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První vlaštovkou o „čigorinoznalství“ byl 
sborník jeho vybraných partií, sestavený J. 
Bogoljubovem („Izbrannyje partii Čigorina“, 
Mysl, 1926). Tato kniha obsahovala 175 partií 
velikého ruského šachisty, včetně všech jeho 
partií sehraných v Hastingsu, v zápasech se 
Steinitzem, Tarraschem a další. 
     Nutno říci, že Bogoljubovova kniha měla, 
obecně, povrchní charakter, varianty 
v poznámkách se omezily na 2-3 tahy, ale byl 
to první relativně velký sborník partií M. 
Čigorina. Pravda, Bogoljubov vložil do knihy 
jeden zajímavý moment – uváděly se některé 
prohrané partie Michaila Ivanoviče, a taktéž 
„vzorky“ jeho chyb a přehlédnutí. Podobný 
výběr nejlepšího a „horšího“ umožňoval 
sestavit celkovou, mnohem ucelenější 
představu o úspěších i šachových nedostatcích 
ruského šachisty, pochopit do určité míry 
příčinu jeho, zdálo by se, nepochopitelných a 
nenadálých nezdarů v řadě turnajů a zápasů. 
     Kvalitativním skokem ve studiu 
Čigorinovy tvorby byly knihy N. Grekova 
„M. I. Čigorina. Jeho život a tvorba“ (FiS, 
1939) a „M. I. Čigorin – veliký ruský 
šachista“ (FiS, 1949). Cíl knih, jak psal její 
autor, „dát všestranný náčrt mnohostranné 
šachové činnosti Čigorina, ukázat jej jako 
šachového praktika, jako teoretika, 
komentátora a literáta, jako organizátora 
šachového života té doby a konečně, jako 
člověka. 
     V mnohém toho bylo dosaženo, i když 
koneckonců, zdaleka ne v plné míře. Ostatně, 
poznamenal to také sám sestavitel. 
     Dalším krokem ke studiu tvůrčího a 
lidského charakteru zakladatele národní 
šachové školy byl článek M. Botvinnika, 
načasovaný k stoletému výročí narození 
Čigorina a opublikovaný v časopise 
„Šachmaty v SSSR“ v roce 1950. Přesné 
charakteristiky tehdejšího mistra světa jakoby 
ukazovaly dalším následníkům cestu, po které 
bylo nevyhnutelné jít, aby se do určité míry 
vyřešila záhada jménem „Michail Ivanovič 
Čigorin“. Mimochodem, když poněkud 
předběhnu, řeknu, že právě na této cestě v 
„čigorinoznalství“ se dosáhly nejvýraznější 
výsledky. 
     Uběhlo deset let, než se objevila nové dílo 
o Čigorinovi, jakoby v sobě zahrnující tradice 

