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CUVÂNT INA I NTE 

()dattl CI, puternicul progres general al culturit sovietice, 
("uitllra şahisfă a atins o treapta inalttt de aestJoltare. Suc· 
.. .'esg[e pradice de primlll ordin obţin.u/e de ceUre maeştrii so_ 
~'ielici in turn eeIp. internationole din ultimii ani au demonstrat 
i" mod { 'ofwingălor pt.terea ş! auântul artei şahiste sovIetice. 

Se nll§te Il!~cesitatea c,eerii unei baze teoretice serioa.se - a 
flllui fUMam cJI! ,\ tiinţtfic arIei noastre. Un pas În a-:easfă di
rectie este lotaltzarea realizdrilor în domeniul creaţiei şi inter
pretarea studiului actual al teoriei , pentru ca, lămurind ceeace 
li fost realizat şi 'jnsuşindu-ne în mod critic aceste realizdifi, să 
;ie posibila inreperea unei noi mişcări inainte. 

O impodan/ă practică de primul ordin, o are marele şi 
4'omplic/JLul capitoL al teoriei şahalui care se ocuplJ de llJmu
fireu problemeI celei mai bune desfiişuriiri a Jorţe/or la ince
putul jocului- - deschiderea. In acest domeniu realiziirUe şa

hîştilor sovietiCI SUIII deosebit de importante şi profunde. 
In prima parte o acestei muri lucrări asupra deschideri/Of 

in şah , este fJorba deocamdn Lă numai de "jo ,:urile deschise", 
;;i din acestea numai () p.arte- Desig t..'r, nu foat e jocurile des 
i:'hise utrag atenţia ju~'ăIOrului pracUc în egaUi măsură ~i de
aceia aportul pe care t-na adus în di[eritele deschideri şahişUi 
sovietici este inegal. Unele dintre joc/lrile deschise, ca de 
exemplu. partida sp:lfliolă. sunt intdlnite [oarte des în tumeela 
sovietice şl se imbogălesc Î /I mod sistematic cu noi idei crea· 
loare. AlJe des chideri s fint utilizate ceva mai rar, iar o parte 
d in ele nil SUfit întâlnite aproape de loc În conwrsllri serioase. 
Desvoltarea a ,:esfora din urmă a ÎI ~·etat. pulem spul1e, (lcum 
,'â teva zeri de afl i . 
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Cu toale ac~stea şi analiza llceslor de!J,::hideri este absolut 
necesarli, deoarece fără aceasta nu poate fi concept..tă desăuâr_ 

,irea şahistului tdndr. Chiar şi şahi~tii C/l. expertenţă trebue 
Il! lnţelaagtl pe deplin cauzele pentru cafe aceste deschideri -
in care tensiunea se epuizeazd repede şi apar perspectivele 
unei egalt'J.ri rapide- nu satisfac pe participanţii turneelor mo
deme. 

Expunerea acestor deschideri e':2 ne-:e$a,ă ~l din cauzd 
că unele din varianle-le lor se caracterizează prin faptul eli sunt 
!Qarte tliioase şi cuno~terea lor este în mare mlisur4 intere· 
sarttil ~i instructivă. Dacă resursele aplirtirii într'o serie de 
jocuri des -:!tise par c1 :tualmenle de neinvins. aceasta Însa nil 
inseamnă nicidecum eli. nu VOr fi găsite intlirirt ale resurselor 
atacului: Nu treb ue uitat cli in timplll nostru s'a schimbat în
suşi {elul ac a trata o deschidere. Jocul modem tn deschidere 
se bazează pe concepţii noi, {liră îndoiaLă mai desliuârşite, a· 
lu.pra scopurilor şi problemelor des{ăşurlirii forţelor la incepu
tul parLfdei, Nu este deloc e.J.j ;lus ~a o examinare proasptUlJ., 
modernă, a unora dintre schemele de desvoltare propuse de că· 
tre teoreticienii şi practicienli din trecuL, să aibă drept urmare 
insu{larea unei vieţi noi în aceste scheme care par epuizate. 
Alei există numeroase probleme teoretice asupra.. clirora ar fI 
putut şi ar fi trebuit să lUcreze şahiştii soui~ici. A ~este pro
bleme trebIle puse În fala gândirii lor creaio,are. Iămur,llld in 
pretdabil ceeace a fos t realizat pdnă aC/lm din II/inCi de uedere 
teoretic. 

fncer.carea aceasta de a lămuri si,adiui actual al teoriei 
deschiderilor, este departe de a fi desăuâr~liIf. Analiza des~ 
chiderilor, care sun! supuse ne;n~etat uerificlirilor şi revizui
rilor, este in general deosebit de grea, Dar, nu md indoe.'iI:: că 
spiritul ,:;rltlc şi eforturile colective ale şahiştilor sovietici, cum 
s'a mai. întâmplat Illl odaM. şi În trecut, uor arăta şt elimina 
multe lipsuri care domnesc astăzi în aprecerile teoretlce, con
trilmind in aeeJaş timp la progresul g~l/eral al teoriei artei 
şa/udui, 

PAUL KERES 



JOCUL CELOR TREI CAI 

1. e2-e4 
2. Cgl- f3 
3. Cbl-c3 

e7-e5 
CbB-c6 

Cu mutarea aceasta albul lşi 

desvoJtă ca:ul damel pe un 
cârn!) bun, luând in acelaş timp 
sub control câmp,urile centra':e 
e4 şi d5· Deaceia nu există mo. 
tive de a condamna această 

mular.e. Problema constă numai 
in a şti dacă mutarea 3. Cc3 
este cea mai bună În aceas,tă 

pozitie , sa u In ~ocul ei sunt po-
5ibi':c alle mutări. mai favora
bile albulul. 

Cum vom vedea din ana\!.zele 
care urmează, ~utarea d:n text 
este lnlr'o oareca.re măsură pa
sivă şi !asă negrulu i timp pen
tru a-şi Inlărl [:oz' {ia. Albul ar 
n procedat mai corect contL 
nuând presiunea aS1!pra pune
tul u: e5 rrin 3. Nb5, deoarece 
numai In relul acesta el poate 

spera ~·ă obtină un oareca re a 
vanta j de deschider e. 

3 ... NfB- b4 
, 

Cel mal simplu răspuns pen
tru negru este 3 ... Cf6, oare 
duce la Jocul celor patru cai. 
pe care-I vom exami na mal lâr _ 
ziu. Dacă negrul renunţă la 
mutarea 3 ... Cf6 ş i o Inlocue· 
şte Cu orkare altă mula r-?, se 
a junge la Jocul celor Irel cai. 

In ara ra mutării din text, .:l .. 



8 JOCUL CELOR TREI CAI 

Nb4. negrul mai poale alege 
Intre următoarele continubi : 

1) 3 ... Nc5 după 4. C: e5 ! 
las! albului o ,pozitie dominan
tă 111 centru de ex. 4 ... C:.e5 5. 
d4 Nd6 6. de N: e5 7.14 ! N:e3+ 
8. bc d6 9. Dd4; ş i mai rea pen 
tru negnl -este Incercarea 4 ... 
N:f2+ 5. R:f2 C:e5 6. d4, Df6+ 
7· Rgl, Cg4 8. Dd2 cu mare a. 
vantaj 'pentru alb. 

2) 3 ... f5 dă albului după 4. 
d4 avantaj, de ex. 4 ... f5. C: 
05, Cf6 (5 ... C:e5 6. de, Nb4 7. 

. Dd4 cu avantaj) 6· Nc4. d5 7. 
C:d5! C:d5 8. DI15+, g6 9. C:g6, 
hg (swu 9 ... Cf6 10. Nf7+1 cu 
c1!tlg) 10. O:g61 (10. D:h8, Df6!) 
10... Rd7 Il. N:d5, Breyer
BaUa, 1912 şi a'lbul are un aiac 
puternic şi o compenE.aţie ma
renală sufidentă. 

După 3 ... fS albul poate de· 
asemeni transpune jocul pJ'I:n 
4.Nb5 1nlr'0 variantă favorah:U 
din parUda spanidlă-

3) 3 ... g6 recomandată in tim
pul să u de către Steinitz, lasă 
după 4. d4 ed 5· Cd5! Ng7 6. 
Ng5 un mic avantaj albu8ui; 

dacă aoum 6 ... f6, atunci 7· 
Nf4 d6 8. C:d4. I~a r dad. 6 ... 
Cce7 (greşit este 6.·. Cge7 din 
cauza 7. C:d4 N:d4 8. D:d4 C: 
d4 9. Cf6+ şi 10. Nf8 mal; Blu-

menf,eld - N. N .. 1903). atunci 
albul poate juca 7. c5 (dacă 7· 
C:d4 c6 8. C:e7 C:e7 9. c3, d5 
jocul este egal; V . .erHnskL-Du:L 
Hotimirski, Moscova 1925) h68. 
N:e7 C:e7 9· D:d4 C:d5 10. D: 
d5 e6 11. Od6 Nf8 12. Dd4 Db& 
13. 0-0-0 cu pres:une put~rnlcă; 
Alehin_BogoIiubov. 1936. 

4) 3 ... dG constitue o conti
nuare Unlştită.ş1 acceptabm. 
Dupli 4. Nb5. Nd7 5. d4 ea duce 
la apărarea Sfeinltz d in Partida 
SlJaniolă; după 4. d4. Ng4 5. 

Nb5 ed este Indoelnic daca şan
sele albului de a obţine avanta_ 
sunt sufic iente. 

4. Cc3-d5 

Fără IndoialA, cel mai etler_ 
g~c răspuns şi singura posil>lli
late penlrlu alb de a obtine a
vfl'ntaj d:n deschidere. 

Dacă 4. NbS negrul poate 
trece In Joc ul celor patru ca i 
prin 4 ... CfG, dar şi 4 ... Cge7 
este suficien t pentru egalaTe, 

de ex. S. O-O, O-O 6. d4. d6 : . 
h3, a6 9. Ne2 ed 9. C:d4 C:d4 
10. D:d4 NeS. Schlech ler-Tar
rasch 1910. sa.u 5. d4 ed 6. C: 
04 O-O 7. O-O d6 8· Ng5 f6 9. 
Ne3 Rh8: Krusberg-Przepiork,l, 

Praga 1931. 
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4 ... Cg8-W 

Mutarea. aceat5 ta, r"~onia.ndan 

tie c ă t re SC'h~echte r , c..<ie cons i· 
derată ca cea ma i bună, daT 
s un t posi bile ş i alte con l j ooă ri . 

In primul rând Ireb-uc ('oos i, 
der:aU retragerea nebunului 
atacat, dar negrul nu obţIne de· 
cât cu 4 ... Ne7 o pozitie mai 
m ult sa u mai puţin acceptabilă . 

Nu se recomand ă 4 ... NaS din 

cauza răspunsulw 5· c3!, de ex 
5 ... d6 6. b4 Nb6 7. 84 , 6 8. C 
b6 cb 9. Nc4 sau 5". Cf6 6. d4 
ed 7. b4 Nb6 8. Ng5 - in am· 
bele cazuri cu avantaj petltru 

alb .. 
Este adev ă rat că teoria reca· 

lll<lndă după 4.. . Na5 conti 
nuarea 5. NC4 Cf6 ş i numai 
ac·um 6.c3 sau 6. O-O, dar nu se 
vede dece albul nu poate juca 
di rect 5.c3 J 

Aproximativ din acelea ş i ma. 

tiva nu e!lte convenabilă pentru 
negru şi conH11uarea 5 ... NeS 
deoarece după 5. c3 paz"- ţla ne
bunului la c5 nu esle bu nă şi 

permite albul ui s ă câştige un 
tempo ou <l2·d4. Cur:os este ca 

şi după 4 ... Nc5 teoria ia In 
cons ideraţie num ai 5. Nc4, ig· 
norând complet contin uarea, na· 

burală ' 5.c3. 

Astfel, negrul Y.' poa t~ re. 

trage cu nebunul numai la e7 . 
După 4 ... Ne7 albul capătă la· 
tuşi o .partidă ceva mai b12 n iî 
'Pri n 5. d4! (dLlpă 5. d3 Cf6./i 
c3 d6 7. C:e7 D:e7 8. Ng5 hB 
9. Nh4 g5 10. Ng3 Ng4 Il. ,,:1 

N:f3 12. 0 :f3 0·0.0 are negrul 
un mic avantaj, Bogoliubov
I~oma:novsk i . Leningrad 1925) 5 ... 

ed (continuarea 5.-. d6 6. Nb5 
ed 7. C:d4 Nd7 8. 0·0 Cf6 9. Te! 
O-O 10. N:c6 bc 11. C:e7+ D:e 
7 12. Ng5 a dat avantaj albului 
In partida Znoske-Borowsky. 
A\ehin. 1922) 6. C:d4 C:d4 7. 

0:d4 Cf6 8. C:07 0:07 9. Nd3 
05 (dup! 9 ... d5 10. Ng5 do II. 
N:f6 gf 12. D:('4 albu l are. un 
final ma! bun) 10. De3 (Ia 10 
Da4 negrul ar fi avut puterni · 

eul răspuns 10 ... c4t IL D:c4 
d5) 10 ... d5 11. od C:d5 I ~. 

0:07+ R:07 13. Ng5+ f6 1'1. 
Nd2 ş.i albul are un fln '!! lOai btn 
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datorita. pere-chii d~ nebuni şi 

centrulUI slăbit al negrulu: ; In 
pa rtida Aleh:n-Tarlal,ow.'"! r, 1924 
negrul a reuşit, într'adevăr, să 

obtină In cele din urmă remiz~, 
, dar nu tăr,a oarecare dHicul-

1111. 

6. Cd5:b4 

Nimic nu dă aci 5. Nb5 din 
ea'uza C:d5! 6. ed e4 7. de do 
efe. prin care se obţine o pozi
':e moartă de rem:ză din Jocul 
celor patru cal. 

Adesea se joacă 5. Nc4 pen
tru a răspunde la 5 .. : C:c4 cu 
6. O-O Cf6 7. d4! cu o puternică 
pozi!:e de atac pentru pianul 
sacrHicat; negrul poate .ins!! 
contin.ua mai liniştit cu 5 ... O-O 
6. c3 Ne7 1. d3 d6 O. O-O Ne6 
cu joc aproximativ egal; Sp:el
Iflann-Teichmann. 1914. Muta
rea din text este mal tă ioasă şi 

.luce la variante Interesante. 

5 ... Cc6:b4 
6. Cf3:e5 

După &.d4 mutarea 6 ... d5! dă 
negrulu! o egal:zare evidentă , 

de cx. 7. C:e5 de 8. c3 Cbd5 9. 
NC4 O-O 10. O-O Ne6: Forgacz_ 
Schlechter, 1912. 
Uşor a egalat negrul jocul 1n 

parUda Henneberger· Alehin 
(1932) d upă 6. Nc4 d5! 7. ed e4 

8. Ce5 O-O 9. O-O Nf5 10. d4 ed 

Il. C,d3 Cr,d5. 
S'a Incercat ş~ continuarea 6. 

c3 Cc6 7. d4 (după 7 . 
0c2 O-O 8. Ne2 d6 9. O-O De? 
10. d3 R,h8 Il. Tel Nd7 negrul 
a obtinut uşor egali zarea In 
partida Maroczy.Alehln. 1932; 
dacă Insă i. d3, atunci este ~ 
foarte Iare 7 ... d5) 7 ... ed (a. 
ceastă continuare est~ mal 
bună decât aceia recomandată 
de către .,Colijn" 7 ... C:e4 8. de 
d5 9. ed 0,d6 10. Ne3) 8. e5 Ce4 
9. ed dS cu un joc aprox:maUv 
egal; Schl-echter - Telchmann, 
1912. 

6... Od8-e7 

o altă poslblEtate pentru ne_ 
gru este 6 ... d6. Dacă a:bul !n
cearcă să apere piOOlll pr!n 7. 
Cd3, el ab"e destule greu tăU după 

7 ... Cc6; mai t<tre este conti_ 
nuarea lui Tartakower 7. CfS 
Ce4 8. c3 Cc6 9. d3 Cf6 10. d4 
cu perechea de nebuni şI un joC" , 
bun pentru alb. 

7. d Z-d4 d7·d6 
(Vezi diagrama d:n pag. 11 .. 

col. I-a) 

8. a2_831 

Aceasta este mai Iare decât 
8. Cd3 0 ,. 4+ 9. Ne3 Cbd5 II 
negrul ob~ne uşor lin joc egal 
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După mutarea din text negru: 
este fo rtat să ia la e5, deoa rece 
continuarea 8 ... C:C"2+ 9. O:c2 
de 10. d5 sa u 8 ... Cc6 9. C:cG. 
D:.e4+ 10. Ne2 su'nl tn favoa
rea albulu.L 

8 . ... 
9. a3:b4 

d6:e5 
e5:d4 

După 9 .. . O:b4+ 10. c3 Oei 
Il. de D:e5 12. f3 sa u 9 ... C:e4 
J'O. de D:b4+ (dacă 10 ... D:e5 
atunci 11. Ne2 şi O-O) -11 . c3 ur . 
mat de Dd4. albul are t m fi nal 
mai bun. 

NicI mutarea d:n text nu es te 
msă cu mult ma i bună . 

• 
10. Dd l :d4 
ti. Dd4:e4+ 

De7:e4, 
Cf6:e4 

In finalul ];t care s'a aj llm 
albul a re şanse mai bune, de
oa rece centrul fi:nd desen'&. pe
rechea sa de nebuni are o ma re 

forţă. Poate mma, de exemplu. 
12. Nf4 c6 13. Nd3 'Cf6 14. c'l 
eu poz:ţie greu de apărat pen· 
Iru negru. 

In general , es te Indoelnio 
dacă se poate r ecomanda ne· 
gr'ului să joace deschi dl!rc <l ce. 
lor tr~ ca~, cu exce p(ia cazuri · 
lor când vrea, având de juc:!! 

cu un adveflSar niai slab, s ii 
evite Jocul celor patru Ca! cu 
van1antele lui de remiză. 

J ocul celor trei cai nu este In . 

tâ!nit In lurnee le sovÎeHce d;n 
ultim ul timp. 



JOCUL CELOR PATRU CAI 

1. e2-e4 
2. CgH3 
3. Cbl-c3 

e7-e5 
CbB·c6 

Despre muta rea a.ceasta am 
vorbi! in cadrul analizei desch :. 
dera celor tra} cal. Este o mu
tare bună de desvo~tare, dar 
inofensivă. 

3 ... Cg8-fG 

FăT;'! Indoi,alâ. acesta este cel 

mai bun răspuns al negruIuLMu
tarea .aceasta stablleşte o sime
trie dep l :nă şi amen in ţă, la un 
joc pasiv al aJbului, să provoace 
simpHtcări care duc la remiză . 

Dacă negrul vrea să joace 
la câştig, evitând jocu l celor 
patru cai c u tendintele lui de re· 
miză, atuncl se poate reco
manda mutarea 3.:. d6 care 
duce după 4. Nb5 la dpărarea 

St{'initz d:n partida span idlă şi 

pi'istrează lupla Incordată. 

După mutarea din text (:3... 
O S), albul poat'<! sa aleagă 11113 

dintre uTIl)'ăloare le Irei ('onli · 
nuâri principale: 4. Nb5!, L 
Nc4 , şi 4. d4. Din t re ebe num aj 
prima ar.e valoare independ ~ nIă~ 

deoarece 4.- Nc4 duce ICl V:I

rlante din apă ra rea celor doi Ci:l i 

iar 4. d4 la partJda scoţ!ana. 

Aoes le contilluarj le vom exa
mina In cadrul anabei deschi
derilor respective. 

Să ne oprim numai !)utin 
ilsupra variantelor care survil1 
după 4. d4 . Pentru negr u cel 
mai s:mplu este' 4 ... ~d trecând 

după 5. C:d4 In- par:i':d;I scoţiană 

(variantfl 1, A). Interesantă, da . 
probabil neprimejd!oas ă pent ru 
nl]gr u. es te Incercarea de a 
provoca complicatii prin 5.Cd51?" 

De exemplu 5 ... C:e4 [slabă este 
confnua rea intâln.ită In ' part:da 

. Radolcici-GEgor:ci, 1945. 5 ... liti-
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6. C:d·l, C:e4 din ca uza 7. CbS. 
NcS R. Dg4 , O-O 9. N:h6 ş i Ile· 
gru l stă fau ; da c ă 5 ... C:d5, 
atunci 6. ed , Nb4 + (in fa voa_ 
rea illbulu i ( sk' dcasemen i 6 ... 
Cb4 7. Nc4, D<! 7+ 8. I~d~ !. de 
ex. 8 ... Dc5 !J . Te l +, Ne7 10. 
De2 cu <lmenil' ta rea ne plăcută 

a2-a3) 7. Nd2, De7+ 8. De2 
(mai slab este 8. Ne2 din cauza 
N,d2 + 9.D ,d2, Cb4!) 8 ... N,d2+ 
9. R,,12, D,e2+ 10. 'Noe2, C,7 
IL d6!, cd 12. C:d4 cu mare 
l'Ivantaj po.d !lona l pen tru alb : 
Ravinski-K olz. Moscova 1945l 
6. De2, f5 7. CgŞ, şi acum nu 
7 ... Ne7 din aa.uza 8. C:e4. fe 9. 
D:e4, o-o 10. Nd3. g6 Il. Nhl) 
cu joc bun pentru alb. c i 7 ... d3! 
(8 cll CC4 cu avantaj pentru 
negru in toah~ varianlele). 

In loc de 4 .... ed este posi bilă 

şi continuarea 4 .. . Nb4 care nu 
pric i rwe ş te negrului greutăţI 

mari. Dăm ca exemplu, u rmă

toa rele variante . 

1) r.. 11:\ .':. (>7 6. C :e5, d6 (mat 
slab est~ 6. __ C:e4 din cauza 7. 

'Dd4 cu avantaj pentru alb) 7. 
Cd3 (du p ă 7. Nb5+ . e6 8. ·de. 
O-O neg rul capătă un atac pe
riculos, da r 7. Cf3, C:e4 8. Dd4, . 
N:e3+ 9. DC, Cf6 -este suficif: n: 
pentru egala re) 7 ... N:c3+ 8. 
bc. C:e4 şi rfeg rul stă satisfă _ 
c ător . 

2) 5. C:e5, C:e4! /dacă 5 ... 
De7 atunal ,nu 6. C:c6 din cau · 
tII D:e4+ , ci 6. Dd3!, C:e5 7. 
de, D:e5 8. Nd2 cu un mic avan 
taj pentru alb) 6. Dg4!. C:c;:S 7. 
D,g7, Tr8 8. a3 Na5 (Ia 8 .. . Cd4. 
Krause recomandă 9. <l b, C:c2+ 
10. Rd2, C:al 11. R:c3 cu 
aV8'ntaj pentru alb) 9. C:c6, 
dc 10. De5+. De7 II. D:e7+ . 
R:e7 12. Nd2, Nf5 13. N:c3. 
N:c3+ 14. be, N:c2 15. Rd2 şi, 

după părerea lui K,rausP-, pozitia 
albului este ceva mai bună. Bo· 
gonubov, din cont ra, consider ă 

c ă dup ă 15 ... Ngfi 16. 1'1+, 
Rd6 17. NC4, c5 negrul are con
tra - joc s uficient. Se pare că ul
timul punct de vedere este n\;li 
fondat. 

(Vezi diagrama d:n pag. 1-1, 
col. I_a) . 

. 1. Nf l -b5 

LtI;>ă mutarea aceas fil . care 
duce la '" varianta principală a 
jocului edlor patru cai, In fa !,l 
negr.ullii stau aproximativ act_ 
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lea şl probleme ca şi 'n partidd 
spanrolă, dar uşura te i'n oa re· 
care măsura de faptu l d 
si bul, jucând 3. Ce3 nu a 
ales cel mal bun sistem de rles
voHare a rarle-Iof, sau !n orice 
caz un sistem care prezintă po
sHbiliHi!i relativ limitate. 

(1. e4 e5 2. ef3 Cc6 3. Ce3 CfG 
4. Nb5) 

NI8-b4 

Obiectiv, cea mal bună mu
tare pentru negru. Ea duce la 
un joc mai l in i ştit decât muta
rea recomandata. de Rubinstfi ll 
4 ... Cd4 (vom examina aceas~~ 

conllnuare in subdiviz:unea tI. 
Iar mutarea 4 ... 36 In IH). 

In prealabil vom spune câ~ 
va cuvin te despre posJbiiitatea 

1. 

Pe de altă parte. însă , albul 
are drept compensa ţie faptul că 
a reuşit să €v: te cel mai bun 
sistem de apă rare 111 negl'ului 
In partida span:oHI - m ularea 
a7-a6 --.: care nu mal este sa
Msrăeător In aoea.sU pozl!ie. 
cum vom arăta mal departe. 

Dup.li 4. Nb5 negrul are de 
ales Intre două apărări mai 
mult sau mal puţin satisfăcă_ 
toare: " ... Nb4 şi 4 ... Cd4. A · 
ceasta numai In cazu l când nu 
vrea să treacă prIn 4 ... d6 În 
varianta Steinilz a parllrlei spa
n:ale. Să examinăm aceste . dou ă 

apărărI şi d~asem('ni Inut are'l 
4 ... a6, care, d upă elim am spus. 
nu este satisfăcă toa re pen tru 
neg-ru. 

4 ... NeS, ca re Int r'fI~evăr, nu 
este cea mai bu.nă continuare 
pentru negru , d~r nu se poa t-l' 
spune că este insuficientă. 
După 4 ... NcS pot surveni ur· 

mătoarele var·iante; 

(Vezi diagrama dIn I}ag. 15. 
col. I·a). 

1) 5. C:e5, C:e5 (ma! slab 
este 5 ... N,12+ 6. IU2. C"5 
7. d4 Şi albul obtine u.n avantaj 
clar) 6. d4. Nd6 7. 14 (Euwe 
considerĂ suficient 7. de. N:e5 
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8.0·0 Ipentru a asigura a lbulul 
avantajul de deschidere, dar 
după 8 ... 0·0 negr u.! are, dup a 
câ t se pare, un eontra·joc suf!· 
elent pentru a ega.la situa ţIa; 

ele considerat este Insă 7. 0.0) 
7 ... Cc6 (aceasta 'este ma i tarc 
decât 7 ... Cb4 8.fe,C:e4 9.Df3, 
sa~ 7 ... Cg6 8.05) 8.eS,Cb4 9.d5 
(mal slab este 9.ef,D:f6 lO.d5, 
N,,3+ II. bc ,D:c3+ 12. Nd2, 
DeS şi negrul a câştlgat un 
pion) 9 ... Ce4 IO.Dd3,C:c3 Il.bc . 
Ne.7 12.dc,do 13.D:d8+,N:d8 Cu 

joc aproXi\matlv ega l. 
2) 5.0-0,0_0 (in locul acestui 

sacrifici u de pion negrul poa t-e 
continua Cu S ... d6 6.d4,ed 'l.C: 
M,Nd7 la care cel ana: ta re r ăs
puns al albulu i este 8.C rS,O-0 
9.Ng5 Cu pres:une pozi~ona lă 

de care .negr;ului nu· j este uşor 
să scape) 6.C:e5,Cd4 (aceast~ 

~părare recomandată de către 

Marshall reprezin1a singur J 

continuare care dă n.egrul ui 
şanse de ega lare; ma ~ slab este 
6 ... C:e5 din cauza 7.d4,Nd6 8.1-4 

şi după 8 ... Cc6 9 . .eS,Nb4 tQ.d5 
negrul n 'are mutarea bună 10 .. . 
Ce4: mai slab este şi 6 .. . Te8din 
cauza 7.Cf3!,C:e4 8.d4.C:c3 9. 
bc urma t de 10.dS, iar incerca
rea de a recâşt iga plonul prin 
6 ... Nd4 7.Cf3,N:c3 8.dc,C:e4 d ă 

a lbutu~ după 9, 'tel, d5 lO.c4! 
un avaln ta j pozlt:onaJ simtitor) 
7.Nc4,d6 8.Cf3,Ng4 9.Ne2!,C: 
e2+ IO.D:e2,TeB ll.d3 şi, după 

părerea lui Schlechter. desvolta. 
nea .mal bună a negrulul nu 
CQmpensează pienu l s.acriflcn t. 

5. O-O 

Cea mal uz i tata c-ontlnuare. 

N'u este bine pentru alb 5.Cd5 
di n cauza contI.nuă r ;1 5 ... C:d5 
6.ed,e41 care asigură negru~ui 

după 7.dc.dc 8.Ne2.ef 9.N:f3,O·J 
10.O-O,Nd6 sa u 10 ... fS o poziţ ie 

mai agresivă. 
Dacă albul joacă fără să gâ n

dească 5.d3?, atunci după 5 ... 
Cd4! 6.Na4.b5 7.Nb3,d5! el în
repe să a lbă greutăţi. 

6. o-o 
Nici negrul, In afară de ro_ 

cadă. n'a re alte mutări sa ti sfă

cătoare, oum a rată variantele 
următoare : 

1) S ... d6? 6.Cd5!,NcS (du!>" 
O .. . Na5 mutarea 7. d4 este şi 

mal tare) 7.d4,ed 8.Ng& (d ea-
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semeni 8.C:d4,N,d4 9.D,d4,O-0 
10. C:fS,+ , D:fS I1.D,fS,gf I~. 

Nh6. 'cum s'a jucal Intr 'o par· 
Udă din matchul Tar.rasch
Lasker. 1908, este Favorabil a1-
bului) B .•. O-O (nici alte contl
nu ări nu mai dau egalitate ne. 
grului) 9. N:cS, bc IO.C:fS+ .gl 
11 . Nh4 cu avantaj pentru alb. 

2) S ... Cd4? S.C:d4,ed 7.eS!,dc 
8.bc.Ne7 9.ef,gf (Ia 9 .. . N:fS? 
câştigă IO.Na3!) lO.cl4,c6 11. d5 
ş i pozitia negrulul este făr a 

speranţă. 

6, d2_d3 

Mutarea 6.Cd5 nu da. ni ci a. 
cum nimJc a:lbului din cauza a
celuIa şi răspuns 6 ... C:d5! 7.cd, 
e4! şi după 8.de negrul obtine 
atât cu 8 ... de, cât şi cu 8 ... bc o 
pozitie bună 

Schimbul 6.N:c6,dc 7.03. car~ 

am&nteşte varianta de schimb a 

partidei spaniole. are ·tosă un 
anumit sens. După el negrul 
trebue să fie In gardă, cum a
raU urrrnătoarele variante, care 
au fost tntâlnlte in partide 
jucate: 

1) 7 ... Ng4? 8.h3,NhS 9.Rhl 
(mal slab este 9.g4?,C:g4! lO.h,!. 
N:g4 11.R.hl, f5! cu atac puter
nic pentru pianul sacrHieat) 
9 ... De7 10.Tgl,Tad8 I1.De2 şi 

albul obtine ma i târziu avantaj 
prin g2-g4; din tr'o parUdă a 
lui Paulsen, 1877. Deacela este 
mal bine pentru negru s1l; joace 
8 ... N:f3. 

2) 7 ... DdS 8.Ce2,cS 9.Cg3,Na5 
10. Ch4, g6 11 .h3 cu joc mai 
bun pentru alb; Nnnzovlcl_ Vld
mar, 1911. 

3) 7 ... N,,3 8.bc,Te8 9.h3, Dd6 
10.Ne3,cS II.Cd2, Cd7 12.f4 şi 

poziţia albului este p referabilă ; 

Consultanti - Bogoliubov, 1924. 

Cele mai simple răspunsuri 

pentru negru sunt 7 ... Nd6 sau 
7 ... De?, de exemplu : 7 ... Nd6 
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8.Ng5,h6 9.Nh4,c5 IO.Cd5,g5 
1I.C:f6+,D: f6 cu joc bun pen
tru negru, Wint.er - Capablanca, 
1919; sau 7 ... Nd6 8.Rhl,h6 9. 
Cgl,Ch7 IO.Ne3,f5 ou egalitate; 
Nlmzovici - Behting, corespon
denţă, 191 3. 
După 7 .. _De7 . 8.De2,Te8 9.h3. 

g6 IO.Oe3,Ch5 II.Ce2, Nc5 12. 
Dh6J6 negnul a căpătat ch:a,' 
avantaj, In partida Capablanca_ 
• Taffe. 1913. 

Aceste exemple din partide 
juc at·e- nu pol avea valoarea 
unor cercetări teoretice apro
fund.lie; e-le sunt dale numdi 
cu scopul de a arăta In oare
ca re mll:sură prime jdiile care 
se ascund în această pozitie 01 ' 

<lspecl liniştIt. 

A. 

6 .... Nb4:c::S 

posibilă şi con tn-uarea 6 ... d6, 
care duce deobicei la aceleaşi 

pozitii' şi este examinaU In ru
brica 1, B, 

In afară de aceasta, ' negrul 
mai poate juca următoarele va
riante : 

1) 6 ... Cd4 7.Cd4,ed 8.Ce2,c6 
(după 8 ... d5 umi.ează deasemeni 
9.e5,Cg4 IO.c3,dc Il.bc cu a
vantaj pentru alb) 9.Na4,dS 10 . 
e5,Cg4 11.c3,dc l2.bc,N ~5 13.d4 
cu avantaj pentru alb; Perlis_ 
Alehin, 1911. 

2) 6 ... Ce7 7.C:e5 şi aCum nu 
7 ... c6 8.Nc4,N:c3 9.bc,DaS 10. 
N:f7+ cu avantaj penlr.u alb. 
ci mai energic 7 ... d5I, deoarece 
albul nu .poatE lua la ds din 
cauza pierdef1id unei figuri dup?i 
schimbul la c3 . Dar albul poate 
evita aces te variante tăl oase 

jucând 7.Ng-5,c6 8.Nc4,Cg6 9. 
C114 cu pozitie ceva mai liberă. 

3) 6 ... d5 7.Cd5,Cd5 8.ed,O, 
05 8.ed.d5 9.Nc4,Od6 IO.c3,Nc5 
Il.h4,Nb6 12.a4,a5 13.b5.Ce7 
14.Cg-5! cu avantaj -pentru- alb; 
Sferk-Marshall. 1912. 

7. b2: c3 

1. 

7. '" d7.<16 . 

Mutarea lu. SvenO'l1~'Us 7...d5 
In locul acestui schimb este o vom examina in rubrica 2. 
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8. Nel-g51 

Fără I ndoială, cea ,mal bună 

mutare, care dă şanse de obţ:. 

"ere a initiativei. Dacă fnsă 

!llbur vrea să obţină f ără gr-eu
tate remiza, atunci conjjnuar~a 
potriv!tă este N:c6, acum sail 
la mutarea următoare. 

Alte conbinuărl uz:tate. dar 
mal puţin tari: 

1) 8.Te l ,De7 (se poate şi 8. .. 
Ng4 9.d4,Cd7 10.h3, NJ3 II. 
D:f3,ed cu joc aproxlmallv e· 
gal) 9.De2 (Ia 9.d4 urmează 9 .. . 
Ng4 sau Cd7 cu egalitate) 9 .. . 
Cd8 10.<I4,e5 Il Nd3, Rh B 12. 
h3,Cg8 ş i negrul stă b'ne: Ty_ 
lor.vidma r, 1936. 

2) 8.h3,Ce7 9. TOI (dacă 9. 
Ch4, e de cons:derat cont:,nua · 
rea 9 ... c6 IO.Na4.Cf17 I IJ4,Cc5 
12.Nb3,C:b3 13.ab,CdS! cu joC' 
egal) 9 ... c6 (sau 9 ... Cg6 10.d4 , 
Oe7 ou joc egal) lfl.Nc4.bS (s:! 
poate şi di rect IO ... Cg6) II.t-.!bJ. 
Cg6 12.d4,c5 ou joc egal. 

(Vezi diagTflma din col, II_a) 

•• 
8. Od8-e? 

Contln.uarea cea mai oblş

nu:tă, dupâ care negrul adopt.î 
deobicei s:stemul de jcc intro
d us rn practici'i de clI.trf' Met-

ger in 1893. DetaJ'ul CRracte_ 
r Iste al acestuI s:stcm es te ma· 
nevr<l calului Cc6·d8-e6. 

Variantele cu 8 ... Ce? şi 8 ... 
h6 sunt analizate In rubricile b. 

şi c. 
Este pos:bil dea semeni şi 8 ... 

Nd7 şi dacă 9.Dd2,h6 IO.Nh4, 
alunci nu IO ... Ce7 llin cauza 
I I.N:F6,N:bS 12.Ch4! cu atac 
putem',c, ci lO ... Ng41, deoarece 
nu merge l1.CP. l din cauza II... 
C:e4!, iar la I l.De;} poate urma 
II...N:r3 12.D:r3,g5. 

In part:da Bondarevskl - Ka
mâsov MOSCova 1944. după 

8 ... Nd7 s'a jucat 9.d4,Te8 10.· 
TOl,h6 I I. Nh4,Ce7 12 Nd3,Cg6 
13.Ng3,Ng4 14.h3,Nh5 15.Nh2., 
De8 (tmp:edlcând muLarea g2-
g4) 16.Te3,Cf4 cu avanta j pen. 
tru negr u. 

9. Tf l .. d 



JOCUL CELOR PATRU CAl; 10 •. . C,,~ 19 

Cum am arătat ml1i SllS, al
bul poate ajung.e la o pozitie 
moartă de remiză pI'!·n 9.N:c6, 
bc, de exemplu [O h3,hB 1l.Ne3, 
Ne6 12.c4,c5 13.Tab l ,Tab8, Li 
lienthal - Capablancfl, Moscova 
1936, sau IO.C<l2,h6 lJ.NJ6, 
D,[6 12.Df3,D'[3 13. C'[3, Ne6 
14.c4,Tfb8, Gri.infeld - Capablan
ca, 1929. D:n aceste exemple a_ 
pa re că pozi!:a care rezultă 

după sehlmbuJ la e6 nu prezintă 
n:ciun interes deosebit pentru 

teor:c. 
1 ndoeln:c ' este şi 9.d4, d€oare

ce după 9 ... ed negrul poatl:'!, 
după cât se pare rără niciun 
risc, să ia pianu l e4. 

9. ... Cc6-d:i 

Intr'una din partidele lui Bot

vln:c, 1935, s'a jucat 9 ... a6 10. 
Nc4 , Ca5 Il. Cd2, h6 12. Nh4 , 

Ne6 13. Nb3, Cb3 14.ab, g5 15. 
Ng3, Ce8 Cu joc uprox;imaliv 
e~a l, dar, după cât se pare, In 
loc de 10.Ne4mai simpluesle l a 
Na4, deşi nebunul se Înde
părtează prin aceasta d€ impor_ 

'tanta dlagonnlJ a6-f l ; de lUllt 
1n cons:dera!ie este deasemoelli 
conti nuarea simplă lO.N:ct:i DC 
Il. d4 ·urmat de '.2. Dd3 folo
sind p:erderea de timp provo
cată de muta rea 9 ... a6. 

10. d3-d4 

aa. 

tO... CdB-e6 

Capablanca a recomandal 
mai lntâi l O ... Ng4 pentru a ac
tiv:za nebunul c8. Con ti nuarea 
aceasta este examina U 1n ru_ 
brica bb. 

11. Ng5_c II 

Este clar că dur:! Il. Nh4, 

Cf4 negrul capătă un joc bun 
d1,n cauza stăpân: r ii câmpu lui 
f4 , iar dac5 llf!bunul se retrage 
pe d:agonala cl-h6, câmpul c I 
este fără îndoială. cel ma l po

tri vit. 

11... c7-c5 

In locul acestei mutări negruJ 
(Xlate alege ş i alte S'·lSteme de 
apăra r'e- dintre care vam exa
mina două 1Tl;1i importan 1e: 

Il 1 J .•. c6 (muta rea aceast" 
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are sens numai [n legă t ură 

cu Inaintarea următoare a pia
nului ud"; dacă negrul are in. 
ten!ia de a juca În continuare 
c6-c5, atunci mutarea c7-e6. 
desigur constitue numai o pier_ 
dere de timp) 12. Nf l , Td8 13. 
g3" De7 14. Ch4 (Tartakower re. 
comandă aci, ca mai energică, 

continliarea 14. Ng2) 14 ... dS 15, 
f4 şi acum nil lS ... ef? d~n cau
za 16.eS!, Ce4 17. gf, f5 18. ef! 
cu avantaj pentru alh (Spici
mann-R.ub:nslein, 19 11 ) ci, cum 
propune Tarttlkower. 15 ... C:e4! 
16J", C:c3 mmflt de 17 ... Ce4 
cu joc bun pentru rregru. 

2) [l...ld8 (conHnuarea acea
sia a 10s1 lnlâ<lnită pentru pr ,. 
ma oa ră lin partida Perlis_Frey · 
mann, Petersburg, 1906) 12.Ch.J 
(Botvin:c a jucat impotriva lui 
Reshevs ky, Moscova 1948, mai 
exact 12. Nf l ş i numai la 12 ... , 
Cfa a răspuns 13. Ch4; Reshev
sky a conf.inuat cu 13 ... Cg4, 
dar după 14. g3, 016 15. f3 . Ch6 
16. Ne3 urmat de' Dd? a c ăpă 
tat un joc mai s la b; la 12.g3 In 
part:da Wolf-BogoHubov, 1923, 
a urmat 12 ... c5 13. d5, CfS 14. 
Ch4, h6 15. 13, Dc7 16. Nil, 
Cg6! ou joc bun penlru negr u ; 
şi mai energic pare Insa 12 ... d5 
Folosind slăb:oiunile albului în 
centru) L2 ... g6 (conli-nuarea in-

tMnită In parlkla Splelrn ann 
V ;dmar, 1917, 12 ... CI8 13. CI5, 
N:f5 14. ef, c6 15. Nd3 dă avan . 
ta j albului) l3.g3 şi ac um nil 
13 ... Rg7 14. Nil, 115 15. Ng2, 
CIl7 16. Trl, Nd7, cum s'a ju
cat într'o partidă Rauzer·Rago
zin, Leningrad 1932, ci din n OII 

13 ... d5! cu !ich:darea oentr:u}u i 
de pion; a l albulul şi cu joc a _ 
proxImativ egal. 

12. d4-d5 

Iles:gur, nu 12. de, de- 13. 
C:e5?, Ce7 cu câştJgu l unei f i
gu ri. Schimbul este considerat 
numai In legătură ou" muta rea 
13. Nc4!, pen tru a continua cu 
Nd5 şi a consollda aJX)1 nebunul 
cu c3-c4. Continuarea ace3sta 
n'a fost Incă IncercaUI In prac
tică şi deace :a este greu să fie 
apl!eclată. 

Au fost deasemenl Incercat':! 
continuă .,jle I2.Nfl şi 12.g3, care 
sunt Insă mai slabe. deoa rect' 
d llpă e fecllJ'area ameni nIăr : ! 

pozijlonale 12 ... cd! l3. :::0, Dc7 
negrul ca pătă un contra-joc , 
bun pe flancul damei 

12. Ce6-c7 
13. NbS-d3 

(Vezi diagrama din pag. 21, col. Ii 

Pozitia d:rn diag ramă poa~ fi 
consideraU ca aproximati v ega-
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Iă; albul are perechea de ne
buni, dar In sch:r:lb negru; <lr:! 
o pozi \ie mai bună de p:oni şi 
posibilitatea de atac pc flancul 
damel. in timp ce alb ul poate 
mallifesta in:tiativă pe flancul 
rege luI. 

Urunătoarele exemple dil1 
practica lurnl'elor : luslrează 

contlnuăr:le posibl1~ fn p.cea·s t ă 

pozitie: 
1) 13... CfeB 14. c4 . Nd7 (ma: 

slab este 14 .. .fS din CRuza 15. 
ef. N:fS 16. N:fS. T:f5 !7. 1hi 
cu avantaj pentru alb. Tar_ 
rasc h-Teichmann. 1923; contra_ 

, şansele negru lui ~ află pe 
fl Rncul damel, nu pe al regeluI) 
15. Tbl. TbB f6. c3. g6 17. Nhb. 
Cg7 şi. deşi pa rtida s'a termi
nat rem;.ză. poziţia negru lui 
Irebue cons:deratll mai ebstică, 
datorită posibilltătilor b7-b5 şi 

f7-f5. Tarrasch-Euwe. 192R 

2) 13 ... h6 (cea m<li tare C011-

t :nua re este, probi\b:l, 13 ... bS1, 
deoarece legarea 14.Ng5 se a
rată In realitate ma! puţin stân
jcnitoare decât pare; după 1'; .. 

h6 15.Nh4,Nd7 urmat de Tfb8 şi 
Cce8 negrul se eliberează uşor 

de legătură şi-şi Foaie conct'n_ 
IrR atenţia pe flancul dame!; 111 

afară de 13 ... bS, est" (le cuns;-
deral şi 13 ... ChS) 14.c4.Nd7 t!J. 
Ne3 (mai bine 15.a4 impiedi
când, măcar temporar. Inaint? 
r~a b7-b5) 15.;.bS! 16. r.02, r.~4 
ş i după 11ch:darea pe reC' h:i de 
nebuni a adver.s:lrI l!ui negrul 
stă mai bine; Cortlever-Keres, 
Buenos Ai res 1939. 

bh. 

( l .e4,e5 2.Cf3,O-::6 3.Cc3,Cffi 
'.Nb5.Nb4 5.0-0.0-0 6.d3.N,c3 
7.bc,d6 8.Ng5.De7 9.Te1.CdS 

10.d4) 
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10. Nc8-g4 

Teor:a cons!,deră ace<1 stă con
tinuare recomandată de Capa
blanca. care Implooică închid~

rea nebunului c8 pr:,n Ce6, mai 
slabă decât d:recl lO ... Ce6, dar 
IIceastă păr<! re este, după cât s.r 
pare, prea Du!ln fondată. 

Analiza următoare ar<!.tă că 

ii prin 1O ... Ng4 n{'gru! obtine. 
contra.şanse suficiente. 

Il . h2-h3 

[n partida Bernstci.n - Capa

b~anca, 1916, albul a jucat slab 
II.Nfl,Ce6 12.Nc I şi după 12 .. . 
N:f3 13.gl,ChS a că pătat o po
ti!i e mai slabă deoarece negrul 
II luat In stăpân: re importantul 
câmp slrateg:<: f4. 

In genera l muta rea ' I l... Ce6 
contine o amE'.nin!are foarte ne
pl ăcută pentru a,lb, Impotriva 
c ăr eiCli trebue luate măsuri 

energice. 

IL o • • Ng4-h5 

Aceasta este mai t are decât 
11...N:f3 12.D:f3,h6 (cont..'lua 
rea 12 ... Ce6 l3.Ne3 es te evident 
In avantajul aiblJit1i) !3.Nh4,gS 
(mai bine 13 ... Ce6) 14.Ng3,c6 
lS.Nc4!, Ng7 l6.de,de 17.Df5 c u 
ava ntaj pentru ::I lh ;~ Tarrasch_ 
Kostioi, ' 1920. 

12. g 2-g4 Nh5-g6 

13. Cf3-M 

o altă continuare care me~ 

riU să fi e luată 1n considera!îe 
este 13.dS, care aduce În pozl
re de pat ca lul negru dela d8 
şi Impledlcă mutar~n ta re C1:!6. 
La aceasta poate urma 13 ... c6! 
14.Nf I (slab es te 14 Nc4 d:n 
ca.uza Tc8] şi albul treh!le s ă se 
retra gă din nOLt cu nebunul, de
oarece după l S.dc?,bL' 16.Nd3, 
Ce6 17.Ncl,Cc5 negrul a obţ i

nut tin avantaj clar In pa rti da 
Tarrasch_Ru binstein, 1923; mai 
slab este şi 14.Nd3,ed lS.ed,Tc8 
16.c4,<e4] ou avantaj pentru ne· 
gru, Belaveneţ~Panov, Moscovl'l 
1937) 14 ... cd IS_cd,Tc8 16.C4,b6 
17.a4, Cb7 şi , cu toate că In 

partlda Wolf-Cohn. 1906, albul a 
obţ:nut avantaj, contra-şansele 

negr uluJ pot fi considerak su-
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Uclenle; poateca d~rect 14 ... Tc8 
lS.c4,b6 unmal de Cb7 este ş~ 

mai tare pentru negru, deoare
ce previne Cf3-d4. 

Nu este pe rlcU1oa .. ă pentru 
negrlu fncercarea 13.Nd3, care 
duce dupa 13 ... Ce6 14.Ncl,Cd7 
IS.Tbl.b6 16.Rg2.c5 17.d5.CI4+ 
la o pozlt:e cu şanse aproxima
tiv ega le: BoI1o\l-ubov-Rubln_ 
slein. 1922. 

13. h7_h6 

La 13 ... Ce6 urmeaza 14.Nd2. 
şi ac um este r ău atât C:e4? 15. 
C:g6. câ t şi 14... Ne4 15·g5. 
După 14... ed 15.Cf5 albul ca
pâtă ooaseme.ni un avanta j evi

denl. 
14. Nb5-c4! 

Cel mal tare, deoa rece după 

14.C:g6.lg 15.Nc4+.Rh7 16. 
Nh4,g5 17.Ng3.cr7 negrul stă 

mai bine: Wolf - Ruh:·nstein , 
1922. 

Nu e bună nici retragerea 
14.Nd2 din cauza 14 ... N:e4 15. 
g-5,hg 16.N:g5,Nh7!. Deasemenf 
14.N:16.D:16 15.C15, Ce6 16.d5 
Cf4 dă negru lu i un joc mai bun . 

14. ... Cd8~6 

Probabll, cea mal hună con_ 
tinuare pentru negru este 14 ... 
Nh7!, care forle;tză pe alb la 
schimbul la f6 - imedizt. sa;J 

după 15.CfS.N: f5. In or:ce CI1J 

negrul obl:ne uşor cel pulln JOI 

egal 

15. Ch4:g6 

Sacrlfic;~u l IS.Nd2,N:e4 16. 
Cf5,Dd7 este Insuf:cient pentru 
alb. 

15 
16. f2-f4! 

Mal slab este 16 ... Rh8 17.N : 
16.D:l6 18.N:e6.D:e.6 19.d5.Df6 
20.f5 ou o pozitie ceva mai 
bună pentru alb. 

17. 14_15 
18· g4:fS 
19. Nc4:e6+ 

g6,f5 
g7-g6 ! 

Rg8-g7 

o {X>zi!ie tă:oa.să cu şanse ii.! 
ambele ,pă rţi, ca re este greu d~ 
aoprec·:at deflnltv. Şansele sunt 
aproximativ egale. 
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b. 

(1. 04 oS 2. Cf3 Ce6 3. Ce3 Cf6 
4. Nb5. Nb4 5.0-0 O-O 6.d3 N,,3 

7. bc d6 8. Ng5) 

8. Cc.6-e7 

Cu mutarea aceasta, Introdu

să In practica turneek>r de că· 
tre PiI :sbury. negrul n'a obţinui 
rezultate bune. Albul are la dis. 
poz:t1e o serie de contJnu3rl 
ca re li dau un jOf ceva m;1I 

bun. 

9. Cf3-M! 

Este consideraU ca cea mal 
bun! mutare. dar de cO.lsldenl 
este şi 9.N:f6 ca re da. dea se· 
meni albului un m:c avantaj. Să 
examinăm poslblJltălile urmă

toa re : 
1) 9.N: f6,gf IO.Ch4,c6 (m,' 

tare este. probabil, 10 .. .r5 lUt. 
Cg6 12.C:f5,N:f5 13.ef,CI4 14. 

g3,Dg5 IS.Df3 cu avantaj mini· 
mal: Leonhardt·Johner, 1908) 
II.Nc4 (Il.Na4,DaS constltue 
de fapl 1\.01 sacrific:u de p:on) 
l1...d5 12.Nb3,Cg6 (sau 12 .. 
Dd6 13.Dh5) 13.C:g6,hg 14.14 şi 

albul ob!lne avantaj alit după 
14 ... ef 15.T:f4,Rg7 16.DI3,Ne6 
17. ni, Maroczy · Bernşlein, 

1906. cât şi după 14 ... de lS.de. 
D:dl 16.Ta:dl,ef 17.T :f4,Ne6 
18.N:.e6,fe 19.eS! cum s'a jucal 
Inlr'o part:d" câşt:ga~" de 

Lasker. 
2) 9.Nc4 (continuarea flcca~ l a 

nu poate fi recomandată) 9 .. . 
Cg6 (nu 9 ... Ne6? din cauza 10. 
N:f6,gf II. N:e6,fe 12. Ch4!,Cg6 
13.C:g6,fg 14.f4 cu aV<1ntitJ: 
Tarrasch·PilIsbury, 1898) 10. 
Ch4. Cf4' II. N:f4,ef 12. Cf3, 
Ng4 (Tarrasch considera ş i lOai 
tare 12 ... Ne6) 13 Dd2,N:f3 14. 
gf,Ch5 IS.Rh1, RhS 16.Tgl,Del7 
17.Tg4,Tae8 18.Tagl,f51 Cu 8_ 

vanlaj petltru negru ; Yanovsky
Ln3ker, match 1909. 

9. Ce7-g6 

Negrul poate alege şi con tl . 
nu.lirlle următoare; 

1) 9. CeS !O.Ne4! (In partida 

MolI-Teichmann, 1908, dup~ 

10.d4,f6 11.Nc I ,Ne6 12.g3,c5 
13.Ne2,Cc7 14.Ne3,b6 negru l a 
c.lip.li tat o pozi tie mal bună) 10 .. . 
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Ne6 (dacă 10 ... Rh8 II.DhS, 16 
aluncl 12.f4! cu avantaj pentru 
alb) l1. N:eG, fe 12. Dg4, Dd7 
13.f4 cu avantaj poziţlonal mI
nimal. 
2) 9 ... <:6 IO.Nc4,dS (ou 10 ... Ne6? 

din cauza l1.N:fG,gf 12.N:e6,fe 
13.Dg4+.Rf7 14. f4 cu po~·. tja 

câştigată; Capablanca-L. Stei· 
ner, 1933) ll-.Nb3,DdG (mai slab 
este, conform analizei lui Yates, 
l L.de I t.de,D:d l 13.Ta:dl. Cg6 
14.C:g6.hg 15.N:fG,gf IG.[4 Cli 

avantaj pentru alb) 12.Dp.2 cu 
şa nse aproxlmaHv egale. 

f7:g6 

După 10 ... hg 1l.f4 ,c6 ;~.NC4, 

Db6+ 13.Rhl ,Cg4 a!bul ca\J~tă 

un a tac imparabiJ pr:n 14.DH 
(sau 14.0(3) 14 .. . Ce3 15.[5,C: !1 
(sau 15 .. . C:c4) 16.fG! 

Il. Nb5_c4+ 
12. 12-14 
13. l4:e5 
14. Ng5-h4 
15. Nh4-g3 
16. da-d4 

Rg8-hB 
h7_h6 

d6:e5 
g6·g5 

DdB-e7 

(Vezi diagrama In col· II-a ) 

Poz:!la albulul (survenltă in 
partida Yanovsky _ Splelml1nn. 
1906) este simtitor mal buna:. 
datorită perechii ne· nebuni. de'l. 
voltării mai bune şi s uperiori-

lă!ii [n centru, EslE:! <:devăr.: l e:i 
negrul ar fi putut juca anal bme 
12 ... D,7 (In loc de 12 ... h6) dar 
şi alu nci pozitia albul ui este de 
preferat. 
Apărarea 8 ... 0.!7 nu este j)e 

depl'n satisfacătoar.e. 

c. 

( l.e4 e5 2.Cf3 Ce6 3.C:.::! (fU 

4.Nb5 Nb4 5.0-0 O-O 6.d3 N:c3 
7.bc do 8.Ng5 ) 

8. 117-116 
9. Ng5-h4. 

(Vezi diagrama dil1 pag. 26, 
col. 1) . 

9. Nc8-g4 

Negrul pO:lte alege şi al~d 

c.onUnu liri, dintre c.a re vom 
examina ve următoarele: 

f) 9 ... gS' 10.C'g5!,C:e4Idup! 
IO ... hg II.N:g5 alhul capa tii. un 
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, ! 
atac de<:fsiv prin f2 . f1) I U4!,er 
12.de! (m;ti s.lab s'a jucat Intr'o 
partld~ Yat.es.Speyer,. 1910; 12. 
C,e4. Dh4 13. N,e6: bc 14.g3.De7 
15.T:f4,fS ou joc ega l) 12 ... hg 
13.DhS,gh 14.1;f4 ~; negrul 

n'are a:pă rare sufic:enU impo
triva ameo:ntlirli 15.T:h4. 

2) 9 ... D07 10.Dd2 (după 10. 
T el,Cd8 Il.d4.Ng4 12.h3 se ,. 
junge la o pozitie analoagă ce· 
lei din varianta recomandată d-e 
Capablanca (- bb). dar n.egru l 
poate să joace mai la re 10 ... 
Ng4 Il. h3.NhS 12. g4.Ng6 13. 
Tb l ,Cd8 cum s'a jucat In parti . 
da Schlechfer - Marshall. 1907) 
IO ... Cd8 Il.d4,Ng4! (nu 1l ... Ce' 
IZ.de.de 13.CeS.Ce!> !4.Df41,g; 
IS.N,gS.hg 16.D,gS+,Rh7 17 
Nc4 cu mare avanl,llj pentTll 
alb ; Tarrasch-So~tmann. 1920) 
12.dS.NJ3 13 .• f.C,,41 14.D,h6 
(daeă 14. N,e7.Cd2 IS. Tfdl.C 

f3+ 16.Rg2, at unci după 16 ... 
e4! negrul capătă un joc mal 
bun) 14 ... gh IS.N,,7.C,,3 16.N, 
f8.RJ8 !7.Ne4.bS 18.Nb3.Cb7 !' 
dacă este vorba să se acorde 
preferrn(ă uneia din părţi. <J

tuncl fără Indoi ală ea nu este 
de 'partea albulul, cu toată caII· 
tatea In plus. 

3) 9 ... Rh8 IO.d4.De7 ll.Tel 
(după 11.dS.Cb8 12.Cd2.Cbd7 
13.f3,Cc5 l4.Cb3,Nd7 'flegrul II 

egalat uşor JOCull In partda 
Treybal-Thomas. 1929) 11 ... Cd8 
cu apIox:matlv aceeaşi pozi~~ 

ca In varianta pnînci.paIă, dac~ 

negrul nu contJlllhă cel m;t ' 
bine. In orice c,az această va· 
rla n tă nu are nîcl-o valoare in. 
deoendentl!. 

10. h2·h3 
II. DdH3 

In această 

_ constă Ideia 

NgH3 
2'7-g5 

Îna1mtare ri scat! 
fundamentală a (1" 

parârii negrului. Pract:ca a a· 
rătat însă că din cauza avan_ 
tajului perechii de nebun! şi a 
slăbirii flancullJi regelui negru. 
albul capătă un joc mai bun. 

C16_d7 

Dacă 12 ... Ch7, alunci 13.Tbl. 
DeS 14.Tfd l.Rg7 IS.d4.f6 eu 3-
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vantaj pen tru alb: Yanovsky
Tarrasch. 1898. 

13. d3-d4 
14. P f3-g4 
15. h3·h4 

17 -16 
Rg8_h8 
Tf8-17 

In <Iceastă pozitie (d:n parti
da Car>ablanca·Lask~r. Peters
burg 1914) T arrasch a reco
mandat 16. f3, apoi Rf2 şi 

Th 1 pentru a pune cât mai 
multe ftguri grele pe C ~ Ioan;'! 
.,h" inainte el.:! descb:derea el 
şi astfel a asigura nu numai o. 
cupa rea c()]oanei "h" ci ccu
parea el cu oei mal mare efect. 

In .partidă Cap abia nea a. con
t~nuat tu 16. hg-, hg 17. f3 ela 
18. Rf2. Th1- 19. Th1 si a d· 
pătat lo luşi un mic avnn ta i. 
Deace<!:J (Ia! rutem con$l'dera 
fără te.1mi:l poz:!ia din d~a~ra· . 
mii ca favl1rabl!ă albului. 

2. 

(1. e4 e5 2. ef3 Cc6 3. Cc3 
Cf6 4. Nb5 Nb4 5. o-o O-O • 

d3 N,c3, bl:) 

7. ... d7-d5 

Cu muta rea aceasta. care 8 

a fost anaJ:zată In mod soeciat 
de către analistu l suedez Sve. 
noni 115, negrul Incearcă să re- , 
zd\ve problema ap.1răr i i cu mij· 
loace raeh:.cale. Cu toate acestea. 
după cât se pare, albul obtine 
totuşi un mic avantaj. 

8. Nb5:c6 

Mutarea aceasta duce la va 
rianta pr:nclpală a aDăr~ril luÎ 
Sv-e-noni lJ.s şi reprez : nlă sin~ma 

pos:biJ:tate de a rasluma siste
mul de apărare al negrulu.i 

O continuare satisfăcătoar~ 
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JlO~ t<: fi consideraU ~ i 8. (>>1 O. 

d5 (mai slab este 8 ... C:d5 din 
('auza 9. N:c6, bc 10. C:e5. c: 
c3 Il.Dd2, Cd5 12. c4 cu avan· 
taj pentru alb) 9· Nc4 (nimic 
nu dă 9. c4, Dd6 10. N:c6, bc 
Il. Nb2, TeS 12. Tel, Ng4 13. 
h3, N:f3 14. 0:13, ed? cu joc 
egal; Lundin-Krausc, 1936) 9 ... 
DaS 10. Tbl, a6 (des:gur, nu 
ţO ... D:c3? din cauza 11. Tb5) 
1 L Tel, b6 (Ia I I... b5 ~_<;tp. pO 

sibil 12. C:e5!) 12. De2, Ng4. 

In partida Ret:-Lasker. Mos_ 
cova 1925. a urinat aci 13. 
Nb2. TfeS cu joc bun pentru 
ne{!TU, deoarece ameninţar"":,, 

eS-e4 est~ foarte n~IăouU. Bo
goliubov şi Krnoch recoml1nd~ 

13. Ng5 considerând dUDă aCf':i

sta poziţia alblJ<.Iui ca mal bună . 

dar lucr.ul acesta nu este ade
vărat. NegTu~ joacă 13 ... e4! 14. 
N:f6, ef 15. De4 (nu 15, gf d:ll 
c'allza Nd7 16. Nh4. Tae8 cu a. 

vantaj. cum a arătat Be.lavell" l) 

J 5 ... Nd7 16: Nd4 CU r-ozlti~ 

aproximativ egală. 

Tartacower recomandă cont'~ 

nuarea lmiştită 8. De2. dar In 

felul acesta negrul n'are n:clun 

fel de greutăţ i ; după 8 ... de 9. 

de, Ng4 10. Na3, Tfe8 Il. h3 

Nh5 s'a ajwts la o pozit:e a· 

proxlmativ egală : Yanovs ky_ 
Sergeant, 1~25o 

8. o.. b7:c6 
9. Cf3,e5 Dd8.d6 

Mai slab este 9 ... de 10. Na3 
TeS Il. C:e6, Dd7 12. Cd4 
Cd5 13. Dd2 şi albul a căpătat 
avantaj In p<'rt:d"le T~rr;l ~(".h · 

MarshaJl, 1912 şi Calm _ M1Ir
sila II, 1911. 

tO. NCl_f4 Ti8-e,1j, 

Negrul parează amer; în\area 
J 1. Cg6 şi amenînjă la rânnUI 
să u 11 ... de (ş: nu II ... T:e5 In 
('are urmenă 12.r14). 

11. e4:d5 

Ceala'IUi continuare pos:-biU 
. aci. I1.Df3, este după cât ~e 

pare ma: slabă, de exemplu : 
11 ... de 12. de. T:e5 13. Tddl 
(d ll că 13. Tidl, Ng 4 albul trebUt! 





30 JOCUL CELOR PATRU CAI: 5 .•. d5 

în p021:ţ:e pasivă , pentru apă ra

rea pion:uh.1Î "a", In afară da 
aceasta, în varianta d a t ă 16 
Euwe; 16.,' TeS I7-.Tb? T:c6 18. 
T: :a7 e greu de găsit o eonU 
nuare pentru alb după 18 .. . 
g6. Este adevărat că a lbu l are 
puternicul p:on liber "a", da, 
negru l are unele contraşa~se. 

la [ a8<8 

In pozi!:a aceasta Be'lavenI~ 1 

a continuat tu 17. d5, C:d5 18. 
Tb7, a6 19, C4, Cc7 20. T, d6, 
Rf8 21. Td7, cea cu joc egal, 
dar, probabil. 17.Tb7! este mai 

· tare pentru alb. Negru l rruu poata 
desigur, să joace 17 ... T:c6 d:n 
ca uza 18. d5. iar după 17 ... Nd5 
18. T:a7 sau 18. ,Tdbl albu l are 
deasemeni şanse bune de câş. 

lIg. 
In general. după 17. Tb7 s"" 

poate considera că pazi l:a albu
lu'i IITe şanse mai mu lte. 

8 

(1. e4 e5 2. ef3 Ce6 3. Cc3 
Cf6 4. Nb5 Nb4 5, 0·0 O-o 

6, d3) 

6. d7-d6 

Continuarea aceasta , du;>! 7. 
Ng5, N: c3 8. bc poate duce la 
var:a ntele -examinate până 

aourn, dar negru l poate alegfl 
ş i alte sisteme de apărare . avânn 
valoare '~ndependentă. Iată câ· 
teva din ele. 

7. Ncl·g5 

Şi, In această poz:ţle legare;) 
calului negru dela [6 consUm! 
cea mai bună mu lar.c. Se uti ~ 

Uzează Ins! adeseori şi muta. 
rea 7. Ce2, după care negrul 
Are urrnătoareJ.e ţos·6:lităji, ve· 
rtf:cate In practică: 

1) 7 ... Ce7 8. c3, NaS 9. LgJ. 
c6 10. Na4, Cg6 Il. d4, d51 (cea 
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mai simplă cale pentru egalart::11 
jocului; in partida Alehin . Euwe 
1936, negru l a continuat cu ll.. ~ 
Te8 12. Nb3. ed 13. cd, Ne6 14. 
Cg5, N,b3 15. D,b3, Dd7 16. f3, 
h6 17. Ch3 şi putea obil ne şan. 
"e bune de ega la re prin 17 ... 
Nb6. In locul lllutăr:.i făcu te in 
parlldă 17... Te6; In a rară el l:I 
aceasta , Schlechler a recoman_ 
dat după I I ". Te8 ca rei mal 
fa re 12. Tel) 12. ed, e4 13 
GeS, cd 14. Ng5. il6 Cu joc t'r,tl l: 
Schlechter-Duras, 1908. 

2) .7 ... Ng4 (In parlld. M,. 
roczy-Dogot:ubov. 1922, negrul 
a conlfnuat cu 7... NeS 8. el 
Nb6 9. Cg3, Te8 10. Ne3, Ng4 
ş i a e~a l al uşor joc!!l: ma i 51<\ :, 
a contfnu~t nee-rul In oarllda 
Ma roczy_Duras, 1907 şi <lnwne: 
7 ... ChS 8. c3, NeS 9. Cg3. Cr4? 
10. N,e6, bc 11 . NJ4 ef, 12. 
ChS, r5 13. eS cu <lvantaj pen
tr u albI B. c:l. NcS 9. N·C":-) (d!l!) l'l 
9. Ne3, Nb6 10. Rin, Ce7 II. 
Cg-3. ChS nt'grui obtine ~g-aEta. 
lea, In timp ee 9. Ce-3. r:h!l 10 
N:c6 duce- la va r :anla. dIn textl 
9... bc 10. Cg-3. Ch5 11. Ci':;!. 
Nb6 12. Rh l . apoi 13. h3 cu a. 
vanlaj; Ma roczy - Seh lechler, 

1905. La Incerca rea albulu l de 

a juca la remiză pr :n 7. N:c6, 

negrul poa le con ti nua cu 7 ... bc 

8. Ce2, TeS! 9. Cg3, d5 cu ~anse 
excelente. 

7. Ce6-e7 

Cel mai bine. Foa rte sla b este 
7 ... h6? djn cauza 8. N:f6, gf 9. 
Cdo, Ne5 10. Ch4, Cd4 II . Ne< 
cu mare avantaj_ 

Tarrasch, pe vremea lui , a 
recomanda t 7 ... Ne6 da r ŞI a 
ceasta dt.rpă 8. Ce2 (continua. 
r f':l 8. d4. ed 9. c':d4 , h6 10. 
Nh4 . Ce5 Il . f4, Ne5 a dus la 
egalita te Într' una d: n pa rtidei!!' 
matchulu~ Tarlrasch • Las.rer 
1916) 8 ... Ce7 9. c3, Na5 10: 
Cg3, c6 I J. Na4, Ce8 12. d4 
duce la un joc rn;t! i:her pentru 
alb: Duras·Kupch:k. 1913. 

I nteresantă este conllnuare. 
sf mel rlc3. 7 ... Ng4 cu u rmătOa
rele pos'b:IJtăII : 8. Cd5 (dease
men i 8. N: f6, gf 9. Cd5, NcS 10_ 
Drl2 es te ravorabll a ibutul) 8 ... 
Cd4· 9. C :b4 (mal s!a b este 9. 
Ne4, Na5! 10.Rhl, c61 I I.CoI6+ 
gr 12. Nh6, <l5! ş i negr ul obl'll.e 
cel pu!in egaEla le. ca In pa rUda 
prlrl corespondenta Riga-Berli n. 
19f J-I913) 9. .. C,115 10. Cd5 
Cd4 I I. Dd2! c6 (dup~ II... 
C,f3+ 12. gf, N,f3 13. h3! c6 
14. C:f6+, g f 15. Nh4, Rh8 16 
Rh2. albUl caplWi ovan ta j. con_ 
rOMl ana':,zel hd Kr:lUse; staa 
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este şi I L. N:f3 12. NJ6, gf 13. 
Oh6. Ce2+ 14. Rh l . N,g2+ 15. 
R'g2, Cf4+ 16. Cf4! . ef 17. 
Rhl, Rh8 18. Tgl, Tg8 19. 
T,g8+. 0'g8 20. TgI şi albul 
câştigă ca In partida .prj'n co. 
respandemtă din1re. ziarul .. Ve
ceflni a Moskva" şi cititori, 
1936; slabă este d'<:!3semeni Şi 

varlanl'a simetrică II... Dd7 12. 
N,f6, NJ3 13. Ce7+. Rh8 
14. N:a7+ şi mal In câteva 
muIăr.i) 12. CJ6+. gl 13.Nh4. 
N,f3 14. Oh6. Ce2+ IS. Rh'. 
N,g2+ 16. R,g2. C14+ 17. Rhl 
Cg6 18. f4 .... 11 avanla i lloz1t:o
nal Clar. 

Este posibil, desigur, şi 7 ... 
N:c3 8. bc ('II t rer.ere ;n var;an;!! 
pJ1inoipaJă. 

8. Cf3.h4 

Albul poate juca ş i 8. N:f6. el 
9. Ch4 dar aci continuarea ". 
ceasta este mal slabă decât după 
sch~mbul la c3. Cel mai nun 
răspuns a~ negru!tnl este 9 ... Cg:i 
10. C:g6. hg II . f4, Nr.5-1- 12. 

. Rhl. Rg7 13. Df3 (sau 13. f5 
g f 14. ef. Th8 IS. Og4+. Rf8 
cu egal.:.ta'te) 13 ... ef 1:4. D:f4. 
Nd4 15. Nc4. Th8 şi după 16. 
h3 (16. g3?, T:h2+) iocul esl~ 

aproximativ ega l. 
Alte mutări . lpos:bile, ca 8 

Nc4 sau 8. 'Ce2, n'au importan
!ă Independentă. 

8. c7-c6 

Ma i slab este 8 ... Cg6 din 
cauza 9. C:g6, hg 10. CdS; dea
semeni contin\.1a'rea 8 ... N:c3 9. 
'be, Ce8 (celelalt-e mutăr: le_am 
exam inat In rtubrlca 1. A, b.) 10. 
Nc4, Ne6 Il. crS! N:f5 12. el. 
Dd7 13. g4 Iasă ava,ntajul de 
partea alb!.J lul; Tnrrasch· ViJ· 
mar, 1911. 

Q. Nb5-c4 d6-d5 

Numai cu muta rea acea!>ta 
poate spera negrul III un joc 
saEsfăcător. Gelehllte pas:bi:i · 
Uţl sunt mai slabe, cum a rată 

următoa rele exemple din. prac
tică: 

1) 9 ... Ce8 10. f41 (dacă 10. 
Oh5. Cc7 11. Cf5. N,fS 12. ef. 
d5 13. r6. atunci nu 13 ... gf? 
14. N:f6. Dd7 15. f4 cu avantaj 
pentru .alb ca rn partida Spiel. 
rnarun-Forgacs, 1912, ci 13 ... 
g6! 14. fe , N:e7 cu Joc aproxi· 
rnatr~v rgal) 10... N:c3 II. bc 
dS 12. Nb3 -(nu .12. ed. ed 13. 
N,d5', Ob6+) 12 ... f6 13. le. fg 
[4. H8+. RJ8 15. Of3+. 
Rg8 16. Tfl, Ce7 (tntr'o Jlartid~ 
jucată In 1910 Ed. Lasker a 
continuat cu 16 ... Rh8 17. ed, 
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ed, la care albul ar fi putul răs

punde cu 18, N:d5, Ne6 19. 
N:e6, Db6+ 20. d4, 0:e6 21. 
D:b7, Tc8 22. Tf8+ urmat (le 
23. Cf5 cu joc ma i bun) 17. 
Of7+ . Rh8 18. Df8 + cu hune 
şanse de c âşti g ; Schlechler
Ouras, 1911. 

2) 9 ... Cg6 10. C:g6, hg li 
f4, Nc5+ (după Il.. . Db6+ 12. 
Rhl, Cg4 13. OeI, Ce3 14. 15', 
C:c4 15. f6! albul a câşliga t re
pede In part:da OpocensK.v, 
I-Irdina, 1913) 12. Rh!, Ne3 13. • 
Of3. N:f4 14. N:f4, ef 15. 0 :f4, 
De7 16. Dg3, NeR şi negw'l ;] 
obtln'lIt o poziţ:e aproape egală 
eum s'a văzut Intr'o partidă 

,rin coresponden!ă juca tă in 
1930. 

3) 9 .. . Rh8 10. 14, el II. N:IG, 
gf 12. T:f4 (mal tare este, pro
NbU, 12. Dh5 cu un atac bun) 
12 ... Cg6 13. C:g6~, fg 1". 
Nb3, De7 cu şanse ap roxima t :v 
eg-a\.e; Tylor_Laske r, 1936. 

4) !L. Ng4 (ioarle slab este 
9." Ne6? 10. N:f6. gf 11. N:e6, 
fe 12. Og4+, Rf7 13. f1, CgG 
14. f5' cu alac deo:·siv: Schlech
ter- Yanovskv, 1907.) 10, f3, ~ieG 

1 r'. N:16, gl' 12. N:e6, le i3. 14, 
Cg6 14, C:g6 , IIg 15, Dg4 cu 
avantaj; Ta11r-a6ch - Yano"sky, 
1907. 

10. Nc4-b3 

Dacă 10. ~d, atunci cel nlai 
9'mplu este 10 ... Ce:d5!, păs_ 
Irând posibilitatea de a re lua 
cu dama la f6, atacând în ace 
la ş timp calul h4 . Posi b:1 este 
Insă şi 10 ... N:e3 11 · be, Cb:l5 
12. OeI. Rh8 cu joc a!>roxima~ 
tiv ega l. 

10, Dd8-d6 

Mai slab este 10 ... Ng4 11. 
f3, Ne6 12. N:f6, gf 13. f4 cu 
avantaj: Spiehrumo_Perli s, 1913. 

Euwe recomandă 10... de, 
dar după aceasta este bun pen ... 
Iru alb 11. N:f6, gf 12: C:e4. 

Il. 112-113 

După II. ed, N:c3 12. bt' 
C:d5 13. Od2, Nd7 14, Tael, 
Tae8 se ajunge la o pozqi ~ 

egală . Mutări bune sunt deasp.
meni Il. Or3 şi Il. f4. 
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11. 
12. Ng5J6 
13. Odl_h5 

h7-h6 
OdS:f6 

d5-d4 

I,n par~Xla Tarrasch· Yates, 
1922, negrul a cont:nuat cu 
la ... Noea 14. bc, Rh7 15. er3, 
Cg6 16. ed cu avantaj pentru 
alb. Dar negrul ar fi puhlt ob
line egalitatea pr;n 14 ... Og5! 
15. O:g5, hg 16· e13, 16. Şanse 
mai bune pentru alb ar fi dat 
II. Dl3. 

14. Cc3-e2 Nb4-d6 

După 14... Rh7 15. 14, Ndti 
16. rs albul capătă avantaj. 

Albul trebue să t:nă seam<l 
de câteva ameninţări de a ega ld 

(1. e4 e5 2. ef3 Ce6 3. Ce3 
Cf6 4, Nb5) 

4, ". Cc6-d4 

Această mutare tare a fost 
introdusă 1.n practica turneelor 

.de către Rubinstein. Este ade· 
vărat că ea a fost util:zată 

pentrlu pr~ma oară In partida 
Ma roczy-N1.a rshall la turneul in
ternat:onal dela M<mle_Carlo În 
1902. dar nu -8 căpătat o r.ecu
noaştere gener<llă decât zece 
<Ird mai târz:u, după turneu l 
dela San Sebastian , 'ln care ~0.1.-

II. 

jocul, de ex . 15 ... Rh7 urmat d<: 
g7-g6, sau la momenh~1 oportun 
Dg5. In or:ce caz nu se v ~d-e 

o~m poate obtine alb avantaj. 
Deaceea IpoZJ!tia d:n diagram'ă 

poate fi considera.tă ca aFroxl . 

mativ egală. 

binste:n a Invins ou ajutorul 
acestei cOllbnuă ri pe cel !!lai 
periculoşi ccm.cunenti - TarraSCl1. 
Schlechfer şi Spielmann. O.,.. 
atunci manevra Incepând cu 
mutarea 4 ... Cd4 se numeşte 

var:anla Rub'!Ilsteln. 

Pe baza. ulrmelor cercetări 

teoretice varianta Rubinstein 
poate N cons:derată pe deplill 
porar'!) un pion. Insă, ca In 

tmele cazuri să sacrifice (tem

po rară 1) un pion, Insă . Ca în 

multe alte apărări din jocul ce-
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tatea de a aduce repede JOCUl 

la o pozitie de T'crniză, ceeace 
desigur, nu constitue U!J1 defect 
al var:antei din punct de vedere 
leoreec, dar totuşi este ner1ă· 

cu! pentru oricare j ucă tor mal 
tare care joacă cu negrul. 
Dură 4 ... Cd4 albul poak 

alege câteva continuări care s~ 
deosebesc fundamental una de 
alta. Le vom cxam:na pe rând. 

A. 

5. Cf3,d4 

Aceasla este continuarea pr:n 
ca re albu! aduce jooul la o Po)-, 
zltie de remiză. dar nI,) mai 
mult. 

Nimic nu dă albu!ui nic: mu
tarea modestă 5. Ne2, la care 
negrul poate răspunde 5 
Cf3+ 6. Nof3. Ne5 7. d3. d6 8. 
Ne3 şi acum 8 ... N:e3 ob!înând 
pe calea cea mai simplă ega-

larea (Alehin-van den Bosch, 
1936, part:da In care nEgnll a 
cont:nuat 8 ... O-O 9. O-O, Ne6), 
sau 5 ... d6 6. d3, C:e2 7. D:e2, 
Ne7 şi negrul a ob!inil.!t uşor 

egali latea. 

5. '.. e5:d4 
6. e4-e5 

Albul n'are de al t>s deoarece 
după 6. Cd5 negrul nu răs· 

punde 6 ... C:e4? 7. De2 cu ava,!1-
{a.j pentru alb, ci 6 ... C:d5 7. ed, 
Of6! ob(inând chiar şanse lTIa i 

bune, de ex. 8. O-O, Ne7 9. f4, 
O-O 10. Df3. c5 II. b3. d6 12. 
Nb2. Nf5 şi negrlll a obţinui 
reyede avantaj: . Wo1r-Alehin 
1923. 

6. ". 
7. e5:f6 

d4:c3 
Dd8of6 

Nu este bine pentru negru să 

câştige acum un p:on prin 7.·. 
ed+ 8. N,d2, Dof6 9. 0·0, Ne7. 
deoarece e'l se expune unui pu· 
t-ernic atac al albului in fata 
ei'iruia n'are decât cel mull 
şanse de egalare. lucru care 
poate fi obtinut mult mai UiŞor 

In varianta princlpal ă . Albul iH 

continua cu 10. Nc3 (da că 10. 
Tel. O-O 11. Nc3, Dd6 negrul se 
:tpără ceva m3,j uşor) 10 ... Db6 
(la 10 ... Dg5 urmează Il. "Ţe l 

şI dacă 11... O-O, atunci 12. Te5 
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cu avantaj ; după 10 .. . Dd6 In 
"B:lguer" este data \' flri an la Il. 
De2? o-o 12. D:e7. D:b5 13. Tel 
dG 14. Ţe3. Dd7? 15. Tg3 cu 
pozi!le câştigaU . dar negrul 
poate să continue mal tare 
14 ... NfS! 15. D:c7, N:c2 cu 
ega litate) II. Te!!, D:b5 (nu 
se vede nimic mai boo, deoa
J1e<:e Il... O-O 12. T :e7, 0 :b5 13. 
0 . 4 g6 14. Od4, 16 15. Te8! dă o , 

albulu i 'un atac decISiv) 12. Dg4! 
si conrorm analizei lui Olland, , ' 
albul capătă aV8l'1taj Il. 

8. d2:c3 Nf8-c5 

Dacă doreşte. negrul I)Oatc 
obţine imediat egalitatea prin 
8 .. . De5 + , deoarece n.ici 9. De2, 
D:e2+ 10. N:e2. nici 9. Ne2. 
NeS 10. O-O, 0.0 nu dau albuluÎ 
şanse Ik a obţine avanta j. 

Mutarea din text este Iegali1 
fie un sa c rlfl o~u de pion. ceeace 
Iri s ă nu ('ste peric ulos pentru 
~gru din ca uza nebunilor de 
culori diferite . 

1) O pal'tldA Elbekov-Se\ber ju
caM in 1948 În U .R 5.5. a contl~ 
nuat astfel : 12 ... Tg8! (12 ... d6 13 . 
D:g7.Tfa 14. Nf6. Ne6 15. T:e6) 13. 
T :e7+ !, R :e7 14. De4+ , Rda 15. 
Dh4 + . t.6 16. N :16+, Re8 17. Tcl + . 
R.t7 . 18. Te7+ , RgS 19. N :g7, Dg5 
20. De4+. DiS, 21. De3, DgS 22. f4, 
Og4 23. 15+ şi negrul a cedat 
IN . T.) 

9. O-o 

In partida Kashdan~A I(>h i:J. 

1931, albul a obtinut egalita tea 
prin 9. De2+. De6 10. Nc4, 
0 :e2+ 11. l< :e2, d6 12. Ne3. 

9. 0·0 
10. Odl-h5 

Albul ar putea câştiga lin 
plon prin 10. N:d7 deoarf'c<> 
după 10 .. · Td8, muta rea I J.Dh5 
evită pierdcre3 unei f:guri. Dar 
fbegnul continuă cu Il.. . N:d7 
12. D:c5, NcG. ob! inând o poz 11le 
In care pianul în plus al :"I·lhuJal 
n'are nici_o valoare practică . 

Ou mutarea din text Jl lhul 
caută să obţ:nă un mic avantal 
pe flancul regelui. 

10. 
U. Nb5-d3 

d7-d6 
h7-hG 

Pozili,a s 'a eQ'alal complet ŞI 

apare "amenintarea" unei rPIlI1 -
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l e rapi de. Cel mai simr!u pen· 
tru alb este 12. Ne3. !n timp ce 
după 12. Nd2 negrul mai polite 
crea unele gr-eu tăt i prin 12 .. . 
TeS. In <lmbele cazuri albu l ah. 
!Lne remiza fără gre utăt i deo_ 
*blt e. 

8 . 

(1. e4 e5 2. Ct i Cc6 3, Cc3 Cfij 
4. Nb5 Cd4) 5. Cfh5 

Hen neberger re<::omand ă mu· 
tarea l : nişt i t ă 5. 0·0. dar negrul 
r ăs punde simplu 5 ... C:b5 6. 
C:b5, e6 7. Cc3, d6 8. d4. De7 
9. Ce I (prob?bil ma l bine ("stt' 
\i n :ş tl t 9. h3, Ne7 10. Ne3, O-O 
c u joc ~ prox i rn ativ egal) 9 ... 
Ne7 10. Rhl. b5 11. a3. Nb7 12. 

f4. ed 13. 0:d4, c5 şi obţ ine o 
pozitIe oeva ma i b ună . 

Mutarea din text CI ,ree la ... a· 
ria:nt.e tăioase , dar e st!;' Inl!u~l 

n:c dacă poa te fi reco mandată. 

5. Od8-e7! 

(Vezi di agrama d7n col. Il-a) 

Cea ma i tilr p. conti nUAre. Ai! 
m al fos t Incerca te ş i u te )Jos:. 
biEt ă !i : 

1) S ... C:e4 6. C:e • • C:bS 7 
C:17!, De7 (după 7 .. . R:17 ~ 
lJhS+, g6 9. DdS+ , Rg7 10, 
Dc5 + . RgS J 1. 0 :b5 nu esttl 

posi bil 11. .. d5' din cauza 12. 
D:d5+ ') 8. C:h8, D:04+ 9. RI I. 
Cd' 10 . . d3, DIS II h' !, bS 
BeJavenet a recomanda t I l... 
d5 12. Ng5, Ne6 13. Th3 cu joc 
necla r, da r aprox imativ ega'J 
'12. Ng5. g6 13. Dd2. Ng7 1·1 
Te1+ . Ce6 15. h5t cu avan taj; 
I3ogo liubov-Rubi ns tein ma tch, 
1920. 

2) 5 ... Nc5 6· Ne2 (Schlechter 
a recomandat 6. O-O O-O 7.Nc4· 
d6 8.Cî3, Ng 4 9.Ne2~ şi negrul 
nu poate s ă creeze o presiune 
sufi cien t de pu terni că pen tru a 
compensa pianul p:-erdut) 6,,· 
d5 7. Gd3. Nb6 (Fine a propus 
sllcdlci ul de figură 7 ... C:e4 8. 
C:e4, de 9. C:c5. D:g5 10. eb3? 
D:g2 fi . Tfl. Cf3+ dar nu 'se 
vede o con tinua re a atacului 
pentru negru după 10. C:e4. 
D:g2 , 1I . Cg3) 8. eS, Ce' 9.0·0 
ş: negrul n'are compensatie su_ 
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flc1entă penh'u planul saerÎ
ficat. 

6. 12-14 

La 6. Cf3 negrul nu jO<l 

că 6 ... Ce4? 7. O-O, C:c3 8. dccu 
avanlaj pen tru alb, ci mal taTc 
6 ... C,b5 7. C,b5, D,.4+ 8. Dej 
D,.2+ 9. R"~, Cd51 10. Te l, 
r6 cu joc ap roximativ ega l. Mu
tarea d:1f1 text a fost propud de 
dU re Bogollubov. 

6. 
7. CcS,b5 
8· CeS·f3 

Indoelnlc este 
a ... c6 9. Cc3. 
C,,3 " . de. 

9. Re1-t2 

Cd4,b5 
d7-dG 

Oe7:e4+ 

pentru negru 
Ce4 10. O-O. 

Numai. In legătură cu aceasU 
mutllre are sens varianta Ince· 
pul ă de al b la mutarea 6-a 
După 9. De2, D,.2+ 10. R" 2 
negrul are şanse bune În Enal 
ro legătură cu pereche" de ne· 
btmL 

9. CIG_g4+ 
10. Rf2.g3 

Dacă IO.Rg l atunci negru l 
continu ă cu 10 ... Oc6 11 .0e2+ . 
Ne7 12.h3.Db6+ 13.d4,CI6 14. 

Rh2,Nd7 lS.Te l,Q-Q cu şan se 

mai bune . 

10. 

Recomandata de Teichma1tn . 
Mai slab este In orice caz 10 .. _ 
RdB ll.h3,ChG 12.d4,Ne7 13. 
Tel, DgG + 14. Rh2, Te8 15. e4 
cu avantaj minimal pentru alb; 
BogoHubov .. RlJ>bins{eln, match 
1920. • 

II . CI3.h4 

Mal s lab este 11 .De2+,RdS 
12.h3 (sau 12.Tel,Nd7 13.Cbd4. 
Ce3+ urmat de C:c2 r u avan

. taj pentru negru) 12 ... Ce3+ 
13.Rh2 şi albul n'are compensa
tie pentru plonul pierduL 

11 . DgG_h5 

La J I...Dr6 cu amen!n!area 
12 ... g5 poate urma 12.d4 şi 

dacă 12 ... gS. atuncI shmplu 13_ 
Del + urmat de 14.fg. 

12. h2·h3 

• 
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Fără Indoi-a{ă C(!a mai tare 
c cmt:nuare, dar cu toate a
<:estea ea este ins ufl::cienlă pen
tru egalarea jocului. 

O varian.tă fO;jrte fmmoasă 

- se prodI1Ce dură 12.C:c7+,Rd8 
13.h3. anume : 13 ... Cf6 14.C:8'8, 
D:h4+! IS.R:h4,Ce4! şi albul 
parează matul numai au pretUl 
<;acr1ficiului damp.i: 16.Dg4, 
Ne7+ 17.Dg5,N,g5+ IBJg,h6 
\9.g6,fg 20.Tf1,g5+ 21.Rh5, 
Cg~+ cu poz:tie câşligată pen
tru negru. 

După 12.C:c7+,Rd8 albul nu 
se salvează nici pn:n 13.C: a8. 
-g-5! 14.fg (sau 14.Cf3,gf+ 15.R: 
f4,d5) 14 ... D,g5 15.CI3.Dg7 şi 
negrul pentru materialUll sacr:
fitc.at ane atac decisiv (analiza 
lui Teich.mann). 

Insuficient pentru alb este şi 

12J5.g5! 13.Cf3 (sau 13.D,g4, 
gh+ 14.Rf3,D'g4+, apoi TgB+ 
~i Rd8 cu avantaj pentru negru) 
13 ... c6 14.Cc7+,RdB 15.C"B,d5 
cu avantaj dedsiv. 

\2. Dh5,b5 

După 12 ... Cf6 13.D,h5, Ci15+ 
14. Rf2, Rd8 se ajunge 12. o ţO

zitie aproximativ egală. 

Negrul stă evident mai b:ne, 
având excelente şanse de atac 
In legătură ţu pozitia nesigură 

a regelui alb. Ch!ar la cea mal 
bună apărare este lndoelnlc 
dacă albul se ma'j poate salva. 

C. 

(1. e4 e5 2. pa Cc6 3. Cc3 Cfe 
4. Nb5 Cd4) 

Nf8_c5 

Negrul 'poate juca linlşlit şi 

5 ... ctj sau 5 ... d6. Ambele mutări 
sunt suficie'ni!: pentru egalar~, 
dar cont:nuarea dttn text Iese 
mal tăloas~. 

(Vez! d:l3:grama dllJ .pag. 40) 

6. Cf3:e5 

La, 6.d3 negrul poate. ră'spun

de 6 ... d6 1.Ca4,b5 {Sch1echter a 
recomandat t: .. Nb6 , 8 . .:C:b6.C~ 
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f3 + 9.D:f3,ab CU egalitate) 8.C:: 
d4 ,bc 9.Ce2 sau 9.C(3 cu joc a
proximativ egal. 

La o.dJ este de conS'.(jer<l t 
deage111eni sacrificiul de pion 
6 ... d5! După 7.C:d5.C:d5 8.C:d4 
(~all 8.N:dS,Ng4 9.C:f7+.RfS 
10.c3.CJ3+ l1.gr,Nh3 12.Nb3, 
Dh4 cu atac decisiv) 8 .. . Nb4+ 
9.Rf l,Ch6 lO.Nb5+ .r6 r;egru l 
cap ~tă un avantaj clar. Albul 
poate 1nsă juca mal bine : de 
exemplu. In varianta 7.C:d4, 
C:d5 8.N:dS,Ng-4 nu trebue con
fhUlat 9.N :f7 + . ci 9.c3,C: f3 + 
IO.gf şi albul poate evita o po' 
zitie mai proastA. 

6. Od8-e7 
7. CoS-13 

Mai $.Iab este 7.Cd3.d5 8. 
N,dS,CdS 9.cdS,O,e4 + 10.Ce3, 
Nd6 11.0_O,Ne612.c.el ,O-O-O 13. 
ca,c rs şi pent ru pianul sac-rifi· 

cat negrul are un avantaj pozl
lional simtitor; Nimzovicj·Ale
hin, match. Petersburg 1914. 

7. d7-d5! 
8. Cc3:dS 

Cea mal bună mulare. Dacă 
8.C,d4,dc 9'([3,Ce4 10_0-0,0-0 
11.d4,cd 12.cd,C:c3 13.bc. Ng-t ; 
Spielman-RubinsleLn, 1912. 

Deasemeni 8.N:d5,Ng4 9.d3. 
e6 10.Nb3,Cd7 dă negrului o 
pozitie iJTIai bună; BernstP.in
Rubtnsteln. VHno 1912. 

8. De7:e4 + 

Suf:cioot pentru egalare este. 
l i 8...Cd5 9.N,d5,c6 10.C,d I 
(dar nu. 10.Nc4,D:e4+ Il.Ne2. 
C, r3+ 12.gr,0h4 ctl avanlajl 
10 ... cd 1l.Cb3.de 12.Cc5,O,,', 
13.d4,ed 14.D:d3,0-O cu şan se 

aproximativ egale, Yanovsky
MarshaU, 1905. 

9. Cd5-e3 Nc8-g4 

PoSibil este şi 9 ... Nd6. pen
tru a Incepe dupA 10. O-O? un a
tac per:.culos 111 rege prin 10 .. 
oS! lJ.Nb3,Nb7. 8elitzmann
Rubinste:n, Va r şovia 1917. 

10. Nc4_e2 Cd4 :e2 
II . Ddl :e2 0-0-0 
12. d2-d3 De4-e6 
13. o-o C16-d5 
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Cu aceasta Incheiem analiza 
ILD! Krause. Situatia este aproxI
mat iv ega lă. Pentr u plonul pi~r 

dut negru l a re a desvolta re mai 
bună şi posibilităţi de alac_ 

o. 
( 1. 04 05 2. Cf3 Cc6 3. Cc3 Cf6 

4. Nb5 Cd4 ) 

5. NbS.a4 Nf8-c5 

Suficient pentru egala rea ja
cuUu l este schimbul 5 ... C:f3+ 
6.0:13 şi acum 6 .. . Nb4 7.d3,0-0 
S.O-O,cG 9.Ng5,Ne7 10.Te l ,Cc6, 
Schlechter. Marsha ll, 1906, sau 
6...c6 7.d3,d6 8.n-0,Ne7 9.h3,116 
IO. Nb3,Ne6, Yanovsky-Schlec h
ter. 1906' - In ambele cazuri 
cu joc egal. 

6. Cf3:eS 

Ma.i liniştit este 6.0-0,O-07.d3 
(Ia 7.C:eS urmează 7 ... d6 8.Ce·l, 

Ng4 9.Dol,03+ 10.gl,N :13 cu 
atac puternic, cum a recamGlIl
dat A~ehin) 7 ... c6 8.C:d4,ed 9. 
Ce2.d5 duce la joc ega l. La ace
l aş re zu ltat duce şi 6.d3.0.0 sa u 
De7. 

6. ". o-o 

7. Ce5-d3 

Alte continuă ri de mnside
f <l l : 

1) 7.03,d5! 8.C:d4,N:d4 9.0-0 
(nu 9.C:d5?,C:e4, 10. Ce3, N:e3 
cu avantaj pen tru negru) 9 .. · C: 
e4 (aCi s'a propus ş i 9 ... de ur. 
mal de Ng4) IO.C:e4, de Il.d3, 
ed 12.D:d3,Ne6 cu pozil ie a
proximativ ega l ă; H a va s Î
Kmoch, 1930. 

