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W roku opublikowania polskiego przekładu książki C. R. Rao mija 
dziewięć lat od ukazania się drugiego już jej wydania w serii 
Wileya „Prawdopodobieństwo i Statystyka Matematyczna", czterna-
ście lat od wydania przekładu rosyjskiego, dziewięć lat od wydania 
przekładu niemieckiego oraz cztery lata od wydania przekładu cze-
skiego. Fakty te, świadczące o dużej popularności księżki, w któ-
rej kompetentnie i umiejętnie zaprezentowano szeroki wachlarz 
współczesnych metod statystycznych, pośrednio potwierdzają ugrun-
towaną już opinię o dużej wartości tekstu. Zwalnia mnie to w za-
sadzie od formułowania zarówno ogólnych jak i szczegółowych ocen 
zawartego w książce materiału. Ograniczę się zatem do tego, co w 
każdym razie winien jestem Czytelnikowi recenzji, a więc do przed-
stawienia poszczególnych rozdziałów oraz do podania uwag o polskim 
przekładzie dzieła.

Pierwszy z ośmiu rozdziałów książki poświęcony jest algebrze 
liniowej, która stanowi narzędzie najczęściej przez autora wyko-
rzystywane w dalszym wykładzie. Rozdział ten nosi tytuł: „Algebra 
wektorów i macierzy" i poza standardowymi wiadomościami z tego 
przedmiotu zawiera podstawowe elementy teorii uogólnionych macie-
rzy odwrotnych oraz interesujący zbiór twierdzeń dotyczących war-
tości ekstremalnych form kwadratowych.

W rozdziale drugim, „Teoria prawdopodobieństwa. Metody i tech-
nika", zostały zebrane podstawowe pojęcia i twierdzenia rachunku 
prawdopodobieństwa. Rozważania te wiążą się bezpośrednio z treścię 
rozdziału trzeciego pt, „Ciągłe modele probabilistyczne", w którym 
Czytelnik znajdzie między innymi bogatą kolekcję modeli prowadzą-
cych do rozkładu normalnego, a ponadto omówienie szeregu rozkładów 
z próby odgrywających istotną rolę we wnioskowaniu statystycznym.

Rozdział czwarty, „Metoda najmniejszych kwadratów i analiza 
wariancji", jest najobszerniejszy i poza teorię estymacji metodą 
najmniejszych kwadratów w ogólnym modelu Gaussa-Markowa, elemen-
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tami teorii estymacji przedziałowej oraz teorię testowania hipote-
zy liniowej zawiera opis wielu szczegółowych modeli liniowych bo-
gato ilustrowany nietrywialnymi przykładami. Pozwala to na ukaza-
nie Czytelnikowi praktycznych sposobów wnioskowania z modelu linio-
wego przy zachowaniu należytej ostrożności i staranności.

Na treść rozdziału piętego, „Kryteria i metody estymacji", 
składa się przeględ podstawowych teorii estymacyjnych oraz metod 
konstrukcji estymatorów. Rozdział następny, „Teoria i metody du-
żych prób", poświęcony jest w głównej swojej części testom umożli-
wia jęcym weryfikację założeń modelowych.

Kolejny rozdział, siódmy, „Teoria wnioskowania statystycznego", 
będęcy swego rodzaju zwieńczeniem materiału wyłożonego w rozdzia-
łach wcześniejszych zawiera również metody tam nie prezentowane.
I tak, poza ogólnę teorię weryfikacji hipotez statystycznych oraz 
ogólnę metodę konstrukcji zbiorów ufności, w rozdziale tym Czy-
telnik znajdzie podstawy analizy sekwencyjnej, analizy identyfika-
cji, a także omówienie metod nieparametrycznych.

Ostatni z rozdziałów, „Analiza wielowymiarowa", jest obszernym 
wprowadzeniem do zagadnień wnioskowania statystycznego na podsta-
wie obserwacji wielowymiarowych. Została tutaj omówiona wielozmien- 
na analiza wariancji, analiza dyskryminacji, a także zagadnienie 
korelacji kanonicznych.

