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Recenzja

C. Radhakrishna R ao, Statystyka i prawda, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa. 1994, z języka, angielskiego tłumaczyli Miclial Abra- 
liamowicz i Marek Męczarski.

W książce zawarta jest treść serii wykładów (po pewnym ich przereda-
gowaniu) wygłoszonych przez Autora jako Wykłady im. Ra.manujana Rady 
Badań Naukowych i Przemysłowych w Indiach w roku 1987. Autor jest wy-
bitną postacią na międzynarodowej arenie statystycznej. W słowie wstęp-
nym do książki dyrektor generalny Rady Badań Naukowych i Przemysło-
wych stwierdza, że „wykłady.. .były wysoko cenione orzez szerokie koła za-
wodowych statystyków, przez fizyków, chemików i biologów, przez uczniów 
i studentów oraz przez specjalistów i administratorów” . Można uznać, że 
książka jest adresowana do tak szerokiego kręgu czytelników. Konsekwencją 
tego jest fakt, że dla jednych czytelników pewne partie książki będą zbyt 
trudne, a dla innych -  inne partie będą nudnymi truizmami.

W recenzowanym wydaniu polskim książki nie dano podtytułu „Jak za-
prząc przypadek do pracy” , mimo że Autor pisze o nim w przedmowie.

Wstęp do książki, zatytułowany „Sriniva,sa Ramanujan: rzadko spoty-
kany fenomen” , zawiera uwagi o życiu i pewnych wynikach pracy tego znako-
mitego matemmatyka hinduskiego (1887-1920), którego pamięci poświęcona 
była wspomniana seria wykładów.

Poza wstępem, książka składa się z sześciu rozdziałów (z których każdy, 
oprócz drugiego, zawiera wykaz literatury), skorowidza nazwisk i skorowidza 
rzeczowego. Oto tytuły i treść kolejnych rozdziałów:

Rozdział 1. Niepewność, losowość i tworzenie nowej wiedzy.
W rozdziale tym Autor snuje opowiadania o niepewności i losowości, 

o liczbach losowych i ich generowaniu, o metodzie Monte Carlo i o niektórych
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jej zastosowaniach. Prowadzone są także rozważania filozoficzne dotyczące 
zdolności twórczej i roli losowości w niej.

Rozdział 2. Poskromienie niepewności: ewolucja statystyki.
Rozdział poświęcony jest krótkiemu omówieniu prehistorii i historii sta-

tystyki. Pod koniec rozdziału Autor stwierdza, że „pod względem wszech- 
obecności i otwierania wrót nowej wiedzy statystyka przewyższyła jakąkol-
wiek technologię, wynalazek lub ideę naukową bieżącego stulecia'” . Stwier-
dza, że statystyka jest równocześnie nauką, techniką i sztuką i że przyszłość 
statystyki leży we właściwym przekazywaniu idei statystycznych badaczom 
z innych gałęzi nauki.

Rozdział 3. Zasady i strategie analizy danych: krzyżowe badanie danych.
Najpierw opisano rozwój historyczny analizy danych. Następnie zwró-

cono uwagę na konieczność wstępnego zbadania danych celem wykrycia 
ewentualnych błędów w danych łub ich fałszowania. Wreszcie poruszono 
sprawę wyboru odpowiedniego modelu stochastycznego. Wskazano na trud-
ności pojawiające się przy opracowywaniu danych.

Rozdział 4. Zasady i strategie analizy danych: Rozkłady ważone i za-
kryte.

Jest to najbardziej zmatematyzowany rozdział. Autor referuje tu opra-
cowaną przez siebie teorię rozkładów ważonych (będących uogólnieniem roz-
kładów uciętych) oraz podaje przykłady jej zastosowań.

Rozdział 5. Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy.
Na str. 123 Autor stwierdza:
(1) „Zasadniczy przełom w naszym myśleniu dokonał się na początku 

obecnego stulecia, kiedy to uświadomiono sobie, że wnioskowanie 
indukcyjne -  chociaż niepewne -  można uczynić precyzyjnym przez 
określenie poziomu niepewności co do wyciągniętych wniosków.”

Dalej natomiast podaje 18 przykładów zastosować statystyki, wt których 
nie podaje się poziomu niepewności co do wyciągniętych wniosków.

Rozdział 6. Powszechne rozumienie statystyki: jak uczyć się z liczb.
Podano szereg uwag ogólnych o statystyce, różne ciekawostki statystycz-

ne, a także pewne informacje na temat przewidywania pogody i badania 
opinii publicznej.

