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Šachová legenda Garri Kasparov a dnešní vůdce ruské opozice ve své nejnovější knize hledá paralely mezi rozhodováním na šachovnici a v podnikání, vojenství i politice. Má fenomenální šachista spolehlivý recept i na život? Jeho dosavadní podnikatelská a politická kariéra naznačuje, že tak jednoznačné to nebude.

Kniha Jak život napodobuje šachy je místy až strhující čtení - Kasparovovy vzpomínky na boje o titul mistra světa, konkrétní partie i herní situace bude jedním dechem číst i nešachista. Šachové znalosti čtenář skutečně nepotřebuje, autor herní detaily vykládá velmi srozumitelně, obejde se bez schémat a notací. Knihu rámuje popis jeho legendárních soubojů o mistrovský titul s Anatolijem Karpovem, oblíbencem Brežněvova režimu: první zápas v roce 1984 skončil po pěti měsících, 48 partiích a nátlaku sovětských sportovních úřadů bez vítěze. V roce 1985 už ale Kasparov tehdejšího mistra světa porazil. Titul si nakonec udržel 15 let, do roku 1987 byl ovšem bezprecedentně nucen ho každoročně obhajovat. Právě líčení rozhodujícího souboje z roku 1987, který Kasparov vnímal jako vyvrcholení únavného čtyřletého maratonu, prokládá závěrečnou kapitolu o krizích.
„Srdce mi v hrudi splašeně bušilo a pumpovalo adrenalin do celého těla ... Cítil jsem, že rozhodující tah se vznáší ve vzduchu někde kousek ode mě. Můj další tah jezdcem otevíral střelci útok na jeho krále. Ale kam tím jezdcem táhnout - na e6, nebo na e4, dopředu, nebo dozadu?
Zbývají dvě minuty. Mozek skenuje obě varianty nejvyšší možnou rychlostí a pokouší se v šalebném labyrintu eventualit najít tu nejsprávnější.“ (str. 60) Takhle napínavě přibližuje autor nikoli souboj s Karpovem, ale turnajový zápas s bulharským velmistrem Veselinem Topalovem, ve kterém nakonec vinou chyby v časové tísni remizoval.
Přenesení zkušeností z šachovnice do světa byznysu či politiky se nabízí samo. „Když slyšíme výrazy jako počáteční stadium, zranitelné místo, strategické plánování nebo taktická operace, ze všeho nejdřív nás třeba napadne, že se mluví o nějakých vojenských manévrech nebo o podnikatelské strategii. Stejně dobře se ale může mluvit o přípravách na šachové klání.
Ve srovnání se čtyřiašedesáti poli na šachovnici nám sféra podnikání či vojenství připadá nekonečná. Šachy však díky velmi omezenému prostoru poskytují velice pohodlný model pro nácvik rozhodování.“ (str. 28)
Kasparov nám ale v zásadě nenabídne žádnou překvapivou radu -dobrý manažer či podnikatel podle něj potřebuje být stratégem i taktikem, tříbit si intuici, ale nezanedbat přípravu. Podobně poradí leckterá manažerská příručka. Autor nicméně dokazuje široký rozhled, když své teze ilustruje příklady z vojenských dějin či historie letectví, událostmi ze současné politiky i nedávnými osudy firem, jež se pustily do podnikání na internetu.
Nejnovější technologie Garriho Kasparova zjevně velmi zajímají. Sám se ostatně aktivně angažoval ve vývoji šachových programů a proti strojům sám sehrál nejednu partii. Vymyslel také koncepci Advanced Chess, kdy mohou soupeři během hry využívat podpory šachových počítačů a databází partií.
„Výsledek jednoho z takovýchto turnajů se stal velkým překvapením. Zvítězili v něm dva američtí šachoví amatéři, kteří užívali tří počítačů zároveň. Jejich schopnost naučit šachový program velmi hluboké analýze snadno vzdorovala velkým zkušenostem a dokonalému chápání hry, které mohli nabídnout velmistři. Kombinace slabý šachista + stroj + nejlepší rozhodovací algoritmus byla silnější než nejlepší počítač a - co je ještě zajímavější - také než kombinace silný šachista + počítač + nejhorší rozhodovací algoritmus.“ (str. 251-252)
Ve snaze, aby jeho vlast v oblasti výpočetní techniky nezaostala, se Kasparov podílel na zakládání počítačových klubů. Pokusil se také o podnikání na internetu. Přiznává ale, že v této oblasti utrpěl „mnohé šrámy a boule“.
