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POKEROWA BAKA

W

2003 roku zaczÈï siÚ „pokerowy boom” — coĂ w rodzaju gorÈczki spekulacyjnej, w czasie której liczba nowych, niedoĂwiadczonych graczy rosïa wykïadniczo i nawet przeciÚtna umiejÚtnoĂÊ gry w pokera pozwalaïa na osiÈgniÚcie doĂÊ
duĝych zysków. Moĝna wskazaÊ dwie bezpoĂrednie i wzajemnie powiÈzane przyczyny tego zjawiska. PierwszÈ byï rozegrany w 2003 roku w Las Vegas gïówny turniej z cyklu World Series of Poker, zakoñczony zwyciÚstwem 27-letniego amatora
z Nashville, ksiÚgowego o wymownym nazwisku Chris Moneymaker. Czïowiek
ten byï ucieleĂnieniem zwyczajnego pokerzysty: lekko przysadzistym, nudnawym
urzÚdnikiem, który dziÚki niekoñczÈcej siÚ serii odwaĝnych blefów i szczÚĂliwych
ciÈgnieñ przemieniï 39 dolarów opïaty za udziaï w internetowym turnieju kwalifikacyjnym w 2,5 miliona dolarów nagrody gïównej.
Stacja telewizyjna ESPN nakrÚciïa szeĂcioodcinkowy miniserial dokumentalny
poĂwiÚcony osiÈgniÚciu Moneymakera i powtarzaïa emisjÚ do znudzenia co wieczór
w dni robocze aĝ do momentu rozpoczÚcia sezonu bejsbolowego. Byïa to cudowna
reklama „dyscypliny sportu” zwanej pokerem, która do tego czasu miaïa opiniÚ podejrzanej, archaicznej i odstrÚczajÈcej. Nagle wszyscy ïysiejÈcy, grubawi ksiÚgowi,
którzy juĝ dawno porzucili marzenia o sportowej karierze godnej Michaela Jordana
albo Dereka Jetera, zobaczyli w Moneymakerze kogoĂ podobnego do siebie, kto miaï
takÈ samÈ pracÚ jak oni, ale w ciÈgu kilku tygodni z anonimowego amatora staï siÚ
zwyciÚzcÈ najwiÚkszego turnieju pokerowego na Ăwiecie.
Stacja ESPN w swoich relacjach pokazywaïa jednak bardzo okrojonÈ wersjÚ tego, co dzieje siÚ przy zielonym stoliku. Z jednej strony ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ
streszczenia czterdziestu godzin gry z udziaïem ponad oĂmiuset graczy w szeĂciu
godzinach materiaïu filmowego pokazano tylko niewielki odsetek ukïadów kart
(„rÈk”) biorÈcych udziaï w grze. Z drugiej strony dziÚki sprytnemu zastosowaniu miniaturowych kamer rozmieszczonych obok graczy na obwodzie stoïu telewidzowie
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mieli wglÈd nie tylko w karty Moneymakera, ale takĝe jego rywali, co sprawiïo,
ĝe mogli siÚ poczuÊ jasnowidzami. Poker jest bardzo ïatwÈ grÈ, kiedy zna siÚ karty
przeciwnika.
Moneymaker zostaï obsadzony w roli czïowieka nieomylnego. Komentatorzy
wychwalali zagrania, które po dokïadniejszej analizie naleĝaïo uznaÊ za kiepskie:
pochopne blefy oceniano jako odwaĝne, a przedwczesne pasy jako przenikliwe. Moneymaker nie byï przedstawiany jako niewiele odbiegajÈcy od Ăredniej póïgïówek,
któremu raz w ĝyciu szïa karta* 1, lecz jako pokerowy geniusz, który dziÚki niezwykïej przebiegïoĂci z dnia na dzieñ staï siÚ Ăwiatowej klasy graczem.
Telewidzom wmówiono, ĝe poker jest bardzo ïatwÈ i dochodowÈ grÈ o niezwykle
wartkiej akcji, choÊ w rzeczywistoĂci nic z tego nie jest prawdÈ. Wiele osób doszïo
do wniosku, ĝe od sukcesu porównywalnego z wygranÈ ksiÚgowego z Nashville
dzieli je tylko podróĝ do Vegas. Liczba uczestników gïównego turnieju World Series
of Poker z opïatÈ wpisowÈ wynoszÈcÈ 10 tysiÚcy dolarów wzrosïa z poziomu 839
w roku wygranej Moneymakera do 8773 trzy lata póěniej.

RYSUNEK 10.1. LICZBA UCZESTNIKÓW GÓWNEGO TURNIEJU WORLD SERIES OF POKER
W LATACH 1970 – 2006

Byïem jednÈ z takich osób2. Przez chwilÚ ĝyïem w pokerowym Ănie, który jednak
szybko siÚ rozwiaï. Przekonaïem siÚ, ĝe poker zajmuje miejsce na mglistym pograniczu sygnaïu i szumu. Kilka lat poĂwiÚconych na grÚ pozwoliïo mi znacznie lepiej
zrozumieÊ rolÚ przypadku w ĝyciu czïowieka oraz znaczenie zïudzeñ, które siÚ z niego rodzÈ, gdy próbujemy zrozumieÊ Ăwiat i przewidzieÊ rozwój wypadków.
*

Od czasu wygranej w Las Vegas Moneymaker zarabia na pokerze „tylko” okoïo
110 tysiÚcy dolarów rocznie przed odliczeniem wysokich opïat wpisowych pobieranych
przez organizatorów turniejów.
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PoczÈtek pokerowego snu
Drugim katalizatorem pokerowego boomu byï internet. W sieci moĝna byïo graÊ
w karty juĝ od 1998 roku, ale popularnoĂÊ tej formy rozrywki zaczÚïa rosnÈÊ w 2003
roku, gdy takie firmy jak Party Poker i PokerStars przystÈpiïy do bardziej agresywnego reklamowania swoich usïug w gÈszczu przepisów dotyczÈcych hazardu internetowego. Gracze z caïego Ăwiata ruszyli do wirtualnych domów gry, przezwyciÚĝajÈc wïasne zastrzeĝenia dotyczÈce ich bezpieczeñstwa i legalnoĂci. Serwisy pokerowe
oferowaïy wiele udogodnieñ: caïodobowy dostÚp do róĝnych odmian pokera ze
stawkami wahajÈcymi siÚ od kilku centów do kilkuset dolarów, szybkie tempo gry
(komputer tasuje i rozdaje karty znacznie szybciej niĝ krupier z krwi i koĂci, a w dodatku nie trzeba mu dawaÊ napiwków) oraz komfort gry we wïasnym domu, a nie
w zadymionym, podupadïym kasynie.
Wykonywaïem wtedy podobnÈ pracÚ jak Moneymaker — jak juĝ wczeĂniej napisaïem, byïem konsultantem ekonomicznym w firmie ksiÚgowej KPMG. Jeden
z moich kolegów z pracy zaproponowaï, ĝebyĂmy zaczÚli graÊ, stawiajÈc na tyle wysokie sumy, by poczuÊ dreszcz emocji. Miaïem niewielkie doĂwiadczenie w grze
w pokera, zdobyte podczas kilku nocnych wypadów do Soaring Eagle Indian Casino
w Mount Pleasant w stanie Michigan. Dawno jednak nie siedziaïem przy zielonym
stoliku i musiaïem trochÚ poÊwiczyÊ, wiÚc zaczÈïem szukaÊ moĝliwoĂci gry w internecie. Toporny i peïen bïÚdów serwis o nazwie Pacific Poker miaï ofertÚ, której
trudno byïo siÚ oprzeÊ — dawaï kaĝdemu nowemu uĝytkownikowi 25 dolarów
w ĝetonach pokerowych, nie ĝÈdajÈc w zamian prawie ĝadnych zobowiÈzañ3.
DoĂÊ szybko przegraïem te 25 dolarów, ale uĝytkownicy serwisu Pacific Poker
nie sprawiali wraĝenia bardziej wyrafinowanych niĝ gromada byïych skazañców
i siedemdziesiÚciokilkulatków hazardujÈcych siÚ w „SzybujÈcym Orle”. Zdeponowaïem wiÚc na koncie uĝytkownika 100 dolarów. Prawie wszyscy zawodowi pokerzyĂci zaczynajÈ karierÚ od serii zwyciÚstw (ci, którzy od poczÈtku przegrywajÈ,
zwykle majÈ doĂÊ rozumu, by zrezygnowaÊ z dalszej gry) i ja nie byïem wyjÈtkiem.
Moje konto zaczÚïo pÚcznieÊ: na poczÈtku o 50 – 100 dolarów dziennie, a czasem
nawet o 500 – 1000 dolarów. Po okoïo trzech miesiÈcach, gdy suma moich wygranych przekroczyïa 5 tysiÚcy dolarów, zaczÈïem spÚdzaÊ w wirtualnym kasynie caïe
noce, po czym o Ăwicie jechaïem taksówkÈ do biura, by przez caïy dzieñ udawaÊ, ĝe
pracujÚ. Po szeĂciu miesiÈcach i zgromadzeniu 15 tysiÚcy dolarów zïoĝyïem wypowiedzenie i opuĂciïem ekscytujÈcy Ăwiat miÚdzynarodowych podatków, by dzieliÊ
czas miÚdzy internetowy hazard i pracÚ dla Baseball Prospectus. Wraĝenie, ĝe w jakiĂ
sposób wyrwaïem siÚ z systemu, dawaïo cudowne poczucie wolnoĂci.
Tak naprawdÚ nie wiem, czy na poczÈtku byïem dobrym graczem. Przeciwnicy
ustawili jednak poprzeczkÚ doĂÊ nisko, a wyksztaïcenie statystyczne dawaïo mi nad
nimi przewagÚ. Gra w pokera jest czasem uwaĝana za rozgrywkÚ psychologicznÈ
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— pojedynek na siïÚ woli, w czasie którego kaĝdy z przeciwników próbuje odczytaÊ myĂli drugiego i wejrzeÊ w jego duszÚ w poszukiwaniu sygnaïów ĂwiadczÈcych
o ukïadzie kart na jego rÚce. Czynnik psychologiczny rzeczywiĂcie jest obecny w pokerze, zwïaszcza w przypadku gry o wysokÈ stawkÚ, ale odgrywa znacznie mniejszÈ rolÚ, niĝ siÚ na ogóï wydaje. (SpoĂród czynników psychologicznych najwaĝniejsza w pokerze jest samodyscyplina). Poker jest grÈ ĂciĂle matematycznÈ, opartÈ na
formuïowaniu probabilistycznych ocen w warunkach niepewnoĂci. Wymaga zatem
takich samych umiejÚtnoĂci jak inne formy prognozowania.

Przewidywanie ukïadów kart w pokerze
Dobrzy pokerzyĂci nie wyróĝniajÈ siÚ wcale zdolnoĂciÈ przewidywania tego, jaka
karta wylÈduje na stole przy nastÚpnym ruchu krupiera, jakby mieli dar postrzegania pozazmysïowego. Tylko najbardziej przesÈdni albo paranoiczni gracze wierzÈ,
ĝe kolejnoĂÊ kart w potasowanej talii nie jest caïkiem przypadkowa. Tylko najgorsi
nie potrafiÈ spamiÚtaÊ najbardziej podstawowych kalkulacji dotyczÈcych szans na
wygranÈ — tego, ĝe prawdopodobieñstwo zdobycia koloru w wyniku odkrycia
dwóch ostatnich kart wynosi 1:3, a para asów bije parÚ króli w mniej wiÚcej 80%
przypadków. Najwaĝniejsza umiejÚtnoĂÊ analityczna polega na tak zwanym „odczytywaniu rÈk” — okreĂlaniu, jakie karty przeciwnik moĝe mieÊ w rÚce i jak mogÈ
one wpïywaÊ na jego decyzje w grze.
To bardzo trudne zadanie, zwïaszcza w najpopularniejszej wĂród pokerzystów
grze Texas Hold'em, w której karty graczy sÈ przykryte i nic nie jest pewne, dopóki
pula pieniÚdzy nie trafi w rÚce zwyciÚzcy. Kaĝdy z graczy zaczyna z jednÈ spoĂród
1326 moĝliwych kombinacji kart. WĂród nich sÈ zarówno majestatyczne pary asów,
jak i niewiele warte pary siódemek. Tylko przywiÈzanie do pieniÚdzy moĝe powstrzymaÊ pokerzystÚ przed rozegraniem rÚki w taki sposób, jakby byïa zupeïnie inna niĝ
w rzeczywistoĂci.
Gracze mogÈ jednak wykorzystaÊ umiejÚtnoĂÊ odczytywania rÈk w celu opracowania swego rodzaju prognozy dotyczÈcej prawdopodobnego zakresu moĝliwych
rÈk startowych przeciwnika. PokerzyĂci czÚsto mówiÈ o „kïadzeniu przeciwnika na
rÚce” i czasem zachowujÈ siÚ tak, jakby dobrze wiedzieli, jakie karty ma w rÚce rywal. Niemniej najlepsi gracze zawsze biorÈ pod uwagÚ wiele hipotez, które waĝÈ
i oceniajÈ na podstawie dziaïañ przeciwnika. Dobra prognoza pokerowa ma charakter probabilistyczny. Powinna siÚ stawaÊ coraz bardziej precyzyjna w miarÚ postÚpu gry, ale nie da siÚ dokïadnie przewidzieÊ, którÈ z 1326 moĝliwych kombinacji
kart rywal trzyma w rÚce, dopóki ich nie odkryje, zwïaszcza jeĂli przeciwnik jest
utalentowany i celowo zachowuje siÚ w sposób nieprzewidywalny4.
W Texas Hold'em tak trudno zdobyÊ jakiekolwiek informacje, ĝe gracze zaczynajÈ szacowaÊ moĝliwy zakres ukïadów kart przeciwników jeszcze przed rozdaniem.
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W grach internetowych dokonuje siÚ tego poprzez analizÚ danych — gracz ma dostÚp do statystyk dotyczÈcych stylu gry rywali w poprzednich rozdaniach. W realnych kasynach gracze dokonujÈ oceny na podstawie historii przeszïych pojedynków