prací N. Grekova, ale také mající na zřeteli 
rady M. Botinnika. Mám na mysli knihu I. 
Romanova „Tvůrčí odkaz M. I. Čigorina“ 
(FiS, 1960). Sborník obsahoval nejenom 
Čigorinovy partie, které se nevešly do 
předchozích monografií, ale také řadu dalších 
literárních materiálů. Autor knihy, konkrétně, 
psal: „Co se týká Čigorinových článků a 
poznámek, nikdy nebyly reprodukované 
v nějaké souhrnné podobě v naší literatuře.“ 
Tento materiál byl převzatý z čigorinských 
časopisů „Šachmatnyj vestnik“, „Šachmaty“ a 
z rubriky novin „Novoe vremja“. 
     Dokumenty, uvedené v knize I. 
Romanova, rozšířily a prohloubily naši 
představu o mnohostranném tvůrčím obzoru 
Čigorina. 
     V řadě prací o životě a tvorbě Čigorina 
stojí samostatně knihy V. Panova („Michail 
Ivanovič Čigorin, jeho přátelé, soupeři a 
nepřátelé“, FiS, 1963 a „Rycar bědnyj. 
Dokumentární vyprávění o velikém ruském 
šachistovi Michailu Ivanoviči Čigorinovi“, 
FiS, 1968).  
     V. Panov, na rozdíl od Grekova a 
Romanova, udělal pokus odpovědět na 
otázku, která každého zajímala, kdo se potýká 
s fenoménem Čigorina: byl-li skutečně 
nejsilnějším šachistou světa a pouze jakési 
vnější nepříznivé okolnosti mu zabránily 
získat titul šampióna? 
     Například v podání Grekova scházelo 
Čigorinovi pouze vystavit nároky na titul 
nejsilnějšího, ale pokaždé tomu něco 
zabránilo. Přesně takové je také hodnocení 
Čigorinovy hry v jakémkoliv turnaji: měl 
vyhrát, někdo jiný by vyhrál, ale ouha… 
Pouze tyto nedostatky Čigorina jako šachisty 
a člověka, o nichž byl nucen letmo se zmínit 
Grekov, nástrahami osudu a nepřátel tomu 
byly příčinou? 
     V. Panov se zabývá těmito otázkami a na 
základě faktů přivádí čtenáře k závěru, že 
nejhorším Čigorinovým nepřítelem byl občas 
on sám – s jeho pohrdáním sportovním 
režimem, malou životní, ale i šachovou 
praktičností. To je, patrně, nejzáslužnější 
závěr z Panovových knih. Další závěr je méně 
příznivý: v těchto knihách je v koncentrované 
podobě shromážděno vše, co v žádné míře 



nepřispívá plnému, nestrannému, a tudíž 
pravdě se blížícímu chápání M. I. Čigorina. 
     No, řekněte, může-li něco dodat k povaze 
Čigorina tón občas neuctivého, zlostného 
přístupu k jeho okolí – ať bylo jakékoliv: 
přátelské, neutrální nebo nenávistným? Za co, 
například, stojí charakteristika fundamentální 
práce S. Tarrasche „Moderní šachová partie“. 
„Bezostyšná sebereklama“ – takové je rázné 
hodnocení  V. Panova této knihy, na níž se 
učila nejedna generace šachistů. 
„Bezostyšnou sebereklamou“ nebyla ani další 
Tarraschova kniha „300 šachových partií“. 
Obsahovala také jím prohrané partie, přičemž 
svou hru „dogmatik“ Tarrasch krutě 
zkritizoval. 
     Koneckonců jsme schopni pochopit, že 
Čigorina mohly dráždit Tarraschovy manýry 
lpění, nepřijatelná pro něj mohla být také 
ráznost některých jeho výroků, jeho 
samolibost, ale sotva stálo za to připisovat 
Čigorinovi následující: „…Bylo mu proti 
mysli dogmatický sklon Tarrasche k suché, 
mrtvé, manévrovací hře, zbavené lesku, a 
principiální popírání tvůrčího risku.“ 
     Nyní, po vydání monografie J. Nejštadta 
„Sigbert Tarrasch“ lze toto tvrzení, evidentně, 
navždy uložit do archívu, stejně jako 
vyjádření R. Spielmanna o Tarraschovi jako o 
šachistovi, zbaveném chápání o útoku. Jak 
může Spielmann něco takového tvrdit? 
Připomeneme, jak „zbavený chápání o útoku“ 
v osmém tahu obětoval v královském gambitu 
Spielmannovi figuru a roznesl jej ve 26 
tazích!... 
    Tady je ta partie: 
 
Falkbeerův protigmbit C32  
Spielmann – Tarrasch 
Moravská Ostrava, 1923 
1.e4 e5 2.f4 d5 3.ed e4 4.d3 Jf6 5.de Jxe4 
6.Jf3 Sc5 7.De2 Sf5! (7. …Sf2? 8.Kd1 Dxd5 
9.Jfd2! f5 10.Jc3 s převahou bílého) 8.g4? 
(mělo se hrát 8.Jc3 a na 8. …De7 – 9.Se3) 8. 
…0-0! 9.gf Ve8 10.Sg2 (nebo 10.Dg2 Dxd5 
11.Se2 Jc6 12.Jc3 Dxf5) 10. …Jf2 11.Je5 
Jxh1 12.Sxh1 Jd7! (ne 12. …f6 s ohledem na 
13.d6! s hrozbou 14.Sd5 nebo 14.Dc4) 13.Jc3 
f6 14.Je4 fe 15.Jxc5 Jxc5 16.fe Dh4 17.Kf1 
Vf8! 18.Kg1 Dd4 19.Se3 Dxe5 20.Ve1 Jd7 
21.Dc4 Kh8 22.Se4 Vae8 23.Sd4 Df4 24.Ve2 
Jf6 25.Sxf6 gf! 26.h3 Vg8 bílý vzdal. 
Poněvadž ve všech knihách o Čigorinovi je 
řeč o konkrétní, historicky reálné osobě, je 
sotva nutné vymýšlet nějaké události 
biografického sledu pro oživení vyprávění. 

