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Rozhovor s Klarou Polgárovou



Klara Polgárová: Jak vychovat génia!

Klara Polgárová vychovala se svým manželem Lászlóem tři dcery. Nic zvláštního, řeklo by se. Jenže všechny tři se fenomenálně proslavily v oblasti šachů. Zsuzsa získala ve 21 letech jako první žena velmistrovský titul. Ve stejném roce (1991) ho získala i nejmladší Judit. Bylo jí 15 let. Prostřední ze sester, Zsófia, ve svých 14 letech ovládla turnaj v Římě, na kterém získala 8,5 bodu z 9. Výčet úspěchů sester Polgárových je daleko větší. Poskytly nespočet rozhovorů světovým magazínům, ve svém oboru jsou uznávané profesionálky. Klara se rozhodla pomoci manželovi v praxi ověřit jeho teorii, která říká: Géniem se člověk nerodí, géniem je vychován.

Jak jste se seznámila s manželem?
To je dlouhý příběh. Vyrůstala jsem v bývalém Sovětském svazu, ale mluvím maďarsky. Mým koníčkem bylo dopisovat si s různými lidmi. Vedla jsem 250 korespondenčních vztahů. Přes dopisy jsem se seznámila s matkou mého budoucího muže. Ona mi v podstatě nadiktovala, ať napíšu i jejímu synovi. On mi odepsal, jeho dopis mě zaujal a začali jsme si psát.

Kdy jste se domluvili na tom, že z vašich dcer vychováte génie?
O způsobu výchovy a o manželově „experimentu“ jsme se bavili už v dopisech. Napsal knihu o tom, jak vychovat génia (Bring up genius!), a chtěl svou teorii ověřit v praxi. Já jsem učitelkou jazyků a výchova dětí je mi proto blízká. Druhá edice vyšla tento rok a je v ní více svědectví z našeho života.

Jak experiment vypadal?
Domluvili jsme se, že naše děti budeme vychovávat pomocí šachů. Dcery nechodily do školy, ale učili jsme je doma. Přes rok trénovaly převážně šachy, před koncem školního roku jsme je učili školní látku, aby zvládly přezkoušení. Naším cílem ale nebylo vychovat nějaké sociálně pokřivené děti, které by neuměly normálně žít a hrály jen šachy. Především jsme chtěli, aby naše děti byly zdravé, hodné a vzdělané.

Hlavní teze vaší výchovy je, že génius se nerodí, ale že génia je třeba vychovat. Jak jste tedy vaše tři geniální dcery vychovali?
Máme pět základních principů, které jsou velice jednoduché a kterými jsme se důsledně řídili. Nejprve je potřeba vyvolat v dítěti zájem o danou věc. Za druhé je potřeba, aby dítě této věci věnovalo maximální množství času. V našem případě byly předmětem zájmu šachy, ale věřím, že to funguje univerzálně, že je možné dítě vychovat, aby bylo mimořádné i v jiné oblasti, například jako novinář. Dále je potřeba pedagogicky zvládnout, aby dítě bylo samo od sebe aktivní, aby se chtělo učit a aby si předmět učení zamilovalo. Čtvrtý princip je specializace. Dítě se musí koncentrovat jen na jednu oblast, aby v ní dosáhlo mimořádných úspěchů. A za páté, a to je důležité, vyzdvihovat vše pozitivní. Všímat si všech předností dítěte a ty chválit. Dokázat ocenit každý úspěch. Motivovat.

Byla jste s dětmi celý den doma, nebo jste chodila do práce?
Zpočátku to bylo hodně těžké. Učila jsem ve škole němčinu, ruštinu a esperanto. A pak ještě doma dcery. Když bylo nejmladší dceři pět let, byla jsem už jen doma. Zajišťovala jsem běžný chod rodiny a plánovala cesty na turnaje. Hodně jsme cestovali. Děvčata se naučila mnoho věcí skrze zážitky a zkušenosti ze zahraničí. Čím byly dcery starší, tím méně jsem je mohla něco nového naučit. Manžel je za krátko nemohl učit šachy, protože jeho znalosti zkrátka nestačily. Najímali jsme si profesionální trenéry, se kterými trávily poměrně dost času. Trénovali je sedm až osm hodin denně. Ale pro ně to nebyly jen povinnosti. Měly šachy moc rády. Lekce nebyly nudné. Trenéři byli zajímaví lidé, se kterými se nebavily jen o šachových věcech, ale na různá témata. Měli smysl pro humor, to bylo důležité.

Když se nyní ohlédnete zpět, podařilo se vám vychovat génie?
Nechci vyjmenovávat úspěchy našich dcer. Myslím, že jejich výsledky hovoří za vše.

Jaký je váš plán nyní? Budete vychovávat další děti?
Já i manžel učíme děti Superstar Chess ve školách, to je teď naše hlavní aktivita. Chceme pomoci dalším dětem, aby mohly rozvinout svůj potenciál, aby se staly génii v oblasti, která jim je blízká. Každé dítě totiž může být géniem, pokud se s ním systematicky začne pracovat co nejdříve po narození. Mám za to, že když člověk tvrdě pracuje na tom, co chce dokázat, tak se mu to povede. Usilovná práce dělá mistry.

Jak se na váš experiment dívalo okolí?
Zpočátku ostatní rodiče nechápali, proč učíme dcery doma. V Maďarsku to vůbec nebylo běžné. Stejně tak nebylo běžné, aby dívky hrály šachy. Ale když lidé viděli, že to jde, začali postupně měnit názor. A také další dívky po vzoru těch našich začaly hrát šachy, za což jsem moc ráda.

Následoval někdo váš příklad?
Takových příkladů je víc. Například maďarský velmistr Peter Leko (aktuálně desátý hráč světa – pozn. aut.) byl vychován na základě našich principů. Jeho trenér s manželem často konzultoval, jakým způsobem ho učit.

A co vaše dcery. Vychovávají své děti stejně jako vy je?
Je to obtížné, musíte dítěti věnovat všechen svůj čas. Chtějí své děti vychovávat po svém. Mají jiné priority. Zsuzsa má například za cíl zpopularizovat šachy v USA, aby byly na stejné úrovni s golfem nebo tenisem. Ale její desetiletý syn je dvojnásobným světovým šampionem. 
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