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ABSTRAKT
Badanie postaw członków społeczeństwa za pomocą ankiety wymaga sta-
wiania jasnych i jednoznacznych pytań. Ten warunek jednak nie zawsze jest 
spełniony, co uniemożliwia prawidłową interpretację wyników. W badaniach 
ankietowych Ireneusza Krzemińskiego znalazły się pytania dotyczące mordu 
w Jedwabnem, na które co trzeci ankietowany nie potrafił jednoznacznie 
odpowiedzieć. Badacze interpretują ten wynik jako rezultat nieznajomości 
faktów („prawdy o Jedwabnem”). Autor przekonuje, że jest to raczej kwestia 
źle sformułowanych pytań. Analizuje szczególny przypadek tzw. błędu wielu 
pytań w jednym – stwierdzenie o postaci implikacji (okresu warunkowego), 
z którym nie sposób się jednoznacznie zgodzić albo nie zgodzić, a zgadzając 
się albo nie zgadzając, można mieć na myśli zupełnie różne rzeczy. Zamiast 
ubolewać nad moralną i umysłową kondycją Polaków, należałoby najpierw 



104

ARTYKUŁY

lepiej sformułować pytania i ponownie zinterpretować wyniki ankiety – tak 
brzmi główna konkluzja artykułu.

SŁOWA KLUCZOWE

socjologia, badania ankietowe, błąd wielu pytań w jednym, paradoks impli-
kacji, logika

WPROWADZENIE

Profesor Jerzy Szacki1 stwierdził kiedyś w obecności autora tego artykułu, że 
gdyby miał wybrać raz jeszcze, z perspektywy czasu, zająłby się raczej fizy-
ką niż socjologią2. Ze względu na autorytet mówiącego wypowiedź ta miała 
swoją wagę, dawała do myślenia.
Stworzona przez Saint-Simona, Comte’a oraz Quételeta „fizyka społeczna”3, 
współcześnie nazywana socjologią, nie przypomina wcale swojej znakomi-
tej i bardzo dalekiej kuzynki – fizyki. Stała się wprawdzie nauką w sensie 
akademickim, jest działalnością poznawczą dotyczącą rzeczywistości spo-
łecznej, ma swoje metody badania, daleko jej jednak do teoretycznej głę-
bi, mocy predykcyjnej oraz siły sprawczej fizyki, a także jej użyteczności. 
Jednym z zastrzeżeń wobec socjologii jako nauki jest to, że – w odróżnieniu 
od tez nauk przyrodniczych – twierdzeń socjologii nie da się oddzielić od 
sądów wartościujących na temat zachowań społecznych. Socjologowie, bę-
dąc sami członkami społeczeństwa, nie mogą prowadzić jego obiektywnych 
badań – rzeczywistość społeczną postrzegają przez filtr sądów wartościu-
jących, czyli własnych ocen4. Trzeba przyznać, że przynajmniej w niektórych 

1  Jerzy Szacki (1929–2016) – wybitny historyk idei i socjolog, wieloletni profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. monumental-
nej Historii myśli socjologicznej. 
2  Było to w 2000 r., po zakończeniu odbywającej się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego obrony pracy doktorskiej Urszuli 
Kurczewskiej. Zebrane z tej okazji osoby właśnie opuściły budynek i rozmawiając, szły ulicą Karową w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. 
Tak to zapamiętał autor.
3  Zob. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 271.
4  N. Abercrombie, i in., The Penguin dictionary of sociology, Penguin Books, London–New York 2006; hasło: Sociology as science, s. 369.  
Chodzi o tzw. oceny właściwe, moralne albo estetyczne, w odróżnieniu od ocen utylitarnych. W sprawie tego rozróżnienia zob. T. Pszczołow-
ski, Umiejętność przekonywania i dyskusji, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962, s. 160.
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przypadkach to zastrzeżenie jest słuszne, niezależnie od tego, czy traktować 
je jako zarzut. Przykładów dostarcza współczesna socjologia akademicka. 
W serii „Studia i Analizy Instytutu Socjologii UW” ukazał się tom pt. Żydzi 
– problem prawdziwego Polaka, pod redakcją Ireneusza Krzemińskiego5. 
Zgodnie z informacjami, które znajdują się na tylnym skrzydełku okładki se-
ria prezentuje „rezultaty badań interdyscyplinarnych zespołów kierowanych 
przez badaczy z Instytutu Socjologii UW. Publikowane monografie […] po-
dejmują problemy aktualne, ważne z teoretycznego i praktycznego punktu 
widzenia”. Czytelnik zainteresowany „różnorodnością ujęć przekraczających 
sztuczne podziały, operujących nowoczesnymi metodami analizy, wyko-
rzystującymi zarówno klasyczne, jak i nowe ujęcia teoretyczne” otrzymuje 
„[…]  narzędzia pomocne w rozumieniu problemów i dylematów współcze-
snych społeczeństw”. Brzmi to obiecująco. 
Jednym z takich problemów jest pytanie: „Czy Polacy odrzucają prawdę na 
temat polskiej zbrodni w Jedwabnem?”, które znalazło się na okładce książ-
ki; pytanie sugestywne ze względu na przymiotnik „polska” określający rze-
czownik „zbrodnia” w wyrażeniu „polska zbrodnia w Jedwabnem”. Wystarczy-
łoby pominąć przydawkę, żeby perswazyjna sugestywność pytania zniknęła, 
a ono samo przybrało neutralny, rzeczowy charakter. Jeśli wziąć pod uwagę 
chociażby ustalenia Instytutu Pamięci Narodowej, taka konstrukcja języko-
wa wydaje się tyleż śmiała, ile dyskusyjna6. Jest to jednak zabieg świadomy 
i przejaw zaangażowanej postawy społecznej autorów. Jej wyraz daje redak-
tor naukowy tomu, który tak formułuje wnioski z przeprowadzonych badań: 
„Mamy więc wyraźną postać światopoglądu narodowego, którego elementem 
są przekonania i postawy antysemickie. […]. Zwolennicy tego światopoglądu 
nie stanowią większości, ale są bardzo znaczącą mniejszością […]. Zyskała za 
to [ta mniejszość – dopisek M.W.] znacznie mocniejszy i klarowniejszy wy-
raz polityczny oraz wyraźne poparcie ważnych przedstawicieli Kościoła. Dla 

