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Grigori Alhazov:
Un succes deschide calea
spre noi succese
Știrea că moldoveanul Grigori
Alhazov a fost declarat cel mai bun
jucător al sezonului de vară la „Ce?
Unde? Când?” a fost o surpriză extrem
de plăcută pentru toţi. Cum te simţi
în calitate de deţinător al „bufniţei de
cristal”?
A fost o surpriză plăcută și
pentru mine. Am urmărit acest joc
de când eram copil, am admirat
inteligenţa și cunoștinţele jucătorilor, am visat să ating nivelul lor, și
totuși nu credeam că sunt capabil
de a lua bufniţa. Deci, acum simt
că visul meu este realizat. Trebuie
să-mi găsesc un vis nou. Mai am
multe de realizat în cadrul jocului
„Ce? Unde? Când?”, dar și în afara
acestuia.

Așteptându-l pe Godot,
Wiesław Wałkuski
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Cât de important este succesul
pentru tine?
Ca și orice persoană, am nevoie
de apreciere. Eu depun un efort
mare și aștept (sper, mai bine zis)
ca acesta să se fructiﬁce. Este foarte
plăcut să aud de la persoanele apropiate că se mândresc cu succesul
meu, acest stimulent întotdeauna
îmi dă forţe să mă concentrez în
timpul jocului. Și, nu în ultimul
rând, sunt absolut sigur că un succes deschide calea spre noi succese.
Câtă muncă și ce sacriﬁcii ai făcut
pentru a ajunge aici?
Am început să joc „Ce? Unde?
Când?” în 1998. Acum am 24 ani,
deci un calcul simplu arată că
am dedicat jocului jumătate din
viaţa mea. Nu pot să aﬁrm că este
o muncă grea. Dimpotrivă, „Ce?
Unde? Când?” a fost pentru mine
întotdeauna un hobby. Îmi place la
nebunie procesul jocului, discutarea ﬁecărei întrebări. Senzaţiile
produse de „Ce? Unde? Când?” nu
pot ﬁ comparate cu nimic. De aceea
mișcarea mea pe treptele acestui
joc nu a fost una diﬁcilă. Da, am
sacriﬁcat o mare parte a vieţii,
dar nu regret. Nu e regretabil să-ţi
consumi timpul pentru o pasiune;
e regretabil să nu ai nicio pasiune
în viaţă.

Prost toată viața,
Mieczysław Górowski

Cum arată o zi obișnuită din viaţa
ta?
Este prea obișnuită ca să o descriu, dar dacă așa este întrebarea…
Lucrez ca manager la o companie
de software. Esenţa lucrului meu
constă în comunicarea cu partenerii
media, plasarea știrilor companiei
pe site și în alte surse de informare.
Nu sunt nevoit să merg la birou,
stau la calculator acasă. Încerc să
fac sport, deoarece nu e bine să stau
pe scaun ziua întreagă. Seara ies în
oraș să-mi petrec timpul cu prietenii mei, să joc jocuri de societate.
Îmi place să citesc, o fac întotdeauna când am această ocazie.
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Cum ai ajuns să joci în Rusia la Ce?
Unde? Când?

Ai vreun motto după care te conduci?

În componenţa echipelor din
Moldova am luat parte la mai multe
competiţii internaţionale. Am
simţit necesitatea să mă încadrez în
echipa ucraineană, deoarece nivelul
echipelor de acolo este mai înalt
decât în Moldova. Joc într-o echipă
din campionatul Ucrainei, am mai
multe realizări acolo. Cel mai mare
succes l-am avut la Campionatul
Mondial din 2010, am luat medalia
de bronz. Îl cunosc pe Ilya Novikov
de mult, deseori ne-am văzut la mai
multe competiţii, și când acesta a
avut nevoie de un jucător pentru
componenţa renovată a echipei, m-a
chemat pe mine. Ne-am adunat toţi
împreună la Moscova, am încercat
să jucăm. Redactorii emisiunii au
fost satisfăcuţi și, astfel, a fost
creată echipa nouă. Îmi place foarte
mult componenţa acesteia și sper să
obţinem cât mai multe succese în
continuare.

În engleză sună așa: „Do your
best and don’t care about the rest”.
Trebuie să te strădui mereu să faci
tot ce e posibil pentru atingerea
scopului și să nu acorzi atenţie unor
lucruri secundare. Aceasta mă ajută
și în joc, și în viaţa cotidiană.

În ce măsură faptul că
ești cetăţean al Republicii
Moldova a fost un dezavantaj pentru tine în calea spre
acest titlu?
Dimpotrivă, a fost
un avantaj clar. După
părerea redactorilor,
a moderatorului și a
spectatorilor, Moldova
este o ţară exotică pentru
„Ce? Unde? Când?”. Acest
fapt este conﬁrmat și
prin prezenţa modestă a
concetăţenilor noștri în
cadrul jocului – înaintea mea a fost
doar unul singur. Această situaţie
a creat o atitudine favorabilă faţă
de mine. Consider că „bufniţa de
cristal” este un avans oferit mie,
sper să-l conﬁrm prin jocul de mai
departe.

Ai avut/ai un mentor/model și dacă
da, cum te-a inﬂuenţat acesta?
Cel mai bun mentor pentru
mine au fost și sunt părinţii mei. Pe
parcursul copilăriei m-au educat, au
contribuit serios la formarea mea
ca personalitate. Acum mă susţin
în ceea ce fac. Această susţinere
este extrem de importantă pentru
mine. Anume datorită părinţilor
am reușit!

tra în momente cruciale. Am o
memorie bună și pot să-mi aplic
cunoștinţele în momentul potrivit. Și nu în ultimul rând mă ajută
cărţile citite. Acum citesc mult
mai puţin decât în copilărie, însă
cunoștinţele acumulate sunt o bază
perfectă. Și, evident, experienţa
de joc îmi dă posibilitatea să simt
direcţiile necesare pentru discuţie
în timpul minutului.
Care sunt valorile pe care le
preţuiești cel mai mult?
Multiculturalismul, respectul
reciproc, valorile de familie. Dacă
e vorba despre calităţile personale,
cele mai importante, după părerea
mea, sunt onestitatea și simţul
umorului. Probabil, umorul nu este
chiar atât de important pentru
unii, dar eu sunt absolut sigur că o
atitudine ironică faţă de viaţă este
cea mai potrivită.
Ești, cu siguranţă, un
model pentru tineri. Ce
sfaturi le poţi da de la
înălţimea victoriei tale?

Înălţimea victoriei
mele nu este suﬁcientă
să devin model pentru
cineva, însă oamenii
tineri trebuie întotdeauna să tindă spre
cunoștinţe. Societatea
modernă devine tot
mai dependentă de
cunoaștere, inclusiv
Ghereta cu cântece, Mieczysław Górowski în Republica Moldova. Să nu știi ceva e
ﬁresc; deci e ﬁresc să
Care sunt abilităţile tale reprerecunoști că nu știi ceva, să pui
zentative și cum te-au ajutat acestea
întrebări și să aﬂi ceva nou, astfel
până acum?
dezvoltându-te.
Abilitatea cea mai importantă
este capacitatea de a mă concen-

Interviu realizat de
Mihaela Iordăchescu
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