, sędzia 
nigdy nie powinien uznać wkładu debatującego za nieistotny. Ignorowanie wysiłku 
debatanta jest sprzeczne z ideą debat. Zadaniem sędziego jest ocena wszystkich 
starań, a nie tylko tych, które odpowiadają jego preferencjom. Nie oznacza to jed-
nak, że sędzia powinien uznać wszystkie argumenty za równie wiarygodne tylko 
dlatego, że pojawiły się w debacie.  Celem sędziowania jest ocena jakości starań 
debatujących. By nie ingerować w przebieg debaty, sędzia powinien podjąć 
świadomy wysiłek i wziąć pod uwagę wszystkie argumenty.

b y c i e  n a u c z y c i e l e m

 Ta zasada jest być może najważniejsza dla zrozumienia, jak powinno się 
podchodzić do sędziowania debat. Debatowanie jest nieodłącznie związane  
z edukacją z bardzo ważnego powodu -jest jedną z najbardziej stymulujących 
intelektualnie czynności. Rozwijanie umiejętności perswazji i krytycz-
nego myślenia pomaga osiągać coraz lepsze wyniki tak w szkole średniej,  
jak na studiach. Niewiele aktywności może się równać z debatami pod względem 
dawania możliwości i motywacji do rozwijania tych umiejętności. Sędziowie powin- 
ni poważnie traktować obowiązki związane z uczeniem. Werdykt powinien 
respektować wysiłek intelektualny debatujących, a konstruktywna krytyka powin-
na przede wszystkim mieć na celu poprawę debatanckich umiejętności mówców.
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Modele sędziowania

 By dobrze zrozumieć na czym polega sędziowanie, warto zacząć  
od przyswojenia różnych modeli sędziowania. Dostarczają one ogólnej perspek-
tywy oceny debat. Choć żaden z tych modeli nie oddaje całego, złożonego pro-
cesu dochodzenia do werdyktu, dostarczają one przydatnych punktów wyjścia 
do dyskusji. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa mniej praktyczne sposoby i jeden 
preferowany model.

m n i e j  p r a K t y c z n e  m o d e l e

m o d e l  „ p r a w d z i w e j  T e z y ”

 Sędziowanie zgodnie z modelem „prawdziwej tezy” zakłada jako główne 
zadanie ocenę tezy, której można przypisać wartość prawdy lub fałszu. Na koniec 
debaty sędziowie zadają sobie kluczowe pytanie „Czy po wysłuchaniu wszystkich 
argumentów uważam tezę debaty za prawdziwą czy fałszywą?” 
 W modelu „prawdziwej tezy” debata postrzegana jest jako starcie idei, 
w którym najbardziej przekonujące argumenty zasługują na zwycięstwo. 
Skupiając się na treści, sędzia przyznaje zwycięstwo zespołowi, którego argu-
menty miały największy wpływ na ocenę tezy. Niesie to jednak za sobą ryzyko, 
że słabość sędziego wobec jednej ze stron może tworzyć nierówne szanse.  
Taka stronniczość może skłonić go do przyznania racji jednej ze stron jeszcze przed 
rozpoczęciem debaty. Jeżeli sędzia nie jest w stanie pozbyć się tych uprzedzeń  
na czas debaty (a z dyskusji o „tabula rasa” wiemy, że nie jest w stanie tego zrobić), 
w rezultacie jedna z drużyn osiąga niezasłużoną przewagę.  
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m o d e l  „ u m i e j ę T n o ś c i ”

 Przeciwieństwem modelu „prawdziwej tezy” jest model „umiejętności”. 
Sędzia, który stosuje ten model w pierwszej kolejności bierze pod uwagę sposób 
argumentacji w ramach szerszej strategii. Na koniec rundy, sędzia zapyta się 
„Który zespół lepiej debatował?”
 Model „umiejętności” skupia się na sposobie debatowania. Jego zaletą 
jest to, że pozostawia wynik debaty w rękach debatantów, ponieważ to oni 
odpowiadają za jakość wystąpień. Sędziowie korzystający z tego modelu oceniają 
min. wypełnianie ról, atrakcyjność retoryczną, przejrzystą strukturę mów  
i konfrontację z argumentami przeciwników. 
 Jednakże model ten nie jest pozbawiony wad. Najważniejszą z nich jest to,  
że technicznie dobrzy debatanci mogą być faworyzowani bez względu na treść 
ich mowy. A przecież zespół, którego najlepiej się słucha, nie zawsze przedstawia 
najlepsze argumenty.

p r e f e r o w a n y  m o d e l :  „ z m i a n a ”