PODSTAWY POKERA
Zasady gry w Texas Hold'em áatwo znaleĨü w internecie i w literaturze przedmiotu,
ale chcĊ przedstawiü podstawowe reguáy osobom niewtajemniczonym, aby uáatwiü
im zrozumienie terminologii stosowanej na nastĊpnych stronach. Zasady są bardzo proste w porównaniu z innymi grami karcianymi. Niemniej tak samo jak w przypadku szachów stosunkowo proste zasady tworzą grĊ o wyjątkowej gáĊbi taktycznej
i strategicznej.
Na początku przed kaĪdym z graczy rozdający káadzie awersem w dóá dwie karty zakryte. Po tym nastĊpuje pierwsza runda licytacji. NastĊpnie gracze mogą tworzyü kombinacje z wáasnych kart i tak zwanych kart wspólnych (zwanych stoáem),
które leĪą na Ğrodku stolika i są widoczne dla wszystkich. KaĪdy stara siĊ stworzyü
jak najlepszą piĊciokartową rĊkĊ z kart wáasnych i wspólnych. Stóá jest odsáaniany
stopniowo pomiĊdzy kolejnymi rundami licytacji. Pierwsze trzy karty (czyli flop; to
jedno z wielu charakterystycznych okreĞleĔ w barwnym Īargonie pokerzystów) są
odsáaniane jednoczeĞnie, natomiast czwarta (turn) i piąta (river) pojedynczo. Po odkryciu piątej karty nastĊpuje ostatnia, czwarta runda zakáadów. O ile na tym etapie
w grze pozostaje wiĊcej niĪ jeden gracz (najczĊĞciej wiĊkszoĞü pokerzystów pasuje
w pierwszych rundach), karty zakryte są odkrywane i pula przypada temu, kto ma
najlepszą rĊkĊ.
KolejnoĞü ukáadów kart przedstawia siĊ nastĊpująco:
Poker (KƆ QƆ JƆ 10Ɔ 9Ɔ)
Czwórka lub kareta (7ƅ 7Ɔ 7Ƅ 7Ƈ 2Ƅ)
Ful (Qƅ QƆ QƄ 5Ƈ 5ƅ)
Kolor (AƄ JƄ 9Ƅ 4Ƅ 2Ƅ)
Strit (8ƅ 7Ƈ 6Ƅ 5Ƈ 4Ɔ)
Trójka (9Ƈ 9Ƅ 9Ɔ Aƅ 2Ɔ)
Dwie pary (AƆ AƄ 3ƅ 3Ƈ 7Ƅ)
Para (KƄ KƆ 9ƅ 8ƅ 6Ƈ)
NajwyĪsza karta (Aƅ QƄ 8Ƈ 5Ƈ 3Ƅ)
Gdy wiĊcej graczy posiada taki sam ukáad, wygrywa ten, kto ma najwyĪszą kartĊ:
na przykáad kolor z asem bije kolor z dziewiątką jako najwyĪszą kartą. Kiedy gracze
mają pary tej samej rangi, wygrywa posiadacz najwyĪszej karty spoĞród trzech pozostaáych (zwanej kickerem). Na przykáad ukáad (8Ɔ 8Ƅ Kƅ 7Ɔ 5Ɔ) jest silniejszy niĪ
ukáad (8Ɔ 8Ƅ QƇ 7Ɔ 6Ƅ), poniewaĪ kickerem jest król, a nie dama.
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z poszczególnymi rywalami, a kiedy nie ma takiej moĝliwoĂci, bierze siÚ pod uwagÚ
tak zwany profil etniczny przeciwnika. Na przykïad pokerzyĂci ze Szwecji, Libanu
i Chin uchodzÈ za grajÈcych bardziej agresywnie niĝ Francuzi, Anglicy i Hindusi.
Mïodsi ludzie rzekomo grajÈ swobodniej i bardziej agresywnie niĝ starsi, a mÚĝczyěni
podobno blefujÈ czÚĂciej niĝ kobiety. Te stereotypy, jak wszystkie inne, nie zawsze
sÈ zgodne z prawdÈ: kiedy graïem w kasynie Bellagio w Las Vegas, najlepszymi
graczami przy stole byïy czÚsto kobiety, miÚdzy innymi dlatego, ĝe graïy znacznie
agresywniej, niĝ zakïadali ich przeciwnicy. Ale pokerzyĂci nie majÈ czasu na zastanawianie siÚ nad kwestiami poprawnoĂci politycznej. Nawet jeĂli stereotyp, zgodnie
z którym kobiety grajÈ ostroĝniej niĝ mÚĝczyěni, nie potwierdza siÚ w 45% przypadków, jego prawdziwoĂÊ w pozostaïych 55% przypadków jest wystarczajÈco dobrym punktem wyjĂcia do sformuïowania prognozy.
Po rozpoczÚciu gry te surowe zaïoĝenia zostajÈ uzupeïnione bardziej wiarygodnymi informacjami dotyczÈcymi tego, jak dany gracz rozgrywaï poprzednie rÚce
przy stole i jak rozgrywa bieĝÈcÈ. Procedura jest dokïadnie i gïÚboko bayesowska —
kaĝdy z graczy aktualizuje oceny probabilistyczne po kaĝdym obstawieniu, sprawdzeniu i przebiciu. Jeĝeli wÈtpisz w moĝliwoĂÊ praktycznego zastosowania teorii
Bayesa, prawdopodobnie nigdy nie widziaïeĂ gry w pokera.

Nie tak prosta rÚka pokerowa
Zaïóĝmy, ĝe grasz w kasynie Bellagio w Texas Hold'em bez limitu z poczÈtkowymi
stawkami 5 i 10 dolarów*. Kilku pierwszych graczy pasuje, ale Ty masz w rÚce parÚ
ósemek (8Ƅ 8ƅ), czyli doĂÊ przyzwoite karty. Podbijasz wiÚc stawkÚ do 25 dolarów
i zostajesz sprawdzony przez tylko jednego przeciwnika: szeĂÊdziesiÚciokilkulatka,
którego nazwÚ Prawnikiem.
Prawnik jest miïym facetem — miÚdzy rozdaniami lubi pogadaÊ, ale kiedy karty
leĝÈ na stole, raczej siÚ nie odzywa. Wszyscy przy stole wiedzÈ, ĝe dobrze mu siÚ powodzi. Jest wspólnikiem w dziaïajÈcej na Wschodnim Wybrzeĝu kancelarii specjalizujÈcej siÚ w prawie wïasnoĂci intelektualnej. Potrafisz sobie wyobraziÊ, jak ubrany w koszulkÚ polo wysyïa esemesy do kolegi, ĝeby umówiÊ siÚ na partyjkÚ golfa.
*

Kwoty 5 i 10 dolarów to zakïady wymuszone (tzw. ciemne), które sÈ wpïacane przez
kolejnych graczy siedzÈcych dookoïa stoïu i wymuszajÈ aktywnoĂÊ wszystkich uczestników
gry. OkreĂlenie bez limitu oznacza, ĝe gracze w kaĝdej rundzie licytacji mogÈ dokïadaÊ
do puli dowolnÈ iloĂÊ pieniÚdzy. Ograniczeniem jest jednak iloĂÊ pieniÚdzy posiadanych
przez najmniej zasobnego z graczy przed rozpoczÚciem licytacji. Jeĝeli zaczynasz z kwotÈ
500 dolarów w ĝetonach i grasz przeciwko Billowi Gatesowi, który ma przy sobie 500 mln
dolarów, ryzykujesz tylko swoje 500 dolarów i zakïady Gatesa ponad tÚ kwotÚ sÈ niewaĝne.
Nie moĝe CiÚ on zmusiÊ, ĝebyĂ szybko zdobyï dodatkowe 499 999 500 dolarów w ĝetonach,
jeĂli chcesz sprawdziÊ jego blef.
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Na poczÈtku gry wypiï jedno piwo, ale póěniej przerzuciï siÚ na kawÚ. ¥rednie stawki, o które toczy siÚ gra, nie powinny go przeraĝaÊ i widaÊ, ĝe czuje siÚ swobodnie.
Kiedy Prawnik usiadï przy stoliku, pozostali gracze nie mogli siÚ zdecydowaÊ,
która hipoteza dotyczÈca jego zachowania w grze moĝe byÊ prawidïowa: z jednej
strony podejrzewano, ĝe moĝe graÊ na pokaz, wykonujÈc szalone ruchy i odwaĝnie
blefujÈc, a z drugiej sÈdzono, ĝe moĝe mieÊ bardzo legalistyczne podejĂcie i sztywno trzymaÊ siÚ zasad. Szybko siÚ okazaïo, ĝe druga ocena byïa trafniejsza: Prawnik
sprawiaï wraĝenie przeciÚtnego gracza, unikaï katastrofalnych bïÚdów, ale i nie
imponowaï finezjÈ. Z caïÈ pewnoĂciÈ nie byï najgorszym graczem przy stoliku, ale
prawdopodobnie nie byï teĝ dïugookresowym zwyciÚzcÈ. Niemniej nikt z siedzÈcych przy stoliku nie graï z nim wystarczajÈco dïugo, by byÊ caïkowicie pewnym
swoich spostrzeĝeñ.
Co wiadomo o ukïadzie kart Prawnika? Z caïÈ pewnoĂciÈ moĝna powiedzieÊ tylko
tyle, ĝe nie moĝe mieÊ ĝadnego ukïadu zawierajÈcego 8Ƅ albo 8ƅ, poniewaĝ te dwie
karty naleĝÈ do Ciebie. Niestety, to zmniejsza liczbÚ moĝliwych kombinacji poczÈtkowych z 1326 tylko do 1225 par, które mogïy mu przypaĂÊ w chwili rozdania z jednakowym prawdopodobieñstwem.
Niemniej Prawnik sam udzieliï nam pewnej informacji: zdecydowaï siÚ sprawdziÊ Twój zakïad. To znaczy, ĝe jego rÚka powinna byÊ przynajmniej dobra, bowiem
wiÚkszoĂÊ graczy — w tym Prawnik — pasuje w wiÚkszoĂci przypadków, gdy dochodzi do podbicia stawki przed odkryciem flopa. Jego decyzja oznacza takĝe, ĝe
prawdopodobnie nie ma bardzo silnej rÚki, poniewaĝ nie zdecydowaï siÚ na przebicie Twojej stawki, aczkolwiek nie moĝna tego caïkowicie wykluczyÊ*.
Moĝemy zaczÈÊ formuïowaÊ probabilistycznÈ, bayesowskÈ ocenÚ tego, jakie karty
moĝe trzymaÊ w rÚce Prawnik. Na podstawie przeszïych doĂwiadczeñ z graczami
takimi jak on wiadomo, ĝe moĝe mieÊ na przykïad parÚ 9Ƈ 9Ƅ albo jakiĂ ukïad z asem,
zwïaszcza jeĂli obie karty sÈ w tym samym kolorze (na przykïad AƆ 5Ɔ), co uïatwia
budowanie koloru. Prawnik moĝe teĝ mieÊ dwie sÈsiadujÈce ze sobÈ karty w tym
samym kolorze (na przykïad 6Ƅ 5Ƅ), uïatwiajÈce budowanie kolorów i stritów. Moĝe teĝ mieÊ dwie figury, na przykïad króla trefl i waleta karo (Kƅ JƇ).
Gdyby mieÊ wystarczajÈco duĝo czasu, moĝna by dokïadnie oszacowaÊ zakres
moĝliwych ukïadów kart Prawnika, przypisujÈc kaĝdej z 1326 moĝliwoĂci prawdopodobieñstwo od 0 do 100%, jak na rysunku 10.2. W ten sposób jego grÚ oceniïby komputer o mocy obliczeniowej umoĝliwiajÈcej szybkie szacowanie wszystkich ukïadów.
Macierz przedstawiona na powyĝszym rysunku jest jednak zbyt skomplikowana, by moĝna byïo za jej pomocÈ analizowaÊ sytuacjÚ w czasie rzeczywistym w realnych warunkach, wiÚc gracze starajÈ siÚ podzieliÊ caïy zakres moĝliwych ukïadów
*

Czasem gracze posiadajÈcy niezwykle silnÈ rÚkÚ w rodzaju pary asów sprawdzajÈ,
zamiast przebijaÊ, ĝeby oszukaÊ przeciwników.
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RYSUNEK 10.2. PROBABILISTYCZNA OCENA ZAKRESU MO¿LIWYCH UKADÓW KART PRZECIWNIKA

kart przeciwnika na grupy ukïadów równowaĝnych (zob. tabela 10.1). W tym przypadku najbardziej interesujÈ nas grupy, w których Prawnik zaczyna grÚ z parÈ wyĝszÈ niĝ Twoje ósemki.
TABELA 10.1. GRUPY UKADÓW KART PRZECIWNIKA PRZED WYO¿ENIEM FLOPA
Przykïadowa
rÚka

