
J.R. BARRA

Matematyczne podstawy statystyki

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, str. 229, 

nakład 3000 + 250 egz., cena zł 50,- ISBN 83-01-02847-5. 

Tłumaczyły Elżbieta Pleszczyńska i Maria Wesołowska 

(Dane oryginału: Notions fondamentales de statsitiąue, Dunod, 

Faris 1971. Przekład powstał na podstawie aktualnej wersji 

maszynopisu przygotowywanego do wydania angielskiego).

W ostatnich kilkunastu latach dawał się dotkliwie odczuć brak 

nowoczesnego podręcznika uniwersyteckiego ze statystyki matema-

tycznej w języku polskim, z którego korzystaliby przede wszyst-

kim studenci matematyki. Nakłady wydanych wcześniej przekładów 

znakomitych dzieł H. Cramera ("Metody matematyczne w statystyce"
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PWN, Warszawa 1958} i E.L. Lehmanna ("Testowanie hipotez sta-

tystycznych", PWN, Warszawa 1968) zostały szybko wyczerpane.

Nie nadawały się już jako podstawa zaawansowanego wykładu po-

zycje rodzime, wielokrotnie wznawiane, znane książki M. Pisza 

"Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna" i S. 
Zubrzyckiego "Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa i statys-

tyki matematycznej", zresztą od dawna nie osiągalne w księgar-

niach. W tym czasie za granicą ukazało się wiele bardzo dob-

rych, interesujących książek ze statystyki, niektóre z nich by-

ły dostępne w Polsce w przekładach na język rosyjski. Na prze-

kłady polskie czekaliśmy jednak długo. W 1978 roku ukazało się 

tłumaczenie z języka angielskiego niewielkiej książeczki S.D. 

Silveya "Wnioskowanie statystyczne", w istocie jednak elemen-

tarnej. Dopiero niedawno, w 1982 roku, ukazały się dwie zna-

czące pozycje: przekład znanej książki G.R. Rao (polski tytuł 

"Modele liniowe statystyki matematycznej1,1 PWN, Warszawa ) i 

recenzowana tu książka. Nie liczę tu skryptów wydawanych przez 

uczelnie, bowiem mają one ograniczony zasięg rozpowszechnia-

nia. Wydaje się jednak, że mimo to luka na rynku wydawniczym 

nie została całkowicie wypełniona, nadal brakuje dobrego pod-

ręcznika akademickiego ze statystyki dla studentów matematyki.

Książka J.R. Barry "Notions fondamentales de statistiąue 

mathematiąue" (Dunod, Paryż 1971) jest znana w Polsce w kręgu 

specjalistów przynajmniej od 1974 roku, kiedy to ukazał się 

przekład rosyjski (Osnovnye ponjatija matematiceskoj statisti- 

ki, Mir, Moskva). Recenzowane polskie wydanie różni się znacz-

nie zawartością od pierwszego wydania francuskiego; jest ono 

tłumaczeniem angielskiej wersji oryginału. Autor dokonał zmian 

w rozdziałach 1-6 i 10-12, napisał na nowo rozdziały 7-9, usu-

nął rozdział 13, a ponadto dołączył do każdego rozdziału zada-

nia. Zmiany te wpłynęły korzystnie na jednolitość stylu książki.

Książka składa się z 12 rozdziałów oraz Dodatku. Zawiera 

ponadto bibliografię (66 pozycji) i skorowidz. Przedstawię w 

skrócie treść poszczególnych rozdziałów. Rozdział 1 poświęco-

ny jest opisowi matematycznego modelu obserwacji. Autor defi-

niuje w nim przestrzeń statystyczną, statystykę, próbę, rozkład
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empiryczny. Zwraca uwagę na odpowiedniki tych pojęć w teorii 