 Model „zmiany” próbuje pozbyć się słabości dwóch poprzednich mo- 
deli łącząc najlepsze ich cechy ze sobą. Uznaje, że sędzia powinien skupić się  
na ocenie prawdziwości tezy i jakości argumentów oraz bierze pod uwagę fakt,  
że nawet najlepsze argumenty, choć potrafią wywrzeć wrażenie na sędziach, 
mogą nie wystarczyć by zmienili oni swoje przekonania co do prawdziwości tezy. 
Pytanie, jakie zadaje sobie sędzia podejmując decyzję zgodnie z tym modelem  
brzmi „Pod koniec rundy, który zespół najdalej zmienił moje poglądy na temat 
tezy?”
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 Wyobraźmy sobie przekonanie sędziego jako kontinuum. Większość 
sędziów będzie miało ukształtowaną opinię o prawdziwości tezy jeszcze przed 
rozpoczęciem rundy. Wtedy przekonanie sędziego na temat jej prawdziwości  
może wyglądać następująco: 

Przed debatą sędzia myślał, że teza jest:

Prawdziwa                                                                                                                         Fałszywa

 W trakcie debaty uważni sędziowie słuchają debatantów, oceniają ich 
jakość argumentów, sposób prezentacji oraz reagują na próby wcielania  
w życie wybranej strategii. Po zakończeniu debaty, biorąc pod uwagę wszystkie  
te czynniki, przekonania sędziego mogą ulec zmianie: 

Po debacie sędzia myślał, że teza jest:

Prawdziwa                                                                                                                         Fałszywa

 W tym przypadku, chociaż sędzia dalej uważa tezę za prawdziwą, to Opozy-
cja będzie miała większe szanse na zwycięstwo, ponieważ najdalej zmieniła 
poglądy sędziego. Chociaż dalej uważa on, że teza jest najprawdopodobniej 
prawdziwa, to nie jest już tak tego pewny jak przed debatą. Choć nie udało się 
całkowicie przekonać sędziego do zmiany poglądów, to Opozycja wpłynęła na nie 
bardziej niż Rząd. Zaletą tego modelu jest to, że łączy on ocenę treści z formą 
(umiejętnościami), co idealnie odpowiada wymogom sędziowania debat BP,
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w których każdy zespół musi zostać oceniony ze względu na wkład w debatę.  
Niweluje on również wpływ przekonań sędziego i nagradza zespoły, które starają 
się przeciwstawić tym przekonaniom, nawet jeśli nie będzie to do końca sku-
teczne.

Ważne standardy sędziowania

 Sędziowie, którzy specjalizują się w ocenianiu debat BP korzystają z szero- 
kiej gamy standardów pomagających wybrać zwycięzcę. Trzy z nich są najbardziej 
popularne. Żaden nie jest idealny - każdy ma swoje wady i zalety. Co najważniejsze, 
zastosowanie wszystkich na raz pozwala kompleksowo ocenić rundę. 

w y p e ł n i a n i e  r ó l

 Powszechnym standardem oceny w debacie BP jest sprawdzenie, czy wszys-
cy mówcy wypełnili swoje role. W formacie, w którym cztery zespoły konkurują 
każdy z każdym - przy tym współpracując z zespołem po tej samej stronie sporu 
- nic dziwnego, że sędziowie mają jasne oczekiwania co do wkładu każdej drużyny 
(i każdego mówcy) w rozwój debaty. Te oczekiwania dotyczą struktury i kierunku 
rozwoju debaty, która inaczej byłaby chaotycznym przekrzykiwaniem się. 
 Nie zamierzam w tym miejscu powtarzać szczegółowej analizy ról  
i odpowiedzialności każdego mówcy przedstawionej w rozdziale 5. Warto jed-
nak pamiętać ogólne zadania każdego z nich. Pierwsi mówcy (Premier i Lider 
Opozycji) mają za zadanie nakreślić kierunek argumentacji dla swoich stron. 
Muszą zinterpretować tezę oraz przedstawić stanowisko, które będzie kierowało 
wysiłkami kolejnych mówców. Oczywiście ich partner i w mniejszym, ale równie
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ważnym, stopniu drużyna zamykająca debatę z ich strony mają obowiązek 
uszanować nakreślony kierunek argumentacji. Tak więc początkowi mówcy są 
tym samym oceniani w największym stopniu na podstawie tego, czy wprowadzili 
debatę na właściwe tory. 
 Drudzy mówcy otwierających zespołów mają nie tylko obowiązek wspierać 
swojego lidera, ale są również odpowiedzialni za przenikliwą dekonstrukcję 
argumentów przeciwnika - Vice-Premier ponieważ to pierwsza i jedyna okazja 
 Otwierającego Rządu by zaatakować argumenty Opozycji, a dla Vice-Lidera 
Opozycji jest to ostatnia mowa zespołu w debacie.
 Członkowie Rządu i Opozycji są przede wszystkim odpowiedzialni za wprowa- 
dzenie rozszerzenia zamykających zespołów. By podkreślić „konkurencję  
i kooperację” zespołów po tej samej stronie sporu muszą wesprzeć kierunek  
obrany przez otwierające zespoły i jednocześnie zaproponować coś,  
co pozwoliłoby im odróżnić się od poprzedników. 
 Whip Rządu i Opozycji mają za zadanie podsumować debatę z punktu widze-
nia stron. Dużym wyzwaniem stojącym przed nimi jest wzięcie pod uwagę argu-
mentów obu stron,  udowodnienie wyższość własnych i pokazanie ich znaczenie 
dla debaty. 
 Niektórzy są niebezpodstawnie zaniepokojeni przecenianiem istotności 
wypełniania ról w debacie jako kryterium sędziowania. To prawda, że szczegól-
nie mniej doświadczeni sędziowie mają skłonność do sędziowania polegającego  
na „odhaczaniu na liście”, a powinności mówców tworzą kuszącą listę, na pod-
stawie której można ocenić ich wysiłki . Jednak najlepsi sędziowie ograniczają 
wpływ tego kryterium na końcową ocenę debaty. Rozumieją, że spełnienie 
wymagań roli jest ważnym, ale tylko jednym z wielu aspektów skutecznego deba-
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towania. Tacy sędziowie dostrzegają również, że oczekiwania wobec roli  
nie są celem samym w sobie, lecz tylko sposobem na zachowanie funkcjonalności 
debaty.
 Jeśli debata pozwala na głęboką analizę propozycji bez trzymania się „trady-
cyjnych ról”, dobry sędzia nagrodzi zespoły i mówców nie zwracając uwagi na to, 
że odeszli oni od oczekiwanego schematu.

