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Ca~t ea

de

fafă reprezintă

primul pas în vede -

rea ' popularizeIrii principii lor jocului de

masele largi ale
S'au mai

şah

. i'l

începă torilor .

făCut

la noi manuale de

şah,

d intre

care unele ~e buCurau chiar de mare popularitate; modul lor de prezentaTe n u corespunde însă
integral scopului ce ni.- I propunem : popularizarea şah ului.
O înşiruire de variante sau chiar ana/iZ4refl
unOT ' partide celebre n u-l stimulează pe şahistttl
începă tor şi

nici n u - l Învaţă j Ocul. Astfel de ma-

nuale, puse la punct cu ultimele noutăţi teore tice, pot cel mult să folosească intr'o măsUTii oarecare juc ăt ori/o?' mai avansaţi.
IncepătoruI . tTebue in primul rând iniţ i at in
principiile jocului, in legile sale fundam entale.
Şi aceste iniţierj trebuesc complectate cu uneie ·
noţiuni
de des chidere şi cu partide celebre, 1>1care să se vadă modul de aplicaTe al acestor
principii.
Această metodă

a fost

urmărită

aici de autor,
de ş~h
C01lSlă în a adânci noţiunile prezentate şi in a k
exemptifica sub forme m ai variate şi m a i simple.
Numai astfel vom reuşi să predăm materia prezentată şi să ridicăm nive lul tehnic al jucă lo rilor
iar sarcina instructorilor

şi

activ işt i lor

4
noştri.

Supremul examen al

cunoaşterii

legHoT

tot jocul practic, eaTe treb.u e să
fie analizat şi supus unei severe critice şi autocritice pentru descoperirea abateriloT dela principiile şah ului şi a modului cel mai: adecvat de
a le evita.
Zecile de mii de participanţi ai campionatului
popular de şah sunt in mare măsuTă jucători ne·
calificaţi care mai au foarte mul t de învăţat. 'P.i
ne-au dovedit dorin ţa 101' ae a juca şah, iar sar cina noastră cOnstă în a le da indTtLmări tehnice

şahu lui

Şi

rămâne

a r Mpunde la întrebaT-ea

generală:

"Cum

să

învăţăm

jocul?" . .
Răspunsu l la această intrebare poate veni dela

planul nostru de muncă, in care tipări-re a unor
manuale de şah nu e o preocupaT e neglijabi lă .
Noi credem că şa hu l, ca oTice altă " disciplină, nu
se poate învăţa mumai din Cărţi.. In cărţi găsim
t eoria jocului, adică generalizarea şi sistematizaTea experienţei jucătoTilo T mai btmi. Ea ne va
seTvi ca îndreptaT, ca · indTumaTe pentru jocul
nostru şi nicidecum ca model de memorizat şi de
UTmat fără câTtiTe .
E o greşeală a multoT jucători buni dela noi.
de a imita paTtidele t/nOT cele brftăţi, fără a le
supune unei analize mai profunde şi făTă a pă 
tTunde in su.ficientă măsuTă planul de ansamblu
u.rmăTit de ele. Şi atunci, in loc de a utiliza t impul de gândire pentTu a eva lua poziţia şt a descopeTi planul just de joc, se pieTde şi timp şi
eneTgit"in a se aduce rlminte ce omiteTe a făcut
cutaTe sau cutare m aestTu in această poziţie .
Aceastli
at i tudine
este
gTeşitif .
Exemplul
maeştrilor
tT ebue să ne ajute să înţelegem cum
se aplică în jie caTe caz pTincipiile geneorale ale
joculu i pent ru ca noi, coo-rdonând şi ge"t1 "Jrali.

5
zând experienţa lor, să putem face o operă crcatoare, si:! găsim singUri continuările juste, să pu-

tem singuri să constatăm greşelile făcute de adversarii noştTi şi să ştim să le speculăm.
Deci, prin jocul practic, prin studierea propriilor partide, vom învăţa să apl1căm cele citite in
Cărţi şi vom învăţa să lucrăm 'in şah .
Forma cea mai adecvată a sportului într'un
regim. socialist este sportul de masă, TranS!OTmând şahul întT un joc de masd, vom ajuta În.
mare măsură la construirea bazelor socialismuluJ
in Republica noastră Populară.
Pentru a atinge ace.H scop, trebue să înv ăţăm
să lucrăm
in şah şi .,ă învăţăm şi pe alţii . Şi
acest lUCiU trebue să - l facem intr'un tempo r e/IOluţionar potrivit perioadei p1"in care trecem.
A·
ooptând metodele cele ma~ juste in a invăţa ş'i a
aplica tnvăţămintele pe te-ren, vom lucra în spirit
tu adevă-ra1 progresist şi ne vom apropia m(li
I"€pede de scop.

Exemplul măreţ al MaTei Uniunii Sovietice
trebue să ne fie mereu în faţa noastră.
Noi vedem ce poate şi ce realizează U. R. S. S .
in toate domeniile. Noi vedem ce a făcut şi in
şah. Vedem mereu talente noi, meTeU alţi fii ai
poporului ridicându - .~e până la culmile şahului,
d epăşind cu mult toate ţările din lume.
Numai însuşindu-ne metodele de lUCru şi de
creaţie ale şahiştilor sovietici, vom progresa int-r'adevăT în şah.
Sunt sigur că şahiştti noştri au inţeles pe de plin acest luc-ru şi că anul 1949 va marca o coti.
tură impo-rtantă în via ~a noastră şahistă . Prevăd
o primenire totală a v!t'torilor noast-re şahiste, un
asalt masiv al tineretului bazat pe metodele noi
de Luc-ru.

6
Apropiatele

compe t iţii şi urmă t oarele

"Campion atului Popular de

şah"

f}e de acest lucru .

prezenta

Îndeplini

chiar

Şi

dacă

într'o

ne

mică măslLTă

etape ale

VOT

convin~

C/Lr te îşi tI'1

menirea ei,

va fi că şi pe aceas t ă cale am
utili maselor noastre şahiste; iar

mu lţumirCtt noas t ră
r euşit să

fim

pentTu a implini eventualele omisiuni în acţiunea
noastră de viitOT pe această li1lie, este de datoria
cititMilor sd ne comunice observaţiile şi sugestiile lOt .
Bucu reşti,

Ia nuarie 1949.
Ing. A. Grunblatt
secretar feder a l de

şah

INTRODUCERE
Ştim că,

o

atunCi când rezolvdm pe o cale simpld.

prob l emă compl exă

reuşi.m să

.~imţim

extragem

de dIn

nenumăf'ate şi

s implificăTi

adevărate plăceri

şi

ciind

clarificdTi•

estetice.

Exp licaţia se datorează j/lptului

ca

totul este

subordonat unor legi sim ple. Orice lUCru care
pare dezorganizat, dezordonat, poate fi transfor ·
mat îl~ ceva simplu Şi care se prezintă frumos.
$i În
ţia

această

marilOT

lege

plăceri

g enerală

se

găseşte explica~

ofer i t e de jocul de

mai

c un oaştem

şah.

jocul, cu cât ştim
să -l dominăm mai bine, Cu atât mai mult ne putem bucura de s enzaţii mai variate.
Farmecul special al acestui joc este de căutat
in armon ia lui inte rnă, in su-rprinzătoaTele lui posibilităti de combinaţii.
Ca să putem aprecia mai bine jocul o.devdTat,
trebue să n e asim ilăm o teorie Taţională, una mai
me t odică, decât cele mai multe ce ni s'au ofeTU
până acum.
Am incercat să rezolv această probtemă astfel,
ca şi acei care cu.nosc destul de bine jocu l să se·

Cu cât

m ai bine

poată perfec ţiona.

Nu fac, in această lucrare, apel la eforturi prea
grele de memOTizare, nu mai incerc să inşir acele
nenumărate variante, care se gdsesc peste tot.
Voi expUlle numai principii generare şi voi da
posibilitate chiar celor mai pUţin experimentaţi
să poată conduce mult mai bine pa-rtidele lOT.
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Cine a studiat pe DUfresne şi pe Bilgu€r, şti~
ca să poată ajunge in staTe de a pricepe ceva din jocu l adevăra 

câtă muncă exagerată a depus,
ţilor maeştri.

ln acest volum voi inceTea să formez cât mai
fără ca cititorii să fie nevoiţi a
face eforturi prea mari; în niciun caz similar cu
efortul depus de jucătorii noştri mai vechi, ad ică
al acelora care au avu t de luptat mult pentru u
mulţi jucători,

ajunge în sta1'e de a putea cugeta, de a reu~i să

descopere unele din
gice

şi

strate ·

ad evăTa t ele concepţii

tactice ale jocuLui de

şah.

explic ad evăra tele leitmotive inde jucătorii buni şi care ind i că mută 
ri Ie ce trebuesc făcute in anumite POZiţii ; principii care fac să se inţeleagă când, de exemplu,
a sosit momentul de a porni la 'lIn atac frumos,
sau când este de pTefeTat o con tinuare mai
Am

căutat să

treb ui nţate

simplă.

Trebue

a şti. Cum tTebue
ce se petTece în culisele

să învăţăm

ciem jocul

şi

să

apre.

gâltdiTii

un or adevă'I'aţi .Jucători.
lmensitatea posi bilitiiţilor face ca fiecare pozi·
ţie să fie considerată ca o nou ă p roblemă de re·
.tolval. Iar problemele pretind ca oricând să se
caute a se găsi singuTele mutări tari existente.
Astfel inţelegem că nu mai trebue să ju căm
după şablon. Jocul d e şah nu se conduce ca lup tele militare. La jocul nostru nu se dă n iciun 'Te paM tru.pelor. La şah se luptă dela inceput păn ă
ta. sfâ'Tşit, în tot timpul partidei.
Vom respecta Cu sfinţenie principiul fundamental: 7,diutare, găsire şi realizare".
P'Tea mult se vorbeşte de asemănarea dintre
metodele tactice şi strategice ale jocului de , ah

9
cu acele ale

Deosebirile sunt insă
jdcându-se pe terenuri foarte variate4 adesea necunoscu te la inceput.
Mijloacele ele luptă, de aprovizionare, sunt in
f uncţie de desvoltările tehnîcei, iar număru l tru·
pelor poate varia. Luptele militare nu pot fi con·
cepute pe baze bine det erminate : nu se poate
co,~ta pe teorii absolute.
Metodele stTategice şi
tactice St.:1~t prea variate.
La şah. însă se lup t ă pe un câmp destul de
vast, dar bine determinat; toate fOrţele sunt cunO$CU te. Ex istă chiar o egalitate perfectă intre
adversari.
Cu. toate că luptele şah ului sunt complicare,
ele sunt date de tru pe egale. Un singur faeto,. decide: superiorita tea in t electua lă a modului d e
conduceTe a joculu i .
Dacă joCu-l nu ar fi fost atât de complicat, am
fi posedat de mult Teg uli şi legi absolute şi am fi
dispus pând acum de toale metodele strategice şi
tact ice.
Deocamda tă însă aceste legi mai sunt In evo luare; de se mai pot p erfecţiona.
M'am limitat, în a ceas tă lucTare, numai la metodele cunoscute şi la aplicarea lOT' la mai multe
partide celebre.
Vom găsi, aici, planuri bine determinate; de
exemplu: prinCipiul formăTii rapide a centrului,
altul .relativ la păstrarea centTului un timp cât
mal indelung~t şi la lupta de distrugere a ,c en trului inamic, ele.
Am arătat cum tTebue a şeza te trupele in le gă t ură Cu form.a.Tea men ţionată a centr,u.!ui. Vom
vedea cum se pot crea posibilitătile de a se veni
in ajutorul susţineTii unui centru format; vom
discuta şi despTe operaţiile de flanc.
mari,

răz b oaielor.

războiu l
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Totul va fi baza l pe anumi te operaţii pregătI
făcute la limp.
Voi accentua asu.pra im ·
portantului principi u, că nu este permis a se
porni la acţiuni îna int ~ de a fi bine desvo ltaţi.
Se începe Cu tratal"'!Q deschideriloT, "spre a se
trece la jocurile de m ijl oc, ca la sjârşitul volu mului să se discute mai multe partide model.
Incerc astfel să vin în ajutorul acelora caTe
cunosc mai bine jocul, cât şi al acelora care sunt

toare

Încă

la inceput.

Incercarea nu este uşoară, daT voi fi mu lţ umit,
da că voi fi reuşit totuşi să contribui la desvoltarea gustului pentru un joc atât de superior şi, in
parte, la per!ecţiona.Tea cunoştinţelor .
DOTesC ca lucrarea să ajungă şi in mâna altor
teofeticien i, care să Încerce a-i da o desvoltare
mai mafe. Vom reuş i astfel să evităm publicarea

viitoare a acelor tratate care se mulţ umesc să
predea. şahul numai prin metoda înşiruirii de variante jucate.
JOţUI de şah trebue predat mai mult
prin incercări de stimulare a cugetări i şi nu prin
memorlzărl exagerate.
Pentru a putea reuşi în Încercarea aceasta, p:m
făcut apel la unele din lucrările existente, scrise
in vederea reahzării aceluiaş deziderat. Citez ur mătoarele: Schachstrategie de Ed. Lasker; Teoria jocului de Kotrc; teoriile mai moderne ale
maest"ului Nlmzowitsch, etc.
Am ext,.as din ele multe pasagii importante,
am compilat, am adăugat multe idei şi sper să .fi
realizat o carte dorită de mulţi.
Bucureşti ,

Ianuarie 1949.
Ing. L. LOEWENTON

CAP. 1

DESPRE DESCHIDERI
1.

G E NE RALITAŢI

l u p tă incepe prin mobilizarea max i m ă si
a f orţelor disponibi le. Si la jocul de şah
începerea jocului se face la fel. Se deschid porţile cu scopul de a se uşura ieşirea fig,urilor .
Singurele figur i care pot inter veni imerliat î n
joc sunt Caii. Ca să p'.ltem desvoll a pe celelalt e,
avem nevoie de rr~utări p regătitoa re: VOm muta
unii din pioni. Cele mai indicate mu tări de pioni
sunt acelea care permit un maximum de desvoIt a re înt r' un ti mp cât mai scurt.
P ut.em formula ca prim p r incipiu ftmda mental:
d es ch iderea es t e cu atât mai cor e c tă
cu c ât p e rmit e de s vo ltar ea
unei f o r ţ e mai mari; ac eas ta în
ti m p ul c e l m a i s cu' r! posibil.
Acela ca re termină ma i curând desvoIta rea fI gud lor, ad ică acela care reuşeş te să-ş i plaseze câ t
ma i repede figu rile din pozi ţ ii l e ini ţiale nefavorabile, pe câmpuri de unde se d omin ă asupra
unui n umăr maxim de alte câm puri, acel a di;:;pune de şanse ma i mari de a acumula fo rţ e super ioare în orice parte a tablei, deci în Orice loc
se va simţ i nevoia.
Din cele e xpuse, se deduce că Albul, prin prop rietatea de a începe . partida, dispune de dreptul
de a juca atacân d, Negrul fiind deocamdată condamna t a se me nţ ~ne În defensivA.

Or ice

rapi dă
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Să ş tim insă dela inceput că acest avantaj aparent nu este decisiv. Incepăto r ii să nu mai creadă c ă în a ceastă stare de fa pt ar fi de căutat
motiViul pierderii partidelor.
Nu, se dispune de o selecţie mare i n alegerea
primelor mutări de pioni ; este vorba numai de
acelea care pot contribui la o desvoltare rapidă a
figurilor.
Vom considera cunoscutele mutări: 1. e2-e4 ŞI
1. d2-d4, respectiv răspunsuril e : 1.... e7-e5 şi 1....
d7-d5, prin care se deschid diagonalele Damelor
şi ale Nebunilor. Celelalte mutAri de p icni permit desvoltm numai la câte o singură figură .
Ca să re uşim să d esvoltăm loate figu rile, ne
trebue cel puţin dou ă sau trei. mutări de pioni.
Al doilea principiu ne învaţă in t r e b ud n ţarea numa i acelor
mutări de
pia ni, care sun t necesare desv o ltă
ril tutu r or figurilor.
Orice altă mutare de .pion este de considerat ca
o pierdere de timp. In general se pierde u.n
lempo cu orice mutare, care nu contribue direct
la acţiunea de obţinere a unei poziţii căutate.
\. Se mai pierd .timpi şi p rin mut ări repetate,
executate de una şi a ceeaşi figură , aceasta mal
ales atunci când se urmăreşte atingerea unui
câmp care poate fi dobândit prin mai puţine
mut ări .

Cazurile acestea contraz.lc primu:l ,pri nc1p l~,
aceasta cu referire la noţiunea valorii timpulu i
celui mai sourt.
Mai avem de observat unnătoarele:
Dacă de exemplu am duce un Gal la h3, el ar
acoperi de acolo numai două câmpuri spre mamic (f4 şi g5) , pe când dela e5 ar putea acoperi
patru câmpuri: c6, d7 , f7 şi g6.

ALI!: JO CULUI V E

ŞAH
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Din câmpurile centrale dominăm mult mal
bine, decât din cele laterale. Un Nebun, plasat la
h3, domină cinci câmpuri spre adversar, iar din
câmpul central e4 chiar şapte.
Conchid că "foTţa de acţiune cTeşte cu cât fi~
gUTa se apropie mai mu lt de centTu".
Al tTei lea principiu: in fa z ade s c h 1derilot, câmpurile centrale sunt
cele mal valoroase; posesiunea lor
măteş t e valoarea
de lruptă a figur I lor.
Incepătorul înţel eg e acum că lupta dată pentru
posedarea centrului înseamnă tendinţa de a dobândi câmpuri mai favorabile pentru activitatea
viitoare a fi gurilor.
Numai deschiderile care tind la ocuparea ct2mpuriloT centrale: e4, d4, respectiv e5 şi d5. fie cu
pioni, fie cu figuri, pot fi considerate ca bune.
Respectând primele prinCipii, nu vom neglija .următoarele considerente tactice:
a) evitarea mutărilor care plasează figurile în
poziţi! prin care ele se încurcă reciproc iÎn acţiu
nile viitoare;
b) plasarea figurilor astfel , Încât ele să nu
poată. fi uşor izgonite de pe câmpurile lor; şi
c) căutarea a cât mai multe mutări , care contribue la impiedecarea unei desvoItări rapide a
forţ elor adversarului.
Putem acum ~ analizăm un exemplu de desvoltare greşită :
e7-e5
1.
e2-e4
e5Xd4
2.
d2-d4
Cb8-c6
3. Ddl X d4
Cg8-f6
4. Dd4_ e3
5.

h2 -h3 ?

Nediscutând incA valoarea primelor patru mu-

METO DE STR ATEGICE Sl TACTICE
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ultima reprezintă o p ri mă gr e ~
de fapt o pierdere de timp.
Cazu rile acestea se ivesc in 90°/. din jocuril(!
i nc epător il or. Probabil că Albul socoteşte să impieclice continuarea Cf6-g4, ceeace, de fapt , in situ aţia noas tră , nu este nici necesar, pentr u c ă f i gura aceasta nu se poate menţine la 04.
De aJ tfel mutar~a putea fi i m p iedicată şi ptl :1
Nil- c2, care. ar fi desvoltat o f igură . Co ntinuăm
desrhiderea .

tări , Con st a tă m că

şe a! ă,

Nf B-e7

5.
6.

(l 2-a 3 ?

A dau'! pierdere de tempo; deci o
pitaU.
6.
7.

greşeală

C.:l·

o- o
N f1 -c 4

In fi ne o mutare de desvoltare. Dar cam târziu :

Ti 8-e8

7.

8.

o

De3-b3 ?

repetare de mutare cu aceea şi flg ur ă, prode un atac aparent asupra punctulut 17.
Astfel de combinaţii , exeoutate in poziţii nerlesvoltat.e, nu pot f i decâ t greşi te . Dece ? O i n tr~
bare d e licată pentr\\ înce pă t o ri. P rincipiile indicate au recomandat o desvoltare de figuri, înainte de a se incerca soluţionarea unor variante incurcate. De altlel jucătorii neexp er imentaţi nici
nu SU"It in stare s ă se descurce in jocurile pline
de vari a ţii .
Ş tim că cel mai greu este de a încerca să i nvă
ţăm pe incepă tori cum să se debaraseze de ob iceiu l de a ataca in poziţi i incă insuficient desvol-

voca tă

ALE JOCULUI DE

ŞAH

15

tate, dar sperăm că în acest volum vom reuşi.
Jocul continuă cu o mutare neaştePtată pentru
primul jucă tor:

d7_d5

8.
Urmează

Ca

şi

forţat:

CI6 X d 5
Dd8Xd5
Ne7-b4 +
Te8-el =/=

9. Nc4 x d5
10. Db3 X d5
11.
e4Xd5
12. Rel-dI

Negrul a reuşit, prin
tare, să câştige re pede

simple de desvllIdestul de uşor această

mutări
şi

part idă .

U n alt exemplu de deschidere

1.

neraţională:

e2 _ e4

o mu tare bună! Albul plasează un 'Pion în
centru, deschizând una dm cele două porţi principale. Se plănueşte; Între altele, continuarea:
d2-d4, cu intenţia de a mări posibilităţile de
ocup are a câmtmrilor centrale. Nu putem trece
cU vederea faptul că diagonalele sunt
deschise
pentru figurile Ddl şi Nfl.
1.

o
tral

a7 _ a6?

mutare greşită. Negrul neglijeazA jocul cennu face nimic pentru desvoltarea figurilo :".

şi

Se de...."Chlde a doua poarUI, Albul Ucând tot
ce este necesar unei grabnice desvoltări a ·figurilor disponibile.
Dacă adversarul ar fi răspuns corect, Albul n1l

METODE STRATEGlCE
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ŞI

TACTICI:

ar fi reuşit s ă '(lbţină posedarea compleei! a cen trului ideal, adică <!ominarea tuturor câmpu:rilor
centrale ale Negrului: d5, e5, c5 şi 15, precum ŞI
ocuparea definitivă a câmpu rilor e4 şi d4.
Inţel eg em că Albul are dela inceput un avantaj spaţia l, care de fapt nu rep rezintă decât Ul1
mare avantaj de forţă .
Albul mai poate avansa destul de r apid, dispun ând astfel şi de un avantaj de timp. El satisface deci cele trei cerinţe ale jocului de deschiduc şi anume: "FORŢĂ, TIMP şi SPAŢIU" ,
Jocul continuA:
e7-e6

2.

Se previn!:! continuarea Nfl-c4, cu închiderea
diagonalei c4-f7, dar cu inchiderea concomitentA
a diagonalei de desvoltare a propriului Nebun
de la f8. Continuarea na turală a Albului este:
3.

Cgl-f3

mulare care desvoltă o figură şi întăreş te actiunea de dominare a câmpului central e5.

3.

NJ8-d6

Cu toate că Negrul desvo1tă acum o fig.<ră.
mutarea nu este bună. Aceasta pentr.u c ă Neb unul poat e fi uşor izgonit prin e4- e5. De altfel se
mai împiedică şi mutarea ·pionului dela d7, ceea ce amână scoaterea ('eluilalt Nebun dela c8 in joc.
4.

Nfl-d3

Bine! Nebunul nu ar avea acum la c4 şanse de
viitor, pionul e6 stând in calea lui. Dar dela d3 el
domin ă pe diagonala d3-h7, cu un efect destul de
Important,

ALI!: JOCULut OI!:
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Cg8 - e7

O- O

Prima mulare mai r aţi onală. Şi totuşi acum
Aceasta din cauza posi bilităţii execu1ăr i i
unei manevre tactice, pe care o vom vedea ;
greşită.

6

e4 -e5

Prin poseda rea complectă a t!entrului, Albul
poate trece la atac, impiedicând orice m anevră
de desvoItare a adversarului.
6.
7.

Nd6 _ b4

Nd3 X h7+!

Vedem cum avantaje dobândite atâl de uşor .'>e
pal transforma imediat într'un joc de comb ina ţie, aducător de victOl'le.

7.
8.

".

Rg8 X h7
Rh7-g8
9 . Ddl - h5, cu ma.t imparabil.

CI3-g5 +

Dac ă Negrul ar fi ră sp uns; 8. ...... Rh7-g6,
::lI"
fi urmat 9. Ddl-g4, tot cu un m:\! impOSibil de
apărat.

Am văzut cum se pierde repede un joc, când
nu se respectă principiile unct desvo~tări economice şi ale jocului de centralizare.
Acum o m ică cvm plectare:
Când Albul a Jucat Calul la f3, şi-a pus desi·
gur intrebarea: Ce este mai bine de desvoltal,
Calul Eau Nebunul? Care Cal sau care Nebun?
Figurile de pe flancul Damei sau de pe fl ancul
Regelui ?
2
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Răspuns important:
Vom desvolta de prefe rinţă mal întâi Caii,
pentI'ucă găsim cu uşurinţă câmpurile cele mai
indicate: e3 şi i3.
La Nebun, răspunsul este mai delicat. Nu pu·
tem preciza c.are câmp de desvoltare ar fi de pre·
ferat ; de exemplu: e3, 14 sau g5, respectiv d3, c4
sau b5.
Delceea preferăm să desvoltăm mai intâl Caii,
aşteptând răspunsul
advers, inainte de a alege
câmpul de desvoltare pentru Nebun.
Dar care aripă să fie desv oltată mai inainte?
Vom avea pentml aceasta grijă, să ne" gândh'l1
şi la sigu ranţa viitoare a Regelui: bine inţeles
o siguranţă maximă.
In cent ru Regele împiedică desvoltarea rapidă
a Turnului hl, care nu poate ieşi in joc decât pc
la el şi dl. De altfel rămânerea Regelui in poziţie centrală implică pericolul de a putea fi lURt
sub un foc incn.!cişat, deschis de figurile inamice.
Aceasta se imtâmplă imediat după deschiderea.
coloanelor centrale. Dar: pentru siguranţa Regelui
dispunem de cele două feluri de rocadă (rocada
mică şi rocada ma re). Experienţel e trecutului
aUI dovedit că prin efectuarea rocadel miel, prin
aducerea Regelui la gl, se obţi n e poziţia care
este cel mDI greu de atacat. Deci efec t:uă m rocada.
mică şi pentru aceasta desvoltarea figurilor de pe
flancul Regelui. Uşurăm astfel executarea rocadei
mici. Bine in ţ eles că se ivesc şi cazuri excepţlo ...
nale, când rocada mare este de' preferat.
După primele noţi u ni , expuse până acum, vom
trece deacumdată la analizarea unel~ partide
celebre, pentru a dovedi incăodată valoarea unei
desvoltări rapide şj a tendint.ei de a domina cen·
trul t ablei de joc.

19
Iată partida jUCJltli de genialul Morp]1Y ' IJ: P-ilrls
contra Ducelul de Braunschweig:'

Alb (Mo.-phy)
Negru (Braunschweig)
1.

e2"":"'e4

e7-e5

2.

Cgl-f3

d7-d6

Pionul s tă la d6 in. calea desvoItărh Nebunului
f8. Era deci m ai bine să se joace Cb8-C6 , cu care
s'ar fi apă rat pionul e5, s'ar fi desvoltat o figură
şi s'ar fi presat la d4.
3.

d2-d4

Morphy atacă pentru a doua oară centrul advers dela e5. Apărarea Cc6 nu mai este s ufi ci~ n
t ă,
lJ entrucă
du pă
schimbul dela e5 şi apoi .9.1
Dam elor , Albul strică repede rocadele adverse.
Regele negru î mpiedică astfel desvoltarea timpurie a T lll'nului dela a8, încât Albul câş tigă mal
mulţ i tempi de desvoltare, ceeace ajunge pentru
câştig.

Cu J .... f7-f6 nu s 'ar desvolta figlll1; s'ar oCupa câmpul f6, cel mai indicat pentru viitoarea
desvoltare Il Calului dela g8.
Mutări de Damă ar provoca inchideri de diagonale pentru celela lt e figuri.
U nii ju cători mai mode rni răspund aci 3: . ,. ,
C b 8-d7 , dar ob ţin jocuri defensive, df'.stul de "diticile , in gener a l favorabile p entru Alb, diru cauza înch iderii indelungate a Nebunului dela c8.
Abandonar ea centrului cu răspunsul 3, ... e5~d4
ar constit ui încă desavantajul cel mai aeceptabil.
Albu l a r sta ceva m ai bine, mulţum ită · faptuIt;i
că ar ajunge cu u.n Cal in centru (1a d4),
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Analizând toate aceste posibilităţi,
rul Negrelor se decide să rAspundă :
3,

ŞI
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conducăto

Nc8-g4

','

pentru a lega Calul dela 13. Dar şi acest r§spuns
slab. Albul forţează acum schimbul Nebunului contra Calulu.i său, făcând pe Negru sA
piardă un tempo important: schimbarea unei figuri, care execută două mutări contra uneia ce a
executat numai o singură mutare. Aceasta în jOcul de deschidere! Consecinţele grave se vor evidenţia imediat.
Urmează mutAriie forţate:
~te

4,

d4Xe5

5.
6.

Ddl Y13
Nf l-c4

Morphy se desvoltă
douA figuri in joc.
6,
7.

Ng' XI3
d6 xeS
in

graM.,

având acumd

Cg8-16
Df3-b3

Ameninţare
directă in două locuri : f7 şi bl.
Pil,mCtu! cel mai vulnerabil j7 nu pOate fi apâril

de Negru decât prin răspunsurile De7 sau Dd7.
DupA Dd7, Albul câştigă prin Dxb7 Turnul dela a8.
Deci Negrul se decide la :
7,
ştiînd că după

Dd8-e7

Dxb7. poate continua prin Db4 +
cu schimbul forţat de Damă .
RAspunsul Negrului poate fi considerat e8 for ţat . cu toate neajunsurile ce decurg din ÎnchidC'-
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rea diagonalei de desvoltare a Nebunului f8 ş i
deci ale amânării executării rocadei celei mici.
Toate acestea ne arată consecinţele fatale a,le
pierderii de tempo.
Morphy continuă cu o mutar.e tare:
8. Cbl-c3 f!
el nefii nd mulţumit cu câştigarea wmi simplu
pion. Prin mutarea sa evită schimbul menţionat,
forţând pe adversar să piardă alt tempo. pentru
a putea apăra pionul dela b7.
Urmea ză:

c7-c6

8.
9.

NcI-g5

Altă desvoltare de figură, cu legarea Calului de
la 16. Negrul trebue să dBSvolte acum Calul de pe
flancul Damei, dar l'l!U poate să - I ducă la d7 : tot
din cauza pierderii pionului dela b7.
Fiind oarecum incurcat, Negrul joacA:

9.

b7-b5

sperând c~ şi Albul va fi forţat să piardă, prIn
re tragerea Nebunului, un tempo preţios.
Dar, N€grul nefiind suficient desvoltat, Albul
poate deja combina un sacrificiu corect de Cal
la b5:

10.
şi

Cc3Xb5!

In schimbul figurii, Morphy
un atac foarte puternic.
10.
Il.

Nc4Xb5 +

obţine

dOI pioni

c6Xb5
Cb8-d7
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Singura apărare mai raţionalA.
Jocul continuă elegant şi tare:

0-0-0

12.
Forţat.

poate

'Dumu1 negru este singura figură care
la d7, Calul fiind legat. Dar vai, ur-

apăra

mează

un al doilea sacrificiu bine calculat.
13. Tdl X d7!!

Albul ştie că după Thl-dl, punctul d7·
poate fi bine apărat.

J'\lU

mai

Td8Xd7

13.

14. Thl-dl
Decisiv 1

De7- e6

14.

Negrul deSleagă Calul dela f6. Albul ar putea
acum pe o cale ' simpIă, prin Nxf6, urmat
de Nxd7+, dar preferă un joc de combinaţie, care
va rămâne nemuritor:
câştiga

Iarăşi forţat.

16.

Db3-b8 + !!

Un sacrificiu de

Damă,

ca intr'o problema..

16.
17. TdlXd8 + .

Singurele două figuri albe
partida.

ci dă

Cd7xb8
ră m ase

ajung

să

de-
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Un ex emplu strălucitor cum trebue' jucat atunci
când se obţin avantajiî teritoriale în deschideri!
Am dat o mică l ecţie doved itoare, că unele p iese
foarte mobile pot dovedi superiorit atea lor asupra unor forţe superioare, dar mai puţ i n mobile.
Putem acum recapitUla principiile fund 3rnen tale :
1. desvoltarea max imă de for ţe, şi
II. întrebuinţarea timpulu.i minim .
Aceste principii se subdivid in câteva legi fundamentale şi anwne,
referitor la 1. avem:
1. lupta pentru dobândirea centrulUi, adică
pentru obţine rea unor câmpuxi favorabile in centrul t ablei de joc;
2. activitatea figurilor pe coloane, linii şi diagonale. Vom tinde ded la ocuparea coloanel!:lr
deschise cu Turnurile şi a diagonalelor deschise
eu NebunlJ ;
3. alegerea câmpurilor pentru fig uri, ca ele să
nu poată fi uşor izgonite;
4. preferinţa pentru desvoltarea figurilo r de
pe flancul Regelui, mai întâi desvoltarea Cailor,
apoi a Nebunilor, dând preferinţă rocadei celei
mici ;
5. evitarea poziţiilor de desvoltare, care implică împiedidiri
re ciproce în activitatea ulte rioaTă a pieselor nOJ.stre; şi
6. pe cât va fi pOSib)l, legarea figurilor ad-

v.,.,..

referitor la II. avem următoare l e:
1. câştigarea de timp (tempo);
2. nerepetarea, pe cât este posibil, a două mutări cu aceleaşi figuri aceasta
în deschider i; şi
3. evitarea mutărilor de prisos cu pionii.

•
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Să m emorăm bine că dou ă -până la trei mutăTi
de PlMî sun t suficiente pentru obţinerea unei
desv o ltări com,plecte.
Dup ă ce am învăţat principiile necesare unor
desv oltă ri coreCte, putem trece la o mică analiză
de desvlot<lre ra ţlonal ă (după H. Miiller):

1.

e2 - e4

e7_e5

M utări corecte cu s tabilirea unei stări de echilibru cEntral şi cu deschideri de diagonale pentru
Dame şi Nebuni.

2. Cgl - f3

Albul , a vând de ales între

mutările

Cf3, Ce3

şi

NC4, preferă pe pr ima . ş tiind că atacă la e5 şi
că

forţează pc advers ar să se ape re.
Negl1ul nu dis pune decât de trei răspunsuri
corecte, la altele Albul dispunând de prea multe
posibili t.ăţi fav'orabile lui.
Cu această ocazii:! o -regulă de memorat :
"Căutaţi, în deschideri, să impun e ţ~ adversa.
nr.lui legea acţiun ii şi aceast a prin desvolHiri cât
mai active".

2.

Cb8 - c6

Cel mai corect răspuns: desvoltare 'Unită cu apA.·
rare. Continu.lrea 2) ... d7·d6 este mai slabA., dupA.
cum s 'a vA.zut in. partida precedentă.
Consideren tul că Nebunul f8 nu va putea să
te desvolte decât la e7, ne face să judecă.m cl\.
continuarea nu poate fi consideratA. ca cea m a i
bun ă. Nu este oare mai bine sA. ne plasA.m Ne·
bunul la c5, de unde activează intens? Jucătorul
de şa h trebue să Se gândească şi la mutănle vii -
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toare; nu este suficient a se face faţA numai la
momentane.
Nu este permis a se gândi cam astfel: "Joc 2...
d7-d6, apAr la e5 şi voi putea desvolta uşor Nebunul dela cB". Trebue să ne mai punem şi tntrebarea: "Ce neajunsuri aduce mutarea mea ?"
Şi ne vom rAspunde desigur: "Dar imi <!ondamn
Nebunul dela fB. Vot pierde mai tâI"Ll.u timp
să-I scot la c5".
Astfel se ajunge a se da preferinţă continulrii
Qin text: ebB-c6.
Să continuAm deschiderea:
situaţiile

3.

Nfl-c4

Continuarea Nb5 ar da un joc ceva mai agresiv, dar din motive didactice, analiam deocamdată mutarea din text. Cu Nebunul la c4 se ataci câmpul slab f7. Avem acum o notiune cu totul nouă. Nebunul atacă un pion, apărat nurn3i
de Rege. Dacă ar cădea acest pion, Regele ar fi
nevoit să iasă afară in joc. Fenomenul acesta
atrage după sine, in cele mai multe cazul'i, consecinţe dezastruoase. Nimic ·nu mai exclude atacul rapid, concentrat, ajutat de sac.rÎficii. O mare
atenţie se impune la pionii f2 (/1), inainte de
rocadă şi la .pionii h2 (h7), după rocada mică.
Urmăm cu deschiderea:

3.
Iarăşi

o

bună replică.

NfB-c5

Nebunul aCe5ta ar putea

fi izgonit dela b4; aceasta prin c2-c3, cu câştig
de tempo. La d6 ar bara mersul pion,ului :i7; C'.l
Ne7 se joacă prea defensiv. Jocui continuă na-

tural:
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Deschiderea diagnoalei pentru Nc1
preventivă a pianului central .e4.
4 ·
5. CbI_c3
Desvoltări

in

-poziţii

raţionale,

şi

o

apărare

d7_d6
Cg8_j6 .

Toate figurile sunt plasate

centrale.
6.

NcI_g5

Odesvoltare activă. Albul ameninţA cu 7. Cc3-d5,
Umlat de Cxf6+ şi cu r!JpeTea flancului de ploni
ai Regelui advers. Astfel de rupturi atrag dupA
o:!le, slăbiri de poziţii, care permit o apropiere
mai uşoară a figurilor de Regele advers .
. Se ştie din practică, anume "Că s1ăbirea flancului Regelui este mai periculoasă du-pă ce s'a
făcut rocada, Regele ne mai putând fi salvat cu
uşurinţă pe celălalt flanc. Deci, ce este acum de
făcul?

Numai de
:.

acţionat

imediat ; ..aceasta in !elul

următor

6. .

h7-h6

,tduta.rea din text pretinde o clarificare. DacA. NefiS se retrage la h4, Negr.ul poate foarte
bine să unneze cu g7-g5, făcând ca Nebun'J! să
ajungă la g3, unde nu este activ. Tactica aceasta este positiilâ, pentrucă Albul nu poate acum
să aţace cu 12-14. Ultima mutare este împiedi.
cată şi foarte greu de realizat. Albul este forţat

bum~l

să răspundă:

ca

după
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7.
să

Dd8Xf'

urmeze cu
8.

Cc3_d5

Putem considera ca

Df '-d8

terminată

faza de descluder..

a jocului. Ca plan de vii tor. Albu1 va căuta să

joace rocada mică, pregătind prin c2- c3 mutare-a
d3-d4 , ;cu tendinţă de presiune in centru.
Negrol va avea grijă să-şi menţ ină pionul central dela e5 şi cu aceasta să nu piardă starea de
echilibru central.
O continuare bună ar putea fi următoarea:
9.

c2-c3

Cc6 - e7 !

Calul alb stă prea bine la d5; t rebue schÎJ;nbat
sau Izgonit. Aceasta prin viltoarea mutare c7 -c6"
Deci Albul p referă continuarea:
10,

•

un mic succes. O conse a unei bune desvoltări. Totuşi Alhltl
domină dela e3 în centru, Aceasta drept consolare
pentru pierderea de tempo.
.
şi

Negrul

Cd5-e 3
dobândeşte

cinţă l og i că

Ce7 -g 6

10.

