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• 23
(…) Z vlastnej skúsenosti som poznal tajuplnú príťažlivosť kráľovskej hry, jedinej spomedzi všetkých hier,
aké si človek vymyslel, ktorá sa suverénne vymaňuje akejkoľvek tyranii náhody a palmu víťazov udeľuje
jedine duchu, ba skôr určitej forme mentálneho nadania. Ale či sa nedopúšťame už urážlivej výhrady, ked
šach nazývame hrou? Nie je aj vedou, umením, vznášajúcim samedzi týmito kategóriami akoMohamedovi
rakva medzi nebom a zemou, jedinečné spojenie všetkých protikladných dvojíc; prastará, a predsa večne
nová, mechanická svojimi danosťami, a predsa účinná len pomocou fantázie, ohraničená v geometrický
strnulom priestore a pritom neobmedzená vo svojich kombináciách, neprestajne sa vyvíjajúca, a predsa
sterilná, myslenie, ktoré k ničomu nevedie, matematika, ktorá nič nevyráta, umenie bez diel, architektúra
bez substancie, a napriek tomudokázateľne trvácnejšie vo svojombytí a v existencii ako všetky knihy a diela,
jediná hra, prináležiaca všetkýmnárodomavšetkýmdobám, o ktorej nik nevie, aký boh ju zoslal na svet, aby
zabila dlhú chvíľu, vyostrila zmysly, napínala dušu. Kde sa tá hra začína a kde sa končí: prvé pravidlá hry
sa môže naučiť každé dieťa, každý babrák ju môže vyskúšať, a predsa je schopná v rámci tohto nemeniteľne
úzkeho štvorca vytvoriť osobitý druh majstrov, neporovnateľných so všetkými ostatnými, ľudí s jediným
nadaním vyhradeným šachu, špecifických géniov, ktorých vízia, trpezlivosť a technika účinkujú rovnako
presne rozdelené ako v matematikovi, básnikovi, hudobníkovi, ibaže v inom vrstvení a zlúčení.

• 68
(…) Aj myšlienky, nech sa zdajú čo ako nehmotné, potrebujú nejaký oporný bod, lebo inak začínajú rotovať
a nezmyselne krúžiť okolo samých seba (…).

• 116
Každý človek, keď raz prepadne nejakej mánii, je naveky ohrozený (…).
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