5  Żydzi – problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci, red. I. Krzemiński, Wydawnictwa Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
6  W uzasadnieniu postanowienia z 30 czerwca 2003 r. o umorzeniu śledztwa w sprawie zabójstwa obywateli polskich narodowości ży-
dowskiej w Jedwabnem w dniu 10 lipca 1941 r. przyjęto, że „zbrodni w Jedwabnym dokonała grupa kilkudziesięciu Polaków działających 
z niemieckiej inspiracji w poczuciu przyzwolenia ze strony Niemców i pełnej bezkarności” (s. 197). Założenie, „według którego polscy miesz-
kańcy Jedwabnego i okolic podjęli zamiar zabójstwa żydowskich współmieszkańców i sami go zrealizowali, […] pozostaje w sprzeczno-
ści ze znanymi realiami niemieckiej okupacji” (s. 195). W podsumowaniu prawdopodobnego przebiegu zdarzeń czytamy, że „zasadne jest 
przypisanie Niemcom, w ocenie prawnokarnej, sprawstwa sensu largo tej zbrodni. Wykonawcami zbrodni, jako sprawcy sensu stricto, byli 
polscy mieszkańcy Jedwabnego i okolic – mężczyźni, w liczbie co najmniej około 40” (s. 200). Zob. https://ipn.gov.pl/download/1/66231/
SledztwowsprawiezaboojstwawJedwabnem.pdf (dostęp: 30.07.2019).
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mnie zarówno jako badacza, jak i obywatela oraz katolika zasadniczą sprawą 
jest odpowiedź na pytanie: co zrobić z takim obrotem sprawy?”7.
Dlatego w niektórych tekstach składających się na publikację pojawia się 
„zaniepokojenie dotyczące sposobu edukowania Polaków o najnowszej hi-
storii Polski, szczególnie o Holocauście i problematyce z tym związanej”8. 
Znajdziemy w nich również autorskie sugestie, interpretacje i wątki o charak-
terze historycznym, teologicznym oraz doktrynalnym, w tym dotyczące od-
powiedzialności za śmierć Jezusa Chrystusa9. „Osoby nieakceptujące praw-
dy o Jedwabnem – pisze Jowita Wiśniewska – częściej niż inni respondenci 
uważają, że Żydzi są odpowiedzialni za śmierć Chrystusa (antysemityzm 
tradycyjny), tj. zgadzają się ze stanowiskiem, które dawniej, przez wiele 
wieków, było akceptowane w katolicyzmie czy, szerzej, w chrześcijaństwie”; 
dodatkowo w przypisie zwraca jeszcze uwagę „na zasadniczą zmianę sta-
nowiska teologicznego Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim Dru-
gim i odrzucenie antyżydowskich, antyjudaistycznych poglądów i stereoty-
pów”10. Brzmi to bardzo autorytatywnie i ogólnikowo. Współczesna teologia 
katolicka jednak nie unika szczegółów, których interpretacja pod względem 
historyczno-teologicznym w zasadzie się nie zmieniła i wcale nie jest tak 
prosta, jak to przedstawiają autorzy; dotyczy to zresztą zarówno chrześci-
jaństwa, jak i judaizmu11. 
Zaangażowanie społeczne redaktora tomu wyraża się najpełniej we Wstępie, 
łączy on – chyba trochę na wyrost – autorytet socjologii akademickiej z auto-
rytetem religijnym: „[…] teksty zebrane w tomie Żydzi – problem prawdziwego 
Polaka stawiają ważne pytania, takie jak to o wiedzę o przeszłości młodych 
czy dotyczące wpływu religii i Kościoła na podtrzymywanie antysemityzmu 

7  I. Krzemiński, Uwarunkowania i przemiany postaw antysemickich, [w:] Żydzi…, dz. cyt., s. 57.
8  I. Krzemiński, Wstęp, [w:] Żydzi…, dz. cyt., s. 9. 
9  W kontekście tzw. antysemityzmu tradycyjnego, który miałby się wyrażać m.in. przekonaniem o „winie Żydów za zamordowanie Pana 
Jezusa”. I. Krzemiński, Wprowadzenie, [w:] Żydzi…, dz. cyt., s. 16–17.
10  J. Wiśniewska, Opinie na temat mordu w Jedwabnem. Społeczne reperkusje książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi”, [w:] Żydzi…, dz. cyt., 
s. 101–102. 
11  Por. np. G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2012, 
s. 465–466). Czytamy tam: „[…] Wysoka Rada na wewnętrznych obradach skazuje Jezusa z powodu zwodzenia ludu i bluźnierstwa, ale 
przed Piłatem ze zwodziciela ludu czyni politycznego podżegacza, a z wyznania Jezusa – przyznanie się do bycia Mesjaszem o zamiarach 
politycznych. To właśnie ta strategia, która całkowicie zniekształcała rzeczywiste roszczenia Jezusa, prowadzi Go na krzyż”. „[…] Święto 
Paschy […] staje się pozytywną okazją, by przed zgromadzonym Izraelem publicznie zdemaskować Jezusa jako przeklętego przez Boga. 
Albowiem gdy Jezus zawisa na krzyżu, oczywiste staje się, że w żadnym razie za takim człowiekiem nie mógł stać Bóg” (s. 467). „Dla Wysokiej 
Rady było zatem korzystnym rozstrzygnięciem, by za pomocą rzymskich władz okupacyjnych doprowadzić na krzyż Jezusa jako zwodziciela 
i krzywdziciela ludu” (s. 467). Przypomnijmy, że Wysoka Rada była najwyższym religijnym autorytetem Izraela, a w jej skład wchodzili 
„arcykapłani, uczeni w Piśmie oraz starsi” (s. 408). 
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i ksenofobii – tym bardziej istotne, gdy wspomnieć fakt, że tak ważny dla 
Polaków i polskiego Kościoła św. Jan Paweł II nazwał jednoznacznie wyzna-
wanie postaw antysemickich – grzechem”12.
Można by to traktować jako wyraz uprzedzeń autorów ogarniętych utopijną 
ideą świata pozbawionego „antysemityzmu” i „ksenofobii”, poparty argu-
mentem ad verecundiam13; jednak jest to głos oficjalnej socjologii i chociaż-
by tylko z tego powodu nie powinno się go ignorować. „Mam nadzieję – pisze 
Ireneusz Krzemiński – że materiał, jaki przynosi książka, pomimo jego nie za-
wsze do końca domkniętego charakteru, okaże się dla czytelników ważnym 
źródłem przemyśleń i inspiracją do dyskusji oraz własnych poszukiwań”14. 
Teza o istnieniu światopoglądu narodowego i jego antysemickich składo-
wych wymagałaby gruntownej analizy i wykracza poza zakres niniejszego 
artykułu. Warto tu jednak zrealizować zamiar skromniejszy: przeanalizować 
niektóre stosowane procedury poznawcze, w szczególności to, w jaki sposób 
autorzy zadają pytania w ankiecie i jak klasyfikują odpowiedzi na nie. Ro-
bią to bowiem w sposób niekonwencjonalny, godny uwagi sam w sobie. Jest 
to ważne, jak bowiem pisał Tadeusz Szczurkiewicz: „Warunkiem stosowania 
metody statystycznej w socjologii jest możliwie jasna i ostra aparatura poję-
ciowa umożliwiająca zarówno stawianie jasnych pytań dotyczących badanej 
rzeczywistości, jak i właściwe klasyfikowanie otrzymywanych odpowiedzi 
oraz taka znajomość badanego wycinka rzeczywistości społecznej, ażeby 
wiedzieć, jakie pytania można stawiać i jak je należy formułować w ankiecie, 
jeśli chcemy na nie otrzymać odpowiedzi nadające się do opracowania me-
todami statystycznymi”15.

PRAWDA CZASU I PRAWDA SONDAŻU

Na początku kilka słów o samym badaniu będącym podstawą analiz i for-
mułowanych przez badaczy wniosków. Projekt „Antysemityzm, ksenofobia 
i  stereotypy narodowe po raz trzeci” uzyskał grant Narodowego Centrum 