Calul este adus pe un câmp mai bun, de 'J.nde
consolidează pionuJ.. central dela e5 şi se apără mai bine flancul Regelui.
.

se

11.
12.

o-o
d3_d4

o-o
Nc5-b6

o bună replică a Negrului. El dispune tIe un
plan bine cugetat. Nu 12 . ..... e5xd4, Albul de..
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venind prin c3xd4 stApânul strategic al centrului.
Cu retragerea la b6 se păstrează echilibrul cen··

traI, atât de necesar.
Jocul .p oate fi conside-rat ca egal. In capit01elf>
care tratează jocul de mijloc, vom învăţa cum
trebue .continuatA deschiderea.
Din cele etpuse până acum, putem să ne asiprincipalele noţi\ll1li necesare cunoaş teri i
modudui de conducere a mutărilor df:schiderilor.
Inainte de a trece la capitolele dedicate studiului diferitelor sisteme de deschideri , mai trebue să ne insuşim unele cunoştinţe În legătură
cu mutările pionilor.
milăm

•• •

Deschiderile se caracterizează prin coniigura~iIle speciale ale pioni\or, acestea condiţionate de
sistemul determinat de desvoltarea figurilor respective. Se subinţelege că poziţia pionilor trebue
să albi in primul rând in vedere desvoltarea cea
mai fjvorabill a figurilor.
Pionii fiind caracterizaţi de o oarecare inerţie
-formaţia lor este de durată mai lungă - chestiunea se va studia .avându-se in vedere diferenţa aceasta faţă de mobilitatea m'ai mare
a figurilor.
Un pion odată jucat nu poate să se mai intoarcă inapoi. Trebue să fim foarte precauţi şi să
studiem bine" poziţia. atunci când intenţionăm să
mutăm . un pion. La figuri problemele sunt mai
uşoare, micile erori putând Ii adesea
îndreptate.
Nu putem uita că un schelet format din pioni
trebue să reziste adesea unor atacuri date in jocul de mijloc şi că deabia în jocul de finală pionii pot iarăşi muta.
Suntem forţaţi să ne facem din configuraţii le
pionilor punctul de plecare, dela care se pot de-

I\LE JOClJLUI PE ŞAH

duce legile generale ale strategiei cleschiderilor.
Intotdeauna vom avea in vedere faptul' el mÎ4rîle de pion! servesc În deschideri numai pentru
a uşura d-esyoltarea figurilor şi că ele trebue să
fie astlfel plasate, ca să pennită şi desvoltarea
ulterioară a Turnurilor.
Deci : se va avea în vedere atât câmpurile di
ş i e4, respectiv e5 şi d5, ca Şi câmpurile c4 şi f4,
rlO::>:pectly c5 şi /5.
Câmpurile centrale vor fi astfel căutate, ca in
jurul lor să poată activa figurile mai .slabe, ~j
ca Turnurile să poată ajunge ~or pe coloanele
dE!schise, ca c, f. respective şi d.
Să nu UItăm că in general două din punctele
centrale devin neaccesibile; aceasta datorită faptului că adversarii vor inţelege să-ş i menţin"
acolo propriii lor pioni.
Un plan bun pretinde să tindem la îndepărta
rea unuia dm pionii adverşi din centru; aceash
prin manevre făcute de pionii c şi e, atunci când
adversarul posedă un pion central d şi prin pi.c nii d sau· f, dnd este vorba de pion.ul central
dela e.
Mutările acestea au şi tendinţa de a deschide
coloanele şi pentru 'l'urnuri. Turnurile, : aşE!'Vite
în dosuJ piomlor avansaţi, obţin coloane deschis~
prin dispariţia pionllor respectivi, ele putând chiar
să susţină pionii in avansările lor pe acele co·
Ioane.
Vom fi călăuziţi de ideea de a nw face mutări,
Hi.rA a obţine oarecare avantaje şi nu vom ceda
niciun pion central, fără a fi obţinut in schimb
o comp e nsaţie oarecare.
De exemplu: obţinerea în schimbul pionuhd
central cedat a unei coloane deschise f!en4"U atac
sau inlocuirea pionuJui p~ ntr'o figur1t plasati tn
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eAmpul ~n.trat '3~'j>Jede m un exemplu . practic:
.'. D.upâ · .de~;chîder~a. 1. d2 - d4 d7 - d5 2. c2-c4,
prin. care ' Albul în cearcă să îndepă rteze pionul
hegr.u d5, .spre a face câmpurile e4 şi c4 accesibile' pentru propriile figuri , Negrul ar putea obţine în schimb un oarecz.re avantaj, dacă ar putea -câştiga un pion advers.
Dar, după cum vom vedea mai târziu·, Albnl
recâştigă uşor pionul dela c. Continuarea 2...... .
e7- e6 pare deci mai l og ică. Dacă însă NegrtOl ar
răspund e cu 2...... Nc8-f5, am avea următoarea
cugetare :
"Schimb pionul central şi stau mai bine". Fals,
pentr~că adversarul aduce Dama tn.~.r'o .pozi~i e
9-ominantă, după ce schimbă întât Calul dela bl.
Cam astfel:
3.

c4Xd5

NI 5 X bl

4.

TalxbI

Dd8 X d5

' Dama neputând fi izgonită repede şi Albul pierzând un tempo ·pentru a apăr a pionul atacat de
la a2. Acest exemplu ne dov edeş t e că posedarea
centrului nu se rezu mă numai la o îndepărtare
~ tinu! pion central şi o p ăstra re a unui pion
propr:lti acolo. O deschidere de coloană, cu o tendinţă de centralizare înseamn ă ceva cu m ult mni
important.
....(\l<;e:ş le .noţiun-i. introQuctive servesc la aprofund~i:ea . problemelor legate de noţ iu nea conducerii
plonilor in' deschideri.
Trebue să ştim, că pionii trebue consideraţi ca
pi~~ importante. Importanţa lor reiese din nu~a!UnQr: m~re şi din faptul că ei câştigă în pu terţ Daat5 cu' inaintarea lor; pe lângă calitatea
de a nu putea captura :îltfel, decât prin avansare,
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mai au ~i darul, in plUs; ' că :se - por.: tr:an:storm.iAn
figuri. Flgwrîle in schimb au ' un "mers : invartabil,
rămâ.Dând· tot timpu·} .neschimbate. . Slăbiciuriea
pionilor 'constă numai în faptul că nu pot merge
inapoi:
Aceast.ă proprietate a :pionilor face ca jocul :de
şah să fie superior oricărui alt joc existent. '" .. .
Geni,l"la concepţie a inventatorului reiese dL'1
constata:rea că dacă pionii ar fi avut posibilitatea
de a se retrage, atunci scheletele de pioni ar fi
putut să se schimbe in orice moment.
Acum acestea se aseamănă cu tranşee săpate,
care pot fi avansate prin noi săpături, executate
destul de incet.
. Dar am fost scutiţi de neplăcerea de a , avea
de a face cu un joc care ar fi semănat mai muit
Cu un joc de valuri nereg.ulale.
Nu am mai fi dispus de pOSibilităţile de a întocmi planuri, bazale pe slăbiciunea pionilor, re
sUi.bic1uni ce nu se mal pot vindeca.
Jocurile, ne mai putând fi conduse după pb' I1Uri logice de luptă, ar mai fi avut şi defectul
de a fi fost jucate până la infinit.
Acum, in orice stadiu al partidelor, suntem
nevoiţi să cugetăm bine, mai ales când este vorba
de a muta un pion. Eroarea nu poate fi indreptată, pionul ·n e mai putând merge inapoi. Jocul
corect de pion este astfel foarte dificil, mai ales
in faza deschiderilor. Cam la fel este situaţi'a -lâ
inceputul jocufui de mijloc, aceasta in special in
deschiderile numite închise, adică când puţini
pioni aU fost jucaţi sau schimbaţi.
Când jocul devine mai deschis, când dispar de
exemplu pionii mijlocU, jocul pionilor 'incepe ~â
devină mai secundar, figurile prin jocul lor corn·
binativ devenind mult mai' active. Pionii recâ~ -
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tlgl In important" in jocul de final) când pot
deveni fact~ decisivi.
Incepătorti, din .nefericire, daAl prea mare atenţie jocului de figuri, pentrucă acestea permit aşa.
zisele " combinaţii". Pentru ei pionii nu prezintA
niciun interes. DElabia, cu timpul, incep sA. inte leagă cât de dureroase pot fi pierderile . de pioni. ~aceea ~te necesar să explic toate momentele care pot surveni în manevrele făcute de
aceste' figuri.
In . momentul inceperii partidei, ne aflăm in
faţa unor rânduri neintrerrupte de pioni. Aceste
uniUţi se numesc lanţuri de pioni.
Inelele lanţului nu sunt legate la inceput, Pionii
neapArându-se reciproc. Cei mai sensibili sunţ."de
sigur pionii i2 şi i7, pentrucă sunt apăraţi numai
de Regi. Şi atacurile asupra piemior e2 şi c7 sunt
oarecum pericWoase, aceştia putând fi atacaţi de
Caii . adverşi, care mal ameninţă şi prin şah urile
ce le pot da acolo.
Dar forţa def€nsivă e. unor astfel de lanţu1'i
este mare, pionii apărând câte două din câmplWile laterale care stau in fata lor, oprind astfel apropierea figurilor duşmane . Această forţă
defensivă a pionîlor avută incă dela început"..!1
det:chiderii împiedică pe adversar de a-şi plasa
prea avantajos figurile in centru. Pionii centra~ i,
bin€ apăraţi, au darul de a domina tot cenlr :.d .
Dacă d€ exemplu, am plasa doi pionl la e4, respetiv d4 şi i-am proteja prin Ne3 şi Nd3, am obUne o desvoltare ideală.
Astfel de pioni mai pot fi apăraţi şi de cei d"i
Cai; apoi şi de pionii vecini, prin c2-c3 şi f2~f3 .
Negrul va căuta să impiedice o realizare a unei
astfel de poziţii: el va căuta să Impiedice plasarea celui de al doilea pion alb în centru. Este
v
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de ştiut că plasarea primului pion nu poate fi
i mpiedicaU. A doua plasare este impiedîcată prin
plasarea unui pion negru in centru, sau prin incercarea de a sparge printr'un atac direct centrul
format de Alb.
In aceste constatări găsim explicaţia lupte}:}r
grele Ce se da.u încă dela inceputul partidelor.
Lupta este deci dată pentru obţinerea unei preponderenţe centrale.
Să mai ştim d nu prea este de recomandat
formarea unui lanţ prea lat de pioni. centrali,
acesta fiind mai greu de apărat.
Fronturile late pol fi uşor presate şi rupte,
a vând ca re.zulrat: pion! izolaţi sau mult prea
slabi. Cele mai recomandabile sunt formaţiuni le
i !'l. formă de pană, ca aceea din diagrama NI'. 1.

NI'. 1
Aci pionii centrali sunt apărati de alti pionl,
figurilor libHta tea de a activa in ve-

lăs ându-se

3
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derea altor scopuri ŞI nl~ n umai pentru a susţ ine
un astfel de lanţ de picni.
P ion ii b2 şi 92 rt'p .rezinlă picioarele de bază ,
iar cei centrali vâ rful lanţului.
In jocuTile practice, illtâlnim arareori astfel de
la n ţuri , unul din pionii de susţinere rămânâ n d pe
loc sau fiind mutat la 14. In cazul nostru pianul j2.
Să nu uităm că un asUel de lanţ are o m are
fo r ţă de rezistenţă , ţ'utându-se apăra sing ur şi
pe rmiţând astfel figurilor să activeze în voie.
Cât timp pionii formează lanţuirj complecte, pe
toată lăţimea tablei , Turnurile nu pot păt runde
in câmpurile adverse. Numai Dlmele, Caii s i
Nebunii pot activa mai intens. Deci astfel de poziţii
-nu pot permite decât jocuri Închise. Din
fericire astfel de continuilăţi nu se pot m e nţine
prea mult timp şi jocul de şah nu esle condamna t
a sta pe loc.
Intotdeauna se ivesc ocazii de a schimba astfel
de fi g uraţii şi de a ne trezi În !ata unor lanţu ri
r upte, tăiate, posedând unele coloane verticale
deschise. Şi astfel Turnurile pot jntra in joc.
Să discutăm unele din cazurile care se prezintă mai des. Adesea de~chiderea de coloană rezultă din schi.mburi de figuri, cu un număr de pioni
rămas intact.
Astfel ca în exemplul din diagrama Nr. 2.
Poziţia se obţine prin Deschiderea italiană, în
{elul următor:

e2-e 4
1.
2. Cgl - j3
3. Nfl-c 4

••5.

d2-d3
Ncl_e 3

6.

f 2x.3

e7 _eS
Cb8 _ c6
Nf8- cS
d7-d6
NcS x e3
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Înt r'un schimb executat chiar de cătr e
pioni. Acesta este de fapt cazul cel mai frecve nt,
Deschid erea Scandinavă ne oferă un bun exem ·
plu: du-pă 1. e2-e4 d7-d5, 2. e4xd 5 Dd8xd5 se
deschid a mbele coloane de picnL Alb"w. a fost
impiedicat să-şi formeze un centru de pion i ; dar
dispune, în schimb, de pOsibilitatea ca p rin 3.
Cbl . t:3 să doM.ndeas:r ă 'u n avans impc rbant i n
desvoltare, aceasta drept compensaţi e pent ru
avantajul avut de il. Ii fos t incepătorul JOCUlu i.
Cealaltă alternativă, ca după 1 .... d5, să răspund :!.
cu 2. e4 - e5, păs l rându-se o formaţie de joc in chis, ar fi însemnat o abandonare a avantaj uJui
ne tempo (dou ă mutări jucate de acelaş p ion).
In deschiderile: 1. c2- c4 şi 12-f4, Negrul poate
deschide imediat lan ţ ul pionilor prin I.. .... d7 -d5,
respectiv 1..... e7 - e5, fără niciun desavantaj pent ru
Alb. Ar fi nefavorabil pentru Alb să incerce să
m ~argă ina inte cu pionii, căci s' ar ajunge cu ei
în poziţii cam expuse.
I n -primul caz, luarea pionului face ca Neg rul
să piardă un lempe, Albul fiind lăsat şi Cu doi
pioni centrali. In cazul al doilea, pianul e5 nu
poate fi recuceri l. Dar intenţia Negrului este de"!
a sacrifica pienul, aceasta pentru grăbirea propriei desvoltări, in speranţa de a reuşi să s l ă 
b ească flancul Regelui alb. Acest gen d e deschideri vor fi discutJ.te pe larg mai târziu .
Cu noaş terea jocurilor cu pionii mij lOCii f i x J.ţi
constitue un punct de o importanţă foarte ma re.
Cazurile acestea destul de frecvente rezultă din
jocurile normale ale deschIderi lor cu pionii Regilor şi ai Damelor.
Obţinem poziţii in care pior.ii se împied ică r€'ciproc in înaintAri, paralizându-se tempora r forţele lor de joc.
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in picioare cealaltă proprietate, acea
Aceasta mulţumită calităţii de a captura lateral. Pentru eliberarea lanţului forma t,
se va tinde la îndepărtarea pionului central inamic.
Aceasta se face, fie prin cucerirea pion ului de
c ă t re fig uri, păstrându-sc in tact propriul lanţ de
pioni , fie prinlor'un schimb de pioni, cu care
ocazie se deschid ambele lanţuri .
Atacul se dă prin utilizarea pionilor din faţa
Nebunilor (c şi f) cu avansarea lor la c4, respectiv
f4 . Albul tinde să-şi elibereze pionii centrali cău 
tând concomitent să-şi deschidă coloanele c sau .fJocurile acestea se numesc gambitu-ri, ele fiind
bazate pe ideea de a sacrifica pioni. In schimbu[
avantajelor dobândite de Alb, Negrul se alege
deocamdată cu un mic plus material. I n astfel
de lupte, Albul va tinde să-şi dJrijeze forţ el e
cu multă dibăcie şi cu thie, iar NegruJ. va trebui să se apere Cu a t enţie, profi tând de posibilităţile de apărare oferite de dosul zidului format din pioni .
Vom avea de studiat şi astfel de deschideri.
Din cele expuse, deducem marea importanţă a
pionilor în deschideri: pionii dete-rmină de fapt
ca-racte-ru! jocului, caTe va u-rma .
Există jocuri deschise şi jocuri inchise. Dar ş i
jocurile desch ise pot fi transformate adesea in
jocuri închise după cum şi cele închise în jocuri
deschise.
Pentru a inţelege şi mai bine jocurile de deschidere, ca şi cele de mijloc, mai trebue să Învăţ ă m cum se pot recunoaşte anumite slăb iciuni
de poziţii: trebue să ştjm că anumite slăbiciuni
POl fi cauzate prin schimburile ce se pot face în
Ior m a ţiile lanţuri lor de plonL
defensivă.
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In diagrama nr. 4. se prez int ă un caz de pion
inaintat dincolo de mijlocul tablei (d 5).

Nr. 4

o as tfel de poziţi e oferă pentru ambii jucă
tori probleme grele de rezolvat.
Prin mutarea d4.-d5 Albul a obţinut un oare Ce re avantaj de spaţ:u. In schimb are desavan tajul că n ecesită mai mult timp pentru a deschide
o coloa nă pen tru Turn.
St răpungerea naturală c4.- c5 trebue să fie b ine
pregăti tă. Din acest punct de vedere Negrul este
in avantaj, el putând prin f7- f5 deschide mai repede coloana "i".
Dar o usHel de deschidere este recomandabil ă
nu mai după terminaaa desvoJtării, căci altfe l Albul ar putea r ăs ?unde prin f2-f4. cu mare
a \'antaj.
Ar rezulta o luptă in cf'ntru, care ar avantaja
numai pe Alb. In rezumat: Albu l este mal bi ne
pregă t it pentru joc ul df' mijloc.

METODE ST R AT E 91CB

40
Să

ŞI

TACTIC &:

vedem acum cazul din diagrama nr. 5:

Nr. 5

Avem un pion ,1!b dublu, dar normal. Un astfel
de pion nu poate il c"unsiderat drept o slăbiciu ne
(doa r numai in cazuri excepţionale) . După c4 Xd5,
Negrul ar putea sa dimână cu o majorit ate de
pioni pe flancul Dfln:ei. Aceasta ar putea deveni
peric uloasă numai in jocul de mijloc. I n final cu
mult mai puţin . Vom trebui. deci să apreciem b ine
momentul când va trebui să jucăm c4Xd5.
Recomand Începătt'J':lor să evite la inceput o rice
dublare de pionL
Mai aleg un ' ultim exemplu din cele nenumă
t'"te. A se vedea diamama nr. 6.
Un pion dublu, rezultat din tr'un schimb efect ua t intr'o direcţie opusă centrului.
Desigur O slăb i ci l.:ne de evitat. Albul nu poat e
valorifica cei trei pjoni de pe !tancul Damei. Ne-
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grul va reuşi , in schimb, să câştige in final cu
pion ul in plus de pe flancul Regelui.

Nr. 6
Dealtfel acest fel de slăb iciuni sunt uşor de
lecunoscut.
După studierea cu multă atenţie a acestui prim,
capitol, cititorii vor putea să aprofundeze cu uşu
rinţă viitoarele capitole, destinate descrierii
tu _o
turor felurilor de deschideri, cu explicaţiile date,
pentru a se învăţa sensurile lor tactice şi strategice.

2. DESCHIDEllILE DESCHISE
Am văzut că după mulăril e 1. e2-e4 e7-€5,
Albul tinde spre obţinerea unui schimb al pianului adversar central şi aceasta prin mutările
d2-d4 sau 12-14. Negrul va combate aceste încerc ări sau va ceda pu nctul
e5 prin mutarea
e5Xq4 înlocuind plonul central cu una din figuri .

METODE STR .... TEG ICJ,;

42
Să

ŞI

TACTICE

începem cu disCUl arta mutăr i l O r 2. d2-d4
2. 12-14, cu care Albul atacă imed iat piOhul
e5 cu unul din pionii pr opri i.
P rin 2. f2-14 se oferă acest pion grat ui L Se
joacă un joc de gambit. Pnn 2. d2-u4 pion ul se
recâşti gă imediat după e5 X d4. Dar şi acest joc
este un joc de gambit (Gambitul de mijloc), pen 4
t r ucă se poate continua şi fără a se relua imediat
pianul.
Intre aceste două continuări există o deoseb ire
fundamentală: Gambîtul de m ijloc trebue sa fie
nea p ăra t acceptat , iar cel al REge lUi 2. f2-f4 poate
fi r e fuzat. Prin 2. d4 se ameninţă captura rea pian ul ui dela e5. Apărarea 2... d6 nu este bun ă, pentr u că după 3. d4Xe5 d6Xe5, se pot schimba Damelc, deranjându-se definitiv rocadele adversa·
rului şi amânându-se astfel posibilităţile de des ·
. olta re a le Turnuril ~ r. Acestea sunt desava nta jp
definitive şi decisive. Nici răspunsul 2 ... Cb8-c6
ou este mai bun, pentrucă după 3. d4Xe5 Cc6 X e.')
poate urma 4. /2-/4 , cu izgonirea Calului ş i cu o
câşti ga re de timp.
Neg rul nu obţine nicio compensaţie pentru renunţa re a la poziţia centrală a pianului. S ă de·
d uce m că în acea E!ă deschidere pionul eS nu poat'C fi menţinut fără desavantaj ş.i sa a cce pt ăm
idee a că trebue să răspundem forţat 2 .... eS X d4 .
Da r unde este compensaţia?
Negrul va căuta să po a lă juca cât mai curând
importanta mutare d7-d5, pentru a îndepărta şi
pion ul alb central dela e4. Dacă incercare a aceas ·
ta nu va fi posibilă , va lu pta să întrebui n ţ eze CO·
Ioa na deschisă "eu pentru ope r aţiuni de a tac ; adi·
că va căuta să desvolte Turnurile pe a ceste coloa·
r e deschise. Vom r eveni cu toate amănuntele n€'cesare mai tă r ziu.
şi
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In cazul Gambitului Regelui (2. f 2-f4), Negrul
nu este preocupat de amenir.ţarea de capturare
a plonului dela e5. Mutarea 2. f2-/4 nu amenin \ ă
o lu are directă prin 3. e4Xf5. Aceasta din cauz.\
posibil ului răspuns 3.. Dd8-h4 + cu câştiga rea
pionului e4.
Negrul poate deci să se d~svolte in lini şte cu
2 ... . N/8-c5. Dacă AlbuJ. ar apăra ameninţare ·-!.
Dh4 + prin 3. Cgl-f3, Neg~ul ar continua deschide rea cu 3... d7-d6 şi ar sta minunat Nebunul
dela f8 fiind deja scos in luptă, pionul dela d5
nu-i mai s tă în calea de desvoltare.
Centrul negru fiind asigurat, jocul ar mai pulea continua cam astfel : 4. Nfl-c4. Negrul n etrebu ind încă să se apere la e5 prin Cb8-c6.
Aceasta pentrucă dup5.: 5. f4 X e5 d6 X e5 6.
Cf3 X e5 ar urma Dd8- d4 cu un câştig de figur ă.
In lupta prematură din deschidere, Negrul obţine
avantaj , aCEasta mulţumită fap tului că este mai
inaintat in desvoItare cu 'un tempo des tul de important. De fapt are o figură mai mult în joc :
aceasta pentru că Albul jucând f2-f4 a in tercalat
o mutare de pion, care nu a contribuit cu nimic
la desvoltarea de figuri.
Jocul corect ar fi următorul:
e2-e4
j2- j4
3. Cgl-f3
4. Nfl - c4
5.
d2 - d3!
6. Cbl _c3
12.

(A

~e

Con stată m că

la desvoltarea

e7-e5
Nf8 -c5
d7-d6
Cg8_j6
Cb8_c6
Nc8_g4

vedea diagrama Nr. 7)
f2-f4 nu con tribue cu eficacitate
Albu ~ui.
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ţat pe eS cu ajutorul
avea aceste variante:

mutării

2.
12-1 •
3. Cgl _ 1 3
••5. d2 _ d4
C 13 X d.

d2 -d4, am putea
N/8_c 5
d7-d6
e5Xd4

;au

••

5.
6.

c2 - c3

CgS_16

d2_d4
c3 X d4

e5 X d4
Nc5 _ b6

In ambele variante, pianul alb d~ia e4 devine
un obiectiv de atac mult dorit de Negru , care pri n
con tinuarea O-O, urmată de Tf8-eS, ar obţine a
presiune de durată.
Cu acceptarea gambilul.ui, Negrul ar renunţa b
această desvoItare rapidă, predând centrul, adversarului. De fapt Albul va Întra cu d2-d4 în
posesiunea punctelor eS şi c5.
Negrul ar obţine în schimb un pion , pe ca re -I
poate păstra mult timp: 2. /2- /4 eSX/4 3. Cgl - !3
g7--g5.
.
Această apărare este îns ă foarte dificilă , Albul
obţinând un joc tare de figuri. Este nevO(! a memora prea multe varia.nte complicate.
Cred că aceasta este o exagerare absolut jnu·
tiJă.
Şi este bine, chiar practic, de a considera acceptarea gambitului ca inferioră refuzării. Acest
principiu eite justificat şi din motive pedagogice.
Afirmarea, că nimeni încă nu a dovedit că acceptarea gambitului aduce pierderea partidelor pentru Negru, nu poate să însemne un argument ·se rios. Incepătorul să prefere jocurile clare, simple
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şi să nu se av entureze ir. labirintul de jocuri
incurcate. Aceasta numai pt>ntru un simplu pion.
plătit atâl de scump!
Să urmărim un exemplu bun (Gambitul Nordic)
care ne va face să înţelegl"m şi mai bine sensul

celor expuse mai sus.
După

mutările:

J.

2.

e7 -e5
e5x d4

e2-.e4
d2-d4

Albul mai poate sacri r:ca

3.

c2_c3

4.

Nfl_c4

5.

Nc1 X b2

încă

un pion prin;
d4 Xc3
c3Xb2

pentru a obţine un mare avantaj de desvoltare.
Este foarte posibil ca Negrul să se poată apăra
contra celor două figuri perlcui1oase, restituind la
un moment oportun unul sau ambii piont câştigaţi.
Dar dece atâta risc, dacă există posibilitat~a de
apărare prin simple mutări de desvoltare a fi·
gurilol' ?
De fapt exis t ă o astfel de posibilitate. Aceasta
pri n jucarea la timp a mutării d7-d5. Iată cum:
1

2.
3.

e2-e4
d2 _d4
c2-c3

e7_e5
e5Xd4
d7-d5!

După 4. e4Xd5 Dd8 Xd5, poziţia Negruiui este
tot atât de desvoltată ca şi aceea a Albu l u~. Aceasta cu atât mai mult cu cât Albul nu poate să
continue cu 4. e4-e5, care ar permite Negrului
să câştige prin d4 X c3 un pion, Ură niciun fel de
inconvenient de desvoltare.
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rn acest joc s'a v ă zut că mutarea d7-d5 repreo forţă de egalizare. Dar aceasta se întâmplă aproape oricând, ir. deschiderile. in care
Albul j oa că de timpuriu d2-d4.
Acea s tă constatare capitală
trebue observată
şi in alte feluri de deschideri. Exemplele urmă ·
toare ne arată liniile de desvoltare a unor jocurI
similare, care provin ades::!a prin intervertiri de
zintă

mu:tări:

Gambitul d, mijloc
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Jocul Nebunului Reg elui

e2_e4
e7 _ eS
d2 _ d4
e5Xd4
Ddl X d4 CbB-c6
Dd4 -e3 Cg8-f6
CbI_c3 NfB-e7
Nc1-d2 d7_d5 !

Parti~a Scoţiană

1. e2_e4
2. Cg1-13

3.

d2 _ d4

4. C f3 x d4
5. ChI-e3
6.Cd4xe6
7. N f1-d3

e7-e5
Ch8-e6
e5xd4
Cg8- f6
Nf8-b4
h7xc6
d7_d5 !

e2-e4
2. d2-d4
3. Nfl-c4
4. e4-~5

1.

,.

Gambitul

e7-e5
e5 X d4
Cg8-f6

d7-d5 !

S coţian

e2_e4

e7_e5
CbB-c6
d2_d4
e5Xd4
Nfl-c4 Cg8 - f6
e4_e5
d7 _d5!
sau:
d7 _d5!
c2-c3

2. Cg1-f3

3.
4.
5.
4.

In niciun caz Negrul nu trebue să piardă ocazia
de a juca mutarea eliberatoare d7-d5. Să memorizăm acest principiu fWldamental că în toat~ jocuTile deschise, în care Albul nu reţine pionul negTu la d6 pentru a apăra punctul central dela e.5,
numai avansarea rapidă pTin d5 poa~e să egalizeze ;ocurile.

•• •
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Vom trece acum la un studiu maL amănunţit al
DeschideTti l!aUen.e (Ciuoea piano).
Desigur că vom întrebuinţa toate legile şi prin cipiile expuse până acum .
Trebue totuşi să menţionez că mai există pentru
Alb o deschidere foarte tare, în care Negrul are
de luptat cu mari dificultăţi, pentru a putea să
impiedice ca Albul s~ obţină avantajul uneÎ poziţii mai bune in centru. Este vorba de deschide rea care incepe cu mul!rile:
L
2.

e2--e4
Cgl-j3

3.

Njl _b5

e7_e 5
Cb8 _ c6

(D eschiderea Spaniolă) şi care contează ca una
din cele mai tari deschideri de atac poziţ iona \.

Dar

deocamdată să invăţil.m

a stimula o gând ire
Partida italiană permite să intrebuintărn aproape toate metodele cunoscute, pen'!nu modul de a conduce un joc bun, corect si
precis.
Aceasta desigur numai pentru jocurile desch ise.
In această deschidere, avem adesea ocazii d ~ 3.
'incerca chiar atacuri directe asupra flancului Re~
gelui advers. Ştim că punctele cele mai slabe
sunt la începutul partidei: f2 şi f7.
Atacul dirijat asupra acestor puncte poate fi
iniţiat de Nebunii Regelui dela c4, respectiv- c5, de
Damele plasate la f 3, respectiv f6, sau la h5, respectiv h4, ca şi dc Caii Regelui dela e5, g5 , r espectiv e4 sau g4.
Aceste mutări ofe ră î nc epătorilor variante care
pot fi mai uşor inţelese. In \l"a riantele pe care le
vom analiza, se va vedea cât mai bine cum pot
in dependentă.
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[i ilustrate principiile generale expuse pană acum .
Dar vom mai învăţa să cu:"oaşlem multe {ineli, neeesare unei bune a preclel'i a metode lor tac- '
Hce pe care le vom întâlni ,
Şi ceeace va interesa va fi expunerea
unor
jocuri care vor oferi pl ăc~rile unor combinaţii
s clipitoare, dintre ca rp. unele din partirle celebre.
P"' rtidn. Italiană ,ncerle cu mutările:
1.
e2_e~
,. Cg l_ j 3
3. N Jl _ c4

e7-e5
Cb 8-c6
Nf8-c5

Jocul poate fi continua t prin 4. d2-d3 sau 4.
Cbl - c3, sau 4. O- O, Toa te acestea curespund prin .cipiilo!' expuse, dar nu aduc Negrului nicio dificultate, el putând să se desvolt€' in voie CUL 4.•.• do
~3U

4 ... Cf6.
Altfel stau lucr urile,
larea 5. dZ-d4 prin
4.

da c ă

se

pregăte şte

inain_

c2- c3 !

c u intenţia de a intra iQlediat in po.:csia cen trului e5.
Im ediat d 2-d4 nu se poa te juca, pentrucă punctul &1 este apă rat de trei ori.
Cu 4.('2- c3 se intră in varia ntele clasict', "na\izalc incă de LOLLI, in anul 1763.
Cum ţoa te Negrul să raspund ă la vădita intenţie a Albului?
Avaru;area 5. d2- d4 nu. poe.le fi impiedica lă decht d ţ ',,,. Dd8-f6, care ar apăn câmpul d4 perutru U )l«lra oară. Sau ~e pot intrebuinta şi alte

MI~ 1'O D ";
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m e tode? Vo m rJove di, ma i întâi, că 4 .. . D f6 nu
o ap ăr are eficace. Aceasta este de altfel de presupus, d acă ne reami nt im p rincipiuL
care ne învaţă că nu este bine să expunem o fi reprez intă

gură

la o fzgonire, cu pierdere de tempo. De fapt
n uma i a-

se doved eşte că muta rea 5. d2--d4 este
paren t im piedi c ată. Să urmărim jocul:

••

5.

c2_ c3
d 2- d 4 !

Dd8 - f6 ?

Aceas t ă m uta r e bun ă este p osibil ă din moti vele
t ac tice care se vor vedea. După :

e 5 Xd4

5.
u rm ează:

6.

e 4- e5 !

cu Izgunir ea Damei de pe d iagonala de apărare a
pu nctului d4.
Negrul nu poate l ua ~S cu Cc6Xe5. pentru<:a
du pă 7. Dd l-e2 a r pier de o figură . (Calu l fii nd
legat la e5 pe coloana d~schisă).
Calul este atacat de d ouă ori şi n u mai poa t~
pleca (a se vE!dea dia grama nT. 8).
Astfel de comb in aţii simple de câştigare de rlguri, bazate pe legăl i. 1::e ivesc foartt' des în desehidel'ile jucate slab.
D up ă 6. e4-e5 jocul ar trebu i să
urmeze ..:u
Df6-g6 şi Albul fşi rediş ti gă pionu l cu 7. r3 xd4
şi ob ţi ne un centru ideal .

ALE JOC ULUI DE

ŞAH

51

Nr. 8
Da că

tiga

Negru l s'ar i n( tipăţâna in ideea de a
un pion, ca de exemplu prin:

câş

to tuşi

7.

ar urma:
8. Cbl _c3
cu continuarea:
9.
10.

Thl _ g1
Nc: 4 Xf 7 +

Dg2 _ h 3

(Vezi diagrama Nr. 9)
Negrul nu poate lu" Nebunul, din cauza lui
Cf3--g5+ Şi Cg5 X h3 cu câştig de Da mă.
Va fi deci nevoit să joace cu Regel-e ş i Albul
ar dispune de u n Joc cu mult superior.
Explicaţie:

1. Negcijl a pierdut rocada,

şi

2. Albu l posedă pionl ce ntrali cu un joc mult
mai desvoltat.
Din acest mic studiu se învaţă că Nf'grul nu

M~:'l'OUE
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poate impiedka prin 4 ....... Di6, ca Albul
pe cen/nll cu d2-d4.

să

ocu-

N I'. 9

'TrEcem uel:n lu renumita apărare clasică 4.
Drl8-e7, făcută în vederea combinaţiei:

d 2-d4
c3Xd4 ?
cu

câştigarea

Dar

e5 x d4

De7 x e4 + !

pianu lui central dela e4.

cercetăril e

moderne au dovedit

că l ot uşi

5. d2-d4 constitui! continuarea cea mai tare . Se
condHiOIlf:!ază

numai, ca după eS X d4 Albul să joace Inainte 6. 0-0 , ca ~ă-Şl asigw'e Regele şi să
scoată Turnul in jo;:.
Pornim analiza dela d ia grama nr. 10.
•
ro această pC'Zlţie, Negrul nu poate să ba tă la
e~, pentru a nu pierde Dama după T f l - el.
Negml a reu~it. să dejoace planu l Albului de
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a -şi

forma un centru pu ternic de pioni Dar tolu, i se dovedeş t e c ă poziţia Ncgrului nu este de
10-.' fa vorab il ă .
Albul mai dispune dE" ameninţarea de a cuceri
centrul prin c3X d4.

Nr. 10

Negru l are de ales intre a lua mai departe cu
d·1x c3, sau de a înapoia pio:lUl cu d4-d3 .
t .r mai putea să incerce şi un joc de contraatac
pr in Cc6-e5.
" om analiza pe rând loate aceste posibili tăţi.
In p rimul {"az, Negrul câştigă defimtiv, un pion.
Alb ul dispunând de un joc mult mai bun de atac
(joe de gambit).
SJ. vedem cum poate Albul să'- ş i valorifke,
d~}"l ul de uşo r, avantaju l:

6.
7.

d4Xc3
Cbl X c3

M~:Tom:
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între figurI. Aceasta
deschise coloanele

şi "c".
Atacul figurilor se fac e atat mulţumită libertăţii
de teren, câl şi marelui avell'.:> de desvoltare.
Defens iva Negrului va fi îngrijită: se VOI' fac I:!
incercă!"i de a se forţa schimbu ri de figuri şi se
va că uta sA se ajungă cât mai repede la jocul de

"d"

final.

Al acul, care se

ameninţă

fi impiedica t cu Cg8-f6,

cu Cc3--d5, nu poate

pEntrucă

după

Calulu! Cu Ncl - g5, poz iţia "devjne cam
Negrul este forţat să joace:

d7 - d6

7.

cu intenţ ia de a inct:rca desvoltarea
del a c8.
Da r Al bu l co ntinuă cu tărie:

8. Cc3_ d5
sau
Şi

legare~

delicată.

Nebuliuiui

De7 -d8

D e7_d7 (a se vedea varianta 1)

acum este posibil un al doilea sacrificiu dl!

pion:
9

b 2- b4!

Acest pion nu poate fi luat de Cal, pentrucâ
schimb, Albul poate să câşttge, prin şahu l
da t de Damă la a4, un Nebun,
Dacă s'ar ' juca retragerea Nebunului la b6, A lb.ul ar întă ri şi m:!! mult pozitia prin: 10. Nc1 b2, forţând apărarea 17-f6, spre a continua ata cul cu Cf3-M, Dac ă î nsă NebU)lu l bate la M ,
poate urma:

după

......LE JOC U LUI

9.
10.
11,

DE

Ş""

Cd5 X b4
DdI _ b3!

55
NcSXb4
Cc6X b4

U n dublu atac! Se ameninţă di rect Calul b4 şi
pionu l f7, astfel că se poate recâştiga un pion sac rifica t. Dar cu ce poziţie ideală!
I ncerC:lrea de contraatac.cu 11... d6-d5 nu se
recomandi'i. pentrucă ar oUrma 12. e4Xd5 cu desc hiderea coloanei "e" pentru Turnul alb şi a diagonalei pentru Nebunul dela d. Rămâne singucui răs puns:
Cb4 -c6

lI.
U rmea ză

12.

un joc foanc tare:
Ncl _ b2

Cg8-f6

La 12 ... Cce5? avem: 13 C X e5 c!Xe5 14.
NXf7 R/8 i5. Tadl Nd7 16. Ng8 şi cciş tigă
uşor.

Re8 -

f8

Apărarea

cea mai bunii. L a 13. Re7 urmează:
e5 Ce8 ' 15. eXd + CXd6 16. Tfel + RfS
17. Tadl cu câştig.
Am ajuns asţfel la poziţia din d iag rama.-

J1.

,tT. 11:

14.

e4-e5!!

Alt sacrificiu în interesul contînuăl'ii atacului.
Albul u.rm ăreşt e deschiderea d\agonalei a3-f8.

,
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Acest fel de sacrificii sur .... in dest ul de des. Recomand aprofundarea acestui joc.
Numai prin cunoaşterea lui putem de-v!"ni adcv ămti jucători de şah.

N •. 11

P rin aceste jecuri de sac r ificii ~e pot ob\/Ue
in desvoltarea figurilor şi se împiedică rocadele s:"llvatoa re.
In cazul nostru se reuş~şte a se ocupa şi CU Turn uri coloanele deschise. Negrul fiind [oart;:! Înapoiat în desvoltare, pierde ace a st ă partidă..
In pozi\.ia d in diagramă, nu se poate lua cu.
Ca l\4i. la e5, pentrucă dup ă : 15. Cf3 Xe5 d6X!~:;~
s'ar pierde Dama după 16. Na3+ ,
La răspunEul 15 ... De7, urm ează 16. Nc4 cu Uri
joc câştlgat, iar după 14. d6 Xe 5. urm ează : 16.
Na3+Cce7, 17. Tfel Nd7, 18. CXe5 etc.
Dacă se răspunde:
superiorilăţ i

14

Cf6-y8 (s a u Cg4 '
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urmează:

e 5 xd6
16. TiI_.el

c7Xd6
Nc 8- d7

15.