2) 7.d3,d5 8.Ng5,c6 9.002, 
TeS lO.f4,bf)! I l.Nb3,h6 12. Nh4, 
C:e4 ! ş i negr ul a obţ inut o pozI_ 
ţi e exceAenU; Tarrasch-Ruhln
slein, 1912. 
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7. Nc5-b6 
8. Cd3-f4 

o continuare bună este şi a
ceia recomandată de către e la
parMe, .am.une 8.e5.Ce8 9.0.0. 
d6 lO.ed,C:d6 lJ.Rhll ou şanse 
de a ob!i:J"e avantaj; In var:an
la aceasta nu se !poate juca 9. 
Cd5,d6 IO.c3 din caUZl8 10 ... 
Dh4! II.Ge3,De41 Cu avantaj 
pentr,u negru; Tylor-M:iJner. 
Barry. 1938. Trebue cons:derată 

deasemeni în varianta aceasta 
mutarea lUi Malki'l1, IO ... C i6! 
(după 8.e5.Cea 9.0·0,d6 JQ.ed) 
cu următoarea conlillUare posi 
bilă: Il.d7 (dacă Il.dc,Dd6 se 
amţn:n l ă atât 12 ... Cg4 cât şi 

12 ... Ng4 şi, În plus. 12 ... N:c7; 
primele două amenin\ărl S?
men!:,n şi după alte răspunsuri 

ale albulu;) 11 ... N:d7 12. N:d7, 
D:d7 13. Cel, Tae8 14. d3, Cg4 
şi, dacă acum 15. h3. atunci 
lS.·.f5! etc. Se ajunge o pozitie 
foarte neclară pe care albul o 
evită cu mutarea d:n text. 8.Cf4. 

Mai slab este 8J3,d5 9.cr2,de 
IOJe, la care negrul r ~spunde 

1O ... Cg4! 1!.C:g4,Dh4+ 12.g3, 
O:g4 13.0:g4,N:g4 J4.d3,fS cu 
şanse mai bune. 

8. d7-d5 

Posibil este şi 8 .. ,d6 9.d3,Ng4 

lO.f3,Ch5! Il.C:h5 (acceptarea 
sacrrf:ciului CUi II Jg.Dh4+ 12. 
g3,C'g3 13.Cg2, Df6 14.hg,Cf3+ 
forţează remiza) 11 ... N:h5 12.114. 
f5 13.Ng5,Db8! şi pentru plo_ 
nul sacrlHcat n~grul capătă a
lac, ca In pi'lrtida Canal-L 
Steiner, 1932. 

Negml poate să şi pregă

tească Inaintarea d7-d5 prin 
8 .. . c6. In partida B65k.Sp:.et
mann. 1935, s'a ajur\S după 

9.d3,dS 10.h3,Te8 11.0_0,de 12. 
de.C:e4 13.C:e4 urmat de 14.c3. 
la o poziţ~ complet egală. 

Slab este, .pe de Altă parte 8 ... 
C:·e4 din cauza 9.C:e4.Te8 10. 
d3.f5 Il.c3,Cc6 12.i'lb3+ . RhR 
14.DhS! 

9. d2-d3 Nc8-g4 

După 9 ... de lO.de,Cp.4 albul. 
conform analize i lui Krause. 
cap~tă prin I1.C:e4,De7 12J3. 
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avantaj, de ex. 12 ... f5 13.Cd5, 
De5 14.Nf4,D:d5 15.Nb3, sau 
12 ... Td8 13.Cd3JS 11.:.Jg5. 

10. f2-f3 
II. Cf4:hS 

Cf6-hS 

Dacă ll.fg, alunci 11...Dh4+ 
12.g3,C:g3 13.Cg2,Of6 14.hg, 
Cf3+ 15. Re2,Cd4+' cu şah e_ 
tern. 

II. Ng4:h5 
12. Cc3:d5 

Prin mutarea acea-sta albul , 
tentează pc .negru să i·nlre In
Ir'o combinatie lungă, care în 
cele din urmă nu-! este favora
b ilă. 

12. c7-c61 

Combin~ţia amintită in co
mentariul precedent se produce 
după 12 ... 0h4+ (n u este greu 
de văzu,t că sacrificiul de figură 

1 ~ ... C:f3+ sau l2 ... N:f3 nu este 
cor«l) 13.g3,C:f3+ 14.0:f3,N: 
i3 IS.gh,N:hl 16.Re2,c6 17.Cf4, 
Nc7 (deasemeni 17 ... TfeB 18. 
Nb3,Nc7 19.Rf2 câştigă calul. 
deoarece negrul este iorta t, mai 
ourând sau mai târz:u, să joace 
N:e4) 18.Ne3,N:f4 19.N:f4,Ng2 
20.Tgl,Nh3 21.Nh6! şi albul re
ciîşNgă calitatea rămânând cu 
un p:on In plus. Mutarea din 
bext este mai tare 

13. CdS:b6 

Nu merge 13.Cf4 din ca.'\Jza 
13 ... C:f3+ ! 14. gL 0h4+ , dar 
după 13. Ce3, Oh4+ 14. Rfl 
(sau 14.g3, Dh3 şi punctul f3 
cade) 14 ... f5t negrul capătă 

pentru p:onii sacnHicati un atac 
foarte puternic la rege. 

13 •.. 
14.Na4-b3 

a7:b6 

Oacă l4.c3, atunci 14 ... 0h4+ 
15.RfI (sau 15. g3, ' C:f3+ 
16.0:f3, N:f3 17. gh , N:hl cu 
câştigu l calităţii) 15 ... C:f3! 16. 
R"f,T: a4! şi după 17. 0 :a4,Oh3+ 
neR"rlil are aSl'gurală cel pulin 
remiza. 

14... Od8-h4+ 

Albu l este sili t s::i piardă ro
cada, deoarece 14.g3, Oh3 cil1ce 
la o catastrofă pP. r~ 



44 JOC U L CELOR PATRU C .... ! ; 4 .• .a6 

15.Re l-fl 
16.c.2:b3 

CdU3 
f7-f5 

Albul, Intr'adevăr, şi-a p ~s

Irat pionii In plus. dar a r ămas 

In schimb pre~ mult In urmă 

cu desvoltarea. a p:erdut rocada 
şi t rebtle, să rf~ z' iste iunw atae 
puternic asupra regelui. Supe· 
rlonltatea· poz.i !ională a n.-etiru'lu i 

compensează pe deplin pierd~' · 

rea celor doi piool 

(1,04 <5 2. Cf3 Ce6 3. Ce3 Cf6 
4. Nb5) 

4 .. a7.afi 

III 

Mutarea aceasta care con · 
stilu~ în partida spaJ1!:o I ă cea 
m ai tare continuare pentru ne
gru. este de o va loa re indoel
nică In jocul celor patru cal, 
deş i Inu se poate spune cu toată 

s iguranţa că al bul poate obţine 

vrelln aV3Tltaj apreciabil 
In onice caz sun! mai simpl'! 

mutălHe 4 ... Nb4 sau 4. Nr4 sau 
4 .. . Cd4 pe care le-am exam:nal 
mal sus. 

5.Nb5~c6 

6.Cf3:e5 
d7:c6 

Laskel Il recomandat 6.d4. 
ed 7. O,d'. O,d4 8. Cod', NM 
9. f3, dar continua rea aceast a 
nu creează difi cultăţi ne gru luL 

6 ... 
7. Cc3:e4 
)t O~O 

A. Tf1~el 

10. d2·d4 

(Vezi diagrama din 

10. 

Cf6:e4 

O~8·d' 
Od4:e5 
Nc8~e6 

pag. 45) 

Oe5~f5 

In ultim ul Hmp mutarea acea~ 
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sta este cons:ck!rală mai tare 
decât 10 ... Dd5, cu continua rea 
posibilă II. Cg51 , 0·0·0 12. Ce6, 
le 13. Dg41 Dod4 (d u pă 13 ... 
Tpij. H.b3 albul stă mai b:ne) 
14 . Doe6+. Dd7 (Ia 1.4 ... 
Rb8 'nltr'a partidă de match 
Intre Telchmann şi Splelmann, 
1914, a urmat puterruouJ răs_ 

puns 15.Ng5!, Nc5, -dacă 15 ... 
Tc8?, (llUll~1 16.D:c8+ ! - 16. 
Nod8, DJ2+ 17. Rhl, Tod8 18. 
Te2, Dh4 19. TU ou avantaj) 
15. Dod7 + . Tod7 16. Te8+ , 

Td8 17. Tod8, Rod8 18. b3 
şi albul are un final ceva ma l 
bun; Reti -Spielmann, 1914. 
Printr'un joc nlent negrul mai 
pont/;' incă egala parUd~. 

II .Ncl·gSI h7·h6 

Slab es te 11... NdG 12. g4!, 
Dg6 (sa u 12... Dd5 13.b3, b.1 
14.f4 cu dublI! amenintare 15. 

Ce3 şi 15.15) 13.14,15 14.Cod6+, 
cd 15.d5! şi a lbul are un ata ~ 

faarl'" promi!ă tor; Znosk )·Bo. 
rowsky·Rubinslein, 1907. 

12. Dd l...d3 ! 

Acum la J2.g4 urme a z ă sim
plu 12 ... Od5 cu joc egal. 

12 ... Re8-d7 

Se amen:'1lţase 13. ( d6 t :;u 
câştlgul damei. De cons:deral 
era 12 ... Dh7 13. Nh4, Nd6; şi 

in acest caz tnsă pozl!ia albu llJi 
ar fi fost ceva ma l bună. 

13. NgS. h4 OIS·bS 

In partida Sch lechler·Ta,r· 
rasch, 1895, negr ul a j ucat 13, . 
Te8 la ca re, după plire rea lui 
Schlech ter , albul ar fi trebuit sll 
ră"pundă 14. C4!, Nd6 15. Taci, 
RcB 16.d5! cu joc ma i bun. 

Fine consideră mutar('a dirt 
text ca s ufidenU pentru negru , 
dar Belavene! a fost de altă pă. 

re re. După cât se pare negrul 
lntr'adevăr nu poate e~ala pc 
depEn jOt'v! 

14. Od3-d2 
15. b2-b:l! 

TaS· eB 
Rd7-c8 

Amenin ţarea CC5+ atârnă lot 
t impul In aer. Deacela negru:1 
trebue s ă--şi dev lase1.e r-egel ~' 

de pe primejdioasa coloană : ,d". 
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Rău este, de exemplu. 15 .. .f5. 
d:n cauza 16. Cc5+. N:c5 17. 
dc+ . Re8 18 Dd4 Cu avantaj . 

16. c2-c4 Db5·h5 
17. Nh4.gS 

Trebue să flm (l e acord 

rl1 Belavenel că această ~ozitie 

este mal bună pentru alb. Ne
grul a răma~ ~n urmă cu des
voltarea, pozilia regelui său 

• este relativ ră11 apărată, astfel 
că respCingerea atacului alb pe 
flanc ul damei nu este a tât d~ 
s! mpIă. Pe de altă parte, pregă

tirea ataoulul negru asupra re· 
gelai alb necesiU multă vreme 
şi deocamdată nu r~ prezintă o 
nrimejdie . rea li'! . 

Cea mai bună mula re pentru 
negru este probabil 17 ... Td8, la 
ca re albul poate răspunde 18. 
Dc3 păstrând aValnt ajul. 
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1. e2_e4 
2. Cg l-f3 
3. Nf l ·(!4 

e7--e5 
eb8.c6 

Această mulare de desvollarc 
coresj:mnde cer!n~'.! lor fundamen
tale ale teol'i.ei desch iderilor, 
dar are dezavantajul de Il fi In
suf:c:ent de agr.esivă, permiţfmd 

negrwuf f:ă-şi lenmine În r'niş le 

desvolt-a-rea forţelor . 

P6ncipiul de bază al strategl'~: 
a l bu lu~ după mutarea 2. Cf3 tre_ 
bue să ne nu apărarea punctu_ 
lui d5. o; atacul punctului e5. 
Faptul că mut.area din text a_ 
tacă şi punctul f7 nu es ti! esen
r'Al şi nu dă albulu-i nici un rei 
de avantaj. 

3·., Nf8'c5 

Cu mutarea aceasta , care 
duce la parEda italt~.aIlă, negrul 
calcă acelaş pr:ncipiu ca ( - 1 . 

bul. Mai favorabil pentru negru 

este sA exploateze mutarea pa 
sivă 3.Nc4 şi să încerce să ia 
in:ţiaF.va .pri n 3 ... Ci6. amenl' ]
tii·nd ~medjat luarea pianulu i 
"e". După această mutare s 'ar 
fi ajuns la apărarea celor doi 
cai, pe OMe o vom analiza mai 
târziu. 

In pozitia care rezultă după 

mutarea di n text, albul are la 
dispoz:tie d: fe ri le conbinuăr i , 

da r dintre ele numai 4.c3 me~ 
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rilă alenlle şi duce la un joc 
viu. In Ilmp ce după celelalte 
mutări şansele sunt destuI do:! 

4, ebl.c3 

Daca 4.0-0, atuncI nt!grl!l 
po~te juca 4 ... d6, sau 4 .. Cr6 cu 
urmAtoa rele conlinuări : 

1) 4 ... d6 5.e3.Ng4 (după 5 ... 
CI6 se ajunge la o pozl~ e dia 
varla'nta 4.c3,Cf6, pe car(' o 
vom examina mal târziu In :u. 
brica fll.C) 6.d4 (Ia 6. Ob3 fle_ 
grul sac rif.ică un pion pr!.n 6 ... 
NJ3 7.NJ7+.RI8 8.gf,Dg5+ 9. 
Rhl,Of6 IO.NhS.Nb6 capJtân ' i 
in schimb atac asupr1a pozitiei 
regelui alb) 6 ... ed 7. Db3. Ddl" 
(dacă 7 ... N:f3. a tunci 8.N:f7+ . 
RfH 9.gf şi acum nu 9 ... g5 10 
Nh5,Ce5 11.f4,gf 12.N :f4,Cf6 
13.Nh6+.Re7 14.Rhl! cu avan
taj, ca 1n partida ChaTou~k. 
Maroczy, 1896. oi 9 .. . Cf61 10. 
Nf4,dc 11 .bc,CaS 12.De6,De7 cu 
joc egal) 8.NJ7+ ,D:f7 9.D:b7, 
Rd7 10.D:a8.N:f3 lJ .gf, după 
ca re atât 11...CeS 12.Cd2.C:f3+ 
13.C:f3,D:f3 14.DdS! , cii şi 11. .. 
de 12.C:c3!,D:f3 13.Ne3 duc la 
remiza prin şah ~tern. rn I:mp 
ce II.. .D:f3 12.Cd2.Dh3 13.Df8 
p.ste IndoeJn ic şi d1l aJbulu l une 
~ şanse de câştig. 

1. 

reduse. Cu toate aC"estea vom 
examina şi ce lelalte continuări, 
cele mai importante. 

2) 4 ... Crs 5.d4 (Ia S.ca negrul 
răspunde 5 ... C:e4! 6.d4,ed 7.cd, 
d5! capăU'nd aUt după 8.dc,d C' 
9.De2.Od3! JO.Tel,fS, cât ~i 
dupa 8.Nb5.Nd6 9.Ce5,N:e5 10 
de,O-O un joc mai bun) 5 ... N:d4 
(da c ~ 5 ... ed se ajunge ]" vari an . 
ta lui Max Lange dlin apă ra re~ 
celor doi ca :, Iar 5 ... C:d4 6.C:e!) 
nu este ravorabllă negrului) 
6.C:d4,C:d4 (slab este 6 ... ed 
7.eS.d5 8.efldc 9,fg,Tg8 IO.DhS. 
DI6 II.Tel +.Ne6 12. Ng5 cu 
avantaj pentru alb) 7.r4 (o alU 
pos.:bliliate este acj 7.Ng5. Ia 
care negrul poa te răspunde 7 ... 
ct6 S.r4.De7 9.Cc3,c6, sa u 7 ... 
Ce6 8.Nh4,Dc7 - In nl11be l~ 
cazuri cu pozitie ma i bunll pen
TU negru) 7 ... d6 8,fe,de 9.NgS ş i 

aOtml atât 9 ... Ne6 JO.Ca3,De7 
11.c3,N:C4 12,C:c4,Ce6, cât ş,i 

9".De7 IO.Cc3.c6 (0\.1 IO ... Dc5? 
II .N:f7+,R:f7 12.Dh5+ ,Re6 13. 
N:r6,gf 14.CdS! cu :lhl C decisiv I 
J l.Dd3.Ne6 12.N:e6,C:c6 , Spiel
mann . Hromadka. 1914, dau 
negrului a(·antaj. 

V;Jrlqnfelc da te mai sus de

mons treaza că una dintre părt i 
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poate totuşi complica jocul ş i 

după o mutare atât de pasiv ă ca 
4· O-O. Dacă albu l dorea să joa
ce lin iştit, el avea la dispoziţi-' 

mularea 5.d3, ca r ăspuns atât 
la 4 .. Cf6 cât şi la 4 ... d6 . 

4. 
5. d2-d3 

CgB·f6 
d7-d6 

Ultimele două mutări puteau 
fi făcute a tât de alb cât ş I d!:' 

negru In ordinea bnversă. Va
rianta de fată este oea mai li
niştită a partidei italiene (In '.ta · 
lieneşt-e "giiuoco pianissimo"). 

Pozitia la care s'a aj uns nu 
dă niciuneia din păr(i şanse 

reale de câşti g . I nsă, ca in orke 
poziţ'lt complet simetrică , a_ 
vantaju l mut.lirii dă ş i aci albu
l ui o o;:trecare iniţ:o..tivă. 

6. Ncl-g5 

Prematur este 6.0-0 d ~n ca u-

za 6 ... Ng4!, jcoarece după 7.h3 
negrul poat-c incepe prin 7 ... h51 
un atac 'peric·ulos : albul trebue 
să continue cu 7.Ne3.Cd4 B.N: 
d4.N:d4 9.h3.Nh5, ~ntrâT!d ti tat 
după 10.g4,N:c3 1I.bc,C:g4! 12. 
h •• N,g4 13.d4.Df6 14.Nc2.Nh3. 
cât şi după 10.Tbl,Dd7 I1.Cd5, 
C:d5 12.N:rl5.('6 In pozitii ce va 
mal slabe. 

Albul poate căpăta un joc li
n-iştit, fă ră nici-o şans ă Je ti oh
tille avantaj de desc hickrt', prin 
mutarea 6. h3- la care negru l 
r ăspunde s:mpiu 6 ... Ne6. 

In somnă ta te : nJe~ndentă mai 
are şi mularea 6.Ne3. du pă car~ 
negrul are de ales intre urmă _ 

toarele contlnu.lirJ : 

1) 6 .. De7 7.Dd2 (nim:c nu dă 
<llbului 7.N:c5,dc 8.Nb5,Nd7) 
7 ... Ne6 (Cgorin cons'dera mai 
tare 7 ... Cd8) 8.Nh.5.Cd7 9.N,c5. 
<: :c5 10. d41, ed Il. C:d4. N(j7 
12.N:c6 umnat de 13.0-0 eu. pa
zit:e ceva mai bună . 

2) 6 ... N: e3 (o continuare ne
favorabilă pent ru negru) 7.fe. 
CaS 8.Nb3.C b3 n.a b.C~-t (ş i 

<lup. 9 .. . c6 10.0-0.0-0 1\.D' 1 , 1· 
bul s Ui mal b~]1f' ) 10.Dd2,f5 II. 
eLN:f5 12.0-01.0_0 I3.h3,Ch6 14. 
c4,Nd7 lS.d4! cu avan ta j ; Sfl l
we Schlechl<:r . 1907. 

3) 6 ... Nb6 7.Dd2! (prematur 
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este ş.i aci 7.0-0 din ca:uza 7,. 
Ng4 8.Cd5.Cd5 9.N,d5.0-0 cu 
şanse mai bune pentru negru : . 
pos~lli! .este 7.h3,Ne6, dar 7.d4 , 
ed 8.C:d4,O-O 9.0_0,Cg4! se tI

rCllă ravorab:1 negru~ui ; nu este 
recomamtabil dellsemeni 7.Ce2 
din C<luza 7 ... d5!) 7 ... Ng4 (se 
poate juca şi 7 ... Nf6 8.Nb5.Q-O 
9.N:c6,bc 1O.0-0,C<l7 ! l.<J4,i6 cu 
JOc aprox.imativ egtll) 8.Cgf. 
(poseb:1 es!{! şi 8.0-0-0. deo::re
ce după 8 ... Cd4 9.N:d4,N:d4 ai
nul capătă avan taj prin 10.C: 
d4!.N,d 1 Il.Cf5.Ng4 12.Cg7+. 
Rd7 13.dI4; con sultan!i _ 1ar
rasch. 1913). 8 ... Nh5 9J3.ho (In 
partida Cigoo"n-Yanovsky, Pe. 
tersbu,rg 1900, negrul a conti
!luat 9 ... Cd4 IO.N:d4,N:d4 11. 
Ce2,Nb6. dar d U!1ă 12.Cg3,Ng6 
13.h4.h6 14.h5! a căpăta l o pa r
t :dă ma: slabă) 10,( h3.Cd4 
(dacă 10 ... 0d7. alllnd I Lg4.Cd4 
12.N:d4,N:d4 13.Cgl! urmat de 
Cge2 şi 0·0-0 cu şanse mar hu. 
ne pentru alb) II.N:d4, N:d4 şi 

a~um nu 12.Cc~2,Nb6 13.0, 0-0, 
d5! cu iniţ:aEva penlru ne~ru, . 
Clgorin . Yanovsky, Cambridge
Springs 1904, ci, dwpă Tarlako. 
wer, 12.Cgl! urmai de Cge2 ou 
joc a"proximaliv egal. 
După 6.Ne3 negru! poale cop

Dn ua şi 6 ... 0-0, deoarece conli
nuarea 7.N:c5,dc 8.Nb5 nu esle 

orimejdioasă 

9.C:e5?,C:b5 
dJ"1fl cauza 8 ... Cd4 : 

IO.C:b5,C-e8. Cu 
toate acestea· rocada n.u lS ~ iu_ 
vorab: I ă megrului 6rn ca'uz,) Î . 

Nf!5! şi albul capă tă cu culorile 
inversate aCe!:a ş: poziţie carl" 

, rezultă după 6.0-0,Ng4! . 

fi . h7-h6 

Ct;!a mal udată mut IH', O,lr 

nici pe departe singu ra ' 0<. 
I-filă. 

Bine este ac: şi 6 ... Ca5 cu 
cont:nuarea posib i ; ă : 7.Cd5 
(după 7.Nb3.c6 8.Cd2,h6 9.N:fl1 .' 
DJll IO.Df3,D:f3 I I.Cf3.b5! şi 

negrul are u.n joc bun) 7 ... c6 8. 
C:f6+,gf 9.Nh4,C:c4! (dnr nu 
9 ... dS? IO.ed,cd 11 Nb5 + ş: at. 
hu{ c!1pătă av,mtaj) 10.dc,Ne6 
I I.Cd2,Tg8 şi negrul stă ma' 
bine Gilg-Stoltz, Pr!1ga 1931. 

O alt ă posib:lilale care mer i . 

Iă să f:e considerall\ dupl\ 6 ._ 
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Ca5 este 7.N:f6, dar şi in acest 
caz n~gr ul ob!.ille un joc egal 
prin 7 ... gf 8.Ch4.C: r 4 9 .dc,ff.! 
lO.C:fS,N:f5 ] 1 er,Oh~ 

In af-ara mutări: 6 ... Ca5 au 
mai iost Incerca te ş i <1!te con
l:nlJlări, dintre ('dre vcm c xam'
IHI câtf!;va . 

1) 6 ... Ce7 7.d4,ed 8.C:d4,Cgn 
9.0·0,h6 IO.N:f6,0:f6 ş: negrul 
II trecut pes\1e toal ~ greutăţile 

<le deschidere; Maroczy - Ya
novsky. 1898. Dar ex-e mplul tl . 

cesta nu poate n cons·:d :!rat 
convingator, deoarece a1bul 
poate juca mai Iare. de ex. 
7.NJ6,gf 8.d4. 

2) 6 ... Ng4 7.CdS,Cd4 8.N:f6, 
NJa (la 8. .. gf urmează 9.Ce3) 
9.N:d8 (mai h:ne este, probabil. 
9.gf,gf IO.Ce3 deşi flI:cl cu (1. 

oe<lstă continuare albul nu poa
ie spera să obţină avantaj) 9 ... 
N:dl IO.N:c7,N:c2 Il.b4,bS 12. 
NaS,IM7! cu joc aproxi.mat'v e
goal, dari ,nu 12 ... N?4? 13.N:b5+t 
cu avantaj. 

3) 6 ... Ne6 7.Nb5 (ş' 7.Cd5. 
N:dS 8.N:dS,h6' 9.NJ6,DJ6 10 
c3,0-0 dă numai egaEt<lte) 7 ... h6 
8.Nh4,Nb4 9.d4 (duce la un joc 
foart.e tăios; m::!! bine este, 
după părerea lui Capabla,nc<l, ' 
9.0·0) 9 ... Nd7 10.0-O,N:c3 Il. 

bC,g5 12.Ng3.C:e4 cu partidă a· 

proximaliv 
Capablanca, 

7. Ng5:f6 

egală; f\I~mzovici. 

Riga 1913. 

S:.ngur<l mutare logică. Oael 
7. Nh4, atunci nu d:recl 7 ... g5 
a.Ng3, ceiace ,n'ar face decât să 
slă bească poz'fa regelui negru, 
el 7 ... Ng4 8.h3.N:f3 9.D:f3,Cd4 
IO.DdJ,c6 ş i ne grul fl trecul 
peste greUJtăţlle deschiderii; 
Romtanovsk: - Levenf' ş, ' Lenin
grad 1922. 

lUbul poate retrage nebu'; JUI 
şi la e3, dar aooasta duce după 

7 ... Nb6 la varianle deja cu
nosoote. 

7. 

a. Cc:Ld5 

Se poale juca şi 8 ... Dg6, de 
exemplu 9.De2 (foarle periculos 
este 9.C:r.7+,Rd8 10.C:a8.D:g2 
tl.TfI.Ng4 cu atac foarte pu
ternic pentru negru) 9 ... Ng4 10. 
c3,Nb6 I J .a4,[5 (mai slab este 
11...Ca5 l2.Na2,c5 13.h3 cU' a_ 
vantaj poentr1u alb) 12.cr4 (m:li 
b:ne l2.b4, la oare negrul tre
bue să răspundă, mai c·urând 
sau mai târzLtt, a5; manevra 
rn~epută <;u 12.Cf4 nu dă n1Îmic 
albului) 12 ... 0h7 13.Ce6,fe 14. 
D:e4. 0:e4+ 15. de, Th7 16.h3, 
Nh5 J7.Ch4,Nf7 18.NdS ~' acum 
'n locul greşelii 18 ... Re7, care 
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a d us <lUP,i 19.C:g7! la pi e rd .. -
rea cal1ta~H. negrul,a.,. fi ptltut 

obrne <lvantaj ('u mutarea 18 .... 
a5! , deoarec~ calul alb e6 n'are 
câmp de retrag-e re; Foltys

Ke res. 1936. 

9. c2-c3 

9. Cc6-e7 

Mutarea cea Illai udată . Nu 
este Insă sigu r ca ea este rea 
mal bună. De considerat sunt 
următoarele oonllnull rl, Incer

eate In pract1că : 
1) 9 ... a6 10.d4.ed! (mai slab 

este JO ... Na7 care dă dUj::! 1 L 
de avan taj albulu~) ll.cd.Na7 
12.h3.0.0 13.0-0.Ne6 14. Te 1, 
CaS! 15.Nd3,c5 şI avanlRjul tr,e
ce la negru. 

2. 9 ... a5? JO.d4,Na7 (dacă ne. 
grul joacă, ca în varIanta pre. 
cedentă, lD ... de , Munci e l n11 V<l 

av,ea În ~onlinuar<l.· câmpul a5 

pentru ca l) Il.de,de (dupa 11.. . 
C:e5 12.C:eS,de 12.0h5! a:bul 
!-(Iă densemeni ma ', b"np ) 12.DC':!. 
Ne" 13. 0-0-0. Nd6 14. Td2, Ng4 
l S. Thdl,O-O şi acum albul ar fi 
putul obţine avantaj prin 16.C: 
c.7.D:('7 17.T:d6.Cd4 JB.T:d4, eli 
19.T:cl4: TartaKow.e r _ Treyblll. 

1929. 
3) 9 ... 0-0? IO.b4! (nu 10.a-1 

ca re dă dupa 10 ... <16 sali 10 ... a5 
n umai joc egal) tO ... Nblj 11.<14. 
A6 12.C: b6.cb Ş! albu l IIrC avan
t<1j datofl:t~ slăbirii pionltor 
negrI. 

4) 9 ... Ne6? (cea ma: slab~ 

dintre continuărHe negrulul :a 
mutarea 9-a, deoarece albul ('[1-

ră 1ă tm mare avantaj. ne~3-

Iisfăcător pentru negru (:sle şi 

9 ... N~4 10.h3,NJ3 II.D:f3.Ce7 
12.Ce3 şi albu l stă mal b:ne) 

IO.d4,ed 11.ed.Nb4+ (după Il... 
Nh6? 12.C:b6.ab 13.d5,Ca5 14. 
Nd3.Ng4 15.1>4 albul câştigă o 
f:g-ură, Iar IL.Ca5 12.Nd3,c6 
13.cr4,Nb4+ 14.RIl.d5 15.C:e6_ 
re 16. ed. ca in parl:da Johner_ 

Naegeli, 1932, dă alhnlul un a

va'n taj clar) 12. C:b4.N:C4 13.C : 
r6,bc l4.Dc2 şi albul câşt:gă un 

pion cu o poziţ i e mai bunA. 

10. b2-b4 

Dacă IO.Ce3 atunci nu 10 ... 

Nt'6 1I.N:e6,fe l2.Db3.DcB \3. 



PARTIDA ITALIANA : 4. Ce3 
, 

53 

d4.ed 14.C:d4! CU avantaj, Ca
pablanca - Eliskases. Moscova, 
1936. oj,1O ... O-O lLO.O,Nb6 12. 
d4,Cg6 ş i negrul nu stă ma: rău, 

Posibil este si 1O.d4, la eare 
negru l poate răspunde: 

li II L Illi! w l1li III 
11U 11 l!i' u l 

II [11 !III !Il 
II Ii!€l '11 II 

1II.!IUa II 
II II 1I'il1i 

lUi II nUl! 
g 1II '11'~ "' Il 

1) J o ... ed IL Cd4 (m al b:,ne 
1l.cd.Nb6 12.Cb6. ab 13.Db3. 
o-o 14,O-0.Cc6 15.0c3 cu un 
mfc av::mta i : T artakO\ver - Ru
binste:,n, 1929. 

2) 10 ... C:d5 ILdc (după 1 L 
N:d5,ed jocul poate ajunge In 
varianta precedentă) 11...04 
12. Nb5+.Nd7 13. N:d7+.D:d7 
14.g3,Ce6 15.'cd,D:d6 cu egali
tate : Tartakower-Fine, 1935. 

10. Nc5.b6 

Neg,rul poate obţine egalita
tea cu IO ... C:d5 Il.bc.~7 12. 
cd,cd 13.Da4+.Cc6 14. Nd5,Dc7 
şi altacul aJbului nu mai poate fi 
InUrit. 

Mutarea din text este inooel
nică şi creează greută ţ i negru 
lui, 

11. Cd5:b6 a,7:bfi 

12. d3-d4 
13. C13:d4 
14. O-n 

e5_d4 

O-O 

Poz:\ia din diagramă t' . .5 tl" 

ravo1"abilă albului . deoar ... 'Ce .:1-

',ân~ o mai bună desvoltare el 
dispune şi de o mai mare liber
lat<: de mişcare. Ace~slă pozi(:e 

. Insa nu poate fi cans:derată ~_ 

sent~ală pentru aprecierea In
h'€gei van:ante, deoarece negrul 
poate juca fn mai multe locuri 
ma i bine (ultima dată la muta
rea I O-a). 

In pOl'i!ia din diagramă poate 
urma 14 ... c6 15.Df3,c5 16.Cb'j 
cu avantâj, SaJll 14 ... d5 15.ed,C: 
d5 16.Df3 ş i nu merge 16 ... C:b4 
din cauza t7.TfdI. iar dacă 

16 ... c6 I7.N:d5 albul are un f:
nal mai bun, iar 16 .. . Cf6 17.h3 
Ia s ă albului deaserTl<"1l1 un a
vantaj poz itiona! clar, din cau
za poz ipei slân ienite il negrullJoi. 
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4. ' .. e5:d4 

După această luare se ajung.! 
la o POZ:t~ (En p'ârtida sco \ia
nă (l.e4, e5 2. Cf3, Cc6 3.d4, 
ed. 4. Nc4, NeS). Mutarea cea 
ma i tare este Insă 4 ... N:d4! 5, 
C:d4 (sau S.c3, NbB 6.CgS, ChG 
7. Dh5, O-O ş i atacul a lb s'a 
epu izat) 5 ... C:d4 6J4. d5! (s '.! 
poate şi 6 ... dG. dar mutarea din 
text este mai energică) 7.ed, 
Dh4+ 8.g3,Dh3 9. Nfl, Dh5 10. 
Nd3, e4 11.Ne2. C:e2. 12. D:e2, 
c;::fS 13. Cc3, Dh3! cu avan~aj, 

Fah rn~ - Sp:€lmann , 1914. 
Să examÎ'nărn inleres.o nlel ' 

var:an te rare fe7. l~Iă dup ă 

4 ... ed. 

5. d -c3 

Dacă 5. O-O, a tunc i negrul 
poale să treacă înl r'o variantă 

c u noscută a apără r ii celO r doi 
cai , prin 5 .. . Cf6. 

La 5.0-0 negrul poate ! n s ă 

să joace şi 5 ... d6 cu u rmătoa_ 

rele posibil:tăt~ : 6. c3, de (dacă 
6 ... Ng4 atunci se ajunge la. va
\1ianle asem ănHoare ac ":! lor.l 
d:n comenlariUil la mutarea 4-,j 

11 a'lbului in rubr:ca 1, iar pozi
ţ'a care rezu:tă după 6... Cf6 
7. cd o vom examina ma: tâ r
ziu, În rubr:ca III) 7. Db3 (daca 
7.C:c3, alune: cel ma~ s:mplu 
este 7 ... NeG 8. N:e6. te Y.Db3. 
Dd7! 10. D:b7, Tb8 1 L Da6, 
cr6 cu jOc m<l: liber; merge ş i 

7 ... Cf6 S?U 7 ... Cge7) 7 ... Dd7 
(mai iare decâl 7 ... De7 sa u 7.. .. 
'I?f6, deoa re ce după 8. C:c3 al
bu l are la d i spoz i ţie putern :ca 
amenin ţare 9.Cd5: pen tru ega
larea joculu: este suficient ş i 

7 ... Ca5 8. Nol7+ , Rf8 9. D,"3. 
R,!7 10. Cg5+ , Rf8 11. Doo5, 
h6 'urU1at de Ce7) 8. D:c3. f6 
Q. Ne3. Nb6 10. Ca3, Ce7 cu joc 
aprox:mali v egal. 

Albul 'poate Incepe şi alacul 
[lr,!n 5.Cg5. El es te lnsă prema_ 
tur şi, la o apărare corecl11., sor_ 
II I Însuccesului, de ex. 5 ... Ch6 
(mai slab esl'P. 5 ... Ce5din caUZ<l 
6.C:f7!) 6.C:i7 (o altă conl :nuare 
pos :b!lă a alaculu i cqnslă în G. 

Dh5, dar, răspunzând 6 ... Df6 sau 

6 ... De7 neg-tul se apără cu s uc

cesl 6 .. . Cl7 7. Nol7+, Rol7 8. 
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Dh5 +, g6 Y. D: c.5, d6 (bine e'> Le 
şi 9 ... d5 10. Nf4, de [1. Cd2 
TeS 12. 0-0.0. NfS cu avantaj) 
10. Da3, De? Il. O-O, D:N 12 . 
Cd2, Dd5 13. Dg3. Nf5 14. 03. 
TeS cu mare avantaj. OPOCi:Tl' 
sky-Nyholm. J 914 

5 ... d4,~3 

Mai simplu decât S ... d3, de ~i 

şi această mutare este suficien. 
tă pentru ega lare, de ex. 6.b1, 
Nb6 7. Db3 (dacă 7.a4, atunci 
7 ... a6!; dacă 7. b5. alund 7 .. 
Ca5 8. N:d3, d5 cu .joc bun) 
7 ... De7 (ş ( 7 ... or6 dă un joc 
bun) 8. O-O, d6 9.a4. a6 10. 35. 
Na7 IL Ng5, Cfo 12. Cd2, h6 
şi poziţia n egru lui merită prefe
rintă; Schlechter - Yanovsky . 

1898. 

Slabe sunt cont:rw.ările 5 ... 
Del (d in I.:lluza 6. O-O!) şi 5 ... 
DfB (din cauza 6.e5!). dar p<' 

deplin salisritcă lor este 5 ... CP3 
care duce la variAnta principală 

a partideI itaUen{'. 

6. Cbl ;c3 

Albul poa te obUne egalitatea 
plIn 6.NJ7+,RJ7 7,Od5+,Rfd 
8. D:cS+ ;De7 9.D:e7+ (sau 9. 
Dor3,Db4) 9...Cg,e7 JO .C,c3,d5! 
11.ed,Cb4; Sch lechte r - Splel
rnann . 191 4. 

6. 
7. Nc l-g5 

Dacă 7.Db3, atunci 7 ... Dd7 8. 
. Cd5,Cge7 9.Dc3,0-0 10.0·0 (dea 

semeni l O.Nh6,Dg4! II.CgS,Nt! 
4! 12.C:c7 + ,Rh8 nu dă nimic 
albului) 10 ... C:d5 1l. ed,Ce5 12. 
C:eS,de 13.D:e5.Nd6 şi negrul 
s I il bine . 

7. Cg8-e7 

Mai Iare decât 7 ... Dd7 8.Dd2, 
h6 9.Nh4,Cge7 10.0-0-O,Cg6 11 

Ng3.a6. 

8. Cc3_d5 f7 _16! 

Dacă 8 ... O-O 9.0.0, Ne6 10. 
Cr6 + ,gf J l.N:f6 albu l ('a·pă t~ 

un at ac puternic . 

9. NgS, f6 
10. CdS,f6+ 
II. Cf3-g5 

gH 6 
ReB-f8 
Ce7-g6 

In aceo:tslă pozit~e deosebit de 
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tăioasă, negrul, după .cât se 
pare obţine avanta} decIsiv, de
oarece albul n'are mutări -efec
live pentru conunu.a,rea atacu
h!!. Dacă de exempl u, 12,Df3, 
atunci ca.lm 12 ... Cce5! 13.Cd7 +. 
Re7 cu câştig. Dacă Insă 12. 
Cf:h7+. alonci nu l2 ... T:h7;l 
din cauza 13.Df3+, c i Rg7 şi 

nu se vede c um .poate evita a l-

(l.e4 eS 2. Cf3 Cc6 3. Nc4 NcS) 

4. c2-c31 

Fără Indoială cea mai intere
"antă şi, pIobablJ, cea mal tare 
conllnuare. După muta r'ea a_ 
ceasta albul ameninţă să fOr(p. 

:le prin 5.d4 schimbul e5:d4 car·:' 
li dă un avantaj aprec:a b:1 In 
cent ru. 

Negrul r ăspunde ce l ma,~ bin(' 
acestui plan prin atacarea pllnc
tu lul e4, sa u print r'o astfel de 
mtărire a punctului -e-5 !ncât sl't 
dispară obFga(ia de <l lua la d4. 
Ambele sisteme sunt sati sfăcă

toare pentru n~gru şi ii dau 
şanse ega le. Ia u.n joc core<-I. 

A. 

4. d7-<16 

AceasU a părare, Intâl n :t~ 

III. 

bul pierderi malerl-aJe. 
Deacela albul ar fii. trebuit să 

continue atacul cu alte mij loa
ce, de exemplu cu 11.Dcl! ame· 
ninţân d pătr'underea prin hrj 
sau f4. Apărarea negrul ui s'ar 
fi comp l:iOat mult în acest ca z. 
dar aprecierea finală a acestei 
poziţii neC('sită o 3Qlaj ;'ză supIi
mentadl. 

uneor;i ln practică , dă albu llJi. Ia 
un joc corect şanse ma,! bune. 
-,Vmtarea din text nici nu poate 
fi de o valoa re deptmă, deoa')'l:· 
ce ea este i nsuficientă pentru a
p ă rarea centrului şi nu pareaz~ 
amenlntăr:le create de pr~c:e

denta mulare ;l albulu:. 

Idela mulării, In fond, -esle 
pregătirea atacuilii asupra cen
trului albuJui, dar, cum vom ve_ 
dp.a mari departe, aceasta nil 
es te s uficient pentru egala re-a 
jocului. 
Posi tiJită ţHe. Ill;!l! bune 4 ... Df'1 

ş: 4 .. . Cf6 le vom examina In ru 
bri ('ile 8 ş i C. 

Slab es te deasemeni contr:1-
atacul 4 ... f5, la care cel mai 
bun răsruns al albului este 5,d3. 
Cf6 6.b4 (nim:c TrIA dă 6.Cg5 din 
cauza De7) 6 ... Nb6 7.84,a6 8. 
0-0.d6 9.Cd2.De7 10.Na3,Ne6 
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0-0-0 1l .N:c6,bc 12 .• 4,.5 13. 
Tb l cu avantaj, In timp ce Eu
we preferă 8.Ne3,Cf6 9.Nb3. 

In orice caz 7 ... Cf6 este ma : 
elastic şj dă negrului mai multe 
şa·nse. 

8. Ne t ·e3! 

Albul trebue să evite să faca 
rocada prea devreme, deoaJ1ece 
după 8.0-0 negrul ntll răspunde 

după şab lon 8 ... 0. 0 9.t..;b3,Ng4 
10.Ne3 cu trecere In \'arian la 
pn1nc:·paIă, ci ma! tare 8 ... Ng4! 
9.Ne3,Del păstrându-şi posibil:
tatea l'ocaoei mari. In partida 
Maroczy-Perl:s, 1908, !','a j llc a~ 

IO.Dd3,0-0-O 11..3,T.8 12.Cd2. 
Nh5 13.13 (dacă 13.Cd5,C:d5 14. 
N:d5. alunCJiJ 14 ... Cb8 urmat de 
c7 -c6.Ng6 şi d6-<i5) şi acum ne. 
grul ar fi puiul căpăta un joc 
bun pr:n ! 3 ... Ng6 amenin\ând 
14 .. . d,. 

Inutilă este şi pierde rea de 

timp 8.h3 penlr.u a Imp:edic<l 
Nc8-g4. După ac~asta negrll l 
obtine egalitatea .pr:.n 8 ... 0-0 9. 
0-O,C:e4! 1O.C:e4.d5 II.Ng5,f6 
12.Nb3 (sau 12.N:d5,D:d5 13 

Cc3 cu egattate) 12 ... Rh8 ş i 

acum 13. N:f6. gf 14. Cc3, Ne6 
sau 13. Cc3, fg 14. C:d5, g4- :n 
ambele cazuri cu joc bun. Albu l 
poale juca şI 8.Dd3 trecând In 
variante deja cu noscute. 

•• 
D~că negrul joac ă aCtJm 8 .. . 

C:e4, alunci după 9.C:e4. d5 10. 
Nb3, (neclar este IO.Ng5,DdÎ!) 
10 ... de Il.Cg5 el intră In pozi·tie 
grea. 
Dacă albul vrea să evite a

ceste posib:IiIă\ i I ă:ioase , el poa. 
te juca la muta rea precedent1\ 
8.Nb3 şi 'llumai după 8 ... Ng4 să 
răspund'ă 9.Ne3 . 

9_ Nc4-b.1 

Cu aceas ta albu l prev:ne 
combin a ţia posi-bîlă C:c4 urmR t 
ele d6-d5. 

9. O-O 

Cont:nuarea 9 ... De7 10.Dd3. 
0-0-0 este, poate, mal elaslică, 
dar, fără Indo:a I ă, şi mai r isca _ 
1ă . Albul poate răsp unde, de 
e~emplu~ 11. h3,NhS 12. Ch4 cu 
joc bun. 
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10. Od l-d3 Tf8.eB 

După lO ... De7 albu l are la 
dispoz!ţle cQntinuarelai foarte fa
vorabilă 11.O-O-O,Cb4 12.DbS!, 
('5 13.e5!,Ce8 14. de,de 15. Ng5; 
Spielmann-Scheve. 1907. 

11- O-O 

Intr'o parti dă pnn corespon. 
dentă jucată In 1933, albul a 
con tinuat mai riscat 11. 0.0-'), 
Nh5 12.Db5,DcB 13.h3,Ng6 14. 
g4, daT atacul n'a fost su fioient 
decât pen tru obţinerea remizei. 

Mut(jr.ea din text, Impledi· 
când lega rea 03 şi Il şurând 

prir aceasta apărla rea pion ul ui 
e4, este mai lin :ştJtă ş i ment:ne 
mal S':,gur avantajul poziţional 

al albului. 

1!_ Ng4-h5 

Schimb,l 1I ... NJ3 12.gi,Ch5 
care cr.eează amenintarea 13 ... 
C:d4 14.N:d4,Cf4 urmat de 
D~5+, nu este favo rabil negru
lu.:, d.eoflrece albul con tinu ă cu 
13.Ce2 !,Df6 (şi la 13 ... Dh4 ur· 
mează 101 14.Rg2) 14.Rg2, 
Dg6+ 15.Rhl,Di6 16.i4 cu joc 
mai bun; Euwe-Muffang, 1924. 

(vezi diagrama In col. II-a) 

Albul are un avantaj po:t: iţio_ 

nal clar, căci c i B reuşit să-~ i 

apere centru! său tare împot ri

va atacurilor adversa·flu lui . 

Să examinăm câteva exemple 

din practică: 

1) 12. Tel.Ng6 (In parU,,., 

Leonhardt-Teichmann, 1904, s' ", 

jucat 12 ... h6 13.Cd2,Ng6 14.f4, 

d5 15. f5 cu avantaj) 13. Ng5, h6 

14.Nh4, Nh5 15.Cd5,g5 16.C:g51 

şi albul are un ava nt aj sufi

cip-n t pentru câştig; Leonharldt

Maroczy, 1907. 

2) 12.Cd2.Cg4 (dacă 12 ... Ng6. 

a.tunci nu 13.f3,d51 sa u 13.r4, 

Cg4!, ci 13.d5,CeS 14.De2 cu a

vanlaj) 13.Cd5,C:<3 14.ie,TiB 

l S.Tf2 cu avantaj, cum s'a vă

zut intr 'o partidă alu: Mal!i _ 

s:on. 1929. 
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B. 

( 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3. Nc4 NeG 
4. c3) 

Mutarea 4 ... Df6 iI1 U împiedică 

S.d4!, deoarece la 5 ... 00 urmea
,ă 6.e5,Og6 ( 6 ... C e5 7.0e2 
p:erde o figură) 7. cd, Nb4+ 8. 
Cc3,O'g2_ 9.Tgl,Oh3 lO.Nof7+ ! 
cu .avantaj clar. 

Mutarea 4 ... Df6 poate s~ se 
arlate bună numai dacă după 

5.d4 negrul joacă S ... Nb6 apă

rând s ufic~ent punctul e5. 
Acelaşi problemă Insă, cu 

ma l mu ltă ef:cacitale , o rezolvă 
4 ... De7, deoarece la r6 clama stă 

ră u. La 4...Dr6 5.d4,Nb6 poate 
imna: 6.0-0 (dac ă 6.Ng5,DgG 
7.0-0 negr ul are r ăspllnsul bun 
7 ... f6!) 6 .. . 116 (mai r ău este 6 ... 
d6 7.Ng5!,Dg6 8.de.de 9.C:eS!. 
D:g5 10.C:f7.0c5 II.NdS cu a
vantaj deciSi!:V) 7.a4. a6 (la 7... 

d6 este posibi l 8.(51) 8.de ,C:e5 
9.C:of>5.D:e5 10.Df3 ş i atât du;pă 

10 ... 0f6 11.0:f6,C :[6 12.eS, cât 
ş) du pa 10 .. . Cr6 I I.aS,Na7 12. 
Tel.d6 13.Nf4 1.lTima t de 14.eS 
'.II lbul are un avan ta j clar 
(Euwe). 

lde:a mutării 4 ... De7 este 
men tinerea centru]u1 şi ~v ita

rea sc himbulu: e5:d4 pri n ~lL 
ra rea punctului e5 ş i retr age
rlea nebunului c5 la b6. după 
d2.d4, 

Cu toate acest-ea este m,,1 
exact ca acesle mulări să r.e 
făc ute In ordinea inversă , ceia
ce aproape rorţ~ază pe alb la 
contmuarea 5.d4, deoarece după 
4 ... Nb6 continuarea r-o~ibqă 5. 
0-0,Cf6 6.d4 este nesa t's făcă

Ioa re pen.tru alb din cauza 6 ... 
C:e4 

5, d2·d4 Nc5-b6 

Complet .~consecvcnt ar i i 
;lei 5 ... ed, deoal 'eoe In acest caz 
ml]la~ea precedenU a negnllul 
lşi pi.crde sensul. Negrul, in. 
Ir'adevăr , ar câştiga lin pion, 
d"r se ex pune unui fl tac pu
terni c. 
După 5 ... ed? 6.0-0 su rvin ur

mătoarele varlanle : 

(vezi diagrama In pag. 62) 
1) 6 ... dc (dac):! 6 .. . CeS (lO:ltl 

nuarea 7.cd,C:r3+ 8.gf consti-
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tue, fără îndo:aIă, cel mai sim
plu mijloc de obţInere a avan
tajului) 7.Cc3,d6 8.Cd5,Dd8 9. 
b4!,N:b4 (după 9 ... Nb6 t O.Nb2 
albuJ are o minunată pozi!"e (le 
a lac) JO.C:b4,C:b4 [J.Db3,Cdi 
12.Nb2 ş i albu l are un atac 
foarte promiFitor. 

2) 6 ... d3 7. e5!,d6 8. Ng5,f6 9. 
el, C:l6 l O.CIxI2,Ng4 I I. b4,Nb6 
12.a4,rl5 13.113 cu mare avantaj; 

CehQver-P1rlov, c8',npionalul 
U.R.5.S., 1937. 

6. O-o 

O altă mulare care medă să 
fi e l uată In cons:dera~:e aci 
este 6.d5 cu intentI a de a sacTi · 

rica un pion prin dfi_d6 pentru 
a stânjeni desvoltarea negruluî. 
Deşi practica In'a ti ai Ind o a· 
preciere deri n itivă asupra ~

cesll!i .sacrificiu, el este, după 

cât se pa-re, insuficle r: t şi In ori
ce caz mai sărac 1-n ~l'Inse ded: 
continuarea obişnuită 6.0-0. 

După 6.dS sunt posibile Uf_ 

Q1atoare le variante. 

1) 6 ... Cb8 7.d6,D:d6 (mai slab 
p.sl-e 7 ... cd 8.Ca3,a6 9.Nb3 cu 
şanse bune de at·a.c) 8.D:d6,Cd 
9.Ca3.Cf6! (mai s lab este 9 .. . tl6 
IO.Nb3,Cf6 lJ.Cc4,Nc7 12.Cg5. 
TI8 13.Ce3.g6 - la 13 ... h6 ur· 
mează l4.Cf5! - 14.Ccl5,C:d5 
lo.N:d5 CU joo bun) IO,Nd5 (sa u 
lO.Nd3,d5!) IO ... C:d5 11.ed,f6 
12.Cd2,Re7 13.Cc4,Nc7 cu a
vantaj pentru negru. 

2) 6 ... Cd8 7.dB (mai bine $Îm_ 
plu 7.0-0, deoarece nea.juns urilt' 
mutării d5 sunt In parte com~ 
!)ensale de poziţ i a :ncomodă il 

ca!ului d8) 7 ... D:d6 8.D:db.cd 
9.C23,Nc7 (o continuare bună 
este şi 9 ... Ce6 IO.Nd3,Cf6 11 . 

Cc4.Nc7 cu <lvantaj) 10.CbS. 

Nb8 (după retragerea cnlului 1<1 
dB, contwuarea aceasta ' este po
sibilă , deoarece câmpul b8 este 
acum liberi pentru nebun) 1'1. 
0-0,a6 urmat de b7. b5 CII a 
vanta j. 
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In partida Es!rin-Solnţev, 

,\1oscova, 1946, albul a încerca1 
să Intărească sacriFic iu l de pion 
pri n introduoerea mută r ii 7.a4, 
aS? (ma: bine a6) 8.d6.D:d6 9. 
0,d6,cd ş ; după 10.C.3,06 (o
bligatoriu elia lO ... d5 şi 11 ... d6 
pentru, a deschide drumu l nebu
nuhl i c8) 11.Nd5 flancul damei 
negru lui a r05! blocat. 

-Din variantele de ma i sus 
reese că manevra d4. d5-d6 nu 
t'-ste recomandab:la. 

Nimic nu dă albului şi va
d.anta schimbului 6.de,C:e5 7. 
C:e5,D:eS 8.0.0. d6 şi negrul stă 
hIne 

6 .. " , d7-d6 

Posibil este ş: 6 ... cr6 ca re 
duce după 7.Tel.d6 8.a4 ,869. 
h3!.0.0 la o pozitie dIn variant:! 
I1I'lnc:pală. 

După 6 ... cr6 Insă, albul poa1e 
continua şi 7.d5.Cb8 8.Nd3, d6 
9.Cbd2.a6 10.Cr4 .Na7 11.'4.0-0 
12.b4,Ce8 13.0b3.oU !4.Nh6 cu 
pozi tie ceva mai hună. 

87·a6 

Ma~ rău este 7 ... a5, ca re slă

beşte punctu l b5 şi permite al. 
bul ui să ob! i n ă o flozi !'e mal 
bună, de ex. după 8.NbS,Nd7 9. 
C,3,Cb8 10.Cc4.N,bS I I.Cb6. 

8. h2-h3! 

Albul trebue să p revină I~a. 

rea neplăcută Nc8-g4. In urmC! 
căreia negrul ar fi intărH In 
mod deCl'siv 'presiunea asupra 
câmpului central d4 ş! ar fi 
fixat pentru multă vreme figu
rl'-e a!buluJ la, apărarea aces1ui 
punct. 

Deaceia ma: r1\'1.1 este a.Te l. 
deoarece după 8 ... Ng4 'negrul 
ar sta bine. 

Alte contlnu ~ri pos:bl\e. 
1) 8.b4,Cf6 9.Na3.Ng4 10.b5, 

Ca5 şi dacă 11.Cbd2, atunci 
11 ... C:e4. 

2) 8.Ne3,Cf6 (8 ... Ng4 .ste 
prematu r elin ca uza 9.dSl,Cb8 
lO.aS,N,e3 II.fe,Cf6 12.Cbd2, 
CJxl7 13.De 1 ; AlehinTarrasch. 
1914), 9.Cbd2,Cg4 1O.0e2,C,e3 
Il.fe,O"O l 2.Tf2,Cd8 cu joc e
gal; Aleh;n.Salve, 1911. 

3) 8.aS?,C,a5! 9.T"S,N"S 10. 
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Da4 + .b5 II.D,aS.bc 12.de.de 
u avantaj; Gunsberţ;-Alehln, 

Petersburg, 19 1!. 

8. 
9. TfI_el 

10. b2-b41 

Cg8-f6 

O-O 

Ma'~ slab este 10. Ng5,h6 II . 
Ne3 (dadi 11. NIl4, atunci IL. 
Rh8 ~regmnd g7-g5) II. . 
Dd81 12. Nd3. TeS 13. Cbd2. 
Na7 14.Dc2, 001 cu joc mai 11-
Iter: Tarrasch_Alehln. 1925. 

10. h7-h6 

Este inler.esanl· de remarC<l 1 

ti mutarea aceasta a fost în
totdeauna utilizată In practlc.l! . 
Cu toale acestea ea constltue. 
41upll câl se pare, o pierdere de 
'imp Inutilă, deoarece In gene
ral albul n'are intentia de a-şi 

desvolta nebunu l la g5, iar mu 
larea h6 n'are ali scop deeât de 
:l Impiedica Ng5. 

Splelmann recomandă direct 
10 .. . Cd8, pentru a răspunde la 
11. Na3. Cd7 12. bS cu 12 ... Df6 
şi il câştiga In felul acesta un 
tempo esential in cOInparalie 
w varf.anla prindlpală. Mutarea 
10 •... Cd8!, după cât se pare, 
,ermite negru!ui s ă păstreze e. 
chilibrul, In timp ce dup J:l fTlU -

larea ain lext albul ob(ine un 
avantaj pozitional Insemnat(l) 

11.Ncl-a3 Cf6.d7 

Intr'una din partidele pe caTe 
te-ram jucat In corespondenlă 

m 1933, adversa:r1ul meu a ju
cat J 1... Td8? şi dUlpă 12.b3. 
CaS 13. C:e5 a pierdut un pion 
fără nici-o compensaţie. 

12. b4_b5 
13. Cbl_d2 

Cc6-d8 
De7-f6 

(J) Dupoi ciH !>e pare nici mutarea 
'eeoman dată de Spiehmllm nu este 
complel satisf1kiHoare pentru negru. 
deoareee ş i albul la randul său poa l(' 
economisi un tempo, nemai fă ciI:1d 
mutarea bS. O partidJ jucat1l in cam
pionatul mondial prin corespondent3, 
1948. intre Samarlan (R,P.R.) ş i 
C.terniakow (R. Polonă) il l'ontinuat 
as tfel: 10 ... Cd8 II. Na3, Cd7 12. 
Cbd2, 0 16 13. CfI, Ce6 14. Ce;', Cga 
15. C:g5, D:g5 16. R5 Na7 17. Nc l şi 
albul a obţ i nut o poziţie asemllina
loare acelda din exemplul 1), fă ra e 
mai sa crifica un piOlJ. După 17 ... b5? 
18. Ci51, 016 19. Nd5 J negrul a ceda t. 
(N.TR.) . 
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Pqzi ţia din rfagramă este. 
fără îndoială, favorab:Iă albului. 
l ală câteva eonli nui'lrl din prac
tică : 

1) 14.Cfl, Ce6 lS.Ce3, Cg5 
(daCă 15 ... Cf4, atunci 16.Rh2 
urmat de g3) 16. Cg5, D'g5 17. 
ba . ba 18.a51, N:a5 !9. Nc! şi 

albul a câştigat prin ataJo la 
rege; Spielmann - Eliska ses, 
match 1936. 

2) 14.Nb3, CeG 15.a51 , N:a5 
(sau 15 .. . Na7 16. b6, Nb8 17. 
ba, N'c7 IB. de) 16.de, DdB 17. 
N:e6, re 18. Db3, Te8 19. ed, 
ab 20. Cd4, Ce5 şi acum 21. de 
u rmai de 22.C: b5 a r fi dat a l
bul ul un avan taj clnr: I(eres
Bemards, l'oresponden lă 1935. 

C. 

(1. e4 e5 2_ Cf3 Cf6 3. Nc4 
NeS 4.c3) 

4 ... Cg8·f6 

Mutarea cea mai ull.itată , 

care, alături de apărarea inchi
să 4 ... Nb6 sau 4 ... De7, con . 
stitue cea mal bună apăra re 

pentru negru. Deobicei mutarea 
aceasta ascute foarte mult lup
ta, deoa rece pa rar-ca amenintă 

ri i d2-d4 prin contra~atacul a· 
supra. punctului e4, es te tn sine 
o idee foarte tăi oasă. 

5. d2.d4 

Singura conV,nuare logică. de· 
oarece 5.0-0 permite negru! ui 
să egaleze uşon prin 5 ... C:e4, 
iar 5.b4, Nb6 d ă ::l lbulul o po
zilie nu 'pre<'l favorabilă din 
Gambitui Evans. După mutarea 
din text, negrul trebue să 

schimbe la d4, deoar.ece dacă 
5 ... Nb6? alb ul capătă un avan· 
taj clar prin 6. de sau 6.C:e5. 

5 ... "5:d4 

6 ... c3:d4 

o con tinuare l illteresantă, dar 
nesa tisfăc ătoa re pentru alb este 
6.eS, la care negruJ rh
punde cel mai bine 6 ... d51 (dacă 

6 ... Ce4, aluncl 7. Nd5! dă a\
nu lui avanta j) 7.Nb5 (după 7 ef, 
dc 8.De2+ , Ne6 9Jg, Tg8 ne
g rul obtine <lva nta j; In favoarea 
negrulul est~ şi 7.b4, Ce4! ) 7, .. 
Ce4 8.cd, Nb6 (posibil este şi 8 ... 
Nb4+ 9.Nd2, Cd2 10. Cb'd2, 
0.0 cu joc bun) 9.Cc3 (sau 
9.0.0, O-O 10. Cc3, Ng4! II. Ne3, 
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[5 12. e[, CJ6 13. Ne2, Dd6 ur
mat de ,\ae8 cu pozitie mai 
bună.) 9 ... O-O 10. Ne3, [6 şi 

negrul are o pozitie bun ă , de ex . 
Il.Db3, C:c3 12. bc. Ng4; Tar
ta kower-Grunfeld, 1920. salU 11. 
ei, C:f6 12. Tel, Dd6 cu joc a
proximativ egal. Steln itz_Las
ker, malch 1894. sau, insfârşH, 

Intărind jocul I(lIegrului. II .ef, 
C'c3! 12.bc, DJ6 13. Db3. Cel 
14. O-O, h6 15. Ce5, c6 16. Ne2. 
CfS ş i negrul ia ini ţiativa; Slel
~itz-Schlffers. 1898 

6_ .. 
Forţa;t. deoarece 

7. Ncl_d2 

Nc5-b4 + 
6... Nb6? 

In afara aceste i mutăr.i. de 
conslderlat este În speCial 7.Cc3. 
In legătură cu un sacrHiolu de 
pion care- duce la var,iante foar 
te Uioase; aceast ă cont:nuare o 
vom examina In Irubrtca 2. 

In practică a m<li fost Iilcer
cată ş i mutarea 7. Rft, care 
duoe la aşa J1'umlla va ri a ntă 

Cracovla. Mutarea aceasta Insă 
nu es te cea mai; bună, dtlpă 

cum ar.ată următoarea analiză. 

rată cele două conllnuărl prin
clpale . 

1) 7 ... C:e4 (luarea aceasta 
este foa rle tiscat5 şi. poate, 
chiar rea pentru negru) 8.dS!. 

1 

l.d5, Cel 8. eS, Cg4 9. d6, cd 
10. ed, Cc6 11. Ng5, C[6 12. O-O 
dă albului un. mare avantaî pa
zjfiooal. 

Ce7 9. Dd4, C16 10. Ng5. Cg6 
(după 10 ... Ceg8 Il. Cbd2, Ne7 
12. Tel. d6 13. Ce4 albul stă 

mai bine; deasemend' şi după 

10 ... e5 11. De3 1, d6 12. N:i6, 
g[ 13. Cbd2. O-O 14. (:e4. Cg-;; 
15. Dh6 eu opaziţie tare de alac) 
\1. Cbd2, h6 (dac ă Il. .. Ne7 . . a
tunci 12. Tel. O-O 13. h4, iar 
drlc ă J 1... O-O. atunci 12/ Ce4, 
Ne7 13. d6. cd 14 . Cd6. h6 
15.h4 - in amtile cazuri cu 
pozitie tare de alac) 12. Tel+ , 
R[8 13. Nd3!, Ne7 14. N,gG, hg 
15. CeS! cu ·poz i ţie câştigaU. 

MarshalJ-Burn. 1905. 
2) 7 ... d5! 8. ed. C,d5 9. Cc3. 

Ne6 (dacă 9 ... N,,3. 10. bc. 0 ·0 
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atunci Il. Cg5. NI5 12 . .013. 
Ne6 13. Nb3. h6 14. h4 eu avan_ 
taj; dac! ind 9 ... C:c3, atune) 
10.i><. Ne7 Il.h4. 0.0 12. Cg5 
cu şanse mai bune pentrlu alb) 
10. De2 (nimic nu d.1i 10. N :d5, 
N :d5. I l. De2+. Ne7 sau 10. 
Db3, C.5 Il. D.4+Nd7 12. Nb5, 
C:c3- 1n ambele cazuri cu a
vantaj pentru negru) 10 .. . O-O I 
(peneuJos este 10 ... N:c3 Il. bC, 

C:c3 12. Del. Cd5 13. Na3 ş; 

albul are oarecare alac pentru 
malerinlul sacrificat). 

Poziţia la care s'a ajuns este 
favortablU negrWui, deoarece 
albul n'are niciun fel de corn. 
pensalie pentru rocada p:erduU, 
i.a r atacul cu mutarea 11. CgS 
I1U merge dm cauza II... C:d4. 

7 ... Nb4:d2+ 
Aci sunt posibile şI urm.1iloa

rele conllnuări: 

1) 7 ... d5 8.edl, C:d5 Idup' 8 ... 

N:d2+ 9. D:d2, C:ds 10. O-U. 
0·0 Il. Ce3. Cce7 12. TIei al' 
bul sU mal bine) 9. N:b4, C:b4 
10. Db3. 0.7+ II . Rfl, Cb6 12. 
N:r7+ cu mare avantaj pentru 
alb. 

2) 7 ... C:e4 8. N:b4, C:b4 9. 
N:17+ (după 9. -Db3 d5 10. 
D:b4, dc Il. O-O cel mal simplu 
se egalează jocul cu Il.. . Dd61 
9 ... R:17 10. Db3+.d5 II.Ce5+. 
Re6! {ca răspuns la Il.. . Rf6 
cea mai tare este mularea lui 
f<rause 12, f31. de ex. 12 ... Cd6 
13. D:b4. NIS 14. 0· 0, g6 15. 
('..c3, e6 16. TaeI. T e8 17. Ce4+ 
'Ou avantaj; slab pent"Uo negru 
esle Il... Re7 12. D:b4 +. Dd6 
13. Db3, TeS 14. Ce3. sau Il ... 
Re8 12. D:bl. Dg5 13. Cd2 sau 
13. 0-0, In ambele cazuri cu 
avantaj pentru alb) 12. 0 :b4. 
c5 13. Oa3 (dupli 13. Oa4, 0b6!. 
negrul, conform nnal:zei lui 
Krause, obtine avantaj) 13 ... cd 
14. C13. Db6 15. 0,0, RI7 16. 
Ces+, Re6 (dacă 1 r. ... R16, 
atunci 17. f3!) şi acum albul 
poate juca la remlzli prin 17. 
Cr3. sau poate continua cu 17. 
Cd3. căutând să roloseasc ă po

zll ia nesigură a regelu i negru . 

8. Cbl,d2 d7.d5 

~i aci ne:rru! POAtt! con llnua 
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cu 8 ... C:e4, cu u rmătoarele va· 
dan te: 

1) 9. d5, Cd2 10. 0 ,d2. Ce7 
II. d6. (după II. O-O. d6 12. 
Tiei. 0·0 13. TacI, Nd7 negr ui 
cap:ită avantaj) 11.. . cd I~ . 

O:d6 (de considera t este şi 12. 
O-O) 12 ... 0·0 13. Cd4. Ce61 14 . 
0.0 (a lbul poate obtine avanta j 
numai prin 14. O-O·O! tmpiedi
când urm ătoa rea manev ră s:m
pfl ficatoare) 14 ... C:d4 15. D:d4. 
d5! şi negrul obtine ega litate 
completă. 

2) 9. C,04 (dacă 9. N,r7+ . 
R:f7 l a. C:e4, negr ul cont:n u ă 

cu 10 ... d5! cu joc bun) 9 ... d5 
10. N:d5. 0:d5 IL Cc3 sau Il . 
0.0. cu ega lit ate. 

9. e4,d5 . C16,d5 
10. Odl-b3 

Se poate juca deasemcni ŞI 

10. 0·0. O-O urmat de I L Tel. 
Cb6!. sau Il. CoS. C,d4 12. Cb3!. 
C,b3 13. N,d5. 016! 14. 0 ,b3. 
O:e5 cu joc aproximativ ega l. 

Mutarea din text ~ste mai 
uzl,taU şi duce la un joc inte
resant. 

10 .. . CC6-e7 

Mai slab este 10 ... CaS IL 
Oa4+ . c6 (Tarrasch a r eco
mandat IL.. Cc6 12. CeS, O-O) 
12. N,d5 . 0,d5 13. O-O, O-O 14. 

Tr~l cu avantaj pen tm alb, sau 
10... Ne6 I I. 0 ,b7, Ca5 12. 
Nb5+. RfS 13. Oa6. c6 14. Na 4. 

It. O-O 
I Z. Tft -el 

o-o 
c7_c6 

Se poate juca şi 12 ... Cb6 J 3 
Nd3, NI5 14. T,e7. N,d3 15. 
Tae l cu joc aproximativ ega l; 
Leonhardt-Siichting, 1908. 

13. Cd2 ~e4 

Adesea se joacă 13. 84. co 
următoa rele conUnuări : 

1) 13 ... 0b6 14. Oa3. Ne6 15. 
a5 (Ia 15. Ce4 este pos: b!l 15 ... 
N~4) 15 ... Og7 16. Ce4. Td8 17. 
Ce5, Ne8 şi acum albu l ar' fi 
pulul egala jocuJ cu 18. Ce5; 
Tarrasch-Capablanca, 1911. 

2) 13... Oe? 14. Taci, 014 
(mai slab este 14 ... Cf4 care a 
[: ermi s albului sa obt in~ dură 

15. Cg5, C7g616. TeSI o victorie 
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stralucîU In partida Schiffers
Harmortist, 1887) 15. Ce4, Nf.:; 
16. CcS, b6 17. Cd3. N:d3 18. 
N:d3 cu joc egal; Schlechter
Breyer, 1914. 

3) 13 ... Cg6 (In partida leon
hardl _ Rebi nstein, 1912, s'a 
jucal 13... CIS 14. N:d5. O:dS 
IS. O:dS. cd 16. Cb3, 16 17. 
T ac I, Nd7 cu pozijie egală) 14. 
aS. Tb8 15. Ce4. NIS 16. CeS. 
b6 17. Ca6. Te8 18. Cb4. Ne6 
19. ab. ab 20. C:d5. N: dS 21. 

N:d5 şi pozitia albului este ceva 
mai bună datorită presiunii pe 
liniile dE"..schise; Tarrasch
Schlechfer, 191 L 

Da.că albul con tinu ă cu 13. 
Ce5. aluncl jocul se egal ează 

cel mai simplu cu 13 ... Db6 14. 
N:dS. C:dS 15. 0:b6 (sacrificiul 
de pion 15. Dd3, D:b2 16.Ce4 
este îndoelnlc din cau za 16 ... 
Ob6!) IS ... ab 16. a3. NIS 17. 
Gc4. Tad8 18. C13. Ne8; Ny. 
holm-Opocensky, 1914. 

13... Cd5·b6 

Negrul poate juca deasel1l eni 
13 ... Db6 cu 1.Jr'mă toarele pers

pective : 

1) 14. D,3, NI5 15. CcS. Tad8 
16. Ce5, Nc8 17. Tacll ş i pozi
~a albului este ceva mal l :b<:> ră. 

2) 14. cca. 0:b3 (dacă 14... 

N,6. ai unc i IS. CgS) IS. N:b3 
şi pentru a obtine ega la rea ne
grul trebue să mai treacă rest_ 
multe greutăţi; BogQliubov
Euwe makh. 

14, Ce4-c5 

In partida Tarra sch-Rubln_ 
stein, 19 18. s'a jucat 14. NfI, 
CfS IS. Tadl. Ne6 16. Oa3. 
Cc4 17. Dc3, Ccd6 cu joc apro_ 
x~dTIativ egal. 

MulaJ'ea din text oferă albu-
lu i şanse mai 
avantaj. 

14 ... 
15. Db3:c4 
16. Cc5·d3 

mari de a ob!:ne 

Cb6:c4 
b7·b6 

ln a cea stă pozllie Tartako
wer dă vari anta 16 ... Ne6? 17. 
T:e6. le 18. 0:e6+ . Rh8 19. 
Cde5, De8 20, Cg5 cu poziti e 
câş ti g-ată pentru alb, dar 16 ... 
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Od6 (Sozin) sau 16 ... Nb7 (Fine) 
asigură negrului un joc egal. 

2. 

(1. e4 e5 2. ef3 Ce6 3. Nc4 NeS 
4. c3 Cf6 5. d4 ·ed 6. cd Nb4+) 

7. Cbt-c3 

Această continuare de gam
bit a fost utilizată Incă In vea · 
eul a l XVII_lea de către Greco, . 
dat, ma1i târZlLu ea a fost păra

sită. deoarece iIlU s'a găsit n 
continuare efectivă pentnu ata
cul alb după 7.. . C:e4 8. O-O. 
N:c3 9. bc. d5. Numai după ce
analizatoruJ danez Mol!er a gă
si t mlJtarea 9. d5!, atacul lui 
Greca a devenit din nou popular 
şi astăzi el consutue cea mai 
interesantă varianU!. ti partidei 
italie ne. 

7 ... Cf6:e4 

Pe deplin jucabil perrtr.u n~

gru este şi 7 ... d5 8. ed. C:d5~ 

deşi In acest caz el eete 
constrâns la o hmgă ş.i alentă . 

apărare. 

Poate surveni următoarea va
f1jantă: 9. O-O. Ne6 (mai slab 
este. 9... N:c3 10. bc, 0.0 11. 
Dc2 swu 9... Cb6 10. Te l+ •. 
Ne7 Il. Nb3. O-O 12. d5; al
bul capătă un joc rJ1.3II bun şj 

după 9 ... C:c3 10. he. Ne7! II . 
Nf4!) 10. Ng5, Ne? (slab este 
10... f6 Il. Tel) Il. N:d5 (de 
cons1.derat este ş i cont:nuarea 
liniştită 11. N:e?, Cc:e7 12. Ce1 
care duce la o pol.:lie asemănă

toare aceleia din vaf1ianta 7~ 
Nd2) Il... N:d5 12. C:d5. D:d5 
13. N:e7. Ce7 14. Te l. f6 15. 
De2. Od7 16. Taci (dacă 16. d5. 
"tunci 16... Rf7 17. Tadl . 
Tad8! 18. De6+ . 0:e6 19. de+ •. 
Rg6 20. Ch4+. Rh5! 21. Td7. 
Cd5; mai tare este 16. De4!, c& 
17. Te2. Rf7 18. Tae) . Cd5 19 
Dh4 şi albul plislrează o pre 
siune supărătoare pentru ad· 
versar) 16 ... Rf7! (nu 16 ... c6?' 
17. d5'. cd 18. Cd4. Ri7 19. 
Ce6, Thc8 20. Dg4 cu ati'lc ck!_ 

c:siv. ca In strălucita pa rtid ă 

Steinitz-Barde~ben . 1895) .}i 
acum albul nre 1ntr 'ladevăr o
DOzjţte bună, dar nu se vede 
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<C1Jm poate fi folosită Întârzie· 
rea negmlul In desvoltare. 

8. O-O 

Rliu este 8. d5, C:e3 9, be. 
'N:c3+ 10. Nd2, Oe7+ II. 
Rf l. N:a1 12. O:al, O-O tU avan· 
1a; pentru negru. 

a. 

8 ... Ce4:c3 

Deobicea. S4;! joacă B .. . N:c3 
(vezi rubriica b.) Slab es,te B._ 

'O-O 9. d5, N:c3 10. bc, Ce7 Il. 
Te l , 06 12. d6, Cg6 13. Na3 
cu mare avantaj pentru alb; 
Sl>ielmann-Cohn. /907 . 

9. b2,c3 

9 ... d7-d5! 

COtltinuarea 'Iui Berulstein 9 ... 
:c3 dă albutul, un joc mai bun. 

Pană aCWll au fost ana l;zale 
• următoarele va riante : 

1) 10. Db3, d5 (desigur, nu 
10 ... N:al 11 . N:17+ , RIS 12. 
Ng5, Ce7 13. Ce5 cu alac deci_ 
siv. sau 10 ... N:d~ Il. N:f7+, 
RIS 12. Ng5, Nf6 13. Tae l , Ce7 
14. Nh5) II. N:d5 (dacă l1. 
0 :c3, de It, d5, atunci 12 ... 
Ce7 13. Tel, O-O 14. Na3, C:d5 
15. O:cA, Cb6 16. Oe2. c6 cu 
doi pioni pentru ca\ltate şi joc 
aproximativ egal) I l. .. O-O 12. 
N:17+ . RhS (daci!. 12 ... T:f7 
13. Cg5, Ne6 r, atunci nu 14. 
D:e6. Od7 !. el mai tare 11. 
D:c3, II6 15. C:e6, T:e6 16. 
Dc4. Df6 17. Nb2 C'u avanta j) 
13. 0:c3 (nu 13. Na3, N:a l 14. 
N:f8. C :d4! cu avantaJ pentJ1u 
neRru ; Spielmann _ Eliskases, 

match, 1936) 13 ... T:f7 şi acum 
14. Ob3l dli albulul un joc 
senslbll mari bun. 

2) 10. Na31, Ce7 (după 

10 .. . d6 I I. TC1. NaS 12. Oa4. 
a6 13. Nd5, Nb6 14. T:c61. 
Nd7 15. Te1+, RIS 16. T:d6! 
albul capătă un atac câşttgli tOi ; 
deasern,ni şi. după 10 ... d5 I l. 
Nb5, N:al 12. Te1+. Ne6 13. 
Oa4: de considerat e mutarea 
recomandală de Bemstein 10 ... 

016. da r şi In acest caz supe

rioritatea albulu1 este indiscu

tahilit de ex. I l. Te 1. Nb4 12. 

N:h4, C:b4 13. Tel+) Il. Db3! • 
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d5 sau I!... N:al 12. N,f?+. 
Rl8 13. C~5) 12. 0'e3. de 13. 
Tre I, Ne6 14. N; e7! R:e7 15. 
dS. D:d5 16. "Tadl. DeS (dacă 

16 ... Dc6 sa u 16 ... Db5 sau 16 .. . 
DhS. atund 17. T:e6+ ) 17. TeS, 
Ob6 18. Ţ,e6+. 0,e6 19. Ţel şi 

albul câştigă. 
Slab este 9 ... Ne7 din cauza 

10. dSI cu următoa rele posi _ 
btJită[i: 

1) 10 ... CaS II. d6! , cd (sau 
11... N:d6 12. Tel + ur1mat de 
13. Noi?) 12. N,r?+. Rol? 13. 
DdS+ Rf8 14. Cg5 cu avanta j . 

2) 10 ... Cb8 Il. d6! . cd (sau 
II... N,d6 12. Ng5. f6 13.·Ţ' I +. 

Ne? 14. Od5. TfS 15. N,f6!) 12. 
N,f?+- Rol? 13. Od5+. RfS 
14. Cg5. OeS 15. Tfe l . Cc6 16. 
Te4 cu avanta j. 

10 c3:b4 d5 :c4 

II. TU-e l + 
La 11 . b5, Ce7 12. Na3 ur · 

m eaza 12 ... O-OI 13. De2. Tr~8 
şi negrul scapa de tOflte greu
UţJle , Dacă J 1. d5, atunci Il.. . 
Ce7 12. Nb2. D:d5 cu fl vantaj 
pentru negru. 

11. .. Cc6-el 

12. Ddl-e2 

Dac ă 12. NgS. atunci 12 ... 
f6 13. Nf4 (,.Cot:jn" dă urmă-

toar,ea varianta interesantă: 13.. 
De2, Ng4 I 14. Nf4, Rf7 15_ 
0,,4+ . Cd5 16. N,,? Od? 17. 
Ng3. N:f3 18. gr, Thc8 şi ne_ 
gr ul recâştigă pionul cu joc 
bun; accepta rea sacriiiciului cu 
13... gf este primejdioa!iă din 
cauza 14. D:c4 cu pozitie pu
tern:că de atac pentru alb) 13 .. _ 

O-O 14. D'2. Cel'> 15. 0"4. Rh8 
16. Ng3 şi acwn negrul ar fi 
.putut obtine un mic avantaj 
după 16... NfS; Leonhardt 
Perlis, 1908. 

12 ... Nc8 ·t:6 

13. Nc1-g5 

După 13. Cg5. Od7 14 . C.6. 
D:e6! este adevă rat că albul tş i 

recâştlgă p'ionu!, dar negrul 
capă t,l o pozitie favoJ1abilă, de 
ex. lS. NgS, D:e2 16. T: e2, :6 
17. Tael. O-O 18. Toe7. fg 19_ 
T:g7, T:d4 20. n4, e3!; Petrov· 
sky.M611er, 1902. 

13 ... Od8-d5 

Dacă 13 ... c6. atunci 14. Ce5 .. 
Dd5 (nu 14 ... O-O din cauza 15. 
CJ7) 15. Noe7. ~oe7 16. C"4 
cu poz~!le de atac pentru alI> 
În schimbul eventu-a.1ită!îi pier
derîl unui p!on. 

14. NgS:e7 

15. De'Z-,f2 l 
Re8:e7 

f7-f6 
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In această pozltte negrul 

are un p!on tn plus şi ame

ninţă să pareze toate amenin_ 

tările pe coloana "e" prin mu_ 

tarea 16 ... Rf7. Deaceia albul 

trebue să treacă imediat la ac

tiune pentru a putea folosi 

.avantajul său m~nlmal de des

voitare. 

Probabil cea mai bună con

tinuare penru alb este acela 

recomandată de către Bogoli~

bov, In. Cg51, fg (dacă 16 ... 

'D:g5, atunci 17. De4 recâştigă 

figura) 17. Te5, D:d4 18. TaeI. 

Tae8 19. T,e6, Rd7 20. 
Tdl, D,dl + 21. D,dI+, R,eo 

22. Dg4+ şi albul a re un atac 

suncient Ipentru remiză, dato_ 

rită poziliei deschise a regelui 

ttegl1U 

b. 

(l.e4 e5 2. Cf3 1Cc6 3.Nc4 NeG 
4.,3 Cf6 5.d4 ed 6.cd Nb4+ 

7·Cc3 C,e4 8.0-0) 

8. Nb4:c3 
9. d4_d51 ' 

11laint.e se juca exclusiv 9 . 
bc, la care 11egTllI avea puter_ 
niCul ră~puns 9 ... d5 1. După a
ceasta Steinilz a Incercai sa_ 
crificiul de figură IO.Na3, dar 
n'a obţinu t succes. 10 .. , de. 11. 
Tel,Ne6 (după IL.f5 12.Cd2, 
Rf7 13. C,e4. fe 14. T,.4, Df6 15. 
De2 albul a căpătat In prima 
partidă a malchull1L Steinitz
'Lasker, Moscova 1896, oare_ 
care atac) 12. T:e4,Dd5 13.De2. 
0-0-0 14.Ce5.The8 cu avantJ j 
clar pentru negru; a 3-a partid 1 
,a matchului Stein ilz ·-lasker, 
Mo~cova 1896. 

Urmările mutării din text !:IU 



74 PARTIDA ITALIANA: 4 •• • Ctll 5. d4. ed 8 . .::d. Nb4 + 7. Cel 

fost pe larg analizate de către 

MolleT In 1898; deaceia şi ata. 
eul care Incepe cu această mu
lare se nwneşte ataoul M611e r. 

9. Nc.3-f6! 

R,etragerea aceasta este con· 
sider·ată cea mai bun ă , dar ne· 
grul poate alege ş;~ alte conti . 
n-uărti ; 

1) 9 ... Ce7 (după 9 ... Ca5 10. 
Nd3,CcS ll.bc. ailbu~ stă mai 
bine) 10.bc.0-0 1I.Tel.Cr6 (dea
semeni IL.Cd6 12.Nb3 dă al
bului ilI1l atac mai mult decât 
sufident pentru pian) 12.d6,cd 
,13.Na3.b5 14.Nb3.Nb7 16.0,d6 
cu ava'tltaj; L'fonha.rdt.Berger. 
1907. 

2) 9 ... Na5 (slab este 9 ... Cd6 
iO.d<.C:c4 11.De2+.0e7 12.0, 

. c4,NaS 13.NgS.f6 14.Tael sau 
10 ... 0·0 Il. be. C,e4 12. Ng5,ii 
13.Dd5+) 10.<Ic .bc (d·upă 10 ... , 
de 1 L0>4.Nb6 12.N,f7+.R,fi 

13.D, .... Dd5 14.Cg5+ .Rf8 15_ 
Ch7+,Rg8 16.Gf6+1 albul ob
ţine ava,ntaj; deasemenl dup ă. 

10 ... 0_0 11.0d5.Cd6 12.Nd3.Nb6, 
13.N:h7+!) 11. CeSt (mai slal> 
este 11.0a4.Nb6 t2.N"f7+ .RJ7 
13.D:e4,.dS! 14.Da4.TeRI 15,D ' 

IC6,NfS ou avantaj pentru ne
gru; Maroczy·Yanovsky, 1907} 
II...Cd6 12JDg4 (sa:tcnHic!'U] 12. 
C:f7 urmat de Dd1·h5:aS dă 

numai egalitate) 12 ... Df6 13.b4!, 
N:b4 (dacă 13 ... D:e5, atunci 14 . 
Nf4.Df6 15.Tae l +.Ri8 16.Ng5) 
14.Nb2,Ce4 15.Ce4.Dg6 16, 
Tfe J+ ! ŞI a'lbul arie un ataC" 
foarte promiţător (analiza lui 
MolleT). 

3) 9 ... Ce5 10.bc,C,e4 II. DM 
cu următoarele pasib:olităţi : 

li) 1l ... Cd6? (mai bine t L _ 
O-O 12.D"4,Cd6 13.Dd3.Ce8 1 • . 
c4.d6 lS.Nb2,f5 cu egaJltat.e . 
Mi'fses·SUchting . . 190B) 12.D:g7H 

Of6 13.0J6.CJ6 14.Tel + (Ri
tzen recomandă 14.Nh6, dar' 
după 14 .. . cg4 · 15,Tael + .Rd8 , 
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16.Ng5+.f6 17.Nf4.Cf7! neg-rul 
· obţine avantaj) 14 ... Cle4 (slab 
esle 14. Rl8 IS. NI6+, Rg8 15 
TeS sau 14 ... Rd8 l5.Ng5,Ce8 
16. T:e8+!.R:e8 17. Tel+.Rf8 
l8.Nh6+ 1!l1mat de 19.Te5 şi în 
ambele cazurfi albu l câştigă) 15. 
Cd2!,IS (dojJă 10 .. .16 16.Ce4,C 

·e4 17.T:e4+ ,Rf7 mu1'area 18. 
d6! dă albului avant~j) 16.f3 şi 

deş i sunt nebuni d e culori dife
rite, albu-l obtine avanta). 

b) II..JSI 12.D,,4,d6 13.C14, 
O-O 14J3.Cf6 (deasemeni mula
rea recomandată de Lasker 
14 ... Cc5 IS.TeI,Rh8 este suf!
o)entă pentr·u -egalwre) l5.Ng5, 
h6 şi şansele sunt aproximativ 

·egale. 

10. Tft-el 
11. Tel:e4 

I 
După cât se 

~este sufiCientă 

de ,exemplu; 

Cc6-e7 
d7-d6 

parc şi 11 ... 0_0 
pentru egalare. 

12.d6! (la atacul lui Schlech
·teT 12.g4, poate urma 12 ... Cg6 

13.d6,cd 14.gS. sau 12 ... d.6 13. 
gS,Ce5 ca În oola- următoare) 

12 ... cd (mai slab este 12 ... Cg6 
l3.h4!,cd 14.D:d6 ş'l negrului i: 
es(e greu să se apere) l3.D:dfi 
(la 13.Nf4 'urmează l3 ... d5 14. 
N:d5.C:d5 15.D:d5.d6 c-u egali
late) 13 ... 05 14.Dd5 şi negrul 
poate forla remiza prin 14 ... 
Ce7! IS,Dd6,CI5 16.DdS,Ce7. 
Dacă negrul, evitând remjz~ , 

joacă 14 ... d6, alunci albul ob!i
ne avantaj, de ex. IS.Cg5 (bine 
este şi Ng5) l5 .. . N:g5 (,,8:1-
guer"-ul recomandă. lS ... Ch6 
urmat de NfS) IG.N:gS.Dc7 17. 
Dd3,Nd7 18.g4.h6 19.NI4. 

12. NCl-g5 

"Ata-cui la bafoIletă" 12.g4, 
recomandat de Schlechter), nu 
prezintă o Iprimejd:e deosebită 

pentm negru: 12 .. . O-O (mai slab 
este 12 ... h6 13.h4.Rf8 14.hS cu 
poz,;~e de atac) 13.g5,Ne5 14. 
CeS,de IS.T,e5,Cg6 16.Te l,Dd7 
şi albul poate (Ln tra chiar _ In 
polJiţle grea din cauza sl,ăbiri : 

Hancuhu regelui. 
Nid cu mutarea din text Insă. 

·albu l nu ob!ine .nIciun avantaj . 

12. ' .. 
Slab este 12 ... NfS? 13.Nb5-,- . 

Rf8 14.Tf4, ca ş i 12 ... 0-0? 13 
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N,16,gl 14.0d2,Cg6 (dacă 14 ... 
fS, atunci IS.Th4,Cg6 16.0h61) 
lS.Tael.fS? (o mulare slab:!, 
da r li după 15 ... NI5 l6.T4e3, 
CeS 17.Nb3 pozilla albulUl este 
de preferat) 16.0h61,Of6 17. 
Te71 cu avantaj pentru alb; 
Spioelmann ·Duras, 1907. 

13. Cf3'gS 

13. 0-0 

Interesant este aci 13 ... 115 14. 
Nb5+ (Ia 14.0e2, hg l5.Tael 
urmează, conform analizei lui 
Zak publlcaU In revlstal "Şahul 
1n U.R.S.S." pe 1936, lS ... Ne6! 
16.de,f6! cu avantaj pentru ne. 
gru in legătur'ă cu lna:ntarea 
d6·d5 ; rău este deasemenl 14. 
Oh5,O·0 15.Tael,cf5! li neg rul 
obtine avantaj) 14 ... c6 (părer!:~ 

teoret:cienllor asupra acestei 
mutări dlfer~. UnU, şi Intre el 
Euwe, consideriă continuarea 

14 ... Nd7 IS.De2.Rf81 ca fiind 
mai tar.e; după cât se pare, pi
rerea susl:nătorllor mutări i 14 .. 
Nd7 este mal justificată, deşi 

albul obtine In va rianta citată. 
prin 16.Tael, o pozitie destul de 
bună) lS.C:f7! (dacă lS.dc, a_ 
tu,nci după IS .. . 0-01 negrul ca · 
pătă un joc bun; sacrificiul 1S. 
C:f7 a fost recomandat de So
z:n şi, după cât se pare, este 
favorabil albului) lS ... R:f7 16. 
0I3+,C15 (dacă 16 ... NI5 l7.dc. 
bc IB.N·c6,TcB 19.Tael,C,,6, 
atunci 2O.D:fS+,Rg8 21. f4 , sau 
20 .. . 016 21.0d5+ ,RIB 22.g3 ou 
atac pulernic; mutări le regelut 
sunt deasemeni nefavorab:le, de 
ex. 16 ... Re8 17.dc, sau 16 ... Rg8 
17.Tael. sau Insfârşit, 16 .. . Rg& 
17.T,,?) 1?dc,bc IB.N,c6,TbB 
19.94,g6 20.Tael cu avantaj 
clar. 

Mal slab este 13 ... NfS 14. 
Df3,Od7 (cea mai bun~ cont!"a
şansă constă in 14 ... 0·01S.T:e7 .. 
O,,? 16.0,15,g6 17.0M,h6) · 15. 
Nb51,O:b5 16. D15.f6 şi acum 
mutarea 17.T:e7+1 duce repede
la vi ctorie. 

14. CgS,h71 

Singura mutare prin care al
bul Îşi poate Inv·iora atacul. 

In locul accepUrll sa;criflclu-
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Jul, a e1rui analiza urmeaza, şi 
eare nu d1 la un joc exaet al 
albulu;' decât remiză, negrul 
poate juea mal simplu 14 ... Nf5! . 
Acum albul este aproape fortat 
s~ aleaga continuarea de reml. 
za 15.T:e7,0:e7 16.C:rS, deoare
ce varlanta J5.Th4.TeS! 16,Oh5. 
Cg6 17.Cg5,DrS este In favoa 
rea negrului, deşi albul ~oate 
juca şi mal bine : lG.Cg5!.Cg6 
J7.Th5 , Din cauza acestei posl_ 
bilitJtl atacul lui Moller şl.a 
pierdut In ultimul timp foarte 
mult dJn popularJlate. 

14. 

Dupli cwn am mal amintit In 
comcnluluJ preceden t, 14.,.Nf51 
L'Onstitue calea cea mal simplă 
pentru egalare. Negrul nu obti
ne mai muH nici prin mutarea 
din text. 

15. OdI·h5+ 
16. Te •• h4 

I\h7-g8 
17-151 

Bogoliubov recomanda 16· . .rs, , 
dAr prin aceasU mutare negrul 
dll adversaruluI posibil itatea t~ 
a obtine avan taj. IaU câteva 
variante: 

(vezi diagrama din cOl. l1-a) 

1) 17.0h7+?,RI7 18.Ne2,TgB 
(dar nu 18 ... NIS? 19.NhS-h 

Cg620.Tg41) 19.T14,15 20.T8ell 
Th8 21. NhS+, RI6 şi negr"1 
câşt'gă. 

2) 17.Nd3? (rău esle !' 17. 
Tel,NI5 18.T,07,O,.7 19.0,IS. 
Oel+ 2O,Nfl,De5 cu avanta j 
pentru negru) 17 ... f5 18.g4 
(dacă 18.Dh7+ ,RI7 19.Th6,Tg8 
20.Tel, atunci 20 ... RfS 21.11e6, 
N:e6 22.de,DeSI 23.ThS.g6 cu 
avantaj pentru negru ; la ace· 
laş rezultat duce varianta 18. 
Oh7+,R17 19. Ne2,Cg5 20.NhS, 
Og5 2l.f4,0fi6) 18 .. . Cg6 19.Th3, 
CI4 20.0h7+,RI7 şi n<grw Câş· 
1lgll.; dintr'o padidll prin <:0-

respondenlă. 

3) 17.g4!,Te8 (Ia 17 .. .15 ur· 
mează 18.gSI) 18.Nd3!,RI8 19. 
Oh8+,Cg8 20.Nh7,R17 şi albul 
rorlează remiza prin 2I.Ng6f-l. 
RI8 22.Nhl (analiza lui Zek), 

(vezi diagrama din pag. 7S) 

In poziţia dln diagramA, care 
surv!ne In varianta principală 

dupll a 16-8 mutare a negrulul 
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am jucat-o prin corespondentă 

în 1934. adversarul mE'lI a ju
cat 20 ... c6 şi după 21. The3, 
Nd7' 22.H6+. RJ6 23.Tg3. 
NeB 24. Oh5 .albul a oblinut o 
IX>zili-e eâştlgată; negrul ar U 
putut juca mal bine 21 ... ed 22, 
To8. O"S 23. TeS. R,eS 24. 
0'g7. Te6 25. Nb5+. RdS. 
dar şi In acest caz albul capătJ 
după 26.ho1! un contra-joc sufi· 
ciento pozitie de remiză dă v-!· 
J1ianla 20 ... N:e62\.de+,Te6 22. 
N,e6+. Re6 23. ,o,g6+. Of6 24. 
Te3+ unmat de 25. 0:f6) 21. 
Oh5+. g6 22. OI1S. N,e6 23. 
de+: T,e6 24. N,e6+. R,e6 25. 
Og7, f4; ataeu! albului s'a epui
zat : negrul câştigă. 