S t a n d a r d  l e p S z e j  d e b a t y

 Niewielu sędziów nazywa ten standard standardem „lepszej debaty”,  
ale nie mam wątpliwości, że wielu sędziowie stosuje kryteria dla niego kluczo-
we. Najprościej rzecz ujmując standard „lepszej debaty” pyta o to który zespół  
najbardziej (lub najmniej) wpłynął na jakość debaty. Innymi słowy, sędziowie pytają 
o to, który zespół sprawił, że debata była lepsza. Jeżeli założylibyśmy, że sędziowie 
mają w głowie platoński ideał debaty, taka implikacja nie byłaby całkowicie bez-
podstawna. Niezależnie od tego czy ten ideał stworzyła mieszanka najlepszych 
debat, jakich byli świadkami, czy też wynika z bardziej obiektywnego wyobrażenia 
na temat właściwej debaty na dany temat, wielu sędziów oceniających starcia 
odwołuje się do standardu „idealnej debaty”.  
 Aby wnieść trochę obiektywności do tego standardu, rekomenduję sędziom 
wzięcie pod uwagę czterech kryteriów, które pozwolą ocenić, kto dodał debacie 
najwięcej jakości: 

 Przenikliwość: Czy zespoły przeanalizowały najbardziej istotne kwestie 
 sporne?
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 Inicjatywa: Czy każdy z mówców starał się wzbogacić debatę nowymi 
 perspektywami, argumentami albo dowodami? 

 Skupienie: Czy zespoły unikały dygresji i koncentrowały się na najistot- 
 niejszych kwestiach?

 Wystąpienie: Czy zespoły przekonująco przemawiały?

 Wymienione cztery czynniki dostarczają uporządkowanego i bezstronnego 
wzoru, według którego sędzia może zadecydować, który zespół zrobił najwięcej, 
aby podnieść poziom debaty. Zespoły, które dają od siebie najwięcej w każdym  
z tych czterech obszarów są zazwyczaj tymi, które czynią debatę lepszą, 
przybliżając ją do ideału. Natomiast  zespoły, które nie spełniają oczekiwań w tych 
obszarach, zazwyczaj pogarszają ogólną jakość starcia. 

 Standard “lepszej debaty” pokazuje również, że najlepsza strategia nie zaw-
sze jest prosta. Jak pokazałem w rozdziale 7, naturalna skłonność debatantów 
do definiowania debaty w sposób najbardziej im sprzyjający może nie zrodzić 
najlepszej debaty. Najlepsza debata dostarcza zazwyczaj szerokiego gruntu  
dla obu stron. Gruntu, który pozwala w wyczerpujący sposób zanalizować 
całą gamę kwestii wynikających z tezy. Dla swojego dobra debatanci powinni 
pamiętać, że najlepsza debata dla nich (tj. taka która dostarcza im najwęższego 
gruntu do obrony) rzadko jest najlepszą debatą z perspektywy sędziego (tj. taką 
która dostarcza najwięcej gruntu dla przenikliwej analizy propozycji).   
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t r e ś ć  i  f o r m a

 Treść i forma są często wykorzystywanymi standardami oceny. Spisane  
w regulaminie WUDC, kryteria te tworzą ogólną listę wytycznych, na podstawie 
których sędziowie decydują o wyniku. W regulaminie kryteria treści i formy 
opisane są następująco: 

 Treść
 3.1.1 Treść stanowi materię przemówienia. Są to argumenty stosowane 
 przez debatującego dla poparcia stanowiska i przekonania do niego 
 publiczności.
 3.1.2 Na treść składają się argumenty, rozumowanie, przykłady, studia 
 przypadków, fakty i każdy inny materiał użyty dla poparcia stanowiska. 
 3.1.3 Treść obejmuje pozytywny (lub rzeczowy) materiał oraz krytykę 
 (argumenty mające na celu obalenie argumentów przeciwnego zespołu). 
 Treść uwzględnia pytania.