16 ... Cce7, 17. Nxg3 T X 98; 18. Cg5 ;'- sau
17 .. . CX98. 18. Tad l:}
17 . Nj7xg8

18.
lată şi

Th8X g8

Cf3-e5!!

un sacrificiu de

figură

care asigu ră vic-

t oria.
Combi naţiile care vor urma sun l din cele ma i
subtile. Ele sunt dificib chiar pentru ju că torii
mai tal"Î. Şi constitue un joc pe cât de profund peMât de Interesant. J ocul acc>sta merită o atentie-specială, pentrucă ne arată ce frumuseţi surprir.zătoarc se pot ivi pe tabla acest~i
splendid joc.
S ă analizăm puţin pozitia: Albul ameninţă cu
mat la i7. La răspunsurile Re8 ~au Re7 u nnează
imedint matul.
L a răspL' nsu rile D e7, D}6 sau De8, Negrul pierde Dama după Df3+ . Id2ffi şi după NeB . Negr..lJ
nu arc alt joc decât să ia Calul oferit; aceastfl
fi e prin 18 . ... dGXe5, cu urmarea: 19. Na3+Ce7 .
20. TXe5 cu un câştig rapid, fie prin :

Cc6x e5!

18.

Mutare relativ ma i

bună.

D ar

urm ează

o

mar~

surp riză;

19 . Telxe5!!

cu care Albul
Exist ă

menţine pr~iunea.

acum a menir,ţatea lar(':: 20. Df3 !- . Deex: 20 . ... DfG? 21. Te8 + şi 22 N" f6+' Turnul
e5 nu poate fi lu at din cauza continuării Na3+ ..

,
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Negrul l'S t ~ prins in tr 'o ca pca nă, nedispunând
d ecât de inc\'rcal"ea dispe rată:

19.
C'1l

pregătirea

ge!C'

ur m ă r i t.

20
21
22.

Tg8-1z8
unui câmp de refugiu
UI mează s fârşitul;
Ddl-f3T
Df3 - d5 +

Rf 8-g8

Dd5 X d6 +

Rf 8-g8

Rg 8-j 8

+

23.

şi

pentru Re-

Rg8- j 8

Dd6 -- d5
24. Ncl -a 3- !mulul este forţa t.

,•,

Pent r u complectarea analizei .v om mai urmări şi
varianta {I). după răspunsul Negrului: 8. o.,
De7-d7.
Jocul dec l!.rge cam la fel ca în variantele analizate.
Avem aici numai i!)curile cele ,mai indIcate:
V(lTian/a 1

8.
9.

b2 _b4

.f

De7 - cl7
Cc6 X b4 (a, b)

10. Cd5 X b4

NcSXb4

Il. ef 3-g5
12. Nc!-b2
13. Nb 2Xf 6
14 . Ddl _ hS ,..

Cg8-h6

15. Cg5 -e 6+
16 . Dh 5 X h6

11 . Dh6-h5+
18. e e6 Xc 7
H. Dh5-J 7 +

17-16 (o)
gl X !6
Re8-d8
Rd 8-el
R e7 -e8
R e8-e7
Dd7 x c7
şi câş tigă.
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la)
9.
10. Nc1-b2

Nc5X b4
R t:. 8- f8

( 10 ... f6 cu <;chimbul la b4
Db3 şi joc câştigat)
11. Cd5 X b4
12. Cf3-g'
H. Ddl ....:...d4
14. Cg5-e6 +
15. Dd4-d2
16. Ce6 x e
17 De2 X b4

şi

98 , urmat

de 13

Cc6 X b4
Cg8 - h6

f7 -f6
Rf 8-e8

,+

şi

Dd7- e7
Del • c l
câşti g a .

Ib)

9.
10.
11.

Nc 5- b6

f7 -f 6

Ncl - b2
Ddl - b.1

Cg8_e7

( I I.. . Ch6 12. Nf6 + sau 11 .. .. R f 6 cu o
cam încurcată)
12. Nb2 X f 6
13 .
e4 x d5
14 . Nc4-b5
15 . Nb5-0.4
16. Db3-c.1
17.
d5 X C/j

Ce7 X d5

g'Xf'

0.7-0.6
Nb6 _ a7
b7- b5
şi câştig ă.

(e)
Re8 - f8
Ddl _ b3
Dd7-e7
... NaS
14. Ta d l ± )
14. Cg'Xf7
Ch6X f7
15. Db3)( b4
C f7 x e5
16.
Ce5 x c4
12-f'
17 . Db4 x c4
Del-f7
18. Dc4-c.1 cu jec m a i bun .
12.
13.

( 13.

po zi ţ i e

~IETODE
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Am dovedit că rlupă 6. O-O continuarea Negru lui d4 Xc3 nu este c o redă (pag. 53) . Mli sunt de
analizat şi. variantele CaI'e rezuHă după incercarea
de contraatac prin 6.. " Cc6Xe5.
Dacă Albular schimba acum CuIul, Dama neagră ajunge la e5 ş i poate apăra pionul dela
d4Albuil pierde astfel dominarea in centru.
Dar se dispune de .) continuare favorabili
Anume:

7
8.

Cf 3 x e5
f 2-f4 !

Dc7y: e5

Se am enin\ă direct Da m:t neagră, aceasta fă ră <1
se tf?me de şah ul dat prin descoperire. Negrul
trebue să dea acest şa h pen t rucă dup ă 8.
Ddl),
unnează q. 1:5 cu o presiune prf'B mare.
Jocul continuă astfel :
o"'

8.
9. Rgl-h l !
Acum s'a ivit o combiuaţie- ademenitoare pentru Negru; ~e pare că se pot obţine :.lvantaje materiale dtl"!t!l de importa."lte. Avem con tinuarea :

9.
J O.

c3X b2
b2 ";-<a l D

RecâştigJ nd Dama, Negrul mai cap t lJirează un
Turn. Dar comb inaţi a este greşită, pentrucă Al bul p~ate prin câteva mutări foa r te tari să obt in ă un avantaj decisiv. U rmeazii:
11.
Ddl -d5!

(Vezi diagrama Nr. 12)
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Incercarea de apăra re prin Ch6 nu, aj utA. de fel,
Nebunul cap turează Calul, permi ţând o
dzbire la f7 . (Malul este uşor de găS it. Cum ?)
pentru că

Nr. 12.
D up ă

D al _ d 4

ll.
IU lml'ază:

12. Dd5 X17 +
13 Nc l -g5+
14 Dt 7- 18 +
15. Tfl X 18 +
Cealaltă

Încercare

ReS-d B
Cg8-e7

Th 8 X I 8
şi

mat.

perrr.ite

urmăloare a

S)'Uare.

11.
12. Dd5 Xf7 +
13. Df7 X g7

NeS_ e7

ReB_d8,

şi

conti·
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câşti garea

şi

T urn ului dela h8

şr

T ACT i eI'.:

a Calu lui de-

la g8.

A r fi hine ca cititorii
singuri şi manevrele de
rile :
13.

d5;

13.

să

încerce

să

descopere

l âş tigur i după con tin uă

d6

şi

13.

Joc ul cel mai bun pe ntru Negru pare a fi :

8.

12_1'

d4xc3 +
De5_d4

9 . Rgl-hl
renunţarea

cu

Dar Albul
10.

la

câş tig

continuă

de Turn.
avantajos:

Ddl _ b3!

Ar mai put ea urma: 10.
Ch6 11. C Xc 3 cu!
spre a impiedica Cb5 sau Cd5. Nu I l. o" Cg4!.
căci avem: 12. Nf7+ R"-"'13 . h3 cu joc superior.
o ••

In ultima variantă , se pare că !:"ar fi aj '. ms la:
punct mort.
Albul este acum obligat să conceC>.?ă alt pIa'}'
de l uptă, Negrul indîcând că intenţionea ză să - şi
degajeze jocul. Analiza aceasla este dificil ă şi !>C'
;;;imte nevoia de a da oarecare indicaţii.
Albul ar putea încerca acum 12. f4 -f5, cu intenţia de a bate la h6, spre a obţine leg:it ura
dintre ~umuri cu 'U n câ~tig de tempo.
Dar ar mai putea Încerca 12. Tf I-dl cu fo r ţa 
rea Damei adverse. Şi S','Ir mai putea incerca 12.
Cc3 - a4 cu scopuJ de a scnimba Nebunul cel tare
dela c5.

U:I
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Negrul va c ă uta să jO::lce di -d5. ,:;p re a ('libNa
compleet j ocul.
Indic n umai o singură '"fl.ria1'ltă:

TI Ldl

12.

Dd4_f 6

(12. ..

Df2 ? 13. e5 cu jo C bun )
13. Ce 3-(14
Dj 6- e7
14. Ca4x c5
D e7 x c5
15. . Db3 -c3
R e8- f8
b2_b4
16.
D c5 - e7
17. Ncl-b2
cu un joc. superIor pentru Alb.
Din intreaga

analiză N€cedentă . am dedus că
Negrului de ' 1 impiedica pe Alb sa
formeze centrul cu 5. d :! -a4 nu dau rE'7.ultaw
mulţumitoare. Atunci ce t rebue Negrul să ioace?
Răspunsul îl găsim in strategia
moderni'i. Aceasta recomandă contraataC'ul 4. - - - - C 98- j6
asupra punctului e4. Aju r.g'.!m asHel la varian lt"'
şi jocud, care se desvolt 1 după principiile gent:: rale discu late la inceputul acest ui capitol.
In m odelele de partide dela smrsitlll lucrăr ii
vom vedea Si astfel de jocuri.

ince rcările

•••
Putem trece acum la '.hscutare a celei m ai importante deschideri dintr<.:- jocu rile numite deschise. Este vorba de mentionata Deschidere Spaniolă

(jocnt lui Ruy Lopez).

Mutăr i le

Prin

introductive sunt:

1.
2.

e2_e4

e7 _ ~ 5

Cgl-f3

Cb8 _c6

3.

NIl_b5

această

mutare a Nebunului se

atacă

m-
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direct pianul cent ral del<l eS, aceasta prin amede a schimba C<llu l dela c6.
De fa pt, pionul €S pOdte fi câştigat, numai
după o apărare prealabil ă a propriului p ion central dela e4, pentr uc ă ' după continuarea: 4.
NbSXc6 d7Xc6 5. Cf3X eS, ar u rma 5.... Dd8-d4
cu recâştigarea pionulul pierdut temporar .
Din acestea se d~duce că Negrul nu este i ncă
forţa t să joace o mutare
de apăr are a pianului e5.
Vom analiza a-pără rile cele mai importante, ele
fiind foarte instructive "pentru cunoaşterea mal1l!vrelor tactice de cent ralizare.
Avem de deosebit d ouă sisteme principg.le de
ninţarea

apărare:

P rimul si:;;tem care tin~c la păstrarea pianului
central şi al doilea, ca!".:! admite abandonarea
punctului eS, având de s.::ap de a-l schimba intl"'u
obţinerea altor avantaj e de egalizare.
Albul arc posibilita tea de a mai a taca În căoda
tă punctul eS, aceasta prin mutarea viitoare
d2- d4. Negrul nu mai dispune de altă ap5rare a
acestui punct, decât în mutarea d7 - d6. P ent r u
ca n~ cumva să-şi impiedice o. desvoltarc normală a figurilor, Negru va trebui să încerce să
păstreze pionul dela e5; aceasta prin evitarea
schimbului de Cal dela ('6.
Aceste considerente ne fac să deducem primul
sistem de apărare principală, care incepe cu continuarea : 3.... a7---a6, care după 4. Nb5---a4 face
posibil, ca la un moment oportun să se joace
b7~S, spre a scăpa Calul c6 de legarea supără
toare a Nebunul ui alb.
Dacă Albul se decide să schimbe imediat Calul
prin 4. Nb5Xc6, ar urma mutarea d7Xc6, ca
. d up ă 5. d2- d4 (atacarea centrul ui),
Negrul să
XXXI

... LI> JOCU L UI D E

ŞAH

65

poa tă desfăşura un joc LllŞor de desvoltare a figu .rilor.
Practica maeştrilor a dovedit că jocul Negrului ar 'putea fi considerat chiar ca ceva mai bun;
.aceasta mulţumită rămânerii cu perechea de Nebuni.
Intr'o partid ă model vom comenta cu mai
multe amănunte această variantă. De fapt, in a(:esl caz, jocul ar putea fi următorul:

4.
5.
6.
7.
8.

Nb5)(c6
d2_M

d4ye5
Re1 X dl
Rdl _ e2

d7 xc6
Nc8-g 4
Dd8Xdl +

0_0_0+
Td8 _ e8

Negrul recâştigă pionul cu ur. atac destul d~
tare.
Dar să trecem la discutarea variantelor princip ale şi corecte, care decurg din continuarea:
3.
4.

u7 _ n6

Nb5_a4

Desvoltarea

raţionaJă

4.

a Negrnlui este:
Cg8- f6

cu care se atad plonul e4. La aceasta
m ai bine:
5.

urmează

O-O

Intenţionat Albul nu apără pionul e4.
Luarea
pionului de către Negru oferă posibililatea unui
a tac pc coloana deschisă "e".
Negrul poate să asigure această col o ană prin
mutarea de apărare 5. .. . Nf8-e7 , atsfel ca Al-

5
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bul să Iie nl'!voit să apere acum plonul e4. Aceasta se face mai bine prin:
6.

Tf l-el

Albul ameninţă, cu aceasta, cucerirea directă a
pionului (;5, după Na4 X c6, astfel că Negrul este
nevoit să r ăspundă:

6.
7.

Na4 _b 3

b7-b5
d7-d6

Nr. 13

Nu se poate
t ru că

înc ă

continua cu 8. d2 -d4, pen-

după:

8.
9 . Cf 3Xd4
10. D dl X d4 ?,

Cc6 X cl4
e 5 Xd 4

ar u rma c7-c5 cu câ şt i garea Nebunului .
Albul tr ebue deci să prt-gătească jocul prin:

8.

c2-c3 !
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Este de menţionat aici că Albul poate să se
desvolte şi prin mu t ările : Cb l - c3, d2- d3, Ncl-e,1
sau 95; dar acestea nu prea S~tnt jucate pentru··
că Negrul
are ocazia să joace Cc6- a5 şi s.1
schimbe NelJUnul atât de valoros în această deschidere.
Prin 8. c2-c3 se oferă Nebunului posibilitatea
de retragere la c2 . Să m:li observăm că c2-c3 n~1
împiedică i::>şirea Calului dela bl , acesta putând
foarte bine să iasă pe la J2. cu continuarea fl şi
apoi e3 sau 93.
Care ar fi acum p lanul cel mal raţi onal pentru continuarea Negrului'! Este foarte importantă regl'uparea poziţiei
pionilor de pe flanCUL
Damf!i. Aceasta se face ir. mod raţional cu mutările pionuiUl dela c7 la t'5, cu care s'ar stabili
legătura.
.
Poziţia celor doi pioni dela e5 şi c5 o feră Negrului un contrajoc con t ra centrulUi alb dela
d4, care ar mai putea fi at acat În c(}ntinuare ş i
prin Nc8-g4.
Acestea fiind spuse, pu r.em considera urm ătoa
rele mutări , ca cele mai raţionale pentru conti·
nuarea desl.'hiderii:
8.
9.
10.

Cc6 - a5
c 7-c5
Dd8-c7

Nb3-c2
d2 - d 4

P entru apărarea pionu!ui de la eS .
Vom reveni la discutarea acestei poz.iţii a tât
de abando nare benevolă a punctului centr al dela
jocurile de mijloc.

•••

Altă apăra re principal ă

de abandonare

benevolă

constă dintr'un sist~m
a punctului central dela
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e5. Una din incercă rile de a se găsi o compensaţie Constă din pregătirea unui atac
asu pra pianului central alb dela e4. aceasta pe coloana deschi s ă "e", după dispariţia planului dela e5. Să
vedem acum dacă se oferă o astfel de ocazie.
Să urmărim următoarel e mutări, care par mai
raţi on a l e:

3.
4.

1 ~ b5

d7 _ d6

d2 _ d4

Nc8 - d7
Cg8 - f6
Nf8 - e7
e5xd4
O- O

Nf

5.
6.

Cbl- c3
O-O
7. Tf l -e l
8. Cj .1 X d4

Schimbul e5Xd4 a devenit necesar, pentrucă
Tfl - el , pianul e4 este suficient apărat şi
se ameninţă prin NbS Xc6 câştigar ea pionul ui e5.
după

Nr. 14
In tenţia Negrului de a presa la e4 este greu
de realizat, figurile lui fiind chiar com pri mate
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intr'un spaţiu cam res trâns, unele impiedicându-se
chiar în acţiunile lor. In special Nebunul dela
e7, pentru a putea fi mai bine plasat, are nevoie
de căi cam ocolite. De exemplu: Tf8 - e8, Ne7-f8,
g7 ~g6 şi Nf8 -g7.
In consecinţă se recoma.ndă Albului să nu joace NC1-gS, ca să nu ofere Negrului posibilitatea
de a schimba Nebunul dela e7.
Intr'o partidă din 1914 lOT. BeTnstein - DT.
E. Lasker] s'a continuat greşit astfel:
9.
10.
11.

Nb5Xc6
NcI - g5
Ng5 - h4

12.

Ng5 x e7

b7xc6

h7-h6
C f6-h7
Dd8 X e 7

şi

Negrul a. vbţinut un joc bun .
Deci mai bine .veţi desv(.'lta Nebunul c1 la bZ.
Cu Albul veţi avea un. .k-:: uşor şi veţi dispune
de un atac liber.
00 0
PaTtida Spaniolă capătă alt aspect, dacă Negrul alege ca sistem de apărare luarea imedi ată
a pionul1.llÎ. alb dela e4, oferind în schimb pia nul
dela e5. Am văz:ut mai fm'Înte că Albul permite
a ce astă luare, pentru a ohtin~ un atac pe coloana deschisă "eu.
Să urmă rim acum, de aproape, cum se desvoltă un astfel de atac.
Avem de fapt două jocuri mai importante :
unul, dac ă se face interC!llarea mutării a7-a6 şi
altul, dacă Negrul renunţi'i la izgonirea Nebunului alb dela b5. După:

,
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3.
4.

Nfl -b5
O-O

Cg8- f6
Cf 6 X e4

Negrul ar putea .:>ă se de.i.:volte fără dificulta te.
Albul ar continua mai puţin energic cu :

dacă

5. TiI-el
căci

ar urma:

5.

Ce4_d6

cu mutărJle următoare : NJ8-e7 şi O- O; şi mutarea de eliberare d7-d5 nu ar mai întârzia mult
timp!
Albul are Însă o continuare mai tare jucând:
5.

d2-d4!

In acest joc, Negrul .r.u reuşeşte , prin l uarea
dela e4, să obţină deschiderea coloanelor nece-

sare.
I n mod forţa t , Negrul trebue să pe rmită Albului s ă- şi formeze prin d4 Xe5 un cen tru foarte
tare. Mutarea de eliberare este astfel am ân at ă
pentru mult timp; este vorba lot de d7- d5.
Jocul

"' decurge cam astfel:
5.

d2-d4

6. Ddl - e2
7.

Negrul
Cal.

NbSx c 6

pregăteşte

8.

d4 Xe 5

Nf8 - e7
Ce4-d6
b7 x c6

un câmp de refu giu f>f'ntrll
Cd6-b7
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11.

Cf3-d4

12

NeI-e3

13.
14.
15.

Ne3Xd4
Nd4-e3
e6Xd6 e. p.
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ec.S -e6
Ce6x d4
c6-c5 !

d7 - d5
Ne7Xd6

Am ajuns la poziţia critică a acestei variante_
Negrul a Il'euşit să se debaraseze de pianul central alb dela e5 şi a obţinut chiar perechea de
Nebuni. Dar aceştia nu sunt de lungă durată, Albul putând să schimbe Nebunul dela d6. Şi Negrul va răm ânea cu un pion înapoiat, care va fi
foarte greu de mentinut.
Practica a dovedit că cu toate că rămân Nebuni de culoare contra rie, jocul de final se câşti
gă aproape întotdeauna de Alb.
Mutările,

carC! ar mai putea urma, ar fi

urmă

toarele :
16

Cc3-e4

17.

Ce4xd6

Nc8 -b 7

Nu N e3 X d5. pentrucă du pă N d6 X e5 18. Ce 4
xd5 Nh7xg2, ar urma Dd8-g5
c7Xd6

17.
18.

Tal-dl
urmat de e2-d, cu joc

superior .

•••
Mult mai favorabil se d esvoltă jocul pentru
Negru. d acă se face intercalarea mut ări lor :
3.
4.

Se

creează

a7 --a6
Nb5--a4

importafl:ta posibilitate de a se iz-
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negru dela e4, unde

dispune de o
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poziţie

domi-

nantă.

Negrul

nu

va uita

să-şi

lege

pionii

prin

c7---<5.
Şi de această poziţie ne VOm mai Detina la stu diul jocului de mijloc.

Deschiderile schiţate până acum n e dau I'n
t<lblou de posibiiitătile unor desvoltări sănă toa 
.!::e, după mutări le prime: 1. e2-e4 e7-~5.
Scopul principal a .fost cucerirea centrului tablei.
In uşurinţa cu care ~c poate ataca punctul e5
prin d2-d4, se găseşte exp licaţia faptului, că in
multe variante, centrul poate fi descompus prin
.!)chimburi de pioni şi cu aceasta să se ajungă la
deschiderea coloanelor "e" şi "d" pentru activi,tatea Turnurilor.
Pentru aceste motive, jocurile acestea se chiarr,ă "deschise", contrariul altora, pe care le numim "inchise".
Trecem, in· {'aoitolele următoare, la discutarea
llltimelor.
il. DF.SCH fD ERILB l NCHISE
(!NCFPUTE CU: 1. e2-e4)
Exis t ă jocuri închise, in care Începând cu prima mulare a Albului 1. e2-e4, Negrul se decide
să r enunţe încli dela început la o stăpânire a câmpului e5 în centru, aceasta cu intenţia de a Intra
jn stăpânirea celuilalt câmp central important de
}.. dS. Se oferă astfel Albului posibilitatea de a

ALE JOCULUI DE

ŞAH

75

e4-e5, spre a obţ i ne o s it uaţ i e de
î nt re ei.
Cei mai mul ţi teoret icieni sunt de pă rere că
r ăsp unsul 1. ... d7-d 5 nu este satisfăcă t or, p ent ruc ă du pă conti nuarea: 2. e4Xd5 Dd8Xd5, cu
iOale d i aII di spărut de fa pt pionii centrali, Albltl
poa te cu : 3, Cbl-c3 să câştige un tempo important de desvoltare. In plus Dama nea gră nu
găse şt e un loc favorabil pentru retrage re, Răm â 
ne doa r re trage rea la d8, prin care se d ărueşte
Co mutare întreagă , Ce! care se şi recu n oa ş te că
to ată manevra tactică este greşită.
Deaceea vom considera numai mută riie . pregă titoare pentru inaintari ulterioare ale pionului
a7 la d5. Acestea sunt: 1. ... e7 - e6 şi 1. .. c7 - c6.
Deschiderea, care începe cu mutăril e : 1. e2 - e4
~ 7-e6, se numeşte "Apărarea Franceză ", iar cea l altă, care începe cu mutările 1. e2-e4 c7-c6 se
ch iamă "Apărarea Caro-Kann".
După răspunsurile mai logice: 2. d2- d4 d7-d5,
se ajunge la poziţiile fundamental e, reprezentate
in diagra'm ele nr. 17 şi nr. 18, pe care le vom
discuta mai pe larg, ele oferindu-ne mate rial sufic ient pentru s tudiul de posedare a centrului.
Este foarte recomandabil ca jocurile acestea să
fie bine aprofundate, ele fiind din acelea mai
mult jucate.
inainta p r in
ţion i

înc.rucîşa ti

(Vezi diagramele NI'. 17

şi

Nr. 18 în pag. 76)

După aceste prime două mutăr i introductive,
Albul se află în faţa importantei decizii de a
alege intre înaintarea 3. e4- e5, cu scopu l de a
evita deschiderea coloanelor "d" şi "e" şi de a
for ma po zi ţii tipl C închise sau de a evita aceasla
prin desvolta rea un Or fi guri , lăsâ nd ca Negrul să
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intarea 3. e4-e5 şi vom considera d eQca mdată
numai Apărarea Franceză. Variantele urm ă toare
sunt foarte Interesante. Din aprofW1darea Apără 
rii Franceze vom dobândi suficiente cunoş ti nţ e şi
pentru înţelEgerea apărării Caro-Kann, care va fi
tratată la urmă.
Poziţia centrală rezultată după 3. e4-e5, este
o reprezentare a unei disecţii după o diagonală ~
tablei de joc. Această silueiă, cam brută, p€rmite să recunoaştem normele principale, după care
se vor desvolta jocurile următoare.
Albul· dispune de mai mult spaţiu pe flancul
Regelui. In această parte va trebui să incerce va_
lc.rificarea mobilităţii figurilor sale şi va pregăti in consecinţă atacul. Negrul are in schimb
şa nse mai mari pe flancul Damei.
In general, planurile strategice se vor baza pe
utilizarea altor mutări de pioni, care să permită
şi întrebuinţarea Turnurilor in lUPtă.
Contrar situ aţ iilor din partidele desehlse, aci
coloanele "d" şi "e" nu oferă şanse apreciabile
pentru scoaterea Tur nurilor.
Dacă se analizează cu atenţie poz.iţiile, logica
ne face să admitem că jocul cel mai indicat pentru Alb este de căutat pe coloana ,,1" şi pentru
Negru pe coloana "c" Np.grul se poate folosi adesea şi de coloana "b", în special când pionul c nu
poate fi schimbat cu plonul alb dela d4 şi când
s'a. Intrat intr'o variantă în care pionul c este avansat la c4.
Diagramele nr. 19 şi 20 ne arată scheletele de
pion i, care ar trebui ~ă fie obţinute .
(A se vedea diagramele in pag. 78)
Desigur că avalanşa de pioni albi se prezi n tă
mai pericul oasă pentru Negru, decât aceea a
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NEgrului pentru Alb. Aceasta din cauza faptului

Nr. 19

Nr. 20

!emn rcabi l că
gelui negru..

implică

un a tac direct asupril Re-
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Din acest motiv, Negrul va trebui adesea să-şi
omâne manevrele de pe flancul Damei, pentru '\
putea combate la timp inaintarea pionilor albi.
Astfel de cumbateri se pot realiza, fie prin mu-

Nr. 21

Nr. 22

80
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tarea J7-16, cu care se atacă direct centrul alb,
fie prin simpla mutare de apărare 17-/5, cu. care
se astupă coloana "i" şi diagonala bl-h7 a Nebunului alb /1.
In acest al doilea caz, Albul este forţat să mai
inceT.ce o manevră de străpungere a lanţului de
pioni, prin continuarea 92-g4.

Manevrele
poziţiile

menţionate

duc, în Il)od logic, la

din diagramele nr. 21

şi

22. (Vezi pag.

79).
Să vedem acum, care ar putea fj jocurile de
desvollare ale figurilor în legătură cu aceste
formatiuni de schelete.
Dacă Albul joacă imediat, in a treia mutare:
3. e4-e5, el împiedică ieşirea Calului negru dela
f:~ la 16. Calul va trebui să caute să ajungă la
d7, de unde va reprezenta un sprijin serios pentru susţinerea avansll.rii pion ului e7 la c5, Calul
a cesta mai are şi posibilitatea de desvoltare prin
h6 spre 15, de unde ar putea ataca pianul central
cela d4,
Această metodă ar forţa pe Alb să aştepte cu
avansarea f2-f4, pentru a nu intrerupe acţiunea
Nebunului cI pe diagonala cl-h6,
Dar, in acest'caz, pionul ' e5 nu dispun~ de apă1 are suficientă, Negrul putând obţine prin conIraaiacul f7-f6 ,chiar avantaje strategice.
Din aceste câteva raţionamente mai împortant~.
ie deduce că variantele princi:palc pot OlIVea urmă_
toarele desvoItări:

A.

3.

e4-e5 ,

c2-c3
••
5.
1'-1 4
c3x d 4
7. Cgl-13

,.

c7 -c5
Cb8 -c6
c5Xd4
Dd8_b6
Cg8-h6

xv,
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3. e4 -e5
4. c2-c3
5. Cgl-f3

81
c7-c5
Cb8-c6

17-16

In ambele cazuri, NegruJ dobândeşte initiati~
va ; în primul caz (A), prin atacul direct dat asupra lui d4; în al doilea caz (B), prin atacul asu",
pra punctului central e5. Deducem că inaintarea
3. e4-e5 este prematură.
Să studiem cazul pregătirii acestei înaintă ri.
print'o mutare in ter calată de desvoltare, cum ar
fi

următoarea:

3.

Cbl -c3

Cg8 - f 6

Dacă Albul joacă acum: 4. e4-e5,
el câştigă
t:mpul necesar ca să-şi asigure mutarea viitoare
f2-f4, Negrul fiind forţat să~şi retragă Calul de
la f6.
Totuşi Albul nu va reuşi să-şi menţină pianul
d4, pentrucă acum mutarea e2-c3 nu mai este
pos ibilă.

Astfel Se ajunge la

următoarea

desvoltarc :

5.

/2-f4

Cg8-f 6
Cf6-d7
c7-e 5

6.

d 4 xc5

Cb8 _c 6

3.

CbI -c3

4.

e4-e5

Dacă Negrul ar fi răspuns Imediat 6.... Nf8 Xc5.
alunci Albul ar fi putut dobândi repede o bun ă
poziţie de atac direct, prin Dg4 şi Nd3.
De aceea se joacă Cb8-c6 (o mutare de aştep~
tare), care pune pe Alb in faţa problemei de a
decide dacă trebue să taie calea Damei spre g4,
sau dacă să joace Imediat Nfl-d3, după care Ne~

6
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grul ar pu tea să captureze pianul c5 cu Ca lul dela
di, cu inten ţia de u schimba Nebunul.
Iar la 7. Ddl -g4 s'ar răspu nde bine cu f7-/5 .
Avem acum ca joc maÎ tnt re buinţat:
7.
8.

Ni 8 x c5

CfJl - f 3
Nfl-d3

f 7-15

Nr. 23

Ultima mutare este necesară . Dacă s'ar fi incercat 8....... O-O?, · ar fi urmat un frumos joc
d~ combinaţ i€ şi anume:
9. Nd3 X1i 7+ !
10 . CI3-gS+

Rg8Xh7
Rh7- g8

11.
; 2.

Tf 8-e8

Ddl-h5
Dh5 Xf7

+

urmat de 13. Dh5+, /4
16. D X, fl 7=t .

DXh7, /5 . Dh8 +

şi
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Este bine să memorăm acest fel de co mb inaţii ,
rare se pot ivi adesea în Apărarea Franceză , dacă
I\egrul nu joacă aten t.
Poziţia din diagramă este astfel cea mai indI c ată. Negrul obţine, de fapt, un joc mai avantajos, pentrucA Albul nu poate încă să joace O- O,
Nebunul dela c5 constituind un obstacol de dundă.

Aces tea sunt motivele care au forţat pe teoreticieni să renunţe la mutarea 4. e4 - e5 .
T eoria pretinde o pe rfecţionare a variantei şi
aceas ta prin întrebuinţarea desvoltării unei figuri.
}~ I e vorba de mult jucata mulare:
4

Ncl-g5

Albul urmăreşte să schimbe acest Nebun, care
in această variantă se dovedeş t e inactiv, contra
NebulIlului negru dela f8, dovedit foarte tare.
Deschiderea clasică decurge în felul următor :
1.

- e2-e4

2. d2-d4
3. Cb!-c3
Ncl-g5
5.
e4-e5
6. Ng5x e7
4.

e7-e6
d7 - d5
Cg8-j6
Nf8-e7
CJ6-d 7
Dd8xe7

(Vezi diagrama N,. 24)
Am ajuns la una din poziţi ile cele mai impor tante ale deschiderii.
Albul are ae ales continuări, bazate pe ideea
de a ş ti să joace pianul c:? la c3, pen tru sustine rc>a pianului central d4, sau de a se m ulţumi cu
p ă.!trarea numai a singu rului pion cen tral dela
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In ambele cazuri, Albul dispune de o desvol ta comodă, Negrul neputand plasa bine Nebunul
de la c8.

• ••

Ca să se evi te aceste inconveniente, unii maeş
tri moderni s'au decis să continue jocul Negrului
în felul următor:
1.

2.
3.

4.

e2_e4
d2_d4
Cbl-c3
Ncl-g5

e7-e:6
d7-d5
Cg8-f6
dSxe:4

Negrul renunţă la păstrarea centrului de pioni.
corind să elibereze diagonalo. a8-hl, cu plasarea
Nebunulu i dela c8 la b7.
Un exem plu de desvolta re mai natura l ă ar fi:
5.
6.
7.
8.

Cc3 X e4
Cgl-f3
Ce:4Xf6+
Nfl-d3

Cb8-d7
Nf 8-e7
Cd7 XI'
b7-b6

cu urmarea Nc8-b7.
Vom discuta şi această variantă mai pe lar g,
cu ocazia comEntariului dat unei partide model,
1'1 sfârşitul volumului.

•••
Putem discu ta acum ş i A părare a Caro-Kann,
pornind cu pozitia d in d iagrama N r . 18.
Ş i În această deschidere dispune m de două sisteme de desvoltare fundamental deosebite.
AcelS ta după cum Albul con tinuă prin 3.
e4-e5 !;au prin 3. Cbl-c3. In al doilea caz se oferă Negrului posibilitatea de a schimba pionul
dela e4. Se constată că faţă de Apărarea France-
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ză,

mutarea 3. e4"-e5 se prezintă cu totul altfel.
In A părarea Caro- Kann, Negrul are în această
variantă, posibilitatea de a scoate
fă ră dificultate Nebunul c8 În joc, pienul e6 ne mai stând
in calea lui.
Ca desvoltare normală avem:

3.

e4_e 5

4.

Nf l _ d3

Nf8-c5
Nf' X d 3

Nu 4.
Nj5-gG, pentrucă Albul poate continua avan tajos Cu 5. e5-e6, împiedlcând în vli"0

şi

101' jocul p ianului e7

.

voltarea

adversă.

Se

{: :u'al izând d efinitiv d!;!:;-

continuă

5.

Ddl xd3

6.

Cgl-e2

cu :
e7-e6

(sau h3)

lăsând d ~sc hi să posibilitatea f2 -f4, necesara sus1merii formaţiei centrale a pionilor.
Albul găseşte pe aceas tă cale o metodă simp15
şi naturală de desvoitar~J iar Negrul are prea
multe dificultăţi in aşez3.rea favorabil ă a figurilor de pe flancul RegeJIIl.
Jocul continuă principial cam la fel ca în va~
riantele Apărării Fra nceze, numai că Negrul nu
prea poate să ajungă la mutarea f7-f6, ca să
atace centrul advers. Acea!:ta din cauza lipsei
Nebunului dela r8, adică a adevăra tului susţină~
tor al pion ului dela e6.
rn afară de această slăbiclUne, Negrul mal are
şi desavantajul de a fi in urmă cu o mutare faţă
ae Apărarea F r anceză; aceClsta pen trucă pionul
e7 execută două mu tări spre a putea ajunge la c5.
Singura compensatie c,'ns tă in lipsa Nebunului
.. lb dela d3. Practica ne dovedeşte că a tacul AI-
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bului reu şeşte foart e des, chiar fără existe n ţ2
Nebun ulu i dela d3 .
Motivul acesta l-a fo rţat pe Niemzowitch să
incerce o metodă de joc, ca re să t ind ă la o
grabni că schimbare a DamE-lor. Cu strategia acea sta, el a sperat să slăbC'Dscă vigoarea a t acului.
care ameninţă flancul Hf~€-I Ul.
Dar se mai urmăreşte şi o Încet inire a d esfă 
ş u rării acestui a tac, cu câş ti g are de IImp pent ru
p regătiri de operaţii pe fla ncul Damei.
Jocul lui ar decurge cam astfel:
6.
7.

DaI

o-o

Db8-b 6
Db6-a6 (sa u b5)

du p ă:

8. Ce2-f 4
9. Cf 4 X d3

Da6 x d3

Albul a re un avantaj ~ e desch idere destul d e
mare, încât se pare indoeln ic ca Negrul să poats,
cgaliza jocul.
Cu mutarea 6. eg I- 113 s 'ar mai putea impiedica, cu an tici p J.ţie, schimbul de D amă căutât de
Negru, Albul putând foa r te bine continua cu:

8.

De3-g3

Din toate cele discutate, deducem că in deschiderea CaTo - Kann , Albu l reuşeş te prin 3. e4-e5
să obţină un joc ma ! bun .
Dar şi În va rian ta m ult Încercată mai inainte :
3. C bI _e3
4. Cc3X e4
5 . Ce4)<f6 -r-

a5 x e4
Cg8- f6
e7 Xf6
(sau y7 x16)
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tot jocul Albului este de preferat. Negrul pierde
centrul pionilor, nereuşind să obţină compensaţil
intr'o poziţie mai bună de figuri.
4. DESCHIDERILE PIONULUI DAME!
In afară de Apărarea Franceză şi de Apărarea
Caro-Kann, toate celelalte deschideri, la care se
raspunde neregulat la prima mut are a Albului
(l. e4), nu ne forţează să căutăm cugetări speciale in legătură cu formaUile schelete lor de
piom şi cu desvoltarea figurilor.
In toate aceste cazuri -!e deschideri neregulate.
ne vom comporta după toate principiile generale,
discutate până acum.
Repet că vom avea în vedere numai probleme
strategice şi" tactice, legate de următoarele noţiuni
principale:
L cuceTirea cen/Tului fi păstl'area lui;
2. desvoltarea rapidă a figurilor,.
3. evitarea pierderHor de timp; şi
4. mutări cât mai bine cugeJate, când este cazu~
dc a se muta vreun pion.
Cu aceasta termin studiul mutării 1. e2-e4 şi
trec la altă mutare tot atât de !mportlntă :

1.

d2-d4

După mulările

introductive: 1. d2-d4 d7-d5 ,
centre de pioni , care nu pot fi desfiinlate tot atât de rapid, ca în deschiderile incepute
cu 1. e2- e4.
In deschiderile pion ului Damei, avansarea celui
de al doilea pion central {el nu poate fi realizată
cu u şurinţă, pentrucă Albul, de exemplu, nu domină câmpul e4. Trebue mult timp, ca să se poacbţinem
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tă depăşi câmpul e3. 1n crlTlsecinţă, vom întâlni
adesea în deschidere mutarea e2-----e3.
Nici coloana "e" riu poate fi luată în consideraţie, în vederea deschiderii ei pentru acţiunîle
viitoare ale Turnului adilS la el. Suntem nevoiţi
să Undem la deschidere de alte coloane.
Şi totuşi, În general, jocurile se vor prezenta
mai închise, formandu-*! anumite schelete de
pioni, în dosul cărora se vor face manevrele d <!
desvoltare ale figurilor.
In aceste deschideri, ca şi în celelalte deschideri închise, avem concentrări lenle de forţe.
Pregătirile de exersare a presiunilor asupra coleanelor şi punctelor sls,he, cu tendinţe de deschideri de anumite coloane, vor fi efectuate ceva
mai tardiv.
Cam la fel ca în Apărarea Franceză, cugetarea
logică ne face să recunoaş t em că cea
mai indicată coloană penlru operaţiuni de Turnuri estecoloana "c". Acea~ta cu atât mai mult cu cât
avansarea plonllor c este indreptată contra centrului advers.
Deducem că desvoltare:t Cailor de pe flancul
Damei la c3, respectiv c6, nu are sens a se face,
inainte de a se fi jucat pionii respectivi.
Desigur că Turnurile :nai pot fi desvoltate şi
pe coloanele "r', "g" şi "h". Astfel de desvoltări
oferă adesea ocazii de a se d~slănţui atacuri date
prin avalan.şe de pionL
Dar şi în aceste cazuri, avansarea pion;}or c
i'oC dovedeşte necesară. Desvoltarea Cailor se va
face pe la d2, respectiV d7, aceasta pentrucă pe~
ricolul deschiderii ulterioare a coloanei "c" există
in mod permanent.
Să considerăm, mai întâi, jocurlle in care pionii
c sunt utillzaţi chiar dela inceputul deschideriJor.