4) 17. Oh7+. Rf7 IS. Th6 '. 
TgS (Ia IS ... 108 sau IS ... Nd7 
este foarte tare 19.Ne2; acum 
Ja mutarea aceasta urmează 

simplu 19 ... RfS 20. Nh5. g6 21. 
Tel. Nd7) 19. Tel cu următo:)· 

r.ale posibHjUI~ : 

OI 19 ... Nd7? 20. Tee61. N,e" 

21. de+. ReS (sau 21... Rf& 22. 
Tf6+. ReS 23. 0h5+. g6 24. 
Oh7) 22. Tg61 (Ia 22. Tf6 ar fi 
urmat 22". e61 23. Oh5+. g6 
24. Oh7.0a5!) 22 ... 06 23. T,g7. 
T:g7 24. D:g7 şi albul câştigă 

(analiza luI Zek), 
b) 19 ... DIS 20. Nb5 (mai slab 

esle 20. Ne2. ReS 21. Nb5+ . 
deoarece negllul răspunde nu 
21... Nd7 22. The6!. ai 21... RdSI 
22, Tf6. gf 23. 1.e7, <:6! 24. de, 
bcl 25. N:c6. 0:e7 26, D:g8+. 
Re7 eu câştig, datorită amenin
\ă1'ii de mat la el) 20 .. , ThB (in
sufloiente su nt apă r ăr.!Je: 20 ... 
06 21. de. 'ThS 22. Nc4+. do 
23. N,d5+. C,d5 24. 0g6+. Rg8 
25, T:h8+ urmat de 26. leS 
sau 20 ... a6 21. Tee6!, ah 22. 
lhfG+.ReS 23.HS. H8 24.Tel! 
cu aVrantaj) 2I.D:hB. gh 22. 
Oh7+. Rf6 ,23. T,e7!. 0,e7 24. 
D:h6+ şi albul face remiză prin 
şah etern. 

c) J 9 ... Rf8 (o Incercare de a 
juca la câştig propusă de Bogo
Jiubov, ca re nu dă Ins~ decât 

. r.emiză) 20. Th3!, Nd7 (după 20 ... 
f4 21. Th4. Cf5 22. T'\4. Og5. 
albul câştigă In felul urml'ttor. 
conform analizei lUi Zak: 23. 
Te8+. R,eS 24. O'gS+. Rd7 
25. OfH. Ce7 26. Te4) 21. 
lhe3. CeS 22. Nd3. g6 (Soz", 
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Ne2.Rf6 20.Dh4+.Rf7 21.Nh5 
+.g6 22.Te1.gh 23D:h5+.Cg6 
24.T :e8.T:e8 25.f4.Tg8 26.Tc3 
şi câşt!gll. 

Cu aceasta Incheiem stucUul 
atacului Măller şi al partidei 
ftal:ene. ~emarcam Incă odata 
c ll fn ulFmul Ump atacul lui 
Maller şi-a p:erdut populnrlta-

tea. Lucrul acesta este uşor d~ 
Inteles, deoarece Inainte de a a· 

junge tn poz'lia dela mutarea 

16·a, negrul are de numeroa~ 

ori ocazia de a ,juca mal bine 

şi de a obline egalarea cu mult 
mal u~r decât In varianta prin

cipală fi atacului MOIler. 
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După mutărîJe cu care se In . 
ce pe pa rtida italiană: 

1. e2-e4 
2. Cgl-f3 
3. Nf1 ..c4 

e7-e5 
CbB-c6 

Nf8-cS 

albul, dacă vrea să fort~ze 

ImllfJltarea d2-d4. poate ofe:-i 
Im interesant sactilficiu de p.:on. 

4. b2_b4 

PosibJlitatea aCestw sacrJi
ciu a fost descoperită acum cir
ca o sută de ani de către şa-

histuJ englez Evans. deaeei·a In
treaga desch idere se numeşte 

ga.mblful 'Iul Evans. 

Idela sacTlflci<tllU~ con stă In 

câş~garea unul tempo pentru 
realizarea mutărilor c2-c3 şi 

d2-d4, cu care ne-am Înt âh1 ~ t 

In studi ul partidei italiene. Pco. 
t ru Wonul sacrificat albu l capă
tă 'avan taj de spatiu şi de des
voitare. 

Acest gambit a fost dP.osebit 
de popular in secol ul t r<!cui. 
- la fe l ca Gambitlil DaJmi 1n 
vremurile de azi - şi cu aju
torul lui albul a obţinut succese 
frumoase, deoarece tehn ica fl

pă rării ·in timpunile a-eeJea S~ 

afla încă la un nivel foa rte 
scăz uL 

NOIle sisteme de a-păra re gă

site În -ultimul tLmp au făcut 

ca acest gambit să nu mai fie 

primejdios. Deaceea el dlspa-
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re treptat din practica turnee· 
lorl Aceasta I nsă nu trebue să 
ducă la concluzia că s'ar fi gă . 

::it o disturnare clară a gambi· 

4. . .. Nc5: b4 

Negrul poate să nu ia acest 
pion ş. să joace 4 .. . Nb6; In a
cest caz se ajunge la gambltu l 
Evans refuzat, pe care-] vom 
examina In subdivizlllJle.a. II. 

Se poa te juca şi 4 ... C:b4, 
ca re d upă 5.c3,Cc6 duce la a· 
c.eeaşi pozitie eare rezultă Şj 

d upă 4 ... N:b4 S.c3. NcS. 'OM 
după 4 ... C: b4 albul n'are voie 
să joace 5.C:eS, di n cauza 5 ... 
Df6 6.0-0,D:e5 7.c3,Cc6 8.d4, 
C:d4! etc. 

S. c2_c3 

Tar takower recomandă 5.0,0, 
d6 6.d4, pentru a rlăspu nde la 
6 ... ed ou 7.c3! , iar dacă 6 ... Nd7. 
atunci 7.Nb2. După 5.0.0, Imă, 
negrul joacă mai tare 5 ... Cf6! şT' 
d acă ac·um, după Tartakower, 
6.d4,e.d 7.c3, at un ci 7 ... dc 8.e5, 
d5! cu avantaj pentr u 
P:irdrus-Marshal1, 1926. 

A. 

, 
negru ; 

5. Nb4-cS 
Ma i bi ne est~ 5 ... Na5!, mu· 

1. 

tul ui Evans; pur ş i si mplu f! 1 
d ă negrulu i, la o apăfllre Co· 

rectă, o egalitate uşor de ob· 
ţinut. 

tare pe care o vom exam~ na in 
ru brica B. 

Mutarea din text a fost utili· 
zată la mij locul secolului . tre
cut. Mai tâ rzill s'a găsit că a. 
tunci când nebunu l stă la aii. 
negrul are pos ibilitatea de a a· 
lege In tre cele mai bune <;:stem€' 
de apăriJ, re. 

Alte mulăr·; . nu merită o .J

ten!ie deosebită, de ex. 5 ... f5? 
6.cb,fe 7.b5,Ca5 şi atât 8.N:g8. 
câ t şi 8. C:es d&u albuM un a· 
vantaj clar; sau S ... Ne7 6.d4 , 
CaS şi ac um n-u 7.C:e5,C:c4 8. 
C:c4,d5 cu joc ap roximativ e_ 
gal, ci simplu 7.Nd3 Ctl atac 
pen.Lru pionu! sacrifica t. 

(vezi diagrama din pag. 84) 

6. d2-d4 

Mai slab este 6.0·0, la care 
negru l răspunde nu 6 ... Cf6 7. 
d4,ed 8. cd unna t de 9·eS cu :l 

vantaj pen tru a lb, ci 6 ... d6! 7. 
d4 ,Nb6, trecând In. sistem ul de 
a.pă ra re recomandat de Laskel' 
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(pe care_1 vom exam:na mai 
tâ.nlu). 

DURă mutarea din text negrul 
t:ste fortat să schimbe la d4. 

i .... e5:d4 
7. 0·0 

Se poate juca şi 7.cd,Nb4+ 
8.Nd2 sau 8.RfI şi pentru p:o
nul sacrlfÎ.cat albul capătă un 
alac pulernX:. Continuarea a
ceasta arată că muta rea a leasă 

de negru, 5 ... NeS, nu est~ pe de
pli n bună . 

7. ' .. d7·d6 

Nici alte mutări nll su nt mal 
bune, de ex. 7 ... d3 (sau 7 ... de 8. 
N:f7+,RJ7 9.Dd5+ apoi 10. 
0:c5 şi 0: t3 cu avantaj pentm 
alb; mutări bUlle sunt ~: 8.C:c3 
sau B.Db3) B.Cg5,Ch6 9.C:f7, 
C:f7 10.N: f7+.R:f7 llDh5+.g6 
12.D:c5.d6 13.DdS+ .Ne6 14.0: 

d3.Te8 lS.f4.RgB 16.Nb2,dS 17. 
c4 cu avanta j pentru alb. 

8. c3:d4 Nc5-b6 

C u aceasta am ajuns la pozl
~a "normală" a gamb:tulul E_ 
vans acceptat; ea a fost Intâl
nHa În seco lul trecut aproape 
in f:.eca~e partidă jucaU cu a
ceastă desch:dere. 

In această pozi(le sunt de 
considerat două sisteme dHe
riie de conducere a alac ului şi 

anume: fnch:derea. centrului 
(9.d5) cu speranţa de a folosi 
diagonala mare al -h8, sau · ata
cul de Eguri păstrând centrul 
mob'l (9.Cc3). 

PJ'iÎm ul dintre aceste sisteme 
a fost preferat de căt re Ander· 
sen, al Q,o:lea de către Morphy 
ş i mal tâ rzi u de Ogor!n. Mu· 
tarea 9.Cc3 este m<li elaslică şi 

dă albu lul şanse mal bun.e de_ 
cât muta rea primitivă 9.d5. 
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1. 

9. d4-d5 

Continua1'€<i 9.Cc3 o vom 
eXflmlna [n rubrica 2. 

Albul poate juca şi 9.Nb2, In 
care ce l mai simplu este 9 ... 
Cge7 (mai rău este 9 ... Ng4 10. 
dS,CeS I l. NbS + ,R[B 12. Cbd2. 
sau 9 ... Cf6 lO.d5. sau 9 .. .f6? 10. 
e5) 10.CgS (mai bine 10. dS,Ca5 
care duce la varianta principa13 
după a 10.a mulare a negrului) 
IO ... d5 1l.ed,Ca5 12.d6,C:c4 13. 
de,Dd5 14.Cc3.D:g5! (Tartako. 
wer In carrtea sa "Die Hyper
moderne Schachpa rl:e" exami
nează 'fluma i 14 ... C:h2 lS.C;(IG, 
Cdl 16.Tf:cll,e6 17.CM,ab IB. 
d5! considerând că 14 ... D:gS 'dj 
avan taj albulul) J5.Da4+,c6 16. 
D:c4,Nh3 şi negrul câştigă cali
tatea f.liră un risc deosebit. 

9 ... , Cc6-a51 

Cea mai bună. O altă posibi_ 
litate este 9 ... Cce7 (sau 9 .. . 
Ce5? 1O.C:e5,de II.Na3. sa u 9 .. . 
Dr6? 10. dc,D:al [1. Db3,Of6 
12.eS,de 13.Tel ,bc 14.NgS, -In 
ambele cazuri cu avanta j pen
tru alb) 10.eSI şi duce la avan· 
taj pentru alb, de ex. : 

1) 10 ... Cg6 I l.e6!,[e 12.de, 
CBd7 13.Cg5,0·0 14.Ce3 etc. 

2) 10 ... Cg4 11.0'4+, Nd7 
12.Db3,Cg6 13.Ce3,C:e5 14.C· 
eS,de 15.d6,cd 16.N:f7+ etc . . 

10. Ncl-b2 

Aci IO.eS dlU mai este atât de 
tare. Negrlul poate conttnua, de 
exemplu, cu 1O ... C:c4 11.Da4+. 
Nd7 12.D:c4,Ce7 13.e6,1e 14.de, 
Ne6 15.Cg5.0·0 16.Dc2,Cg6 17. 
DhS,h6 cu poz itie mai bun~ . 

10. . .. Cg8-e7 

Suficient pentru egala-re este 
10 ... C[6 II.Nd3,0_0 12.Ce3,e6 
13.Ce2,Ng4 14.Dd2,TeB 15.Dg." 

. N:f3 urma t de cd (ana li za lui 
Gotlschall) In timp ce contl· 
nuarea l O .. .f6 Il.Nd3,Cge7 . 12. 
Cc3,c5 (sau 12 ... 0-0 13.Ce2 ur
mat de Cd4 sau Cf4 cu avan· 
taj) 13.e5r,de 14.C:e-5 dă avan
taj albultiÎ. 

Mutarea din text consl:tue
cea mai Iare conUnuare. 

• 
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11. Nc4-d3 

Nu II.N,g7?,Tg8 12.NI6,Ce4 
13. Oa4+, Od7 14. 0,e4,T'g2+! 
şi negrul capătă avantaj, de ex.· 
15.Rhl,Oh3 16.Cbd2,Ng4 17. 

Db3,O-O_O (Andersen). 

11. 
r2. Cbl -e3 

o-o 
Ce7-g6 

Zukerttort a arătai că 12 ... e5 
-13.eS! dă aJbulul .ava"taj, deex. 
13 ... de (sau I3...Cg6 14.ed,0,d6 
15.Cg5,Of4 16.0h5.h6 J7.Cf7) 
!4.Ce5,Cg6 15.0h5,Od6 16.1', 

-e 1,Ne7 17. Ce4 cu alac· deci-siv. 

13. Ce3-e2 e7-e5 

Fatala ar ii fosl slăb irea 

·punctului e6 prin 13 .. .f6, de ex. : 

14. Cfd4,Tf7 15. Rhl, c5 16.Ce6. 
,DeS 17. f4; Zukerlorl-Schullen. 

14. Ddl-d2 , 17-16 

o mulare bună care Intăreşte 

'punctul e5 şi previne ame>!1iflţa_ 
'rea sacrificiului posibil N:g7 
. după Ce2-g3. 

(vezi diagrlama elin col. II ) 

Pentru alb este ioarfte greu 
·să continue ' at·a'CIul, iÎn timp re 
negml amenin ! ă să-şi rea l'e.eze 
·superioritatea de ploni de pe 
.flancul damei. Deaceea pOZiii:l 

din diagramă este avantajoasă 

trlegru-·lui , OlIm arată următoa· 

rele continuări : 
1) 15.Tacl ,Ce5 16.RhI,C,d3 

17.0,d3,De8 I8.Ch4,Nd8 19.Cf5, 
N:f5 2O.ef,b5 ou avantaj. 

2) 15.Rhl,Ne7 16.Tacl,Tb8 
17.Cg3.b5 18.Cf5,c4 19.N02 (.ău 
este şi 19.Nbl,b4 20.Nd4,Na6! 
2l.Tgl,c3) 19 ... Te8! (rn pa rtrlda 
Heinrichsen- Aşarin, Riga 1893, 
negrul a jucat 19 ... b4 2O.N:c4, 
C:c4 21. T:c4,Na6 22. T:c7 D:c7 
23.Tel,Od7 24·.C3d4,Ce5 25,Ce6. 
Cc4 26.Df4,TfcS 27.N:f6! ş i al
bul a căpătat avantaj; negrul 
nu se salvează lI"lici cu 24 ... Ce7 
25.C:g7!,R:g7 26.Tc7!, nici cu 
24 ... Tfc8 25. Ce6,T,c1+ 26. O, 
el. Te8 27.0h6!) 20.oc2,Cf4 şi 

negrul are o poz:ţie cev,a mai 
bună (analiza lu i Sokolskj,). 

Din aceste ex~le reese că 

9.dS cu Inchiderea centru lui nil 
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este bună pentru alb, eate are 
lnsă in 9.Cc31 o continuare bo_ 
g-aU in şame. 

2. 

(I.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Nf.:4 NcS 
4.b4 N:b4 5.c3 NeS 6.d4 'ed 7.0-0 

d6 8.cd Nb6) 

9. ebl-c31 

Mutarea aceasta este rără 
îndoială maÎ elast:că decât 9.dS 
şi dă şanse ma'i, bune pentru 
desfăşurarea atacului decât ce
lelalte conOnuări. 

9. CcS-a5 

Inainte se juca adeseori ~j 

9 ... Ng4 cu intenţia de a retragi~ 
după 10.Da4 nebunul la d7 
(1O ... Nd7), dar1 albul 'fIU joa 'că 

1O.0a4, ci 10. Nb51 şi capătă 

şanse maÎ bune, de ex. 10 ... Nd7 
(sau lO ... N:f3 Jl.gf şi acum a· 

lâI11 ... Rf8 12.Ne3.Cce7 13.Rh1. 
cât şi 11 ... Df6 12.Ne3.0-0.0 13, 
CdS dau albului un joc mai bun) 
l1.e5!.Ce7 (dacă IL.de albul 
capătă avantaj prin 12.dS.CbB 
13.Ce5NbS 14.C,bS.Nc5 15 .. 
Te 1) 12. Ng5.de ( 12 ... h6 13 .. 
e6!) 13.CdS,Dc8 14.N:e7.C:e7 
lS.C:e7, R:e7 16.Tfe l cu joc m:"i i 
bun. 

10. Ncl-g5 

De considerat este şi ret ra 
gerea IO.Nd3, de ex. 10 ... Cge7 
j l.Cd5.0·0 12.C,b6.ab 13.d3 •. 
Cg6 14.Dc2.c5 15.Tab1 .Ng4 16. 
Ne2,Te8 ş-i aCl)m prin 11.h3 al 
bul ar Fi putut sa capete un joc 
bun In partida Bird-Cigorin,. 
Londra 1899. 

10. ... 11-16 

Conlirruanea 1O ... Ce7 este mai 
primejdioasă pentflu negru d:n 
cauza pos:bililătii sacrificiu lui 
I1.NJ7+.R,f7 12.Cd5. de .,. 
12 ... Cc6 (dacă 12 ... Te8 albulob· 
line eal puţin şah etem: 13. 
N,e7.T,e7 14.Cg5+ .Rg8 15.Dh5. 
h6 16.Dg6) 13.N,e7.C:e7 14. 
Cg5+.Rg6 (sau 14 ... Re8 15. 
Dh5+ .Cg6 16.Ch7) 15.Cf4+! .. 
RI6 16.e5+.de 17.de+.R,g5 18. 
Dh5+.R,14 19.93+.Re4 20.Tfe· 
1+, Rd4 şi acum ar fi câştigat· 
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fără greutate 21.Tac1!; Clgo
rln.Gunsberg, match 1890. 

II. Ng5-f4 

Marocz.y recomandă II .Ne3, 
Ce7 (dop! 1l ... C,c4 12.0'4+ 
atacul se desUşoară aproape la 
fel ca In text, după mutarea 11. 
N14) 12.h3,Nd7 13.Nb3,C,b3 14. 
0:b3,Oc8 15.a4,Ne6 16.0a3,aS 
17.TfCl.O·Q 18.C1>,5 ou ava ntaj 
pentru alb. 

11. ... Ca5:c4 

La II...Ce7 12.1131,c6 (sau 
12 ... C,c4 I 3.0a4 +,c6 14-0,,·1, 
dS IS.ed,C,dS 16.Tfd+,RI7 17. 
Ce4 cu avan taj pentru alb) 13. 
Nb3,Cg6 14.Ng3,Oe7 IS.Tfe l, 
C,b3 16.D,b3,Ne6albul ar fi pu
tuI obtine avantaj prin 17.CdSI, 
Od8 18.0a3,0.0 19.Ce3; Aşa rl n

Cigorin, match 1892. 

12. D<f1-a4+ Dd8-d7 

Nu esle mal b:ne ,nic i 12 ... 
RI7 13.0,c4+,Ne6 14.d5.Nd7 
IS.Ce2.0e8 16.a.4,Ce7 17.Ne3 cu 
avantaj pentru alb; Cigoyf,n. 
Pollok. New-York 1899. 

13. Oa4:c4 Dd7-f7 
14. Cc3-d5 

(vezi diagrama In col. II) 

Cu tol pionui In minus, jocul 
81bulul este preferabil da lorlt ă 

desvoltă r::i mai bUlle, a centru
lui de p:onl puternic şi atacului 
pe fla ncul dâmel. 

IaU câteva conEmlări pasi
bUe, 

1) 14 ... gS IS.Ng3,Ne6 (ceva 
mai bine, dar de asemeni In Fa
voa rea a lbulu i este 15 ... h5 16. 
C,b6. au 17· 0,17+. RJ7 18. 
TIcI. c6 19. N,d6) 16. Oa4+, 
Nd7 (sa li 16 ... Od7 17. C,b6, 
cb 18. O,d7+. R,d7 19. dS,NI7 
20. Cd4 cu avantaj) 17. Oa3. 
Tac8 [8. Tfel şi a[bul are UI1 

joc mai bun; Cigorln-Steinitz... 

Londra 1883). 

2) 14 ... Ne6 IS. 084+, Nd7 
16.0c21 (şi aci este bine 16. 

OaS dar mutarea din text este 

şi mai bună) 16 ... Te8 17. a4, 

NaS 18. Tfbl" cu avantaj pen

tru a[b; Cigorln_Dorrer, 1884. 
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B. 

(1. e4 e5 2. ef3 Cc6 a, Nit4 Nc3 
4.b4 N,b4 5.c3) 

5 ... 

In compalraţle cu 5 ... NeS, mu
ta r~a aceasta lasă negru!ui o 
mai mare alegere a sistemu:ui 
de apărare, deoarece dup ă 6.d-t 
el nu este sjl:t să 'i-a la d4. 

1. 

Ma i tare este direct 6.d4, pe 
care o vom examina In rtl
brlca 2. 

6... dUS 

o altă mulare de considt;fJt 
e,te 6 ... ef6 (dacă 6 ... Df6 7.d4, 
Cge7 8. Ng5, Dd6 9. d5. Cd8 
10. Da4. Nb6 It . Ga3 albul C8-

păIă un avantaj clar, ca intr'o 
partidă a matchulul Cigor:.n_ 
Stein:tz, 1889) cu continuarea 
pos:bilă: 7.d4, O-OI (slab este 7 .. . 
ed d:n cauza 8. Na3!, d6 9. e5, 
dar nu 8..e5, d51 ~ i negrul ca· 
pătă un joc bun) 8. de (numai 
la egalitate duce 8. C:e5. acum 
sau la mutarea precedentă, de 
el(. R ... C:e4 9. Na3. d6 10· C:c$). 
bc 11. Da4, N: (3) 8 ... C:e4 9. 
N<l5 (nimic nu dă Incercarea 
9. Na3. d6 10. Dc2. Cc5) 9 .. . 
C('5 (complet greş:t este 9 .. . 
C:c3 10. C:c3,N:c3 d!n cauza 11. 
Cg5!, .în timp ce 9 ... N:c3 10. 
N,e4. N"I II. N,h7+. R,h7 12. 
Cg5+, Rg6 13. Dd3+. 15 14. 
ei+ . RiS 15. Ch7+. Rf7! 16. 
Cg5+ dă, pe bllZa analizei !ui 
Cigorin , remiză prin şah etern) 
10. CgS· şi acum negrul poate 
alege una din următoarele 3-

părărl: 

1) 10 ... Ce6 11. Dh5, C'g5 
12. N,g5. De8 13. Ni6. Ce7 14. 
Cd2 c·u avantaj. 



2) 10 ... C:eSI 11.14, e61 12.1e, 
,ed 13. O:dS (alacul 13.0hS, h6 
14. C:f7, De8 dJ negrului avan· 
laj) 13 ... Nb6 14. Rhl, Oe7 15. 
Ca3, h6 16. ef3. De4 cu a_ 
vantaj . 

3) 10 ... De7 II. 0.2 (dupa 
Il. Oh5, h6 12. ef3, d6 negrul 
::lbtine dea semeni, <lup! Alapin, 
.un joc. mai bun) II ... g6 12. f4, 
Nb6 13. Rhl. d6 14. f5, C:e5 
15. Df2 (nimlr nu dă 15. fg, 
hg 16. C'f/, Ne6 sau 16.N:f7+, 
Rg7; chiar şi dupa 15. rG. Oda 
16. Dd2. Cg41 negrul cl1pllU In 

-cele d!.n urmâ avantaj) 15 ... Di6 
16. Dh4, h5 17. Cd2, N:f5 18. 
Cde4, C:e4 19. N:e4, Cg4 20. 

'N:fS, Ce3 21. N:e3. N:e3 cu a
vantaj pentru negru (analiza 
lui Alapin). 

7. d2·d4 

7, ... Na5-b6 

Mi.ltarea cea mai ta,re. care 
asigură negm..ilui un joc mal 
bun. in afara continuărli 7 ... 
ed 8. cd, Nb6 care duce la o po
zitie pe care am anal zat.o In 
A., negrul mai poate alege una 
dinfre variantele urroltoore : 

1) 7 ... Ng4 8. Oa4! (mai slab 
este 8. Db3, N:f3! sau 8. Nb5 • 
e<I 9. cd, Nd7) 8 .... N:f3 (acum 
8 ... ed 9. cd. Nd7 este slab dl'l 
cauza! 10. d5) 9. gr, ed 10. cd, 
a6 II. Nd5. Ce7 12. N:c6+. 
C:c6 13. d5, b5 14. Oa3, Cd4 15. 
0:a5. OiB 16. Da3 cu avantaj 
pen lnu· alb; Cigor ;n - Steinitz. 

ma1ch 1891. 
2) 7 ... Nd7 8.ob3 (mal bln, 

direcl 8. de, de 9. Cbd2!, Dl610. 
Nd5. Cge7 Il. Db3, 0.0 12. Cc4 
cu joc tăios, dar aproxImativ 
egal) 8 ... De7 9. de (Ia 9. Na3 
lurmează 9... Ch6) 9 ... de 10. 
Tdl, O·O_O! (dad 10 ... Td8, a· 
lunci conlmuarea lui Cigol'in 
Il. Td5!, Nb6 12.Nb5 da albu_ 
lui egalitate) II . Cbd2 (dacă 

11. N:f7, atunci IL. Nb6 12. 
Nd5. Ci6 cu şanse mai bune 
pentru negru) II ... Ch6 12. Na3, 
Dr6 13. Nd5 şi albul are şanse 

bunI' la o egala re rapldâ. 

8. d4:e5 

După 8. a4, ed 9. cd. Ng4 rH::-
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grul -ea"ă1ă run joc bun datori
tă presiunii asupra centrulu! 
alb_ 

8 ... d6: e5 

9. DdI · b3 

Jd eia <tpără ril lui LasKer 7 ... 
Nt-.G! constă In a.oeea că după 

9. D:d8+. C:d8 10. C:e5 alblll 
lşi recâşEgă Intr'adevăr pionu! 
dar este s:1I1 să schimbe damel~ 
şi inţră intr'o pozitie mai slabă 

din cauza slăbidun:lor de p:onl 
pe flanoul damei, de ex. 10 ... 
Ne6 II. Cbd2. Cge7 12. N.3, 
f6! 13. Cd3. Cg6 14. Tabl, Rf7 
15. Nd5, The8 16. C4, cG cu a. 
vantaj pentr u negru; Cigorin. 
Pillsbury, Londra 1899. 

Comp!et lineorect este S3 Cr:f:

clul 9.Noi7+. Roi7 10. C,e5+ . 
ReB 11. Dh5+, g6, 12. C'g6. 
Cf6 ek. 

Albul poate juca dea semeni 
9. Cbd2. dar şi atunci după 9 ... 
OrG 10. Nd5, Cge7 neg rul are 

un joc mal bun. 

9... Dd8-f6 

Se poate juca şi recomanda _ 
!ia' dui Alapin, 9 ... De7. 

10. NcI-g5 Dt6-g6 

11. Nc4-d5 Cg8-e7 

12. Ng5:e7 Re8:e7 

13_ Nd5:c6 
14_ ef3 : e5 

Og6:c6 
O::6-e6 

Neg rul stă ceva mai b~ne da
torită perechii de nebuni şi il 

scheletul-ul de pioni compact. EI 
d!spun~, de ex. după 15.0a3 :· ,. 
Dd6! 16. D:d6+ red 17. Cc4,N'~S 
de şanse mai bune l!1l final. 

Deaceea pentru alb este mai 
Mne să evite schim bul dame.!or 
ş i s ă jo~ce J 5. Cc4 cu şanse 
reale de a egala jocul. 

2. 

(l.e4 eS 2. ef3 .Cc6 3. Nc4 NcS 
4. b4 N,b4 5. c3 N") 

6_ d2-d4! 

Numai această Înaintare bn~
&ală In centru justJ'că sacri _ 
ficiul b2-b4 şi dă rllbului U'l1 at a.: 
suficient pentru pianu l sacri
fkat. Mutarea din text a fost 
recomand ată lncă de către-
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Staunton. Iar mal târziu de că 

t re Andersen. dar numai in ul . 
t imli ani 8}1 fosl găsite lnlărl r l 

a1e atacului care dau lnaintă;-j 
d2-d4 o vlabilrtate deplină. 

a. 

6 ... e5: d4 

Cealailli continuare poslb:lă 

6 .. . d6. recomandată de Alapin şi 

a semănătoare sistemu lui de 
apărare al lui, Lasker o vom 
eXflmfna în rubrk3 b. 

I nteresantă este apăra reA re
('()mandată de Leonhardt 6 ... b5, 
cu i ntenţia de a contnua d u pă 

7. N:bS cu 7 ... C:d4 8. C:d4,ed 
9. D: d4, Cf6 cu joc mal bun. 
Olrect 6 ... C:d4 a r fi greşit din 
cauza 7. C:e5. Ce6 8. C:[71. de 
ex. 8... Df5 9, N :e6! urmal de 
10. C:h8. 
După 6 ... b5 albul joacă lr:tsă , 

după Maroczy. mai ta re 7. Nd'), 

ed 8. Db3, Or6 9. e5! şi obtine o 
pozl!ie tă:oasă cu un atac bun , 
de ex. 9 ... Dg6 I Q. Cg5. Ch5 
11. e6. 

S lab este 6 ... Nb6 7.de,h6 (Tar. 
takower, cons'-deră posibile ş i 

7 ... d6 sau 7 ... Cge7) 8.Dd5, De7 
9. Na3, De6 10. Dd3!, C:e5 11. 
C:e5. D:e5 12. f4 cu avantaj 
pent ru alb; Tartakower-Chajes, 
1923. 

7. O-O 

7 ... d4:c3 

Acest aşa Inumit gamb:t Evans 
"comprom:s" este foarte perl_ 
C1t!OS pentr u negru. deoarece 
albul capătă un atac puternic. 

O mutare m::l Î bună este 7 ... 
Cgc7! pentru a pMa atacul 8. 
Cg5 prin 8 ... d5! 9. ed, Ce5 10. 
D:d4,f6; posibilă este şi conti
nua rea 8.cd,d5 9. cd, C:d5 10. 
Na3.NeG Il. Nb5,Nb4 cu joc 
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aproximativ egal, daT, albul 

poate continua şi aItie l, de ex. 

10. Db3 etc . 

Nu este de recomandat 1 ... rl3 

din cauza 8. Db3, Df6 9.e5. Dg6 

10. Tel. Cge7 1 l. Na3 Cll atac 

putern:c pentru alb. 
Va riante in teresante pot sur · 

veni după 7 .. ,d6, de ex. 8. Db3 
(după 8.cd,Nb6 ,';-u 7 ... NIi6T. 
cd. d6 se ajunge la pozil:a "nor. 
ma lă" pe care o cunoaştem 

deja) 8 ... Df6 (deasemenj 8 ... -Do7 9. cd,Nbti 10. Nb2!, Ca5 11. 
Dc2, C:c4 12. D:c4. Ng4 13. 
Cbd2 d! albului o poziţie mai 
bun ă) 9. ' 5!, d. 10. Te l. Nb6 
~-

(şi după 10 ... Ch6 II. Ng5, D[5 
12. Da3! , [6 13. N:h6, gh 14. 
Nd5!, sau 10 ... Nd7 Il. Ng5, 
0[5 12. D:b7, Tb8 13. T:e5+ 1 
albul are joc mai bun ) II : Ng5, 
Df5 12. C:e5, C:e5 13. f4 cu joc 
mai bun pentru alb; Morphy· 
Klpplng. 

I nsfârşit trebueexa m:na tă mu· 
ta rea 7 .. . b5. care Insă se a rată 

Indoeln lcă pentru negru: după 

8. N:b5. de 9. N:cG. dc 10. Da4, 
Nb5 ] J. D:c6. Nd7 12. D:c3. 
or6 13. e5, DgG F:ne co n sI deră 

pozill a egală (TJ rla lmwer.P. 
Johncr, 1914). dat1 după 14. e61 
albul arc Un avantaJ poziţiona] 

clar; aceea şi mulare este foa rte 
t are dUPă /3 ... OcG. 

S. Odl-b3 Od8-f6 

Mai slab esle 8 ... Oe7 9. C:c3, 
N:c3 10. D:c3, C[6 I l. N'3, d6 
12. e5 ! etc . 

9. e4-e5 

Incercarea 9. Ng5, Og6 10. 
C:c3, N:c3 II. D:c3, d6 12. Nd5, 
Cge7 13. N:e7, C:e7 14. D:c7. 
C:d5 urmat de 0·0 este favora. 
b llă negrului: Yanovsky.Lasker, 
1901 

9.. . Df6-g6 
10. Cb l :c3 Cll8.e7 

Dacă 1O ... N:c3, atunci II. 
0:('3 , Cge7 şI acum atat 12. 
eg5, 0·0 13. Nd3, cât şi 12. Tel, 
o-o 13. Nd3 dau albulul avanta j. 

La acelaş rezultat se ajunge 
şi după 10 ... b5 Il. C:b5, Tab8 
12. De3, Cge7 13. De2, Oh5 14 . 
Na3; Kolisch-Andersen. 186 1. 

II . Nc1-a3! 

Mutarea aceasta tare, jucaU! 
pentru prima oară Intr'o partidij 
Pau lsen-Zukertort, 1877, dă al
bului avantaj În toate varian· 
tele. 

Mal slab este 11. Cg5, 0.0 12. 
[4, Nb6+ 13. Rhl, Cd4 14. Ddl. 
d6 (arătată de Sokolski) sa u 
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Il. Tdl, O-O 12. N.3, a6 13. 
Nd3, Oe6 14. Cd5, T e6 15. CgS, 
0 ,e5 16. N,h7+. Rf8 17. '4 
(Porter) sau 11. Ce2, b5! 12. 
Nd31, De6 13. Ob2, Cg6 14. C14. 
r:, f4 IS. Nof4, a6! 16. Taci, Nb7 
(Andersen) ; In toale aceste va · 
rlnnbe, cu excepţ:a analizei lui 
Parler, negrul reuşeşte sa sca.pt' 
de primejdie cu sacrIficii mi· 
nime. 

In aceastA poz:ţle albLNul 1i 
lipsesc doi plorrl, dar In sch imb 
are O pozlI;'e de alac atât de 
tare, îndt apă rarea negruJul 
este extrem tie grea . 

Iată câieva exeml>!c: 
1) 11 .. _ O-O 12. Tad l . Te8 13. 

Nd3, Oh5 14.Ce4, Ce5 15.C,e5, 
D:e5 16. Nb2 cu poziţie câşti_ 

gau. ; Lasker-Marshall. 
2) Il... b5 12. C,b5, Tb8 13. 

Da4 (o continuare bună este ş: 
1:l.N:e7, R:e7! 14.Da3+, sau 14. 

De3) 13 ...• 6 14. Cd6+ 1, cd 15_ 
ed, Ci5 16. Tael + I, N,e l 17_ 
T'61+, Ri8 (sau 17 ... Rd8 18. 
Ce5) 18. 0:c6 cu pozll:e câşti

gaU; dintr'o partidă jucaU de 
Blackburne ,,3 l'aveugie" In 
1875. 

31 Il...N,c3 12. 0 ,c3, 0.0 (Ia 
IZ ... b6 este tare 13. TfeI. Nb7 
14. TacI) 13. TadJ!, TeS 14. 
Tiei, TabB 15_ Nd3, f5 (forţat, 

deoarec~ la 15 ... Dh6 unmează 

17, Nel, Dh5 18, Te4) 16. efo 
Oof6 17. Ob3+ , Rh8 (sau 17 ... 
dS 18. 0,d5+ 1) 18. Nb2 ş; al
bul are o pozitie câştigaU; din· 
tr'o part:dă prin corespondentă 

jucată În 1908. 

b. 

(l,e4 ~5 2. Cf3 Cc6 3, Nc4 NeS 
4. b4 N,b4 5. ~3 NaS 6. d4) 

6 ... d7-<16 

Cu mutarea aceasta negrul 
caută să treaca tn ap~rarea lui 
Lasker, care survine după 6. 

O-O, d6 7. d4, Nb6!, dar aci el nu 
ma'i atinge rezultatul dorit. Al
bul capătă In orice caz un atac 
bun. 

(vezi diagrama din pag, 95) 

7. Ddl-b3 
De consider,at este mutarea 

7. Ng5 cu următoareJ~ conti. 
nuări: 
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1) 7 ... Dd7 (dupa 7 ... Cge7 8. 
N:e7 negrul este silit sa joace 

8." R:e7, deoarece 8". D;e7 duce 
la pierderea uneI figuri din caq-
2a 9. <15' unma1 de 10, Da4+ ; 
dacă Insă 7 ... f6. atunci 8. 0b3) 
8. O-O, h6 9. Nh4, Cg<o7 10. d;. 
eb8 J 1. N:e7. R;e7 cu avant:Jj 
pentru alb (Ramanovskl). 

2) 7... Cf6 8. Oa4 (mai slab 

• s le 8. N:f6, gfl 9. Oa4. a6 10. 

dS, bS Il. N:bS. .b 12. 0:b5. 
Od7: indicat de Sokolski) 8 ... ed 

9. N:f6! . gf (sau 9 ... 0 :16? 10. 

NdS) 10. C:d4. Nb6 II.C:c6. bc 

12. 0 :c6+. Nd71 13. OdS c" 
avantaj (Sokolski), 

Cu toale acestea. variantele 
de ma'j sus nu sunt pe deplin 
convingătoare. Astfel, de ex., 
după 7. Ng5. 16 8. Ob3, Ig 9. 
N:g8, Of6 nu se vede o cont i-

nuare efectivă a atacu lui pentru 
alb. 

Nu este bun penlr,u alb 7. de, 
de 8. 0 :d8+ , C:d8 9. C:eS, Ne6 
şi negl'luJ are un fmal fa·vorabil. 
asemănator cu acela care sur· 
vine In ap~a.rea Lasker. 
N ~mlc nu dă Incercarea 7. 

Oa4. ed 8. C:d4, Cg<o7 9. Ng5, 
Dd7! 10. N:e7 (s au 10. Nb5. a6! 
11. N:c6. C:c6 12. C:c6. Nb6!) 
10 ... C:d4 II. 0 :a5, Co6 12. 
DgS. 0 :e7 13. 0 :g7. 0 :e4+ H . 
Ne2. DeS cu avantaj pentru 
negru (Ma roczy). 

7 ... Od8-d7 

Des:gur, !Ou 7 .. , De7 (sau 7 .. . 
Dl6) 8. dS, Cd4 ~ I acum alb ul 
obtine avantaj In eel mai s im
plu mod: 9.0a4+. Nd7 10.0:35. 
b6 11. Oa6; par1tlda 'Prin cores· 
pondentă Evghenlev_RatnixQv . 

Mai slab este deasernenl 7. 
ed 8. N:17+. Re7 9. eS. de 10 
O-O. Ng4 II. Na3+, Nb4 12. 
cb, b5 13. D:f3 şi albu l are un 
avantaj c lar; Alexander«-Yates. 
1932. 

(vezi diagrama din pag. 96) 
8. d4:05 

Cea mal tare continuare a. 
atacului. 

Tartakower a recomandat la 
timpul sli u 8. a4 , dar la aceasta 
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urmeată 8 ... Nb6! (ega'titate dă 
, i 8 ... Cr6 9. 0.0. 0-9 10. df!, 
C:eS I I. C:eS, de 12. Na3, 
Td8 13. Cd2, DeS; Landau
Takacs, 1930 9. a5, C:a5 10. 
T: 85, N:a5 11. de, Ch6! 12. e6 
(slab 12. N:h6, gh 13. 0.0, Tg8 
sau 13. ed, O-O cu avantaj pen
tru negru, dar ma i bine este 12. 
0.0, la care negrul poate răs

punde 12 ... Cg4) 12 ... re 13. Cg5, 
c6 şi negrul are un ava ntaj 
clar, deoarece conti.nuăr ile 14. 
N:e6. De7 sau 14. C:e6, b5 sunt 
rn favoarea neg ruJui; dintr'o 
partidă prin corespondentă ju
cat l\ In 1932. Astfel, sacrifi
c iul lu i Turlakower 10, T:a5 nu' 
este p.e deplin corect. 

Prea pasi v este şi 8. O-O, )a 
ca re negrul poate răspunde 8 ... 
Nb6 9. Nb5. a6 10. N:c6, 0 :c6 
11. ~e. Ne6 12. Dc2. 0-0 -0 cu 
pozitre mai bună. 

8 ... d6:e5 

o altă ca le. poate mai sigur!, 
de a evita complicaţiile este 8 ... 
N~6t , deoarece 9. Nb5. a6 10. 
Na4, De6t sau 9. ed , Ca5 10. 
Db4, C:c4 11. D:c4, D:d6 dau 
negrulul 'un joc comod; albul 

joacă Ins~ 9.0·0 şi capătă după 

9 ... de ! aproximativ aceeaşi po
zitie ca ·în varianta prlnclpaU 
(Ia pIerdere pentru negru duce 
9 ... C:e5? 10. C:e5, de 11. Td l. 
Oe7 12. N:f7+ ,. 

Mai slab este 8 ... C:eS 9. C:e5~ 

de 10. N:f7+, 0:f7 Il. Oa4+ 
etc. 

9. 0·0 
10. TfUI 

Na5-b6 

In cartea "Deschiderea mo
dernă", Sokolskl recomandă ro· 
manticul sac rificiu al dame! 10. 
Na3, CaS Il. C:eS. C,b3 12. ab 
şi apreciază pozitia In favoa rea 
albu lul. Dacă Însă negrul conti
nuă s:mplu 12 ... De6 13. N:e6. 
l-J:e6, nu se vede dece, având 
perechea de nebuni ~t nea vând 
pionl slabi. poziti a Jlegrulu! tre. 
bue considerată ca mai slabă. 

Deasemenl ş i 12... Cf6 este o 
mulare pe deplin utiliza bilă . 

Rău este pent ru alb 10. NlJă 

din cauza 10... De6, de ex. 
II. D:e6+, N:e6 12. N:c6+, bc 
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13. C:e5, Cge7 14. Na3, c5 15. 
Cd2. f6 urmat de 0·0·0 cu un 
final mal bun; Duhrssen-Ker.es, 
rorespondenţă 1935. 

10... Od7-e7 

In acearsU poz;ille albul are 
pentru plonul sacrificat un atac 

(1. e4 e5 2. Cf3 Ce6 3. N('!4 
Ne5 4. b4) 

" ... NcS-bti 

Dacă negrul vrea să refuze 
sacrificiul. această rtetragere a 
nebunului este cea mai ind:'cată. 

Rar se lntâlneşte 4 ... Ne7, 
după care este bine pentru alb 
5. c3 (Schiffers); se !pOate juca 
şi 5. b5, Ca5 6. Ne2 (00 6. C:05? 
din cauza C:c4 7. C:c4, d5! 8. 

, - Tur;. d.scbidGrilor În fa" 

II 

bun. dar nici nu poate fi vorba 
despre vreun avantaj oareca re. 
Cea mai Dună eontinuare pentru 
a1b este probabH 11. Na3, Dr6 
12. Cbd2 (Sokolskl in •. Deschl
derea modernă") dar negrul 
poat<! răspunde la aceasta cu 
12 ... Cge7 şi eventual chiar Ne6 
căpătând conhtl_şa n se pe co
loana "f" . 

('o partlda LlsMin-Rabinovlcl. 
LenJngrad 1940. albul a jucat 
Il. Td5? şi a căpătat după 11. .. 
,6 12. Cbd2 •. Df6 13. CII , Ne6 
14. Ng5, Dg6 o pOzi!ioe mal 
proastă. 

In general, 
muJţl11THlt de 
deril. 

negNl poate ~ î 

rezultatul deschl-

00, D:dS cu pozi~ie mal bună 

pentru negru; Cigorm .. Schiffers, 
Petersburg 1897) 6 ... d5 7. d41, 
de ~. C:e5. Cf6 9. 0·0, O-O 10. 

c4 cu joc bun pentru alb; So
kolskLK~rilov, Lenlngrarl 1947. 

Nu este b!)l1 ,pentru negru 
contra -a tacul 4 .. . dS: care las3 
albul"~ după 5. ed!. C:b4 6. O-O 
(Maroczy recomandă 6.Na3) 6 ... 
Cf6 7. C:05 , C:d5 8. d4. Nd6 9. 
Ng5. c6 10. Cbd2 un joc mal 
bun; Schiffers. PHlsbury. 1890. 
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5. b4-b5 

De considerat s unt şi alte 
'continuări : 

1) 5. Nb2, d6 6.a4, a6 (ma i 
slab este 6 ... aS 7. bS, eb8 8. d4. 
16 9. O-O, Ng4 10. Dd3, Cd7 Il. 

Cbd2 cu avantaj pootru alb; 
Schlechter·WoH, 1910) 7. b5, ab 
(ma'Î rău este 7 ... Ca5 8. Ne2, 
C16 9. Cc3, Ng4 10. Cd5!, C,do 
11. ed, cu avanta,j pentru alb; 
Tartakower-Fahrni, 1914) 8. ab, 
TaI 9. N:al. Cd4 (mai slab 
este 9 .. . eb8 10. d4, ed I I. N:d4. 
M,d4 12.D,d4,CI6 13.0·0, O-O 14. 
Cc3, Cbd7 15. h3, TeB 16. Tai: 
Tartakower-Yates. 1929, sau 9 .. . 
Ca5 10. Na2, Ng4 II. d3, C16 
12. 0·0, 0·0 13. h3, Nd7 14. Cc3, 

DeS 15. ObI; ' Kostici _ Yates, 
1921. - In ambele cazuri cu 
avan taj pentru alb) 10. N:d4 (In 
partBda Tartakower-Rubinstein. 

1921. c011bLnuarea 10. C:d4~ ed 
Il. c3, C16 12. 0·0, 0·0 13. d3, 
d5 14. ed, C:d5 a dus la egali_ 
late) 10 ... ed 11. 0·0, 06 12. d3, 
0·0 13. Cbd2. 

Aci negrut ar fi putut obllne 
şanse ~el puţin egale prin i3 ... 
d5! [4 . ed, C:d5. 

Mai slab este In orice cal 
13 ... c5 14. be, bc [5. Dai 
c5 16. Tbl. cu avantaj pentru 
alb, de ex. 16 ... Na5 17. Tb5 (în 
Rartida Tar takower - Sehleehler, 
1914, continuarea 17. h3, Ch5 
18. efI a dat deasemeni avan· 
taj albului) 17 ... Ne7 18. Da7 
cu avantaj; Johner-Hromadka, 
1914. 

2) 5. a4, a6 (la 5 ... a5 ur-
mează, conform anarizei lui So_ 
kolski, 6.b5, Cd4 ' 7. C:d4, N:d1 
8. e3, Nb6 9: d4 ou avantaj pen
tru alb; rău este şi 5 ... C:b4 
6.aS, NcS 7.c3, Cc6 8. o-O ur
mal de 9.d4) 6.c3 {albul poate 
trece aci in varian-ta Nr. 1, de 
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Dacă 9. C:f7. atunci 9 ... Df6 
IO.Dh5 (sau lO.eh8. C:c4 11 . 

-c3, NeG urmat de Rd7; posibil 
este şi 9. Oh5, DrG 10. C:i7 cu 
aceeaşi pozitie) 10... O-O il. 

·C:h6+. Rg7 12. Cg4. N:g4 13. 
D:g4+, Rh8 cu avantaj pentru 
neg ru. 

9 ... 
10. Cbl .. c3 

Re8.c7 

d6:e5 

După 10 ... cG II.Df3, N:d4 
12.bc. N:c3+ 13. D:c3, de 14. 
cb. N:b7 15. Nd5. N:d5 16. Tdl. 

'Cc6 17. T:d5, Dc7 18.141 albuJ 8 

dpătat uo alac puternic fn 
-partida Sabelskl-Urusov, 1894. 

11. Ddl-f3 

12. Df3:g4 

Nc8-g41 

I\e7:f7 

Negrul 
~vrntB-j , 

Itt'e In această 

clll'pli analiza 
pozit:~ 

lui M. 

Lange. Totuşi atacul alb după 
13. Cd5 -este destul de .pericu. 
las. 

Din variantele examinate re.e;sf 
c.ă mutarea prematură 5.b5 nu 
este cea m~i bună pentru alb şi 
că li eHi In cel mai bun caz 
şanse de ega·lare_ Mai Iare este 
5. Nb2; prefe rabi l este dease· 
meni modest S.c3 uflmal de 
82-a4. 
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1. e2-e4 
2. Cgl -f3 
3. NfI -c4 

e7-e5 
Cb8-c6 
Nf8.e7 

Cu mutarea aceasta , care duce 
la partida ungară, noegrul <;e 
apăJ1"ă Impohiva ,neplăcutei mu
tări 4. Cr3·g5 '(de ex. după 3 ... 
Cf6). Este evident Insă că o mu
tare de desvoltare atât de mo_ 
destă !IlU poate fi cea ma!~ bună. 

De fapt albul capătă după a
ceastă mutare un joc mai liber, 
având la dispozitie câteva con· 
tinuări bune. 

Nu trebue însă să se creadă 
că mutarea 3 ... Ne7 estle greşită 
şi .penmite albuJui să obţină un 
avantaj s~mţitol'1; dIn contra, 
negrul oblune o pozille foarte 
sdHdă. eare lngreuiază In oare. 
care măsură folosi nea de către 

alb a ,pozl~e~ sale mal libere. 

4. d2-d4 

N:mic nu dă încercarea 4.c3, 

Cf6 (se ameninţa 5.Db3) 5. d4~ 

C:e4 6.de,G. O şi negr,ul stă bine; 
de ex. 7. b4, Rh8 8. Od5, r5 9. 
Nd3, d6 10. N,e4, re 11. 0,,4. 
Nf5 12.De3, de cu avantaj; 
Grob-Bogoliubov, 1934. Mar 
bine pentru alb ar fi fost 7. Nd5, 
Cc5 8. Ne3 cu joc ap roximat iv 
ega l. 

O mutare bun ă este şi 4. O-O~ 

pentru a apăra pionul "e", dup!1. 
4 ... Cf6, prin 5. Tel şi a conti
nua cu 6.c3 şi d2-d4, deşi ne
grul. jucând C:e4 urmat de d7-
d.5, poate tmpiediea planul al_ 

bului. 

Mutarea din text este In orice 
caz mai energică. 

(vezi diagrama din pag. 103) 

Negrul poa.te să se apere şi' 

pri'n 4... d6, ceeace, probab:l,. 
e ste mai tare decât mutarea din 
texl şi in orice caz cores punde
mai bine caracrertll ui sislemu-
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4 ... e5:d4 

lui de deschidere ales de .negru. 
După această m u ~a re s unt po_ 

si bile următoarele vailante : 
1) 5. Cc3 Cf6 ( prematură a r 

fi lega rea 5 ... Ng4 din cauza 6. 
h3!, NJ3 7. DJ3, CI6 8. d5, 
-eb8 9. Ne3, Cbd7 10, g4, er8 
11.114, Alehin-Breyer, 19 14, dar 
negnu l poate juca mai bine: 6 .. . 

'Nh5 7; g4, Ng6; pentru a evita 
aceste complica ţii , albul poate 
inversa IInutăril e: 5,h3, Cr6 fi. 

C c3 etc. ; de 'considerat este Insă 

şi 5,,d5, Cb8 6, Nd3, CI6 7, C4, 
O-O 8. h3! cu joc ma:j, liber pen
·tru a lb; Tarrasch-Schowalt.er, 
1898) 6. h3, O-O 7. O-O (dacă 7, 
Ne3, jocul se ega'lea ză cu 7 ... 
'C:e4! 8. C:e4. d5 ; ac um Insă la 
7 ... C:e4 8. C:e4, d5 urmează 

's!mplu 9.Cc3!. de 10.d5 cu aVarJ

·taj pent," alb) 7", ed 8, C:p4, 
'C:d4' 9. D:d4, Ne!; tO, N:e6, le 

I 1. e5, Cd7 12. cd au un avan
taj min ima l pentl'1u alb; l ar
rasch-Taubenhaus, 1905. 

2) Ş. de (Ia 5.c3 cel mai sim
plu este :5 ... Cf6 6. Dc2, o-o cu 
joc egat) S",de 6. D:d8+, N:d8 
7.Ne3, Ne7 cu joc aproximativ 
ega l; Leonha rdt - Schlechter. 

1912, 

5, Cf3:d4 

La 5.c3 urmează nu 5 ... de? 
6. Dd5, Ch6 7. N:h6, O-O 3. 
N:g7 (posibil este şi 8. Ne3, 
Cb4 9. Dh5 cu atac) 8." R: g7 
9. C:c3 cu avantaj pentnJ alb. ci 
conti nuarea lui Cigorin 5 ... Ca51 

6. D:d4. C:C4 7. D:c4, 06 cu 
joc ega 1. 

5", d7_d6 
6, O-O 

Un joc mal t ăios dă 6. Cc3. 
067. h3. O-O 8. Ne3 urmil! de 
0-0-0, 

6", 
7. ebl-c3 
8, h2_h3 

Cg8-f6 
O-O 

Mutarea aceasta care 'ia fi. 
gurilor negre câmpul g4 este In 
orice caz bună pentru alb; bune 
sunt Insă şi mut ările 8. Te l , 8. 
Cde2 sau 8.Nf4; În toate aceste 
cazuri albu! stă cev,a. mal libe.r. 
De considerat este ş i 8. b3. 
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8 ... Nc8_d7 

Mal simplu este, probabil, 8 ... 
C:d4 9. D:<l4, NE6. Tarrasch· 
Taubenhaus. 1905, despre care 
am mal vorbit In comentariul 
dela rnutarle.a 4·8 a negrului. In 
ambele cazuri albul obtine nu
mai un avantaj lIl1in:mal. 

Greşit este 8 ... C:e4 9. C:e4 . 
.d5 din cauza 10. C:c6 ur.mat de 
Il. Nd3. 

9. 12·14 Cc6:d4 
10. Odl:d4 Nd7-c6 
It. Ne1-e3 C16.d7 
12. Cc3.d5 Nc6:d5 
13. Nc4:d5 c7<6 
14. Nd5·b3 Cd7·c5 
15. Tat-dl Dd8-c7 

Albul stă cev~ mai liber ş i . 

de exemplu, dttpă 16.c3. C:b3-
17. ah, TrdB 18.g4 capătă atac
la rege. Prin numeroasek sch!m. 
burl negrul şi-a uşurat pozitia. 
dar n'a obtinut egalitate de
plină. 



APĂRAREA CELOR DOI CAI 

Apăurea celor doi cai SUf

'VLne după : 

1. e2-e4 

2. Cgl-f3 
3, NfI_c4 

e7-<f> 

Cb8-c6 

Cg8-f6 

Mutarea 3 ... Cf6 este cea mai 
bună ş i conslitue cel ma,j uzUal 
răspuns la 3. Nc4. Deoarece cu 
mutarea sa 3. Nc4 oa.lbul n'a l.n~ 

Urii presiunea asup ra PWlctu
l(j'i eSt negrul face o incerca re ' 

-energică de a lua initiativa. 

Să examinăm conlinuiirile po. 
sibile după 3 ... C(6. 

'-
4. Cf3-g5 

Mutarea. aceasta duce la po
ziţii tă,ioase şi. forţează pe ne· 
gru la sacrificiul unu.~ pion. 
Practica a arătat Insă că ne
grul nu trebue să se teamă !k 
mutarea ac€lasta. Din contra,la . 
un joc exact el caplHă chiar 
şal')se de a lua inilietiva. 

Conti.nuărlle 4. d4 şi 4. Cc3 
le vom examina re~pectlv In 
subdiviziunife II şi III. 

A . . 

4. d7.d5 

S'arl părea că aceasta este . 
singura mulare, In realitate 
tosă sunt de considerat atât 4 ... 
NeS, pe care o vom examina in 
rubric& B. cât şi 4 ... C:e4. 

La 4. .. C:e4 albul nu răspunde 
5. CJ7, Dh4 6. O-O, Cf61 ou 
compncaţ~~ fa,vorabile negrulw, 
ci mai tare 5. N:f7 ..L ~. Re? 6. 
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d4! CU avantaj c1il r. de ex. 6 .. . 
h6 7. C . 4. RoI7 8. d5, Ce7 9. 
Dh5+. g6 10. D:e5. Ng7 I I. 
Df4+ (Slaunton), sau 6 ... d,l) 1. 
Cc3!, C:c3 8. be. Dd6 9. 34, 

RdB 10. NgB! (Lopuhin). 

5, e4:d5 

1. 

5. ' .0 

Se poa te afi rma cu toaU cer· 
tltud~l1ea că această mutare nu 
poate fI recomandată , deoarece 
al buJ capătă un avantaj pozi

ţ10nal eviden t. 
Continua rea norma lă şi cea 

mai 'uzUa lă este 5 ... CaS l>e c ar~ 
o examlnim In rubrica 2. 

De considerat este 5 ... Cd4 
deş i con ti nuarea aceasta nece· 
s ită -sa.crifici i materiale rn ;,s i 
mari din par lea neerulu i, decât 
5 ... CaS 

După 5 .. . Cd4 pot surveni 
- ' l rmăloare le vari ante : 

Il 6. d6, D:d6 7. N:17+ (sau 

7. C:f7', De6) 7 ... Re7 B. Nb3 
(se amenrn!ă 's .. h6 , mulare 
ca re a Ji n urmat ŞI,! la 8. c3) 8 ... 
C: b3 9. ab,h6 10. CI3 e4 I I.Cg l 
(sau I l. Ch4, Rf7 amenintând 
g7-g5) I I... RI7 12. Ce3, De!> 
13. 0.2, Ne5 14. Db5, e3 15. 
CI3, ed+ 16. N:d2. T.B+ 17. 
RIl, Ng4 cu joc aproximativ e
gal, deoarece negrul are com
pensatie suficientă p~ntru pio_ 
nul sacrificat; Bogoliubov-Ru
hinstein , 1919. 

2) 6. c3t (cel mai bilne; prea 
pa..s:v este 6. Cc3 din ca uza, 6 .. _ 
h6) 6 .. . b5 (mai s lab este 6 ... 
Cf5. Ia ca re alb ul poa te r~spun
de ou succes atât 7. d4, ed 8. 
O-O, cât ş i sim plu 7. De2, Nd6 
8. d4) 7. Nfl! (mai slab este In 
orice caz 7. cd, bc şi negrtulob
!ine cel putin egali ta te, atât 
dup~ 8. de, cât şi după 8. De 2~ 

prin mutarea 8 ... D:d5!) 7 .. . h5. 
(ca răspuns la 7 ... C:d5 n:mi c 
deosebit Inu dă albu lui nici 8_ 
Ce4. Ce6' 9. N:b5+.Nd7 10. 
N;d7 1-. D:d7. nici 8. cd, D:g50 
9. N:b5 +. RdB 10. O-O, Nb7; 
cu toa te acestea 7 ... C:d5 a fo .. 1 
cons i derată i'nSuf i cientă pân 1f 

In ulNmul tim p, di n cauza eon

tin uă r ii Indicate de "Desch:de_ 

rea modernă", 8. C;(7, R: f7 9. 

etl. ed 10. Df3+ : In parti da 
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p rin corespondenţă Sem~nenko. 

PerfHiev. 1947, n-egru! după 

10 ... Cl.6 11. 0,,8. NeS 12. !\,b5 
a co.ndus at<1cul la v:cloria ii· 
nată prin 12 ... Te8+t 13. l~fl, 

N1I6 14. Dc6, De7 15. g3, N:b5+ 
16. 0,b5. De; 17. Oe4+. Rg6 
18. Rgl. 0[3 19. orI , d3 şi <11 -
hul a ceda t ; in loc de 11. D.: 28, 
ln partida prin coresponden!ă 

Estrin·Ghilman, 1947. s'a jucat 
J 1. N:b5, Ne6 12.0-0, Tb8 cu 

• compensatie sufic:entă pentru 
piooul sacrificat) 8. cd,hg 9. de, 
Cd5 10. N,65+. Nd7 1I.N ,d7+ 
(Euwe recomandă 11. Da4 şi 

consideră c ă superior!ilalea po· 
ziţiona.!:! a negr·ului nu corn· 
pensează cei doi pioni In mi
nus, da,. după 11 ... Cb4! negr ul 
recaştigă cel puţin unul din 
pion! şi păstrează atacu l) 1 L. 
0:d7 12. d4 (mai slab este 12. 
O.O?, 0-0-0 13. Df3, g4 cu atac 
putemic) 12 .. . Nb4+ 13. Rfl 
(mal slab este 13. Nd2, N:d2-+ 
14. D:d2, Cf41) 13 ... g4 ş'i albul 
are într'adevă r doi pioni ln 
plus, daJl el are de luptat Cll 

llnp,-!e greutăti In jocul de mij· 
loc: ,in special îi este greu S3 
termine desvoltllrea. 

Apreci.erea poziţiei survenite 
nu este llşoară: cltitOI ul să s" 
ferească de apr.ec1-6rea pripită 

"nefavoraeilă negruJui". 

Fără lndoială o mutoare hnte· 
resantă, dari nu cea mai ta re. 

Incă Loli i a arătat că mula· 
r-ea. cea mai tare este 6.d4!, care 
duce la aVSlntaj pent ru alb şi 

lucrul acesta es te acceptat şi 

astăzi. 

Să examinăm răspunsu r i te 

posibile ale negrului la 6.d4. 

&1I-'1IIl-. • 
lUm .11111 

8 4 11 • 
.. . 4 11 0 

':+:-:A !gj€llUflD .!:! 
J) 6.:. ed 7.0.0! (.nimic ,nu dă 

7. C:f7, De7+ ! 8. De2, D:e2+ 9. , , 
Roe2. RoI7) 7 ... Ne6 (sa .. 7 ... 
Ne7 8. C,17!. RoI7 9. 013+. RoG 
10.Cţ3 , dc J J. Te l +, Ce5 12. 
Nf4 cu atac de mat)' 8.Tel , Od7 

, 
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(8 ... Ne7 9. T:e6! câştigă O fi_ 
gu;ă) 9. C:[7!. R:f7 10.D[3+ . 
Rg8 (sau 10 ... Rg6 Il. 1 :.6 +) 
Il. T:e6 cu a:vanJaj clar pen
tru alb. 

2) 6 ... Ne7 7. C:[7!. R:l7 P. 

Dl3+ . Re6 9. Cc3. Nb4 10. De4. 
c6 I1.a3, Ca6 J 2. Nf4 sau di
rect 1!. D:.e5+ şi albul capătă 
o poziţie câştigaU. Şahişt\ a
merican1 propun în această po
ziţie mai Intâi 6 ... Nb4+ pen
tru ca numai după 7. c3 să r ăs

pundă 7 ... Ne7, după care calu l 
c3 nu anal are lmportanlul câmp 
c3. $t acum poate urma Insă 
8. C:[7. R:[7 9. D[3+ . Re6 10. 
De4! cU' atac 'puternic~ deoare
ce negru lui nu-i .este uşor să-şi 

ducă regele In sig:urantă fără 

pierdel ~ materiale. 
3) 6 ... Ne6 7. C:e6. [e 8. de. 

C:<>5 9. Dh5+ . C[7 10. O-O şi 

albul are o Ipoziţăe mai bună 

din cauza slăb i ci u nii plonuhli 
negru eG. de~i, la un joc bun, 
poziţia negrului poate fi apă ra

tă cu succes . 

6 ... 
7. Ddl-f3 + 
8. ebl_c3 

ReS:!7 
R!7-e6 

Ce6-b4! 

Mai slab este 8 ... Ce7, care 
dă albulul după 9.d4 un atac 
foarte putem~, de ex. 9 ... c6 
t ia 9 ... b5 urmează stmplu 10. 

Nb3) 10. Ng5,. h6 (mai rău e ~ t t!-

10 ... Rd7 Il. de!. Re8 12. 0-0-0. 
Ne6 13. C:d5, N:d5 14. T:d5! cu 
pozilic câştigată, sau 10 ... ed Il. 
O-O-O!) 11. N:e7. N:e7 12. 0-0-0 .. 
Tf8 13. De4 şi albul are un atac 
Jmparabil, de 'l::X.: 

1) 13 ... Ng5+ 14. Rbl. TI' 
15. D:e5+. R[7 16. C:d5. cd 17. 
N:d5+. R[8 18.Nb3'. Tf5 19 
De4. g6 20.h4 (Bard61eben ş' 

M~eses) . 

2) 13... T:f2 14. Thl!!. Tl6 
15. de, T:fl 16. T :f l C1.l atac 
câştigător. 

3) 13 ... Dd6 14. Thel. Tf5 15 
C:d5. cd 16. de. T:e5 17.N:d5+ .. 
RF6 18. Dd4 şi albul are o po
ti tie ola r câştigală. 

9. D!3-e4 

Un joc foart-e tăios d ă 9.a3._ 
C:c2+ 10.Rd l cu unmlitoarele' 
două> posibllităti : 
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8. d •. ed 9. O-O!. Ne7 10.Cf3 
(cu nebunul negt'-u la d7 aci 
câştigă 10. C:f7!. R:f7 11. Dh5+, 
Re6 12. Nc4 etc.) 10 ... O-O II. 

N,e6. N,e6 12. C,d'. Nb7 13. c3 
:u un mi<: avantaj pentru alb. 

•• 
6. Nc.-b5+ 

CealalUi contJ.nuare utilizată 

aci, 6.d3. o vom examina In ru· 
brica b. Nu es te clar până acum 
care di.ntre aceste două mutări 
este mai bună. In ambele cazuri 
albul cap!U un pl a n mali mult, 
i:lr negru.l un atac a cărui rles

pingere prio~n ueşte albului mul
te griji. 

6. ... c7-c6 

Mal multă aten!ie decât i se 
acordă act ualmente merită con· 
lilluarea 6 ... Nd7 7. De2, Nd6, 
deoarece toate Incercări le de a 
demonstra avanlaj!J1 pent ru a lb 
n'au da.1 până acum rezultate 
conVlilngătoare. 

. ,Bilguer··~ul recomandă B. 
O-O. 0·0 (8 ... Cd5 9. N,d7+. 
D:d7 10. 44) 9. Cc3 şi exprimă 

părerea că În felul acesta albul 
Dăst~ază pianul In plus. Negrul 
poate lnsă continua cu 9 ... C:d5! 
10. C,d5 (sau 10. N,d7. Cf. 11. 

Dg'. h5) 10 ... N,b5 11. D,b5 c6 
recâştigând figura cu pozi!ie 
bună. 

Lis~!n apreciază In favoarea 
:t Ibu lui pozitia ('..are survln·c 
după.8. N,d7+. D,d7 9. c'. c6 

10. d4, continuând greşit ou 10 ... 
cd? II. de, 0·0 12. ef cu avan
ta i. Dar negrul joacă 10 ... 0.0 
şi nu se vede In ce constă avan· 
tajul albulul, de ex. Il. de, N:eS 
sau Il. de, D:c6. sau II. eS, ed 
etc. 

Poate că oei mal bine pentru ' 
alb este 8. 0·0. 0·0 9. N:d7, 
D:d7 10. Cc3. dar şi In acest 
caz, având o desvoltare bun.! şi 

şanse de a recâşEga pionul d5, 
ne~rul l:Ire o pazi!ie acceptabilă. 

7. d5:c6 b7:e6 

(vezi diagrama In pag. 112) 

8. Nb5.·e2 

Î-onlinwlrea ab:şnuilă. 

De eonlSide-rat sunt şi urmă· 

toarele mutări: 
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1) 8. m3, Oc7 (se poate juoa 
şi recomandaţla lui Sta unto n 
8 .. . Ob6 9. Na4, Ng4 10. Og3, 
h6, In t imp ce sacrificiul ca.Jltii
tii 8 ... cb 9. 0: a8, NeS este lodo
elnic, de ex. 10. O-O, 0·0 II. b4, 
N:b4 şi acum ·nu 12. 0:a7. Ca5-
c6-d4 cu atac putem:!.c, ci 12. 
Cc3! cu şanse bune de CI res
pi nge atacul negrului, cum s'a 
jucat într'o part:dă de match 

Bogoliuoov.Euwe) 9. Ne2 (dea_ 
semeni 9. Na4. Ng4 10. Og3, 
116 Il . 03, 0-0_0 dă negrului 
un joc m ai bun) 9... Nd6 10. 
Ce3, 0·0 Il. d3, TbB 12. Cge4, 
C:e4 13. C:e4, Ne7 urmat de 
f7 _f5 c u av,antaj; part':da prin 
consu ltalie Blrd şi Burn-Pills 
bury şi SchlHers, 189G. 

2) 8. Na4 (con ti nuarea reco
mandată de St6~nitz 8. Nf l, h6 
9. Ch3, NeS 10. d3, Ob6 l I. 
Oe2, Ng4 12. 13, N:h3 13. gh. 

0-0-0 dă avantaj neg~u lui. ca 
1n a 8-a patUaă a, makhu[ui 
Stelnltz-Cigorin. Hava na 1892) 
8 ... h6! 9. Cf3, e4 Şi atât după 
!O. Oe2, Ne6 Il. CeS. Dd41 12. 
N:c6+ . C:c6 13. Db5, Nc5!. cât 

. şi d upă 10. Cg l, NeS Il. c3, 
O-O! 12. b4, N:f2+ ll.eg'fIUl are 
un Joc mai hun. 

3) 8. Nd3 (mutarea lui Bird . 
care are de scop să asigure 00 -

[ulUi câmpul e4) 8 ... Cd5! (m3~ 

s lab.\!. este r'ecamanda ~i.a. luj 
Lasker 8 .. . Cg4 9. Ce41, IS ID .. 
Ne2 şi albul obtine avantaj) 9. 
Ce4, IS 10. Cg3, CI4 11. NIl. 
Nc5 12. c3, Nb6 13. d4, Cg6 
14. Nd3. O-O IS. b4, Cb7 eu 
avantaj pentru negr u;, Castaldi 
Kere.s. Stockholm 1937. 

8 .... h7_h6 
9. Cg5-f3 

AI!>ărarea lui Steinilz 9. Ch3 
dă negrului după . 9 ... Nc5! 10. 
O-O, O-O un joc mai boo. deoa 
rece calu l dela h3 e rău plasat. 

9 .... 
10_ Cf3-es 

e5-e4 
Nf8-d6 

Adeseori se joacă mai ~ntâi 

10... Dc7 şi numai du pă aceea 
Nd6, ceeace deobicei nu duce 
decât la o simplă ·intervertire ck 
mutări. Mutarea nebunul~i pare 
mai naturală şL 1n general des.. 
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vo[~area nebunului inaintea d3-
mei esle mai bu nă. 

Alături de mutărilp amintite 
de cons:derat €Sle 10 ... Dd4 11. 
14, NcS 12. Tfl şi negruJ are 
greută!i . din cauza ameninţă r(J 

13. c3 unmat <le b2. b4, de ex. 
12 ... Nb6 13. e3, Dd6 14. b4, 
Cb7 15. Da4 (mai slab este 15. 
d4, ed 16. D:d3, De7 u rmat de 
o-o Olt joc bun 'Pentru :negru) 
15 ... Cd8 16. Ca3 şi _poziţia all
bUIU~ este prefe rabilă. 

In ult~ma variantă negrul poa
le Incerlca şi 12 ... Nd6 13. c3, 
Od5, dlfr In acest caz după 14. 

b4 el este forjat la un sacrifi. 
~i u de figură Indoeln ic: 14 ... 
Noe5 (14 ... Cb7? 15. Ne4) 15. 
fe, D.e5 16. ba, D.h2 17. ' Da4! 
şi albul , după câl se pare, V;) 

reuş'i să - ş i r.eallzeze superiori _ 
tatea materială. 

II. d2-d4 

AcceptaMI pentru alb este şi 

11. f4 . cu următoarele posibili . 
Ili!i : 

1) 1I ... ef 12. C. f3, Cg4 13. 
0·0, De7 14. h3, Nh2+ 15. Rhl, 
h5 ~i pent ru pian ul sacrif:cal 
negrul are 'u.n alac · bun, de ex. 
16. d4, Ng3 17. Nd3, Ne6 18. 
De2, 0-0-0 19. b4, Cb7 20. Ne3, 
Tde8 cu avanltaj penlr,u negru. 

De succesul aotaeul ul negr·u In 
această var i antă atârnă aprecle · 
rea mutării 11. f4, deoarece al_ 
bul n'are să se teamă "de aUl" ' 
variante, după cum II rlltă contj' 
nuări le de mal jos. 

2) II ... g5 12. d4, gf 13. N,f4. 
CdS şi acum nu 14. Dd2? 0b6 
15. b3, e3! cu câştig-ul unei fi
g-url, ci m3j~ tare 14. O-O! şi ,po
ziţia albtrlul este de preferat. 

deoarece flancu l regelui negru 
este serios s l ăbit. la 14 ... Ob6 
urmează simplu 15. Rhl. 
3~ Il... De7 (aceeaşi pozitie 

survine după 10 ... Dc7 11. f4. 
Nd6) 12. d4 (bine este şi direct 
12. O-O) 12 ... O-O! (Ia 12... _d 
mmează 13. N:d31 şi albul C3 · 

pătă , după Clgorin, avantaj atât 
după 13 ... NoeS 14. De2. O-O 15. 
fe. Ng4 16. De3, TeS 17. O-O. 
T:e5 18. Dg3, Cigorin-Beskrov 
nâl, Petersburg 1877, cât şi 

după 13 ... O-O 14. O-O, N.e5 15. 
fe, D.e5 16. Nd2!) 13. 0'0, <5 
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14. c3, Tb8 ~~ pentru p:onul S<l

crificat Inegrul are o pozitie 
bună de atac; ArnokLCigorin, 
Petersburg 1885. 

4) 11 ... O-O 12. O-O! (acum 12. 
d4 este Indoe lnică dun cama 
12 ... ed 13. D:d3, Cb7 14. Ne3, 
De7, Sple'iman-Pirc, .1938) 12 .. . 
N:e5 (şi aci pare mai bine 12 .. . 
De7) 13. le, Dd4+ 14. Rh 1, 
D:e5 15. d4 cu pozi.ţie mai bunii 
pentru alb (Euwe). 

Il. ... e4 :d3! 

In trecut se juca aproape ex
clusiv 11. .. Dc7 la care albul nu 
răspunde 12. f4, O-O! (mai slab 
este 12 ... ei din ca\IJza 13. N:f3!) 
13. O-O, c5 ca In varianta 3-a 
comentariului precedenl, c: cu 
inlăI'! rea lui Kno.rre 12. Nd2! 
caro(' dă upmăloarele posibili 
tăt! : 

1) 12 ... N:e5? 13. de, D:ef) 
14. Nc3, Dc7 (după 14 ... Dg5 
15. Dd6!, Nd7 16. Cd2 pozitia 
albului este deasemenl clar mai 
bună) /5. Dd2!, Cb7 16. N:f6, 

gf 17. Cc3 cu 8IVantaj (Lisitân). 
2) 12 ... 0.0 13. Ca3, Ne(, 14. 

O-O, Cb7 şi ac um Capablanc<l a 
recomandat 15, f4, ·iar DGhrSSfn 
15. Nc4, deoarece după 15. f4, 
c5 negrul capătă după cât se 
pare, şanse de atac. După 15. 
Nc4 .Hnsă, ca şi după 15. Rhl, 
negrul poate, fără un risc prea 
mare, să .ia de două ori la e5 . 

3) 12... Cb7' 13. O-O (dup~ 

13. Nc3, Cd5 continuarea 14. 
Nc4, C:c3 15. C:c3, N:e5 este 
suficientă 'pentru egaJarea JOcu
lui, in timp ce 14. Dd2, O-O 15. 

Ca3, (6 16. Cec4. N:h2! tlâ 
n-egr.ului un alac _puternic. Rab~· 
novid-Levellfiş, J923; Euwe re_ 
comandă 13. f4, ef 14. N:f3!. 
dar negrul poate continua mai 
talrt! 13 .. . O-O 14. O-O, c5, cum 
se arată mali jos) i3 ... O-O (mai 
tare decât 13... N:e5 14. de, 
D:e5 15. Ne3, De7 16. f3! .ş i 

negr·ul trebue să luple penlru 
egalarea jocului) 14. f4 (după 

14. Ca3, Ne6 15. Dcl. Ta<l8 ne
grul are deasemeni o oarecarE" 
iniţiativă) 14 ... c5 15. c3. Cd8! 
16. Ce4, ed 17. ed, Ce6 18. Cd6. 

D:d6 19. Nc3, Cd5 eu poziţie 

mai bună pentru negru. 
Cu luarea II... ed! n.egrul 

ev:Iă toate aceste varIante com
, !lcale şi capătă o presiune pu_ 
terniCă, centrul fii,nd' deschis. 
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ceeace face să .şi spună cuvaw 
lui In moo deosebit de efectiv 
desvollarea. sa mai bună. 

12. Ce5:d3 Dd~H l 

13. h2·h3 

AGi au fost t'ncercate şi ur. 
mătoarele posibil:laţi : 

1) 13. f4, O-O 14. O-O. c5 15. 
Cc3, Na6 16. Nd2, c4 17. Cel, 
Tad8 şi, cu tot 'Pionul pierdut. 
negJrul stă mai. bine (Schm idl). 

2) 13. Ne3, c5 14. Cc3. Cc4 
15. De:l, O-O în favoarea negru· 

lui; Rodl - Bogoliubov, matcil ' 
1931. 

3) 13. Ca3, Na6! 14. g3(Orun
feld recomandă 14. b4. Cc4 15. 
Ce4, N:e4 16. Ne3) 14... 0·0 15. 
O-O, Tad8 16. Ne3, Cd5 cu joc 

mai bun pentru negru; Spiel· 
mann-Eliskases. a 7-a parUdă 

-din match, 1936. 
4) 13. 'Cd2, Ne6 14. C/3, O-O 

15. b3. Tad8 16. Nb2, Ce4 I Î. 
O-O. c5! 18. c4, Cc6 19. h3, Ve 
resov-Makogonov . al XIII.1c<I 
campiollat a l URSS, 1944, ş ' 

~cum, continuând cu 19 ... Tfe8 
unma.t de Dc8 şi Nb8, negrul ar 
fi căpătal şanse bune de atac. 

5) 13. Cd2, O-O 14. b4!'. Cd5! 
15. Nb2. Cb4 16. C:b4, N:b<! 
[7 . O-O, Td8 cu avantaj pentru 
negr,u: Spielmann-Cohn, · 1909. 
Mai slab este 17 ... TbS 18.Cb3! . 
Td8 din Muza 19. Ne5!, T:d I 
20. N:c7. T:al 21. T:a1. C:b3 
22. Tdl! cu ma're avantaj pentru 
:tlb: Rag07./tn_Botvionic, al XIV
lea campionat· al U RSS, 1945. 

13. ... O-O 
14. O-O 

Unele mutări pot "fi şi in ter
vertite, fără riscul de a se schim
ba poziţia . Astft'l, de ~xe.mplu, 

.albul poate juca Int:i i 14. Cc3 şi 
'numaI du.pă 14 ... Na6 sau 14 ... 
Tb8. să răspundă 15. O-O. 

14. ... TaB-b8 

Negr.ul poate continua cu 
14 ... Na6 pregătind Inaintarea 
c6-c5. Nebunul stă lnsă cel mJi 
bine la c8, stăpânind două dia_ 
gonale, In timp ce turnul b8 ca
pătă două sarc:lni noi: apărtuea 
punctului b5 ~i atacul p-unctul ui 
b2. 
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Era posibU şi direct 14 ... c5. 
In part~a Ragozin.GI:gorici, 
Moscova 1947, la aceasta a ur· 
m-at 15. c4!? C:c4 16. Cc3 şt 
după mutarea greşită 16 ... Na6 
(mal bine 16 ... Tb8) 17. Oa4 al· 
bul a căpătat un joc mal bun. 
Noutatea lui Ragozln 15. c4 ne· 
cesită I:osă să mal ne verificaU 
in pJ1adlcă. 

15. ebI-c3 c6"c5 

In această pOzit:e negrul are 
pentru pionu1 sacrHicat o supe~ 
nori.tate pozlI:anală suficientă, 

I care constă Intr'o mai mare li· 
bertate de mişcare şi o desvol· 
tare mai bună. 

Această superioni.tate iese în 
evidenlă cel mai clar în vari.an· 
\a 16: Nf3. Ekenberg·Keres. 
Lindkopping, 1944, In care după 
16 ... C41 17. Cel, Tfd8 18. De2, 
Te8 19. Dd 1. Ne6 .negrul a reu· 

şll să aducă In .pDl"!!Ie de pat 
aproape toate figuril.e albului. 

Pentru a ev:ta !acest lu:cru al· 
bul trebue să joace 16. b3, dar 
atunci prin 16 ... c4 negrul d;,s· 
truge eonf:gtlTlatia p-ionilor albi 
pe flancul dame:. 

In concJuz:.e, poziţia este fa. 
vorabilă megrului. 

b. 

(1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nc4 Cf6 
4. CgS dS 5. ed CoS) 

6. d2-d3 

Mut.ara<! aceasta a (ost reco . 
m8!ll'dată încă de Morphy şi mai 
târziu de Cigorin, dar .nu este 
Incă clar dacă ea este sau nu 
mai tare decât 6. Nb5+. 

Cu mutarea a.ceast"BJ albul 
păstrează ţfonul şi lşl compro· 
mite pozitia In ceva ma l mică 
măs.ură decât prin mutarea 1). 
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Nb5+. dar tol uşi nu capăt:! un 
contra-loc erecEv. Dar. dacă 
lu ăm In consldera \ie că după 6. 
NbS+ negrul (>04lte p. vita I;ţj. 

crificiul de pion prin 6 ... Nd7. 
atunci. din punct de vederI' al 
apreclenii teoretice a acestei va· 
riante de deschIdere , mutarea 
din text este mai importantă 

d~ât 6. Nb5 + 

6 ... h7 · h6 

FăNi ~ndo: a l ă, ('el Itll:l,i bun 
răspuns, deoare cf> 6 .. . Nc5 est!! 
Insuficientă din earuza 7. D_Osau 
7. Cc3. Complet rău este 6 ... 
C:d5 din cauza 7. Df3 

7. C~5-f3 e5_e4 
8. Ddl-e2 

Slab este 8. Ce5 di-n C<8luza 
C:c4, !la r 8. Cd4 d:rn cauz.a 8 ... 
e6. Acum se amenin!ă 9. de şi 

din această cauză negru l este 
silit să schimbe la ('4. 

8 ... ' Ca5:c4 
9. d3:c4 

(vezi diagrama din col. II-a) 

9. " . Nf8-c5 

Aceasta este va6anla prinol~ 

pală '3 negrulul. prin CRre se 
impiedlcă dela Incepul oGuparea 
fm portantuJui câmp d4 de cl\tre 
ca lul alb. 

Maroczy recomandă 9 ... Ne7, 

mutare pri,n caro(' se iorlează 
intr'adev ăr deplasatea Imediată 

a calultJj alb, dar i se iasă fn 

sch:mb puternicul -câm p d4. 
După 9 ... Ne7 .pol surveni. UT 

mătoarele variante ' 

1) 1 Q. Cd4, c6 I l. C<3. O-O 
(IL. cd 12. cd. o..() 13. 
O-O constitue rruma'i o inter
v.ertire de mutări, br Il ... Ng4 
12. f3, ef 13. gri este favorabil 
a~buluJ; tot In favoarea a lbului 
este ş:~ 11... Nb4 12. O-O. N:c3 
13. bc, cd 14. Na3!) 12. O-O (Ia 
12. Ne3 EIlt'gru l Poate rbpunde 
12 ... cd urmat de Nb4, sa'u d:

reci 12 ... Nb4) 12... cd 13. cd. 
Ng4 şi acum nu 14. De3, C:d5. 
ci mai energic 14. Db5! şi. nu 
p.ste uşor penlnu Tlegru să gă

sească compensatie ·pentru plo 
n ul sacl1ifical. 

2) 10. CeS? O-O Il. 0.0. TeS .. 
(posibil este şi 11... Nd6 12. f4 
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ef mmat de TeS cu avantaj 
venlru negru) 12. h3, Nd6 13. 
Cg4, C:g4 14 . hl;, Dh4 cu atac 
decisiv 

3) 10. Cld2, O-O (Ia 10 ... Ng4 
urmeaz.ll nu 11. f3, ef 12. C:f3, 
O-O 13. O-O, NC'5+ urmai de Te8 
~u joc bun pentru negJ'lu, oi .. II. 

'De3, O-O 12. h3, NI5 13. g4, Nh7 
14. Cc3 şi, după părerea lui 
ŢMtakower, a lbul s t ă mai bine) 
II. O-O, Ng4 12. De3, Nl5 13. 
Cc3, Nd5 14. h3, Ţe8 şi pentru 
pionul sacrif icat lflegru l are o 
superiOJ'itate pozilion al~ sufi 
c:~nU. 

In afară de 9 ... NcS şi 9 ... Ne7 , 
negrul n'are alte continuăr i care 
să merite aten!~e, deoorece 9 ... 

-Nb4+ 10. c3, O-O II. Cd 4! fo r
rţeaz J ret ragerea nebunului b4 ~! 
aduce du pă s ine pierderea 1Jnui 
tBmpo. 

10. Cf3-d2 

Mutarea aceasta a jucătomiul 
B. A. lancovici din Rostov. ("(';n

~tilue cea mai tar e cont:nuare. 
Alte va r:.an te posibile: 
1) 10. c3, I b5! (bine es te şi 

10 ... O-O J 1. Cd4, Ng4 , sau 11. .. 
ŢeS) 11. b4 (deasemeni II. b3, 
be 12. bc, O-O 13. Cd4, Ng4 14. 
Dc2, N: d4 15. cd, c6 dă negrului 
u.n avantaj clar) 11... Ne7 12. 
O d2, Ng4 13. f3, ef 14 . gf. Nh') 
15. cb, O-O 16. O-O. ToC8 17. Dc4. 
Nd6 ou avantaj decisi v pcn lJ'lu 

negru; Grob-K;eres, J 936. 
2) 10. h3. o-O II . Ch2, b5 (>e 

poate dea semeni 11.. . e3 12. 
N :e3, N :e3 13. fe, Ce4 şi ac um 
nu 14. CI I . Dh4+ 15. g3, DIG 
16. c3, Nf5 cu ata c pentru pio
nii sacr ifi cati. ci simplu 14.0. 0. 
Cg3 15. Dd3, CI I 16. C II cu 

joc aproximativ egal, după pă· 
rerea lui Steinitz) 12_ cb (rnai 
slab este atâ t 12. b3, bc 13. bc. 
Na6 14. O-O. c6. Bird-Cigor,irl, 
New York 1889, cât şi 12. Cc3. 
bc 13. D:c4, Dd6 eu joc bun 
pentru negru) 12 ... C:d5 13. O-O, 
De7 14. a3, f5 15. c4 şi acum 
nu 15 .. . e3 16. fe, C:e3 17. N:e3, 
N :e3+ 18. Rh 1. Nb7 19. Cc3 CII 

cont ra.joc, Grob-Euwe. 1934, ci 
~imp l u 15 ... Cb6! 16. Cc3. Ne6 
17. b3, Tad8, sa u 16 ... Nb7 cu 
alac puternic pentru pionul sa
crificat. 





• 
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Nici un fe l de greu.tăţlml pro
voacă albulul continuarea 13 ... 
NdB 14. h3, Nh5 15. g4, Ng6 
lB. Ne3, Cd7 17. Cbd2, 15 18. 
gl, Nh5 19. C:04, Ce5 20. Cd4, 
Cf3+ 2 1. C:13, N:f3 22. C:dB, 
D:d6 23. Tg l ŞL negrul n'are 
oompensafe suficlenU pentru 
pianul pierdut; Tartakower. 
llogoliubov, 1927. 

14, h2-h3 
. 15. g2-g4 

16. Ncl~3 

Ng4- hS 
NhS_g6 
Cf6-d7! 

Mutările de plonî ale ,a 100'
lui , care &u' slăb~t rlancul rege
lui. au fos t 1lCCesare .pentru a 
realiza 0.0-0, dar In urma lor 

a a.părut o nouă slăbiciune la 
r3. Deaceei'! negrul lşi aduce ca 
lul la es, de unde el acţ:onează 
asupra ptmetelor slabe f3 şi d3, 
ş i capătă ,astfel un atac pu
temk. 

17. Cb L-d2 
18. t)-() -o 

Cd7-e5 
b7-b51 

Mai slab este 18 ... Cd3+ 19 . 
~b l , Ng5 20. Cd4, OfB 21. h4' , 

·ObB 22. C2b3, N:e3 23. fe, a5 
24. cS! cu avanta j pentru alb; 
Bogoliubov - Eliskases, mafch 
1939. 

De conskierat este şi 18 .. _ 
Cd3+ 19. Rb l. c6 pentru a In_ 
cepe după 20. de, bc. atacul p~ 

coloana "b", sau chia r direct 
18 ... e6. 

19. c4: h5 
20. Rc l -bl 

CeS-d3+ 
Od8:d5 

De conSl:derat este şi 20 . .,a6! 
deschizând liniile asupra rege
lui alb şi ob!inând un atac pu
ter·nlc. Ş.i mutarea din tex t este 
Insă bumă. 

In pa rtida Salve - Marshall, 
1908, după 21. I Ral , D:b5 al · 

bul a intrat sub un atac susti · 
nut şi a plerduL 

Ellskase's recomandă In locul 
a 21. R.al. m utarea 21. C4. con
s:derând că In felul acesta se 
reaMlitează poziţ:a albulul. Nu 
se vede ins:!. cum îşi poate a l_ 
bu l imbunătă!;' poziţia, dacă ne
grul continuă simplu 2 1. .. De6 
22. Cd4, DeS. amen:nţând ... ă 

deschidă coloana "a" prin a7-
a6, pentru un atac deCl~.siv . 
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In orice caz poziţia oegrulu: 
trebue prefeJ1aH datorită ata
cului pe rJancuJ dame!, care 
compensează pe depl')n p :erd~ 

rea UlIul pion. Pentru alb ar fi 
un mare succes dac1l In poziţia 

din d:agramă s 'ar găsi o conU
nuare suflc)enlă pentru remiză .. 

B. 

( 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nc4 Cf6 
4, Cg5) 

Să examinăm In că o conti· 
nuare interesantă, dre:a pân~ 

acum i-a fost acordată prea pu
~nă atentie. şi anume : 

4. N18_c51 

Această mulare interesantă 

II fost găs:tă de căt re şahrştii 

rehi pe'la 1890, dar după aceea, 
fără niciun temei. ea a fost lă

sată pe planul al doilea. 
Cum araU analiza de ma" 

jos, negrul egalează aprox:ma_ 
tiv jocul cu această mulare. 

(vezi diagrama din co l. 11-8) 

5.Cg5:17 

Primejdios pentru aJlb este 5. 
NJ7+. Re7 6. Nb3. TI8 7. d3 
(Fine dă continuarea 7. O-O, h6 
8. Cf3. d6 9. h3. C:'e4 10. c3 cu 
avantaj pentru a lb, dar jocul 
negrulul in aceasta. v a rf.antă 

est.e [oarle nelog:c: el trebue 
să joace la alac şi nU lta recâ~
tigarea materialului; după ". 
O-O negrul trebue să joace 
7 ... d6. căpiHând cam acelaş joc 
ca In varianta care este daU In 
a~a'ra parantezelor)' 7 ... d6 8, h3 
(ludOVl:ci cons:dedi mai tare 
pentru alb direct 8. Cc3, dar 

raspunsul 8 ... h6 anuleaza. ame
.ninţările !egate de mutare-ti 
Cd5+ ) 8... DeS 9. Cc3. Dg6 ş; 
,a,lbul cade sub un atac vIolent. 

P:onul In plus a l albulul nu 
consb:tue aci o compensatie su
ficientă pentru tntârzierea In 
desvoltare şi proasta aşezare a 
figl;lrilor. 

Tare pare mutarea 5. d4, .pen· 
tfU' a trece după 5 ... N:d4la va
rianta prino'jpa.tă 6. C:f7 (6 ... 
N:IZ+ 7. R:lZ. C:e4+ 8. Rgl •. 
Dh4 9.g3!. C:g3 IO.hg. D:g3+ 
IL RrI, TfS 12. Dd3 etc., cu a" 
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vant'oaj pentru alb) . . rNegrul are 
[nsă la dispozil ie continuarea 
neaşteptată 5 ... d51 şi dacă 6.ed, 

~tuncj 6 ... C:d4 7. d6, O-O cu 
joc mai bUon pen tr·u ne-gru ; mai 
'tare este 6. l\J:d5!, C:d5 7. de. 
Cdb4 8. a3, D,d l+ 9. R,dl, Cal; 
10. b4 păstrând pianul În plus, 
dar după lO ... Ce711.Cf3,f6 
12. Ne3, Ne6 faptul că nebunii 

"Sunt de culori diferite ş.i că CfJ 

pabru pioni albi de pe flancul 
damei sunt tinuli de cei trei 

'negri, ne dă rn'otive de a pr~+ 
vedea o remiză probah: I ă. Dea

::eea albului. dacă vrea să răs _ 

toarne 4 ... NeS. nu-j rămâne 

nimc altceva decât mutarea 
din text 5. C:r7, 

5. 

6. ~eU2 

Sau 6. RII, De7 7. Ch8, d5! 
'8. Ne2 (8. ed, Cd4 este pf'\i.mej
d:os pentru rulb, de ex. 9. c3, 
Ng4 10. Da4+, Cd7! II.RJ2, 

rOh4+ cu a'lac decisiv; Miklşka. 
Traxler. 1896). 8 ... Nb6 şi ne_ 
grul mai câştigă un cal, având 
-după aceasta un atac s,ufk:ent 
"entru ca llt·atea sacrific-ată. · 

6. 

7. ~f2-g1 

·8. g2-g8 

Cf6,,4 + 

·Od8_hlt. 

Intr'o pa r tidă prin corespon
denţă jucaU rn 19~1. a u.rmat 
8. DII, Tl8 9. d3. Cd6 10. 
C,d6+. cd 11.De2, Cd4 12.Dd2, 
Dg4 şi albul a 

8. 
9. h2'g3 

1 o. ~gl-f! 

Il . Odl-h5 
12. CbLc3 

cedat! 

Ce4:g3 
Dh4,g3+ 

Th8_f8 
d7·d6 

Nu d"rect 12. Dh2 cHn CBuza 
D13+ 13. RgI, d5. 

12 .... 
13. Dh5-h2 
14. Rfl-gl 

Nc8-g4 
Dg3-f3+ 

Cc6-d4 

.,Deschlderea modernă" apre
ciază această pazi!ie in favoa
rea albului şi In susţinerea a
cestei afirmatii dă unnăloarefe 
'varÎ'alnte complicate: 

1\ 15. Nd5, <4' 16. d3, c6 17. 
N,.4, DJ7 18. Ne3, Cf3+ 19. 
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o-o 11. C:e4. de 12. Cd4. c5-in 
ambele cazuri cu avantaj pen4 
Iru negru) 10 ... c6 II. Cf3 (IJ 
rei 1 L C'e6 bc 12. N,C6+ Re7 
favorab!1 negrului) 11... Cg3+! 
12. RJ2. Ce4+ 13. Re2, Df2+ 
14. Rd3, NfS! cu atac Impara
bil. 

3) 5. Cd4. C,.4' 6. NJ7+. 
R,r7 7.0h5+, g6 8.0d5+, Rg7 
9. C:c6, bc 10. D:e4. De8! cu a
vantaj pentru Ilegru 

A. 

5. Cf6:e4 

o a ltă continuare uzdaU!, 
5 ... NeS, .c.are duce la varianta 
lui M. Laonge. o vom examlo,l 
10 rubr1 c-a B. 

Slab este 5 ... d5 di,n cauza 6. 
ed. C,d5 7. Tel+ . Ne6 8. Cg5. 

Mutările 5 .. . Ne7 sau 5 ... d6 
duc la partida ung~ră. 

6. TU-el di'-d5 

Foarte slab este 6 ... Ne7 7. 
T ,c •. d5 8. T,.7+'. C,e7 9. Nb3. 
cS 10. c3 cu mare avanta j pen
tru alb. 

Inleresnată este 7. Cc3, mutare. 
cu aj utorul căre i a Canal 1-3 
sunprlns pe Johner la turneul 
dela Triest 1923 ş i a câştlgat 

după 7_ .. de 8. T:e4+. NeG? (co-

7. Nc4:d5 

rec t este 8 ... Ne7 9. C:d4, f5 1'). 
. Tl4, O-O 11. Ce6. O,dl + 12. 

C:dl, bc 13. 1:c4. Nd6 CI..II ega
litate, ca In parlIda, Ragozirl 4 

Bolvlnnlc, 1930) 9. C:d4, C:d4 
10. Te:d4. De8 (relativ mal binc 
este 10 ... Nd6) 1 L Ng5, Nd6 12. 
Ce4, O-O 13. C16+ ele. 

