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Chcąc streścić w jednym zdaniu zawartość omawianej książki najle-
piej będzie odwołać się do odpowiedniego fragmentu jej Wstępu. 
Autorzy piszę tam mianowicie (str. 17), iż zamierzaję „zebrać i 
szczegółowo omówić dość dużę liczbę wyników typu mocnych zasad 
niezmienniczości, uzyskanych ostatnio dla sum cząstkowych i pro-
cesów empirycznych tworzonych z cięgu niezależnych (rzeczywi-
stych) zmiennych losowych o tym samym rozkładzie, kładęc nacisk 
na stosowalność metody mocnych przybliżeń (strong approximation 
methodology) do różnorakich problemów teorii prawdopodobieństwa 
i statystyki. Dlatego też w tytule używamy terminu mocne przybli-
żenia , a nie mocne zasady niezmienniczości'*. Wymienione tu paro-
krotnie określenie „mocne" jest oczywiście równoznaczne ze sfor-
mułowaniem „zachodzące prawie na pewno" (p.n.), czyli z prawdo-
podobieństwem 1. Do pojęcia procesów empirycznych wrócimy niżej.

Przystępując do omówienia tej bardzo interesującej i świetnie 
napisanej monografii warto najpierw - podobnie jak to zostało 
uczynione we Wstępie do niej - umiejscowić mocne zasady niezmien-
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niczości (M2N) wśród innych granicznych twierdzeń teorii prawdopo-
dobieństwa* Niech zatem , Xg, ... będę niezależnymi rzeczywisty-
mi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie z dystrybuantę F,

9 \ v
przy czym EX̂  ̂ ■ O, EX^ a l oraz niech Sn ■ > ,  (w dalszym

i«l
cięgu niezależne zmienne losowe o tym samym rozkładzie nazywać 
będziemy, korzystając z angielskiego skrótu, zmiennymi i.i.d.).

Najogólniej, MZN należę do grupy twierdzeń orzekających, żeby 
użyć obrazowego określenia Autorów, jak ciąg sum cząstkowych Sn 
zapomina, gdy n — ►co t o rozkładzie F, z którego pochodzi. Kla-
sycznym twierdzeniem tego typu jest centralne twierdzenie granicz-
ne Lindeberga-Levy’ego o zbieżności według rozkładu ciągu
(n’" ^ 2S )°° do zmiennej losowej o standardowym rozkładzie nor- 

n n«*l
malnym. Znacznie ogólniejszym twierdzeniem tego samego typu jest 
zasada niezmienniczości Donskera [3] o słabej zbieżności do proce-
su Wienera (określonego na przedziale [0, l]) ciągu procesów 
|Sn(t); 0 <  t < l } ,  n » 1, 2, ...» powstałych przez przyjęcie

S (O) - 0, S (£) « n"1/2S. , k « 1, 2, ..., n, n - 1, 2, ...
k-1 k

oraz interpolację liniową w przedziałach ^  (p.np. słynna
monografia Billingsleya [1], § 10 i tw. 5.2 lub w piśmiennictwie 
polskojęzycznym, Gichman i Skorochod [5], rozdz. IX, § 1 i § 3, 
tw. 2).

W związku z tymi twierdzeniami pojawia się naturalne pytanie 
o możliwość przybliżenia ciągu zmiennych Sn procesem Wienera 
w sensie zbieżności prawie na pewno. Innymi słowy powstaje pro-
blem konstrukcji takiego procesu Wienera W a {w(t)j 0 < t < »}, 
określonego odtąd na półprostej, aby zachodził związek

|S - W(n)|
( 1 )  g ( n i ---------------------"  ° '  P - n - >

gdzie g jest funkcją rosnącą „możliwie wolno". Problem ten po-
stawił Strassen [8] , który także podał jego pierwsze rozwiązanie, 
•formułując następującą mocną zasadę niezmienniczości:

MZN Strassena. Dla ciągu ^* n ^  0 podanych wyżej własnościach

istnieje taka przestrzeń probabilistyczna (£2, A, P) z określony-
mi na niej ciągiem (Śn)°° oraz procesem Wienera {w( t) ; 0 <  t <  0°}#