ALE JOCULUI DE

ŞA!l

91

Deci \"om continua cu :

8.

b2-b3

b7- b6

Inainte de facerea rocadelor, ar fi greşit să se'
joace b3, pentrucă după cSXd4, Calul poate fi legat prin N b4 . Astfel s'ar forţa Nc1 - d2, Ş! s'ar
obţin e o abate:.
dela planul iniţial, care pregăti 
Se Nc1 - b2.
Am avea astfel:
6.
7.

b2-b3
e3 x d4

8.

Ncl-h 2 ?

9.

Dd l -c2

10.

Ta l -c 1

c5Xd~

NI8-b4!
Ct 6-e4
Dd8-a5
Da5 x a2?

cu un joc supe rior .
vrem să nu abandonăm Neg rulu i punctul
1,4, vom între buinţa jo::ul urmă tor:
D acă

6.
7.
8
9.
Dacă

d4Xc5
a2_a3

Nf 8x c5
O-O

b2- b4
Nc1-b2

Nc5_d6

Negrul ar imita manevra prin :

9.
10. Nf 1 x c4
11.
12.

atunci am

O- O
Nc4_d3

d5 X c4
a7-a6
b7_b5
Nc8_b7

o bţ i n e poziţia simetrică

din diagra -

m a nT. 26.

L:t tratarea jocului de mijloc vom avea ocazia să mai discutăm pozitia şi vom descoperi că
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Incercarea de a se păstra pionul
este compleeI greşită. De exemplu:
2.

c2-c4

3. Cgl-f3
4.
5.

e2 -e3
a2 -a4 !

după

d5 Xc4

d5 y c4
Cg8-f6
b7_b5 ?

Dacă
se răspunde 5.. .c7-c6, urmează: 6, b21>3 c4Xb3, 7. a4XbS c6Xb5 8. NflXbS + , urmat de
Ddl Xb3 şi Albul este mal bine . desvoltal.
Intelegem că 2. .. .dSXc4 nu este prea favorabil.
Se recomandă mai bine apărarea lui d5 prin e7e6 sau prin c7-c6.
Incercarea de a desvolta Nebunul c8 înainte de
a juca e7-e6 nu este nici ea bună, pentrucă Se
pjerde repede pionul dela b7 (atac prin Ddl-b3).
Vom începe studiul mutării corecte : 2....... 127-126.
Aceast.a este de fap t mutarea cea mai des jucată de maeştri.
De menţionat că şi 2. ... c7-c6 se dovedeşte
eficace, dar cred că mutarea nu este tocmai in
sensul stratEgic al deschiderii. Aceasta pentrucă
nionul c7 este destinat deschiderii coloanei "e"
pentru Turn.
De ce să jucăm astfel, când ştim dinainte
că va fi necesară o a doua mutare cu acelaş pion
şi că deci vom pilirde un tempo?
La 2. ... e7-e6, Albul continuă raţional cu:

3.

Cbl _ c3

Această mutare reprezintă o bună desvoltare şi
contfibue la o intArire a presiuneL asupra punctului central d5.
Avem ac:um ocazia de a constata cum intr'o
partidă închisă ~·e formează înainte zidul de pi-

94

METODE STRATEG!CE

ŞI

T A CT ' CE

ani, ca a poi să urmeze desvoltar ca figurilor, în
dosul acel ui zid. Da c ă i nsă Calul ar fi stat la c3,
pian ul c2 al' fi fost im pi edicat În inaintar e şi n u
ar fi avui şansa de a conl ucra activ la lupta dată
pentru obţinerea centrului.
Negrul, posedând coloana liberă, al' pregăti mai
r apid a t acul c5 contra centrului alb . Să memoriză m regu la:
" In partidele închise nu este bine să se impiedice libertatea de acţiune a ptoniloT care tind sp'-e
cen tru. A dică să nu se posteze jiguTile în cale a
lor".
Un răsp un s bun al Negrului constă Într'o des\·oItare a unei figuri de pe flancul Regelui ş i
anume:
3.

Cg8-f6

1;, care Albul
4.

răspunde

cu:

Ncl - fJ5

desvoltându-se
O contjnuare

şi legând Calul negru
bună pentru Negrii poate

4.

dela f6 .
fi:

Cb8-d7

Această mutare nu poate fi condamnată pentru
faptul închiderii Nebunului dela c8. Acesta poate
fi desvoltat raţional şi pe la b7, mai ales că piof'! ul negru dela e6 stă deja in calea lui .
In plus Calul dela d7 susţine o inaintare viitoare a pion ului c7 spre c5. Este important de ştiut
că Albul nu poate acum să încerce să câştige un
pion prin m anevra:

5.
c4xd5?
6 . Cc3 X d5?

AU: JOCULur D E

aceasta

pentrucă
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mi că

combin atie ele -

gantă:

6.
7.

NgSXd8

Cj6 x d5
Nf 8-b4 +

cu un câştig uşor. Este absolut necesar ca Albul
să continue cu :
5.

ca

e2-e3

după

5.
să

Nf8-e7

urmeze cu:
6.
7.

Cgl-f3
TaI-cI

o-o

Ocuparea din timp a coloanei "e", a nervului
de atac al acestei deschideri!
Mutarea din text ingreuiazâ eventualul joc al
Negrului : c7-c5, prin care se tinde la eliberarea
jccului.
Este bine de .ştiut că deschiderea aceasta, prin
subt ilităţile ei, poate să ofere posibîlităţi
mai
a\' antajoase Albului, care este mai bine desvoltat.
Negrul are de luptat cu oarcare oificultăţi. EI
trebue neapărat să aibă in vedere toate posibilităţil e de egslare, ca de exemplu: manevra menţionată, care constă in înaintara pion ului c7 la c5.
Să nu trecem cu vederea eventualitatea
unui
joc din partea Albul\li cu c4Xd5, care pregăteşte .
după răspunsul e6 X d5, manevra de inaintare 020'1, urmată chiar de 04 -05.
I
7.

c7_ c6

?I!-:To m'; STRATEG ICI::

96

Ş\

TACTICE

o continuare În apareJlţă paradoxală, dar de
f:tpt bine cugetat!. Negrul are acum În vedere
pregătirea mutării eliberatoare e7- e5 (prima fineţe tactică). Cealaltă finete tactică constă din scurtarea coloanei de presiune cu un câmp, pregătin
du -se acţiunea de eliberare a Nebunul'Ui dela c8,
adică a copilului vitreg din această deschidere.
8.

Njl-d3

Cu mutarea aceasta se 2junge la poziţia fundament.l! a Apărării Ortodoxe a Gambitului Damei .
Lanţurile de pioni sunt formale in· sensul unei
deschideri inchise.
De menţionat că Albul presează activ asupra
câmpului d5 , posedând şi următoarele avantaje
poziţionale:

1) Albul dispune de ambii Nebuni, în poziţii
favorabile, in timp ce Nebunul negru dela c8 este
lnchis ;
2) poziţia Albului este activă în centru (c4 şi
d4 contra c6, d5 şi e6);
3) Calul c3 este mai bine plasat decât Calul
dela d7.
Cel mai important inconvenient al Negrului
eonstă in faptul că Nebunul Damei este inchis.
Dacă nu se reuşeşte a se îndepărta inconvenientuI, atunci nici Turnul dela a8 nu poate actjva.
Aceasta ar insemna pierderea sigură a partidei,
pentrucă nimeni nu poate juca. cu două figuri în
minus (este vorba de jucători puţin rutina ţi).
Există Însâ dou ă căI, care si'i permită încerc,irl
~ie a rezolva favorabil această problemă:
1) O posibilitate constă în tendinţa de a elibera
diagonala c8- h3 prin înairdarea pionului e6 la
eS

şi

x

"'l.I':
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2) ceaIalla posibilitate h1 elibera rea diagonalei
cu a ducerea Nf'bunului c8 la b7.

l:: j' ~C4,

Să incepem cu manevra de elibe rare a primei
<h agonale: m u tăril e manevrei ar fi următoarele:

8.
Y.

dS xc4
Nd3Xc-l

C16 _ d5

( Ideea lui Capa blllllca)
10.

Ng5Xe7

Dd8 X e7

Damn va sustine !nainta!'ea pianului la eS .
ll.

o-o

12.

Tc/ ;<.c3!

Cd5xc3

Mutarea din text nu cont ribue la Întări rea centrului ca 12. b2 X c3 carc al' aSlll.pa coloa na
odeschi!:ă "e". permitând NEgrului să
joace, fără
dificultate. man('vra Nh7 ~i c5. cu o desvolt a r~
favo rabilă.
Du pă

răspunsul

din text. Negrul

reuşeşt e

să

j oace:
12.

e7-e5 !

Scopul este atins. Jocul s"a egalizal, Nebunul
<S ci{ venind liber. Cu toate c ă Nebunul nu poate
Incă ~ă joace, având Calul În cale, se poate continua fie prin e5 X d4, fie prin eS- e4, permitând
Calului să meargă curând la f6 şi deci Nebunu- .
] ui la 15 sau g4. După:
13. Cj 3 X e5
1• .
d4xe5

15.
16.
1

12-1 4
i4-1.I

~d7X e ..5

De7 x e5
De5 - f 6

,vn;'t'ODI:: STHA1'EGIC~ $1 TACT IC I:::.

Albul al' putea s ă mai Iacă un efort pentru a
inchis Nebunul, aceasta printr'o combina ţie
de joc de mijloc.
[ncercareJ. tipică ar fi următoa rea : 10. " ...b7- b5.
17. Nc4-b3 b5-b4, 18. Tc3-c2 Nc8-a6, şi Albul nu
poate atinge ţelul urmărit.
ţ;ne

Să examir:.ăm acum
cealaltă cale de eliberare
a Nebunului dela c8, adică pe la h7. După:

8.
9.

Nd3Xc4

9.
10 .

/l,' c4 _ d3

ur me ază , :

bÎ - bS

a7-a6

Negrul inten ţ ionând să continue cu c6-cS
Nc8-b7. ceeace el reu şeşte. De e xemplu:
Il.

O- O

c6,.....c5

12.

Ddl _ t2

Nc8 _ b7

şi

şi

problema elib er ării jocu lui este iarăşi rezolv a t ă.
Am bele manevre de elibe rare se bazea ză pe '
idee a capturărU pion ului c4, aceasta la momentul oportun. Dacă e.c e.J.stă încercare se omite.
alunci Albul poate să cauzeze mari neplăceri prin'
mutarea c4 Xd5.
In diagrama nT. 27, avem un caz de desvoltare
a Nebunului la b7, fă ră a se fi recurs la m anevrele de degaja re prin dSXc4, la momentul indi-

cat.
Albul a profitat de ocazie şi a schimbat pianul
d ela d5 . Consecinţa: Nebunul Damei va rămâne
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Nf8-e7
Cg8X e7

7. Ng5xe7

nu se con tribue decât la desvoltarea fig.urilor adverse.
Manevra aceasta ar avea sens numai d acă s'ar
f! p utut câşt iga pionul prin 8. d4Xc5.
Deci pentru Alb cel mai bun joc este numai
urmă t o rul:

6 Ncl-f4!
7.
e2 _ e3
8.

Cg8-f 6
Nc8 - e6

TaI-cI

(s:\U Nf' -b5 sau NfI _ d3)
Cu acestea termin. principalele jocuri rezultate
renumita continuare : 2.
e7-e6 .

'lupă

•••
Să trecem acum la () scurtă discutare a apă
drii: 2...... . c7 - c6, numită "Apărarea S:avă".
Cea mai important ă întrebare în acest joc, ar
fi aceea de a şti care c o l oa nă trebue al easă pentru
a fi deschi să in vedereJ. va lorificăMi Turnurilor.
S'ar pănn cU ce a m a i indicată al' fi coloana "e",
pent m a se putea realiza e7 -e5. Dar Albul irnpiedică âceastă pOsibilitat e prin Cgl-f3.
Astfel Negrul nu dis pune decât de varianta
numită "StonewaH", care ar permit.e Turnurilor
~ ă iasă mai târziu pe coloana "f" respectiv pe cor nloema " g" .
U n joc intrebuintat e5(e următorul:

3 . Cgl - f3
4.
e2-e3
5 . C p - e.'i

e7-e6

f7 - f 5
N,f 8_d6

•
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Nr. 30

\n continuare, desvolt area !>' nr putea face pl"in. 'un j oc t otal simetric:

6.

j 2-j'

].
8.

Ni l - d3
Cb I _ d2

C g8-f6
Cb8_d7
Cf 6_e4

Albul ace avantajul de a putea posta Nebun ul
Damei la b2, C;a prin pionu l d4 să ~ Şi .susţin ă Cal ul la e5, Negrul având desavantajul de a avea
·Nebunul c8 închis.
Prin altă continuare, Albul poale chiar să hn p iedi ce plasarea Calului negru la e4. Aceasta prin
1I1.<:.are::l liberă a posibilităţ ii f2 -f.1. S'a r putea juc.a:
[fi .

7.

s.

.9.
;,1

b2_ b3
Ni I -d3

o-o

CoB-j'

O-O
Cb8- d 7

Nc:1 -b2

Albul are un joc mai libe r.
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Refer itor lu acc.:i t sistem de jOc, este de menAlbul li poate alege , chiar cu: o mulare în plus. Dar sistemul este cam evitat acum,
tocmai pentl"u motivul că Nebunul Damei rămâ 

ţ i onat că şi

ne închis.

e a ltă meto dă de jl.lC , eli scopul fOrmănl unu'
centru ( ş i în !(gătură cu vJ. r iantele Stonewalll ~
ar [j aCC\:8 prin care Albul intelege să-şi desvolle Nebunul Damei. llltl'ebuintând tactica
d isc uta tă la diagrama 1Ir. 28, putE'm avea mută 
::,ile urmă toare :
2. CgI-P
e2 _ e3
3.

~.

4 . Nfl - d3
b2_bJ
5.
6 . N CI _ b 2
7. Cbl _ d2
8.
e3/ d4

Albul

poate

stăpâni

7 _ c5

Cb8 - c6
Cg8 - f6

e7- e6
Nf8-d6

c5 X d4
O- O

cem r uJ.

eu

t[lriE'. plin
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Cf3-g5. După O-{) poate să însceneze un atac {'....,
(2-f4, Ddl - f3, urmat dş g2-g4, Rgl-hl, TfI
--g1, etc.
rn cazul ajungerii la. această poziţie, Negrul va
fi condamnat, pentrucă nu poa te fi in stare să
oprească un astfel de atac.
Dlr Negrul va combate acest plan, jucând după unele metode tactice
de uşurare a poziţiei.
Cugetând rational, va respecta următoarel e
manevre:
Dacă Albul ar juca b2-b3, înainte de
a face
O-O, atunci Negrul se va grăbi să schimbe imediat
la d4, ca să dea şah cu Dama la a5 (Dd8-a5+).
Albul va fi în nepl ăcuta situaţie de a juca, fi e
Ncl-d2, o mutare care nUl poate fi bună, pentrucă
mutarea anterioară b2-b3 ar rămânea fără sens :
fie să iO :lce c2- c3, cu care s' ar închide diagonala
al -d4 pentru Nehun .
Dar Albul ar putea redeschide cu c3-c4 aceast ă
diagonală şi fără pierdere de timp, pentrucă şi
Dama ar urma să plece dela a5, ne mai având
acolo vreun rost.
Totuşi .Albul
se alege cu desavantajul de curgând din faptul că trebue să joace pianul _ c~
care în acest joc este indicat a fi menţinut Ia c2.
Negrul trebue să cunoască şi O altă fineţe.
necesară desvo1tării figurilor sale: el trebue să
f\ştepte cu jocul pianului -e, până ce Albul se
decide să joace înainte b2-b3. Astfel Negrul va
. reuşi şi va trebui să meargă cu Nebunul c8 la g4 . .
Aceasta pentru motivul menţionat că ameninţarea DdJ - b3, cu atac asupra pianului b7, se opune posibilităţii de desvoltare a Nebunului c8. Desigur că aceasta numai in variantele in carE' s'a.
jucat c2- c4. ca in Gambitul Damei.

•
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b2- b.î această amenint,.'lTC
ne putâ nd ieşi la b3 .

•
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Inainte de a termi na analizarea deschiderii
1. d2-d4 d7 - d5, -este bine să se remarce că astăzi
ri U prea se joacă imediat 2. c2-c4, din Cauza Con.~ragambif.ului lui A!b in, adică a mutării: 2...... .
â-e5.
Pentru Întrarea in acest joc este necesar să se
-cunoască nenumărate variante complicate, asupra
..c ărora teoreticienii încă nu s'au pus de acord.
Jr.tre altele, există şi următoarea variantă re!Olarcabilă :
Z.

d2--d4
c2-c4

d7-d5
e7_ e5

3.

d4Xe5

d5_d4

J.

tima răpind Calului bl câmpul natural de desvoltare dela c3.
Dac/i s 'ar continua cu mutare- care par. mai
"dicaUi :

a r urma

următoarea

combinaţie

frumoasl:
Nj8-b4+
d4xe3

••5.

Ncl-dZ

6.

Nd2Xb.f

e3xf2+

7.

"ReI_eZ

f 2XP I C +

• . Thl xa1
.:'!u Joc superior.

Nc8-g f +,
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Ioan a "c" pentru Turnuri.
Aceasta pentrucă Negrul a renunţat dela Început la câştiga rea câmpului central dela d5.
Albul va avea de pregăti t planuri de luptă numai În vederea intenţi ei Negrului de a aj unge l a
<lvansare2- lui e7 - e5 . Această tactică este des:gur
valaOJ!ă atâta timp câ t jocul va permite operaţi a
in dicată.

De exemplu:
J.
2.

d2-d4

Cy8

I6

Cgl _j 3

Nu 2. Cbl -C3, pent rucă s'ar pe rmite Negr ul ui
Sd revină la continuarea d7 - d5, urmat ă mai târ,,-tu de c7- cS, trecând astfel intr'un fel de Gamhit a l Damei, ir. care Albul nu mai are posibilii8tea de a deschide coloana "c".

2.
3.

Ncl-f 4

4.

e2_e3

d.7_d6
Cb8-d7

Pentru a se reuşi cu e7-eS, este nevoie ca Neg!ul să pregătească manevra prin c7'- c6 şi Dd8- c7 .
." lbul SCO ti te între timp toate figuril e în joc. NE'grul însă nu poate să scoată Nebunul dela r8.
pentrucă trebue să ţină câmpul e5 sub apărarea
C:\l ului dela d7.
D acă Negrul ar elibera Calul, schimbând la d4~
al" dispărea orice urmă din centru l lui.

**
La al doilea

răspuns

;li

al Negl'ului:

Albul con linuând cu 2. e2-e3, urmat

1.

... c7 - cS..

de d7-d5.
permite un joc din variantele cunoscute, da'r d lCli

~'L. E

JOCU l. U I
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j oacă

2. d4-d5 ar putEa conta pe o avansare fain cen lru.
In schimb Negrul poaţe CO:1.ta pe o desvoltare
a aripei Regelui, aceasta prin mutările: g7-06 şi
_'f8-g7.
Nebunul stă bine la g7, putând eventual con lribui la sustinerea unui atac asupra punctelor
centrale e5, respectiv d4.
D:lcă Albul joacă 2. d4Xc5, se ajunge prin
-e7 - e6 la un joc dip Gambitul Damei acceptat,
~ f'.re nu este tocmai recomandabil.
vorabilă

•**
Ultima

val'iantă

~ Apă-rarea

mai importantă: 1. ... f7 - f5
permit.e două feluri de

Olandeză)

locuri, mai întrebuinţate:
Albul poate să se desvolte liniştit, cu mutări le:
Cgl-f3, Ncl-g5, e2-e3 şi Cbl-d2 (Cbl-<:3 ar
n bun 'numai după c2-<:4).
El mai poate r;ă însceneze un atac prin 2.
., ;:-p.4, aceasta d'vând in vedere că 1. ... f5 nu.
I{:ontribue CU nimlc la desvoltare.
Jocul s'ar desfăşura astfel ~
1.

17_15

2.
e2 _e4
3. Cbl-c3

15x e4
Cg8-16
4. Ne1_g5
c7-c6
( 4 . . . d5? 5. N X f6 urmat de 6. Dh5+)

12-13'
Prin baterea la 13, Negrul
5.

desvoltă
o fig ură
ocazie la .un atac puternic.
Mai bine ar fi deci: 5. ". e4---e3, mutare care
ar face ca Nebunul alb să se r etragă la e3, 11s imd astfel ca plonul 13 să constitue un obst acol
in calea unei rl e!wo ltări viitoare a Calului gl .
.;J.lbă ş i dă
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f>. DE:SCHIDEHILE NEUEGULA'rE
Cele mai

m ult,~

dintre ,desch iderile care nu in -

cep cu: ,1. e2-e4 şi 1. d2-d4, numite deschide"
neTegulate, .se t ransformă repede, printr'o in lervertire de mutări, in cele deschise 1n capitolele
anterioare.
De exemplu, Se ajunge la Gambitul Dam (' i~
prin jocul următor:

1.
c2-c4
2. Cgl-f3
3. Lbl-c3
4.
5.

e2 -e3
d2_d4

Cg8-f6
e7_ e6
c7-c.'i

d7-dS

Cam la fel, se ajunge într'o variantă a partidei franceze, prin mutărÎle următoare:
1.
2.
3.
4.

Cbl . c3
d2_dl
Ncl-g5

d7 - dS
ebB -16
t:7_e6

e2_ e4

Se pot desigur intrebuinţa ş i alte jocuri, carese abată dela dHle parcurse până acum.
Este cert că aceste jocuri pot să încurce m ai
mult pe incepători şi să-i facă să se întrebe, dece
se pune atâta preţ pe necesitatea învăţ ării teor iei, dacă adverl'arii tot pot reuşi să câştige partidele prin deschideri nelogice şi incorecte.
Să fin:l clari ; prcmizele lor sunt greşite!
Să
şt i m că nu am învăţat variante de deschideri, c ăI
am în văţat mai mult principii că I ă-uzi toare.
Red~rea variantel'lr celor mai întrebuinţate a
servit cititorilor şi :?levilor să inţeleagă cu m t re ·
bue să aplice legile generale strategice şi tactice_
să

ALE J OC ULU I
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Este nevoie şi de v U<liecare p ra cti că, de o desvoltare a fac ultăţilor de a combina, de a stăp fm t.
toate cele Ce se pot înt âmpl a pe tabla de joc_
Dacă d es voltăm raţll./nal jocul şi dacă
advel'!'Iarul nu este un jucator cu mult mai tare, vonk'
ajunge să câştigăm }'urt;.dele, pen1rucă nu vorm
mai juca greş it, Nu ni se va mai întâmpla, C9:
adversa rii, evitând cieschiderile date ca modele.
să reuşească să ne inctUce Încă dela inceput.
Teoria deschiderilor ajută pe orice jucător, dac ă.
el reuş eşte să înţe leagă adevăra t u l sens al principiilor funcbmentale.
Nu este deci absolut necesar să studiem descl!.iderile neregula te, este necesar să ne ho tărî m
a 'Tespecta p'TincipiHe.

•

* *

•

CAP. II

DESPRE .TOCUL DE l\lIJLOC
Teoria deschiderilor poate fi bine învăţată
printr'o metodă oarecare. Dar nu tot atât de
eşor se pot. preda lecţii despre legile generale referitoare la modul de a ne cO 'llporta în jocurile
--de mijloc şi în acela de final uri.
In teoria deschiderilor, ideea fundamentali
co nstă in a inţelege problemele ce
derivă
dela
iormaţiile de pioni ~: care ne dictează principiile
de desvoltare ale figurilor, in legătură cu a(:'Cle
formaţii.

[n jocurile de mijloc vom porni dela legi care
trebuesc respectate când se pune chestiunea pos ihilităţilor de modificare a . acestor conformaţii
dt2 schelete de pioni.
Sunt convins că numai în aceasta constă învă
ţarea cunoştinţelor, necesare găsirii punctelor de
sprijin pentru manevrele raţionale ale tuturor
llgurllOr posibile.
Un prim principiu fundamental, care cere sli
fie clarificat încă înainte de a trata modul de
conducere a unui joc raţional, este acela care ne
arată condiţiile
ce se impun unui atac corect,
adică acela care poa~ să fie incoronat de succes.
Cu alte cuvinte: e1:te bine de ştiut, care anume sunt punct ele călrf' care se- vor dirija atacu:riIe.
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Este dela slIle inţdes că ar fi nel'aţio n al sa.
alegem acele puncte, care au şans a de a ~e salva
printr'o simpl1\. fugă la momentul oportun . Cu
toate că această idee este d~st ul de Simplă, to·
tuşi incepătQrii greşesc mult din acest
punct de
vedere.
Care dm noi nu a avu t ocazÎ3 de a vedea adese-a manevre dC! {e lu i u rm ă tur ? (a se vedea dia "
flrama

M.

32).

Nr. 32
J.

2.

a2_a3
b2- b4

~l apoi.
după ce N(?gr uL retrage Nebun ul la b6,
C() ntinuarea :

3.
4.
S.

Ta l - bI
a3 _a 4
04_05

Adver."1rtil had'i int re timp numai a7-a~

•

şi
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mult. El se decide repede şi joacă imediat c7-c5.
Rezlllta~ul manevre::
Dama albă găseşte alte
c~mpuri favorabile, ca a4 sau e3. Negrul nu realizează mai nimic şi îşi creează în schimb o slă 
bidune de .nevindecat. Pionul deja d7 devine pion
inapoiat, Hi.ră a mai pute3. fi apărat în viitor de
alt pion. Deci, un punct slab.
Să învăţăm .$11. ne ferim de inspiraţti,
care ne
tac să recurgem la atacuri de moment, executate
('li pioni contra Iigul"Hor adverse. Aceste mutări
r-rovoacă numai rupteri in scheletele de pioni.
ne sunt şI mai greşite, când contribue la împiedicarea desvo1târilor viitoare de figuri.
Deasemenea, nll este bine a se recurge la manevre de figuri, care au de scop să izgonească figurile adverse, făcând Îl1să ca propriile figu ri să
ocupe campuri prea îndepărtate, de unde nu s'ar
putea întoarce decâ t greu în joc.
Ceva mai liirziu, vom reveni la manevrele să 
nătoase pent ru al a cu ~ pionilo!', cât şi al figu rilor.
Trec acum la stabilirea principiilGr conducâf,)are in metodele Clire ne obligă să ne alegem
obiectivele de atacat.
Tom ataca in primul rând Îiguri care pOl fi le
gale ~au fixa te pe dmpurile lor. 1n cazul figurilor nu putem fi ajutnţi decât de mut ări de legan'. In schimb, pionii pot fi impiedicaţi in inain t area lor, fie de o proprie figură, fie dp una adver să. Acestea sunt tilLuriie cunoscute sub denu mirea de b locadă.
In cazul din diugra ma nr. 33 , după juca rea
mută rii greşite c7-c5, punctul d7 devine obiectiv indicat pentru a tac. Alb:li poate oricând să
j oace c2-c4 spre a impiedica d7-d5, re uşind să
fa că ca pianul cel slab să nu
mai poa tă trece
J:este câmpul d6.

.\II;'rOOI'!
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Albu l va putea c;J:lt inua lini şt i t desvoltarea, va
dub},) Tu rnurile pe coloa na d eschi~ă ud" ş i va
mai pute a, eve:1.t ual, ataca p lanul dela d6 cu

Dam a

şi

cu Nebunul ae acea culoare.

NI'. 34

La

sfârşi t

poziţie

ca aceea din
apăra punctul cel sla b de la d6 cu un acelaş număr de fi guri ; da r Albul va putea utiliza şi pio:ml dela e4,
pe ntru a a taca la e5, fără că Negrul să-I mai
va rezulta

o

rl ia gram a n". 34, in care Negrul va

p oa tă

a p ă ra .

Răs punsul

d6X e5 ar costa desigur o figură intreagA.
JocuL contra piomJol' înapoiaţi (retrograzl) se
Ve;, desvolta intotdeauna cam in acest fel şi rezul ta t ul final va ii câşUga rea punct u-lu i slab.
Revenind Ia pozii:a dia gr amei' ni 32, putem să
st udi em acum o maveră tip ic1, de î n t rebui nţat
in cazul l egărilor de figuri.
Prin mutarea Ncl-g5 se t er min ă desvoltar ea
f:'guril or uşo are şi se lt- agă C3 lul la 16. Cele ce

ALE
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u rmea ză

trebue să f'e urmărite Cli multă at en ~
astfel d~ cazuri se ivesc fO arte des in
multe din jocurile prac[ice. Vom intâlni acum
in acest mic studiu, principii a bsolut necesare
a precierii iocului de mijloc, cum sunt: cunoa şterea
valorii coloanelor deschise, a pioni1or dubbţi, etc.
Acestea sunt desigu r necesare aprecierii felult<i cum trebue candu ~'e alacu:"ile corecte. Cu mu~
tarea Nc1-g5 se al-;:. en inţă incă o atacare ime~
diată a Calului f6, aC'?Ci. sta p r in mutarea Cc3-d5.
In viitor este de aşteptl! a l treilea atac, dat prin
DdJ -f3, d u pă plecarea prealabilă a Calului alb
dela f3.
CaIu.1 f6 est e a păra~ numai de două OrI. Celelalte figu r i negre un pot veni in ajutOJ". Ce este
deci de făcut ?
Se va căuta a manevră de compensaţie. Ar fi
natural să s.e întrebu:n teze mutarea NeS-e6, cu
inten ţia văd 'tă de a schimba Calul alb dela d5 .
Pianul dublu , rare ar rezulta du.pă Nc4Xe6, nu
poate fi considerat ca a slăbiciune. Din contra!
Deschiderea coloanei "t" pentru Turnul negru
.fOste favorabilă, pionul e6 uşll'rând şi avansarea
db--d5. Jocul Negl"ului devine avantajos. Nici
ţ i e, f iind c ă

după:

2. Cc3 - d5
3.
sau

e 4 x d5

dup ă:

,.
3.

Ne6 X d 5
CC6- E 7

•
Nc4 ;( d 5

Cc6 _~7

Ng5Xf 6

lJbul nu cbţine nin .ic. Aceasta pentru că n u
poa te să profite de slăbiciunile survenite h 16 şi
h6, după plecarea pi(lnului dela g7.
Expli caţie: figurile. care ar fi putut profita de
această slăbire, au dJ~ părut din joc.
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Ş i anume: Calul dela d5 şi
Nebunul de pe
l'f; mpurile negre. Albul nu mai dispune, pentru
f, încercare de atac imediat, decât de Damă şi
cit' celălalt Cal, iar Nf<grul poate să aducă imediat
pe coloana d es chisă "g" şi Turnul. De exemplu:

DdI_d2

Rg8._ h8.

6. Dd2-h6
7. Ci 3_h4

5.

Cg6x h4

8.

Dd8_e7

Dh6Xh4

Ce7_g6

cu dublarea Turnurilor pe coloana "g".
Cugetări similare am avea şi după jocul
tor:
1.
2.

Ncl _g5
NgSXf6

unnă

Cc6-e7
g7Xf6

Jocul este favorabil pentru Negru, pentrucă Nebunul Damei albe, care ar p~tea deveni periculos
(după slăbirîle dela f6 şi h6), nu mai con t ează în
joc. Şi Calul e3 nu poate veni ca să susţină a tacu l prin d5, fără a fi schimbat sau gonit la timp
('u c7--c6.
In variantele care rezultă după: 1. ... N.c8-e6,
2. Cc3-d5, Negrul maÎ are avantajul că rămâne
cu Nebunul Damei, care îi permite să înainteze
d estul de .repede cu plonul cel slab dela 16 la 15,
c a să se deharaseze de el printr'u:n schimb sau ca
să :-] ducă spre apărare la 14.
Lucrurile ar sta altfel, dacă Negrul a'l" admite
să se facă ruptura flancului Regelui, fără a schimha figurile periculoase ale Albulu,i..
Pentru a vedea consecinţele grave ale unui astl ei de joc greşit , vom pr€,&upune că după: 1. Nc l
--g5, Negrul nu. întrepr inde nimic contra ame-

..... u;
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nînt,.ării Cc3---d5, mult,umindw-se numai să împiedice al t r ei lea atlc menţionat (Dd l -f3); aceasta
i1r in răspunsul: 1.... Nc8-g4?
Albul dc·bândeşte avantajul prin câştiga rea tim ··
f, ului necesar ca Dama să ia parte activă la atac,
aceasta tnainte ca Negrul să se poa t ă pune la
'ldăpost cu mutăril~ Rg8-h8 şi Tf8-g8-g6 În
fata lUlui 2tac combinat, dat de Damă şi Cal , respectiv de Damă şi :-:Iebun.
Urmează două exemple explicative:
Primul exemplu:

2. Ce 3_d5
3.
4.

5.

Ddl _ d2
Ng5Xf6
Dd2-h6

Ce6 _ d4
Ng4Xf 3?

g7

xl'

Negrul poate impiedica ameninţarea Cd5 X f6,
de Dh6 x h7 numai (;u un sacriIlr::iu de
Damă , ac€asta din cau,ză că schimbul:
urmată

5.
6. Rgl-hl
7. RhI xg2
nu

ajută

Cd4-c2 +
Nf3 -g 2,

Ce2_J4+

din cauza continuArii:
8.
9.

Cd5Xf 4
Rg2 _ hl

e5Xf 4

Albul ajungând inainte cu ocuparea coloanei "g",
deci un câşttg uşor.
Cam astfel şÎ :

-obţinând

9.

10. Tf 1 - gl
11. Tgl Xg8+
12. Tal-gl
tll'mat de câslig.

Rg8-hl1
T18_g8

Dd8 X g8

120
Al doilC'D exempl u:
:1.

DdI _ d2

4. Cd5 X f 6 +
.5.
G.
7.
~.

9.

Negrul a

Ng5 - h4
Dd2-h6
R g l _1t1
Rh l i( g2
Rg2_1d

('7-cli
g7X f6

Ng4 Xf3
Cd4xe2+
DJ 3 Xg ?+
Cc2-f4+
Cf4- g 6

reu şit să

intrerupa a tacul Damei sprep rea multe mutări, c>'l re au
permis o p oziţie mai bună pentru Calul DameL
l ăsâ nd celelalte figuri pe camplU'il e iniţiale.
Albul a putut câşt;ga un avans apreciabil de
desvolta re, fiind gatu să ocup.: cu Turnurile coloana desch isă "g".
Aceas tă
coloană
este apăntâ de Calul 96;
dar acesta este apărat ·numai de pianul h7. Deci;
Albul va avea gri jă ca Negrul să nu poată să. în tr erupă diagon ala Nd;WlU!ui c4 prin d6-d5, Cli
i ntenţia de a desfiinţ.a legarea pionuh.ti negru-f
In cont inuare an' avea lI1' mă torui joc:

f6, dar a

intrebuinţat

10.

d3_d4 !

Jl.

e2-e3

12. 1'al _ dl
13.

T i l-g 1

14. Tdl_d3
15 . Td3 _ h3
(15 .

Cg6 X h4 ?, 16.
16. Th3-J3

Nd4 _b6
Rg8_ 1l 8
Dd8 - e7
T i 8-g8
Tg8 -g ;
Dh6 Xh7 +~

urmat de Nh4 x ffi cu joc superior-.
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Deducem că lega rea Calului la 16 prin Ncl-g5
nu poate da avantaj Albului , decât d3Că Negrul
nu paralizează imediat atacul apropiat prin
Cc3-d5.
Aces ta pentru motivul că Albul poate mobilizamai multe forte cO::1tn slăbiciunii pianului 16, decât poate Negrul să aducă pentru apărare.
Practica pune pe începători adesea in faţa unol
astfel de probleme ale Jegărîlor de Cai, In cele
mai multe cazuri a l'E:ştia suferă neplăcerj, neşt iin d cum să găsea:;că apărările corecte.
Ca să scăpăm de a~ tfel de pericole nu trebuI.'
să recurgem la mutf'ri făCute principial pentru
împiedicarea cu a nticipaţie a astfel de legări.
Este ş tiut că înce~Rtorii impirig de obicei pionl)
d:n faţa Turnurilo!', în special pe acei de pe flan cul unde li se pare că se ameninţă cu o legareFăcând abstractie de faptul pierderii de timp
de Cal.
datorată unei astfel de mutări, trebue să se m emorizeze că astfel de inaintări de pion aduc ŞI
alte inconveniente mari.
Deci: Când vom plăn ui o mutare de pion, ne
\'om întreba Întotdeauna dacă nu cumva câmpul,
care este încă apărat de pion, va avea nevoe 1:n
viitor de acea apărare. Tocm,.;.i acesta este cazul
câmpurilor de pe flancu l Regilor, C3re este mai
bine apărat de pionul rămas pe loc.
Mai ales după ce S'[I. făcut rocada!
Adversarul versat. va şti regUJlat să profite dL'
un câmp astfel slăbi t, intrebuinţând noua por~
tiţă drept ' un câmp de pătrundere pentru figu :ri
şi putând astfel inscena atacuri din cele mai pe-riculoase conbra Regelu i advers.
Dar mai exist ă şi alt dezavantaj : insuş i pionur
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a avea pre~iitite figurile pentru lupta, care pOl-te
urma pe flancul R~g~lui. In continuare, Negrul
al trebui impiedicat de a profita de- slăbiciuneJ
Ivit!. Dar Albul m: este atent, pierzând repedp.
Jocul :
Cg8-f 6

1-

2.

o
~llliui

deschid€'re

nemotivată

2.
3.

()

a diagonalei Nebu-

47,
Cc6,< tS

Cf3xeS?

In loc de a se ap<tra flancul slăbit, se schimhii.
figură de pe acest flanc, Urmează cu tărie:
3.
4.

Cbl-d2

De7 Xe5
Nc8Xh3 !

Neg,rul, ajutat de Alb, a putut pregăti sacrificiul Pionul alb dela 12 este legat, încât Dama
lleag-ră poate pătrunde pe la g3.
Apărarea câmpului g3 a fost slăbită de h2-h3.
Atacul in continuare se desvoltă dela sine:
5.
g2Xh3
6. RgI-hl
7. Rhl_gl
8. Cdl_f 3
9. Rgl_hl
şi

Albul

De5- 93

+

Dg3Xh3 +
Cf 6_g'
Dh3-g3+
Na7 X f 2

ced€ază.

In diagrama N-r. 36 putem urmări un joc din
partida celebră: Manhall - Burn, din anul 1907
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text se deschide diugcnala d3-h7 pentru Nebun ul dela d3 şi te mai r upe flancul de pioni negri.
Dama şi Turnul alb pătrun d cu uşurinţă in joc.
U rm ea ză;

3.
4.

g6Xh5
Nd 3X h7 + !

Alt sacrificiu frumos, care compleclează combi.r: a lia in tr oductivă. tJ lmeaz ă un joc forţa t:
4.

