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У 15-16. го ди ни 
је схва тио да 
с в а  код  н е  в  н о 
не ко ли ко са ти 
п р о  во д и  на д 

ша хо в ском та блом, од го не-
та ју ћи ша хо в ске ми сте ри је 
ве ли ка на, а да у игру уно си 
ве шти ну, бо р бе ност, дозу 
агре си је и ега с еле га н ци јом, 
уку сом и ене р ги јом. Ка ко ка-
же, у пра во вре ме су до шле и 
пр ве шан се за на пре дак. Би ло 
је ја сно да мла дом Але к сан-
дру Ин ђи ћу шах не ће би ти 
по вре ме ни хо би, већ жи во-
т на па си ја. Ове го ди не чла-
ну Ша хо в ског клу ба Ита ка у 
ру ке је на та к ми че њу одр жа-
ном у Вр ња ч кој Ба њи до шла 
и тре ћа ти ту ла на пр ве н ству 
Ср би је у ка ри је ри. Прет ход-
ну је осво јио 2018.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ШИРИНА

Да нас му је 25 го ди на и 
ка же да су му реа к ци је вр-
шња ка, али и дру гих љу ди с 
ко ји ма се упо зна је, на ње го ву 
ша хо в ску ка ри је ру за бав не.

- Углав ном су реа к ци је мо-

јих вр шња ка и љу ди с ко ји-
ма се упо зна јем ин те ре сан-
т не јер је по ма ло ег зо ти ч но 
за ни ма ње - у све ту има око 
1.700 ве ле ма ј сто ра. Та ко ђе, 
чи ње ни ца да је се ри ја “Да-
мин га м бит” тре ну т но ин до-
при но си да ти ту ла ша хо в ски 
ве ле ма ј стор бу де ма ло ви ше 
кул не го ина че - за по чи ње 
раз го вор Але к сан дар.

Још је дан ра злог због ко јег 
је ова пле ме ни та игра пос-
та ла део ње го вог жи во та је 
ин те ле к туал на ши ри на ко ја 
му се пру жа.

- Игра сва ком пру жа оно 
са чим чо век и сам до ла зи. 
Пру жа оп ци ју да чо век бо ље 
упо зна се бе и не ке ге не рал не 
ле к ци је ве за не за упор ност, 
рад, исти ну, од го вор ност... 
Уз то ми је пру жио при ли ку 
за оби ла зак мно гих зе ма ља 
и упо зна ва ње љу ди из свих 
кра је ва све та - обја шња ва 
ша хи ста. Из ове пе р спе к ти-
ве, са зна њем и иску ством 
ко је је сте као, чи ни му се 
да на по че т ку све га ни је са-
свим био све стан мо гу ћ нос-
ти и ши ри не све та ко је му се 
отва ра ју на та 64 по ља.

- Шах ми је до нео шан су за 
пос ти г ну ћем, уса вр ша ва њем 
и креи ра њем пар ти ја ко је 
ми до но се есте т ско за до во-
љ ство. Из да на шње пе р спе-
к ти ве ве ли ка жр тва је што 
ни сам не ке ства ри ве за не за 
свој ша хо в ски ра звој и жи вот 
уо п ште схва тио не ко ли ко го-
ди на ра ни је. На не ки на чин, 
то тра ће ње вре ме на и “лу та-
ње” је мо ра ло да се про ђе да 
бих уви део шта тре ба. Што 
се ти че не што дру га чи јег жи-
во та од мо јих вр шња ка, од 
не ке 15. го ди не нао ва мо то је 
био мој избор - са моу ве ре но 
нам по ру чу је Але к сан дар.

Ве ле ма ј сто ру тре ма ни је 
блис ко осе ћа ње, али жи во се 
се ћа пар ти ја ко је су у ње му 
иза зи ва ле пра ве адре на лин-
ске бу ре због ко јих је осе ћао 

Сло бо да уз кокице
 Ом и ље на  књи га
- “Гроф Мон те Кри сто” - фа сци нан т на књи га о 

љу д ским су д би на ма и књи га ко ја ми је че сто 
да ва ла пе р спе к ти ву кад сам се ја су сре тао са 
ра зо ча ре њи ма.
 Мој  узор
- Мно ги љу ди су ми ин те ре сан т ни и ин спи ра-

ти в ни, али узо ра не мам, већ не ко ли ко го ди на 
не ра з ми шљам у тим ка те го ри ја ма.
 Пла ш и м  се
- Бо ле сти ве за них за фи зи ч ку бес по мо ћ ност и 

да ћу ка сно уви де ти да је оно што сам ура дио у 
жи во ту ра зли чи то од оног што сам за пра во хтео.
 На ј леп  ша  успомена
- Не мо гу да издво јим јед ну.
 На ј ви  ше ме  радује
- Сло бо да: да ра дим шта хо ћу, кад хо ћу, с ким 

хо ћу, ко ли ко хо ћу... Плус па ла чи н ке или пи ца, уз 
мно го ко ки ца, ка да гле дам не ке се ри је и фи л мо ве.