Cu toaLe aC€stea mularea i . 
Ce3 nu este recomandabilă, de 
oarece negrul obl,:ne aV311taj 
prin 7 ... Ne6 (deasemenl 1 ... dc 
8. N:d5, Ne6! este In favoarea 
'floegrului, Sucru ca re s'? vede 

clar atai după 9. T:e4. C.e7. cat 
şi după 9. N,,4, Nb4) 8. c,,4 
(după 8. N:d5 se ajunge la a
ceeaşi poz:tie ca şi după 7 ... del 
8 ... de 9. Cg5 (sau 9. C.g5, Ne7 
10. C:e6, re Il. T:e6, o-O cu a 4 

va.n iaj) 9 ... Ne7 10. C:e6, re l!. 
Oh5+, g6 12. 0bS, O-O 13.0,e4, 
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9. C('3: e4 

Sl abă este continua rea 9. 
T:o' + . Ne6 10.C:d •. 0-0-0 eu 
joc bun. dar de considerat este 
9. C:d' . C:d' 10. O:d'. 15 şi 
acum nu 1l.Ng5, DcSI 12. 
Od8+. RI7 13. C:o'. le 14. 
l adl. Nd61 15. 0 :h8. 0 :g5 eu 
avant a j dcc19:v pentru negru. 
Euwe·Ret1 , rnatch 1920, ci Il. 
Nd2! care dli albulul o pozitie 
satisfac lHoare. 

Dad 11. .. 0c5. atunc i 12. 
D<l4+ . Nd7 13.C:C4, re 14. 
0"4~ • RI7 15. 0 :b7. Ne7 16. 
Ob3+. Hg6 17. Og3-1-. HI7 18. 
Db3 + ou remiza. Deaceea fl{! . 

g-rul contlnu :i cu 1 L . Db6 12. 
0 :b6 •• b 13. 13. Ne5+ 14. Rhl . 
Ne6 15. fe, 0.0-0 cu şanse cevn 
mai bune In rlnal. 

9 ... Nc8-e6 

Se poale juca şi 9 ... Ne7 10. 
Ng5. 0·0 Il. N:e7. C:e7. de:-i 
pentru a obtine egarta tea ne
grul are de luptat In acest caz 
mal mult dceat dupa mutarea 
din text. 

(vezi diagrama din col. Il ·a) 

Cel Inal bine. Alte posili.IIUli 
sunt mal slabe: 

1) 10. Nd2. Nb' Il. N:b4. O:bl 
12'. Ceg5 (d.e considerat este re· 
eorna ndalia. lui Euwe 12. c3) 

10. Ce4·g5 ... 

12... 0-0-0 13.C:06. le 14.Cgo. 
Toe8 15. C:e6. Te7 şi neg:rul stă 
mai bine (Euwe). 

2) 10. Ng5.h6 (bine .sle şi di 
rect 10 ... Nb4 II.Te2, 116 sau 
Il... O-O) Il. Nh4. Nb' (du?a 
I l... g5 foarte primejdioasa 
pentru negru este varianta lui 
Yor.danski 12. Cf6+ . Re7 13. 
b4!. de ex. 13 .. . Df5 14. b5! şi 

albul obline un joc mal bun atât 
după 14... D:b5 15. c4, D:c4 
16. Tel. cât şi dupa IL gh 15. 
bc. 0 :16 16.eb. l b8 17. Ce5!) 
12. Te2. g5 13.,3. Ne7 14.1>4. 
Od5 15. Ng3 (sac-rIUelul de pion 
hazardat 15.c4, D:c4 16. Te l, 
Dd5 17.Ng3, 0.0-0 3 dat avan· 
ta.j negrului în partida Rom a· 
novsckl . Belavenel. Moscova 
1939) 15 ... 0-0-0 16. Oe i l i 
acum 16 ... The8 d~ negrulul un 
<lvantaj evident (Ke res). 
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3) Mai slab este şi 10. Cfg5. 
0-0_0 II. Ce6, le 12. Cg5, Nb4 
13. T:e6, h6 H .Cf3 ş i negrul a 
câşt:gat un tempo Important, tn 
comparatie eu varianta princi
pală. 

10 ... 

II. Cg5:e6 

12.Tcl:e6 

0-0-0 

f7:ef) 

In .această pozitie t1elatl v 
complicată (cu şanse probabil 
ceva ma~ bune pentru negru) 
au fost 1ncercate următoarele 
conhinuări : 

1) 12 ... Ne? (mutareal lui Ru
binstein, dar cu toate acestea 

nu .cea mai bună) 13. ceS!, C:e5 
(Ia 13 ... 0<15 urmează 14.Dg4) 
14. T:e7, Td7 (dacă 14... The~, 

at unci 15. Nd2/, Dd5 16. T:e8. 
T:eB, 17.Dh51ou avantaj pent ru 
alb). 15.T :fd7 (foarte tare este işi 

15.b4. Dd5 16. T:d7 urmat de 17. 
Nb2) 15... Cd7 16.N14, Te8 
17.h3. Df5 (1 arrasch recomanda 
17 ... Db4, da r la aceasta urmea. 
ză 18. Dh5!, Tel+ 19.Rh2! cu 
avantaj pent ru alb) 18.Ng3, 

De4 19. Dd2 şi albul are avanta j; 
Tartakowen--Tarrasch. 1920. 

2) 12... Od5 13.0e2, h61 (ma i 
s lab este 13 ... d3 14.cd, D:d3 15. 
NgS! cu avanta j !penm-u alb; 

este Jposib:Iă şi intervertirea de 
mutări 12 ... h6 13.Nf4, DdS 14. 
Oe2) 14. N14. g5 15. Ng3, d3 
(după 15... Ng7 16.Tg6, The8 
17. Dd3 albul stă bine) 16.cd, g4 
(finalu l după 16 ... 0 :d3 17.0:d3. 
T:d3 18: Ce5, C:e5 19. N:e5 est. 
favorabil albului) 17.T:c61, OC ) 
(sau 17... 0:c6 18. Ce5, Oe6 19. 
De3, Rb8 20. Te l cu presiune 
decisivă) I8.CeS, hS 19.d4! , Rb7 

20. Tel şi albul are un atac 
foarte puternic; T a r takower 
Stelner, 1921. 

3) 12... 015 13. 0,2, h6 14. 
Nd21 (cea mai buna: şansă a 
albului; mal slab este In ortce 
caz 14. Ch4, d3t. 15 cd, D:d3 16. 
0:d3, T:d3 17.Ne3, Nd6 18. CI5, 
NeS cu avantaj pentru negru; 
Kan - Rabinovici A., Moscova 
1930) 14... 0:c2 (un câşlJg de 
pion ri scat; m3'j bine (}entru 
negru este să aleagă mutarea 
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recomandată de Euwe 14 ... Nd6, 
emenj,nlând apoi luarea la 
02) 15. leI. O,b2 (după 15 ... 
Da4 16. Te:c6!, bc 17. De6+ 
urmat de 18.Ce5 albul capătă 

un atac foarte tart') 16. Te:c6!, 
bc 17. De6+ (insuficient 'este 
17. Ce5. Te8' 18.0,6+. Ob7, 
Kosticl-Vidmar, 1931, sau' 18, 
Og4+. IlbB 19. 0.4. T,e5 20. 
0,e5. Nd6) 17... RbB 18. 0.4, 
d3 19. Ce5. 

19 ... RaS! (într'o p'lrtidă pri.r] 

coresponden!ă s'a jucat 19 ... 

Ob7 20. Te3. Ne5 21. Ce6+ , 

R,8 22. T,e5. The8 23. Oe41. 

ObJ+ 24. Oei , D:c1+ urmat 

de Td6 şi negrul fi căpatal o 

oa rec'He inl!iatlvă, suficientă 

\nsă numaoi pentru remlzli) 20. 

Ce6. Ob7 21. 0,4 (după 21. Te3. 

NeSI rezultă poziţia amlntJtă In 

va rianta precedentă) 21... ŢeS 

22. e3 (Intr'o partidă prin co' 

respondenţă, 1935, albul a con-

Unuat 22, CaS, De4 23. CC4. 

dar după 23 ... NeS 24. Oa5, Nb6 

In pozitie. mai proastă) 22 ... T~Z 

23. Te3. 1 ,d2 24. Tba, Ne5 25. 

T:b7, R:b7 şi , conform anaJizei 

lui Tarlakower, negrul trebue 

să accepte remJza după 26. 

C,5 + . Re8 27. Og4 + . RbB 
28. Da<. Cj2+ 29. Rhl. Tb2 

30. Ce6+ . 
O vartianta foarte complicată 

ca re Lnecesită pentru a putea fi 

apreci ată definitiv, să mai ne 

IncercaU In practică. 

4) 12 ... Nd6! (mutarea acea
sta pnin care se desvolt li; ultima 
figură şi se amenintă un atac 
eventual asup ra regelui , este 
cea mal naturală) 13. De2 (d u pă 
13. Ng5 teoria recomandă fiU 

13... Tdf8 14. 0.21. h6 15. Nh4, 
Oh5 16. Ng3. ci 13 ... Tde8' 14. 

0e2, Rd71 15. Tel, D:e l + cu 
avantaj pentru negru; albul 
poate Însă să joa<:e mai. bine 14. 
Del forlând schimbu l damelor 
ş i obţinând un final aproxima_ 
tiv egal; deaceea pentru negru 
este totuş.i mai bine să joace 

[3 ... TdfS 14. De2, Rd7 amcnin 
lând atât 15 ... T:f3 cât şi 15 ... 
Te8) 13... Oh5 14.h3 (sa" 14. 
~d2'. d3' 15. Oe4. Cd4 16. T,d6. 
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Ce2+) 14... Tde8 (') 15. Nd2, 
Ce5! 16. T:e8+. T:e8. 

17. C:d4 (mai tare decât 17, 
Tdt. C:13+ 18. D:l3. D:13 19. 
S'f, c5 cu avantaj evident pen hru 
11egru; Tartakower-Oskam, 1933) 

17 .. . D:e2 18. C:e2, Ca4 (o pozi
(ie clară de remiză .rezultă după 
18 ... C13+ 19. gl. T:e2 20. Td1, 
NeS 21. Ng5! urmat de 22. Td2) 
19. Ne3, C:b2 şi în finalul la 
care s'a ajuns negrul are un joc 
ceva mai bun, datorJlă faptului 
că fortmaţla pionilor negri este 
ma'~ compactă (Euwe). 

Var,iantele a-cestea arată cât 
de complicată este poziţi a din 
diagr.amă, după a 12-a mulare a 
aolbulu! În val"~anta pnÎ'ncipală. 

şi In acelaş timp duc la con
cluzia că Oa un joc corect ne
grul are şan se mai bune. Dea
ceea mutarea 5 ... C:e4 poate fj 

C1l Intr 'o part.OClA Georgescu_ 
Samar1an (Bucureşti 1951) negrul 
Jucat 14." Tht'".8, cu Intenţia de a 
răspunde fa 15. Ng5 (recomandată 

::le Euwe) cu 15 ... Ce5! cu avantaj 
eN. Tr.) 

coostderată C3' cea mai bună 
posibilitate a negTiului de a tre
ce peste g reutăţile de deschi· 
dere In joc ul celor doi caii,. 

B. 
(1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nc4 Cf6 

4. d4 ed 5. O-O) 

5 .... Nf8-c5 

Mutarea aceasta duce la fai
moasa v3"1"iaotă a ,lui M . . Lange, 
una dintre cele mai complicate 
din teoria şahului. La cerceta 
rea acestei variante au lucrat o 
se l ~e tntreagă de maeştri cu
noscuţi, ca Staunton, Steinitz, 
Berger, Qigorin, MarshaH, Ru
binstein şti al!ii . Cu toate aces
tea, este Incă dificil de dat o 
apreciere definitivă a acestei 
variante, deoarece ea I duce la 
anaHze atât de complicate ş i 

ramificate, Incât obtinerea uO'Ji 
rezultat clar este aproape im
posibil ă. 
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Spre reg-ret, importanţa aces_ 
tei variante pentt.u practica de 
!umeu s'a micşonat foarte mult, 
deoarece mutarea 5 ... C:e41 dă 

negrulu i o posibilitate mult mai 
comodă de a obţine ce.! pu!ln 
joc egal. 

6. e4-e5 d7-d5 

Singura posibi.itate - accepta~ 

bilă pentru negr u de a' evita pu
ternicul atac a) lui M. Lange. 
care surV'ine după 6 ... d5, este 
6 ... Cg4, deoarece după ocupa
rea câmpului c5 de dtre nebu
nul negTiu. muhuea 6 ... Ce4 nu 
mai este bună. 

Şi mutarea 6 ... Cg4 Iasă 'al
bulll'i şanse mai bune, cum a rat ă 
variantele următoare : 

1) 7. h3?, Cg,e5 8. Ce5, C,e5 
9. Tel, d6 10. 14, d3+! Il. Rh2 
(sau Il. Ne3, C.c4 12. N,c5+, 
Ne6 13. f5, O-O cu avantaj p_en_ 
Iru negru) I I ... Dh4 12. le (după 
12. N:d3. Nf2 se ameninţă şi 
N,h3) 12 ... de 13. ed+, Ne6 14. 
T .. 6+ . le 15. d7+, Re7 16. 

0:c2, N<l6+ cu mare avantaj 
pentru n-egru (Steinltz). 

2) 7. c3. d5! (mai slab este 
7 ... dc 8. N.r7+, R,17 9. Dd5~ , 

RI8 10. D,c5+, De7 Il. D .. 7+ , 
R:e7 12. C:c3 eu avantaj pentru 
alb, deoarece este rău 12 ... Cg:e5 
13. C:e5, C:e5 din cauza 14. 
Tel, RI6 15. Cd5+, RI5 16. 
Cc7, Tb8 17. Cb5) 8. ed, D,d6 
9. Tel+, Ne6 10. N,e6, le I l. 
h3, C:f21 şi negrul obţine un 
avan~aj cla r. 

Nimic nu dă albului nici va
rianta (7. c3, d5) 8. Nb5, de 9. 
C:c3, O-OI, sau 9 ... Ne6 cu joc 
mai bun pentru negru. 

'3) 7. N14, O-O (este posibil şi 
7 .... d6 8. ed, N,d6 şi dacă 

9. T~J +. atunci simplu 9 ... Rf8! 
şi negrul păstrează pianul In 
plus: deaceea albu l cOntinuă 
mall bine cu 9. N:d6, D:d6 10. 
Nb5 şi recâştigă pion u'l cu par. 
Udă a.proximativ egal) 8. h3, Ch6 
9. N:h6 (bine este, cOnform ana
~ize i lui Euwe, şi 9. Ng5, Ne7 
10. N,h6, gh II. Nd5!, Nc5 12. 
c3, dc 13. C:c3 cu joc excelen t 
penlru alb) 9 .. . gh 10. c3, d5 
(după 10 ... de 11. C:c3 albul stă 
foarte bi!n.e, deoarece J L. d6 ;1Ll 

merge din cauza 12·. Cc4) Il. 
Nb31, de 12. C:c3 cu avantaj 
pentTlu alb (Euwe). 

4) 7. Tel (mai slab este 7. 
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De2. De7 ' 8. Ng5. 16 9. el. gl şi 
dea semeni 7. Oei, d5! 8. ed+. 
Rf8 9. de, D:c7 cu atac puter
nic) 7 ... d3 (după 7 ... 0·0 8. h3. 
Ch6 9. N,h6. gh 10. c3 albu~ 

obtine o poziţie din varianta 
3, dar cu tempo In plus Tel) 8. 
N:17+. RI8 (slab este 8 ... RJ7 
9. Cg5+. Rg8 10. iD,g4. do \1 
aoum nu II. Df4?, cum reco
m<lnda Sleinilz, la care urmează 
Il ... De7 cu avantaj pentru ne
gru, cI, : după Lisllân, 11. Df3t 
şi albul câştlg~; albul obţine o 
pozit'le câştigată şi după 9 ... Re8 
10. D'g4. ,dc 11. Cc3) 9. D:d3. 
N:l2+ (nefavorabil pentru ~e· 

,gru este şi 9 ... C:f2 10. Dc4, De7 
II. Ne3. N,e3 12. T:e3. D,f7 
13. 0:17+ urimat de 14. R:l2) 
10. Rfl. N:el (dacă 10 ... R:f7. 
atunci Il. Te2 şi . albul recâş

ligă flgur.a cu joc bun, de ex. 
Il... d6 12. Ng5. Dl8 13. e6+. 
N,e6 14. T,e6. R:e6 15.0cH 
urmai de 16. O:gH şi R,f2) 11. 
DIS. De7 12. Nb3+. Re8 13. 
D:g4, Na5 14. Ng5 şi albul ,are 
11'l1 atac mai muJl decât suli
c:ent pentru calitate (Llsiţâ11). 

D!n varăanlele de mal sus 
reese că la 6 ... Cg4 cel mal bun 
răspuns este 7. Tel. oare da. al

(vezi diagrama din col. It-a) 

7. 05,16 

buluJ la un joc bun, avantaj po_ 
zl!lonal. 

Contlnuarea 7. Nb5, Ce4 8. 
C,d4. după 8 ... O-O (posibil esk 
şi 8 ... Nd7 şi dac~ 9. Cb3, alund 
după Lasker, 9 ... Ce71 cu pozi
tie a.proXl~matjv egală) dă lTlegru
lui un joc foarte bun, ele ex. 9. 

C,c6 (sau 9. N,c6. bc tO. C,e6, 
Od7! II. Cd4. Nb6 12. e3. c5 
13, Cc2. d4 14, Cd2. Nb7 şi, 

după Lis!!ân, alaoul negrului 
compensează p40nul sacI1iflcat) 
9 ... bc 10. N,c6. Na6! Il. O,dfi 
(mal slab este It. N:a8, N:f1 ş i 

negrul are o pozl~:e câştigată 

atât după 12.D:d5. Nc4!. cât şi 

dup ă 12, Ne3. N,e3 13. fe. N,g2; 
dintr'o partridă jucată de mine 
prin coreSlxmden!ă In 1936) Il... 
NJI (după Il... 0,d5 12, N,d5, 
T,ad8 13. c4. T,d5 14, cd. NJI 
15. R,f1. C:f2 16, Cc3 albul, 
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.c ăpătat avantaj In partida 
'Cigorin . Charousek, Budap:esLl 
1896) 12. D,e4, Nb5! (pe deplin 

.convenabilă pentru alb este va· 
ri<anla 12 ... Ddl . 13. Cc3, Tl1dB 
14. C:dl. T:dl 15. Nd2, T:al ](i. 

·Net. Na6, iar [2 ... Na6 13. Cc3, 
Tb8 14. Dg4 dă albulut un atac 
:puternic pentru calitate) 13. Cc3. 
N'c6 14. D:c6. Nd4 " 5. Nf4, Tb8 

,cu poziţie mai bună pentru ne· 
gMl şi calitatea în plu~. 

Mutarea dl,n text duce la va· 
-rianta principa lă a a tacu lu i lui 
M. Lanlle. 

7. '.. d5:c4 
8 TII -e l + 
OLlpă 8. Ig, Tg8 9. Ng5 ne-

1!"rul poate alege una dintre con. 
1inuărIJe lIrmătoa~: 

• • 1 ....... 
lU tt! IIIHI1 
•• ~'II •• f!l. 
.fJ,WIII! •• 
HUli. lun 
l:;lill!ll ;!f. a l!;I 

1) 9 ... [6 (slab este 9... Dd5 
10. Cc3, Df5 11. Ce41 • . Ne7 12. 
~:e7 Cu ava1ntaj pentru alb) 10. 
'TeJ+ (slab este 10. De2+,De7 
11. Doc4,Ne6) 10 ... RI7 II.Cc5+ 
(de consideral este şi 11. Nh61. 

ld ar asupn acestei mutări nil 

ex·:sIă analize precise; poate că 
aai se ascunde W1a dialtre posl· 
bilităţile de a Întări alacul Max 
Lange) 11... C:e5 (nu 11... R:g7? 

" 12. Nh6+ ·cu câştigul damel) 
12. T:e5, Ne7 (favonabil a lbului 
rste 12 ... fg 13. Dh5+, R:g7 14. 
T'g5+ ,' Rh8 IS. T,g8 + urma·t 
de 0,05) 13. DhS+. R'g7 "14. 
lJh6+ (mai slab este 14. Td~. 

Nd7) 14 ... Rf7 (greşit este 14. 
Rh8 din cauza 15.T:e7) 15. 
D,h7+. Tg7 16. OhS+. Tg6 (nu 
16 ... Rg8 17. NJ6) 17. Dh7+. 
Tg7 cu şah etern. 

2) 9 ... Ne7 10. Noe7. Roe7 
(slab este 10 ... D:e7 din cauza 
11. C:d4 T:g7 12. C:c6 urmat de 
Dd4 cu avantaj pentru alb) Il. 
Te I + (în ,partida. Balogh-Szabo. 
1946, s 'a jucat 11. b4!?, cb 12. 
Cbd2, T,g7 13. C,b3, Nh3 14 . 
Tel +, RI8 IS. g3, Dd5 16. De2. 
Tg4 17. c4!, de \8. TadL Dc4 
19. De3. Tg6 20. Cani. CaS 21. 
Ce5 cu atac putemic pentru 
alb) II... Ne6 12. Te4 (favorabil 
pentru alb este şi 12. Cbd2, 
Dd5 13. De2, Rf6! sau 13,b3.cb 
14. C b3, TOO8 15. De2, d3 ; 
Mleses_ Teichmarm, Petersburg 
1909) 12 ... d3 (slab .. te 12 ... .1S 
13. ,Th4, Rf7 14. T:h7, Fahrni
Tartakower, 1914. sau 12 ... T:g7 
13. Cd4, C,d4 14. T,d4. Dga 10. 
g3. Euwe-Yates. 1923) 13. Ce3, 
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T'g7 14. 00, D,d3 15. Cd5+, 
Rf8 16. DxI3, cd 17. C,,7, Nh3 
cu pozJ~e evident mai bu n ă 

pentru negru. 

8. o, , Nc8-e6 

Negrul poate juca şi 8 ... R!8, 
ceeace Insă pare 1ndoelnîc. La 
această mutare poate lJ1'TJT1a: 

1) 9. fg+, R,g7 10. Ce5, Df6 
(In favoarea albului este 10 ... 
Ce5 Il. T,e5, Ne7 12. Df3, 
Ne6 13. Dg3+, Rf8 14. Nh6+, 
Rea 15. Cd2. rn timp ce 
10 ... To8 Il. Nh6+ Rg8 12. 
C:c61. T:e1+ 13. O:e l. bc H. 
DeS este suficient pen tru eg;l
larea jocului) Il. Cbd2. Ce5! 12. 
Ce4, Dg6! 13. Cc5, Nh3 14. g3 
TheB 15. Nf4, r6 şi negrul are 
avantaj (Schlechter). 

2) 9. Cg5, Nf5! (mal slab esle 
9 ... DJ6 10. Ce4, Df5 11. Cc5, 
0 :c5 12. b4! cu avantaj pentru 

alb, sau 9 ... Dd5 10. Dh5. Nf5:' 
J 1. C:f7 eU acelaş rez.ultat) 10_ 
Ig+,R,g7 II.CJ7, DI6 (după Il. .. 
R:f7 mutarea 12. Dh5+ recâş

ligă figura) 12. C:h8, d3 13. 
Cd2!. R:h8 (In favoa:rea albului 
este conUnuarea 13 ... Cd4 14. 
C:c4, C:c2 15. Ne3!, N:e3 16. 
Ce3, ca şi 13 ... Cb4 · 14. Ce4 ... 
N,e4 15. T,e4, DJ2+ 16. Rh1. 
Cc2 17. NI4!) 14. CI3, Ng4 15. 
Te4, Tg8 16. TI4, Dg7 ou joc
aproximativ egal (17. cd, Cd4 
18. T,d4, NJ3 19, DJ3, D,d4 ) .. 

3) 9. Ng5, gf (forlat , deoarece
după 9 ... Drl7 decide 10. Nh61~ 

gh I I. Dd2) 10. Nh6+, Rg8 11. 
Cc3!, NI8 (după 1 \... Ng4 12. 
Ce4, NI8 13. NJ8, V8 14. Dd2. 
Rg7 15. DI4, N,13 16. Dg3+t 
urmat de 17. D:f3 albul obţine 
avantaj) 12. N: f8 (mai slab est ~ 

12. Cod4, N,h6! 13. Cc6, D,dl 
14. Ce7+, Rg7 15. Taodl, Ne!> 
16. C7d5, N,d5 17. C,d5, The& 

:::u avantaj pentru negru.) 12 ... 
'R:f8 13. Ce4 urunat de 14. Dd2' 
cu atac pentru pion-ul sacrHic aL 

9, Cf3-g5 

Albul poate juoa. şi acum 9. 
fg, Tg8 10. Ng5 dar nu oblrne
un rezultat m~t bun decât la 
mutarea ,precedentă. Negrul con
tinuă simplu cu 10 ... Ne7 I L 
N:e7, D:e7 (se poate şi l1...R:e? 
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care duce la v,a rianla 2_a din 
nota dela mutarea a 8-a a albu· 
'lui) 12. c3 (Ia 12. C'd4, TdB 13. 
<3 Lasker a propus următoarea 
vaTiantă: 13... T:g? . 14. Da1, 
RIB 15. Cc6, T,g2+ 16. R'g2, 
Dg5+ şi negrul câştigă) 12 ... 
0·0-0 13. cd. T:g? 14. Cc3 cu 
pozitie ma i bună (după Tarla _ 
kower. !leclară). 

9 ... ' Dd8-d5 

Greşit este 9 ... D:f6? din cau
za 10. C:e6. fe 11. Dh5+ cu. 
câştig de figură. da r de consi
derat este muta·rea lui Lohman 
9 ... g6. după care albul obtine 
avan taj In felul următor: 10. 
Df3 (bine este şi 10. Cd2, Dd5 
Il. Cde4, 0·0-0 12. C,e6, le 13. 
Cc5, D,c5 14. Nh6, DIS 15.DI3! 
cu avantaj pentru alb; 0 lson
Spie'!mann. 1919) 10 ... O-O (nu 
a jută mei 10 ... h6 II. C:e6, fe 

12. Dg4', Dd5 13. D,g6+, Rd7 
14. Df? +, nici 10... Dd7 11. 
T,.6+ , le 12. 17+, Re7 13. 
Ce4 !) II. T,e6!, le 12.17+, Rh8 
13. Ce6, De7 14. Ng5, D,17 15. 
C:c5 cu avantaj pentru alb; o 
parii dă pnin coresponden ţă, 

1920. 
Foarle slab este 9 ... O-O din 

cauza 10. T:e6. fe Il. Dh5, h6 
12. IT+ uMlal de 13. Dg6. 

10. Cbl -c3 

Rău esle 10. Ig, Tg8 II . C,h7 
din cauza Il... Ne? 

10. ". Od5-f5 
I l . Cc3-e4 

Inaintarea J 1. g4 este aci in 
suiiripntă din cauza II ... Dg6 

.a a.a 1.11 
1111 aUI! 
a 4a 10",a 

a III a1ll"" 
aUI . A. 

• fi] •• 
uu. n 0I 
g l!hdJ !II 

(In favoarea albului este 11.._ 
D:f6? atât din cauza 12. Cce4. 
De7 13. Ce6, fe 14. De2. cât şi 

din cauza 12. Cd5, Dd8 13. T:e 
6+, le 14. C,e6,Dd7 5. Nh6!) 12. 
Cce4 (sau 12.C:e6, fe 13. T:e6+, 
Rd? 14. Cd5, The8! cu avantaj 
pentru negru, Rellstab·Sămisch. 
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193 1; sau 12. T:e6+. fe 13. 
Ce6. Nd6 14. Cg7.J:. Rd7 15. 
Cd5. Ce5 deas6lTleni cu avan· 
laj) 12... Nb6 13. 14. 0·0'0 14. 
15, Nof5 15. gl. 0:15 16. Rhl li 
negrul are un avant8lj ozi(ional 
dar; Blackbul1l1e _ Teichmarm, 
1896. 

Pozitia la care se .a.j unge după 
a 11·3 mutare ' a albu1ui. din 
diagrama de mai jos, este roart~ 

interes antă ş i serveşte ca punct 
de plecare In ana;liza atacului 
Mall( Larnge. 

Negrul arc de ales Intre dife
rii e continuă"i ş i până astăz~ nu 
este pe deplilfl 1ămunt care con· 
tinuare trebue considerai ă ca 
cea mai bună pentru negru. 

Mai jos vom examina, ce)e 
trei apărări principale ale ne. 
grului şi anume: 1 L .. Nb6. II. .. 
0'0.0 l i' 11. .. N18. 

1. 

11. .. ' Nc5·b6 

Rău este' II ... gf? 12. g4. DeS. 
13. C13. sau 12 ... 0g6 13. C:e6. 

S lab este li 11. .. Nd6 12.Cf7, 
0·0 (s.u 12 ... R:17 t3. Cg5+ . 
Re8 14. Ce6. Rd7 15. Cg7 ;. 
sau 13 ... Rg8 14. fg urmai de 
Cg5:e6+d4 e l<:.) 13. C:d6. cd 
14. Ig. R:g7 15. 0<12 li albul 
are avantaj. 

12. 16:g7 
Mal slab este aci sacrificiu l. 

12. C:f7 din cauza 12 ... 0.0. de" 
exemplu 13. Cg5. Tae8 14Ag. 
R:g7 15. Ch3, Ce5 16. C14. NI7 
cu aVa/C.taj p,entru negru; Schal-
lop- Berger, 1889. . 

O altă continuare bună este' 
12. Cg3, Dg6 (pierde repede a
lâ l 12 ... Od5 13. Ig. Tg8 14. 
T:e6+. le 15. Oh5+ . Rd7 16. 
C3e4. câl li 12 ... 0:16 13. Ch5. 
Og6 14. C:e6, le 15. T:e6+!) 
13. C:e6. le 14. T:e6+, Rd7 15. 
Ch5. The8 (la 15 ... Tae8 16. CI4, 
Of7 este pos:bil 17. Dg41) 16. 
Cf4. Df7 17. or3. Tad8. şi acum 
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nu 18. Nd2, gf 19. Tael. ca În 

ţlarlida Qgorin_Charousek. Bu
.dapesta J 896, tn care negrul ar 
'fi putu.I să capete o pozi!lebunl\ 
pr in 19 ... Ce5! ci mai tare 10. 
Dd5+, Re8 19, Df5, Rb8 20, 
Nd2, gf 21. T:f6, Dd7 22, Ce6, 
Te8 23. Tae l şi albul are şanse 
bune de a câştiga pianul "Il" .,: i 
cu el partida (analiza lui Ci · 
20r:n). 

12, Th8-ţ!8 

13. g2·g4 D15.g6 
14, Cg5;·e6 f7:e6 
15. Net-ilS! 

Atacul care incepe: cu at:ea
'5Iă mulare a fosl analizat de 
către ~ahiştiî ruşi Abels şi 
"Temş şi dă albulu;i un .. llvantaj 
..cla r. 

'15. Tg8:g7 

l, 15 ... h6 urmează 16, Df3!. 

de ex, 16 ... hg 17. Cf6+ , Rf7 
18. T:e6!, R:e6 19. Te l+. Ce!) 
20.Dd5+ Cu mat, SilU 16 ... T:g7 
17, Cf6+, Rf7 (dac' 17... Rd8, 
atunci 18. T:e6, 0.!7 19. D:b7, 
Tc8 20, Tcl6+ !) 18. Ch5+,Rg8 
19. Cg7, R:g7 20, Nd2, Tl8 2 1. 
lJe4 cu av.a:n1aj Jl'cntru alb, 
parllda prin co~espondentă 

1 ell1ş-ManKo, 
Avantaj pentru alb dă ş i 

15 .. . d3 16. C<l!, de ex. 16 ... cd 
17. D:d3, T:g7 18, Tadl. Tf7 
19. h4, partida prin corespon
den tă Abels şi Cosman contra 
Ţpmş şi Cigor1Ill, S3JU 16 ... T:gi 
17, de, Nd4 18. h3, Tf7 19, Rg2 
unmat de f2_f4; o ,partidă priin 

corespondenţă Intre aceiaşi ad· 
versari. 

16_ Dd l-f3! 

Negrtul nu mai are mutări 
s uficiente. La 16 ... Rd7 decide 
17, Cfr;+. Re8! 18, 'T:06, D:g5 
19. h4, partida prin corespon
denţă Ţemş-Semenov, iar dacă 

16." d3 câştigă 17, Cf6+ . Rf7 
(sau 17... Re7 18. C: h7 + , Rd7 
(d6 19, Cf6) 18, C:h7+, Rg8 19, 
Cf6+. Rf7 20, h4, Nd4 21. 
T:e6!; Abels - N. N., 1900. 

17. Ce4-f6+ 1\e8·f7 
18, h2.h4 h7·h6 
19, Cf6.e4+ Rf7-c6 
20, h4· h5 
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A Ibul are o pozl !:e ev;i.den t 
câştig-ai?; Cigorin-Te;chmann. 
Londra 1899. Din această c3'uză 
continuarea 11... Nb6 trebue 
consiil:e raUi ca nefavorabilă ne
grului. In partidă a ma~ urmat: 
20... Df7 21. Nf6, Tgg8 22. 
Df5+. Rd5 23. b3, T:g<+- 24. 
D : ~4. Tg8 25. bc+, R:c4 26. 
NgS, hg 27. Dg3!. CaS 28. D:e5 
şi neeru4 a cedat 

2. 

(1. .4 .5 2. Cf3 Cc6 3. Nc4 Cfa 
4. d4 ed 5. O-O NcS 6.eS d5 7. 
ef de 8. Tel + Ne6 9. Cg5 Od5 

10. Cc3 Df5 11. Ce4) 

11. . .. 0-0-0 

Mulla vreme mutarea a· 
ceasta a fost considerată ca 
cea mal bună, până când albul. 
In partida Marshall_Tarrasch, 
1910. a găsÎ! o nouă cont:nuare 

foarte tare, care amenln!ă sa: 
răsţoanne intregul sistem de a
părare al negrului. 

Conform aprecierii actual~ a 
teol"iei şahu[u~. mutarea din. 
text este acceptabilă pentn.!> 
neg~u, deşi el mai trebue S3. 
mltnceasdi serios pentru a ega_ 
la jocul. 

12. g2-g4 

Continuarea 12. C:e6, re 13. 
g4, DeS constltue numai o in 

le rverl'i re de mutări. 

12. Df5-eS 

Slab este 12 ... Dd5? 13. fg, . 
ThgB 14. Cf6, Dd6 15. Cge4! .. 
De5 16. foi, d3+ 17. Rg2, Dd"4 ' 
18. c3 şi negrul a cedal; Cigo
rin-Albln, 1897. 

13. Cg5:e6 . 
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După 13. C13, Dd5 14. fg ne· 
-«rul se salvează cu ajutorul 
unui sacrificiu găsit de Leo
nhart:l.t: 14 ... N:g4! ISgh.D, T:h8, 
de exemplu: 16. Cf6, 0:f3 17. 
C,g4, D,dl 18. T,dl, Tg8 19. 
h3, hS şi negrul a oblinut cd 
putin joc egal; Lisilân _ N. N., 
Leningnad 1938; sau 16.h3 (rău 
esle 16. N14, D15) 16... Nh5 17. 
06, D:13 18. Ch5. D,h3! şi, 

cOnform analizei lui Gonciarov, 
l1egru] obtine un atac care ;i 
asigură avantajul (19. Nf4, d3 
20. Cg3, h5 sau 20. Ng3, Cd; 
21. <d, C15! 22. Dl3, Tg8). In_ 
t reg sistem ul acesta de joc este 
lnsă neconvingător după muta
rea 19.Cg3!, de ex. 19 ... d3 20. 

-Ne3 sa~ 19... h5 20. D13, Tg8 
21. D:f7 şi negrul n'are nimic 
mai bun decât să dea şah etern 

prin 21... T:g3+ etc. 

13. 

14. 16, g7 

15. NC1_h6 

f7:e6 

Th8-g8 

(vezi di agrama din col. II-a) 

Mutarea cu care Marshal1 
~i-a uluit adversarul, Tarrasch, 
la tumeuJ dela Hamburg 1910. 
Albul işi apără puternicul pion 
g? şi amenintă să capete un a
van'taj decisiv pe flancul rege-

lui. Din această cauză negrul 
este Jlevoit să Inceapă căutare<l 
de conlra-şans 1n centru. 

15. 

După 15 ... Ne7 16. Di3 .se a
junge la .aproximativ ,' aceeafi 
poziţie ca Îfl varianta princi
pa l.ă, iar 15 ... Nb4 este rău d1n 
cauza 16. f4, Od5 17. Cf6, De:} 

18. Rg2. 

16. c2-c3 Nc5-e71 

In partida amintită maÎ sus, 
MarshaU - Tarrasch, . negrul a 
con~~nuat mai slab : l6 ... Nd6 
17. 14, Dd5 18. Dl3, Ne7 19. 

g5 cu avantaj pentru alb. 
Interesant este şi 16 ... d2 17. 

Te2, Nb6 18. Ofi ~conform re
comandaţiei lui Ţemş, mal ta re 
este 18. Rg2!, Td3 19. 13, Cd~ 
20. T:d2 cu avantaj pentru alb) 
18 ... Td3 19. Tdl, CdS 20. g5, 
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Cf7 şi acum 21. Dg2, C:h6 22. 
gh, DhS cu egalitate, Marshall
Leonha rdt, 1911 sau 21. Cg3, 
Dd5 22. Oh3. Ce5 1 (Seibeld) 
c u şamse mai bune pentru 
negru. 

Mutarea d)1l text este oeI 

mai bun mijloc pentru a evit.L 

aceste variante tăioase. 

17. Odl.13 

După 17. f4, Dd5 este slab 
18. Cg3. d2 19. Te4, Nf6 urmat 
de N:g7 cu avantaj pentru ne
gru. Sokolski recomandă 13. 
Dd2 urmat de dub larea tu r.n:u. 
rilor pe coloana "e"~. Cf2, 
după . care dă preferinţă hotă

r1U pozitioei albuhLi. 

17. 

18. 013·17 

19. Tal_d l 

Oe5-d5 

Ne7-h4 

Cc6-e5 

Jocul este a'proxl!lTIa~îv egaL 
Poate Uf1ma. 20. Of4, Cg6 21 p 

Of7, Ce5 cu remiză prin re pe _ 
tarea mutărHor; Fe'.llI zch-Sei_ 
bold, corespondenţă 1933. Nu se
vroe cum ar putea vreunul d:n. 
advertsari să joace la câştig. 

Vatij,anta aceasta a fost mult 
analizată de către Seibold, car'\! 
între altele a ajuns la concl uzia 
că negrul .poate. obţ:ne cel pu
lin joc ega l şi prin 16 ... d2 (In 
lOc de Ne7) 17. T.e2. Td31 cafe 
neutralizează mutarea lui Temş. 
18. Rg2 din CBuza 18 ... Dd3,. 
Iar 18. Dfl, Nb6 duce la poz i· 
tia din comentat1ul dela mula

rea a t6-a a negrului . 

După Seibold cOlltinuarea 18_ 
C:c5. 0:05 19. T:d2. Ce5 20. 
T:d3. cd 21. OaA. Od5 22. 014. 
C13+ 23. Rfl. Td8 dă avanla j 
negrului, dar albul pOate, după' 

cât se pare. să joace mai tare-

21. Rg2! . Dd5+ 22. Rg3 deşi> 
nu poate spera la mai mult de
cât egala rea jocului. 

3. 

(, 1. e4 e5 2. ef3 Ce6 3. Nc4 Cf6 
4. d4 ed 5. 'O-O, NeS 6. e5 d5 7 ~ 
ef de 8. Tel + Ne6 9. Cg5 Od5". 

10. Ce3 DI5 Il. Ce4) 

tI. NC5-f8. 
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Mularea aceasta este CODS1 _ 

deMIă aclualrnenle ca cea mai 
bun ă. dar noi ne Indoim ca ea 
să fie mai Iare decât mutarea 
normală II ... 0-0·0 . 

Albul capăIă W1 <llac foarte 
primejdios, care nu este uşor 

de parat I)Cntru negru. 

12. Ce5:t7 

Mutafea 12. g4 era conside
rată îna inte foarte tare din cau
U) 12 ... Dd5 13. C:17, R:17 14. 
Cg5+ c u avantaj pentru alb, 
de ex. 14... Re8 15. C:e6, Rd7 
16. N141, Nd6 17. N:d6. cd 18. 
ig. Thg8 19. 14 (Temş şi Lebe. 
dinţev contra Borovol şi Ya
novski, 1901 ; sau 14 ... Rg8 15. 
C:e6. Cei 16. C:c7!. C13+ 17. 
Rhl, De6 18. 17+ . R:17 19. Te6 

(Temş) . 

Mai. tâ1'ziu s'a descoperI! el 
la 12. g4 negrul poate continua 

mai Iare. şi anume 12 ... D:g4+1 
13. D:g4, N:g4. deoarece şahu
rlle 14. Cd6+ , Rd7 sau 14 
Cc5+, Ne6 15. C e6, le 16. 
C:e6, Rf7 17. C:c7, TeS dau a. 
vantaj negrului. Deaceea albul 
trebue să joace 14. fg. N:g7 15. 
CI6+, RI8 16. C h7+ (conti. 
nuarea 16. C:g4. h5 dă avantaj 
neeTului) 16 ... T:h7 17. C:h7+. 
Rg8 18. Cg5, Cb4 19. Te7, Cc2 
20. Tbl şi poale spera In cel 
mai bun ('~z numai la egalitate 
lFellitzch). 

12. 

13. Ce4-2"5+ 
Re8:t7 
~f7·gB 

o altă varianlă survine după 
13 ... Rg6. 

aII II II 
IlUIII. 1 

.41.10 ... . . •. ~ .1 .. •••• UU.DAD 
tii I!!I'ilfD m 

Dacă a,lbul joacă acum H. 
C:e6. .tJunci după 14 ... gl ne · 
grul capă tă avantaj, de ex. 15. 
C:c7, Nb4 16. Nd2,' N:d2 17. 
D:d2. Tad8 18. Ce6, Td6 19. 
Cf4+ . Rf7 sau 14. g4, Da5 16. 
N14 , Nd6 17.DI3, Tae8 18. Te2, 
Te7 19. Tael, The8; HoIzhau-

. sen-Lasker, 1908. 
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Deaceea este mai tare 14. 
Ig!. N'g7 15. Ţ,e6+ . NI6 16. 
g4. Dd5 ('negrul trebue să păs

treze atacul asupra punctulJi 
f3) 17. Ch3! (mutarea lui Ma
foeZY. care asigură albulut a_ 
vantajul; slab este 17. f4, Rg7 
18. f5. Tae8 19. T:e8, T:e8 şi 

daca acum 20. Ce6+. atunci 
20 ... Ţ,,6 21. le. D,,6 22. N14. 

' De4 cu atac puternic pentru ca. 
litatea sacrificată; mai bine 
decât schimbul 19. T:e8 este 
probabil 19. Oei, deşi şi după 

aceasta negJ1ul p.ăsl reazli şanse 

bune) 17 ... Rf7 18. Cf4, Dc5 (şi 

după la ... Dd7 19. g5. Ne5 20. 
Oh5+ . Rg8 21. Dg4, al bul. 
după Tartakower, capliU un a
toc care li asigură ' avantajul) 
19. Df3 (a fost l ncerca tă şi mu
tarea 19. b4. dar după 19 ... cb 
20. ab. The8 ne~rul cap.1iIă un 
joc bun) 19 ... Thf8 şi acum nu 
20. H6? R,16 21. Cd3+ . Rg7 
22. Nh6+. Rha 23. NJa. D,la 
cum recomandă teoria, cu po-
7.i!ie ceva mai bună pent ru ne
g"'. ci 20. De4!. Rga 21. Ch5 
cu .atac decisiv pent ru alb 

(Keres). 

14. g2-g41 

Mai sla b este 14. C:e6. Te8! 
15. Ig. N'g7 10. Ce? T,e l + 

17. D:el, NeS 18. Cd5, Rf7 cu 
avantaj pentru negru (Ţemş). 

14... Of5-g6 

Negrul are <Ici două j:osib:lî · 
tă!i de a p~erde rapid partida, 
şi anume: 14 ... D:g4+ ? 15. 
0 :g4, .N:g4 16. 17 cu mat. sau 
14.. D16? 15. Ţ,e6. Dda 16.013. 

Dd7 17. Te7!! şi câşt:gă. 

Mai slabă decât mutarea din 
text este deasemeni 14 ... Dd') 
15. T:e6 (foarte tar~ este şi 15. 
C:e6, de ex. Ce5 16. f7+ !. R:f7 
17. Cg5+. Rga la. Ţ ,e51 . D,e" 
19. Of3 şi câştigă) 15 ... gf 1(, 

H6. Ng7 l7. Tl5. Dd7 18. De2. 
d3 şi acum nu 19. De6+?, 0:e6 
cu un final aproximativ egal. ci 
19. De4!. Cd4 20. Tl7. Ce2+ 
(mutărilor dam ei urmează 21. 
T:g7+ urmat de 22. D:d4+. 
iar In unele variante poatt' fi 
jucat In prealabil şi cd) 21. Rfl 
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cu pozitie câştigatii pentru alb 
(I\eres). 

15. f6 'g7 

Multi recomandă 15. T:e6, gf 
16. or3, cantinuând, de ex . cu 
16 ... Ne7 17. h4. Ce5 IS. Te51. 
fe 19. Dd5+ urmat de Ce6+ 
sau 16 ... Ce5 17. T:e5, re 18. 
Dd5+. Rg7 19. Ce6+. RgS 20. 
CdS+ !. Rg7 21. D,e5+ cu a. 
va ntaj. 

Cwn a arătat lnsă Tartako. 
wer, negrul poate continua 
mai tare cu 16 ... Rg7! ; dacă a
cum 17. h4, atunci simplu 17 .. . 
h5! cu avantaj pentru negru; 
dacă însă 17. Ce4, atuncj 17 .. . 
Ne7; de considera! este şi 17 .. . 
Ce5. 

Cu mutarea din text alb ul a+ 
proape fOr1!ează câştigu l cali
tăţii. 

1S ... Ne6·dSI 

Mutarea aceasta găsită de 
Rublnstel n coostilue cea mai 
bună apărare. 

Rlu este 1S ... N'g7 16. 1",e6. 
NI6 17. Ce4. TIR IS. gS şi al· 
bul câştigă. 

16. gHSD+ 
17. CgS!h3! 
1S. Ch3·f4 

RgS,h8 
·NfS·d6 

In carlea sa "Die Hypenmo. 
derne SchachparUe", Tartako· 
wer apreciază această pozitie 
in favoarea a lbului şi pentru. 
a demonstra această aflrma1ie 
aduce următoarele vari31nte: 

1) 1S ... N,14 19. N,14 . TIS 20. 
Ng3! (<mai s tab a jucat adver· 
sarul meu Intr'o partidă prin 
corespondenţ ă din 1934, 20. 
Ne5+?, C:e5 21. T:e5. Tf4 cu 
avantaj pentru negt1u) 20 .. _ Nf3 
21. Dd2. N 'g4 22. c3. d3 23. Te3 
cu calitatea In plus şi avantaj . 

2) IS ... Dh6 19. ChS. Dg6 20. 
Nf4, Tg8 21. Ng3 cu avantaj. 

Variianta aceasta nu este Insă 
convingătoare, dacă negrul joa · 
că 20 ... Tf8! 21. N:d6 (sau 21. 
Ng3. Nf3 urmat de D:g4) 21... 
cd 22. eg3, Tf4 şi avantajul 
este de partea negrului. In loc 
de 20. Nf4 albul poate merge 
la repetafea mutări lor 20. Cf41. 



144 APARAREA CELOR! CAI; 4. C .,3 

Og6 21. Ch5 elc., ceeace dă re
miză; dar cu acea61 a se răs

toarnă afirma!ia lui Tartako
wer despre avantaljul Hlbuhlli in 
poziţia din <liagramă (Keres). 

In plus trebue observat ră 

negrlul nu este câtuşi de putin 
obNgat să se mulţumească CII 

remiza. El poate continua cu 
SU!CCeS J 8 ... Df7! J 9. C:d5, 0:d5 
amen~n!ând In primul rând 20 ... 
Î.eS. Dacă albul împiedică a
ceasta prin 20. f4, (llunci este 
foarte neplăcuU mutare<1 20 ... 
Nc5, Iar după 20. De2, d3 este 
Indoelnic pentru alb 21. De6 sa J 

21. De4 din cauza 21... d21 . 
Albul poate să joace 20. c3, dar 
şi atunci 20 ... Tf8, ameninţând 

21. .. N:h2+ !. dă negrului Ull 3 . 

tac puternic. După cât se pare, 
atacul negruilli este sufiden! ~n 

1fI. 

(1 .••• 5 2. Cfa Cc6 a. Ne4 Cf6) 

4. eb l-c3 

Această mutare nu estle deo· 
sebit de bună, dar este suflclen
!ă pentru egatitate. Mali, slab 
este ln orice caz 4. O-O, C:e4! 
5. d4 (sau 5. Nd5, Cf6 6. Noc6, 
de 7. C:e5, Nd6 eu avantaj pen
tru negru) 5 ... d5 6. De2, Ng4 

toate va riantele pentru a Inde_ 
părta cel PU!il1 p:rhnejdia pier
derri (Keres). 

Cu aceasta lnche:em analiza 
atacului lui M. Lange. Am vă

zut că variantele acestui atac 
SlJIllt foarl€ complicate şi rami
fieale şi că alacul şi contra
iltacul se succed cJ.ealunguJ lor 
cu o iu[eală aprOape caleidoseo
pică . In anatiza unor llstfel de 
vari,wnte este uşor ~ă se iacă 
Rreşeli. Cu această rezervă 

- conform situaţie i (k' astăzi 

a teoriei desehlderi~or - St! 

poate considera a tacul Iw M. 
La:nge ca neprilrne jd~os pţmtru 

negru. Trebue însă tinut seama 
că pentru respingerea dac·ului 
negrul are nevoie de un joc 
precis şi de cunoşt:.n(e largi 

teoretice. 

şi negrul are chiar un joc mai 
bun. 
După 4. d3..negnul poate tre

ce in partIda italiană (4 ... Ne5) 
sau unga ră (4 ... Ne7), dar el 
t rebue să se abţină dela. 4 ... d5, 
care este prematur'ă şi dă aU>u
lui un joc ceva mat bun după 

5. ed. Cd5 6. O-O. 
4 ... 
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Ş i aci negru l poate trece In 
var :anlele parLidel itaHene sau 
unga r!e, dar mutarea din text 

o.{'s te mai simplă. 

Posibil este deasemeni 4 ... 
Nb4 5. 0·0, 0·0 6. d3, N,,3 7. 
bc. d5! 8. eel, C:d5 cu joc a
prox::mativ ega l ; Leonhardl
Schlechter, 19 11. 

5. Cc3:e4 

Rau t:ste 5.N:f7+. R:f7 {i. 

·Ce4. dS! 7.egl (dacă 7.CegS+ , 
atunci 7 ... Rg8 urmai de h6, iar 
da că 7. Cfg5+ . atunci 7 ... Re8 
9. 013, De7 - In am bele cazu ri 
cu avantaj pentru negru) 7 ... e4 
8. Cg l. h5 cu avanta j clar pcn

-tru negru . 
Sacrificiu.' 5.0-0, C:c3 6,dc 

nu este core<:t. de ex. 6... 16 7. 
Ch4 g6 B. 14,IS 9:03 dar nu 9. 
C:IS,dS!) 9 ... e4 10. CgS, NeS'" 

:11. Rh!, De?! (slab este 11. .. 

[)f6 12.DdS!, amenln!ănd 13. 
C:h7) 12.b4 , Nb6 13. a4, a6 
14. Na3, Cda cu avantaj pentru 
negru. 

5 ... d7-d5 
6. Nc4-d3 

Mai slab este 6.Nb5, de 7. 
C:e5 din cauza variante: Indi
cate 'in " Colljn" 7 ... Dg5 (se 
poate şi 7 ... Dd5 8. N:c6. bc 9 
d4, Na6 cu joc bun pentru ne· 
g ru) După 7 ... Og5 se poate 
j uca 8.d4, D:g2 9. TII. a6 la. 
N:c6+ . bc I1.Dh5, Nh3! cu a· 
va ntaj cla r pentru negru . 

6 .. _ d5 :e4 

Se poate juoa şi 6 ... f5 :. 
Ce3, e4 B. NbS, el (B ... d4 9. 
C:e4, le 10. De2, Ta rtakower 
Keres. Zandvoort, 1936, sau. 9. 
CeS, Dl6 10. Cc6, be II.Na4, 
de 12. de In favoarea albului) 
9. 0 :13. Ne6 10. O-O. Dd7 cu joc 
aproximativ ega l; Ta rlakower_ 
Spielmann, 1911. 

7: Nd3,e4 NIB-d6 

Negrul poate juca şi 7 ... Ng4 
8.h3, N: f3 9.0:f3 , Dd7 deoare C(' 
10. N:c6, bc 11.0-0, Nc5 12. 
Dg3, f6 13.d3, O-O, dup ă Krause 
nu dă albu lu i n ic iun avantaj . 
Deaceea Ta rltakower recomandă 
In locul schimbului 10. N:C'6. 
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muta rea 10.c3, care dă albului 
perechea de nebuni şi şans\! 

bune de atac. 

Interesant este deasemenl 7 ... 
Ce7 8.c3 IS 9.Nc2. Cg6. 

8. d2-d4 

Dacă albul joacă mal !ntâi 
8.N:c6+, bc şi numai după a· 
ceasta . 9. d4, pentru a Impiedica 
luarea la d4 cu catul e6, atunci 
el dă negrulul posibiHtatea să 

joace 9 ... Mi şi să capete şanse 
mai bune. 

8 ... e5:d4 

ContInuarea obişnuită, dar 
şi 8 ... C:d4 merrU considera tie, 
siblHtatea N: h2+ şi D:e4) 12 .. : 
Te8 (sau 12... NeS 13. Dd3.1; 
12. 0·0, Ne'S, albul trebue ;; ă 

aibă In vedere. Intre altele, po_ 
lI. Ne3. De7 12. 0-0-0 (după 

de ex. 9. C:d4. ed 10.D:d4,· 0·0 ' 

14. NdS+ . Ne6 IS. Thel. Rh8 
16. N:e6. 0:e6. ca ln partida 
Cigorin-Forgacs, 1906, în care 
albul ar fi putut- egala jocul cu 
17. Rbl) şi acum, după Tarta· 
kower. 13.Nf3 dă un joc a·p roxi 
mativ eg&!. 

In practica turnee lor au fos i 
Incercate conlinu-ări l e: 13. NdG, 
NeS 14. Da4. c6 IS.NI3. NeS. 
Tartakower-Atkins. 1922, sa'u 
13. The l, Ne6 (dar nu 13 ... 
0:e4? 14. Nh6 cu câştig) 14. 
Dd3 (mal bine 14.NdS) IL 
Tad8! 15. De2, Df6 16. Dh5, h6 
17. Oa5, Ng4 18. f3, T:e4! Ţar· 
rasch.Marshall, 1912,- ln am
bele cazuri cu poziţ i e mai bună 
;>entru negru. 

9. Ne4:c6+ 

Dacă direct 9.C:d4, O·O! alb ul 
poate să intre In greu tăţi, de
oarece nu merge 10. O-O din 
cauza 10... C:d4 Il. 0:d4. 
N:h2+ , iar după 10. C:c6 estI:! 
foarte tare sacrH'iciul de pion 
10 ... Dh4! 11. N:h7+, D:h7 12. 
Cd4, Td8 13. Oe2, c5 cu ata.c si . . 
perechea de nebuni. Oeasemem 

după 10. Ne3. Dh4! II.N:c6, bc 

albul mai trebue să treacă 

pe-ste unele greutăţi ; Ta rra-scl1~ 

Lasker. match, 1916. 
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9 ... 

10. Ddl ,d4 

11. O-O 

b7:c6 

o-o 
c6_c5 

Dease.meni 1 L. Nf5 12.b3, 
c5 13. Dc3, Dd7 14. Na3, Db5 
15. TreI, Tfe8 16.Ce5; Tarltako· 
wer_Reti , 1920, dă neg-ruJui un 
jOc aprox!imativ egal după 16 ... 

. Te7 17. CC4, Tae8. 

Posibil este şi Il... TeS 12. 
b3, 05 13. Dca, T'6 14. Nb2, 

• Tg6 15. Trei, Nb7 cu atac pu· 
ternlc pentru negru; Sozit!1-A. 
RabinovieÎ, Moscova, 1924. 

12. Dd4-c3 • Nc8-b7 

Şi aci manevra Tf8_e8. e6-g6 
este probabil. In favoarea ne-

2rului 

13. b2-b3 

14: Ne l-b2 

DdB-d7 

17-16 

(vezi diagrama din col. II-a) 

In pozitia din diagramă ne
grul are, lliră IndoiaU, şanse 
mai bune In jocul de mijloc. 

.deoarece nebunii dl ocupă po' 
zitii puternice de atac. Şan se I .. 
albului se află In final, cinC! 
negrul poate avea greutăţi In 
legătură cu a'părarea pionilor 
săi slabi dE: pe flancul damei . 
In general, pozi\ia negrull1i tre_ 
bue consid-eTlată ca ceva mai 
bună, lucru care este ară l at ş i 

de un exemplu din practică . . 
TartaKower - BogoJiubov, 1922 : 
15. lad1. D15 16. D04+ . Rh8 
17. Ch4, Dh5 18.h3 şi acum prin 
18 ... f5! negrul ar f~ . putut că· 

păta avantaj, deoa .. ece calul 
a Ib dela h4 sUi exceptional 
de r.au. 



PARTIDA SCOŢIANĂ 

1. eLe4 
2. CgHŞ 

e7-e5 

CbB-c6 

In această ,poziţie am exami
nat mu.Urile 3.Cc3 şi 3. Nc4 şi 

am ajuns la concluzIa că ele 
:i lmt putin eficace !X'ntru obF
nerea avantajulul. 

Am am1lnlit deasemeni că 

pentru a obtine avantajul, sin

g'ma pos!bilita1e pentru alb 
constă In <llacuJ punctului e5 t 

ceeace fixează fortele .negrulul 
la apărarea lui şi nu le dă fim
pul necesari pentru a reaha in
tentii agresive. 

Una dlrrtre mutărlle care 
atacă punctul e5 este, Intre ai
tele, ş] m"utarell : 

3. d2-d4 

(vezi diagrama d:n col. II) 

eliTe duce la partida scoţiană. 
Această metodă de atac a 

punctu lui e5 este însă greu de 
recomandat, deoarece ea permi
te negrului să scape de presiu-

nea asupra punctului e5 prIn 
scll!.mb. 

Acest schimb n'ar fi. in sine, 
dezavantajos pentru a lb. de
oarece In urma lui rămânând 
pionu·l alb e4 Impotriva po!onu
lui ne~nu d6, albu l ar păstra un 
oarecare 8,":ant-aj în centru, ~ 
desigur Insă, numai dacă negrul 
ar fi [or!at la mutarea d7~d6 ~i 

n'ar reuşi să rea~!zeze Inainla
l1P.i'I d7-d5 prin care egaLează 

jocul. 

Dar , cum această Inaintare ' 
nu poate fi lmpiedicată până la 
urmă, trebue recunoscu.t că · 
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part~da scot~alf1ă cons~:,lue pen
iru alb numai un.a din nume_ 
roasele căi care duc la joc egal, 
dat nu ma i mult. 

3 ... . e5:d4 

Ma'j slab ~ste 3 .. _ C:d4, de
oarece albul nu joaca 4. C:e5, 
Ce6! 5.Nc4. Cf6 6.Cc3 (sacr:
fic:ul tentant 6. C:f7, R:f7 7. 
N,.6+ , Ro<-6.8 .• 5, Cg8 9. Cc3, 
dS nu este corect) · 6... Ne7 
7.0-0, O-O cu joc aproximativ 
egal, el 4. C:d4. ed 5. D:d4 (de
asemeni de consider.ad este 5. 
Nc4) 5 ... d6 6. Nd3 cu libertate 
mai mare de mişcare şi poz:ţ;e 

ceva mai bună . 

Interesa nt ă estt' Inccrcnrea 
3 ... d5, pentru a r ăsp u·nde la 4. 
Nb5 Cl! 4 ... ed 5. C:d4 (sau 5. 
D,d4, de 6. D,d8+, R,d8 7. Cg5, 
Cd4!) 5 ... de şi dup ă 6. C:c6, 
D:dl + 7. R:dl, a6 8. Na4, Nd7 
negrul ob!ine un joc aproxima
tiv egal. 

Albul poate cont :nua Insa 
mai tare: 4.C:eS! . C:e5 (sau 4 ... 
ne 5.Nb5 cu avantaj pentru alb) 
5. de. de 6. D,d8+ , R,d8 7. C,3 
cu a.vantaj clar (Keres). 

4. Cf3,d4 

Interesant este 4.Nc4 care 
duce la "gambitul scoţian" N(
grul răspunde cel mai s?mplu 

4. .•• Ci6 trecând in ilpararea Ct::
lor doi cai, dar niCi trecerea in 
partida italiană prin 4 ... Nc5-
nu este rea. 

Nu este b:ne 4 ... Nb4+ 5. c3 . 
dc 6.0-0! (mal slab este 6.bc,Na5 
( eS, Cge7 şi negrul păstrează 
avantaj atât după 8. Cg5,C:-eS. 
cât şi după 8.Na3, O-O) eu atac 
foarte puternfc pentru alb. de 
exemplu: 

• • tlli* • •• 
111111U . 111'U 

• • • • II!! 
• •• II 

1I1!!,IIAII iii • m .~. 
Alli • nAtii 
Il! 01.1. '11'11 g f!ii 

1) 6 ... cb 7. N:b2, 06 (m a i 

slab este 7 ... Nf8 8. Cc3. sau. 
7 ... f6 8. e5~ sau, Insfârşit. 7 . .
Rf8 8.e5, şi albul tire, in or'r-e 
caz, un atac mai mult decât su
ficient pen tru pionri sacr:ficaţi> 

8. Cg5, O-O· 9. e5. C:e5 (tlacă 
9 ... d5 10. ef, de 11. Oh5. h6 
12. Ce4 cu pozi tie câştiga tă 
pentru alb) 10. C:c5, d5 şi acum 
nu 11. Nd3, Cg4 12. Cf3, C:e5 
13. C:e5, Of6, cum recomandă 

"Bi!guer"_ul, cu şanse de r~\ 

miză pentru negru. ci l 1. Dc2. 
g6 (după 11. .. d.c 12. Tdl albUl 
câşN.gă uşor) 12. Nd3. Cg4 13_ 
Cf3, C:e5 14. C:e5. Of6 IS.f4 ~ i 
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. 4. ". Cg8-f6 

Apărarea normală şoi, după 

cât se par-e, cea. mai simplă cale 
pentru obt:nerea egalitătii, de
oarece prin această mutare ne
grul pregăte~te Inaintarea d7 -d5. 

O mulare bună este ~i 4 ... 
NcS, In timp ce 4 ... Dh4 duce la 
av>antnj pentru alb: aceste coo_ 
tinuări le vom examina În ru· 
bricile II şi III. 

Cont:nuarea 4 ... C:d4 5,D:d4 
:!ste favor abilă alb ului, ~um am 
arătat Î n comenta riul dela mu
tarea a 3·a a negrului. 

~ . 

5. Cbl -c3 

Mutarea 5. C:c6 es te exami
nată In rubrica B. 

Mai slab este 5.eS din cauza 
5 ... C:e5! (mai rău este 5 ... Oe7 
6.14, d6 7. NbS, Nd7 8. N,,6, bc 
9. O-O, de 10. le, Cg4 II. Cc3, 
Dh4 12. Cf3! cu avantaj pentru 
alb: Alehln-Cohn, 19 [2) 6. Dc2. 
De7 7. C15, Db4+ (după 7 ... 0e6 
8.Cd4, Dd5 9.CbS,Rd8 !O.Clc3, 
albul după Alehln, capătă atac 
pentru p:on) 8.Cc3, dfi ('li avan 
taj pentru negru (Schled 1Ier). 

1. 

5 . Nf8_b. 

Mutarea aCf'asta este mai · 
energică decât 5 ... Nc5 6. C : c6~ 

bc 7. Ng5 cu joc aproximativ 
egal. Ea urmăreşte realizarea 
planuluI strategic al negru ~ ,ji. 

care const ă In Inainta rea d7-d5. 

6. Cd"'6 

Albul este aproape foqat la · 
acest schimb. deoarece a.ltfel :. 
este foarte greu să apere p:on ul 
e4. Astfel, de exemplu, după 6. 
Ng5, h6. el este forlat fie să , 
aleagă continuarea (avorabH;l 
negrului 7.N:f6, D:f6. fie sI' 
piardă un pion: 8. Nh4, g5 9. 
C:c6, bc 10. Ng3, Ce4 11. Dd4,. 
N:c3 + 12. bc, O-O! etc. 

6: .. b7 :cb 

7, Nfl -d3 
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Inaintarea 7.e5 este favan.! _ 
·bită tlumai negru lui, din cauza 
7 ... De7, dan nioi 7.Dd4. De7 8. 
f3, c5 9. Df2. O-O l1U-4 ca'uzează 

nici un fel de griji. 
Nepericulas pentru negru esle 

~i 7.Nd2, O-O 8. Nd3, d5 9. f3, 
Aleh :~l-Alexander [937, deoarec..: 

pe lângă conl-inuarea din rM
tidă 9 ... de 10. C:e4, C:e4 [I.re, 
NcS negrul poale ab!ine o pozi
tie de remid şi ('u 9 ... N:c3 la. 
N:c3, de urmai de C:e4. 

7. ... d7-d5! 

Negrul şi..a reabat ideia de 
deschidere şi obţ:ne joc egal. In 
'locul mutării d:n text se poate. 
juca şi 7 ... O-O 8. O-O. d5 ceea

-ce duce la aceeaşi .pozitie. 

8. e4:d5 

După 8.e.1., Cg4 9. O-O, O-O (e 
posibil şi 9 ... NeS, amenintând 
Dh4 la care albul răspunde cel 
ma i b:ne 10. Nf4, g5 IL Nd2! şi 

negrul Incă n'a scăpat de grija 
.ca lului g4) [O. Nf4, f6! negrul 
-<.:apăIă un jec foarte bun (Euwe) 

8 .... c6:d5 

Pos:bilă este şi mutarea lu! 
Rogoliubov 8 ... De7 + 9. De2 ş: 

acum IlU 9 ... D:e2+ ? la. R:e2. 
cd (deasemeni dtJp~ la ... N:c3 
ll.bc, ccl 12. NH3! pot!!ia albll-

lui este preferabilă; relat'IV cel 
mai bun răspuns esre 10 ... C: J5) 
II. Cb51 (In paTtida Bogoliubov
Euwe, 1928, albul a, continuat 
mai slab r l.a3, N:c3 12.1x: , O-O 
13.Ne3. Te8 urmat ele Ce4 cu 
cgalHate) II... Rd8 12. Tdl, c6 
13.c3 cu avantaj pentru a lb. 
Spielman-Lasker. Moscova 193:;, 
ci 9 ... C:d5 (şi 9 ... cd 10. O-O,D:e2 
Il. C:e2, C5, ca In rartida Spi~l. 
mann-Bogo!iubov, 1922, este 
acc.eptabil pentr u negru) 10. 
D:e7+. R:e7 Il. a3. NAS 12. 
Nd2, C:c3 13. N:c3, N:c3 + U . 
bc, Ne6 cu eg.alare rtepl : n~: 

Spielmaill-Rubinstein, 1922. 
Varlanl-eJe de miM sus consli

t ue un bun exemplu care Mată 
câl de uşor ohti.ne negrul ega
l·: tal ea. In partida scot:ana, 
alun cl când lşl urmăreşte pia
nul strategi c, oare constă numai 
In reaEzarea Inainlării d7-IIS. 

9. O-O o-o 
10. Nc l_g5 

(vezi diagrami} dLn p.ag. 153) 

10. Nc8-e6! 

Mutarea aceastâ este consi
derată ca cea mai bună pentr u 
respingerea ameninţărilor IL 
N:t6 şi II. C:d5. Să examinăm 
şi a-Ite posibî l ită!~ : 

1) 10". Ne?? Il. NJ6, N:f6 
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12. Dh5. h6 13. D:d5, D:d5 14. 
C,d5. N,h2 15. Tabl. NeS 16. 
Tfel, Nd6 17. Ce7 + şi albul 
are un avantaj da:!', 

2) 10 ... N:e3 IL he, h6 (slab 
este IL. Dd6, Maroczy-RubLn· 
stein, 1929, deoarece după 12. 
NJ6, DJ6 13. DhS: g6 14. D,d5 
Ne6 15. Dd4 albul câşt igă un 
pion eu poz:\ie h Lillă) 12. Nh4, 
TeS 13. c4! şi după 13... dc 
(daeă 13 ... d4, alunci 14. Df3; 
poglblI este IÎnsă 13 ... c6) 14. N:C4 
albul cu perechea de nebuni 
n'are probabil. decât un [·inal 
ceva mal bun. 

EI nu poa·te obţine mai mult 
nici prLn 13. Del, Dd6 14. N:f6. 
DJ6 IS. Da3, De7 16. Da5, c5; 
Bllll11enfeld şi . Pavlo\'-Capa
blanca, Moscova 1914. 

Mutarea 13. Df3? este gre
~IU din cauza 13 ... g5! 14. Ng3. 
Ng4, de eli:. 15. N:d. N:f3 IIi 

N:dS, Ta:dS 17. gf. TeS cu avan · 
taj pentru negru; Făhndrich şi' 

Kaufmann _ Capablanca şi Reti. 

1914. 
:-l) 10 ... c6 Il. Df3 (se poate 

juca deasemeni II. Ce2; va
rianta aceastil cu ramificaUn~ 

ei o vom Ilustra prin câteva 
exemple din practica tUflneelor 
la sfârşitul acestui comentariu,. 
su b rubt1ica 3a) 11... Ne7 (dur:! 
Il ... TeB 12. NJ6. DJ6 13.DJ6, 
gf 14. Ce2, Ng4 .neg rul a obti· 
nul egalitate în pa rtida Splel. 

man-Balogh, 1930; .poslbil est~ · 

şi Il.. . h6 12. N:f6. D:i6 13. 
D,16. g l 14. Ce2, TbB 15. 
a3, CCI In par\Jida Marehall
Spielman. 1927, In care negrul 
după 15 ... Nd5 ar fi putul ab· 
tine un joc aproXl~mativ egal) şo ; 

acum: 

a) 12. Tfe 1, Tb8 (posibil csit!' 
şi 12 ... Ne6 13. (.e2, h6 14. Nh4 
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::.5 cu joc bun pentru negru, lu 
dovlc'i.Romanovski, LeningrAd 
1933; primejdios <,sle 12 ... h6 
13. N,M6, gh 14. 0.3, Nd6 15. 
D:h6 urmat de Te3 cu atac pu· 
ternic, având asigurată remizl1) 

13. T ab1. NeG (remiz ă ş: nimic 
mai mult d ă 13 ... h6 II. N:h6, 
gh 15. De3. Nd6 16. D,h6. Tb4! 
17. Dg5+; ROOlanovsk:.Capa
blanca. Moscova 1925) 14. h3, 
~.5 (In 'partMa St.tItanbeef· Tho
mas, 1930, a unmat 14... Ce8 
15. N:e7, O:e7 16. Cc2, Df6 cu 
joc egal) ş~ după Tb6 negrul 

-a re o oarecare j ·n l ţiatlvă. 

bl 12. Tael. Tb8 13. Cdl (slab 
<s le 13.b3, Nb4! 14. Nd2, c51 
13... Te8 (Ia 13... Ng4? decide 
14. N:f6!, )ar dad 13 ... 116 con
tinuarea 14. N:h6, gh 15. De3. 
Nd6 16. D,h6. Tb4 17. 14! d ă al 
bului un !atac doeelsiv) 14. h3, 
NeG 15. Te2 cu un joc ceva mai 
liber pen tru alb; Spielmann
Ya tes. 1926. 

3a) După 10 ... c6 albul poate 
juca în loc de 11.0(3 şi 1 LCe2. 
Mutarea aceasta este mai pa_ 
sivă ~i pe,mit~ negru lui să ega· 
leze u~or jocul de ex.: 

(vezi diagrama din col. II) 

al 1l...Nd6 12. CH4, Nd7 13. 
Df3, NeS 14. Cf5, Dc7 15. Tael. 

" • .1. • •• 
fi • • 1 11 1 .1. lIIii •• 1. R.· • •• • .t. • 
AD A.€lDAD 
g .'iiI'.l:IilI 

Tae8 cu egalitate; Nimzov ic\ 
Spielmann, match, 1905. 

b) 11. .. h6 12. Nh4, Te8 13 
Cd4. Nd7 14. D13. e5 15. C15. 
N:f5 16. N:f5 cu joc egal; Nim. 
zovici·Reggio, 1905. 

e) Il... Ne5 12. Cg3, 116 13. 
Nl4, Te8 14. h3. Ncli 15. Dl3. 
Nd6 16. Tlad J CIJI avantaj pent ru 
alb; Nimzovici'Y8Inovski, 1907. 

d) 11... Ng4 12. c3 (sau 12. 
13, Nh5 13. Cg3. Ng6 14. 14, 
N:d3 15. cd, Te8; NimzovJcl· 
Forgacs, 1905) 12 ... Ne7 13.Dc2 
(mai energic este 13. Oa4, Od7 
14. Cd4, Tac8, ca Intr'o partidă 
de malch Mieses-Spie1man,1910 
1n ca re albul ar fi putut obţine 
avantaj cu 15. h3) 13". h6 14. 
Nh4, N:e2 15. D:e2, TbB cU JOC! 
egal; Cigorin.Marshall, Ostende 
1907. 

el II. .. Te8 12. C<l4. Dd6 13. 
Nh4 (după 13. Dl3,Ce4 14. Ne3, 
Dg6 15. 113 , Nd7 16. Ce2, Nd6 
negrul a obţ:nut un joc mal bun 
In pal1i'i da CJgorln.Schlechter, 
Ostende J 907) 13 ... Ce4 J 4. c3. 
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Nc5 15. 13. Dh6! 16. le, D,h4 17. 
o a4. de. cu joc egal; Nlmz().. 
vlci-Telchmann , 1910. 

Variantele de mai sus araU 
ci negrul n'are ele ce să se 
team a nici de continuărUe po
sibile după 10 ... cG. dar muta 
rea din text, 10 ... NeG este şi 

mal tare, deoarece negrul păs
Irează posibUltatea InainUrUi 
c7-c5 Ura. pierdere de Hmp. 

Dac! albul vrea s:i folosească 
mutarea precedenU a negrului 
pentru a câştiga un pion prin 
Il . N:fG. D:f6. atunci atât după 
12. Dh5, g6 13. C,d5?, Dd8!, 
cit şi dupA 12. C,d5?, N,d5 13. 
Dh5, Tfd8! el pierde o figură. 

"Colijn" recomanda IL f4-
dar, dupa părerea lui Euwe. 
după l ' ". c6 J 2. f5, Nd7 Inaw, 
tarea pion ului alb "f" este fa . 
vorabUă numai negru luI. 

Mutarea din ted dă In orice 
caz şanse mai bune negruluL 

11. ... Nb4-e7 
12. Tai-el 

Prea pasiv estti 12. h3. Ia care 
negr ul poate să răspund a: 12 . . 
h6 13. NI., Cea 14. Ce2, NI6 
15. c3, Tb8. van Foreest.Euwe •. 
1933. sa U 12... Tb8 13. b3, efi 
14. Tad!, d4 15. Ce4, Cd5. Kan
GogUdze, Moscova 1935, in am
bele cazuri cu avan"a.j pentru 
negru. 

In suficient este şi 12. TfeI .. 
deoarece dup~ 12 ... TbS apăra 

rea 13. Cd1 este aproape Inac
ceptabU! pentru alb. 

12. TaB-ba 

Remiz.ă dă 12 ... h6 13. N:hG. 
gh 14. Le6, le 15. Dg3+. Rh8 
16. Dg6; Alehln_Laskef', Mos
COVii 1914. 

13. Cc3-d1 
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In această pozi[:e negpul are 
in compa raţie eu apă r area 10 ... 
<.6, un tempo in plus ş-i şanse 

mai bune. 
In or:i.ce caz, albul irebue să 

lupte pentru t:ga larea jocului. 
ceeace , din punctul de vedere ai 
teoriei deschldefii lor, nu poate 
fii considerat un rezultat sa t is
făcător. 

Pe baz a variante lor de mai 
s us se poa le uşor forma con· 
yj'nger ea că pa rtida scoţiană 

mi ~ste primejdioasă pentru 
negru, dacă el se desvoIt ă cU 
pla n şi evită unele curse tac
·Uce. 

B. 

(1. e4 e5 2, ef3 Cc6 3. d4 ed 
4. C,d4 C(6) 

5. Cd4:c6 

Mutarea aceasta este. după 
cât se poa.re, mai lOgică decât 
5. Cc3, Nb4 cu legarea calului 
c3, ceeace in cele di n urmă ducE' 
tot la schimbul la eG. Ş i cu 
acest si·stern de joc negrul nu 
are Insa niciun fel de greutăţi. 

Nimic nu d~ albu lu l lega reI! 
5. Ng5, Ne7, după care apăra · 

Tea pianului e4 provoacă albu lul 
deslule greută!1 (6. Ce3, C:e4!) 
deoa rece 6. C:c6, bc 7. e5 Ce4 
. este evident In favoarea ne_ 
·grUl ui. 

După 5. Nc4, C:e4 se ajunge 
la o varianUi favorab:aă negr u
lui din a'Păra rea celorl doi cai. 

5 ... b7 :c6 

6. NII·d3 

Albul poate juca şil 6.Cd2 
pentru ca după 6 ... d5 7. ed. cd 
să oapete prin 8. Nb5+. Nd7 9. 
N,d7+, O,d7 10. 0·0, Ne7 11. 
Cf3, O-O 12. Ng5 un joc ceva 
ma i bun; Tartakower· Wo1f, 
1922. 

Negrul Insă r ăspunde la 5. 
Cd2 malj tare 6 ... Nc5!, de. ex. 7. 
e5 (7. Nd3. d5 duce la varia·nta 
principală) 7 ... De7 8. Dc2. Crl5 
9. Cb3 şi acum nu 9 ... O-O 10. 
Nd2, aS I l. <rO·O, Nb6 12. c4 ' 
a4 13. Ca 1, a3? ~mai bine 13 .. , 
Cb4) 14. Cc2!. ab+ 15. Rbl ş; 

albul câştigă calul, Tfu:takower 
Rubinstein., 1922, ci 9. .. Nb6! 10 . 
Nd2, aS! l 1.a4 (la 11 . 0_0.0 este 
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10arte tare 00-a4- a3) 11... O-O Mutarea din text es~ cea mai 
12. 0-0-0, Tarta-kower, Ed. Las· energică. 

ker, 1924, după care atât 12 ... 
16 (Alehin), cât şi 12 .. . Te8 ur
mat de f6 (Euwe) dau negrulu ; 
"şanse mai bune. 

Oeasemeni conltnuarea directă 
6.eS. De7 7. De2. Cd5 este fa_ 
vorabilă negt1ulul, de ex. 8. c4. 
Na6 9. De4 (sau 9. r4, Db4+ 
la. Rd l, Nc5 cu aVBlntaj pentru 
negru. ca In partida prun cores_ 
pondenţă Hard :al -SchHfers) 8 ... 
Cb6 la. Nd3, d5 11. ed. cd; sau 
8. Cd2, Nb7 9. Cb3, 0-0-0 (după 
9 .. .f6? 10. ef, O:e2+ 11. N:e2. 
C:f6 12. O-O albul a căpătat un 
final ma, bUIll In partida (le 
match Mieses -Tarr,aseh, 1916) 
10. c4, Cb6 Il. Nd2, Te8 12. r4. 
f6 13. a41, Na6 14. Oe4, Of7 15. 
c5, N:fl 16. cb. M:.eses-Tanrasch 
match, 1916, şi ac\.lJ1Tl in loc de 
16 ... D:b3 17. ba negrul a r f~ 

putut căpăta avantaj prIn 
16" . a61 

6 ... _ d7 -d5 

Se poate juca şi 6 ... d6 7. O-O, 
Cg4 8. Ne2, Dh4 cu joc aprox:_ 
mativ egal, Schleehter-Lasker, 
1896, in timp ce 6 ... NeS este 
ma: slab din cauza 7.e5, Cd5 
8. O-O, O-O 9. Cd2, d6 10. Ce4 
(Fine). 

7. Cbl_d2 

1) Albul poa le obtine un ja..: 
egal prin 7.ed, cd 8.NbS+ (şi ~. 

O-O, Ne7 9.Cc3,0·0 10. Ng5. ('II 

In partida Golmayo-Lasker 1893, 
dă numai egalitate) 8 ... Nd7 ~ . 

N,d7+, D,d7 10. O-O, Ne7 Il. 
Cd2 (mai multe şanse dă, după 
cât se part', conhnu:a.r-ea reco
mandată de Stein itz I I. Ng5. 
O-O 12. c-l, d4 13. Dd3) Il. .. O-O 
şi albu l n'are şanse de <1 obţine 

avantaj. de ex. 12. b3. Tfe8 13. 
Nb2, Of5 14. 03, c5. Mieses
Tarrasch, malch, 1916, sau 12. 
C;3. Tre8 13. b3, Ce4 14. Nb2, 
MaTOczy-Yanovski, 1899 şi 

acum 14 ... Nf6 ar fi dat un joc 
egal; sau, insfârşit, 12. Cb3.c5 
13. Ng5, Tab8 14. Tabl, Tb6 
15. c4, Td8! , Tartakow{'r - Reti. 
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match, 1920 - in toate cazurr!e 
cu joc aproximativ egal. 

2) Nimic nu dă albului 7.De2, 
de (se poate juca şi contin.uarea 
Jiniştită 7 ... Ne7 sau fă'loasa 7 ... 
Nb4+) 8. N,o. (după 8. Cd2, 
Nb4! 9. N:e4, O-O 10. c3, Nd5 
II. N,cS, Tb8 12. O-O, N,h2+ 
negrlU] a obtinut avantaj in par
tida Gruber. Euwe, 1921) 8 ... 
C:e4 9. D:e4, De7 şi perechea 
de nebuni a negrulu! este mai 
valoroasă decăt slăb i ciunile lui 
de pioni: 'Moieses - Teichm!ln, 
1924. 

3) O continuare intel"esantă, dar 

nu prea favorabilă albului este 
7.oS, Cg4 8 .. O-O, NeS 9. 1-:14 
(d"pă 9. De2, Dh4 10. h3, h5! 
I!. Cd2, Dg3 12. C13, h4 13. 
Nd2, ThS, ca In partida Judd
Pillsbury, 1899, sa li 9.h3?, C:c;i! 
10. Tel, DIS I I. 0.2, O-O 12. 
D,e5, DJ2+ 13. Rhl, N,h3! q 
In partida de match Delmar
Lipschutz, 1890, negrul obtine 
un atac foarte pLrternk) 9 ... g5 
(cel mai simplu este aci 9 ... f61 
10. ef, O-O cu poziţie ceva mai 
bună pentru negru) 10. Nd2 
(dup ă 10. Ng3. h51 negrul are 
un 8tac putemic) 10 ... Ne6 1 J. 
De'2. TgS (bine cstl~ şi 11 ... h:; 

12. b4, Ne7 13. h3, ChS H . 

D,h5, Rd7) 12. h3. Ch6 13. Dh5, 

CIS 14. D,h7, Tg7 IS. Dh8+, 
Rd7 16. D:d8+ . T:d8 cu atac 
foarte puternic: consultant!
Lasker, . 1899. 

7. 
8. o-O 
9. Ddl-f3 

La, 9. h3, TeS 10. Dl3 urmea_ 
z ~ 10 ... Cd7! cu joc bun pentru 
negru. 

Suficient pentru egalarea jo · 
cului este 9. ed, cd 10. Cb3, Ng4 
Il. Del. Te8 12. De3, NbS 13. 
Ng5 ; T:utakower-ReU,. 1920. 

9, Cf6-g4 
10. e4:d5 

Ma'Î. slab este 10. h3, Ce5 11. 
De/2, Te8 12. e'd, ed 13. Cb3. 
NdS 14. 14, Cd3 IS. D,d3, aS 
cu Hvanta j pentru negru ; Ma· 
roczy-Tartakower, 1920. 

10. Dd8_dS 

Desigur, nu 10 ... Ce5 din ca u
za IL N:h7+, ci 10 ... cd 11. h3 
e>alre dă albu~ui un joc ceva mai 
bun. 

11. Df3-g3 
12. h2'g3 
13. Cd2_D3 
14. NCl-f4 

Dd6'g3 
c6:d5 

Nc5-b6 

(vezi diagrama din pag. 159) 

Până aci ca În Rartida Tarta-
kower-Jakobs!!n , 1923, In ca re 
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şi după 15. c4! a căpătat o po
zitk mai slabă. Trebui.a jucat 
14 ... Ne6!, !mpiedicând c2_c4 şi 

obţin ând o poziţie cel puţin t'

ga lă, dacă nu mai bună (Tarta · 
kowerl). 

Avem impresia !nsă, că du pă 

1 S. Na6!, amen inţând. Intre a l· 

tele, cu !nainta,rea a·2_a4_a5. 

albul capătă un contra-joc su· 

Iflegrul a continua t cu 14 ... Nd7 fic·ient pentru egalare. 

(J. e4 e$ 2. Cf3 Cc6 3. c!4 ed 
4. C,d4) 

4. Ni8-c5 

Negrul renunţă temporar la 

realizarea .înaintării d7-d5 şi 

Încearcă să folosea scă des volta
rea sa ceva mai bună intr'o 
luptă de figuri. Mutarea oin 
text este suficientă pentru ob
ţinerea unui joc egal. dar ea 
es te mai puţin logică decât 
4 ... C16. 

(vezi diagrama din col. II) 

5. N..: l-e3 

A (ost utilizată şi continu area 
.5. Cb3, Nb6 6. Ce3 (I n porl;da 
Randviir - Bronştein, Pemau 
1947, s'a jucat 6. c4, d6 7. Cc3, 

II. 

Dh4!,~ la 7 ... 0f6 este tare 8.e5, 
de 9. Ne3- 8. c5. dc 9. Ne3, Ng4! 
10. Dd2, Td8 I!. Cd5, Ne6 cua
vantaj pentru negru) 6 ... d6 
(Tartakower recomandă, 6 ... 
or6) 7. Ne2, deşi după . 7 ... Oh4 
8. g3, or6 9. f4, Cge7 negrul 
obţine o poti.ţie mai bună; Seid
I(eres, Riga, 1944. 
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Slab este 5. Cf5?, d5! (b:ne 
este şi 5 ... Df6) 6. C:g7+. Ri8 
7. Ch5 (sau 7. Cf5, N:f5 urmat 
de Dh4 cu avantaj pentru ne
gru ; sau 7. D:d5, D:d5 S. ed, 
Cb4 cu acelaş rezultat) 7 ... Dh4 
8. Cg3, Cf6 9. Ne2 (StiU 9. ed, 
Cg4 10. Ne3, N:e3 1:. ie, C:e3 
12. Dd2. Cd4 13. Nd3. Ni5 şi. 

după părerea lui Steinitz, ne · 
grul are un avantaj simt!,loî) 
9 ... Ce5 10. h3, Tg8 ClI mare a
vantaj pentru negru (Ste:nltz). 

Nimic nu dă allmlui 5. C:c6 
(slab este S. c3, De? 6. f3. N:d4 
urmat de Dh4 + ClI câştigul 

unul pion) 5 ... Df6 (s:mplu 5 ... 
bţ constitue deasemeni o conti
nuare hUIlă) 6. Dd2 (mai bună 

este stmplH:ca rea 6. Df3) 6 ... !JC 

7. Ce3, Ce7 8. Ne4, O-O 9. O-O. 
Cg6 ~i av~ntaju[ este de partea 
negrultJi . 

5. DdB_i6 

După dublul schimb 5 ... N:d4 
6. N:d4. C:d4 7. D:d4. Di6 8. e5. 
Db6 albu l capăU un. ,mic avan
taj. de ex . 9. D:b6, ab 10. Cc3, 
i6 11. Cd5. Rd8 12. ei. G::i6 13. 
C:f6, gf 14. Nd3, Tartakower
Schwartzmann, [929. deşi a
... ând m vedere materialul re
dus, negrul v·a reuşi, probabil , 
să păstreze echIlIbrul. 

N':'gTlI! n'are fnsă ,niciun mo-

tiv să se grăbească cu ega larea 
jocu.ui. De conSboorat es~c 

ideia lui Laskcr S... Nb6. cre: 
exemplu: 

1) 6. C4, Df6 7. Cb.5 şi acum 
nu 7 ... Na5+ 8. Clc3, a6 9. 
Cd4, Cge7 !O. Dd2 eu avantaj 
pentru alb şi nici 7 ... N:e3 B. 
fe. Rd8 9. Cl e3, sau 8 ... Dh4 + 
9. g3, OdB la. Dg4, sau B ... D:b2 
9. Clc3, .ob4 10. C:c7+ urmat 
de CdS. In toate cazuri le cu a_ 
vantaj pentru alb, c i 7 ... a61 8. 
N:b6 (şi 8. CSc3, N:e3 9. fe, 
Cge7 sau 8. Cd6+?, cd 9. N:b6, 
D:b2 In fa:voarea negrului) 8 ... 
ah 9. cb (9. N:c7, D:b2 dă dea
semeni ava ntaj negru lui) dup~ 

care atât 9 ... D:b2 10. bc eb. 
.cât şi simplu 9 ... ch 10. bc de, 
dau ,negru"lLJ'i. un joc mai bun 

(Keres). 
2) 6. Cc3. d6 7. Ne21 (mai 

slabă es~e tendinta spre schimb 
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7. Cd5, 06 8. Cb6, ab 9. Cc6, 
bc 10. Nd3, De7 11. O-O," De5 cu 
avantaj pentru negttu; Mieses
Lasker, Petersburg 1909) 7 ... 
CI6·8.' Dd2, Cg4 9. N,g4, N,g4 
10. 13, Nd7 cu joc egal; Stiel
man-Tarrascll, 1912. 

6. c2-c3 

Interesant este atacul lui 
Blumenfeld cu mutal'ea 6. Cb5, 
ca re dă Insă, la un joc corect, 
avanta j negrului. de ex.: 6 .... 
N:e3 7. fe, Dh4+ 8. g3 şi a_ 
cum: 

1) 8 ... OdS 9. Og4 (după 9. 
Oc3, a6 10. Cd4, Ce5 11. Ng2, 
d6 12. O-O ca In partida de 
match Nimzovici - Sp:elma'nn, 
1905, negrul obtine cel pulin 
joc ega l pdn 12 ... Ce7 urmat 
de 0.0) 9 ... RIS' (mai slab este 
9 .. . g6 10. Df4, d6 11. Nc4 cu po
zitie ceva mai bună pentru alb; 

II - Teori. det(hidtri~or in ,a~ 

Splelman-Rubinstein , 19(9) 10_ 
Df4, d6 J 1. Nc4, Ce5 12. O-O. 
Blumenfeld - \\1. Cohn, 1904, ş i 

acum 12 ... Cf6 13. Nb3, c6 14. 
Cd4. Nh3 15. Tdl, h5 după care 
pozit'ia m:nunată a calull,i la 
e5 In leg ătură cu numeroa.sele 
s l ăbiciuni de pion1 ale albului 
asiguTIă negTului un joc ma: 
bun (Lasker). 

2) 8 ... D:e4! 9. C:c7+ (dease 
meni după 9. Clc3, D:hl 10. C: 
c7+, Rd8 Il. Od6, CI6 12. 
C:a8, Df3 13. Cc7. D:e3+ ne
g~uj , după analiza ~ll'i Barde}.e_ 
ben, stă mai bine) 9 ... Rd8 lO_ 
CaS, O,hl Il. Od6, CI6 12. 
Cd2, CeS 13. 014 (după 13.0a3, 
0,h2 14. 0'0·0, 0,g3, negrul, 
după părerea lui Alehin, stă 
mal bine) 13 ... Dd5 1.4. Nc4 , 
Dd6 15. 0-0-0, f6 cu aVMlta j 
pentru negru (Bardeleben ~j 

C.laparede). 

6. Cg8-e7 

Cu mularea aceasta negnu t 
Încearcă să realizeze tot.uş. ~ 

Inaintarea d7-d5, ceeace Ji dă 
aici un joc cu ma'i multe pe!::
spective decât In variant31 au 
4 ... 06. 

Pentru pararea acestei ame
nin!ări poziţionale albu l are 
mai multe că'i, dintre eaTe vom , 
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examina pe cele ma·j Impor_ 
tan te . 

7.' Ddl-d2 

Contif} uarea 7. Cc2 o vom 
exami na. In rubrica B. 

Slab este 7. Cd2 din cauza 
C:d4 8. ,5, Ce2+ urmat de O: 
e5 şi albul a pierdut un pion 
fără n:cl-o compensatie; la 7. 
Cd2 se poate juca şi 7 ... N:d4 
8. ed, C:d4 9. e5. Db6 10. 0.4, 
Db4! deasemenl cu avantaj e_ 
vident pentru negru. 
Rău este şi 7. Nc4, CeSt 8. 

N,2, bg6 9.0-0, d5! 10. ,d, Nh3 
11: Nf~ 0-0-0 cu avantaj pen
tru' Itlegru. 

Nimk nu dă a lbului şi 7. 
Nb.5, O-Q (interesant este 7 ... aG 
şi g~că 8 .. Na4, atunci Ce5 ' 9. 
De2. C7g_~ -cu avantaj pentru 
negru; Randvii r-Keres. Pe rnau 

1947) 8. O-O, d6 9, Ca3 (Ia ega · 
Jitate duce 9. C:c6, bc 10. N:c5, 
cb 11. Nd4, Dg6; Mleses _ Tar
rasch, rmatcb 1916) 9 ... Dg6 10. 
Te l, ceSt II. Cc2, i5! cu avan 
taj pentru negru, de ex.: 12. ei, 
C:16 13, C:15, N:15 14. N:e5, N: 
e2 15. Dd5+. Ci7! cu ('âştig de 
figură; Mieses-Sergeant, 1935. 

Oeasemeni con!inua rell 7. 
Ne2, d5! 8. O-O, N:d4 (Euwe re_ 
comafldă 8 ... 0·0 9. C:c6, O:c6 
cu joc bun) 9. ed , de 10. d5, 
CeS Il. Oa4+ , c6 12. Ce3, 0·0 
Alehin şi ReilIy-Stollz şi Ma· 
nasson , 1931 dă neg rulu:i un 
joc bun. 
Dacă 7. f4 . atunci 7 ... Dg6 

(acum 7 ... d5 8. '5, Dh4+ 9. 
g3. Dh6 10. Nb5 este iavorabil 
albului) 8, 013, C:d4 9, ed, 
Nb4+ 10, Ce3, d5! I l. e5, Oe2 
12. NCl , Cf5 cu avantaj pentru 
nee:ru (Stein ltz). 

7. ... d7-d5 

Cu aceasta negrul a realizat 
mutarea cea mal importantă In 
a-ceas tă deschidere şi capă tă 

un joc bun. 
Acceptabil este deasemenI7 ... 

O-O 8, 14, d6 9, C:e6, C:e6 10. 
N:e5. de 11. Oe3 şi da.că albul 
are în general vreun ava,ntaj, 
atunci acesta es te mln'~mal. 

Interesa nt este 7 ... N:d4 8. 
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cd, d5 9. Cc3, de tO. d5, Ce5 11. 
Cb5, O-O 12. Ce7; Tb8, l\asl1. 
d~n·Reshevskl . 1936; după 13. 
N:a7, Ng4 14. N:b8, T :b8 ne· 
grul a căpătat pentru caJltate 
un atac putemle şi a câştiga! 
repe<le; dup~ 12. Ng5, Ob6! 13. 
N:e7, Te.8 albul ar fi avut greu· 
tăti, dar conHn'llarea simplă 13. 
Ng5. Dd6 14. Cb5 ar fi dat al· 
bu{ui un joc bun. In varianta 
aceasta o continuare s:mplă şi 

solidă este deasemenţ 9. e5, 
0.6 10. Ce3. 

S. Cd4-b5 

Sau 8. ed, C:d5 9. Cb5, N:e3 
10. re, Ne6 II. e4, C5b4! 12. 
C:e7+, Re7 13. C:a8, Td8 14. 
De3, 0h4+ 15. g3, De4 cu 
mare avantaj pentru, negru. 