Prawdopodobieñstwo
aprioryczne
przed sprawdzeniem

Prawdopodobieñstwo
wynikowe
po sprawdzeniu

Pary od ósemek do asów

JƆ Jƅ

3%

6%

Pary od dwójek do siódemek

6Ƅ 6Ƈ

3%

12%

As z kartÈ w tym samym kolorze

AƆ 9Ɔ

4%

15%

As z kartÈ w innym kolorze

AƄ QƆ

11%

16%

Figury w jednym kolorze

QƄ JƄ

2%

10%

Kƅ 10Ƅ

5%

16%

Karty sÈsiadujÈce w jednym kolorze

7Ƈ 6Ƈ

2%

8%

Róĝne karty

Jƅ 8ƅ

70%

17%

Rodzaj ukïadu

Figura z kartÈ w innym kolorze
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Na szczÚĂcie prawdopodobieñstwo uzyskania przez niego takiego ukïadu jest
niewielkie, poniewaĝ w grze Hold'em pokerzysta rzadko dostaje do rÚki parÚ. Tak
naprawdÚ przy pierwszym rozdaniu szansa na otrzymanie pary dziewiÈtek lub wyĝszej wynosi tylko 3%. Musimy jednak uwzglÚdniÊ fakt, ĝe Prawnik CiÚ sprawdziï,
negujÈc hipotezÚ posiadania wielu bezwartoĂciowych ukïadów kart i zwiÚkszajÈc
prawdopodobieñstwo posiadania silnej rÚki. Na podstawie obserwacji dotychczasowego stylu gry Prawnika moĝna zwiÚkszyÊ prawdopodobieñstwo tego, ĝe ma on
parÚ wyĝszÈ niĝ Twoje ósemki, do 6%.
W pozostaïych 94% przypadków Prawnik zaczyna grÚ z gorszymi kartami w rÚce niĝ Twoje. Problem polega na tym, ĝe na stole wylÈduje jeszcze piÚÊ kart wspólnych i choÊ sÈ maïe szanse na to, ĝe uzyskasz dziÚki nim lepszy ukïad (musiaïbyĂ
trafiÊ na jednÈ z dwóch pozostaïych ósemek w talii), Prawnik moĝe ïatwiej niĝ Ty
zbudowaÊ z nich wyĝszÈ parÚ, strita albo kolor.
Prawnik pociÈga ïyk kawy, gdy krupier wykïada flopa skïadajÈcego siÚ z dwóch
trefli — króla i trójki — oraz dziewiÈtki kier.
Kƅ 9Ɔ 3ƅ
Te karty nie poprawiajÈ Twojego ukïadu. JednoczeĂnie masz nadziejÚ, ĝe nie poprawiajÈ takĝe ukïadu kart Prawnika i Twoja para ósemek nadal jest silniejsza od
jego rÚki. Dorzucasz wiÚc skromne 35 dolarów do puli zawierajÈcej 65 dolarów. Twój
przeciwnik zastanawia siÚ przez chwilÚ, po czym sprawdza.
Po zaktualizowaniu szacowanych prawdopodobieñstw wystÈpienia poszczególnych rodzajów ukïadów kart przekonasz siÚ, ĝe jego krok nie zapowiada niczego
dobrego. Zgodnie z teoriÈ Bayesa najwaĝniejsze jest myĂlenie w kategoriach prawdopodobieñstw warunkowych. Na przykïad jakie jest prawdopodobieñstwo, ĝe
Prawnik sprawdzi ponownie, jeĂli zaczÈï grÚ z rÚkÈ KƆ JƇ, czyli ma teraz parÚ króli?
(Gdyby miaï parÚ asów, sprawdziïby niemal na pewno, ale z drugiej strony czy
w takiej sytuacji nie wolaïby podbiÊ stawki?) A jeĂli zaczÈï grÚ ze sïabszÈ parÈ niĝ
Twoja (na przykïad 7Ɔ 7Ƅ)? Jakie jest prawdopodobieñstwo, ĝe sprawdzi, zamiast
spasowaÊ? GdybyĂ miaï duĝo czasu, mógïbyĂ przeanalizowaÊ po kolei wszystkie
1326 kombinacji i dokïadnie oszacowaÊ prawdopodobieñstwa (zob. tabela 10.2).
Szacunkowe oceny prawdopodobieñstwa formuïowane przy stole nie bÚdÈ tak
dokïadne. Mimo to moĝesz ogólnie oszacowaÊ moĝliwoĂÊ wystÈpienia róĝnych ukïadów kart u Prawnika, biorÈc pod uwagÚ to, ĝe CiÚ sprawdziï. W okoïo 30% przypadków jego ukïad bÚdzie mocno zwiÈzany z flopem i bÚdzie zawieraï parÚ króli albo
wyĝszÈ — to dobra rÚka, przy której przeciwnik raczej nie spasuje, chyba ĝe zostanie poddany silnemu naciskowi. Istnieje teĝ 20-procentowe prawdopodobieñstwo,
ĝe Prawnik ma parÚ gorszÈ od króli, ale lepszÈ od Twojej pary ósemek. Te ukïady sÈ
silniejsze od Twojego, ale jest wiÚksze prawdopodobieñstwo, ĝe jeĂli zagrasz agresywnie, Prawnik spasuje na póěniejszym etapie gry.
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TABELA 10.2. GRUPY UKADÓW KART PRZECIWNIKA PO WYO¿ENIU FLOPA
Przykïadowa
rÚka

Prawdopodobieñstwo
aprioryczne
przed sprawdzeniem

Prawdopodobieñstwo
wynikowe
po sprawdzeniu

Trójka (króli, dziewiÈtek, trójek)

9Ƈ 9Ƅ

2%

2%

Dwie pary

KƆ 9Ɔ

2%

2%

Para króli lub wyĝsza

KƄ JƇ

15%

28%

Para od ósemek do dam

9Ƈ 8Ƈ

13%

20%

Para siódemek lub niĝsza

AƄ 3Ƅ

15%

20%

Niepeïny kolor bez pary

8ƅ 6ƅ

6%

12%

Niepeïny strit bez koloru

QƇ 10Ƅ

12%

12%

AƆ Jƅ

35%

4%

Rodzaj ukïadu

Inna rÚka bez pary

JednoczeĂnie istnieje 25-procentowe prawdopodobieñstwo, ĝe Prawnik ma niepeïny strit albo kolor — ukïady, które na razie przegrywajÈ z Twoimi ósemkami, ale
mogÈ siÚ rozwinÈÊ na wiele sposobów. W koñcu istnieje teĝ 25-procentowe prawdopodobieñstwo, ĝe przeciwnik ma sïabszÈ parÚ od Twojej albo nie ma nic, ale kontynuuje grÚ w nadziei na udany blef. To najkorzystniejsza dla Ciebie sytuacja.
Widzisz juĝ, jak trudne decyzje trzeba podejmowaÊ podczas gry w pokera. W niektórych spoĂród opisanych sytuacji naleĝy rozgrywaÊ rÚkÚ jak najagresywniej, w innych trzeba przyjÈÊ ostroĝniejsze podejĂcie, a w niektórych liczyÊ siÚ z koniecznoĂciÈ spasowania.
WïaĂnie kiedy zastanawiasz siÚ nad tym, co dalej robiÊ, krupier wykïada na stóï
idealnÈ kartÚ i znacznie uïatwia Ci wybór. To jedna z dwóch pozostaïych ósemek
w talii (8Ƈ), dziÚki której masz juĝ trójkÚ. Moĝesz przegraÊ, tylko jeĝeli Prawnik zaczynaï z parÈ dziewiÈtek albo parÈ króli i zbudowaï wyĝszÈ trójkÚ na flopie, a potem zagraï pasywnie, ĝeby wciÈgnÈÊ CiÚ w puïapkÚ. (PokerzyĂci okreĂlajÈ takie zachowanie terminem „wolna gra”). Nie powinieneĂ jednak myĂleÊ tak defensywnie.
BiorÈc pod uwagÚ jego moĝliwe ukïady, Twój powinien byÊ lepszy nawet w 98%
przypadków. Tym razem obstawiasz wiÚc doĂÊ wysoko, wpïacajÈc 100 dolarów do
puli zawierajÈcej 135 dolarów.
Prawnik sprawdza ponownie. Poniewaĝ w tym momencie prawdopodobnie spasowaïby, gdyby miaï sïabszÈ parÚ albo sïabÈ podstawÚ innego ukïadu, moĝesz jeszcze
bardziej zawÚziÊ zakres jego moĝliwych rÈk. W rzeczywistoĂci spoĂród wszystkich
1326 rÈk, od których mógï zaczynaÊ, w tej chwili tylko okoïo 75 jest nadal moĝliwych.
Moĝe to byÊ para króli, której poczÈtkowo siÚ obawiaïeĂ, ale która teraz jest sïabsza
od Twojej trójki. Najbardziej powinieneĂ siÚ obawiaÊ tego, ĝe ostatniÈ kartÈ wspólnÈ bÚdzie trefl, dziÚki któremu Prawnik uzyska kolor.
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TABELA 10.3. GRUPY UKADÓW KART PRZECIWNIKA PO WYO¿ENIU TURNA
Przykïadowa
rÚka

Prawdopodobieñstwo
aprioryczne
przed sprawdzeniem

Prawdopodobieñstwo
wynikowe
po sprawdzeniu

Trójka króli lub dziewiÈtek

9Ƈ 9Ƅ

2%

1%

Trójka trójek

3Ɔ 3ƅ

1%

1%

Dwie pary

Kƅ 9Ɔ

2%

2%

Para króli lub wyĝsza

KƄ JƄ

28%

45%

Para od trójek do dam

9Ƈ 7Ƈ

40%

33%

Niepeïny kolor bez pary

Aƅ 2ƅ

12%

14%

Niepeïny strit bez koloru

JƇ 10Ƅ

13%

3%

Inna rÚka bez pary

AƄ QƆ

3%

1%

Rodzaj ukïadu

OstatniÈ kartÈ jest jednak niewinnie wyglÈdajÈca piÈtka pik, która nie daje koloru Twojemu przeciwnikowi. Stóï wyglÈda nastÚpujÈco:
Kƅ 9Ƅ 3ƅ 8Ƈ 5Ƅ
Dorzucasz 250 dolarów do puli wynoszÈcej 335 dolarów, liczÈc na to, ĝe Prawnik sprawdzi CiÚ z gorszym ukïadem kart. On jednak niespodziewanie siÚ oĝywia.
„Stawiam wszystko”, mówi cichym gïosem do krupiera, spokojnie dokïadajÈc do
puli wszystkie swoje ĝetony o wartoĂci okoïo 1200 dolarów.
Co u diabïa siÚ staïo? Teraz musisz poddaÊ próbie swojÈ umiejÚtnoĂÊ rozumowania w bayesowskim stylu. Jeĝeli Twoja ocena moĝliwego zakresu rÈk przeciwnika okaĝe siÚ bïÚdna, bÚdzie CiÚ to kosztowaïo 1200 dolarów.
SpoglÈdasz na stóï i zdajesz sobie sprawÚ z tego, ĝe dokïadnie jedna rÚka spoĂród
1326 moĝliwych kombinacji wydaje siÚ dobrym uzasadnieniem zachowania przeciwnika: siódemka i szóstka trefl (7ƅ 6ƅ). To sÈsiadujÈce ze sobÈ karty w tym samym
kolorze, wiÚc Prawnik mógï spokojnie sprawdziÊ CiÚ przed wyïoĝeniem flopa. Po
wyïoĝeniu flopa powstaï niepeïny kolor z czterech trefli, a Ty nie zagraïeĂ wystarczajÈco agresywnie, ĝeby odstraszyÊ przeciwnika. Turn nie uzupeïniï koloru, ale i tak
wzmocniï ukïad kart Prawnika: ósemka karo (8Ƈ), dziÚki której uïoĝyïeĂ trójkÚ, daïa
przeciwnikowi moĝliwoĂÊ stworzenia strita z dowolnÈ dziesiÈtkÈ lub piÈtkÈ. Jeĝeli
Prawnik rzeczywiĂcie ma takie karty w rÚce, piÈtka pik (5Ƅ) w riverze uzupeïniïa strita,
który jest silniejszy od Twojej trójki. To wyjaĂnia agresywne zagranie przeciwnika.
Czy powinieneĂ teraz spasowaÊ? Nawet jeĂli nigdy nie graïeĂ w pokera, poĂwiÚÊ
chwilÚ na zastanowienie siÚ, co byĂ zrobiï w tej sytuacji.
Prawdopodobnie nie powinieneĂ pasowaÊ. Tak naprawdÚ w wielu przypadkach
powinieneĂ siÚ nawet cieszyÊ, ĝe w puli znalazïo siÚ wiÚcej pieniÚdzy.

283
Kup książkę

Poleć książkę

SYGNAá I SZUM. SZTUKA PROGNOZOWANIA W ERZE TECHNOLOGII

RozwiÈzanie tego problemu moĝna znaleěÊ dziÚki teorii Bayesa. Nie ma wÈtpliwoĂci, ĝe postawienie wszystkich posiadanych pieniÚdzy jest bardzo agresywnym
zagraniem i zdradza wiÚcej informacji niĝ wszystkie poprzednie ruchy Prawnika.
Ale zanim przeciwnik siÚ na to zdecydowaï, prawdopodobieñstwo posiadania przez
niego wïaĂnie siódemki i szóstki trefl oceniaïeĂ bardzo nisko, byÊ moĝe nawet na 1%.
Byïa to po prostu jedna z wielu moĝliwych kombinacji kart. O ile nie masz absolutnej pewnoĂci, ĝe 7ƅ 6ƅ to jedyna rÚka uzasadniajÈca takÈ, a nie innÈ grÚ przeciwnika,
spasowanie moĝe byÊ powaĝnym bïÚdem. Twoja rÚka musi byÊ dobra tylko w 35%
przypadków, ĝeby istniaïo matematyczne uzasadnienie sprawdzenia Prawnika.
Tak naprawdÚ przeciwnik moĝe mieÊ takĝe kilka innych kombinacji kart. Moĝe
to byÊ trójka trójek albo trójka piÈtek, czyli ukïady sïabsze od Twojej trójki ósemek.
Równie dobrze moĝe mieÊ dwie pary, jeĂli trzyma w rÚce na przykïad KƆ 5Ɔ. Niektórzy pokerzyĂci rozgrywaliby w ten sposób takĝe parÚ asów. W analizowanym
przez przeciwnika bayesowskim modelu Twojego ukïadu kart jego rÚka moĝe siÚ wydawaÊ lepsza od Twojej, nawet jeĂli w rzeczywistoĂci nie jest. Moĝe siÚ wydawaÊ
wystarczajÈco dobra, ĝeby postawiÊ na niÈ wszystkie pieniÈdze w nadziei na wygranie duĝej sumy.
Z drugiej strony oprócz strita jest teĝ kilka innych ukïadów silniejszych od Twojego. Jeĝeli Prawnik przez caïy czas wciÈgaï CiÚ w puïapkÚ, rozgrywajÈc pasywnie
trójkÚ dziewiÈtek lub króli, stracisz pieniÈdze. Przeciwnik moĝe teĝ blefowaÊ. Jeĝeli
miaï nadziejÚ na stworzenie koloru, ale mu siÚ to nie udaïo, jedynÈ szansÚ na zgarniÚcie puli daje udany blef.
Jak powiedziaï kiedyĂ Arthur Conan Doyle, „Kiedy wyeliminujesz to, co niemoĝliwe, caïa reszta — bez wzglÚdu na to, jak bardzo nieprawdopodobna — musi byÊ
prawdÈ”. To doĂÊ logiczne, ale mamy duĝe problemy z odróĝnieniem tego, co niemoĝliwe, od tego, co jest bardzo nieprawdopodobne, i czasem wpadamy w tarapaty,
gdy chcemy dokonaÊ zbyt precyzyjnego rozróĝnienia. Na tym etapie gry wszystkie
ukïady kart przeciwnika wydajÈ siÚ maïo prawdopodobne, a jego rÚka jest doĂÊ niezwykïa. To kwestia porównania jednego nieprawdopodobieñstwa z innymi, a kalkulacja wypada na niekorzyĂÊ hipotezy, ĝe Prawnik ma dokïadnie 7ƅ 6ƅ. Po przeprowadzeniu obliczeñ na komputerze okazuje siÚ, ĝe prawdopodobieñstwo, iĝ nadal
posiadasz silniejszy ukïad kart, wynosi aĝ dwie trzecie (zob. tabela 10.4).
W praktyce pokerzyĂci mogÈ róĝnie oceniaÊ prawdopodobieñstwo wystÈpienia
tego ukïadu kart. Utalentowani gracze prawdopodobnie potrafiÈ formuïowaÊ takie
oceny probabilistyczne lepiej niĝ 99,9% populacji. Tak naprawdÚ nie znam ĝadnej
gry ani Êwiczenia umysïowego, które pozwalaïyby skuteczniej doskonaliÊ tÚ umiejÚtnoĂÊ niĝ poker. Kiedy jednak zamieĂciïem ten problem na forum zawodowych
pokerzystów Two Plus Two, oceny wahaïy siÚ od niemal caïkowitej pewnoĂci, ĝe
Twoja rÚka jest silniejsza, do niemal caïkowitej pewnoĂci przegranej5. Uwaĝam, ĝe
obie oceny sÈ zbyt jednoznaczne. Nie powinniĂmy zachowywaÊ siÚ tak, jakbyĂmy
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TABELA 10.4. GRUPY UKADÓW KART PRZECIWNIKA PO WYO¿ENIU RIVERA
Przykïadowa
rÚka