 Forma
 4.1.1 Forma to sposób prezentacji. Jest stylem i strukturą, których debatant 
 używa dla poparcia stanowiska i przekonania do niego publiczności.
 4.1.2 Forma składa się z wielu odrębnych elementów. Przede wszystkim 
 może być oceniana na postawie analizy stylu wypowiedzi mówcy 
 (wygłoszenie) i struktury (organizacja). 
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 Uzbrojeni w ogólny model sędziowania i poznawszy jedne z najczęstszych 
standardów oceny debat parlamentarnych, możemy teraz przejść do omówienia 
procesu podejmowania werdyktu.

Podejmowanie decyzji

 Aby podjąć decyzje kto zajął pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce, 
sędziowie muszą uporządkować argumenty zespołów i ocenić rywalizujące 
ze sobą stanowiska. Porównanie argumentów debatanta, który przemawiał  
w pierwszych 7 minutach rundy i tego, który mówił w ostatnich 7 minutach jest 
nie lada wyzwaniem. W tej części rozdziału pokażę podejście, które porządkuje  
i nadaje formę procesowi oceny. 
 Porównywanie wystąpień zespołów wymaga od sędziego, aby przeszedł 
poniższe kroki:

 1. Zidentyfikował propozycję Rządu.
 2. Zidentyfikował kwestie sporne.
 3. Wybrał zwycięzcę każdej z tych kwestii.
 4. Podjął decyzję o wadze każdej z tych kwestii.
 5. Ocenił wysiłki zespołów względem poruszanych kwestii.
 6. Uzasadnił i ogłosił decyzję.

Aby przybliżyć schemat oceny, omówię po kolei każdy z wymienionych kroków. 
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1 .  z i d e n t y f i K u j  p r o p o z y c j ę  r z ą d u

 W rozdziale 4 omówiłem naturę i funkcję punktów spornych w debacie.  
Do listy korzyści płynących z jasno zidentyfikowanych punktów spornych powi-
nienem dodać fakt, że jasno zidentyfikowane i przedstawione pozwalają sędziom 
dokładniej i bardziej przenikliwie ocenić wysiłki każdego z zespołów. Identyfikując 
punkty, w których argumenty jednej strony przeciwstawiają się argumentom dru-
giej strony, sędziowie będą w stanie lepiej ocenić względną wartość argumentów 
każdego z zespołów. Pierwszym i jednocześnie głównym punktem sporu,  
który sędzia powinien zidentyfikować jest propozycja Rządu. Jak zauważyłem 
wcześniej, propozycja to linia oddzielająca stanowiska Rządu i Opozycji. Wyzna-
cza ona grunt, na którym rozgrywa się spór stron. 
 Propozycja debaty może wprost wynikać z tezy lub może wyłonić się samoist-
nie z argumentów. Jeżeli teza jest wystarczająco dosłowna, sama może stanowić 
propozycję. Teza „Ta Izba uznałaby niepodległość Abchazji” w jasny sposób defi-
niuje grunt debaty, tym samym najprawdopodobniej stanie się  propozycją 
Rządu. Inne tezy takie jak „Ta Izba uważa, że przywódcy religijni powinni słuchać 
opinii publicznej” dostarczają mniej klarownych wskazówek dotyczących pro- 
pozycji. Taka teza zachęca zespoły do negocjacji. Na przykład, Otwierający Rząd 
może argumentować, że kościół katolicki powinien bardziej stanowczo reagować 
na sygnały o księżach wykorzystujących seksualnie nieletnich. Kiedy Rząd pre-
cyzyjnie definiuję tezy, a Opozycja zgadza się z taką interpretacją, propozycja de-
baty zostaje ustalona. 
 Podczas gdy propozycja jest zazwyczaj jasno określona, zdarza się, że żadna 
strona nie sprecyzuje przedmiotu debaty.W takich przy padkach sędzia musi sam
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sformułować propozycję, która stanie się głównym punktem sporu. Sformułowanie 
propozycji jest punktem wyjścia dla późniejszej oceny argumentów drużyn. 
 Kiedy sędzia sam formułuje propozycję, powinien wyrazić ją jasnym  
i zrównoważonym stwierdzeniem. Powinien zdefiniować obszar sporu Rządu  
i Opozycji tak, by obowiązki stron były oczywiste, a zarazem uniknąć kontrowersji, 
które mogłyby nadmiernie przesunąć ciężar dowodu na jedną ze stron.

