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N.N.Grekov -  M.I.Čigorin veliký ruský šachista (350 vybraných partií, biografické materiály, 
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Z kapitoly Vzpomínky na Čigorina a výroky uvádím dvě ukázky. Jedna se týká poslední partie 
v jeho zápase s Tarraschem v roce 1893 a druhá je vzpomínka našeho Oldřicha Durase. První 
ukázka doplňuje příspěvek Tarrasch – Čigorin, 1893, který byl uveřejněn v 20. 3. 2014  v rubrice 
Moje rubrika. 
 
 
A.I. Romaškevič 
 
Ze vzpomínek starého šachisty 
 
II 
 
     Koncem roku 1893 probíhal v Petrohradě zápas mezi Čigorinem a Tarraschem, a mým 
toužebným snem bylo dostat se do Petrohradu, abych byl přítomen střetnutí dvou vynikajících 
šachistů. 
     Koncem října jsem dostal cestovní příkaz do Petrohradu, kam jsem, koneckonců, rychle vyrazil. 
     Když jsem přijel 2. listopadu časně ráno k Petrohradu, dověděl jsem se z novin, že právě dnes 
večer se hraje rozhodující 22. partie zápasu mezi koryfeji. Tarrasch již získal 9 her, Čigorin – 8 při 
4 remízách, a podle podmínek se výhra v zápase přizná tomu, kdo jako prvý získá 10 bodů (remízy 
se nezapočítávaly). 
     Ráno jsem přijel do Petrohradu, šel jsem do hotelu zamluvit pokoj, všechno ostatní jsem dal 
stranou a vyrazil jsem okamžitě za E. S. Šiffersem, kterého jsem dobře znal z našich partií 
v korespondenčních turnajích, s prosbou získat vstupenku na zápas, čehož bylo za jeho laskavé 
spolupráce dosaženo. Večer jsem se vypravil do Šachového spolku, poněkud se opozdivše 
k začátku partie. Když jsem vstoupil do klubové místnosti, tak jsem se kvůli davu publika jen tak-
tak probojoval do sálu, který byl nacpaný k prasknutí šachisty a různými osobami, které zajímal 
zápas; ve druhé místnosti s prosklenými dveřmi stál šachový stolek, za nímž seděli Čigorin a 
Tarrasch. Seděli zde také sekundanti vynikajících mistrů, a taktéž i osoby, předávající do 
spolkového sálu provedené tahy, které se objevovaly na demonstračních šachovnicích a hned byly 
rozebírány a kritizovány diváky, kteří se rozmístili v celých skupinách za šachovnicemi. V této 
místnosti panovalo obrovský ruch, bylo slyšet vášnivé hádky, ba i křik vyjadřující tu chválu, tu 
kritiku na adresu udělaných tahů a hrajících. Zkrátka, publikum chladného, bezvýrazného, 
lhostejného byrokratického Petrohradu bylo samo sobě nepodobné – vzrušovalo se a vřelo na ohni, 
tím více, že Čigorin už obětoval za útok pěšce, a zdaří-li se útok nebo ne – to, koneckonců, nemohl 
nikdo říct. Nebezpečí Čigorinova postavení v partii se prohlubovalo tím, že, jak bylo všem jasné, 
Michail Ivanovič se strašně zneklidňoval. Ano, skutečně, také Čigorin zdaleka nebyl tím 
Čigorinem, kterého jsem viděl před deseti lety v plném rozkvětu sil. Prošlá léta zjevně zanechala 
svou těžkou stopu na celkovém vzhledu Michaila Ivanoviče. Ve vlasech se objevilo sem tam 
stříbro, na tváři začaly vystupovat vrásky, samotný Michail Ivanovič, nepřibral, není odulý, ale stal 
se nějak plnějším a mohutnějším. Nervy měl Michail Ivanovič napjaté do krajnosti, a když měl 
s někým promluvit, poté co po provedeném tahu vstoupil do sálu pro diváky, bylo v jeho hlase 
poznat známky podráždění. 
     Publikum, které přišlo na zápas, jak mohl zaznamenat, se přísně dělilo svým složením na dvě 
poloviny. První polovina, skládající se výlučně z Rusů, vypadala jakoby smutně v důsledku 
nebezpečného postavení Čigorina v partii; druhá polovina, tvořená převážně Němci, pokuřující 
cigarety a papirosy, vpadala samolibě a byla přesvědčená o nepochybné Tarraschové výhře. Někde 
již byly slyšet ironické poznámky na adresu Čigorina, mající určitou míru škodolibosti a jízlivosti, 
protože je třeba s hlubokou lítostí říci, že Čigorin měl v té době nemálo osobních závistivců a 
nepřejných lidí. Podle mého dojmu musel Čigorin ve vytvořené napjaté atmosféře vést důležitý 
zápas za mimořádně nepříznivých podmínek, což – zvláště, pokud vezmeme v úvahu extrémní 
nervozitu Čigorina – nemohlo nemít vliv na samotný průběh celého zápasu. 