Prawdopodobieñstwo
aprioryczne
przed sprawdzeniem

Prawdopodobieñstwo
wynikowe
po sprawdzeniu

Strit

7ƅ 6ƅ

1%

16%

Trójka króli lub dziewiÈtek

9Ƈ 9Ƅ

2%

17%

Trójka piÈtek lub trójek

5Ɔ 5ƅ

2%

19%

Dwie pary

KƆ 5Ɔ

3%

20%

Para króli lub wyĝsza

AƄ AƇ

44%

15%

8Ɔ 7Ɔ

35%

4%

7Ƅ 2Ɔ

13%

9%

Rodzaj ukïadu

Para od ósemek do dam

6

Brak pary (czysty blef)

nie wiedzieli zupeïnie nic o kartach przeciwnika, ale nasze bïÚdy w prognozowaniu
zwykle wynikajÈ z przekonania, ĝe Ăwiat jest pewniejszy niĝ w rzeczywistoĂci. W tym
przypadku próba ustalenia dokïadnego ukïadu kart przeciwnika doprowadziïaby CiÚ
do spasowania, podczas gdy peïniejsza ocena prawdopodobieñstw oraz wielkoĂÊ
puli sugerowaïyby raczej sprawdzenie przeciwnika.

Pokerowa rÚka Schrödingera
Gdyby taki ukïad kart pojawiï siÚ w nadawanym przez telewizjÚ ESPN turnieju i kaĝdy mógïby zobaczyÊ karty graczy, opinie komentatorów mogïyby byÊ zupeïnie inne. Gdyby wiedzieli, ĝe przeciwnik ma w rÚce 7ƅ 6ƅ, przekonywaliby, ĝe jedynym
wyjĂciem z sytuacji jest spasowanie. Z kolei gdyby przeciwnik graï w taki sam sposób z kartami 3Ɔ 3Ƅ, mówiliby, ĝe naleĝy dÈĝyÊ do zwiÚkszenia puli.
Podczas relacjonowanego przez telewizjÚ turnieju w 2009 roku dwaj Ăwiatowej
klasy gracze Tom Dwan i Phil Ivey rozegrali pojedynek, w którym iloĂÊ pieniÚdzy
w puli przekroczyïa milion dolarów7. Ivey dostaï w turnie cudownÈ kartÚ, dziÚki
której zbudowaï strita z piÈtkÈ jako najwyĝszÈ kartÈ. Niestety ta sama karta daïa
Dwanowi moĝliwoĂÊ zbudowania strita z siódemkÈ jako najwyĝszÈ kartÈ*, bÚdÈcÈ
w tej sytuacji jedynÈ kombinacjÈ silniejszÈ od tej, którÈ miaï Ivey. „JeĂli ktokolwiek
moĝe siÚ z tego wykaraskaÊ, to na pewno jest to Phil Ivey” — powiedziaï jeden z komentatorów, sugerujÈc, ĝe jeĂli Ivey spasuje, wykaĝe siÚ ogromnym talentem pokerowym. W rzeczywistoĂci jednak poddanie siÚ byïoby bardzo kiepskim zagraniem.
BiorÈc pod uwagÚ to, co w danej chwili wiedziaï Ivey oraz jak agresywnie grali obaj
*

Ivey miaï w rÚce Aƅ 2Ƈ, podczas gdy Dwan miaï 7Ɔ 6Ɔ. Flop skïadaï siÚ z Jƅ 3Ƈ 5ƅ, a w turnie
wyïoĝono 4Ɔ, dziÚki czemu Ivey uzyskaï strita z piÈtkÈ, a Dwan strita z siódemkÈ.
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przeciwnicy, Ivey powinien oczekiwaÊ, ĝe ma najlepszy ukïad w 90% przypadków.
Gdyby nie zgraï siÚ do ostatniego ĝetonu, graïby ěle.
ChoÊ relacje telewizyjne oddaïy duĝÈ przysïugÚ pokerowi, wielu przeciÚtnych
graczy zyskaïo bïÚdne wyobraĝenia na temat tego, jak naleĝy graÊ, i zaczÚïo przywiÈzywaÊ zbyt duĝÈ wagÚ do wyników, a zbyt maïÈ do prawidïowego procesu decyzyjnego.
„Niezbyt czÚsto siÚ zdarza, ĝe moĝna zawÚziÊ zakres moĝliwych ukïadów kart
przeciwnika do jednej kombinacji — powiedziaï mi Dwan. — Zdecydowanie rzadziej,
niĝ wmawia nam wiÚkszoĂÊ zawodowych graczy i prezenterów telewizyjnych”.

Graj nieprzewidywalnie
Dwan byï kiedyĂ lepiej znany pod pseudonimem „durrrr”, którego uĝywaï w wirtualnych kasynach, poniewaĝ sÈdziï, ĝe bÚdzie on podjudzaï przegrywajÈcych z nim
graczy do szarĝowania. Na poczÈtku w wieku 17 lat zdeponowaï 50 dolarów na
koncie w internetowym serwisie Full Tilt Poker, a jakiĂ czas póěniej rzuciï naukÚ
w Boston College, ĝeby zostaÊ peïnoetatowym graczem8. Jego ranga rosïa, aĝ staï
siÚ gïównym drapieĝnikiem w ïañcuchu pokarmowym internetowego pokera9. Co
miesiÈc przez jego konto przepïywaïy miliony dolarów. Czasem przegrywaï, ale
znacznie czÚĂciej to on zgarniaï pulÚ10.
Kiedy z nim rozmawiaïem w 2012 roku, Dwan byï powszechnie uwaĝany za jednego z najlepszych graczy w Hold'em bez limitu na Ăwiecie11. Ma opiniÚ pokerzysty
kreatywnego, agresywnego, a przede wszystkim nieustraszonego. W 2009 roku rzuciï wyzwanie wszystkim graczom na Ăwiecie z wyjÈtkiem swojego bliskiego przyjaciela Phila Galfonda, proponujÈc pojedynek na bardzo korzystnych warunkach.
Zgïosiïo siÚ trzech wytrawnych graczy. Dwan wygraï dwa z trzech meczów.
A jednak mimo pozornej brawury — w kontaktach osobistych Dwan jest doĂÊ
powĂciÈgliwy12 — jego sposób myĂlenia o pokerze i o Ăwiecie jest bardzo probabilistyczny. „O wiÚkszoĂci spraw w ĝyciu trzeba myĂleÊ probabilistycznie, a nie szukaÊ
jednoznacznej odpowiedzi — powiedziaï mi. — Ludzie popeïniajÈ ten powaĝny
bïÈd w wielu sytuacjach, które analizujÈ, bez wzglÚdu na to, czy chodzi o stworzenie unii fiskalnej, pïacenie za zakupy, czy nadziejÚ na to, ĝe ich nie zwolniÈ”.
Dwan stara siÚ wykorzystywaÊ tÚ skïonnoĂÊ ludzi, celowo zaciemniajÈc obraz
swojej gry. JeĂli najwaĝniejszÈ umiejÚtnoĂciÈ technicznÈ w pokerze jest prognozowanie zakresu moĝliwych ukïadów kart przeciwnika, tuĝ za niÈ plasuje siÚ dbanie
o nieprzewidywalnoĂÊ wïasnej gry. „Im lepsi sÈ twoi przeciwnicy, tym mniejszÈ
masz pewnoĂÊ odnoĂnie do tego, co majÈ w rÚce, co robiÈ i jaki jest moĝliwy zakres
ich kombinacji kart — mówi Dwan. — JednoczeĂnie tym wiÚksze prawdopodobieñstwo, ĝe bÚdÈ tym manipulowali, ĝeby uzyskaÊ nad tobÈ przewagÚ dziÚki twoim
ocenom”.
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ChoÊ nigdy nie bÚdÚ takim graczem jak Dwan, w czasie gdy sam byïem zawodowym pokerzystÈ, czÚsto wykorzystywaïem tÚ technikÚ. Kiedy uczestniczyïem
w niezbyt agresywnych pojedynkach w internetowych kasynach w poïowie pierwszej dekady XXI wieku, zarabiaïem pieniÈdze, grajÈc ostroĝnie i sztywno trzymajÈc
siÚ zasad, ale szybko odkryïem, ĝe odwaĝniejsza gra moĝe przynieĂÊ wiÚksze zyski.
Chodziïo o to, ĝeby znaleěÊ martwe strefy w ocenach mojej gry formuïowanych
przez przeciwników.
Na przykïad kiedy podbijasz stawkÚ przed wyïoĝeniem flopa, przeciwnik zwykle
przypisuje Ci wysokie karty, takie jak asy, króle i damy. OczywiĂcie czasem zdarzajÈ siÚ takie rÚce. Niemniej osobiĂcie podbiïbym stawkÚ takĝe wtedy, gdybym miaï
w rÚce sïabsze karty, takie jak te, których posiadania przez Prawnika tak bardzo siÚ
obawialiĂmy: 7ƅ 6ƅ. Odkryïem bowiem, ĝe kiedy na stole pojawiajÈ siÚ wysokie
karty, takie jak as lub król, przeciwnicy biorÈcy pod uwagÚ moje wczeĂniejsze podbicie zakïadajÈ, ĝe uzyskaïem silny ukïad, i pasujÈ. Z drugiej strony kiedy na stole
pojawiajÈ siÚ sïabsze karty, czÚsto udaje mi siÚ stworzyÊ parÚ albo zaczÈtek jakiegoĂ
silniejszego ukïadu. Czasem nawet budujÚ z tych kart pozornie nieprawdopodobny
ukïad w rodzaju strita, wbrew oczekiwaniom przystÚpujÈcych do ataku przeciwników. JednÈ z ciekawych rzeczy w pokerze jest to, ĝe zarówno najlepsi, jak i najgorsi gracze grajÈ losowo, choÊ z róĝnych przyczyn*. Dlatego czasem udaje siÚ zmyliÊ
przeciwników i skïoniÊ ich do myĂlenia, ĝe jesteĂ sïabym graczem, nawet jeĂli zanosi
siÚ na to, ĝe zgarniesz ich pieniÈdze.
W koñcu niektórzy przeciwnicy dostosowali siÚ do mojego agresywniejszego stylu gry, ale to nie byïo wcale zïe. Oznaczaïo po prostu, ĝe sÈ bardziej skïonni sprawdzaÊ wtedy, gdy miaïem „przewidywalnÈ” rÚkÚ w postaci na przykïad pary króli,
dziÚki czemu mogïem wiÚcej zarobiÊ w takich sytuacjach.
Tak naprawdÚ blefowanie i agresywna gra nie sÈ luksusem w pokerze, lecz koniecznoĂciÈ — bez nich Twoja gra staje siÚ zbyt przewidywalna. Pojedynki pokerowe staïy siÚ niezwykle agresywne od czasu, gdy zaprzestaïem gry piÚÊ lat temu,
i zarówno teoria gier13, jak i symulacje komputerowe14 sugerujÈ, ĝe to odpowiednie
podejĂcie. Zaatakowanie przeciwnika lawinÈ moĝliwoĂci jest najlepszym sposobem
skomplikowania jego kalkulacji probabilistycznych.
Czasem moĝe Ci siÚ takĝe udaÊ zidentyfikowaÊ sytuacje, w których intuicyjne
oceny prawdopodobieñstw formuïowane przez przeciwnika bÚdÈ zbyt przybliĝone. Zawsze gdy pokerzysta myĂli, ĝe jego przeciwnik nigdy nie rozegra okreĂlonej
rÚki w konkretny sposób — na przykïad nigdy nie zablefuje w okreĂlonej sytuacji —
zyskujesz moĝliwoĂÊ wykorzystania go dziÚki zaburzeniu jego wyczucia tego, co
nieprawdopodobne i niemoĝliwe.
*