2 .  z i d e n t y f i K u j  K w e S t i e  S p o r n e  w  d e b a c i e

 Choć każdą debatę definiuje propozycja dzieląca obszar sporu pomiędzy 
Rząd a Opozycję, w trakcie rozwoju debaty pojawiają się bardziej szczegółowe 
punkty sporu. Kwestiami spornymi nazywamy miejsca, w których argumenty 
spotykają się z kontrargumentami przeciwnika. Kwestie sporne mogą wynikać 
bezpośrednio z argumentacji. W idealnej sytuacji debatanci obu stron zgadzają 
się co do kluczowych dla całego sporu kwestii spornych. Niekiedy nawet wszys-
tkie cztery zespoły uporządkują argumenty wokół nich. Niestety, w większości 
przypadków kwestie sporne nie są tak klarownie. Kiedy brakuje klarowności, 
sędziowie muszą sami przyjrzeć się argumentom, sformułować rozsądne kwes-
tie sporne właściwe dla propozycji, obejmujące argumenty obu stron, a w końcu 
ocenić argumenty względem tychże kwestii. 
 Zastanówmy się nad popularną kilka lat temu tezą „Stany Zjednoczone 
powinny zdecydowanie ochłodzić stosunki z reżimem Musharrafa w Pakistanie”. 
W jednej z tych debat Otwierający Rząd zwrócił uwagę przede wszystkim na cel 
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, którym jest szerzenie demokracji  
w krajach Bliskiego Wschodu. Następnie przedstawił działania Perveza Mushar-
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rafa jako zaburzające proces demokratyzacji, w związku z czym sojusz Stanów 
Zjednoczonych z pakistańską administracją zakrawa o hipokryzję. Otwierająca 
Opozycja przeciwstawiła się twierdząc, że wojna z terroryzmem wymaga regio-
nalnych sojuszy na Bliskim Wschodzie i Azji Południowej, a Musharraf, nawet  
ze swoimi wadami, był ważnym partnerem w tej wojnie. Zamykający Rząd 
rozwinął argumentację stronników twierdząc, że wycofanie poparcia dla Mushar-
rafa, zmusi go do podziału władzy z byłą Premier Benazir Bhutto, a taka koalicja 
złagodzi napięcia polityczne w Pakistanie. Zamykająca Opozycja nie zgodziła się  
z takim stwierdzeniem i kontrargumentowała, że wycofanie poparcia dla Mushar-
rafa zmusi go tylko do szukania nowych wewnętrznych sojuszników chociażby 
tolerując rosnący w siłę na północy kraju fundamentalizm islamski.  
 Chociaż zespoły otwarcie nie zidentyfikowały kwestii spornych, sędziowie 
rozpoznali powtarzające się wątki w argumentacji. Aby uporządkować debatę 
i przygotować kryteria oceny, sędziowie sformułowali trzy kwestii sporne, 
względem których rozważyli argumenty zespołów. Te kwestie sporne obejmowały 
następujące pytania: 
 1. Jakie cele polityki zagranicznej przyświecają Stanom Zjednoczonym  
       w procesie pozyskiwania sojuszników? 
 2. Czy sojusz Stanów z Musharrafem ułatwia czy blokuje osiągnięcie 
       tych celów? 
 3. Co by się, gdyby jeśli Stany Zjednoczone wycofałyby poparcie  
       dla Musharrafa? 
Zidentyfikowane kwestie pomogły w ustaleniu werdyktu, ponieważ uwzględniły 
wszystkie argumenty przedstawione w debacie. Co ważniejsze, przytoczone 
kwestie sporne pozwoliły ocenić prawdziwość tezy. Zauważ również, że w przy-
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toczonym przykładzie kwestie sporne logicznie wynikają jedna z drugiej: zanim 
sędziowie mogli ocenić sojusz Stanów z Musharrafem względem celów poli-
tyki zagranicznej USA, musieli wpierw ustalić, jakie są te cele. Kiedy ustalili już,  
czy sojusz pomógł czy przeszkodził w osiągnięciu celów polityki zagranicznej,  
mogli skupić uwagę na prawdopodobnych konsekwencjach wycofania popar-
cia dla Musharrafa. Taka kolejność wynika z logicznego procesu podejmowania 
decyzji. Sędziowie powinni starać się uporządkować kwestie sporne w debacie 
zgodnie z logiką argumentów. 