* * *

W całej książce jest mnóstwo cytatów różnych ludzi i anegdot, prży czym 
zdarzają się powtórzenia; np. na str. 124 i 149 mamy identyczne cytaty 
Samuela Butlera, a na str. 75 i 155 są niemal identyczne anegdoty. Wątpliwe 
jednak, aby cytaty i anegdoty przekonały myślącego czytelnika o korzyściach 
płynących ze stosowania statystyki. Mogą to natomiast zrobić odpowiednie 
przykłady. Otóż robią to jedynie przykłady z ustępu 5.2, nie wymagające 
znajomości teorii statystyki. Przytoczę jeden z nich.
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Przykład 5.2.11. Wśród palm kokosowych wyróżnia się lewoskrętne i pra- 
woskrętne, w zależności od tego, jaką spiralę tworzą ich liście. Szukając cech, 
które różnią oba rodzaje palm, stwierdzono, że palmy lewoskrętne dają plon 
o 10% większy niż palmy prawoskrętne. Można by zająć się ciekawym za-
gadnieniem wyjaśnienia tego faktu. Jednakże fakt ten -  wyjaśniony czy nie 
-  ma duże znaczenie ekonomiczne: biorąc do plantacji jedynie palmy lewo-
skrętne zwiększamy plon otrzymany z plantacji. Podkreślam, że aby dojść 
do takiego wniosku, nie trzeba stosować żadnych teorii statystycznych. Wy-
starczy zastosować procenty.

Wątpię natomiast, aby o użyteczności statystyki mogły kogoś przekonać 
zagadnienia praktyczne rozważane w rozdziale 4, najbardziej zmatematy-
zowanym. Nie widać korzyści płynących z ich rozwiązania. W szczególności 
w ustępie 4.11 zagadnienie polega na oszacowaniu, wartości średniej rozkładu 
temperatur na powierzchni morza. Można zapytać, co nam to da? Ponadto 
rozwiązując zagadnienie przyjęto kilka założeń, których spełnienia w prak-
tyce nie można gwarantować.

Z rozważań książki nie widać, aby przełom, o którym była mowa w zdaniu 
( 1), dal cokolwiek z praktycznego punktu widzenia. Nie ma w książce na 
to ani jednego przykładu. Trudno bowiem za. taki uznać pseudopraktyczny 
przykład z ustępu 6.5:

„Przypuśćmy, że trzeba zdecydować, czy nosić ze sobą parasol, na pod-
stawie prognozy pogody „istnieje 60-procentowa. szansa deszczu nazajutrz” . 
Przypuśćmy dalej, że niewygoda spowodowana noszeniem ze sobą parasola 
w dowolnym dniu może być mierzona w jednostkach pieniężnych jako rn 
dolarów, a strata polegająca na zmoknięciu na deszczu z powodu braku pa-
rasola wynosi r dolarów (co za nierealne przypuszczenie! -  L.T.K.). Wtedy 
oczekiwane straty w dolarach przy dwu możliwych decyzjach, które można, 
podjąć, gdy szansa deszczu wynosi 60%, są następujące:

Decyzja Oczekiwana, strata,
Nosić parasol m
Nie nosić, parasola. 0,6 • r +  0,4 • 0 = 6 r /10

Można zminimalizować stratę, decydując się nosić parasol, jeżeli m < 6 r /ł0  
i nie nosić parasola, jeżeli m > 6r/10.

Jest to prosta, ilustracja, jak można miarę dokładności lub niedokład-
ności przewidywań wykorzystać do rozpatrzenia, następstw różnorodnych 
możliwych decyzji i do wyboru najlepszej.”

Ja bym powiedział, że jest to prosta ilustracja, jak niektórzy autorzy 
usiłują każde zagadnienie zmatematyzować. \'V związku z tym pozwolę so-
lne zacytować opinię laureata Medalu Fieldsa Rene Thoma (G. Sorman, 
Prawdziwi myśliciele naszych czasów, Czytelnik, Warszawa 1993, str. 61-62): 
« . . .  matematyzacja większości nauk jest zupełnie sztuczna. Jest; to „pewien
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chwyt, wywodzący się z mody na przeliczalność wszystkiego, na policzalność 
wszystkiego oraz z istnienia komputerów” . Jest to tego rodzaju matematy- 
zacja, która nie wnosi nic do rozumienia zjawisk, które chciałaby opisać.. . ».

Niestety, powszechnie panuje kult matematyki. Wydaje się, że zamiarem 
Autora książki było wzmocnienie tego kultu. Sądzę, że u bezkrytycznych 
czytelników wierzących autorytetom mogło to nastąpić. Jednakże u samo-
dzielnie myślących czytelników efekt powinien być odwrotny. Ustęp 5.2 po-
kazuje, że wiele faktycznych zastosować statystyki obywa się bez zbytniej 
ma.tematyzacji, a przykład z ustępu 6.5 wskazuje, że matematyzacja pew-
nych zagadnień jest po prostu śmieszna.