że
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A

^ i  n * 1 1 2| • • *  |Sn » n ■ 1 1 2,  t ••| ,

O
gdzie s oznacza równość w sensie rozkładów, oraz

l Ś n  *  W < " > l— U--------------*“0, p.n.
Vnlog log n

Przystąpimy teraz do dość obszernego omówienia kolejnych roz-
działów księżki Csórgó i Rśvesza, obszerniejszego niż to jest 
przyjęte w przypadku „normalnych" recenzji, ponieważ większość 
wyników, o których księżka traktuje, to wyniki stosunkowo nowe, 
opublikowane w latach 1975-80 (w jednym przypadku nawet w roku 
1981).

Rozdział 1 (67 stron) poświęcony jest badaniu własności pro-
cesu Wienera oraz takich procesów gaussowskich zwięzanych z pro-
cesem Wienera jak most Browna, proces Ornsteina-Uhlenbecka, dwu- 
parametrowy proces Wienera i proces Kiefera. W rozdziale tym ze-
brane zostały przede wszystkim te własności wymienionych procesów, 
które mogę być przeniesione na sumy częstkowe i procesy empirycz-
ne tworzone dla cięgów zmiennych losowych i.i.d. Rozdział stanowi 
zamkniętę i bardzo interesujęcę całość. Oego treść przedstawimy 
ograniczajęc się do części poświęconej procesowi Wienera.

W paragrafie 1.1 Autorzy podaję definicję procesu Wienera 
i w sposób konstruktywny dowodzę jego istnienia. (W innym paragra-
fie pokazuje się jak zmodyfikować użyty sposób konstrukcji, aby 
przedstawić proces Wienera jako szereg nieskończony.) W dowodzie 
istnienia procesu Wienera, zamiast cięgłości skonstruowanego przez 
siebie procesu Autorzy wykazuję więcej, bo wyprowadzaję moduł cięg-
łości tego procesu (tw. 1.1.1 (Levy*ego) - tu i wszędzie dalej uży-
wamy numeracji twierdzeń takiej jak w księżce), a mianowicie do-
wodzę , że

sup sup |w( s+t)-W( s)|
O < s < 1-h O < t < h 

lim ............................... ..... ■ 1, p.n.
h“*° Y 2  h logl/h

Dowód opiera się na następujęcej nierówności (mocniejsza nierów-
ność tego typu podana jest w uwagach do rozdz. 1):

( Ve > O) (3C > O) (Vv > O) (V0 < h < 1)
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__vi

(2) P{ sup sup |w(s+t) - W( s)| > v i/h} <  K  8
0<s<l-h 0<t<h

Odpowiednia modyfikacja nierówności (2) pozwala udowodnić twier-
dzenie Autorów mówięce o tym „jak duże mogę być przyrosty procesu 
Wienera" na podprzedziałach o długości aT przedziału [Q,T], gdy 
T — ► 00 i a-j. jest niemalejęcę funkcję argumentu T (tw. 1.2.1). 
Wnioskami z tw. 1.2.1 sę np. prawo iterowanego logarytmu Levy’ego 
oraz mocne prawo wielkich liczb Erdosa-Renyi’ego dla procesu Wie-
nera. Korzystajęc z tw. 1.2.1 dowodzi się także prawa iterowanego 
logarytmu Strassena. W uwagach do rozdz. 1 Autorzy podaję twier-
dzenie (tw. S.1.2.1), które obejmuje twierdzenia 1.1.1 i 1.2.1, 
i z którego wynika ponadto lokalne prawo iterowanego logarytmu 
Levy* ego.

