MÓWI KASPAROW
W listopadowym numerze rosyjskiego miesi?cznika "64" wydrukowany zosta? wywiad,
jakiego redaktorowi naczelnemu pisma Aleksandrowi Roszalowi udzieli? lider list rankingowej
Garri Kasparow, od wielu miesi?cy "bezrobotny", bo porzuci? szachy wyczynowe, koncentruj?c
swoja uwag? na dzia?alno?ci wydawniczej (to bardzo dobrze) i polityce (czego mu gor?co
odradzamy). Naczelny Roszal okaza? si? profesjonalnym dziennikarzem i nie stara? si?
przypiera? dostojnego rozmówcy do muru. Tymczasem Kasparow ma zwyczaj wyg?aszania
kontrowersyjnych opinii, czasem sprzecznych z faktami, czasem nie wspartych na faktach, a
czasem przeciwnych do tego, co czempion g?osi? - z równie wielkim przekonaniem - jaki? czas
temu. A teraz ma?a próbka pogl?dów Kasparowa na ?wiat szachowy i jego problemy.
A/ O Porozumieniu Praskim: "Sytuacja na li?cie rankingowej i zwyci?stwa w turniejach s? nie
mniej wa?nym - a w moim mniemaniu nawet bardziej wa?nym - czynnikiem ni? okre?lone
porozumienia, zawarte 3,5 roku temu".
B/ O uprawnieniach Kramnika: "Pod wzgl?dem prawnym jego prawa (na mecz z Topa?owem przyp. Vistuli) s? skrajnie w?tpliwe, praw moralnych i szachowych nie ma ?adnych".
No prosz?, cz?owiek wygra? mecz z Kasparowem, obroni? tytu? w meczu z Leko i tym niemniej
utraci? "wszelkie prawa".
C/ O sobie: "Przez ostatnie 10 lat wszyscy oczekiwali, kiedy przestan? przeszkadza?. A teraz
dopytuj? si?, kiedy zagram znowu. Zabawna sytuacja".
Szkoda, ?e Kasparow nie wyja?ni?, kim s? ci "wszyscy", którzy domagali si? jego odej?cia.
Anand? Kramnik? FIDE kierowane przez Iljum?ynowa? Przecie? to Kasparow sam postawi?
si?, graj?c mecz z Shortem, poza ramkami FIDE, a nie zosta? znik?d wyrzucony. Zagadka.
B?d?my jednak sprawiedliwi. Prócz argumentów w?tpliwej warto?ci lub nawet fa?szywych
Kasparow wysun?? równie? wiele stwierdze? sensownych. Uwa?a on Topa?owa za godnego
posiadacza tytu?u mistrza ?wiata (bo ma wyniki, ranking i styl gry godny mistrza). Z drugiej
jednak strony Kasparow uwa?a, ?e tytu? mistrza ?wiata powinien by? stawk? rozgrywek
meczowych, a nie turniejowych.
Czempion nazywa FIDO-wsk? kampani? anty-dopingow? bezsensown? i nawo?uje do walki z
nielegalnym wspomaganiem komputerowym podczas walki turniejowej. Uwa?a, ?e wyniki w
partiach szybkich ("rapid") powinny mie? odzwierciedlenie w rankingu. Mówi?c o niepowodzeniu
reprezentacji rosyjskiej na Mistrzostwach Europy Kasparow zauwa?y?:
"(Kiedy?) ...nie tylko byli?my silniejsi, ale jechali?my ze ?wiadomo?ci?, ?e trzeba wygrywa?. I to
nie dlatego, ?e b?d? sankcje, ?e nie dadz? pieni?dzy - wygrywanie mieli?my we krwi. Teraz
takiej ?wiadomo?ci nie ma. Rosyjscy arcymistrzowie w masie s? silniejsi od zagranicznych, ale
nie maj? takiej motywacji. (...) Spo?eczny stosunek do intelektu w dzisiejszej Rosji znacznie si?
pogorszy?. Wszystko sta?o si? oboj?tne. To nie tylko rozpad ojczystej szko?y szachowej, to w
istocie rozpad systemu ogólnokszta?c?cego, brak zapotrzebowania na intelekt jako na sposób
poprawy sytuacji w kraju. (...) Nie ma systemu, która mog?aby gwarantowa? wyszukiwanie
talentów, jak w Zwi?zku Radzieckim, co jeszcze istnia?o w latach 90-tych na zasadzie inercji.
Wszystko to zwi?zane jest z ogólnym stosunkiem do dzia?alno?ci intelektualnej w dzisiejszej
Rosji".
Kasparow i nuta nostalgii za Zwi?zkiem Radzieckim? Dziwne, ale na to wygl?da. Zach?camy
do lektury ca?ego wywiadu: miesi?cznik "64", numer 11/2005, strony 32-34. Pismo dost?pne u
wielu polskich dystrybutorów prasy i literatury zagranicznej.
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