5
Dacă

C f3-g5 i-

Rg8Xh7
Rh7-g6

s 'ar fi răspuns 5.... Rg8, ar fi urmat:
n-o-o, etc.

fi Dh 5 Cf6, 7. Df7 + Rh8, 8.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cd2- f3
C f 3 _ h4
Cg5_h7 +
Ch4_f5+
C fS">Ig 74C9 7- 15+
d4_ d5 +
Ddl-h5 +

e7-eS
Rg6-f 6
Rf 6-e7
Re 7-e6
Re 6- e7
Re 7 _ e6
Re 6XfS
Rf S _ e4

0_0_0
14.
tJfmat de 12-13, respec tiv TdI _ d4 .

* ••
In cazurile când ambii adversari au făcu t rola o astfel dp slăbire de poziţie (ca prin
h2-h3), pornirea ia un atac de pioni nu poate
C'vea sens decât foart u rar. Aceasta din motivul
~a del e,

120
ci) se pot as tfel slăb: şi pionii de pe propriul
flanc al Regelui.
Astfel de atacuri ~unt justificate num:.ti în cazurile când se pot cor.centra repede propriile figuri, fără ca adversarul să dispună de aceeaşi po::.ibiJi tate. Este deci vorba de pătrunderea antici t:ată in poziţia Regelui advers. Vom studia ex~m 
pIui din di.agrama IlT . 37, în care Negrul are o
poziţie in felul acelora care se produc prin deschiderile preferate de ju.cătorii "naturali", adic ă.
acei care nu vo r ~ă inţeleagă că trebue să se respecte principiile discl< late in capitolele deschiderilor.

NI'. :s7
In cazul nostru, avansarea pionului h2 nu pOa··
te fi c orectă, penlruc ă Turnul alb ne mai fiin d
la hl, .ar fi nevoe de prea mult t imp ca să ajun gă
pe coloana care s'ar cieschide wterior.
Trebue deci să se incerce specularea slăb i
ciunilor aduse de mularea g7-g6 printr'o m arrevră mai fi nă , făc:.\ Ui nwnai de figuri.
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oferă

o ocazie cu continuarea Ddl-d2, urde Ne3-h6. Albul putând să se debaTas~.le
de Nebunul negru dela g7. care mai apără acum
"âmpurile slăbite dela f6 şi h6. Intenţia AlbU]Ul
este de a ţă t r und e cu Dama şi cu Caii pe câm purile acestea.
Exemplu din jocu ri care se- pot vedea adesea :
mată

I

1.

Dd l_d 2

d7 - d6
d6 x e5
Rg8 X g 7
Dd8- d7
C e7 _ d5
Ta8 _ d8
e 6 X dS
Dd7_ e6
Nb 7__c8

2. Ne3 -h 6
3. Nh6 X P7
d4XeS
5. Cc3-e4
6 Nd3-c4
7. Nc4 )< d5
8. C e4- f 6

,.

,.

Con tra

ameninţări i

10.

•

Dd2 __ gS

Cg4 .

Ta l -e l

Defi - JS
h7_h6
Cc6 X d-l

11. D oS_ h 4
12. C13- d4
13. Dh4 Xd 4
14. Dd4 _ d 2
15.
1 2-1 '
g2_Q4
16 .

cS_c4
Df S_ e6

f

De6_ c6

17.

4- f 5

18. Te l_ e4
19 . TI 1_ 13
20. Dd2Xh6 +
21 . Tf3 - h3 +

c7_cS
d..5 _ d 4

NeS _. b7

D c6_ cS
Rg7X h6

urmat de mat.
In poziţia diagrame; n.r. 38. avem un caz cevamai dificil :
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D dl-d2, Tgl-g2, Tal-gl şi Ch4-f 5 ş i se- deeide să fugă eu Regele . Dar nici pe flan cul Dan.ei nu poate găsi liniştea că'ulată, aceasta di n
<cD uza slăbiciunilor create de mutări le: b7- b5 şi
C'Î -d, astfel încât Albul descoperă şi pe acolo
cflmpuri necesare pentru pătrundere. Jocul a
<,ontinuat cu:
5.
6.
7.

Ch4_g2
Ddl_e2
T9.l-f 1

Rf 7_e7
Cd7_b6
Nb7-e 8

Neg rul mai intenţionează să joace f6- f5,
un contraatac pe flancul Regelui.

ca

să

obţină

8.

f

2- [4

Negr ul nu este
.cerce f6-f5.

Re7 _ d8?

consecven t. Trebuia

9.

f 4 x e5
De 2-f2
a2_a4.'
12.
a4 X b5
13. TaI
10.
II.

xa8+

,ă

in -

d6Xe5
Cb6_d7
Ne8_b7
a6Xb5
Nb7 x a8

Albul a realizat intenţia iniţială, ,reuş i n d să
coloanele pEntru atac pe flancul D.a mei.
El este pregătit s.ă profite de slăbiciunea pianului e5, aceasta prin mutarea b2-b4. POZiţia Ne.grului poate fi socotită ca şi pierdută.
Exemplele arătate servesc să ne inveţe cum
s imple mutări de pioni pot produce catastrofe. din
cauza . slăbirilor ce le adu<: poziţiilor de apărare
.a le Regilor.
Când slâbirile sun-in la pioni de pe fla ncul
îndepărtat de Rege, atunci speculările strategice
se fac prin manevre îndreptate contra pionilor
deschidă

inşişi.

9
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Aceasta se întâmplă mai ml,l.1t in jocurile de
final , in special in jocuri le n.umai cu '1'urnuri.
Să facem o comparaţie între poziţi i le din dia pram~le nr. 39 şi nr. 40.

Nr. 39

Nr. 40
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In diagrama nT. 39 avem un schelet de pioni rupt
l a 97 iar in diagrama nr. 40 unul rupt la b7. Lipsa
pion ului de la g7 poate deveni fatală într'un joc
de- mijloc, din cauza slăbirii câmpurilor f6 şi h6~
după cwn s'a şi văzut. Această slăbiciune nu pre zintă importanţă În jocu l de Hna:!,
pionii f şi h
putând fi apăraţi cu uşu.rinţă de Rege.
In schimb, lipsa pionului b7, din cealaltă diagramă, nu mai cOnstitue vreo slăbiciu~e pentru
jocul de mijloc. Aceasta pentrucă nimic nu st ă
!n spatele lor, nimic care ar putea fi pe-riclitat
printr'o pătrundere de figuri pe la a6 sau c6.
Dar în acest caz ptoniÎ a şi c sunt slabi în final, e i fiind cam departe de Regele lor. In capitolul partidelor model, dela sfârşitUl volumului ,
vom găsi şi o partidă relativă la un asUel d~
sfârşit de joc.
Insă nu ne este pHmis să conchidem că Negrul trebuia neapărat să evite schimbul la c6.
Aceasta pentrucă el obţine în schimbul pioni1or
slăbiţi o coloană deschisă, care permite aduce-rea
Turnurilor in joc,
Avantajul acesta poate adesea să creeze condiţ iuni favorabile pentru luptele jocului de mi jloc.
Se mai poate reuşi şi în a se debarasa de pionpl slab- a prin avansarea lui până la a4, pentru un schimb contra pionului advers - b, după
o forţaTe a aducerii lui la b3 (prin atacuri de
Turnuri).
Deci in cele mai multe cazuri astfel de slă 
biciuni sunt numai aparente. Pe de altă parte un
pion la c6 este câteodată necesar pentru o susţine 
re de înaintare in centr.u prin d5-d5. In plus
pianul c6 poate fi intrebuinţat la o înaintare, c u
scopul creerii unei presiuni oarecare asupra punctului b3 al adversarului.
In schimb dezavantajul unui schelet de pioni
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loanele deschise. Din contri,!, Negru l trebue să
utilizeze timpii câştigaţi , spre a- şi aduce in ante
Turnurile de pe una din coloanele deschise, mai
bine zis spre a-şi dubla Turnurile pe coloana "b";
chiar dacă pe această coloană nu este nimic
de atacat, pentrucă astfel va putea pătrunde pe
întâia sau a doua linie orizontală, spre a ataca
pe cale laterală pionii albi. Prin această manevră,
care ameninţă jocul adversarului, se limit ează
acţiunea figurilor sale, condamnându-Ie la un joc
de apărare de pioni.
De fapt , jocul Negrului se desvol1ă cu superioritate, ca în partida următoare:
1.
2.
3.

Nf3 xc6
Nc6-e4

4.

a2-a3

Ta 8~b8
Tb8-b2
Nc8-e6

TJ8-b8

Coloana "b" se află in posesia Negrului.
Albul a r putea incerca să intre în posesÎa coloanei "d", dar aceasta nu ar avea nici o valoare,
Nebunul dela c6 impiedicând o pătrunde r e la d7.
Albul este condamnat la o lipsă de a cţiune ş i
Negrul va putea să obţină decizi unea, dac ă reuşeşte să răpească pionului c2 orice fel de apărare.
De fapt există manevra c7-c5~c4, urmată de

f'-f5.

Se slăbeşte pun·ciul €6, pel"miţându-se Albului
incerce o contrarr.anevră de atac, printr'o pă
trundere pe coloana "e".
Deaceea Negrul este obligat să schimbe cât mai
curând un Turn, ca epoi Regele singur să poată
fi deajuns pentru a apăr a coloana "c".
Aceste considerente ne explică mutările :1J·mă·
t oare :
să

5.

Ti l - el

6.

h2 ~ h3

cÎ-c5
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In asemenea poziţii se ivesc adesea
Inainte ca Turnul să poată

neplăceri.
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astfel de
în joc,

ieşi

mai trebue să se piardă o mutare, spre a se face
un loc de salvare pentru Rege.
.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

cu

Tel-e3
TalXbl
Rgl-h2
Ne4 - f 3
Nj 3-e2

c 5_c4
Tb2_bl +
Tb8Xbl+
f7-j5
Rg8_j 7

ameninţarealTe3_ . c3

11.
12.

Te3-c3

Tbl_b7
Rf7-1 6

Nu merge Ne2 X c4, din cauza lui Tb7---c7

13· 1 2-1'
Albul vrea

să inchidă

calea Regelui negru spre
In schimb, Negrul ocupand coloana "d" cu Tu'rnul taie d'e finitiv calea
Regelui alb spre flancul luptei, adică al Damelor.
d4. dar nu poate

reuşi.

13.

Tb7 _ d7

14. Rh2_g 3
Rg3_j3

Td7 _d 4
R J6-e7

Te3_e3
Rf3- g3
e2_e3

Td4 _ d2
Ne6 _ j 7

15.
16 .

17.
18.

Re7_d6

Al" fi fost greşit Td2-a2, din cauza răspun
sul ui Te3 x e6+.
Af'um pionul Il nu mai poate fi salvat.
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1 9.
20.
21.
22.

23.

24.
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a3 _ 04
Ne2_j 3

g7_g6
Td2_a2
Ne6_d5
TaZ-al
Tal_a3
Ta3_a4

Nf3_dl

Te3_el
TeZ-d2
Td2-c2

I n fine 1
obţine

avantajul material. O dreaptA
pentru lupta de obţinme a cOloanei
d eschise "b", încă din jocul de mijloc (dintr'o
p artidă Lamrd Ed. LaskeT).
Negrul

recompensă

***
văzut

cum pesedarea coloanelor deschise
<de către Turnuri pcat.:: aduce victorii, operanc u-se prin limitarea mutărilor adversarilor.
Vom vedea şi cazuri in care o mai bună mobil itate a figurilor uşoare aduce şi ea victorii. Astfel se .confirmă, în mod pr~ctic, că cele prevă
zute odată cu discutarea principiilor generale,
Am

:!!Ount exacte.

Putem deci,

fără

a ne teme de o contrazicere
legile următoare, pe care
le m~morăm şi să le respectăm cu

serioasă, să fonnu.lăm
u rmează

să

:sfinţenie:

I. Atacurile trebuesc dirijate, in general, numai
<contra unar obiective care pot fi fixate sau le gafe de câmpurile lor;
II. când unnărim numai izgonirea vreunei fi guri adverse dintr'o poziţie dominantă, o vOm
face numai dacă propriile noastre figuri nu îşi
inrăutăţesc poziţiile lor sau dacă pionii noştri,
.care atacă, nu aduc slăbiciuni in scheletul general al pionilor noştri ;
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de piolli aduc în gene ral

slăbirl

poziţii.

Aceasta din două motive: ori ajungem la side a avea pioni înapoiati, ori ei slăbesc
}lutcrea de apărare a flancului Regelui noslru .
dând inamicului posibilitatea de a pătrunde cu
figuri prin câmpurile mai slab păzite;
IV. atllcurile bazate şi pe o colaborare depioni sunt indicate numai atunci când se poate
conla pe o concentrare rapidă şi superioa ră a
fi gurilor noastre. astfel ca să se poată impiedica
('oncentrarea figurilor adverse; şi
V. mutările de pioll i trebue să devină foan e-rare in jocurile de m ijloc.
In această rază a jecuIui se vor uliliza principi al numai figuril e. Regulă: "Activitatea prin c i p a lă n jocului de mijloc aparţine figu r ilor".
t u aţi a

***
In jocurile de m ij!oc, pt:ntru a maoevra C;.J:
succes, este neVOe să se recunoască precis care
s unt slăbiciunile poziţiei adverse.
NumaI astfel se poate ajunge io situ" L ţia de a
şt i cum trebue să dirijăm atacurile viitoare.
In cele mai mudte cazuri vom găSI ac~te sllibici uni în poziţiile pionilor. Să nu uităm nici odată faptul, că ' o greşeală în aşezarea unei. figuri mai poate fi adesea reparată ; gratie mobilil i liiţji ei, dar că o greşeal3. făcută cu o mutare dp·
pioo nu mai poa te fI niciodată reparată.
A-ceasta -este şi explicaţia, dece va fi greu dediutat puncte de atac comra figurilor, care ştim
dl pot fugi uşor dm locul ales pentru atac. L '.J:
pioni cazul este contrariu.
Cân d pozi ţ ia adv ('. ·~ă nu ofer ă in că s lăbiciun i.
vom avea d rept p ro !:l ! ern ă principa l ă de rez ol va~
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01sirea manevrelor t l.\ctice şi strategice. care să
incerce provocarea l'r,or astfel de slăbi ci u ni .
In comentariile partidelor, dela urmă , voi 1ncn ca să scot in evidenţă cat mai multe principii..
( '&1 mai multe metode tactice, care să servea scă.
la complectarea celOl' ce s'au expus până acum.
Astfel vom reuşi să cugetăm ca adevăraţii şa
h ~şî.i. Cititorii nu VOI fi m~apărat obligaţi să mai
l :1 t ăcească prin labirintul c~etărî.lor de delslii ş i
vor trebu i să-şi Încarce memoria cu' ace lenenu'
mărate variante r edate În majoritatea tralalelor
dc-'ipre jocul de şa l l.
InceTC deci să c'lnll'ibui la desvoltarea !:!apacit ă ţii de descurcar€' in jocurile de mijloc, chiar
f5 l"ă a pretinde cititorilor o cunoaştere perfe c t ă .1
Jl e număratelor desrt,ideri.
Alegerea partidelor ~~ It: făcută astfel, ca el€'"
s5. se afle intr'o oareCiI're corelaţi e directă cu cele
î revăţa te in capitolt:~C! deschiderilor.
Inainte de a trece h, ce rcetarea partidelor, e st.e
l1(;voe să aduc un m:c studiu referitor la "\m ::,l~
concepţii ::uperîoare asupra felului de conducere'
a jocului de mijloc. Acest studiu se adresează j ucătoriior puţin mal ;l\'ansaţi, precum şi celOr m ai
puţin v e rsaţi , după ce vor fi st·udiat bine părţii !::
expuse.
Principiile urmălozre sunt descoperite de marele teoretician mod<'fn Niemzowitsch si au o
importanţă covârşilOare pentru modul de joc al
tuturor jucătorilor mal buni, in special cei sovietici,
In cele expUSe anterior (in acest capitol), s'a
vorbit mult despr~ felul de exploatare al sl ă bi
ciunilol", iar în capitolele despre deschider i s·a:
vorbit despre strategia legată de noţiun ea posedării de centru.
Principii le acestea generale r e pre zi nt ă ,de fa pt.

·nu
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:t ezultatul unor eforturi făcute de jucătorii din
teoriei clasice.
In utimele deceni~, acestea au fost perfecţiona
Juate. Câţiva maeştri, intre care Alechin, Niemzo.w itc/.l. BTeye'r, Reti, etc., au descoperit principii
n:ult superioare.
Incep cu o mare descoperire a lui Niemzowitcl1.
Foarte răspânditâ e$te ideia greşită, de a se soe oti necesară metoda strategică după care se preS Uptm6 că orice mutare trebue să aibă de scop pro~poca

,ducerea imediată a unui efect vizibii.

Astfel se tinde în a căuta permanent numai
de ameninţare sau numai mutări de apă
.rare, quasi directă, adică numai mutări care să
mutăl'j

raTeze

ameninţările.

Celelalte feluri de

mutări,

.ca de exempht:
de retragere pentru cO::t."ecLlri de poziţii, mutări pregătitoare, etc. nu
I,rea sunt luate în ccnsiderare.
Principiul cel nou ne spune că adevăratele mutari Poziţionale pot fi considerate numai acelea
>ca.re au de scop asigurarea poziţiei şi aceasta
d intr'un punct de vedere superior celui de până
;acuma.
E bine să ne obi~nuim cu ideea că astfel de
mu~ri nu vor fi în viitor şi în general , mutărj
d e ameninţare şi nici de apărare.
Necesar este de a se şti cum trebue să ne pu.
nem figurile in contact cu. figurile adverse, dar
şi cu toate celelalte alE> noastre. Aceasta în mnanentele strategice de o mai mare importanţă.
Când un jucător poziţional, adică unul care in
ţE'lege cum să-şi asigure poziţia în sens superior,
joacă cu ·un jucător de combinaţii, poate ajut1Re
;;3desea să trăiască 'un astfel de moment.
Jucătorul de cOl:n.binaţie, adică acela care ştie
.:să atace energic, se aşteaptă numai la două femut ări liniştite,

mutări
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Iuri de mutări: fie la o mutare de apărare, fie
la un contraatac advers.
Dar adevăratul jucător de poziţie îl poate surp rinde cu o mutare care să aibă un sens cu totul
neprevăzut. El poate alege mutări care aw de
scop să aducă unele figuri proprii în contact dilect cu un punct-cheie.
Astfel de contacte se dovedesc a fi aducătoare
de minuni, aceasta .penlru simplul motiv, că pOz iţia se face mai sănătoasă.
Şi atacul inscenat este foar te uşor respins. De
exemplu: apărarea unui cămp, care nici nu este
a lacat.
Jucătorul de poziţie nu apără acel câmp numai
pentru a-l Flpăra, d clr ctin simplul motiv că el ştie
ce figura respec tivă va deveni mai tare prin cont actul făcut cu acel punct.
Chestiunea aceasta va mai fi studiată la anal1za
n oţiunii de "supraacoperire". Acum un exem plu
p ractic , ce ne va lămuri pe deplin.
Există prejudecata că in partidele cu r ocade
diferite, jocul trebue să se continue pr in a tac'Uri
grăbite , date contra poziţiilor Regilor adverşi.
" Şi cine răzbate inainte, trebue să câştige".
Această idee este falsă şi nu poate aparţine de
cât unor diletanţi. Partida următoare ne va lumina:
ALB: Niemzowitsch
1910
1.
e2_e4
2. Cgl_j 3
3.
d2_d 4
4. C j3xd4

NEGRU: N.N.
e7_e5

Cb8-c6
e5Xd4
d7_d6

o mu t.are relativ bună pentru un ju<:ător defensiv. cu ideea continuării : Cf6, Ne7 0"'0 şi cu
incercarea de a presa la. e4.
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6.
7

8.
9.
10.

CbI_e3
Ni l _e2
Nc1_e3
Ddl_eZ

ŞI

T.\CTI C&

C g8_[6
Nf8-e7
Nc8_d7
a7_u6 ?

1 2_13

O-O

0_0_0

b7_b5

Nr. 42
Acest a lac nu este În s ă indicat. Dar
N.N., făcând ultima mutare, nu putu
ţină

exclamaţia

cunoscută:

jucător ul

să -şi

re-

să

în-

"Acum poate

!", El se aştepta neapărat la răspunsul lL
g2-g4, gândind in sine: "Cine va ajunge in{/i nte ?". Dar NiemzowHsch jud. altfel:

ceapă

1J

Cc3_d5!

Cu aC€astă mulare se ocupă punctu l inain tat
al coloanei "du. Albul satisface cerinţele unei a
doua legi a joculuI poziţiona], adică aceea de a
pedeps i - un atac greşit. . Aceasta se face printr'()
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p5 trundere in centril sau printr'o ocupare de pocentrale.
Jocul a continuat:

ziţii

11.
12,
13.
şi

albul

stă

Cl6Xd'
e4x d5
Ne3Xd4
mult mai bine.

Cc6Xd4

o poziţie centrală, care nu poate să~ i
nici prin încercatea: 13• ... Nf6 14. f4
Tfe8 15. Nf3 urmat de Thel.
Negrul a re acum un flanc descompus, deci o
ma re slăbiciune pentru final.
Putem afirma că mutarea Il. Cc3-d5 reprezin t ă o ad evă rată mutare poziţională.
Reg ul ă: Nu frebue să atacăm 01'icâ,~d, mai recomandabil fiind mutările de asigurare, acestea
.în sensul lor superior.
El

fie

posedă

contesta t ă

Alte e rori fundamentale, iyitc şi la jucători
foarle tari:
Aproape toată lumea crede că în jocul de poZitie, problema prmclpală al' consta in primul
rând, dm acumularea de mI C I avantaje, pentru
c a ele să poată fi speculate in jocul de final.
In fond nu este tocmai astfeL Acest principiu,
desigu.r fundamental, poate fi conside rat n u mai
ca principiu de al doilea ordin.
Adevăratul joc moderr, de poz i ţie pretinde inainte de toate aplicarea "p1'"incipiului puevitării".
Atât atacul, cât şi apărarea sunt probleme subordonate unei profilaxii energice, executatA după
un plan d~terminat.
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Voi indica Însă acum.3. un exemplu de o "eliberare" neraţională.
In poziţia diagramei m', 43, Albul permite adversarului să joace mutarea de elIberare e6--e5 r
aceasta cu mutarea lui b2-b4. Dece? Pe drept ?'
Mutarea e6-e5, in elIte poziţii similare, fa ceparte din categoria mutări)or de eliberare, pentru
că ea caută să degajeze o poziţie strâmtorată, reprezentând chiar o r,cţ.iune de centralizare, Mar,evra este îndrepta tă Cf:ntra tendinţei Albului dea învălui jocul prin cor,traacţiunea începută peflancul Damei cu b2-b4.
Albul este acela care a jucat de fapt bin e~
pentrucă după:

1.

b2_b4

2.

d4xe5

3. Ncl_j4!
Ddl Xf3
h2_h3
5.
4.

e6-e5 ?
Cc6X e5
C'5X(3+
Dc7_d8

urmat de Tal-dl şi de ocuparea câmpului d4"
(câmp de blocare) de ditre un Cal sau un Nebun,
el are un joc superior.
Negrul, ştiind dela ir,ceput că se află in\r'Ull'>
dezavantaj de tempo, putea să se aştepte la aces t
insucces, cu încercarea de "eliberare" ,
Al doilea exemplu (diagrama nr. 44).
In acest caz vom vedea că nu pot fi împiedI cate, in durată, inaintările de eliberare, când ele-ajung, la momentul oportun, a fi indicate.
ln astfel de cazuri se va urmări numai ingreuerea realizării lor, f';ră a ne încăpăţâna in a leimpiedica, cu orice preţ.
După mutArile:
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de eliberare, flicule de ploni, prezintă o importanţă capitală în toate jocurile de pozIţii.
Impiedicarea acestora va trebui să fie înteleasă
<:a o "prOfilaxie" cu o tendinţă spre "exte.rior" .
Concepţia profilaxiel spre "interior" este mult
mal delicată.
Aci este vorba de ceva rău, care nu a fost niciodată inţeles ca a tare, dar care poate fi de mare
efect desLructiv.
Răul cons t ă În faptul că propriile figuri nu
sunt deloc in legătură sau sunl numai Într'un
contact Insuficient cu punctele s trategice proprii
cele mal importante .
Aceasta consti t ue răul, ca'fe ne face să satisfacem
<erinţa strategici de il supra apăra propriile noa stre puncte strategice importante.
Aceasta Înseamnă cre-area unei apărări mai numeroasă decât atacul ce s'ar pulea da asupra
acestor puncte.
O regulă fundamentală : "A tât punctele slabe
cât şi cele mai tari, deci tot ce poate fi considerat ca punct strategic important , necesită o
su praapărare".

Executarea manevrei se face de figulrl. Acestea
dobândesc o şansă de recom pensa re, tocmai pentru faptul că a j ută la apărarea unor puncte de
importanţă strat egică.
•
Avem nevoe de două observaţii l ămuritoare:
1. Punctele de blocadă se dovedeSc in toate
împrejur/hiile a fi câmpurl bune. O figură, ajunsă într'un câmp de blocadă, obţine acolo pe neaş 
teptate o forţă activă. Ea obţine şi o poSibilitate
de a acţiona spre. exterior (dinspre câmpul menf 1onat).
Acum Ideea de supralpă r are reprezintă o formă

"
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mâi largă a Ideii schiţată anterior. De exemplu :
Supraacoperirea unui pion înaintat şi tare.
Să luăm cazul pianului e5 din diagrama nr. 45.

Nr. 45
Apărarea prin d4 nu este suficient1\.. pentrucă
la c6-c5, Albul Intenţionează să joace d4 X0.5, pă
răsind baza lanţului şi ocupând câmpul elibefat d 4.
Supraapărarea se va face astfel:

9. Cbl_d2

Cg8_e7

10. Cd2 - f 3!
11. .Tf l_el!

Ni 8-b4

Ce7 - g6

cu scopul de a ad\l:e Nebunul la e7. ca apoi
urmeze 17-16.

12.

e2_e3

13.

NcJ_j4!

Nb4 ._a5

.să
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A treia sU}JraQcoperire.-

13.
14. Nf 4_g3
15. Cf3-g5

0- O
Na5_c7

Acum se descoperă existenţa unei forţe tnterne
a sttpraacoperirii. Figurile supraapărate, în apă
renţă fără viaţă (Cf3, Nf4 şi Tel), desvoltă deo'
dată o forţă considerabilă.
15.
16.

Ce2-f 4
17. Ddl_ g4
lB. Te l_e3
(mai bine era NdB)

Tj 8-e8
Cg6-h8
Cd7-f 8
1>7_06

Cf 4-h5
Te3_f 3
Ch5_16+

Ch8_g6
Te 8-e7
Rg8-h8

22. CI6Xh'
23. Cg5XI'+

CI8Xh'

19.
·20.
21.

Te7Xf7
24. Tf 3Xf 7, cu un joc câştigat.

Supraapărarea unul punct strategIc Importa.!t
s'a dovedit a Ireprezenta intreprinderea unei acţiuni bune. Recompensa nu a întârziat
a Se
produce printr'o rază ciestul d'e mare de acţiune
a figurilor supra apărătoare.
Incă un exemplu important.Partida Niemzowitsch-Alechin 1925 (diagrama
nr. 46).
Ultima mutare a lui Alechin a fost:

14.

1a care a urmat:
15. Ta1-dl

Dc8_f5 !

M I::T O OE S TRAT E OI CE $ 1 TACTI CE

Nr. 4tl
Nîemzowî tsch continuă jocul printr'O manevră
puţin probabil :

eu un efect
16.
17.

Tdl ~ d2!,

urmat de:

Tfl ~d l

De ce? Pentrucă Dd3 forme.ază acum punctul<:heie al poziţiei.
Acest punct necesită astfel o supra apărare şi
in adevăr, numai dupi:l câleva muthi, Turnurile
dela dl şi d2 se dovedesc luptătoare foaTte bune.
Ele pot apăra de minune pe Regele lor.
Partida a continuat astfel:
16.
1 7.
18 .
19

Df 5_g5
Nb6 _a7

Tfl-gl
Ce2~f 4

Ce7 - f 5

Cc3~b5

Na7_b8

Aţum Albul ar fi trebuit să urmeze cu Td2-e2,
urmat de Td el, cu care s 'ar fi dovedi t calitatea
bună a r.lanevrei de supraapărare.
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contra dT-lui Torrasch, Niemzoobţină o poziţie tare de atac,
. mulţumită unei supraacoperiri raţionale. Baza
a celui al ac a constat din punctul tare dela e5.

u:itsch

re uşeşte să

Nr. 48
In diagrama nr. 48 lipseşte pianul dela e5. Astfel rolul 'l\J.~·nurilor este redus, ele necontribu ind
de cât la păzirea pionuJui dela d4~ Este explicabil
că în astfel de cazuri nu poate fi vorba de nicio
şansă pentru un atac viilor.
In rezumat: Legea de supraapărare este 'Va labilă numai pentru punctele tari. Punctele slabe
pot fi supraacoperite numai în cazuri excepţio
nale, adi c ă dacă ele servesc la susţinerea de
puncte tari.

In

afară

••
•
existent;! acestui

de
principiu, teoria
dispune şi de ideea unei "mobHităţi ge·
nerede" a unei mase de pioni, care poate servi la
fGnnularea ur.ui principiu fundamental a l jocu-

m odernă
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In tare de egalizare prin d2-d4, cu debarasarea
pianului inapoiat dela d2. Aceasta se poate face
mai devreme sau mai târziu, sau chiar acum.
Albul a jucat corect astfel:

dur-ă
Şi

17.

i2- i4

Dd8_ e7

18.
19.

e3_ e4
92- g4

Nd7_c6

care Albul a

cÂştigat uşor.

intr'o partidA ton tr::.

lui Rubinstein (l926},

!\"€mZowitsch nu s'a grăbit să se debaraseze de

plOnul inapoiat:
c2_ c4
1.

c7_ c5

2. Cgl ~f3
3. ehI _ e3

Cg8-f6

d7-d5
Cf6x d5
Cd5 _ b4
e7_e6
eb8_c6

4.
c4 X d5
e2_e4 !
5.
6. Nf l ---:-c4
7.

O- O

La 7.... ", a6, Albul nu r'aT fi grăbit să avanseze pianul d, pentrucă după 8. d4 cXd, 9. DXd4
DXd4, 10. CXd4 NeS, 11. Ne3 NXd4, 12. NXd4
C e2, 13. TactI CXd4, 14. TXd4 Ce6, 15. Td2 b5,
wrmează Nb7 şi Re7 cu egalare.
Dacă s'ar fi jucat 8. d3 , aceasta după ce inainte
s'ar fi intet'calat (1.3 Cc6, Albutl ar fi avut după
Ne3 o poziţie pregătită pentru atac.

8.

d2_d3

Cc6_ d4

Altfel ac fi urmat aS.

9.
10.
.şi

Albul

c5xd4

Cf3Xd4
Cc3-e2

obţi ne, după

12-f4, o

masă

mobtlA de
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de Nc4. (A se vedea partida

Pentru o complectare a cunoştinţelor necesare
conducerii jocuhri de mijloc este absolut necesar
să studiem cu atenţie po.rtidele model, care ur-·
mează.

Comentând aceste PllMide, caut pe cât este poSibil, să complectez multe din legile fundamenlale, nedescrise încă in capitolele precedente. In
aceste partide am incercat pe alOcuri să aprofundez şi U'J1e-le jOC'Ua'1 de final, fără cunoaşterea
cărora nu poate fi înţeles joood de mijloc.
Va fi necesar ca intr'un al doilea volum, să
mai desvolt o teorie complectă a acestor importante şi fine feluri ue jocuri.
Volumul acela va trebui să aibă şi mult~ partide celebre, alese special pentru a arăta cum înţeleg maeştrii să speculeze la sfârşitul partidelor,
cele rn.ai mici avantaje obţinute in jocul de miloc şi câteodată chiar in deschideri.
Cu această ocazie-, rog pe cititori să-mi trimită
observaţiile lor, astfel ca omisiunile sau erorile să
poată fi avute în vedere in viitor:

CAP. 1II

PARTIDE COMENTATE

PARTIDA Nr. 1

GAMBITUL REGELUI REFUZAT
Alb: D,,·. Tartakow(T
Negru: BURN
1.
2.
3,
4.

e2-e4

e7-e5

{2-/'

Nf8-c5
a7_d6

Cgl-f 3
f4Xe5

Un schimb incorect! Deschider~a coloanei .,d"
o activitate prea mare pentru Dama nea.gră. In schimb, coloana deschisă "f" nu constttue
(l compensaţie
pentru Alb, dacă nu reuşeşte să
inchidă diagonala Nebunului dela c5, care împiedică rocada şi nu dă timp Turnului hl să ajungă la fl. Albul doreşte prin c2-c3 să realizeze
inaintarea d2-d4,
Această man~vră estE~ aici îndoelnică, ea nece.sitând prea multe mutărI de pionj, Negrul putând Între timp să desvolta.1.igurile.
Partida aceasta ne arată cum trebue să se pro.fite de un sistem de deschidere greşit.
"Oferă

••

5.

d6xe5

c2-c3

Cb8_c6

Negrul nu poate impiedica prin Ng4 inaintarea

155
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d2---d4, din cawza faptului că Dama se poate des'
lega cu ajutorul şahului dat la a4.
6,

b2-b4?

Mutare lipsit1\. je sens tactic. Continuarea
7. b4-b5, nu aduce câştig de pion din cauză că
U!rme~ză 7.... C(l5 8. C X e5 Dh4 + .
Albul neglijând de$voltarea, nu face decât să
slăbească câmpul c3 şi pi:mul b ÎtnSuşi.
6.
7.

Ni J-b5

Nc5 _ b6
Cg8-f6 !

pionul e4, C8lre şi-â pierdut ap1\.rarea
Cc3.
Contraatacul Negrului este aci indicat. Deschiderea coloane! "e" va fi favorabilă Negrulul, după
ce va fi făcut 0-0 şi va fi jucat Ti8-e8. Astfel
s'ar prolta de faptul că Albul nu poate foca intre
timp.
Se

atacă

natura iă

8.

Cf 3xe5

Mal bine efa de

apărat

pianul e4 cu Ddl -e2 sau

d2-d3.
O-O!

8.

Pregătirea unui atac· strălucit. In ' orice fel ar
bale acum Albul la c6, deschiderea coloanei "e"
ii va deveni fatală.

9.
Du pă

Ce5xc6

9. NXc6 bXc6, 10. CXc6 urmează De8 cu
Nici 10. d4 nu mai ajută. căci poate urma
C Xe4 , 11. 0-0 CXc3 cu joc superior.
câştig .
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slăbiciunea

câmpu-

9.

10.

Nb5xc6

Albul nu poate j.uca NXe4, nici N X a8, pentru că:
in primul caz (Il. NXe4) ·a r urma:
.....
11 ... Dh4 + 12. Re·2 (Forţat, căCi la 12. g3 UIfmează 12 ... DXe4 + cu câştig) 12 ... DXe4 + , urmat
de 13 .... Na6+ şi câştigă; în al doilea caz (II.
NX(8) ar ·urma:
11 . ... Nf2+ 12. Re2 Ng4 + şi 13. Dd3+ şi mat
la mutarea următoare. (La 12. RO, Na6+ 13. d3
N Xd3 + şi mat la mutarea urrn:ătoare
11.
d2_d4
Dd8_ f 6 !
12. Nc6xe4
Df6_h4+
13. Rel_d2
Dh4xe4
14. Dd1-f 3
De4 - h4!
15.
g2_g3
0

La 15. DXa8

15.
16 .
17.
18.

urmează

Df 3- e3
Thl-el
Rd2 - c2

Răzbunarea înaintării

19. # b4xa5
20. Nc1-a3

Df2 + cu

câştig

de

Damă.

DM_ g5 +
DgS _ d5
Nc8 _ g4
a7-a5!

pianului b.
Ta8xa5
c7-c5

Cu aceasta se procedează la ruperea flancului
pionilor albi.
21.
d4xc5
Ta5xa3!
22. Cb l xa3
Sau 22. cSXb6 T Xa2 + , 23. TXa2 DX a2 + , 24.
RcI Nf5, cu joc câştigat.
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15-7
Nb6Xc5

22.
Restul nu contează.
23. De3_e5
24. Rc2_b2
şi

Albul a abandonat la mularea 30·a.

•••
PARTIDA NT. 2

CONTRAGAMBlTUL F ALKBEER
Alb: Leonhardt
Negru: MARSHALL
1.

e2_e4

2.

12-1'

3.
e4Xd5
4.
d2-d3
5. D crlXd3
6. C bl-c3

e7-e5
d7-d5
e5-e4
e4 Xd3
Cg8-16

Ar fi greşi t să se joace acum c2-c4 pentru a
pionul dela d5. Aceasta pentrucă Negrul
ocupă repede cu T.uil'nul, coloana deschisă "e" în
timp ce Albul nu poate găsi timpul necesar asigurării poziţiei Regelui. Ca de ex.: 6. c2-c4. Nf8
-cS, 7. Cgl-f3 O-{J, 8. Nfl-e2 Tfe"S, cu ameninţarea Cf6-g4 sau Cf6-e4, urmată de Nf2+
sau Cf2.
apăra

6.
7.

Nf8-c5
Ncz-d2

Desigur că Albul ar fi preferat să joace 7. Ne3,
ca să in ch idă diagonala, dar ar fi pierdut repede
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rocada, din cauza mutării Dd8-e7, ceeace ar fi
fost nefavorabil odată ce coloanele centrale sunt
deschise.

o-o

7.
8.

0-0_0

Cb8_d7

9. Nil-e2

Cd7-b6

10. Ne2-f3

Nc8-g4

11. Nd2_e"3 ?

Cum Albul nu şi-a terminat încă desvoltarea fIgurilor, trebuia să aibă ca primă gil" ljă să scoatl
Calul dela gl. Era deci mai bine: 11. N X g4 C X g4,
12. Cf3. Acum negrul obţine coloana deschisă "e",
cu un câştig de tempo.

11.

Nc5Xe3+

12.

Dd2 x e3

Tf 8-e8

13.

De3-d4

Dd8_d6

Negrul urmăreşte cucerirea pionului d, aceasta
pentru a echilibra situaţia materială. Astfel poate
lăsa pe Alb cu un desavantaj pentru final:
expunerea prea mare a pionului alb dela 14.
14,

h2-h3?

Albul abandonează apărarea cânwuluî 93, o
strategie gresită în finalele de Cai. Acest firul
este de prevAzut. De â1tfel pionul f4 pretinde o
posibilitate de apărare viitoare prin g2-g3.
Astfel pionII 9 şi h devin slabi, Regele alb
of1ându-se pe partea cealalt!!. a tablei. MarshoLl
ne învaţă cum trebue câştigată o astfel de poziţie. Deet era mai bine Nf3Xg4, urmat de Cgl-13,
JArl intercala rea vreunei mutlri de pian.
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14.
15. Cgl X f3
16. Thl-el
17. Tdlxel
18. Cc3Xd5
19.
g2-g3

15~

Ng4Xf3
Ta8_d8
Te8xel
Cb6 Xd5
C/6Xd5
h7-h6

'o supapă de degajare, pentrucă se ameninţa
mat prin e8. Astfel de mutări nu sunt permise in
stadii timpurii, adică înainte de a şti dacă se
ajunge la finaluri de Turnuri.
20.

a2-a3

Albul se teme, ca după 20. DXa7 să nu urmeze
Cd5-b4, 21.DXb7 şi să nu se mai poată apăra
de alacul p~liculos înscenat cu Dd6-c5.
Intotdeauna după facerea rocadelor diferite,.
adică pe fhincuri opuse, există pericolul unor a1.aCUTI rapide de pio>ni.
Aceste atacuri sunt greu de înţeles, mai ales de
jncepători. Ele pretind o experien ţ ă mai mare.
20.
21.
22.
23 .
24.
25.