prawdopodobieństwa. Oryginalne pojęcia statystyczne, nie mają-

ce analogonćw w teorii prawdopodobieństwa, omówione są w roz-

dziale 2. Autor wprowadza tu pojęcia dostatecznego C-podciała 

i statystyki dostatecznej, omawia ich własności, podaje kryte-

rium faktoryzacji wraz z pełnym dowodem. Ponadto znajdujemy tu 

definicje <?-podciał i statystyk zupełnych, swobodnych i mini-

malnych dostatecznych względem rozważanej rodziny rozkładów 

prawdopodobieństwa. Są tu również twierdzenie Rao-Blackwella 

oraz twierdzenia o zależnościach między swobodą, zupełnością, 

dostatecznością i stochastyczną niezależnością. Rozdział 3 

jest poświęcony informacji statystycznej według koncepcji 

Pishera, a rozdział 4 - podstawowym pojęciem wnioskowania sta-

tystycznego. Znajdujemy w tym rozdziale definicje statystycz-

nego problemu decyzyjnego, strategii, przestrzeni decyzji, 

testu, estymatora, zbioru ufności, a także wprowadzenie częś-

ciowego porządku w przestrzeni strategii, indukowanego przez 

funkcję strat. Godna uwagi jest ścisła definicja parametru za-

kłócającego. W rozdziale 5 autor szczegółowo omawia testowa-

nie hipotez statystycznych. Ujęcie tego zagadnienia przez 

Barrę różni się od ujęcia Lehmanna. Barra nazywa poziomem is-

totności testu to, co w ujęciu tradycyjnym nazywa się rozmia-

rem testu. Dlatego nie spotykamy tu definicji testu jednostaj-

nie najmocniejszego na ustalonym poziomie istotności, ale de-

finicję testu jednostajnie najmocniejszego. W rozważaniach na 

ten temat dominują idee teorii statystycznych funkcji decyzyj-

nych, autor wprowadza definicję częściowego porządku, induko-

wanego przez funkcję mocy testu i stąd pojawiają się pojęcia 

testu dopuszczalnego i ąuasi-dopuszczalnego. Znajdujemy nastę-

pnie definicje testu podobnego, nieobciążonego, jednostajnie 

najmocniejszego i jednostajnie najmocniejszego w klasie testów 

nieobciążonych. Liczne są twierdzenia o związkach między tymi 

pojęciami, szkoda wielka jednak, że nie zostały one zilustrowa-

ne żadnym przykładem. Podobnie zresztą jak lemat Neymana-Pear- 

sona, podany w ogólnej postaci. Rozdział ten zamyka krótka in-

formacja o innych metodach testowania hipotez statystycznych.
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Rozdział 6 jest krótki i poświęcony jest estymacji statystycz-