12  I. Krzemiński, Wstęp, [w:] Żydzi…, dz. cyt., s. 12.
13  Argument obliczony „na onieśmielenie, odebranie pewności siebie i przez to osłabienie krytycyzmu odbiorcy, obawiającego się ośmiesze-
nia, a nawet potępienia za występowanie przeciw opinii wybitnych, cieszących się powszechnym poważaniem osobistości” (zob. K. Szyma-
nek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 61).
14  I. Krzemiński, Wstęp, [w:] Żydzi…, dz. cyt., s. 12.
15  T. Szczurkiewicz, Niektóre uwagi krytyczne o ankietach, [w:] tenże, Socjologia naukowa a socjologia popularna, Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, s. 106.
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Nauki. W 2012 r. zespół badawczy kierowany przez Ireneusza Krzemińskiego 
przeprowadził badania terenowe, będące powtórzeniem dwóch wcześniej-
szych badań (1992, 2002), na podstawie tych samych założeń oraz przy użyciu 
w zasadzie tej samej ankiety. Sondaż, jak poprzednio, wykonała firma PBS. 
Liczebność próby wyniosła ok. 1000 osób w badaniu z 1992 r. i ok. 1200 osób 
w badaniu z roku 2012. Ankieterzy korzystali z laptopów do zapisu odpowie-
dzi respondentów. Dość długą i niełatwą ankietę (w niektórych przypadkach 
odpowiadających wynagradzano „pewną kwotą pieniężną”) większość re-
spondentów uznała za poruszającą sprawy drażliwe, co kierujący projektem 
uznał za „ciekawy socjologicznie fenomen”, który „warto poddać w przyszło-
ści dokładniejszej analizie”. Nie zdradził przy tym, czy te społeczne odczucia 
podziela, czy też nie; najwyraźniej jednak go zaskoczyły16. 
Pytania dotyczące mordu w Jedwabnem zostały po raz pierwszy zadane 
w 2002 r. i ponownie w 2012 r. Były to stwierdzenia, do których ankietowani 
mieli się ustosunkować w standaryzowany sposób, udzielając jednej spo-
śród odpowiedzi „zgadzam się”, „nie zgadzam się” oraz „trudno powiedzieć”. 
Wyniki pokazały stosunkowo duży udział odpowiedzi „trudno powiedzieć”; 
badani najwyraźniej nie mogli lub nie chcieli zgodzić się albo nie zgodzić 
z  przedstawionymi stwierdzeniami. Poza przypadkiem, gdy badacze z ja-
kichś powodów liczą się z tak znacznym udziałem odpowiedzi „trudno po-
wiedzieć”, wynik taki powinien skłaniać do zastanowienia. W tekście nie ma 
jednak o  tym mowy. Autorzy ograniczają się do wymownej konstatacji, że 
„ponad 1/3 społeczeństwa polskiego wciąż nie potrafi wyrazić sądu co do 
któregokolwiek z przedstawionych twierdzeń” („wciąż”, bo „po 10 latach od 
narodowej debaty jedwabieńskiej”)17 oraz odnotowują („co ważniejsze, war-
to zauważyć”) wzrost odpowiedzi „zgadzam się” w odniesieniu do następu-
jących stwierdzeń: „Polacy w Jedwabnem zamordowali Żydów pod wpływem 
ideologii narodowej”, „Polacy w Jedwabnem zamordowali Żydów, aby prze-
jąć ich majątek” oraz „Polacy w Jedwabnem zamordowali Żydów, bo ich nie-
nawidzili”. „Czy ten prawie 10-procentowy wzrost – pytają badacze – jest wy-
nikiem debat o stosunkach polsko-żydowskich, które wybuchały za sprawą 
kolejnych książek Grossa? Czy wzrasta odsetek Polaków, którzy przyjmują 

16  I. Krzemiński, Wstęp, [w:] Żydzi…, dz. cyt., s. 13. Ankieta dotyczyła „stosunków polsko-żydowskich, antysemityzmu, a także przekonań 
narodowych i wyobrażeń o innych grupach narodowych”.
17  J. Wiśniewska, Opinie na temat mordu w Jedwabnem. Społeczne reperkusje książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi”, [w:] Żydzi…, dz. cyt., 
s. 97.



109

Michał Weseliński, O socjologii i logice. Paradoksy implikacji w badaniu ankietowym  

samokrytyczną postawę wobec przeszłości narodowej?”18. Być może tak. 
Jest natomiast bardzo wątpliwe, czy jakakolwiek, nawet rzetelna, debata 
mogłaby odpowiedzieć na pytanie o to, jak ustosunkować się do trzech wy-
mienionych stwierdzeń. Szczególnie widoczne jest to w przypadku stwier-
dzenia: „Polacy w Jedwabnem zamordowali Żydów, bo ich nienawidzili”. Skąd 
właściwie mielibyśmy to wiedzieć? Mordujący nie pozostawili nam swoich 
pamiętników. Mogli po prostu dobrze się bawić, jakkolwiek przerażająco to 
brzmi19. (Niezależnie od tego, czy faktycznie „byli pod wpływem ideologii 
narodowej”, czy „ich nienawidzili”, czy wreszcie przejęli ich majątek, co ską-
dinąd w konkretnych przypadkach mogło być prawdą). Odpowiedź „trudno 
powiedzieć” wydaje się zatem z obiektywnych powodów co najmniej upraw-
niona, jeśli nie najwłaściwsza.
Poniżej wymieniono wszystkie stwierdzenia, do których należało się usto-
sunkować w ankiecie, w jej części dotyczącej sprawy mordu w Jedwabnem:

1. Wcale nie jest pewne, że wymordowano Żydów w Jedwabnem;
2. To Niemcy wymordowali Żydów w Jedwabnem;
3. Polacy w Jedwabnem zostali zmuszeni przez Niemców do zamordowania 

Żydów;
4. Polacy w Jedwabnem zamordowali Żydów pod wpływem ideologii naro-

dowej;
5. Polacy w Jedwabnem zamordowali Żydów, aby przejąć ich majątek;
6. Polacy w Jedwabnem zamordowali Żydów, bo ich nienawidzili;
7. Polacy w Jedwabnem zemścili się za współpracę Żydów z Sowietami;
8. Polacy nie powinni być oskarżeni za/oskarżani o mord w Jedwabnem,  

bo dokonał tego przestępczy margines20;
9. Zachowania mieszkańców nie sposób wyjaśnić. 

Stwierdzenia te, zdaniem autorów, wyrażają „dwie przeciwstawne repre-
zentacje dotyczące działania sprawców”, tzw. polemiczne reprezentacje 

18  Tamże, s. 97–98.
19  „Gdyby dzisiaj gdziekolwiek zdjąć ochronę prawną z jakiejkolwiek łatwo dającej się wydzielić grupy lub kategorii społecznej i gdyby 
władza państwowa dała reszcie do zrozumienia, że tych wolno im bezkarnie rabować i mordować – to mielibyśmy nowe Jedwabne albo 
nowy Wołyń. Jest tak, jak sądził już Conrad: pod cienką polewą cywilizacji drzemią w ludzkiej naturze siły demoniczne. I ta polewa może 
pęknąć w każdej chwili i niemal wszędzie”. Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, Wydawnictwo 
Antyk – Marcin Dybowski, Komorów 2010, s. 212.
20  W tekście występują zamiennie formy „oskarżeni za” oraz „oskarżani o”, por. np. J. Wiśniewska, Opinie na temat mordu w Jedwabnem. 
Społeczne reperkusje książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi”, [w:] Żydzi…, dz. cyt., s. 96 (w treści akapitu), s. 98 (w tabeli), s. 105 (w tabeli). 
Litera „e” wymienia się z „a”, przyimki „za” z „o”. Dalej będziemy posługiwać się formą poprawną gramatycznie („oskarżani o”) – mimo wy-
stępującej różnicy znaczeń (forma dokonana i niedokonana czasownika głównego).