Tel-dl
Dd4Xd6
Td1Xd6
Cf3-d4
Cd4_e2

a7-a6
Cd5-f6 !
Td8Xd6
c7Xd6
Cf 6-e4
Rg8-/8

Regele negru porneşte să atace pionii albi slă
biti. Regele alb nu poate să se apropie de ei,
fără să piardă vreunul, aceasta din cauza . şahu
lui, care poate fi dat de Cal.
26.
27.

c2-c3
Rcl_c2

Rf 8_e7
Re 7_e6

METOOF STRATF.GICE
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28.
b2-b3
29. Ce2-d4+
30 .
h3-M
31.
c3-c4
32 Cd4-e2
33. Rc2-d3
34. Rd3-c3
35.
b3-b4

Albul

TACTICE
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e6-f6
h6-h5
Ci 2_e4
Rf6-f 5
Ce4-c5+
Rf 5-g4
Cc5-e4+

36. Rc3-d4
şi

e4

ŞI

Ce4 x g3

abandoneeză.

Partida aceasta ne invatA c5. modul de comportare în jocul de mijloc este În funcţie de cunoaşterea jocurilor de final.

•••
PARTIDA NT. 3

DESCHIDEREA ITALIANĂ '
Negru: .v. Ba-rdeleben

Alb: STEINITZ
După

mutări

cunoscut ele
1. eZ_el
2. Cgl_j3
3. Nfl - c4
4, e2-e3
5. d2_ d4
6. c3Xd4

Steinitz, se decide
continuă cu.:

să

introductive :
e7_ e5
Cb8 _ c6
N/8_c5
Cg8- f6
e5xd4

NeS-b4+'
joace un JOC de gambit

,i

7. eb1-e3
Bardeleben răspunde imediat cu continuarea, care
conta atunci ca mai bună.
d7-d5 ?
7.
urmea ză :
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Cf6 '>( d5
Nc8-e6

Mutarea din text pare bună, dar Steinitz dovecontrariuL După 9....... CXb3 ar fi urmat:
10. b Xc3 NXc3, 11. N Xf7+ cu recâşiigarea figurii
sacrificate, aCEasta în cazul că Negrul ar lua Nebunul.
.
Dar d.upă 11. ... RfS, 12. Db3, ar da o poziţie tare,
pentrucă după: 12 . ... NXal, se joacă 13. Na3 +Ce7
şi 14. Tel.
Aceste exemple r!.e arată cum pot fi specula te
iiniile deschise. Revenind la jocul lui Bardeleben ,
se poate menţiona că în jocurile deschise cu dueIUTi aprige date de figuri, orice tempo are un
cuvânt hotărîtor de zis. Deaceea era mai bine să
se bată la c3 şi să se facă rocada.
Sieinitz profită acum de această negHjare şi
dă mai mttlte lovituri tari. Urmează:
deş i e

10.

Ncl-g5!

Putem analiza modul in care se conduce alacul. Dacă s'ar răspunde cu 10 . ...f6, Nebunul dela
e6 ar pierde apărarea naturală a pionului i7 şi
ar urma legarea prin 11. TfI-el. Dacă Dama
neagră s'ar duce la d7, Albul ar obţine un avantaj cu continuarea: 10, ... Dd7, Il. NXd5 NXd5, 12 .
Tel+Ne7, 13. CXd5 DXd5. 14. NXe7 CXe7, 15.
De2. Ro~da neagră ar fi permanent impiedicată.
Impiedicarea rocadEaor constitue o metodă bună in
jocurile de a tac. Aceasta se face prin specularea
raţ ională a coloanelor deschise.
Bardelcben se vede forţat a retr age celălalt Nebun, pentru a ajuta jocul de apărare. El joacă:
10.

Ni S- e7

11
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continuă:

11 Nc4Xd5
12. Cc3Xd5
13. NgS X e7

Ne6Xd5
Dd8 Xd5

Cc6xe7

14. T fI-el
Schimbând trei figuri, Steinitz reuşeşte să impiedice rocada adversă, pentrucă dacă Dama ar
apăra Calul cu Dd6, ar urma De2.
14.
15. Ddl_e2

Nu Dd6, pent'ru a se evita
16.

/7-1'
Dd5-d7
şahul

dela b;i.

TaI-cI

Turnul ocupă coloana deschisă , int.enţîonân
du-se să se joace eventual Tc5, cu. ameninţarea
Td5 şi exercitarea unei presiuni la e7.
Ocuparea coloanelor deschise ,c u Turnuri constit ue o regulă, executată adesea chiar mecan,ic,
adică chiar când nu există încă un plan precis

de

luptă.

16.

c7-c6

o mare

eroare!
Cu 16. ... Rj7 jocul ar mai fi fo!;t satisfăcător,
graţie existenţei pionului izolat la d4. La 17. Dc4+
exista răspunsul Cd5. urmat de Te8.
Sacrificiul 17. De7+ este incorect şi poate fi
urmat de: 17 . .. DXe7, 18. TX.e7+ RXe7, 19.
T Xc7+ Rd6, 20. T Xg7 Thc8, 21. g3 T e7, cu joc
bun.
17 .

d4_d5!!

Un sacrificiu de pion cu Scopul deschideni de
alte lirui pentru at ac. Se mai pregă t eşte un ] 0('
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Inceputul unei

arlevărate comb Inaţii strălucit.<:!

22.

!

Re8-j 8!

Negrul lasă Dama in priză , dar ameninţă mat
la el. Dacă 22 .... RXe7, atunci: 23. Tel+ Rd6
(23 .... Rd8, 24. Ce6+ ) 24. Db4 + Re7 (24 .... Tc5.
25. ,Te6+), 25. Ce6+Ro8, 26. Dj4+Tc7, 27. C Xc7
ş i câştigă. Dacă 22 . ... D x e7, atunci 23. TXc8+
T Xc8, 24. DXc8+ şi câştigă. Partida a continuat
astfel:
23.

24.

o
Dacă

goană

R18_ g8

Te7-f7+!
Tf7-g7 +!
interesantă

Rg8-h8

a

25. Tg7 >(h7+
26. T.h7_g7 +
şi

unui

T,urn

neapărat.

24 . .. Rj8, atunci: 25. Ch7 + etc.

Stetnitz avu ocazia de a

Rh8-g8
Rg8-h8
anunţa

un mat in 9

mută'Ti, CU:

27
28 .
29.
30.
31.

0h4+
Oh7 +
Oh8+
Dg700 8
32. 0f7+
33. 018+
3' Cf7+
35 . Dd6 =1=

+

RX97
RI8
R,7
Re~

R,7
Rd8
0,8
Rd7

Una din cele mai frumoase partide jucate
astăzi.

O

odw(lTa'ă capodope1'ă şahist a !

până
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PARTIDA Nr. 4

DESCHIDEREA SPANIOLA
Alb: TEICHMANN
1.

e2 _ e4

2.
3.
4.

Cgl - f3
~ i l_b5
NbS - a4

Negru: Rubinstein
e7-eS
Cb8-c6
a7 - a6

Prin continuarea NXc6, Albul nu poate dovedi
a7-a6 -este o pierdere de timp. Priru schimb
se desvoltă jocul Negrului, pe ntrucă după d7Xc6
se deschid liniile Damei şi ale Nebunului c8, Negr ul răIDânând chiar cu. avantajul perechii de Nebuni. In aces tea există o compensa ţ ie suficient§.
pentru dublarea pionilor, Faptul că. d!Jp:i d2-d4 .
Albul schimbă la e5 şi obţine un pion în plus pe
flancul Regelui şi că Negrul nu poate cu cei patru pioni de pe flancul Regelui să desfacă formatia celor trei pioni albi, ar face ca aceasta să se
re s imtă În final.
Dar in cele mai multe cazuri nici n;u se ajunge
în final , Negrul putând forţa victoria printr'un
atac datorat unei desvoltări mult mai bune.
Am avea de ex. continuarea:
4. NXc6 dXc6, 5. d2-d4 Nc8- g4! 6. d4Xe5
DdSXdl + , 7. R X dl 0-0-0+ , 8. Re2 Tde8, Negr ul recâştigând pianul cu un' alac puternic.
In partidă s'a continuat:
că

4.
5.

O- O
6. Ti l - el
7. Na4-b3
8.
c2 - c3
Poziţia

rioare.

Cg8-j6
Ni 8-e7
b7-b5
d7-d6
O- O

aceasta s'a discutat În capit.Plele ante-
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Dacă Albul ar voi să aleagă unul din sistemele
indicate, care ar rezulta din înaintarea în centru
prin d2-d4, ar trebui să joace mat întâi h2- h3.
ca să impiedIce Nc8- g4, deoarece Calud dela f3
este necesar apărării câmpului d4. Aceasta atâta
timp cât Calul negru mai stă la c6.
După 9. h3 Ca5, 10. Nc2 c5, 11. d4 De7, 12. Cbd2
Ca5-c6, se obţine o poziţie in care Em. Lasker
a jucat contra lui Tarrasch sacrificiul de pion,
13. Cd2-fl. Dr. Tarrasch a continuat cu c5Xd4,
14. c3Xd4 Cc6X d4, 15. Cf3Xd4 eSX d4 şi a intrat intr'o poziţie dificilă, după continuarea: 16.
Nc1-g5, urmată de Ddl-dJ. DificultătIle provin

din cauza faptului că figurile Negrului ajung cu
greutate pe flancul Regelui.
Albul are in afară de şansa de atac şi posibilitatea de a recâştiga pionul d4, iar Negrul rămâne
cu un pion slab la d6.
Mai târziu , teoreticienii au fQSt de părere cli
Negrul poate accepta acest -sacrificiu , ciar că ar
trebui să reţină Calul la c6, plasându-l €ventual
favorabil la e5 prin care dispare ameninţarea tare
e4-€5, cu care Lasker a reuşit să câşttge prin
Ng5

şi

Dd3.

Dacă

Albul ar juca imediat 9. d2- d4, Negrul
are ocazia de a răspunde Cu următoarea manevră de sacrificiu: 9. d4 Ng4 , 10. Ne3 CfXe4, 11.
Nb3-d.5 Dd8- d7, 12. Nd5Xe4 d5, 13. Nc2 e5- e4,
14. ~3! Nh5, 15. Cf3-e5 . NX dl, 16. C X d7 NXc2,
17. CXf8 TaXf8, Albul obţinea un Turn contra
unui Nebun şi unui pion, fără însă să dobândească vreW1 avantaj, neexistând nicio coloană deschisă pentru. valorificarea Turnului. In schimb,
Negrul ameninţă cu un atac tare, declanşat prin

/7-/5.
Intr'o

partidă

Colle-Ed.

Lasker

s'a continuat
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cu: 18. Cbd2 f7-f5, 19. f2-/4 Cc6-d8, 20. Cdb3
Cd8-e6, 21. Cb3-c5 Ce6Xc5, cu remiză.
Şi alte contfnuări ale Albului
au fost analizate de Alechtn, Telchmann etc., Negrul obţi
nând regulat cel puţin remiză.
In partida din text s'a continuat astfel:

9.

d2-d3

Cu mutarea aceasta mal puţin agresivă, care nu
mal pune Negrulul probleme in centru, Albul
pregăteşte' ,in schimb un atac pe flancul RegeluI.
Aceasta printr'o desvoltare Înceată cu CbI- d2
-ll-g3.
Dar Negrul dJspune de timpul necesar pentru
o contraacţiune centrală:
9.
10 N b3_ c2
11. C bl - d2
12.
a2_ a4

Cc6_a5
c7-c5
Ca5_c6

Această înaintare provocatoare a unei poztţl\
expuse a pion ului b5, este totdeauna bună când
Negrul nu poate să evite schimbul la b5.
Motivul: Turnul al, care nu poate ajunge uşor
la o conlucrare cu celelalte figuri de pe flancul
Regelui, găseşte ocazia să se schimbe sau să activeze pe coloana "a" .
Oricum, pianul b5 rămâne slab pentru jocul de
.
final.
.
Dar dacă Negrul poate, fă ră alt desavantaj, să
joace b5-b4, ca În această partidă, atunci a2---a4
rămâne lipsit de sens. Mal mult chiar, plonul a
al Albu.Jui rămâne slab pentru final.

12.

Nc8- b7

~lF.-rOOE
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unui

joc

greşit.

Nebunul c8 este necesar pentru apărarea
diagonalei c8-h3, mat ales că trebuia evitată stabilirea unu! Cal alb la f5 . Fără de apărarea Ne'
bunului, Calul va trebui să fie izgonit prin
g7- g6, ceeace va duce desigur la slăbirea flanculuI Regelui. Indicat era b5-b4 sau Nc8- g4,
cu con tinuarea Dd8-e7 şi d6- d5 , Negrul reuşind
să cucerească coloan a d esch isă lod",

13. C d2- f 1
14. C f 1_ g3

Od8 -e7
g7_g6

Slăbirea !

Albul va trebui acum să se asigwre contra tentativei de spargere d~-d5, ca apoi să treacă la
alacul indi cat contra Regelui negru.
TaB _d8

lncerc<:.rea d5 este

16.
a4 Xb5
17. Ddl _ cI

împiedicată

de NXf6.
a6 Xb 5

Albul scoate Dama de pe coloana "d", care desigur că va 11 c ucerită de Negru cu d5 şi d5 X e4.
Ti 8_ e8

17.

Aici trebui.a juca t după indîcat.iile date la mu tarea precedentă:
18 .
h2_h3
Se

pregăteşte

Înaintarea pionulul

18.
19. Tal x aB

f.

TdB-aB
TflBxaB

169 .
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Nb7-c8
Cj 6-e8
Ne7x g5
Dc7_ e7

20. CJ3-h2
21.
12-14
22.
14-15
23. DclX95

Rubinstein caută salvarea in schimbu.rile pe
care Albul le evit1\., pentru motivul c1\. figurile
albe pot intra mal repede pe flancul Regelui.
SI este 'mai mult decât probabil c1\. după efec iUarea schimbului N€bumului de pe câmpurile negre, sl1\.biciuniJe dela h6 şi j6 să devină fatale.
24.

25.
26

T el - jI

Se ameninţa Ch2-g4,
Cg4-h6+.
27.

De7-j8
Dj 8_g7
g6-g5

Dg5-h6
Dh6-cl

Ch2_g4

28. Cg4 X16+

cu

urmar~a

j5Xg6

şi

Ce8 _ j 6
Dg7XI6

,
Unul din Caii atacatorului a fost schimbat, dar
celălalt reuşe~te singur să pătrundă în câmpurile
slăbi te.

29.

h3_ h4!

cu scopul de a croi un acces pentru Damă la h6.
Dacă Negrul bate urmează: 30. Cg3-h5 Dd8, 31.
DM D18. 32. Cf6+ .
29.

30. Cg3-h5
31.
15-16

h7_ h6
D j6-d8
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de
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inţeles.

3l.

Rg8_h7

32.

h4Xg5

33

Ch5_ g7

34.

Nc2-dl

Nc8-g4
Rh7_g6
Dd8-d7

35.

Cg7-f 5

Ng4 XI 5

36.

"Xf5+

Rg6_h7
h6xg5
TaS-Q8

37. Ndl-h5

38. Dc1 xg5
39. Nh5-g6+

f7Xg6

40 . Dg5_h4 ::p

Teichmann ne învaţă cum
de şah trebue să-şi subordoneze' planurile generale unor planuri tactice, condiţia fiind
de a se menţine pe una şi aceeaşi linie generală
de conduită.
De sigw' că trecerea dela jocul poziţionat la
acel de combinaţie a fost deasemenea Interesantă
In

această partidă,

jucătorul

şi instructivă.

In partida următoare mai avem un exemplu aoferit tot de marele strateg Teichmann.

semănător,

•••
PARTIDA Nr. 5
DESCHIDEREA SPANIOLĂ
Alb: TEICHMANN
Negru: Schlechter
Primele zece

mutări

exact ca în partida a nte-

rioară.

11.

Cu toate

DdB--e7

Cbl - d2
că

nu s'a jucat

încă

d4, mutarea acea·
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sta nu poate fi consideratii ca o pierdere de tempo, pentrucă se pregăteşte viitoarea înaintare
d6-d5, bine inţeles după ce se va fi jucat
Cb8-c6.
12.

Cd2-f 1

Ca5 _ c6

13.

CfI - e3

Nc8-b7?

Indicat era să se joace alCl Nc8- e6, care ar fi
uşurat degajarea d6-d5, Negrul obţinând o desvoltare perfectă.
Incercarea Albului de a juca ulte~ior 14. d4,
ca să impiedice d6-d5, ar fi fost tardivă , pentrucă Negrul ar fi putut răspunde cu :
14 .... c5Xd4, 15. c3 X d4 e5Xd4, 16. Cj3 X d4,
Cc6Xd4, 17. DXd4 Cg4!, cu avantaj poziţional.
Nici 13. Ng5, inainte de Cf1-e3 nu ar fi dat nimic, din cauza continuării: 13 .... Ne6, 14. Ce3
Tad8, 15. d4 c.xd4, 16. cXd4 eXd4, 17. CXd4,
CXd4, 18. D X d4 De5! cu '\ll1 final mai favorabil
pentru Negru ..
Mutarea din text nu este bună , pentrucă NebUnului c8 îi înouba paza câmpuiul f5. A urmat
14.
15.

Ce3-f 5
Nc1 - g5

Tf8- e8

Cf6- d7

Mai bine era Ta8-d8, ca
cu d6-d5.
16.

se

poată

continua

Nc2- b3!

Figurile Albului
advers.
16.
17.

să

atacă

cu' efect flancul Regelui
Cd7-j8

Nb3- d5!

ALt; JO CULUI DE

22.
23.
24.
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Dh5 X h7+
Dh7Xf5+
Df 5_g6!! poanta!

Rg8_ 18
R18_g8

Se Împiedică g7-g6 şi deci şi aducerea Damel
negre în apărare. Nu mai exi stă astfel nimic de
făcut con tra ameninţării:
Tel-e3-f3, respectiv h3.

24.

Dc7- d7

25 . Tel _ e3
Negrul abandonează.

o partidă minunată, in care se dovedeşte că
un bun jucător de poziţie trebue să joace perfect
şi in jocurile de combinaţie.

•••
PARTIDA NT. 6

DESCHIDEREA SPANIOLĂ
Alb: ALECHIN
1.

2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

e2-e4
Cg l-f 3
N II-b5
Nb5-a4
O-O
d2 _ d4
Na4-b3
d4 Xe5
c2_c3
Tf l-el

Negru: Niemzow itsch
e7_e5
Cb8-c6
a7-a6
Cg8-f6
Cj6xe4
b7-b5
d7-d5
Nc8-e6
Nf 8_ e7
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Unica a l ternativă pentru Negru ar fi ca după
11. Cbl-d2 să poată schimba Caii; dar ea nu
merge, pentrucă Albul se desvoltă mal bine,
neobţinându-se nimic În sensul indepărtărli slă~
bici unii dela d5.
După 10 .... 0-0, mutarea Il. CbI-d2 este mai
bună decât vechea mutare 11. Cf3-d4, flancul
Dame! trebuind să se desvolte inainte de a se Întreprinde vreun atac.
S'a mai crezut că, după Il. Cf3-d4, Negrul
trebue să schimbe la d4 [de ex. : 11. ... Dd7?, 12 .
Cd4Xc6, iUrmat de Tel x e4, cu joc bu.n] şi că Albul ar reuşi să facă din pionul c 7 un pion inapoiat cu simpla mutare Ncl-e3. Acestea din catu:ză că Negrul trebue întâi să apere Calul dela e4,
cu h7-h6; toate contra ameni~ţărli 12- 13 şi
h2-h4.
Insă în anul
1912 s'a descoperit o nouta te
senzaţiona l ă. (Varianta BTeslau), care reuşeşte să
răstoa~ne mutarea Cf3-d4.
Aceasta se face cu următorul joc de sacrificii:
. 10 .... O-(), 11. Cf3-d4 Cc6Xe5!, 12. f2-/3
Ne7-d6, 13. f3XC4 Ne6-g4 , 14.Ddl-d2, Dd8-h4
cu atac decisiv.
Partida din text a continuat altfel:

10.
Nb3- c2
12. Cbl_d2
13. Cd2- b3
11.

Ce4-c5
Ne6_g4

O-O
Cc5 - e4

Dr. Lasker a jucat contra lui Janowski (19 12):
Cc5- e6; dar a ajuns intr'o

poziţie nefavorabilă,

ilceasta din cauza slăbirII flancului Regelui, for \ a lă de mutarea 14. Ddl-d3.
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Mutarea din text reprezintă numai in apar enun sacrificiu; de pion, pentrucă după: 14.
Nc2Xe4 dSXe4, 15.Ddl Xd8 Ta8Xd8, 16. Cf3-d4
Cc6 X d4, 17. Cb3Xd4 Ng4-h5, Albul nu poate să
joace 18. TelXe4 şi aceasta din cauza continuArii: 18 .... c7-c5, 19. Cd4-c2 Nh5-g6 sau 19.
ţă

Cd4-f3 Td8-dl + 20. Cj3-el Nh5-g6,
Te4-e2 Ng6-d3 şi 22. Te2-e3 Ne7-g5.

Au urmat

21.

mutărî1e :

14.

Nc1-f 4

15.
16.

e5Xf 6 e p.
Ddl _ d3

17-15
Ce4Xf 6
Cj6_e 4 ?

Mutare care pierde pionul c, pion,U;l d ne mai
având susţt.nerea viitoare. Se putea juca NXf3 17.
DXf3 Nd6, cu retragerea ulteriOjlră a Calului dela
c6 şi făcând ca pionu l d5 să poa t ă .fi apărat prin
c7-c6.
Dacă Negrul voia să păstreze per echea de Nebuni, trebuia desigur să permi tă sJ ăbirea lui 96.
La 17. Nh6 putea să urmeze Tf8-f7, iar in
urmă se putea goni Nebunul cu Calul f6, dela g4
sau g8. Negrul ar fI găsit în coloana desch isa
,,f" o btl1lă cont r~şansă.

17.

Nf 4xc7

Dd8 _ d7

Nu D Xc7 din cauza lui DXd5+ .
18. Cf 3- e5
19. Nc7Xe5

Cc6xe5
Ne7 -h4

[19 .... TXj2?, 20. T X e4 Nf5 , 21. Dg3 ±J

20.
21.

Ne5_g3
h2xg3

Nh4X 93
Ng4- f 5

..-\LE JOCUL\JI DE
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Aici .se mai putea juca TJ8 Xf2!, pent r ucă
22. Te1Xe4, s'ar fi continuaf cl:! NJ5, 23 .
RX f2 J\T X e4, urmat de Df5+ şi NXc2, cu un joc
Egal.
Acum jocul ~e pierde repede:
du pă

22. Dd3- d4
23. TaI - dJ
24. Cb3-d2

o

ultimă

încercare

T18-d8
Dd7-c7
Ce4Xf 2
disperată.

25. Nd3 X l5
26. ~e 1 X dl
27. Nf5 - e6 +
28. Ne6 X d5
29. Cd2-e4
30 .. b2- b3

Cf2 X dl
Dc7 X 'g3
Rg8- h8
Ta8-c8
Dg3- h4
Tc8 ......:.c6

A lbul obt ine un pion liber, care decide

31. Dd4 - f2
32. DI 2_ 1 3
33.
g2)< f 3 etc.

uşo r.

Dh4 - h5
Dh5 X I3

Negrul a abandonat la a 46-3: mUIlfe .

•••
PARTIDA Nr. 7

JOCUL CELO,R PATRU CAI
.A lb: Ed. LaskeT
1.
e2_e4
2. CgI-13
3. Cbl-ţ3
4.
12

Nfl - b5

Negru: D. JANOWSKl
e7_eS
Cb8':"" c6 .
Cg8-16
Nt8-b4 ~ - ~;.
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Albul a r fi tre buit să apere inainte p lanul j . cu
m utarea 15. De2 şi ar fi pie rd ut jocul, după rriut ările : 15.
Tfg8, 16. Tigl Tg6, pentnucă după 17.
T gI X g6, f7 X g6, Negrul atacă cu Ta8- f8 punctul
j 3 pentru a doua oară.
I n.e ă cu Nebunul la 04, Negrul nu poate răz
bate. Ar mai putea urma: 15. o" Tfg8, 16. T gl 93, Tg8-g6, 17. Nh4, cu prob abilitate de remi ză.
Acest fel de jocuri sunt evitate in concur suri,
ele fiind dificile şi rezultatele lor fiind prea neo ••

sigure. .

Continuarea cea' mai

întreb uinţată

după

7.

N c1 - gS a fost: Nb4 Xc3, 8. b2X c3 Cc6-e7. Ru-

perea 9. Ng5 X f6 nu este pe ricu l oasă; in capitolu l joculuI de mijloc s'au arătat argumentele.
Insă prin 9. Cf3- h4, Albul obţine, cu pregăti
r e:l a tacului f2- f4, un joc mai b un, aceasta desi gur din cauaa coloanei desch ise "f".
Răspunsu l 9.... Ce7-g6, ca după 10. Ch4X g6
s ă se continue prin capturarea planu lu i 17, deschizând coloana pentru T urn ul f8, nu d ă un joc
promiţător, pentrucă Albul obţine avantaj de fin a l printr'un schimb al pionu.lui f cont ra pio'
nu lul negru. e, ceeace face ca el să intre aproape
"Cu un pion în plus în final.
Cei trei pioni negri de pe fb.ncu l Regelui sunt
pa ra lizaţi de cei doi pionî a lbi şi n u se 'poate obţ i n e u n pio:! liber·
Nici încer carea 9 . .. . CI6-e8, cu intenţia de a
se debarasa prin 17-16 de neplăcutul Nebun de:ta g5 şi ca apoi să se. contin ue jocul i n cent r u
~rjn c7~6, Ce8-c7 şi d6- d5, nu r euşeş t e, Albul put ând apOi folosi co loana deschisă " f " pentru Înscenarea unui atac decis iv.

ALE J OCULUI D,I;
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Dt:: exempllL:
9 .• ...Cfe8, 10. Nb5-c4 Rgh8. 11. !2- f4 /7-.f6.
12. Ddl-h5 f6Xg5, 13. f4Xg5 etc.
Din aceste motive s'a renunţat la continuarea
7 .. .. Nb4 Xc3 , urmată de Cc6-e7. In partidJ. din
text, Janowski recurge la un joc clasic, caracterizat prin manevra Nb4Xc3, urmată de Dd8- e7
şi de Cc6-d8-e6. care disp ăruse din prac tică,
pen trucă Albul poate cu Tfl -e l, d3-d4 şi evenlUai Ng5-cl - a3 să forţeze schimbarea pionulu i
ce ntral negru şi deci să obţină avantajul. Dar el
înt ăreşte metoda prin jntercalarea mutării h7-h 6!,
du pă care Albul tre bu~ !::. !:"' ::-ronunţ e, dacă ,:rea
s au nu v:·::\, sa menţină legătura Calu: ..;: dela f6.
D acă ~e menţine legăt ura , Nebunul nu mai poa ~ ...
<'ju nge la e3 şi nu va mai putea hărţui Dama
dela e7.
Avem con tinuarea partidei:
Nb 4 x e3
h7_h6

7.

8.
9.

b2Xe3
Ng5_h4

Dacă Nebunul se retrage acum la el (sa u la 1::3),
Negrul poate intra ir. -..·ariama cu contin uarea
Cc6---4!7-gF;. Acum continuarea 10.Cf3-h4 ar ff
51..L.1, ;';egrui pud••• j :'~'.!l 97-g5. Această înaintare este aci jus t ificată , pentrucă .i,.ei:·~:~ :-rin aducerea Calului D:.me! la g6, joacă cu o figură in
plus, având bune şanse de atac. Acesl at ac poatu
fi pregătit cu Rg8- h7, Tf8- g8 şi Ce7 - gtJ- j4,
e tc.

9.

Od8 - e7

Aic! :nsa ar fi prematur 9.... 97- g5. Albul
p.utând răspunde imediat ClL: 10. Cf3Xg5 h6A fl5.
1~.

Nh1'<ţ5,

c5,ş t:gii.:::!

;::-::-:.

!,:",~!",(>\I"<'

f? -.f4,

MI::'rO DE STR ATECICE
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j4 X eS, care dă un atac dublu asupra Calului
dela 16; toate acestea inainte ca Negrul să- I poa tă deslega sau sll-l poată apăra suficient.

10. DdI_d2
11.
d3 -d4
12. Dd2-e3
13. De3 xf3

Cc6 _ d8
Nc8-g4
Ng4XI3
Cd8-e6

AI fi fost greşit să se joace acum g7-95 , urmat de e5Xd4, ca să se încerce câştiga.rea unUI
pion. De ex.: 13 .... g5, 14. Ng3 eSXd"4, 15. Talel! d4 Xc3, 16. e4"'-:e5 cu joc s uperior.

14.

Negrul

Nh4xf6

ameninţa să

atace cu g5

şi

metoda indicată la mutarea a nO
oua.
14.

după

De7 X!6

15. DI3xl6
16,

Cef4,

.'X16

NbS-c4

Cu intenţia de a schimba Calul, care adesea e:ile
mai tare in ftna1.
Jocul UIl'mează:
e5Xd4

16.
17.

Nc4 xe6

)ii.

c3Xd4

f7x e6

In finalul următor , Albul are mai multă li bertate pentru jocul Turnurilor. Poziţia pionilor
negri este mai bună, cei slabi putând fi apAraţi
de Rege. Pionii albi a2 şi c2 sunt insA prea departe de Regele lor.

ALt: JOCULU I Dt:
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Albul trebue deci sA aibă
poalA deschide vre-o
Dame!.

nu-şi

grijA ca Negrul să
pe flancu l

coloană

Nr. 55
18.
19.
20.

Tal _ bl
Tfl - dl

Ta8 - c8

21.

Tbl _ b3

b7_ b6
Tf8 _ d8

Albul trebuia !:iA lase Negru]w coloana "e" sau
coloana "c" . La 21. d4-d5, ar fi UMn al e6 Xd5, 22.
e-4 X d5 c7-c6 cu remiză.

21.
22.

Tb3 - g3

Aci era Indicat

+-

i2- f3, cu

de mat.
Jocul a continuat :

a meninţările

d6- d5

feri rea Regelui

de

MiC rODK
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23.
24.
25.
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Rg8- f 7
e4Xd5

Td8 X d5

a7_ aS

Tg3-a3
f2- f 4?
cosIă

O rroa re care
'ra3 d3.

un

..

pio:1..

E:-a

de jucat

c7-cS
Tc8 d8

25.
'
26. TaJ -e3
27. TaI bl
28. Tb l '< b6
29.
h2 - h3
:;0 . T bG- b5
31. Tc3 _03
32. c2-c4
33. T03 - g4
34. Tg4- g5
h3-h4
35.

Td5 X d4

Td4 X f4
Td8 _ d2
Tf4-f 2
f6-{ 5
{5_{ 4

h6- h5
Td2x a2

mat prin Tf2 . e2_cl şi T02_01 _
Tf2 - b2
35.
Ta2 Xb2
36. Tb5 X b2
37. T ţ/5X h5?
Mutarea de pierd ere. Trebuia luat pi a nul c.
După a5_a4 ar fi urma I TeS - aS şi după 37 .. _
Rf6 , 38, Tc5x o5.
Se

a01enin~a

37.
38.

Albul

a5 - a~

a4-03

Th 5 X c5

abandone ază.

PARTIDA NT . 8
APĂRARE

7 RANCEZA
Negru: B!(nl ro

Alb: CAPABl...A NC A
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Negrul asig ură câmpul f7 şi pregăteş t e a vansarea centr a lă d7--d5, cu sco puL de a înce rca s ă
distrugă ce ntrul Albulul. Te ndinţ a de s vo[ t ăl'ii unui atac nu t rebue desconsiderată in ace as t ă ap ă rare, Albul poa 1e i i adus fO:l.l'le uşor in t r 'o :-:1'
t uaţie de de fens ivă în cazul că nu joacă mut ări
le corecte, Contra mutării d7-d5, Tchigm'jll a
recomanda t 2 Ddl - e2, cu intentia de a sch imba
pril!.: 3 e4 X d5 Dd8xd.:; spre a putea caşti,gd cu
4, CbI---c3 un tem po, Dar TaTT(/lich ră sp u nse inainte N f8- e7 sau c7-c5; nu imediat d7 -cl5 .
Tactica lui Tchigorin s 'a dovedit dificilă şi jocul acesta a fost apr O:l pe abandonat. SI.eillilz u
av-UIt alte I r tf' n ţfl EI a l'Qnli nu a t. cu 2. 34- .e5,
dorind să li'lpl edio.":;,: ieş i reu Ca lului lu f 6. E L mai
urmărea şi împiedicarea ur,.!: avansări ult e r ioare
a nionului negru de la e6.
lJar nici plar'l<: a(:csla nu s'a dovedit a fi (,-.. :1,
Pionul e5 devine uşor un oti,::-ctiv de ... t"c. el este prea inaintat , prea departe CI::" baza :1.: : ':le ;Jlecare. In plus ~e m:l i pierc;l:: un tempo in jocul de
desvoltare: două mt:juri. consecutive c u ace l aş
pion.
Cel mal ~ ndicat joc pt;:nt ru formarea unu i ce ntru tarc de pioni este , următorul :
2

d2 - d4

d7 - d5

Deoc ~ ~ nd .! tă NE:-grul ata că . L a n ţ ul de plon i es te
deja 5tabil (d4, d5 ). Există o tensiune centra l ă,
pianuL d4 este, oprit putând deveni un punct de
atac apt:oplat. ace lsta prin c7-c5,
Să irlelege m c ă It'ebue .. ă c xi"te rr l:l i m ulte posibllită ~i de luptă, chia r del::l înce pu\. Asupra [elUll' llor dt> co ntinuare opiniile ,m r:. t ~ ; a ~ t ăZ I impâr-

''''11'"1'0 0 1:: ST R A TI::G ICI::
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ţ i te . Aces t
luocru a fost menţionat la tratarea
deschideri lor.
Morphy a preferat schimbul : 3. e4Xd5 e6xd5,
mulţumindu-se să păstreze numai tempou.l inceperii partidei. Dar jocul de vine cam monoton;
lipsesc punctele de atac.
Am tratat mai pe larg desavantajele mutării
3 e4- e5. Metoda a treia, aceea a desvoltărti fi.,gurii, pare cea mai bună . Se poate alege intre
continuârile: 3 Cbl- c3 Cbl-d2 şi Nfl - d3 .
Capa blanca se decide pentru :

3.

La care

C b l -<;J
p rim eşt e

Rubinstein'

r ă spun s ul

3.

Negrul

recomandat

de

.

dS X e4

renunţă

la

poziţia

tare a pianului dela

plenul RegelUI alb şi deschide coloana "d", Jocul este deja deschis.
Fostul campiollJI\ondial Lasker ţinea \a acea:;tl

d5,

înlătură

co.nt!nuare .

Cb8 - d7

4 . Cc3 ;( e4

Se pregăt eşte continuarea Cg8-f6, ca după
.~chimbul dela f6 s ă se poată lua cu acest Cal.
Se ma Î

jo acă

5.

aci

şi

4.. Cg8-f6.
Cg8- f6
Cd7 Xf 6

Cgl - f 3

6. Ce4xf6 +

.Joc absolu:1 egal in felul
chiar in numărul lor.
Există totuşi o deosebire
dispune de o superioritate
Damel iar Negrul pe cel al

de

forţe

desvoltate

şi

fundamentalA: Albul
de piOOi pe flancul
RegelUi.
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Numărul mai mare de pioni de pe flancul Damei C6te in general avantajos în jooo.rIle finale,
aceasta pen1.ru motivul că Regele a~vers, dupA
efectuarea rocadei celei mici, se afl ă prea departe.
Albul mai are şi avantajul stăpânlrii câmpului central e5 (prin Cal şi pion). Un desavantaj
al Negrului mai constă şf in faptul că Nebunul c8
este închis, el putând fi adus in joc numai cu
pierdere de timp (pe la b7 sau d7). Capablanca
recunoscând toate acest.ea, ştie in continuare cum
trebue să profite · de ele.

7.

La

Cj3 - eS!

ră spunsul

7.,. b6, ar urma B. Nb5+ şi după

Nd7, 9. Cd7, CfXd7 , l(! . Df3 urmat de Dc6,cucare
poziţia

Negrulut ar deveni mult prea comprimată.
Capablanca joacă cu aceeaş figură de două
ori in deschidere, strategia lui se dovedeşte a fi
fost ceva mai bUlnă.
Avem aici o excepţie la regula învăţată de a
se juca numai cu figurile nedesvoltate încă .
Deşi

Nf8 - d6

7.

8.

Ddl - f3

Albul evită schlmbllll. de Damă , inchizând Nebunul c8 in mod definitiv. Astfel Capablanca reuşeşte să parallzeze flancul Damei adverse. După
ce primul plan strategic a reuşit , urmează o manevră de asigurare contra ameninţărli 9.... N X eS,
10. dXeS DaS+, cu câştig de pion.
Apoi va urma lin joc dirijat asupra flancului
Regelui negru.
Urmează mutări care · sunt uşor de înţeles:

IRR
c7 - c6

8.
9.

e2-c3

10.

N cl - g5

11

N!1":'d3

O-O
N d6 -e7

NI'. 56

i\l~, ajuns la o poziţie destul de
~implă.
carese întâlneşte "c.e,:,ea cu oarecari mici schimbăr !.
Albul dispune de mai r.1uH teren; .el 2 :'~ ~gu.li
!TIai a<:live. Figtir:!::: boov<::r;;arul:.:!. sun t destinalc
numai apărării (Ne7) sau sunt seollse ufară d in
lup tă

(Ne8).

Da r şi a c eastă poziţie este capabilă de a ofe ri
le zis~~ nţă, atât timp cât poziţia ptoni !or nu este
sd nmcinali:;.
Albu l va trebui d provoace o as tfel de slă
bire . Aleasta n u poa le re\.<~i decât pe flancul Re gr!lui unde figu ri l e albe sunt m&.: cOl\centrutc.
1\11. IO!'!-'l" ll!'li ce urmă lO l re se I'e- f t::';:: numai ril

'l. LE JO C ULUI DE
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ataca r e directă a Regel ui advers. P r in N d.l se
planul, ameninţându-se Dh3 şi N X f6 cu
forţarea u.n ei mutări de pion. Dacă s'ar răspunde
Imediat 11.. .h6, aŢ ur ma 12 h2- h4, Negrul nepulâ nd bate cu Nebunul, ca să nu dEschidă o coloa nă fatală pentru Turnul h1.
~
Negrul vrea să evite slăbiciunile h6 şi g6 şi s ă
s e apere cu f7~f5 de aceea Blanco răspunde:
{'l

i niţia ză

Ci 6- e8

11,

Albul
ve rsi:

continuă

jocul de

slăbire

a plonilor

ad-

12 . Df3 - h3

Contra
decât

ameninţării

de mat, nu stau la dispozih6, g6 şi f5. La 12 ...
h6 decide repede sacrificiul de Nebun: 13 NgS X
h6, gXh6 14. DXh6 f5, 15. 94, Se ameninţă gXf5 cu
p ă trunderea decisivă a TurnuluI alb la gl. D.lcă
12 ... 06, atunci se iv eşt e o slăbiciune, pto :lUl g6
deven1!ld obiectiv de atac pentru plonul h2 şi ca
urma re iarăşi o deschidere de coloană pC:::1 tru
Turn.
Negrul alege mutarea cace pare a p , ezenta cel
maÎ mic desavantaj. El răspunde:
ţie

u rmătoa rele mutări:

17-/5

12

Acum incepe lupta contra pionului inapoia t
dela e6. Negrul a reuşit să asigure poziţia Regelui, in schimb punctul e6 s'a transformat intr'o
s lăbiciune evlde:ltă. Al bul pTegăteşte
măsuril e
tactice' şi tehflice pentru a cuceri acest ·puriCI.
13 .
J4.