Powyższę prezentację należy uzupełnić stwierdzeniem, iż księżka 
zawiera nie tylko rozważania teoretyczne ujęte w ramy definicji, 
twierdzeń i dowodów, lecz że prawie każda zamieszczona w niej me-
toda wnioskowania statystycznego ilustrowana jest jednym będź kil-
koma interesujęcymi przykładami oraz że w każdym rozdziale znajdu-
ję się liczne zadania uzupełniajęce, a także wykaz literatury cyto-
wanej. Imponujęca bibliografia prac autora (9 pozycji księżkowych 
oraz 188 artykułów), staraniem tłumacza uzupełniona do roku 1979, 
kończy dzieło.

Przechodzęc do uwag o polskim przekładzie księźki należy prze-
de wszystkim wyjaśnić, że różni się on w kilku fragmentach od ory- 
9inału. Zmiany sę następujęce:
(a) wprowadzono uogólnienie twierdzenia (v) (str. 82-83) dotyczę-

cego aproksymacji macierzowej,
(b) w pierwszym rozdziale dodano zadania 34-38 (str. 96-98),
(c) opuszczono skorowidz nazwisk autorów,
(d) opuszczono skorowidz rzeczowy.
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Jeżeli dwie pierwsze z wprowadzonych zmian wzbogacają książkę, 
i tylko żałować należy, że odpowiednimi przypisami nie zostało to 
w przekładzie uwidocznione, to dwie zmiany ostatnie przekład zubo-
żają. Brak skorowidza rzeczowego uniemożliwia wręcz spełnianie 
przez przekład funkcji encyklopedycznej, którą z powodzeniem pełni 
oryginał.

Innego rodzaju odstępstwem przekładu od pierwowzoru są uzupeł-
nienia odwołań autorskich do literatury światowej odwołaniami do 
literatury polskiej wprowadzonymi przez tłumacza. Inicjatywa ta 
jest godna pochwały. Wydaje się jednak, że Czytelnik winien być 
o takich innowacjach poinformowany.

Kolejna uwaga dotyczy korekty książki, która nie była wystar-
czająco staranna. Co prawda w przekładzie usunięto szereg usterek 
oryginału, lecz niezależnie popełniono wiele błędów nowych. Sta-
wia to recenzenta w trudnej sytuacji wypisywania długiej listy 
błędów zauważonych. Ograniczę się zatem do przedstawienia tylko 
tych usterek, których rozszyfrowanie może nastręczać pewne trud-
ności. Oto ich wykaz:
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W przekładzie zauważyłem ponadto usterki wypaczajęce sens me-
rytoryczny tłumaczonych zdań. I tak, wyjaśnienie na stronie 66 
zaczynajęce się od słów: „Ax oznacza macierz pełnego rzędu ..." 
(66iq), którego nb. brak w oryginale, powinno brzmieć: „ A x ozna-
cza macierz maksymalnego rzędu ...” . Na stronie 70 zamiast "x jest 
punktem zewnętrznym" (70^^) powinno być „x jest punktem wewnętrz-
nym", a na stronie 87 określenie: „zbiór wektorów jednostkowych" 
(87g) powinno być zastępione zdaniem: „zbiór wektorów o długości 
jeden". Wreszcie na str. 532 w celu poprawienia usterki należy 
stwierdzenie: „w przypadku, gdy 2  jest macierzę pełnego rzędu" 
(53216) poprzedzić słowem „jak" i przestawić na koniec zdania.

Na koniec refleksja natury ogólniejszej. Mianowicie,fakt prze-
tłumaczenia tej wybitnej księżki, która bez reklamy znajdzie sze-
roki kręg pilnych Czytelników, jest budujęcy. Równocześnie jednak 
wydanie przekładu z tak dużym opóźnieniem w stosunku do oryginału 
nie może napawać zachwytem i wymaga zastanowienia nad potrzebę 
udoskonalenia naszych reakcji wydawniczych na zdarzenia zachodzęce 
w naukowym ruchu wydawniczym za granicę.
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