nej. Zawiera jedynie omówienie estymatorów nieobciążonych o 

minimalnej wariancji i zbiorów ufności. Nie znajdziemy tu nic 

o estymatorach otrzymanych metodą największej wiarogodności 

ani o estymacji bayesowskiej, minimaksowej czy zagadnieniu do-

puszczalności estymatorów. Moim zdaniem jest to duża luka w 

książce, która ma byó podręcznikiem statystyki, zwłaszcza, że 

autor w rozdziale 4 wprowadził ogólne pojęcia i rozwinięcie 

ich w rozdziale 6 nie sprawiłoby problemu. W rozdziale 7 autor 

w elegancki sposób przedstawia własności wielowymiarowego roż- 

kładu normalnego i rozkładów z nim związanych. Twierdzenia te-

go rozdziału są wykorzystane w rozdziale 8, poświęconym macie-

rzom losowym i uogólnionym rozkładom gamma i beta, oraz w roz-

dziale 9, omawiającym statystyczne zagadnienia w liniowych nor-

malnych przestrzeniach statystycznych. Znajdujemy tu podstawo-

we twierdzenia analizy wariancji i przedstawienie niektórych 

zagadnień planowania doświadczeń. Należy w tym miejscu przes-

trzec przyszłego czytelnika przed znacznym sformalizowaniem 

tekstu. Czytelnik zaawansowany w modelach liniowych, wykształ-

cony np. na książce Rao, może mieć spore kłopoty ze swobodnym 

czytaniem tych rodziałów, nie mówiąc już o czytelniku począt-

kującym. Jako ciekawostkę można tu odnotować fakt, źe w książ-

ce nie znajdziemy terminów "rozkład Studenta", "rozkład P Fishe- 

ra-Snedecora", a nazwa "test Studenta" pojawia się dokładnie 

jeden raz, w tekście jednego z zadań. Następne rozdziały 10 i 11 

zawierają szczegółową analizę wykładniczych przestrzeni statys-

tycznych. Godna podkreślenia jest elegancja, z jaką autor przed-

stawia trudne analitycznie zagadnienia: własności wykładniczych 

przestrzeni statystycznych, istnienie statystyk dostatecznych 

w tych przestrzeniach, niezupełność w wykładniczych przestrze-

niach statystycznych, problem Behrensa-Fishera i testowanie hi-

potez w tych przestrzeniach. Osobliwością książki, w dobrym te-

go słowa znaczeniu, jest bez wątpienia rozdział 12. Zagadnień 

tu przedstawionych nie spotyka się w innych podręcznikach sta-

tystyki. W rozdziale tym autor omawia niektóre metody analizy 

funkcjonalnej w zastosowaniu do statystyki matematycznej.
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Znajdujemy tu twierdzenia o transformacie Laplace*a, teorię 

statystyk dostatecznych o minimalnym wymiarze, definicje 

i własności przestrzeni funkcyjnych statystyk, twierdzenia o 

istnieniu zdarzeń swobodnych, twierdzenie odwrotne do lematu 

Neymana-Pearsona w dość ogólnej postaci i twierdzenie Linnika

0 postaci statystyk scentrowanych na niezupełnej wykładniczej 

przestrzeni statystycznej z więzami. Jest to już bardzo zaawan-

sowana teoretycznie statystyka. W Dodatku autor zawarł twier-
dzenia o warunkowych wartościach oczekiwanych i prawdopodobień-

stwach warunkowych, bez których nie sposób wyłożyć teorii sta-

tystyk dostatecznych.

Z tego przeglądu treści książki wynika, że nie jest to 

książka elementarna. Nie ma tu opisu metod i technik statystycz 

nych, przykładów zastosowań i praktycznej interpretacji pojęć. 

Jest to ścisły, aksjomatyczny, zaawansowany teoretycznie i trud 

ny wykład podstaw statystyki. Korzystanie z tej książki wymaga 

od czytelnika nie tylko dobrej znajomości analizy, algebry, teo 

rii funkcji rzeczywistych, teorii miary i rachunku prawdopodo-

bieństwa, ale również i samej statystyki, jej podstawowych me-

tod i ich zastosowań. Nie można z tej książki nauczyć się sta-

tystyki matematycznej, można jedynie z jej pomocą uporządkować

1 ugruntować jej znajomość. Nie wydaje mi się zatem możliwe 

oparcie na książce Barry kursowego wykładu ze statystyki dla 

studentów matematyki, ich najpierw należy nauczyć statystyki. 

Natomiast powinni tę książkę poznać doktoranci i statystycy 

pracujący naukowo. Być może z pożytkiem przeczytaliby ją rów-

nież matematycy, specjaliści w innych działach, dla zorientowa-

nia się w przybliżeniu, czym jest współczesna statystyka. Z te-

go względu mam wątpliwości co do trafności wyboru tej książki 

do przedstawienia polskiemu czytelnikowi. Nakład, niemały jak 

na nasze zwyczaje i możliwości, 3250 egzemplarzy (dla porówna-

nia książka Lehmanna ukazała si§ w nakładzie 2700 egzemplarzy, 

a książka R80 w nakładzie 275 0 egzemplarzy) , prawdopodobnie 

szybko zostanie sprzedany, jeśli już to się nie stało, bowiem 

książek ze statystyki jest brak w ogóle, ale przypuszczalnie 

większość nabywców tej książki szybko odstawi ją na półkę, po
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przeczytaniu dwóch pierwszych rozdziałów. W końcu statystyków 

pracujących naukowo i doktorantów nie jest w Polsce zhyt wielu, 

a ci najczęściej znają języki obce w stopniu wystarczającym, 

by móc czytaó w oryginale bądź w tłumaczeniu na język rosyjski.