Podczas gdy najlepsi gracze celowo wprowadzajÈ do gry element niepewnoĂci, ĝeby
utrudniÊ przeciwnikom odczytanie ich kart, najgorsi grajÈ w sposób przypadkowy,
poniewaĝ nie wiedzÈ, od jakiego zagrania powinni zaczÈÊ.
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„Byïo wiele zagrañ, o których wiedziaïem, ĝe sÈ wyjÈtkowo nieoptymalne, ale
przez dïugi czas przynosiïy mi mnóstwo pieniÚdzy — powiedziaï mi Dwan. — Dopiero w ostatnich latach ludzie zaczÚli siÚ w tym orientowaÊ i graÊ coraz lepiej”.
BÚdÈca specjalnoĂciÈ Dwana gra Hold'em bez limitu stwarza szczególnie duĝe
moĝliwoĂci korzystania z takiej strategii, poniewaĝ za pomocÈ wysokoĂci zakïadów
kontrolujesz iloĂÊ pieniÚdzy, które ryzykujesz, podejmujÈc kaĝdÈ decyzjÚ. W przypadku niektórych decyzji Dwan ryzykuje nie wiÚcej niĝ 100 dolarów, ale czasem
stawia 10 tys. dolarów, 100 tys. dolarów albo nawet wiÚcej. Wystarczy kilka dobrych
decyzji podjÚtych w grze o milionowe pule, ĝeby wszystko to, co ryzykujesz podczas gier o studolarowe stawki, przestaïo mieÊ znaczenie.
OsobiĂcie graïem gïównie w Hold'em z limitem, gdzie wysokoĂÊ podbiÊ w poszczególnych rundach licytacji jest staïa. (Do niedawna byïa to najpopularniejsza
odmiana pokera poza turniejami; 10 lat temu w Stanach Zjednoczonych czÚsto toczyïy siÚ jednoczeĂnie nie wiÚcej niĝ 2 – 3 gry bez limitu)15. Poker z limitem oferuje
mniej moĝliwoĂci wykazania siÚ kreatywnoĂciÈ. Dopóki jednak praktyka nie spotkaïa siÚ z teoriÈ, przez kilka lat odnosiïem duĝe sukcesy dziÚki agresywnej grze.
Zarówno w 2004, jak i w 2005 roku osiÈgnÈïem szeĂciocyfrowy przychód z gry w pokera, a moje ïÈczne zyski z gry siÚgnÚïy 400 tysiÚcy dolarów.

Krzywa uczenia siÚ w prognozowaniu
Róĝnica miÚdzy Dwanem a mnÈ polega na tym, ĝe podczas gdy on jest gotów zmierzyÊ siÚ niemal dosïownie z kaĝdym graczem w kaĝdej chwili w grze o dowolnÈ
stawkÚ, ja naleĝaïem do pokerzystów Ăredniej klasy i musiaïem graÊ z gorszymi od
siebie, ĝeby zarabiaÊ pieniÈdze. Na szczÚĂcie w latach pokerowego boomu nie brakowaïo takich sïabych graczy (zwanych przez pokerzystów „leszczami”).
Istnieje krzywa uczenia siÚ, która odnosi siÚ do gry w pokera i wiÚkszoĂci innych
czynnoĂci wymagajÈcych jakiejĂ formy prognozowania. NajwaĝniejszÈ cechÈ krzywej uczenia siÚ jest to, ĝe naprawdÚ jest krzywa — postÚp w wykonywaniu zadania
nie jest liniowy. Zwykle wyglÈda tak jak na rysunku 10.3. Wykres ilustruje prawidïowoĂÊ, którÈ nazywam zasadÈ Pareto w prognozowaniu.
Na powyĝszym wykresie na osi odciÚtych zaznaczono wysiïek, a na osi rzÚdnych
dokïadnoĂÊ prognoz. Moĝna nazwaÊ osie inaczej — na przykïad jednÈ oznaczyÊ etykietÈ doĂwiadczenie, a drugÈ umiejÚtnoĂci. Idea jest ta sama. Przez wysiïek albo doĂwiadczenie rozumiem iloĂÊ pieniÚdzy, czasu albo krytycznego myĂlenia, którÈ jesteĂ w stanie poĂwiÚciÊ na rozwiÈzanie problemu ïÈczÈcego siÚ z prognozowaniem.
Przez dokïadnoĂÊ lub umiejÚtnoĂci — wiarygodnoĂÊ prognoz w realnym Ăwiecie.
Nazwa krzywej pochodzi od dobrze znanego prawa ekonomicznego zwanego
prawem Pareto albo reguïÈ 80-20 (jak w zdaniu: 80% zysków czerpiemy ze wspóïpracy z 20% klientów)16. Zastosowana w kontekĂcie naszych rozwaĝañ oznacza, ĝe
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wystarczy zrobiÊ dobrze kilka podstawowych rzeczy, ĝeby osiÈgnÈÊ duĝy sukces.
Na przykïad w pokerze wystarczy nauczyÊ siÚ pasowaÊ przy najgorszych rÚkach,
licytowaÊ przy najlepszych i realistycznie oceniaÊ, jakie karty moĝe mieÊ w rÚce
przeciwnik, ĝeby znaczÈco ograniczyÊ straty. Jeĝeli jesteĂ gotów to zrobiÊ, byÊ moĝe
nawet w 80% przypadków bÚdziesz podejmowaï takie same decyzje jak najlepsi
pokerzyĂci w rodzaju Dwana — nawet jeĂli poĂwiÚcisz na studiowanie gry tylko
20% tego czasu, który poĂwiÚcili oni.
Ta relacja potwierdza siÚ takĝe w wielu innych dziedzinach, w których prognozowanie odgrywa duĝÈ rolÚ. Pierwsze 20% wynika czÚsto z posiadania wïaĂciwych
danych, odpowiedniej technologii oraz adekwatnej motywacji. Musisz mieÊ jakieĂ
informacje — lepiej wiÚcej niĝ mniej — i musisz siÚ upewniÊ, ĝe ich jakoĂÊ jest wystarczajÈco wysoka. PowinieneĂ teĝ znaÊ narzÚdzia potrzebne do ich analizowania:
dobrze jest dysponowaÊ najnowoczeĂniejszÈ technologiÈ, ale waĝniejsza jest umiejÚtnoĂÊ posïugiwania siÚ tym, co posiadasz. Musisz teĝ bardziej dbaÊ o dokïadnoĂÊ,
czyli dÈĝenie do obiektywnej prawdy, niĝ o formuïowanie jak najbardziej zadowalajÈcych, wygodnych prognoz albo takich, dziÚki którym mógïbyĂ trafiÊ do telewizji.
NastÚpnie powinieneĂ w kilku krokach opracowaÊ pewne praktyczne zasady
(procedury heurystyczne) oparte na wïasnym doĂwiadczeniu i zdrowym rozsÈdku,
po czym przeprowadziÊ uporzÈdkowany proces formuïowania prognozy, zamiast
podejmowaÊ doraěne dziaïania uzaleĝnione od aktualnej sytuacji.
289
Kup książkę

Poleć książkę

SYGNAá I SZUM. SZTUKA PROGNOZOWANIA W ERZE TECHNOLOGII

To wszystko nie jest ïatwe i wiele osób popeïnia bïÚdy. Niemniej poziom trudnoĂci
nie jest teĝ wygórowany, a stosujÈc siÚ do opisanych zasad, moĝesz formuïowaÊ prognozy w 80% tak wiarygodne jak te, których autorami sÈ Ăwiatowej klasy eksperci.
Czasem jednak waĝne jest nie to, jak dobre sÈ Twoje prognozy w kategoriach
bezwzglÚdnych, lecz jak dobre sÈ w porównaniu z prognozami konkurentów. W pokerze
moĝesz podejmowaÊ prawidïowe decyzje w 95% przypadków, a i tak zgraÊ siÚ do
ostatniej koszuli przy stoliku obsadzonym przez graczy podejmujÈcych dobre decyzje w 99% przypadków. Podobnie aby zarobiÊ na rynku papierów wartoĂciowych,
musisz formuïowaÊ lepsze prognozy niĝ zespoïy inwestorów w drogich garniturach,
którzy majÈ dyplomy MBA najlepszych uniwersytetów, otrzymujÈ siedmiocyfrowe
wynagrodzenia i dysponujÈ najnowoczeĂniejszymi systemami komputerowymi.
W takich przypadkach trzeba ogromnego wysiïku, by pokonaÊ konkurencjÚ. Szybko przekonasz siÚ o dziaïaniu prawa malejÈcych przychodów krañcowych. Dodatkowe doĂwiadczenie, dodatkowe triki wprowadzone do strategii oraz dodatkowe
zmienne w modelu prognostycznym bÚdÈ przynosiïy coraz mniejsze korzyĂci. JednoczeĂnie bÚdziesz siÚ musiaï nauczyÊ wyjÈtków od przydatnych procedur heurystycznych, z których korzystaïeĂ na poczÈtku.
Niemniej w dziedzinach, w których panuje ostra rywalizacja, ěródïem zarobku
moĝe byÊ tylko mozolny wysiïek ukierunkowany na uzyskanie tego krañcowego

RYSUNEK 10.4. ZASADA PARETO W PROGNOZOWANIU W DZIEDZINACH
CHARAKTERYZUJkCYCH SI} DU¿k KONKURENCJk
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przychodu. Konkurencja wyznacza „poziom wody”, a Twój zysk przypomina wierzchoïek góry lodowej — to pochodna drobnego okruchu przewagi konkurencyjnej
wystajÈcego ponad powierzchniÚ. Gigantyczny wysiïek wïoĝony w jego uzyskanie
pozostaje ukryty.
Zawsze staraïem siÚ unikaÊ takich dziedzin. Miaïem wystarczajÈco duĝo szczÚĂcia, by trafiaÊ na takie, w których „poziom wody” byï doĂÊ niski i wystarczyïo dobrze opanowaÊ podstawy, by mieÊ przewagÚ nad konkurencjÈ. JednÈ z takich dziedzin byï bejsbol w czasach przed opublikowaniem Moneyball. Billy Beane osiÈgnÈï
bardzo duĝo dziÚki zrozumieniu kilku prostych faktów, takich jak ten, ĝe wskaěnik
on-base percentage jest lepszym miernikiem umiejÚtnoĂci ofensywnych zawodnika
niĝ Ărednia uderzeñ. DziĂ juĝ wszyscy o tym wiedzÈ. W polityce zapewne w najlepszym razie miaïbym niewielkÈ przewagÚ nad konkurencjÈ, gdyby na rynku dziaïaïo kilkanaĂcie stron podobnych do FiveThirtyEight. Niemniej czÚsto „rywalizujÚ”
skutecznie z telewizyjnymi mÈdralami w rodzaju goĂci The McLaughlin Group, którzy tak naprawdÚ nawet nie próbujÈ formuïowaÊ dokïadnych prognoz. W pokerze
byïo podobnie w poïowie pierwszej dekady XXI wieku. CiÈgïy napïyw nowych, niedoĂwiadczonych graczy, którzy myĂleli, ĝe nauczyli siÚ graÊ, oglÈdajÈc transmisje
telewizyjne turniejów, sprawiaï, ĝe „poziom wody” byï bardzo niski.
Jeĝeli posiadasz wysoko rozwiniÚte zdolnoĂci analityczne, które mogÈ znaleěÊ zastosowanie w wielu dyscyplinach, warto siÚ zastanowiÊ nad siïÈ konkurencji. CzÚsto
moĝna zarobiÊ dziÚki umiejÚtnoĂci formuïowania prognoz w dziedzinach, w których konkurenci ulegajÈ nieodpowiedniej motywacji, hoïdujÈ zïym nawykom albo
Ălepo trzymajÈ siÚ tradycji. Moĝna teĝ osiÈgnÈÊ przewagÚ dziÚki dostÚpowi do lepszych danych lub lepszej technologii niĝ ta, którÈ dysponujÈ rywale. Znacznie trudniej jest byÊ bardzo dobrym w dziedzinach, w których wszyscy majÈ opanowane
podstawy — moĝesz oszukiwaÊ sam siebie, myĂlÈc, ĝe masz duĝÈ przewagÚ.
Ogólnie rzecz biorÈc, spoïeczeñstwo powinno wkïadaÊ wiÚcej wysiïku w formuïowanie prognoz, nawet jeĂli wymaga to ciÚĝkiej pracy bez natychmiastowej
nagrody — albo powinniĂmy byÊ bardziej Ăwiadomi tego, ĝe przybliĝenia zawsze
oznaczajÈ kompromis. Jeĝeli jednak traktujesz przewidywanie jako dziaïalnoĂÊ
biznesowÈ, lepiej wyjdziesz na znalezieniu dziedziny, w której bÚdziesz „duĝÈ rybÈ
w maïym stawie”.

