
Argumenty studentów wydziału WAiNS (2017/18) 

na debatę pt. „Czy warto być racjonalistą (a nie irracjonalistą)?”  

 
♦   Argumenty na „TAK”  –  warto być racjonalistą 
 

[Zuzanna Łuczak] 

 

Mocne strony racjonalisty: 

 - rozsądny, twardo stąpający po ziemi 

-  unika chaosu, uporządkowany 

-  jedynym wartościowym poznaniem jest poznanie racjonalne 

-  gotowy do dyskusji 

 

[Paulina Lipko] 

 

1. Moim zdaniem lepiej jest być racjonalistą, ponieważ ta postawa wymaga rozwagi. 

Człowiek nie działa pod wpływem emocji i jest w stanie ocenić wszelkie za i przeciw danych 

teorii. 

2.  Ponadto racjonaliści nie ulegają wpływom innych bądź otoczenia. Ich własny proces 

myślowy, wiedza i doświadczenia prowadzą do rozwiązań zgodnych z ich rozumem. 

3.  Racjonaliści są otwarci na dyskusję i jeśli ktoś ma solidne podstawy swoich przekonań są 
w stanie przyznać innym rację. 

 

[Paulina Suśniak] 

 

1.  Według mnie warto być racjonalistą, ponieważ racjonalista jest to człowiek 

uporządkowany i rozsądny, który nie podejmuje spontanicznych decyzji, a każda podjęta 

czynność jest dokładnie analizowana. Wyszukanie i opieranie się na twardych naukowych 

dowodach daje możliwości podjęcia najbardziej rozważnych decyzji, których później się nie 

żałuje, ponieważ były podjęte „pod wpływem emocji”, chwilowych emocji, które wcześniej, 

czy później ustąpią, a decyzja która została podjęta pozostanie nie do przeskoczenia, ani tym 

bardziej do cofnięcia.  

2.  Nawet w przypadku uczuć chociaż w jakimś stopniu powinniśmy być racjonalistami, co 

będzie skutkowało tym, że nie rozczarujemy się drugą osobą, która wcześniej nas zauroczyła. 

Pozwoli to zmniejszyć uczucie zawodu, jeżeli taka osoba z czasem okaże się kimś innym niż 

na początku się nam wydawała, a przez to, że podchodziliśmy zbyt emocjonalnie do relacji z 

inną osobą, nie zauważyliśmy jej wad, które stają się zauważalne dopiero, kiedy minie 

pierwsze zauroczenie.  

3.  Zatem czy nie warto od razu podchodzić do życia w sposób racjonalny niż polegać na 

emocjach, które tak naprawdę (może nie we wszystkich sytuacjach) są zgubne? Według mnie 

warto i z doświadczeń życiowych, wiem że każdą poważną decyzję należy podejmować ze 

stoickim spokojem, nie dając się ponieść emocjom. Pozwoli to nam uniknąć przykrości i 

niepowodzeń, o które z czasem możemy mieć sami do siebie pretensje. 

 



[Anita Kulesza] 

 

Zalety bycia racjonalistami: 

 

• Podchodzimy dość krytycznie do każdej sytuacji, gdyż poszukujemy realnych faktów; 

• Nasze myśli i refleksje są śmiałe, nieograniczone; 

• Odwołujemy się przede wszystkim do nauki i dzięki niej możemy stwierdzić prawdę; 
• Liczą się jedynie dowody w postaci pewnej wiedzy; 

• Dbamy o poszerzanie wiedzy, gdyż kierujemy się tylko nią - pozwala zrozumieć 
mechanizmy przyrody, mechanizmy społeczne i polityczne; 

• Wybory są odpowiedzialne i konsekwentne; 

• Jesteśmy uporządkowani, gdyż mamy wszystko dokładnie przeanalizowane; 

• Mamy trzeźwe spojrzenie na życie; 

• Rozumowe i logiczne podejście do świata; 

• Odrzucamy wszelkie zabobony, przesądy; 

• Nie bierzemy pod uwagę fałszywych/bezpodstawnych ideologii; 

• Nie wierzymy w przypadek; 

• Nie kierujemy się uczuciami, intuicją; 
• Nie musimy być doświadczeni, żeby wiedzieć jak postępować; 
• Dobieramy właściwe środki do określonych celów; 

• Krytyczne podejście do rzeczy nieracjonalnych takich jak np. magia. 

