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Treść i charakter książki. Książka zawiera krótki wykład podstawo-
wych, elementarnych metod statystyki matematycznej. Jest adresowana do 
czytelników zainteresowanych zastosowaniami. Jej układ odbiega znacznie 
od typowego podręcznika przeznaczonego dla tego kręgu czytelników. Kon-
cepcję wykładu można, według mnie, scharakteryzować w trzech punktach.
(1) Zakres omawianych metod nie jest duży. Autor stara się dokładnie wyja-

śnić sens kilku najpopularniejszych procedur statystycznych (testy istot-
ności, przedziały ufności) na prostych przykładach. Nacisk położony jest 
na poprawną (częstościową) interpretację wyników. Stale podkreślany 
jest fakt, że statystyka matematyczna traktuje dane jako wyniki (po-
wtarzalnego) doświadczenia losowego.

(2) Autor postanowił ograniczyć się do korzystania z rachunku prawdopo-
dobieństwa na poziomie nieznacznie tylko wykraczającym poza program 
szkoły średniej. Pojęcia probabilistyczne nie są zgromadzone na po-
czątku książki, ale są przypominane i wprowadzane stopniowo, w miarę 
potrzeby.

(3) Nie unika się w książce przykładów, w których nieprzemyślana budowa 
modelu lub powierzchowna interpretacja wyników prowadzą do błędów. 
Przeciwnie, takie właśnie przykłady są eksponowane i analizowane. 

Wydaje mi się, że autorowi udało się niełatwe zadanie: przy elementar-
nym poziomie wykładu, metody statystyczne są przedstawione bez defor-
mujących ich sens uproszczeń. Wyjątkiem jest Przykład 6 w punkcie 3.3 
rozdz. III, o czym piszę dalej. Oczywiście, przyjęte założenia zmusiły autora
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do pewnych kompromisów. Unikanie nużącej czytelnika pedanterii matema-
tycznej pociąga za sobą trudności w ścisłym zredagowaniu niektórych frag-
mentów. Autor ma duże doświadczenie dydaktyczne i wybrane przez niego 
kompromisowe rozwiązania są starannie przemyślane. Zauważyłem drobne 
niezręczności w sposobie prezentacji materiału tylko w dwóch miejscach.

Na stronie 12. autor nie mógł się zdecydować jak wprowadzić poję-
cie zmiennej losowej. W rezultacie podał dwie definicje, ale obie umieścił 
nie w tekście zasadniczym, tylko w przypisie. Pisze tak: „Potocznie przez 
zmienną losową rozumie się wielkość liczbową pojawiającą się w rezultacie 
wykonania doświadczenia losowego. Jest to zgodne z matematyczną definicją 
zmiennej losowej jako funkcji o wartościach liczbowych określoną na zbio-
rze możliwych wyników doświadczenia losowego.” Myślę, że ten przypis ani 
nie zadowoli pedantycznego czytelnika ani nie pozwoli mniej pedantycznemu 
czytelnikowi na zaakceptowanie nieformalnego określenia zmiennej losowej. 
Nota bene, składnia drugiego z cytowanych zdań jest, najłagodniej mówiąc, 
niezręczna.

Fragment wykładu na stronach 16. i 17. dotyczy poziomu istotności 
i mocy testu. Tuż obok siebie pojawiają się wzory

Jest to mylące. Czytelnik ma prawo podejrzewać, że chodzi tu o prawdopo-
dobieństwo (bezwarunkowe) i odpowiadające mu prawdopodobieństwo wa-
runkowe. Jeżeli się pisze a =  P(- ■ ■ \p ~  po), to już trzeba konsekwentnie 
napisać M ( p i) =  P ( • ■ ■ \p =  p\) i objaśnić, że po jest ustalone, a p\ jest 
zmienną (argumentem funkcji M).  Trudno. To jest cena jaką się płaci za re-
zygnację z pedantycznego zapisu w rodzaju Pq . Najwyraźniej autor nie mógł 
się zdecydować czy używać oznaczeń jawnie uwzględniających zależność roz-
kładu prawdopodobieństwa od parametru, czy też oznaczać każdy rozkład 
prawdopodobieństwa tym samym symbolem P  i poprzestać na słownym ob-
jaśnieniu, że jest to „prawdopodobieństwo [...] obliczone przy założeniu, że 
p =  p i ” (lub p =  pq ). Rezultatem niezdecydowania autora może być spore 
zamieszanie w umyśle słabiej przygotowanego czytelnika.

Są to jednak drobne uwagi. Uważani, że konstrukcja wykładu jest spójna 
i przeważnie dopracowana w szczegółach.

U wagi krytyczne. Moje poważniejsze zastrzeżenia dotyczą paragra-
fu 3 w rozdziale III. Cała książka ma podtytuł „Wykład i uwagi krytyczne” , 
zaś tytuł paragrafu brzmi „Uwagi o wnioskowaniu statystycznym”. Zgodnie 
z tym, „uwagi krytyczne” są rozsiane wszędzie, a omawiany paragraf jest
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punktem kulminacyjnym książki. Myślę, że tutaj autor dał się ponieść swojej 
pasji polemicznej i poważnie przesadził. Motywem przewodnim jest krytyka 
statystycznych testów istotności. Autor nie unika dosadnych sformułowań. 
Zacytujmy kilka fragmentów omawianego paragrafu.

