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Impuls do napisania tej małej sztuki dał 

mi ktoś, kogo nie mam odwagi nazwać przy

jacielem, albowiem jest to dla mnie mistrz 

nad mistrze, wzór niedościgniony. Człowiek 

ten wstaje regularnie o szóstej pięć, o siód

mej wypija swoją kawę z mlekiem, o siódmej 

piętnaście siada do biurka i pracuje do 

czternastej trzydzieści. W jego życiu nie ma 
kiepskich dni, dni pochmurnych i nieuda
nych. Jest to, powiedzmy sobie otwarcie, nie

sympatyczny pedant, oschły myślic~el, szcze
gólne połączenie ascezy z sybarytyzmem. 

Ubiera się zawsze w miękkie, popieląte fla

nele, ·złorzeczy motoryzacji, uznaje tylko pie

sze spacery, codziennie między czwartą 

a szóstą .po południu, z wyjątkiem czwart

ków, kiedy w tych samych godzinach przyj

muje gości. 

Człowiek ten postawił sobie za cel wyeli
minowanie przypadku ze swego życia i - po
dejrzewam, że jest- on jedyną ludzką istotą, 

której ta sztuka napratwdę się udała. T01też 
nie dziwi. mnie wcale, że pd cichu, w naj

większej dyskrecji, pasjonuje · się on grą. De

monstrując głośno swą odrazę do kart, w ci

szy serca rozgrywa sam ze sobą oszałamia
jące, karkołomne partie „oczka" i pokera, 

rozbija banki w ruletce, a że wszystko, co 

czyni, zwykł czynić solidnie, przeto i swoją 

słabość do hazardu oparł na mocnych nauko
wych podstawach. Wśród jego osobistych no
tatek, które mi łaskawie udostępnił do wglą
du, znalazłem, za J. D. Williamsem, opowia
danie Franka Stocktona Lady czy tygrys?, 
opracowiane z punktu teorii gier. Opowiada
nie jest samo w sobie proste i okrutne. Kró
lewna kocha się w paziu. Dowiaduje się 

o tym król i zdjęty gniewem skazuje pazia 

na otwarcie jednych z dwojga drzwi. Za jed
nymi z nich jest królewna, za 1drugimi tyg
rys ... Na szczęście królewna przejrz2ła zamia

ry srogiego ojca, daje znak paziowi i wska
zuje mu drzwi, które powinien otworzyć. 

W świetle teorii gier przytoczone opowia
danko staje się o wiele bardziej zawiłe. Bo 

a nuż królewna kocha pazia nie dość mocno, 
a przy tym jest osóbką przewrotną i dany 



przez nią sygnał jest fałszywy? .„ Teoria gier 
podsuwa biednemu paziowi trzy sposoby wy
dostania się z o;presji, trzy strategie do wy
boru: strategię zaufania, strategię niewiary 
i strategię ,wątpliwości. O resztę niech się 
już martwi sam„. 

Tyle z notatek pana w miękkim flanelo
wym ubraniu~ Nie będzie się gniewał na 
mnie, że zdra<:Izam pewną jego tajemnicę. 

Otóż, unikając rozgłosu, wniósł do teorii gier 
swój wkład niezwykle oryginalny. Jest to 
precyzyjne i wszechstronne opracowanie re
guł wejścia do gry. Nad podobnym opraco
wa"niem reguł wyjścia z gry człowiek ten 
biedzi się po dzień dzisiejszy. 

Krzysztof Gruszczyński 
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