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Jednym z celów nauczania logiki jest uwra»liwienie studentów �na naj-
bardziej rozpowszechnione bª¦dy logiczne w my±leniu i wypowiadaniu my±li�
(Jadacki 1997, s. 143). Jednak w podr¦cznikowych omówieniach bª¦dów
logicznych brakuje ich przejrzystej klasy�kacji (tam»e). Typowe zestawienia
bª¦dów logicznych maj¡ bowiem w wi¦kszym stopniu charakter nieuporz¡d-
kowanej listy, ni» systematycznego uj¦cia:

W tych partiach podr¦czników, które po±wi¦cone s¡ bª¦dom, dominuje
podej±cie intuicyjno-taksonomiczne, wskutek czego przywodz¡ one na
my±l sporz¡dzone przez amatorów kolekcje osobliwo±ci. Przedstawia
si¦ w nich po prostu ró»norakie okazy logicznych �przest¦pstw�, pogru-
powane wedle pewnych tradycyjnych etykietek i opatrzone niezwykle
sk¡pym komentarzem � jak gdyby nazwa i kilka przykªadów stano-
wi¢ mogªy wystarczaj¡cy instrukta». Tam za±, gdzie autorzy zdaj¡ si¦
mie¢ zap¦dy teoretyczne, panuje poj¦ciowy zam¦t (Hoªówka 1998, s.
11).

Przyczyn¡ tego stanu rzeczy jest utrwalona w podr¦cznikach logiki ten-
dencja do powielania sposobów omawiania bª¦dów logicznych (Hamblin 1970,
s. 11-14). Trudno±ci opracowania tej problematyki powoduje ponadto fakt,
»e temat �bª¦dy logiczne�:

[. . . ] nie stwarza mo»liwo±ci zabªy±ni¦cia pomysªowo±ci¡ teoretyczn¡
czy nowatorstwem metodologicznym: jest zanadto skr¦powany bar-
dzo swoistym materiaªem empirycznym, zbyt 'opisowy', a przy tym
kojarzony z dziaªalno±ci¡ nauczycielsk¡ raczej ni» naukow¡ (Stanosz
1983, s. 3).

Dostrzegaj¡c ró»norodne trudno±ci podejmowania problematyki bª¦du
logicznego K. Lambert i W. Ulrich (1980) sformuªowali radykalny postulat:
skoro charakterystyka bª¦dów logicznych cz¦±ciej prowadzi do nieporozumie«
ni» do warto±ciowych rezultatów poznawczych, to nie warto si¦ ni¡ w ogóle
zajmowa¢ � powinna zatem zosta¢ wyrzucona z wykªadu logiki do czasu,
gdy zostanie rzetelnie opracowana.
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Wbrew tego rodzaju postulatom niektórzy badacze twierdz¡, »e nale»y
w sposób systematyczny opracowa¢ problematyk¦ bª¦du logicznego. W ten
nurt bada« wpisuj¡ si¦ m.in. pogl¡dy na bª¦dy logiczne sformuªowane przez
Stanisªawa Kami«skiego (1919-1986).

Przedmiotem referatu jest koncepcja bª¦du logicznego zaproponowana
przez Kami«skiego w artykuªach: O bª¦dach sªownego przekazywania my±li

(1958), Próba klasy�kacji bª¦dów wysªowienia my±li (1960), Koncepcja bª¦du

logicznego (1961) oraz Systematyzacja typowych bª¦dów logicznych (1962).
W wymienionych tekstach Kami«ski zdaª spraw¦ ze stanu bada« nad pro-
blematyk¡ bª¦du logicznego w polskiej tradycji logicznej oraz w literaturze
anglosaskiej, zaproponowaª wªasn¡ koncepcj¦ bª¦du logicznego oraz opraco-
waª systematyzacj¦ bª¦dów logicznych. Na koncepcj¦ bª¦du logicznego w
uj¦ciu Kami«skiego skªadaj¡ si¦ nast¦puj¡ce elementy:

• pogl¡dy na temat zasadno±ci podejmowania problematyki bª¦du logicz-
nego,

• pogl¡dy na temat roli bª¦dów logicznych w poznaniu,

• de�nicje bª¦du logicznego,

• pogl¡dy dotycz¡ce kryteriów identy�kowania bª¦dów logicznych,

• systematyzacja bª¦dów logicznych,

• pogl¡dy dotycz¡ce trudno±ci opracowania systematyzacji bª¦dów lo-
gicznych.

Zasadnicz¡ cz¦±¢ projektu stanowi¡ de�nicje bª¦du logicznego oraz sys-
tematyzacja bª¦dów logicznych.

W pracach Kami«skiego zostaªy sformuªowane dwie de�nicje bª¦du lo-
gicznego (Kami«ski 1961, s. 44�45):

1. bª¡d logiczny (w sensie szerokim) to przypadek nieprzestrzegania norm
logicznych formuªowanych w logice formalnej, semiotyce i ogólnej me-
todologii nauk.

2. bª¡d logiczny (w sensie w¡skim) to wadliwo±¢ poznawcza zwi¡zana
z wykonywaniem czynno±ci rozumowania, m.in. z (a) przygotowaniem,
(b) wyra»aniem, (c) przekazywaniem i (d) wykorzystywaniem rozumo-
wa«.
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Opracowuj¡c systematyzacje bª¦dów logicznych, Kami«ski przyj¡ª sze-
rokie rozumienie bª¦du logicznego. Na tej podstawie wyró»niª gªówne typy
bª¦dów logicznych (1962, s. 29-39):

• bª¦dy teoriopoznawcze,

• bª¦dy semiotyczne,

• bª¦dy rozumowa« (czyli bª¦dy logiczne w ±cisªym sensie),

• bª¦dy metodologiczne.

Systematyczny charakter omówionej koncepcji czyni zasadnym stwier-
dzenie, »e Kami«ski zaproponowaª program bada« nad bª¦dami logicznymi.
Celem referatu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: które elementy tego
programu mog¡ zosta¢ wykorzystane we wspóªczesnych badaniach z zakresu
teorii argumentacji?
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