Tak, v povídce „Rycar bědnyj (Chudý rytíř)“ 
vzniká od začátku do konce vymyšlený 
rozhovor Čigorina s maličkým Capablancou 
(v době druhého zápasu se Steinitzem měl 
„Capa“ asi čtyři roky). Stejně tak nemá 
opodstatnění rozhovor Čigorina s Aljechinem. 
A pokud to v případě s Capablancou vyznívá 
jako obyčejná fantastika, tak opakované 
použití (starý šachista „žehná“ mladému 
géniovi) se obrací na karikaturu. 
     Vůbec se nechystám vystupovat na obranu 
S. Alapina v jeho vztahu s Čigorinem. Jestliže 
se v první Panovově knize říká, že tyto vztahy 
byly zdvořile nenávistné, tak v „Rycar 
bědnyj“ se Alapin proměňuje ve zlého génia 
Čigorina, démonicky jej pronásledujícího i po 
smrti. Opodstatnění k takovému hodnocení 
není, stejně tak neexistuje důvod obviňovat 
Alapina ze zničení archívu M. Čigorina. 
     Jak je vidět, raději souhlasit s autory 
dalších knih o Čigorinovi, že mezi Alapinem 
a Čigorinem byla vždy nepřízeň – tvůrčí, 
lidská, jakákoliv. 
     Krokem vpřed ve studiu Čigorinovy 
tvorby se stala monografie ze série 
„Vynikající světoví šachisté“ „Michail 
Ivanovič Čigorin“, vytvořená kolektivem 
autorů (Vasjukov, Nikitin, Narkevič; FiS, 
1972). Tady byl nalezen překvapivě zdvořilý 
tón vyprávění, díky čemuž se zdůrazňoval 
význam lidského hrdinství velkého ruského 
šachisty, který dokázal uhájit své názory 
v neúprosném sporu s vynikajícími koryfeji 
své doby, dokázat v praxi správnost svých 
názorů na šachy. Současně nijak nesnižoval 
také názory svých oponentů. 
     Může se zdát zvláštním, ale nejvýraznější 
charakteristika Čigorina se odhaluje 
v knihách, věnovaným jeho tvůrčím 
antipodům – Steinitzovi a Tarraschovi (obě 
knihy – „První mistr světa“ a „Siegbert 
Tarrasch“ – napsal J. Nejštadt). Nicméně je 
tomu tak, i když také v dalších knihách 
„čigorinské“ série lze vycítit jiný, řekněme, u 
Panova, přístup k osobnosti Čigorina. 
     Nejštadt používá výstižný výraz – „naivní 
agnosticismus“ Čigorina. Jeho podstata, 
pokud se uchýlíme k heslovité zkratkovosti: 
„Hraj, jak ti napovídá pozice. Neomezuj vzlet 
své fantazie. Žádná dogma.“ 
     A Steinitz a Tarrasch (ten dokonce velmi 
úspěšně!) vypracovávali jakási pravidla, 
formulovali výroky, založené na vnějších 
příznacích pozice: kam nejlépe stavit figury, 
jak hodnotit konfiguraci pěšců, jaké volit 
plány. Při tom se vytvářely jakési formule, 