110

ARTYKUŁY

wydarzenia: reprezentację odrzucenia (stwierdzenia 1, 2, 3 i 8 – „odrzucające 
prawdę o Jedwabnem”) oraz reprezentację czynników wewnętrznych, poszu-
kującą wyjaśnień mordu w Jedwabnem w czynnikach wewnętrznych (stwier-
dzenia 4, 5, 6 i 7 – „akceptujące wydarzenia w Jedwabnem”)21. Nazwijmy je 
krócej reprezentacjami odrzucającą (RO) oraz akceptującą (RA) i zestawmy 
w osobnych tabelach:

Można się zastanawiać, czy ktoś, kto nie zgadza się ogólnie z twierdzeniem, 
że „Polacy w Jedwabnem zamordowali Żydów, aby przejąć ich majątek” albo 
z innymi twierdzeniami z tabeli 1, a przy tym sądzi, że bezpośrednimi wyko-
nawcami mordu byli jacyś Polacy, powinien być zaliczony do „reprezentacji 
odrzucającej”. Czy rzeczywiście przekonania o tym, że „Polacy w Jedwabnem 
zamordowali Żydów pod wpływem ideologii narodowej” albo że „Polacy 
w Jedwabnem zamordowali Żydów, bo ich nienawidzili”, są częścią „prawdy 
o Jedwabnem”? Co to za prawda, czyja to prawda22 i skąd to właściwie 

21  J. Wiśniewska, Opinie na temat mordu w Jedwabnem. Społeczne reperkusje książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi”, [w:] Żydzi…, dz. cyt., 
s. 97, s. 100.
22  Prawda jako „cecha sądu p polegająca na tym, że pewni ludzie łączą z sądem p swe przeświadczenie”, jest zawsze „relatywna w tym sen-
sie, że jest zależna od przeświadczeń jakichś osób, jest zawsze czyjąś «prawdą»”. Zob. L. Gumański, Prawda po prostu, „Ruch Filozoficzny” 2004, 
 t. LXI, nr 4, s. 612.

Tabela 1. Reprezentacja odrzucająca (RO)

1. Wcale nie jest pewne, że wymordowano Żydów w Jedwabnem

2. To Niemcy wymordowali Żydów w Jedwabnem

3. Polacy w Jedwabnem zostali zmuszeni przez Niemców do zamordowania Żydów

8. Polacy nie powinni być oskarżani o mord w Jedwabnem, bo dokonał tego 
 przestępczy margines

Tabela 2. Reprezentacja akceptująca (RA) 

4. Polacy w Jedwabnem zamordowali Żydów pod wpływem ideologii narodowej

5. Polacy w Jedwabnem zamordowali Żydów, aby przejąć ich majątek

6. Polacy w Jedwabnem zamordowali Żydów, bo ich nienawidzili

7. Polacy w Jedwabnem zemścili się za współpracę Żydów z Sowietami



111

Michał Weseliński, O socjologii i logice. Paradoksy implikacji w badaniu ankietowym  

wiadomo? Tego wprost się nie mówi, podaje się tylko informację na okładce, 
że zbrodnia była „polska”. Na stronach 98–99 znajdujemy jedynie bezkry-
tyczne odwołania do książek Jana Tomasza Grossa (Sąsiedzi, Strach i Zło-
te żniwa), Jana Grabowskiego (Judenjagd. Losy Żydów szukających ratunku 
na wsi polskiej 1942–1945) i Barbary Engelking (Jest taki piękny słoneczny 
dzień… Polowanie na Żydów 1942–1945), wraz z ich krótkimi streszczeniami. 
W przypadku dwojga ostatnich autorów, jak czytamy: „Każde z nich poka-
zało, że skala popełnianych przez Polaków zbrodni na Żydach była więk-
sza, niż dotychczas pisano, i oboje argumentowali, że była ona większa niż 
udzielana im pomoc”23. Trudno jednak uznać to za niebudzące wątpliwości 
ustalenia ani też za część ustaleń IPN dotyczących mordu w Jedwabnem 
(również niejednoznacznych, np. tam, gdzie mowa o roli „polskich cywili 
w dokonaniu zbrodni” jako „decydującej o zrealizowaniu zbrodniczego pla-
nu” – jakby mogli oni w obecności Niemców o czymś takim zadecydować24). 
Jest to co najwyżej jakaś „prawda” autorska – względny i arbitralny punkt 
odniesienia. Weźmy jeden przykład. Oto Paweł Śpiewak, profesor w Insty-
tucie Socjologii UW i historyk idei, dyrektor Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego, powołując się na Barbarę Engelking, podał liczbę 120 tys. Żydów, 
którzy rzekomo zginęli w czasie wojny z rąk Polaków. Liczba ta (różna zresztą 
u różnych autorów) miała być podana za pracą Szymona Datnera, historyka 
i polskiego Żyda, który przetrwał niemiecką okupację. Fikcyjność tych sza-
cunków wykazał Bogusław Wolniewicz – nie trzeba było do tego ani specjal-
nych badań, ani żadnych grantów, wystarczyło spędzić pół dnia w Bibliotece 
Narodowej. W pracach Datnera w ogóle nie są podane takie liczby (!)25. Na 
wypowiedź Śpiewaka, jako mówiącą o  faktach (włącznie z liczbą 120 tys., 
która „wychodzi z rachunków”), powołują się teraz inni26. Pozostawiamy to 

23  J. Wiśniewska, Opinie na temat mordu w Jedwabnem. Społeczne reperkusje książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi”, [w:] Żydzi…, dz. cyt., s. 99. 
24  Por. Uzasadnienie postanowienia z 30 czerwca 2003 r. o umorzeniu śledztwa w sprawie zabójstwa obywateli polskich narodowości żydow-
skiej w Jedwabnem w dniu 10 lipca 1941 r., https://ipn.gov.pl/download/1/66231/SledztwowsprawiezaboojstwawJedwabnem.pdf (dostęp: 
30.07.2019), s. 200. Wyrażenie „decydująca rola” jest nie do przyjęcia w znaczeniu podjęcia decyzji o mordzie, jest bowiem sprzeczne z tym, 
co napisano wcześniej na s. 195 tegoż uzasadnienia (por. przypis 6) i co wiadomo skądinąd; jak obrazowo ujmują to Z. Musiał i B. Wolnie-
wicz: „By wstrzymać pogrom w Jedwabnem, najniższemu funkcjonariuszowi niemieckiemu nie trzeba było nawet słowa. Starczało kiwnąć 
palcem” (chodzi o tereny, przez które dopiero przeszedł front i obowiązywało prawo wojenne, zob. Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia…, 
dz. cyt., s. 209). Można je rozumieć tylko w wąskim znaczeniu: gdyby nie „polscy cywile”, to do tej konkretnej zbrodni by nie doszło (jedwa-
bieńscy Żydzi zginęliby później w gettach i obozach lub na miejscu z rąk samych Niemców). 
25  Wywiad z Pawłem Śpiewakiem w „Rzeczpospolitej” z 26 listopada 2011 r. Zob. B. Wolniewicz, Antypolskie centrum i fikcyjne 10%,  
[w:] B. Wolniewicz, Polska a Żydzi. O sprawach polsko-żydowskich i paru innych, Warszawa 2018. Jest to wprawdzie „tylko” publicystyka, ale 
rzetelna i najwyższej próby; autorem jest zmarły niedawno wybitny polski filozof. 
26  Na przykład pisarz i publicysta Wojciech Engelking (Ja to ktoś inny. O tym jak Polacy (nie)mordowali Żydów, „Kultura Liberalna” 2018, 
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bez komentarza, chociaż jest to również „ciekawy socjologicznie fenomen”, 
który pewnie warto byłoby poddać analizie. W każdym razie z nauką ma to 
niewiele wspólnego. Czytelnik zainteresowany kontrowersjami wokół naj-
nowszej książki badaczy z Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filo-
zofii i Socjologii PAN (m.in. wspomniani już Barbara Engelking oraz Jan Gra-
bowski), pt. Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej 
Polski (2018), mogą zapoznać się z nimi na stronach internetowych Centrum 
oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Historycy z IPN w swoich recenzjach za-
rzucają badaczom z Centrum nierzetelność, ci z kolei „dekonstruują zarzuty” 
oraz „enuncjacje” historyków z IPN, zarzucając im z kolei manipulacje, in-
synuacje oraz niekompetencję; niektóre recenzje określają wprost mianem 
„paszkwilu”. Rozważania historyczne mieszają się z moralnymi. Czytelnikowi 
zainteresowanemu prawdą trzeba odradzić szukanie jej tam27. 

