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Marko Tratar bi  
zlato ribico izpustil,  
saj je v življenju 
zadovoljen.

& DRZNI
POGUMNI

BESEDILO: BARBARA JAKŠE JERŠIČ

POGOVOR Z VELEMOJSTROM 
Markom Tratarjem je bil presunljiv. 
Ko se zazreš v oči srčnega in zavze
tega človeka, ki se neustrašno podaja 
v globine šaha, spoznaš, da je daleč 
največja vrednota sreča sama.

Šah je najstarejša človeška igra, ne 
najstrašnejša, pa čeprav se igralca na 
šahovnici dejansko spopadata na 
življenje in smrt. Ko se pod masko 
črnobelih figur prelivata nevidni 
znoj in kri, predstavlja točka, ki v 
končnem seštevku prinese finančno 
nagrado, katarzično osvoboditev. V 
19. stoletju, romantičnem obdobju 
šaha, so žrtve figur predstavljale poe 
zijo šahovske igre in dinamični zasu 

Marko Tratar,  
šahovski velemojster

Šah, igra 
 magične dimenzije

ki so bili tisti, ki so igro postavljali  
na pravi mali piedestal umetnosti. 
Sodobni šah je izgubil romantično 
noto in je igra, ki temelji na slabosti 
nasprotnika, po časna in strateška. 
Partije so dolge, trajajo več ur in so 
za so dobnega človeka, vajenega ak
cije in adrenalina, dokaj dolgočasne. 
Toda prav zbranost, globina in vizua
liza cija, ki jih zahteva šah, so njegova 
velika prednost, saj spodbujajo raz
voj abstraktnega, logičnega in anali
tič nega razmišljanja. Vsega tega v po
trošniškem svetu močno primanjkuje, 
zato bo šah preživel prihajajoča sto
letja. 

Marko Tratar je z igranjem šaha ➸
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začel zgodaj, s sedmimi leti, zanj ga 
je navdušila teta Ana Praznik. Veščin 
igranja se je učil iz knjig, ki jih je iz
brskal na podstrešjih in v knjižnicah. 
Dandanes, ko mladi šahisti s podpo 
ro računalnikov in aplikacij napredu
jejo z nedojemljivo hitros tjo, je študij 
s pomočjo knjig znanstvena fantas
tika. 

Marko Tratar, večkratni slovenski 
reprezentant, prisega na znanje, ki se 
gradi sistematično in 
zavzeto, z analizami in 
tudi ob bole čih porazih. 
Iz vsakega poraza dra
gocena spoznanja pre
neseš v nada ljnje delo 
in partije. 

Ena njegovih profe
sionalnih prelomnic, ki 
se je spominja s pono
som, je drugo mesto na 
državnem prvenstvu v 
nekdanji Jugoslaviji. 
Malce grenkega prio
kusa je samo zato, ker 
mu je za las ušlo prvo mesto, ki od
pira vsa vrata ... 

Kljub temu ali ravno zato je vztra
jal in se uveljavil kot ša hovski vele
moj ster. Vsako partijo odigra v luči 
spoznanja, da 'priložnost izgubljena 
ne vrne se nobena'. Tako za šahov
nico kot v življenju. Verjame, kot je 
rekel sloviti slovenski šahovski vele
mojster Milan Vidmar: "Sreče in 
smole v šahu ni, sreča je, smole ni." 
Čudovito načelo, ki ga pozorno pre
naša tudi v življenje.

Reader´s Digest: Zakaj ste se odločili 
za šah?
Marko Tratar: Težko rečem, da sem 
se zavestno odločil za šah. Pri kakih 
sedmih, osmih letih so me privlačili 
podatki vseh vrst. Ko sem naletel na 
šahovsko knjigo, sem zadevo moral 
raziskati. In jo raziskujem še danes ...

Že od rojstva ste od komolca navzdol 
brez roke. Kako se spopadate s t. i. 

