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W artykule przedstawiamy sylwetkê Raymonda Smullyana  znanego matematyka,
profesora filozofii na Uniwersytecie Indiana, emerytowanego profesora City University of New York oraz... najs³ynniejszego wspó³czesnego twórcy ³amig³ówek.
Urodzi³ siê w 1919 r. na Long Island w Nowym Jorku, na osiedlu Far Rockaway,
gdzie kilka miesiêcy wczeniej przyszed³ na wiat Richard Feynman, jeden z najwybitniejszych fizyków XX w. Jako m³ody ch³opiec uwielbia³ nauki cis³e i by³
niezwykle utalentowany muzycznie. Wró¿ono mu karierê muzyczn¹. W wieku 12 lat
wygra³ nawet presti¿owy konkurs pianistyczny. Jednak naprawdê interesowa³o
go co innego. Przez wiele lat zmienia³ szko³y i uczelnie, rozczarowany, ¿e nie
potrafi¹ go tam porz¹dnie nauczyæ matematyki. W koñcu przerwa³ edukacjê
i zosta³... magikiem w klubie nocnym. Pasjonowa³ siê tak¿e astronomi¹. Prowadzi³ obserwacje nieba za pomoc¹ teleskopu w³asnej budowy z 6-calow¹ soczewk¹.
Kiedy brakowa³o mu pieniêdzy, podejmowa³ siê przeró¿nych zajêæ, by³ m.in. sprzedawc¹ odkurzaczy.
Matematyka stale go jednak poci¹ga³a i ostatecznie do niej wróci³. W wieku 36 lat
dokoñczy³ studia na uniwersytecie w Chicago i zacz¹³ wyk³adaæ na uniwersytecie
w New Hampshire. Cztery lata póniej obroni³ pracê doktorsk¹ na jednej z najbardziej presti¿owych uczelni w USA  Princeton University. Publikowa³ w powa¿nych
pismach matematycznych i logicznych, pisa³ prace filozoficzne i zbiory aforyzmów.
Dzi Smullyan cieszy siê na ca³ym wiecie przede wszystkim s³aw¹ najwybitniejszego twórcy zagadek, paradoksów logicznych i problemów szachowych.
Na pierwszy ogieñ posz³y problemy szachowe. Zazwyczaj trzeba by³o w nich przewidywaæ, jaki bêdzie dalszy ci¹g danej rozgrywki. Smullyan wprowadzi³ tzw. odwrotne
zagadki szachowe, w których nale¿y odgadn¹æ, co sta³o siê na planszy wczeniej.
Najciekawsze problemy zebra³ w ksi¹¿ce Zagadki szachowe Sherlocka Holmesa.
Wymylanie ³amig³ówek sta³o siê prawdziw¹ pasj¹ Smullyana. Widzia³ je wszêdzie, stale opowiada³ i uk³ada³ na poczekaniu na ka¿dy temat. Pasja ta drzema³a
w nim od dziecka, chocia¿ zaj¹³ siê ni¹ powa¿nie dopiero po ukoñczeniu 50 lat.
Podobno niewiadomie zaszczepi³ mu j¹ w dzieciñstwie brat, który kiedy na prima aprilis obieca³, ¿e tak go nabierze, i¿ ten nie zapomni tego do koñca ¿ycia.
Ma³y Raymond wytê¿a³ uwagê i czeka³ czujnie przez ca³y dzieñ, ale nie doczeka³
siê w tym dniu ¿adnego kawa³u. Dopiero póniej zrozumia³, ¿e w³anie w ten sposób brat go nabra³.
Najciekawsze zagadki zebra³ Smullyan w ksi¹¿kach, z których najbardziej znane to:
Jaki jest tytu³ tej ksi¹¿ki?, Dama czy tygrys?, Alicja w krainie ³amig³ówek oraz Szatan,
Cantor i nieskoñczonoæ. Swoj¹ form¹ bardziej przypominaj¹ one intryguj¹ce powieci
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ni¿ zbiory zadañ. G³ównym bohaterem jest w nich najczêciej inspektor Craig, który
podró¿uje po niezwyk³ych krainach i rozmawia z ich mieszkañcami, odkrywaj¹c ich
tajemnice.
O ksi¹¿ce Smullyana Jaki jest tytu³ tej ksi¹¿ki? Martin Gardner napisa³ w Scientific
American: Najbardziej oryginalny, ekscytuj¹cy i zabawny zbiór problemów z zakresu matematyki rekreacyjnej jaki kiedykolwiek powsta³.
Zagadki Smullyana zainspirowa³y wielu innych twórców, którzy siê na nich wzorowali. Na pewno s¹ dobrze znane wszystkim mi³onikom matematyki, choæ nie zawsze wiemy, kto by³ ich autorem. Poni¿ej prezentujemy wybór najbardziej znanych
zagadek Smullyana o ró¿nym stopniu trudnoci. Inne znajdziecie jeszcze w wielu
miejscach w tym numerze.