8. Nc5:e3 
U. Od2:e3 

După 9. fe, O-O negrul capă. 
Iă deasemeni a.vanla j, de ex. 
10. C:c7, de! (mai slab este 10 ... 
Tb8 II. C:d5, 0h4+ 12. 0121 
cu avantaj pentru alb) 11. C:a8, 
Td8 12. Dc2, Cd5 cu atac deci. 
siv, sau 10. ed, Td8 II. C:c7, 
DeS! 12. C:a8, C:d5 13. RI2, CI6 
cu poz:ţie câştigaU pentru ne
gru (Steinllz). 

9. o-O 
10. Cb5:c7 

Deasemeni 10. Cd2, de 11. C: 
e4, DeS 12.0-0-0, C(51 urma,t de 
Ne6 dă. negru luI un jOc mai bun 
(Nenarokoy). 

10. Ta8-bB 

Pozitia aceasta este favora. 
bilă negrulul, care obţine JOc 
mal bun atât după' 11. C:d5, 
C:d5 12. ed, Cb4! (atacul lui 
GottschaJI) 13. cb, 0:b2 14.0e3, 
Te8+ 15. Rdl, 0:12, câl ş' dup§ 
II. Cd2, de 12. C:e4, DeS 13. 
Cb5, Cd5 14. Oe2, C14. 

8. , 
(1. .4 e5 2. Cf3 Ce6 3. d4 ed 

4_ C:d4 Ne5 5. Ne3 Df6 
8. c3 Cge7) 

7. Cd4.c2 

Mutarea aceasta a lui Meit
ner lmpiedtcă !nalntarea d7-dfi 
ş ; constitu-e cea mai bună con· 
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tinuare. Acum negrul trebue s.li 
se tngT>ijească de apărarea ne
bUJllulul c5. 

1. Nc5:e3 

Bine este şi 7 ... b6, Black_ 
burne_Lasker, Petersburg 19 14, 
dar mai s:mplu este, după cât 
se pare, 7 ... d6, Kostici~Alehin • 

., 1931, deoarece 8. N:c5, dc 9. 
Ce3, Ne6 10. Cd2, 0-0.0 dă ne· 
grului un joc mai bun. 

Acceptabi lă este şi contlnua· 
r ea lui Steinitz 7 ... Nb6 8. Ca3, 
(l-O, deşi aci negr,ul ţrebue să 

joace foarte prudent. 

8. Cc2:e3 0I6-e5 

Oeasemen! 8." O-O 9. Ne2, d6 
10. O-O, Ne6 Il. Cd2. d5 dă ne' 
grulul un joc bun, 

9. 0<11·13 

La 9. Cd2 este foarte neplă. 

cut 9 ... d51 

( t. e4 e5 2. CI3 Cc6 3. d4 ed 

4. C,d4) 

4. Dd8-h4 

fii . 

9. '" 
10. Nf1 -c4 
11. Cb1·d2 
12. 0·0 

0·0 
d1·d6 

Nc8·e6 
DeS-g5 

Până aci ca 1n partida Tarta· 
kower.TaJ1rasch, 1922, In care 
a unmat 13. De2, Cg6 14. g3, 
Nh3 15. TreI, Cce5 16. C[3, C 
[3+ 17. D,[3, Ce5 18.0.2, C"4 
cu joc aproximativ ega l. 

In general, pozitia din dia
gramă poate fi considerată e 
gală şi nedâ·nd niciunei a dintre 
părli, la un joc corect, şanse 
reale de câştig. 

Mutarea aceasta' a fost utili 
zată. !n timpul lui , de către Slei
nUz, dar chiar el a demonstrat 
mai târziu că albul . capătă un 
avanta j pozltional evident. 
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Interesant este deasemeni 4 ... 
d5. mutare care n'a fost exami
nată până aCl/1Tl în rriciun ma
nual. 

, . " IiIil.W4 1l1' 
!lUI .UU ••• • • ••• ~'! ••• 
•••• AlU. IU DI 
llIeWi\'C!li,.a 

După 5. ed , D:d5 sau 5. Nb5, 
del 6. C,,6, D,dl+ 7. R,d l , a6 
8. Na4, Nd7 negrul n'are niciun 

iei de greutăli, dar 5. C:c6!,bc 
6. ed, D:d5 7. Nd3! dă albu lui o 
pozitie ceva mai l:be~ă. Negrul 
nu poate juca acum 7 ... D:g2 
din cauza 8. De2+ 'urmat de 9. 
Ne4, dar 7 ... De5 + este accep
labl1! şi, dă negrului aumal un 
flna'l ceva mai slab ·(Keres). 

5, ebI_c3 

Este rău să se apere pionul 
"e" prin 5. Dd3, de -ex.: 5 ... CI6 
6. C:c6 (6. Cc3, Nb4 este insu_ 
ficient, deoarece dU'Pă 7. Nd2, 
N:c3 8. N:c3, D:e4+ 9. D:e4, 

. C:e4 10. C:c6, C:e3 se pierde 
un pion, iar 6. Cd2, Cg4! 7. g3, 
DI6 8. C413, CC<!5 9. De3, Nb4! 
duce la p:erder.e) 6 ... dc 7. Cd2, 
Ne5 8. g3, Dh5 9. NeZ (Ia 9. 
(b3 urmează 9 ... Ng4 cu ame
nin!area Td8) 9 ... Cg4 10. h3, 
N,IZ+ II. RI I, NbQ IZ. DI3, 
DeS! şi pentJ"lu figura sac rifica 
tă negrul capătă un atac di s
trugător. AlbU l poate fnsă juca 
mai bine, de ex. 10. N:g4, N:g4 
11. 13, Ne6 IZ. Dc3, 0·0-0 deşi 

şi In cazu.l acesta ,negrul are a
vantaj . 

Posibil este şi 5. Cb5, D:e4+ 
( după 5 ... Ne5 6. DeZ. Nb6 7. 

Ne3 a lbul capătă avantaj) fi. 
Ne2 (sau, după "Bilguer~" n, 
Ne3, Rd8 7. CdZ, Dg6 8. Nd3, 
D,gZ 9. Ne4, Dh3 10. CI3, do 
J J. Cg5, Dd7 cu avantaj pen
tI'U negru; Fine Insă dă o ln_ 
Urire pentru alb: 8. Cf3, a6 9. 
C5d4,Cge7 10. Nd3! cu avantaj 
şi se pare că pozitia albului me
ri lă în orice caz un pion; din 

această cauză 6. Ne3! merită 

probabil pre[erfntă rată de mu

tar-e3 obişnuită 6. Ne2) 6 ... Rd8 
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(după 6... Nb4+ 7. Clc3 se a
junge la varianta pri ncipală; 

ma,j, rău pentru alb este 7. Nd2. 
f{d8 8. O-O, Cf6 9. Clc3, Dh4 10. 
g3, Dh3 Il. Cc7, f{,c7 12. 
Cd5 + , C:d5 13. N1!4 , variantă 

apreciată de "Bilguerf' Î'fl favoa . 
rea albu[ui; To l uş Insă a rtat ă că 

după 13 ... D,g4 14. D,g4, N,d2 
15. Tfd), Nh6 16. T,d5, d6 po
zi !la negrului este preferab :·la ; 
cont-1.'I1uarea 7. Cd2, D:g2 8. 
Nf3, Dh3 9. C e7+, f{d8 10. C. 
a8, Cr6 dă. dUţlă Berger, alac 
negrul ui) 7. O-O, a6 8. Cc3, DeS 
9. Cd4 cu desvoltare mai bUTI ă 

pentru alb, care compensează 
00 prisosin ta planul sacrifi cat 
(Staun to n) . . 

Acceptabll ă pen tru alb es te 
şi muta rea lui Frazer 5. Cf3, la 
ca re pentru negru este cel ma i 
bine să răspundă 5 ... Dh5! ofe. 
rind albu lui numai un avantaj 
min ima l. Mai slaba este luarea' 
5 .. , D:e4+ 6. Ne2. d upă ca re 
desvoltarea ma i bună a alb u;'u1i 
li asig ur! avanta jul, de ex. 6 ... 
Cb4 7. CaG, NeS 8. O-O, Cf6 9. 
c3, Ce6 10. b4. sau 6 ... NcS 7. 
O-O, Cge7 8. Cc3. Dg6 9. Te l , 
O-O 10. Nd3, sau 6 ... d5 7. O-O, 
Ne6 8. Cc3. 

5. 
6. Cd4-b5 

• Nu Îos ă 6 ... Rd8 din cauza 
7. Dd5 cur a menintarea NgS+. 

7. Nfl -e2 

Dacă 7 ... Rd8, alu ne; 8. O-O. 
N,,3 9. C5,,3, Dd4 10. Nd2, d6 
11. CbS. Dh4 12. Ne3 cu ava!l_ 
'taj pent ru alb. 

8. Cb5:c3 Oe4 _d4 

Slab este 8... D:g2 9. Nf3. 
Dh3 iO. Cd5, f{d8 11. Nf4, d6 
1 2~ C.e7 _ 

9. Ne2-d3 Cg8-e7. 

După 9 ... Cb4 10.Cb5, C.d3+ 
11 . D,d3, D,d3 12. cd a lbul stj 
mal bi-ne, deoarece 12 ... Rd8 13. 
Nf4. d 6 14. Tc l recâş ti gă m a· 

lerialu l. 

10_ O-O O-O 

După 10 ... a6 11. Dh5 negru l 
a re pentru Ip:onul sacrriflcat o 
pol':!:e excelentă şi alac. 

i 1. Ce3-b5 

12. N.Le3 

Dd4-b6 

Db6-a6 

(vezi diagrama In pag. 167) 

Jocul albu iu·:, după Ste:.nitz, 
este preferabil. Pent ru a d~

monst ra lucr.ul acesta, Steinitz 
a dai -următoarea variantă: 13. 
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c3. Cd5 14. b4, Ce3 15. N:h7+ . 

Rh8 16. Dh5 şi albu l câştigă. 

Pentru a evita această va

riantă, negrul ar f"i trebuit să 

joace neapărat 10 ... a6. dar In 

acest caz, cum am amintit deja , 

jocul albul-u.i este preferabil, de

oarece ej are o pOzi!~- bună de 

alac. 
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După mutărtle de descllider<:: 

pe ca Te le-am exam~nat până 

acum 

1. e2-e4 
2. Cgl_f3 

e7_eS 
Cb8.c6 

albul are posib:utatea de ;) 
continua a.1acul punctului stra
tegic- importtant e5 , pe care 1_11 
inceput cu mutarea a 2-3, prin: 

3. Nf1-b5! 

ceeace duce la aşa numita 
pa r.tidă spaniolă. 

Am mai amintit că problemw 
de desdrldere a albului nu con
slă numai În aşezarea f:gur:lor 
sa'le pe câmpuri bune, ci şi în 
limitarea posibiJită\ilOr1 de des' 
voltare ale adversarului, adică 
un fe l de fixare a I:niei lui de 
desvoltare, lăsându-i cea mai 
m~că alegere de mutări şi ne_ 
Iăsându- i n:mp pentru a prelua 
initiativa. 

Am avui posibiJltate'B să ne 

convingem că după mutări ca 
3. Nc4 sau 3. Cc3 .. negrul are la 
dispozijie câteva continuări bune 
de desvo ltare. deoarece aceste 
mutări alp. albului sunt dest ul 
de pasive. 

Muta rea din text, 3.Nb5, esk 
fără Indoială mai activă ş i ln

tăreşte presiunea asupra pune 
tuilli e5, care este In jocurile 
deschise ce l mai slab punct al 
poziţiei negru lui. 

Ana llzând partida scoţia!r1ă 

am văzut că atacul direct asu 
pra punctului eS' prin 3. d4, nu 
dă nimic albului. Deaceea nu 
mai rămâne decât să se recu rgă 

la o a lt ă posib'~litale - atacu l 

indi rect - prin ameni,ntarea a· 

supra ca[ull1Î c6, După aceasta 

negrul nu mai poate a lege liber 

rnută rile următoare de nes\'"l

brE" şi trebue să lină tol fIIII . 

pul seama de amen intarea N:c6 

urmat de C:e5; aceasta li Ilmi. 
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tează In mare m"ăsură Iflegerea 
s:stemelor de desvoltare. 

In afară de ac.ensta, mutarea 
3. Nb5 are şi un scop profilac
tic: ea Ingreuiază iinaintarea 
d7-d5! deoarece !n urma ei 
calu l c6 ar rămâne legat şi 

punctul e5 fără apărlare. 
Examinând poziţia care sur· 

vine după 3. Nb5, vedem că. de 
f3lpt . albul nu ::i'menin!ă nimic 
efectiv cu ultima sa mulare, de· 
oarece după 4.N:c6, de 5.C:e5 
negrul reeâştigă pionul ,prin 5 ... 
Od4 cu joc bun . . 

Tinând -seama de această po
sibilitate, negrul are timp să 

j03N!: 3 ... a6 forţând nebunul alb 
să se r1etragă, ' de ex. Ia a4, 
după care negrul capătă posi
bilitatea de a alunga şi mai de
parte nebunul alb. la b3, prin 
b7 _h5. 

Să admilem că negrul a rea
lizat aceste mutări şi a forţal 

nebunul a lb să ajungă la b3. In 
a.cest caz se pune Intrebarea: 
nu s unt oare aceste mutări ale 
nebunulUi numai o simplă pier
dere de tempo-uri, Inso!ite In 
acelaş timp de o desvoltare i\ 

f1a'llcului damei negrului şi de 
indep:ărlarea nebunului alb del3 
alacLii. asupra punctulu.i e5? 

poate r ăspunde pr,:n cons:'dera
!iuni generale. IYa trebui să tre. 
cem la examinarea variantelor 
concrete, <Ca"re. arală că mută

ri ~ piterdute de nebu!1 &unt 
compensate de s1l'ibiC'·:unile de 
pioni ale negrului care se pro· 
duc pe f1a.ncul damei după mu
t ărlte a7-a6 şi b7-b5. 

Albul amen:n(ă 1n multe va. 
r,iante să deschidă coloana "a" 
prin a2-a4, sau să forl·"ze mu
tarea b5-b4 care e l iberează pen
ll lu figurile albe importantul 
câmp C4 şi slăbeşte şi mai tare 
pozij:'a de pion; ta negrul ui. 

In plus, in multe variante po
zitia nebunu.ui la b3 se arata 
a fi foarte tare datorit ă pres:u
nii asuprla punctului f7 , pr:n 
care se Ingreuiază desvoltarea 
negrul-ui. La b3 nebunul este 
cu mult mai puţin vuinerab:1 
decâi la c4, ca În partida italia
nă sau apărarea celor doi cai. 

Astfe l vedem că albul nu tre. 
bue să se teamă de lna:ntarea 
p:on'~lon :negri pe flancul damei, 
cel pulin In ' faza inirală a des . 
volUril 

Această scurtă privire gene
raHi ne arată că parl'!da spa 
rrio lă pune In faţa jucătoriior 

probleme foarte compncate, ;} 
La această Intrebare nu se caror rezolvare cu s ucces a-
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târnă In cea ma! mare parte 
de capacitătile personaje ale ad
versari,lor - de capacitatea lor 
de a ~precia corect p?z'Il iile la 
ca re se ajunge. 

La juca,nea partidei ~panloloe. 

ca1lculul tactic este de pu!in a . 
jutor. Aci trebue sa se actio' 
neze cu ajutorul ooor planuri 
slrallegice bine gând:te şi de
parte calcuJate, care se formu _ 
lează chiar dela pt1mele mutări 
şi se aplică în continuare la 
[iecare mutare car.e duce la o 

schimbare In structura poziţi,~i. 

Lucrul acesta . se Intelege, 
prezintă greută ţi deosebite pen
Iru începător, care atunci când 
joacă partida span iolă intră de
obicei in poziţii 'pierdute. ne
fiind In stare să In ţeleagă unde 
a făcui greşeala. Lucrul acesta 
se fntâmp[ă Insă şi jucătorllo r 

mai tari. 

Intr'o oarecare măsură aci 
este de atutor sl u(t'lul teoretic 
al <meritelor va ri ante ale pat
t:del spaniole, care a luat dejt' 
o alllltploare destul de mare. CII 
toate acestea Imă, se mai pot 
găsi totu şi astfe l de sisteme de 
joc, ca re duc pe jucăt<or pe ne· 
sim ţite 11a dezastru.. 

Tocmai din această ca.uz~ 

partida spa niol ă conslit ue o 

armă ·preferată · de maeştr\ care 
tind chiar dela prime le mutări 
la lupta de Idei şi care nu se 
tem de un oareca re risc. Rezul
lalul este că parHda spa n :lolă 

se menţine cu tărie In pract;'ca 
turneelor de mai mult de o ju. 
mălate de seco]", Iar unele din 
vadant6le ei sunt Soupuse .neln
cetat unei analize din ce t n ce 
mai adâlnci pent ru a fi fmbună
Iă!ite. 

Se 'pare dI nu ex:slă n\eio 
deschidere In care apreCierea 
valorii uneia sau alte:a d :ntre 
val1anle să se fi schimbat atât 
de mult dealungul t"!lll!pului ca 

In partida spaniolă . Ace<Jst.a de· 
monstrează odată mai mult cât 
de complica te şi, In tr'un anu · 
mit sens. cât de nesecate sunl 
posi bilit ă! i le acestei deschideri. 

Cunoasterea partidei span~dc 
este absolut necesară fiecărui 

jucă tor tare, rn primul rând . 
Deoar.ece ea contine un numar 
foarte mare de variante dHeri

te, pentru us·urar.e81 studiuluI. 
le vom lmpărţi In două mari 
grupe, dif·e renţiate de faptul că 
negrul joacă sau mi mutare;! 
a7·a6. 

Să examinăm In 'P rimul rând 
dHerUe~ sisteme de aparare 
fără mutarea a7_a6. 
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Apărll. rile fără mutar ea 3 ... a6 

Practica a demonstrat într'un roarle rar la muta rea aceasta 

mod destul de convingăto r ca. interunedia ră. 

mutarea 3 ... a.6 este aproape In 
loate varfantele favorabilă ne_ Să ' examinam totuşi cele ma'j 

grului. Deaceea In lurneele din 
ultimul timp negrul renunp 

(e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5) 

3 ... Cg8-f6 

Nee-rul are la dlspozltie ŞI o 
serie de alte muUri. da r toal-e 
sunt mal slabe. Să exam:,nllm 
aci urm.5. toare~ mutări: 

1) 3 ... Dl6 (mută"Ue 3 ... Nd6? 
şi 3 ... CaS? sWlI absolut contra
princ:ipi!Jor fundamenta le de 
deschidere, iar mutarea 3 ... Ne7 
n'are o valoare i.ndependentă şi 

duce deobice'! la apărarea Slel-

1. 

Importante sisteme de 3Dămr(' 

fără mutarea 3 ... ali. 

"ltz, pe ca re o vom ex-aml na 
mai târziu) 4. Ce3, Cge7 (dacă 

•... Cd4 5. C,d4, ed 6. Cd5, Dg5 
- sau 6 ... Oda 7.Dh51 - atunci 
7.C,07+, Rd8 8. Ca8, D,b5 9. 
d3, b6 JO.Nf4 , d6 II.a4, Dc6 12. 
Dh5 cu atac puternic şi , după 

Alel1tn. cu avantaj pentr u alb) 
5.d3, Cd4 6.Cd4,ed 7.Ce2,c6 8. 
Na., d5 9. Q-O, g6 lO.b4! , Dd6 
II .a3, Ng7 12. Nb2 cu avanta j 
pentru alb; Bogoliubov - Ed. 
Lasker, 1924. 

Este eWdent că mutarea 3 ... 
016 aduce prea devreme In joc 
dama şi .nu poale fi bun ă. 

2) 3 ... (6 (~utarea aceasta 
utilizată adeseori de ca tre Stei
nitz, slăbeşte În mod inutil dia 
gonala a2-g8 ş i nu este buna 
penlru negru) 4. O-O. Cge7 5. 
d4. Cg6 6. a3 (cu intentia de a 
păstra nebunu l pe d:agona la 
a2-2'8 ; In partida Schlechter-
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St-einltz, 1896, albu l 8 cont1~ 

nuat cu 6. CC3,86 7. Nc4, Ca5 
8. Ne2, e6 9. Ne3, bS !O. dS, eS 
II. d6 dea semeni cu joc mai 
bun) 6 ... Ne7 7. Ne4, d6 8. h3, 
Nd7 9. Ce3. De8 10. Rh2, Cd8 
II. Cd5 cu joc mai liber ; laT· 
rasch·Steinitz. 1896. 

3) 3 .. . g5 (mutarea luI Bren
tano, care nu face decât să siA . 
bească rIancul regelui negru) 
4.d4, C,d4 S. Cd4, ed 6. D,rl4, 
Dr6 ·7.e5 (albul capătă un joc 
bun ş i prin sch:mbul 7. 0:16, 
CJ6 8.eS, Cg4 9. N,gS) 7 ... Dg6 
8. Ce3. Ne7 9. Cd5, Nd8 !O. O-O. 
c6 11. Nd3 cu avanla i clar pen· 
Inu alb. 

4) 3 ... Nb4 (mutarea lui Ala· 
pin, deasemeni nehworaMIă ne· 
grulul) 4.c3, Na5 5. 0·0 (b:ne 
este şi Cb l ·a3-c4) 5 ... Cge7 6. 
d4 cu avantaj pentru alb. 

5) 3 ... Cge7 (şi mutarea acea_ 
sta a fost deseori jucată de 
Stein~tz: ea este mal bună decât 
3 ... 16, dar cu toate acestea In. 
suficientă) 4.d4 (4.Cc3, probabil, 
este şi mai tare, de ex. 4 ... d6 
5. d4, ed 6. Cd4, Nd7 7. Ne4!, 
Cd4 8. D,d4. Ce6 9. 0.3 cu joc 
mai liber, ca In ,partida Laskefl_ 
Stelnitz. Petersburg 1895, sali 
4 ... g6 S. d., Ng7 6. NgS!, 16 
7. Ne3, a6 8. Na4, bS 9. Nb3, 

d6 10. CdS, CaS II. de, de 12. 
Nh6 cu avantaj pentru alb, C:.l 
În partida Levenfiş· Tartakower, 
Karlsbaxl 1911; In partida Joh 
ner-Tattakower 1911, s'a juca1 
4. Ce3, g6 S.d4, ed 6. Cd5, CdS 
7. ed, De7+ 8. RII, Ce5 9. D,d. 
f6 ]0. Nf4 Cu avantaj pentru 
alb) Led S. C:d4, g6 (dacă S ... 
C:d4 6. D:d4, Cc6, atund cel 
mai simplu este 7. Dd5. Ne7 g 
Ce3. NI6 9. Nd2, O-O !O. 0·0-0 
cu avantaj pentru alb; Black
bu~nt'_Stei n i tz, 1873) 6. Cc3 (ni
mic nu dă 6. Ng5, Ng7 7. c3. 
h6 8.Nh4, O-O. ca In partida 
Grtigoniev-Alehin, 1920, nici 6. 
C,e6, Ce6 7. N,,6, de 8. D,d8+ 
R,d8 9.Ce3, 16! , şi după Sehleeh· 
ter, negr.ul are joc egal) 6 ... 
Ng7 7. Ne3, 0·0 8. O-O (mai 
en-erglc es te 8. Dd2 utiTtat d;t 
0·0-0) 8 ... f5 (mai bine est-e 8 ... 
d6) 9. el, CIS 10. C,IS, TJS II. 
Nc4+ cu avantaj pentru alb: 
de Ve.er-Stein'itz, 1870. 

Mai multă atentie merită ur. 
matoarele conUnuări QOs:b1 le la 
mutarea a 3-a: 

6) 3 ... L:d4. Mutarea aceasttt 
rel:omalldaUi de Bird duce la 
variante interesante. Cel mai 
bun răspl1ns pentru alb este ,,_ 
C:d4 (fj~ne este deasemeni-4 . 
Nc4, după care nu se pOate 4 .. . 
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b5? din <:auza 5. N:f7+!, R:f7 
6. C:d4, Clstiakov-Ravlnskl , 
Moscova 1946, şi dacă 6... ed, 
atunoi 7. Dh5+ . Rf6 8. Df5 +
urmat de Df5-e5-d5+ cu câşti

ga·rea tuItllJolui a8; deaceea la ·1 . 

Nc4 urmează 4 ... C:r3+ 5.D:f3, 
Df6 cu desvoltare ceva mai bună 
pentC'u alb; variante asemănă
toare surlvln şi după 4. Na4, iar 
4.Ne!l nu provoacă negrulu! 
n:CÎ_o greutate) 4... ed 5. O-O 
(dacă albul joacă !nlâi 5. d3, 
fltuncl deobicei se ajun~e la ace_ 
leasi variante ca şi după 5. O-O; 
slab este 5.c3 din cauza răs

punsulul 5 ... Dg5 care lorţe-ază 

r-etragerea nebunului la rJ) şi 

acum: 

a) o ... Nc5 (la 5 ... g6 cel mai 
simplu este 6.c3, Ng7 7. cd,N:d4 
M. d3, Ce7 9. Cc3, c6 10. NC4, 
d6 II. Ne3 cu avantaj pf:nhlu 
alb. Tarrasch-Blackburne, Pe
tersburg 1914; albul capatl1 un 
joc bun şi după 6.d3, Ng77.Cd2, 
Ce7 8. 14, e6 9. Ne4, d5 10. Nb3, 
O-O II. C13. e5 12.05, b5 13. e3: 

Capablanca - Blackburne, Pe
tersburg 1914) 6. d3, Ce7 (dacă 
6 ... c6 7. NC4. d5. atunci simplu 
8.ed, cd 9. Nb3 cu avantaj pen
tru alb) 7. Ng5 (un joc tăios dă-
7.e3 e6 8. Ne4, 0·0 9. Ng5, Rh8 
10. Dh5, 16 11. NJ6, d5; Sodon
Sird) 7 ... 0·0 8. Dh5, e6 9. Ne4 . 
d6 10. Cd2 Cu poz:ţie tare de 
alac· ( .. Colijn"). 

b) 5 ... e6 6. Ne4, CI6 (slab 
este 6 ... d5 din cauza 7.€d. ' cd8. 
Tel+! şi dacă 8 ... Ne7, atunci 
9. Nb5+, Nd7? 10. Dg4, iflr 
dacă 8 ... Ce7, atunci 9. Nb3 cu 
avantaj evident; deasemeni după 
6 ... Ce7 7. Tel pozitia albulu , 
este mai bună) 7. Tel, d6 8.c3 
(după continuarea luI Nenaro
kov 8.d3, Ne7 9. Cd2, 0·0 la. 
f4, d5 Il. ed egalea:ză jocul II... 
Nb4l cu. ameninţarea 12 ... Ng4) 
8 ... dc 9. Db3l, Dc7 10.a4! şi al
blll are un avantaj clar (~eres) . 

• c) 5 ... Ce7 6. d3 (mai .pulin 
Iare este 6. Tel, g6 7. c3, Ccfi1 
8. b3, Ng7 9. Nb2, O-O IO.Ca3 
cu joc ruproxlmativ egal; Smis
lov-Bronştein, Moscova 1944, 
daI' de considerat este 6.(4) 6 ... 
g6 7. e3, Ce6 8. Cd2, Ngl 9. 
C13! şi dacă 9 .... de (9... O-O. Ia ... 
Ng5 cu avantaj pentru alb) iO_ 
bc, N:c3, atunci 11. Nhtil cu 
atac primejdios a l alburui. De 
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exemplu: 11... N:a l 12. U:al, 
Tg8 13. eg5; sau 11 ... Dr6 12. 
Tel şi avantaJul pozitional al 
albului compensează pe de.plin 
planul sacrificat (Averbach). 

7) 3 ... g6. Această apămre In 
t-eresa,ntă a fost utiEzată In I:m· 
pul său de câteva ori de către 
Alehin; ~ incorectitudinea ei n'a. 
fost Încă până acum doved'iD 
de nimeni, 
Să oexa.m:n1lm câteva variante 

posibile : 

a) 4.d4 (este considerată cea 
maoi bună conHllIUare) 4 ... C:<l4! 
(mutarea 4 ... ee! este ex.mninată 
I,n varianta b) 5. C:d4, ed 6. 
0,d4, Of6 7. eS (după 7. 0,f6, 
C:rG 8. Ce3, Ng7 sau 7. Ne3, 
Ng7 8. e3, 0,d4 9. N,d4, Cf6, 
Wolf· Sp:elman, 1922 negrul 
n'are greUftăţi; nimic nu dă a]
bulul n'x:i 7. Dd3, Ng7 8. Cc3, 
e6 9. Ne4, Ce7 10. Ne3, b5 II. 
Nb3, a5 şi negml ia iniţ:ativa; 

Tarrasch-AleMn, 1923) 7 ... Db6 
(l'a 7 ... De7 Alehin dă următoa
rea vari'antă tă::aasă: 8.Cc3, c6 

9. 0e4!, Ng7 10. Cd6+ , Rf8 
II. Nf4, eb 12. 0-0-0, Ch6 13. 
N,h6, N,h6+ 14. f4 , Ng7 15. 
Tnel cu atac putertrtic; nu este 
mai b~ne 'Pentru negru nici 8 .. . 
Ng7 9. CdS, O"S+ 10. 0 ,e·5, 
N:e5 Il. O-O cu a.meminţa rea 12. 
Tel, nici 9 ... cb 10. Cd6+, Rd8 
11. Ne3, a.meninţând 12. Ob6+ 
ş-i. 11...f6 12. C:e8, T:c8 13. e6. 
0 ,,6+ 14. Ne2) 8. 0,b6 (se 
poate ca 8.0d3 să fie mai tare, 
deoarece sacrificiul de pion 8 ... 
a6 9. Nc4, Oa5+ dă a:bului, 
după Maroczy, un atac foarte 
puternic după 10. Cc3, 0:e5+ 
11. Ne3 urmat de 0-0-0) 8 ... ab 
9. O-O! (mutarE!a aceasta parE! 
ma: logică decât 9. Nf4, deoa 
rece În momentul acesta p:onul 
eS n'are ·nevoe de apărare; după 
9. Nf4, TaS! 10. Nd3 continua
r-ea lui Rubinstein 10 ... f6 Il. ef, 
d6 12. Cc3, C:[6 dă negmlu~ un 
joc egal, deoarece la 13. Cb5 
u-runează 13 ... Nd7!) 9 ... TaS 10. 
Nd3, f6 (sau 10 ... dS II. ed,Kd6 
12. Cd2 cu avantaj perrlru 311hi 
direct 10 ... T:e5 Il. Nf4 duc-e la 
o pozitie din varianta princi 
pală) II. Nd2, T"S 12. Nf4, TeS 

13. b4, Te6 14. bS, Te5 IS. Cd2 

ş'i pentru pianul -sacrificat albul 

are un av.antaj pozi\ional sufi

c:ent (Keres). 
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b) 4. d4, ed (muta rea aceasta, 
rără Indoia l ă, este mai slabă 

decât luarea Cll calul) 5. Ng51 
(deasemeni 5. C:d4, Ng7 6. Ne3 
dă albulu'j, un joc bun) S ... 16 
(Ia S ... Ne7 este bine 6. Nf4, dar 
şi 6. N:e7, D:e7 7. O-O, 06 8. 
N,c6, dc 9. D:d4, 0·0 10. Cc3 dă 
albuluâ un joc mai bun) 6. Nf4 
(bine e-sle ~i 6. Nh4, Ng7 7. C:d4, 
Cge7 8. Nc4 cu avantaj pentru 
alb) 6 ... Nb4+ 7. Cbd2, a6 8. 
Ne4 , d6 9. O-O, De7 10. Nd5, 
Ng4 1l.c3, de 12. be cu avantaj 
pentru alb; Marko - PiHsbury, 
1898. 

c) 4. Cc3 (unii teoretldeni 
consideră mutarea aceasta m:ll 
Iare dec:ft 4. d4 , dar după cât 
se pare, nejus tificat) 4 ... Cd41 
(ma>i g rea este apărarea negr1u
lUi după 4 ... Ng7 S. d3, Cg7 
6. Ng5, f6 7. Ne3, a6 8. Na4,b5 
9. Nb3, GaS 10. Dd2 eli av.antaj 
pentru alb; Cigorln-PHlsbury, 
Petersburg 1895; ln această va. 
riantă negrul poate alege Insă 

ş.: alte cont:nuărţ, de ex . 5 ... Cd4 
sa u 6 ... h6; mutarea 4 ... Cd4 
este cea mai simplă) 5. Na4 (dar 
nu 5. C:e5. Dg5! şi deasemeni 
nu 5. Cd4, ed 6. Ce2, Dg5! 7. 
C:d4, Ng7 şi pentru a salva fi 
gura albul trebue să recurgă la 

mijloace ~ 8. e5) 5 ... C:f3+ 

(dt.n nou cea mai simplă, deoa
rece cu aceasta negrul previne 
5 ... Ng7 6. Cd4) 6. D:f3, e6 şi 

albul are , într 'adev âTi, o desvol. 
fare ceva ma-j bună, dar pozira 
fiind lm:h:să lucrul acesta n'are 
o rrn.porta-nlă decisivă. 

ContinuădJe 3 ... d6, 3 ... NeS 
. ş.i 3 .. .f5 sunt examinate In sub_ 

diviziunile II , III ~i IV. 

A. 
4. O-O ! 

Mutarea 4.d4 este analizată 
In rubtiica B. 

Albul poate alee-e Şli alte con
tinuări : 

Il 4.d3 (după 4. Ce3, Nb4 se 
ajunge la o pozitie cunoscută 
din deschiderea celor patru cai) 
4 ... Nc5 . (·negrul poate int:nde 
adversarului o cursă cu muta
rea 4 ... Ce7, de ex. 5. C:e5?,c6 
6. CC4, d5 cu câşNgul unei fi· 
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gurii; mutarea 4 ... C~7 nu este 
tosă bună deoarece după 5. 
Cc3. e6 6. Nc4, g6 7. O-O albul 
obţine avalltaj) 5. Ne3! (nim.:c 
nu dă S.c3 din coauza O-O! . de ex. 
6. N:c6, bc 7. C:e5, d5t 8. O-O, 
de 9. d4, Nd6 10. C:c6, DeS cu 
avantaj pentru negru, Neu. 
mann.Andersen; in afară de . 
aceasta este posib:l şi. S ... De? 6. 
o-O, O-O 7. d4, Nb6! cu joc 
aproximabiv egal) 5 ... N:e3 (cel 
mai bun răspuns, deoar.ece dacă 
5 ... Nb6, atunci după schimbu· 
ri ie dela b6 şi e6 se pierde un 
pion pJ1in Cf3:eS. iar 5 ... De? d ă 

albului un joc mal bun după 6. 
Ce3, Cd4 7. Ne4, d6 8. h3) 6. 
fe, Cce? (sau 6". De? 7. Ce3. 
0·0 8. 0·0. d6 9. DeJ) 7. 0' 0, e6 
8. Ne4, d6 9. Nb3. Cg6 10. Ce'l 
cu joc ceva mal bun; Tarrasch. 
Pillsbury, 1898 

mn cauza variimtei de ffi 3 i 

sus 'beOr-ia recomandă ,negrului 
să joace după 4. d3 nu 4 ... NcS. 
ci 4 ... d6 trecând In apărarea 

Sten-itz, OUl mutarea modestă 

pentru alb d2.d3. Ca exemplu 
dăm unele variante: 5.c3 (dea. 
semeni după 5. Cc3, Nd7 6. Ng5, 
Ne7 7. 0·0, h6, sau 5 .. . g6 6. h3, 

Ng7 7. Ne3, 0·0 8. 0·0, Rh8 9. 

Yanovsky. 1899, negrul ob!lnt) 
uşor egalittatea) 5 ... g6 (bine 
este deasemeni 5 ... a6 sau 5 .. . 
Ne7) 6. d4. Nd7 7. Cbd2. Ng7 
cu joc -egal; Burn-Mackenzie. 
[89 1. Cu mutări de gf'nul lui 4. 
03 albul :nu poate spera să ca· 
pete vreun avantaj 

2) 4. De2, Ne7 (cel mai sim
plu este 4 ... a6 calţ duce după 
5. Na4 la variantp. p.e Q3re le 
vom examina In apărarea l.e4 , 
p.5 2. Cr3, Cc6 3. Nh5, a6 4.Na4, 
Cf6 5. De2; dacă Insă albul 
ioacă 5. N: c6, de 6. Cc3. atunci 
după 6 ... Nd6 7. d4, Cd7 negrul 
fI'are dificultă!i deosel1ite; mCli 
sla b este 4 ... NcS din cauza 5. 
N:e6 de 6. C.5. Dd4 7. Cd3, , . 
Nb6 8. f3 urunat de Cf2 cu avan
taj, iar 4 ... d6 d:n cauza 5. d4! 
şi albul oapătă avantaj atât 
după 5 ... Nd7 6. N:e6. N:e6 7. 
d<, Ce4 8. Cd4!, d5 9. Cd2, cât 
~'l după 5 ... ed 6. e5! , d3 7. cd. 
de 8. Ce5, Nb4 + 9. Nd2, 0.0 
10. N:c6, ca In partida Cigorin· 
Tarras<!h, Budapesta 1896; dea
ceia după 4 ... d6 5. d4 negrul 
trebue d conHnue 5... Cd7 
ceiace tnsă li dă o pozitie strân' 
s ă) 5. 0'0, d6 6. d4, ed 7. C:d4, 
Nd7 8. C:e6. be 9. Nd3, 0·0 10. 

d4, ed io. C :d4, Nd7 cum s'", Cc3, Te8 cu joc egal; Yanovski-

jucat rn partida Schlechter- Winaver, 1897. 
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Mutarea din text , 4. 0-0 eons_ 
titue cea mai bună continuare 
pentru alb şi li dă şanse de :::l 

obtine avan taj de deschide re. 

4 . ... Cf6:e4 

Jucabll este şi 4 ... Ne7 5. Ce3 
(de considerat este deasemeni 
5. Tel. d6 6. c3, O-O 7. d4, Nd7 
8. N,4, Te8 9. Cbd2, M8 10. 
Nc2; Schlechler·Retl, 1908) 5 ... 
d6 (greşit este 5 ... Cd4 din cau
za 6. C:d4, ed 7. e5, de 8. ef, 
N:f61 9. Te l + , Ne7 10. De2, c6 

. 11. N~3, d5 12. f4! ou a.vanlaj 
pentru : alb) 6. d4, Nd7 şi se 
ajunge la o rpol'i!le d6n apărarea 
Sieinltz, pe care o vom exa
mi na mal târziu. 

La aceeaşi apărare Steinitz 
ajunge negrul şi după 4 ... d6 5. 
d4, Nd7 6. Cc3, Ne7; variantele , 
secunda re care se pol prOduce 
nu a u mare importa n ţă. 

Mutarea din text duce la o 
apărare ca re a fost mult utlli
zată In a doua jumătate a seco
lului trecut. Numa-i inova\la lui 
Pillsbury (vezi mutarea 10-a a 
albul ui), demonstrată de el pen
Iru prima oa r ă În 1896, a făcUI 

să Inceleze pop ular it atea aces
lei apără r i' şi astăz i continuarrea 
3 ... Cr6 şi 4 ... C:e4 este lntâlni U 
foarle r81 In turnee. 

5. d2·d4 

Alte mulări sun t mai Slabe, 
de ex: 

1) 5. Tel , Cd6 (mai slab este 
5 ... Cf6 6. C:e5, Ne7 7. d4, O-O 
R. Cc3 cu avantaj pentru. alb. 
Milller·Behling, 1899) 6. C:e5. 
Ne7 (pos:b~1 este şi 6 ... C:e5 7. 
T:e5+, Ne7 8. Cc3, O·O! 9.Nd3. 
Nf6 10. Te3, ~6 11. b3, Ce8! eli 

.e,galitale-, dac nu 8 ... C:b5? 9. 
Cd5. O-O 10. C:e7+, Rh8 11 . 
Dh5. g6 12. Dh6 cu pozitie câş · 

tigaU pent ru alb) 7. Nd3. O-II 
8. Cc3. CeB (se poate şi 8 ... C:e5 
9. T:e5, c6 10. b3, Ce8 Il. Nb2. 
d5 12. Df3, Nf6 13. Te2, Cc7 c" 
ega tit~te; StEtrflz.Z'Uke,rtor t. 
malch 1886) 9. Cd5, Nf6 10. 
Cg4 , d6 ca in partida YanovsKi 
Laskert, 1896, în ca re albul :i 

sacrHicat incorect Jn continuare 
car1;tatea: 11. T:e8?, T:e8 12. 
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Cg:r6+, gr 13. b3, Ce5 14. Nb2, 
c6 15. Ce3, d5 cu avantaj ţ~n .. 
tr u negru. 

2) 5. De2, Cd6 (~ aci 5 .. . Ci6 
este ,mai .slab: 6. N:c6. de :. 
D:e5+, Ne6 8. Cg5, Nd6 9.C:e6, 
N:e5 10. Cd8, R:d8 I l. d4 cu 
şanse de a ob ~ine avantaj) 6. 
N:c6, <le 7. C:e5, Ne7 8. Tel, 
Ne6 9. d4, Cf5 10. c3. 0·0 cu 
joc egal. 

5 ... Nf8-e7 

Mu,tar.ea · aceasta este consi· 
derată ca cea ma i bună, D~ 

considerat sunt şi alte mutări: 
1) 5 ... a6 (mutarea. lui Morphy 
după cât se pare, pe deplin ju · 
cab:U; albul poate tr!ece ac um 
la cunoscuta va riantă care SUir

v~ne deobicei după 1. e4. eS 2. 
CI3, Cc6 3. Nb5, a6 4. Na4, cru 
5. 0.0. C:e4 6. d4) 6. N:c6 (n i
mic nu dă albulul 6. Nd3, d3 

7. c4, C:d4! 8. C:d4, ed 9. cd . 
Cr6 10. Tel+ , Ne7 II. Nc 4. o-o 
12. a4. c6! cu şanse mai bU<1e 
pentru negnu; Marco-Gunsberg. 
1895) 6 ... de 7. Tel (sau 7. De2, 
Nf5 8. Tdl. Ne7 9. de, DcS cu 
egalitate; Sp:e lman-Bogoliubov. 
1919) 7... Cr6 8. Cc3 (dacă 8. 
C:e5, Ne7 9. De2, Ne6 10. Cc3. 
'1ltunci 10... O-O Il. C:f7, T:f7 
12. D:e6, lO :d4 cu joc egal) 8 ... 
e4! (mutarea aceasta recoman 
dată de SchJechter este mal Iare 
decât 8 ... Ne7 9. Ng5, O-O 10. 
de. cu pozitie, ev~dent mai bu:n~ 
p€ntrlu alb) 9. C:e4, C:e4 10. 
T:e4+, Ne7 şi nu se vede cum 
poate obtine albul ava.ntaj. 

2) 5 ... Cd6 cu u rmătoarele 

posibLliUţi : 

a) 6. N:c6 (după 6. Cc3, C:b5 
7. C:b5, a6 B. Cc3, ed 9. Tel+. 
Ne7 10. Cd5, O-O se ajunge la 
o pozijJe egală; la ace laş rezul_ 
tat duce 6. Na4 , e4 7. Tel, Ne7 
8. Ce5, 0·0 9. Cc3, cf5 10. Ne3, 
C:e5 Il. de, d6 ca In part:da de 
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match Schowalter· PICsbury, Ng5, h6 17.Dc4+. Rr8 18. T:e7! 
1897; dea-semeni 6. Ng5, Ne7 7 cum s'a jucat In partida Alehin· 
N:c6, N:g5 8. de, de 9. C:g5. Mendl; slab pentru negnu este 
0:g5 lO.ed. ed 1 1. Te 1 + ,Ne6 11. dea semeni 7 ... C:e5 8. C:e5, Cd6 
0:d6, Td8 a dus In partida Pili· 9. Tel, Ne7 10. Ng5, Cf5 II . 
sbury·Laske J1, Petersburg 1895. C:f7!. R:f7 12. Od5+, Rg6 13. 
~a egaHate) 6 ... dc (după 6 ... bc g4 cu a.tac tmparabil) 8. e6 (a-
7. de, Cb7 8. Cd4, c5 9. Cb5, a6 ta cul taios al lui Yanovsky, în 
10. C5c3, Ne7 I l. Cd5 albul a locul căruia continU'area simplă 

obtinut avantaj In partida Mar- 8. a,b. C:e5 9. Tel, Ne7 10. C:e5. 
eo-Walbrbdt, 1896; şi mai tare de II. O:d8+ , R:d8 dă egalita 
ar fl fost linsă 8. Ng5. Ne7 9. te) 8 ... fe (In partida Oidier · 
N:e7, O:e7 10. Cc3, 0.0 11. Tel; Pillsbury, 1900, albul a căpătat 

Steiner-Treybal. 1934) 7. de,05 un atac pulemic după 8: .. N:e6 
8. O,d8+, R,d8 9. Td l + (In 9. ab, Co5 10. Cd4, Nd7 I l.Ce3, 
partida TaJlrasch-Lasker, 1895. Ne7 12. f4. Cg4 13. Cd5, 0·0 
continuarea 9. Cc3, h6 10. Nd2, 14. f5) 9. ab, Ce7 10. Cc3, Cg6 
Ne6 II. Ce2, c5 12. Nc3 a asi· II. Cg5, Ne7 12. Oh5, N:g5 13. 
gurat albului un mic avantaj} . N:g5, Dd7 14. b6 cu a4.ac puter· 
9 ... Re8 10. Cc3 (Nenarocov rt- nic. care însă n'a dutS decât la 
comandă la. b3, h6 Il. Na3 cu rem: ză; Halprfn-Pillsbury, 1900. 
avantaj pentr·u alb) 10 ... 116 11. 3) 5 ... ed 6. Te l, d5 după care 
b3, Nb4 12. Nb2, N:c3 13. N:c3 albul poate să aleagă fie va4 
cu un final Ceva mal bun pentru rianta Riga 7. C:d4, Nd6 8. 
alb; Maroczy·P,illsbu ry,. 1900. C:c6, N:h2+, fie să joace, d.upă 

b) 6. de (duce la complica(i i I"€comandalia> lui F;ne. 7. D:d4, 
interesante) 6 ... C:b5 7. a4, d6! Od7 8. N:c6, D:c6 9. c4 cu a_ 
(după 7 ... Cd6? 8. Neg5. f6! 9. vantaj pentru alb. 
ed, N:d6 10. Nh4, O-O II. Cc3 Negrul 'poate incerca dease
albul a obtinut avantaj In pa r· meni. 6 ... f5. da r şi In cazul a-
Uda Bu:nn-Gunsberg, 1889; se cesta, dUpă 7. C:d4, C:d4 (7 .. . 
poate ~' 8. ed, N:d6 9. Cg5. Ne7 Ne5' 8. T,,4+ ! ) 8. O:d4, c69 .. . 
10. Dh5. g6 I l. Oh6, Nf8 12. f3 albul capătă avantaj. 

Tel+. Ce7 13. Ce4!. 15 14. Comple t greşit este 5 ... d5? 

Cf6+, Rf7 15. Oh4. Ng7 16. 6. C:e5, Nd7 din cauza sacrifi· 
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elulul 7. CJ7!. RJ7 B. DhS+. 

Re6 şi dupâ 9. Ce3 sau 9. c4, 

atacul albului decide repede. 

6. Ddl-e2 

Dupa 6. Te l, Cd6 Sur'V:n va

riante asemânătoare cu a.::e· 
lea din comenta riul precedenl 

(ptmclul 2). de ex. 7. de. C:bS 

(după 7 ... CfS B. Ce3. 0-0 9. 
Cd5 albul a ob{lnut oarecare a. 

vantaj 1n partida Charousek~ 

Tarrasch. 1896) 8., 34. d6 9 ab. 

C:e5 10. C:e6. de Il. D:d8+. 

~ : d8 12. T:eS. Nd6 cu egal'tale. 

AIb:n·Telchman. 1897. sau 7. • 
N:c6 (.In partida Marco-Teich-

man, 1897. continuarea 7. Na4. 
e4 B. CeS. O-O 9. Ce3. CfS 10. 

C:c6. de l1. d5 a dus la joc e

gal) 7 ... de 8. de. CfS 9. D:d8+. 

N:dB 10. b3. h6 Il. Nb2. Ne6 

12. C4, Ne7 13. Cc3. 0-0-0 cu 
joc egal: Marco. Plllsbury. 

1902. 

După 6. d5 (nimic II1U dli 6. 

de, d5) .negrul nu joacă 6 ... eba 
(slab esle şi 6 ... Cd4 7. C:d4. 

ed 8. D:d4, Cf6 9. Nf4 cu avan. 

laj .penlru alb) 7. C .. S. 0-0 B. 
Tel. Cf6 9. Ce3. d6 10. CI3 cu 

avantaj pentru alb. ca In parti

da Andersen - Stelnltz. 1862, ci 
mal tate 6 ... Cd6! 7. Ce3 (d up ă 

7. N:e6. de 8. de. 161 9. eb. N:b7 

10. Ne3, O-O, Cigorin-Zukertort. 

Londra 1883. negrul obti ne a· 

vantaj. In timp ce 7. de, C:b5 

8. e4. Cd4 9. C:d4. ed 10. D:d4. 
0-0 este .suficient pentru ega

litate) 7... C:b5 (cel mai 5im

plu. dar şi 7... Cb8 8. Nd3. f6 

este sufkient) 8. C:b5, a6 (nu 

8 ... Cb8. Ia care poate urma 9. 

C:e5 sau 9. d6 cu avantaj) 9. 

Ce3. CbB 10. C:eS. d6 urma i de 

o-o cu joc ega l . 

6. Ce4-d6 

Slab es le 6... d5? din cauza 

7. C:e5. Nd7 B. N:c6. bc .9. Tel 
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cu avantaj pentru alb, deoarece 
negrul nu poate face rocada. 

Albul obtine avantaj ş ) In 
cazul când se joacă 6 ... f5 7. de, 
O-O 8. Cc3, C:c3 9. Oc4+ urmat 
de 10.0:c3, deoarece desvolta
rea flancului damei negrului 
p.ste stân jenilă. 

7. Nb5:c6 b7:c6 

Nu este favorabilă negrului 
luarea. 7 ... dc di.n cauza 8. de, 
CfS 9.Tdl Nd7 şi albul are 
două mijloace de a -continua a 
tacul şi anume: 

1) 10. g4, Ch6 (dar nu 10 ... 
Ch4 Il. C:h4. N:h4 12. g5 Cil 

avallitaj) II . g5, Ci5 12. e6, re 
13. c<S, Nd6 14. Dh5+, g6 15. 

C'g6. Cg7 16. Dh6, 05 17. 

Dh3, Tg8 18. D,h7, Tg7 19· Dh5. 
Rf7 şi, după analiza lui Scho

walter, albul stă mai bine. 

Totuşi In pozi~ia la. care s'" 

ajuns negrul are unele contra_ 

şanse , deoarece regele său lş i 

poate găs>i un adăpost sigur ICl 
gB. iar s!ăbirea pozi.(iei regelui 
alb pelmite inceperea unui atac 
periculos împotriva lui. Cum 
pe lângă aceasta, negrului nu"! 
lipseşte d-ecât un singur p:on, 
este greu de consi~erat varia .'") ' 
ta de ma ~ s us drept convingă 

toare. 

2) 10. ·e6. le Il. Ce5, Nd6 12. 
Dh5+ , g6 13.C,g6, Cg7 14. Dh6, 
015 IS.Dh3, Tg8.16.D,~7, Tg7 17 
Oh5, Of6 (1n vaflianta !preceden
tă mu,larea aceasla nu era po
<;ihită; dealtfel împiedkarea. ci 
fi şi fost iJ.eia manevrei g2-g4-
oS) 18. Ce5+ (după 18. Ch4+, 
Re7 19. (,15 + , el 19. Tel + . 
Ne6, negrul are, după Schlech
ler, un atac sulic:.ent pentru 
pion) 18... Re7 19. Cg4, Dg6 
20. D,g6, T,g6 21.h3 şi având ' 
un pion In pin!;', albul are asi
gurat un joc mai bun, deoa.rece 
nu se v~de un atac cu şanse de 
succes Denlru negru (Schlech_ 
1er) 

(vezi d:agrama di.n pag. 182) 

8. d4:e5 

NlmLc nu dă albuluL 8. C:e5, 

O-O 9. Cd2, Te8 şi după 17- 16 

şi Cf7 negrul obtine o desvot-
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tare blN1ă şi şanse mai bune; 
Keres·Koblenz, Riga 1945. 

8 .. Cd6-b7 

Mal slab este 8 ... crs 9. De4, 
g6·IO.Cd4, C:d4 . au 1O .... Cg7 II. 
Nh6, O-O 12. Cc3, Tb8 13. Tadl 
cu avantaj pentru alb) 11.D:d4, 
O-O 12. Nh6, TeS 13. Cc3 cu ar 
vantaj eViidellt pentru alb; Tar-
1 asch-Taubenhaus, 1903. 

9.Cbl-c3 

Numai la egallitate duce 9.b3, 
u-O 10. Nb2, d5 II. ed, '" 12. 
Cbd2 Nf6 13. N:f6. D:f6+, PilI,
burry - Lasker, Petersburg, 1895. 
Dacă 9. Cd4, O-O 10. Cc3 se 

ajunge la aceeaşi pozitie ca şi 

1n varianta principală după 10. 
Cd4, iar 10. Tdl . Oe8 Il. Cf5, 
d5 12.ed, N:d6 13_ Of3, N:f5 . 14. 
D:f5. DeS dă joc egal. 

9 ... o-o 

L::t 9 ... Cc5 albud poa,te răs_ 
punae lin işt it 10. Cd4, deoarece 
10 ... Na6 I I. Dg4, N:[j 12.D:g7. 
Tf8 13. Rfl, Ce6 cum s'a jucat 
In partida Schowalter-Tarrasch. 
1808, dă albului după 14.C:e6!, 
fe 15. D:h7 avanta-j. B:ne este 
şi 10. T dl. 

IO.Tf I-e l 

Dfn cauza acestei mutări d ~s 

coperite de P}JJsbury. al cărei 

scop principal este de a imp:e
dica InaLntarlea d7-d5. variamta 
aceasta este cons:deraHi nefa
vorabilă neg-ruJui. Cu toate a
cestea poslbllUatea albului de a 
căpăta un avantaj clar In va_ 
rianta principarJă a acestui sis
tem r ămâ-ne nedemonstrată. 

In legătu r ă cu aceasta au 
fost făcute Inteltări de a găs: 

1ntăriri pentru alb. Fine re~o
mandă lO.Cd41, NcS (dacă 10 ... 



PARTIDA SPANIOLA; , ••. efe t. &.0. C:e4 183 

Ce5, alunci II. Td1. DeS. 12. 
Cf5, f6 13. Nh6, C<6 14, Og4 
cu aVaJltaj pen tru alb, ca Intr'o 
partida prin coresponden\ă ju· 
cată În 1903) II. Tdl (după II. 
Cf5, d5 12. Og4, N:f5 13. O:f> 
TeS negrul a dpătat avanl aj 
In partida Winaver - Lasker 
1896, Iar II.Ne3, DeS 12. f4 , d5 
13. TaeI, Nb6 a dat joc ega l 
Intr'o pa rildă Marco şi Schteeh
ter contra Charousek şi Făhn. 

dr'ch, 1898) II ... N:d4 la II .. . 
DeS este neplăcut 12, Nf4 care 
' tmp:edf.că muUT'lle de e liberare 
d7·d5 şi f7'f6) 12. T:d4, d5 13. 
ed. cd 14.b4!, Dr6 15. Nc3, Nf5 
16. Tadl. a6 17. g4 e u avantaj 
pentru alb; Sehleehter _ Reti, 

1914. 
Dacă In varlan.ta neeasta nu 

se va găsi o tnUr,: re pentru ne· 
gru, atunoi mutarea 10. Cd4! VJ 

trebui slt ne consideraU. ca mal 
tare decât mularea lui PWsbury 
10. Te 1. 

O Incercare de a InU:ri sis· 
temui negrulul a fost făcuU: de 
către Ţtnjadze In partida con
tra lui K,eres. Tbillsl 1946. EI a 
jucat după IO.Cd4, NeS IJ.Td! , 
N:d4 12. T:d4, nu 12 ... d5, ci 

12... Te8: a trm1~1 13. Nf4. Cc5 
14. Ng3. d5 şi negrul a ob\lnul 

un joc satisfăcăI?r. Avem im· 

presia Insă că prin mutarea 13. 
Dh51 albul ar fi pulut păstra 

initiativa, deoarece acceptarea 
sac rifi ciului prin 13 ... g6 14. 
0(3. T :e5 15. Nf4 este foarte 
primejdioasă pentru negru din 
cauza tnlârzierii În desvoltare şi 

a slăbidunilor din poziţia sa. 

10... Cb7·c5 

Ce l mai bine. Alacul (frect al 
punctului e5 prin 10 ... rs nu 
merge din cau-za 11. Nf4. re 12. 
N:e5. Nc5 13.Nd4. N:d4, 14. 
Dc4+ ur>mat de 15. D:d eu a· 
vantaj penr1u alb (, .S:·lguer") . 

Deasemeni 10.. . d5 ' 11 . e<l. 
N:d6 12. Ng5, Od7 13. Ce4 dă 
albului avantaj. 

RlI.u este şi 10 ... NeS II. Ce4, 
de ... 11... d6 12. Ng5, Defţ 

13. ed. Ng4 14. Dc4 cu avantai 
pentru alb. 

Nesatisfăcătoare pe deplin 
este şi mutarea 10... Te8 din 
cauza Il.DN! (ma i slab est~ 
Il.Nf4. d5 12. ed. cd 13. Tadl, 
Ng4 14.h3. Nh5 15. Ce4. Nf8 
eu avantaj pentru negru : PlI1s. 
bury-Lasker, 1899) II... Ce5 12. 
Cg5. N:g5 (Rine preferă 12... 
Tf8 13. Cce4. Na6 14.003. C:e4 
15. C:e4, f5 16. Cc5. N:c5 17. 
O:c5 şi datorită ne bunilor de cu
lori dHerite negrul are şanse de
remizll.) 13.N:g5. D:g5, 14.0:05. 
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Te6 l S.Dd4! (mai rău este 15. 
Tadl d in cauza f6; In partida 
CigO!1in - Yanovsky, Paris 1900. 
negrul a căpătat '3vantaj după 

16. 0<:4, le 17. Ce4, 014 18.g3, 
DIS) IS ... Nb7 16.0b4, Ne8 17. 
Ce4, De7 18. CeS, Tg6 19. Te3 
cu avantalj 'pentru alb; Schlech
ter -Ya novskyi 1900. 

II. Cf3-d4 
12. Ncl-e3 

Cc.5-e6 

Mal slab este 12.CrS, f6 13. 
C:e7+, D:e7 14. f4 , re J 5. 
D:e5. d6 Cu joc aproximativ e
gal; PiIllsbury-Schowalter, 1897. 

12. .. , 

13 . ... c6 -c5 

Rău este 13 ... d5? d:n cauza 
14. Ca4! şi, controlând câmpul 
c5. albul ob!ine un ava ntaj po' 
zitional clar. d.e ex. 14 ... Nb4 

IS.c3, NaS 16. Oh5, Nb6 17. 
Te3, Ne6 18. Tg3, Rh8 19. Tdl . 
De7 20. b4 ; Pillsbury-Tarrasch. 
1898. 

Cu mu tarea din text se In
cepe vanianta lui Viihnna, denu
mită după oraşul În ca re looui 3, 
varianta "Rio de Janeiro", Va
rianta aceasta 'pl1evine, Intr'ade
văr , slăbi,rea pUllctulu-i c5, dar 
acceptă In schimb slăbirea for 
maţiei de pioni. 

14. Nd4-e3 
15. e5:d6 
16. Cc3-e4! 

d7-d5 
Ne7:d6 

Este consioera!ă ca cea ma: 
bună mutare . 

Mat slab este, în orice caz, 
16.0hS. Nb7 .. deoa rece 17.N:c5 
nu este posibil d:n cauza 17 ... 
g6, larl 17. Tadl , TeS 18. Cb5, 
016 19. C:d6, cd 20. Nel . Te6 
dă joc egal, Tarrasch.Lasker, a 
8-a partidă â matchu lui, 1908. 

Mutarea lui Alapin, 16. f4 cu 
scopul de a ataca p:onul c5 şi 

prin mutarea Of2, nu este pri 
mejdi oasă pentru negru d:n 
cauza replicel lui Berger 16 ... 
NIS. 

O muta.re ceva mai tare de· 
cât cele ne mai sus este 16.Tad 1 ; 
ea a da't avantaj albu lul in a 
14-a parb:dă a malchului Tar
rasch-LasKer, 1908, după 16 ... 
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Dh4 17. h3, Db4 18. Ne 1. Mal 
bine ar f,i fost fnsă pentru ne
gru 16 ... Df6 17. Dh5, TbB 18. 
Nc l. Df5 cu joc egal, Capa
blai/1ca_Reti~ 1914, iar cel mai 
s;m~u este 16 ... Nb7!, deoarece 
17. N:c5? nu este posibil d.:n 
cauza 17 ... Dg5. 

16 .... NcB-b7 

Nu 16 ... N,h2+ 17.R,h2,Dh4+ 
18. 'RgI, D:e4 19. N:c5 cu un 
final evident mai bun pentru 
alb. 

17. Ce4:d6 

Rău este 17. C:c5? d1n cauza 
N:c5 18. N;c5, Dg5 cu câşt:g de 
figură , dar ş i 17. N:c5, N:c5 18. 
C,,5, N'g2! 19. R'g2, Dg5+ 
urmat de D:c5 dă negrului un 
joc mal comod. 

Muta.rea din text duce la ne
buni de culor i diferite şi l.ntă-

reşte In fel ul acesta 
ţarea" de remiză. 

17. 
18. Tal-dt 
19. c2-c4 
20. De2-g4 

"amenin-

c7:d6 
Dd8-16 
T18-e8 

(vezi diagrama dm col. II-a) 

In pozijia aceasta nu .se poat-c 
juca 20... D:b2 din cal.}za 21. 
Tbl, Dc3 22. Teci, Da3 23. Nho. 

gh 24. Df4 cu dubla amen:.n!are 
Df6 şl T,b7. 
Rău este şi 20 ... Nc6 21. Te2. 

Te4 22. Dg3, De6 23.h3, Tad8 
24. T2d2, Te5 25. Nh61, Dg6 26. 
Nf4 după care albul a câ ştiga! 

repede In a 10-a parlid ă a matc
hulul Tarrasch-Lakser, 1908. 

Negrul este silit să joace 20 ... 
Te6! dar şi în caz'ul a.cesta po
zitia a lbu lui este ev ident m&~ 

bu n ă din cauza neplăcute! s lă

b:.a.:un l a pianului negru dela 
d6. Cu toarte acestea, la o apă
rare corectă, negru l trebue să 
obţfnă rremiza, deoarece nebunii 
de culori diferite creează condi 
tiuni deosebit de favorlablle 
pent ru aceasta. 

In legătură cu aceasta trebue 
acordată llTla~ mu'ltă atenţie mu_ 
Iă-rli 10. Cd4 (In loc de 10. Tel) 
c.are dă ambelor păr~ JX>sib:.l i
t ăţi mai bogate. 
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B. 

(1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 Cf6) 

4. d2·d4 

Continuarea aceasta a fost 
analizată la sfâ rşllul secolului 
trecut de c .!i tre Barry. Mutarea 
4.d4 este jucabllă , dar a lbul nu 
obtine ou ajutorul el şanse tot 
atât de bune ca prin 4. 0-0, pe 
care 1'111 maliza t-o mai Inainte. 

4 .... e5,d4 

Mutarea cea mal bună, deşi ju. 
cabU este şi 4 ... C:e4. ca re poa
te duce după 5. O-O la varianta 
principală, pe care am exarn> 
oat.o mai sus In r ubrica A. Dar 
in loc de 5. O-O albul poale con· 
Un ua ş i altfel, far il s ă caJX!te 
lnsă şanse mal bune. de ex. 

• • .1 *11 111 
fiU ' . ' IB ' ••• • • • ;ţ.. • 
••• n,.! •• 
IAnA. nAn 
1l!€\I!I'ilf1lii .a 

1) 5.de,d5 (jucab'l esle şi 5 ... 
Ne? 6. O-O, O-O cu o pozitie d:n 
varianta 'pr~nclpaBi A) 6. O-O (In 
partida Schlechter - Yanovsky. 
1896. albul a jucat ~cat 6.Cd4, 
Nd7 7. Cb3, NeS 8. 0'0, a6 9. 
N:c6+ , bc 10. Ne3, c5 II. i3. 
d4 12. N14, Cg5 13. h4, dup ă 

car~ PNo sacrificiul forjat 13 ... 
Ch3+ 14. gh. D,h4 15. Nh2, 
N:h3 negtful a obl~nut avantaj) 
6 ... Nc5 7. Cbd2 (aci mutarea 7. 
Cd4 este favorabilă negrulu: 
din cauza 7 ... O-OI după care se 
ajunge la o poziţie cunosc ută 

d:n apărarea celor doi cal) 7 ... 
0.0 8. De2, C,d2 9. D,d2, c.7 
10. 0.3, Nb6 11. Ng5, c6 eu joc 
eRai; Schowalleri · PilI sbLJlry, 
1898. 

2) 5. d5. Cd6 6. Cc3 (numai 
joC' egal dă şi 6. N:c6. bc 7. de. 
04 8. Cd4, de 9. C,,6. Dd7) 6 ... 
C: b5 (In partida Barry·PilIsbury 
1900, negrul a jucat mai slab 
6 ... e4 7. Cg5, Ce5 8. Dd4. 16 9. 
Cgoe4, Cb5 10. C,b5. a6 II.Da4, 
TbB 12. Cd4 cu avan taj pentru 
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alb) 7. C,b5, a6 8. Ce3, Cb8 9. 
C:e5. d6 cu joc egaL 
. 3) 5· Oe2, Cd6 6. N,e6, de 
(mai Slab este 6 ... bc 7. de, Cb7 
şi albul are câteva cont:nuări 

bune, de ex. 8. Cc3, 8. Ng5 etc.) 
7. ,le, Cf5 8. O-O, Cfd4 9. C d4 , 
D:d4 cu egalitate deplină . 

Mai s lab decât 4 ... C:e4 este 
4 .. C:d4 din cauza 5. C:d4, ed n. 
e5 (b:rne este şi 6. D:d4, c6 Î. • Ne4, d5 8. ed, Cd5 9 .. Ce3 
cu W1 joc ceva mai bun pen
Iru alo\ 6 ... c6 7. D:d4 (la 
7. O-O negrul ră spunde lot 
7 ... Cd5 8. Ne4, Ce7 9. 0,d4, 
dS cu o 'poz;lie ceva mal s l abă . 

dar nu 7 ... eb? 8. Ng5, Ne7 9. 
efo NJa 10. Te l + cu mare avim
taj pentru alb. cum s'a jucat 
fptr'o partid ă de match Mor phy
Andersen, 1858), 7 ... Cd58. Ne4, 
Cc7 9. Nr4! (acum albul poa te 
Impiedica Inaintarea d7-d5) 9 ... 
Ce6 10. N:e6, re (fără ~ndoia I ă. 
mai bine este 10 ... de) II. Cc3, 
Ne7 12. 0-0-0 cu mare avantaj 
pentm alb (SchlechlerJ. 

Rău este 4 ... a6 5. N:c6, dc 6. 
C:e5. deoa rece după 6. \: C:e-l 
7. Oe2, 0 ,d4 8. Cf3, Od5 9. CdZ 
albul câşb:ga o rigură; Bogo:iu· 
hov.MOrfrlson. 1922. 

5. O-O 

dupit care negrul P03Jt-e alege 
Ilna d:n unm1itoare le contin uarj ' 

1) 6 ... d5 7. ed (mai' rău este 
7. Cd4, Nd7 8. N,e6, bo 9. f3, 
Cg5 fO. f4, Ce4 II. Cd2, 05 12. 
C:e4. de 13. Ce2 cum s'a jucat 
In partida Sp:elman·Reti, Mos
COva 1925, in care negrul al'l fi 
trebuit să continue cu 13 ... Nb5, 
cu joc <gal) 7 ... Cd6 8. N,,6+ , 
bo 9. Cd4, Nb7 10. Tel + , Ne7 
II. De2, Dd7 12. eb3 cu mare 
Avantaj pentru alb (.,B:lguer") . 

Vari'anta aceasta a ralll cii 
mutarea 6 ... d5 Inu este bună 
pentru negru. 

2\ 6 ... Ne7! 7. C,d4 (după 7. 
Tel, Cc5 8. C,'d4, C,d4 9. 0 ,d4, 
o-o mutarea d7-d5 nu poate 
fi Impi edecată şi albul nu 

poate spera decât ~a joc egal) 

7 ... 0·0 (acum la 7 ... C:d1 8. 

D:d4, Cc5 urmează 9. r4 cu 

:lvantaj) 8. Cf5 (dup ă 8. c3. 

Ce5 9. Oe2, d5 10. f3, 05 

Nu este bine 5. e5, Ce4 6. 0 ·0, negrul a obti-nut avantaj tn 
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pa:riida Barry - Lasker, 1903) 
B... d5 9. C e7+, C: e7 10. 
f3 (In parUda Spielma·n_Eliska
ses, match, 1932, s'a jucal 10. 
c3, c6 Il. Ne2. Cg6 cu joc egal. 
iar in partida SpieLmao·Vidmar. 
1927, după 10. Nd3. C<5 II. 
Ne2. c6 12. c3, De7 13. b4 Ce4! 
negrul a obţinut avantaj; A
lehln a recomandat 10. Cd2) 
10 ... Cc5 II. b4, Nd7 fln partida 
Zukertorl-Winaver, 1882, ,3 ur
mat 11 ... Ces 12. f4, f5 13. Na4, 
c6 14. Nb3 cu avantaj pentru 
3'lb) 12. Ne2. Ca4 şh nici nu 
poate rt vorba despre vreun 
avantaj pentru alb (Euwe). 

La 5. C:d4 Tart akowef'l reco
mandă sI mplu 5 .. . C:e4 6. O-O, 
Of6!. de ex. 7. ef3. NeS 8. Dd5 
(dacă 8. De2, atu nci 8 ... De6. 
iar dac ă 8. Dd3. atunci De7) 
B ... DeS 9. Dh5, o-o 10. Nd3. dS 
II. Cc3, CIS 12. Dh4, Dg4 şi 

albul ,"'are nici-o compensatie 
pentru piollu,] p[~rdut. 

La 5. C:d4 negrul poate tnsă 

juca cu succes şi 5 ... Ne7 6. O-O. 
fl6! 7. C:c6. bc 8. Nd3, Bogoliu
bov-lasker. 1924, şi acum, după 
Alehln, simplu 8 ... d5 

(vezi diagrama dLn col. Ii-a) 

5 .... Nf8~7 

Mai slab es te 5 ... d6 6. C:d4, 

Nd7 7. N:cS, bc B. DI3'; 
8 ... Ne7 9. e5, Cd5 10. c4, de 
Il. Cf5, N:f5 12. D:f5, CbS 13. 
D:e5 ou avantaj pentru fllb) !). 

Cf5. Ne6 (dacă 9 ... g6, atunCI 
ID. N~5!, gf 11, e5 cu avantaj) 
10.Cc3, Dd7 11. Cd5 cu avantaj 
clar. 

Un răspuns simplu este 5 ... a6, 
rleoarece după 6. N:c6. dc 1.. 
D:-d4. D:d4 8. C:d4 se ajunge la 
o pozitie din varianta schimbu
lui, pe care o vom analiza mai 
târziu şi ea re nu creează greu
tăji negt1ulu~. 

6. DdH'2 

Pozi~l1e care survin după 6. 
e5. Ce4, sa u 6. C:d4, a6 au fost 
examinate deja In comentarii!.! 
ciela mutarea 5-a a albulul. Mal 
observ ăm că dup ă 6. C:d4 ne
grul mai poate să continue (In 
Joc de 6 ... a6), cu 6 .. . o-o 7. Cc3, 
C:d4 8. D:d4, d6 (sau 8 ... c6 ur-
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mat de d7-d5) 9. Nf4. Nd7 cu 
joc aproximativ egal; Bogoliu
bov_Bernştein, 1932. 

Dupa 6. Te l , a6 7. Na4, b5 
8. Nb3. d6 se ajunge la o pozitie 
egala: Schlecht·er. P;·lsbury. 
1896. 

6. ,,_ o-o 

Şi aCi 6 ... a6 conslltue proba · 
bil calea cea mai simplă pentrll 
obtinerea unui, joc egal. 

7. e4-e5 

8. Tfl -dl 

Cf6.eB 

d7-d5 

Mal slab este 8 ... r6? din cauza 
9. Ne6. be tO. C:d4. d6 1 t. C:e6. 
Dd7 12. De4 + . Tr7 13. e6! şi 

câstiga; Thomas-Yates, 1922. 

9. c2·c31 

Dup ă 9.Ce6. be IO.Cd4. Dd7 
11. Cc3. e5 12. Cb3. e6 t::s. Ca4, 
c4 se ajunge la o poziti e ega l ă: 

Barry·Lasker. 1903. 

Mutarea din text . recoman' 
daU. de Fme, este mult mai 
tare si dă albului avantaj. 

9. Ne8-t5 

Dacă 9 .. . de, atunci 10. C:c3, 

Ne6 11. Ne4, Cb4 12. 8\3, DeS 
13 .. Nb3 şi albu l recâştlgă pio. 
nul cu joe mai bun. 

10. c3:d4 

Oupă 10. N:c6 negrul are 13 
dispoziţie mutarea intermediară 

10". d3. lac la 10. C:d4. după 

schimbul la d4 o mutare bun~ 

de apărare este c7-c6. 

10. Cc6-b4 

11. Cbl-a3 c7-c6 

12. Nb5-a4 

Până oci - după s narriza 

lui Fine. Albul este ceva ma.i 

bine desvolta t, dar la ' un joc 

coreel negru l are şarlSe bune de 

a objlne egali ta tea. 
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(1.,4 ,5 2. CI3 Cc6 3. Nbsj 

3. o •• d7-d6 

o apărare care a fost in tro· 
dusă în practica turneelor de 
cătr.e Ste:rnHz. pe la s fâl lŞitul 

secolului trecut şi ca re li poartă 
numele. In aCe&stă apărare n~

grul capătă o pozitie foarte so
lidă, dar săracă In contra_şanse 
şi din această cauză ea este 
utilizată astăzi fără multă plă

cere. Aceasta lJlU Inseam.nă tnsă 

că apărarea Stein:lz a fosl răs 

turnată . Din contra. după cum 
arată vaf1~antele urunătoare. 

până astăzi n'a fost găsI un 
sistem eflcace de atac şi pro
bab!l nioi nu va fi găsit vreo
dată. 

Apăr.!l.rea 5teinlt% es te un 

sistem preferat de către şah:ş l : i 

catara le place o' pozitie solidă, 

fără slăbiciuni, care nu nece. 
sită maniIestarea unei agresiv:
Iăţl deosebite 

Mai trebue observai că este 
preferabil să se intre in apăra· 

rea Srei.nitz nu PJ'l~!tl ' 3 ... d6 di-
rect. ci numai după 3 ... G:f6 4. 
O-O. d6. deoarece In felul acesla 

se limitează alelZerea contlnuă
riJor de alac pentru alb. 

II. 

4. d2·d4 

Fără ~ndoia l ă. cea, mai. bună 
mulare. ca-re amenlnţl\. direct 
planul eS. 

"RIea pasiv. este 4. 0·0. la care 
negrul poale ră'spunde 4 ... Cf6 
(trecând la sistemul de apărare 

cu 3". Cf6) sau 4 ... Nd7 5. d4 
ed 6. C:d4. g6 urmat de Ng7 cu 
joc bun penlr,u negru. In ultjm-a 
variantă calul nu trebue des
volta! la [6, deaceea ea survine 
numa.i In apiirarea cu 3 ... d6. 

Nimic deosebit nu dă n:.ci 4. 
Cc3, care duce numai la o in_ 
terveMt.re de, mutări: 4 ... Nd7 
4. d4 etc. Dar negrul poate con· 

tlnua deasemen! 4 .. . a6 S.N:c6+. 
bc 6. d4 şi acum 6 ... f6 sau 6 ... 

efi - 1n ambele cazUl I cu ega· 

litate. Aceste cazuri vor fi ana-
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de, de 6. D:d8+. T:d8 7. N:c6+, 
bc 8. crd2 ~i este Îndoelnic 
dacă perechea de nebun i a ne
gtlulul compensează s:ăblclllJlji!e 

structurei sa le de piooi (Euwe). 

lizate pe larg In variantele cu 
mutarea 3 ... a6. 

Dacă 4. Cc3. Ng4, alund cel 
mai simplu este 5.h3. \n t'mp ce 
o.d4. ed 6. D:d4, N:f3 7. gf, a6 
8. N:c6+, bc 9. Dc4, Dd7. Tylor· 
Sultan Khan. 1933, dă numai joc 
elZ"al. 

Dacă albu l joacă 4. c3 cu in
tenţi a de a pregati d2-d4. atunci 
alăturn de muta riie obişnu ite 4 ... 
Cf6, 4. .. Nd7 şi 4 ... g6. negru! 
mai are ~i continuarea foarte 
tare 4 ... f5. de ex. 5. d4, re 6 
C:ep. de 7.Dh5+, Re7 8. N:c6. 
bc 9.Ng5+. Cf6 10. de, DdS' Il. 
Nh4. Na6 12. ef+. gf cu mare 
avantaj (Cigorin). 

La 4. N:c6+. bc S.d4 negrul 
poate Juca 5 ... f6 apărâ;nd cell~ 

trUl. .sau 5 ... ed 6. C:d4. Nd7 
trecând în val1iantel€l pe care le 
vom ana11a.3 mai departe 

4 ... ' Nc8-d7 

Negrul a.pără indirect pU:TlC

tul eS, deoarece după 5. N:c6, 
N:c6 se află sub atac p:onul e4. 

Mai slab ă es te mutarea lui 
M~rshalJ 4 ... Ng4. Ia care aJbul 
poate r~spunde 5. d5, a6 6. 
Na4, b5 7. de. ha 8. c4 cu avan
laj (8 ... Ce7 9. D:a4. N:f3 10. gt, 
Cg6 Il. Ne3. Ne? 12. Cc3; Reti
SpieJman. [919) sau s'rmplu 5. 

Prematur este 4 ... ed deoarece 
alături cu 5.C:d4. Nd7. care 
duce la varianta pe care o exa· 
minăm mai departe. albul poa'te 
continua cu succes şi 5.D:d4. 
Nd7 6. N:c6, N:c6 7. Cc3 (dac[ 
7, Ng5, at·uncl 7 ... Ne7! 8. D:g7. 
Nf6 9. D:h8, N:h8 10. N:d8. 
N:b2 11. N:c7, Rd7 12. Na5, 
N:al 13. Nc3,' N:c3 14. C:c3. 
Te8 15. O-O. Of6 C'U joc egal, 
7 ... Cf6 8. Ng5, Ne7 8. 0·0-0. 
O-O 9. The l cu rpresiune puter
ni-că: La!'ker-Speyer. 1909. 

S. Cbl-c3 

Şri aci 5. o-o este prematur, 
deoarece negrul poate juca 5 ... 
ed. 6 C:d4. g6; după aceasta 
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adeseor i pentru alb esle: ma i 
favo rabilă rocada lungă, dar, 
In genera:l vorbind. In aceast ă 

poziţie rocada are o importan t ă 

s~undară fală de desvoltare<l 
Mgufli lar u şoare . Ca r ăspuns la 
5. o-o este pe deplin satisfăcă

tor ~ entru negru şi 5 ... Cf6. 

Nim:c nu dă albuhri 5. c3, CfG 
6. De2, Ne? 7. Cbd2, ed 8. cd , 
O-O c u joc egal, nici Inchiderea 
centrului cu 5.d5, eba 6. Nd3, 
Ne7 7. Ce3, Cf6 8. Ce2, e6 cu 
egalitate: Lasker - Blackburnc, 
IB99. 

Egalitate depl ină dă ş i 5.dc. 
C:e5 6. C:e5, de 7. NC4. Cf6. 

Dacă albul joacă 5. N:c6, 
N:c6 6.Ce3, atunci trebue să se 
răspundă nu 6 ... ed din cauz~ 

7. D:d4 trecând In varianta din 
partida Lasker .Şpeyer, ana li
zată rn comentariul precedent, 
el 6... r6 şi negrul păslreaza 

controlu l a supra câmpului eS. 

A. 

5 .... e5:d4 

Mutarea 5... Cf6 este mai 
putm favorabil ă ~grtu,lu i In 
aceasU. pozitie şi va H exami
naU In rubrica B. 

Pent ru a impiedica pierderea 
unui pion după 6. N:c6 şi 7. d-e, 

.. e poate 
Cge7, dar 

juca 
după 

deasemeni 5 .. . 
a<:easta albul 

'capătă- un. joc mai liber; 6.Nc4. 
ed 7. C,d4. Cd4 B. D,d4. Celi 
9. De3, Ne6 10. Cd5, Ne7 11. 
Nd2 ; Las l<er· Steinitz. maLh, 
IB94. 

Cg8-f6 

l a încercarea de fi trece In 
sIstemul de desvoltare CI!' mu1a
r e; fI 6 ... g6, de exemp~u: 

. a .WW4 i111 IIUlI.ta .-ai 
a 4 ill B i ll a,ta a a 

IIIIYJJYJJ' •• 11 

IUUII lun 
9 '1'Ii'1!il a a 

7. o-o. Ng7 B. N,,6. be 9.Tel. 
Ce7 IO.NgS. o-o J 1. Dd2. TeB 12 
Tad l, Db8! şi negrul a re con tra
rac pe rJancul damef, cum s'a 
Jucat In partida Arulaid-Ke res. 
Riga 1945, albul poate a lege 
coni!nua re tar.e 7. Ne3, Ng7 S. 
Dd2. de ex. 8 ... Cf6 9. f3 (sau 
9. N , c6. bc 10. Nh6. 0·0 11. 
N,g7. R'g7 12. 0·0. TbB 13. b3 
Cll ava ntaj; Dake~ Santas:ere, 

193 1) 9 ... O-O !O. 0-0_0. a6 11. 
Ne2 cu avanlaj ,pentru a lb; Las
ker·Nidmar, Petersburg 1909. In 
loc de 8 ... Cf6 ceva ma i b:ne este 
8 ... Cge7. dar şi a tunci după 9. 



PARTIDA SPANIOLA.; 3 .. , d6 t. d4. Nd1 5. Ce3. ed 193 

0-0_0 poz.itia albului este de 
preferat. 

Albul capata un joc c~va mai 
liber şi după 6, .. C:d4 7. D:d4. 
N:bS 8. C:b5. Ceg7 9. Ne3 deşi 
negnul are 'jamiC excelente de a 

ee-~la. 

7. O-O 

Teoria recomandă 7. N:c6, bc 
7. Of3. c5 (p:crd~ 8 ... N-<Q 9. e5!. 
de 10. N,c6. N,e" 11. 0 ,e6+ . 
Cd7 12. O-O. O-O 13. Tul. Nd6 
14. Cb5 este însă pos:bil 8 ... 
Cg4 şi dacă 9. (;c6. atunci 0114! 
Averbach-Mazel. Moscova 1940) 
9. Cf5. N:f5 (slab este 9 ... g6 
10. Ng5!. gf II. e5. de 12. NJ6. 

e4 13. C:e4 cu mare avantaj 
~ntru alb, sau dCa5emen.i 9 ... 
Ne6 10. O-O. Od7 11 . Cd5) 10, 
DJ5. Od7 II. 013 Tb8 (după 
11 ... Og4 12. 0,g4. Cg4 13. 
Cli5 albul are Un bnal mai bun) 

12. O-O. Ne7 13. b3 cu aV<llllaj 
pentru alb; Levenf,iş-Dubini n. 

Lenin~rad 1934. 

Varianta aceasta insă nu <,ste 
deloc convÎ,ngăloare. Mai Intâi. 
după 7. N:c6 negt'ul poate juca 
tTlCli tare 7 ... N:c6 şi dad 8. 
C:c6. bc 9. DfJ. atuno.i 9 ... Cd7 
şi Inaintarea e4-e5 nu este po
sibi l ă: albul stă totuşi ceva lI1'3i 

liber'. In al doilea Irând, după 7. 
N:d5, bc 8. or::3. neţ!rtll poate 
jllca 8 ... TbR! rlupă care 9.eS? 
de 10. C:('6 duce la pienler-::a 
!!n~i iigur,~ din cauza 10 ... e4!, 
iar la 9. Ng5 es te posibil răsJlun. 
sul 9 ... Ne7: Iii alte mu!~ri ne
grul poate jura eventual c6-c5. 
deo,qrece Ci.') este inul·îl din 
cauza g7-g6. Nu se vede cum 
poate obtine [lIbni vreun avan· 
taj (Keres). 

7. NfR-e7 

Mai slab este 7 ... C:d4 8. N: 
d7+ (bine este Şi: 8. D:d4, N:b5 
9. C:b5 şi acum este rău 9 ... a6 
(P.n cauza. IO.e5! cu l1lare aV,Hl

laj penlru illb; Klaman -!vaşin. 

Gork:, 1945) 8 ... 0:d7 9. 0:d4. 
Ne7 10. Tell, O-O II. e5. Ce8 

12. Nf4 cu 

pentru alb: 

Iov 1937. 

pozi!!c Jnai hună 

Poliak-Şişov, l~os-



194 PARTfOA SPANIOLA: S ... d5 4. dt, Nd7 5. Cd, <'!d 

8. b2-b3 

A~i au fost experimenta te o 
serie Intreagă de alte mutări şi 

este greu de spus care dln ele 
dlt albului ~anse IITla! bune. 

In orice caz, mutarea d~n text 
Ilerm ~tc negrulul să simplifice 
In mare măsură poziţia prin 
6chimbluHe care ur mează şi să 

obtin ă astfel o poziţie de remi· 
ză, din punct de vedere practic. 

Să examlnăm alte câteva con-
tinuări : 

1) B. N:c6 (nimic nu dă S. 
C:06, bc 9. Nd3, o-o eli lOC 

bun pentru negru) 8.,. bc 9. 
b3 (de consider,al este ŞI 9. 
Or3. In timp ce 9. Dd3. 
0·0 10. h3, Te8 II. Nf4, N13, 
SpiiEilman:Yanovsky, 1914. sau 
9. Ng5, 0·0 10. f4, c5 II. Ci3, 
NeG nu dau nimic albului 9, .. 
o-O 10. Nb2, Tel! II. Dd3 (mal 

slab esle 11. Cde2, Ni8 12. Cg3, 
g6! umnat de Ng7 cu joc egal) 
Il.., Nf8 12.f4, Horowitz-Toma 
Popa, Varşovia 1935, ş i acum 
p~m 12 ... g6 urmat de Ng7 ne
grul ar fi putut căpăta un joc 
ce-; drept stânj~nit. dar aproxI
mativ egal. 

Si stemul acesta prin care al 
bul se s tr ădueşte s11 evite nu. 
meroasele schimburi este pro
babiJ cel mal bun. 

2) 8. Cde2 (şi mulaa-ea acea
sta,. care evită. sch'imburile, este 
bun ă) 8 ... O-O 9. Cg3, Te8 (mult 
mai slab este 9 .. . CeS 10. N:d7, 
Dod7 11.b3, Tad8 12.Nb2,Cc6 13. 
Cf5 cu avanta j pentm alb; Las· 
Ke,-Walbrodl, 1895) 10. h3, şi 

acum nu lO."h6 Il. Ne3, Nf8 
12. Dd2, Rh7 13. T .. I, g6 14. 
f4, Ng7 15. Nc4 cu '" avantaj 
r entru alb, Yates-Gibson, 1931, 
ci di,recl 10". Nf8 11. Ne3, g6 
urmat de Nf8-g7 cu o pozl!ie 
asemli:n11toare aceleia din va 
rJanta 'Precedentă. 

In geneT1al trebue observ:at c!l 
Impotriva manevreJ a lbt4ui 
Cd4..e2 -g3 se recomandă pentru 
negru să. joace cât mai reped. 
Te8, g7-g6, şi Ne7-f8-g7, tim;· 
tând prjn aceasta sfera de ac' 
tlune a calului g3. 

3) 8. Ng5, O-O 9. N:06, bc 10. 
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Od3, h6 Il . Nh4, Ch5 12. N;e7. 
D:e7 Cu joc egal (Hne). 

Desvoltacea nebun ulu i la g5 
In varianta aceasta nu este deo
sebit de eficace. el stă mai bine 
pe diagonala al-h8. 

4) 8. Cf5? (cea mai sla bă 

dintre mutălile examInate) 8 ... 
N;f59. ef. 0·0 10. Tel , Cd7 Il. 
Cd5, Nf6 12. 03, Cb6 13. C;f6+ 
(mai bine i3. Nf4 sau 13. C:b6) 
13 ... 0 ;f6 14. N;c6. bc 15. Of3, 
TeSl cu ava nta j pentru negru; 
Alehin - Capablanca. Petersburg 
1914. 

8. ... 

Posibil es te şi S ... O-O 9.Nb2 
(albuJ poate să evite schlmbul1i
le şi aci pr~n 9. N:c6 sau 9. 
Cde2 şi să obtină, ca In vaPian 
tele precedente, o pozl~e ceva 
mai liber a, dar făr'ă vreun 
av.antaj esenţiaY) 9 ... C:d4 (9 ... 
T'e8 dă din nou alb ului posibili' 
tatea de a evita simplificarea şi. 

in a fară de aceasta, pozitia tur
nului la e8 Inu este convenabil ă 

[)Emtru realiz area următoarei 

combinaţii de schimb) 10. D:d4. 
N:b5 II. C: b5,. Ce8 12.c4 (saH 
12. Dc4, a6 urmat de N:f6 12 ... 
Nf6 13. Od2 cu joc egal ; Ma. 
roczy-Vidmar, !908. 

NdH5 

Cf6_d7! 

11. Dd4·c4 

Daca II. Na3, pentru a rh· 
punde la 1/... Nf6 cu l~ . Oc4. 
cu avantaj pen tru alb. atunci 
II. .. a6 12. Ce3, NI6 13. Oe3. 0·0 
14. Tadl şi a.c um nu 14 ... Cb6? 
In. f4 cu avanta j pentru alb. 
Maroczy-Wolf, 1903, ci 14 ... 
N:c3! 15. O:c3, Te8 16, Tfel 
(dacă aci. sau la ml!tarea ur 
mătoare Nb2. at unci Dg5 ) 16 ... 
Te8 17. Oh3, CeS 18. Nb2, 0115 
şi jocul este complet ega l;; LaI 
ker . Capablanca, 1924. 

Mutarea di,n text este ceva 
mal bun~, dar t otuşi insuHclenU 
pentI1U obtinerea avanfaj ulul. 

11. _o. 
12. Cb5·d4 
13. CdH5 

c7-c6 
o-o 

In cartea turneul ui dela New 
York 1924, Alehln propune 13 
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Nb2, d5 14. eri, Cb6 urmat de 
C:d5 cu egal<lfe deplin ă . 

Mutarea din text a iosl reco
mandată cre către Se~bold, a 
(' arui analiză o utiHzăm In COli

ti nuare. 

13 . ... 

Acum IlU ~ pOllte juca 13 
rl.) 14. erl, Cb6 din ~auza l fl 

Dg4. 

14. Tal-bl 
15. e4-d5 

d6-d5 
Cd7-e5 

Nic,i <lci nu merge 15 ... Cb6 
(lin .. allza 16. Dg4 cu lilnenin
tarea Nh6 

!6. Dc4-e2 

Mal simplu pare 16 ... cd . de
oarece pionul d5 nu es te mai 
slab de<'âl p:onul alb eZ. dar şi 

Illutarea (lin text e.<;le suficientă. 

17. Tf1-dl Od5-e6 

In pozl~ia 'aceasta Seibold 
cont:nuă cu 18.Cd6 Şi consl
der.ă jocul albului ceva mai bun 
dar după 18 ... Tad8 nu este de
loc clar a cui pozitie este mai . l 
hună. Dacă 19. C:h7, f1tunc:~ 19 ... 
T,dl+ 20. n,dl. De71 21. Ca5 
(sau 2 1. Cd6, ldS 22. Na3. De7 
cu dubla amellm!are 23 ... c5 .;:i 
23 .. Ne7) 21. .. Td8 şi albul se 
afl ă dintr'oda.1ă în tr 'o pozi!ie 
foar,te ţ!rell, de ex. 22. Nd2? , 
Dd7, sau 22. De2?, Cf3+!, saiJ 
22. Ofl (singura mutare!) 22 ... 
D1;4! Cl! câştig, deoarece dupa 
23. CC4, C:c4 i"Ilbul n1l poat .. 
lua calul. 

AnaL~tl a:ceaslll (kmOnslreaza 
că simplificarea începută .:I.c 
neR"fll la mutarea 8-a est-c pe 
deplin suhientă pimtru egarare 
(Keres). , 

R. 

(1.04.5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 ,16 
4. d4, Nd7 5. C(3) 

(vezi di-agrama din pag. 197) 

5 ... CgB-fb 

Această muta re nOJiTlală de 
desvoltare. nu este aci cea mai 
eficace ·- fap t care arată di 
negrul n'a făcut până acum 
mutări le In ordi.nea cea mai 
bUliă. 
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Mai solid pentru negru este, 
1n orice cal., l.e4,.e5 2. Cf3. 
Cc6 3. Nh5, Cfo 4. 0' 0, d6 5. d4, 
Nd7 6. Cc3. Ne7. prin care se 
evi tă . periculoasa valriantă Ij. 

N:c6!, ('an.' este posibil :!. du!)ă 

JIlu l<lrea din text In afară de 
aceasta, alegând ort1inea de mu
blri ind:cată mal sus, negrul 
poa te trece şi In varianta ,Hli'l' 

Iizală mai illaint~ 6 ... ed 7.C:d.J, 
Ne7. impk-decând In felul Dcesf.l 
C'onti nuarea posibilă după 1. e4, 

,., 2. 03, Cc6 3. Nb5, d6 4. d4, 
Nd7 S. C,3, ed 6. C,d4, Cf6, 
anume 7. N:c6, bc 8. Df3 

1. 

6. Nb5:c6! 

Mutarea aceasta ca re forjeaz2 
pe negru să reia la c6 cu nebu
nlll este foarff': tare. Din cauza 

grului a clip.lira! o r('putaţi~ 

IHoastă. 

Cealaltă continuare posibilă, 

fi. O-O. es te examinală In ru_ 
brica 2 

n. ". Ncl7:cfl 
7. Ddl-d3 

7. . .. e5:d4 

Muta rea 7 ... De7 recoma:l
dată de Tarra.sch, n·u este bună, 
d~areoe după răspunsul sim
plu 8. O-O. neg-NI! a apărat In
tr'adevăr punctul e5 dar nu- ,; ; 
poate temina desvoltare<l CUl n 

!rebu'.'. 
Din acest punc t ci :? vedere 

mai blAl1ă este mutarea 7 ... Cd7, 
dar niei ea nu este' suficient3 

pentru e-ga lare. de ex. 8 Ne3 
(de cons:derat este deascrneni 
B. d5, Cc5 9. Oc4, Nd7 10. b4, 
Ca6 II. Ne3, Ne7 12. 0'0, 0·0 13. 

.ei. -mutarea precedenU a ne- a4, Rh8 14. Cb5, DbB 15. c3 cu 
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avantaj pentru alb; Nimzovici_ 
Breye1\ 1920) 8. .. -ed (din eauz~ 

amenin!ăril 9.d.S negrul este ne
voit totuşi să ced-eze centrul, 
deoarece 8 ... b6? 9. O-O ar da 
albului un avantaj prea mare) 
9. N:d4 şi aoum: 

1) 9 ... De7 10. O-O, 0·0-0 Il. 
Cd5, De6 12. N:a7! cu avan ta j 
pentru alb. 

2) 9 ... f6 10. Ch4, Ce5 Il. De2, 
Od7 12. Cf5 ou avantaj pentr'J 
aR>; Nimzavici-Steiner, 1927. 