Pomimo tych uwag nie można nie przyznać, że jest to książ-

ka niebanalna, a przez to i wartościowa. Dużą zaletą książki, 

oprócz wymienionych w omówieniu treści, jest ścisłość defini-

cji i twierdzeń, zwięzłość dowodów i zwięzłość książki jako 

całości: w niewielkiej objętości autor zawarł obszerny mate-

riał. Osiągnął to przez daleko posuniętą formalizację tekstu, 

która z drugiej strony utrudnia nieco czytanie. Miejscami od-

czuwa się brak przykładów i komentarzy. Lukę tę częściowo wy-

pełniają liczne przypisy tłumaczek, niektóre o wysokiej war-

tości merytorycznej, pozwalające na łatwiejsze zorientowanie 

się w różnicach między ujęciem pewnych problemów przez Barrę 

a ujęciem tradycyjnym, korygujące nieścisłości autora, a tak-

że wyjaśniające kwestie terminologiczne. Do zalet książki nale-

ży umieszczenie dużej liczby (ponad 20 0) zadań, będących w za-

myśle autora uzupełnieniem tekstu. Niektóre z nich są bardzo 

ciekawe i nie spotykane w innych zbiorach zadań; należy się 

spodziewać, że właśnie te partie książki będą wykorzystane 

przez prowadzących zajęcia ze studentami. Przy lekturze teks-

tu zadań nietrudno spostrzec, że styl ich różni się znacznie 

od stylu paragrafów. Trafiają się tam określenia żargonowe, 

których w głównym tekście się nie spotyka i które nigdzie nie 

są objaśnione: np. "Próba o liczności n z rozkładu..." (str. 

721-̂, 721, 731), "próba z populacji" (str. 155-j -j), "średnia 
próbkowa", "próbkowa kowariancja" (str. 1 5 6®).

Książka nie jest wolna i od innych usterek i nieścisłości. 

Niektóre z nich zostały poprawione przez tłumaczki, ale są i 

takie, które pojawiły się przypuszczalnie w tłumaczeniu, a nie 

było ich w oryginale francuskim (tekst angielski, z którego 

dokonano przekładu nie był dla mnie dostępny). Oto niektóre z 

ważniejszych, zauważonych przeze mnie usterek:

str. 13y po słowach "statystyki X" należy dodać "całkowalnej";

1 7 **̂ nie wiadomo, co to znaczy "zbiory danych, które nie 
są od siebie uzależnione";
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str. 31-jo równość PCBp') = 1 nie wynika z własności D.4.7;

6016 powinno być P-j , a nie ;

7 2^ nie wyjaśniono, co znaczy "z danym ryzykiem"}

76^ i w kilkunastu innych miejscach - iloczyn skalarny 

wektorów u i v oznacza się symbolem <ulv>, podczas 

gdy na str. 23*14 używa się symbolu (u,v>;

77*13 definicja estymatora efektywnego jest przestarzała, 
celowy byłby tu przypis odsyłający do prac C.R. 

Blytha (Ann. Statist. 2 (1974)) i C.R. Blytha i 

D.M. Robertsa (Proceedings of 6-th Berkeley Sympo- 

sium on Math. Statist. Prob. (1972)) ;
881 zad. 6.1. - nie ma w tekście formalnej definicji

estymatora optymalnego, należy się domyślać, że 

chodzi to o estymator nieobciążony o minimalnej 
warianc j i;

81 ą zad. 6.2.b. - brakuje niektórych założeń o funkcji

81^^ zad. 6.3. - brakuje założenia całkowalności funk-

cji T;

90-91 dowód twierdzenia 7.3.2 nie jest ścisły;

131^ nie wiadomo, co to znaczy "hipotezy zależne",

155, 157, zad. 9.5. i 9.26 są nieprecyzyjnie sformułowane;

169g powinno być "parametru f (m, <r)";

182^ takie określenie testu prawostronnego nie jest

zgodne z definicją 11,2.1, powinno być "lewostron-
nego ";

1 8 4*1^ w tezie twierdzenia 11,4.1 powinno być "JNMNO";

187-j-j zadanie 11.14  jest nieprecyzyjnie sformułowane;

193 przydałby się przypis zaznaczający wyraźnie, że 

chodzi tu o pochodną funkcji określonej na Rn o 

wartościach w R , zdefiniowaną np. u Dieudonne [131;
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str. 194.4 - 5 nieścisłe sformułowanie definicji 1 2 .2 .1 ; powinno 

być ”1 ) każdy podzbiór borelowski zbioru Q ..." i 

"2) zbiór borelowski zawarty w Q ";

200® zdefiniowano "atom przestrzeni" a nie atom miary,

które to pojęcie używane jest również na str. 208^.

