KIBICE W TBILISI
Ze wspomnie? Wiktora Korcznoja (cz. 1)

Wydana w 2006 r. ksi??ka Wiktora Korcznoja "Szachy bez lito?ci" to pasjonuj?ca lektura.
Nie dzia?a ju? sowiecka cenzura, która latami "lakierowa?a" wszelkie zakulisowe rozgrywki i
machinacj? grub? warstw? upi?kszaj?cej farby, za? autor ma odwag? zmierzy? si? nie tylko z
cudzymi, ale równie? z w?asnymi przewinieniami. Dzi?ki temu mo?na dowiedzie? si?, ?e
zdobycie i utrzymanie pozycji w czo?ówce szachowej Kraju Rad wymaga?o nie tylko
wieloletniej wyt??onej pracy nad debiutami i ko?cówkami, ale równie? specjalnych cech
charakteru: bezwzgl?dno?ci w walce z rywalami, elastyczno?ci w stosowaniu zasad fair play,
parcia do najwy?szych lokat cho?by "po trupach". S?abi charakterem czy w?tpi?cy musieli w
tym wy?cigu pr?dzej czy pó?niej odpa??. Znacz?cy wp?yw na wynik szachowych batalii mieli
dzia?acze, ale równie? - uwaga - zorganizowani w nieformalne grupy kibice, cz?sto nie
szcz?dz?cy ofiar, by zapewni? swemu faworytowi sportowy sukces. Przy okazji czytelnik
dowiaduje si?, jak by? naiwny, gdy studiowa? oficjalne meldunki z turnieju i wierzy?, ?e rozumie
tok wydarze? odbywaj?cych si? na szachowych scenach.
Opisywane wypadki tocz? si? pó? wieku temu w stolicy Gruzji, a wi?c w mie?cie, w którym
urodzi? si? Tigran Petrosjan, bo?yszcze mieszkaj?cych tu od pokole? tysi?cy Ormian, ale gdzie
liczna by?a te? kolonia ?ydowska, sympatyzuj?ca ze wschodz?c? gwiazd? z Rygi czyli z
Michai?em Talem.
Kolejne mistrzostwa odby?y si? w Tbilisi. Specjalnie tam nie b?yszcza?em, ale na finiszu
mia?em okazj? wp?yn?? na obsad? pierwszych miejsc. O zwyci?stwo w turnieju walczyli Tal i
Petrosjan. W przedostatniej rundzie wypada?o mi gra? czarnymi z Talem, a w ostatniej bia?ymi z Petrosjanem.
Tbilisi by?o miastem wielonarodowym. Przed gr? z Talem odwiedzi?a mnie grupa Ormian
prosz?c, bym stara? si? "jak nale?y". Partia zosta?a przerwana z przewag? pionka po mojej
stronie. Wtem zjawi? si? Petrosjan z propozycj? pomocy w analizie od?o?onej pozycji. Wed?ug
mnie nie by? to pi?kny post?pek, ja na miejscu Petrosjana nigdy bym czego? podobnego nie
zrobi?. Ale... nie starczy?o mi si?y woli, by odrzuci? ofert? wykwalifikowanej pomocy. We dwóch
znale?li?my drog? do wygranej, któr? nast?pnego dnia zademonstrowa?em Talowi.

M. Tal - W. Korcznoj [B94]
Tbilisi 1959
26 Mistrzostwa ZSRR (r. 18)

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Gg5 Sbd7 7.Gc4 Ha5
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Czy dzi? znajd? si? ochotnicy do grania czarnymi tego systemu w jakim? powa?nym turnieju?
8.Hd2 e6 9.0-0 h6 10.Gh4 Ge7 11.Wad1 Se5 12.Gb3 g5 13.Gg3 Sh5 14.Ga4+ b5 15.Gxe5
dxe5 16.Sc6 Hc7 17.Sxe7 Kxe7 18.Gb3 Sf6 19.He3 Gb7 20.a4 b4 21.Sa2 a5 22.c3 Ga6
23.Wfe1 bxc3 24.Wc1 Wab8 25.Wxc3 Hb6 26.Hxb6 Wxb6 27.Wc7+ Kd6 28.Wa7 Gb7 29.Gc4
Wa8 30.Wd1+ Ke7 31.Wxa8 Gxa8 32.Gb5 Gxe4 33.b4 axb4 34.Sxb4 Gb7 35.Sd3 e4 36.Se5
Gd5 37.Wb1 Wb8 38.Wc1 Wb7 39.Kf1 Se8 40.Wd1 Sc7 41.Ge2
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41...f6 (Zapisany ruch.) 42.Sg4 f5 43.Se5 Wb2 44.Wc1 (Obiektywnie oceniaj?c - to s?aby
ruch. Ale pasywna obrona w rodzaju 44.Wa1 nigdy nie by?a w stylu Tala - Vistula.) 44...Wa2
45.Sg6+ Kd6 46.Sh8 e5 47.Wd1 Ke6 48.Gh5 Kf6 49.Gf7 Gxf7 50.Sxf7 Kxf7 51.Wd7+ Ke6
52.Wxc7 f4 53.Wc6+ Kd5 54.Wxh6 f3 55.gxf3 exf3 56.Ke1 Wxa4 57.Wb6 Wa1+ 58.Kd2 Wf1
59.Ke3 g4 60.Wb5+ Kc4 0-1.
A pó?niej zjawi?a si? grupa Gruzinów. Ci z kolei prosili mnie, bym wygra? z Pertrosjanem.
By?em bardzo ch?tny, ale przeciwko petrosjanowskiej metodzie gry nie mog?em znale??
odpowiedniego sposobu - jeszcze przez wiele lat. A na zawo?anie nie móg? z nim wygra? nikt!
Lecz próba zosta?a podj?ta. Wynik?a interesuj?ca taktyczna potyczka, lecz wkrótce pozycja si?
upro?ci?a. Petrosjan zosta? mistrzem ZSRR. ("Szachy bez lito?ci", str. 51-52).

W. Korcznoj - T. Petrosjan [D53]
Tbilisi 1959
26 Mistrzostwa ZSRR (r. 19)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Ge7 4.Sf3 Sf6 5.Gg5 0-0 6.Hc2 Sbd7 7.Wd1 h6 8.Gh4 c6 9.e3 b6
10.Gd3 Gb7 11.0-0 Wc8 12.Hb3 c5 13.Gxf6 Sxf6 14.cxd5 cxd4

15.dxe6! Gxf3 (Komentator miesi?cznika "Szachy" podawa? wariant 15...dxc3 16.Gh7+ Kxh7
17.Wxd8 Wcxd8 18.Se5 i ocenia?, ?e "czarne mimo materialnej przewagi maj? trudno?ci", nie
wskazuj?c wszelako, jak konkretnie maj? gra? na wygran? bia?e np. po 18...Gd5.) 16.exf7+ (To
rzekomo wypuszcza przewag?. Jednak po 16.gxf3 dxc3!? 17.Gh7+ Kxh7 18.Wxd8 Gxd8
19.Wc1 fxe6 20.Wxc3 Wxc3 21.Hxc3 We8 te? nie wida?, dlaczego czarne mia?yby przegra?.
Prawdopodobnie Korcznoj z ?atwo?ci? znalaz? warianty w oddaniem hetmana przez czarne i
wcale nie ocenia? ich jednoznacznie na swoj? korzy??.) 16...Kh8 17.gxf3 dxc3 18.Gf5 Hc7
19.Gxc8 Hxc8 20.Hxc3 1/2.
Unikalny ID rozwi?zania: #1437
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