SOCJOLOGICZNY PARADOKS IMPLIKACJI

Przeanalizujemy teraz szczegółowo stwierdzenie wymienione jako ostatnie 
w tabeli 1, jedno z czterech należących do reprezentacji odrzucającej (RO):

Polacy nie powinni być oskarżani o mord w Jedwabnem, bo dokonał 
tego przestępczy margines.

Jest to zdanie złożone z dwóch zdań składowych. Ma postać zdania okolicz-
nikowego przyczyny i strukturę logiczną okresu warunkowego (implikacji), 
co widać, gdy zamienimy miejscami składowe zdania głównego:

(Jeżeli, ponieważ) dokonał tego przestępczy margines, (to, a zatem) 
Polacy nie powinni być oskarżani o mord w Jedwabnem.

Pierwszy człon to poprzednik, a drugi – następnik implikacji. Możemy za-
tem zinterpretować stwierdzenie w języku rachunku zdań jako podstawienie 
w funkcji zdaniowej, której funktor główny jest implikacją. Funkcję taką od-
czytujemy: „jeżeli p, to q” i oznaczamy Cpq, gdzie C jest znakiem implikacji, 

nr 474, https://kulturaliberalna.pl/2018/02/06/engelking-polska-izrael-holokaust-debata-ipn/, dostęp: 16.11.2019. 
27  Recenzje na stronie Instytutu Pamięci Narodowej: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66319,Nowe-recenzje-ksiazki-Dalej-jest-noc-Losy-
-Zydow-w-wybranych-powiatach-okupowanej.html (dostęp: 16.11.2019). 
Odpowiedzi redaktorów i autorów Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk: http://www.
holocaustresearch.pl/index.php?show=555 (dostęp: 16.11.2019). 
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a symbole p i q oznaczają, odpowiednio, poprzednik i następnik implikacji. 
„Gdy formułujemy tego rodzaju okresy warunkowe – w naszym mniemaniu 
prawdziwe – zwykle chcemy m.in. wyrazić tę myśl, że jest rzeczą wykluczoną, 
aby to, co stwierdzamy w poprzedniku, było prawdziwe, a to, co wypowiada-
my w następniku, było fałszem. Innymi słowy: dopuszczamy wszelkie kombi-
nacje wartości argumentów funktora głównego z wyjątkiem tej, że wartością 
poprzednika jest prawda, a następnika fałsz”28.
Oznaczmy przez „0” prawdziwość, a przez „1” fałszywość zdania. Znaczenie 
implikacji jako funkcji prawdziwościowej określamy tabelarycznie w sposób 
ogólnie znany (tabela 3).

C p q p q

1 1 1

0 1 0

1 0 1

1 0 0

Ujmując rzecz słownie: prawdziwość zdania złożonego o postaci implikacji Cpq 
zależy od wartości (prawdziwości albo fałszywości) jego zdań składowych p 

28  L. Gumański, Wprowadzenie w logikę współczesną, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 37. Jest to tzw. implika-
cja materialna. „Wobec rozbieżności między sensem implikacji materialnej a sensem potocznego okresu warunkowego powstaje pytanie,  
czy właściwe jest analizowanie rozumowań z języka potocznego za pomocą implikacji”. Odpowiedź na to pytanie jest w zasadzie pozytywna. 
Zob. Mała encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, Ossolineum, Wrocław 1988 (por. hasła: „implikacja”, „paradoks implikacji”). 
Problem przystępnie i szczegółowo omawia R. Wójcicki, Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 2003, rozdział 10, w szczególności podrozdziały 10.3 i 10.5.
Raymond A. Smullyan podaje następujący, anegdotyczny przykład: „Przypuśćmy, że pewien mężczyzna mówi do dziewczyny: «Jeżeli tego 
lata dostanę pracę, to się z tobą ożenię». Jeśli tego lata faktycznie dostanie pracę i ożeni się z nią, wtedy oczywiście dotrzyma słowa. Jeśli 
pracę dostanie i nie ożeni się z nią – nie dotrzyma słowa. Załóżmy teraz, że mężczyzna wprawdzie nie dostał pracy, ale ożenił się z dziew-
czyną. Wątpię, żeby ktokolwiek uznał, że nie dotrzymał słowa! Zatem i w takim przypadku powiemy, że słowa dotrzymał. Kluczowa jest 
sytuacja, w której nie dostał pracy i nie ożenił się z dziewczyną. Co w takim przypadku – czy mężczyzna dotrzymał słowa? Złamał dane 
słowo? Żadne z powyższych? Przypuśćmy, że dziewczyna się żali: «Powiedziałeś, że kiedy dostaniesz pracę, to się ze mną ożenisz, tymczasem 
nie masz pracy i się ze mną nie żenisz!». Mężczyzna mógłby na to słusznie odpowiedzieć: «Nie złamałem słowa! Nigdy nie powiedziałem, 
że się z  tobą ożenię – powiedziałem tylko, że jeśli dostanę pracę, to się z tobą ożenię. Nie dostałem pracy, więc nie złamałem słowa». 
Myślę, że bez większych oporów przyznalibyście, że w takim przypadku mężczyzna rzeczywiście nie złamał słowa, sądzę jednak, że wielu 
z was nie czułoby się w porządku, mówiąc, że dotrzymał słowa”. R.A. Smullyan, A beginner’s guide to mathematical logic, Dover Publications, 
Mineola 2014, s. 8–9 (tłumaczenie własne).

Tabela 3. Wartość logiczna implikacji (prawda lub fałsz) w zależności od wartości 
jej zdań składowych (p i q)
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oraz q. Implikacja Cpq (zdanie złożone ze zdań p i q) jest fałszywa tylko wtedy, 
kiedy poprzednik p jest prawdziwy, a następnik q jest fałszywy.
Ostatecznie zapisujemy analizowane stwierdzenie w postaci parafrazy:

(C) Jeżeli mordu w Jedwabnem dokonał przestępczy margines (p), to 
Polacy nie powinni być oskarżani o mord w Jedwabnem (q). 

(Będzie ono dalej nazywane w skrócie „stwierdzeniem C” lub po prostu C).
Umówmy się jeszcze, w jaki sposób będziemy rozumieć negację zdania  q 
(„Polacy nie powinni być oskarżani o mord w Jedwabnem”), które samo 
jest negacją. Dosłownie byłoby to zdanie w postaci „nieprawda, że q” (Nq), 
czyli „Nieprawda, że nieprawda, że Polacy powinni być oskarżani o mord 
w Jedwabnem”, co brzmi sztucznie i nadmiernie skomplikowanie. Przyjmie-
my zatem najprostsze rozwiązanie, dobrze chyba oddające sens takiego za-
przeczenia, które brzmiałoby wobec tego tak: „Polacy powinni (a przynaj-
mniej mogą zasadnie) być oskarżani o mord w Jedwabnem”.
Możemy teraz zgodzić się albo nie zgodzić ze stwierdzeniem C i sprawdzić, 
jakie będą tego konsekwencje. Do której reprezentacji będziemy zaliczeni: 
odrzucającej czy akceptującej? W jakich przypadkach (kombinacjach warto-
ści „0” i „1” dla p i q)?
Zgodnie z założeniami badaczy, ogólnie rzecz biorąc, jeśli zgodzimy się ze 
stwierdzeniem C, będziemy zaliczeni do reprezentacji „odrzucającej prawdę 
o Jedwabnem”, jeśli się nie zgodzimy – do reprezentacji „akceptującej”.
Zauważmy najpierw, że – stosownie do znaczenia spójnika implikacji w logi-
ce – możemy zgodzić się z C, uznając oba zdania składowe za fałszywe. Nie 
jest tak, że p, ani tak, że q; ale jeżeli p, to q – tak, zgadzam się. Na pytanie an-
kietera odpowiadamy zatem: „zgadzam się” i trafiamy do kategorii RO, od-
rzucającej „prawdę o Jedwabnem”, mimo przekonania, że mordu w Jedwab-
nem nie dokonał przestępczy margines, a Polacy powinni (a przynajmniej 
mogą zasadnie) być oskarżani o mord w Jedwabnem. Jest to stanowisko 
logicznie i psychologicznie spójne29. Wyraża też, jak się wydaje, pogląd sa-
mych badaczy w sprawie mordu w Jedwabnem30. Czytelnik przyzna chyba, że 
jest to paradoksalne, gdy – „akceptując wydarzenia w Jedwabnem” – zostaje 