které ve většině případů byly správné (jako to, 
že jezdec na kraji šachovnice stojí špatně, že 
svou věž je třeba stavit za svého volného 
pěšce i za cizího volného pěšce atd.). 
Přirozeně, že z těchto obecných pravidel 
existují výjimky. Ale Čigorni,dle našeho 
názoru, z nějakého důvodu měl za to, že tyto 
běžné formule a praktická pravidla omezují 
svobodný rozlet mysli. Ano, existuje! – také 
v tom, dle mého názoru, byla část tragédie 
velikého šachisty, který utrácel sílu a čas na 
občas nepotřebné polemiky. 
     Koneckonců jsem dalek toho, abych ve 
všem ospravedlňoval Steinitze a Tarrasche – 
v jejich výrocích je nemálo dogmatického, 
neúprosného, existovaly excesy, koneckonců, 
opravdová omyly. Je to tak. Kritika tohoto 
byla nezbytná. 
     Ale co je zajímavé: jak poznamenává 
Nejštadt v knize „První mistr světa“, „…v 
praxi Čigorin se ne vždy řídil svými 
„agnostickými“ nařízeními: když věci došly 
k hodnocení pozice, tak koneckonců bral 
v úvahu zákonitosti, o nichž mluvili Steinitz a 
Tarrasch“. Zvláště názorně se tento 
podvědomě dvojaký přístup Čigorina projevil 
při hodnocení postavení, které vzniklo 
v korespondenční partii Petrohrad – Londýn. 
Poslechněte si, jak to vypadá: „Všechny 
figury bílého, které byly vyvinuty, jsou nyní 
vyměněny: ve výsledku černý vyhrál čtyři 
tempa. Jeho král, jezdci a pěšci zaujímají 
skvělé pozice. I když jeho převaha v daném 
okamžiku ještě není tak tak hmatatelná, 
nicméně už nyní je jasné, že dříve nebo 
později může být realizována.“ Pod takovou 
úvahu by se s radostí podepsali Steinitz i 
Tarrasch!... To je pouze jeden příklad, lze 
koneckonců najít také nemálo dalších, kdy 
Čigorin usuzoval jako opravdový 
„steinitzovec“ nebo „tarraschovec“. 
     Nic tady nemění ani úsudek M. Judoviče 
(„Michail Čigorin“, Sovětskaja Rossija, 
1985), že tyto, zdálo by se, abstraktní 
Čigorinovy soudy „…byly založeny nikoliv 
na abstraktních postulátech, které byly tak 
milé Tarraschovi, ale na reálné skutečnosti 
šachového boje.“ Pokud by se Tarrasch ve své 
praxi opíral na jemu milé „abstraktní 
postuláty“, a ne na konkrétní hodnocení 
konkrétní pozice, tak by nebyl jedním 
z nejsilnějších šachistů šachového světa. 
     Kdosi, zdá se známý ruský vědec L. 
Ščerba, vyslovil jednou takovou myšlenku: 
nejprve je nutné ovládnout pravidla ruského 
jazyka, aby se pak okusily půvaby výjimek. 

