GÂNDURI DESPRE ȘAH,
GÂNDURI DESPRE TIMIȘOARA

Una din marile surprize pe care le-am avut de curând a fost cartea
„CAMPIONATELE DE ȘAH ALE TIMIȘOAREI”, scrisă de Ligia Jicman și Adrian
Bach. Iată un lucru cu adevărat interesant, mi-am spus în gând atunci când am primit
textul de la autori. O carte despre șah? O carte despre șahul timișorean? Trebuie să fie o
adevărată delectare dacă este scrisă de cei doi cunoscuți șahiști timișoreni, care sunt deja
de câteva decenii implicați în mișcarea sportivă din Timișoara ca antrenori, jucători și
autori de cărți.
Ligia Jicman nu mai necesită prezentări. Maestră internaţională, cu două norme de
mare maestră, a fost campioană naţională de senioare în 1986 şi 1998 și a câştigat mai
multe turnee internaţionale de prestigiu. Experiența ei s-a dovedit extrem de folositoare și
pentru generațiile mai tinere de jucători. În cei peste 35 de ani de activitate ca profesoară
și, apoi, ca antrenor emerit, a câștigat numeroase medalii cu șahiștii pregătiți de ea. La fel
de însemnată a fost și activitatea de publicist a autoarei: datorită ei au apărut cele două
cărți de mare succes la public, „ȘAH ȘI MAT” și „LEGENDELE JOCULUI DE ŞAH”, o
serie de articole publicate în ziarele timişorene, precum și revista “TIMŞAH”, al cărei
redactor-șef a fost ani buni la rând. În toate i-a stat alături soțul ei, Adrian Bach, și el un
distins jucător și publicist. Nu trebuie să îl uităm nici pe tatăl autoarei, cel care a câștigat
campionatul Timișoarei în anul 1959, iar peste aproape o jumătate de secol, în anul 2000,
a fost premiat ca cel mai combativ şahist al orașului. Personal îmi amintesc de domnia sa
ca unul din cei mai buni profesori pe care i-am avut ca adolescentă, pe când mă
pregăteam și eu să ajung campioană națională de junioare.
Iată, prin urmare, că o asemenea carte nu s-a născut întâmplător. Când s-au decis
să o scrie, autorii și-au propus în primul rând să reflecte un crâmpei din viața sportivă
timișoreană. Astfel, ei ne oferă o prezentare clară a evoluției campionatelor orașului
începând cu anul 1948, când titlul a fost câștigat de Francisc Tocăniță, până în 2003, când

a ajuns campion Vladik Nevednichy. Sunt evocați jucători, partide, arbitri și organizatori
care au format o aleasă categorie de promotori ai acestui sport, promotori printre care am
avut bucuria să îl găsesc amintit și pe tatăl meu, Pius Brînzeu.
Pe mulți dintre ei i-am cunoscut personal sau mi-au fost colegi de echipă în anii
adolescenței mele șahiste. Ceea ce ne-a legat pe toți a fost marea noastră dragoste pentru
un joc care, după opinia lui Goethe, este piatra de încercare a inteligenţei. Sau adevărata
viață, cum va spune mai târziu Bobby Fischer.
Șahiștii împătimiți pot găsi în această carte multe partide interesante, cu strategii de
joc originale și pline de talentul specific unor timișoreni care s-au evidențiat de
nenumărate ori în campionate naționale și internaționale, în jocul pe echipe, în
competițiile juniorilor sau ale seniorilor. Nu poți rămâne indiferent la partide de o subtilă
frumusețe ca cele între: R. Alexandrescu - I. Biriescu (1978), A. Jicman - M. Rozvan
(1959/1960), M. Grünberg - R. Szuhanek (1993), Paula Crăciun - D. Veveriță (2003) sau
C. Dragomirescu - T. Balla (2001). La urma urmelor, șahul este și o artă. Poezia lui se
remarcă în asemenea partide pline de îndrăzneală strategică și tactică, cu sacrificii
uimitoare și răsturnări de situații neașteptate. Bucuria de a vedea aceste partide salvate de
la uitare îi va face pe toți cei care iubesc șahul și efortul de a fi creatori, să le trimită
autorilor un gând de recunoștință. Iar cei care simt că societatea în care trăiesc este, din
păcate, o lume a consumului prea superficial și a accelerării prea nebunești, se vor opri un
moment din iureșul de fiecare zi și îi vor invita pe cei apropiați să se bucure de o partidă
de șah. La fel de frumoasă și de surprinzătoare ca cele puse acum la dispoziție de autorii
acestei cărți-eveniment.
Pia Brînzeu
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