„ Wyciąganie ostatecznych wniosków z jednokrotnego zastoso-
wania testu istotności jest nieuzasadnione i może być powodo-
wane jedynie względami psychologicznymi. ”

Z tym można się zgodzić: wnioskowanie statystyczne nie ma w istocie 
ambicji do ..ostateczneczności” . Dalej czytamy:

[...] (poziom istotności) „a może mieć tylko sens psycholo-
giczny. Nie należy więc przywiązywać zbyt dużej wagi do jed-
nokrotnego przeprowadzenia testu istotności [ . . .] ” ”

I jeszcze dalej:

„ Przywiązywanie wagi do jednokrotnego zastosowania testu 
istotności prowadzi do możliwości nadużyć i uprawiania pseu-
donauki, nawet jeżeli odrzucenie hipotezy H uznać nie za jej 
obalenie, ale za naukowy argument przeciwko niej.”

Są to poglądy skrajne. Sądzę, że nie zgodziłaby się z nimi większość 
statystyków. Nie zgadzam się i ja. Moim zdaniem, równie dobrze możnaby 
twierdzić, że w pojedynczym rzucie kostką prawdopodobieństwo ma tylko 
sens psychologiczny ale w rzucie pięciokrotnym ma już sens probabilistyczny. 
Czym innym jest świadomość faktu, że wnioskowanie statystyczne zawsze 
jest obarczone (możliwą do oszacowania) niepewnością, a czym innym kwe-
stionowanie sensowności takiego wnioskowania. Wielokrotne powtarzanie nie 
zmienia tu niczego, bo liczba powtórzeń zawsze będzie w rzeczywistości ogra-
niczona. Niepewność nigdy nie zniknie, tylko się zmniejszy.

Autor wikła się w sprzeczności. Krytykuje zawzięcie jednokrotne sto-
sowanie testów istotności. Swoją krytykę ilustruje Przykładami 4 i 5 w para-
grafie 3.1. Te przykłady pokazują mechanizm produkowania bzdur wskutek 
w ielokrotnego stosowania procedury przeznaczonej do jednokrotnego 
użycia. Nota bene oba przykłady są ważne i potrzebne. Tyle, że nie przystają 
do wcześniejszych wywodów autora.

Przede wszystkim uważam, że publikacja tego typu co recenzowana książ-
ka nie jest w łaściw ym  m iejscem  do prezentacji kontrowersyjnych poglą-
dów autora na częstościową interpretację prawdopodobieństwa. Tego bo-
wiem w istocie dotyczą cytowane zdania i znaczna część paragrafu 3. Nie 
domagam się, aby autor wypierał się swoich przekonań. W elementarnym 
podręczniku mógł jednak -  i powinien był -  ograniczyć się do „światopo-
glądowo neutralnych” uwag w rodzaju: żeby prawdopodobieństwo błędu, 
o którym mówi teoria, można było interpretować częstościowo -  trzeba wy-
obrazić sobie wielokrotne powtarzanie wnioskowania.
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Wreszcie, muszę wspomnieć o fragmencie książki, który budzi mój gorący 
sprzeciw. Przykład 6 w punkcie 3.3 zawiera groźne, moim zdaniem, pom ie-
szanie p o ję ć . Porównując postępowanie „statystyka specjalisty” (cudzy-
słów LTK) i „człowieka rozsądnego” (cudzysłów mój, WN), autor ignoruje 
fakt, że ci dwaj ludzie rozwiązują dwa różne zadania. „Statystyk specjali-
sta” testuje hipotezę zerową H(p < 0.46) przeciw hipotezie alternatywnej 
HAp  > 0.46). W samej naturze tostów istotności jestmprzywilejowanie hi-
potezy zerowej. Ustalając poziom istotności na 0.05, statystyk wyraża swoje 
przywiązanie do hipotezy zerowej. Nie odrzuca jej, bo nie czuje się zmu-
szony. Możemy się domyślać, że ów „specjalista” wie, co czyni. Może lek A 
ma doskonale znane wszystkie właściwości (brak efektów ubocznych, np.), 
zaś o leku B wiemy tylko tyle, ile możemy wywnioskować z 600-elementowej 
próby i boimy się niepewności takiego wnioskowania. Tylko w takiej sytuacji 
test istotności jest, właściwym narzędziem. „Człowiek rozsądny” rozwiązuje 
inne zadanie: traktuje obie hipotezy H i H\ równoprawnie. W tej sytuacji, 
oczywiście, próba przechyla wagę na korzyść H i. Co z tego, że [„rozsądny” ] 
„miałby rację” ? „Specjalista” wie, że nie jest, nieomylny, ale stara się unikać 
groźniejszych błędów polegających na pochopnym zastępowaniu wypróbo-
wanych leków. Musi za to zapłacić i ceną jest dłuższe oczekiwanie na po-
twierdzenie skuteczności nowej terapii. Jeżeli rzeczywiście p =  0.5, to dalsze 
badania doprowadzą do odrzucenia H . Póki co, decyzja „specjalisty” jest 
statystyczną realizacją zasady prirnum non nocere.

P odsum ow anie. Recenzowana książka wydaje mi się potrzebna i poży-
teczna. Jeżeli zniechęci część potencjalnych użytkowników statystyki mate-
matycznej do jej nieprzemyślanego stosowania, to dobrze. Jeżeli nie zachęci 
nikogo do stosowania statystyki matematycznej w przemyślany sposób, to 
trudno.

P.S. Rozmawiałem z panem L. T. Kubikiem na temat jego książki 
w grudniu ubiegłego roku. Planował nowe, rozszerzone wydanie. Zastana-
wiał się. wspólnie ze mną, które fragmenty książki należy zmienić i ulepszyć. 
Choć w wielu szczegółowych kwestiach, poruszonych w mojej recenzji, przy-
znawał mi rację, to pod jednym względem był nieustępliwy. Bardzo ostro 
mówił i pisał o takich zastosowaniach statystyki, w których widział in-
telektualne nadużycia.

To była nasza ostatnia rozmowa. Kilka dni później L. T. Kubik poniósł 
śmierć. Cześć jego pamięci.

Wojciech Niemiro
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