
wykazuje sprzeczność interesów klasowych w łonie ludności polskiej i wskazuje 
na naturalnego sojusznika polskich mas ludowych — proletariat niemiecki.

Lektura określonych prac Marchlewskiego może więc być lekcją marksistow
skiej analizy splotu problematyki narodowej i społecznej oraz praktycznego usto
sunkowania się doń klasy i partii robotniczej — rzecz jasna — należy jednak pamię
tać o błędności niektórych tez Autora. Dlatego też witając opublikowanie drugiego 
tomu Pism Wybranych wyrażamy zarazem nadzieję, że prędzej czy później wy
dawca Pism (Wydział Historii Partii przy KC PZPR) przystąpi do opracowania 
pełnego zbioru pism Marchlewskiego, w którym i materiały interesujące badaczy 
historii Śląska znajdą szerokie i pełne odzwierciedlenie18.

Julian Raba

Z. R o g o z i ń s k i ,  Z METODYKI STATYSTYCZNEJ BADAN SPOŁECZNYCH 
NA PRZYKŁADZIE ZBIOROWOŚCI GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W POLSCE, 
Łódź 1955, Zakład Imienia Ossolińskich we Wrocławiu, s. 119.

Rozwiniętą w ostatnim czasie na łamach prasy dyskusję na temat nowego 
podejścia do zagadnienia badań społecznych poprzedziło ukazanie się pracy Z. Ro
gozińskiego Z metodyki statystycznej badań społecznych, wydanej jako tom V 
„Prac z Historii Myśli Społecznej i z Badań Społecznych Uniwersytetu Łódzkie
go“ pod redakcją J. Chałasińskiego. Autor stara się wykazać „przydatność metod 
statystyki analitycznej w badaniach społecznych“ oraz pokazuje „stosowanie tych 
metod na konkretnym przykładzie zbiorowości gospodarstw chłopskich po woj
nie“.

Już na samym wstępie Autor pragnie przekonać czytelnika, że skomplikowane 
w swej naturze problemy społeczne wymagają poznania i stosowania precy
zyjnych metod badawczych, jakimi dysponuje współczesna statystyka. Cytat wpro
wadzający, zaczerpnięty z Wyboru pism naukowych Jana Śniadeckiego, traktują
cy o „rachunku losów“, tzn. o rachunku prawdopodobieństwa, sugeruje, że właśnie 
metody statystyczne w naukach społecznych dają właściwe criterium, veritatis. 
Jednakże analiza statystyczna nie może zastąpić analizy przedmiotowej zjawisk. 
Stwierdzając to Autor słusznie podkreśla leninowską zasadę pierwszeństwa anali
zy jakościowej przed ilościową i ostrzega przed bezkrytycznym stosowaniem me
tod statystycznych do wszystkich zagadnień społecznych.

Podstawowym materiałem źródłowym dla Autora były budżety rodzin chłop
skich opublikowane w Wynikach rachunkowych za rok 1947/48, znajdujące się 
w Instytucie Ekonomiki Rolnej. Spomiędzy istniejących zapisków dochodów i wy
datków Rogoziński wybrał dane dotyczące trzech kategorii wydatków, ponieważ 
w pracy postawił „sobie za zadanie zbadać zależność między wydatkami budżeto
wymi pewnej grupy gospodarstw chłopskich w Polsce po drugiej wojnie świato
wej na zakup mebli i sprzętu (y), na pokrycie potrzeb kulturalnych (z) i na za
kup napojów alkoholowych (w) — ze względu na przynależność tych gospo
darstw do określonego regionu oraz na wielkość obszaru, a następnie uogólnić 16

16 Recenzja nasza nie miała na celu krytycznego omówienia całego tomu wraz 
z ciekawym, na uwagę zasługującym wstępem J. Zawadzkiego, ale tylko zwró
cenie uwagi na kilka węzłowych w twórczości Marchlewskiego problemów do
tyczących zachodnich ziem polskich, ośrodków jego zainteresowania i sposobów 
rozwiązywania przezeń związanej z zaborem pruskim problematyki. Z drobiazgów 
trzeba wymienić kilka ciekawych wzmianek o Kasprzaku i agitacji socjaldemo
kratycznej w języku polskim na Górnym Śląsku (s. 6—7 i 13), krytycznie zaś 
wspomnieć o notce redakcyjnej na s. 35, stwierdzającej, że Centrum to „partia 
wielkiego kapitału w Niemczech“.