Ekonomika pokerowej bañki
Zasada Pareto w prognozowaniu sugeruje, ĝe dystans miÚdzy najsïabszymi prognostami — tymi, którzy nie potrafiÈ sformuïowaÊ prawidïowo nawet 20% prognoz —
a przeciÚtnymi jest znacznie wiÚkszy niĝ miÚdzy najlepszymi a dobrymi. Inaczej
mówiÈc, przeciÚtny prognosta jest bliĝej poczÈtku niĝ koñca stawki. Jestem pewny,
ĝe straciïbym mnóstwo pieniÚdzy, gdybym zagraï w pokera z Dwanem. Ale chÚtnie
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zagraïbym z nim, gdybym w ramach umowy miaï zagwarantowany pojedynek na
tych samych zasadach z losowo wybranym przeciwnikiem z ulicy, na którym mógïbym odegraÊ stracone pieniÈdze i jeszcze trochÚ zarobiÊ.
Moĝemy przetestowaÊ tÚ hipotezÚ empirycznie, analizujÈc dane statystyczne
dotyczÈce graczy w pokera. Oceniïem dane z internetowego serwisu pokerowego
obejmujÈce losowÈ próbÚ graczy w Texas Hold'em bez limitu z lat 2008 – 2009. Skupiïem siÚ na informacjach dotyczÈcych tego, jak duĝo pieniÚdzy gracze wygrywali
i przegrywali w poszczególnych rozdaniach w stosunku do wysokoĂci stawek, o które toczyïa siÚ gra17.
Poniewaĝ krótkookresowe wygrane i przegrane sÈ w duĝej mierze zaleĝne od
szczÚĂcia, zastosowaïem odpowiedniÈ procedurÚ statystycznÈ18 do oceny prawdziwej zyskownoĂci gry w dïugim okresie. NastÚpnie uszeregowaïem graczy pod
wzglÚdem poziomu umiejÚtnoĂci i podzieliïem na dziesiÚÊ grup o jednakowej liczebnoĂci. Najlepsza grupa — skïadajÈca siÚ z najlepszych 10% graczy w caïej badanej populacji* — odpowiada najlepszemu pokerzyĂcie przy stoliku obsadzonym
przez 10 osób19. Najgorsze 10% to z kolei najtïustszy leszcz przy stole.
Rysunek 10.5 ilustruje mojÈ ocenÚ prawdziwych umiejÚtnoĂci graczy z kaĝdej
grupy, mierzonych iloĂciÈ pieniÚdzy przegranych lub wygranych w ciÈgu stu rozdañ w grze Texas Hold'em bez limitu z ciemnymi w wysokoĂci 5 i 10 dolarów. Dane
uwzglÚdniajÈ zarówno pieniÈdze przegrane do lub wygrane od innych graczy, jak
i stracone na rzecz kasyna, które pobiera niewielkÈ prowizjÚ od kaĝdej puli albo godzinowÈ opïatÚ za uczestnictwo w grze20.
SzacujÚ, ĝe najlepszy gracz przy stoliku w dïugim okresie osiÈga zysk w wysokoĂci okoïo 110 dolarów na 100 rozdañ. To bardzo dobry wynik, biorÈc pod uwagÚ
fakt, ĝe w internetowym kasynie karty sÈ rozdawane bardzo szybko i 100 rozdañ
moĝna zaliczyÊ w ciÈgu godziny lub dwóch†. W tradycyjnym kasynie jest trochÚ
gorzej, poniewaĝ na rozegranie 100 rozdañ trzeba przeznaczyÊ nawet 4 godziny, co
oznacza godzinowy zarobek na poziomie 25 – 30 dolarów.
Najwaĝniejsze spostrzeĝenie jest jednak takie, ĝe najgorszy gracz przy stoliku
traci pieniÈdze znacznie szybciej, niĝ zarabia je najlepszy. Na przykïad oszacowaïem,
*

W mojej analizie graczy uwzglÚdniïem liczbÚ rozdañ, w których brali oni udziaï. W pokerze
bardzo duĝa liczba rÈk trafia do bardzo maïej grupy wszystkich graczy — do tych, którzy
grajÈ codziennie, a nie raz w miesiÈcu czy roku. Tak naprawdÚ internetowy poker opiera
siÚ na wyolbrzymionej zasadzie 80-20: okoïo 80% rÈk w bazie danych trafiaïo do zaledwie
2% graczy. Poniewaĝ sÈ znacznie wiÚksze szanse trafienia na którÈĂ z 2% osób grajÈcych
regularnie niĝ na kogoĂ, kto przynajmniej raz w ĝyciu zagraï w pokera, analiza stworzyïaby
faïszywy obraz ekonomiki pokerowego stolika, gdyby zostaïa przeprowadzona inaczej.

†

Dodatkowo wiele osób gra przy kilku stolikach jednoczeĂnie, zwiÚkszajÈc caïkowitÈ
wysokoĂÊ wygranych. W tradycyjnym kasynie jest to fizycznie niemoĝliwe (a w kaĝdym
razie zabronione).
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RYSUNEK 10.5. SZACOWANA ILO¥m PIENI}DZY WYGRANYCH I PRZEGRANYCH W CIkGU
100 ROZDA W GRZE HOLD'EM BEZ LIMITU Z POCZkTKOWYMI STAWKAMI
W WYSOKO¥CI 5 I 10 DOLARÓW

ĝe najgorszy gracz — czyli najtïustszy leszcz — traciï pieniÈdze w tempie ponad
400 dolarów na 100 rozdañ. Ten zawodnik byï tak sïaby, ĝe lepiej by zrobiï, gdyby
pasowaï w kaĝdym rozdaniu, poniewaĝ to kosztowaïoby go tylko 150 dolarów na
100 rozdañ.
To statystyczne echo zasady 80/20: jest znacznie wiÚksza róĝnica miÚdzy najgorszymi a przeciÚtnymi graczami niĝ miÚdzy przeciÚtnymi a najlepszymi. Najlepsi
pokerzyĂci robiÈ tylko kilka rzeczy inaczej niĝ pozostali, podczas gdy ci z dolnego
koñca krzywej umiejÚtnoĂci nie radzÈ sobie nawet z podstawami, a ich postÚpowanie znacznie odbiega od optymalnej strategii.
W klasycznym filmie o pokerze, zatytuïowanym HazardziĂci21, bohater grany
przez Matta Damona mówi, ĝe jeĂli nie potrafisz w ciÈgu póï godziny wskazaÊ frajera przy pokerowym stoliku, to sam nim jesteĂ. Nie wydaje mi siÚ, ĝeby to stwierdzenie byïo caïkiem prawdziwe: moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe w grze nie bÚdzie uczestniczyï
ĝaden leszcz. Na pewno jednak nie powinieneĂ graÊ, jeĂli nie uda Ci siÚ zidentyfikowaÊ jednego lub dwóch frajerów przy Twoim stoliku. W pokerze granica miÚdzy
sukcesem a poraĝkÈ jest bardzo cienka, a o róĝnicy moĝe zdecydowaÊ obecnoĂÊ jednego tïustego leszcza przy stole.
W grze, którÈ opisaïem, jeden leszcz dawaï wyĝywienie wielu gïodnym rybakom.
Z punktu widzenia kaĝdego z pozostaïych graczy jego obecnoĂÊ przy stoliku byïa
warta 40 dolarów na 100 rozdañ. To wystarczyïo, ĝeby poïowa z nich mogïa zarabiaÊ pieniÈdze na grze, nawet po odliczeniu prowizji kasyna. W pokerze obowiÈzuje teoria bogacenia siÚ, zgodnie z którÈ 10% najgorszych graczy traci pieniÈdze
wystarczajÈco szybko, by daÊ utrzymanie doĂÊ duĝej „klasie Ăredniej” graczy ledwie
przekraczajÈcych próg rentownoĂci w grze.
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Ale co siÚ stanie, gdy leszcz — czyli frajer — zgra siÚ do ostatniego grosza, co
musi siÚ w koñcu przytrafiÊ graczowi tracÈcemu pieniÈdze w takim tempie? Kilku
pokerzystów zarabiajÈcych drobne kwoty zacznie je traciÊ (zob. rysunek 10.6). Tak
naprawdÚ moĝna oszacowaÊ, ĝe tylko najlepszy gracz przy stoliku wciÈĝ zarabia
pieniÈdze w dïugim okresie, i to mniej niĝ przedtem.

RYSUNEK 10.6. SZACOWANA ILO¥m PIENI}DZY WYGRANYCH I PRZEGRANYCH W CIkGU
100 ROZDA W GRZE HOLD'EM BEZ LIMITU Z POCZkTKOWYMI STAWKAMI
W WYSOKO¥CI 5 I 10 DOLARÓW PO ZGRANIU SI} LESZCZA

Co wiÚcej, odejĂcie leszcza od stolika moĝe siÚ odbiÊ na sytuacji pozostaïych graczy. Ten, który byï trochÚ lepszy od frajera, teraz sam siÚ nim staje i zaczyna traciÊ
pieniÈdze szybciej niĝ przedtem. Moĝe wiÚc takĝe siÚ zgraÊ i odpaĂÊ, jeszcze bardziej utrudniajÈc zadanie pozostaïym uczestnikom gry. Zaburzona zostaje równowaga pokerowego ekosystemu.
Jak to moĝliwe, ĝe ludzie wciÈĝ grajÈ w pokera, skoro najgorsi gracze sÈ przez
caïy czas zagroĝeni bankructwem? Czasem zdarzajÈ siÚ frajerzy o nieograniczonym
budĝecie — PokerKingBlog.com podaje, ĝe dyrektor generalny Cirque du Soleil Guy
Laliberté w 2008 roku przegraï w internetowego pokera aĝ 17 milionów dolarów22,
próbujÈc rywalizowaÊ w najtrudniejszych pojedynkach o wysokie stawki z przeciwnikami takimi jak Dwan. Bez wzglÚdu na kwotÚ Laliberté jest miliarderem, który
gra dla samej przyjemnoĂci, a utrata milionów znaczy dla niego tyle co dla przeciÚtnego Amerykanina przegranie kilkuset dolarów w blackjacka.
Znacznie czÚĂciej jednak nie mamy do czynienia z jednym leszczem tracÈcym
pieniÈdze w nieskoñczonoĂÊ, lecz z ogromnÈ liczbÈ ludzi, którzy wchodzÈ do gry,
tracÈ kilkaset lub kilka tysiÚcy dolarów i odchodzÈ od stolika, a ich miejsce zajmujÈ
nastÚpni. W tradycyjnym kasynie, takim jak Bellagio, ci gracze przychodzÈ od stolików do gry w koĂci, z klubów nocnych albo przyïÈczajÈ siÚ do gry o wysokie stawki
po serii zwyciÚstw w grach o niskie kwoty.
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W internetowej grze w pokera, którÈ znam z wïasnego doĂwiadczenia, populacja
leszczy byïa bardziej nieregularna i zaleĝaïa od regulacji prawnych róĝnych krajów,
intensywnoĂci kampanii reklamowych wirtualnych kasyn, a byÊ moĝe takĝe od pory roku23. W latach boomu pokerowego ich populacja rosïa jednak w takim tempie,
ĝe na brak frajerów nie moĝna byïo narzekaÊ.
To wszystko miaïo siÚ zmieniÊ.

PÚkniÚcie pokerowej bañki
W paědzierniku 2006 roku obsadzony przez Republikanów Kongres niemogÈcy sobie poradziÊ z bardziej palÈcymi problemami przegïosowaï — w nadziei na zdobycie w nadchodzÈcych wyborach gïosów wyborców wyznajÈcych „wartoĂci moralne”24 — doĂÊ niejednoznaczne prawo w postaci ustawy o hazardzie internetowym
(Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, UIGEA). Gwoli ĂcisïoĂci naleĝy powiedzieÊ, ĝe UIGEA nie delegalizowaïa internetowego pokera, lecz godziïa w firmy
umoĝliwiajÈce wpïacanie pieniÚdzy do wirtualnych kasyn i wypïacanie ich. Zgodnie z prawem moĝna byïo graÊ w pokera, tyle ĝe… bez ĝetonów. JednoczeĂnie Departament SprawiedliwoĂci zaczÈï siÚ dobieraÊ do skóry firmom oferujÈcym Amerykanom dostÚp do wirtualnego hazardu. David Carruthers, szef zagranicznego
serwisu internetowego BetOnSports PLC, zostaï aresztowany na lotnisku w Dallas
tuĝ po przylocie z Wielkiej Brytanii, gdy oczekiwaï na samolot do Kostaryki. Wkrótce
oskarĝono takĝe inne osoby z tej branĝy.
Wszystko to odstraszyïo wielu bywalców internetowych kasyn oraz wielu organizatorów gry. Party Poker, wówczas najwiÚkszy portal pokerowy na Ăwiecie, odmówiï Amerykanom dostÚpu do swojego serwisu dwa tygodnie po uchwaleniu
UIGEA, a kurs jego akcji spadï o 65% w ciÈgu 24 godzin25. Inne firmy nie zrezygnowaïy z dziaïalnoĂci na amerykañskim rynku i wymyĂliïy sposoby na obejĂcie nowego prawa, ale tak czy inaczej wpïacanie pieniÚdzy do kasyn byïo utrudnione i nie
moĝna byïo mieÊ pewnoĂci, ĝe uda siÚ wypïaciÊ wygrane.
NajwiÚcej pieniÚdzy zarabiaïem wïaĂnie w serwisie Party Poker, który reklamowaï siÚ bardzo intensywnie i sïynÈï z najwiÚkszej liczby frajerów. W ciÈgu dwutygodniowego okresu przejĂciowego po ogïoszeniu przez firmÚ zamiaru zaprzestania
dziaïalnoĂci w Stanach Zjednoczonych moĝna byïo dalej graÊ. Liczba leszczy w amoku osiÈgnÚïa wtedy rekordowy poziom. Tak naprawdÚ jeden z dni w tym okresie
przyniósï mi najwyĝszÈ wygranÈ w caïej mojej karierze pokerzysty.
Kiedy jednak serwis Party Poker zablokowaï dostÚp dla uĝytkowników ze Stanów Zjednoczonych i przerzuciïem siÚ na trudniejsze portale, takie jak PokerStars,
zauwaĝyïem, ĝe przestaïem wygrywaÊ. Tak naprawdÚ zaczÈïem regularnie przegrywaÊ, i to duĝo: okoïo 75 tysiÚcy dolarów w ciÈgu ostatnich kilku miesiÚcy 2006
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roku (wiÚkszoĂÊ w jeden przeraĝajÈcy wieczór). Kontynuowaïem grÚ jeszcze przez
kilka pierwszych miesiÚcy 2007 roku, nadal tracÈc pieniÈdze, tym razem okoïo 60
tysiÚcy dolarów. W koñcu straciïem przekonanie, ĝe mogÚ jeszcze coĂ wygraÊ, wiÚc
wypïaciïem resztÚ pieniÚdzy z konta i poĝegnaïem siÚ z pokerem.
Doszedïem wtedy do wniosku, ĝe skïad populacji graczy zmieniï siÚ w bardzo
istotny sposób. Wielu zawodowców utrzymujÈcych siÚ z pokera nie poddawaïo siÚ
i graïo dalej, ale wiÚkszoĂÊ amatorów wycofaïa siÚ albo zbankrutowaïa. Delikatny
ekosystem pokera zostaï wywrócony do góry nogami — kiedy zabrakïo sïabych
graczy napÚdzajÈcych grÚ, „poziom wody” gwaïtownie wzrósï i niektóre rekiny nagle staïy siÚ leszczami26.
JednoczeĂnie nawet przed uchwaleniem nowego prawa zaczÈïem graÊ coraz
gorzej, a w kaĝdym razie nie stawaïem siÚ juĝ coraz lepszy. Doszedïem do Ăciany
i nagle zaczÚïo mi brakowaÊ kreatywnoĂci i inspiracji. Èczyïem w sobie najbardziej
niebezpiecznÈ cechÚ zawodowego gracza — poczucie, ĝe jestem uprawniony do
wygrywania pieniÚdzy, ze zïymi nawykami amatorów: graïem do póěnej nocy, czasem nawet po imprezach w gronie przyjacióï.
PatrzÈc wstecz, muszÚ przyznaÊ, ĝe miaïem duĝo szczÚĂcia. Dodatkowy czas,
który miaïem do dyspozycji, oraz zwiÚkszone zainteresowanie politykÈ po uchwaleniu UIGEA sprawiïy, ĝe stworzyïem stronÚ FiveThirtyEight. I choÊ utrata jednej
trzeciej wygranych pieniÚdzy nie byïa przyjemna, i tak dobrze, ĝe nie straciïem
wszystkiego. Niektórzy gracze nie mieli tyle szczÚĂcia. W 2011 roku akty oskarĝenia
wniesione w „czarny piÈtek” przez Departament SprawiedliwoĂci przeciwko wielu
internetowym kasynom na dobre zakoñczyïy ich dziaïalnoĂÊ27. Niektóre z firm okazaïy siÚ niewypïacalne i ich klienci nie mogli zrealizowaÊ zysków z gry.
Zastanawiaïem siÚ kilka razy, co by byïo, gdybym graï dalej. Poker jest tak nieprzewidywalny, ĝe gracz, który teoretycznie powinien wygrywaÊ, moĝe traciÊ pieniÈdze przez dïugie miesiÈce albo nawet przez caïy rok. Z drugiej strony ktoĂ, kto
powinien przegrywaÊ, moĝe przez dïugi czas wygrywaÊ, nie zdajÈc sobie sprawy
z tego, ĝe wcale nie jest tak dobry, jak mu siÚ wydaje.