Ng5xe7

O-O
~

'l J lfI

Dd8 X e7

T/ 8-/ 6
Ce8-d6

METODE Sl'H N ('E GICI':

190

Se simte nevoia de

8

ŞI

se aduce un Turn la e8.

16. Tel - eZ

NeS-d?

17.

TaB - eB

TaI-el

T A("~ l'I CE

,

Pentru realizarea planului strategic, CapaDkllica intrebuintează o fină manevrA. tactică, prin
inaintarea pionului d. Jocul este pregătit -astfel:
18.

c3- c4

Cd6-f7

Negrul intenţionează indepArtarea pericolosului
Cal dela e5, ca e ventual acesta să ntll poată lua
Nebunul dela d7 , atât de necesar apărării.
Mutarea NegruhLi mal ascunde şi o cursă. Albul ar putea, in aparenţă, să câştige un pion, cu:
19 C Xd7 DXd7 20. NXfS? C3. Ia TXf5 s ă joace 21
DIS: cu câştig. Dar se mai poate răspunde şi 20 .. .
Cg5, 2i Dg4 Tf5, ca după 22 DXf5, să urmeze
e X f5 23 T X e8 + R/7!, cu câştig pentru Negru.
Capablanca joacă in s ă curec l :

19

20.

d4 - d5

Te2 x e5

Cj 7x e5

g7- g6

Nu există altă apărare mai bună contra amenintArii 21, Nd3Xf5. Acum şi câmpul h6 devÎne
slab, Aceasta se va ve dea destul de curând ,
Se pare că pentru moment ar f[ intervenit ()
oarecare linişte. Niciunul din parteneri nu vrea
s ă ridice tensiunea din punctul e6,
Dai' Albul duce Dama pe campuri mai bune.
ea ne mai având efect asupra punctuluI 15.
21.

Dh3-h4
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r ăspunde apărând
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leagă · şi Dama neag ră. Negrul
Turnul cu Regele:

Rg8-g7

2I.
22. Dh4-d4!

Foarte tare! Acum se atacă flancul Darnei , 1u crându -se concomitent şi contra RegeluI advers.
Singurul răspuns indicat este:
22.

.'.

c6-c5

pentru a izgoni Dama alb ă.
Schimbul la d5 nu ar fi i ndr~ ptat situaţia. iar
deschiderea coloanei "c" ar fi fost În folosul aceluia caTe slă mal bine.

b7- b6

23. Dd4-c3

Se

împi e di c ă

accesul Damei la 11 5.

d5 X e6

24.

Pianul cade

24.

Nd7- c8

Retragerea se face în s pera nţ a de a SI:! re c<iş 1i 
pion~, până se va elibera Turnul prin Rg8.
Acest plan ar fi reuşit desigur, dacă Capablanca
nu ar fi restituit imediat pionu:l, ca in schimb să
poatA ajunge cu Nebunul la d5 . Cred deci că Negrul ar fi putut juca aici mai bine 24 .. . NeB, Pe n ~·
truci ar fi fost foarte greu' pentru Alb să dove.."
dească chtigul.

,a

25

Nd3 - e2!

Capabla nca

recunoaşte

bine

situa ţ ia:

el

dă

ime-

dial pianul. Dacă Rege le a r fi av ut () poziţie bună de retragere:, pen tru desleglrea Turnului, parti.da ne agră s'ar mai fi putut salva. Dar la g8,
d upă Nf3, 'l urnul nu poate să b ată, pentrucă s'ar
pierde o calttate. Ch iar Rh6 al' fi p e riculos. Toate
ace~'{'a au ro~t calculnte dina inte de Alb.
25.
'26, Ne2 - f 3

Nc8 X e6

RealizareJ poziţiei dorite. Secretul pierderii
jocul Ui de către Negru este de găsit în această
legare a Nebunului la c6.

Ry7-f 7

26 .

La mut ări de Damă, ca de ex : 26... Dd7. ar
arma lot 27 Nd5, Negrul neputând replica Ni7,
p entrucă ar urma: 28 T X e8 NXe8, 29 Te6 Dd8,
:10 DeS ele.

27,

Nf 3-dS

De7-d6

Blanro estc condamnat să vad ă jocul adversa ru lu.}. Ori ce mutare de pion ar slăbi şi ma i mult
pOZlti:!.

28.
29.

Dc3-e3
De3- h6

Te8 - e7
Ni 7- g8

Toate figurile sun t legate de câmpurile lor.
Acum Albul poate să înceapă devastarea pozi~iei Regelui n~gru, r.espeetiv distrugerea poziţiei
pionilor adverşi. Aeea-sta se obţine prin m l nevra de inaintare a propriilor pion!.
XXXI

A LE JOC ULUI DE

193

ŞAH

Negrul p3rallzat, nu poate opune niciun joc
salvator.
30.
3!.
32.

a7_a6

h2-h4
h4-hS
hSX96

15-14
h7X96

Dacă 32... TXg6, ar fi urmat: 33. TeS Xe6 Te7X
e6 34. Tel Xe6, cu câştiga rea Nebunului.

33. TeS xe6!

Negrul abandol1ează.
La 33 .• TXe6, ar mai 'urma 34 TXe6, TXe6 35
DXg6+ cu câştig de figură. Un exemplu drastic
de puterea unei legări in dlagG.1a l ă,
Manevra de capturare repetată cu Turnurile
şi nu cu Nebunul trEbue să fie meffiGrată,
Recomand un studiu aprofundat al acestei partide. In acest joc putem învăţa mult mai mult ca
dintr'o duzină de p3rtlde strălucitoare,
Partide conduse atât de metodic şi cu atâta
consecvenţă s t rategică sunt foarte greu de găsit
şi cu greu se va întrece partida comentată.

•*•
PARTIDA Nr. 9
APĂRAREA

A lb : D,. O!land

1.
2.
3.
4.
5.
6.
13

FRANCEZA
Negru: Dr. ESSER

e2-e4
d2_d4

e7-e6
d7_ d5

Cbl-c3

Cg' -16

N c l _g5
e4_e5
f','gSxe7

Ni S- e7
Cf6-d7
Dd8 Xe 7

ALE JOC ULUI
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9.
10.
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Cd7~b6

c2 ~ c3

O- O

/2_ /'

J7 - J6 !
J6xe5

Cgl - J3

Mu tare de asigurare a poziţiei Negrului cont r a
atacului pion(]or de pe flancul Regelui.
11.

J4xe5

Dacă imediat c7-c5,
b5 la d6.
12 Cb5 - a3
13 . NJ l - d3

a7 - a6
Albul poate p lasa Calu l

c7-c5
Cb8 - c6

Mutarea 13 . ... c5- c4 ar Ii aici dubioasă , falanga plonilor aLbi putând deveni foarte tare, Albul având posibilitatea de a manevra nes tinghe r it
de mobiltta lee. mal mare a figurilor saLe pentru a
a taca Regele advers.
Atâta timp cât Negrul reţ i·ne pionul la c5, o
parte din figurile albe sunt legate de câmpul d4,
ca re trebue sustinut.

14. Ca3 - c2
15.
O- O

Nc8-d7
T/8 - /4

Acum Însă , când Nebunul d3 trebuia să pără 
diagonala d3- h7 era de considerat mut a rea c5- c4. S'ar fi Izgoni t Nebunul şi Negrul ar
fi pulul ocurpa diagonala prin Nd7 - e8- g6.
Negrul nu trebue să uite că Albul d:spune de
t re i figu r i uşoa r e . El trebue d eci s ă adu că CEva
m a teria l de pc fl ancul Damel pe al R egelui.
D upă mutarea din text, Albul ar fi putu t continua cu; Ddl --d2, TJ 1-J2, Tnl - JI şi CJ3-g5 ,
ca să ob ţină sch imbul T ur n urilor şi să lase p f'"
Negru nu mai cu Dama În apăr a re.
se ască
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M.lI tare pare: Nd7-b5, 24. Nc2-d3 Nb5 X d3,
s'ar putea menţine Calul e4 intr'o poziţie dominantă. ŞI la 25. De3Xd3, Neg;rul ar fi
putut specula coloana .. f" cu g7-g5-g4.
Contra lui 23 .... De7-h4, Albul s'ar putea
apăra prin 24. Rhl-gI, cu toate că şi Negrul ar
putea desvolta un atac promiţător cu: Nd7-b5,
25. Nc2-d3 Nb5Xd3, 26. De3Xd3 Tf4Xf3!, 27.
g2Xf3 Ce4-g5, elc.
A urmat:

pentrucă

24. Tf 1_g1
25. Nc2X e4

D/7-h5

Tf 4 xe4

Aici se pul€a face cu d5Xe4 un pion liber şi
Iare, care susţinut de Nd7--e6, ar fi impiedicat
mult jocul advers.
26. De3-a3
27. Te 1-e3
28. TgI-e1
29.
h2-h3
30. Rh1-h2

Nd7_c6

TI 8-1 4
Dh5-f7

D17-15

Se ameninţa: TXf3, 31. gXf3 Dh3 +,
Dg3+, 33. Rfl Nb5+ etc.
h7-h6

30.

o

supapă

Da3-e7-e8,
13 la g5. •

32. Rgl

de sig:urunţ ă CQntra ameninţ ărit
care împiedică şi venirea Calului

31. Da3-e7
32. De7-b4
33.
g2-93 ?

Df 5- 96

Nc6 - b5

ME'rOD •.
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slăbire

principală şi deci o eroare dedslvă .
Albul ar fi făcut numai mutări de aştep
tare, ca De3, Dd2, era destul de greu pentru Ne.
gru să poată dovedi ceva serios.
Dacă

Te 4 X e3
Dg6- c2 +
Dc2- dl +

33.
34. Te I X e3
35. Rh2- g1
36. Te 3- el

Nu DXel? D Xel , 37. C X el Tf X d4 , cu joc

c âş-

tigat.
36.
37. g3 XI '
38. Rgl - hl
39 . Rhl - gI

Ddl

40. Rgl - hl
Repetări

d,

Xi 3

Df3- 9 3 +
Dg3Xh3+
Dh3- g3+
D9 3- h3 +

mutări

pentru a

câştiga

timp d,

gândire.
41. RhI - gI

Dh3- g3+

42. RgI - hl

Nb5- d3

Negrul

recâştigă

c âştîgat graţie

calitatea şi int,ră int,r'un final
faptului că obţine doi plont li-

beri,

43. D1>4 _ c3

o

ultimă

şansă

de

remizA.

era.

oferită

Db4-d2.

43.
44 . Tel x e4

Nd3-e4 +
Dg3 x c3

de

Al.~:

JOCULUr Dt:

45.
46 .
47.
48.

49.
50.
51.

52.

ŞAH
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d5 x e -1
Rg8-f 7
h6-h5
g7-g6
Rf7 - e7 '
Re7_ d7
e6xd5
Rd7 -e7

b2 x c3

c3- c4
RhI - g2
Rg2-g3
a2-a4
a4-a5
d4-d5
c4 Xd5

S'a ajuns la o poziţie în care Regele Alb trebuie să mute, lăsând ca unul din pionii liberi să
poată Înainta. De ex. : 53. Rf2 h4, 54. Re3 h3, etc .
A mal urmat:
53
14-f5
54. Rg3- f 4
55. Rf4 Xf5
56.
d5-d6+

Albul

abandonează

g6Xf 5
h5_h4
e4-e3
Re7-d7

acest joc pierdut.,

• ••
PARTIDA Nr. 10

GAMBITUL DAMEI REFUZAT
Al b : R. RET!
Negru: Snosko-Borowski
Londra 1922
l.

2.
3.
4
5.

d2 - d4
e 2-e4
CbI -c3
Nc1 - g5
' e2-e3

.Aci Negrul

ar putea Încerca

d7-d5
e7-e6
Cg8-f 6
Cb8_d7
Nf8 -e7
şi

variant a Cam-
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bridge -Springs : b.
c6, 6. Cf3 DaS, 7. Cd2 Nb4.
8. Dc2 Ce4 , 9, CdXe4 dSXe4, 10. Nh4! f5!, 11.
0-0. Se p3lfe că Albul are o poziţie mai bună
de plonl, cu toate figurile în joc, pe când Nebu nul negru este inchis la c8. In schimb pianul e4
Încurcă deocamdată jocul Albului,
Negrul posedând coloana "!,,. Probabil că cea mai bună continuare ar fi 12.
e5. Opiniile maeştrUor s unt
0.0

o ••

încă împărţite.

6.
7.

Cgl - f 3
Ddl - c2

0_

O

Continua.ea lUI Rubinste-ilt. Inte nţia este de a
urma cu 0-0-0 şi de a deslănţui un atac puternic de pion! pe flancul RegeJui.
Teoreticienii nu s'au pus încă de acord asupra
valorii acestei metode. Mulţi preferă continU':uea
discutată, în acest volum, În capitolul deschiderilor şi anume: 7. Tel. A1ţî1 joacă după idEea lui
Pillsbury: 7. Nd3 urmat de Ce5, cu păstrarea
unui avantaj poziţlonal mai indelungat. La mu '
tarea 7. Dc2, Negrul dispune de două contin uă rl :
7 . ... 06 sau 7. ... c5. Ultima este aleasă de
S nosko-BoTOWski.

7.

c7 - c5

Cu aceasta incepe chiar jocul de mijloc.
8. TaZ _ dl

Reti a lege altă s trat egte decât aceea a lui R ubins tein . Crcde m că pe drept. pen t urcă d upă
~ e xi s tă un mare pericol. Aceasta d in CM.Iza bunei cont inuă rt c7--c5. Da că Negrul a r fi
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10 .

h7-h6

lmediat 10 . ... Cb6 şi Cbd5 nu, merge, din cau_
za pierderii pianului h7; d(!aceea mai Întâi h6.
11.

Ng5-M

Cd7 - b6

Aici ar fi corespuns mai bine pOzitiei c()ntirwa~
rea lui Capablanca: Il.
Dd8-a5. Dama domină dela a5 orizon tala a 5-a, nestând de loc in ca~
lea altor figuri.
12.

Nc4-b3

Albul vrea să păstreze posibilitatea de a bale
de două ori la d5, în cazul că s'ar ocupa acest
câmp cu Calu l negru.
De altfel Nebunul stă mai bine la b3 decât la
d3, de unde ar Întrerupe liniile Turnului şi ale
Damei.
12.
13 .
14.

o-o

Nc8-d7
Ta8_c8

Dc2-e2.'

Cu buna mutare din text, Albul păstrează ava ...~ tajul desvoltării. Negrul nu poate juca acum
Cd5, pentrucă după schimb ar pierde pionul dela
b7: 14. ". Cbd5, 15. CXd5 , CXd5 , 16, NXd5.
Negrul are deci dificultăţi şi nu poate găsI o
continuare bună. Dorind ca totuşi să ajungă la
Cbd5, joacă la un eV€'Iltual câştig de calitate.
a7-a6

14.
cu

intenţia :

15 ... , Cbd5 ,

16. c x d5 e X d5,

17.

ALE JOCULL"! D E SAU
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N X f6 N X f6, astfel ca Albul s ă nu poată bale pia n u l de la d5, din ca uza lui Nb5!
15.

TJI - eI

Refi evită combinaţia adversarului,
ame ninţând cu Înaintar ea pianului dela d4 la d5. Acea ·

sIa graţie faptului că Nebu'I1ul de negru al

Negrului nu es te apărat decât odată.
Ne putem da seama cât de bine sunt plasate fig urile albe şi cum cele negre se cam incurca Înt re ele. Astfel, slăbiciunea aparentă dela ci4 se
transformă deodată intr'o forţă activă.

15.

o

Ne7_b4

apărare

con t ra

amen1ntării

d4 - d5, carc ar
15.
Nd6 (eventual
ş i Ce5). Mutarea 15 .... Te8 ar fi incurcat şi mai
mult jocul N€grului.
Reti îşi dă bine seama că poate tre:::e acum la
un joc de combinaţie şi co n tinuă partida astfel :

fi fos t

posibilă

şi

după

16. Cf 3- e5

Albul nu dă nicio .importantă pierderii eventuale a pianulUi dela c3, p2ntrucă ştie că ar decide repede jo<:u! prin : 16 .... Nc3 , 17. b Xc3
TXc3, 18. Cg4 cu ameninţarea cea tare Dd2 .
Recomand cititorilor să continue singuri această
variantă. Ei vor avea un bun exemplu de modul
de a sp2cula o lEgare de Cal după 0-0, aceasta când Nebunul negru este dispărut de ·pe
tablă.

Partida

continuă

16.
17 .

astfel:
Nb4 xc3

b2 xc3
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Negrul nu mai poate impiedica ruperea flanculuj RegeluI său, El caută o compensaţie într'un câştig de pion. Atacul lui Reti poate servi
de model.
17,

9 7- g 5

18. Nh4-g3
19,
h2-h4!

Tc8X e3

Cu ameninţarea 20. h4Xg5 h5Xg5, 21. Dd2 şi
aceel a unul atac dublu asupra lui g5 şi e3 şi cu
distrugere definitivă de poziţie. Negrul forţat să
se apere contra dublei ameninţări, este nevoit să
ofere Damei albe importantul câmp de alac:
19,
20 ,
21.

Cf6-d5
8g8_9 7
e6X d5

De2_h5
Nb3 X d5

Nr. 60 .'

Dadi ar fi luat cu Ca lul. Nebunul

d7

ar

fi
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pierdut acoperirea şi ar fi urmat: 22. h X g5
hXg5, 23. CXd7 DXd7, 24. DXg5+ R şi 25. Te4 ·
cu mat apropiat.
In poziţia diagramei, Reti descoperă o combinaţie frumoasă de sacrificii, care decide repede
partida. Este de presupus că el pregătise această
combinaţie, încă de când a jucat 20. Dd5.
Sacrificiile au trebuit să fie precis calculate,
până la poziţiile de câştigurt evidente.
22. Ce5Xf 7!!
23. Ng3 - e5+

Tf

"axf 7

Forţat!

Tf7- f6

La RIS sau Rg8, ar fi decis DXh6+ , respectiv
Dg6+.
24.
h4Xg5
h6 X g5
Rg7-f7
25. Dh5Xg5 +
26. Dg5-h5 +
R17 - g8
După R18, ar fi decis Dh8 +, Turnul alb conlucrând eficace; la Tg6 Negrul ar fi pierdut Turnul după Dh7 + ; după Rg7 se joacă mai Întâi 27.

Tbl.

.

Mutările

au decu.rs până aici dela sine. Fineţea
combinaţl ~ i constă in mane vra de TuLt"n care va
urma şi care are de scop devierea Turnului negru de pe linia a treia, cu aducerea Turnului
dl, pe ocolite, la atacul direct d.lt contra Regelui
Ina mic.
. Combinaţii de felul acesta nu pot fi descoperite decât de jucători profunzi. Cazul lui Re ti,
care a fo st şi un compozitor de !inalurl.
27.

Tdl - bI!!

C heia con cepţie i ! Albul
prin Dg5 -1-, etc.

gură

ameninţă c âştig

de fi-
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nu ar fi adus salvarea:
Cc4, 28. Dg5 + Ri7, 29. T X b7, e tc. sau 27 •
... Nb5 , 28. TXb5 a X b5, 29. NXf5 D X f6 , 30.
Tp.8 + Rg7, 31. Dh8+ Rg6, 32. TgS+ RIS, 33.
Apărările următoare

27.

"'0

TI8 + ,

e le.
Snosko-Borowski

ince3rcă

continuarea

plauzi-

bilă :

Tc3 _c6

27.

dar are surpriza:
28.

Contra

Tbl-b3

am e ninţării

Tg3 nu mai

Nd7-e8

28.
Dacă
28.
Dh8 + Rf7, 31.
DhS.j- R17, 31.
să joace
din

Tg6,

urmează

există apă ra re.

DeS, atunci 29. T93 +
Tg7+ , etc.; sau 29.
Ti3 ..... şi câştigă. Regele
cauza pierderii Damei.
30. Dh8- .
o ••

RIS, 30.
T96, 30.
nu poate
La 21i. " .

NeS - g6
Ti 6xg6
Rg8-J 7

29. Tb3 _g3+
30. Tg3 Xg 6+
31. Dh5-h8+
32. Dh8Xd8
Nc.gTul cedează.

Reti ;\ obţinut pentru
miu de frumusete.

această partid ă

un pre-

•••
Din a::a Hza acestEi partide î n văţăm că, după
l~ îmele opt mută ri ale deschide r ii, ne aflăm în
faţa

une i tensiuni centrule. Negrul
ioace Ddll-'l5 în :l n -a mutal'::!. El

neglijează să
conti.luă apoi
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cu Cbd5, Nd7 pentru a putea realiza legarea Tur nurilor. Con:;ecinţa: o pozitie strârlsă. Aibul, pro fitând de acestea, are timpul să-şi grupeze fav orabll figurile şi poate să treacă repede la atac.
forţând o slăbire a poziţiei RegeluI inamic (g5) .
Fără ca Negrul să fi făcul vreo greşe ală" vizibilă, este condamnat să piardă partida;
aceas ta
nu mai din cauza dificultăţii de a-şi plasa bi ne
figurile, în special Nebunul dela c8.
Dar apărarea ortodoxă conteazii între cel e ma i
bune. Cititorii sunt a~tfel ca şi obligaţi să studie ze cu multă atenţie partide It:: Gambituluj Dame i.
Numai astfel se descoperă fineţele necesare egalizărli jocu.rilor.
DEDUCŢII

STRATEG ICE

Ce putEm deduce numai din studiul prime lor
zece partide?
Strategia modernă se bazează pe necesitate a
unei libertăţi de mişcare a figurilor , adică pe ne apăratul câştig de teren.
Steini/ z a fost primul care a înţeles acest principiU fundamental. El a şUta să-i dea chia r o
desvoltare teoretică.
A urmat teoreticianul DT. TaTTasch, care a perfecţionat me todele, punând un mare preţ ş i pe
principiul câşttgării de timp. In aceasta a exa ge'
r.at adesea.
Morphy, printr'un instinct genial, a întreb uinţat cam acelea ş i
conc€pţii , dar numai i.n joc urile
deschise, pe când Steinitz le-a întrebuInţa t şi în
jocu rile inchise.
Par tidele model analizate in ace as tă lucrare,
servesc ca exemple ce ne pot învăţa cum aces te
principii impartan te pot ajut a în CO!'ldllCC~ea pa r-
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1J delor, Ultima partidă Reti--Snosko-Borowski ne
ma i arată cum se poate pierde un joc, numai din
cauza unei tingure figuri, care nu se poate dES ·
vo ita (NeS), Cauza aceasta contrtbue la executarea ur:ei greşite deschideri de coloană pentru
Turnuri (coloB> ~a "d").
Şi ~tfe l Albul reuşeşte
să
valorifice puterea
unui Simplu pion dela d4, pion care numai in aparenţ ă conla ca slab. Desigur că Negrul a r mal
li putut amâna mutarea d5Xc4, cel puţin atâta
timp până ce Calul b6 ar fi putut câştiga importantul câmp dela dS.
Cam acestea le-am învăţat, când am discutat
metodele de degajare din varianta ortodoxă, după
7. Tel (e vorba de metodl lui Capablanca).
P artida ultimă ne mai învaţă că , 'în general,
deschider ile de coloane .sunt mal favorabile pentru jucătorii care dispun de un joc mai bl<le desvoltat. Insă să .nu Se deducă că, în tc ate partidele ,
jocul pozi ţ iona! corect trebue neapărat să se
t ransfor me în joc de combinatii.
In majoritatel cazurlior nu se ajunge decât la
iinal uri câş tigate. Jocurile de deschideri nu pot
aduce, în cele ma l m ulte cazuri, de: ât avantaje
m inimale. Aceste a trebue să fie mărite in jocurile de mijloc, astfel încât câştigul să nu l'epre zinte decât probleme de ti.m p şi de t e hnică pe rIecţion at ă. Metodele după care mută r iie slabe a le
adversarilor pot fi transformate succesiv În Îmlmnăt ăţiri de poziţii, eare să ne pe rmită a spera
înir'un succes, ap arţin jocului modern de pozHie.
Aceste jocuri sunt con,slder :J.te de m ulţ i ca pr ea
plictisit,..::ue, cu toate că r ealitatea este alta. Num::>.: când vom reuşi să intelegEm m ult itud inea fineţ elor ascu nse ale jocului poz l ţion al, ale adevă -
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raiului joc logic, vom pulea spera să ducem la
bun sfârşit o pa'rtidă.
Recomand cAlduros studiul nenumăratelor partide jucate de marii: Steinitz, Lasker, l'arrasch,
Pill sbury, Rubinstein, Capablanca, Alechin coc. ŞI
în special cele mai moderne, ale campionilor sovietici.

•••

PARTIDA Nr. 1l

GAMBITUL DAMEI
Alb: R. Re.ti

Negru: H. WOLF
1922.

1.

d2_d4

2.

3.

c2-c4
Cbl-c3

4.

Ncl-g5

5.

e2-e3

6.
7.

Cgl-f3
TaI_el

Mutărfle

8.

d7-d5
e7-e6
Cg8-f6
Ni 8-e7
O-O
Cb8-d7
c7-c6

anterioare au fost comentate.
Ddl-c2

Dacă Reti a avut intenţia să joace Dama la e2,
era desigur indicat să cugete, când a jucat 'l'urnul
la el, dlCă nu era mai bine sa aştepte., ca să·l
poată adc.ce la dl.

8.

a7-a6

Cu intenţia, ca după schimbul de degajare dela
c4, sA desvolte repede flancul Damel prin b7-b5,
urmat de Nb7, respectiv c7-c5.
Reti împiedicA această manevrA, dar intrebuln teazi o tactică greşitii.
1.
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El permife o grabnică avansare a pianuluI negru dela e6, Wolf reuşind să deschidă jocul şi să
obţ i nă o d.esvoItare compleet!.

9.

e6-e5!

c4-c5?

Avansa:rea a devenit

posibilă

dXeS, pionul alb c5 pierde
Urmează că
să permită

pentrucă

susţinerea

dupA.

naturală.

in continuare Albul nu mai trebue
o înaintare a planului dela e5.
d4 Xe5

10.

Cf6-g4

Ambii pioni albi sunt atacaţi. Albu l ar putea
apere indirect pe amândOI cu 11. Nf4, pentrucă şi el ameninţă cu 112-h3
să
rupă flancul
Regelui advers.
să- I

11.

Ng5xe7

Dar Reti schimbă Nebunul, intenţionând păs
trarea pianului c. După 11. Nf4 rur fi urmat f6!
Aici este bine ca cititorii să analizeze singuri şi
variantele după Nd3 sau eXf6.
11.
12 . Cc3-a4

Dd8 X e7
Tf 8.--.e8

S'ar părea aici că in aşteptarea continuării
Nd3, s'ar pregăti mutarea Cf8. ' In realitate, Wolf
pWle la cale o combinaţie de sacrificiu.
13.

Nfl - d3

C.o.n t1nuar~a

Cf8 ar fJ o

h7-h6
greşeală ,

pentrucA ar
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fi urmat: 14. Cb6 Tb8, 15. CXc8,
Nf5 şi cu câştig de calitate.

cu continuarea

14. Cf 3- d4

MUltarea aceasta, jucată in loc de (}--(), se
prin faptul că Reti a presupus că adversarul va lua cu Cg4 pionul dela e5 şi nu cu Calul Damel, pe care-l socotise necesar impiedicAri!
mutării Cb6.
El mai intenţiona să joace apoi Cf5 şi Cd6.
Dar Wolf găseşte o combinaţie frumoasă (ca
răspuns 18 Cb6).
explică

J4 .

Cd7xe5!

Şi astfel se trece
cel de combinaţii.

15.

iarăşi-

dela jocul

Ca4-b6

Nr. 61

poziţional

la
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15.

şr

T ACTIC E

Cg4 X f 2!!

P a rtida devine vioaie!
18 .

Nd3 - h7+

CaJu l nu se poate lua imediat, din cauza lui
16 .... Cg4 + . R~ti vrea s ă salveze deocamda t ă
Nebunul.
16 .

Rg8-h8

17.

O- O

Şi
acum era greşit a se ba le Calul. De ex.:
R X f2, Cg4 +, 16. ReI De3+, etc. ·s au: 17. D Xf2
Cg4, 18. DI3 CXe3, urmat de Ng4 .

17.
18.

Ci 2- g4
Cb6 x a8

Dacă Albul ar fi renunţat la câş t igu l Turnului,
Negrul ar fi câştigat un pion. Se mal ameninţa şi
rj7-g6, precum şi C X e3.
La CXc8 ar u rma T X c8, 19. Cf5 Dg5 şi Nebunul
117 este Închis. Deci nu există alegere .

18.
19.

Cg4X e3
Dc2.-e2

La 19 DbI, urmează CX/I,
figurei.

20. T X fI g6,

cu

recâ.ştigarea

19.

20.

Albul v r ea

Ce3Xi I
Nh7-bl
să

salveze Nebunul , ca

să

câşti g e

ALE J O CU L UI DE
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Cal u l dela f 1. Da r aces t Cal are o
de retragere.
20.
21.
După

mutare

CI l X h2!
Cq8- b6

21. RXh2 ar fi urmaJ Dh4 + .
în tr'un stil dramatic, a

Urmează,

a

bună

doua parte

combinaţiei.

Nr. 62

După Rf2 urmează Dh4+, iar
Calu l dela d4 .

22.
23.

după

Rh J,.se ia

g2Xf3
RgI X h2

La Interpulflerea Damel, ar fi urmat D X cl
R Xh2 şi Df4+ cu câş t ig de Cal.

+.
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Te8 xeZ+

23.
24. Cd4xeZ

Dg5-e5+f

Poanta!
25. CeZ-g3

DacA Regele ar pleca din

ar urma Dxe2,

şah,

pentrucA: b. Rgl s'ar ameninţa c5.şUgul de Turn
ou De
sau la Rhi cu D/3+27 Rh2 Df4+.

3+

25.
26.
27.
28.
29.
30 .
31
32.

DeSXb2
Db2Xbl
Nc8-e6
g7-g6

Tel_el

Te2- e2
13-1'
Cb6-a8
CaB-e7

+

h6-h5
h5-h4
DbI-d3
Ne6-f 5

Cg3-hI
TeZ-IZ

Albul cedeaz1\. partida .

•••
PARTIDA Nr. 12
GAMBITUL DAMEI REFUZAT.
Alb : MIKENAS

d2-d4

d7-d5

c2-c4
2.
3. ebl-e3

e7-e6
Cg8-16

••5.

Nc1-g5
e2-e3

N18-e7
h7-h6

6.

Ng5-h4

1.

După

Negru: Lebedew

6. Nf4 Negrul

egalează uşor

prin c1-cS.

A LE JOCULUI DE
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o-o

7. TaI-cI
8. N jl-d3
9. Cgl-f3
10.

Nd3xc4

c7_c6
Cb8-d7
dSxc4

Cf6-d5?

Am invătat că in apărarea ortodoxă, Negrul
posle obţine egalarea dacă reuşeşte să-şi desvoIte
raţional Nebunul dela c8.
Mai ştim că aceasta se poate obţine după două
metode de joc:
a) sistemul lui Capablanca, având drept ten<llnţă realizarea inaintărll e6-e5 şi deschiderea
dlagonaleî c8-g4,

b) sistemul
şi

şi

mutărllor

a6, b5, urmate de c7-c5
Nb7; adică tactica de degajare plin fL:m'.:hetto.
Dar ceeace nu se prea cunoaşte, este că Sis-

temul de degajare a lui Capablanca e greşit,
când s'a făcut intercalarea de mutări: h7-h6 fi
Ng5-h4. In cazul acesta se frecomandă numai a l
doilea sistem, acel al degajărII prin fianchetto.
Dece? Vom vedea imediat.
11.

Nh4-g3!

Ce deosebire enormă! Fără de h6, cu Nebunul
alb încă la g5, s'ar fi forţat acum schimbul
NXe7, urmat de DXe7, 12 O-O CXc3, 13 TXc3
e5 şi diagonala Nebunului c8 ar fi fost eliberată.

Acum Nebunul h4 se retrage la g3, spre a impiedica definitiv degajarea e7-e5 . Putem deci
să

memorăm următoarea regulă:

"Se va juca sistemul Capablanca fără h7-h6
şi sistemul fianchetto cu această Int&-calare".
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fel:

maeştrilor

TACTIC E

sovietici a continuat

11.
12.

ŞI

ast-

Cd5xc3
b2xc3

Negrul reuşeşte de fapt să Închidă coloana "c",
dar cu un preţ mult prea mare. Poziţia centrală
a Albulul oferă prea mari şanse de atac.

12.

c6-c5

Mai indicat era Încă 12 .. :. b6, u,rmat de Nb7.
13.
Aceeaşi

o-o

observaţie

a7-a6

ca la mutarea

14. Nc4-d3!

anterioară.

Cd7-f6

Se simte nevoia de a s. .a păra cârripul

..

,

15. Cf 3-e5

Un avanpost al atacului. Nici acum nu merge
b5, din cauza lui 16. Cc6. Negrul ar tre ·
bu-i să se decidă să încerce 15 . .," Nd7, . spre a
desvolta flancul Dameî. Dar joacă greş!t:
15.

Ne7-d6?

15.

Albul continuă precis:
16.

Ng3-h4!

Nd6-e7

Pierderea acestui important tempo se va
na foarle curând.

ră zbu

A LI': JO C UL vr D E

17.
Există

N X f6

şi
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Nd3-bl!

Îndepăr t ata ameninţare

Dd3,

urmată

de

de mat la h7 .
Dd8-e8

17 .

Acest răspuns curios nu era de ocolit, pentrucă
18. Dd3 g6, ar fi urmat 19. C X g6. Negrul a
trebuit deci să apere la g6.

după

18.

d4xc5

g7-g5

Alternativa 18 .... Cd7, 19. N X e7 Dxe7, 20. Dd6
rapid.
Negrul întinde deci această cursă:

c âştiga

19 .

In

Nh4-g3

aparenţă

20.

Ne7 x c 5

Negrul s'a descurca t, dar

urme az ă:

12-14!

Albul stând mult mai bine, poate recurge la
loviturile decisive . .
20.
21.
22

RgI-Id

Nc5 X e3 +
Ne3x c 1

14 X 95!

Ideea a taculu i se bazează pe ameninţare a
Ddl -d3 - h7 + şi mat.
Ca lul dela f6 a pără câmpul h7; e l trebue deci,
să fi e indepă rtat cu orice preţ. Aici este explicaţ ia deschiderii coloanei ,,1".
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I>eşi

poate

câmpul g4 pare închis pentru Cal, Albul
mal lase Turnul in priză.

să

25.
26.

Rg7Xf6
Ce5-g4+!

(Vezi diagrilma Nr. 63 în par. 218).
A treia lovitură şi preludiul unei co~binatli fiQale minunate.

26.
27.

Ng3-e5+!!

27.
2'

Dd3 _d4

h5X94

Poanta!

o

partidă

nemuritoare.

tr'o deschidere

Rf6 X e5

=!

Şi totuşi provenită

din-

poziţională .

• ••
PARTIDA Nr. 13

GAMBITUL DAMEl ACCEPTAT

Alb: FORGACZ
1.
2.
3.

d2_d4
Cgl-f 3
c2-c4

4.

ebI-c3

5.

Ncl-g5
e2-e4

6.

Negru: E. Cohn
d7-d5
e7-e6
d5Xc4
Cg'-f6
Nf8-e7
h7-h6 ?

Negrul era deja in urm/i. cu un tempo, din cauu lui d5Xc4. Nu era deci permis să mal joace.
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in deschidere, cu alt pion care
o desvoltare rapidă de figuri.
Continuarea indicată era; 6.
b6, Nb7

şi

ŞI

'C,\ CTIC E

să

nu contr ibue la

o,.

O-O, urma t1\. de

de Cbd7.

7.

Ng5 X f6!

Cu retragerea Nebunului, Albul nu, ar fi
ga t alt tempo.

7.

Ne7 x f 6
eb8 _ d7

8. N i l Xc4
9,
O- O

Am ajuns la

poziţia,

câşti 

O- O
din

diagTamă,

care pare

încă

liniştită.

Nr. 64
La un studiu mai atent, descoperim d iferite
neaj uJl€ur! pen tru Negru ; acestea din cauza
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ab a ndonă rii centrului, cât şi a desv o ltării î na '
palat e.
Lipsi nd pionul d5, Albul este in stăpânirea
câmpului important e4, cu ajutorul cărlJlia va putea aduce forţe superioare pe flancul Regelui ,
inainte ca adversarul să reuşească cu b7-b6 şi
Nb7 să-Şi facă Nebunul activ in lupta cont ra lui

...

După mutarea lui e4 la e5, Albul va dispune
de ameninţare Ddl-e2-e4 şi Nc4-d3. Negrul,
ca să evite slăbirea prin g7-:-g6, va fi nevoit să
joace Tf8-e8 şi Cd7- f8.
Dar Albul va aduce, intre timp, un T urn la dl
şi \'a ameninţa să deschidă coloana "d" prin mutarea d4-d5. Şi ca această mu.tare să fie preint âmpinată, Negrul va trebui să joace c7-c6. Deci
va trebui să amâne deschiderea diagonal ei
a8-hl pentru Nebunul dela c8.
Aceasta va dura atâta timp cât îi trebue Albului să-şi mobilizeze figurile pentru un atac final
asupra flancului Regelui advers.
Negrul nu va avea nicio şansă să vină in apă
rare cu Nebunul c8 şi cu Turnul a8 , care vor ră
mâne inactivi pe flancul DameL
Acestea fiind zise, continuarea partidei poate
fi uşor înţeleasă. Ea poate să ne servească de
exemplu cum trebue să exploatăm avanta jele ofer ite de puncte le centrale, care ajută la accesul
figurilor in locurile cerute de strategia a tacurilor.

10.

e4-e5

Nf 6_e7

Il.
12.

Ddl _e2
Tal--dl
De2_e4

Tf 8- e8
c7_c6
Dd8 _c7

13.
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Pentru a putea juca în fine b7-06.
Tll-el
De4-g4
16. Dg4-h5

14.

Cd7-f'
b1-06
Ne8-b7
Ne7-bi

15.

17.

Te

1-~4

Negrul nu, poate juca

încă

c6---eS,

pentTutl

Te4-j4 ameninţă cu un at~ direct la 17, dupA
care Ne7, pentru întreruperea liniei de apArare a

Damei negre , nu ar avea sens să fie retras la cii.
De ex: 17.
c5, 18. TI4 Nd8, 19. d5 eXd5, 20.
C X d5 NXd5, 21. NXd5, 'cu alac asupra lui Tai
şi a pionulUii dela /7.
A ma! urmat in partidă:
"'O

18. Te 4- 94
19.
b2xc3

Se

-ameninţa

Nb4 X c3
Rg8- h8

Dh5 X h6

20.

Cf 3---.:.g5

21.

Cg5-e4

Te8 - e 7

Calul profită de accesul la punctul ei, de unde
contrlbue in mod decisiv la atacul in desUşuran-.