3 .  o K r e ś l  z w y c i ę z c ę  K a ż d e j  z  K w e S t i i  S p o r n y c H

 Dopiero kiedy sędziowie zidentyfikują propozycję oraz związane z nią kwes-
tie sporne, zaczyna się prawdziwe sędziowanie. Sędziowie muszą teraz określić, 
która ze stron zajęła większe terytorium w obrębie każdej z kwestii. Aby tego 
dokonać, muszą ocenić argumenty zespołów i sposób, w jaki odnosiły się one  
do argumentów strony przeciwnej. 
 Określanie, które argumenty przeważyły to złożony i subiektywny proces, 
ale kilka wskazówek może go uprościć. Po pierwsze, jeżeli dwa poprzednie 
kroki zostały wykonane poprawnie, sędziowie powinni z łatwości rozpoznać,  
w których kwestiach spornych argumenty się ze sobą ścierały. Ta czytelna struktura  
jest niezbędna do określenia, czyje argumenty przeważyły: aby określić, który z ar-
gumentów zwyciężył, musisz najpierw rozumieć kwestię sporną, której dotyczyły.  
 Po uporządkowaniu argumentów w taki sposób, że bezpośrednio się 
przeciwstawiają, sędziowie muszą ocenić wkład poszczególnych argumentów  
w rozwiązanie kwestii spornej. Określenie, który z nich najbardziej przekonuje, 
jest z natury subiektywnym procesem, dlatego też oceniając argument warto
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kierować się kryteriami prawdy i zasadności.  

p r a w d a

 Standard prawy stawia pytanie: „W argumenty której strony jestem naj-
bardziej skłonny uwierzyć?”
 Aby ocenić wiarygodność argumentu, sędzia może wziąć pod uwagę 
wiarygodność i spójność argumentu. Ta pierwsza odnosi się do zewnętrznej 
zgodności argumentu. Mówiąc prosto, argument jest zewnętrznie zgodny jeśli 
zgadza się z tym, co sędzia uważa za prawdziwe. To kolejny sposób na weryfikację 
tego, czy analizowana konkluzja została zbudowana na akceptowanych przez 
sędziego przesłankach. Nie oznacza to jednak, że sędziowie automatycznie 
odrzucają konkluzje sprzeczną z ich przekonaniami. Sędziowie, jak wszystkie 
ludzie, są bardziej sceptyczni wobec tego, co nie zgadza się z ich kryteriami dobra, 
prawdziwości i słuszności. Spójność, z drugiej strony, odnosi się do wewnętrznej 
zgodności argumentu. Ta zostaje zachowana, jeśli argumentu nie podważa żaden 
inny argument tego samego zespołu. Spójna strategia jest kluczowa dla ostatecz-
nego sukcesu. Sprzeczności argumentów w obrębie zespołu z pewnością zanie-
pokoi sędziego. 

z a s a d n o ś ć

 Aby ocenić zasadność argumentu, sędziowie muszą zrozumieć sposób 
przedstawienia argumentu. Używając pojęć logiki formalnej, zasadność odnosi 
się do struktury argumentu. Jeśli przesłanki i konkluzja łączą się zgodnie z zasa-
dami logiki, to taki argument jest uważany za zasadny. W mniej formalny sposób 
(i adekwatny dla oceniania debat), sędzia może ocenić zasadność argumentu
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analizując jego konstrukcję i prezentację. 
 Konstrukcja argumentu odnosi się do wnioskowania, które łączy konkluzję 
z dowodami. Jeśli wnioskowanie sprawia, że przesłanki wydają się wspierać 
konkluzję, argument można ocenić za zasadny. Patrząc na debatę jako całość, 
sędzia może ocenić funkcję argumentu w szerszej strategii zespołu. Jeśli wybrany 
argument istotnie wspiera strategię zespołu lub jeśli ta strategia jest szczególnie 
przekonująca w odniesieniu do propozycji, wtedy mówimy o dobrze skonstruo-
wanym argumencie.    
 Innym sposobem oceny zasadności jest analiza sposobu przedstawienia 
argumentu w debacie. Argument czerpie siłę tak z treści jak ze sposobu przed-
stawienia. Argument o czytelnej strukturze wygłoszony z pasją, przykuje większą 
uwagę, niż argument chaotyczny i zaprezentowany bez odrobiny entuzjazmu. 
Omówione kryteria pozwalają sędziom na ocenę względnej siły argumentów 
i tego, które przeważyły w konkretnych kwestiach spornych. Kiedy sędziowie 
wiedzą już, która strona lepiej zaprezentowała się w odniesieniu do kwestii 
spornych, muszą zastanowić się nad względnym znaczeniem każdego z tych ob-
szarów dla debatowanej propozycji. 