 

[Monika Gumkowska] 

 

1.  Rozumem można wyjaśnić wszystko, nawet uczucia, które potocznie przypisuje się sercu. 

2.  Racjonalizm zapewnia chłodne i rzetelne podejście do sytuacji, pozbawione mylnych 

impulsów. 

3.  Życie składa się z powtarzalnych procesów, mających ciąg logiczny. Dlatego jesteśmy w 

stanie wyjaśnić logicznie następstwo przeszłych zdarzeń, ze względu ja ich powtarzalność. 

 4.  W ramach rozwoju informacji i pogłębiania doświadczeń, możemy być dokładniejsi i 

bardziej utwierdzeni w racjonalizmie. 

 

[Izabela Pawlik] 
 

1. Racjonalista posługuje się w dużej mierze rozumem, który jest nieodzownym elementem 

poznania jak i prawdy, co czyni go osobą niezależną. 

2. Racjonalista jest osobą dociekliwą, ambitną oraz dążącą do postawionego sobie celu, w 

przypadku gdy pragnie zrozumieć mechanizmy, którymi jest zaciekawiony. 

3. Postawa racjonalisty to postawa osoby pewnej siebie, która nie pozwoli sobą manipulować. 

4. Racjonalista jest indywidualistą. 

5. Racjonalista częściej będzie podejmował słuszne decyzje. 

6. Racjonalista przywiązuje większą wagę do swoich słów. 

 

 

 



[Iwona Słowik] 
 

1.  Racjonalista działa w sposób logiczny i uporządkowany, nie działa pod wpływem emocji i 

nie podejmuje pochopnych decyzji. 

2.  Racjonalista jest osobą krytyczną. Patrząc na to co go otacza widzi różne racje stara się 
wybrać to co jest najlepsze i postępować rozsądnie. Zna i wykorzystuje wyniki różnych nauk, 

dzięki czemu wie jak powinien działać. 

3.  Racjonalista swoje działania podporządkowuje rozumowi i postępuje tak jak on mu 

podpowiada a nie tak jak podpowiada mu serce. 

4.  Na podstawie powyższych argumentów można stwierdzić, że warto być racjonalistą. 
Każdy człowiek powinien wiedzieć jak ma postępować i powinien zawdzięczać to swojemu 

rozumowi. 

 

♦   Argumenty na „NIE”  –  nie warto (lepiej być irracjonalistą) 
 

 

[Angelika Fastyn]  

 

1.Racjonaliści kierują się w życiu  rozumem i wiedzą. Myślę, że warto jednak kierować się w 

życiu także uczuciami czy intuicją. Nie da się  wszystkiego w pełni poznać tylko poprzez 

rozum.( np. drugiego człowieka).  

2.Gdyby każdy z nas był racjonalistą życie było by nudne i przewidywalne. Opłaca się 
czasami zaryzykować, postąpić wbrew własnemu rozumowi  lub nie zastanawiając się nad 

konsekwencjami postąpić spontanicznie. 

3.Myślę że osoby irracjonalne , wierzące że " nie ma rzeczy niemożliwych " , nie ograniczają 
się tak jak racjonaliści tylko do nauki   ale starają się poznać coś głębiej,  poprzez własne 

doświadczenia i przeżycia. Są otwarci na rzeczy  nowe , nie mające swojego potwierdzenia w 

nauce . Wymaga to odwagi , której być może racjonalistą brak. 