SzczÚĂcie kontra umiejÚtnoĂci w pokerze
SzczÚĂcie i umiejÚtnoĂci sÈ czÚsto przedstawiane jako przeciwieñstwa. Niemniej relacje miÚdzy nimi sÈ trochÚ bardziej skomplikowane.
Na przykïad niewiele osób miaïoby wÈtpliwoĂci co do tego, ĝe zawodnicy z bejsbolowej pierwszej ligi sÈ profesjonalistami najwyĝszej klasy. Nie jest ïatwo uderzyÊ
kijem w piïkÚ lecÈcÈ z prÚdkoĂciÈ 160 km/h, ale niektórzy ludzie sÈ pod tym wzglÚdem nieco bardziej utalentowani niĝ inni. Niemniej szczÚĂcie równieĝ jest bardzo
waĝne w tej dyscyplinie sportu — moĝesz z caïych siï uderzyÊ w piïkÚ, a mimo to
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skierowaÊ jÈ prosto w rÚce drugobazowego obroñcy. Musi upïynÈÊ duĝo czasu, ĝeby
te róĝnice umiejÚtnoĂci staïy siÚ oczywiste; nawet dane z dwóch miesiÚcy nie wystarczajÈ, ĝeby jÈ stwierdziÊ. Na rysunku 10.7 na jednej osi przedstawiïem Ărednie
uderzeñ zawodników z American League z kwietnia 2011 roku, a na drugiej z maja
tego samego roku28. Wydaje siÚ, ĝe nie ma tu ĝadnej korelacji (na przykïad Brendan
Ryan osiÈgnÈï ĂredniÈ 0,184 w kwietniu i 0,348 w maju). Wiadomo jednak, ĝe analiza danych z dïugiego okresu — z caïego sezonu albo z caïej kariery zawodnika —
ujawnia znaczne róĝnice umiejÚtnoĂci poszczególnych zawodników29.

RYSUNEK 10.7. ¥REDNIE UDERZE ZAWODNIKÓW Z AMERICAN LEAGUE, KWIECIE – MAJ 2011

Pod tym wzglÚdem poker bardzo przypomina bejsbol. Wymaga bowiem duĝego szczÚĂcia oraz duĝych umiejÚtnoĂci. Przeciwieñstwem pokera byïaby taka gra
jak kóïko i krzyĝyk (zob. tabela 10.5), w której nie trzeba mieÊ zbyt wiele szczÚĂcia,
ale umiejÚtnoĂci takĝe nie odgrywajÈ duĝej roli. Inteligentny drugoklasista poradzi
sobie w niej równie dobrze jak Bill Gates.
TABELA 10.5. MACIERZ SZCZ}¥CIA I UMIEJ}TNO¥CI
Maïo szczÚĂcia

Duĝo szczÚĂcia

Niewielkie umiejÚtnoĂci

Kóïko i krzyĝyk

Ruletka

Duĝe umiejÚtnoĂci

Szachy

Poker

WciÈĝ jednak trzeba duĝo czasu, ĝeby pokerzysta zrozumiaï, jak dobry jest naprawdÚ. Element szczÚĂcia jest szczególnie waĝny w Hold'em z limitem — grze,
w której siÚ specjalizowaïem. WïaĂciwa strategia zakïada walkÚ o jak najwiÚkszÈ
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liczbÚ pul pieniÚdzy, a pozostawanie do koñca w grze w jak najwiÚkszej liczbie rozdañ oznacza, ĝe duĝo zaleĝy od szczÚĂcia. Bardzo dobry gracz w Hold'em z limitem
w grze, w której stawki zakïadów rosnÈ o 100 i 200 dolarów, moĝe zarobiÊ 200 dolarów
na kaĝde 100 rozdañ. Niemniej zmiennoĂÊ wyników mierzona odchyleniem standardowym moĝe byÊ 16 razy wiÚksza i wynosiÊ 3200 dolarów na kaĝde 100 rozdañ30.
To znaczy, ĝe nawet po rozegraniu dziesiÈtek tysiÚcy rozdañ dobry gracz moĝe
wyjĂÊ na minus, a zïy na plus. Rysunek 10.8 przedstawia model potencjalnych zysków i strat gracza o podanych wyĝej statystykach. Linie na wykresie wyznaczajÈ
prawdopodobny zakres jego wygranych i przegranych pokrywajÈcy 95% wszystkich moĝliwych przypadków. Po rozegraniu 60 tysiÚcy rozdañ — czyli tylu, w ilu
moĝna wziÈÊ udziaï, grajÈc w kasynie 40 godzin tygodniowo co tydzieñ przez caïy
rok — gracz moĝe zarobiÊ 275 tysiÚcy dolarów albo straciÊ 35 tysiÚcy. Inaczej mówiÈc, pokerzysta moĝe przez caïy rok graÊ na peïny etat i straciÊ pieniÈdze. Dlatego
czasem siÚ mówi, ĝe poker to trudny sposób na ïatwy zarobek.

RYSUNEK 10.8. PRAWDOPODOBNY ZAKRES WYGRANYCH UTALENTOWANEGO GRACZA W HOLD'EM
Z LIMITEM Z POCZkTKOWYMI STAWKAMI 100 I 200 DOLARÓW

OczywiĂcie gdyby ten gracz naprawdÚ znalazï jakiĂ sposób, ĝeby siÚ upewniÊ, ĝe
w dïugim okresie bÚdzie wygrywaï, miaïby powód, ĝeby zacisnÈÊ zÚby i pogodziÊ
siÚ ze stratami. W rzeczywistoĂci jednak nie moĝe tego wiedzieÊ na pewno. WïaĂciwym sposobem szacowania prawdopodobieñstwa, ĝe jest dïugookresowym zwyciÚzcÈ, jest zastosowanie statystyki bayesowskiej31, która wymaga oceniania tego, jak jest
dobry, na podstawie zarówno osiÈganych wyników, jak i uprzednich oczekiwañ.
Jeĝeli gracz siÚ nie oszukuje, powinien mieÊ doĂÊ sceptyczne podejĂcie do wïasnych sukcesów, nawet jeĂli z poczÈtku wygrywa. Jego aprioryczne przekonania
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powinny siÚ opieraÊ na fakcie, ĝe przeciÚtny pokerzysta z definicji traci pieniÈdze,
poniewaĝ kasyno pobiera prowizjÚ od puli w kaĝdym rozdaniu i dopiero reszta
pieniÚdzy trafia do graczy32. Na przykïad metoda bayesowska opisana w ksiÈĝce
The Mathematics of Poker sugeruje, ĝe nawet gracz, który zarobiï 30 tysiÚcy dolarów
na pierwszych 10 tysiÈcach rozdañ w Hold'em z limitem i stawkami poczÈtkowymi
100 i 200 dolarów, mimo wszystko w dïugim okresie raczej bÚdzie przegrywaï, niĝ
wygrywaï.

Pokerowe zïudzenia
Jak siÚ zapewne domyĂlasz, wiÚkszoĂÊ graczy nie jest tak szczera sama ze sobÈ. Ja
z pewnoĂciÈ nie byïem, gdy ĝyïem w pokerowym Ănie. Zamiast tego pokerzyĂci
wychodzÈ z zaïoĝenia, ĝe sÈ dïugookresowymi zwyciÚzcami, dopóki ĝycie nie nauczy ich gorzkiej prawdy.
„W Ăwiecie pokera jest mnóstwo ludzi, którzy myĂlÈ, ĝe sÈ faworytami, choÊ
prawda jest zupeïnie inna — mówi Dwan. — Ludzie majÈ wiele zïudzeñ, jeĂli chodzi o pokera”.
Inny gracz, Darse Billings, autor programu komputerowego rywalizujÈcego skutecznie33 z najlepszymi na Ăwiecie graczami w Hold'em z limitem*, wyraĝa siÚ jeszcze dosadniej:
„Nie znam ĝadnej innej gry, w której ludzie byliby równie zadowoleni z siebie
i uwaĝali, ĝe grajÈ jak mistrzowie, podczas gdy w rzeczywistoĂci sÈ bardzo sïabymi
graczami. Chodzi o to, ĝe nie wiedzÈ nic, a myĂlÈ, ĝe sÈ równi Bogu, ale prawda jest
taka, ĝe nie sÈ. Gdyby programy komputerowe karmiïy siÚ ludzkÈ pychÈ, w pokerze
miaïyby królewskÈ ucztÚ”.
To oczywiĂcie nie musi dotyczyÊ wyïÈcznie pokera. Jak siÚ przekonasz, czytajÈc
rozdziaï 11., na takÈ samÈ krytykÚ zasïugujÈ traderzy z Wall Street, którzy czÚsto
myĂlÈ, ĝe potrafiÈ lepiej oceniÊ rynek niĝ taki indeks jak S&P 500, a zwykle nie jest
to prawdÈ. MówiÈc bardziej ogólnie, zbyt duĝa pewnoĂÊ siebie jest powaĝnym problemem w kaĝdej dziedzinie wymagajÈcej przewidywania.
Poker nie jest takÈ grÈ jak ruletka, w której wszystko zaleĝy od szczÚĂcia i nikt nie
zarobiïby ani centa, gdyby obstawiaï nieskoñczonÈ iloĂÊ razy. PokerzyĂci nie przypominajÈ teĝ graczy w ruletkÚ — prawdopodobnie bliĝej im do inwestorów. Badanie przeprowadzone wĂród internetowych pokerzystów wykazaïo, ĝe 52% z nich ma
przynajmniej dyplom licencjata34 — to dwa razy wyĝszy odsetek niĝ w caïej populacji Stanów Zjednoczonych i cztery razy wiÚkszy niĝ wĂród osób uczestniczÈcych
*

ChoÊ takie programy jak ten napisany przez Billingsa osiÈgajÈ bardzo dobre wyniki
w Hold'em z limitem, radzÈ sobie znacznie gorzej w bardziej wymagajÈcej pod wzglÚdem
strategicznym grze Hold'em bez limitu.
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w loteriach35. WiÚkszoĂÊ pokerzystów jest wystarczajÈco inteligentna, by wiedzieÊ,
ĝe niektórzy gracze naprawdÚ zarabiajÈ pieniÈdze w dïugim okresie — i ta wiedza
moĝe wpÚdziÊ ich w kïopoty.