W kilku miejscach zauważyłem w odsyłaczach do innych par-

tii tekstu błędne oznaczenia twierdzeń i definicji, np. nie ma 

w książce twierdzenia 5.5.5 (str. I862), zamiast D.4.3 na str. 
23-|3 powinno być D.4.14. Niektóre symbole nie są zdefiniowane 

i znaczenia ich trzeba się domyślać, inne znów zdefiniowane 

są w późniejszych częściach tekstu. Szkoda, że nie zamieszczo-

no w książce skorowidzu oznaczeń, taki właśnie znajduje się w 

wydaniach francuskim i rosyjskim. Liczne są błędne odsyłacze 

do bibliografii, np. na str. 2 19 powinno być [5 2 3, na str.

1 585 powinno być £1 3], na str. 1 9 0-jg powinno być [4 6], na str. 

20111 powinno być "[41], str. 226-233". W paragrafie 12.2 pra-

wie wszystkie odsyłacze są błędne, tak samo w paragrafach D.1 

i D.2. W bibliografii pod numerem 44 powinien znajdować się 

polski przekład książki Lehmanna, wobec czego odsyłacze na str. 

19 2 i ^32 błęóne. Ponadto byłoby chyba pożyteczne dla pol-
skiego czytelnika, gdyby tłumaczki zaznaczyły, które z pozycji 

bibliograficznych są dostępne w języku rosyjskim (osiągalne w 

Polsce dużo łatwiej niż wydania oryginalne). 0 ile wiem, nale-

żą do nich pozycje 1 , 6 , 8 , 1 3 , 1 4 , 2 7 , 28, 32, 37, 51, 5 2 ,

57, 59, 61, 62, 6 4 . Taka informacja bardzo ułatwiłaby studiowa-
nie nie tylko tej książki.

Na koniec chciałbym wspomnieć o stronie językowej przekła-

du. Uważam, że tłumaczki świetnie poradziły sobie z poważnymi 

problemami terminologicznymi. Jest to bardzo cenne osiągnię-

cie, każdy przekład obcojęzycznej książki ze statystyki wzboga-

ca polską terminologię statystyczną, której daleko jeszcze do 

doskonałości. Terminy "przestrzeń statystyczna", "produkt prze-

strzeni statystycznych", "próba" (we właściwym rozumieniu tego 

terminu), "statystyka swobodna", "statystyka scentrowana" wyda-

ją się trafne i mają szanąe wejść na stałe do naszej terminolo-
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gii. Jeśli można mieć zastrzeżenia do języka przekładu, to chcę 

zwrócić uwagę na określenia przymiotnikowe. Wydaje mi się, że 

lepiej brzmią np. "wykładnicza przestrzeń statystyczna", "li-

niowa normalna przestrzeń statystyczna", "podstawowe twierdz 

nie", "nieosobliwy rozkład gamma", "niezupełna wykładnicza 

przestrzeń statystyczna", "zerowy obraz", niż np. "przestrzeń 

statystyczna wykładnicza niezupełna analityczna" (str. 169^8).

Z innych usterek językowych wymieńmy jeszcze: str. 7 2*12f 9 4I3 

lepiej "obliczyć" niż "policzyć", str. 123® powinno być "jest" 

a nie "będzie", str. 127 - niezbyt fortunna interpunkcja w za-

łożeniach tw. 9*21, str. 164^ niezbyt szczęśliwe rozpoczęcie 

zdania od "Co kończy...", str. 17712 lepiej "skoncentrowaną" 

niż "zlokalizowaną", str. 184^3 powinno być "dowód twierdze-

nia we wszystkich trzech przypadkach":•dowodzimy twierdzenie, 
a nie przypadki.

JAROSŁAW BARTOSZEWICZ