šahovsko roko, kar po-
meni, da šahist intui-
tivno igra potezo, če
prav je še ni povsem 
premislil, preračunal? 
Da sem brez desne roke, 
je morda res malo po
vezano z izbiro šaha. 
Od malega me je zani
malo vse, kar ponuja 
enaka izhodišča za vse. 
Zdelo se mi je, da sem  
v šahu to našel, čeprav 
se je pozneje izkazalo, 
da je to iluzija. Kar pa 

ne pomeni, da izbira ni bila prava.

Kaj je za vas največja zmaga v živ
ljenju?
Največja zmaga je zame ravnati v 
skladu s svojimi načeli in prepričanji, 
ne da bi ob tem trpeli drugi. To se 
lepo sliši, težko pa je izvedljivo, a 
mislim, da je vredno vsak dan znova 
poizkušati.

Drži, da je šah miniatura življenja? 
Podobnost vidim v tem, da sta tako 

šah kot življenje stkana iz mnogih 
drobnih odločitev, nekatere so seve 
da velike in na koncu lahko prinesejo 
logičen rezultat. Življenje pa je na 
srečo večje od šaha in prinaša paleto 
vse prej kot logičnih 'rezultatov' ...

Kaj vam ob šahu še veliko pomeni?
Rad imam knjige in z njimi bi se vča
sih lahko družil po ves dan. Tega celo 
za šah ne morem reči. Če bi hotel pre
brati vse, kar me zanima, sem že pre
pozen, pa če odslej počnem samo to. 
Še raje pa se družim z ljudmi, ki mi 
veliko pomenijo.

Če bi morali strniti svoje življenjske 
nazore v en sam jedrnat stavek, kaj 
bi rekli?
Svoje nazore težko strnem v en sta
vek. Blizu mi je vse, kar ni plod pri
sile, pa naj bo družinska, družbena, 
sistemska ali kulturna. Ni pa mi blizu 
marsikaj, kar zmotno povezujemo z 
besedo 'napredek'.

Kdo je vaš vzornik, ni nujno, da 
šahovski?
Vzornika nimam, saj mislim, da si 
vsakdo zasluži čas, da sam odkrije 
svoje bistvo. Seveda je sistem narav
nan tako, da velika večina tega časa 
ne dobi. Pri šahu se poskušam učiti 
od boljših pa tudi slabših igralcev.

Kakšno hrano priporočate v času 
turnirjev?
Najpomembnejša je rutina, obroki 
ob vedno istem času. 

Kaj pa fizične aktivnosti?
Fizične aktivnosti so nujne, vsakdo si 
najde način, ki mu ustreza. Brez tega 
lahko šahistovi možgani odpovedo 
poslušnost kar sredi partije. Izid par
tije je navadno temu primeren.

Kako se zabavate in sproščate v pros-
tem času?
Najraje se pogovarjam z ljudmi, ki so 
mi blizu, rad pa se družim tudi z ži
valmi.

Kaj kot velemojster priporočate mla-
dim?
Tisti, ki se resno ukvarjajo s šahom, 
naj si postavijo visoke cilje. Pozor:  
visoke, a ne neuresničljive. Tega se 
nisem sam spomnil, je pa najboljše, 
kar lahko povem. Če ob tem dovolj  
in pravilno delaš, se da napredovati. 
Za tiste manj resne: uživajte v vsakem 
trenutku s šahom, ki ti lahko da ve
liko več od rezultata partije.

Če bi vam bila zlata ribica priprav
ljena izpolniti tri želje, katere bi bile?
Zlato ribico bi izpustil brez zahtev. Z 
osebnim življenjem sem zadovoljen, 
za mir na svetu pa bi bile tudi tri želje 
premalo.

Za konec. Marko Tratar verjame,  
da je, najpomembneje, da se srčno 
boriš, tako v življenju kot za šahov
nico, ter ob koncu vsake bitke nas
protniku ne glede na izid iskreno 
pogledaš v oči, zaželiš srečo ter se 
podaš novim izzivom naproti. 

Največja zmaga 
zame je  

ravnati v skladu 
s svojimi načeli, 

ne da bi  
škodil drugim.
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