3) 9 ... Ce5 10. N:cS (Nimzo
vid a luat In consider.aţ!e nu_ 
mai 10. De2, Ce6 11. 0-0-0, Ne7 
12. Cd5. O-O 13. Ne3, Te8 cu 
aproximativă egatitate) 10 ... dc 
11. Oe31 (după 11. D:d8+, R:d8 
12. 0-0-0+, Rea finalul este 
ceva mai favorabil albu,lui dar 
mutarea din text este cu mult 
mai tare) 11 ... 0[6 (se ameninr 
I""e 12. Ce5, iar 11. .. Nd6 12. 
0-0.0 e ra complet fără sperantă 
pentru negru) 12. 0-0-0 cu a
van taj clar pentru alb (Keres). 

8. Cf3:d4 g7-g6 

Cea, mai bună I!ontinuare 
este, f ă ră Indoială, 8 ... Nd7 9. 
Ng5, Ne' 10. 0·0-0, O-O (ceva 
mai bine. dar totuşi Insuficient 
pentru egala re este 10 ... Cg4 
II. N:e7, 0:e7 12. Og3) Il. i4, 
Ce8 12. N:e7, D:e7 13. Cd5. 
Od8 14. g4 şi albul are o pozi· 
ţie foarte tare de atac, dar apă
rarea negrtu.ui nu este deloc 
fără speran(ă; Splelman-Ma
roczy, 1920. 
Rău este 8 ... Cd7? 9. C:c6, be-

10. Da6, Cb6 II. Db7, Rd7 12. 
Da6, De8 13. Dd3 cu mare 
avantaj pentru alb; Bogoliubov
BaUa, 1922. 

9. Ncl -g5! 

Nu Insă 9. C:c6, bci 10. De6~ 
Dd7 11. Db7, TeB 12. D:37, Ng7 
13. O-O, O-O şi negrul capătă un 
atac foarte puternic pe flancui 
damei, de ex. 14. Da6. Tfe8 15~ 
Dd3, De6 16. f3, Cd7 17. Nd2, 
Ce5 18. De2, Cc4 19. Tbl, Ta8; 
Nimzovie) ~ Capablanca, Peter
sburg, 1914. 
După părerea lui Capablanca .. 

sacrificiul de pion este pe deplil1' 
corect şi dă iJ1egruJui un ataa 
suficient ,pe flancul damei. 

9 .... 
10. 0·0-0 

Nf8·g7 
Dd8-d7 

Alehin a recomandat 10._ 
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Dc8, lăsând câmpul d7 pentnl 
cal. Greş-i t este 10... O-O din 
.cauza II. C:c6, bc 12. e5, de 13. 
D,d8. T"d8 14. T,d8. Ld8 15. 
Ce4 cu câştlgul calită{ii . 

Il. h2-h3 
12, Thl-el 

In partida Alehin_Br.inkmann. 
1927, a urmat 12, .. ne8, ceeace 

.a Illat calului r6 singurui câmp 
de retragere pe care-I m,?i a·vea; 
după 13. DI3!. Ch5 14. g4 albUl 
a obtinut ,repede avantaj de
ci siv, 

Ceva maL bine este 12, .. Rh8. 
dar şi în acest caz după 13, 14 
atacul albului este foame tare şi 

li asigură un mare avantaj, 

Poziţia n.egrului~ la un joo 
"b un al albulul, este după cât se 
pare, imposibil de apărat. 

Vari8lntele de mai sus arată 

-că negrul trebue să renunte la 

ordinea de mutări aleasă şi să 

joace 5,.,ed. ca tn rubrica li, A . 

2. 

(1. .4, .5 2. Cf3 Ce6 3. Nb5 d6 
4. d4 Nd7 5. Ce3 Cf6) 

6. 0-0 

Mutarea aceasta este ma l 
slabă decât 6, N:c6. Deoarece 
insă aceeaşi poziţie poate s ă 

su rvină după 1. e4, e5 2, Cr3 
Ce6 3. Nb5. Cla 4. O-O, d6 5. 
d4, Nd7 6, CC3, cont>inuare carp. 
este rela tiv cea mai bună pen
tru ambele păr~, vom an a liza 
totuşi valfanteJe care se produc 
după 6. 0-0. 

6, ... Nf8_e7 

După 6 ... , ed 7, C:d4 se ajun
ge la pozitia din varianta 11. A, 
pe care am examinat-Q mai sus. 
Alte mut!rli nu sunt de consi. 
derat. 

(vezi d i.agrama din pag. 2M) 

7, TfI-el 

Mutarea obişnuită. De cO nsi
derat sunt Si alte contlnuărl, nu 
mal putin bogate ln şanse: 

11 7. N,e6. N,e6 8. Dd3 (Ii, In 
poziţia aceasta, sistemul acesta 
este foarte bun pentru alb şi îi 
da şanse excelente de a obFne 
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avantaj; in parti(la TlIrrasch
Lflskt:r, mateh 1908, albu l ~ 

cont ~n uat In loc de 8. DJ:3 cu 8. 
Tel. el! 9. C: cl4, O-O 10. C:c!), bc 
II . Ce2, Dd7 t ~. Cg~i, Tfe8 13. 
b3 UnI1ill (1(' 14. Nb2 ru joc cevil 
mai bun pentru alh, d'lr mai 

simphJ parc 9 ... Nd7 urmat de 
0.0 ş i negrul obţlnc o j:oZl!· .. ie 
aprox,imativ la lei ca după 8. 
Dd3 K ... ed (d upă 8 ... Cd7 9, do, 
Cc5 ' 10. Dc1, Nd7 Il. b4 se 
a junge la o poz1re din pa r~!oda 

Nimzovici -Breyer, 1920, favo
rab:lâ a lbuh";. şi arn:nlltâ de nof 
In varianta B, 1, In comen tariuL 
la mutarea 7_a a m'gr,ului: Illa i 
slab pentru alb este 9. Ne3. ed 
10. N:d4, O-O şi acum nici II. 
Cd5, N,d5 12. ed. Nf6 13. b3,_ 
N:d4 14. D:d4, Df6, ca în I)<l r· 

t:da Maroczy-Capablanca. 1922, 
mei II. Tadl, Nffi 12. N:f6,D:r6 
13. Dd4. TfeS, ca In partida 
Lasker - 1. Rab~novici, Mosco\" ,? 
1925, nu dau albului vreul1 
avantaj) 9. C: d4. Nd7 10. \)3 ' 
(sau 10. Ng5, O-O II. Tael, hG. 
12. Nh4, (h7 13. N:e7. D:e7 14. 
Cd5. Du8 15. c4 ş i albul are un 
oarecare avantaj. Lasker'Capa
hlanca . match 1921: În favoarea 
aUrului este deasemeni 10. h3, 
o-O Il. N14. Ch5 12. Nh2, Nffi 
13. g4: Brinkmann-Andersen .. 
1934) 10 ... O-O Il. Nb2, Te8 (ill 
partida P,illsbury-Slein:tz, 189S. 
după II.. . c6 12. Tadl. De7 13 
Tfe l. TfeS 14. Cce2. Tad8 albul 
a obţinut un joc mal bun) 12. 
Tae l , Nf8 13. f4 şi albul are un' 
oarecare avantaj: PilIsbul"ly-Bnr
deileben, 1900. 

In toate aceste var:ante ne_ 

g-rul intră In pOZltţii ~nghesu:te

şi tr ebue să se a-pere fără con

tra-şanse efective. Deaceea s~ 

re:comandă negru lu! sa joace-
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dela mutarea precede ntă 6 ... ed 
'i n loc, de 6 ... Ne7. 

2) 7. Ng,s, ed (posibil este şi 

7 ... O-O deoarece dupil 8. N:('o, 
N:c6 9. de, de! 10. D:d8, N:dt:l 
II. CeS, N,c4 12. N,r6, NJ6, 
13. Cd7, N:c3 14. C:f8, N:b2 15. 
Tabl. Na3 ijl egrul art' coml)~n_ 

~a\ie sufio:enl ă !>CI,lru calitatea 
:> acrifkaIă) 8. C:([4, o-o 9. N:c6. 
bc 10. Dd3, C';4 (miii bine este, 

-'C um alll amintit deja In rubric .:\ 
II. A. comentariul la mular-ell 
R·" a albulu:. var:anta 3. 10 .. 
Ilo 11. N1l4. Ch7 12. N:e7, D:e7 
13. [4 cu <1van1aj minimal pen
tm alb; Jllutarea din text a fosl ' 
recomanda'Iă d\.' Lasker, dar nu 
este favorab:lă negrului) Il. 
N:e7 D:e7 12. f4 (In partida 
Lasketl - E. Calm, Petersbu,g 
1909, a urmat ma: putin ener_ 
vic 12. Tael. Dh4 13. ef3, Dh5 
14 , h3, Ce5 cu joc <lproximativ 
eJ;till) 12 ... 15 13. Tael. re (sau 
13 ... Of7 14. h3. ie [5. C:e4. cr6 
16. C~5, Dd5 17. c4! cu avantaj 
pentru alb; Schlechler-Hav<lsi. 

1918) 14. C:e4, Dlt4 J5. h3. Cî6 
16. Cg5, d5 17. Ce6 cu avantaj 
evident pentru alb; Reli'Sterk, 
ll1alrh 1910. 

3) 7. de, C:e5 (l a 7 ... de Las_ 

ker a recol11and:lt 8. !'\g5 urm at 
de Dd2 ş! Tadl CII avantaj pen
tril <110 : o:ne. este irtS<I şi 8. Te!, 
perlru <l <'onlinlla după 8 ... O-U? 
cu 9. N:c6, N:c6 10.0:<18, Ta:d8 
11. C: e5. N:e4 12. C:e·!, 
C:e4 13. Cd3!, iar! dacă 8 .. . Nd6. 
ntunci după 9. Ng5. h6 10. Nil>! . 
g5 11. Ng3, Oe7 12. Cd5, Per-
1is-Wolf, 1911, albul are lotuş\ 

un avantaj c·lar: mai s];lbă este 
mutarea cu acel<lş .scol> 8. De.'?, 
care dă numai o pozijie aproxi
mativ .egală după 8... Cd4 9. 
N ,d7 +. Cd7 10. (,<14. ed 1 L 
Cd5. O-O; Sepp-Kere!' , TaWn, 
1936) 8. N,d7+ (d,că d;rec! S. 
Cd4 , alunoi 8 ... O-O 9. f4, Cc6: 
bi ne es te deasellleni 8. C:e5. de 
9. N,d7+. D,d7 10. D,d7+,C,d7 
Il. Cb5 ş-i allJul are un final 

C:,.>.V<l mai bun) 8 ... Cf:d7 (şi după 

8 ... Ce:d7 sau 8... 0:07 albul 
continuă 9. Cd4 şi apoI , la mo
mentul oJ>Ortun. b2-h3 şi Nb2) 

9. Cd 4, 0·0 10. b3 tJfmal de Il. 

Nb2 şi albul Ilr'e un joc mai 1:
her C1.b şame ceva mai bune. 

14) 7. b3. eel! (negrul profită 

de prima ocazie ce i se prez:nlii 
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de a-şi uşura poziţia prin sclUm_ 
buri) 8. C,d4. C,d4 9. D:d4. N:b5 
10. C:b5. Cd7! cu joc egal. cum 
s 'a· ar3tat mai sus. in vadalnta I 
II. A. 

7 ... ' e5:d4 

Schimblll acesta este In mod 
practic fOl'1tat, deoarece muta· 
rea 7". O-O? s'a dovedit In cu
noscuta, partidă Tarrasch-Marco 
1892, o greşală decisivă: 8. 
N:c6, N:c6 9.de. de 10. 0:d8. 
Ta;d8 (sau 10." Tf:dB [1. C:e5, 
N:e4 12. C:e4. C:e4 13. Cd3. f5 
14. f3, Nc5+ 15. ~f1 cu pozilie 
câştigaU) tI. C:e5; N:e4 12. 
C'o4. C:e4 13. Cd3. f5 14. 
f3, Nc5+ 15· C:c5. C:c5 16. 
Ng5. Td5 17. Ne7 cu câştigul 
caUBiţil, deoarrece la 17 ... Tea 
unmează 18. c4. 

8. Cf3:d4 O-O 

Nu aşa de bine este 8 ... C:d4 

9. 0:d4 (mal slab este 9. N:d7+ 
la care negrul t!ăspunde nu 9 .. . 
D:d? 10. D:d4. O-O II. b3. TeS 
12. Nb2 ca în partida Tar rasch
Schlechter, 1894, ci simp lu 9 .. 
C:d?1 10. D:d4, Nf6 II. DM. 
N:c3 12. 0:c3, '0.0 cu joc egal} 
9 ... 0·0 (după 9 ... N:b5 10. C:b5. 
alăI 10... a6 II. Ce3, O-O 12 . 

. Ng5, Cd? 13. N:e? D:e7 J4.Cd5 
urmat de Tad], Capabtanc:J' 
Thomas, 1919, cât şi 10 ... O-O 
11. 0<:3, Capablanca-Tanarov. 
1916, dau albului un oarecare 
ava:ntaj) 10. Nf l, TeS (sau 10 ... 
Ne6 11. b4. Rh8 12. Nb2, Cg8. 
[3. b5 urmat de Cd5 cu avantaj 
pentriu alb) Il. b3, Ne6 12. Nb2. 
Nf& 13. Cd5 cu avantaj pentru 
a lb; Tarrasch-Vogel. 1910. 

In această poziţie, des Inlâl 
ni.tă în pracUca turneelor din 
trecut, albul a1'e o mare alegere 
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n~loagă, chiar cu posibllitarea 
de a câşllga mai târziu un tem
po prin Ch7-g5. 

12... Cf6_ h7 
13. Nh4:e7 

In partl'da Col4e·C.apahlanca, 
1919, s'a jucat 13.Ng3. Cf8 14. 
Tadl, Nf6 IS,Td2, Db8 şi nebu
MJI negruilli s'a arătat a fi ma: 
tare decât nebunul alb dela g3. 

13 ... 
14. Tel-ea 

Te8:e7 
Od8-bR 

In I>artida BernslelJl _Lasker, 
1914, negrul a jucal 14 ... 08 şi 

a obţinul deasemeni joc egal. 

15. b2-b3 Oh8-b6 

Pozitia este acum complet e_ 
gzJă: CcrlpablallC<l-' Lasker, 
matcn 1921. Intre aceiaşi ad
versa rI , cu culorile i nv-e rsat ~, 

s'a ju{'aHntr·oa1t~.part:da a rnfl
jehului 14.Dc4, De8. IS.Te2. Şi 

după l.~ ... Tb8 16.h3, cS s'a a
juns deasemeni la o poziji e
complet egali. 

Din aceste exemple rezultă 

ca scMmbul la c6 ur1mat de· 
Ng5 nu q~ albului nici-o şa ns;) 

reală de fi. obtine ;!vantaj. 

b. 

(Le4 e5 2.Cf3 Cc6 3. Nb5 d64. 
Nd7 5.Cc3 Cf6 6.0'0 Ne7 7.Tel" 

.d 8.C,d4 0·0) 

9. Nb5-f1 

Tarrasch considera aceast ă

retragere CI nebunului ca. cea 
rua! bună l~lUtare, dar şi dupl 
pa l1ellrul n'are gr-ellla\i deMe
bite. 

Alte posrbmU!i : 
1) 9. Ng5 h6 (dup! - 9 ... C;d4, 

10. 0,d4, N,b5 II. Cb5 atât 
lI... Te8 12. TadJ.h6 13.Nh4. 
Cd7 . 14'.N:p.7, T:/'7 15. Dc3, Tt-C),. 
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Ttlrrasch_Lasker, Illa tch 1908, 
cât şi 11. .. Cg4 12. N:e7, D: e7 
J3.h3, Ce5 14.Te3, DU!'Iag-Vid
mar, 1911, dau albului un joc 
~ev<t' mai liber; din cauza re
ducl~rii mater ialului negrul este 
In$~ In situaţia de a putea egala 
jocul) 10. Nh4. Ch7 (şi aO! estt>. 
posibilă trecerea In varia.ntele 
dale mai sus 10 ... C:d4 ş i 10 .. , 
T«8) II.N:e7, D:e7 (după Il... 
Ce7 12.Dd2, N,b5 13. Cd,b5. a6 
14.Gd4, Od7 1,1) Te3, Tae8 16. 
T:leJ albul stă din nou ceva llIai 
Eber; \Voli- ReN, 1921) 12,Cd5. 
Dd8 13.c3 (cu muta·rea aceasta 
fllhul intinde (! cursă: 13 ... Te8? 
14.da4! cu avantaj, lnsă este 
mlli tare direct 13.Nfl urmaI 
de c:.!-c4) 13 ... On 14. NfL Te8 
cu joc ega l ; \Volf-Marbczy. 
1922. 

Mu1area 9.Ng5 (şi după 9. 
N:c6, bc) duce numai ta schi m
hu l acestui I'lebun şi la simpli_ 
ficarea pozi tiei, fă ră să dea al
hului un avantaj real. 

2) 9. Cde2 (metoda aceasta 

de a preveni sch~mburiJe este 

mai putin favorabilă decât 9. 

Nfl) 9 ... ati (cel ma~ simplu, deşi 

şi 9 ... TeB 10 . . Cg3, Nf8 1 Lb3. 

g6 12. Nb2, Ng7, ca În pareda 

Teichmann-Vfdmar, Petersburg 

1909, estf': o conti nuare bun ă; 

În general. după manevra a1-
bului Crl4_e2_g3 este recoman 
dabil pentru negru sa conflllll' 
cu g7-g6 şi N~7_f8-g7 . Jindând 
In mil re măsură libertatea de 
mişca re li calulu! g3: mai slab 
este 9 ... Ce5 10. Cg3, N:h5 11. 
C:b5 şi acum atât [J... Cfel7 12. 
N<12, Cc6 13.Nc3. Nrfi 14. 0<12. 
dintr'o partidă a lui l(ostici. 
1920. dt şi 11. .. TeS 12.b3. 
Nî8 13. Nb2, g6 14. f4, Yanov
sky- Lasl.;er. match 1909, dau ill

buJul un joc mai bun) IO.Nd3, 
Cg4! 11. Cg3 (Ia 11.113 Tarraseh 
a recomanda.t Il... Ce5 l 2.f4, 
C:d3 13.cd, f5 cu joc bun pen
tru negru) IL. Nf6 [2.113, N:c3 
13.bc, Ce5 şi negrul n'are greu
tati.; Yanov$ky-Lasker, makl1 
1909. 

3) 9. b3 (mutarea 9.113 n'art! 
aci o valoare independentă. de
oarece negrul poate răs !)ulld ,! 

atât 9 ... Te8, cât şi 9 ... C:d4. ur
mat de N:b5 şi Cd7 CLI joc egal: 
mal slab este 9.Cf5. N:f51 IO.ei. 
Cel 7 ! r. Cd5, Nf6 şi negrul (lr~ 

ce l putin joc egal; Aleh:wCa

pablanca, Petersburg 1914) 9 .. . 

C:d4 (a ci rnutarea a{'easla <"stc 

cea mai simpl~, In timp ce 9 ... 

TeS 10. Nb2 Nf8 [J. N:c6. bc 

12. Of3! dă albului o pozq ;c m3i 
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liberă) 10. D:d4, N:b5 II. C:b5. 
d5t (suficient este şi 11... Gd7) 
12. ed, C,d5 13. Na3, N16 14. 
Od3, N" I 15. N,18, ,6 16. T"I 
ab 17. NcS şi pozitIa negru iui 
este mai comodă; Tylor-Keres. 
Ha'stlngs 1937. 

9 ... Tf8-e8 

Acceptabil este şi 9 ... C:d4 
10. D:d4. Ne6, deoarece la l"l. b4, 
Gapablanca-Hodges, 1915, ur
mează 1 J ... Cg4! 12. Nb2, Nffi 
13. Dd2. neS J 4. h3, Ce5 cu joc 
egal. Rovner - Rauzer, match 
1937. 

10. h2-h3 

Mai slab este 10.f3, d51. (sau 
10 ... Cd4 1l.0,d4, Ne6 12.Df2. 
c6 urmat d e rlfi-d5 cu egalare 
uşoară; Euwe-Capab lanca, 1922) 
II.C :d5 (mai s lab este I l.ed, 

Ne51 12, T,e8+, N,e8 13. de, 
O,d4+ 14. D,d4, N,d4+ 15. 
Rhl. N:c6 Cu poziţ ie mai Ilberă 

pentru negru, Maroczy_WagneJl, 
1923, In timp ce II.C:c6, 'N:c6 
12. e5, Ne5+ 13. Rh1, Cd7 14. 
C:d5, T:e5 duce Ja joc egal) 
I L. C:d5 12.ed, Nc5 l3.de, T:el 
14. D:el, N:d4+ urmat de N:c6 
cu pozi!ie mai liberă pentru 
negru. 

Nimic nu dă albuiui nici re
comandalia lui Tarrasch lO,b3, 
din cauza Nf8 şi dacă 1 l.Nb2, 
atunci J 1... d5 cu egamate. Se 
poate juca şi direct 10 ... d5t, 
deoareCe dacă ·11.al, atunci, I l ... 
Nb4! , ceiace urmează şi la 1l.e5 
Nu se vede ce a r putea obţine 

albUl după aceasta (Keres) . 

10 ... Ne7-f8 

Sau 10... h6 I J .Cde2 (Ia 11, 
b3, Smlslov-Ragozin, Leningrad 
1939, negr ul poade juca, ca In 
comentariUl precedent, direct 
l L. d5, sau, cwn s'a juca·t de 
fapt In pa rtida, I l... NfS 12. 
Nb2, d51) II. .. N18 12 

Cg3. g6 13. Ne3, Ng7 14. Dd2, 
Rh7 15. Tad l urmat de 16.f4 şi 

albul are avantaj pozi!iona1 ; 
Reti -Treybal, 1922. 
Dacă 10 ... C:d4 Il. D:d4. Nc6. 

atunci Il.b4 constltue o mulare 
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tare, deoarece răspunsul 12 ... 
Cg4 nu mai este posIbil. 

II. Ncl-g5 

La I J .b3 urmează deasemeni 
IL. d5, iar J 1. Cde2 .nu este 
posibil di,n cauza 11 .. . C:e4. 
Negrul 8lffien i-nţa sa: joace even · 

1u.a1 d6-d5. 
II... h7-h6 
12. Ng5-h4 

Sau 12. N,f6, D,f6 13. Cdb5 
Tac8 14 .. Cd5. Od8 d upă care 
atacul albului se epuizează şi l1e· 

grul cu perechea de neooni ca
pătă şan se bune. 

12 .... 
13. Nh4-g3 
14. Ddl,d4 
15. Ng3-h2 
16. Dd4-d1 

g7-g5 
Cc6,d4 
Cf6-h5 
Nf8-g7 

Pozitl·a aceasta a survenit in_ 
tr'o partidă de match Kashdan 

L. Steiller. 1930, In care a ur
maI, 16 ... Cf4 17. NJ4, gf 18. 
Dl3, N,,3 19. D,,3 .. Te5 jl ne· 
eru l sta: chiar ceva mai bine. 
datorit ă s uperior·ităţii "pe cârn 
puri negre. 

Albul ar fi putut In să s ă joa

ce mal bine 18.CdS!, mutare pe 
care negrul ar ti trebuit s'o 
evite ,prin 17 ... N:c3! 18. bc, g l 
şi negrul a re un oarecare avan · 
taj poz"i ţional. 

Din cele de ma i s us se poatlt 
tflage conclu1Jia că apărarea 

Stein irtz dă deobicei negrrului UD 

joc pasiv şi Inghesuit. lăsând 

albului o libertate de mişc are 

s imţitor mai mare şi posibili
la tea de ti a lege intre n ume
roase continuări ale atacului. 

Af.1rmajla lui Tarrasch, dup ~ 

03're albul trebue s ă evite schim
bul figurilor. pentru a mentin-:! 

pozi'ila slânjenită a negrului. 

este Insă gre~ită . Aceste mu· 

tări ca re previn schimburile. 

constit ue pierderi de timp pl'«~_ 

ţios şi penmll negrulu~ să tre~că 

la a.tac, ca de exemplu în va· 

ri31fllta. II, B, b, pe care Tarrasch 

o considera cea mai bună. 

Pentru a nu peMlHe totuşi 

negrului sim p lific ă fl prea mari 
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lC:(14, N:b5 etc .). t:' ~ !f' nJai b'ne 
p<-'nlru alh sa schimhe el 
(Nb5:c6) ; dupit aceasta albul 
obtine intotdeauna. cum ;J !'a!~ 

varlantek' rc~!)ect j ve, un joc 
ceva Illai liher CII pos : b~1ită!i de 

III 

( 1. e4 e5 2. ef3 Cc6 ;~. NbS) 

~i. .'. Nf8-cS 

'<\ !lărarea aceas1<t, denumita 
In trecut c l asică . p,rez:nla o 
prohk'mă intere!'~lntă şi pan ii 
acuill nerezolv;l!a, re nlr,1 t'Con'

tideni: şah ului. 
Din ]l unct de vedere pract \· 

mU!<lre(! (\0'11 text t'sle j"t' dt'plin 
jucabilii 

4. c2-e,3 

O altă mutare bună este 4. 
O-O, prevenind mutarea 4 ... 1,1). 
posibil<1 după 4, r3. 

alac, care neces :tă li apaNJrc 
exactă din partea Ilf'grului. 

Alegând apărarea difklii el 

luI Slein:t7.. rl{!grul trebue să 

albă in vedere ronsidNa!ilh: cip: 
mai sus. -

La 4. O-O. i5 urmează s'J11-
[>Iu 5. ci. Cf6 6. C:t",I): O-O 7. c3. 
r. :e5 8 d4 cu IIl<lre avantaj. 

Să examinăm alte vananlp. 
posibile după 4. O-O. 

• • 1 • • • 41111 
1! 11l1 1 . U U 

·Zl:~:.: 
a • .€la 
AlUD DUI 
t!! Hlhw.l:!!!il 

I J 4 .. . d6 5. c3 (sau 5. d4, ed 
6. C:<14, Nd7 şi acum 7. Ne3, 
C d. 8. N,d7-'-. D:d7 9. N,d', 
N:d4 10. D:<14. 06 ru W1zi\l l' 
egală, ca în parhla Asztalos
Vldmar. 1931. sau 7. N:c6, bc 
8. Cc3. DI6 urmai cit:! Cge7 cu 
ellal1tiale, sau 7. C[5, g6! urmat 
dl" Dh4 şi evei;lual 0-0-0 cu po
:â,tie puternică de ~Iac) 5 .. . Nrl7 
6, d4, Nb6 (după 6....d 7, cd. 
Nb6 8. Cc3 allbul ob(i.ne o :;01.:: 
!le favorabilă llsernănătoa re 

tlceleia din partida itl11iallă cu 
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.mutarea 4 ... (6) 7. Ca3 (du!>i! 
7. Te l, Cge7 8. Ca3, O-O n~· 

g ru!ui li es t ~ ilHI; lI~r să se 
npere) 7 ... Cge7 8. Ce4, 0.0 O. 
il4. e<1 (Illa; slab es te 9 ... a6 10. 
C:bfi. ('l> I I . Ne2 cu ilva ntc\j 
pfm t ru alb; 1 1i~1 Jt'llevski·'V:lnN. 
Mo~cova 1927) 10. cd, Ng4 II. 
C: b6 (Inlr'o partidă prin cores' 
pontit!Il!ă jucaU in 19H5, aur· 
mat 11. ti5 N:r3 12. 

gi. C08 13. C:b6. ab 14. Nd2 
cu pozi!:e aproxillwliv egală) 
11 ... ah 12. T a3 cu joc bun JX'n· 
Iru aiI.> (Keres). 

2) 4 ... Cge7 5. c:3 (o pozit:e ' 
neclară survine dupil sacl':·liclll\ 
5. C:c5. C:e5 6. d4, c6 7. Nc2, 
Nd6 8. de, N:e5 ·saru 8. f4 C5(tJ 
9. i5. ef8 10. f6. gf Il. T:;d 
N(7) 5... Nb6 6. d4, t'd 7. eri, 
dS a. e<l! C:<l5 9. Tel . Ne6 10. 
Ce5 (In pad:da Bogoliubov-Cha· 
jes. 1923, a lbul a.contin uat cu P1. 
Ng5. Od6 I I. Cc3. 0·0 12. Od2. 

.(>c3 13. bc. Nd5 CI! ega litate 
dllr mai tllre ar fi fost II.Ca3. 
fi _O J 2. Ce4. Db4 J 3. a4 cu OM' 
recarp. avantaj pen t ru alb) 10 .. 
O-O lin p<l rbda Englund -Krause. 
1918. a urmat \O ... Dd6 11. 
C('3. C:c3 12 bc. O-O 13 ... 4 cu 
iI\'An l Aj penlru alb) 1 J. Î.:c6. bc 
12. N:c6. Tb8 13. Cc3, Cb4 (sau 
13 ... Na5 14. 013) 14. d5. CC6 
{ct'va Jllfli bin~ este 14 ... Ni!) 

H). Na4) /5. de. Nd-l 16. O,,::,. 
Od6 17. Ne3. N:e3 18. T :e3. 
/) :("6 19. Tcl cu avantaj pent ru 
a ~h . (!I~ker-'~ormfm Hatn.sen. 
1921. 

3) 4... Cd4! ('u mutarea 
aceasta, care cOl1s[I:I Lh,.' ce l mai 
hu n răspuns la 4. Cc3. negrul 
obtine In mod l1l ce! lllai s m~lu 
egalila tea; s lab este 4 ... Dî6 .1. 
Cc3. Cg{'7 6. Cd5. C:d5 7. ed, 
Cd4 8. r.:d4. N:d4 H. ('3. Nh l ) 

10. d4 cu avantaj llt:'111ru alb. 
R:ne est e şI 5. c~. Deasemeni 
slah est" 4 ... Ci6 5.C:l'5, C:e5 
6. <14. N<16 7. f4, C!!6 8. e5. Ne7 
9. f,') s~, du/>ă părerea lu! Fill<.', 
albUl are avantaj) 5. C:d4 (1:'\ 

5. Na4 cel I1lHi simplu este 5 ... 
C:f3+ 6 0;[3, Cf6 şi negrul o b

tine u~or joc egal) 5 ... N:d4 6. 
c3, Nh6 7. cl4 (dacă albul ar fi 
11les la mutarea 5-a v;lr:;lnl" Cli 

schimbul la f3. el n'ar n I>utu l 
reaUZ:l (ltât de uşor ac"a:;l" 
Inaintare) 7 ... c6 8. Nc4. d6 9. 
Ne3. Cf6 10. Cd2. 0·0 11. h3 \; 
(lcum prin I I... ed 12. cd. d5 
ne2'rul paa·te ob~in(' cei pu!:n joc 

egal. 

nuarea 

nu dă 

4. N:c6, 

a lbului conti

de 5. C:e5. 

N:f2+ uJimat {ie Od8 d4:e5, sa u 
4. C:e5. Dg5 5.Cg4. hfi (l11a; sl ab 

<sle 5 ... NJ2+ 6. CJ2. 0 ,b5 7. 
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Cc3 CU joc ceva mal bun pentru 
• Ib) 6. Noe6 (după 6. d4', Nb4+ 
negrul câştigă o figură) 6 ... de7 
d4. N:g4 8. N:g5, N:d l cu joc 

ega l. 

A. 

4 ... f7-f5 

Ccnti-nuarea 4 ... cm este exa· 
minată [n TfUbrlea B. 

Alte mutări dau albului un 
JOc mai bun. 
1) 4 ... d6 (o mutare slab:l, după 

care albul obţine imediat avan_ 
laj) 5. d4, ed 6. cd, Nb4+ (dea
semen~ 6 ... Nb6 7. d5, a6 8.Na4. 
Na54- 9: Nd2, N:d2+ 10. Cb:d2, 
b5 Il. de, ba 12. O:a14 duce la 
pierderea unu. pion) 7. RrJ (a l
bul obtine un joc bun şi după 7. 
Cc3, Nd7 8. O-O, CI6 9. Ng5) 7 ... 
d5 8. Oa4, de 9. N:c6+, bc la. 
0:06+, RI8 Il. 0:e4 şi albul a 
câştig-at lJf1 pIon cu pOziţie bună . 

2) 4 ... De7 5. d4" ed (sau 5 ... 
Nb6, deoarece 6. N:c6, de 7. de, 
Ng4 şi eventual f7-f6 dă negru
lu i con tra-joc 'pentru pion. Albul 
însă poate continua ma~ bine 6. 
0·0, 16 7. C.:l, Cd8 8. Cc4, CI7 
9. Ce3 cu avantaj) 6. O-O, de 
(deasemenl după 6 ... d3 7. b4, 
Nb6 8. a4 albul ~re avantaj) 7_ 
C'c3, a6 8. Cd5, Od8 9. Na4 şi 

pentru plonul sacrificat albul are 
un av,antaj pozl!lonal sulic:ent. 

Mai puţin energic este 5. 0.0. 
la care negrul poate .răspunde 
5 .. a6 6. Na4. b5 7. Nb3. Na7 
cu pozitie relativ acceptabilă. 

3) 4 ... OrB 5. d4 (bine este şi 

5. O-O. Cge7 6. d4, ed 7. Ng5, 
Og6 8. N:e7, N:07 9. cd cu 
avantaj pentru alb; SchHfers
SteinHz. 1896) 5 ... ed 6. e5, Og6 
(6 ... C:e5? 7. De2 costă pe ne
gru o figur ă) 7. cd, Nb4 + 8. 
Ce3, d5 9. O-O, Cge7 10. Ob3, 
tJ:c3 II. bc cu . avantaj pentru 
alb; B!ackbume Şi Pillsbury 
contra Schiffers şi Steinitz, 
1896. 

4) 4 ... Ce7 5. O-O (sau 5. d4 . 
ed 6. ed, Nb4+ 7. Nd2, N:d2+ 
8. D:d2, d5 9. ed cu avantaj 
pentru alb, Lasker-Steinitz,Mos
cova 1896; dacă albu l jo acă 7. 

Cc3, alunci 7 ... d5 8. 00, 0:d5 

9. O-O. N:-c3 d ă negrulul Wl joc 
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aproape egal) 5 .. . Cg6 (slab este 
5 ... O-O 6. d4. ed 7. ed. Nb6 8. 
d5, Cba 9. d6! cu avantaj pentru 
alb, Morphy~Schullen, 1857; 
deasemcni dup li 5 ... Nb6 6. d4, 
ed 7. ed. d5 8. ed. C:d5 9. Tel + 
Ne6 10. N:e6+. bc 11. 0<2 a l· 
bul s13 mal bine, vezi anal1z3 
la mutar.ea 4-a a albului, va
rianta 2; foarte s lab este 5 ... j .i 
din cauza 6. C:e.5. de 7. C:f7, 
R:17 8. Oh5+ urmat de 0:05: 
GoImayo-SteLnJtz, 1883). 6. d4. 
ed 7, cd. Nb6 8. Cc3, O-O şi al
bul arc un joc mult mai bun; 
Lasker-Stelnitz. match 1896. 

5) 4 ... Nb6 (valianl. lui Cha· 
rousekl 5. 0·0 (după 5. d4 . ed 
6. <d. Cee?! 7. C13. e6 8. Nd3'. 
d5 9. e5 aJbuJ obţine dea semeni 
avantaj, In timp ce 8. Nc4, d5 
9. ed . C:d5 10. C:d5. ed. Ma· 
roczy-Charcusek. 1898. dă :1.um UI 
lin joc egal) 5 ... d6 6. d4. Nd7 
7. Ca3 şi s'a ajuns la poziţia 

din comentariul dela mutarea 
4-a a albu lui, varianta 1. 

(~Zt diagrama din cot. II) 

5. d2-d4 

Mutarea obişnuJU, deŞI s'ar 
putea sa. nu fie cea mai tare. 

De considerat sunt şi urmă 

toarele conUnuă r l : 
1) 5. C:e5. C:e5 (după 5 ... 

Oh416. 0·0. C:e5 7. d4. Cg4 S 
h3. Nb6 9. hg. Ig 10. N14. dup' 
"Sllguer" albul oblÎ<.Jle avantaj . 
se poate ş ~ direct 5.. . De7) 6 
d4, De7 şi albu l n'a obUout oi
mic, deoarece 7. O-O. re nu _' 
lasa. şanse de a obtine avanta j. 

2) 5. N:c6. de 6. C:e5. Nd6 
(mai s1ab este 6 .. . OM 7. O-O. 
re 8. Ob3 cu avantaj pentru alb) 
7. Oh5+. gti 8. C:g6. CI6 9 
Oh4. Tg8 10 .• 5. T:g6 1 LeI. N'6 
~i după 12. 17+ . R:17 13. 0 :d8. 
T:d8 atacul negru lui compen' 
sează cu prisosintă pionul sa · 
crlflcat. 

3) 5. O-O. le 6. N:c6. de 7 
C:e5. CI6 8. d4. ed 9. C:d3. Ne7 
10. Tel, O-O cu joc egal. 

4) 5. ef (merită o atenţie 

deosebită, deoa.re~ este. proba· 
bU, cea mai bWlă mutare) 5 ... 
e4 (dacă 5 ... DIG. alunci 6. d~ . 

ed 7. O-O. Cge7 8. Ng5 şi. dupA 
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Fin,', albul are o pozitie mai 
hurtă) 6. rl4, Nb6 7. Ce5. 06 
8. ~4 (după 8. Ng5. O-O 9. Db3+ 
115 10. C:cB, Ix I J. N:c6. Tb8 
nef!ru! a~ oarecari şanse de 
atac; s'a I1juns la o poz,:ţie care 

aminteşte gambilul regelui ~u 

cu lorde inversale) 8 ... O-O 9. g5 
(mai Sllab este 9. Db3+. d5 10. 
r:;c6. bc Il.' N:c6, Tb8 12. g5, 
Od6) 9... C:<S 10. de, Ce8 II. 
ffi. c6 J 2. Ne2, d6 13. Ne3 ş i 

a lbul a re ur tlvantaj c\1'Ir (Fine ). 

5. 0 . 0 f5:e4 

O i1!tă posibilitate este 5. ed, 
cu urmfiloarea continuare leo
rdid: 6. cd (sau 6. O-O, fe 7. 
ed ş: acum ce l mai simplu ~;,;~e 

7 ... Ne7) 6 ... Nb4 + 7. Ce3 (Ia 
joc e~a.l duce 7. Nd2, N:d2 + 8. 
Ch:d2, re 9. C:e4, Cf6 IO.C:i ti . 
D:[6 II. 0·0. O-O; Sehallop-Mink
wilz. 1879) 7 ... re 8. Ce5 (mai 
slah este 8. Cg5. 06 9. f3. e3 
10. 0· 0. d5) 8 ... 06 9. O-O. De7! 
lO. N:c6 (dacă 10. Ng5, C:e5 
11. CdS. Dd6 12. N:f6, atunci 
12 ... Cf3 H [3. gf, D:d5 14. f€, 
D:b5 şi I'Ilacul albului nu COI11_ 

]wnsează figura sacrificată: dacă 
Însă 10. f4, atunci 10 ... C:d4) 

10 ... dc (sau 10 ... bc Il . Ng5, 
N:c3 12. be, O-O 13. f3 şi albul 
<lrc o pozilJie C".va mai bună) 

11. Ng5, N[5 (dac! I I... N:c3 

12. bC, O-O, atunci J3. Dh3 . 
Rh8 14. Tael cu avantaj pentru 
' Ib) 12. 13. <3 13. N:e3. 0-0-0 
cu DOzllie avroxilll<lliv eR'aIă. 

După 5 ... e<J es te de cong:
de~at (i 6. e5, deoarece dlll ă G .. _ 
de 7. C:c3 I'Ilbu[ obtine pentru 
pion un at<lc bun, iar în alte 
cazuri albul continua cu 7 ed 
cu joc bun (Kcres). 

După 6. de, ef 7. 0:f3, Cf6 
S<lU 6. C:e5, C:e5 7. 0115 +, Rf T 
jocul este al>roximal-:v ega.l. 

O vanLantă interesantă sur
vinp. după 6. Cfd2. Nb6 (Ia Il .. . 
Ne7 urmflflză, după analizl:! lui 
Thamas, 7. d.' Cb8 9. DI15+ , ~,::;. 

9. D:e5. C[6 IO.C:e4. O-O II.Nh5 
cu avantaj pentru alb) 7.(J1), 
(finalul care rezulta du~,ă 

7. C:e4. d5 8. Dh5+, RI8 
9. Df3+ , 06 10. C:[6. D:[& 
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11. N:c6, be 12. de, 0:f3 13. gr, 
Rf7 dă negrului, dupâ părerea 

lui Euwe, şanse bune; negrul 
obţine avantaj ş~ (lupă 7. N:~'ti. 

bc 8. Dh5. Ri8 9. D:e5, Cf6 10. 
O-O, Na6 II. Tel, Nd3; Yate!;_ 
I.Rabincm't1, Baden-Bade:n 1925.) 

7 .. . cr6! (acest sacrif'citr puter
nic a fost propus de !\Ieh:n) 8. 
o-o (după 8. dc, bc negrul Clft> 

Uil alac foarle pule l'n i<, lJ>"l tr\1 
['gura sac rifi cală) 8 .. . Ct" Î 9. 
Oe2.c6 10. d6, Cf5 1 I .C:c4 C:e-l 
12. D:.e4. Dr6! 13. N~!). C:d6! 
<'li avantaj pentru ne/Jrll: Col!~. 

Viclmar, 1931. 

6. d7: ~6 

7. Cf3-rl2 

După 7. C:e5, Nd6 8. 0115 + . 
g6 9. De2 (nu 9. C:g6, C: 1'6 1;" , 

Dh6. T~8 11. Ch4. Nr8 12. D,3, 
De7 cu aV<lntaj pentru negru ) 
9 ... Oh4 10. 0.0. N:'I.' 5 11. de. 
Nf.5 jocul este egal. 

7 . ... 

Cordel sust,:nea că 7 ... Dg5 dă 

egalitate deplină. dar afirmaţia 

aceasla este, după cât se par(', 

pren Indrăznea!ă. 

8. d4:e5 

9. f2:e3 

e4-e3 

Nd6-cS 

Pozi!ia din diagramă esle In 
f;tvoar('(l albutui, deoarece ur
mează 10. Oh5 . g6 Il . Of3 şi 

albul obtine a vantaj atât dupa 
Il.. . Ne6 12. Ce <l , Ndf) 13. c4. 
Nb~ · 14. Nd2 (M. Lange) cât 
şi după II .. Od5 12. D:cli'> cel 
13. e4, Ne6 14. eb3, Nb6 15. 
Ctl4. N:d4 16. cd, de 17. Cc3. 
0-0-0 ! 8. 0·0, hll! J 9. Ne3. 

Esle claTi ca \11 pozil'a d'n 
diagramă pianul In plus a l al
hului 11 as:gură şansp. ma: bune. 

R. 

(1. e4 eS 2. Cf3 Cc6 3. NbS NeS 

4. e3) 

4 .. ... 

Alătur i de 4 ... f5 - o altă 

8[}ă rare re latÎ\' acceptabila ş : .. 
Doale, sufic:enlă pentru egalare. 

S, 0.0 
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Continuarea aceasta este mai 
tinistită şi mai solidă decât di
rect 5. d4, ed, cum arată ur 

"mă toarele variante: 

1) 6. e5, Ce4 7. cd (sau 7.De2. 
d5 8. ~. O-O; în partida Smlslov
·Randvir. Pemau 1947. s'a jt:/:at 
7. 0·0 ~i după 7 ... O-O? albul a 
obtinut un atac puternic prin 8. 
'cd, Nb6 9. d5, Ce7 10, Nd3, 15 
Il. Cbd2, CcS 12, d6, Cg6 13. 
Nc4+ . negrul ar fi putut tnsă 

să joace mai Iare 7 ... d,') 8. ed. 
Cd6 9. N,c6+, bc 10. cd, Nb6 
IL Ng5. f6 12. Tel+ , Rf8 sat1 
si mai tăios 8 ... O-O 9. de, 0:c7 
lCU desvoltare bună pentru pic' 
nul sacrHi ca t) 7 ... Nb4+ 8. Rfl, 
a6 (Ia 8... De7 albul nu răs

punde 9. Dc2, f5 10, h4, NaS 
11. 33, Nb6, AlbiwSteinitz, 
1896. oi mal tare 9. Da4! cu 
avantaj clar) 9. Na4, b5 10. Nc2 

·d5 S·i negru'! stă bine, deoa rece 
Il. ed, C,d6 12. d5, Ce7 13,Od4, 
Na5 14, 0 ,g7, Tg8 15, 0,h7" 
NI5 16. N,f5, Cd.f5 li dă avan· 
taj. 

2) 6. O-O. C:e4 (mai slab este 
6 ... a6 7, Na4, bS 8, Nb3, d5 9, 
e([, C:d5 10, Tel+, Ne6 I1.Cg5 
şi, după "BlJguer" albul ob~ne 
avantaj) 7, cd, Nb6! 8, 002, CI6 
9, Tel +, Ce7 10, Ng5, ,6 şi 

negrul a păstral pionul In plu!' 
cu o pozitie relativ solidă. 

3) 6, Cd, Nb4+ 7. Cc3 (după 
7, N~2, C,e4 8, N,b4, C,b4 este 
greu de găsit pentru alb o con· 
tinuare efi.cace a atacului) 7 .. 
C:e4 8. O-O, N:c3 (dacă 8 ... C:c3 
9. bc, Ne7 lO. d5 a1bul obtine un 
atac pulennic) ~. be, O-O (sau 9 ... 
d5? 10. N.3) 10, d5!, C.c3 II. 
Od3, C,b5 12. 0,b5, Ce7 13, d6 
urmat de 14. Ne3 şi albul are 
un alac pl1ternic (Keres). 

5, , 0.0 

Negrol n'are nimic mai bun, 
deoarece este J1ău 5 ... C:e4 din 
cauza 6 0.2 (6 .. ,d5 7, d3), AI-
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bul ameninţă· d2-d4 şi eventual 
N:c6 urmat de C:e5. 

6. d2-d4 Nc5-b61 

Mult mai slab este 6 ... ed 7. 
cd. Nb6 8. eS. Ce8 (sau 8 ... Ce4 
9. d5, Ce7 10. Nd3, C,12 II . 
H2, d6 12. ed, D,d6 13. Cc3 
cu avanta j pentru alb) 9. d5. 
Ce7 10. d6, cd Il, ed, Cg5 (sau 
II. .. Clo 12. 'Ng5, 16 13. Dd5+, 
Rh8 14. N(4) 12. Ng5, 16 13. 
OdS+ . Rh8 14. Nd2 cu marI:! 
iivantaj pentru alb. 

7. Tfl-el 
Nimic nu dă alhului 7. de. 

Ce4 8. Dd5, :Cc5 9. Ng5, De8 
10. b4, Ce6 II. Nh4, Ce7 12. 
De4, Cg6 cu joc egal; 1. Rabi
"avid-Toluş, Leningrad 1939. 

Foarte tare pare mutar,,:a 7. 
Ng5. dar negJ1ul poate răspunde 
7 ... h6 8. Nh4 (sau 8. N,16, DJ5 
9. N:c6. D:c6) 8 ... d6 cu joc bUII; 
dacă albul Încearcă să câştige un 
pian prin 9. N:c6, bc 10. de, de 
I J. D:dB, T:d8 12. C:e5, negrul 
conhinuă cu 12 ... Na6 13. Tel. 
C:e4 cu pozUle excelentă. 

Poziţria negrului nu poate ii 
distrusă prin a·tacuri directe. 

7. ... d7-d6 
8. h2_h31 

este 8 ... 00. Krause da ca exem
plu, 9. C,d4, C,d4 10. Cd)16 Il. 
Nh4, d5 12. e5, g5 13. Ng3, Ce4 
CU> joc bun pentr·u negru. 

De considerat este şi 8. fl4.36 
9. N,,6, bc 10. ruo, de II. D,d8, 
T:d8 12. Ng5 şi albul are şans e 

mai bune în legătur~ cu s lăbi. 

ciunile de Rioni ale adversaru

Il!" (Keres). 

8. 

9. Cbl-d2 

In partida Nielsen - Krau se .. 

1936, simplificarea 9. de, de 10 
T,d8, T,d8 II. C,e5, Ce< • 

dus la egalitate deplină . 

PaZli~ia alb ului este Ceva mai 

liberă. Pentru a trece peste 

toati' greutăţile negt1!~ trebue 

La 8. Ng5 un răspuns bun să joace prudent. 
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t( 1. c4 c5 2. ef3 Ce6 3. Nb5) 

3. f7_15 

."-'lutarea aceasta nu este con· 
si derată s'ltisfăcăloar.c , dcoa rc_ 
-ce, negrul n'are elementele re'
ziţionfl le necesa re dcsvo:tă rl~ a· 
tacului . . car{' ex :stă, de ~X(:!lll

plu. in varinnla 3 ... NeS 4. c3, 
iS, In ca re negrul, cel puti n, 
n'a rămas In u rmă ('u u;;osvol
larC<I. 

Dupi'Î Illularra din text. alhl! 
obtine un avantaj clar, la un 
joc corect. 

4. Cbl-c3! 

Mularea ac-easla analizaă d (~ 

cătn;~ Dickhoff, (>ste cons:derată 

.ca cea l11~i Iare. Au mai fosl 
IncNcale şi următoarele ront:· 
nuă ri : 

1) 4. d3 (fă r ă Indoială, Cea 

IV. 

l11i1i soli dă) 4 .. 06 (mai si m\l[u 
4 .• le 5. de, Cl6 6. 0.0, d6 7. 
Dd3, Ng4 8. Ng5, Ne?, ca In 
~)aTtida Wolf-Ta nrasth. , 1903, 
sau 5 ... ct6 6. Ce3, 06 7. Ng5, 
Ne?, Ca In partida Ya novsl,y_ 
Tarrasch, 1908, ~ În alllbek 
cazLLri cu joc egal; aprox'ma
tiv acelellş1 variante survin şi 

după 4 .. , d6 5, Cc3, Cf6) 5, 0·0, 
re (nu es te bine 5 ... NeS. (!eo<!
rece nebunul ac~s ta e~t e nece
sar pe ntru apărrarea flanculu : 
regclu: ) 6. de. d6 7, Ng5. Ne7 
8, N:f(l ([n parti(~a Yanovsky
Tarrasch , 1908, S'<l jucat 8. Nc4, 
Ca5 9. Oe2, Ng4 10. 0·0.0. DeS 
eu joc egal) 8 .. N:f6 9. DdS, 
Nu7 10. Ce3, De8 II. Tadl. Cd8 
eu joc <lproximativ egal: Wol[· 
Sp"dman n, 1928. 

2) 4. d4 (con tinu area 1c~asla 

Nd7 10. Cc3. De8 II. TarII. Cd8 
rău es te 4. N:c6, (te ,1), C:c5, 
Dd4 6, Dh5+?, g6 7, C:g6. hg! 
8. D,g6+, Rd8 9. d3, Ce7 şi , 

după ,,B: lguer", negr,ul are a_ 
vanta j) 4... re '5. C:('5 (dease
meni după 5. N:c6, de 6. C:e5. 
Dh4 7. Ne3. Nd6 8. Dd2, Ne6, 
Zukermann·Laza,rc1, 1929, ne

gru l are o poZiţ1 e mai buniil 
5 ... C:e5 6. de. e6 7, Nc4 (-saeri
f.jchr! 7. O-O, eb 8, Cc3, d5 9. ed, 
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D,d6 10. Dh5-j • g6 1 L D,b5+ . 
Nd7, ca In f)artlda Marco _ 
MarshaJl, 1902. esl'l' evident 
nefavorab!,l alhu!ui; o forlm ă 

ceva mai bună a sa c ri~!c i uJ u i 

este 7. Cc3. cb 8. C:e4. dar Şi 

În acest caz dUf)3 8 ... d5 9. e<I, 
Ci6 negru.! obrule aV<lnlaj. d~ 

ex. 10. Ng5, DaS...l Il. Nd2, b4, 
sali 10. O-O. C:e4 11 . Dh5 T , go 
12.DeS+ .Ri7 l3.D:e4.Nrl6, sa li 
13.D,h8.D,d6) 7 ... Da5+ 8. Ce3. 
D:e5 ş i albul n'are compensatie 
s ufi o:enlă pentru !):onul sacrifi
ca t : f)olli e urllHl 9. N:g8, 1 :g3 
10. Ne3, d5 I J. D<.I2. Ne6 12. 
0_0-0, Nb4 13. f3, 0-0-0 , van 
dan Bo:;ch-Spiehnann, 1938. 

3) 4. De2, le 5. D:e4 (n imic 
nu dă 5. N:c6. dc 6. D:e4, Nd6 
7. C"5 Cf6 8. Dc2. 0.0 9. 0·0. 
Te8 ro. d4, N:e5 11. de, Dd4 şi 

negrII ! recâşligă pionul) 5 ... CfG 
6. De2. d6 7. d4. e4 8. d5. Cd5 
9. Cd 4. Cde7 10. D:e4, Nd7 ş ' 

albul are un joc ceva mai bun, 
Mart:o-Bern ştelm, 1906. Se poa
te ca pentru negru să fie mai 
b:ne direct 6 ... e4 7. d3, d5 cu 
contra-joc tă10S. 

4) 4.ef (continuarea aceasta 
nu poate (~ recomandată) 4 ... 

e4 5. De2. De7 6. N:c6, de 7 

Cd4, De5 8. Ce6 (după 8. Cb:l. 

N<:I6 .negrul sia mal bine) 8 .. 

N:e6 9. fe, Nd6 (nu Insa 0 ... 
D:c6 10. d3 cu câ ş t ig de p:nn) 

.10.Ce3, Cf6 cu f)ozt (i e a r rox~-· . 
mativ egală ("Bilguer"). 

,. f5:e4 

După 4 ... Ci6 este foarte tan: 
5. er, care duce la pozll i care 
am!n lesc gambitul regelu1 cu 
c.ulorHe Invers'lte. Dacă atunci 
5 ... e4, atunci nu 6. De2? D~7 

7. N:c6. bc 8. Ch4, lI5 cu joc 
bun pentru negru, Pillsbury_ 
T:lffllsch. 1903, ci 6. Cg5!. d5 
(după 6 ... Cd4 7. Na4. c6 8. d3. 
albul stă deaserneni lUai bine : 
Aronill - Klaman. l.eningraJ 
1 947) 7. d3. NJ5 8. de. de9. 
De2, Nb4 (sau 9.. . Nd6 10. 
N,e6+, be Il. De4. Rd7 12. Ne3 
cu ava nta i; Przep:orka-Ţ a r \'lCliScI ~ 

1906) 10. Nd2. De7 11. N,c6+. 
Ile 12. Dc4 ('u avantaj clar ~ 
Leonhardt -Spielmann. 1906. 
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Alături de ,6.Cg5 este bună ş i 

muta rea lui Lasker 6. Ch4, de 
ex. 6 ... d5 7. d3 (maJi slab este 
7. g4. Cd7 8. Cg2. Cd4 9. d3. 
c6 cu avantaj 'Pentru negru; 
Suchtlng-C!gorin, Viena 190B} 
7 ... d4 8. C,04. C.4 9. Dh5+. 
g6 la. C,g6. CI6 11. D.2+. RI7 
cu pozitie tăioasă, cu şanse a_ 
proximativ egale ("BilguerU

) . 

Insă In loc de 7. d3 este mai 
tare, după cât se pare, 7. d41. 
ea fo poziţiile asemănătoare ale 
gambitutui regelui. 

5. Cc3:e4 Cg8-f6 

La 5 ... d5 urmează sacrificiul 
6. C:.51. de ex. 6 ... de (sau 6 ... 
De7 7. d4) 7. C:c6. Dg5 (dac! 
7 .. , Dd5 8. C4, Dg5, atunci 9. 
d4. D:g2 la. Dh5+ cu câ,Ug) 
8. Oe2. Cf6 (Ia 8 ... D:g2 urmea
z ă la fel 9. Dh5+ ) 9. 141. D:14 
10. Ce5+. c6 ". d4 şi albul 
are un i avantaj clar: 11... · ed 
12. N:d3. DbH 13. Nd2. De7 
1 4. 0·0-0. Ne6 15. The 1. 

o alU continuare este 5 ... 
Ne7. la care poate urma 6. d4 
{bine este şi 6. De2, ,CI6 7. C: 
16+. N,16 8. d4. O-O 9. N,c6. dc 
10. de cu joc mai bun pentr u 
alb) 6 ... ed 7. O-O. CI6 8. C,16+. 
N:16 9. Tel+, Ce7 10. Cg5. O-O 
Il . C:h7! cu avanta j pentru 
a lb: Trifunovici-Kostlci. 1937. 

6. CeH6+ 

Mal slab este 6. De2, d5 7. 
C:16+. gl 8. d4, e4 9. Ch4, De7 
'O. Nf4, Ne6 cu joc eg.al ; Ma. 
ticelli-Spietmann. 1935. 

6. gH6 

După 6 ... D:f6 7. De2 punctu l 
el) nu mai p6ate fi aph/at. 

7. d2-d4 d7-d6 

La 7 ... e4 este foarte tare 8. 
Cg51, de ex. 8 ... Nb4+ 9. 03. fg 
(dacă 9... 0·0, atunci d u pă 

Euwe, ID. d5; bine este şi sim · 
plu !D. C:h7) 10. Dh5+. RIS 
II. N:g5. Ce7 12. Nc4 , d5 13. 
N:d5 şi negr ul a ceda! ; Brink
mann-Kieninger, 1932. 

8. d4-dS 

Nu 'nsă 8. de. de 9. D:d8+. 
R:d8 10. Ne3. Ne6 I I. 0·0-0+, 
Re8 cu joc egal; Lisl-Spiel
mann, 1927. 

De consIdera teste 8. O-O. 
Nd7 9. Tel . De7 10. de, de II. 
N:c6. N:c6 12. C:e5!. re 13. 
Dh5+. Df7. Sergeant - Spiel· 
mann, 1938 şL acum In loc de 
14. T:e5+? care OiI dus numai 
la remJză, albul ar fi putut juca 
mai tare 14. D:e5+. Rd7 15. 
Dd4+1 (direct 15. D,h8,Nc5 dă 

numai remiză) 15 ... Nd6 (sau 
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15 ... Re8 16. O,h8) 16. Og4+ 
cu câştig. 

8. a7-a6 . 

In această pozitie poate urma 
9. Ne2. Ce7 10. Ch4. c6 II. 
Nh5+. Rd7. Bardeieben-Leo
uhardt, 1908' şi acum 12. dc+, 
bc 13. c4 dă aJbulu>i un joc mal 
bun. 

Cu aceasta ~ncheiem anallza-

rea apărănHor In care negru l 
renunlă la m utarea intermedia
ră 3 ... a6, care Il' este favora· 
bilă aproa:pe In toate varian· 
lele. 

Am vil:zut că renunlând la 3 .. . 
a6, cea ma·j bună mutare pen
tru negru este 3 ... Cf6, trecând 
apoi rn apăt'3 rea descWsă (4 . 
O-O C:e4) sau In apărarea Ste.i· 
nitz (4. O-O, d6). Celelalte cOnli · 
nuăr i sunt Indoelnice şi dau In 
cele din urmă o pozilie ma] bun3 
albu lul 

Mai amintim că va ri antele 
făra mutarea 3 ... a6 au dispă

rut demult aproape complet din 
practica turneelor, deoare(!e. 
utilizându- Ie, negrul este silit 
să lupte Cu greutăţi cu mult 
mal maru ii n deschidere, decăt 

după 3 ... a6 4. Na4. 

Apărarea cu mutarea 3 ... a6 

După mutăril e de deschidere: 

1. e2-e4 
2. C.I-13 
3. NfI _b5 

e7-e5 
Cb8-efi 
a7-a61 

se ajunge la o p02.l ţie care dă 
In cele din urmă .negrului şanse 
cu mult mal bune. decât ori
care a ltă pozi lie eate rezultă 

după alte mutări ale negruM. 
Mutarea 3 ... a6 permite negru. 

lui Î'n cazu l retragerli nebunu· 
lui la a4 să elibereze rn mod 
complet, In orice moment calul 
sJu din c6 prin lnalntarea 
b7-b5. 

(vezi d~agrama din pag. 220) 

După 3 ... a6 albul stă In faţa 

alegerII : să joace 4. N:c6 sau 
să ret ra g-ă nebunul la a4. Sin· 
gura posibil-itate teoretică de ;3 
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ra s turna mutarea 3 ... 86 -este, ' 
ciupă cal se pare, ltiularea 4. 

N:c6. Dacă Ilmen:,n!ările legate 
<le "ace'lslă mulare, ar pre:z.enl<}. 
lin p-cricoJ real pentru negru, 
'alunci, fără Indoială, precedenta 

mulare a negrLillJi , 3 ... <16. s'ar 
dovedi o evidentă pierdere M 
timp. 

Insă. cum vom vedea In cele 
ce utl11ează, varianta d~ schimb 
cu ffilltrlrea 4. N:c6 este pe de
plin acceptab:1ă pentru n€gru 

~i 1ncercarea aceasta de răstur

nare nu duce la n:mic, la un 

joc corect al negru lui. Din conL 

Ira, dacii albul inceaIlCă să for. 

lezr. desfăşurarea even imenie

lor. alunc; avantajul trece la 

negru. 

!Variantele care survin după 

4. N:c6 le vom despărţi Intr'o 

gr'upă separată şi .le VQm exa _ 

mina In pr:mul rând, după care 

vom trece la examina rea va· 
riantf!llor c ',re survin după 

4. Na4 

Varianta schimbului (4. N: e6) 

( l. e4 e5 2. ef3 Cc6 3. Nb5. a6) după schimburi, un pion liher, 

4. Nb5:c6 <l7:c6 

Ideia pr: ndpală Il va:rianlei 
~chjmbului , din ]junelul de ve
dere al albulu:, este de a crea 
adversaru lui]! pionl dubli pe 
fI<lncul damei şi de a obţine 

după "d2-d4. eS:d4 o majoritate 
de pion! pe aripa regelu~, (patru 

pionl contra trei). Această su

per~orilate poate fi realizată În 
continuare şi poate da albului . 

In emp ce obtinerea de cătr<! 

negru <l unui pion liber pe flan
cul dame.; este î ngreuiată din 
r:8uza pionilor dubli pe col08-

na "c". 
Superiol' itatea albului poat~ 

dpJta impor.lantă numai În 
rinal, şi din aCeastă cauză al . 
bul !)chimbă deobicei la d4 şi 

damele. Dar. cum arată practi
ca, faptul că negrul a re pere. 
chea d". nebuni compenseaz'li In-
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treg av'1rzl<lju! nlbu lui şi es.c 
:<; \If'r'ent pen tru -ega la rea jocu+ 
lui. Cu aceasta s 'a decll1rat d ~ 

l1cord Şi ioslu l campion mon· 
dia ] Laskel. d<Jr. cu toate w 
cestea. el juca acle~ori şi In 
IlUl jor:la lea ('azur ·lor cu s ucces 

varianta schimbului. 
Lua rea 4 ... dr este lIlai bu.nă 

dud! 4 ... hc, In care poat ~ urilla 
.S. d4 (dac<i 5. C:e5 este sufi
cient pentru f'.g'alarea joculuJi. a
tât 5 ... Dg5, cât şi 5 ... De7) 5.·. 
"u 6. D,d4, DI6 (sau 6·" d6 7. 
O-O, Ce7 8. b4!, Cg6 9. Ng5, 16 
10. Ne3 cu avantaj JX'ntru alb; 
Gligoriev • Panov, Moscova 
1930) 7 .• 5 dupfl 7. Cc3, D,d4 
8. C:d4 , Ce7 9. Nf4. d6, Schon
l1lann-Bogoliubov, 1927, sa u 7. 
0·0, D,d4 8. C,d4. Tb8 9. Cb3, 

5. d2·d4 

Contimuarea aceasta eslt~ 

<'onsiderată mai pu[in tare de_ 
cât 5. Cc3, pe care o vom exa
mina I Il rubrica 11 

Alte contlnuări nu provoacii 
negrulu: greutăţi. Dacă . de 
exemplu, 5. C:e5, atunci c~l . ma i 
s implu este 5 .. . Dd4 · urmat de 
D!e4+ cu un ri;na l mai bun 
pen tru negr.u, datorită avanla-

1. 

Ce7 10. Nd2, Cg6, Duras-A le· 
hin. 1914, negrul egalează fără 

greuta te jocul) 7 ... Dg6 8. 0·0. 
0 ;c2 (m ai tJlne 8 ... Nb7, deoare_ 
c<, nu merge 9. e6? <lin cauz.a 
9 .. . 10 10. C05. D,g2+,) 9. Ce3, 
t.f'7 10. Te l şi pentru pionu l 

sacriiicai albul are OareC<lT.! 

compensa ti e. 

jului perechi de nebun:. fără Cii 

"lbul să aibă ce;l JI1ai mică 

compensare. 
Mu.larea J:lliş t t ă 5. d3 nu da 

nimic albulul {lu pă 5 ... Nd6 sa u 

fi ... NeS 
Mai s lab esle 5. O-O la care 

cel mai tare este 5 ... Ng4! şi 

dacă 6. 113 atunci 6 ... h5 (In 
partida Bernş!ein- Ri vier , 1932, 
d upă 6 ... N,i3 7. DJ3, Di6 8. 
DJ6. C I6 9. d3, Ne5 10. Cd2 , 1-
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bu l a obtinut un rinal ml::li bun) 
cu 81-00 puternic pentru negll1, de 
ex. 7. d3. Df6 8. hg (deasemeni 
după 8. Ne3, N:f3 9. 0:f3, 0:f3 
10. gf, Nd6 negrul obţine un 
joc bun) 8 ... hg 9. Cg5, Oh610. 
Ch3, Oh4 11. Rh2, g6 . 12. Cc3. 
gh 13. g3, De7 cu avantaj pen· 
Iru negru. 

5. ( e5:d4 

Negrului nu·; rămâne nimic 
altceva decât să treacă In fina . 
lui spre care tinde albul, deoa
rece celelalte continuărtI sunl 
mari s labe : 

1) 5 ... Ng4 6. de, O:d 1 + (.1_ 
bul obt.îne ava.ntaj şi după 6 ... 
De7 7. Cc3, N:f3 8. D:f3, 0:e5 
9. Nf4, Oa5 ,10. n·i..!. Halla-Sţ.licl

m.nn, 1912) 7. R:dl, 0-0-0+ 8. 
ReI (dacă 8. Re2, atunci nu 8 ... 
f6 9. ef, C:f6 10. h3, Nh5 It. 
Ng5, Te8 12. N:f6. gf 13. Cbd2 
cu avantaj pentru alb, ci 8 ... 
Te81 9. h3. N:f3+ la. gf, 1:e5 
Il. Ne3. TeS cu egalitate; Ka
gan.Tarrasch, 1918) 8 ... Ne5 9. 
h3, Nh5 10. Nf4 (mal slab este 
10. g4, după care nebunul ne
grului atacă cu tempo pianul 
<4) 10 .... f5 It. Chd2, Ce7 12. 
Ng5 cu avantaj pentru alb; 
LasKer _Ma rshal1. 1,924. 

2) 5 ... Cf6 6. C:<5. c5 (nu Insă 
6 ... C:e4 7. De2, 0:d4 8. Cf3. 

Ob4+ 9. Cfd2, Nf5 10. f3 cu 
câştig de figurll) 7. c3 (mai slab 
este 7. ef3 din cauza C:e4 a. 
De2. f5 9. Ce3. Ne7 urmat de 
O-O şi pentru planul sacrificat 
negrul are un joc bun; de con
sliderat este şi 7. O-O, de ex. 7 ... 
D:d4 8. Cf3!, D:dl 9. T:dl sau 
7 ... cd 8. C13. C:e4 9. Tel. f5 
10. NgS! - in ambele cazuri cu 
joc mai 1iber pentru alb) 7 ... cd 
8. Ob3! . De7 9. cd, Cd7 (dease
meni după 9 ... C:e4 10. O-O al
bul stă mai bine) 10. Ce3, C:e5 
Il. Cd51 şi albul are un joc evL 
dent mai bun. 

Posibil este şi G ... Ng4. pen. 
tru a continua după 1. Ce3 sau 
7. Ne3 cu 7 ... N:r3, paralizând 
asHel majoritatea albulul de 
pion! pe flancul regelui. Muta
rea din text este Insa mai uzi · 

tat!. 

7. Cf3:d4 

Albul a obţinut pO'liiţia do
rilă, care li dă jntr'un final cu. 
ngur! egale şanse mai bune. 
Dar 'ini,ţia1iva pe care o are ne
grul şi care se datoreşte faptu 
lui că are perechea de nebuni, 
li asigură contra-şanse sufi'aien
te, du!(>ă cum arată variantele 
următoare; 
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tarea IO.f4, după piirerea lui 
Capablanca. este s l abă.Alcoarece 
ea sl';"\beşte In mare măsură pia
nul .,e" şi jl1~reuiază apărarea 

aceşlul puncI) 9 ... Nd7 (după 9 ... 
r6 10,0-0, N{l? IL Tad l. c') 

12. Cde2, Cg6 13. Cd5, 0-0-0, 
S'A !ljuns la o p07.i\ie ega l fl în 
partfda Schlechter - -Rub!nslc:n . 

19 18; este pos' bil şi contra-all1-
cui energic 9 ... 15 10.f3, 0.0 11. 

0-0-0. c,5 12. Cdf!2. Ce!) ca In
tr'uni1 din par tidei :> Schol1man. 
Te:chmann) 10.0-0-0, 0-0-0 Il 
f~l . TheB 12. Cb3. Cd5? (după 

12 ... 16 urmai eventual Je CgG 
poz"[ia floCgrului aM i i fosl Î'llC,Î 

suficient tie bună; acum alb:.:1 
obtine un oarecare avantaj) 13. 
C:d5. ce! 14.eS, Ne6. Thel cu 
un mi<' avantaj poz'ţiona l : 

f'irlimeld-$chonman, corcspon

dent~ 1918. 

8. Nc l-e3 

Albul Îş i păstrează libertatea 
de ti alege unde să-ş.i desvolte 
calul uamei. la c3 sau d2. Ma i 
!' lab este in orice caz 8.Ng5 din 
caruza f7-[6 cu o p;erdere vă· 

d:tă de tempo. 

8... 0-0-0 

(Vlez: diagralna din col. Il- II) 

9. Cbl-d2 

Şi dLlpă 9. Cc3 'negrlul are a· 

I 

legerea li nUlllerOaSe co nti _ 
lluări. 

J) 9. .. Te8 10.0·0-0, Nh4 Il. 
Cc2, i,~ 12. efo N:f.5 1~.1.1:3 Nd(i 
ClI jl)e' bun pentru negru; Snlls· 
Iov· Keres, Moscova 1940. In va
rianta aceasla se poale juca şi 

r:irect 9... Nb4 10. Cde2, Te8, 
deoarece I·J .:13, N:c3 + 12.C:c3, 
Cf6 nu esk primejdios pentru 
negru. 

2) 9 .. . Ce7 10. 0-0-0. c5 (Mai 
slab es te 10 ... Cg6 11,f4, f6 12. 
113. Nh4 13. Cde2. The8 14.g4) 
I1.Cf3 (mai bine este 1l.Cde2 
cu ega t~lale) Il ... C.6 12. Cgn. 
Ne8 şi negrul are şa n se mai 
bune; WOl f-Reti, 1923. 

3) 9 .. . c5 IO.Cde2, Nc6 11 .f3. 
Cf6 (mutarea aoeasta este mal 
bună decât cOII1tinuarea reco_ 
mandată de Nenarokov 1.1 ... b6 
r 2. R: f2, Nd6 J ~.Nf4 Cli avan
totj pentru ain) 12.Rf2, Ne7 ('ll 
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JOC bun pentru negru (vezi şi 
cornentar;ul 2 la muta re:1 7-a a 
«f grl/It"·). 

9 ... Cg8-e7 

Bine este şi 9, .. g6 10.0-0-0, 
Ng7 11.Ce2, Ce7 cu joc egtlJ, 
~\ I'trco-Euwe, 1922, sau 9 ... r5 
JO.Co2, CI6 (se po,te şi IO ... b6 
urmat de Rb7) 11.f3, Nc6 ele., · 
ca 1n VArIanta 3 a r oment:Jrlu
lUI precedent. 

Mai slab este 9 ... Na6, de
oar~ce dă albu:ui poslb lita tea 
de a câştiga mai tâ!1tlu un 
h.'1l1pO pr'u Ce4. 

10. 0-0-0 Td8-e81 

ŞI ac! negrul ~ate juca 10 ... 
~5 II. Ce2, Cc6, da r. In genera l 
vorb:nd, este mal bine ~ntru 
"et!ru să se abjlnă dela muta· 
rea c6-c5 cat mal mult f mp 
pos:bil şi .sJi desvolle presi u
nea tn cenh- u. 

Mutarea din text, p(n caie 
ac ex;- tt:Ită presi unea pe colea
u "eu şi se evită sc' Imburl 
sirnplJlcatoare pa colOana "d" 
a fost :nlrodus 'n practica 
turnee lor dp. către Alehin şi re

...trezlntă cea mal bună şansă a 

a.egrulul. 

Il.Thl ·el 

Sau 1l.f3, Cg6 12. Nf2. ~c5 

13 C2b3, Nd6 14.g3, h5 ~i ne
grul a obtinut o : nrţ iatlva I; ri. 
mejdloasă pe flancul regelui; 
Schonoemann Keres, core-_oo 

denl! 1936. 

Il ... 

12. Cd4-e2 

13. h2_h3 

Ce7_gti 

Nf8-"" 
f7 -i5 

Pozil ia negr ului es le ma l 
bună din cauza mar' lor greu
nl\' I)e care le are "Ibu! Cu apl
r~lfCa rla nc ulul regeluI. iri par· 
I:da Pdlers:m.Alehln, 1D35, ~ 

urmai : 14.ef. Ch4 15. Cc4, C:g2 
:16, Tgl, C:e3 17. C:e3. N<'5 cu 
avantaj evident pentru negru. 

Ceva mai bine era 15.g4, dar 

şi atunci după 15 ... Cg2 lG. 

rll, C:e3 17.1., r :c3 18.Cgl, 

bS neJ!rul are un joc mal bun_ 



226 PARTID" SPANIQt,.A ; I •. . • e 4 N :c:4. doe ! . CU 

(l.e4 e5 2. ef3 Ce6 3. Nb5 itI) 

4. N,,6 de) 

5. ebl.c3 

CII mutareI! aceaSI ;1 se obp· 
ne rn ai uşor joc egal decât 
după direc t 5.d4 dar pentr u ah
!inerea vreunui avanta j de des
chidere ea este deasemeni Insu 
fic ienU. 

5.,. 17-16 

Alte pos i bilităţ i sunl mal rele. 
rle exemplu 

1) 5 ... Nb4 6.C:es (bi l1 t es te 
Ş I 6.Ce2. De7 7.c3. Nd6 8.DiJ3; 
Spielmafln . Schlechter, 1910) 
6 .. _ Og5 7, e13, 0'g2 8, Ţgl, 
Oh3 9. ,Ţ'g7, Ng4 10, C~i, 

N:dJ I I . C:h3. C:c2 12.f3 cu !J

vantaj pentru alb ; Ţelicov.A 
Rabinovlci , Moscov! 1924. 

II. 

2. 5 ... NeS (slab este 5 .... Citi 
din cauza 6. C:e5 ttecând Intr'o 
varia nU bună pentru alb din jo 
cui celor patru ca i) ' 6.C :eS (pa 
slbil este şi 6.d3, r6 7. Ne3, N:e3 
8. re. eh6! cu joc aproximati \' 
egal) 6 ... Og5 (sau 6 ... N,f2 7 
RJ2, OdH 8, Re i, 0,e5 9,d3 
şi albul are un joc ceva mai 
bun) 7,d4, 0'g2 8, Dl3, OJ3 
9. C:f3 şi poziţ i a albului este 
ceva ma i bună . datorită pulern i 
cllor pionl centrali . 

3) 5 ... Ng4 (mai slab este 5 .. 
Nd6 6.d4 cu ameninjarea de " 
lua la eS)6. d3 (dupli G . IJ:~. Nd5' 
7.g4.Ng6 8. C:e5 albul câşt i gă In 
t T"ad evăr un pion. dar per mit!:' 
negrului să oblină un alac pu' 
ternic după 8 ... NeS 9. De2, Dfh, 
[O. C:g6, hg, 1. Ra.binovlci·To_ 
luş, Leilingrad 1937) 8 ... Ne!) 
(In favoarea albului este fi . 
0 6 7.h3, N:f3 8.D:(3, dar silO 
plu 6 ... f6 sau 6 ... este suficient 
pentru egala re 7.Ne3.N:e3 (Ia 7 .. 
De? sau 7 ... Dd6 urmează a.h3 
CII joc bun) 8. fe,De? 9. O-O Ş I 

albul are o poziti e ceVA mal 
bun ă . Cap<lbl:lncll - . Yanovsky. 
Petersburg 1914. 

6. d2-d4 

Deasemen i mu t.lel 6,"d3 dl 
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illbulu l num ai un JOC egal. de 
ex . 6 .. . (conti nuarea 6 ... Nc5 7 

Ce2. Nd6 8. Cfd2. Ce7 9. Ce·l. 
0·0 10.0·0. b5 a dus la joc ega l 
In partida Tart akowe ... · Rubin· 
steln . 1926) 7. N.3 (după 7.C.2. 
Ce7 8. Ne6 9. O-O. Cg6 10. Cb3. 
0·0 II. Ne3. b6 12. Rhl. De7 13. 
f4. f5! negruJ a oblinut chiar 
avantaj In pa rtida Ta rlakower · 
Alehin, 1926) 7 ... c5 8. Ce2, C~7 
9. Cg3. Ne6 10. e3. Dd7. II. 0-0. 
0·0 12. Dc2. Cc6 cu joc egal; 
Romanovsky . Bolvlnnic. Mos
cova 1935. 

Sacr'lflci ul 6.C:e5? fe 7.Dh5+. 
Rd7 es te incorecl. 

6 .. e5:d4 

Negru l n'are nimic mal bun. 
!.leoarece sacrificiul 6 ... N1r4 ur· 
mnt de 7. de. D,dl + 8. R,dl. 
Ng4 9. Nf4. 0·0_0+ 10. Re i nu ·; 
fUi Lin alac suficient. 

7. Dd l :d4 

Sau 7. C:d4. c5 8. Cde2. 
O:d 1 + 9. C:d 1, Nd7 (tare este 
,i 9 ... Ne6) 10.Nf4. 0-0-0 t l.Ce3. 
'leG 12.f3. Ce7 cu joc ega l ; 
l.as kc r·Sch lecht<'f. 1899. 

7. 

Inct:rc.m.!l:l d~ :l evita schlm
hul damelor duce repede pe ne
(ru la o pozitie grea , df" (IX . 7 ... 

Nd6 8. O-O. e5 Y. 0<13. Ce7 10. 
Ne3. Ne6 II. T,d 1. 0<17 12.051. 
re 13.Ce4 cu flva ntaj pentru 
alb. 

Nf8-d6 

S'a ajuns la o poz; lie asemă· 

nătoare cu aceea di n varlan la 
fa r ă mutăJ1ile 5. Cc3, f6. 

Şi aci mutarea 8 ... Nd7 este 
pe deplin jucabiHl. şi este proba
bil cea mai bună. In partida 
Bernşlein.Alehln . 1932, a lbul a 
contin ua t cu 9. Nf4, 0-0-0 10. 
0·0·0. Ce7 II. Cb3. Cg6 12. N.3 
b6 13. f3, Ce5 cu oarecare 
avanta j pelltru nee-ru. Mal tare 
este Insă 9. Ne3. 0·0-0 10.0-0-0. 
Ce7 11. f4 cu joc aproximativ 

eea l. 
In arsl r~ de 8 Nd7 este bine 

şi 8 .. . c5. 

9. Nct-e3 
De consldera l este sistem ul 9. 

<:de2. Ce7 10. Nf4. Cg6 II.N ,d6. 
cd 12. 0,0-0. Re-7 cu JOc apr Dxi
ma tiv egal. 

In general In această pozitie 
po l fi intrebuin late a.celeaşi ţ;is. 

teme de desvoUa re ca şi in va
rianta cu mutarea 5. d4. deoa
rece pri n introducerea mutlirl . 
lor 5. Cc3, r6 bazele pozi tieI 
s'a u sc himbat pret! pu~n. 

9 ..... Cg8-e7 
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10. 0-0-0 

Mal slab este 10. Cb3. b6 11. 
0-0-0, c5 12. Cd2, NeS 13. 14, 
04 0_0 14. e f3, Cc6 Cu H'illnt:1 j 

pentru negru; Bogoliubov.Kos_ 
tiei. 1920 

,o. .. Nc8-d7 

Mai b~lle decât 10 .. . c5 1 L 
Cdc2. Nd7 12. N14. N:14 13.C:14. 
0-0.0 cu onreca re I1vantaj Pt!~l' 

tru alb; Grlgoriev-Lasker. Mo,,
tova 1924. 

Il. Cd4_b3 0-0-0 

(oIez1 c1iagrama ' din col. II _!!) 

t,vând avan tajul perechII d,' 
nebuni negrul stii Ql'va mal 
hine. de e x. ! 2. Cc5. Ng4 13. f3. 
Nb5 14. Ce6, Tdg8 15. NeS. Nf7 
16. N:d6. cd cu avanta j p ... nt ru 
negru; l. I~ abînovicl - Lev en[l ş. 

LMlngrad 1937. 
Vf1r!anlele ('xaQn:I1J le [ (S.rtl!:) 

ŞI II (S.CcJ) nratil că în parti d. 
s paniolă negrul n':lre motve 511 
fie learnă de v.a::-ianla de schimb 
ş: s'o evil-e ren u Il5 1'1d la mu ta. 
rea tnre 3 ... a6. 

Vom trece acum la C)(:10'\' 

narca variantelor t;. • .lr'~ rau. tii. 
dupa mutbrile 3 •.. a3 Na4. pe 
carc Je vom tmpăr\l In dou~ 
gl1ll'pe: Intai vom eXaldlnn con
U"mlrcil 4 N34 Cără răspUI15ul 

4 ... Cf6, apo' ,'Qrlllnll il rC'a 4. N114. 

CfG. 

Contloua rea 4. N(:4 (ă ră răspunsul 4 ... C'3 

Am vAzut că după Ilwlăr: l r 

1. e2-e4 
2. Cg l-f3 
3. Nfl -b. 

e7-e5 
Cb8-c6 

a7-a6 

Negr uJ n(J l relmc :i l!. se k ~\

n1 li de con ti nuarea 4. N:c6, Dea 
ceea c.li ulând s ă obtlnă ava nl:lj 
de de.sl'Jl:dere. ~ :hIl 1 tr~bul' să · 

rdragă nebutlu! In loc d· 1 
N:c6. Mul-;r(,3 ce ... ma l Ib:( ea 

es te 

4. Nb5-a4 

Ma>; pu ţin logll; este 4. i\\:-I 
trec.ând In parlldu HaJ'an<l sau 
In a păra rea celor do: cai , d'l2-
Oll r..:.'l',e In .!C'p.;; lp rl C'sC'hldf>ri câ~_ 



PAU n OA SPANIOt.A: 3, •. ea ,. N at. 1lI 229 

1;gul cit: tempo 3 ... aG este nu

mai in favoarea negrului. 

După 4. Na4 negr ul arc de 

<lles Între numeroase conti· 

nuăr! d' f~rik' Vom examIna aci 

( l.c4 eS 2.Cf3Cc6 3.Nb5 
a64. Na4) 

4. 17-15 

A(X!3S1 ă cont:nt1are dp f!amb!t 
~ ... te ş i aci tot lllât de nefavo
rabWi ca ş : dup:i 3. Nb5. Sin 
I.!'UT<J deosehir<! C lllslă In acee:\ 
d după 3. Nb5. f5 mu la rea 4. 
f :c3 a fost cea mai tare. in timp 
<'e acum a{bul trebue să aJ.cagă 

Ilfl alt ~istem de desvoltare. 

Mult" din celel alte mutăr : pe 
care le ar.e la dispozl!le negrul 
in "fa ră dE' 4." fS. duc la ap ro _ 

1. 

prlnc:pa!ele raspunsuri , [n a fara 
conUnuăr' 4,., CrB, pe care, d:n 
cauza nu maru lui mare de va
ria nte care s urv:n după aceasta 
muta;-e, o vom examina Inl r 'o 
grupă ap~ rle_ 

xl'l1atv aC~l(!a~i var::lI1le ca ş[ 

după 3. Nb5 fără mu larea in
tcrmed·l3.ră 3... a6. DEoarec:! 
le_am examinat mai Ina'n-re. nu 
ne vom mai Opri acum asupra 
lor şi vom <examina numai va 
riantclc \Il car,' adă ugarea mu
tărilor 3· .. a6 4. N<i4 sch-mba 
fundamental structura pozleL 

Astfel de mutări ca ele ex. 4, ._ 
Df6. 4._. f6, 4 ... g5, 4_.,Nb4 sunl 
aci tot atât de nei avo r abile o!l 

şi la mu tarea 3-a şi- Im potriva 
lor albul con t;nu:l ca ş : In \'8 -

riafltde fără mula:-ea 3 ... a6. 
La 4,_. Cge7 a:bul răspunde 

tol 5. d4 sau 5. Cc3. iar 4 ... g6 
este chiar mai pu jin favo rabilJ 
pen1r u neg'ru, deoarece după 5 
d4~ n u este bine 5 ... C:d4 d:n 

cauza 6. C:e5. 
Dcasemeni mutarea lu i B:rrd 

4 ... Cd4 l şl pi erde ac um o mare 
parte din cf' cacltate. deoarece 
ac um negrul nu mal at a că n6 

bunul alb şi deci albu l are o mal 
mare aleR'ere a cont:.nuărllo'-
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Mutarea 4 ... d6 şi alte contl
nuări sunt examinate rn rubr i· 
ca II. 

5. d2-d41 

In poziţia care survine după 

mutări le 3 ... 36 şi 4. Na4, muta. 
rea 5. Ce3 este mai sla bă , de
oarece În unele variante negrul 
poate juca cu avantaj b7·b5-b4, 
etc. de ex. 

I !III! .1 liiI'lfll!. iIi 
!IIII U î i !III! iii i 
ill • • II !III! 
II III ah III 
tII .AII III 
II ra . €\II uun gAU 
!:li Illhl' IU! il> 

1) 5 ... b5 6. Nb3, b4 7. Cbl . 
le? (câştigul de pion se araU 
a n o greşa l ă fatală. d upă con
tinuarea liniştită 7 ... Cf6 negrul 
poate obtine un joc bun) 8.C:e5. 
Ce5 9. Oh5+ . Cg6 10. Od5 , : 
albul câşHgă (Nenarocov). 

2) 5". Cf6 6. Oe2, b5 7. Nb>, 
le 8. Ce4, d5 9. Cf6+, gf 10. 
d4. e'4 II. ee5, C:e5 12. de, Ne6 
cu pozitie aproxim ativ egaU : 
Euwe- Hromadka . 1922. 

5. 0' 0 eS:d4 

Sau 5 .. ie 6. C: rS şi iupj ii ... 

C:e5 7. d~ negrul nu poate di~ 

liga un pion prin 7.. . c6 şi 

DCl5+ , deoarece nebunul alb s' :~ 

retras deja la a4. Deaceea n·' , 
gr uJ Ir'ebue sl:! continue cu 6 ... 

Cf6. da r albul joa c~ atunci 7 

Ng5 şi obtine o pozitie eviden t 

tnai bun fi , 

6. e4-eS 

Mutarea aceast<l ofer ă albu lut 

şanse mal bune, deşi şi 6. O_G. 

sau simplu 6. C:d4 sunt con ti 

nuări foarte bune. 

~. Nfg-c5 

7. c2-c3 

Un joc bun obline albul ~ t 

prin 7, O-O. Cge7 8. c3. de !oi 

Nb3 
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7. 
8. ebl :c3 
9. Na4-b3 

10. Nc l-f4 
(vezi diagrama 

d4:c3 
Cg8-e7 

d7-d 6 

din pag. 23:J ) 

( 1. e4 e5 2. Cf3 Ccli 3. NlJ5 
a6 4. Na4) 

d7-dfi 

Cu aceasta negrul aduce l"· 
(" ul intr'o formă a apărăr i i Stei 
nit'l. care a căpătat numele de 
.,apărarea Ste~nltz l'ffibunăt~ · 

lU ă", deoarece in ea mutare'! 
~ ... a6 poate să se arate in multe 
eazurl foarie folositoare. 

Deoarece variantele cu mu t il
rea 4 ... d6 se deOsebesc foart t: 
mult de variantele In care 3 ... 
a6 4. Na 4 nu s'a jucat, le vom 
acorda aci mai multă atenţie 

Se poate juca aci Şi 4 ... NeS 
pentr u a continua dup~ 5.e3, 
tl upă exemplul va riantelor exa

mi nate mai Inainte, Cli 5 ... f5 
sa u cu 5 ... b5 6. Nb3, De7 apă_ 
rând punctul eS. In acest ca7. se 

8junge la o pozi!ie din varianta 
L. Cf6 5. O-O, NeS cart' V fl fi 
t'xaminată mai tâ rzi u. 

Negrul poate juca şi 4 ... b5 
5. Nb3, care duce deobicei. prin 

II. 

Albul a re o poziţie pu lernică 

de atac, care compensează cu 
prisosin!ă pian ul sacrificat. Pa 

t.i!ia negrului este foa rle gre-u 
ne IIpilrlll. (Nenarocovl 

mt-crvert:l"t' de mutări . II! V~

riante In care negrul intcrc<l 
le<lză mutarea b7-b5 tllai târziu. 
Dacă negrul are In vedere cu 
(Iceastă mul<lrt! (chiar la Ince 
putul partidei) ~ch:mbul calului 
c6 pentru nebunul b3. atune 
mutarea aceasta capătă o impor · 
tantă independentă. dar nu este 
favorabilă negrului, de ex. (4. 
b5 5. Nb3 I Ca5 6. Cc3 (foa rt, 
tare este şi sacrificiul 6. N: r7+. 
R'f7 7. C:e5+. Re7 8. d4, după 

care albu l are doi pioni pen t ru 

o rigură uşoa r ă şi un atac du :. 

rabit) 6... C:b3 (mai bine 6. 

d6) 7. ab şi negrului li este gr~tl 

s:\ apere pionii ataca li ; mo i 

,;Ia b eslI.' 6. C:e5 din cauza 6 .. 

r: h3 7. ab. Dg;i 

fn~zi diagrama tI.n 1X1~ . n:! ) 

In pozitia care sur .... ine dupA. 

.. 1... d6 albu l a re la d ispozi~~ un 

Ina re număr de COnIiXIlJă r i, :po 

ca re te vom examin~' pe I rl.ncU 
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A. 

5. Na4:c6+ 

C:l şi la mutarea precyd~nli! 

negrul nu t rebue sa $0:= 1<!8 ... ă 
prea mult de acest sch:mb. El 
POi1te d .:!ge In conUnu<! f l.! va

riantele oblşn u lte ale a pă răr i i 
Steinitz. cu luare-a e5:rl4. in ca:--! 
fa ptul ca are În p:us mutar~a 

a7-a6 nu joacă un roi p'. ea 
rnar~. sau poate ev ita cedarea 
ecnh'u'lu: , jucând la 81>ăraraa 

!)l,tIlClLllUi eS şi alune: va r an a 
C'l1re se Incep~ CLI muta:-ea di:,1 
lexl capătă o irnportan( lt lear\!
l ică ':ndependentă (această v -
ria ntă O vom examina în con_ 
tin uu!'?\. 

Prin mular.::a 4 ... d6 negrul il 

neat · o lIffiC"flln\are: lR-b5 { I 
Cc6-a5:b3 sch:mbând c alul pen 
fru nebunul mal per:cu los a l al· 
hului; deac~a albul n' are tl mi' 
"entru o desvoitare pasiv ă. 

Sa examinăm câ ieva conti_ 
nuăJi. pulin uzUate. 

1) 5. Cc3, Nd7 (cel mal SÂ11 

plu (s~e 5. .. Cf6 ca re d uce 1 ... 
varianta 3 ... a6 4. Na4, 'ef6 5. 
Cc3, d6 pe care o v ~ m exam'n~ 
mai târziu; ,posibil este ş i !L. 
b!i 6. Nb3. Ca5. dar n ..:g ul nu 
b"ebue s ă .se grăbească celb !'cjlilW 

b·. ~: nebun ului alb. deoarec ~ d'n 
ea uz'! mutăr:: 5. Cc3 oricum 
calea de retra gere a ofl ebul1ului 
p.<; t ~ re1u ... ă) 6. O-O (f lJ arie pasiv 
este 6. d3. g6, iar 6. N:c6, N:di. 
i. d4 dii negj ulu: [.osi.li: tatea 
de a apăra upr pUllc tul .e5 prin 
7.,, '6) 6 ... go (blnp. p.s~e şi 6 .. 
Cfo) 7. d4, Ng7 ş i n . t! ful a f'ga

lat pe d . .!pJ:n iocul Tart;l kow~r 

C" pabla r:ca. 1928. 
2) 5. O-O (rrcad a t slto! aci 

prematură, deoarece nejru! nu. 
şi- a des "'ălu . 1 Inca 13nul d.~ 

desvo:t are <.I l r'guribr şi pc af..: 
ob1i "1e uş ' r at ac re L~l1cu l re_ 
galul : la 5. d3 cel ma: simplu 
esl·" 5 .... 0"6) 5 ... t-J -' ! ( il t::nin
tând 6.,. b5 urmat de CC4 t"!-cgrul 
fol.:>seş'.e În (nod el1cr'"ÎC d· f<' c_ 
te~e roca dei; b'r:e ,:,sle ş i 5 .. Cr6, 
care duce la aş 1 num ta ':i:l riail
tă • Kecskellwt" ş : de;t5~~meni 

5 ... Nd7 6. d4 car'".! duc 11 o 
rozilie ~ nal oagă ar iH'ir I ~Ie:- · 

nllz: mal rău este 5 .. . r5 6 Nb3, 
Ca5, deoa rece după 7. d4! itlbtH 
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nbline un JOC cev!I mai bun 
ln toale variant~le) 6. c3 (al
bul a pierdut pentru totdea
una posibilita l :;!a de a jU!:j 
hZ-!1 3 din cauza r5spunSll-
lu i h7-h51, ca re sublln:azi! , 
od <lt~ mai anu lt l"1 rs uril ;! rOCfl _ 
uei: sch:mbu l 6_ N:c6+ , bc eş t ~ 

Tluma. in favoarea neg-ului) 6 ... 
Di6 7.d3. Ce7 8.Ne3. NJ 3 9. 
DJ3 O:i3 10 g i, g5 Il. C02. 
116 cu joc ega l (S:)zin) 

Atragem a tenţi a aSII.pra une1 

r ircumstan!e :mpor ta nte In va
ri anta 5. O-O, Nd7 6. c3 şi (InU

me: nu este favorab:t pentru 
tl e~ru sâ j ~ a ce <:Icum 6 ... g6 7. 
(]4, N,:.'7 deoa rece prin 8. de! 
albul Obfol' avantaj poziţ:<J n a l, 

de ex. 8 .. . C:e5 9. C:e5, de 10. 
f41. N:a4 I I. 0:a4+ , Dd7 12. 
n fi: ) . R:d7 13. re, Re6 14. 
Nf4 ~u :1 ' an taj evld n ' ; fin,' · 
Alel1i.I , ! f?3Q, ', flU 8 ... ele 9. Ng5, 
rei 10, 0.13, 1:6 11 , Ne3, Ng4 

, D.:' , O [) C1 In pM t'eh Ya 
I '-."\ [ehin. 1924. In caro? 14, 
NeS! ar fi putu l da avanta j al· 
hHlui. Toat, aceste r-0s'LillUi!i 
1· v ,m mn: lămuri la va r 'anta 
.' c3 (rubrica C) 

5. b7:c6 
6. d2-d4 

Singura mula re !o~ l că. de· 
.oarece nlhal lrtd )lle s ă l'I b ce 

:medi at punr lu l eS. ina:nte ca. 
neg rul sa <li!)ă r mp să se pre· 
gătea 'ică ~ii-l apere. 