     Ale tu Čigorin rychle dělá svůj 20. tah Dh4xh6 s výměnou dam, ale současně nabízí Tarraschovi 
možnost udělat mezitah věží, berouce jí se šachem nekrytého pěšce g4, což by dalo Tarraschovi 
materiální výhodu, v podobě celých dvou pěšců. 
     Po svém 20. tahu Čigorin prudce vyrazil z místa a vběhnul do sálu pro publikum, kde všeobecná 
vřava, vyvolaná posledními dvěma Čigorinovými tahy, dosáhla nevyššího stupně. Čigorinova tvář 
se pokryla jasně rudými skvrnami; těžce dýchal, svaly na obličeji nervózně škubaly. Kdosi 
z publika, mně neznámý, k němu rychle přistoupil a se zjevně falešným soucitem v hlase pronesl: 
„Co jste to udělal Michaile Ivanoviči? Vždyť on vezme pěšce a, maje dva pěšce navíc, vyhraje 
partii“. Jak se rozčílí na tuto repliku Michail Ivanovič a, vrážeje hrudí do neznámého, téměř 
s křikem pronáší: „Co? .. Čemu rozumíte? .. Vy nic nechápete! On nesmí brát pěšce, nesmí!“ – a 
s těmito slovy Čigorin kamsi rychle mizí. 
     A v tu samou dobu tam, za šachovým stolkem, se rozehrávalo drama jiného druhu: oblečený do 
elegantního saka, s módní kravatou a sněhobílým, ztuha naškrobeným límečkem, spokojený a 
vyrovnaný doktor Tarrasch, upřeně hledící očima na drzého, nekrytého, vpřed se pohybujícího 
pěšce, zjevně náhle ztratil jak svůj klid, tak i svou vyrovnanost. Kam se to všechno podělo? … 
Evidentně začal být strašně nervózní a doslova ztratil hlavu, když nevěděl, co dělat. Po dlouhém 
přemýšlení se, očividně, rozhodl vzít „drzého“ pěšce a natáhl k němu prsty, ale jakoby se spálil, 
v tom stáhl ruku zpět, a to se opakovalo několikrát za sebou, což svědčilo o tom, že doktor, 
mnohokrát dávající svým pacientům moudrou radu „nevzrušovat se“ a doporučující „úplný klid“, 
tentokrát zjevně nenašel ve své lékárně pro sebe toho blahodárného prostředku. Mezi tím minuty 
mučivě ubíhají, krajní vypětí nervů publika dosahuje mezí; konečně, doktor Tarrasch udělal tah – 
nerozhodl se vzít pěšce … 
     V sále pro publikum se pronesl společný výdech uvolnění. Obrázek se náhle změnil! Čigorin 
s vyjasněnou tváří a celý povzbuzený získal silný útok, který vedl s jemu vlastní energií a uměním a 
doktor Tarrasch se marně, i když se skvěle bránil, snažil zachránit partii: dostal se pod obrovský 
tlak Michila Ivanoviče a z tohoto železného obětí se již nemohl vymanit… Pozdě v noci skončila 
partie Čigorinovou výhrou. Zápas byl zachráněn a prohlášen za nerozhodný. 
     Tarrasch na dotazy diváků, proč nevzal Čigorinem nabízeného pěšce, vysvětlil, že braní pěšce 
pro něj bylo krajně nebezpečné. – „Během omezeného zbytku času, - řekl – jsem nemohl posoudit 
všechny důsledky braní pěšce, když Čigorin odevzdával druhého pěšce, je třeba vzít v úvahu, viděl 
pro sebe něco užitečného, což jsem nemohl dohlédnout; rozhodl jsem se neriskovat“. Tak zhruba 
hovořil doktor Tarrasch. 
     Jak potom skončil večer – nevím, neboť jsem odešel z klubu silně rozrušený a pod silným 
dojmem prožitého nepokoje během partie. Pouze si pamatuji, že jsem po návratu na pokoj nemohl 
dlouho usnout, bez ohledu na únavu z cesty, a zdály se mně různé pozice ze shlédnuté partie … 
 