W dalszym cięgu rozdziału wyprowadzony jest przez Autorów 
„moduł nieróżniczkowalności” procesu Wienera, przypomniane sę 
(bez dowodów) rozkłady „klasycznych** funkcjonałów procesu Wienera 
oraz udowodnione jest poniższe interesujęce twierdzenie Autorów 
(tw. 1.7.1): Oeżeli

(i) O < aT <  T (T >  O) ,

(ii) ay/T jest nierosnęcę oraz 8y jest niemalejęcę funkcję 
argumentu T,

to

(3) lim y--l(T) *» 1 p.n.,

gdzie

l(T) a inf sup |w(s+t) - W(t)|
0 < t < T - a ^  0<s<a.T

8( log Ta”1 + log log t )Y/2
_ 2  TT Sy

Poza tym w rozdziale krótko omówione sę własności mostu Brow-
na i procesu Ornsteina-Uhlenbecka, nadto, podobnie jak dla proce-
su Wienera, przeprowadzona jest analiza dwuparametrowego (inaczej# 
z dwuwymiarowym czasem) procesu Wienera i stęd wyprowadzone sę
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wnioski dla procesu Kiefera. Rozdział 1 zawiera zatem pokaźny ze-
staw własności procesu Wienera i procesów z nim zwięzanych, często 
uzyskanych przez samych Autorów jako uogólnienia wyników klasycz-
nych.

Rozdział 2 (27 stron) w całości poświęcony jest mocnym zasa-
dom niezmienniczości dla sum częstkowych cięgów zmiennych losowych
i.i.d. Znane MZN przedstawione sę w porzędku chronologicznym. 
Pierwszych MZN dowodzi się korzystajęc z twierdzenia Skorochoda o 
przedstawieniu sum częstkowych Sn za pomocę procesu Wienera 
(tzw. Skorochod embedding theorem). Dowody tych MZN prowadzi się 
najpierw przy założeniu istnienia tylko drugiego momentu zmiennejo
losowej |XjJ , EX^ » 1 (MZN Strassena), i potem przy założeniu 
istnienia momentu rzędu p, 2 < p < 4. Rzęd prędkości zbieżności 
do zera (określony przez rzęd wielkości g(n) w (l)) uzyskany 
przy założeniu EX* < <x> jest najlepszym, jaki można dostać ko-
rzysta jęc z twierdzenia Skorochoda; okazuje się, że założenie 
E|Xj P < oo , p > 4, nic już nie daje. Okazuje się także, że opar-
cie się na twierdzeniu Skorochoda daje najlepszy (z możliwych do 
uzyskania) rzęd prędkości zbieżności tylko dla p ■ 2. Omówienie 
tego podejścia przez Autorów jest jednak celowe i pożyteczne z 
dwóch przynajmniej względów, nawet jeśli za niewartę zrelacjono-
wania uznać historię uzyskiwania MZN. Po pierwsze, dowody oparte 
na twierdzeniu Skorochoda sę bardzo eleganckie i niemal natych-
miastowe. I po drugie, podejście to jest uniwersalne - w natural-
ny sposób przenosi się na przypadek zmiennych losowych, które nie 
sę niezależne (tworzę np. cięg różnic martyngałowych lub cięg z 
mocnym mieszaniem (strong mixing) (por. np. Heyde [6]). Tymcza-
sem metody, z których korzysta się w rozdz. 2 przy dowodzeniu in-
nych MZN udało się zastosować tylko do przypadku zmiennych i.i.d.

Twierdzenia zebrane w rozdz. 2 składaję się na całkowite roz- 
więzanie problemu MZN typu (i) przy różnych założeniach o istnie-
niu momentu E |X̂ | p , a mianowicie przy założeniu skończoności mo-
mentu drugiego, momentu rzędu p, 2 < p <  <», oraz przy założeniu 
istnienia funkcji generujęcej momenty R(t) ■ E(exp(tX1)) w oto-
czeniu punktu t * O. Przez „rozwięzanie problemu przy danym za-
łożeniu" rozumiemy tu podanie MZN i pokazanie, że uzyskany rzęd 
prędkości zbieżności jest przy przyjętym założeniu najlepszym 
(w stosownie dobranym sensie). Przy założeniu istnienia funkcji 
R(t) w otoczeniu zera podane zostało przy tym twierdzenie mocniej-
sze niż MZN (tw. 2.6.2), orzekajęce istnienie takiego procesu Wie-
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nera W, że dla wszystkich rzeczywistych x i każdego n