6 .. .. !H6 

o tl Uă variar , tă impoTl!:lnu 
este 6 .. eel 7. C:d4 (bine e'd·:! Ş 

7. O:d4) 7, .. Nd7 şi ' . n 'uns la 
o poz'!ie an<lloa ... rl apăI 5-ii Slei
nifz, pe ca re ;l m an aliza I-o 
mal inainte, 

Poa te urma : ~ . C03 (m ai slah 
esl~ 8. O-O, gG 9. Cc3, Ng7 t O. 
Te l, Cel 1/. Ni4. O-O 12. Dd2, 
ca In par1Jda A!eh:n - Kolla
nowsky, 1932, i'n care pr!n 12 ... 
Ob8 negruJ ar fi pU lut s~ ob-
j:nă un con tra ·j"c bun) 8 .. . Cf6 
(dacă in acest rno.:ne.n l 8 ... go6, 
atunci 9. Ne3. Ng7 10 .. Od2, CfG 
11. 0-0-0 cu atac p.u·tzrnic pe 
flancul reg-eJul) 9, Or3, Tb8l (nu 
I nsă 9, .. c5 10. Cf5 cu avanta j 
pentru a lb, Ca In pozi l:a ana· 
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!oRgă ÎârA lllutărlle 3 ... a6 4. 
Na4; slab este deasemen i 9 ... 
Ne7 dtn cauza 10. e5) 10. O-O 
(dacă 10. e5? se pierde dupâ 
ID ... de II. C:c6. e4! o figur ă , 

iaT' 10. Ng5 se rt rată a fj un sa. 
crinciu Indoelnic de pIon) 10 .. 
c5 Il. Cr5. g6 cu joc bun pentru 
negru (I<:eres). 
După 6. d4 negrul n'are alte 

căi pentru a apăra punctul " ; , 
deoarece~de exemplu, după 6 .. . 
Cf6 7. Ce3, sau 6 ... Ng4 7. Ne3 
negrul se a flă în fal a aceleeaş î 

probleme : să cedeze cenbru l 
prin sch imbul la rl4. sau să-] 

<l pere prin (7· (6. 

7. Ncl-e3 

Aceasta este considerată ca 
cea mai tare mutare, deoarece 
au ajutorul el albUl Impiedică 

manevra favorabilă negru lui 7 ... 
g6 urma.I de Cg8-h6-f7, răspun
zând la 7 ... g6 s.mplu 8. Dd2. 

Albul poate jllca Insă ~î In 
alte feluri, ob(lnând deasemen 
un joc bun. după cum arată ur 
mătoa rele variante : 

1) 7. Cc3, g6 (cel mai logic . 
dar sunt acceptabile şi alte 
continuă ri , de ex. 7 ... Ce7 8 
Ne3 trecând In varianta prin_ 
c i p al ă , sau 7 ... Tb8 cu presiunt: 
<ls ll pra punctului b2) 8. Nea 
(n ici sch imbul 8, de, re. nici In· 
c<,rcarea de at ac 8. h4, h5, nu 
O:l 'U nim ic albului . cum aralil 
expe ri enta practic ă ) 8 ... Ch6 9 
de (!n partida Teichmann
Sch1echter, 1902, s'a jucat 9. h3 , 
Cf7 10. Dd2, Ng7 IUdl, De; 
12. O-O, O-O cu poz!jle aproxi 
m<l liv ega lă) 9 ... re 10. Dd3,Cfi 
1 J. Dc4, Nd7 12. h4, h6 Cu jOt 

aproximaUv egal. 

2) 7. O-O, g6 (şi aci negrul fo · 
loseşte pos:bilitate'a de a realiza 
manevra Cg8_h6-f7, deşi şi 7 .. . 
Ce7 este o mutare bună) 8. c3, 
Nf!7? (trebuia jucat 8 ... Ch6 9 
Ob3. Cf7 cu joc egal) 9. Db3. 
Ch6 10. de, fe II. Ng5, Dd7 12 
C:e5! cu avantaj decisiv pentru 
alb; Znosko BOTowsky-Monn. 
sahn, 1932. 

Bine este şi 7. Od3. prin c ar~ 

se ajunge adeseori la aceJaş JOC' 
ca şi in varianta cu mutarea 7. 

Ne3. 
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Mal bine este In orice caz :.! 
... e toace inU i 7. Ne3, păstran1 

posibili tatea de 8 alege In tre a 
Od3 li 8.0d2 

7. . Cg8-e7 

Aci s'a utilizat foarte mull 1... 
.c6 la care albul rhpunde desi' 
\! UJ! 8. Dd2 Impiedlc!nd mane 
vra Cea·h6-f7 Continuarea 
poale fi 8.. . Ng7 9_ Cc3. Ce7 
(lipsit de sens este 9 ... Ng9:. de_ 
oarece, mai lnl!1 alb ul poate 
răspunde simplu 10. Cgl. ţar In 
a l doilea rând luarea la ·r3 TIU 

t:ste favornb illl. negru lui deo'! 
rece el se l ipseşte de o puter. 
nldi figur~ de apă rare şi InU
reşte centrul a ibu lui; posibil 
"s le Insă 9 ... Nd7 10. O-O. Ce7 
I L h3, 0·0 12. Tad l cu joc egal. 
"a In partida Romanovsky_Ca
lablanca, Moscova 1935) 10 
)-0.0 (In parUda Bogoliubov· 
fhomas. 1922, s' a jucat IO.Nh6. 
j...0 lL 0'0-0, Nd7? la care al· 
bul ar fi puiu l raspunde 12 
~:g7. R:g7 13 de, re 14. C:e51 
cu câşllg de plan) 10 .. . O-O 11 
h3 urmat de g4 cu JOc taios cu 
)'!nse ceva mal bune de /l tac 
Den tru alb. 

De considera t este 7.. . Tb8, 
pentru a provoca atbu lul slăbi

-rea 8. b3. In parEda prin cores 
pondenl~ Sfl ('h~enm l'l ver_Ken's 

1934. il urmai 8 .. . Ng4 !:I. Cc3? 
d51 cu avantaj pentru negru . 
dar, desigur. albul nu era obil 
~al să joace mutarea greşit! 9 
Ce3. Mutarea 8 ... Ng" In si ne, 
ca In majoritatea cazurilor ase
mănătoare. este nefolosftoare 
Ue considerat este 8 ... Ce7 )1 

8 . g6 urmat de Ng7 

8. Cb l- c3 

Jucabil este şi 8. Dd2, ia ca , ... 
poa te urma asemanător varian · 
tei princi pa lI!. 8 .. Cg6 9. Cea 
etc. 

Posl b:U es te con tinua rea !A
loasă 9. h4, la care negrul rb· 
punde probabil cel mai bine, 
9 .. . h5. Impiedlcând Inainlare. 
h4-h5. 

In general este p r!mejdlo~ 
ţ*-ntru negru să permită inaln 
larea M .h5. atunci când a r1l.cul 

rocada mică. dar el poate per 
mite această Inamlare dac a 
poate lasa regele In centru sau 
face rocada lun2'ă 

(vezi diagram a din 

8. .. 

pag . 23n j 

Ce7-g6 

Mutarea aceasta este ma l 
bună decât 8... Ne6 la c ar~' 

poate urma 9. Od3 (dacă 9.Dd2. 
atunci este bine 9 ... Db8 10. b3, 
Db7 11 . O-O, h6. dar ailbul poa tl' 
luca in \'arlllnla io\('easl l'l mit ' 
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r:scat, filcând rccada hmgă) 9 ... 
Cg6 ( ş i aci este mal enerrilc, 
probabil, 9... 01>8, d<1 ş: albul 
r ăspund e la aceasta cu 0-0-0 . 
tn 1!enera l sfera de actiun :- a 
da."11ei albe este mai mare la d3 
decât la d2, unde ea este n, C~
sa ra numai ·dacă negru l am,-· 
nl nţ:i s5 rea rzcze manevra ~7 -

g6 şi Cg8.h6-f7) 10. h4 (mai 
bună pare muia rea 0-0-0 CII 

amenin{ar.ea In~iljtăr:i d4-d5: cu 
h2-h4 a lbul nu obrr:e nlm'e) 
10 ... h5 1 J. Ce2. Db8 12. b3,Ob7 
13. Cd2, Ne7 14. f4, ef ClI ioc 
aproximativ c"al ; RelIstal.rSă
m:sch. ma lch, 1936 

9. Odl-<l2 

Albul poate Jl!Ca şi 9. 114. In 
care negrul r aspun:e 1111.9 ... 
Od7 10.115. Ce7 11. DE"2. a5 12. 
0·0.0, NaG 13. Dd2, DeG 14. 00, 
re 15. Cg5 cu l:11:,c !.:::clsl v; Tar· 
lakowerStoltz, 193 r, ei 9 . . Ne? 

10. hS. efa 1 1. Dd2, Ng4 l'J. 
Cg !. DeS 13. f3, e6 14 . . Ce1~ 
Db7 15. 0-0-0. 0-0-0 cu eg~lî 

bIle, sau simplu 9 ... 115. 
~I ma: b:ne pentr u alb cSle 

probabi l. s imp l11 9. Dd3. 

9. ". 

Nu este r ău IIjci 9 .. . NeS, dt· 
ex. 10. 114 (Ia 10. h3? in partida 
Thomas-Cnpab:anca, 1936, l 

urma t 10 ... d5! şi negrtH ~ oh 
r nut repede avantaj; cel ma' 
simplu este 10. 0-0-0) ! O.. 115 
(de- considerat .es te şi 10 .. cd 
I l. C:d4~ Nd7 urma l de Ce5. 
c!-eoareee este greu de scos c&lul 
de pe t1ceil:-ită f'('zW .. ' tare) II 
d5!. cd 12. Cd5, Ne7 13. D'51. 
Te8 li. D:n6. c6 15, C:e7, D:e7 
şi pe:!tru p:onul sacr:rlcal n~

~rul are un contra. joc excelent. 
Fo!tys-Flne, 1937. 4 

10, h2-h4 

Dutpă la. 0-0-0. (l·O II . h4 fle
grul arc un contra-j:Jc ef'cace. 

II.. . Ng4 12. Tdgl, ed 13. C:d4 .. 
c5; lIin Jenevs';y-Kas!l'nrian. 
Tbil'lS!. 1937. 

La mutarea din text negrul 
poate răspunde IiQl=~lît !O ... Ng-l 
I l. hS, ef8 11"'I{'când In varian1;1 
Ind'cată In coment<lr:u! d"h 
mutarea 9-a a a'bu lul 

Slab este 1nsii pentru negru 
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10 ... O-O din cauza 11. h5, crs de Inventivitate a ~I stlla tegia 
12.0-0-0. cr7 13. Tdg l urm :! t miii hună ;l jucătoru:uL 

de g2-g4 cu· atac putern'.c, Tho-
mas-Montlcel!i. 1933. B 

/0 h7-hSI 

Cel ma l s:m phl răspuns, care 
la albuJui orloo s peran!ă de a 

obrnc ill:w pe fl ancul r,·qelui. 

11. 0-0-0 
12. Dd2-d3 
13. Nc3:d4 

Nc8_g4 

c5:d4 
Cg6-!4 

( 1. e4 eS 2. ef3 Ce6 3. NM aft 
4 .• N'4 d6 ) 

5. d2-d4 

Ina'ntarea aceasta este le
ga tă de un sncrWclu de plan şi 
dă a lbului , la un contra-joc co
rect, numai egalitate. Deaceea 
ea es te deobicei jucaU numa i 
după mutarea preg}1titoare 5.c3. 
pe care o examinăm In rubr i 

ca C. 

Pozilia este aproximativ ega- ". 
IA: B g li ubov-Alel,in. 1933. 

In gune r<ll, schimb ul 5. N:cG+ 
nu dă albulu: vr~un avnntaj se
sizab:J ş: pozl!la negrul l i rămâ-

ne din punct de vedere pracfc, 
perft>cl apărabilă. Acest sistem 
poale n Insă recom ;::ndal tutu _ 
ror acelora care Fnd sprţ o 
luptă inco rdată ş : n-eclară , al 
cărei rezultat este dete:'IIl ·.nal 

5_ ... b7--b5 

Ouna 5 ... ed albul poate al+1ge 
apâtlaren Ste'nitz cu sch-mbul 

" c6 (6. N,c6+, bc 7. C,d4) sau 
fără schimb (6. C:d4, Nd7 
8.0·0 ). 

Se- poate juca ş i direct 5 .. 
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Nd7, dar mutarea din text este 
cea mal simpli 

6. Na4-b3 Cc6:d4 

Mal slab este 6 ... ed d:n cau. 
~a 7. Nd5, Nb7 8. C:d4 cu o 
mica Inl ! lativă la alb. 

O greşală curioasă este 6 ... 
Ng4? din cauza 7. d:e5. de 
exemplu 7 ... N:f3 (rlu este şi 

7 ... C:e5 8. C:e5!. N:d! 9. N:f7+. 
Re7 10. Cc6+. sau 7 ... de 8 
Dd51. D:d5 9. N:d5. Nd7 10. 
C:e5- In ambele cazuri cu mar~ 

avantaj pentru alb) 8. N:f7+!. 
R:f7 9. Dd5+. Re7 10. Ng5+. 
CfS ll.ef +, . gf t 2. D:c6 cu po
zitie câştiga la pentru alb. 

7. Cf3:d4 e5:d4 

8. c2_c3 

Aci a fos t utllizaU adeseoti 
şi VArianta 8. Nd5. Tb8 şi 

acum ' 

1) 9. Nc6+. Nd7 10. N:d7, . 
D:d7 11. D:d4. Cf6 12. cea. Ne~ 

'13. O-O. O-O cu pozitie egală. 
Stoltz-Alehkl. 1931, şi Bernsleln 
Alehln, .malch. 1933. 

2) 9. D:d4, Nb7 (posibil est :
ş i 9 ... Ce7. deoarece. cum a a 
fătat partida Kub~·neK_F[ohJ , 

Praga 1931 , sacrHlciul 10. Ng5? 
f6 II. N:[6. gf 12. D:[6. C:d5 
13. D:h8. Cf6 este Insuficient 
pentru alb. Se poate juca ŞI 9 .. 
Cf6. deoarece varian ta 10. Da7, 
Nd7 11 . 0 :a6. Tb6 12. Da5. c6 
13. Nb3. C:e4 duce numai la jar 
egal) 10. c3 (se arnenln\<I c7-c6 · 
c5-c4 cu câştig d-c f:gur'ă) 10 .. 
Cf6 11. O-O. Ne7 cu joc ega l . 
Ri vlin-Znosko Borowsky, 1930 

Interesant cSle şi 8. 34. pen 
tru a trece după 8 ... Tb8 9. ah. 
ab 10. c3 In varia nta prlnci 
pală, având pos:hilltatea de li: 
uUliza coloana deschi să " a" 
Negru l poate Imp:edicA acest 
lucru jucânp 8 ... Nb7 9. 0.0, 
Cf6 10. N2 (după 10. Tel. Net 
Il. D:d4. c5 II. De3. c4 13.Na2. 
C:e4 ilegrul 8 obţinut avanta j 
in parlida de malch StaUl
Spielmann. 1932) 10 ... Od7 11 
c3. Treysman-Dake. 1936. şi a
cum nu 11. .. de 12. C:c3. b4 13 

Cd5. C:d5 14. ed+. Ne7 15. 
Ng5 cum s'a jucat In 3eeasti 
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ptlMidâ, CU pozit ie ceva mai 
bună pentr u alb, ci mai s:mp lu 
I J ... Ne7. ameninţând luarea la 
'.!4. Este evident că negr ul a rI! 
cel puţi,n joc egal. 

InceplHoru[ trebue să ~ [e
rească de cursa 8. D:d4?, c5 9. 
Dd5. Ne6 10. Dc6+ , Nd? Il. 
Od5. c4· şi negrul câştigă ° fi· 
!,('ură: A. Steiner - Capablanca , 
1929. Este de mirare că un 
maestru de forţa lui A. Ste;ner 
;t căzut Intr'o cursă atât de 
.. impr~ 

8 d4 :c3 

Negrul poate oo\:ne UI1 JOI' 

f' gnl şi pri n 8 ... Nb? 9. cd, Cf6 
( după 9 ... N:e4 10. O-O, Ne7 11 . 
Tel, Nb7 12. 'Cc3, C:f6 13. De2 
este greu pentru negru să ter. 
mine desvollarea) 10. f~, Ne? 
I I. 0.0, O-O 12. Cc3, c5; Yates
Bogoliubov. 1930. Albu[ a con· 
tinuat Cu 13. d5, Te8 14. Ce2, 
Nf8 şi a căpăta! In cele din 
urmă o poziţie mai slabă; ~ I 

pu tea obţine un joc egal prin 
1:1. de, ac 14. e5, Ce8 15. Ne3. 

o continuare bună şi linişt itii 

este 8 ... d3 9. D:d3, Ne6, cum 
a jucal Rubinstein Impotriva lu i 
O'Hanlon In 1930. 

Mula r·ea din text a fosl con· 
siderată mu Jt ~ vreme ca 1ndoel-

n ică, dar ea eSlI:' pe deplin ae· 
ceptab:Jă. 

9. Cbl- c;J 

Pozi !ia dUI)!! mutarea 8-a ;. 
negrului, având In plus mută 

riie O-O la alb Şi Nd? la negru, 
poate su rveni dea semeni după 

1. e4, e5 2. Cf3, Cc6 3. Nb5. a6 
4. Na4, d6 5. O-O. Nd7 6. d4, h5 
7. Nb3, C:d4 8. Cd4, ed 9.c3.dc 

In acest caz (vez;i pozitia di n 
diagnlluă) albul are la dispozIţ ie 

continuarea Iare 10. 0115!. De? 
(mai slab este 10 ... Of6 Il. C:c3, 
Ce7 12. Tel. g6 13. Cd51 cu. a· 
vflntaj p<>ntr u alb; Ragozin
Kan, Moscova, 1938) 11. C:c3, 
Cf6 12. Df3, Ne6 13. Cd5. N:a5 
14. ed. Ud? 15. a4 şi pent ru 
pianul sacrificat albu l are ° po· 
z;i!)e sensibil mai bună; M ie· 

- ses.Schlechter, 18Y5. 
In poziţifl sU1"Venită În text 

după fl 8-a mutare a ncgru lui 
(aceeaşi diagramă, da r cu regele 
alb la el. turnul f i la h1 şi ne
bunul negru [n c8) continua rea 
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9. DlI.:' /lU dă n:mic. dcoarccr 
dup;, ~L. De7 10. C:c3, crG Il. 
Or3. Nb7 albul n'are muta rea 
bun a 12. Cd5, laf! d upă 12.0.0, 
Dd7 11. a4 , b4 poz:!is negrul u i 

':":s lc C;.!va mal bun ă. 

In lOCU l mutării d:n lexl 9. 
C.c::!. 1,'b1l1 poate face reJl1 l z~ 

i,ri n Tt.'p\!lar~ de mutări: 9. Dd5. 
\/e6 10. Dc6+. Nd7 Il. Od5. 
Ne6 12. Oc6-t . ,\-\ ut;trea d'n 
l~X j q.te I nsă r a r ă îndrll tllil IlW 
i nteresantă : pentru un plan ;I! . 
hul 'istreaz!i un a!:l r <;!!r'Clen l. 

It]' na tural p<l:'1;' 9., f:ff:l lO 
0·0. Ne7 urmai de 0·0, deşi ş' 
In acest caz alhul p~srrt'az;i '
tacut 

c7~5 

Am citat partida de match 
StoHz·Flohr, 1931. In care aur. 
mal Il. Nf4, Ce7 12. Tdl. Cg6 

13. Ng3. c4 14 .. Nc2, Db6 15 
0·0, Ne7. P en tru u.n pion alb ul 
păstrează ataCUl. dar la un joc 
corect al neg ru:ul el n'are decâ l 
~a-nse la egal<m~a jocului , nu 

mal mul!. 

C. 

I 1, e4 e5 2. Cf3 Cc6 3 .. NbS a6 
4. Na4d6 ) 

5. c2-c3 

Mutareu C~ iI mal u;(!ată Ş' 

fll'obab:! cea :nal t-og-atâ ill 
Şallse. Albul deschltJe [~n(r u 

orice even tua!flate cnlea de re . 
tragere pen tru nebunul r1:,!"1 D I 
şi pC'găteşte tnaJntarea d2-cl4 

1. 

5. Nc8-d7 

Mutarea precedent li a a lbutui 
poate r: pusă la I ndoi a:ă numai 
de răspoosu l tăios 5 .. . (5 cu un 
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fila" jlr'lllejdios asupra centru· 
lui alb. Aceasi;1 continua 'C ('stI' 
t'xlImi-n ată In r ubr:ca 2, 

Ce!elalt~ continu ă.:i posibi:~' 

nu prez'~l tă :nteres ca sistem" 
de dewoltare independente. 

Nu este bjne, de exemplu, d i • 

reci 5". b5 6. Nc2. (f6 7. d4. 
Ne7 8. 0.0, Q·O 9. Te l şi mut:l· 
rell h7·h5 ~ arată a fi numa: o 
"Iăh're a flanc ul ui damei 11:.:-· 
J!ru:u:: LRsker · Romanovsky, 

M OSC<JV3 1935. 

NdavC'T:'W r.o(!r~r\!b;i e It' ,j 

'", N' 1 din r<jliza ră '-;[JUI1::I'!ld 

,'lllPlu 6. h30 forlând P'" negru 
li.! sch'rnbul pe f3 :>8U b ri:!tr3-
J!ef'" p' câmpu! rrIU h5 . suu. 
in<;lârşil, L<t "e\r:ag'~rea nebuml
) '1 la d7, c~ea('c eonstHu' {J 

pl,.,rt·lere inutilă de l'mp. 

Po<;j!>il este lnsă 5 ... Cf6 car·1" 

MI bic~: nu d1lc,:, nec:il f:.l o in. 

II-f\"['frre d(' mutări . 

b. d2'M 

Alhlll poate Jur'! mai Intâi 

6. O-O ş; nu."ai dlnă l'!C'cpa {\2-
d4 . ct:eace duce n\ll]'l~i [a o ii, · 

I-ervertirt' ne mutări. 

Prea pas:v este 6. d3. la ca r(;' 

!H!~!riJl pO<lle răspunde 6 ... g6, 

II rTI};)t de Ng-? eu joc Imn 

, 6 - :- Ni, Jew' ;.;.,.; · ... c ;, " 

o. g7-gG 

fll;lI S:lli 1 est' In or'c' COli. 
ti .. . r.r6, care dHI'" h v;u':mt:t 

l(!-'c k "V!. pP. C 'r,> o vom e"<l

mim'! 1n:1! târz:u. 

Fi unchetarefl fl-:.:bltnulu: , ,·u 
se înee;.!€' cu mulflrea din h.' .. 1. 

dii ne~rujui lin j.-c I!rt!u ş' I t!_ 

r{'~<tă O apărar, ' ,O<1r'le t'xacl:i 

Int~resant este şi 6 ... Cge7 tu 
inlC'n!ia de a C~nt:ll:la după 7. 
O~O, Cl! 7 ... h6 (şi 7 ... Cg6 est. 
:'lcrt·;>tab'J, de ~x. 8. Te l, Ne7 
<l. CI>:l2. O-O 10. efI, Ch4! CI, 

jc.e ('g~ l. ca i'n 1,·trtlr!a Johner. 
M:ch" l şi Na~ge!i 'on trfl /I.:eh·!' 
ţ.i B~rnştein . 1930) 8. Cbd2. gii t 

<'u contra · jec putern ic pe f1l1rJ

cuI r":zell1~. ci' e::·. 9. (le. de 10. 
Tel . r:r.r6 1 1. CfI, g4 '12. C3d '). 
h,1) J 3. Nb3. NeS CtI li anl fl ) 
p0ntflJ negru; Serg""<l nl · Ru
htns~e'l1 . f930. 
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Albul poate juca In loc de 8. 
Cbd2 şi 8. Nb3, pentru ca după 
8 ... g5 să ofere sacrH:ciul 9. 
N:g51 Dar negrul poate juca 
mai lntâi 8 ... Th7! şi numai 
după aceea g7 -g5. 

Deaceea mu"tarea 7. 0·0 tre
bue cons:derată prematură şi 

In locul ei trebue recomandai 
7. Nb3t cu amen :n!area Cg5 . 
La aceasta poate urma 7 ... h6 
8. Ne3 şi. dad! 8 ... g5 (la 8 ... Th7 
urmează 9. h4 cu avantaj) a· 
tunci decisiv 9. N:g5! hg. 10. 
C:g5, .d5 Il. ed, CaS 12. d6i 
(aceasta este mult mal tare de_ 
dl 12. de, C,b3 13. D,b3, Cd5 
14. CJ7, RJ7 15. D,d5, NeB 16. 
Df3+ . Re8 Cll joc aprox:mativ 
egal; Ahues - Rubi nşte ! n, 1930) 
12 ... Cb3 13. D,b3, Cd5 14. 
C, 17, R,17 15. de, D,,7 16. D, 
d5+ , NeB 17. DI3+, Ro8 18. 
riS, Nf7 19. Cd2 cu mare avan
taj pentru alb. 

Sistemul cu Ce7-g6 are aeZ3-

va nlajul esenjfal de a slăbi 

rwnct u] d5, pe care albul poale 
im;lala cu succes un cal. Dea
ceea după 6 ... Cge7 7. Nb3, il5 
mai consecvent este 8. Cbd2. 
Cg6 (de considerat este 8 ... gS, 

de ex. 9. CC4, Cg? la. Ce3. g.il 

cu Joc tăios) 9. Cc4, Ne7 la. 
o-o, o-o II. Ce3. Nf6 12. Cd5' 

cu avantaj pentru alb. De ex. 
12 ... ed 13. C,d., Te8 14. Ne2 
(nu Insă 14. CI6+, D·16 15.10, 
Cf41 cu şanse aproximativ ega' 
le: Euwe-Keres, Haga 1948) ; 
sau 12 ... Te8 13. de!. N:eS (răII 

este 13 ... de din cauza 14. C: 
f6+) 14.C:eS. de I S.Df3 · şij>O

zijia albului este mia bună : 

Smis10v - Reshevsky. Moscova. 
1948. 

7. O-O 

Mutarea normală. Sunt posi 
bHe Ş i următoarele conl\nuări 

ca re au fosl expenmenlale In 
practică : 

1) 7. Nb3?, Ng4! 8. Ne3. Ngi 
şi după 9. de, C,,5 10. h3 
U3+ II. gl, Ne6 12. Noe6, 1. 
13. Db3. Dc8 negrul a obţin: l ' 

avantaj: Yales . Thomas. 1930 

2) 7. Ng5. 16 8. N.3, Ch6 9 
O-O. N~7 10. h3. CI7 II . Cbd2. 
O-O cu joc egal; Bogoliubov· 
Alehin. makh. 1929 

3) 7. de. de (posibil este şi 7 ... 

C:e5 8. C:e5. de . 9. Ng5. N'a4 

10. D:a4+ . Dd7 cu joc egal: 

Rozenthal _ Rauzerl, Len:ngrad. 

1935) 8 Ne3, CI6 9. Cbd2, Cg' 

10. Ng5, Ne7 [r . N:e7, 0 :1::7 [2 

h3, crs cu joc ega l: Ellskasp.s

Thomas. 1936 
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Negru l poah: j uca 8 ... tic, dar 
ş i rI1l1!arefl aceasta are pârţ' ne
!:!aeve. Clwstlunea -este că pr:n 
H. Ng5 albul îşi pUlle advers:ull\ 
j'l fa la unei ptoblem.:! dHlc·J.e. 
Deoarece 9 ... r6 10. Ne3 est-e 
fonrte neplăcut d ',n cauza sW
h:rJi Inalll le d·e re cadă a Jlago
na lef !):3-g8. Iar 9 ... . C6 d ă al
bulld şans~ mai bune după 10 

N:c6. N:c6 II. C:e5, D:dl. 12. 
T :dl. C:e4 13. Nf4, slnbfva 8-

j)ărar t> li negrutu ' rămâne 9 ... 
e ge7. Dar după aceas ta flgurHe 
negrulu! Sunt JeU:>lc In mod lle
plăcut ş i albul obthle rn or'c~ 

('il Z tJlO joc ma i ,rlJ.er, de ex. 10. 
1)113, 116 (dup ă [O... r6 11. Ne3 
": III ,'(la neg rul l!i este şi n' al in
t·omodă din csltlza s: ăbi -ii diJ 
f,!'\Jllalei b3-gB, Iar d'ree! 10 .. 
O-O IlU este conVi"nabiJ di~ T cau
Ul Il. N:c6) Il. Ne3, C'!4 (1 '< 
1 Î. .. O-O u rll1<'a z~ t 2. Ne5, Ng4 
13. O(3) 12. De2, O O (acI, Sî1l1 
la mulare!! p r.ecedenlă, o fl f'ă _ 

rare mai bunii Ar fi fo" t proba
bl h7 -16) Ş: ::tt"'um nu 13. Cll '12. 
i5! C'u joc bun penlru :-egr l1 
Ya l t'!s-A~hin, 1924, ci 13. Nc5! 
('il avantaj ţentru al b (Aleh·n). 

I.t l<:l rea eu calul pare mal 

convenabilă negrl1luJ, d~o3recC' 

pr:n aceasta el sC:) I1 ă de U'1a 

rI'nlrE' Ieg:irJ!e ne;--lăcut", . sim-

plific3 L<1 JXlzit ia, ceeace măreşte 
Jib2rlatLa de mişcare a figurilor 
sale 

9. Cf3:e5 de; •• 

După 9 .. . C:e5. atât 10. rs. 
Ng7 ] 1. f5. cât ş i 10. Nb3 (nu 
fnsă 10, ClJd2, N'a4+ 11. 0:a4, 
Oel7 12. D:d7+ . R:d7 cu JOc e_ 
g-ol: ThoOlas-Ca pabl:lIlea. 1929) 
10 ... Ce7 1 J.f4, Ng7 12. 15 COr. 
st:lue eo-, r nulri foatte bune 
pentru <ll b 

t o. f2~f4 ! 

N UI1! ~1 ac.:?'tlst.:i l:1 alll tllrp. POll
li' ,I:! nvnl"laj a1 1>ulu; . 

10. Nd7. b5 

Mulnna :.lceasla r-eeamaud il
tă de către Romanovski dă ne 
g rului şa-nse d~ ~I!al are. RătJ 

este, de (: X. 10 ... N:a4 II . V:a4 
+ , DJ7 12. D:n7+ . R;d7 13. re. 
Re.G 14 . NF1 cu avantaj pentru 
alb. F' n~_t\leh:lT. 1938, sau 10, 
ed 11. N.f4, Ce7 12. Ng5. bf 
13. Nl'lJ. O- O 14. c.1 (Levenflş) 

11. No4:b5 
12. Od l -b3 
13. f~:e5 

l.t. Cbl -a3 • 

a6:b5 
Od8-d7 
Ng7;e') 

DUDă 14. Ne3, Cf6 negrul 1 · 

IlJenlntă cu mutaren neplăcută 

lS .. Ce·! 



'4, c7 Cii 

Poz:ll<I ~.lCl'asl;l la care " 
"junţ!e In unn:} analizei lu. 1,'" 
1Il .1novsk:, ('sk' a roxil1lativ l' _ 

~al~i. dar nu se pnale Sd nil OII· 
5er\'ăm eli ne!{fu i il lr.'buil c;ă 

luPIt:: lot t impul cu I!TCUI;1;i 
D:n :,C'eastă cauză consid~ril\n 

si<;l!muJ cu nan('het3re~ r.'_'bll· 
lIului la g7, fără c r: 8 şi r., 
des'mlt,l (':1 nu I>f(' bu, ren
tr1l n Qru şi rel'omfln<lâm ti ... 
Cr6, InlJtarc r.' ('are o annlJzam 
In (':uimi :lflărăr 1 1(1'(' kf>mf'f. 

2, 

(1. e1 ('5 " ef3 Cc6 3.NhS .111 
4. Na-l d6 !i.(3) 

6. t7-f'i 

Cu mularOa aceasta la:9 s~. 

Cf!T(> nu este câluş d' putin 
consideraU In u:rmul \Împ {"I 

eca mal bună, negru! i1:t>gt:' a~1I 

n WIli{i' va r ',tlfla "S"~ ~ t:t " ,.j I 

le. varianta aceasln era jucah 
l:!e\(>seor; şi rr,u l!i jucători r" 

lIuntau din cauz:1 t"\ In 
rea' 5.c1. Anall.:l cx,.ctli 

mut,l . 

a il 

Inl Im;n că ;j lbu l l oa te s!l Il, 
l'V'te' Hcea5tă con t:nWlrl' 1.:t 

101ls31 

Vart.lilt·.!le urm1itoH! in't"i" 
~1I r:e bine cunt's('.lIl.' !Il' r.lt~ 

fiecare şah:st. 

6. e4:f5 

~Ol~flr:l!art:1I 6. rl1 fiU pruducr' 

1H',.!rulu1 n'c·u. Ici dt' g,r0lltăti. 

d(' ex, 6 .. , k 7. L ;~ (mmj\~ !'U dtl 
sacr:flc'ul 7 C:~ 5. ~ 8 1)1I5}-. 
!~\'7 a, N:c6,!le 10. Ng:;!-, Oll 
II d.,', Dd51 Ş! albul n'are 1:' 

In l' ni . .! bun d! r;Î1 1< .f\;tl, 1 I 

13 D~5, 1·6! 14.Df5 I • i~e~ lfi 
Og6+, OI, '6 0:17' , R:I7 17 
ef. gr cu joc egn l. cun! Il ilr;l

lnl Capablnnc;J ş i a (' 1U1l 
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10.Noe7. Ce7 I I. Oh5+. g6 12. 
Dh6, Cg61 13. Df4 (nu fnsă 13. 
Og7. 0 ,h4 14. O,hS.O-O-O 15.d5. 
CI6 16. 0 g7. Tg8 17. O'gS+. 
N:g8 18.dc. e3! cu avantaj pen
tru negru) 13... cf6 14. Cbd2, 
O-O 15. O-O, d5 şi negrul are Uil 

joc ceva mai bun; A. Slei ner
Capablanca , 1928. 

2) 8. De2, Ne7 9. Cfd2. Ci5 
10. h3, d5 I l. Cf l şi desvollare.1 
negrului este maÎ bună; Capa
blanca - Marshal l, match, 1909. 

3) S.d5. el 9.dc. b5 10. 0,13. 
N:bl Il. Nb3, Ng6 12. O-O. Cfli 
13. Ng5. Ne7 14. Tel. RIS 15. 
Te3. h6 16. NJ6. NJ6 17.0d5. 
h5 18.g3, DeS 19.Te6 şi adver
j3rii au acceptat remiza prin 
repetarea mulărilor 19 ... Dd820. 
Te3. Dc8; Capablanca-Steiner. 
1931. 

Albul obţine In această va· 
.-lantă, pentru figura. saC l':ficată, 

cel puţin doi pioni şi şanse bune 
~oC alac 

8. d6-d5 

La 8 .. . Cf6 u r mează nu 9.f3, 
,15 (sau 9 ... ef 10. O-O c u avan· 
taj pentru a lb) cu trecere In va
rianta principa lă . ci mai tare 9. 
Db31 (Uzdenov) cu pozitie câ şti

gată. Aceeaşi mu lare este foar
te Iare şi după 8 ... h6. 

A fost utilizată şi mutarea 

8 .. . Ne7 cu continuarea 9. O-O, 
N:g5 (dacă 9 ... d5, alunci 10.c41. 
N'g5 II. N,,6+. bc 12. Oh5+ . 
Ng6 13. 0 'g5. CI6 14. 0.5+. 
De7 15. Nf4 şi partida albulul 
este mai bună: Averbach-Va · 
sillev. Len ingrad 1948) tu . 
Oh5+ . Ng6 I 1. 0'g5. 0 'g5 12. 
N:g5 cu avanta j pentru alb; 
Szabo·Znosko - Borowski, 193.1. 
Şi în această variantă e de con

iderat mutarea 9.Db3. deş i 9 ... 
N:g5 10. N:1l5. D:1.!5 duce !a (\ 
lozitie neclară CII şan se bu ne 
cie atăc pentru negru. 

9. 12- 13 

9 ... CgS-16 

Dacă 9 ... ef 10. D:f3 este ne:-
p-I ăcu t 10 ... De7+. Deaceea este 
mai bine pent ru alb să joace· 
10. O-O! cu şanse bune. 
După 9 ... h6 albul 9bţine a

vantaj pri n tO.fe. h~ II . e f .. 
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Ud" (\!IIII l ăI 1~ esfe II ... Nd6 t 
d<l~ t2.Dj,,4, a!;unţ.i Cf6 5 lcr -
lirând un fi H' p;.:nlru at. ic, Iar 
10 12.0e2' d '! 'U1 joc bUIi 

l~r8! 13. C.J2. DfG. Baranov ·T., 
r U~ IV. Riga 1017 , k'i:lceen IA 
IT Nd6 rcl rn~ b',,,,' c."le. pro_ 
ha~d. cum fi lIdi lal Arar In , 12. 
Ctl21. Nr.3 1 13. f{e-2 ('II joI ' 

l"I,!>. In' "'a' 1'1*\ 'enlru nlhl 
") f\ • ."j d' ",. 12 N 7 (SIl" 

12. P 'l, '1\ .• ' 1) 13 Olt4. 1>5 
14 Nf4. J)f~ 1.1\ Nr? fi· ·'(:1n· 

"el Aitk<'I1, 193R. 
InLncsan l este s3cr' f ll" II' 

111('1/ !l , 3; rll !?l 1:) N :t I ' I 

II r~,3 . N ha , .... goh II tu' 
1 . I ('. ,Ir"-j()(' .,.,1" IdOl' 
I nt .. :>.1 ',r 1,1 L1 d~ II rJ I 
~Ibului, SmTsl ' fi'; It: ·rr. Mos 
roYa 1~"lJ5, :l r fllbul alt! w·, 
It1I1I 11l~ 10 '". I f "1 O\"lIl.·r n • 
1034. ,!CO:If"CC {'(tIIl lI~rll 

,(o" c3dr;4 lai l' and s;w 
III. i lA71u, ŞI ,-tr·\ I I 11 11 

Ireblle ~5-Şf .:;' ~beasr ;1 I){) :\:" 
~IQt1'hr 

Pa rtlda Tltilllan,w-Za!wr!' akl:l. 
M(\sct'V.l 194;;, Il rool'nual: 10 .. 
.:d6 Il. N,ca. 0.7 12. D ,2. 
N'13' ";1 13.D:d3. N '[4 14 ('.1"711 şi 

:llbul a ciştlga t. 

Euwe cons'derli ca I l (' " .. ' fi 

art.mli1 negru l cbt!ne l'l!a!itnh~ 

du oi 12 . N::t"4 I:\D :Q" I. 0:(13+. 

ron Hnllâ nd In '·.\ 14. 0e2, O:e2+ 
(sau 1·1... N:f4 15. C1..6! . OeI-! 
16. Nd l ) 15. R,,2. N,14 16. Ce< 
a lbul câşt'gă un pion, 

In loc de 12 .. Ng4 ma ' tar 
esle, cum aralo Aron ln, 11 .. . 
CfG! După 13. ef3, Ng4 1'1 h3, 
Ch5! 15. RI2. C,14 16 NJ'. 
D:c~ !7. R:e2, N f3~· 18. R:l3. 
'10 19. g3. g5 20. Cd2. (!f 21 
L;"l jr,c;J1 s' slm')t flcj ti remlL<I 

" l' fo~~te vob:1blla. 

In parCda E.'wc-Kere.::., j'''\os
('U\(I l !)lS, albul d U,l !1 9 ... t3 
10.14. Nd6 • pcf.,,1 II. DI3, 
l', 'arc este rndm lll ir dac •. 
m .. 1 bine (prohab:1 mnl tarc este 
nllli InIă' Dh5 . tt6 şi IlIlJn:li 
;H'um Of3). Negru' a rJspun 
1\... DI6 12. De3. C.7 Dupl 
I uhre:t l"f ~·I; :1 . "6 aH),!" 

3jllfl~ r;:pl':e I IJ' 7.'ţi grea 
rJ. IIc 1 1. -O. II-fi 15 C,!2. 
C~rG! 16/Z.i, Ta g 17 1[2.' 1. 
18. Tel, T" I 19. fh-l. N·[1 ' 
("11 atac decl<;:v 

10. 0.0 
II . c3-c4! 

\\u'<trC!i a'e ' s i r Irl' ,1~' 

nirlta 11 eJ urlnal de Cc3, ·,sl
I'U ă albulu: av~nt· ill!. dC )fl r ce 
n,''..!iu! ClI I'n 1, jllCJl 11. ele' 
dIn ('llUZ'i 12d5. 

M ai slab f>sl"" 11 .f ,· , ( , -1 12. 
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C:c 1, N:-c4 13. Cd2, N~6 cu pv 
!.iti !! a cceplal>.l ă per Iru ';" g II' . 

A. Ste:ne r-Ka<;!alan . 193!. 

II... 
12. c4:d5 
t3. d5:d~ 

h7-hG 
hG:g5 
b7:c6 

'Pozi{:<l aceas ta. fără Indo i a l ă . 
este in favoar"a alb ui u:. P int...' 
UMn;]: 14. N:g-5. NJ6 15 g:l, 
0-0-0 16. Cc3 cu avantaj pentru 
atb (Fine). . 

Din loalc aces te.l ~e [)O'ltt: 
tra(!~ concluzia că va 'jilrl(1l 

_,SiesI a" es te cJe .... tu! de ;:- :sc ~{iî 

pcnt ru negru. La Uri 
albul ~şi poal ~ păsI :a 

male(al. Te:1ri a nu 
1nsă ultlm u: clIvânt. 

joC exact 
aV(lnl3 iul 
şi-a spus 

'Dtlc ă albul vrea să evite pazi
t:;I t;'f.<l flSă dIn dl ;' (! -'lIniî . ~ t Urlc: 

el pOAte ale~e \'a i;Jnl.ll r~o

maooală I·n cOlllentflri tl ] dela 
mu lllrea lI_a il alhu:u i, d:n [mI' 

IH.l.a :)tC Î IlIiI K a::i)ujilll. 111 care 

dtl;' ii 11. C1"3, h5 lf' Nc2 albul 
'} ht . rt~ L.m j.)C c:'va !ILai [lurl, 
fă ră niciun rÎ,5c. 

5. c2-c4 

Muta rea lui Ol! f 'lb, d up~ cih 
se pare insufic ientă pentru obii 
neiC:'I vre unu: aV<l nl <1 j, deo,, 
rece In varian ta pr: r.cl r, aIă n~

gru l reu~şt..! SJ sct.i.nh} preil 
muac fl gu r : ş i să sjmplii"c.:o l u 
j"ltll aces ta pozitia . La un joc 
:nexi:lcl ai negTlllui al Lul poal" 
ob !jn~ lnsă o po1.i !:c ('xce !pn(ă 

5 . . _. Nc6-d7 

LOHlPlicalii foarte In teresan tc' 
surv:n :n var a, ta f .,. !1 6. d4 
(şi al': merită o serJ:'"Hlsă ('on i _ 

clNa' ie COnhnllM:!8 ~;mp lă 13. el, 
de t'X. 6 ... N:f5 7. d4. e4 8, Cu-i 
<;:i !'t;um negrul tr~bue ~' â ainli 
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in vedere şi ameninţa rea d4-d5) 
6-, . fe 7. C:e5 (Ia 7. Cg5 uon rlis_ 
puns bun este 7 ... b5) 7 ... de 8. 
Dh5+. Re7 9. NoeS. crs (albul 
ar fi putut juca . probabil , mHi 
ta re 9· de amenin!ând IO.Ng5+. 
ceeace ar fi pus pe negru In fa!a 
unor probleme grele; In loc d~ 

9 ... Cf6 negrul poate incerca 9 .. 
be 10. Ng5+. crs 10. de. Dd4! 
II. ef+, gr, dar după aceasta 
atât 13. Ne3!, cât şi 13. Nd2 
dau avantaj albulul) 10. D:e5+ 
(slab este 10. Ng5. D:d4! Il. 
De8+ . Rd6 12. N:f6, Ng4! 13. 
N:e5+, D:e5 14. O:e5, R:e5 cu 
avantaj pentru negru) 10 .. . Ri7 
II. Nd5+ (dacă II. Na4. Non 
negrul capătă frumoase eonh.::!
şanse datorită bunei dcsvoltărl) 

I I. .. C:d5 12.D:d5. D:d5 13. ed li 
al,bul are. fntr'adevăr un pion 
In plus, dari negwul are oarecare 
contra-ş<lnse datorită perech i 
de nebun1. 

In varianta a rătaU mal sus 
e ' de consld€nal pentru negru ş i 

o altă poslbi.lltate, anume sacrl· 
Ficiul ca l :fă!1i 8 ... g6 (In loc de 
8 ... Re7) 9. D,e5+ . Rf7 10. D,h8 
Ng7 II. D,h7. C:d4 12. Cea. 
Ng4 şi dllni'i. 13. Cd5. c6 ! 4 .Cf4, 
Ce7 ! 5. Nd2, D(i7 16. h3. cum 
s'a jucat Intr'o parlirlă prin co.· 
respondentă, 1937, nt>grul fir fi 
pulu t obtine p6n 16 .. . Nf5 o po · 

zijie In ca re şansele sa~oe 11\: 

sunl cât u şi de puti n mal relt::. 
Din aceste variante rezultă c5 

pentru a evita marile complica\,r 
după 5 ... f5, albul trebue s~ 

joace şi aci simplu 6· ef, ca In 

va6antele cu mutarea 5. c3. 

Negrul poate juca şi 5 .. . Cfti, 
dar este mai bine să se tempo. 
rlzeze cu această mutare, pen · 
Iru a rezerva posibilita tea d(· 
desvoItare a calului la e7 . 

In ultimu l timp s'a Inceput si! 
se dea preferinlă mutării 5 .. 
Ng4 , de ex. 6. d3. Ce7 7. h3. 
N:r3 8. D013. CgS 9. Ce3. Ne, 
10. Ne3. Ng5 II. O-O, O-O Ş ' 

aVlm,tajuJ albu lul este neinsem
nat; Keres-Sokolski, Mosco'\>a 
1947. La 6. h3 unmează N:f3 7 
D:f3. Cf6 şi mutarea tăioasă R 
d4? este lTea din cauza 8 ... "(J 

9. e5, Cd71 ; Nejmetdinov- Liu
blinsk i, Sara tov 1948. 

Din puncl de vedere teoretic 
este j·ndoelnic ca mu tarea 5 .. 
Ng4 sa poaUl fi consideraU '),' 
deplin salisfăcătoare , deoareC t· 
ea lasă albului avantajul pere 
chii de nebuni. Realizarea aces 
tui avantaj tnsă este foarte gre~ , 
şi deaceea muta rea 5... Ng4 

. poate fi util!zaU In pIacllc~ 

fără vreun risc deosebit. 

6. Cbl ·c3 
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Se poale juca şi 6, d4, da r. In 
acest caz negrul poate simpli~ 

fl ca prea Iare jocul prin 6 ... C:d4 
7. C,d4. ed 8. N,d7+. D,d7 9. 
D:d4. Cf6 (·negrul aH~ 1111 joc 
mai din cII după 9 ... Ce7 10. O~O, 
Ce6 Il. . De3. Dg4 12. 13. Dg6 
13. Db3, Eliskases· Thomaj, 
1936, deşi mutarea 13 ... O~O·O! 

ar fi da t şanse bune la o apă· 
rare suficienlă) 10. O-O, Ne7 II. 
Ce3. 0-0 12. b3. Tle8 13. Nb2. 
Nf8 şi albul are Int r'adevăr Ull 

oarecaTe avantaj de spa tiu, d1r, 
pozitia negrului este apăra bilă ; 
Kcres-Thomas, H nst ings, 1937. 

Variante asemănătolre . survin 
}I după 6. Cc3, deoarece, . mai 
curând sau mai târziu albul este 
<: ilit să joace d2·d4, dbr inain. 
tarea aceasta este mai bine sa 
fie făc ută mai târziu , atunci 
rând negrul şi-a ales deia un 
-istem precis de desvollnre. 

6 ... ' ~7-g6 

Se pare că ma i blne este 6 ... 
Cf6, căutând să se. ajungă la va. 
riante le arătate In comentariul 
preceden!. 

In acest caz sun t posibile ur· 
mătoarele continuărl: 7. doi . 

Ne7 (rlupă 7 ... ed sau 7 .. . C:d4 
negrul 5':mp l iflcă Intr 'adevăr' P04 
z:(la, dar albul stă mai bine da · 
torită liberUlii mai mari de mi~ 

care : pentru a evita slmpllf:căl'i 
premature, albul poate juca 7 

d3 lIonma l de h2-h3 şi Ne3) a. 
0·0 (nimic nu dâ sch~mbul 8. 
N"6. N"6 9. Dd3. O-O 10. 0·0. 
TeB cu joc bun pentru negru: 
Rellstab . Crepeaux, 1932; de 
considerat este In să a.dS, Cb8!1. 
Nc2 evitând schimbul s!mplifi· 
cator de la d4, care era d:n nou 
posibil după 8. O-O ) 8 ... O-O 9 
Te l sa u 9. d5 urmat de Nc2 $1 

deşi jocul albului este ceva m:ti 
liber, nu se poate spu ne fnsă c~ 
el este simtitor mai bun. 

Nefavorabilă este mutarea 6 .. 
Cd4. deoarece negru l p:erdt· 
inulfl vremea. In afară de acea · 
sia. după 7. Cd4. ed 8. N,d7+. 
O:d7 9. Ce2. pianul negru "d' 
poate să se a rate slab, 

!deia Incepulă cu mutarea 
din text nu promite prea mult 
rregrului. deş i ea este probabil 
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N:d4 14. D:d4, Cc6 ş i a lbul a re 
numai un ava ntaj m! nimal d<: 
spn ţ ; u . dup ă schimbul m ulto r 
figuri. 

O. d4:e5 d6:e5 

o m uta re foarte rlsca tâ C (l r~ 

duce la d if:cuIlă(! sel"·oase . Ma! 
hi ne este. f ără I ndo l ală . 9 ... C:e5 
eu ~an5e ap roximaflv ega:e. 

10. Nc3-c51 
I l. Cc3 --d5 
12. Cd5:f4 

Cf6-h5 
Chj -f4 

0·0-0. D~7 17. N:c6, N:c6 18 
Dd3 cu aynntaj cla r pentru alb. 
dar va rian ta aceasta nu estI:' 
pe dep lin con vi ngătoare , rllfO ar{!
ce negrul a r fi put ul juc? mal 
b:ne 13 .. . C:e5 14. C:e5 (S;!tI 14. 
~2. m IS. 0-0-0, efi 16. Nd.1. 
Dr.:5 cu pozi ţ ia a p ărabi lă ) 14.·_ 
N:eS 15. De2. f6 16. 0-0-0. hi 
17. NdG. Da5 ş i pozi ţ i a neg ru lui. 
d upă dl se pare, poa te n ap a
ra lă . 

f\'im:c f i U dă albului .ş i at " cll i 
dirF'ct nSltl1ra r 'onul ul f4 r r'l1 
mumrp-ot 13. Dd2, deoarece 11('

grul roa te răspunde l3 ... b6 l !. 
Na3, b5, şi 15. cb. ab 16. N:b5 
nu mer~e d:n ca uzn 16 .. T::13 
Conr'l1ua~:1 t'orer! § pent· !! 

alh a fos t gi'isită d.e- t';'itre L. 
Sle:n.nr: 13 O OL C ~7 (cl ac:\ 
13 .. . b6. aluncl 14. Dd5!. iar 
d acă· 13 ... Ct>5. a tullci 14. C:e;-l
l'I1 :e5 15. Ddp cu ava nta j p~n lr;1 

alb : r ă u este 13 ... N: b2 14 . Tbl ) 
In r a rti da Keres. A k'h·n, Mar- 14. N:d7+ . D:d7 15. Db3 şJ 011-

gate 1937, 
14. Dd5' . 

:l 1l1111 il l 13. e5. g:i '~ 

!8 15. N:f8. T:f8 16 
hul are o pozi l\> 
bună. 

pvident ma 

Conli nUCl ren 4. Na4 CfEi 
\ I ... .-

(1. e4 e5 2. CI3 C: 6 3. Nb5 

a6 4. Na4) 

4 C~8-1 6 

[").,,"'Svoltarca <lC-l'as tii a ca lulni 

e3te aci. ca şI In <lpă ra rea f ăr!! 

mutar~a 3 .. . a6. cea mar uzlt<l
t ă , ş i. dup ă cât se: par'e, cea ma: 
favo:ab l : ă continuare. Negru! 

desvo : t ă o fi g-V ră pe un cân! p 
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bun şi ataca In acelaş timp 
planul neapărat dela ·e4, folo· 
sind faptu l d presiunea albului 
asupra pianului e5 nu conslitue 
d ocamdată o arnp,nin!are reală· 

Acum Illbu l are de ales intre 
un mare număr de mutări. dar 
numai câteva dintre ele ti dau 
şanse de a obtine avantaj. 

Vom analiza In continuare 
toale sistemele eare IlU fosl In. 
lâlni1e In practică . 

5. Na4:c6 

In genernl poate să pară cu· 
rios că acest schimb este luat In 
consideJiajie. deoa rece In urma 
lui mutarea precedentă a albu

lui se arată a fi o p:erdere d~ 

tempo. In realitate însă , mula
rea din text lşi are logica ei. 
fnf rucâl tempo-ul câştigat de 
către negru, 3." a6, n'are mar~ 
importa nţii, iar poziţia calu!;JÎ 
la f6 se araU In pozi ţia la care 
__ e ajunge. ca nefavorabilă. 

Totuşi In :lCoeasu. varianU 
negrul n'are niciun fe l de greu
tăli pentru ti egalI] jocul 

5. d7:c6 
fi. CbJ ·c3 

Acum negrul este si lit sa 3-

p.!re pionul e5.·d:lr el IIri pen . 

1. 

lT'u aceasta o serie de 1Tlutăr~ 

bune. 

Ceva mai bine ' pare să [le 
6. d3. lndepărtând posibilitatea 
răspunsului tare 6 ... Ng4 din 
cauza 7. h3, Nh5 8. g4. Ng6 !.:l 

C:e5. Şi după 6. d3 negrul ab
\;ne însă fără greutate egalitll. 
lea : 6 ... Nd6 7. Cd2, Ne6 8. De2, 
CIlS (mai energ:c decât 8 ... Cd7 
9. Cc4, 16 10. d4, Ng4 11. de. 
CeS 12. C:eS. N:e5 13. h3 cart' 
a dlis deasemeni la egalitate to 
partida F1ohr·Keres, Hasting~ 

1!l37) 9. Cc4. N:c4 10. de. orB 
I l . g3. De6 J 2. Ne3, cS cu joc 
' ~ga l ; Flohtl-Reshevski, Kemer i 
1937. 

Mai slabă decât mutarea dlQ 
text este 6, O-O dIn cauza 6 ... 
N~"', c100arece la h2-h3 negrul 
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poate răspu nde In mu.lle va 
rian te h7-h5. 

6 Nc8~g4 

Cel mai energic răspun::-, cu 
ajutoru l căruia negrul Incearca 

~~ ia initiativa . 
După 6 ... Nb4 se ajunge 1<1 

varianta de schimb a lu i P aul
-sen din deschiderea celOr patru 
cai, cu deplasarea lipsită de im
portan!ă a pion ului a7 la a6 . 
După 7. d3 pentru negru este 
Insă cel ma i bine să-şi apere 
pionul "e" prin 7 ... Nd6 şi dea
cela mutarea ' 6 ... Nb4 se arată 

numai ca o pierdere de timp. 
dacă negrul nu apără pianul C\l 

nebunul. ci cu altă figur'~, a. ' 
tunci e l poa te ajunge uşor In 
difîcult~ţ i , de ex. 6 .. . Nb4 7. d3, 
De7 8. Nd2, Nd7 9. Ce2, N,d2+ 
10. D,d2, 0·0-0 11 . h3, Ce8 12. 
Oa5 şi alblll a rQ deja o oa re-

care presiune şi şa n se ma l 
bune: F lohr-Canal. 1929. 

B:ne şi solid este 6 .. . Nd6 . 7 
d3 (dacă 7. d4? atunCi 7 ... Nb4 
dă n-egrului O poziţ:e mai co 
modă) 7 ... c5 8. h3, Ne6 9. Ne:i, 
h6 10. a4 cu pozi!:e aproxima · 
tiv egală: Alehin- Bogoliubov. <s 

16-a parlid8 il maichulu'i, 1934 
Negr ul a con t inuat riscat cu 
10 ... c4 Il. d4, ed 12. N:b4 13. 

O-O. c6 şi după 14. e5 il ajuns 
In poziţie mai re'a. Se pare Însă 
că şi In această var i antă ne
grul ar fi putut prin 13 ... O-O (in 
loc de 13 ... (6) să ob! ină un joc 

. aproximativ egal. 

Negrul poate juca şi 6 ... Nc5 
acceptând poz i ţia nu prea buna 
a acestuÎ nebun şi eventua lul lu 
schimb după Ncl-e3, de ex . 7 
d3, De7 8. De2. Ng4 9. Ne3. 
0_0_0 10. h3, Nh5 n . N,c5, 
O:c5 cu joc aproximativ t'glll : 
T reyba1-Mattlson, 1929. 

7. h2-h3 

8· d2-d3 

Albul nu poa te ş, ccept a sacr l· 
ficiu l de pion, de ex. 8. g 4, Ngti 
'9. C:e5, C:e4! 10. C:e4 (sa u 10 
C:g6. C:c3 cu joc egal) 10 ... 
N:e4 (cu muta re:! 10 ... Dd4 nr 
J!ful poate evita sacrificiu l de 
pion) ! 1. D-e2, Dd5 12. C:c6, 
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D:{'6 13. d3. 0'0.0 14. de. Nb4+ 
ş i poz' t:a negru:u! c()Il1pensp.<lză 

('1.1 p risasi n ! ă r Îonul <;ac ~ ii"cat 

Cfn.d7 

P(n această manevrâ neg(ul 
:oi apărat p:onul QS cu cfli ul. ei:
berând nebumuJ regelui pent ru 
:!lte .operatil. 

9. Ncl-e3 
10. Ne3-d2 
ti. a2·a3 
.1 2. Cc3.e2 

Nf8 b4 
Od8-e7 
Nb4_d6 

Muta rea aceasta es te p uţ"n 

v.scată. deoa rece neg ul ca,. ătă 
:.!cum alac asu ~ ra rIanculu: slă 

hi t ai rq;c:ui adve:'::i. 
Ma i bine es t-e, fără l r. do'aI ă, 

12. g4, Ng6 t 3. Ce2, dar Ş : In 
acest caz negr ul a r~ o .... poz.(i e 
tual bună CII şanse d · !~ r i t e. 

Nh5:f3 
Cd7-('1) 

~ t . c4 e5 2. ef3 Ccfi 3. Nh5 aG 
4. Na4 Cf6) 

5. d2.d 1 

Irwin larea aceas ta In cen tru 
f :'.le pramal u ră ş: dcschioc prel'! 
Ilcvl1eme j~<:ul. ofer:nd fig urilor 
tlegrll lu; să obtină o sensîb: 1ă 

.~rla te lip mişcar~ . Negrul 

II. 

g7-g6 

POliţ'a negrulu i este ceva 
ma: bună. deoarece flao: c ul s l ă

bll al rcgel u: aJb dă negrului 
şanse bune de atac. In partida 
Fl:Jhr -Euwe, 1937. după 15, 
NE3, Cefi albul a jucat s:ab (6. 
er I? şi d U:Jă 16, .. fS! a cl'! păt.ll 

o oţozi( i e tSim(:tor !TIai slab ă. 

dar şi la ce l ma i bun conlra-jm: 
şansele negrului sunt supe
r'Oflre 

lr,ebue Însă să joace exact, de · 
oarece în unele var:ante a:bul 

. poate obrne un at.:lC pu.terl1ic, 

(vezi diagrama din pag. 257) 

5. e5:d4 

Mutarea ~" mai bw:tă ş' C~" 
mal des Intâlnită . deş'. t!upă cât 
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se pan' , şi 5 ... C:d4 egaiează 

jocul, de ex. 6. C:d4, ed 7. e5 
(mai slab este 7. D:d4, b5 8. 
Nb3. r5 9. De5+ . De7) 7 ... Cc4 
8. D:d4, CeS 9. Nb3, Cb3 10. 
ab, Ne7 [1. 0·0. O-O IZ. Nf4, dj 

cu joc aproximativ egal. 

Slab este 5 ... C:e4? d:n C,llJZil 

6. De2, de ex. 6 ... f5 (şi mai r ău 

esle 6 ... d5 7. C:e5) 7. d5, Cb8 
(mal slab este, după Bardele
ben, 7 .. . Ce7 8. C:e5, Cc5 9. 
Nb3) 8. Ce5, Dl6 9. Cd3, Ne7 
10. Nf4, b5 I J. Nb3, d6 şi a lbul 
are un avantaj pozltional mic, 

da r cla r. 

Slab este 5 ... b5 6. Nb3, ed 
7. e5, Ce4 8. Nd5 şi acum 8 ... 
Nb4+ 9. c3, dc 10. O-O! dă al
bulul un avantaj eviden t. 

6. O-O 

Alţ)U.[ poa te juca şi Intâ i 6. e5. 
Ce4 şi apoi 7. O-O, .Ne7! trecând 

" - T tori. d.~chideraor in ,~b 

In varianta pr incipa l ă. In acest 
caz este necesar să amintim ur_ 
mătoarele var iante: 7. O-O (n u 
Insă 7. C:d4?, C:f21 8. R:f2, 
Dh4+ 9. Re3, D:d4 10. D:d4, 
C:d4 Il. R:d4, c5+ urma! de 
b7-b5 cu avantaj pentru negru; 
Gunsberg-Cohn, 1902) . 7 ... Cc5 
8. N:c6, dc : 9. C:d4. CeG (după 
9 ... Ne7 se ajunge din nou lil o 
pozi ţie din varianta principală , 

dar fără mutarea albului Te l) 
[O. C:eG cu joc egal. 

Din punc t de vedere practic 
este f:iră importan t ă in ce or

' dine execută albul următon rele 

do uă mutăr i . 

6. ... NfS_e7 

DUjJă 6 ... C:e4 7. Tel :le ,1-
junge la va,rianta "Riga" din 
apărarea desc hisă a partidei 
spaniole, favorabila albului, X' 
care o vOJT\ exam:na mai tirziu. 

Slab este 6 ... Nc5 , care ia C<1-

!ul ui un câmp ~rnporlant şi dă 

albului avantaj pozi!:onal dupa 
7. e5. Cd5 8. c3, d3 9. b4 , l\bl1 
10. D:d3; Schlech ter - Didle r. 
1901. 

Dacă 7. De2 sa u 7. Te l, a
lunci negrul poate juca imed:a t 
7 ... O-O sa·u poate interc.ala mai 
In! âi mutarea intermedia r ă 7... 
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bS. de ex. 7. Tel. bS 8. eS. C:e5 
9 Ce5. ha 10. Ood'. O-O 11. 
Ng5, 'feS 12. 0:a4, Td8 cu a
vantaj ; Krause • Tarrasch , 1927. 

7. Cf6-e4 

8. Cf3:d4 o" 

La o pozitie analoagă duce 
varianta 8. Tel, Cc5 9. N:c6, 
de 10. C:{\4, O-O (suficient pen
tru ega la re este şi 10 ... Ce6 11. 
Ne3, C:d4 12. N:d4. Roma. 
navski - Bogoli ubov. camp:ona
tul U. R. S. S. 1925. sau 11. 
Cf5, OAI 12. Tod1, Nd8, Rid,· 
ter - Bozoliubov, 1937) II. Cc3, 
Te8 (m(lÎ slab este 11... 0:!6 12. 
Cf5, Ng5 13.0f3 cu poz:fe mat 
bună pentru alb; nu tnsă 13. 
Dg4? din cauza 13 ... Cd41 cu a · 
v3J1 taj penh1u negru; Delmar
Po llok, 1890) 12. Ne3 ·(1a 12. 83 
urmează nu muta rea E'llIŞtltă 

12... Nf8 13. Nb2, Og5 14. Te3, 

cu avantaj pentru alb. A, Rabl-
I novici - Vidmar. Carlsbad 191 i, 

ci energic 12 ... i6! 13. Na3, Nf8 
14. f4, Ng4! cu avantaj pentru 
negru; .vidmar - Leon ha rdt. 
C"lsbad 1911) 12... Nf8 13. f4. 
f6! 14. ef, D:f6 15.' Df3, Nf5! 
16. C:f5 (sau 16. Nf2, Tad8 17. 
re3, Ng6 cu joc egal; Alehi n
Keres. Kemeri 1937) 16 .. . D:f5 
17. Te2. h5 18. Tael şi acum 

mutarea simplă 18 ... Te6 dă ne
gnu1ui egalitate deplină (Kere!). 

Nu este bună continuarea de 
gambit 8. c3, de 9. Nc2, eb 10. 
N:b2, d5!. cu ava~taj pentru 
negru. 

8. o-o 
Posibil .. este şi 8 ... Cc5 (dea

semeni 8 ... C:d4 9. D:d4. Cc5 
este suficient pentru egala re. 
cum am arătat in comenta riUl 
dela mutarea 5-a a ' negrului) 9. 
Cf5. O-O! (nu h.să 9 .. C:24: 10. 
C:~7+, Rf8 11. Nh6, Rg8 12. 
Dg4 sau 12. f4 cu avantaj pen
tru alb; deasemeni 9.. . g6 d ă 

a lbului un avantaj clar după 
10. C:e7, D:e711. Cc3. C:a4 12. 
Cd51) 10. Og4, gU 11. Noc6, de 
12. C:e7+, 0:e7 13. Og3, Te8 
H. Tel , Nf5 15. ea3, r6 cu joc 
egal, de ex. 16. b4, Cd7 17. Dc3, 
C:~5 18. Nb2, Bf7, Zukei"tort
Makenzie. 1883. sau 16. Nr4, b5 
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17. De3, Ce4 18. D:c6, fe; Ya_ 
novski-Cigorin, Hanovra. 1902. 

9. Cd4-f5 

Interesantă este continuarea 
de gambit 9. e3 (după 9. Tel, 
Cc5 se ajunge la variantele a
rătate In comentariul dela mu
tarea 8.3 a albului, Jar 9. N:c6. 
de nu dă albului nici,un fel de 
şanse de a obtine avantaj) '. 9 ... 
C:e5 (nu Insă 9 ... Cc5 10. Nc2, 
C:e5 II. Oh5, Cg6 12. 14, NI6 
13. M, Ce6 14. Ce2 cu avantaj 
pentru alb; Tarrasch - Wolf, 
1905) 10. Tel (sau 10. De2, d5 
II. 13, c5! ) 10 ... d5 Il. 13, Nd6! 
(aceasta pare mai tare decât 
II... c5 12. le, cd 13. cd, Ng4 
cu joc egal) 12. le, Ng4 13. Od2, 
Dh4 şi negrul are un alac pu· 
ternic pentru figura sacrificată. 

Sistemul acesta seamănă foarte 
mult cu "varianta Breslau" a 

apărării deschise, pe care îl 
vom examina mai târziu. 

Un joc foarte tăios da. şi !:l. 
c4, Cc5 10. Nc2 (dupa. schimbul 
la c6 mutarea c2-C4 ar fI con_ 
stituit numai o slăbir,e a pozi
liei) 10 ... Ce5 11. Oh5 (sau Il. 
N:h7+ , R:h7 12. Oh5+, Rg9 
13. D:e5, Cd3 cu ~vantaj p_en
tru negru) IL. Cg6 şi acum ntl 
12. f4, d6 13. iS, Nf6! cu~ 

vantaj pentru negru, Alenin 
Teichmann, 1911, ci mai ener· 
gic 12. b4!, Ce6 (de considerat 
este şi 12 ... Nf6, care constituc 
probabil. cea mai bun~ apăTa- . 

re) 13. C:e6,de 14. Tdl, Dea 
15. Td3 şi pentru pianul sacrifi
cat negrul are un atac foarte 
puternic. 

IIltima varianta., pe eate am 
luat.o dintr'o partidă prin co · 
respondenţă jucaU în 1936, ne
cesită !nsă, pentru a putea fi a
preciată deflnitiv să mai fie se
rios analizat~. 

9 d7·d5 

In comentariul dela mutarea 
8-a a '~grului s'a arătat că şi 

9 ... Cc5 este suficient ,pentru e
galare. Mutarea dia text pare 
Insă maj· naturală 

10. Na4:c6 

După la. C:e7, C:e7 se a,jun-
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ge la o pozÎ!ie analoagă aceleia 
pe c8reamanalizat-o În aceeaşi 

variantă, rără mutarea 3 ... a6. 
Negrul obtine cu uşurintă cel 
putin joc ega l. 

JO. 
II. Cf5:e7+ 

12. Tfl·cl 

b7·c(j 

Dd8:.e7 
f7-f6 

(vezi diagrama din col. II -a) 

Negrul a obPnut cu uşurln!ă 

egalitatea , deoarece după 13. f3, 
Cg5 14. ef, D:f6 15. Ce3, Tb8 
albul n'are lJmp să ocupe punc_ 
lui c5 prin' Ne3 şi CC3-34· c5. 

O· pozitie aproximativ asemă
nătoare (eLi planul a6 la (7) <1 

survenit In' pr,i ml! partidă <l 

matchului Marshall ~ Lasker, 
1907. Lasker a jucat (în loc de 
IZ ... f6) ·12 ... Dh4 13. Ne3, r6 14. 

f3. re 15. fe, d4, dar după a· 
cea.sla, InapoInd figura ou 16. 
Dc2, a'Jbul ar fi putut obţine un 
joc bun. 

III. 

(1. e4 e5 2. ef3 Cc6 3. Nb5 a6 
4. Na4 Cf6) 

5. d2-d3 

Continua rea prereral~ <1 lui 
Andersen, cu ajutorul cărei;) 

albul evită complicatiile. Prin 
această mutare Insii, albul re 
nunţă la atacul centrulu,j adver:i 
şi lasă negrului posibilitatea s~ 

aleagă Jntre dlferJte sisteme de 
apăra:re. Mutarea lui Andersen 
a fost jucată adeseori şi , cu suc. 
ces şi de cătr.e Steinltz. 

Nu este bine 5. c3 din cauza 

puternicului răspuns 5 ... C:e4t, 
de ex. 6. De (sau 6. d4. ed) 6 ... 
Cc5 7. N:e6, de 8. d4 . Ce6 9. de, 
Ce5 10. Ng5, Od3 şi negrul ar .. 
un joc foarte bun; Baloglr 
Probst. cOr'espondenIă, 1929. 

(vezi diagrama din pag. 261) 

R.ăspunsul oblşnu:l, prin care 
negrul păstrează posibil itatea 
de a dcsV'olta nebunul regehrl 
la e7 sau g7, Albul ameninţa 

să la la c6 şi să câştige un' 
pion şi deacecl'I negrul este ne~ 
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5. d7-d6 

voit să Inlrellr:ndă ceva pentru 
ap~J1area ei. 

In afara mull'irij din text, ne_ 
grul mai are următoarele posi. 
bil : tă!i : 

J) 5 ... bS 6. Nb3. Ne7 (mai 
putin favorabil este 6 ... NcS d!oIl . . 
c auza 7. Ne3) 7. c3 (slab este 
7 Nd5. C:dS 8. ed. Cb41 cu 
şanse mai bune pentru negru; 
n imic deosebI! nu da 7. 84. 
Tb8! 8. ab. au 9. Cc3, d6 10. O-O. 
o-o cu joc egal; Burn-Rubln" 
şle," , Pelersburg 1909) 7 ... d5 
(se poate juca şi Inlâi 7 ... O-O 8. 
O-o şi numai acum 8 ... d5 sau 
8 ... d6, cu aproximativ aceiaşi 

poziP~ ca şi tn sistemul Inchis 
cu d2-d3) 8. De2, de 9 de, O-O; 
Gasparl-Berger, corespondenţll., 

1890. 

2) 5 ... NeS (şi /lcl aceasll'i des-

voltare a nebunulu i nu este cea 
m ai bună, deoarece albul poate 
din no u juca cu s ucces 6. Ne3; 
dar albUl are şi o alt l!. pOSibili
tate illteresanUi) 6. c3, b5 (se 
poate şi 6 ... O-O 7. 0·0, d5, de
oarece 8. N:c6, bc 9. C:e5, de 
10. d5. Nd6 nu este primejdios 
oentru negrtu) 7. Nb3 (mal tare 
decât 7. Nc2. d5 8. ed, C:d5 9. 
h3. O-O 10. O-O. h6 II. d4. ed 12. 
cd, Nb6 cu joc egal, ca fn par
Unele 2 şi 4 ale malchu lu i An
dersen-Morphy, 1858, sau ~. 

0.2. O-O 9. Ng5, de la. de. h6 
11. Nh4, Dd6 12. O-O, Ch5 cu a
vantaJ pozitl0nat pentru negru, 
ca In a 16-a partida a malchu_ 
lui Steinitz·Clgorln, 1892). 7 ... 
05 (aCi aceasta Inaintare nu 
mal cste bună pentru negru) 8. 
ed, C:d5 9. O-O! (nu lnsă 9. C: 
e5. C:eS 10. d4, Ng4 cu ava n
taj pentru negru) 9 ... Ng4 10. 
Tel. O-O 11. h3 cu avantaj pen
tru <Jlb: En(!lIsh M~nKwitz, 

1885. 

6. c2_c3 

Nlm:c nu dă schimbul 6. 
N:c6+, be, deoarece negrul a b
I.ne o pozitie ma i bună decâ t In 
obişnuila variantă kecskemelă, 

după 1. e4, e52. Cf3, Cc6 3. Nb5, 
a6 4. Na4. Cf6 S. 0·0, d6 6_ 
N : c6+~ be:. 
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Deasemeni prin 6.Cc3 albu l 
nu poate spera 'Ia- vreun avan· 
taj de deschidere. După 6 ... N'e7 
mutarea aCeasta poaie duce la 
variante ca re surivin după 

5.Cc3. 
Import an! ă î ndependentă are 

numai mutarea recomandată de 
către Dur,as, anume 6. c4, ru 
scopul de' a fmpied:ca !namtă
riIe b7-bS şi d6-d5. In .pr~ctică 

;; u fost Intâlnite u rmătoarele va· 
dante: 

1) 6 ... Ne7 7. C03, O-O 8. h3 
(după 8.d4, Ng4 9. N:c6, bc 
10.de, Cd7! -negrul a obţinut in 
partida Duras . Teic!lmann, 1907, 
un atac puternic pentru pianul 
sacrificat) 8 ... Cd7 (In partida 
Duras-Levenfiş, Ca rlsbad 1911, 
negrul a obtinut, pdn interver· 
ti re de mutări, poziţia care re· 
zultă după 8". Ch5 9. Ne3 şi R 

jucat foarte tare 9 .. : fS! 10. 
Cd5, 04 11. N:14, el 12.el, N:15 
cu avantaj) 9.Ne3, f5 cu joc 
-satisfăcător pentru negru; Spiel· 

mall'!. R.abi novici , Bad.en-8aderl 
1925. 

2) 6 ... g6 (mal s lab este 6· .• 
Ng4 7.h3, Nh5 . ş. Ne3, Ne7 

9.g4 cu avantaj pentru al~; 

Duras-Yanovski. 1911) 7. d4 (şi' 

7.Cc3, Ng7 8.Ng5, h6 9.Nd2, 
O-O, Duras-Maroczy, 1908, dă 

numai joc egal) 7... ed (bine 
es te si 7 ... Nd7) 8. C:d4, Nd7 9_ 
C: cI) , N:c6 10. 0·0. N!,[7 
I l. Cc3, O-O cU joc ega l; Du

ras-Rubi,ns lei n, Petersburg 190~). 

Din aceste variante se vede 
că pentru a'lb este mai b:ne să 

se folosească de idei-a lui Duras· 
c2,c4, la a legerea răspunsului la 
mutarea negrutui 4 ... d6, pe 
car€ am examinat-o mai Inain· 
te, decât după muta rea 4 ... 06. 

Mai rămâne de adăugai câ 
nici mutarea 6. O-O nu este re· 
comandabilă, deoarece ea dă 

negru lui posibili~atea .~anev ret 

6 ... b(j 7. Nb3, Ca5 cu schimb!11 
nebunulu ~ tarc al albu'lui. După 
8. d4 pot surveni. tnbr'adcvăr 
unele complicati;, dar ele nu 
sunt pri.mejdloase pentru negru" 

(vezi diagrama din pag. 263) 

6 ... NiB_e7 

Negru l lşi poate desvolta ne
bunul şi la g7, dar pentru acea
sta trebue mai mult timp, la . 
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llebunul 18 g7 nu stă decât pu· 
ţi n mai bine decât la e7. 

Să examinăm unele varian ' ~ 

care survin după 6 ... g6. 

1) 7. Cbd2, Ng7 8.CI 1, O-O 

10.Nc2, Ng4 II.D,d8+, T,d8) 
8.Nb3, Dei 9. O-O, Ng7 10.a4. 
Tb8 cu joc egal: Spklmann~ 

Brinkmann. 1927. 

7. Cb l -d2 
, 

Un alt sistem de desvoltare 
este 7.0~O, 0.08. Tel, la care 
poate umna: 

9.C::'g'3ln: nl1c nu dă 9.h3, ~5 1) 8 .. , Ng4 (sau 8 ... Nd7 9. 
10. De2, Cd6 1I.g4', de 12, de, . Cbd2, Ne8 10.CII, Cd7 I I.Cg3, 
Cb4! cu avantaj pentru negru; f6 cu joc aproximativ egal, 
Treibal-Spielmann, 1922) 9 ... h5 Ahues . l(moch, 1927, deasemeni 
10. Nc2, dO II.De2, Te8 12. O-O, ·S ... Cd7 9. Ne3. NI6 10. Cbd2, 
Nb7 cu joc egal: Tr'eybal~ Ce7 Il.d4, Cg6, Du ras-Maroczy, 
{]runleld 1922. 191 1 dă joc egal) 9. Cbd2. Cd7 

2) 7.d4 (nimic nou nu dă par. (In pa rtida Treybal-Ma rshaH. 
Uda Ilin Jenevski ~ Alehin in 1929, continuarea 9". b5 IO.Nc2, 

-care s'a jucal 7.0-0, Ng78.Tel, d5 11.CfI, de 12.de, D:dl 13. 
0·0 9.Ng5, h6 IO.Nh4, Nd7 1 1. N:dl,Tid8 a dus repede la ega~ 

Cbd2. DeS cu , joc egal) 7 ... b5 litale) 10. h3, Nh5 II. CfI . Cc5 
(pentru egaJare este suficient iş 12. Nc2. d5 13. De2, d4! 14.g4. 
7 ... Nd7 care duce la pozitii Ng6 15. Cg3. Rh8 16. Rh2. Dd7 
'Care s urvÎn din variantele cu 17. Nd2 şi acum prin 17 ... b5!. 
4 ... d6, dar cu un tempo In plus ameninjând Ce6 urmat de bc şi 

-pentru negru; o remiză rapidă b5-b4 cu ocuparea câmpului d4. 
'S'a produs In partida Spielmann- negrul ar fi putut căpăta şanse 

Reti, 1928:8.de, C:e5 9. C:e5, de ma i bune; Panov· Ragoz:n. 
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4 Moscova 1942. Este adevărat că 
negrul a a juns la această .oozl 
ţie prin interverti re de mutări, 

dar sistemul său de desvoltare 
constitue. după cât se pare, o 
replică foarte tare Impotriva 
strategiei de deschidere a al· 
bu luL 

2) 8 ... Te8 9. Cbd2. N18 10. 
Cl1. bS 11. Nb3. h6 12. Cg3. CaS 
13. Nc2. c5 14.d4, De7 şi , In corn· 
paraţie cu apărarea ob:şnuită J 

lui Cigorin, a l bul are un oa re· 
care avantaj de ' desvoltare; 
Yates-Bogoliubov, 1927 şi Tei ch

mann-Tarrosch. 1905. 
3) 8 ... b5 9. Nc2 (după 9. Nb3. 

CaS 10. Nc2, c5 se 3Ljunge 1 .. a· 
păra-ren Cigortn, pe care o vom 
examina mai târzi.u) 9 ... d5 (sau 
9· .. Te8 10.Chd2. N18 Il.a4. TUS' 
cu joc egal Spielmann-Grlinfeld , 
1926) 10. ed, D:dS 11. NgS. NIS 
cu joc bun pen tru negru: Coll e" 
Rubinstein, 1925. 

Desvollarea imoe-:iială a calu· 
lu i prin Cbd2 constitue, după 

cum se vede, cea mai l ogică 

continuare şi oreiază în unele 
cazuti posibilitatea de a Incepe 
zt tacul pe flancul regelui chiar 

fără a face rocada. 

7 ... o-o 
8. Cd2_fl 

Nu este mai bine nici 8, h3, 

bŞ 9. Nc2.d5 şi acum 10. O-O, de 
I l. de, Cd7 12. Te l, CcS. G!.Ins

berg-Ma roczy, 1902, sau 10. 

De2. 1 e8 Il. ClI, b4 12. c4. Cd4 
13. C:d4. ed 14.cd. (;05. Vajoa
Lundin. 1933, ~ In ambe le ca
zuri cu joc egal. 

Continuarea aleasă de alb 
duce la 'Un contra-joc. corect~ 

numai la egalitate şi. afar~ d e 
aceasta, apărarea negru lui nu 
es te prea diSicih"i. 

8 ... b7_b5 

Sle:nitz considera 8 ... Cea C 'J 

cea mai bună apărare, dar co n
tra-jocul In centru care se In 

'cepe cu mutarea din text parc A 

fi mai bogat ln şanse. 
Pos:bil este ş~ 8 ... Ne6 9. Cg3. 

h6 10.d4, ed II.N:c6. ba 1.2_ 
C:d4. Od7 cu joc aproximati v 
egal; Tre)'bal-Wolf, 1922. 

9. Na4-c2 d6-d5! 
10. Dd l -e2 

Mutarea aceasta este ln<:l) 

bun li. decât 10. Nd2, TeS [1. 

eg3, NfS 12. O-O. Tarlako\ver
Reti, 1924, după care negru l 
In locul schimbulu i s:mplif:ca

lor 12 ... de 13.de, ar fi puiUl 
juca 12 ... NeG păstrânrl ambel'.! 
.posibilHăţi-d5:e4 şi d5-d4. Ne
grul ar fi stat roarte bine 

Alehin a recomanda t în acea-
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stă pozitie 1O.Cg3, deoarece al
bu l n'are niciun motiv obiectiv 
pentru a evita . schimbul dame
lor; , implHicarea care poate 
urma după aceasta 10 ... de 11. 
de, D·dl + 12. N:d1. duce lnsă 
la o ·egalitate depUna. 

10 ... Nc8_e6 

Sau 10· .. TeS II. h3, de (dupil 
II... b4 se ajunge la partida 
Vajda-Lundin amintită In co-

.. rnentariu! de:la mutarea 8-a a 
a lbului) 12. de, Ne6 cu joc a_ 
proximativ egal; . Vajda-Ahues, 
1927. 

Mai s la b este 10 ... de Il.de, 
NeS? care dă albului un joc mal 
bun după 12. Ng5. Np.6, 13. Ce3: 
Ca pabl anca -Burn. 1911 . 

Muta ,'Ca (U·n text a fost reca
ma ndati1 de Alehin. 

11.112-h3 

(vezi diagrama din col. lI ·a) 

1\lbul poate permite linIştit 

( 1. e4e5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 a6 
4. Na4 Cf6) 

5. Cb l-c3 

Mutarea aceasta a h s t mai 
de mult foarte popu lara şi era 
.chiar con.:. lderată ca cea mai 

IV. 

adversarului posibUitatea mane
vrei II... de 12, de, Nc4 dţ

oarece după 13. De3. N:rI 14. 
R:fl e l stă (oarte bine; Vajda
Alehin, 1926. 

In poziţia din diagramă am
bii adversari au şanse aproxi_ 
mativ ega le. deoarece In locu l 
schID1bului II ... de, negml p~a
te juca mal Iare II... d4 sau (cu 
scopul de a păstra ambele p0-

sibilităţi) 11... Dd6 urmat de 
Tad8. Atacul albului pe flancu l 
regelui şi contra-jocul negru lui 
In centru se echilibrează. 

bună. In realitate ea nu provoa
că Insă negrulul greutăţi deo
sebite. 

Pozitia la care s'a ajuns a
minteşte de aceea din deschide
rea celor patru cai. numai că 

nebunul b5 se află la a4. Ia r 
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pă rerea lui Tartakower, sunt pe 
.cIeplin satisUî.cătoare pentru ne' 
gru) 12 ... cd! şi negrul stă sa
tisfăcător. 

Aceste analize arată că mu
tarea' 5 ... Nc5 este pe deplin aL" 
cepiabilă -pentru negru, dar dă 
un joc tăios şi complicat care 
necesită o exactă cunoaştere a 

-teoriei. 

2) 5 ... Nb4 (mutarea aceasta 
-obişnuită in deschiderea celor 
patru cai , este bună şI aci şi dă 

flegrului egalitate) 6. Cd5 (alte 
mutări, cal de ex. 6. O-O, O-O 7. 
d3, d6. duc la variante asemă_ 

nă toare celor Care survin tn 
deschiderea celOr patru caî) 6 ... 
_\le7 (varianta din deschiderea 
celor patru cai 6 ... C:d5 7. ed, 

-e4 8. dc duce aci la plerderea 
unui pion , deoarece datorltă 

faptulUi că nebunul alb se află 

la a4 şi nu la bS, negrul nu 
Doate juca 8 ... dc; nebunul poate 
fi Insă retras şi pe alt câmp, de 
.ex. 6... NeS 7. c3, C:e4 8. d4, 
"Ne7 9. C:eS Cu un mic avantaj 
pentru alb, sau 6 ... NaS 7. O-O, b5 
8. Nb3. d6 9. d4. Ng4 la. c3 şi 

albul are o pozitie ceva mal 
bună; retragerea nebun ului la â 

-este cea mai bună) 7. O-O (sau 

7 . d3. O-O 8. c3. d6 9. Ce3. b5 

10. Nb3, Nb7 Il. O-O. CaS cu 

lOC egal; Tarrasch·Schlechter, 
1907) 7... o-o 8. Tel. d6 9. 
CJ6+ . NJ6 10. c3. 0c7 Il. d4. 
Cgo6 eu joc egal (Nimzovicl). 

Mai trebue observat că dupll 
5... Ne6 6. O-O negrul poate 
juca cu succes In loc de 6 ... bS. 
mutarea 6 ... d6, care poate duce 
la pozitii din varianta Kecske
nl<!1. Negrul poate juca şi direci 
5 ... d6 şi dacă ti. d4, atunci cel 
mai simplu este 6 ... b5! 7. de. 
de cu joc egal, Îan dacă 6. N:c6+. 
bc 7. d4 . atunci 7 ... Cd7 trecând 
In sistemul Cigorin din apăra ' 

rea închisă. 

6_ Na4-b3 

6 .... Nf8-e7 

In pozitia aceasta mutarea 
6 ... NeS este Indoelnită 9in CAU

za 7.C:-eS. de ex . 7 ... C:eS 8. d4, 
Nd6 9. de! (după 9. 14. Cc4! la. 
eS. o-o J 1. o-o, Nb7 se ajunge 
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la poziţia ncfavorab:lă pentru 
neb'T 'u din varianta I a comen· 
tariulu i precedent) 9 ... N:e5 10. 
f4 , N,c3+ II. be, O-O 12.05 şi 

după con tinuarea re lativ ce:1 

mai bună 12 ... c5! 13. Na3, DaS 
14.0'0, D,,3 15. ef, e4 16, Dd5, 
Da5 17. fg, Db6+ 18. Rhl,R'g7 
[9. N:c4! albul obţine o poziţie 

bm:ă cu un pion in plu.,; AI·.'hin. 
I~...:ti. 1:)2-2. 

Complica tii foarte intertosant~ 

sunt posibile după 6 ... d6, prl!'! 
'--are .se creiază ameninţarea 7 ... 
CaS cu sch!.mbu l nebunului. Cel 
n,:li primejdios răspuns 3I'1 pă

rea să fie 7.CgS, dar la aceasta 
urmează 7 ... d5 8. C:d5. Cd4! şi 
este curios că albul ajungE: . 
după cum se vede, Intr 'o pozi
tie fără speran ţă, de ex, 9. Ce3. 
Cb3 10. ab, h6 II. Cf3, C,el 
12. C,05, Df6 13. Cf3, Nb7 I{ 
Oe2, 0·0-0 cu un atac foarte 
putemic pentru pion, Thomas
I<teres, Margate 1937. sau 9. 
C,[6+, DJ6 10, N,f7+, Re7 
(mai bine decât 10 ... Rd8) şi' :l!
bu l nu poate evita pie rderi ma
teriale. 

Dacă in aceste variante nu 
se vor găsi întă rlri pentru .alb, 
atunci mutarea 6 ... d61 va trebui 

Cu totul I'Iău este 6 ... b4? 7. 
Cd5 (deas€ill1en i 7. Cg5. bc 8. 
CJ7, De7 9. C:h8 este favora
bil albu lui) 7 ... C:e4 , deoarece. 
alături de -mutarea tare 8. d4. e 
posibilă şi continuarea 8. De2. 
Cd6 (sau 8 ... Ce5 9. CoS, Cd4 
10.Dh5. go6 Il. C:c7+cl1 av,m
tai) 9. C:e5 , Cd4 10. De3, ef5 
I l. Df4 cu avan taj pentru alb. 

7, O-O 

Fă r ă perspective es te 7. Nd5 
din cauza 7 ... b4, de u. 8. N:c6~ 

de 9. Ce2, C,e4 10. CoS, Nd6 
II. Cc4, O-O 12. 0·0, ŢeS cu po
zitie favorabilă .pen tru negru ~ 

Schlechter-Vidman. 1911 . 
Nim:c nu dă nici 7. 34. b4 8. 

Cd5, c:e4 ; Spielman'Duz-HoU
mirski • . Moscova 1925. 

7. d7-d6 

Rău este 7 .. . b4 8. Cdti, C:e4 
din cauza 9.De2 cu joc mai bun 
pentru alb_ 

Posibil este şi 7 ... 0·0 deşi in
unele variante poate fi ne plă· 

cută mutarea 8.a4. In general 
este fără important ă . d acă ne· 
gru l joacă lntâi d7-d6 sau O-O. 
deoarece oricum In aceast ă pa
~i(ie Inain ta rea d7·d5 este im

DOsibU. 

conside raU ca Cea mai tare 111 (vezi diagrama din pag. ~69) 

această pozitie. 8. a2-a4 
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Complet lipsită de continut 
este. continua rea 8. d3. Ca5 şi 

ncgrtu l elimi.nă prin schimb pu _ 
ternicu l nebun al albulul, de ex. 
9. Ce2, 0·0 (sau 9 ... eb3 10. 
ab, c5 I I. Nd2, O-O; Woif-Prj7.e
piorka, 1922) 10. Cg3, Te8 II. 
03. C:b3 12. ab, c5 13. Tel, NfS 
eu joc ega l; Maroczy-T-eich
mann, 1903. 

. Nwnai joc egal dă şi 8. Nd5. I 
C:d5 9. C:d5. Ne6 10. d4 , ed cu 
schim b g eneral In centru . • 

Mutarea din text a fost pe 
vremuri foarte populară şi e ra 
consid~J1ată ch iar atât de tare, 
In cât varianta cu muta rea 5.Cc3 
căpăta se rep utatIa de a fi cea 
mai bună pentru alb. 

Analiza ca re urunează a rată 

insă c ă pr intr~u n joc corect ne
grul obtine uşor egalarea jOcu
lui şi are ch~ar peflSpective bune 
de a ob1ine avantaj. 

ConEnuarea cea mai ta re !II 

poz:!ia din d:agramă este, făd. 

îndoia l ă . nu 8. 014, ci 8. Cd5! cu 
următoa rele variante experi_ 
me nta te Jn practică: 

8 .. . Ca5 (mai slab este 8 .. . 
Ng4, deoarece după 9. C:e7, 
D:e7 10. c3, 0·0 IL d3 , alb ul 
având perechea de !l~hun i a ob· 
tinut avantaj, Thomas-F1ohr, 
Margate, 1939; Indoielnică es te 
ş i luarea 8 ... C:e4, deoarec e ur
mează 9. d4 !,-9. C:e7. C:c7.-9 ... 
0·0 10. Te l. şi .albul recâştlg ă 

pian ul cu o poziţie bună; în a
ceastă va ri antă este Insă mai 
bine pent ru negru să joace 9 ... 
Nb7 şi dacă 10: Tel. atunc i la ... 
c.519. C:e7. D: ,7 10. d L O-~ (nu 
Îns ~ 10 ... ed Il. C:d4, c5 12: 
Cf5). şi acum In loc de Il. de, 

de 12. Ng5 cum s 'a jucat In ~ 

4-0 pa rti dă a matchului Ker-es_ 

ELlwe. 1939/ 40. albul al fi pu· 

lut juca ma; tare Il. NgS, d~

oarece I L .ed 12. D:d4, c5 nu 
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este primejdios din cauza 13. 
N'f6 urmat de 14. Od2. 

8... b5· b4 

La 8 .. ,Ng4 uMllează , conform 
analizei lui Krause, 9, ab, Cd4 
10. T:a6, T:a6 II. ba. DcS 12. 
Na'I+, c6 13. C:d4! cu avantaj 
pentru alb. 

Pe dep!'n jucabil este 8 ... TbS 
9. ab, ab. de ex. 10. d3 (dac:! 
10. Oe2. 0-11 II. C:b5. Ng4 ne· 

g-rul capăU pentru pianul sacri
fica! un alac puternic) 10 ... 0.0 
(sau 10 ... Ng4 11. Ne3 cu un 
avantaj minimal pentru alb: 
Reti-$plelmann. 1913) 11. Cdo, 
C:d5 12. N:d5, Nd7 13. <3 cu o 
pozitie ceva mai comodă, dar 
fără vreun avantaj apreciabil , 
Retl ·Asztalos. 1913. 

9. Cc3-d5 

In poz~tia aceasta 9 ... C:e4 
este Indoelnic din cauza 10. d-l. 
de cx. 10 ... Nb7 (daca 10 ... 0-0 
albu l obţine avantaj cu II . 
C:e7+ . C:e7 12. O.I!) Il. Tel, 
Cf6 (de considerat c<:.le şi 11.. 
Ca5) 12. C:e7, p :e7 13. de, de 
14. C:e5, C:e5 15. Nf4 cu un 
mic avantaj pentru alb. 

a altă posibilitate constă In 
9 ... Tb8 10. d4 (dup3 10. c3, il< 
II . be. Ca5 12. Na2, C:dr) 

13. N:d5. O-O negrul are egali 
tate) 10 ... Ng4 II. 03, 0·0 (1 
aci este de considerat 11... bc 
urmat de Ca5) 12. Nc4 (posibil 
este şi 12. Tel; după 12 ... bc 
13. bc. ed 14. cd, N:13 15. gl. 
C:d4, cum s'a jucat In partida 
Marco_Alehin, 1922. urmat de 
16. C:e7+. D:e7 17. Nc4, albul 
ar fi putut obtine un joc destul 
de bun) 12 ... bc 13. bc, C:d 14 
N:a6. ed 15. cd, Cb4 16. C:M. 
T:b4 17. Nb5, Tarrasch-Cap.l" 
blanca, Peter.sburg 1914, cu jo: 
aproximativ egal. Negrul a con 
tinuat cu 17 ... NJ3. dar la a
ceasta albul ar fi .putut răspunde 
cu 18. 0:[3. T:d4 19. Ne3, 11>1 
20, Nc6! cu un pion liber puter· 
nic pe coloana "a", care corn
pensead pionul sacrificat. 

10. Nb3-a2 

Nu insa 10. C:b4. Tb8 cu JoC! 
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bun pentru negru (Tartakower). 
Jucabil es te 10. d4, de e;<. 10 ... 

C,b3 11.. cb, Cd5 12. ed , d4 13. 
Cd2, Nb7 14. f3 cu joC! eg~r; 

Spielman-Reti. 1920. Tarlakower 
recom a-ndă II ... C:e4 12. Te l , 
Nb71. 

Râu este In locul mutării din 
It!xt continuarea recomandată 

de că tre $Y,enonius 10. C:e7. 
0.,.7 11. d4. ' C,b3 12. cb, deoa
rece negru! nu răspunde 12 .. . 
Ng-4 13. Ng5, Thomas-Alehin, 
J 922, şi ni ci 12 ... Nb7 13. Ng5, 

CODenhaga-Leningrad, cores
pondent l! . 1930, ci· 12 ... h61 13. 
Tel. O-O 14. h3, c5 cu şanse mCli 
bune; Carlsson-Ke res. corespon
dentă 1935(36. 

comandat întâi 14 ... TabB) 15. 

de. de 16. c3 şi albul are aV<ln· 
taj; Ta rrasch-Schlechter, match 
1911. 