 
[Patrycja Gardocka] 

 

1. Racjonaliści potrzebują udowodnienia swoich twierdzeń w zdobyczach nauki, szukają 
potwierdzenia stawianych przez siebie tez. 

2.  Irracjonalista jest spontaniczny i otwarty na nowe doświadczenia. 

3.  Irracjonaliści kierują się własną obserwacją oraz intuicją. 

4.  Istnieją zjawiska niewytłumaczalne naukowo, które racjonalista może traktować poważnie. 

5.  Dopuszcza zarówno wiedzę zaczerpniętą z nauki jak również własnego doświadczenia (nie 

jest zamknięty wyłącznie na naukowe potwierdzenia). 

 

[Natalia Bogdan] 
 

Mocne strony irracjonalizmu; 

 

- w przeciwieństwie do racjonalizmu nie jest schematycznym myśleniem, nie zamyka na inne 

możliwości poznania świata 



-  uczuciowość, spontaniczność, większa empatia, a co za tym idzie szczęście i zadowolenie z 

życia, ponieważ do prawdziwego szczęścia psychicznego i z życia nie wystarczają 
człowiekowi racjonalne przekonania i założenia naukowe 

- nie wyklucza ani potępia poznania rozumowego, powoduje otwarcie na świat i pogłębienie 

perspektywy obserwacji 

- nie wszyscy filozofowie byli racjonalistami 

- jest to o wiele szersze spojrzenie na świat, które tak naprawdę nie ma granic 

- teorie np. Kopernika nie wydawały się ówczesnym badaczom i naukowcom (racjonalnie 

patrzącym na świat) niczym innym jak działaniem irracjonalnym  

- irracjonalizm powoduje nieustanny rozwój, również nauki, ponieważ irracjonaliści nie boją 
się podążać za swoimi ideami, są odważni w swoim działaniu bo wierzą w to co prezentują, 
osiągając tym samym czasami ‘niemożliwe’ 

- irracjonalizm jako charakterystyczny dla epoki romantyzmu dał nam wybitne dzieła 

poetyckie, takie jak „Romantyczność” Adama Mickiewicza, jednocześnie każdy zna 

stwierdzenie „Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko” 

 - to irracjonalizm przyczynia się obecnie do powstawania wielu dzieł literackich, m.in. 

powieści fantasy 

- tak postrzegany świat jest ciekawszy i barwniejszy  

- irracjonalizm to także bardzo cenione w dzisiejszych czasach-> kreatywność, 
nieszablonowość, niesztampowość, intuicja 

- najlepsi przedsiębiorcy kierują się w swoich decyzjach często nie racjonalizmem a intuicją, 
wierzą w szczęście, Bill Gates, nawet Steven Hawking, który jest naukowcem, wskazują na 

szczególną rolę intuicji w podejmowaniu decyzji. 

 

[Agnieszka Ciapińska] 
 

1. Dzięki intuicji powstaje wiele teorii, które później można dzięki logicznemu myśleniu 

rozwijać. Jednak na początku najłatwiej jest wpaść na jakiś pomysł poprzez obserwację i 
wspomnianą wcześniej intuicję. Również spontaniczność może wnieść coś do nauki. 

2. W codziennym życiu ciężko kierować się tylko rozumem, często działamy pod wpływem 

emocji, a decyzje podejmujemy zgodnie z naszymi przekonaniami, poglądami i wiarą. 

3. Racjonalizm w pewien sposób pozbawia marzeń, optymizmu, a czasami nadziei na lepsze 

jutro, co bywa bardzo ważne np. w zmaganiu się z poważną chorobą. 

4. Irracjonalista jest empatyczny, uczuciowy, nie zamyka się w sobie. 

5. Irracjonalizm wzbogaca wizję świata, nie zamyka jej w ciasnych schematach, ale otwiera i 

pogłębia perspektywę obserwacji. 

 

 