2l.
22. Tdl-d3
23. Ce 4-16

TaS_d8

c6-c5

Se ameninţă OX h6 şi Tg4-g8 + mat. Negrul
nu poate să ia Calul tot din cauza lui nXh6 fi a
matului dela " 97. Superioritatea atacului face ca
matul sli nu mai intârzie.
23.
24 . Td3-h3

Cf8-g6

723:
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NegruJ

cedează, pentrucă

ameninţarea

Dh5-g5

şi

nu mal poate
Th3Xh6 .

apăra

• ••
PARTIDA NT. 14,

GAMBITUL DAMEI ACCEPTAT
Negru: Horowilz'

Alb: FLOHR

1.
2.

d2-d4
c2-c4

d7-d5
d5x c4

In trecut, d-rul Tarrasch nu admitea acceptarEa gambitului pentru motivul că s'ar ebandona
centrul şi s'ar contribui la desvoltarea jocului
alb.
Argumentarea. )era ,următoarea: Albul este avantajat,' pentrucă posedă pionii centrali .d şi e,.
pe când Negrul nu a·re decât pionuJ e.
Dar Niemzowitsch a dovedit ulterior că pose- '
darea centrului nu constă numai intr'o simplă
numărătoare a pionilor aflători acolo.
Stăpânul a.d evirat al centrului este acela caredomină , in mod
definitiv, câmpurlle centrale.
Nu este acelaş lucru, dacă Albul . posedă un centru activ, adică pionii d4 şi e4, sau dacă trebue să
execute un marş de inaintare cu un centru pasiv,
adică cu pionii d4 şi e3.
In cazul Gambitului Damei, nu poate fj VOl:ba
de vre-o superioritate, atâta timp cât Albul trebue să se lupte cu un centru pasiv.
Deci: Albul va tinde să ajoogă la e3-e4, dar
Negrul se va opune la aceasta, ţlnând punctul

ŞI

TACTICE

prin

mutările
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central d4 sub o presiune
c7-e5 şi Cb8-c6.
3.

multiplă,

Cgl-f 3

Dar Albul nu ar putea să incerce o creare imea unui centru activ prin mutarea 3.e2-e4?
La un contra joc corect formaţia nu poate să se
menţină. Dovada: 3. e2-e4 c7-d, 4. Cgl - f3
(4. d5 e6, etc.) e5Xd4, 5. Dxd4 DXd4 6. DX d4
Nd7. Centrul cel lăudat dispare şi Negrul egalează
joc"Urile.
diată

3.
4.

e2_e3

5.

Nf1xc4

Cg8-/6
e7-e6
e7-c5!

Negrul supune punctul d4 la presiune.
Perechea de pioni e3 şi ci4 formează o totalitate, d4 trebuind să fie apărat de e3. Avem astfel
iormatla: e3 şi d4 contra forma tiei e6 şi c5.
Deci: există un echilibru centr al asigurat.
6.

O-O
Ddl-e2
8. Tf l-dJ
9.
d4xc5
7.

a7-a6
Cb8-c6
b7-b5

Cu o luare dela centru în afară nu se poate
ceva bun, (in cazul unui joc corect al adversaruluI).
PuUn cunoscu.tă este valoarea strategic! a mu-tAri lor de Nebun la d3 sau b3. Dacă Albul ar juca pentru a ajunge la avansarea d4--d5, ar fi in-dlcat Nb3. S~ orede, acum, eli aceasta. ar fi continuarea cea bună.
-obţine

\l.~~
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Dacă planul strat egic al Albului ar fi să atace
llancul Damei adverse prin m utarea a2---a4, d e:sigur că ar fi indica tă mutarea Nebunului la d3.

9.

10.

Nc4-d3

In această poziţie Nd-b3 nu are niciun sens:
1. dela d3 NebU:l1ul vizează spre fl-ancul Regelui
.advers, cu ameninţ.area e3-e4-e5 şi 2. se mai
poate forţa, prin (12-(14, câştlgarea câmpului d,
.câmp foarle important pentru plasarea unui Ca l.

10.

...•

NfSx c5

In va rianta aceasta, prezenţa Nebunului la d3
un pericol latent pentru flancul Rege lui negru.
Deci, era de considerat Cb4, . ca mutarea cea
mai indicată acum. Probabil că Negrul s'a temut
<le inailllarea C05, care ar fi dat Albului trei
pioni pentru o figură.
J ocul având însă caracterul jocului de mijloc ş i
inain tarea pe flancul Damei 'reaHzându-se cu dificu ltate din cauza slăbiciunilor câmpurilor albe,
Negrul ar fi avut şanse mai bune să-şi valorifice
figurile (adică plusul de figuri), încă în jocul de
mij loc.
Şansel e acestea ar fi fost desigur mat mari de.cât ale Albului, in finalul care va urma.
"epre zi n tă

II.

a2-a4

Se p une o întrebare Importantă: s ă se răspu n
cu b Xc4 sa u cu 05-04? D acă Negrul bate la
(14, adică cu m u-ta rea con tra căreia mulţ i au un
dă

15

METODE STRATEGICE SI TACTICE;

226
dispreţ

după răspWlsul 12. TXa.4 reconsideratii (12.
Cb4): Ambii ju că tori au pioni izolaţi (a6 şi b2); cel dela aD
este ceva mai expus, dar este bine apărat de Calul
de la M, care a t acă şi Nebunul de la d3, ceeace asi
gu.ră o desvoltare armoni osă pentru
forţ el e Negrului, Strategia aceasta a fost între bu i nţ ată, prima dată, În partida Botwlnnik-Flohr.
După ră spunsuJ pasiv 11.
b4, a tât pianul li .
câ t şi pion.ul b nu devin slabi, dar NegrtlI nu
găseşte un echivalen t pentru câmpul cel tare al
Calului dela c4.
In partida noastră, Negrul oOl lege a cest joc p lictisitor de apărare.
Negru.! se mai află şi sub amenintarea permanentă de a fi atacat pe flancul RegelUI .

instinctiv,

zultă următ oarel e

0.0

0'0

lI.

12. Cbl-d2

b5-b4
O- O

Da că s'ar juca mai întâi Ce5, s'ar
13. e4, urmat de b3 şi de Nb2 .

b2_b3

13.

Negrul vrea
viitor.

să

răspunde

cu

Cc6 _ e5

schimbe, pentru a

s l ă bi

atacul

H. Cd2_e4!
Albul permite schimbul Nebunului,
va avea o coml?ensaţie s uficientă.
14.

15. Ce' x f6+
16.

De2 X d3

ştiind

că
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Mutare necesa ră, p entrucă altfel Nb2 ar deveni
prea ta re. Este bine de constatat cum jocul Negrului ~e înrăutăţe şte succesi v:
In prima fa ză, Negrul sacrif ic ă un te mpo pentru a realiza schimbul Nebunului periculos dela
d3.

I n faza a dou a, se atinge ac eas tă ţintă cu preflancului Regelui.
In faza a treia, r ăul trece dela flancul Regelui

ţ ul sl ă birii

poziţia centrală.

la

Mai putem vedEa cum s'au manifestat relele
acestea in poziţiile lanţului de pioni:
Faz a

"
"

1: e6,f7,g7
Il: e6,f7, f6
III: e5,j6,j7

Partida

şi
şi

ş.

h7 .... formaţie bună
h7 ... poziţ i e cu gri ji
h7 ... pOZiţie TeU

continuă:

17.

Ncl~b2

Nc8- e6?

In dorinţa de a îndepărta, cu câştig de timp,
Dama inamlcă dintr'o poziţie de ameninţare, Negrul nu observă frumoasa continuare tactică.
Era mai bine Te8, unnat de Ne6.
18. Nb2xe5!
19. Cf3-g5

j6 X e5

Turnul ar fi stat acum la e8, ar fi existat
j6. Aceasla nu mal merge, din cauza
continuării C Xe6.
Dacă

răspunsul

19.
20.
21.
22.
23.

Rg8_ g7
Dd3Xh7+
Cg5_ e4 +
Dh7 - h4 +
Tdl _ c1!

Rg 7- f 6
RJ 6-e7

17-1 6
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combinaţiei !

Poanta

ŞI

TACTlCZ:

sacrificată

va fi re-

STHA1'EGICE

Figura

câştigată.

TaB- c8

23.
24.

De7_b8

Tc1Xc5
25 .
f2-J 4!
Se tinde la eliberarea coloanei
tarea atacului.

Tc8Xc5

25.
26. Ce4
27. CcS X e6!

Db6 X e3 +

28.

RgI _ hl

R e7

29.

j4Xe5

xc5

Albul

p en tru prec,ipi-

şi-a

30.
31.
32.
33.

Negrul

Db8 _ b6

x e6

f 6 X e5

atins scopul.

Dh4 _g4+
Dg4 _ g6+
Dg6_ g8 +
Tal - f 1 +

TI 8-1 5
T15 -16
Re6- f 5

cedează.
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lNDIANA DAMEI
Negru: BOTWINNIK
Alb; T schechotoet

1932
1.
2.
3

d2-d4
c2-c4
Cg l - j 3

4.

92-g3

5.

Ni 1_g2

Cg8-j 6

e7-e6
b7-b6
Nc8-b7
N f8-e 7

A LE JOCULUI DE
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Continuarea ju ca t ă p ân ă acum: Nb4..l.- este evi din anumite c<!nsideralii strategice şi anume:
a) Negrul schimbă un Nebun care stă bine,
conlra \J'J1ui Nebun care stă ma i p!'Ost ;
b) în lupta pentru importantul câmp central e4,
N egrul va trebui să joace, in u nele variante,
d7- d5. Astfel, Nebunul dela b7 ajunge Într'o poziţie mascată şi după Cf3-e5, va rezulta o re partizare inegală de forţe pe diag o nal ă : la g2 aL"
sta un Nebun tare, iar la b7 unul slab.
Avantaje fQarle importante pe nt ru Alb.
Fineţe le de felul acesta cQm ează mult in jocul
de mijloc ş i chiar în linaluri. Adesea ele sunt decisi ve 1
tată

6.
7.

O- O
Cbl -c3

o-o
d 7_d5

Mutarea 7.
Ce4 nu est e prea promiţ ătoare
pentru un joc care trebue câ ş tigal , a c.easta după
un răspun s ca 8. Dc2.
Deaceea Botwinnik preferă să riştt' mutarea
din text (desigur mal s labă) , poo tru a putea j uca
o variantă mai dificilă.
El vrea să al ragă pe adversar în domenii necunoscute.

8.

o

c4Xd5

s l ăbire l'i ernolivată

a lensiunii centrale, care
cu mult şansele de alac ale Albu lui,
pe cr.le ale Negrului. Corect era Ce5.

micşorează

întărind

8.
9.

e6X d5
NCI - f 4

230
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acum e ra mai bine Ce5. Atacul la e7 se res-

p inge cu

uşur inţă.

9.
10. Cc3- b5
Ar fi fos t
Nd6 elc.

greşit

10

Cb8-d7
Cf6-e8

..

a6?, IL N Xc 7 Dc8,

11. TaI_cI
12. CbS-c3

Negrul a construit o

12.

c7- c6
Ce8- d6
aripă

de neatacal

şi

aceas.

de timp. El mai plănueşte să rezolve
prob lem a câmpului e4, într'un sens agresi v, cu

ta cu

câş tig

a j utorul Nb7 .
13.

Ddl _ c2

Mutare de şablon cu care se intră in desavantaj, Albua ne mai putând face faţă strategiei exacte a centrului.
Er a destul de uşor de prevăzu t că Negrul va
răspunde cu f7- f5 şi deci efa indicat jocul: 13.
N X d6 N X d6, 14. e4 dXe4, 15. CXe4 Ne1, 16.
CeS sau: 15 ... Cf 6, 16. Ce5, cu un joc destuJ. d e
bun.

13.

f 7- 1 5!

Negrul işl as igură un mic avantaj în centru . Aceast a se explică prin faptul că punctul focal al
deschiderii indiene este chiar punctu.l e4.
El poate fi acum uşor cucerit, fiind sub focul
pionilor d5 şi f5. Celălalt post înaintat e5 este ap ăr at numai de un singur pion.

.... LE .JOCULUI D E
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Dacă se )'e uşeşte a se
îndepărta Nebunul dela
(4, a t unci ~e împied i că încercă rile Albului de a
pătrtm de cu Ce5, nimic ne
mai stând În calea
eonstruirii unei baze cetrale la e4.
Negrul are astfel un desavantaj pronunţat.

14. Ng2-h3
15 . Tf l - dl

g7- g6

Cd6- f 7 !

Se ameninţă o înaintare decisivă cu: g6- g5- g4,
luându-se câmpul e5 sub un foc dublu. Albul nu
poate face altceva decât să se pregăteaşcă pentru retrage re.
16. Nh3 - g2
17. Nf4 _ d2
18. C f 3-el!

9 6- g 5
Cf7 - d6
Ne7-f6

Negr ul şi-a realizat planul: câmpurile e4 şi e5
::;unt in stăpânirea lui. Si, cum aceluia ca1,'"e stăpâ 
neş te centrul, ii aparţine victoria, Albul
simte
că trebue să aibă grijă de
a se apăra cât mal
bine.
19,
20.
2 1.

e2-e 3
Cel-d3
Nd2~ el?

Dd8-e7

Cd6-e4

Aici s'ar mai fi putut Încerca o recuced re a' te:umului cent ral pierdut, cu 21 f4!, urmat de 22.
C e5.
Albul, neputând să se decidă la timp să treaci
uela o apărare paSivă la una mal activă, suferă
repede pedeapsa meritată.
21.
22.

D c2- b3

Ta8-c8
Tf 8-e8
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23 . C >< e4 {<ef. 24_

Nh4.

23. Ng2_ h3
24 . Nh3- g2
25 . Cd3- f 4.
26. Cf 4 x e6

y5-g4
C d7 -f8
Cf8-e6

Un sch imb de neevitat ,
Cg5, cu aL'lc ia re.

pe ntr.ucă

In 17.

Cce2"

U J m ează

26.
27 . Cc3~ e2
28. Db3- a3
29 . Da3- b3

De7

x e6

N.f 6- g5

a7 -a5

Ceva mai bine era : 29. Cf4 N 'x f4. , 30. eXf-l etc . .
29.
30 . Ce2-c3
:~ o.

Nb7 - a

Cf4? NXf4. 31. e V f ': Ne2 !

30 .
31. Db3-c2
32. Cc3-e2
32 . Db3 Nc4. , 33

Tc8- b8
Tb8 - c8

D X b6? Nd 8. 34. Da7 T ei'-+-

32.
33. Ce2- f 4
34 .
g3 X f 4

De6- f7
Ng5 X f 4
Df7- h5 !

incorona rea unul joc profund combina!.
Al bul ced ează partid a , n e mai p u tând faCe n imic contra amen i n ţării T e8-e6- h 6.
$1 aici am avu i un e xemplu inst ruCti v d in punc i
de vedere strategic.

.'.
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P ARTIDA NT . 16
DESCHIDEREA ProNULUJ DA MEI

Alb : A. BaTGtz
1.

2.
3.

Negrul: ING. L. LOEWE/\TOff

d2-d4
Cg 1-f3
Ncl-g5

Cy8-1'
e7-e.6

se

Deobicei
joacă aici 3. c2-c4, care este. desigur mni tare. Mutările din text au avantajul
că nu sunt încă cunoscute, oferlndu-se adversar ului ocazia de a greşi imediat.
3.

Nf 8-e7

Mai energic pare a fi 3 ..
4.
5.

c7-c5.

Ng5Xf6
e.2-e.4

Ne7Xf 6
c7- c5 !

Contraatac in centru.
6.

Strategie
diat (L. L.).

e4-e. 5
greşită , după

cum se va dovedi ime-

6.

In
tată.

aparenţă

N .f 6-e7
obţine

o pozitie mai desvolşi după cum doNegrul, el devine cauza nepHicerilor viiAlbul

Dar punctul e5 devine slab

vedeşte

toare.
7. CbJ -c3

c5 X d4 !

Mt:TODE STRATEGICE
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Credem că această continuare
::roul maestru lui Baratz.
8.
9.
10.

ŞI

TACTlc.;

răst oarnă

siste-

Dd1 X d4
Dd4-g4
0- 0 - 0

L a 10. Nd3 ar fi urmat 10 ... 15, 11. eX f 6 e. p.
NX f6 12. Dh5, 13. Dg6 N X c3+ , 14. b X c3 Di6, cu
un joc mal bun pe ntru Negru.

10.
11.
12.

Dd8-aS!
Dg4_c4
De4 _a4

17-1 5

Triumful maestrului Loewenton. După 11 mu..ări, maestrul pat1zian, după o gândire de 35 minute. văzându-se "lucrat", încearcă scăparea In
..schimbul Damelor.
Da5 x a4

12.

< eeace convine de minune Negrului, care se vede
<cu 2 Nebuni contra 2 Cal.
13. Cc3xa4
H. Ni l-b5

9 7- g 5 !

Forţat,
pentru a nu pierde e5. Turnul el nu
:.nerge, din cauză că ar urma: 14 ... 94, 15. Cd2
-Rg5 cu joc superior pentru Negru.

14.
15. Nb5 X c6
16.

Cf3- d2

17.
18.
19.

Ca4-e 3
h2_ h3
h3Xg4

g5-94
d7x c6
b7_ b5
N c8-b7

TaS_d8
b5_ b4

MF.TODt: STRATE GICE SI TACTIC1-:
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28.

Ng5-e3! !

Rcl-dl

Pentru calculul a cestei combinaţii î n 7 mut ăr i
cu diferite le variante, i s'ar fi cuvenit maestrulu i bu cureştean un premiu speci al de frumu seţe.
Oupă ce am analizat
în trei (Baratz, Taubmann .
Mendelsohn) poziţia dela 26, Rf8 şi după ce am
constatat că la orice mutare (27) a Albului, ca un
leit motiv, mereu această unică manevră cu Ne bunul aduce câştig pentru Negru, maestru l Bara tz
a fost primul care nu şi-a putut reţine admiraţi a
pentru grandioasa mllnevră a modestu lui I ng.
Loewen lon.

Disperare!
Pierderea de material fiind inevitabilă, Bars lz
sp e ră că o minune va mai putea sch imba
soarta
luptei.
Rj 8- e 7

29.
30

31.

x

Tgl_hl
Thl Xh7

Re7 e6
Nb7-a6 !

32. Th7-g7
33.
e2-e3
34. Rd J-c2
35. Rc2Xb2
36. Rb2-c2
37. Rc2-b3
38. Rb3-a3
39. Cg3-h5

Re6 xe 5
b 4 Xc3

c3Xb2
Ne3-d4 +

-f2+

Tf 3

Tf2-b2 +
Na6-d

Nd4-c3

Albul cedează.
Bravo Loewenton !
(Note de H. Toma (H. T'aubman) În Re vista Română de Şah).
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PARTIDA Nr. 17

DESCHIDEREA ENGLEZĂ
N'egru: BlackbuTne
.Alb: ZUKERTORT

1883

'.

2.

3
4.

e7_e6
Cg8 _ i6
b7-b6

c2_c4
e2_e3
Cgl _ i3
Nil-e2

5.

O-O

Nc8_b7
d7_d5

6.

d2-d4

Ni 8-d6

Zukerlorl a recomandat aici Ne7.
7.
8.

O- O

CbI-c3
b2-b3

Cb8-d7

Slelnltz, bazat pe principiul
centru, a afirmat că aici trebuia
urma t de Cb8-c6.
9.

Ncl-b2

conlratacării
să

in
se joace c7--c5

Dd8-e7

Şi aici era mai bine c7-c5, pentrucă Albul are
acum posibilitatea de a schimba Nebunul Negrului. Acesta este mai tare decât Calul alb al Damel.
care este cam inactiv.

10.
11.

Cc3-b5
Cb5Xd6

Cu int e nţ ia de a
pIon ului e.
12.

susţine

Cf 3_d2

Cf6- e4
7Xd6

inaintarea

ulterioară

Cd7-f6

a

ME<:TOOE STRATEGICE
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Mai bine era Ce4Xd2, cu urmarea f7- f5.
13.

12-13

14.

DdIX d2

Ce4 Xd2
d5 x c4

Cu e6-e5 exista o şansă mai mare de a
centrul Albului şi deci de a-si îndrepta
piopilor.

d6- d5

15 . Ne2 Xc 4
să

Trebuia

16.

strica
p oziţia

se împiedice e3-e4 .

Ti 8-c8

Nc4-d3

NegruJ caută să obţi nă un avantaj pe acest
flan c cu ocuparea coloanei "c", dar în căpăţân8rt!:3.
în executarea acestei ma nevre este cauza princi pa lă a pierderii partidei.
17.

o

mutare

TaI-el
Importantă

cu care se

pregăt eş t e

Îna-

intrarea pianului e .

17.
18.
Această

trudi Nd3

e3-e4

dublare a Tlurnul-i1or nu are sens, pe n apă ră suficient de bine punctul e2.

19.
e4 - e5
20.
f 3-f 4
21. Tel-e3
Cu

Tc8-c7
TaS_c8

intenţia

Ci 6-e8
g7-g6

de a trece la atac pe la g3

şi

f7 -f 5?

2 1.
Gre şit.

22

e5X! 6 , .p.

Ce8 X f 6?

h3.
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Jocul putea fi tinut mai
Dama.
23.

14-15

Forţat, pentrucă

24.

25 .

o

uşor

prin

luarea

cu.

Cf 6_e4

la g6Xf5 ar fi urma t Nd3Xf5 _

d5 x e4

Nd3Xe4

f 5xg6!

mutare de admirat!
Tc7-c2

25.
Şi

aici era mai bine h7Xg6. Negrul crede că
câştiga o figură, dar mutările geniale, careu rmează dovedesc cantraI'iul.

poate

26.
27.

g6 X h7 +
d4 -d5+

Nr. 66
28. Dd2- b4!!

Rg8-h8

e6-e5

M~TOOE
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Un sacrifici u de Damă de o rară frumu seţe!
Mutare a aceasta a fOS l preg ătită incă de când s 'a
j ucat 25. f5Xg6.
28.

Tc8 -c5

Dama nu pute a fi luat ă, căc f ar fi 'U rmat u n
mat forţat În maximum 7 mutări: 28 .... n X b4, 29.
N Xe5+ R X h7, 30 . .Th3+ Rg6! 3L Tff6+ R gS, (sau
Rg7, 32.Tg3+Rh7, 33. T f7 + Rh6, 34. Nf4+ Rh5,
35. Th7 d: ), 32. Tg3 + Rh5, 33. Tf5 + Rh6, 34.
Nf4+ Rh7, 35 , Th5=F. Recomand s t udiul acestor
variante, pe ntru a ne exers a în felul de a duce
la bun sfârş i t atacurile de mat, care încep cu sac rificii de fj gw·i.

29.

1'J1-f8+ !

o continuare

ex celentă şi care completează comlui Zukertort. Albul câştigă numai în momentul când reu şeş te să la pionul e cu Nebunul.
binaţia

h8 X h7

29.

La 29 ... DXf8 a r f i decis 30. Ne5+ R X:h7, 31.
De4 ..... , e tc.
Mai urmează: 30. Db4 X e4 -'- Rg7, 31. NXeS+
R Xf8, 32. Ng7+ ş i câştig ă . Una din ad ev ă ratele
perle ale jocului de şah .

•••
PARTIDA Nr. 18

DESCHIDEREA ENGLEZA
.A lb: NI EMZOWITSCH
1.

c2-c4

Negru: Rubinstein
c7:...-c 5
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2. Cgl-f3
3. Cbl-c3
X d5
••5. c4
e2-e4

24 1

C.8- f 6
d7-d5
Cf6 X d5

o nouă idee a lui Niemzowitsch. El lasA pianul
d 2, în urmA, cu Intenţia de a obţine in schimb alte a vantaje.
5.

Cd5 - b4

Mai bine era CXc3, 6. bXc3 g6.
6.

Ni l_c4!

e7-e6

Nu e xistA nicio posibilitate de a se speci: .l
dela d3. De ex,: 6.,. Cbd3+. 7. Rd !
Cf4 + . 8. Rfl, cu amenintarea d2-d4 , S~ J d . .
Cd3 +, 7. Re2 Ccl+. 8. TXcl Cc6, 9. Nb5 Nd7,10.
NXc6, urmat de d2- d4, cu un final mal bun
pentru Alb.
slăbici unea

7.

o-o

Cb8-c6

S e pare că ar fi fost mai bine 7. a6. cu toate că
Al bul obţme un joc bun cu a3. Cc6. d3 şi Ne3.
8.
Se

ameninţa

d2-d3

Cc6-d4

a3.

9. CI 3 X d4
10. Cc3-e2

Albul stă foarte bine, slăbiciunea temporară de
l a d3 fiind bine a păratA. In plus Albul a re o m o'
bilitate generală pe .flancul Regelui său- (f4)
de o valoare foarte m are. Alt factor important
este de menţionat : Nebunul dela c4, in apa renţă
16
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inchis, joacă un rol preventiv de valoare straIe·
el activând contra unei eventuale tentative
ce degajare prin e6-e5.
gică,

la.

a7-a6

Contra amenlnţării Nb5+ Nd7, CXd4.
11.
12.

Ce2-g3
12-14

N18-d6

Aici era mai tare Dg4. De ex.: 12. Dg4 O-{), 13.
Ng5 Ne7, 14. Nh6 Nf6, 15. NXg7 NXg7, 16. Ch5

sau 13 ... e5, 14. Dh4, urmat de jocul de sacrificiu
Cg3- h5Xg7. Acuma, Negrul poate aproape să
egaleze jocurile.

o-o

12.
13.

Ddl-f3

Atacul direct de mat nu mai merge. De ex.: 13.
e5 Ne7, 14. Dg4 Rh8, 15. Ch5 Tg8, 16. Tf3 /5! 17.
eX f e.p. g X f, 18. Dh4 Tg6, 19. Th3 De7 cu, un joc
egal.
Rg8-h8

13.

14.

Nc1-d2

17-15

15.

TaI-el

Cb4-c6

Negrul s'a apărat bine. Singura
Albulut ar mal fi coloana "e" . .
16.

Tel-e2

şansă

de atac a

Dd8-e7

Greşit! In poziţii strânse nu este permis a se
face mutări indiferente. De7 nu permite Df6, după eXf eXf. Corect era 16. Nd7.
Dacă apoi: 17. eX f eXf, 18. TfeI, atunci s'ar f!
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La 22. Te8, ar fi urma t 23. Dh5 T X e2, 24. eg:>
M , 25. Dg6 hg, 26. Dh5 =F'
23 . Df 3-h5
24. Dh5-h4

g7- 96
Rh 8- g7

25 . Dh4- j2!
Poziţia

Albul
m.îce.

rocade! Negrului este încă binp. păzită .
o regrupa re a forţelor ina-

in t en ţionea ză

/

Nd6 - c5

25 .

sau 25 ... Db6, cu. Ill'l"marea 26. b4

26 .
27.

b2-b4
Dt 2-h4

şi

apoi Nc3,

Nc5 -b6

Tema reintoarcerii, ca in probleme! Bine er a loii
27. De I. De ex.: Del Ne4, 28, ef2, cu câştig de
pion prin C Xe4, etc.
27.

Tf 8- e8

La Tf6, Albul ar fi continuat cu Cg5 , M, Ch7
rapid.

şi

câştig

28.

Te2- eS!

C d8-f7

La 28 ... . Dd6, ar fi urmat : 29. 94 cu un atac tare. De ex: f X g, 30. f5 DXe5, 31. f6 + D Xf6 , 32,
Nh6 sau 29... g5, 30. fX g, cu ameninţarea la h6.
Ur mează un joc elegant;
29.

Nc4 Xf 7!

Dc7 X f 7

Dacă 29 ... TX e5. atl \llcl 30. fXe, DXf7 , 31. Cg5
Dg8, 32. e6 Nd5, 33. Df4 .
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30 . Ch3-gS
TeSxe8
32. Dh4-el!

Df7-g&
Nc6 X e8

31.

Curios! Cu tot materialul adus in ajutor de
N egru, pericolul de mat planează continuu peste
1(1t.

32.

Ne8 - c6

'.'

La 32 ... RiS, se câştigă cu 33. DeS Nd8, 34. Ce6+
Re7, 35. DcS+
33. De1-e7+
Rg7-h8
L,l Rh6, urmează Ce6.
34. b4-bS!

Capcana este
34.

inchlsă.

Dg8-g7

Disperare! La 34 ... aXb, avem 35. Ce6 .h5, 36.
Di6+ Rh7, 37. Cg5+ urmat de 38. Nb4 cu mat
inevitabîl.
La 34... Nd8, urmează 35. DXd8, DXd8, 36. Ci7
şi

câştigă.

35.
36.
şi

Albul

De7Xg7+
bSXc6

Rh8 X g7

câştigă.

•••
PARTIDA N'f'. 19
DESCHIDEREA ENGLEZA.
Alb: BOTWINNIK
Negru: Loewenfisch
1940
1.
c2-c4
2. CbI-c3

e7-eS
Cg8-j 6
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3.
4.
5.

Cgl - f 3
d2- d4
Cj 3Xd4
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Cb8-c6
e5 X d4
Nf8 - b4

Mai s lab este 5... NeS, pentrucă după 6. C Xc6;
bXc6 se oferă puncte de atac pe flancul Damei,
care după plasarea Nebunului la 92, sunt expuse
unor presiuni perrnJ.nente. De ex.: 7. g3 0--0, 8.
Ng2, Te6, 9. 0-0 cu avantaj pentru Alb.
Dacă Negrul joacă 7, d6, urmează 8. Ng2

şi .secâmpu lul c6. Cu 5 ... Nb4 se leagă
un Cal, care nu mai poate prezenta un pericol
de viitor. Este vorba de figura care ar domin a.
câmpurile centrale dela d5 şi e4 .
obţine slăbirca

6,
7.

h7-h6
Nb4xc3+

Ncl-g5
Ng5_ h4

Negrul slăbeşte punctele c4 şi c5 ale Albului ..
ca o compensaţie pentru centrul I'ui prea pasiv.
8.

b 2 xc3

Cc6-e5

Mutare mult intrebuinţată în tre<:ut. Negrul
să sch imbe Nebunul Damei
adverse..
dar În momentul când realizează acest schimb,
incep s!!. apar!!. dificultăţile, care par a fi de neinvins:.
Deci era mai bine: 8 ... d6, 9. f3 O-(J, 10. e4 Ce5,
Il. Ne2 Cg6, 12. Nf2 Cd7, 13. Dd2 Cb6, 14. Cb1
Ne6, cu un joc perfect egaL (Ca in partida B OIwinnlk- Pirc din 193,5).
plănueşte

9.

e2- e3

Aici este de incercat
f3 CX c4, 10. Cf5.

şi

Gambitul lui Carls: 9.
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9.
10.
11.

Nh4-g3
Ddl-c2

12.

h2 X g3

247
Ce5-g6
Cf 6-e4
Ce4 X g3

Schimbul Nebunului dela g3 a imbunătl\ţit cu
mult poziţia Albului:
a) Albul dispune de coloana deschisă "h", ceeace
contează mult după slăbirea câmpulul h6.
După
O eventuală rocadă mică a Negrului, ameninţa
rea 12- 14 va fi constant~( putând să urmeze şi
g2- 94-g 5 ;
b ) blocul alb din ce:ntru a devenit şi mai tare,
după h2 X g3;
c) Calul negru nu stă bine la g6, poziţia lui trebuind să fie la 16.
d7- d6

12.

Negrul întârzie cu O--<J,
lui coloanei deschise "h".
13.

pentrucă există perico ~

12- 14!

Se ia Calului negru câmpul e5,
centrului alb.

evidenţfindu- se

tăria

13.

Dd8- e7

Incercarea de a se plasa Calul În locuri mai
bune are prea multe părţi grele de ex.: 13 ... ef8,
14. Ne2 Ce6, 15. De4, etc.
14.

Rel - 12

Cg6- f 8

Aceast.a permite o combinaţie deeis1 vă. La o
examinare a poziţiei, deducem că Negrul nu mai
dispune de un plan de desvoltare. Rocada ar a-
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trage o ru pt ură, din cauza coloanei deschise "h".
14 . ... . Nd7, cu intenţia de a juca apoi DO- O, ar urma: 15. Nd3 ef8, 16. Ne4, cu avantaj
pent ru Alb.
ŞI aici se confirmă lozinca: "Cine posedă cen -

Dacă

tTul, are yi viitorul",
15.
c4 - c5!

o

mutare foarte tare, care deschide Nebunului

fI ca lea la b5, forţând răspunsul 15 .. d X c5, ' cele~

la lte conl\nuări fiind şi mai proaste.
De ex.: 15 ... Nd7 , 16. c X d6 DXd6, 17. De4+ sau
16 ... cXd6, 17. Tbl.
15.
16.

NI1 - b5+

Sau 16 .. c6, 17. GXc6! respectiv 16.
Nd7, 17.
Cf5 016, 18. De4 +, urmat de DXb7. Cea mai mare san~ă era oferită de variânta: HL.Rd8, 19. TadI
cXd4, 18. TXd4+Nd7, 19. NXd7, CXd7, 20. Thdl
Re8, 21. TXd7, D X d7, 22. TXd7 R X d7, 23. D/5+
Re7, 24. De5+ Rf8, 25, DXc7 g6, 26. DXb7 Rg7,
etc.
De7- f6
17. Cd4 - f 5
18. Tal _ dl
g7-g6
0'0

Dup ă 18 .. · c6, 19. Td6 Dd8, 20. De4 + RfS, 21.
De5 f6 , 22. DXc 5 cu atac decisiv.

19. Cf5Xh6
20.
g3-g4
21.
g4 -g5
22. Nb 5- e2

Th8-f8
a7 _ a6

Df6-e6
Cd7 - b6

A şase a mutare a Calului , care tot nu a
într'un loc favorab i l.

aj uns
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Ch6-g4

Re8-e7

24. Cg4-j 6

De6-c6
Nc8-f 5

23.
25.
26

27.

Thl-h7
e3- e4

Ni 5-e6

14-1 , .

Negrul cedează pentrucă după: 27 .. . g X f5, ar
fi urmat : 28. eX /5 Ne4, 29. NXc4 C Xc4, 30. De2 +
sau 28 ... Nd5, 29. c4 N Xc 4, 30. NXc4 CXc4, 31.
De2+ , cu câştig foarte uşor. Botwinnik a jucat
partida cu o adevăratl consecvenţă .

••
PARTIDA Nr. 20
APĂRAREA SICILIANĂ

Alb:

TOLUSCH
1.
e2-e4
2. Cgl-j3
d2_d4
3.
4. Cf3Xd 4
5. CbI -e3
6.

Negru

~

KOlov

c7-c5
e7-e6
c5X d4
Cg8-f 6

d7-d6

g2-g3

o desvoltare bună. Albul va căuta să preseze
la d5. Se dovedeşte şi aic] că. atacul proiectat cu
pion ii de pe flancul Regelui are mari şanse de
succes în a cest sistem de răsturnare a apăr ă rii si·ciliene.
6.
7.

o

mică

Nl1-g2

Cb8 - c6
Ne S-a 7

inexactitate! Mai bine era 7 ... C X d4, 8.
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DXd4, urmat de Nc8-d7---c6, cu o contrapresiu-

ne la e4. Negrul trebuia să respecte regula, care
ne 1nvaţă să micşorăm numărul forţelor de presiune.
8. Cd4_e2!

Albul judecă corect. El pierde un tempo ca si
evite schimbul pe care l-am menţionat.
Re gulă: In .jocurile cu poziţii Închise este adesea mai important să se împiedice desvoltarea ad verS8J'lului, decât să se accelereze propria desvoltare. De fapt este chiar interesant, cum Calul retras va putea, dup1l. o dilătorfe aventuroasă, să
dea lovitura decisivă, deabia în a 22-a mutare.
07-a6
8.
9.
10.
11.

O-O
a2 _ a3
h2-h3!

b7-b5
Dd8-e7

In aparenţă, o mutare fără însem n ă t ate, dar
care formează prologul unui atac de pioni, care
va pune pe Negr:u în faţa unor grele probleme.
II .
12.

13.

Nf8 - e 7
Rgl - hl
g3-g4

O-O

Un atac de pion! contra unui flanc n esl ăbit.
Cum a gân dit conducătorul joculUi alb?
In general, dispunem de două felur i de atacuri~
a) unele bazate pe coloanele şi diagonalele deschise, date contra unor puncte deja sl ăbite; Şi
b) altele, bazate pe manevre de strâmtorare,
tinzând la ~Iăb'rea forţ ei de ap ă rlire a adversaru luI.
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In acea.'> t ă partidă ne aflăm in al doilea caz, cu.
t oate că poziţional s'ar părea că ne aflăm in s ta'
diul de prea tac.
Partida ne învaţă cum se poate transforma poz i ţ i a Negrului intr'una aptă de a fi atacată.
13.

".

15
16.

". ...
Ce2-g3
a3 X M
g4 - g5

Rg8- h8
b5-b4
Cc6Xb4

C16-g8

A lbul a câşttgat spaţiu, izgonind şi ofiţerul
dela 16, adică figura cea mai indicată pentru apă 
rare. Urmarea '?
Punctele g7 şi h7 au o tendinţă de a deveni.
slabe.
Ş i Albul are dreptul de a spera ca mobilitatea
mai mare să -i permită realizarea acestor slăbiri.

Se

17.

12-14

18.

Cc3-e2

ameninţă

c3 cu

18
19.

o

câştig

de

figură.

Nc6 - b5
Nc1 - d2

apărare indlrectă

19.

Nd7_c6

a pion ului dela c2.
d6-d5

Negrul a valorificat, cu oarecare diMcie, ş an
sele de pe flancul Damet. El presează la c2, având
chiar o bază in centru. Dacă ar reuşi s ă poată ajunge la mutarea Tad8, ar putea spera intr'un.
viitor bun.
Albul trebue deci să grăbeasc ă atacul.
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Nd2-c3!!

Criza se apropie!

20.
21.

Cg3-h5!

22.

Ch5xg7!

d5 x e 4

•

/7- /6

o combinaţie, care nu prea a fost ev id e ntă.
'Continu.arca următoare ne dovedeşte cât de departe trebuia să fie calculată: 22. '." R X g7, 23.
,Cd4 Nc4, 24 . NXe4 Rh8, 25. Dh5 NeS, 26. Tg l cu
câş tig.

22 .
23.
24.
25

Ddl X e2
Ng2xe4
De2-h5

NbS x e2
Rh8 X 97
Cb4 - d5

(Vezi comentariile dela mutarea a 16- a).
Ti 8- d8

25.
'sau 25.
'7'g1 cu

o ••

Tf7, 26, 96 h X g6, 27. D Xg 6+ Ri8,

28.,

câştig.

26.

T f l-g1

M ai tare era 26. D X h7 + Ri8, 27. 96 NeS, 28.
NaS etc.

26.
Şi

.a

Ne7-c5

aici era mai bine 28.
Ri8, dar Neg rul nu
a 28-a mut are a AlbuluL

văzut

27.
28.

g5X/6+
T gI xg8+

Rg7- f 8
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F rumos !

RI8 X9 8
Rg8- J 8

28.
29.

Ne4 X h7+

DXh7, avem: 30.f7+ D X f7, 31. Dh8#

La 29.

30. DhS- g6
Forţ at,

pe:l truc5.

Cd7 X I6

30. ... Di7,

31.

Dh6+

32. Ng6.

De7-i 7
Ri 8- e7
Re7- d7

31. 096 X I6+
32. DJ6- h6 +
33. Dh7_ gS +
sa u Rd6, 34. Tdl +.
34.
35.
36 .
37 .
38.

39.
Lov itura

DgS X cS
TaJ - dl .L
Dc5-c6 +
Nc3- b4
D c6-e7+

Di 7Xh7
Rd7- e8
Re 8- i 8
RI8- 17
Ri 7_ g6

+-

1 4- J5+!
mo~ t ală !

Rg6- h6
Rh6- g7

39.
40. Dc7-f4+
41. 014 - 95+

Negrul

cedează.
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