P {max |S. - W(k)| > Clog n + x} <  Ke~Ax, 
l^k«n K

gdzie C, K, X  sę stałymi dodatnimi zależnymi tylko od rozkładu 
zmiennej losowej (tu i dalej zakładamy milczęco, że prze-
strzeń, na której określone sę zmienne losowe Xn , jest dosta-
tecznie bogata, aby istniał na niej pożędany gaussowski proces 
przybliżajęcy, w tym przypadku proces Wienera? por. sformułowanie 
MZN Strassena). Z podanego twierdzenia łatwo wynika następujęca 
MZN:

|Sn - W(n)| a 0( log n) , p.n.

Ponadto w rozdz. 2 zawarte sę pewne interesujęce wyniki uzyska-
ne przy założeniu ogólniejszym, że EH( IXJ ) <  , gdzie
H : R+ — ► R+\{0} jest odpowiednio wybranę funkcję.

Wszystkie MZN, w których rzęd prędkości jest najlepszy, uzy-
skane zostały przez Komlósa, Majora i Tusnady’ego w oparciu o 
opracowanę przez nich technikę tzw. warunkowego przekształcenia 
kwantylowego. Dowody prowadzone tę technikę sę bardzo skompliko-
wane i tyleż finezyjne co żmudne. W rezultacie Autorzy księźki 
uczynili chyba słusznie pomijajęc te dowody i ograniczajęc się 
tylko do zarysowania idei dowodu jednego z wyników Komlósa, Majo-
ra i Tusnady*ego, mianowicie tw. 2.6.2. Szkoda może tylko, że 
Autorzy nie zaznaczyli wyraźnie, iż technika warunkowego prze-
kształcenia kwantylowego jest wspólna dla całej klasy twierdzeń, 
choćby wymieniajęc tę technikę z nazwy zarówno przy okazji przed-
stawienia idei dowodu tw. 2.6.2 jak i w innych miejscach, gdzie 
jest stosowana (np. w dowodzie tw. 4.4.1; Czytelnika zaintereso-
wanego bardziej szczegółowym opisem przekształceń kwantylowych 
odsyłamy do przeględowej pracy Majora [7]).

Warto nadmienić, iż Autorzy odnotowuję także zwięzek między 
MZN i zasadę niezmienniczości Donskera (p. Uwagi do rozdz. 2 do- 
tyczęce paragrafu 2.2 i odpowiedni fragment Wstępu; Czytelnika 
zainteresowanego „swego rodzaju równowaźnościę obydwu tych form 
niezmienniczości", a nie pamiętajęcego zagadnień metryzacji róż-
nych rodzajów zbieżności probabilistycznej, odsyłamy do doskonałe-
go skryptu Dudleya [4]). Pewnę ilustrację wzajemnej „bliskości" 
obydwu zasad jest podanie przez Autorów krótkiego i eleganckiego 
dowodu zasady niezmienniczości Donskera, opartego na twierdzeniu
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Skorochoda o przedstawianiu sum Sn (dowód Csdrgó i Revesza jest 
podobny i chyba trochę elegantszy od dowodu Breimana [2]).

„Treść rozdz. 3 (12 stron) - jak piszę we Wstępie M. Csórgo i 
P. Rśvśsz - może być ujęta w jednym zdaniu: Weź „prawie" każde 
twierdzenie z rozdz. 1 dotyczęce procesu Wienera (z czasem jedno-
wymiarowym) i zauważ, źe poprzez zastosowanie wyników z rozdz. 2 
twierdzenie to może być rozszerzone na przypadek sum cząstkowych 
zmiennych losowych i.i.d.". Twierdzenia dla sum cząstkowych Sn 
formułowane są oddzielnie dla przypadku istnienia i dla przypadku 
nieistnienia funkcji generującej momenty rozkładu składników tych 
sum. W szczególności podane są odpowiedniki twierdzeń 1.2.1 i 
1.7.1 (p. wzór (3) podany wyżej) mówiące o tym jak duże i, odpo-
wiednio, jak małe są przyrosty ciągu sum Sn#