otrzymane wyniki na całą zbiorowość gospodarstw chłopskich w kraju“ (s. 16). 
Uzasadniając z kolei w rozdz. I swej pracy wybór tych właśnie trzech cech Autor 
sądzi, „że ta kategoria potrzeb jest wysoce charakterystyczna dla oceny pozio
mu socjalno-kulturalnego gospodarstw chłopskich...“ (s. 18). Autor rozpatruje ba
dane zbieżności w trzech odrębnych grupach obszarowych: w gospodarstwach o po
wierzchni 2—7, 7—12 i 12—30 ha, zaznaczając, że klasyfikacja gospodarstw w opar
ciu o kryterium dochodowości byłaby prawdopodobnie słuszniejsza. Podział przy
jęty przez Autora różni się nieco od podziału przyjętego w wydawnictwie I. E. R. 
Wieś w liczbach, niemniej jednak wydaje się, że błędy powstałe na skutek po
równywania podobnych grup obszarowych w różnych regionach, w których po
siadają one różną moc ekonomiczną, nie są wielkie. Zagadnienie właściwej klasy
fikacji gospodarstw jest zresztą dla samego przykładu drugorzędne.

Najważniejszym problemem rozdz. II, w którym Autor omawia rozporzą- 
dzalny materiał, jest zagadnienie reprezentatywności. Problem ten jest w litera
turze ciągle sporny. Na ogół uważa się, że badane przez Autora gospodarstwa 
reprezentują bardziej zaawansowaną gospodarczo i kulturalnie grupę chłopstwa, 
a więc nie mogą charakteryzować całości. Autor uważa, że można by uznać 
gospodarstwa prowadzące zapiski (gospodarstwa rachunkowiczów) za reprezenta
tywne przynajmniej w ograniczonym zakresie, tym bardziej że likwidacja analfa
betyzmu po wojnie wyrównała poziom kultury. Wydaje się jednak, że likwida
cja ta nie oznacza natychmiastowej zmiany w reagowaniu mas chłopskich na 
bodźce kulturalne i gospodarcze i proces ten, z samej swej istoty długofalowy, 
nie mógł jeszcze wpłynąć na sposób wydatkowania w 1947 r. Porównując pro
porcje występowania poszczególnych grup obszarowych w badanej zbiorowości 313 
gospodarstw rachunkowiczów z odnośnymi danymi GUS Autor dochodzi do wnio
sku, że badana zbiorowość nie jest reprezentatywna, ponieważ występuje w niej 
znacznie większy odsetek gospodarstw dużych. Należało tu zwrócić uwagę czytel
nikowi, że zagadnienie to nie ma dla pracy charakteru pierwszorzędnego. Autor 
bowiem nie bada zależności pomiędzy trzema rodzajami wydatków a wielkością 
gospodarstw, lecz jedynie związki zachodzące pomiędzy wydatkami wewnątrz 
trzech odrębnych grup obszarowych. Istotne jest natomiast to, czy rachunkowicze 
grupy 2—7 ha mogą być uważani za reprezentatywnych dla wszystkich gospo
darstw tej grupy pod względem trzech cech (wydatków) itd. Wielkość gospodar
stwa jest tu czwartą cechą nie uwzględnioną w samym rachunku korelacyjnym. 
To, że autor rozpatruje związki w odrębnych grupach obszarowych czy regional
nych, wskazuje tylko na jego ostrożność wobec wysnuwania wniosków zbyt ge
neralnych. Trudno bowiem sobie wyobrazić, ażeby motywy i cele wydatków chło
pów najbiedniejszych były analogiczne do motywów i celów wydatków zamoż
nych gospodarzy. Musimy bowiem liczyć się z możliwością istnienia szerszego 
wachlarza sposobów postępowania w miarę wzrostu mocy produkcyjnej gospo
darstw. W gospodarstwach małych, gdzie skromny dochód czysty pozwala na za
spokojenie tylko nielicznych i podstawowych potrzeb życiowych, podobieństwo ce
lów i motywów pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami będzie większe aniże
li pomiędzy gospodarstwami większymi i bogatszymi. Często się zdarza, że w Joa- 
daniach reprezentacyjnych (próbkowych), w których mamy do czynienia z gospo
darstwami różnego rozmiaru, liczbę gospodarstw dobieramy nie proporcjonalnie 
do ich liczby absolutnej, lecz np. proporcjonalnie do ich średniej wielkości. Tak 
więc fakt, że Autor posiadał w badanej zbiorowości stosunkowo więcej gospo
darstw dużych, jest raczej korzystny.