Zadania
dla
Czytelników

Na rozwi¹zania
zadañ czekamy
do koñca
grudnia.

Alicja w Lesie Zapomnienia
Gdy Alicja wesz³a do Lasu Zapomnienia, nie zapomnia³a wszystkiego, tylko niektórych rzeczy. Najczêciej zdarza³o jej siê zapomnieæ, jaki jest dzieñ tygodnia. W lesie
czêsto pojawiali siê Lew i Jednoro¿ec. S¹ to dziwne stworzenia. Lew k³amie w poniedzia³ki, wtorki i rody, a w pozosta³e dni tygodnia mówi prawdê. Jednoro¿ec
natomiast k³amie w czwartki, pi¹tki i soboty, lecz w pozosta³e dni tygodnia mówi
prawdê.
Przygoda 1. Pewnego dnia Alicja spotka³a Lwa i Jednoro¿ca odpoczywaj¹cych
pod drzewem. Wyg³osili oni nastêpuj¹ce zdania.
Lew: Wczoraj by³ jeden z dni, w które k³amiê.
Jednoro¿ec: Wczoraj by³ jeden z dni, w które k³amiê.
Z tych dwóch zdañ Alicja potrafi³a wydedukowaæ, jaki by³ dzieñ tygodnia. A Ty
potrafisz?
Przygoda 2. W jakie dni tygodnia Lew mo¿e wyg³osiæ nastêpuj¹ce zdania:
(1) Wczoraj k³ama³em.
(2) Jutro znów bêdê k³ama³.
Przygoda 3. W jakie dni tygodnia Lew mo¿e wyg³osiæ nastêpuj¹ce zdanie: Wczoraj k³ama³em i jutro znów bêdê k³ama³.?

Wyspa rycerzy i ³otrów
Na wyspie ka¿dy mieszkaniec jest albo rycerzem, albo ³otrem. Rycerze zawsze
mówi¹ prawdê, a ³otrzy k³ami¹. Od czasu do czasu na wyspie pojawiaj¹ siê te¿
zwykli ludzie, którzy niekiedy mówi¹ prawdê, a niekiedy k³ami¹.
Spotkanie 1. Bawi¹c ongi na wyspie, kiedy nie by³o na niej
jeszcze zwyk³ych ludzi, inspektor Craig napotka³ dwóch mieszkañców odpoczywaj¹cych pod drzewem. Spyta³ jednego
z nich: Czy który z was jest rycerzem? Ten odpowiedzia³,
a inspektor pozna³, jaka jest odpowied na to pytanie.
Kim by³a osoba, do której inspektor zwróci³ siê z pytaniem?
A kim by³a ta druga osoba?
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Spotkanie 2. Inspektor Craig spotka³ trzech osobników  A, B i C  z których jeden
jest rycerzem, jeden ³otrem, a jeden zwyk³ym cz³owiekiem. Wyg³osili oni nastêpuj¹ce zdania:
A: Jestem zwyk³ym cz³owiekiem.
B: To prawda.
C: Nie jestem zwyk³ym cz³owiekiem.
Kim byli A, B i C?

Damy i tygrysy
Pewien król postanowi³ wypróbowaæ swoich wiêniów. Mogli wybieraæ miêdzy pokojami, w których mog³y byæ damy albo tygrysy. Nie chc¹c zdawaæ siê na przypadek, król postanowi³, ¿e za ka¿dym razem umieci na drzwiach napisy i ujawni
wiêniowi pewne fakty dotycz¹ce tych napisów. Wtedy wiêzieñ potrafi¹cy logicznie
myleæ bêdzie móg³ nie tylko ocaliæ ¿ycie, ale te¿ zdobyæ piêkn¹ narzeczon¹.
Próba 1. Król wskaza³ na napisy na drzwiach
dwóch pokojów:
Czy napisy mówi¹ prawdê?  spyta³ wiêzieñ.
Jeden z nich jest prawdziwy, lecz drugi fa³szywy 
odpar³ król.
Które drzwi powinien otworzyæ wiêzieñ?
Próba 2. Król wyjani³, ¿e tym razem obowi¹zuj¹
inne zasady: jeli w pokoju z numerem I jest
dama, to napis na drzwiach jest prawdziwy, za
jeli jest w nim tygrys, to napis jest fa³szywy.
W pokoju z numerem II przeciwnie: jeli jest
w nim dama, to napis jest fa³szywy, a jeli tygrys,
to prawdziwy.
Które drzwi powinien otworzyæ wiêzieñ tym razem?
Próba 3. W tej próbie w jednym z trzech pokojów
znajduje siê dama, w drugim tygrys, a trzeci jest
pusty. Napis na drzwiach pokoju z dam¹ jest
prawdziwy, napis na drzwiach pokoju z tygrysem
 fa³szywy, a napis na drzwiach pokoju pustego
mo¿e byæ prawdziwy albo fa³szywy.
Który pokój powinien wybraæ wiêzieñ, aby móc
polubiæ damê?