Przedmiotem rozdz. 4 (29 stron) są mocne przybliżenia procesu 
empirycznego

Pn (x) *= y h ( F n (x) - F ( x ) ) ,  - c o < x < c= ° ,

gdzie Fn jest dystrybuantą empiryczną opartą na próbie , ...,
Xn n zmiennych losowych i.i.d. o dystrybuancie F, i procesu kwan-
tylowego z próby, zwanego też odwrotnym procesem empirycznym,

qn(y) « i/n (Qn(y) - F”X(y)) , O < y <  1,

*• 1gdzie F" jest (stosownie określoną) funkcją odwrotną do ciągłej
dystrybuanty F oraz

Q„(y) » *kn). jeżeli < y  ,

gdzie xĵ  jest k-tą statystyką pozycyjną z próby n zmiennych
I.i.d. o rozkładzie F. Rozdział 4 spełnia zatem podobną rolę do
taj# jaką pełnił rozdz. 2 w stosunku do sum cząstkowych. Sytuacja 
o tyle jest jednak inna, że tu chodzi o przybliżanie procesów sto-
chastycznych, gdy tam przybliżane były zmienne losowe. Autorzy 
Przedstawiają najpierw najwcześniejsze twierdzenie o przybliżeniu 
(w sensie zbieżności jednostajnej p.n.) ciągu procesów empirycz-
nych ciągiem mostów Browna, udowodnione na podstawie MZN Strasse- 
na. W dalszym ciągu rozdziału udowodnione jest znacznie mocniejsze 
twierdzenie Komłósa, Majora i Tusnady’ego, z którego wynika lepsza 
Prędkość zbieżności, a mianowicie
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sup | 3 (x) - B ( f ( x)) | » OCn^^^log n) , p.n.,
-09<X<C0

gdzie {Bn(y)j 0 <  y < 1} , n ■ 1, 2, jest cięgiem mostów
Browna. Dowód tego twierdzenia jest bezpośredni - nie odwołuje się 
do żadnej MZN - i przeprowadzony jeet technikę warunkowego prze-
kształcenia kwantylowego.

Ponadto udowodnione jest inne twierdzenie Komlósa, Majora 
i Tusnady’ego orzekajęce, że podany rzęd prędkości zbieżności jest 
najlepszy.

Fakt, iż procesy |3 przybliżane sę mostami Browna Bn dla 
każdego n oddzielnie wskazuje, że pożędane jest potraktowanie 
cięgu procesów empirycznych jako procesu dwupa-ametrowego {/3n(x);
- oo <  x < eo, n * 1, 2, ...} i przybliżanie go, przy n — ►oo, 
odpowiednim dwuparametrowym procesem gaussowskim. W rozdziale 4 
przedstawiona jest taka analiza, przy czym jako proces przybliża- 
jęcy użyty jest proces Kiefera (zauważmy, że dla każdego n pro-
ces {K( y ,n) / i/ń j 0 < y <  l} , gdzie !<(•»•) jest procesem Kiefe-
ra, jest mostem Browna). W tym przypadku nieznany pozostaje naj-
lepszy rzęd prędkości zbieżności.

Cieśli chodzi o cięg procesów kwantylowych z próby, wspomnimy 
tu jedynie, że przeprowadzona jest dla niego podobna analiza, z 
wykorzystaniem zarówno mostów Browna jak i procesu Kiefera. Anali-
za ta jest o tyle bardziej złożona, że w tym przypadku rozważać 
należy nie same procesy qn*, lecz procesy