29  Przekonanie: „Nieprawda, że mordu dokonał przestępczy margines” można również interpretować jako równoważne stwierdzeniu, że 
mordu w ogóle nie dokonali Polacy, tylko Niemcy. W tym przypadku byłoby to jednak przekonanie logicznie niespójne z tym, że Polacy 
powinni (a przynajmniej mogą zasadnie) być oskarżani o mord w Jedwabnem. Możemy je więc wykluczyć.
30  Była to w końcu – ich zdaniem – „polska zbrodnia w Jedwabnem”, kogo więc powinno się o nią oskarżać, jeśli nie Polaków (tu: niebędą-
cych przestępczym marginesem).
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się zaliczonym do grona odrzucających „prawdę o Jedwabnem”. Badacze 
nie wzięli pod uwagę możliwości, że stworzony przez nich kwestionariusz 
zawiera takie odpowiedzi, w których akceptując prawdę, można ją zarazem 
odrzucać. W tej właśnie sytuacji znalazłaby się hipotetyczna populacja logi-
ków formalnych „akceptujących wydarzenia w Jedwabnem”, chociaż trzeba 
przyznać, że nie byłaby ona reprezentatywna dla ogółu Polaków.
Kiedy jeszcze możemy się zgodzić ze stwierdzeniem C (uznać je za prawdzi-
we)? Wyjąwszy w zasadzie niebudzący wątpliwości przypadek31, w którym 
zgadzamy się z obydwoma członami stwierdzenia, tj. jesteśmy przekonani, 
że mordu w Jedwabnem dokonał przestępczy margines (p = 1) i Polacy nie 
powinni być za ten mord oskarżani (q = 1), możemy się z nim zgodzić także 
wtedy, gdy uznajemy p za fałszywe, a q za prawdziwe. Twierdzimy zatem, że 
mordu w Jedwabnem nie dokonał wprawdzie przestępczy margines, ale też 
że Polacy nie powinni być oskarżani o mord w Jedwabnem. I ponownie tra-
fiamy do kategorii RO, odrzucających „prawdę o Jedwabnem”. Czy słusznie? 
Tu sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Po pierwsze, możemy uważać, 
że mordu w ogóle nie dokonali Polacy (bo zrobili to Niemcy niebędący mar-
ginesem społecznym) i dlatego nie można ich o ten mord oskarżać. Wtedy 
wszystko się zgadza i zostaliśmy sklasyfikowani prawidłowo. Ale tak być nie 
musi. Weźmy następującą wypowiedź: „[…] państwo polskie nie miało z tam-
tą zbrodnią absolutnie nic wspólnego. Gdyby wtedy istniało, zbrodni tej by 
nie było. 
„[…] dla każdego, kto pamięta, czym była II wojna światowa, jest jasne, że 
choć zbrodni dokonali bezpośrednio Polacy, to zorganizowali ją i kierowali 
nią Niemcy […]. Są dokumenty, z których widać wyraźnie, że taki był gene-
ralny plan niemiecki: zaraz po wkroczeniu organizować gdzie się da maso-
we mordy Żydów, ale tak, by wyglądały na spontaniczne. […] Za zbrodnie 
w Jedwabnem odpowiada państwo niemieckie, nie polskie”32. 
Z tego punktu widzenia można zasadnie twierdzić, że mordu wprawdzie do-
konali Polacy niebędący marginesem przestępczym, ale mimo wszystko nie 
powinno się ich oskarżać o ten mord jako Polaków, ze względu na historyczny 
i społeczny kontekst, różny przecież od tego, w jakim mordowali Niemcy czy 

31  W zasadzie możemy być bowiem przekonani, że mordu dokonał przestępczy margines niemiecki. Tak czy inaczej jednak byłby to jakiś 
margines.
32  B. Wolniewicz, Za zbrodnie się nie przeprasza, w: tenże, Filozofia i wartości III, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2003, s. 221, 223, 224.
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np. Rosjanie w Katyniu, którzy reprezentowali własną państwowość33. Nie 
jest to w żadnym razie postawa po prostu „odrzucająca prawdę o Jedwab-
nem”, a tak właśnie zostałaby sklasyfikowana. 
Nasze dotychczasowe rozważania podsumowuje tabela 4 (przypadki I–III).

Stwierdzenie C (implikacja)

jeżeli p, to q

p: mordu w Jedwabnem 
dokonał przestępczy 

margines

q: Polacy nie powinni 
być oskarżani o mord  

w Jedwabnem

„zgadzam się” (C = 1)

Reprezentacja odrzucająca RO

I 0 0

II 0 1

III 1 1

„nie zgadzam się” (C = 0)

Reprezentacja akceptująca RA
IV 1 0

0 – prawda, 1 – fałsz

Jak widać, przedstawiona powyżej interpretacja stwierdzenia C najwyraźniej 
rozmija się z intencjami badaczy. Być może ktoś uzna ją wręcz za nienatu-
ralną. Warto zatem podejść do zagadnienia inaczej i zmienić perspektywę.
W związku ze stwierdzeniem 8 czytamy, że „[…] wzrosła niezgoda na zrzucenie 
winy na tzw. margines społeczny”34, dalej zaś wprost pisze się o tym stwier-
dzeniu jako o równoważnym albo wręcz równoznacznym ze zdaniem: „Mordo-
wali ludzie z marginesu społecznego”35. Oznacza to, że odpowiedź „zgadzam 
się” w odniesieniu do stwierdzenia C autorzy interpretują jako uznanie po-
przednika za prawdziwy, wbrew interpretacji logicznej spójnika implikacji; 
uwzględniają więc tylko dwa ostatnie przypadki z tabeli 4 (III i IV). O pierw-
szym z nich była mowa wcześniej: jesteśmy przekonani, że mordu w Jedwab-
nem dokonał jakiś margines (p = 1) oraz że Polacy nie powinni być za ten mord 
oskarżani (q = 1); zgadzamy się więc z implikacją i zostajemy zaklasyfikowani 

33  Stanowisko to „[…] polega na przeświadczeniu, że Wielka Zagłada była zbrodnią dziejową Niemiec, w której Polska udziału nie miała”. 
Zob. B. Wolniewicz, Antypolonizm i 56%, w: tenże, Polska a Żydzi…, dz. cyt., s. 82.
34  Chodzi o wzrost udziału odpowiedzi „nie zgadzam się” w odniesieniu do tego stwierdzenia w porównaniu do badania z 2002 r. Zob. J. Wi-
śniewska, Opinie na temat mordu w Jedwabnem. Społeczne reperkusje książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi”, [w:] Żydzi…, dz. cyt., s. 97. 
35  Tamże, s. 107.

