Wprowadzenie do debatowania w formacie BP
Opracowanie: Jan Pacan

1.  Wstęp
Debaty są nie tylko zajęciem znacznie poszerzającym horyzonty i pozwalającym
zdobywać ważne życiowo umiejętności, ale stanowią także świetną intelektualną
rozrywkę. Merytoryczna dyskusja pozwala na wyciągnięcie nowych wniosków, a
także często przemyślenie tematu na nowo. Żeby jednak debata była użyteczna,
zrozumiała i przebiegała płynnie z każdą stroną mogącą dojść do głosu, potrzebne
są pewne narzucone ramy. Stąd format brytyjskich debat parlamentarnych, czyli
inaczej British Parliamentary Style (BPS lub samo BP). Poniższe parę stron ma za
zadanie objaśnić, z czym ten format się je.
Format BP to najpopularniejszy format debaty na świecie, w którym od wielu lat
odbywają się najbardziej prestiżowe turnieje debat: Mistrzostwa Świata (WUDC),
Mistrzostwa Europy (EUDC), turnieje na Cambridge, Oxfordzie, London School of
Economics, Harvardzie i wiele innych. Jest to z założenia format sportowy, co
oznacza, że umożliwia ocenę debaty przez profesjonalny panel sędziowski,
przyznanie miejsc drużynom oraz punktów poszczególnym mówcom.

2.  Przed debatą
15 minut przed każdą debatą podane zostają teza i losowo wybrane strony dla
poszczególnych drużyn. Podczas tych 15 minut drużyny przygotowują argumentację,
nie mogą jednak korzystać z pomocy osób trzecich czy internetu.
Teza w debatach BP zawsze zaczyna się od “Ta Izba ...” imitując decyzję
brytyjskiego parlamentu, nie oznacza to jednak, że debata powinna toczyć się z
perspektywy jakiegokolwiek państwowego parlamentu. Zazwyczaj podmiot debaty
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jest albo łatwy do wywnioskowania (w “Ta Izba wprowadziłaby liniowy podatek
dochodowy w Polsce” jest to polski rząd), lub nieistotny (“Ta Izba uważa, że
terroryzm może być usprawiedliwiony” to opinia, w której podmiot nie ma znaczenia).

3.  Drużyny
W debatach BP istnieją 2 strony sporu (Rząd, który wspiera tezę i Opozycja, która
jest przeciwna), ale w debacie udział biorą 4 drużyny (1. Rząd, 1. Opozycja, 2. Rząd
i 2. Opozycja). Mimo, że Pierwszy Rząd i Drugi Rząd stoją po tej samej stronie
sporu, próbują udowodnić, że to właśnie ich wkład do debaty, ich argumenty są
najważniejsze. Przypomina to koalicję w parlamencie, w którym dwie partie forsują tę
samą ustawę, ale wciąż walczą o elektorat. Każda drużyna to 2 mówców, więc w
debacie udział bierze 8 mówców.
Kolejność mówców i ich zwyczajowe nazwy przedstawia poniższa tabelka:

Drużyna
1. Rządu

Drużyna
2. Rządu

1. mówca

Premier

Lider Opozycji

2. mówca

3. mówca

Wicepremier

Wicelider
Opozycji

4. mówca

5. mówca

Członek
Rządu

Członek Opozycji

6. mówca

7. mówca

Whip Rządu

Whip Opozycji

8. mówca

Drużyna
1. Opozycji

Drużyna
2. Opozycji

Każdy mówca, poczynając od Premiera, ma 7 minut na wygłoszenie swojej mowy z
mównicy. Pierwsza i ostatnia minuta są chronione, co znaczy, że w tym czasie
pozostali mówcy nie mogą zadawać pytań.

4.  Pytania
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Pytania w formacie BP to sposób na zwiększenie interakcji i bieżącą polemikę za
pomocą krótkiej wypowiedzi (do 15 sekund), która - wbrew nazwie - nie musi mieć
formy pytania. Może być to stwierdzenie faktu lub zbicie argumentacji. Zadawać
pytania można tylko stronie przeciwnej. Jeżeli mówca chce zadać pytanie
przemawiającemu, powinien wstać i zgłosić to uniesieniem ręki, na co
przemawiający powinien zareagować. Może przyjąć pytanie (zazwyczaj
oświadczając “przyjmę pytanie” lub “słucham”, ale panuje dowolność) lub je odrzucić
(zazwyczaj stwierdzając “nie przyjmę pytania” lub pokazując ręką, by mówca usiadł).
Przemawiający ma pełną dowolność w wyborze, może przyjąć wszystkie pytania, ale
może także nie przyjąć ani jednego.

5.  Role mówców
By debata była jak najbardziej ciekawa, owocna i merytoryczna, poszczególni
mówcy mają przydzielone role. Krótko ujmując rzecz w tym, by pierwsi mówcy
sprecyzowali stanowisko swojej strony, drudzy odnieśli się do przeciwnej drużyny i
rozwinęli argumentację, trzeci wprowadzili do debaty nowe spojrzenie, a ostatni
mówcy podsumowali debatę i wskazali, które argumenty były najsilniejsze. Więcej
objaśnia poniższa tabela:

Premier

- Wyjaśnia tezę
- Zarysowuje kontekst
dyskusji
- Przedstawia
argumenty

- Wyjaśnia z czym
Opozycja się nie zgadza
- Przedstawia argumenty

Wicepremier

- Odnosi się do
poprzedniego mówcy
- Kontynuuje
argumentację

- Odnosi się do
poprzedniego mówcy
- Kontynuuje
argumentację

Członek Rządu

- Zbija argumenty
Opozycji
- Wprowadza nową
perspektywę do debaty

- Zbija argumenty Rządu
- Wprowadza nową
perspektywę do debaty

Członek Opozycji

Whip Rządu

- Nie może wprowadzać

- Nie może wprowadzać

Whip Opozycji
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nowych argumentów
- Podsumowuje debatę
(faworyzując 2. Rząd)

nowych argumentów
- Podsumowuje debatę
(faworyzując 2. Opozycję)

6.  Liczy się to CO mówisz, a nie to JAK mówisz!
W przeciwieństwie do wielu innych formatów, pozamerytoryczne aspekty wypowiedzi
są nieistotne w debacie BP. Ocenie podlegają tylko argumenty, ponieważ wierzymy,
że w obecnej rzeczywistości zbyt często mądrze brzmiące cytaty, ładne gesty,
modulacja głosem, garnitury i nienaganna prezencja przysłaniają braki w merytoryce
wypowiedzi. Chcemy to zmienić, a zarazem dać głos wszystkim, niezależnie od
wyglądu, akcentu, płci czy pochodzenia.
Oceniane są więc tylko prezentowane argumenty pod kątem jasności ciągu
przyczynowo-skutkowego, prawdopodobieństwa zajścia omawianych zdarzeń,
wpływu tych zdarzeń na rzeczywistość i istotności całej argumentacji w debacie.
Ponadto ważne są też kontrargumentacja do strony przeciwnej, wypełnienie roli
mówcy w debacie i strategiczne podejście do prezentowanych treści.
Najprostszym schematem budowania silnego argumentu jest PEEL (point, explain,
evaluate, link):
Point - nazwij argument. Wskaż o czym będziesz teraz mówił. Potrzebna jest krótka
nazwa argumentu, która zapadnie w pamięć i będzie prezentowała sedno
argumentu.
Explain - najważniejsza część. Wyjaśnij, co masz na myśli i dlaczego uważasz, że
masz rację. Poza rozwinięciem swojej myśli w paru zdaniach warto wskazać,
dlaczego to co mówisz jest prawdą i dlaczego to co mówisz jest ważne. Czasami
mówcy tłumaczą intuicyjne kwestie, ale totalnie nieistotne, a czasami kluczowe, ale
nigdy nie udowadniają, że są one prawdziwe. Zwróć na to uwagę.
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Evaluate - oceń, jak Twój wkład do debaty ma się do reszty argumentów. Często w
debacie dwie strony głoszą przeciwne tezy i ciężko jest stwierdzić, kto ma rację.
Jeżeli pokażesz, jak ma się Twoje wyjaśnienie do zarzutów przeciwnika, znacznie
łatwiej wygrasz.
Link - połącz argument z tezą debaty. Najprawdopodobniej wszyscy mówcy mają
trochę racji w swoich argumentach, ale jeżeli pokażesz, że Twój wkład jest
bezpośrednio połączony z tezą ukażesz istotność argumentu w konkretnym
kontekście. Automatycznie zwiększa to wagę Twojej argumentacji, a Tobie
przypomina, o czym tak naprawdę debatujecie.

7.  Sędziowanie
Sędziowanie debat jest kwestią bardziej złożoną niż samo debatowanie, w związku z
czym debaty w BP są sędziowane przez najlepszych, doświadczonych mówców
znających się nie tylko na argumentacji, ale także sposobach jest oceniania i
konfrontowania argumentów. Istnieją co najmniej dwa powody, dla których debaty
BP nie są sędziowane przez ekspertów z danej dziedziny. Po pierwsze, debaty mają
sprawdzać umiejętność budowania i prezentowania argumentacji, więc sędziowie
powinni umieć ją rozpoznać, a czysta wiedza ekspercka jest na drugim miejscu. Z
tego samego powodu mówcy mają tylko 15 minut na przygotowanie, nie znając
uprzednio tematu. Po drugie, format BP został stworzony pod kątem używania go na
turniejach debat, a niemożliwym byłoby ściąganie pełnych panelów eksperckich do
paru równolegle odbywających się debat, szczególnie, gdy rund podczas jednego
dnia jest 3 lub 4. Dodatkowo eksperci jako osoby świetnie zaznajomione z tematem
mają zazwyczaj ugruntowane poglądy osobiste w danej dziedzinie, co mogłoby
wpływać na stronniczość werdyktu.
Warto wiedzieć, że każdy panel sędziowski składa się z Sędziego Głównego i
Sędziów Pobocznych. Po każdej debacie panel sędziowski zbiera się, by omówić
werdykt. W podjęciu ostatecznej decyzji głos ostateczny ma Sędzia Główny.
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8.  Gdzie można ćwiczyć swoje umiejętności?
Środowisko debat BP w Polsce dynamicznie rośnie. W Krakowie prężnie działa Klub
Debat Parlamentarnych UJ, w Warszawie Klub Debat UW i Klub Debat SGH, w
Poznaniu Klub Debat UAM. Ciągle rozwijają się młode środowiska w Trójmieście,
Białymstoku, Toruniu i Lublinie. Ponadto, rozwojem debat w Polsce zajmuje się
Fundacja Polska Debatuje, która poza wspieraniem działalności klubów debat
prowadzi zewnętrzne warsztaty, organizuje debaty publiczne i szkoli młodzież.
Działalność wszystkich powyższych organizacji śledzić można na Facebooku,
niektóre mają także strony internetowe.
Niech argumentacja będzie z Tobą!
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