Trudno jest ustalić, czy istnieje podobieństwo celów i motywów w wydatkach 
na meble, czytelnictwo i alkohol pomiędzy rachunkowiczami a pozostałymi chło
pami. Autor jest skłonny przyjąć, że podobieństwo takie istnieje, ponieważ „uwa
runkowane przez środowisko społeczne wyobrażenia chłopa o stopie życiowej są 
zbliżone lub te same, bez względu na to, czy prowadzi rachunkowość, czy nie. 
Każdy chłop chciałby mieć zapewne nie jednego konia, ale co najmniej dwa, i nie 
tylko wóz roboczy, ale i bryczkę do wyjazdów“ (s. 32). Otóż wydaje mi się, że 
taka jednolitość poglądów chłopskich na stopę życiową nie istnieje. Winna być ona 
rozpatrywana w podobny sposób, jak i reprezentatywność, tzn. względem niektó
rych dóbr chłopi będą wykazywać zbliżone poglądy, względem zaś innych nie. 
Nie wiadomo również, jak się kształtują preferencje wydatkowania w zależności 
od zamożności. Nie można więc przyjąć a priori, że istnieje jednolitość poglądów 
względem ogółu dóbr. Wyniki uzyskane przez Autora, w szczególności w odnie
sieniu do wydatków na czytelnictwo1 i alkohol, w zupełności potwierdzają ten 
wniosek. Ogólnie rzecz biorąc, o reprezentatywności rachunkowiczów, poza więcej; 
lub mniej uzasadnionymi hipotezami, nie można nic definitywnie powiedzieć.

Sposób ujęcia przez Autora zagadnienia reprezentatywności jest dla czytel
nika pouczający. Autor operuje argumentami pro i contra, nie przyjmuje ani nie 
Odrzuca z góry jakiejkolwiek hipotezy, nawet wątpliwej, lecz poddaje ją kry
tycznej analizie. Dopiero po przestudiowaniu wszystkich rozdziałów pracy, odpo
wiadających mniej więcej etapom rozumowania naukowego, czytelnik dowie sięr 
czy i które hipotezy zostaną potwierdzone. W ten sposób Autor delikatnie wdraża 
czytelnika do samodzielnej pracy badawczej.