V jedné z kapitol Kasparov zkoumá rozdíly v herním stylu nejen mezi šachisty a stroji, ale také mezi muži a ženami. S uznáním hovoří o světových političkách a uvažuje: „Co když je to opravdu tak, že ženy se neomezují na jeden konkrétní cíl, ale zařazují ho do kontextu jiných každodenních starostí.“ (str. 236) Mýty o šachistkách sice vyvrací na příkladu úspěšných sester Polgárových, je nicméně přesvědčen, že „je jen málo žen, které by v sobě měly nezdolnou cílevědomost a bojovného ducha, bez nichž se špičkový šachista rozhodně neobejde. ... Na druhé straně není pochyb o tom, že ženy nacházejí mnohem praktičtější způsoby, jak svou energii uplatnit!“ (str. 240-241)
Díky tomu, že se v textu střídá odhalování šachového zákulisí s analogiemi z bysnysu a politiky a historkami z Kasparovova života, je kniha velmi čtivá. Přispívá k tomu i živý autorův styl. „Na zpáteční cestě jsme si udělali dvoudenní zastávku v Římě. Členové sovětské reprezentace se jí rozhodli využít k prohlídce pamětihodností věčného města a k exkurzi do Vatikánu. Já místo toho vyrazil do kina, protože jsem chtěl vidět další díl Hvězdných válek - Impérium vrací úder, film, na který bych se v tehdejším Sovětském svazu rozhodně podívat nemohl. Nevím, jaké duchovní poselství načerpali moji kolegové ve Vatikánu, ale já se zatím díval, jak mistr Yoda učí Luka Skywalkera obávat se zloby, strachu a agrese, které jsou temnou stranou Síly. Popravdě řečeno jsem byl ve svých sedmnácti letech na straně Luka, jehož takto pasivní životní postoj rozhořčoval.“ (str. 185) Touto velmi osobní vzpomínkou uvádí Kasparov kapitolu o útočné hře a o agresivitě nejen v šachu.
Knihu Kasparov prokládá portréty výrazných osobností světového šachu, kterým se věnoval už v obsáhlé práci Moji velcí přechůdci. Ta se rozrostla do pětidílné publikace o 2 500 stranách. Poutavě popisuje zvláštnosti stylu jednotlivých šachistů a věcně hodnotí jejich kariéru. Ukazuje, že šachy lze pojímat jako umění, vědu nebo jako boj - poslední jmenovaný přístup je jemu samotnému nejbližší. Přestože sám vyznává agresivní útočnou hru, zdůrazňuje zároveň nutnost poznat herní styl soupeře a naučit se hrát na jeho hřišti. Neustále připomíná potřebu důkladné přípravy, studia strategií i celých utkání a analýzy vlastních i soupeřových chyb (ale také cest k úspěchu) z minulých her.
Mezi portrétované Kasparov zařadil i svůj politický vzor, Winstona Churchilla. Z obdivu k někdejšímu britskému ministerskému předsedovi se vyznává na několika místech knihy.
I sám Kasparov, odjakživa prostořeký a nekonformní, se vydal na politické kolbiště. „Díky 
šachovým zkušenostem byl můj přechod do politiky hladší a přirozenější. Pomohly mi například pochopit, kdy je třeba se zastavit, ukončit palbu ze všech zbraní a zahájit diplomatická jednání,“ myslí si Kasparov (str. 181). Světovou politiku Garri Kasparov komentuje v pravidelném sloupku ve Wall Street Journalu, často také přednáší na různých setkáních podnikatelů.
V ruském prostředí má ale složitou pozici, a to nejen vzhledem ke svému židovskoarménskému původu. Jeho cíl vystřídat v prezidentském křesle Vladimíra Putina zůstává alespoň prozatím nenaplněn. Zdá se, že život šachy tak docela nenapodobuje. Garri Kasparov: Jak život napodobuje šachy. Argo a Dokořán 2008, 300 stran, 349 Kč
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