(f(F"1(y))qn(y) ; 0 < y < 1} , n ■ 1, 2, ..., gdzie f *F

Uzyskane w rozdziale 4 mocne przybliżenia procesów empirycz-
nych (zwykłego i odwrotnego) mostami Browna lub procesem Kiefera 
pozwalaję, na podstawie poznanych w rozdz. 1 własności tych osta-
tnich, wyprowadzić asymptotyczne własności tych pierwszych. Pro-
blematyce tej poświęcony jest rozdz. 5 (63 strony). Tę drogę 
otrzymuje się natychmiast prawa iterowanego logarytmu dla proce-
su empirycznego i procesu kwantylowego z próby. Poza nielicznymi 
wyjętkami, jak choćby dyskusje wymienionych prac, w całym rozdz.
5 Autorzy zajmuję się wyłęcznie asymptotycznymi rozkładami róż-
nych funkcjonałów procesów empirycznych, czyli - używajęc termi-
nologii statystycznej - różnych statystyk tworzonych z tych pro-
cesów. W szczególności, natychmiast lub niemal natychmiast otrzy-
muje się znane asymptotyczne rozkłady klasycznych statystyk Koł- 
mogorowa-Smirnowa, Cramśra-von Misesa (o/*) i in. Autorzy rozważa-
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ją także problem szybkości zbieżności według rozkładu tych staty-
styk, W dalszym ciągu rozdziału szczegółowo przedyskutowane sę na-
stępujące problemy: (i) testowanie jednorodności i zgodności w 
schematach wielopróbkowych (Hq  : » Fg * ... * i Ho * **

a F2 * *** " Fk " F ' gdzie F jest znanę dystrybuantę); (ii) te-
stowanie hipotezy złożonej o rozkładzie, gdy parametrami zakłóca-
jącymi sę parametry położenia i skali; (iii) testowanie eksponen- 
cjalności rozkładu; (iv) problem asymptotycznych własności proce-
su empirycznego, gdy rozkład znany jest z dokładnością do skoń-
czenie wymiarowego wektora parametrów zakłócających, estymowanych 
na podstawie próby , Xg, ...» Xn , n « 1, 2, ... W wymienionych 
przypadkach bada się: (i) zbieżność według rozkładu statystyk kla-
sycznych; (ii) zbieżność według rozkładu statystyk typu Cramera- 
-von Misesa opartych na procesie kwantylowym z próby (interesują-
ce jest, że nie zakłada się tu normalności rozkładu i podaje całą 
rodzinę testów zgodnych); (iii) zbieżność według rozkładu staty-
styk typu Cramera-von Misesa opartych na procesie kwantylowym;
(iv) zbieżność według rozkładu, według prawdopodobieństwa i p.n. 
statystyki typu Kołmogorowa-Smirnowa opartej na procesie empirycz-
nym (zbieżność pierwszego rodzaju otrzymana została przy podobnych 
założeniach już wcześniej, przy użyciu aparatu słabej zbieżności). 
Wybór tych a nie innych statystyk jest oczywiście w jakiejś mierze 
arbitralny, uwarunkowany preferencjami Autorów książki,

W rozdziale 6 (31 stron) technika mocnych przybliżeń wykorzy-
stana jest do analizy asymptotycznych własności estymatorów funk-
cji gęstości, estymatorów funkcji regresji określonej na odcinku 
o skończonej długości oraz empirycznej funkcji charakterystycznej 
rozkładu. Wyniki dotyczące jednostajnej mocnej zgodności estyma-
torów funkcji gęstości są słabsze od uzyskanych wcześniej bez ko-
rzystania z twierdzeń o mocnych przybliżeniach. Przy tym, w przy-
padku analizy estymatorów Rosenblatta-Parzena nieco zaskakujący 
jest brak porównania wyników Autorów z wynikami Silvermana [9] , 
który posługując się techniką mocnych przybliżeń udowodnił m. in. 
dwa twierdzenia - jedno mocniejsze od wniosku 6.2,2 i drugie po-
dobne do twierdzenia 6,2,5, Komentując treść rozdziału 6 odnotuj-
my jeszcze tylko, że podanie twierdzeń o mocnym przybliżeniu dla 
empirycznego procesu charakterystycznego

7 e itxdn1/2(F„(x) - F(x)) - f  eitxd|3 (x) , -CO <  t <  OO ,•co n -0o n
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X tx
odpowiadającego empirycznej funkcji charakterystycznej /© dFn(x)

jest znacznie trudniejsze niż w przypadku procesu empirycznego Pn 
i wymaga poczynienia założeń o regularności ogonów dystrybuanty F.