W rozdz. III Autor przystępnie omawia ogólne zagadnienia i etapy badania 
statystycznego, ażeby w następnych rozdziałach przejść do omówienia metod sta
tystycznych. I tak w rozdz. IV czytelnik zapoznaje się z średnią arytmetyczną, 
średnim kwadratowym odchyleniem i współczynnikiem zmienności. W rozdz. V 
Autor wprowadza go w pojęcie i sposób obliczania korelacji zastosowanej przez 
niego do badania związków i zależności pomiędzy trzema rodzajami wydatków. 
W rozdz. VI omówione są zasadnicze pojęcia wnioskowania statystycznego. Po
dane są tam zasady indukcji statystycznej, pojęcie prawdopodobieństwa, krzywa 
Laplace-Gaussa, rozkład „t“, zasady estymacji i określania przydziałów ufności 
i wreszcie transformacja „z“ Fishera dla rachunku korelacyjnego'. To wszystko 
omówione jest na 35 stronach. Autor zdaje sobie sprawę, że pragnąc przedstawić 
na tak szczupłej ilości stron zarys statystyki podjął się niewątpliwie bardzo 
trudnego zadania. Nie można więc mieć do niego pretensji, że niektóre ważne za
gadnienia bądź pominął, bądź potraktował bardzo ogólnikowo. Zadanie, którego 
Autor się podjął, wymaga jednakże przestrzegania optymalnej ekonomiki miejsca 
i wprowadzanych pojęć. Szereg pojęć trudnych do zrozumienia przez niematema- 
tyka, a nie mogących być w sposób zwięzły i prosty wyjaśnionych, należało opu
ścić (np. powierzchnia regresji itd.). Wydaje się również, że można było zrezygno
wać z kilku dłuższych wzorów na rzecz opisu słownego. Autor nie podał wyjaśnie
nia kilku wzorów i miar, np. funkcji gamma, średniego błędu średniej arytmetycz
nej i sposobu obliczenia współczynnika regresji dla zbiorowości generalnej. Pewne 
trudności może sprawiać interpretacja wykładów o współczynniku zmienności 
i transformacji Fisherowskiej. Nierówność Czebyszewa powinna być umieszczona 
w rozdziale o wnioskowaniu, a nie o miarach zbiorczych. Wykres korelacji jest 
częściowo niezrozumiały, ponieważ Autor nie wskazał, w jaki sposób wykreślił 
linie regresji, oraz nie podał ich interpretacji. Poza tym nie powinno się łączyć 
elementów graficznych z tablicą statystyczną, bowiem prowadzi to do zaciem



nienia obrazu prawidłowości, którą wykres miał właśnie uwypuklić. Pewne za
kłopotanie u czytelnika może spowodować zmienianie symbolów w tych samych 
wzorach w toku wykładu, np. w wypadku obliczania równań regresji i współ
czynników regresji.

\V ostatnim rozdziale Autor omawia bardzo szczegółowo wyniki analizy sta
tystycznej badanych zagadnień, a w uwagach końcowych jeszcze raz sprawdza 
przyjęte założenia w świetle uzyskanych rezultatów stwierdzając, że „zarówno 
pozytywne, jak i negatywne wyniki niniejszego opracowania mogą mieć znacze
nie dla nauki, ostrzegając przed zbyt generalizującymi uogólnieniami i przed przypi
sywaniem badanym zależnościom zbyt wielkiego znaczenia*1 (s. 111).

W istocie Autor wykazał, że pewne zjawiska społeczne mogą być badane me
todami statystycznymi, ale uzyskanie wyników tą drogą i ich intepretacja mogą 
sprawiać trudności. Wydaje się jednak, że w celu przekonania czytelnika o ko
nieczności posługiwania się w badaniach społecznych skomplikowanymi metodami 
statystycznymi powinien był uciec się do bardziej łatwego i przekonywającego przy
kładu, a w szczególności do zbadania związków pomiędzy cechami bardziej istot
nymi aniżeli te, które zanalizował. Ale czy samo stwierdzenie, że posługiwanie się 
metodami statystycznymi jest pożądane, doprowadza do szerszego przyjęcia się tych 
metod w badaniach społecznych? Dotychczasowa atmosfera panująca w naukach 
społecznych i trudne warunki materialne nie zachęcały naukowców do stosowania 
bardziej pracochłonnych choć wiarogodniejszych metod badawczych. „Przede 
wszystkim idzie o stworzenie zapotrzebowania na n a u k o w e  [podkr. moje — 
A. J.] poznanie prawdy w sferze zjawisk społecznych, o stworzenie tym samym 
atmosfery pobudzającej rzetelnie pomyślane badania społeczne“ — postuluje bar
dzo słusznie prof. A. Schaff na łamach „Przeglądu Kulturalnego“ (1955, nr 45). 
Praca Z. Rogozińskiego jest jak gdyby podkreśleniem faktu, jak niesłychanie mało 
zrobiono u nas w ostatnich latach w kierunku poznania rzeczywistych stosunków 
społecznych wsi, pomimo że szereg instytucji posiada niewątpliwie wiele cieka
wych materiałów informacyjnych.