Над та блом не ма лажи
Пос то је мо мен ти у пар ти ји ка да мо же да 

се при ме ти како се про ти в ник осе ћа, да ли 
му се сви ђа по зи ци ја или не, да ли је  

спре ман да пре да пар ти ју... До бра ствар у 
ша ху је што по зи ци ја увек по ка зу је шта  
се де ша ва, та ко да и кад про ти в ник ни је  

ек спре си ван, онај ко до бро игра углав ном 
зна шта се до га ђа, ка же Инђић
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Над та блом не ма лажи
 НА РОД НА БИ БЛИО ТЕ КА БОР

При че из ме ђу зидова

Пан де ми ја ко ро на ви ру са је то ком прет ход них ме се ци из 
ко ре на про ме ни ла свет у ком жи ви мо. Изо ла ци ја, ва н ред не 
ме ре, уса мље ност и жи вот под ма ском са мо су не ке од одли ка 
но ве реал нос ти, ко ју је пан де ми ја ство ри ла у 2020. У же љи 
да до ку мен ту је и ове ко ве чи но во на ста ле око л нос ти, сти гао 
је за ни мљив по зив из На род не би блио те ке Бор.

- Пи ше те ка ко про во ди те да не, о че му ра з ми шља те или шта 
осе ћа те без об зи ра на ду жи ну за пи са и је зик ко јим пи ше те 
- по зва ла је На род на би блио те ка Бор све заи н те ре со ва не да 
уче ству ју у ства ра њу спо ме ни ка на шег вре ме на “При че из ме-
ђу зи до ва”. У пи та њу је про је кат уме т ни це Џе с фи Џе нг, ко јим 
се при ку пља ју при ват ни за пи си о иску ству жи во та у “но вој 
но р мал нос ти”, ко је сви де ли мо, и од њих гра ди ра сту ћа ар хи-
ва ко ја би се мо гла ре про ду ко ва ти у ра зли чи тим сре ди на ма.

До са да су на адре су или ли ч но у На род ну би блио те ку Бор 
при сти гли за пи си из дне в ни ка и у ви ду пе са ма, а ди ги тал на 
ар хи ва ће оста ти у тра ј ном вла сни штву би блио те ке.

 ФО ТО-КОНКУРС

Жи вот у Ср би ји у до ба короне

Исто ри ј ски му зеј Ср би је је по кре нуо про је кат у фо р ми фо-
то-ко н ку р са “Жи вот у Ср би ји у до ба ко ро не”.

- Сви заи н те ре со ва ни гра ђа ни, про фе сио на л ци и ама те ри, 
мо гу да се укљу че у ову ак ци ју и до ни ра ју сво је фо то гра фи је 
ко је при ка зу ју про ме не иза зва не пан де ми јом и но ву реал ност 
с ко јом се суо ча ва мо - на во де из му зе ја.

Фо то гра фи је до ку мен тар ног ти па се ша љу на fo to ko n ku r si m s @
g mail.com са по да ци ма: име и пре зи ме ау то ра, број те ле фо на, 
да тум и ме сто на стан ка фо то гра фи је, уз кра так опис. Kу сто си 
Исто ри ј ског му зе ја Ср би је на пра ви ће се ле к ци ју и те фо то гра-
фи је ће се тра ј но чу ва ти у овој уста но ви, ко ја овим ко н ку р сом 
за по чи ње фо р ми ра ње Зби р ке ди ги та ле фо то гра фи је, а ко ја ће 
то ком на ред них го ди на би ти по пу ња ва на фо то гра фи ја ма ко је 
зна ча јем и до ку мен тар но шћу за вре ђу ју да оста ну са чу ва не у 
на шем ко ле к ти в ном се ћа њу.
 МЕДИЈАНА

По чи њу ра до ви, отва ра ње у јуну
Ре ко н стру к ци ја згра де му зе ја на на ла зи шту Ме ди ја на тре ба ло 

би да по ч не ове не де ље и то на кон ви ше од три ме се ца по што је 
иза бран изво ђач. Гра д ске вла сти у Ни шу оче ку ју да ће сви ра-
до ви би ти за вр ше ни у ју ну и да ће ти ме Ар хео ло шко на ла зи ште 
Ме ди ја на по сле 12 го ди на ко на ч но би ти дос ту п но по се тио ци ма.