Wyprawa do Transylwanii
Transylwaniê zamieszkuj¹ wampiry, które zawsze k³ami¹, oraz ludzie, którzy zawsze mówi¹ prawdê. Ale po³owa mieszkañców jest ob³¹kana i ¿ywi ca³kowicie z³udne
przewiadczenia  zdania prawdziwe uznaj¹ za fa³szywe, a zdania fa³szywe za prawdziwe. To znaczy, ¿e zdrowi ludzie i ob³¹kane wampiry wyg³aszaj¹ wy³¹cznie zdania prawdziwe, natomiast ob³¹kani ludzie i zdrowe wampiry wyg³aszaj¹ jedynie
zdania fa³szywe.
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Przypadek 1. Anna i Maria Macabrescu to siostry, z których jedna jest cz³owiekiem,
a druga wampirem. Inspektor Craig musi okreliæ, która jest wampirem, nie wiedzia³ jednak nic o ich zdrowiu. Oto przebieg rozmowy:
Craig, zwracaj¹c siê do Anny: Powiedz mi co o sobie.
Anna: Obie jestemy ob³¹kane.
Craig, zwracaj¹c siê do Marii: Czy to prawda?
Maria: Oczywicie, ¿e nie!
Na podstawie tych odpowiedzi Craig by³ w stanie wskazaæ, która z sióstr jest wampirem. Która?
Przypadek 2. Karol i Marta Drakula to bliniêta, o których wiadomo, ¿e jedno jest
cz³owiekiem, a drugie wampirem oraz ¿e jedno jest zdrowe, a drugie ob³¹kane.
Craig mia³ ustaliæ, kto jest kim. Us³ysza³ takie wypowiedzi:
Karol: Moja siostra jest wampirem.
Marta: Mój brat jest ob³¹kany.
Które z nich jest wampirem? A które jest ob³¹kane?
Przypadek 3. Jerzy i Gloria Gurescu s¹ ma³¿eñstwem. W Transylwanii prawo nie
zezwala na ma³¿eñstwa mieszane, wiêc oboje s¹ albo wampirami, albo ludmi.
Craig: Powiedzcie mi co o sobie.
Gloria: Wszystko, co mówi mój m¹¿, jest prawdziwe.
Jerzy: Moja ¿ona jest ob³¹kana.
Choæ uwaga mê¿a nie wyda³a siê Craigowi nadto elegancka, to te dwie odpowiedzi
wystarczy³y mu do wyjanienia sytuacji. Czy jest to para ludzi, czy wampirów?

Wyspa pytaczy
Wyspa ta, le¿¹ca porodku Oceanu Niespokojnego, wziê³a swoj¹ nazwê st¹d, ¿e
jej mieszkañcy nigdy nie wyg³aszaj¹ twierdzeñ, tylko pytaj¹. Zadaj¹ tylko pytania,
i to takie, na które mo¿na odpowiedzieæ TAK lub NIE. Wród mieszkañców wyró¿nia siê dwa typy: A  zadaj¹ tylko pytania, na które trzeba odpowiedzieæ TAK, ¿eby
odpowiedzieæ w³aciwie; B  zadaj¹ wy³¹cznie pytania, na które trzeba odpowiedzieæ NIE, by odpowiedzieæ w³aciwie.
Zagadka 1. Spotykamy tubylca, który pyta: Czy ja nale¿ê do typu B? Co mo¿na
o nim wywnioskowaæ?
Zagadka 2. Spotykamy tubylca, który pyta: Czy nale¿ê do takiego typu, ¿e mogê
zadaæ pytanie, które teraz zadajê? Czy mo¿na co o nim wywnioskowaæ?
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