Tak tedy, Tarrasch i Steinitz učili 
„pravidlům“, zatímco Čigorin dával přednost 
na mnohem vyšší úrovni „okoušet půvaby 
výjimek“. A při tom se z nějakého důvodu 
považoval být povinen vystupovat s kritikou 
těch, kdo, v podstatě, dělali pokus vyložit 
příznivcům šachu „normy“ a „pravidla“. 
Věčná škoda… 
     Linii klidného, objektivního studia 
biografie a tvorby Čigorina prodlužuje práce 
M. Judoviče. V ní není pochybných tvrzení, 
fantastických hypotéz, senzačních objevů – 
lze je vůbec učinit v natolik prostudovaném 
materiálu? A v tom okamžiku ze stránek knih 
vstane před čtenářem obraz velikého ruského 
šachisty – okouzlujícího, ale nikoliv bez 
nedostatků. 
     M. Judovič ponechává stranou dávno 
vyšumělé spory: cožpak historie neuložila vše 
na své místo? Cožpak nám nyní není 
pochopitelné, že pravdu měli všichni – jak 
„dogmatici“ Tarrasch a Steinitz, tak také 
jejich neúnavný kritik Čigorin?! 
     Kniha je adresována širokému kruhu 
čtenářů, ale autor (možná, neuvědomuje si to) 
zaujímá zvláštní pozici, kterou lze 
charakterizovat slovy A. P. Čechova z dopisu 
V. I. Nemiroviči-Dančenkovi z 2. listopadu 
1903: „Není třeba Gogola spouštět k lidu, ale 
lid pozvednout ke Gogolovi.“ Mimochodem, 
v tomto schématu – tak řečeno, „pozvednutí 
lidu k Čigorinovi“ – jsou zhotoveny 
poznámky k 59 partiím, uvedeným v knize: 
tyto (poznámky) jsou vnímány jako učební 
materiál. V nich se nejenom odhaluje hloubka 
záměrů ruského šachisty, ale také se dělá 
metodické zobecnění. 
     Osobitý rys knize přidávají svérázné 
okamžiky, spojené s osobními vzpomínkami 
autora. Vždyť nemnozí mohou o sobě říct: 
„během besedy se mě Lasker zeptal“ nebo 
„položil jsem Laskerovi otázku“. Je výborné, 
že je to zachyceno v knize! 
     Poněvadž recenze na Judovičovu práci 
zatím nebyly, dovolím si zastavit se na řadě 
jejích nedostatků. A především – na 
faktických nedostatcích, které, ouha, mají 
neblahou vlastnost kočovat z knihy do knihy. 
     Na str. 151 je nepřesně citován dopis 
Steinitze Čigorinovi po budapešťském turnaji: 
u Steinitze je pod čarou řečeno „Milovníci 
našeho ušlechtilého umění“, v Judovičově 
knize je jiná formulace: „Milovníci 
vašeho…“. 
     Chyba je také v citátu z Čigorina. Místo 
„přesnému určení“ je uvedeno „takovému 



určení“ (str. 127). Místo správného „vůle a 
práce člověka tvoří neobyčejné divy“ (jako je 
u Někrasova) – „čas a práce“ (str. 14). 
Nesprávné jsou uvedené výsledky turnaje 
v Hannoveru na str. 172. Pro správnost 
připomenu, že Maróczy v tomto turnaji vůbec 
nehrál, vítězem se stal Janowski – 13,5 bodů, 
a Čigorin měl 9 bodů. 
     Jsou i stylistické nedostatky, typu 
„prostředky existence“ (místo „prostředky 
k existenci“, str. 6) nebo „…dva střelci – 
reálná síla proto, že existuje možnost, kterou 
Čigorin ihned využije, otevřít pro ně 
diagonály“ (str. 115), vyskytují se také 
tiskové chyby, zejména při převodu 
cizojazyčných jmen a názvů. 
     Následující část svého přehledu literatury 
o Čigorinovi bych chtěl věnovat pokusu 
vysvětlit po svém řadu známých událostí 
z Čigorinova života, předložit svou verzi 
toho, co se událo. 
     Ve většině knih o Čigorinovi se okolnosti, 
spojené s jeho prohrou s Janowskim na turnaji 
v Hastingsu, vysvětlují za pomoci legendy o 
tom, že Michail Ivanovič přišel k této partii 
po, jemně řečeno, „vážném porušení 
sportovního režimu“, že to byla nějaká 
diverze ze strany jeho konkurentů apod. 
„Diverze“, „podraz“ – tvrdí například V. 
Panov. 
     Ale vzniká otázka: Čigorin je kdo, dítě? 
Má čtyřicet pět let, svou hlavu na ramenou, 
aby se vydával na „flám“ s neznámými, 
náhodnými lidmi! Ano i současníci dokazují 
to, že v tomto období Čigorin neodváděl daň 
Bakchusovi během turnaje (mimochodem, 
toto tvrzení se vyskytuje na stránkách knih 
samého Panova). Nelze jednoduše vysvětlit 
nepochopitelně slabou hru Čigorina v této 
partii jinak: psychologicky nemohl hrát 
s Janowskim! A toto dokazuje statistika jejich 
střetnutí: +4 -16 =5. Úplný propadák, a to 
byly ještě také volné partie! 
     Statistika obecně umožňuje někdy vnést 
známé psychologické osvětlení řady 
problémů, které se zdají být zamotané… 
Koneckonců, je prosté považovat 45-letého 
Čigorina za „neopeřené ptáče“, kterému 
mohou opít „nepřátelé“, ale ještě jednodušší 
je předpokládat, že to bylo psychologické 
selhání, které následně přešlo ve stálý 
„syndrom Janowski“. To se přece stává. 
V každém případě, podobné vysvětlení není 
horší, než výmysly o podrazech, fámy a 
pomluvy… 