Przeszkodą do wprowadzenia metod statystycznych w naukach społecznych 
jest również szczególnie głęboko zakorzenione u niektórych badaczy i ludzi nauki 
doktrynerstwo. Zjawisko to doskonale scharakteryzował M. Susłow na XX Zjeź- 
dzie KPZR: „Istota szpetnej choroby zwanej doktrynerstwem polega nie po pro
stu na tym, że ludzie dotknięci nią, czy trzeba, czy nie trzeba, przytaczają cytaty, 
lecz na tym, że nie praktykę, lecz wypowiedzi autorytetów w tej czy innej kwestii 
uważają za naczelne kryterium swej słuszności. N ie  p o c i ą g a  i c h  b a d a n i e  
k o n k r e t n e j  r z e c z y w i s t o ś c i  (podkr. moje — A. J.). Wszystko zastępuje 
się doborem odpowiednich cytatów i sztuką manipulowania nimi. Wszelkie, naj
mniejsze odchylenie od cytatu uważa się za rewizję podstaw. Ta działalność do
gmatyków jest nie tylko bezpłodna, lecz także szkodliwa“ („Trybuna Ludu“ z 19 
II 1956). Niewątpliwie dla tych „naukowców“ zastąpienie werbalizmu rzetelną pra
cą badawczą było niepożądane. Nic więc dziwnego, że wobec stosowania statysty
ki w naukach społecznych zajmowano u nas przeważnie stanowisko negatywne, 
a największymi oponentami byli ci, którzy jej dobrze nie znali. Marks i Engels 
studiowali matematykę. Zaobserwowane związki społeczne i gospodarcze starali się 
oni wyrazić przy pomocy symboli i wzorów matematycznych. Wnioski swe budo
wali po zbadaniu olbrzymiego materiału statystycznego. To samo' czynił Lenin, 
który nie poprzestał na komentowaniu wyników osiągniętych kilkadziesiąt lat 
przed nim przez wielkich klasyków, lecz przez konkretną analizę konkretnej rze
czywistości w sposób twórczy rozwijał marksizm. Dotychczasowa atmosfera



w dziedzinie badań społecznych nie była u nas zgodna z nauką marksistowską. 
W dziedzinie zjawisk szybko i ciągle się zmieniających stosuje się często prze
starzałe pojęcia, a dla wyjaśnienia faktów bieżących odwołuje się do często wątpli
wych analogii sprzed dziesiątków lat z innego terenu. Czyżby więc zasada ma
terializmu dialektycznego o ciągłej zmienności nie miała mocy w dziedzinie nauk 
społecznych? Zresztą w wypadkach, gdy nie można znaleźć stosownego cytatu, 
wprowadza się pojęcia mgliste, wielo- lub nic nie znaczące. I stąd niechęć wobec 
statystyki i matematyki, ponieważ jak to stwierdził (tym razem słusznie) wybitny 
fizyk idealista H. Poincare, Les mathématiques n’ont pas des symboles pour les 
idées confuses.

Dobrze się stało, że ukazanie się pracy Z. Rogozińskiego zbiegło się z rozpo
częciem w prasie dyskusji na temat badań społecznych oraz z XX Zjazdem KPZR, 
na którym raz jeszcze potępiono doktrynerstwo w tej dziedzinie nauk. Można 
więc pogratulować wydawnictwu Ossolineum, że jeszcze przed tymi zdarzeniami 
zdecydowało się wypuścić w świat rzecz o przedmiocie wówczas jeszcze niezbyt 
„modnym“. Praca Z. Rogozińskiego, umiarkowana w tonie, wystrzegająca się ka- 
tegoryczności sądów, przedstawia usiłowanie rzetelnego opracowania pewnego 
problemu naukowego. Winna ona być przedstudiowana przez tych wszystkich, któ
rzy pracują w dziedzinie nauk społecznych.

Andrzej Jagielski