 
 
Oldřich Duras 
 
Moje setkání s Čigorinem 
(Autor článku, československý velmistr Oldřich Duras, do první světové války byl jedním 
z nejsilnějších šachistů světa. Po válce se úplně vzdal praktické hry a získal široký ohlas jako 
vynikající skladatel studií) 
 
     Rok 1906 byl rokem mého prvního významného mezinárodního úspěchu, a proto je přirozené, že 
vystoupení v tom roce mně obzvláště utkvěla v paměti. Právě v tom roce mně připadla čest 
střetnout se s jedním z největších mistrů, které jenom zná historie šachového umění – zkrátka 
řečeno, hrál jsem s Čigorinem. Je pro mě obtížně vysvětlit širokému auditoriu šachistů současné 
generace, co znamenalo a doposud znamená Čigorinovo jméno pro československé šachisty. U nás, 
v Česku a Moravě, jeho slavné bitvy se Steinitzem a skvělé výhry na turnajích devadesátých let 
vyvolávaly sotva menší nadšení, než v Rusku. V Praze doposud jsou šachisté, kteří s nadšením 
vzpomínají na návštěvu velkého maestro v Praze, kam přijel společně s Šiffersem v roce 1896, po 
mezinárodním turnaji v Norimberku, na pozvání „Českého šachového svazu“. Čigorin tehdy sehrál 
velkou simultánku a sehrál řadu partií s Kotrčem – nejlepším českým šachistou té doby. 



     Na čigorinských tradicích, panujících v českém šachovém umění, jsem vyrostl také já – a je 
snadné si představit, s jakým vzrušení jsem usedal ke své partii v 6. kole mezinárodního turnaje 
v Norimberku v roce 1906, ve které byl mým soupeřem velký Čigorin. 
     Skvělý ruský maestro – v té době elegantní postarší člověk ve svém obvyklém černém žaketu – 
ve mně vyvolal, tehdy 24-letém mladíkovi, okouzlující dojem. 
     Měl jsem bílé a rozhodl jsem se pro španělskou – jediné zahájení, které jsem do určité míry znal. 
Dámský gambit, který tehdy vytlačoval otevřené hry, jsem téměř nikdy nehrál; nicméně, i kdybych 
byl dokonce příznivcem tohoto zahájení, v žádném případě bych se nerozhodl jej hrát proti 
Čigorinovi, protože jsem dobře věděl, jak mistrovsky se brání proti tomuto zahájení. Proč bych se 
měl rovnou stavět do nevýhodné pozice? Maestro zvolil obvyklou obranu s tahy 3. …a6 a 4. …Jf6. 
Později, jak je známo, jsem uplatňoval svůj vlastní systém, spojený s výstavbou 5.d3 a 6.c4, ale 
tehdy jsem ji ještě nepraktikoval. Proto jsem začal rozehrávat knižní variantu s tahem 5.0-0, i když 
jsem věděl, že Čigorin bude hrát zavřený systém – Se7 atd., který skvěle rozpracoval a dodnes 
považovaný za nejsilnější ve španělské hře. Tak se také stalo, a já na sobě samém jsem zakoušel 
sílu této obrany. Po známém manévru b7-b5, d7-d6, Ja5, c7-c5 a Dc7 jsem viděl, že bílý nemá 
žádnou výhodu, bez ohledu na zdánlivou pevnost jeho pozice v centru. Zvolil jsem hazardní útok a 
ve 21. tahu jsem neodůvodněně obětoval pěšce, ale Čigorinova pozice byla tak silná, že můj útok 
nic nepřinesl. Můj velký soupeř hrál celou tuto partii výborně, vytvořil silný protiútok a tak mě 
rozdrtil, že koneckonců zůstal se čtyřmi pěšci navíc. Bez hořkosti jsem snesl porážku, kterou mně 
uštědřil velký maestro, tak jako bez veškeré radosti jsem se revanšoval o rok později na 
mezinárodním turnaji v Karlových Varech, kde se mně s ním podařilo vyhrát, když už byl smrtelně 
nemocný. 
     Památka na velkého Čigorina žije v mých vzpomínkách i nyní, jako žije a bude žít jeho sláva 
v historii šachového umění dotud, dokud budou lidé hrát šachy. 
 
 
 