Wreszcie rozdział 7 (13 stron) poświęcony jest krótkiemu omó-
wieniu mocnych i słabych zasad niezmienniczości dla sum częstkowych 
o losowej liczbie składników oraz dla procesów empirycznych i kwan- 
tylowych z próby o losowym wymiarze, 3ak zaznaczaję sami Autorzy 
(uwaga 7,2,3), podane przez nich słabe zasady niezmienniczości dla 
sum składników majęcych tylko momenty drugiego rzędu sę mniej ogól-
ne od zasad uzyskanych metodę bezpośrednią. Natomiast zawarte w tym 
rozdziale mocne zasady niezmienniczości daję dobrę prędkość zbieżno 
ści, ale dzieje się to kosztem nałożenia ostrych wymagań na losowa 
indeksy sum częstkowych oraz procesów empirycznych (i, w przypadku 
sum częstkowych, dodatkowo kosztem istnienia momentów co najmniej 
szóstego rzędu).

Reasumując, rozdziały 3 oraz 5-7 zawierają pokaźny wybór zasto-
sowań techniki mocnych przybliżeń w teorii prawdopodobieństwa i, 
zwłaszcza, w statystyce. Posługując się tą techniką otrzymano róż-
ne nowe wyniki, których uzyskanie drogą badania słabej zbieżności 
byłoby trudne. Zgodziwszy się, że metoda mocnych przybliżeń jest 
warta popularyzacji można oczywiście zapytać czy oznacza to, iż 
warta jest oddzielnej monografii i to traktującej tylko o przypad-
ku rzeczywistych zmiennych losowych i.i.d. W końcu, można i tak 
argumentować, metoda sprowadza się do stosowania paru zaledwie 
twierdzeń przedstawionych w rozdziałach 2 i 4 oraz wykorzystania 
kilku własności procesów gaussowskich. W tej jednak kwestii musi 
się już „bronić” sama książka, która, zdaniem recenzenta, czyni to 
bardzo dobrze.

Monografia M. Csorgó i P. Revesza stanowi całość bardzo jedno-
rodną, napisana jest z wielkim talentem dydaktycznym. (Notabene 
jednolitość stylu tej książki było chyba o tyle łatwo osiągnąć, 
źe większość zawartych w niej wyników uzyskana została przez ma-
tematyków wprawdzie różnych pokoleń, ale wywodzących się z tej sa-
mej szkoły Renyi’ego, matematyków od lat z sobą współpracujących.) 
Autorzy posługując się konsekwentnie technikę mocnych przybliżeń 
nie zapominają o porównaniu wyników tak uzyskanych z odpowiadają-
cymi im wynikami otrzymanymi innymi metodami. Kapitalnym źródłem 
informacji uzupełniającej zasadniczą część wykładu są komentarze
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zawarte w uwagach kończących każdy rozdział - uwagi te czyta się 
z takim samym zainteresowaniem jak cały rozdział,

W księżce trudno doszukać się błędów innych niż odwołanie się 
do twierdzenia o innym numerze niż należy lub (bardzo rzadko!) błęd 
literowy we wzorze. Recenzent dostrzegł tylko parę drobnych usterek 
innego typu, których zauważenie i usunięcie nie sprawi również Czy-
telnikowi żadnego kłopotu. Tu wspomnimy jedynie, że cięg zmiennych 
losowych T^, Tg, ... występujęcy w tezie twierdzenia Skorochoda o 
przedstawieniu sum Sn (tw. 2.1.1) nie jest - jak to piszę Autorzy 
- cięgiem momentów zatrzymania względem procesu Wienera, lecz jest 
cięgiem randomizowanych momentów zatrzymania względem tego procesu 
(wspominam o tej usterce, ponieważ Autorzy pomijajęc dowód twier-
dzenia Skorochoda utrudniaję czytelnikowi jej zauważenie i usunię-
cie) .
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