Dlaczego szarĝujemy
Tommy Angelo postanowiï zrealizowaÊ swoje pokerowe marzenie, jeszcze zanim
to staïo siÚ modne. W roku 1990, majÈc 32 lata, zrezygnowaï z pracy perkusisty i pianisty w zespole country, ĝeby zajÈÊ siÚ peïnoetatowÈ grÈ w karty36.
„Miaïem bzika na tym punkcie — powiedziaï mi Angelo w 2012 roku. — Pomysï
bycia zawodowym pokerzystÈ spodobaï mi siÚ od razu. Koncepcja ĝycia bez pracy
byïa niesamowita. To tak, jakbyĂ zakasowaï caïe spoïeczeñstwo, zdobywajÈc pieniÈdze tylko dziÚki wïasnemu sprytowi. Nie potrafiïem sobie wyobraziÊ niczego
atrakcyjniejszego”.
Niemniej Angelo tak samo jak wiÚkszoĂÊ pokerzystów przeĝywaï wzloty i upadki
— nie tylko jeĂli chodzi o wyniki, ale takĝe w jakoĂci gry. Kiedy graï tak, jak umiaï
najlepiej, byï nie do pobicia. Ale czÚsto graï znacznie poniĝej swoich moĝliwoĂci,
a wtedy szarĝowaï.
„Szarĝowaïem bardzo ostro — wspomina Angelo w ksiÈĝce Elements of Poker, odnoszÈc siÚ do przypadków nadmiernie agresywnej gry spowodowanej utratÈ perspektywy37. — Znaïem wszystkie rodzaje szarĝowania: wynikajÈce z wĂciekïoĂci,
permanentne, zbyt agresywne, zbyt pasywne, polegajÈce na licytowaniu zbyt wysoko, na zbyt dïugim graniu, na graniu w stanie przemÚczenia, na graniu z poczuciem prawa do wygranej, z wĂciekïoĂciÈ, z poczuciem niesprawiedliwoĂci, w stanie
frustracji, polegajÈce na niechlujnym graniu, graniu z potrzeby odwetu, graniu ze
zbyt maïÈ lub zbyt duĝÈ iloĂciÈ pieniÚdzy, graniu z poczucia wstydu, graniu bez
koncentracji, graniu ze strachu, graniu z zazdroĂci, z niezadowolenia, z przesadnej
pewnoĂci siebie wynikajÈcej z pokazania udanego blefu, a takĝe przypadki klasyczne: szarĝowanie z potrzeby odkucia siÚ oraz najbardziej destrukcyjne szarĝowanie
z poĂpiechu”.
Angelo w koñcu zrozumiaï, ĝe mimo duĝych umiejÚtnoĂci nie radziï sobie zbyt
dobrze wïaĂnie ze wzglÚdu na to, ĝe od czasu do czasu zaczynaï szarĝowaÊ. Jak siÚ
juĝ przekonaliĂmy, w pokerze znacznie ïatwiej jest traciÊ pieniÈdze, gdy gra siÚ ěle,
niĝ zarabiaÊ, gdy gra siÚ dobrze. JednoczeĂnie rentownoĂÊ gry dla dïugookresowego
gracza jest na tyle maïa, ĝe nawet ktoĂ, kto gra wyjÈtkowo dobrze przez 90% czasu,
moĝe traciÊ pieniÈdze, jeĂli bÚdzie szarĝowaï przez pozostaïe 10% czasu.
PrawdziwÈ skalÚ swoich problemów z szarĝowaniem zrozumiaï, dopiero majÈc
czterdzieĂci kilka lat, po tym jak zaczÈï pisaÊ o pokerze i uczyÊ innych graczy. Jest
z natury wnikliwym czïowiekiem i to, co zaczynaïo siÚ jako lekcje strategii, czÚsto
przeksztaïcaïo siÚ w sesje terapeutyczne.
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„Pomagaïem wielu osobom z róĝnymi problemami zwiÈzanymi z pokerem —
powiedziaï mi Angelo. — Bardzo ïatwo byïo dostrzec je u drugiego czïowieka. CzÚsto miaïem do czynienia z luděmi równie inteligentnymi jak ja. Wiedziaïem jednak
na pewno, ĝe oszukujÈ siÚ w kwestii wïasnych umiejÚtnoĂci. Zrozumiaïem, ĝe skoro
oni wszyscy ĝyjÈ zïudzeniami, mnie teĝ ten problem dotyczy”.
Angelo uwaĝa, ĝe kaĝdy pokerzysta w pewnym stopniu szarĝuje. „Kiedy ktoĂ
przychodziï do mnie i mówiï, ĝe nie szarĝuje, od razu wiedziaïem, ĝe mam do czynienia z kolejnym przypadkiem czïowieka, który siÚ oszukuje. Caïy czas spotykaïem
takich ludzi”.
Kiedy aktywnie graïem w pokera, teĝ miaïem swoje ulubione rodzaje szarĝowania. Nie naleĝaïem do graczy rzucajÈcych w furii przedmiotami po caïym pokoju.
Podczas szarĝowania nie zmieniaïem siÚ teĝ w szalonego maniaka usiïujÈcego za
wszelkÈ cenÚ rozegraÊ kaĝde rozdanie (chociaĝ moja podstawowa strategia byïa
doĂÊ odwaĝna). Czasem nawet przesadzaïem z ostroĝnoĂciÈ. Niemniej zdarzaïy mi
siÚ dïugie okresy mechanicznego, bezmyĂlnego grania, czÚsto póěno w nocy — po
prostu duĝo stawiaïem i miaïem nadziejÚ, ĝe pula trafi do mnie. W gïÚbi duszy jednak wiedziaïem, ĝe nie mam szans na wygranÈ.
DziĂ juĝ wiem, co skïaniaïo mnie do szarĝowania (kiedy graïem, chyba nie byïem tego Ăwiadomy). Najwaĝniejszym czynnikiem byïo poczucie prawa do wygranej.
Nie przejmowaïem siÚ za bardzo, gdy dostawaïem wiele sïabych kart i musiaïem
pasowaÊ raz za razem, poniewaĝ wiedziaïem, ĝe to wynika ze statystycznej zmiennoĂci gry. Kiedy jednak wydawaïo mi siÚ, ĝe gram wyjÈtkowo dobrze — na przykïad gdy rozpoznaïem blef przeciwnika — ale rywal dostawaï wymarzonÈ kartÚ
w riverze i pokonywaï mnie, wtedy zaczynaïem szarĝowaÊ. Byïem juĝ pewny, ĝe
pula bÚdzie moja, ale to on zgarniaï pieniÈdze.
Szarĝowanie sprawiaïo, ĝe sytuacja siÚ odwracaïa — zaczynaïem graÊ tak ěle, ĝe
zasïugiwaïem na poraĝkÚ. FundamentalnÈ przyczynÈ szarĝowania przez pokerzystów
jest naruszenie równowagi: w krótkim i Ărednim okresie wyniki graczy nie sÈ zbyt
mocno skorelowane z ich umiejÚtnoĂciami. OczywiĂcie nierealistyczne wyobraĝenie o wïasnych umiejÚtnoĂciach, które jest doĂÊ czÚste wĂród pokerzystów, nie pomaga w grze. „Lubimy kurczowo trzymaÊ siÚ danych potwierdzajÈcych naszÈ teoriÚ
— powiedziaï mi Angelo — która bardzo czÚsto brzmi: »Jestem lepszy niĝ inni«”.

OdejĂcie od myĂlenia zorientowanego na wyniki
Spoïeczeñstwo Stanów Zjednoczonych jest bardzo mocno zorientowane na wyniki.
Kiedy ktoĂ jest bogaty, sïawny albo piÚkny, uwaĝamy, ĝe na to zasïuĝyï. W rzeczywistoĂci te cechy same siÚ wzmacniajÈ: bogactwo jest ěródïem wielu moĝliwoĂci zarobienia dodatkowych pieniÚdzy, o sïawnych ludziach siÚ mówi, przez co stajÈ siÚ
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jeszcze sïawniejsi, a wyglÈd hollywoodzkiej gwiazdy moĝe mieÊ wpïyw na obowiÈzujÈcy standard piÚkna.
Nie ma to byÊ deklaracja polityczna, argument za bardziej sprawiedliwÈ redystrybucjÈ dochodów (albo przeciwko niej) ani nic podobnego. Niemniej doĂwiadczenie uczy, ĝe sukces jest pochodnÈ kombinacji ciÚĝkiej pracy, talentu oraz okazji
i Ărodowiska, w którym ĝyje dany czïowiek — inaczej mówiÈc, zaleĝy od pewnej
mieszanki sygnaïu i szumu. W Stanach Zjednoczonych w wiÚkszoĂci przypadków
zwracamy zbyt duĝÈ uwagÚ na sygnaï — byÊ moĝe z wyjÈtkiem sytuacji, kiedy chodzi o nasze wady, których obecnoĂÊ przypisujemy pechowi. Potrafimy oceniÊ sukces osiÈgniÚty przez sÈsiadów na podstawie wielkoĂci ich domów, ale nie wiemy
nic o przeszkodach, które musieli pokonaÊ, aby staÊ siÚ ich lokatorami.
JeĂli chodzi o przewidywanie, naprawdÚ jesteĂmy nastawieni na wyniki. Inwestor, który potrafi trafnie okreĂliÊ najniĝszy poziom notowañ rynku, jest uznawany
za geniusza, nawet jeĂli posïuguje siÚ wadliwym modelem statystycznym, który
tylko przypadkiem podaje prawidïowy wynik. Menedĝer, który potrafi stworzyÊ
zespóï zdobywajÈcy tytuï mistrzowski, zyskuje sïawÚ lepszego specjalisty niĝ jego
koledzy, nawet jeĂli po dokïadniejszej analizie okazuje siÚ, ĝe druĝyna wzniosïa siÚ
na wyĝyny pomimo jego dziaïañ, a nie dziÚki nim. Tak samo jest w przypadku pokera. Chris Moneymaker nie zyskaïby tak duĝej sïawy, gdyby mówiono o nim, ĝe
tak naprawdÚ jest marnym hazardzistÈ, któremu przypadkiem trafiïo siÚ parÚ dobrych rozdañ.
Czasem przesadzamy w drugÈ stronÚ, uznajÈc, ĝe autorzy naprawdÚ kiepskich
prognoz po prostu mieli pecha. Agencje ratingowe wykorzystaïy tÚ wymówkÚ, gdy
ich niekompetencja przyczyniïa siÚ do wywoïania kryzysu finansowego. Na ogóï
jednak tak samo jak podczas formuïowania prognoz dostrzegamy wyraěny sygnaï
nawet tam, gdzie jest on doĂÊ sïaby, tak przy ich ocenianiu mamy skïonnoĂÊ do przypisywania prognostom wiÚkszych umiejÚtnoĂci niĝ te, które naprawdÚ posiadajÈ.
CzÚĂciÈ rozwiÈzania tego problemu moĝe byÊ bardziej rygorystyczne ocenianie
prognoz. Na pytanie o to, w jak duĝym stopniu prognoza jest wynikiem umiejÚtnoĂci jej autora, moĝna odpowiedzieÊ za pomocÈ metod empirycznych. W niektórych
dziedzinach „dïugi okres” jest krótszy niĝ w innych. Inne rozwiÈzanie — a w przypadku bardzo zaszumionych danych czÚsto jedyne — polega na skupianiu siÚ bardziej na procesie niĝ na wynikach. Jeĝeli zbiór prognoz jest zbyt zaszumiony, ĝeby
okreĂliÊ, czy prognosta jest dobry, czy nie, moĝna siÚ zastanowiÊ, czy jego postawy
i skïonnoĂci, które znamy, nie sÈ skorelowane z sukcesem w prognozowaniu w dïugim okresie. (W pewnym sensie musimy sformuïowaÊ prognozÚ dotyczÈcÈ tego, jak
trafne bÚdÈ jego prognozy w przyszïoĂci).
Wydaje siÚ, ĝe pokerzyĂci rozumiejÈ to zagadnienie lepiej niĝ inni ludzie, nawet
jeĂli dzieje siÚ tak tylko dlatego, ĝe doĂwiadczajÈ wzlotów i upadków w bardzo instynktowny sposób. HazardziĂci grajÈcy o bardzo wysokie stawki, tacy jak Dwan,
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mogÈ w ciÈgu jednego wieczoru przy zielonym stoliku doĂwiadczyÊ wiÚkszej zmiennoĂci niĝ inwestor gieïdowy w ciÈgu caïego ĝycia. MogÈ wygrywaÊ i przegrywaÊ,
zarówno grajÈc dobrze, jak i ěle — kaĝdemu pokerzyĂcie zdarza siÚ graÊ dobrze
i wygrywaÊ, graÊ dobrze i przegrywaÊ, graÊ ěle i wygrywaÊ albo graÊ ěle i przegrywaÊ — doĂwiadczeni gracze przerabiali to tyle razy, ĝe dobrze juĝ wiedzÈ, jaka jest
róĝnica miÚdzy procesem a wynikiem.
W czasie rozmowy z najlepszymi pokerzystami moĝna dojĂÊ do wniosku, ĝe ĝaden z nich nie uznaje sukcesu za coĂ oczywistego. Wszyscy starajÈ siÚ jak najbardziej skupiaÊ siÚ na samodoskonaleniu. „Kaĝdy, kto myĂli, ĝe jest juĝ wystarczajÈco
dobry i znalazï rozwiÈzanie gry w pokera, znajduje siÚ na prostej drodze do wielkiej
przegranej” — powiedziaï mi Dwan.
Angelo stara siÚ przyspieszyÊ ten proces ze swoimi klientami. „Przez caïy czas
poruszamy siÚ w chmurze szumu — mówi. — CzÚsto nie widzimy dokïadnie tego,
co siÚ dzieje”. Stosuje róĝne, czasem niekonwencjonalne metody, na przykïad jest
zwolennikiem medytacji. Nie wszyscy jego klienci medytujÈ, ale ogólnie rzecz biorÈc, chodzi o zwiÚkszenie samoĂwiadomoĂci graczy i zachÚcenie ich do lepszego
zrozumienia tego, co mogÈ kontrolowaÊ, a czego nie*.
Kiedy gramy w pokera, kontrolujemy nasz proces decyzyjny, ale nie mamy wpïywu na to, jakie dostaniemy karty. Jeĝeli rozpoznasz blef rywala, ale on dostanie dobrÈ
kartÚ i mimo wszystko wygra rozdanie, powinieneĂ byÊ zadowolony, a nie wĂciekïy, poniewaĝ rozegraïeĂ rozdanie tak dobrze, jak umiaïeĂ. Jak na ironiÚ, kiedy mniej
skupiasz siÚ na wynikach, one stajÈ siÚ lepsze.
JesteĂmy niedoskonaïymi stworzeniami ĝyjÈcymi w niepewnym Ăwiecie. Kiedy
sformuïowana przez nas prognoza okazuje siÚ bïÚdna, nigdy nie jesteĂmy pewni,
czy byïa to nasza wina, czy nie, czy model byï bïÚdny, czy po prostu mieliĂmy pecha. Najlepszym przybliĝeniem rozwiÈzania jest osiÈgniÚcie stanu równowagi miÚdzy szumem a sygnaïem i pogodzenie siÚ z tym, ĝe oba sÈ nieodïÈcznÈ czÚĂciÈ naszego wszechĂwiata, oraz podjÚcie starañ, by zrozumieÊ znaczenie kaĝdego z nich.

*

Medytacja pomaga w osiÈgniÚciu tego celu, miÚdzy innymi skïaniajÈc do skupienia siÚ
na postawie i oddechu — rzeczach, które sÈ pod naszÈ kontrolÈ, ale zwykle nie zwracamy
na nie uwagi.
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