     V mnoha pracích se vyslovuje myšlenka, 
že po Hastingsu vznikl velmi vhodný 
okamžik, aby se pokusilo organizovat zápas o 
světový titul mezi Čigorinem a Laskerem. 
Není slov, možná by se tento zápas setkal 
s veřejným zájmem. Ale, podle mého 
hlubokého přesvědčení, bohužel, Čigorinovy 
šance na úspěch v takovém zápase by byly 
nicotné. Výsledky nejbližšího turnaje po 
Hastingsu – Petrohradského turnaje 1895-96 
ukázaly, že Čigorinova doba je, ouha, pryč. 
Vždyť skoro polovinu všech svých bodů 
v turnaji (5 z 11,5) získal Lasker právě proti 
Čigorinovi. Ani později ruský šachista 
nevyhrál s Laskerem ani jednu turnajovou 
partii, ale prohrál čtyři při dvou remízách. 
     Naivně, dle mého názoru, vyhlížejí ty 
řádky v knihách o Čigorinovi, kde se hovoří o 
nechuti soupeřů hrát s Čigorinem jeho 
zbraněmi, tj. pouštět se konkrétně do 
kombinačních komplikací. Tento úhel 
pohledu se probírá u Grekova i Panova, kdy 
uvádějí Čigorinovy stížnosti na to, že ve hře 
s mladými se snaží, prý, vymyslet něco 
složitého, a tito zjednodušují pozici a za 
využití přehlédnutí nebo Čigorinovy snahy 
zvítězit za každou cenu, bez ohledu na 
požadavky pozice. Koneckonců, lze pochopit 
Čigorina, ale je třeba pochopit také jeho 
soupeře! Vždyť všem bylo jasné, jak 
nebezpečné je „hrát s Čigorinem na 
schovávanou na jeho dvoře“! Zjednodušení 
nebo vyhnutí se komplikacím – jedna 
z obecně uplatňovaných metod boje 
s milovníky komplikací. 
     Zdá se mně, že není třeba zveličovat 
význam Čigorinova vítězství na gambitovém 
turnaji ve Vídni (1903). Za prvé, gambity – 
živel právě Čigorinův, za druhé, kvalita hry 
řady účastníků turnaje vyvolávala přání 
lepšího. 
     Nemohu souhlasit ani s tvrzením M. 
Judoviče v jeho knize: „Bílými Čigorin 8x 
hrál Evansův gambit a znovu dokázal své 
velkolepé vidění skrytých možností útoku. 
Skóre +4 -3 =1 v jeho prospěch mluví sám za 
sebe.“ Při tak velkém počtu proher a malé 
převaz (jenom jeden bod) lze se stejným 
úspěchem mluvit o „velkolepém vidění 
skrytých možností obrany“ ze strany 
Steinitze! A tady výhra Steinitze v partiích, 
hraných dámským gambitem s výsledkem +7 
-1 – to je také plný úspěch. 
     A poslední. „Co pro Čigorina znamenaly 
půlky, jedničky a nuly, když usiloval o boj, o 
hledání, o pravdu.“ Tento výrok R. 