Tabela 4. Stosunek do stwierdzenia C a wartości logiczne jego zdań składowych
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do reprezentacji RO. A co z przypadkiem IV? Tak się składa, że jest on zarazem 
jedynym, w którym można się nie zgodzić ze stwierdzeniem C (uznać je za fał-
szywe). I tu znowu paradoks: jeśli nie zgadzamy się z tym stwierdzeniem, zo-
stajemy zaliczeni do reprezentacji „akceptującej wydarzenia w Jedwabnem”; 
żeby jednak móc się z nim nie zgodzić, musimy uznać składający się nań po-
przednik i zarazem nie uznawać następnika36; uznanie zaś poprzednika ozna-
cza przekonanie, że „mordu w Jedwabnem dokonał przestępczy margines”, 
co oznacza tym samym „zrzucenie winy na tzw. margines społeczny”, a zatem 
w konsekwencji również chyba „odrzucenie prawdy o Jedwabnem”.
Żeby zaakceptować, trzeba więc odrzucić. Co w tej sytuacji robić? Rzeczywi-
ście trudno powiedzieć. Zauważmy bowiem, że nawet przyjęcie interpretacji 
polegającej na tym, że uznając stwierdzenie C, uznajemy zarówno poprzed-
nik, jak i następnik implikacji, czyli ich koniunkcję37 („mordu w Jedwabnem 
dokonał przestępczy margines” oraz „Polacy nie powinni być za ten mord 
oskarżani”), nie rozwiązuje innego problemu – jak się z tym stwierdzeniem 
jednoznacznie nie zgodzić (przypadki I–III w tabeli 5):

(K) Mordu w Jedwabnem dokonał przestępczy margines (p) i Polacy 
nie powinni być oskarżani o mord w Jedwabnem (q).

Stwierdzenie K (koniunkcja)

p i q

p: mordu w Jedwabnem 
dokonał przestępczy 

margines

q: Polacy nie powinni 
być oskarżani o mord 

w Jedwabnem

„nie zgadzam się” (K = 0)

Reprezentacja akceptująca RA

I 0 0

II 0 1

III 1 0

„zgadzam się” (K = 1)

Reprezentacja odrzucająca RO
IV 1 1

0 – prawda, 1 – fałsz 

36  Uznajemy więc, że „mordu w Jedwabnem dokonał przestępczy margines”, a zarazem że Polacy powinni (a przynajmniej mogą zasadnie) 
być oskarżani o mord w Jedwabnem. Jest to przekonanie logicznie i psychologicznie spójne. „Mawia się: to zrobiły społeczne «męty». Być 
może, ale to były polskie męty, wydał je nasz naród. […] W Jedwabnem mordowali Polacy, a my też jesteśmy Polakami – czy więc ten mord 
obciąża także nas?”. Zob. B. Wolniewicz, O Jedwabnem, [w:] tenże, Filozofia i wartości…, dz. cyt., s. 233.
37  Przypomnijmy, że koniunkcja jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, kiedy prawdziwe są oba jej człony (zdania składowe), zarówno p, jak i q.

Tabela 5. Stosunek do stwierdzenia K a wartości logiczne jego zdań składowych
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Możemy przecież nie uznawać ani poprzednika, ani następnika, jak i uzna-
wać tylko poprzednik albo tylko następnik. Tymczasem zaprzeczenie stwier-
dzeniu 8 wiąże się, zdaniem badaczy (jak pokazano wcześniej – niesłusznie, 
a przynajmniej wbrew logice formalnej), z tym, że nie uznajemy poprzedni-
ka za prawdziwy (czyli zdania „mordu w Jedwabnem dokonał przestępczy 
margines”, co, jak zobaczyliśmy, nie jest wcale oczywiste w przypadku p = 0  
i q = 1, gdy za prawdziwy uznajemy tylko następnik, a więc kiedy jesteśmy 
przekonani, że mordu w Jedwabnem dokonali wprawdzie Polacy, i nie był 
to przestępczy margines, a zarazem że: „Polacy nie powinni być oskarża-
ni o mord w Jedwabnem”). Jeśli jednak uznajemy poprzednik za prawdziwy, 
natomiast nie uznajemy następnika, wtedy również nie możemy się zgodzić 
ze stwierdzeniem K, bo nie uznajemy obydwu jego członów; w takim przy-
padku jesteśmy zmuszeni udzielić odpowiedzi „trudno powiedzieć”, żeby 
uniknąć sytuacji, w której badacz pochopnie zaklasyfikuje nas do repre-
zentacji „akceptującej wydarzenia w Jedwabnem” (w przyjętym przez siebie 
sensie), chociaż jednocześnie (i paradoksalnie) skłonny byłby uznać nasze 
przekonanie za „zrzucenie winy na tzw. margines społeczny”, czyli zaklasyfi-
kować nas do reprezentacji „odrzucającej prawdę o Jedwabnem”.
Jak dotąd pokazaliśmy, że problem powstaje wtedy, kiedy respondent ma 
się ustosunkować do stwierdzenia będącego zdaniem złożonym. Jednak rów-
nież w przypadku, w którym pominiemy jedno ze zdań składowych – zgodnie 
z  interpretacją autorów badania38 – problem pozostaje, ponieważ nie wie-
my nawet, jak się jednoznacznie nie zgodzić z pojedynczym stwierdzeniem 
w  postaci poprzednika („mordowali ludzie z marginesu społecznego”). Jak 
już wspomniano wcześniej, niezgoda może bowiem oznaczać zarówno prze-
konanie, że mordu w ogóle nie dokonali Polacy, tylko Niemcy, jak i uznanie, 
że zbrodnia była dziełem Polaków niebędących marginesem społecznym39. 
W  pierwszym przypadku powinno się ją sklasyfikować jako „odrzucenie 
prawdy o Jedwabnem”, w drugim – jako jej akceptację. Jak więc jednoznacznie 
nie zgodzić się z tym stwierdzeniem? Nie wiadomo, czyli „trudno powiedzieć”.

38  Pomijam w tym miejscu kwestię, dlaczego autorzy pytają o stosunek do złożonego stwierdzenia, dodatkowo w postaci okresu warunko-
wego, kiedy interesuje ich tylko stosunek do jednego ze zdań składowych (!). 
39  W zdaniu tym w istocie ukryte jest założenie, że tak czy inaczej mordowali Polacy, albo z marginesu, albo nie. Byłby to zatem rodzaj 
pułapki zastawionej na respondenta, który negując to zdanie, chciałby wskazać jako morderców Niemców nienależących do marginesu, 
a wbrew sobie wskazuje Polaków. Nie sądzę, żeby był to zabieg świadomy, ale tak czy inaczej nie świadczy to dobrze o autorach pytania. 
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ZAKOŃCZENIE