да по др х та ва.
- То је би ло пред крај по-

след ње пар ти је на Ша м-
пио на ту Ср би је 2014. И мој 
про ти в ник и ја смо зна ли да 
је све го то во, али је он на-
ста вио да пру жа от пор. Тих 
мо ме на та и огро м ног адре-
на ли на пред осва ја ње пр ве 
ти ту ле пр ва ка Ср би је се и 
да ље се ћам. Пос то је мо мен-
ти у пар ти ји ка да мо же да се 
при ме ти ка ко се про ти в ник 
осе ћа, да ли му се сви ђа 
по зи ци ја или не, да ли је 

спре ман да пре да пар ти-
ју... ме ђу тим, до бра ствар 
у ша ху је што по зи ци ја 
увек по ка зу је шта се за-
пра во де ша ва, та ко да и 
кад про ти в ник ни је ек-
спре си ван, онај ко до-
бро игра углав ном зна 
шта се до га ђа - от кри-
ва нам Але к сан дар, 
чи је ли це от кри ва да 
се жи во се ћа сце на, 
ли ца про ти в ни ка и 
не стр пље ња да се 
до го ди оче ки ва ни 
крај.

Шах пру жа без-
број мо гу ћ нос ти 
ис хо да, ле к ци ја, 
стра те шких за вр зла ма 
и Але к сан дар у овом изо би-
љу ужи ва, ма да приз на је да 
пос то је пар ти је ко је би на ј-
ра ди је избри сао из се ћа ња.

- Уз дос та до брих пар ти ја, 
креи рао сам и ве ли ки опус 
ша хо в ског шу н да. Жал оста-
је и за пар ти ја ма ко је су ве-
ћим де лом би ле одли ч не, али 
због гре ша ка у одлу чу ју ћим 
мо мен ти ма ни су до ве де не до 
пра ви л ног за вр ше т ка - при ча 
Але к сан дар.

Уз ужи ва ње у на д му дри-
ва њу и по бе да ма, шах зау-
зврат тра жи по све ће ње, али 
наш са го вор ник има вре ме-
на и љу ба ви пре ма мно гим 

ства ри ма, а све бла го де ти 
све га чи ме се ба ви ули ва 
у уку пан осе ћај за до во љ-
ства, ко ји, ка ко ка же, до ђе 
до изра жа ја кад тре ба да се 
су че ле цр на и бе ла ар ми ја 
др ве них фи гу ра.

ВЛ А Д А ТИ СВ О Ј ИМ
ВРЕМЕНОМ

За до бру игру по тре б на је 
и до за фи зи ч ке спре м нос-
ти - ма  лим де лом, ма да, 
чи ни ми се да је ко ре ла-
ци ја ви ше у сми слу кад си 
до бро фи зи ч ки спре ман, 
ге не рал но си за до во љ ни-
ји со бом, што се пре ли ва 

у све чи ме се ба-
в и  м о ,  н е  г о 
да је, што си 

б о  ље  фи  зи  ч -
ки спре ман, то 
ћеш бо ље игра-

ти. За до бре ре-
зу л та те и до бру 

игру на ј би т ни је је 
ра зу ме ва ње оно га 

што се де ша ва за 
та блом - не ма су м-

њи Але к сан дар.
Иа ко изу зе т но це ни 

сло бо ду у одлу ка ма и 
не ма стро ге ру ти не у 

да ну, на ј ве ћи део ипак 
по све ти ша ху. Да ли та-
ко што игра, гле да сво је 

пар ти је или ра шчи ви ја ва 
по те зе на ј бо љих све т ских 

игра ча... Во ли да чи та и 
за ни ма ју га ра зне обла-

сти нау ке и жи во та. Во ли 
да ше та и, уз то, ра з ми шља 
“о све му и сва че му”. По вре-
ме но одла зи у те ре та ну и на 
тре ни н ге кик-бо к са.

На ј зад, овај мла ди успе-
шни чо век има ја сну ви зи ју 
у ком пра в цу же ли да во ди 
сво ји жи вот и шта од ње га 
же ли.

-  Ла  год  на фи нан си ј ска 
не за ви сност, плус ула зак 
у сам све т ски врх у ша ху, 
плус ап со лу  т  на сло бо да 
над сво јим вре ме ном - за-
кљу чу је раз го вор за Бо р бу 
ша хо в ски ве ле ма ј стор Але-
к сан дар Ин ђић. Е. Б.
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