4 .  u S t a l  z n a c z e n i e  K a ż d e j  z  K w e S t i i

 Kiedy sędziowie zadecydują, która strona zwyciężyła w poszczególnych 
kwestiach, muszą ocenić znaczenie każdej z nich. Jak pokazałem w Rozdzia- 
le 3, zwycięstwo w każdej kwestii spornej może być przyznane Rządowi  
lub Opozycji (przedstawione graficznie za pomocą pozycji linii dzielących 
prostokąty symbolizujące kwestie sporne) i każda z tych kwestii może przykuwać 
mniej lub więcej uwagi sędziów (przedstawione za pomocą wielkości omawianych
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 Druga kwestia zajmuje największy obszar, ponieważ wydała się sędziom 
najważniejsza. Ta ocena istotności poszczególnych kwestii dla debaty wynika z 
ich własnego osądu i wyboru, ale jest również przedmiotem wpływu debatantów 
próbujących udowodnić wyższość jednych kwestii nad innymi. Najlepsi debatanci 
nie pozostawiają sędziom decyzji co uznać za najważniejsze, w swoich mowach 
nie tylko przechylają kwestie na swoją korzyść, ale również ustalają ich hierarchię 
w oczach sędziego.
 Nie da się przecenić hierarchizowania kwestii. Debata nie jest grą „kto zbierze 
więcej punktów” - wygranie większości kwestii nie oznacza jeszcze, że zostaniemy 
zwycięzcami. Należy zwyciężyć w kluczowych obszarach sporu. Umiejętność pop-
rawnego zidentyfikowania kluczowych kwestii i przekonanie sędziów o ich znacze-
niu jest receptą na odnoszenie zwycięstw. Tylko tak będziesz mógł pozwolić sobie 
na przegranie większości kwestii spornych i odniesienie mimo tego zwycięstwa. 
Spójrz na poniższą mapę obszarów sporu po debacie dotyczącej zakazu palenia:

      propozycja       zdrowie publiczne?               opozycja

      propozycja  konsekwencje ekonomiczne?              opozycja

      propozycja   prawa palaczy?              opozycja

prostokątów). Aby ustalić względne znaczenie każdej z kwestii, sędziowie muszą 
znów odnieść się do propozycji. 
 Sędziowie powinni zadać sobie pytanie o to, która z kwestii jest najbardziej 
istotna dla debatowanej propozycji. Tym samym przyznają większą wagę 
kwestiom, które bezpośrednio odwołują się do propozycji, a mniejszą dla niej 
drugorzędnym. Nie ma na to oczywiście naukowej metody. Ustalenie, które 
kwestie są najważniejsze wymaga oceny wielu czynników min. tego, które kwes-
tie są najbardziej  powiązane z tezą, które z nich sami debatujący uznają za 
najważniejsze i jak każda kwestia wpisuje się w strategię zespołów. 
Na koniec tego procesu, sędziowie powinni mieć klarowny obraz tego, która stro-
na zwyciężyła w której kwestii spornej i jak ważne były one dla propozycji. Pod 
koniec naszej hipotetycznej debaty na temat zakazania wyrobów tytoniowych  
w rozdziale 3, „terytorium” starcia zostało podzielone w następujący sposób. 
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 Jasno widzimy, że Opozycja przekonująco udowodniła, że zakaz będzie miał 
negatywne konsekwencje ekonomiczne i naruszy prawa palaczy. Sędziowie  
uznali jednak, że wygrana zdecydowanie przez Rząd kwestia zdrowia publicznego 
była najważniejszą kwestią sporną w debacie.

5 .  o c e Ń  w y S i ł K i  K a ż d e g o  z e S p o ł u  w z g l ę d e m  K w e S t i i 

S p o r n y c H

 W debatach BP, w przeciwieństwie do innych formatów, ustalenie  
która strona przeważyła szalę zwycięstwa na swoją stronę nie oznacza końca 
werdyktu. Debata Parlamentarna wymaga od sędziów przyznania zespołom 
pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego miejsca. Co dodatkowo utrudnia 
decyzje, w debacie parlamentarnej nie ma konieczności wyłonienia zwycięskiej 
„strony”. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zespoły po przeciwnych stro-
nach sporu zostaną oceniane tak, że żadna strona nie będzie mogła uważać 
się za jednoznacznego zwycięzcę. Często zdarza się tak, że sędziowie przyznają  
np. pierwsze miejsce Otwierającemu Rządowi, drugie Otwierającej  
Opozycji, trzecie Zamykającej Opozycji, a czwarte Zamykającemu Rządowi.  
W takim wypadku obie „strony” otrzymują identyczną liczbę punktów i żadna strona  
nie może uważać się za zwycięzców. Ponieważ zespoły porządkowane są  
na koniec debaty od najlepszej do najgorszej, sędzia musi ustalić również,  
które zespoły miały największy wkład w debatę i jej rezultat.    
 Innym sposobem ujęcia problemu sędziowania (zgodnym z metaforą „mapy 
mentalnej” przywoływanej przez całą książkę) jest stwierdzenie, że zwycięża 
zespół, który przykuł największą uwagę sędziów. Drugie miejsce zajmuje zespół, 
który przykuwa najwięcej uwagi sędziów zaraz po pierwszym zespole i tak dalej. 
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Na szczęście metaforę mapy można w prosty sposób dopasować do przed-
stawionego wcześniej sposobu oceny. Poza pokazaniem stron, które wygrały 
poszczególne kwestie i oszacowania ich znaczenia dla debaty, podział terytorium 
może odzwierciedlać również wkład zespołów w ostateczny rezultat:

                        
otwierająca opozycja

 
otwierająca propozycja

    
zdrowie publiczne?                   zamykająca opozycja

 zamykająca propozycja

      otwierająca propzycja  
konsekwencje ekonomiczne?                  

otwierająca opozycja

      zamykająca propozycja                     zamykająca opozycja

          
otwierająca propozycja                    otwierająca opozycja

    
prawa palaczy?

          zamykająca propozycja                    zamykająca opozycja
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 Według powyższej mapy, na koniec debaty to Otwierający Rząd zostanie 
ogłoszony zwycięzcą, gdyż nie tylko znajdował się po zwycięskiej stronie kluczo- 
wych kwestii spornych, ale zgodnie z oceną sędziów miał największy wkład  
w udowodnienie, że dla dobra zdrowia publicznego powinniśmy zakazać wyro-
bów tytoniowych. W pozostałych kwestiach sporu, chociaż sędziowie ostatecz-
nie przyznali w nich rację Opozycji, to Otwierający Rząd miał największy wpływ  
na stanowisko strony w kwestii konsekwencjach ekonomicznych i mniejszy wkład 
w osiągnięcia swojej strony na polu dyskusji o prawach palaczy. Na koniec debaty 
argumenty Otwierającego Rządu zajmują na mapie największe terytorium.  
 Sędziowie drugie miejsce przyznaliby Zamykającej Opozycji. Byli oni odpowie- 
dzialni za wszelkie sukcesy strony opozycyjnej, co potwierdza fakt, że ich argu-
menty zajmują drugie największe terytorium mapy. Chociaż ich strona przegrała 
debatę, to oni byli odpowiedzialni za główną część przekonujących argumentów 
Opozycji we wszystkich trzech kwestiach spornych (sędziowie nie zapomną 
również, że wygrali dwie pomniejsze z tych kwestii). Zamykający Rząd najpraw-
dopodobniej zajmie trzecie miejsce ze względu na poparcie zwycięskiej strony 
w kluczowej kwestii spornej oraz z uwagi na fakt, że mieli największy wkład  
w stanowisko rządu w kwestii praw palaczy. Chociaż nie osiągnęli tak dużo,  
jak Zamykająca Opozycja, ostatecznie przykuli więcej uwagi sędziów,  
niż Otwierająca Opozycja, która, z uwagi na minimalny wkład we wszystkich kwes-
tiach spornych, zostałaby sklasyfikowana na ostatnim miejscu.  

6 .  o g ł o ś  w e r d y K t

 Ostatnim obowiązkiem sędziów jest przedstawienie podjętej decyzji. 
Umiejętność uzasadnienia werdyktu jest kluczem do dobrego sędziowania. 
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Dostarcza ona sędziom okazji do wyjaśniania interpretacji debaty i do 
wypełnienia obowiązku edukowania. Jeśli sędzia postępował zgodnie z krokami 
opisanymi powyżej, skuteczna ogłoszenie werdyktu nie powinno stanowić probl-
emu. Proponuję, aby strukturę werdyktu opierać o powyższe pięć kroków. Zacznij  
od zidentyfikowania propozycji. Powinieneś wytłumaczyć, jak ją zdefiniowałeś -  
na podstawie tezy, interpretacji tezy zaproponowanej przez zespoły albo  
na podstawie własnej oceny tego, czego dotyczyła debata. Kontynuując, 
powinieneś przedstawić rozpoznane kwestie sporne wskazując argumenty,  
które zostały przedstawione w ich obrębie.   
 Następne trzy kroki zazwyczaj można połączyć. To, który zespół wygrał dany 
spór, jego istotność względem pozostałych i to, który zespół miał największy wkład 
w przechylenie szali zwycięstwa na swoją stronę, sędziowie zazwyczaj prezentują 
odwołując się do poszczególnych argumentów zespołów. Czasami ten sam  
argument, który wygrywa dany spór jednocześnie potwierdza jego znaczenie  
dla całej debaty. Wskazanie debatanta (lub zespołu), który taki argument 
przedstawił pozwoli sędziom pokreślić wpływ danego argumentu na decyzję.  
 Podsumowując, sędziowie muszą ogłosić i uzasadnić werdykt uwzględniając 
zasady omówione powyżej. Decyzja powinna zostać podjęta w oparciu o model 
zmiany. Sędziowie powinni pokazać, że wszystkie argumenty zostały rozważone 
i ustalono ich względną wagę dla debaty. Jeśli te kroki zostały wykonane po-
prawnie, to ogłoszenie werdyktu będzie wartościowym uzupełnieniem intelektu-
alnych zmagań debatantów.
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p r z y p i S y

u k a ż ą  s i ę  w  w y d a n i u  p o p r a w i o n y m
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