Coś jednak można powiedzieć na pewno. Istota omawianego problemu pole-
ga na tym, że ze stwierdzeniem, do którego mamy się ustosunkować, nie spo-
sób się jednoznacznie zgodzić albo się z nim nie zgodzić. Inaczej: można się 
z nim zgodzić, mając na myśli zupełnie różne rzeczy. Intencje badaczy są w tej 
sytuacji bez znaczenia. Ważne jest to, jak pytanie zrozumiał respondent40. 
Dotyczy to również osób „nieskażonych logicznie”, które nie będąc pewne, 
z jakim właściwie stwierdzeniem mają do czynienia, wybiorą w związku z tym 
(całkiem słusznie!) odpowiedź „trudno powiedzieć”. Dylematy, o których była 
mowa, rodzi forma stwierdzenia, do którego ankietowani mają się ustosun-
kować. Wiąże się to ze znanym w metodologii badań ankietowych zalece-
niem „unikania podwójnych pytań”41: „Badacze często proszą respondentów 
o jedną odpowiedź na pytanie, które w rzeczywistości składa się z wielu czę-
ści – pisze Earl Babbie […]. Tych parę elementów otwiera wiele możliwych 
punktów widzenia – o wiele więcej niż trzy alternatywy zaproponowane re-
spondentom w sondażu [«zgadzam się», «nie zgadzam się» albo «nie jestem 
pewien»]. Można przyjąć ogólną zasadę, że zawsze gdy w pytaniu pojawia się 
spójnik i, należy sprawdzić, czy nie zadaje się podwójnego pytania”.
Zwykle chodzi więc o koniunkcję dwóch albo więcej stwierdzeń. W omawia-
nym przypadku dodatkowym źródłem niejednoznaczności jest implikowa-
nie jednego stwierdzenia przez drugie; łącznie składają się one na złożone 
stwierdzenie, do którego respondent ma się ustosunkować. Widzieliśmy 
jednak, że również ich koniunkcja uniemożliwia jednoznaczną interpreta-
cję odpowiedzi „nie zgadzam się”, a nawet już sam człon pojedynczy. Na to 
nakłada się jeszcze niejasność następnika: którzy właściwie Polacy mieliby 
„być oskarżani o mord w Jedwabnem”? Wszyscy czy tylko niektórzy? W jakim 
sensie „być oskarżani” (prawnym czy potocznym)? Ankietowani w ogóle nie 
powinni być stawiani przed takimi problemami.
Tłumaczenie, że badacze mogli mieć na myśli coś innego, niż zawarli w py-
taniu, brzmiałoby niepoważnie, stawiałoby ich w złym świetle; narażało na 

40  Wypowiedź, w tym pytanie, jest aktem komunikacyjnym, którego znaczenie jest pewną relacją pragmatyczną. Treść wyrażenia zależy 
m.in. od okoliczności jego użycia, w tym od stanu przekonań odbiorcy. W ujęciu pragmatycznym: „Intensja (znaczenie) zdania jest dwu-
argumentową funkcją częściową z kontekstów i możliwych światów w wartości logiczne”. Zob. M. Tokarz, Elementy pragmatyki logicznej, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 200. Przystępne omówienie tych zagadnień można znaleźć w: M. Tokarz, Argumentacja, 
perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
41  E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 279–280.
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zarzut, że nie wiedzą, co robią, i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tego. 
Niestosowny jednak i niekonstruktywny byłby zarzut braku kultury logicz-
nej. W skład zespołu wchodzili przecież, oprócz studentów i doktorantów, 
uznani i doświadczeni badacze. Oni też kierowali projektem. Skoro więc za-
dali takie, a nie inne pytania, to nawet jeśli wydają się nam one dziwne, 
musieli mieć ku temu jakieś dobre powody. Czytamy o tym42: „Na podstawie 
analizy dyskursu prasowego oraz potocznego dyskursu młodzieży utworzo-
no typologie postaw wobec mordu w Jedwabnem. Stwierdzenia wydoby-
te z poziomu dyskursu publicznego zostały zawarte w ankiecie w badaniu 
z  roku 2002 – odpowiadały one zarazem stanowiskom wyartykułowanym 
w debacie o Jedwabnem”.
Z tym ostatnim zdaniem trudno się jednak zgodzić. Jeżeli nawet odpowia-
dałyby tym stanowiskom, to w sposób mniej lub bardziej dosłowny, a więc 
ze wszystkimi mankamentami „dyskursu publicznego”, z jego wieloznaczno-
ścią na czele, która nie została skorygowana za pomocą analizy logicznej. 
Takie postępowanie przypomina metodę tzw. teorii ugruntowanej, w której 
„danych używa się do ustalenia kluczowych zmiennych, tak jak postrzegają 
je badani”43. Cokolwiek by o tym sądzić, jedno wydaje się pewne: metoda 
w tym wypadku zawiodła. Tworząc ankietę na podstawie wieloznacznych 
stwierdzeń, wraz z nimi wprowadzono do kwestionariusza wieloznaczność, 
co z kolei wpłynęło na uzyskane wyniki, choćby tylko w postaci znacznego 
udziału odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Badani, postawieni przed niera-
cjonalnym wyborem, zareagowali skądinąd racjonalnie. W kolejnym bada-
niu, jeśli takie będzie, należałoby jednak dać im możliwość wyrazu swoich 
przekonań w  sposób racjonalny; to zaś wymagałoby wprowadzenia zmian 
w kwestionariuszu.
„Nauka bierze się z pragnienia wiedzy, jej źródłem jest ciekawość. […] nauka 
jest przedłużeniem głównej aktywności dziecięcej – zabawy”44. Odnosi się 
to jednak tylko do nauki czystej. Nauka w służbie jakichś idei społecznych 
– choćby nawet szczytnych zdaniem ich głosicieli – z zasady budzi nieuf-
ność i wzmożony krytycyzm45, w połączeniu zaś z wątpliwą metodologią sta-

42  J. Wiśniewska, Opinie na temat mordu w Jedwabnem. Społeczne reperkusje książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi”, [w:] Żydzi…, dz. cyt., 
s. 96.
43  E. Babbie, Podstawy…, dz. cyt., s. 334.
44  Słowa te napisał wybitny genetyk populacyjny L. Luca Cavalli-Sforza (L. Stone, P.F. Lurquin, Geny, kultura i ewolucja człowieka. Synteza, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, Wprowadzenie, s. 1.
45  Po totalitarnych doświadczeniach XX w. wydaje się to tym bardziej uzasadnione.
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je się mało wiarygodna. Jak stwierdził kiedyś Józef M. Bocheński: „Istnie-
je zasadnicza różnica między zabobonem i nauką, ale ta różnica nie leży w 
dziedzinie logiki. Ona należy do dziedziny staranności. Różnica między pi-
ramidologią a egiptologią jest ta, że egiptolog stara się porządnie wybierać 
ze swojego materiału, opisywać przedmioty, wnioskować. Piramidologowie, 
chociaż są niekiedy staranni, nagle robią skok”46.
Chociaż więc, jak wspomniano na początku, socjologia nie przypomina fizy-
ki, to chyba lepiej, żeby przypominała egiptologię niż piramidologię.

ABSTRACT

Examining the attitudes of members of society by means of a survey requires 
asking clear and unambiguous questions. This condition, however, is not 
always met, which prevents the correct interpretation of the results. Irene-
usz Krzemiński’s surveys included questions about the murder in Jedwabne, 
which every third respondent could not answer unambiguously. Researchers 
interpret this result as a result of ignorance of the facts (“the truth about 
Jedwabne”). The author argues that this is rather a matter of poorly formu-
lated questions. He analyzes a special case of so-called the error of many 
questions in one (complex question, double-barreled question) – a state-
ment about the form of implication (conditional), with which it is impossi-
ble to explicitly disagree or disagree, and by agreeing or disagreeing you 
can mean completely different things. Instead of regretting the moral and 
mental condition of Poles, it would be better to first formulate questions 
properly and interpret the results of the survey again – that is the main 
conclusion of the article.

KEY WORDS

sociology, surveys, complex question, double-barreled question, material 
implication, logic

46  Między logiką a wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys, Noir sur Blanc, Warszawa 1998, s. 73. Ten „skok” w języku angielskim 
wyraża się idiomatycznie jako jump to conclusions, kiedy ktoś wydaje pochopne osądy lub wyciąga nieuzasadnione wnioski (zob. Longman 
Dictionary of English Idioms, Longman Group Limited, Harlow–London 1979, s. 63, hasło: „conclusions”). 
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