Jsou šachy recept pro život?
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V šachu vyhrál vše, co se vyhrát dalo. Pak se Garri Kasparov vydal za podnikáním, literaturou a politikou. Jeho kniha Jak život napodobuje šachy napovídá, že zabloudit na nové cestě není problém
Jak funguje šachistův mozek? Jak je možné, že člověk, jenž na první pohled vypadá typově stejně jako vy a já, je schopen během chvíle probrat tolik informací, že by to běžnému smrtelníkovi vystačilo na týden? A lze takovou schopnost použít i mimo hru? Čtyřiačtyřicetiletý Garri Kasparov je patrně nejlepším hráčem šachové historie. A díky své knize Jak život napodobuje šachy slibuje poodhalit, jak se rozhoduje – dříve za šachovnicí, dnes v politické opozici vůči režimu ruského prezidenta Vladimira Putina (před dvěma týdny byl dokonce odsouzen na pět dní nepodmíněně). Jeho kniha vyvolávala vzrušení, ještě než letos v září vyšla. Je Kasparov geniální ve všem, nač sáhne?
Po přečtení 204 stran Kasparovovy knihy zůstává odpověď někde na půli cesty. Popisy nejdůležitějších momentů jeho zápasů s Anatolijem Karpovem a dalšími velmistry od 80. let minulého století až po rok 2005, kdy se kariéry profesionálního hráče vzdal, se čtou jako detektivka. „Viděl jsem slibnou kombinaci, ale nemohl jsem najít konkrétní východisko,“ popisuje souboj s Veselinem Topalevem. „Postavil jsem proti jeho králi silnou armádu a vrhl se do útoku. Intuice říkala, že to je dobré. Osm minut. Topalev to ale zvládl a postavil přede mne nové problémy. Čtyři minuty. Moment, nebyla tohle chyba? Topalev vyrazil do útoku. Obětoval jsem figuru, abych získal poziční výhodu. Kdyby můj útok nevyšel, prohrál bych; nebylo cesty zpátky. Dvě minuty.“
Partii nakonec Kasparov prohrál, „v nejvážnější chvíli ho zradila intuice“. Popis situace se však četl jako popis bitevního pole; koneckonců, Napoleon, Kutuzov a zejména sir Winston Churchill jsou v knize častými hosty, stejně jako ředitelé velkých nadnárodních firem – úspěšní stratégové a vizionáři.
Jakmile však Kasparov šachovou část opouští, aby popsal souvislost rozhodování ve hře s rozhodováním ve zbytku světa, ztrácí na síle. Kniha, jež si klade za cíl dokázat přenosnost šachové zkušenosti jinam, funguje paradoxně: autorova profesionální kariéra je hlavně výčtem úspěchů, jeho další rozhodování již tak bezchybné není.
Kasparov versus Karpov
Kasparov se narodil jako Garri Weinstein v ázerbájdžánském Baku arménské matce a židovskému otci. Jméno Kasparov přijal ve dvanácti. „Velmistr Michail Botvinnik, sám židovského původu, mi poradil, že mým profesionálním vyhlídkám by neuškodilo, kdybych se jmenoval jinak,“ píše autor – upravil si tedy matčino arménské příjmení Kasparjan na ruštěji znějící Kasparov.
UWeinsteinových se poslouchal Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. „Bylo zvykem neustále zpochybňovat otevřenou sovětskou propagandu i veškerý status quo,“ hledá Kasparov v raném mládí trénink svých analytických schopností. Jednou jej učitelka napomenula, aby ji neopravoval, protože to působí, jako by si myslel, že je nejchytřejší ze třídy. „A není to snad pravda?“ odpověděl osmiletý Garri.
Kasparov se v sedmnácti stal velmistrem SSSR a v dvaadvaceti získal první světový titul. Popral se o něj s Anatolijem Karpovem – a byl to právě politický náboj jejich střetnutí, díky němuž se z Kasparova stala celebrita. Karpov byl totiž miláčkem brežněvovského režimu, protože předtím dokázal porazit emigranta Viktora Korčného, a tím potvrdit vedoucí roli dělnické třídy v intelektuálním světě. Nejen vzezření aparátčíka (Brežněv, jemuž Karpov vyjadřoval „synovskou vděčnost“, jej jmenoval hned do několika politických funkcí) z něj dělalo symbol sovětského establishmentu. O dvanáct let mladší kudrnatý Kasparov s politicky riskantní prostořekostí se nemohl lišit více.
O titul mistra světa se utkali pětkrát. Poprvé v roce 1984 měl obhájce titulu Karpov navrch, ale jeho soupeř se vzchopil; když už se hrálo přes půl roku, šéf světové šachové federace FIDE Florencio Campomańes ukončil zápas bez vítěze. O rok později již Kasparov Karpova porazil. Celkově má s Karpovem vyrovnanou bilanci 21:19. Poslední zápas o titul přišel v roce 1990.
Kasparovova kariéra je strhující a číst o ní právě tak. Šampion mluví o chybách jiných i vlastních věcně, k tomu přístupným jazykem. Navíc Kasparov psal knihu v angličtině a zjevně sám.
Každým tahem hrozí mat
Když se však čtenář dostane k meritu věci, k odpovědi na otázku titulu knihy, jak život vlastně napodobuje šachy, mnoho se nedozví. Text působí jako manažerská příručka na téma „jak být úspěšným podnikatelem“. Zkrátka je třeba mít dlouhodobý plán, něco užité psychologie a trochu intuice.
Život totiž šachy nenapodobuje, jak o tom svědčí Kasparovův příběh. Krátce poté, co vyhrál další mistrovský titul, se rozešel s šachovou federací FIDE a založil vlastní organizaci PCA. Později přiznal, že to byla jeho největší chyba – uškodila šachu jako celku. V roce 2005 se proto smířil s FIDE – ale na zápas o mistra světa sVladimirem Kramnikem nebyly peníze. Pro člověka, jenž zpopularizoval šach natolik, že se stal pro špičkové hráče zdrojem milionových příjmů, to byla velká prohra. I proto Kasparov kariéru ukončil.
Mezitím udělal další velkou chybu – podporoval znovuzvolení prezidenta Borise Jelcina. Právě za jeho vlády se prý dostaly k moci struktury, jež dnes ovládá Vladimir Putin. A právě boj proti Putinovi dnes Kasparova zaměstnává nejintenzivněji. Založil vlastní hnutí Spojená občanská fronta, jež později dalo vzniknout široké protiputinovské alianci pod názvem Jiné Rusko (v odpovědi na Putinovu stranu Jednotné Rusko). V září se stal jejím prezidentským kandidátem.
„Je to jako hrát partii, kde každým tahem můžete dostat mat,“ říkal Kasparov věda, že jeho šance na volební vítězství jsou beztak mizivé. „Hlavní je ukázat lidem možnost volby.“ Ne že by Rusové o volbu nějak mnoho stáli – Putin získal přes 60 procent hlasů. „Když máte pod palcem média, je sedmdesát procent povinností,“ argumentuje Kasparov.
Není pochyb o tom, že se Kasparov pustil do boje, který vyhledávat nemusel. Zpola Armén, zpola Žid v národě, jenž je antisemitismem a protikavkazskými náladami prosycen jako málokterý jiný. Aby dosáhl svého, bude muset podat výkon minimálně stejně dobrý, jako byly ty, které předváděl za šachovnicí ve své nejlepší formě. Je toho schopen?
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