Spielmanna ve mně již dávno vyvolává 
vnitřní odpor, ne-li již od prvního setkání 
s knihou N. Grekova o Čigorinovi. A cožpak 
hledání pravdy, vedoucí k nulám, 
k celkovému turnajovému neúspěchu, může 
na sebe více upoutat pozornost, přesvědčit 
někoho? 
     Připomeneme lekce mistrů světa. Byly by 
dobří, kdyby měli ve svých partiích mnoho 
hledání pravdy, ale v tabulkách …nuly. 
Hledání pravdy, zhruba řečeno, je zvláště 
plodotvorné, když je potvrzeno viditelnými, 
bodovými, úspěchy. 
     Zdá se mně, že přiznání toho fakta, že 
Michail Ivanovič Čigorin nebyl nejsilnějším 
šachistou světa, není tragédie. Nicméně tato 
okolnost se stala kamenem úrazu pro řadu 

autorů, z nějakého důvodu považovali za svou 
povinnost dokazovat opak. A cožpak se 
všichni silní stali mistrem světa? 
Vzpomeneme třeba Pillsburyho, Tarrasche, 
Rubinsteina, Nimcoviče, Kerese. 
     Jaký závěr chce vyvodit autor? Evidentně, 
plná, objektivní, poklidně-laskavá a pravdě 
odpovídající biografie M. I. Čigorina je věcí 
budoucnosti. Je žádoucí – blízké budoucnosti. 
Opakuji, historie spravedlivě umístila vše a 
všechny na svá místa a nyní již není potřeba 
dokazovat, že Čigorin v mnohém předběhl 
svou dobu, podceňujíce (a to i veškerá 
překrucování) tvůrčí vzhled a vyjádření jeho 
soupeřů. A to, ouha, mělo místo v nedávno 
minulém, návrat takového hodnocení ať se 
nedostává na stránky knih a časopisů. 

 
 

 
Michail Ivanovič Čigorin 

 
 
 
 
 
 
 
 



Malý dodatek – v roce 2014 vyšla v nakladatelství Russian Chess House kniha M. I. Čigorin – 
Šachová tvorba (rusky) a letos v New in Chess kniha J. Adamse – The Creative Genius (anglicky). 
 
Stručný popis jsem si vypůjčil ze stránek Chessbookshop.com Karla Mokrého: 
 

 
Michail Ivanovič Čigorin, 1850-1908, nejlepší ruský 
šachista své doby, považovaný za jednoho ze zakladatelů 
ruské šachové školy, patřil k nejlepším světovým hráčům 
v poslední čtvrtině 19. století. Kniha obsahuje Čigorinovu 
biografii založenou zejména na Grekovově díle o ruském 
mistrovi, a dále 250 komentovaných partií, uspořádaných 
chronologicky, z velké části s vlastními poznámkami 
Čigorina. Komentátory partií jsou dále významní mistři té 
doby jako Steinitz, Bogojubov, Tarrasch a další. Na konci 
tabulky některých Čigorinových turnajů, indexy hráčů a 
zahájení. 
 
Tuto knihu jsem si koupil, ale zatím ji nemám pročtenou. 
Nicméně jsem se podíval na kapitolu o Hastingsu 1895 a 
prohra s Janowskim je tam odůvodněna špatnou hrou 
Čigorina. Že by to byla ona žádoucí kniha, o níž píše 
autor článku? 
Jedná se o novou řadu „Velké šachy“ – jako první v ní 
vyšla turnajová kniha Hastings 1895. 
 

 
 
 

 
 
Podrobná životní a šachová biografie slavného ruského 
šachisty 19. století Michaila Čigorina, 1850-1908. Mnoho 
komentovaných partií, velké množství biografického 
materiálu, mnohdy sotva dostupného z běžných zdrojů. 
Vše doplněno fotografiemi a asi 20 tabulkami 
nejvýznamnějších Čigorinových turnajů. Bibliografie, 
indexy zahájení, jmenný a partií. První vydání této knihy 
vyšlo v roce 1987, tehdy mělo necelých 300 stran, toto 
vydání je zcela přepracované a podstatně rozšířené. Je tu 
například navíc 100 partií s komentáři Čigorina a jeho 
současníků, které v 1. vydání nebyly. Kniha vychází v 
pevné vazbě. Další informace o knize, ukázku a recenze 
najdete na stránkách vydavatele newinchess.com. Knihy 
tohoto nakladatelství, které nemáme skladem, Vám 
můžeme objednat - blíže v rubrice Služby v levém 
panelu.  
 
  

 
Na jeho stránkách také naleznete další informace o těchto knihách. 