13. c2-c3 

14. Na2-d5 

TaB-b8 

o-o 

Pozi tia aceasta este mai fa-

10 ... _ Cf6:d5 ' varabilă negrului. lucru care 

La 1O ... C:e4 urmeaz ă nu [l

Ce7. D,e7 12. d4 . Nb7 ' 13. Tel 

(sa u [3. OeI, c5) 13 ... O-O 14. 

Od3, edl cu joc bun pentru ne

gru, Spielman-Reti) 1920, ci mal 

bin~ Il. d4! , Nb7 12. Del! cu 

avantaj pentru alb. 

II . Na2:d5 

12. Nd5-a2 

.c7-c6 

c6_c51 

Mai slab este 12 ... O-O 13. d4, 

0 07 14. Nd2, c5 (Lasker a re-

es te confirmat de practică. In 

partida Alehin_Bogoliubov, 1922 

a lbul a jucat 15. d4, dar după 

15 ... ed 16. cd. c4! regrul a că

pătat şanse bune de câştig da 

torită lŢIajorit ă!iI de pioni pe 

aripCl damei. Pentru a evita un 

asHel de dezavantaj pozi!ional, 

In parllda Maroczy-Johner. 1922 

albul a jucat pasiv 15. d3, d<l r 

dUlp~ 15 ... Ne6 16. N:e6, fe 17. 

Nd2. bc 18. bc, c4 negr ul il ob

jinut urJ avantaj clar. 
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(1 . e4 e5 2. ef3 Ceti 3. 'NbS :t6 
4. Na4 Cf6) 

5. Ddl -e2 

Idei a acestei mut ări , ca şi a 
mutărllor 5.d3 şi 5. Cc3, esfp; 
de a Imp:edica t recerea în va_ 
rianta de.s.chisă 5 ... C:e4, ca re 
es te posibilă după 5. O-O. Albu l 
caută să obtl n ă joc pe ambele 
flalTlcur i, ~ mentin ând cât m;1 i 
mult centrul Inchis. La un con _ 
tra-joc corecl .negrul obt ineÎns~ 

şanse suficiente. Cu toate aces
tea, mutarea 5. M. a l ături de 
5.0'0, este una di ntre cele mai 

bUne şi, fără Indoială , este mai 
elastică decât, de exemplU, 5,d3 
sau 5. Cc3. 

5 . ... b7-b5 

v 
a C.l.Jm, pol surveni şi după S. 
0·0, Ne? 6. De2, sa u 5. O-O. d6 
6. De2. Le vom examina mai 
târziu. 

In locul mulări i din text, ne
g rul poate uliliZ<I u rmătoare le 

conlinuăr i : 

1) 5 ... d6 6. 03 (dacă 6. 0·0. 
b5 ? Nb3, Ng4 8. c3, Ne? se 
ajunge la o poz:!ie pe care o 
VOO1 examina mai târziu) 6 .. . 
Ne7 (continua rea 6 ... Nd7 7. d4, 
Ne? duce la va riante asemăn a

toare cu va rianta Kecskemet: 
deasemenl şi 6... b5 7. Nb3 
duce la situa tii pe care le vom 
examinn mai· târziu; albul poate 
~nsă juca aci ş i 7. Nc2) 7. 0·0, 
Ng4 (jucab:1 este şi 7 ... O-O 8. 
d4, b5 urmat de Ng4) 8. Tdl. 
O-O 9. d4, b5 10. Nb3 ş~ S'II 

ajlms la o pozi!ioC- din apărarea 

... !nc:hisă, de ex. 10 ... ed I I. cd , 

d5 12. e5, Ce4 13. Cc3, C:c3 14 
be, bc, I.asker-Teichman, . Pe

tersburg, 1909, şi negrul ar li 
putut obtine egalitatea Cll 14 .. . 

Ca5 15. Nc2, Nh5 urmat de Ng6. 

2) S ... Ne7 (şi mutuea aceasta 

duce, de exemplu după 6. O-O, 

Multe variante asemănătoare ID o poz i ~e pe care o vom exa_ ' 

cu cele pe ca re le examinăm mid18 mai târziu: nimic nu d ă 
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a lbului 6. N:c6, de 7. C:e5. d in 
cauza 7 ... Od4) 6. c3, b5 (se a
meninta deja 7_ N:c6. de 8.C:eCi; 
după 6 ... d6 se ajunge la o po_ 
ziţ:re din vadanta 1 ; atraeernl 
atentia, In plus, asupra urm ă

toarei posibii ităli: .7. d4, Nd7 
8. O-O. O-TI 9. d5, sau 9. Nc2. 
t recând Intr'o pozi! :e din va
ri.anta Kecskemet) 7. Nb3 (Ju
cab il este şi 7. Nc2, O-O 8. d4, 
d6; Alehin-Rotlewî. 1911) 7 ... 
O-O 8. a4 (după 8. O-O, d6 se a
junge d in nou la o pozitie din 

.apă r area închi să) 8., . d5! 9. ab, 
de? (corect este 9 ... Ng4! 10, d3, 
de Il. de, ab 12. T :a8, D:a8 cu 
joc aprox imativ ega l) 10. Cg5!, 
Ca7 (nu se poate 10 ... Ng4 din 
cauza 11. C:f7, T:(7 12, DC4) 
11 . ba. Nf5 12. Nc2 cu ava ntaj 
pentru <llb; Alehin - Levenfiş, 
Pel-crsburg, 1914, 

3) 5 ... Nc5 (mutarea aceasta 
-este !ndoelnică, deoarece a lbul 
poate acum câşti ga un p:on, 
fără un ri sc prea mare) 6. N:c6 
(mai tare decât 6. c3, la ca re 
negrul nu răspunde 6 .. , b5 7, 
Nc2, d6 8. b4, Na7 9. a4 cu a

, vantaj pentru alb. Spielman, 
Rohacek 1932, ci mai tare 6 ... 

De7 7.d3, O-O 8. Cbd2, Cg4 9. 

O-O, d6 cu joc bun pentru ne. 

gru ; Thomas-Alehin, 1937) 6 .. , 

dc 7, C:e5, Od4 8. Cd3!, Na7 şI 

acum atât . 9. f3 urmat de 10. 
Cf2, cât şi 9. Cc3. 0·0 10, b~ 
dau alb ulul o pozitie relativ so
lidă , cu ·un pion In plus . 

6. Na4-b3 

A. 

6 .... 

Cealaltă mulare uz i tată. 6 ... 
Ne7, care duce deobicei la va 
riante din apăra!1:!a Inchisă, estl' 
examinaU In r·ubrica B. 

Greşit. este 6 ... d6 din cauza 
Cg5. 

7. a2.a4 

Inaintar.e.a acea-sta este m,H 
energică decât 7. c3, la care 
poate 'urma 7 ... O-O {bine este 
şi 7 ... De7, de ex. 8. O-O. d6 9. 
d3, Ne6 10. Ng5, h6 Il. N<>3, 
Na7 12. Cbd2, O-O cu joc egal; 
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t ru alb; Alapin-Sp:'elman, J 913. 
In partida Alehin - Teichman, 
1910, du.pă 10. C:b5, O-O, albul 
.a jucat mai slab II. h3, la care 
a lIrmal J L . Nd7 12. Nc4, Cb4 
13. Ca3, d5! cu iniţiativă apre

-ciabiHi pentru negru, deşi pozi-
1ia Illbului, după cât se par('·. 
poate fi 8Dăr'ată. 

J O. d2-d3 

Foarte riscal este 10. C:b5 

-din cauza 10 ... d5 (bun este şi 

c;;acrific iul de calitate recoman
dat de Euwe, 10 ... C:e4 Il. 
D"4. T:bS 12. De4, T:b3 13. 
eb!, d6 cu joc excelent pentru 

llegru) de ex. Il. ed Nacă Il. 
CC3, cel mai neplăcut pentru 
.a lb este J J •.. Ng4) Il ... e4 12. 
Cg5 şi acum în locul combina_ 
ţiei 12 ... T:bS 13. D:b.S: N:f2 14. 
R:12, CgH IS. Rei, D:gS 16. 

D :e6, CeS 17. D:e7. D.:g2 18. 

D: e5, su rvenită In partida 
SiichHng-Johner, 1908, care nu 
duce decât la remiză, neg;rul ar 
fi putut juca simplu 12 ... Cb41 
cu diferite amenintari, dup~ 

care poziţia albului est~ atât de 

incomodă incât este Indoelnic 
dacă compensează pionul !11 

plus pe eare-l are. 

10. d7-d6 

Sau 10 ... b4 Il. Cd5, C:d5 12 
N:d5, Cd4 13. C:d4 , N:d4 tre
când în varianta din partidll 
Walbrodt - Schlechter, din cu · 
menbariul dela mutarea 9-a ;J 

negrului. 

11. Cc3-d5 

După 11. Ng5 conli nuart!8 
Il... Nb4! d ă negrului un jo.: 
egal, de ex. 12. 0·0, N:c3 13. 

be, h6 14. Nh4. De7 IS. Cd2, g5: 
Spielman Eliskases match, 

1932. Greşit este Insă II ... Ng4 
din cauza 12. Cd5, care dupe la 
o poziţie mai blJ.nă pentru alb. 
pe care o vom examina In ca· 
mentariul următo(: 

I l. 

o greşală instructivă ' este aei 
Il.. . Ng4?, după cum arată va
rianta următoare: 12. Ng5. Cd4 

13. C:d4! (rău este 13. N:f6 din 
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cauza Ta8! 
O:al. C:b31 

14. Odl. T:a I 15. 
16. cb, gl 17. b4, c6 

cu avanta j pentru negru; Ala
pln-Leonhardl, 1912) 13... N:e2 
14. N:f6, TaB! (nu. Insă 14 ... gf 
din cauza 15. Ce6!: deasemen/ 
[3 ... Dd7 dă albul'ui după 14. 
C15, TleS 15. N:~7, Te6 16. 
R:e2, confOJ1m analizei lui Ala
pin, o pozitie câştlgată) 15. 
R:e2, DbB (s i,ngura posibilitate 
de a sal va dama , deoarece dupli 
15 ... gf 16. Cc6 ea se pierde) 16. 
Cc6. Db7 17. N2:5 c u avantaj 
pentru alb. datorită faplului că 

cele trei figuri uşoare se arată 

. mai tari, decât dama; Leven fiş_ 

Flamber.IVllnQ, 1912. 

12. Nb3:d5 Cc6-e7 

Mal simplu este 12 ... Cd4 

13. C:d4, N:d4 14. c3, Nb6. 

13. Nd5-b3 "Ic8-g4 

pozira aceasta este ega lă ~i 

la un · joc corect nu dă şansei de 
a ob!i.ne avantaj n:cluneia din 
păTlli (Nenarokov). 

B. 

( 1. e4 e5 2. ef3 Ce6 3. Nb5 a6-
4. Na4 CI6 5. De2 b5 6. Nb3) 

6 ... Nf8-e7 

Negrul ar fi .pulul juca Şi 6 ... 
Nb7, deoarece 7. Cg5 este s!aD. 
din cauza 7. .. Cd4. Albul ar fi 
continuat Insă simplu cu 7. c3. 
NeS 8. d3 urmai de Cb1-d2-fl 
e\l ,joc bun. 

7. a2-34 

DUDă 7. O-O se ajunge la o 
pozi~ l e dIn apăra rea Inchisa , pe 
c.are o vom examina mal târz!u .. 
Iar la 7.d4 negrul r aspunde 7 ... 
d61 cu amenin\ăr1 le neplăcute 

ed ş i Ng4. Poate urma B. c~ 
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Ng4 (dup ă 8 ... ed 9. ed, Ng4 10. 
Ne3. Ca5 11. Nc2. c5 12. Cbd2 
albul a ob! :-nut avantaj în par_ 
tida Astalos . L. Steiner, 1927) 
9. Nd5 (acceptarea sacrificiului 
de pion dă negrului un atac 
foa rte puternic; mai b:ne 9. d5) 
9 ... C:d5 10. ed, Ca5 II. de, de 
12. 0:e5. N:r3 13. gr, Cc4 cu 
joc mai bun pentru negru 
fGrunre1d). 

Dacă 7. c3, d6 8. h3. a tunci 
după 8 ... 0.0 se ajunge din nou 
la o poziţie din apărarea In chi
să; 1n acea stă varia n tă negrul 
poate juca şi direct 8". Ca5 9. 
Nc2. c5. 

7 ... T.8-b8 

Mai slab este 7 ... b4 8. O-O. 
O-O din cauza 9. aS! cu avantaj 
pentru a lb. Johncr . Teichmann, 
1924. Se poate juca ş! direct 
8. aS. 

8 a4:b5 a6:b5 

(vezI diagrama din co l. II-n) 

9. Cbl-c3 

Mal bună este, probabil . tre. 
cerea In sistemul oblşnu:t 9. 
O-O, d6 10 e3 (Ia . 10.Ce3 poate 
urma sacr.ificiul de pion 10 ... 
Ng4, de ex. Il. Cb5, N,13 12. 
2'f, 0·0 Cu atac puter1nlc; Fahmi. 
Perlis 191,1) 10 ... Ng4 deoarer:e 

In ambele variante albul se
poate folosi de coloana deschisii 
"a" . O partidă de match Ale
hln-Euwc. 1926, a continuat CII 

Il. Tdl, O-O 12. d4. Ta8 Iii 
T:a8, 0:a8 Şi albul a Jucat a· 
cum 14. d5, Ca5 15. Nc2. (6 cu 
lOC aproximativ ega l ; accepta_ 
rea sacrificiulu i' era primejdioa
să, 14. 0,b5, Tb8 15. Oa4. edl 
16. ed, Ob7 17. Nc2. Cb4 şi ne' 
grul are un joc mInunat pentru 
pianul sacrificat. 

Este curios însă că a scăpat 

atentiei generale continuarea 

roarle puternică 9. d4l, d6 (dac! 

negrul ia la d4 albul ob!ine a

vantaj pr1n mutarea e4·eS) 10. 

c3 (deasemeni 10. d5. Cb5 11. 

Cc3 este de considerat) 10 ... ed 

('se ameninţase Il . d5 ,: u câştig 

de figllTă) II. C:d4 cu ini~iaHv~ 

apreciabilă pentr!! alb, care li 
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-dă şanse mai bune decât muta
Tea din text (I(eres). 

9. O-O 

10. 0·0 

Slab este 10. C:b5 din c'auza 
10 ... d5 cu atac puternic pentru 

"'negru. 

!O. d7_d6 

Mai slab este la ... b4 II. Cd5, 

-d6 12. Nc4, Ng4 (sau 12 ... C:d5 

13. Nod5, Cd4 14. Cd4, ed 15. 

Ta7! cu avantaj pentr u alb) 13. 

-<:3. Tb7 14. h3 cu avantaj pen

't ru alb. 

" . h2-h3 

Pentru alb este încă nefavo
rabil s ă ia pionul bS, de ex. l!. 
C:b5, Ng41 12. Nc4 (sau 12. 
Dc4, N:f3 13.gr, T:bS! 14. D:bu, 
Cd4 urmat de Dd7 CbI atac dc

~cisiv pentru negru; Meitner 
Schlechter, 1892) 12 ... T:b5 13. 
N:b5, Cd4 14. Dc4 (nu este mai 
bine nici 14. Dd3, N:f3 15. gf, 
Ch5) 14... NJ3 15. gl, Dc8 16. 
J<hl (16. Rg2, Ce4!) 16 ... CJ3 

17. T~ I, Cog i 18. Rogi , Dg4 + 
ill rmat de C:e4 cu câştig. 

11. b5·b4 

Mai bună pare apărarea indi-

rectă a pianului b5 prin It." 
Nd7. Dacă atunci 12. C:b5, a_ 
tunci simplu 12 ... C:e4 cu joc 
bun pentru negr u. In partida 
Treyba l-Alehin, 1922, In ca re 
s 'a a ;uns la aceeaşi po:!iţie, prin 
interverUre de mutări, albu l a 
continuat liniştit cu 12. d3, DcS 
(mai slab .este 12 ... Cd4 13. e, 
d4, ed 14. Cd5, Cd5 15. Nod5. 
c6 16. Nb3, Ne6 17. N:e6, fe 18. 
Ta7 cu avantaj pentr,u alb) ş i 

acum 13. Rh2, Cd4 a r fi dai 

uşo.r negrului egalitatea. Dacă 

13. Ne3, Alchin avea intenţia 

să Inceapă un contra-joc pri n 

13... Cd8 ,; c7 -c5. 

12. Cc3_d5 Nc8-d7 

Slab es te 12 ... C:d5 13. N:d5. 

Cd4 14.C:d4, ed 15. DC4. c516. 

Ta7. Nd7 17. d3 cu avantaj 

pentru alb, Levenfiş-Leonhard t, 

CaT'lsbad. 19! L Tariakower 
consideră poziţia la care s'a a _ 

juns ca egală, dar albul are to

tuşi o mică initiat ivă. 

13. De2-c4 . Tb8-b7 

14. TfI-el 

(v;ezi diagrama din pag. 279) . 

Albul are o oarecare presiune-
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VI. 

( 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3, Nb5 a6 
4. Na4 e16) 

5. O-O 

Mutarea cea mal utillzat3 
prin care albul fşi păstrează cel 
mai mare num1r de pos i bilităţi, 
ceeace Ingreuiaz§ găsirea ap:l.
rării celei mal bune pentru 
negru . 

Negrul poate acum lua pio
nul e4 !ăra un risc serios, tre
când in apararea deschisă. sau 
sa evite aceast ă luare a~ând 

unul dintre numeroasele sisteme 
ale a parărll Jnchlse. 

Să exam inăm mai Inlâi siste
mele care se întrebu inţează rar 
de către negru. 

(vezi diagrama din co l. Il -a). 

A. 
5. N18_c5 

pe flancul damei, dar prin tr'un 

jOc corect negrul obtine ega 

Jarea. 

Este clar că In varianta cu. 

6 ... Ne7 ilegrul arc de 1~t5.m p l 

nat mai multe greutăti decât In 

varianta 6 ... NcS, dea cela d _ 

ceasta din urmă meril§ prele 

dntă . 

Apărarea Moller, care a fost 
la modă acwn câteva decenIi 
ş i a fost Intrebuintata ş i de A· 
lehin. Conform ultimelor cer 
cetari teoretice, apararea acea 
sta nu este pe deplin satisBlcă

toare. 
1. 

6. c2-,o:3 

Continuarea 6. C:e5 este CX9 

minat! ro rubrica 2. 
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Dacă 6. Cc3 .sau 6. d3 negrul 
-egalează uşor jocul cu 6 ... b5 
urmai de d7-d6. 

6. NeS-a7 

Se pâate juca ~i Intâi 6 ... b5 
( posibil este şi 6 ... 0.0, deoa rece 
7. d4, Na7 dă negrulul aproxi
mativ aceeaşi pozi ţie ca In apă' 

rarea făr ă mutarea 3 ... a6, va
riarlla III, S, după continuarea! 
recomandată de Tartakower 8. 
Noc6, de 9. C,e5, C,e4 10. Df3, 
in partid a Thomas - Hohnam, 
1932, a urmat 10 ... Dd5 11. Tel, 
15 12. Cd3, Nd7 13. N14, c5 cu 
joc ega l) 7. Nc2, De7, de ex. 8. 
M, Nb6 9. d5, Cd8 cu joc a· 
proximativ egal. 

Negrul poate lnsă ajunge la 
această pozi tie şi mai târziu, 
deaceea muta:rea din text este 
ma i el astică. 

7. d2·d4 

Inco!ore sunt eontinuărfile 7. 
Te l, b5 8. Nb3, d6 9. d4, De7 
şi 7. rl3, d6 8. Ne3, 0·0 9. Cbd2, 
<:'e7 - 1.1 ambe le cazuri cu joc 
aproximativ egal. 

Nimic nu dă nic i 7. N:e6, de 
8. C:e5 din cauza 8. .. C:e4 şi 

a lbul nu poate folosI pozi!ioa ne_ 
-sigură ~ calului negru pe co
loana .. e". 

7. .. Cf6:e4? 

Lua rea aceasta este aproape 
intotdeauna jueală aci şi este 
esen!ială pentru apreci.e rea In_ 
tregei variante. Ea este Însă 

gr~şită şi dă albulul avantaj . 
Necesar este 7 ... b5 8. Nb3 

(8. Nc2 este ~ i mai. pul ln pri
mejd·ios pent ru negru) 8 ... De7 
cu apărarea centrului. POid ti a 
la care s'a ajuns este asemănă· 
toare pozi(le i care s urvine In 
partida italiană după 1. e4, e5 
2. C13, Cc6 3. Nc4 Nc5 4. c3, 
Nb6 5. d4, De7! ~i este prea 
puţin cercetată Incă di n punct 
de vedere pract!c. pentru a pu
tea fi apreciată definitiv. O 
I artidă Cogan - Toluş , 1937 a 
continuat cu 9. a 4, O-O 10. Tel, 
dO Il. h3, Nd7 12. a5, Rh8 13. 
Ne3, Ch5 cu ~anse aproxbmativ 
egale. In or ice caz este cl ar că 

apărarea Moller poate fi consl_ 
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derată acceptabil ă nwnai in va · 
rianta a rătată mai sus. deoare~ 
d upă mu tarea d~n text, atb'JI 
obţi n e un mare avantaj, 

B. TfI ·e l 

Bună, dar totuşi ceva mai 
slabă este continua rea 8. De:! . 
15 9. Cbd2 (mai rău este 9. de, 
O-O 10. Cbd2, d5 11. e<I, CdB 
12. Nb3+, Rh8 13. Cc4. f4! cu 
'avantaj pentru negru , Yale::;· 
Alehin, 1922; nu este mai bine 
nici 10. Nb3+ , RhS· Il. Cbd2, 
Alehin-Steiner, 1932. deoarece 
in locul mutării greşite 11.._ 
De8. negrul ar fi puiut juca 
mai Iare 11... d5; partida Yate,>
Rey, 1929, a cont inuaI 10. Nc2, 
d5 11. ,d, C:dB 12. Cbd2, TeS 
cu avantaj pentru negru, dar şi 

10. Ne3, d6 I !. Tdl , De7, după 
Tartakower, dă negrului un jot: 

. cel puţin egal) 9 ... O-O (după 

9 ... C:d2 10. C:e5. 0. 0 II. N:c',;, 
dc 12. N:d2, albul stă deasemeni 
mai bine, cum a arătat partida 
lIin JfJnevski-Ragozirl, Lenin
grl1d 1933) 10. C:e4 , re 11. D:e4, 
d5 12.Nb3, Ne6 13. De3. Tf3 
14.-Cg5 şi albul ale o poziţie 

bunâ de atac. 

Apărarea negru!t;i este aci 

foarte dif i cilă. de ex. 14 ... DeS 

15. Nc2, e4, Rauzer-Ragozin , 

Leningrad, 1936, un de In rac
de 16.f3. albul <l:f fi putut juca. 
ş; IB. Og3, hB 17. C:e6, O"B 18_ 
Ne3, TafS 19. Tael, TSf7 20. f3 
cu un mic avanta j ; Rauzer · 
Buda, Leningrad 1936. 

In afarâ de aceas ta a lbu l mai 
poate !nfări Intreaga va r ian tă 

cu aJutorul continuării indica te 
de Rauzer, 14.g4! (in loc de 
14.Cg5) 14 ... Tf4 (AIHel urmea
ză 15.C:e5 şi albul câştg~ un 
pion) l5.C:eS, Te4 16. D:e4, d'! 
17.Ne6+ , RI8 18. Cd7 +, R.8 
19. Tel şi regele negru cade
sub un atac de mat. 

Trăgând concluzia celor e .. · 
puse mai sus, mutarea 8. DeZ 
trebue considerată dcasemerrt 
favorabilă albului; răspunsul. 

relativ cel mai bun li constJtue 
9 ... C:d2 10.C:eS,O-O. Dupămu

tarea din text Însă, negru l n'are 
această apărare favorabilă. 

B ... f7 · f5 

(vezi diagrama din pag. 282) 

Mutarea lui Capab!anca, prin' 
care se răstoClrnă lntregul sis
tem de apărare al negru!ui. M<!i 
de mult se utiEza sacrifidu l 
9.T:e4, dar ea este insuficientă 
pentru câ.ştig : 9 ... re 10. Ng5. 
Ce? Il. C:e5, o-O 12. Cd2, d5 
13.C:e4, Ne6! 14. Cg3, Se r -
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9. Cb 1-<l2! 

'S1ea nt - Mi!ln e.r Barry, 1935, şi 

acum negrul ar fi putut să ob _ 
ţin ă avantaj prin mutarea 14 ... 

Dd6. 

Un joc bun d ă ş : 9.N:c6, de 
10. C:e5. O-O I U3. C[6 12. Cd3 

9 ... o-O 

Relativ cel mai bine este 9 ... 
<: :t12 10. C:e5, O-O dar şi in ;t

-rest caz albul păstrează un a· 
va ntaj poz!tional clar. 

Rău este 9... b5 din cauza 
10. C:e4, fe Il. Ng5. de ex, 11 .. 
Ce7 12. T:e4. d6 13. C:e5!; Co

.gan-Proscurin, Leningrad. 1933 

10. Cd2:e4 

Sau 10. N:c6, bc \I.C:e5, DIa 
12. Dl3, c5 13. C:e4, re 14. T:e;, 

Nb7 şi negr.ul cu perechea de 
tlebuni are şanse bune de feml . 

ză ; -!!in Jenevski- Vasi1îev. Le .. 
"lîngrad. 1936. 

10 .. . f5 :e4 ' 

11. NC l-g5 

foarte tare este de asemea i 
1 J. T:e4 şi dac ă 11 ... d5, atunc i 
12. Ng5, Dd6 13. de, Dg6 14. 
Nb3, T:f3, l(osti ci -Furlani. 1938, 
după care câştigă 15.D:d5+. 
Tr7 16. Tr4, Nr& 17. D:f7+ . 

11... 
12. Tel:e4 
13. d4:c5 

DdB-eB 
d7·d6 

In partida Capablanca-Mill
ner Barry, 1935, negrul a conti 
nuat gr.eşit cu 13 ... Dg6 ş i după 

14. Tf4, T:f4 (complet greş : t 

este 14... Nd7? 15. Nc2, NI5 16. 
T:f5, T:fS 17. g4 şi albul a câşti
gat repede, Samarian - Alexan
drescu, Bucureşti 1942; N. Tir.) 
15 .. N:f4, Ng4 16. Db3+, Df7 17. 

Cg5, D:b3 18. N:b3+ a rost ne-
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voit să cedeze. Ma i bine ar fi 
fosl 13 ... Nf5, dar şi In acest 
caz albul are un joc mult mai 
bun. 

2. 

(l.e4 e.s 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 a6 4. 
N.4 Cf6 5. O-O Ne5) 

6. CI3:.5 

Şi continuarea aceasta dă 

albului un joc destul de bun . 
ea este Insă mai putin energică 
decât 6.e3. Lichidarea prea de
vreme a încordăIiî In centru 
simplifică prea mult pozitla şi 

uşurează ap~rarea negrului. 

Nimic nu dă 6. N:c6, de 7. 
C:e5. C:e4. 

6 ... Cc6;e5 

Tartakowet recomandă 6 ... 
C:e4 şi dă următoarea varian· 
tă : 7.De2, C:e5 8.D:e4. De7 9. 

d4,Cc6r cu joc bun pentru negru; 
dacă 7. C:17, R:17 8. Dh5+, g& 
9. Dd5, + Rg7 10 .. D:e4, d5 ne
grul obtine contra-joc pentru 
pion. De aoeeaşi părer.e este ş i

Euwe. dar el recomand ă În !o(!' 
de 9.d4, ca lntărire pentru alb 
9.c3, O.E:l 10. d4. Cc6 11. Od3 cu. , 
joc bun. . 

In realitate Insa, mutarea 6 .. _ 
C:e4 este greşită ş i dUCe repe· 
de la o pOzitie simt;tor mal rea .. 
all>uJ având chiar câteva căi di!
ob!inere a avantajtllui. Cea mal' 
s implă dintre ele este 7.C:e6\ de 
8.D13 (ş; 8. De2, De7 9. Tel~ 
asigură albului avantaj ul. de. 
oarece 9 ... N:f2+ 10.D:[2 lasă 

albu[ui două figur i uşoare pen
tru turn) 8... Od4 (la 8 ... Oe7 
poate urma, ca In comenta rÎu ~ 

precedent, 9. Tel, sau 9.d3 Uf

mat de N:c6+: dacă Insă 8 .. _ 
Dh4, atunci 9. Cc3, C:e3 10. 
N:c6+. bc Il. O:c6+, Ndl 12_ 
Te 1 + cu pozitie câş!igată ) 

9.Cc3, C:c3 10. N:e6+ , RI8 Il 
de cu avantaj elar pent ru alb. 
In ultima variantă negrul poate
juca mai bine 10 ... bc Il. 
O:c6+ . Dd7 opunând Încă o re

zi.stenţll. puternică. de~i şi In a· 

cest caz pozitia albului este sen· 

s;bil .mai bună. 

In suricent· este şi sacrifi~iu" 



284 P ARTIDA SPANIOLA; 3 .• lIIft f. N U, Cts 5. O-O, Ne5 

de pion 6 ... O-O 7. N:c6, de 8. d3 
. şi alacul negrului nu compen
sează pianul 'sacrifica~ Schcnk
Keres, corespondenţă 1935. 

7. d2-d4 ' CI6:e4 

R ău es te 7... Cf3+ 8.D:f3t, 
N:d4 9. e5 şi nu merge 9 ... N:e5 
din cauza 10. Te l. De7 Il. 
N14. 

Nefavorabil pentru ne~ru estE.' 
.şi 7 ... Na7 8. de, C:e4 9.Dg4. 

8. Odl -e2 

Bine este şi 8. Tel, Ne7 9. 
T :e4, Cg6 10. c4 (după 10. Cc3, 
()-o r L Cd5, Nd6, mutarea 12.c4 

nu mai este bună din caul<' 

12 ... f5 13. Te l. b5!, iar după 12. 

Df3 negrul joacă nu 12 ... r5? 

13. Nb3!. Rh8 14. Te2 cu avan' 

"taj pentru alb. ca in part:da 
pri n corespondenţă Vâgodcilwv

Afeh :n, 1908/09, ci 12 ... bS 13. 

Nb3, Nb7 cu pozitie bună) 10 ... 
O-O II. Cc3, 15 12. 1.2, 14 13 . 
f3, d6 14. Nc2 cu un mic ava n
taj pentru alb; Kashdan-Mi\!ner 
Barry, 1932. 

Indoeln ic este 8.de (Ia o re
miză rapidă duce 8. de, C:f2 9. 
Dd5, De7 10.b4, Ch3+ II. Rhl , 
CI2+ ) 8 ... C:c5 9.0d4 (inl ... e
sanl este 9.Dd5, De7 10. NU, 
deoarece accepta rea sacrifid u
lui 10 ... Cg6 J 1. N:c7, C:a4 12. 
Nd6, De6 13. Pd4 a dai albului 
şanse bune de alac In partida 
Dokşişkii _ Toluş, Roslov pe Don, 
1937, negrul poale fnsă juca 
simplu lO .. .f6) 9 ... De7 (ornai sla b 

esle 9... Ca4 10. 0:.5+, RI8 
I l. Ne3, d6 12. De4 , ca In par
tida Wagne r - Larsen, 1930, In 
care albul are . compensat~e su
ficientă pentru pianul sacrlifical) 
10. Nf4, [6 şi Alehin consideră 

şansele de alac ale albului C<1 

lnsurlciente penlm a compensa 
pianul sac rifiica l: Green-Aleh ln. 
1923. 

8 . ... 
9. De2:e4 

10. c2-c4 

Nc5-e7 

Ce5-g6 

Mai slab este ! O. f4, 0·0 [1 . 

fS. d5 12. Dd3, Ch4! cu avantaj 
pentru negru, Shlp1~y ş.i Scharp_ 
A1ehin , 1924; albul nu poa te 
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juca 13. g3 din cauza 13 .. c5! 
14. de. Da5, ceeace după 15 . 

.Nb3 permite 15 ... C:[5. 

10. ". 
11. ebI_c3 
i2 . De4-d3 

o-o 
f7-f5 

In part!da 1 akacs-A!ehin, 
~ 922, albul a jucal ] 2. Df3, Ch4 
/3. Dd3 plerzând In com pa raţi e 

.cu mutarea din text. UI1 tempo. 
Ca răspuns la aceasta !"kgrul a 
oferit un ,interesant sacdlciu 
de pion, anUlJTle 13 ... b5! şi a ob
tinut curând un joc mai bun. 

Continuarea d:n text esh~ ma·~ 

tare. deoarece acum mutarea 
12 ... b5 s'a arătai insuficienU 

1n partlda Rauzet'-Vasi Jitv. Le
nmgrad 1936. In care a urmat : 
13.cb, ab 14. D,b5, Rh8 (14 .. 
Na6 15. Dd5+. Rh8 dă probabil 
I"e lativ cele mai bune şanse) 15. 
Od3 ş i albul are un p[on In plus 
.şi o pozi(:e bună. 

12 .. . d7-d6 

(vezi diagrama din coL II--a) 

rn pozitia ac~asta alb ul are, 
fără lndo l ală, Ufl avantaj pozi
tiona! ev:dent, dar flegrul fire 
unele contra-şanse. ca de exem
plu. f5-f4 urmat de Nf5. 

Toat~ acest ,: analiz~ ~rr.1ă ci 
,p3rarea M511er 5.. N::5 o..!sle 

destul de Indoelnic.1! şi poate 
duce ,Ia succes numai in cazul 
când adversarul ,jgnoJTează sub
tilit ăţile pe care le ascunde po 
zi(ia. 

B. 

(1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Nb5 016 
4. N.4 Cf6 5.0-0) 

5.. d7-d6 

Mutarea aceasta solidă duce 
deQbicei la aşa numita apărar~ 

"l(eoskemet", care la. fost dese
ori jucaU de către Alellin. Ca
pablanca şi a lţ ii. In special ~'a 

ocupat de cercetarea şI desvoI
larea acestei apărări. Rubin
stein. 

Conform celor mai noi cer
cetării teor'etice, 5 ... d6 constHue 
alătur·j de S ... Ne7 un}! d:ntre. 
ce l~ mai solide apă ră r l şi dă 

negru lui, la un joc corect, o 
partidă aproximativ egală . 
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1. 

6. c2-c3 

Celelalte continuărI Impor
[ante 6. N:c6+ şi 6. Tel, sunt 
examinate In rubricile 2 şi 3. 

Nimic nu dA albulul 6. c4 . de
oarece negrul rAspunde 6, .. C:e4 
7. d4, Nd7 8. De2 f5 9. N,cS, bc 
10. de. Ne7 cu joc ma i bun; 
Spie~man-R ublnstejn, 1924. 

Tn color este 6. Ce3. Ia care 
poate urma, a lă turi de multe 
aJie r l\spunsurl bune. 6 ... b5 7. 
Nb3, Ng4: Bardeleben_Tarrasch 
1895. 

Nu are o rnsenmâlate deose
bltll nic i mularea 6. Oe2. 

De considerat este alacul di
rec i 6.d4 , ca re In varian t a ana
loagă a apărllrli Slelnlh. consti
tuia cea mai bun a continuare. 
Negrul poate Insă rolosi muta
rea 3 ... a6, juci1nd În loc de 6 .. _ 
Nd7. sau 6... ed, mal tare '6 ... 
bS (posibilă este şi mutarea lui 
Clgarin 6 ... Cd7), după care al· 
bul se aflli ln fata unei declzll 
grele de a alege una din urm l\· 
toa rele dou ll variante: 

(vezi diagrama din co l. II-a) 

1) 7. de (schimbu l acesta duce 
imedi at ia o pozi tie de remlzl1) 
7 ... de (:r.1lu este 7 ... ba B. ef, 
0 :f6 9. Ce3 CU avanta j pentru 

alb; Kashdan·L. Steiner. match. 
1930) 8. D:d8+, C :d8 9. Nb3. 
Nd6 (se poate ş ; 9 ... Cd7, care fi 

fost jucaU deseori şi cu succeri 
de către Rubinstein, de ex. 10. 
a4. Tb8 II. ab, ab 12. Cc3. e6 13. 
Ne3 cu joc aproximativ egal ~ 
Wagner_R.ubinstein, 1925) 10 
Ng5 (In partida Matl ssol1 . Asta
los, 1926, continuarea 10. Tel .. 
Ne6 Il. c3, Cd7 a dus la un joc 
liniştit, cu tendintă de remlză~ 

10 ... Ce6 (jucabll este ~I la ... 
NeS II.N:fS, gf 12.Cc3,aS 13_ 
Tad !. Cb7 cu joc egal; rliu est~ 
10 ... Re7? II. Ce3, e6, 12. Tad l .. 
Cb7 13. T:d6! cu avantaj pentru 
alb. cum s'a jucat Intr'o partld.1l a 
lui Romanovski. Moscova 1927) 
II. Nh4 (după II. N:fS, gf 12. 
Cbd2. Cf4 13. la4 , cum a jucal 
Lasker lmpot riva consultanţilor, 

1938. mutarea 13 ... Tba dli eg;!· 
Btafe deplină: scWmbul la f6 siA
beşte prea muJt câmpu l f4) II. .. 
ChS 12. a4, Nb7 şi negrul a ob
\inul uşor joc egal: Seibold·Ke
res. cocespondentă , 1936. 

2) 7.Nb3 (sacrificiul de pion 



PARTIDA SPANIOLA; 3 •.• a6 4. NU, Cf1i ~.O-O, dfi 287 

c are es te legat de această re
tragere a nebunului, nu este pe 
.deplin corect , deoarece atacul 
pe care-! capătă albul nu corn· 
pensează pionul sacrificat) 7 .. 
C :d4 (dacă 7 ... ed atunci 8. Nd5 
-egalează uşor jocul) 8. C:d4, ed 
9. c3 (nu 9. D:d4? din cauza 
.c7.c5-c4 cu câştig de figur ă.; 

dar 9. Nd5, C:d5 10. ed, Ne7, 
~au chi ar !O ... Di6 d~ negrullli 
perechea de nebuni şi un joc 
bun; mutarea 9. c3, prin care 

'Se s ,l cdfi că Uri pion es te relativ 
cea mai bun ă) 9 ... dc (mai s~ab 

~ste 9 ... Nb7 10. cd, N:e4 I J. 
Tel, Ne7 12. Ng5. Ng6 13. N:i6 
c u avantaj pentru alb ; Yale':>
Rubinstein, 1922) 10. C:c3, Nr-7 
IL 0(3, O-O! . (mai hine decât 
I I ... Nb7 12. Dg3, 0·0 13. Rh6, 
Ce8 J 4. f4, Rh8 15. Ng5, f6 16. 
Nh4, Yat<,s-Rubinstein, 1923, în 
care pentru pionul 9acrificat al
bul a căpătat presiune putern.i'că) 
12. e5 (combinatia aceasta dă In 
cele din urmă avantaj negrului, 
dar nu se vede o continuare bu
nă a atacului pentru alb) 12 ... 
Ng4 13. ef, N:f3 14. fe. D:e7 15. 
gf, c6 16. Ne3, d5 şi pozitia ne
;gru lu, este de preferat; Richter· 
Machate, 1933 

(vezi diagrama din col. n- a) 

6. " . 

Negrul poate juca aci 6 ... C:e4~ 
punând astfel în dubiu muta rea 
precedentă CI albului. Poate 
urma: 7.d4, Nd7 (mai slab es tI;' 
7 ... b5 8. Nb3, d5 9. a4, Tb8 10. 
ah, ab 11. de, Ne6 12. Cd4! cu 
avantaj pentru alb; Alehin_({u· 
ben, 1930) 8. Te 1, Cf6! (mai 
tare decât 8 ... f5 9. de, de şi 

acum nu 10. N:c6, N:c6 Il. 
D:d8, T :d8 12. C:eS, NeS! cu 
conWa-joc puternic, Rauzer-
Freyman, Leningrad, 1933, ci 
mai tare 10. Cbd2! , C:d2 II. 
N:c6, C:f3+ 12. N:f3,.4 13. 
N:e4, fe 14. T:e4+ cu atac de· 
cisiv) 9. N:c6, N:c6 10. de. de 
(mai slab este 10 ... Ce4 11. Cbd2, 
C:d2 12. N:d2. Ne7 13. ed, D:d6 
14. Cd4 cu avantaj pentru a lb; 
Constantinopolski - Vâgodcikov. 

corespondenţă 1937) I l. D:d8+. 

T:d81 (După Il... R:d8 12. C:e5 

albul capătă oarecare presiune. 
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de ex. 12 ... NeS 13. Ng5, Ne7 14. 
Cd2 sau 12 .. . Nd5 13. Ng5; Li· 
lientha! - Alehin . 1933) 12. C:,e5, 
Ne4 (mutarea aceasta a lui Rau
zer asigură negrului un joc egal, 
In Ump ce 12 .. . Ne7 13. C:c6, bc 
14. Cd2 dă albului un mic avan· 
lai) 13. Cd2 (dacă 13.13, Nc5T 
14. Ne3', N,e3+ 15. Te3, Tdl+ 

16. R12. N,bl! 17. Cg6+, Ce4+ 
negrul obţine un avantaj clar; 
de considerat însă este 13. Ng5. 
Ne7 14. Cd2 ') 13 ... Ne7 t 4. C:e4, 
C:e4 Cu egalitate depUnă; Riu
m in-Ragoz~n. Moscova 1938. 
Din cauza acestei variante ega
)izatoare, mutarea 6·c3 nu ,poa
te fi ttx:ornandată. 

Prematur este 6 ... b5 7. Nc2 
şi In comparatie cu var iantele 
obi şn u ite , albul a câştiga! un 
tempo. 
După 6 ... Ng4 7. d4, b5 8.Nb3 

sau 8. Nc2 se ajunge la o po. 
ziţie analoagă. iar 6 ... Nel duce 
d upă 1'. Tel, aproximativ la V <l 

rianla principală, dar In loc dr:-. 
7. Tel se poate juca şi dirc.::t 
7. d4. 

(vezi diagrama din col. lI .. fl) 

7. TfI-e l 

Mutarea aceasta este, făr ă 

Indoială, mai ta re decât 7.d4, le 
care negr ul poate răspunde 7 ... 
C:e4 trecând În varianta anall-

zată în comentariul r~miza'nt 

precedent. Alături de aceast;J 
este sa t isfăcător pentru negru 
şi 7 ... Ne7, caTe rlu[lă 8. Tel 
poate duce la pozitia care Uf

meaz<i din varianta p"nc:pala. 
Să examinăm deaCeea o altă 

conlinu2fe li alacul'ui pentru 
alb. 

(vezi diagrama din pag. 289) 

8. d5, Cb8 9. Nc2, Ng4 (ata· 
eul pe flancu l damei 9 ... O-(~ 

10. Te l , co 11 vom exami na In 
comentariul dela mutarea 9-a il 

1) Recomandaţla aceasta a lui 
Keres s'a jucat intr'o pa'ftidă a 
campionatului mol1ldjal pr in cores· 
pondenţă 1947-49. Intre V. Kopr\. 
va . S. Samarlan. Negrul a ob\lnu t 
joc egal În felul unnător 14 ... N~ 
15. C2f3. Ri8! ~6. Cd4, Nc8 17. Te2, 
h6 18. N:f6. N:t6 19. TacI. g6 20. f4, 
Rg7 21. Te3, Td5 şi perspectivele de 
final ale negTujU! sunt chiar ceva 
mal bune. (N. Tr .) 
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albulU'Î; '\.In sistem de apărare 

foarte original ~i deloc rău este 
9 ... h6 10. e4, De8 I I. Cel, g5 
12. Cc3, Ch51 cu contra- joc pe ' 
fla'flcul regelui; Aiehin_Keres. 
Varşovia HI35). 

10. c4, Cbd7 11. h3 jucat 
la timp, deoarece nebunu l ne
griu. nu Se mai poa te re
trage la d7; înbr'o pa rtidă de 
match Bogoliubov-AlehiJl , 1929, 
albul a jucat Il. Ce3, Cf8 12. 
h3, Nd7 13. Ce l la ca re negrul 
a răspu ns cu :n teresanta muta re 
13 ... g5! ~I a obtinut un aTl1 C 

puternic) 11... Nh5 12. Cc3, 0·0 
13. g4 (atacul acesta esffl pre
matu r ~i nu face decât să slă
bească flanc ul regelui; mai bine 
este 13. Ne3 cu intenţia de a oh· 
line in ijiaHva pe flanc ul damei 
cu b2-b4 şi e4-e5) 13 ... Ng6 14. 
De2, h5l (nu însă 14 ... Ce8? 15. 
Nd2, h6 16. Rg2 cu ava ntaj 
pent r u alb, A\ehin -Johner, 1934, 
deoarece negrul n'a put ut să 

joace 15 ... h5 din ca uza 16. Cd l ; 
cu mu tarea din text negru l tn -

19 - T toria dtscnidtriJer În fan 

cepe atacul .pe fl ancul regelu; ) 
15. Ch4, hg 16. hg, Ch7 17. C15, 
Ng5 şi negru l are o inltiaHvă 

durabil ă; van den Bosch-Kmoch. 
1941. 

7 . .•. Nf8-e7 

Mal slab este 7 ... e6 deoa rece 
dupa 7. d4 negru l (pentru a 
prelntâmpina amenin tarea 9. 
N:c6 urmat de d:e) t rebue să 
joace tntâi 8 ... b5 9. Nb3 ~I nu
mai după aceea poate juca 9 ... 
Ng7. După aceasta albu l obtine 
!nsi!. pr·in 10. de o in i ţi a tivă du. 
!1abi l ~. 

8. d2-d4 

Nimic nu dă albului muta rea 
itim i d ă 8. d3, de ex . 8 ... O-O 9. 
Cbd2, Ce8 (cu intenţia de a iuca 
activ f7-IS după 9 ... Ne8 s'ar li 
ajuns la aproxim~tiv aceeaş i po-
2.1·lie ca in varianta principa lă, 

de ex. 10. Cfl, Cd7 11. Ce3, (6 
12. d4, Nf7 13. Nb3 cu llvantaj 
pentru alb; Ahues-L. Steine r, 
1927) 10. d4, ed ] 1. cd, d5! 12. 
ed (mai bine 12. e5, dar si In . , 
acest caz după 12 ... Cb4 negrul 
stă ma l comod) 12 ... Cb4 '13. 
N:d7, D:d7 14. CoS, Dd8 15. Db3 
aS ~i negrul are o pozit:e nf1Î 
bună; A. Steiner-Keres, K-emeri 
1937. 

8. ••• O-O 
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S'a ajuns la poziţia normală 

li apl('ării Kecskemet, In ca-re 
albul stăpâneşte ceva mai mult 
spatiu, li 1 limp ce negrul are 
avantaj de desvoltare şI n'ar~ 

slăbiciuni 

Albul poate alege, In conti 
nuare, Intre două sistt>ffioe dt! 
desvolta re complet deosebite. cu 
sau fără Inaintarea d1_d5. 

9. Cbl-d2 

Inaintarea 9. d4-d5 Intr'o po. 
zitie asemănătoare a rost ana
llzaHi deja In comentariul del OJ 
mutarea 7-a a albului. In p!us' 
fată de aceasta, adăugăm un 
P.xemplu din prattlcă: 9 ... ebB 
10. Nc2. c6 11. c4. Dc7 12. Cc3. 
~d (mai bun este, dup~ cât :ie 
pare. sistemul de apărare In
dica t in comenta ri ul am:ntlt 
mal sus, In legătu r ă cu mutarea 
Nd7-g4, deoarece acllvitatea pe 
care o manlfestă negrul pe flan
cul damel nu dă rezultatele aş_ 
teptate) 13. cd, TcS 14. Ne3, 

Cg4 15. Nd2. Db6 16. TeZ. D:b2 
17. Tbl. Da3 18. T:b71. T:c3 19. 
N:c3, D:c3 20. ObI cu avantaj 
pentru alb; Keres-Raud. Pernau, 
1937. 

(vezi diagrama din col. II- a) 

9. ... e5:d4 

Un aspect original a l apă. 

rări! Kecskemet survine după 
9 ... Ni!8 cu i ntenţia de a conU
nua după 10. CfI , cu 10 ... ed II. 
cd, dS! Nimic nu dă 10. N:c5. 
N:c6 Il. de, de 12.C:eS, N:e4 13. 
C:e4. D:dl 14. C:f6+. gf 15. 
T:dl. re cu joc egal. lInosko-Bo-

. ' rowschL-Alehln, 1933. O mutare 
bună este Insă, după cât se parE', 
10. h3!; dacă acum 10 ... ed 11. 
cd, dS, atunci 12. e5 dă albu lu i 
avantaj; deasemen i 10 ... Cd7 II. 
Cf l . f6 12. Ch4. Rh8 13. crs. 
Nf7 14. g4 dă a lbulul un joc 
mai favorabll , L. Sleiner-Kmoch. 
1927. După cât se p3re, siste
mu l complet Inchis nu este re
comandabi l pentru ''lE'.gru, deşi 

e l poate evita o pozllie ma i 
proaslă. 

Aproximativ acelaş sistem de 
,apărare alege negrul şi după 

9." Rh8 10. h3, NeS; L. Steiner: 
Al ehin. 1927, in timp Ce 9 ... 
TeS dâ albulul posibilitatea 
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schimbului des tul de favorab;1 
10. de, C:e5 (sau 10 ... de II. 
Cfl Cu joc bun) Il. C:e5. de 12. 
Cf3 cu un m:c avantaj pentru 
alb, Thomas-Przeplor:<a, 1929. 

Mutarea din t-ext este, după 
cât se pare, cea mai bună, de
oa rece ea permite negru!ul să 

obtmă Iln contra-joc mult mai 
activ decât după 9".Ne8 sau 9 ... 
Te8 (re lativ la aceste mutări, 
vezi şi rubrica 3. comentariu l la 
mutarea 6·a a negrulu :, conti
nuarea 6". Ne7. varlanta 2). 

10: c3:d4 Cc6-b4 

M'lltarea aceasta care ame· 
nlntă Cd3 consUue Ideia schim
bului precedent făcut de irlegru. 
Albul ,poate conHnul:l aC\lm in 
diferite feluri, dar nu poate ou
ţine In niciun fel un avantaj 
reaL 

II. Na4-b3 

o altă pos!b:litate este 11. 
N:d7,. D:d7 12. Db3 (Ifl partida 
Yales - Romanovsk i, Moscova 
1925. albul a jucal 12. Cfl. dar 
după 12 ... c5 n'a obtinut nimic; 
mai logic este Insă 12 ... d5, de. 
oarece alături de alte continuări, 

negl1ul poate alege şi atacul 

R:e3, f5 cu şanse bl:ne) 12".a5 
13. a3 .. Ca6 14. CrI. d5 15. e5, 

• Ce4 cu joc aproximativ egal; 
Smlslov·l(eres, Leningrad 1941. 

Nu prezintă vreun periooJ 
pentru negrul n~ ci I I. d5, la care 
In partida L. Ste:ner-Keres, Var
şovia 1935, a urm at II ... Cd3 
12. Te3, N:a4 13. D:a4 Cc5 14. 
Dc2, Cg4 15. Te2, Te8 16. h3, 
Ce5 17 C:e5, de 18. CC4, f51 cu 
contr1a - joc puternic. In orice 
caz ?'( 'I'ste variante dau uri joc 
foarte Interesant. 

Il. "_ 
12. Cd2-fI 
13. Cf1-g3 

c7_c5 
Nd7_b5 

d6-d5 

Se poate juca ş i Intâi 13 ... C4 
14. Nc2, C:c2 15. D:02, d5 cu 
aceeaşi pozijie . 

14. e4-eS ... 

tăios 12 ... Cd3 13. Te3, C:f2 14. Acum nu este favorabil pen-
R:f2, Cg4+ 15. Re2. C:e3 16. tru negru sI sacrifice un pion 
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prin H ... Ce4 15. C:e4, de !fi. 
T:e", Nd3 17. Te3, c4 li. a3. c~ 
19. ab cu avantaj pentru alb . 
Euwe _ Keres,match 1939/ 40. 
deşi 19 ... Nc2 ar fi dat încă bune 
contna-şanse. 

Deaceea mai bine este 1·4.. . 
Ce8 15. CI5, c4 16. Nc2. C:c2 
17. D:c2, Nd7 cu şanse de atac: 
pentru alb pe flancul regelu·i, 
pentru negru pe flancul damel. 
Deoarece albul :n'are nehum11 de 
atac, şansele negt'ului nu sunt 
mal rele. 

Dealtfel, pentru negru este 
mai bine să forţeze aceast ă 

oontinu·are lncă dela mutarea 
13.a prin c5-c4. pentru a \i.psi 
pe alb de contil1u!rÎ In genul 
14... Ce8 15 .• 3, Cd3 16. Te3 cu 
păstrarea nebunului b3. Părerea 
lui Euwe că ş i In acest caz po
zitia albului merită preferin!ă , 
este, după cât se pare, prea op. 
timistă. 

2. 

1. ed eS 2. ef3 Cc6 3. NbS a6 
4. N.4 Cf6 5. O-O d6) 

(vezi diagrama din col. I1·a) 

6. Na4;c6+ 

Mutarea aceasta, care .duce 
III van.anle foa rle ascuţite, con
stitue una d~ntr-e coÎt.tinuărlle 

cele mai primejdioase pentru 
negru. Negrul poate evlta 
aceste complicatii trecâ·nd În 

apărarea Steinltz, dar ('um se 
ştie, aceasta ii dă un joc. 'stân
ienit şi o apărare grea. 

6 ... b7:c6 

7. d2-d4 .. ' 
Albul trebue să continue ener

glc, . deoarece altfel işi spune 
cuvântul forta perechii de ne
buni a negrului, de ex. 7. Cc3. 
N~4 8. d3, Ne7 9. Ce2, Dc8 10. 
Cg3, h5! cu avantaj pentru ne
f!IlU; Nedzv.edski - Keres, Tallin, 
1936. 

(vezi diagrama din pag. 293) 

7 . ... 

Schimbul 7 ... ed duce după 8. 
C:d4 la o variantă ndavorabiJă 
/a apărării S"teinilz, de ex. 8 ... 
Nd7 9. Df3! cu amenintarea 
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10. eS, sau 8 ... c5 9. Ce2, Ne6 
10. Cbc3, Ne7 Il. Cg3 cu avan· 
taj pentru alb; MitcheU· Sulthan 
Khan, 1931. In a fară de aceasta 
~ i 8. D:d4 este o contJn ua:re bu . 
nă pentru alb. 
Rău este ŞI 7 ... Ng4 dIn ca uza 

R. de, C:e4 9.h3 cu joc bun pen
oru alb. 

Pos i bilă este mutarea lui Ci . 
garin 7... Cd7, deşi aci ea nu 
este deosebit de favorabiU, de· 
oarece albul mai poate Ind des. 
vo ita calul damei prin d2 la c4. 
Poate urma: 8. eau (bun este şi 

8. de, de 9. Cd2; interesanl s 'a 
ju-cat In partida AJ.exander
Ka1shdan, 1937: 8. b3, Ne7 9. 
Nb2, f6 10. Ch4. g6 II. De2 · la 
care negrul ar fi t rebuit să răs
pundă cu II ... Cb6 ru joc apro
ximativ egal; In partidă negrt1 1 
! jucat Insă 1 L .. f5 şi după 1'2. 
der, N: h4 l3.te6 a căzut sub un 

atac ·puter.nîc) 8 ... [6 9. Cc4, a5 
10. Te l, Cb6 I l. Ce3. Ne7 12. c4 
ş i albul are o poziţi e ceva mal 
bună; Ra uzer-Savifki, Lenin
grad , 1933. 

Muta rea din text este consl · 
derată ca cea ma ta re, dar teo
ria fiU şi - a spus incă ultimul cu 
vânt asupra variantelo r care 
survin In conti nua re. 

8. Tfl·et 

O altă muta re destul de fa
vorab:Iă este aci 8. De2, după 
cart! răspunsul 8 .. . r5 este dea
semeni fortat. 
După aceasta sunt posibile 

următoarele variante: 

1) 9. de (nefavorabil) 9 ... dS 
10. l dl (complet slab este 10. 
e6, Nd6 Il. Cd4, O-O cu avan 
taj pentru negru; Weissgerber
Keres, 1936; dea semeni· 10. Cb 
d2. Ne5 11. Cb3. Nb6 12. Ne3. 
e5 13. Cfd2, C :d2 14. C:d2, O-O 
15. f4, a5, Dake - Reshevski, 
1938, d ă avantaj negru lui ; de 
considera t este ~i direct 10. c4) 
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1) 11. Ne3, f41 12. C:c6 (rău 

este J2. N:f4. O-O 13. Ne3, C:f2 
14. N:f2, T:f2 Cu avantaj pen
tru negru) J2 ... fe 13. ~:d8, d 
14. lUi, feO+ 15. R:el, Nf2+ 
16. Rfl. Tf8 cu pozitie egală, 

care duce după 17. D:d5, Nc5+ 
18. ReI, Nf2+ 19. Rf1 la remi· 
d prin şah etern. 

2) 11. c3, O-O (după Il... OM 
12. f3 se ajunge la varianta 
pri·nclpaJă; o ordine mal exacU 
de mutări pentru alb este Ins~ 

11. f3, Dh4 12. c3, ceeace excl u~ 
de posibilitatea 11... 0.0; daci 
tns! negrul joacă 11...CgS, a
tunci este suf:c:ent de bine 12. 
Rhl) 12. f3, Cg5 13. Rhl (rău 

este 13. Ne3, f4! 14. Nf2, Nb6 
15. Cd2, c5 cu avantaj pentru 

negru; Rablnovlci-Romanovsky, 
Leningrad 1938), 13... N:d4 14. 

. N:g51, 0:g5 15. cd, Tb8 16. b3, 
Oh4 17. Cc3! cu avantaj pentru 
alb. deoarece contra-şansele ne· 
grului pe flancul regelUI nu 
compensează slăbiciunile sale 
pe flancUl damel; Sneghl rev. 
Eltov şi Smislov contrta Leven
f:ş, Moscova. 1938. 

11. 12_13 

Oupă II. g3, Oh3, Vâgodcl. 
kov da. următoarea analiză: 12. 
C:c6, NcS 13. Ne3. f4! 14. N:c5, 
Ng4 15. Od3, C:c5 16. Of(, Oh6 

cu atac puternic şi şanse mal 
bune pentru negru. In loc de 12. 
C: c6 Fine recomandă 12. 
Cc3! şi dă urmatoarele va· 
rlante: 

1) 12... C:c3 13. bc, Nb7 14. 
0e6 cu avantaj pentru alb. 

2) 12 ... c5 13. Ce2! (13. C:d5, 
cd 14. C:c7+, Rf7 15. C:a8,Nb7 
dă negrului un atac puternic, 
13 ... C:f2 (sau 13... c6 14. Cf4, 
C:c3 15. bc. Og4 16. [3 cu a
vantaj pentru alb) 14. R:g2. d·t 
15. Cd5, Nb7 16. c4, 0:h2+ 17 . 
Rf3 cu avantaj pentru alb. 

3) 12 ... C:f~ (fa 12... Nb7 sau 
12 ... Nc5 urmeazâ 13. Cce2 cu 
ameninţările foarte neplăcute 

14. Cf4 şi 14. f3) 13. R:f2, O: 
h2+ 14. Rf3 şi 'llU se vede o 
continuare suficientă a atacului 
pentru negru. deoarece albul a
meninţă. Tntre altele. cu muh
rea foarte tare 15. Thl. 

Din aceste variante reese el 
albul ar fi putut prin Il. g3 si 
obţinâ avantaj. ŞI mutarea diJl 
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t ext esi-e Insă suficient de bună 
şi are avantajul de a putea fi 
utilizată şi după 10 ... Ncfi. 

11. ' .. 
12. c2-c3 

Nf8-c5 
Ce4-f2 

Nimic ·nu dă negru lui 12 ... 
Df2+ 13. ilhI. 

13. g2-g3 

Nu ln~ă 13. Od2, Cd3! 
După mutarea din text ne

grul nu poate lua dama, deoare
ce dup ă 14. gh calul său nu 
poate să ma-i scape; la un re
zultat nefavorabil pentru negr.J 
duce şi varianta 13 ... Ch3 .. \--? 
14. Rg2,Oh5 15. f4. De"aceea 
negrul este sil:t să se retrag5 
cu dama. 

13. Dh4-hS 
14. Ddl -e2 

De considerat este ş i accep
tarea sacrifici ului .14. R:f2, D: 

h2+ 15. Re3, deşi negrul capă_ 
tă pentru figur ă doi pioni şi 

oarecare alac; Banci - Osmo
Iowski-Estrin, Moscova, 1945; 
albul a reuş i t să -şi realizeze a
vantajul material. 

Şi după mutarea 
cui este tăios. 

14. 

15_ RgI-g2 
16. c3:d4 

din text jo-

CI2-h3+ 
Nc5:d4 

15_14 

Aei se Incheie an-al:za lui 
Belavenet In "Oeschider<,a mo. 
dernă", cu aprecierea; ,,0 po
zitie foar te tăioasă, dar mai 
bună pentru alb". 

Numaj ţe baza acestei anali
ze, fără exemple din practica 
maeştrilor, este greu de. dat o 
apreciere definit ivă a aceslei 
poziţii, dar, din punctul de ve
dere al stadiului actual a l teo
riei şahu!ui, apărarea cu 5 ... d6 
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urmat de 7 ... C:e4 trebue con
sldertală foarte Indoelnlcă pen
tru negru . Deaceea pentru ne-
2:ru este mai bine sa. treacll rn 
apărarea Kecskemel nu la mu_ 
tarea S-a . ci prin 4 ... d6. sau 
J>rin 5 ... Ne7 6. Tel, d6 

3. 

( 1. .4 05 2. Cfa Cc6 3. NbS a6 
4. Na4 Cf6 5. O-O d6 ) 

6. TII ... 1 

Mutarea aceasta duce In mod 
obişnu i t la a ce leaş' pozitii ca şi 

6. c3, dar exclude varianta de 
remizll 6 ... C:e4. 

Pe de alU parte. lJlegrul poa
te acum schimba nebunul tare 
de alac al albulul prin 6 ... b5 
7. Nb3. Ca'. 

Sli examinlim această posibi
litate, ca temă principală a ana· 
lizei noastre. 

6 .... b7-bS 

După 6 ... Nd7 survin variante 
,pe ca r~ le-am examinat În ru_ 
br1ca 1. 
Trebu~ să atragem. Insă aten_ 

tia că după 6 ... Nd7, mutarea 
7. d4 nu este prea bună d:n cau · 
za 7 ... b5 8. Nb3 (mal bine este. 
probabil. 8. de) 8 ... C:d4 9. C: 
d4. ed 10. e5. de 11. 1 :05+ . 
Ne7 şi negrul are un joc egal , 
chiar la cele mal bune conti
nuărl ale adversarului; Caraz
za-Aleh in, 1927. 

De considerat mai este 6 ... 
Ng4, deoa rece 7.h3, Nh5 Inain
tea rocadel adversaru lui nu este 
complet fără primejd~ pen tr u 
alb, din cauza slăbirII flancului 
regelui său, de ex. 8. c3. Ne:' 
9. d3, Dd7 şi a lbul a re greutăţi 
serioase din cauza ameninţă:-i 

negrului h7·h6 urmat deg7_g~

g4: Lasker - Yanovsky, I 92.t . 
Dacă fnsă albul joacă 7. c3. a
tunci negrul nu trebue să joace 
după şablon 7 ... Ne7, ci origin31 
7... Cd7. de ex. 8. d3. 0[6 9. 
Cbd2. Ne7 cu pozitie cel puţin 

egală ("B:lguer"). 

Negrul poate juca şi 6 .. . Ne7, 
ceeace du.ce la o pol-Itie deja 
c unoscută (1 . e4 e5 2. cr3 Cc6 
3. Nb5 ,6 4. N,4 Cf6 5. O-O Ne7 
Il. Te l d6, etc..) PoslblilUţi!c 
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PQzHie dintr'o variantă pe car~ 
am dat_o ma i Înainte In rubr:ca 
1, când am exammat răspuns:.! 1 

9 ... ed ; adi ne vom Indrepta a
tentia spre apărarea Kecske
met) 9... Nea (In ,partda E. 
Steiner - Alehin , 1927. In care 
a fost utilizata pentru prima 
oarl apăr~rea Kecskemet, ne
grul Il jucat 9 ... Rha ş.j numai 
după 10. h3 a f ăcu t mutart:a 
Ne8; deplasa rea aceasta a re
gelui a pemlls Imă albu'lul să 

obtină o mică inlti.atlvă printrfo 
combinaţ ie .de schimb: II. N:cG, 
N:c6 12. de, de 13. C:e5. N:e4 
14. C,<4. D,dl 15. T, dl. C,4. 
16. Td7: deseOri s'a utilizat şi 

9 ... Tea. Ia care cel mai bun 
răspuns pentru alb esle 10. de, 
etc.) 10. CfI (fă ră tndol ală mai 
bine este 10.h3. Cd7 11. CI I. 16 
12. Ch4. RhB 13. C15. N!7 14. 

1:4. Cb6. 15. Nc2. TeB 16. C l g~. 

Nfa. ca In .part:da L. Stelner
Kmoch, 1927, in ca re, dupa 
Gnlnfeld. albul fir fi putu t ob· 
ţine evantaj prin 17. d5, Ce7t8 
b3; continuarea 10. N:c6. N:c6 
II. de nu dă n:mlc albulul. cum 

am 8111tal d~ja In varianta 1) 

10 ... Cd7 (cea mai s~mpl1 calp 

·de egalare este 10 ... ed Il. cd, 

d5 12 .• 5. Ce' 13. Cg3. C'g3, 
Kunerth _ Ellskases, 1930). 11 

Cg3. RhB 12. Ne3. 16 cu pozlI'. 
aproximativ egală. A~bul ar fi 
trebuit să conbinue cu 13. Nc2 
sau 13. d5; Astalos-Ahues, 1927. 

7. Na4-b3 Cc6-as 

Ideia 30p ărărli negrului constl 
cum am arătat de jaj tn elimi
narea nebunului b3. 

La ~ral!"ea obişnuită duce 
7 ... Ne7. 

8. d2-d4 Ca5:b3 

Rău este 8 ... ed din cauza 9. 
e5. d. 10. c,es. Ne6 11. C,171 
cu avantaj evIden t pentru alb. 

9. a2:b3 Nc8-b7 

Răspunsul acesta este aproa
pe fortat. deoa rece după 9 ... 
Cd7. In afa ră de 10. de. C:e5-
(sau 10 ... de? II. DdS) II. Cd4. 
albul poate juca cu succes şi 10. 
Nd2!.de ex. 10 ... Nb7 Il. NaS. 
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, 
Ne7 12. Ce3. O-O 13.CdS. N:d5 mei) 12... De7 13. Cc3 ~nu Insi> 
14. ed cu pres:une. J 3. D:g7, 0·0-0 14. Ng5. C:g5 ~ 

10. Ncl_!!5 

După mutarea liniştită lU . 
Cc3 este Jj:ne la ... Cd7. de ex. 
II. Ng5. 16 12. Nh4. Ne7 13. 
CdS. O-O. 

Merită o serioasă cOnsidera_ 
ţie mutarea 10. de. dar. ea nu 
oferă totuşi şanse albului de a 
obţine avantaj, din cauza 10 ... 
C:e4!. de ex. 11. ed (sau Il. 
Ce3. dS 12. Cd4. Dd7 13. e6. 1. 
14. Dg4, 0-0-0 15. D:e6. ca în 
partida Yates - Yanovsky, 1924, 
In care, după AJ.chin, .negrul a~ 
fi putut obţine avantaj 'prin 15 ... 
c51 16. D:d7+ . 1:d7 17. C:e4. 
de 18. C15. g6) I l... N:d6 13. 
Dd4 (ia 12. Cc3 urmează sim
,]>I u 12 ... O-O, deoarece albul nu 
poate lua de două ori la e4 din 
cauza N:h2+ cu câştigul da. 

IS. Te7. Thg8 16. D16. C:13+ 
cu preSl:une decisivă pentru ne
gI'lu; Tartakower recomandă ,. 

1ntr'adevăr, ca ,întărire 14. Og4 
+, Rb8 15. Df5, da'r ş i In 'r 
cest caz atacul negrului com
pen sează cu prisosinţă pionul 
sacrlfoi.cat) 13 ... f5 (nu !nsă 13 ... 
0-0-0 din cauza 14. T:e4. i ar 
după 13 ... c5 pentru obrnerea· 
avantajuluÎ es te suf:cie nt 14. 
D:g7. 0-0-0 15. Dg4+ . Re7 16. 
T:e4) 14. NgS. Dd7! (cu mult 
ma'i tare decât continuarea din 
"ColJijn", 14 ... Of7 15. C:e 4, fe~ 
care dă albulLti după 16. T:e4+,. 
N:e4 17. D:e4+. Rd7 18. Tdl •. 
Tae8 [9. Ce5+ , T:e5 20. D:e5 
un joc mai bun , cu un pion 1n 
plus) 15. C:e4. le 16. T:e4+. 
N:e4 17. D:e4+. RI7 18. Tel. 
l eS 19. Dd5-+-. RI8 20. T.5!. 
r,.s 21. C:oS. DeS 22. D!3+. 
R,g8 23. Dd5+ cu ş/lh etern ~ 
Auerbach - AlehIn. 1922. 

10. h7_h 6 

II. Ng5-h4 " . 

Nimic nu dă albului IL N:f6. 
D:f6 12. Cc3, c6 şi negrul are 
un joc bun datorită perechii de, 
nebunI. in parb:.da Lasker-Ru
binstein. 1923, a urmat 13. d5. 

- e5 14. Dd3. Dd8 15. C:b51. ah 
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16. O:b5+, Od7 17. T:a8+. 
N:a8 18.0b8+. Od8 19.0b5+, 
Dd7 cu şah etern. 

Il. ... g7-gS 

Un joc .egal poatoe fi oblinut 
1n mod simplu pl'n I L. Ne7 
(cu amenintarea de a ,1ntăr.i so
lid centrul cu 12 .. . Cd7), de ex.: 
12. de, de 13. O:d8+. T:d8 14. 
C:e5. g5 (dea semeni 14 ... N:e4 
este greu de răsturnat I·n mod 
direct) 15. Ng3. C:e4 IS. Ce3, 
C :.g3 17. hg, Rf8 cu joc e~a 1; 
dintr'o partidă a lui Rauzer (al
bul), Lerringrad 1933. 

Prin mutarea din text negrul 
p rovoacă mari complicaţii, dar 
est-e Indoelnic daci\ ele li da.J 
un rezultat mal bun decât va
rianta daU mall sus. 

Euwoe atrage aten11a ilsupra 
1 L . De7, pentru a desvoIta ne · 
b'unul la g7. dar muta rea a_ 

ceasta este prea înceată ş i d ă 

albului , de exemplu după 12. 
Cc3, c6 J 3. Dd3 un joc ma: lÎ

ber şi ma~ bine desvoltat. 

12. Nh4-.3 

Dacă 12. de, C:e4 13. ed (13. 
Ng3 duce la o pozilie din va
liant'3 prLnci.paIă) 13 ... D:d6! 
(după 13 ... gh 14. Dd4 albul ca
pătă un alac putern !c) 14.D:d6. 
N:d6 15.Ce3, f5 16.Ng3. O-O·O! 
17. N;d6, T:d6, negrul obtine 
avantaj; Tarrasch -Schlechter, 
mafch, 1911. 

12... Cf6:e4 
13. Cf3:eS ! 

Mai slab este, după cât se 
pz.re, 13. de. din cauza 13 .. . d.5 
(rău este 13 ... C:g3 14. ed+.Ce4 
15. Ce3. 15 IS.c..\; dealtfel ş; 

mut-are'a siunplă 14. hg este su
Hcient maoi tare). 

Poa toe urma: 14.e6, fe 15. 
Cd4 (dacă 15. Ne5, Th7 16.Cd4. 
Dd7 17.f3, at unci, după Tar_ 
rlasch, 17 ... c5 dă negrului a
v.nlaj) 15... DIS 16. Ce3 şi 

acum nu 16... 0-0-0 17. Dg4, 
Te8 18. C:e4, de 19. T:e4! , cu 
avantaj pentru alb, el 16 ... NeS! 
J7. C:e4, de şi negru l are avan · 
laj (18. Oh5+. Of7 19. C;e6 
O:h5 20. Cg7 +. RI7 21. C:h5. 
RgS) 
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13 ... 

Fortat. deoarece după 13 ... 
Nel 14. Cd3 ambele f1ancu rl 
&le negrulul sunt slăbite , fără 
vreo cornpensatie materla tli. 

14. N.3oeS 
IS. Ohl-h5+ 

f7-f6 
Re8-e7 

DupA 15... Rd7 16. Dg4+. 
ReB 17. Ng3 albul mai câşUgă 
ceJ puţin doua f:gurl uşoare 

pentru turn şi obtine astfel o 
compensatie suficlcnU pentru 
calitatea sacrificată . 

16. N:S-g3 

17. Cb!-c3 
18. Tal -d! 

Am urmat pina aci anaEza 
lui Tarrasch, In ca re aprecia re· 
zullateJe matchului său cu 
Schlechter din 1911. Albul are, 
Intr'adevar, o figură mai pUlin, 
dar are In schimb un atac pu. 

ternic. care compensead cu 
prlsoslnţa mateţlalul sacrifica! 
PozlI!a albulu i poale fi consi
derată ca mult mai btmă . 

C. 

(l.e4 oS 2.Cf~ CeS 3.NbS .6 
4. N.4 Cf6 S. O-O) 

5 ... 

După onutărlle Intermediare 
3, .. 86 4, Na4. mularea ac.easla 
este ma: favorabllll, deoarece In 
mulle variante negru l pOate r~ 
losi pozilia plonulul la a6 pen
tru InaIntarea b7-b5, eltmlnAnd 
astfel pres:unea neplllcuU a fle
bunului a4 asupra ca lului 00. 
Pe de altă parte, prin mularea 
bl-bS, negrul lşl 9Ube~te pozi. 
tia de plonl pe flancul damel. 

Dupl 5 ... C:e4 surv:ne o pod. 
lie plină de comblnalii , greu de 
anaHzat, deoarece ambele plrU 
au de ales tntre foarte multo 
conUnuărl. 

Mutarea din text are o lung5 
Istor:e. In tntâlnlrile din secolLd 
trecut, ea era utlllzaU aproape 
fărl exceptie. deoarece, con
fOl1n părerii generale, era con-
9~deratl ca ceao maJ bună con· 
tinuare. Mal târziu InsI p~rer:Le 
s'au schlmbal ~i aplirarea acea- . 
sta a Inceput 51 fie conside
raU ca nefavorabilli negrulul. 
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Este adevărat ca T arrasch a 
Incercat s'o reabll :teze. şi In 
parle a reuşii, dar cercet!rilt:. 
ullertoare au rondamnat-o 

dJn nou. 

Teoria şahisU. modern a con. 
sJderi şll'rlsel e albulul dupa anu

tarea din text ca mal bune. de
oarece resursele de apărare ale 
albulul sunt cons:derale sufi
ciente pentru a respinge pre. 
s:unea negrului, care rezultă 'n 
urma desvoltărll mal bune, un 
dupA obllnerea echll:brulul (li· 
chldarea pres:unll) structura dt: 
pion; generalA se arat~ In fa
voarea albulul 

Un~ 8ulorll:l ll Ins.!!, Intre 
care şi Euwe, se menlln la ce
llUalt punct de vedere ş i apre· 
clazll jocul liber de flguri;1 
Inlliativa care decurge de act 
pentru negru, ca mai va loroa~ 

decit sl5blchmlle sale de p:onl. 
In ultimul IImp au fost găs: te 

unele IntArir l pentru negru, 
care nu sunt fn cA sufi cient cer
cetate şi deaCM:1 deoramdati 
nu este pOs:blJ să dăm o apre
ciere definItivă asupra apllrărll 

"desch.lse" cu mularea 5 ... C:e4 . 

(vezi diagrama din col. II-a) 

8. d2-d4 

Muta rea cea mai tare, cart: 

pune la oarecare IndoialA mu,.. 
tarea precedenta a negrulul. 

Alte continuărl nu provoacl 
negrul ui greutati: 

1) 6.0.2, CcS 7. N,c6. de 8. 
d4 (Ia 8. C:e5 urmead simplu 
8... Ne7, Jirar cont:nua rea 8. 
O,e+, Ce6 9. Tel, Ne7 10.d4, 
0·0 a dus la joc egal In partida 
Wlnawer-Makowelz, 1892.) 8 ... 
Ce6 9. de, Cd4 (Indoelnlc est.: 
9 ... NeS 10. Tdl, Oe7 II. Ce3, 
0·0 12. Ce4, Nb6 13. Cg3 cu po. 
ziţie ceva maT bună pentru alb. 
Walbrtxlt·Bardeleben , 1895; cu 
mutarea d:n text negrul, ellbe· 
rea ză diagonala nehunului Sllu) 
10. C,d4,O,d4 II.h3 (n" Ins5 11 
Tdl, Ng4) 11 .. . Ne7 12. Cd2 cu 
joc aproximativ egal. 

Tartakower consideră tn mod 
greşit pozilia, aceasta ca mal 
bună pentru alb; dup3 12 ... Nf5 
(13.Cf3, 0.4) se aral5 c5 apre-
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cierea ,lui ese mult prea opti- I Din aeeste exemple se Vlede 
mfstă. că Incercarea· de a recâşh:ga 

2) 6.Tel (după 6. N:c6. dc 7. imed iat pionul "e" nu dă nim:c 
Tel. sau 7.De2, mutarea 7... albului. deoa rRce il ol>ligă În 
Cc5 duce la variant-ele pe ca re majoritatea cazur:lor la schlm:-
le exa.minăm mal jos) 6 ... Cc5 bul N:c6, care Iasă negru lui a_ 
mal slab este 6 ... 06 7.d4. e4 vanta jul perechii de nebuni şi li 
8.d5, Ce7 9. Ng5 sau 8 ... b5 9. uşu rează situaţia. 

Nb3, Ca5 10. Ng5 cu avantaj 
pentru a lb) 7. Ce3 (după 7. 
C:eS. Ne7 8. N:c6. dc 9.d4. Ce6 
10. Ne3, o-o 11. Cc3, I6, jocuJ 
este eg:all; h aceeaşi var~antă ' 

duce şi 7.N:c6, dc 8. C:e5, Ne7) 
7 ... C:a4 (mutarea aceasta, după 
cât se pare, nu este atât de rea: 
ca f'leputaţi. ei; mai tSimplu este 
!n orice caz 7 ... Ne7, ca're duce 
la vamanta amintită In eomen
taoiru l 'precedent) 8. C:e5, Ne7 
(nu Însă 8 ... Ce7 9.Df3 sau 8". 
C:eS 9. T:eS+. Ne7 10. CdS) 
9. Cd5, O-O (Mlotkowsky reco
mandă 9 ... Rf8 10. C:c6, de 11. 
C:e7. COS 12. b3. 0 :e7 13. ba 
cu joc aproximatix egal) !O.Cc6. 
d:c Il. C:e7 +. Rh8 12. OhS. li 
acum nu 12 ... Cb6 13. Te4, Dd6 
(se amen i nţase 14. D:h7!) 14. 
b3. h6? IS. Nb2i CdS l6.NeS 
ou câştig, Yates-Conde, 1923. 
ci 12 ... Ne6 13. T:e6, re [4. 
Cg6+. Rg8 IS. C:IB. O:IB 15. 
Dg4. Cb61i 17. 0 :06+. RhB dă 
negrulur oarecare contra-joc pe 
coloana "a" (Keres). 

6... b7-b5 . 

Mai rău este 6 ... Ne7 din 
cauza 7. De?, de ex. 7 .. . r·=) 

(slab este 7 ... d5 8. C:e5, Nd7 
9. N:c6, Ix:. lO.Tel şi negr ul nu 
poate face rocada din cauza 
pier deJ1:1 unei figuliÎ) 8. de, O-O 

9. T dl. Oe8 10. Nb3+. RhB Il. 
Cd2 cu avantaj pentru alb, Las
ker-Waldbrodt, 1896. 

Slab este 6 ... d5 7. C:e5, Nd7 
B.C:17!. R:17 9.DhS+. g6 (dacă 

9 ... Re6 10.Nb3. NeB Il. Og4+. 
Rle7 12. Te l negru·! pIerde ime
dia!) 10.D:<I5+. Rg7 Il. 0:e4. 
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Nf5 12. De3, D:d4 13. N:c6 cu 
poziţie câştigaU pentru alb: 
Constantirnopolsky-Şum:Un, Kiev 
1937. 

O posiblUtate interesantă. aş3 
numita "variantă Riga", sur
vine după 6 ... ed. La pr1ima ve_ 
dere mutarea aceasta este foar
te riscaU. deoarece poz:ţia ca
lului negru pe coloa.n3 .. e" de
vine foarte nesieură; analizele 
ali demonstrat Insă că negru l 
poate evita ce e mai rău. Ol'! şi 

nu se poate face incă o apre
ciere defjn\~,tivă. totuşi se poate 
stabili că albul obţine şanse mai 
bune. 7. Tel. do (mai slab este 
7 ... f5 8. C:d4, Dh4 9. g3, Dl6 
10. N:c6, bc Il. f3. Nc5 12. c3 
cu câştig de figură, MakerlZle
Velflsquez) şi acum albul are 
de ales între două continuări: 

' 

•• li11wm 111 
.1111 IUliU 
1 •••• III , .. ~~ •.. 
.. II Re. 
AlU. lUD' 
,g~l!!I'ilfa I!i 

1) 8. C:d4, Nd6 9. C:c6 (s', 
Incercat şi 9. Oh5, O-O 10". C:c6. 
bc 11. N:c6, Tb8 12. Ce3. Cf6 
Cu avantaj pentru negru; Kup
ehlk-Stelne~ 1927) 9 ... N:h2+ 
10. Rhl (după 10. R:h2, Dh4+ 

11. Rgl, D:[2+ &e ajunge la 
remiză; asupra ' mutăril 10. Rf 1 
ne vom mai Intoarce) 10 ... Dh4 
Il. T:e4+, de 12. Dd8-'h D:d8 
13. C:d8, R:d8 14. R:h2 (după 

schimburi albul are două figuri 
uşoare pentru turn şi doi pioni, 
deci egaJ:tate materdală deplină. 
Din punct de vedere 'pozilional, 
tosă, situaţia albului este de 
preferat. deoarece fillunile sale 
uşoare lşi găsesc Ură greutate 
obiecte de atac, In timp ce tur
nurile negruilui vor aştepta za
darnic oca:z.ia de a putea pă· 

trunde ro poziţia albului ; fn l

fară de aceasta negruJui nu-i 
es"te uşor să-şi Ina10teu: p!onii 
săi In plus pe flancul regelui. 
din cauza slăbic~unii câmpurilor 
negre; negrul mai are neplă
ceri şi din cauza poziţiei nesi
gure 3l regelui său; in general 
se poate spune că poziţia albu
lui este mal bună) 14 ... Ne6 15. 
Ne3, f5 16. Ce3, Re7 17. g4!, g6 
după care albul are două cont!· 
nu.ărl şi anume: 

a) 18. g5, Tag81 19. Nd4. h6 
20. Nf6+, Rf7 21. N:h8, T:h8, 
BerlHn - Riga, corespondentă, 

1906/ 1907. şi negru! a trecut 

peste toate greutăţile, deoarece 

almeninţă, Intre altele, şi 22 ... 

cS cu câştig de figură. 
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b) 18. Rg31, h5 19. gf, h4+ 
20. Rh2, gf 21. Ce2: Capabfan
ca . Ed. Lasker, 1915, cu avan
taj clar pentru alb. 

Dealtfel albul poate, In loc de 
10. Rhl, să joace în varianta a
ceasta ş~ 10, Rfl, ceeace dă Insă 
negrulLri după 10 ... Dh4 un atac 
puternic, de exemplu: .• .t... l1li 

.1111 .1111 
1 .€l ••• 
il .1 .• .!. ••• fiii •••• Ag~. golll 
1I:I€l1!!/ii'1lI \!I. 

II. Cd4+ (sau II. Ne3, o-o 
12. Cd4, Ng4 13. Cf3, Dh5 şi a. 
cwn atât 14. Ce3, Tada 15. Od3, 
N:f3 16. gr, 0:f3. Maroczy
Berger. 190a, cât şi 14. c3, !)5 
15. Nc2. Tad8 16. Re2, Tre8 17. 
TfI, N,13+ 18. gf, C,f21 , Ser
gheev -Iordanski, Moscova 1928. 
dau negruhlj un atac Impara
bll; In .partida prin corespon. 
dentă Rich. Pruun. Keres, J 932, 
n~]!ul a jucat In ulbma va. 
rlantă In loc de 15 ... Tada, all
fel. anume 15 ... Tfea 16. Nd3, 
Te6 . 17. Ne2. Tf6 ş'i l a căpătat 
deasemen-J un atac decisiv) J 1... 
b5 12. Ne3. o-o (dUPă ljeon' 
hardl, 12 ... ba 13. Cf3, Dh5 14. 
C,h2, n,h2 15. D,d5, Dhl+ 16. 

Re2, Ng4+ 17. Rd3; D,el est. 
sufl c:ent pentru remiză) 13. 
Cf3, Dh5 14. Nb3, Ng4 (dease
men' 14 ... e6 15. C:h2. D:h2 16. 
Of3, h5 17. Nf4, Dhl+ 18. Re2, 
Dh4 19. Ng3, 0.7 20. Rfl, Tfea 
21. Rg l, Cg5 este favorabil ne
grulul, conform anali zeI lui 

Leonhardl) 15. D,d5, N,f3 16. 
D,h5, N,h5 17. Nd5, Tae8 18 . . 
Noe4; T,e4 19. g3, f5 20. Cd2, 
Tg4 cu joc aproximativ egal, 
Nyhohn - Leonhardt, 1907; In 
partidă, albul a jucat 21. Rg2?, 
f4! ş ~ a intrat ln pozitie grea, 
in timp ce 2 1. Cf3, N'g3 22. fg, 
T :g3 ar ('1 dus la joc egal 
(leonhardt). 

2) 8. Ng5 (recomandată de 
către Berger In 1909, ca o In· 
cerca re de răsturnare a varian · 
tel RIL!3; rezultatul mutării n!J 
este însă clar) 8 ... Dd6 (sau a ... 
Ne7 9. Noe7, D,e7 10. C,d4, 0.0 
Il. N,e6, be 12. f3, e5 13. Ce6, 
Dd6 14. D,d5, Cf6 15. D,d6, ed 
cu un f.1nal mal bun pentru alb; 
rău este 8 ... f6 din cauza ~l 

C,d4) 9. c4!, de (9 ... Ne6 10. 
ed, N,d5 II. C,d4, f6 12. C,e6, 
be 13. Ce3; 0.0-0 14. Ce4, N,e4 
15. Dg4+, f5 16. D.2, Nd3 17. 
De3 dă albuiui un avantaj clar) 

ID. C,,3, Ne6 Il. C,e4, de 12. 

Cd5. Dd5 (sau 12 ... b5 13. T:e4, 
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ba 14. D:a4. Dd5 15. TeSI l:tl 

avantaj pentru alb: la acelaş 

rezultat duce şi 12 ... Ne7 13. 
N:e7, R:e7 14. N:c6, bc 15. 
Le4) 13. Dc2, Nd6 (sau IL 
Ne5 14. C:e6, b5 15. Nb3, D:g5 
16. T:e4) 14. Nh4, b5 15. C:e6. 
re 16. Nb3, DeS 17. D:cS. N:c5 
18. Taci cu avantaj pentru alb. 

Analizele date mai sus sun! 
ale Jul Berget. 

Krause Ins A a recomandat In 

1921, după 8. Ng5, Ne7 9. N:e7, 
nu 9 ... D:e7, ci 9 ... R:e71 şi a 

dat ca variantă plincipală : 

10. N:c6 (dupA 10. e4, de 11. 

C:e3, Ne6 12. N:e6, bc 13. Cd4. 

C:e31 14. bc, Dd7 15. Dg4 Krau

se s.e 1ndoeşte ca atacul albu lui 
ţ.ă compenseze pionii sacriHca(l; 

noi suntem Insă de părere că 

numai această variantă dă o 

sper-anlă de a răsturna mutarea 

Indrăznea '!ă a regelui negru) 10 .. , 

bc 11. C:d4, Rf8 12. f3, Cf6 13. 

C:c6. Dd6 cu poz·:tle aproxima
tiv egală 1). 

Dacă acceptam că analizele 
lui Krause sunt corecte, atunci 
mal favorabJlă pentru alb este 
var-iania 1. 

3} 8. Ce5 (n ici mutarea " . 
ceasta nu este deosebllde bună; 
următorul contra-joc al negru 
lui a fost .propus de Krause) 
8 ... Nd6 9. D:d4. 0-0 (deas emenl 
jucabi! este 9 ... N:e5) tO. C:c6. 
bc 11. N:c6, NcS şi negrul ob
tine avantaj. 

(vezi diagrama din pag. 308) 

7. Na4-b3 

Mai slab este 7. C:e5, C:e!) 
8. de, d5 (acceptabll este şi 8., 
Ce5 9.Nb3, C:b3 !O.ab, Nb7, de 
ex. 11.Cc3. De7 12. Tel, 0_0·0 
13. Nf4, g5, Meitner - Schlech 
ter. 1899, sau II.Dg4, De7 
12.Ce3, De6 13. Dg3, h5 14,h3, 

(.) O part-idă Dr. Trolanescu
Serg u Samarloan (Camp' onatul CJ.. 
pltalel 1950) a continuat din a.
ceastă poziţ" e in telul următor; 
14. Cd4. e5 15. Ce2, g6 16. Cda, 
Ne5 17. b3, Td8 18. OeI, Rg7 19. 
Db"2. The8 20. Tadl, d4 21. e3?, d3 
22. Cg3. e4! 2.3. C2~4. Db6+ 24. 
Rhl. C;e4 25. C:e4, Nd5 26. Cf2,d21 
27. T:e8, D:t2!! '28. D:d2, D:d2 29. 
T:d2. T :e8 şi albul a cedat. DupA" 
cat se. pare şansele negrului In po. 
zlţla tina:! a anaUzel lui KraUSe 
sunt ,cel puţin egale. (N. TrJ 
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NeS 15. Ne3, h4, Blrd-Albin, 
1895. - In ambel-e cazuri eu 
joc bun pentru negru) 9. ed, 
N,d61 10.0.2 (dacă 10.Nb3, a
lunci 10 ... Nb7 urmat de O-O, 
~a r dacă 10.Te l, atunci s:mplu 
10 ... O-O 1; deasemenl 10.N,bS+, 
Rf81 II.Nd3, Dh4 12. g3, C'g3 
dă negruluJ un avantaj clar ; 
suficient de line este şi 10 ... ab) 
10 ... Nb7 Il. Cc3, 0·0 12.C,e4, 
Te8 cu avantaj pentru negru 
(Fine). 

Interesant este 7.dS, la care 
rJspunsul cel mai bun pentru 
negru este 7 ... ba (după 7 ... Ce7 
8. Tel {legrul trebue să evite 
câteva curse, de ex. 8... CcS 
9. C"S, C"4? 10.Df3, f6 II. 
Dh5+, sau 8 ... Cd6 9.Nb3 cu 
avantaj pentru alb, -sau, Insfâr_ 
şil, 8 ... Cf6 9.C,e5, ba? 10.d6, 
cd II. Cc4 şi chiar cea mal bun ă 

apărare 9 ... d6 10.Ce6, Dd7 ·11. 

Nb3 duce la m are avantaj pen
tru alb; satitsfăcător pentru ne
gru este 8 ... ba 9. T:e4. d6 sau 
8... d6!) 8. de, d6 9. Te 1, Cf6 
(mai bine decât 9... Cc5 10. 
Ne3. Ce6 Il. e4,Ne7 12.Cc3, 0·0 
13. c5 cu presiune; R:c:ht.er-Elis
kases, 1935) 10. e4, Ne7 II. Ce3, 
o-o (s,," II... Ng4 12. C,,4, O-O 
13,Cc3, Tb8cujocegal) 12.D,,4, 

Ne6 13.Cg5 (In partida ZQlloer
Johner. 1938. a'lbul a jucat 13. 
Ng5, dar după 13 ... Ch51 14. 
N, .. 7, D,e7 15. Cd5, N,d5 16.cd, 
Tfb8 negrul are un joc mal bun) 
13 ... Nf5 (de considera t este 
13... Ch5) 14.13, Cd7 15 ed şi 

aoum In loc de 15... N;d7 16. 
DaS, ElIskases - Znosko-Borow
sky, 1937 care a dat albuluî ~
vantaj negrul ar fi .putut juca 
simplu 15... N:g5 cu <ţozitie 

bunii. 

1. .. d7_d5 
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SI aci nu este bine 7 ... ed , 
de ex. 8. Tel, d5 9. Cc3 (foa rte 
tare este şi 9.N:d5, D:d5 lO.Ce3 
care duce la o pozitie care 
ami nteşte o variantă cunoscuHi 
din apărarea celor doi cai, dar 
aci negrul şi_a slăbit in mod 
defavorabil flancul dame!) 9 .. . 
Ne6 (for1at, deoarece 9. de 10. 
N:d5 dă a/bulu/ o pozitie eâş_ 

tigată) 10. C:e4, de 1 LT:e4, 
Ne7 12. N:e6, fe 13.T:e6, Dd7, 
14. De2 şi albul are un avan
taj clar; Bum-Tarrasch, 1907. 

B, d4:e5 

Nimic nu dă albu/ui 8. C:e5, 
C:e5 9. de, Nb7 (bine este şi 
9 ... c6, dar nu 9... Ne6 din 
cauza f2-f4- f5) IO.Ne3, Nc5 şi 
negrul stă b~ne. 

Pe vremuri cea mal ta re mu
tare era consider'.ată 8.a4. a
vând In vedere următoarele va
riante: 

1) 8 ... b4 (sau 8 .. . Nb7 9.tlb. 
>ab IO. T:a8, N:a8 I l. de, CaS 
l2.Na2, c5 13.c3 eu poziţie ceva 

mal li beră pentru alb; PÎills_ 
bury-Soudler, 1902) 9.a5, C:d4 
10. C:d4. ed 11 . D:d4, e6 12. 
Cd2, Cg5 13. Na4, Nd7 14, 
Tel+ , Ce6 15. C13, Ne7 16. 
Dg4 cu avantaj pe,ntru alb; 
PiJlsbuJ1y-Tarrasch. 1898. 

2) 8 ... Ne6 9.ab, ab 10. T:a8. 
D:a8 Il.de, Ca5 12.Cd4, C:b3 
13. cb, c6 14. f3, Cc5 15. 14 cu 
'avantaj pentru alb; W:nawer
Berger, 1883. 

3) 8, .. Tb8 9.ab. ab ·IO.de (s'a 
ajuns la pozitia "normală/" cu 
deosebirea elI Hnia "a" .este 
deschisă şi se a[Jă In stăpâni

rea albulu:; circumstanta acea
sta asigu ră albulUlk avantaju l) 
10 ... Ne6 11.e3, NeS (după II.. . 
Ne7 se arată tare mutarea 12. 
Cd4. deoarece nu merge 12 .. . 
C:e5 din cauza 13.DhS, da r 
bună este şi continuarea ob!ş
",uită 12.Ne3) 12.Cd4 (dacă 12. 
Cbd2. 0,0 13. Nc2, f5 )4 ,ef, 
C:f6 15. ez3 se aJjunge la o po
ziţie aVl8.ntajoas~ pentru ailb) 
12 .. . C:e5 13. Nf4, Cc4 (mai slab 
esle IL Cg6 14. Cc6, Df6 15. 
Ne3, Ch4 16. N:c5. Nh3 17.gh , 
D:c6, ca in partida Schlechter

Făhndrich, 1903, In care albul 

ar f,i Iputut să obtiŢlă un avan

taj clar prin 18.DbS) 14.N:c4, 

bc IS.Cc6, Df6 şi pozitia ne · 
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grlliu este mal llberă; din acea
sta rezult ă că ahtclll cu muta
rea t2.Cd4 nu este favorabll al· 
bului şi că mal favorabilă este 
continuarea 12. Cbd2 cu joc 
mal bun, 

In gener.al, variantele care 
sunt posibile după 8.a4 sunt 
foarrte asemănătoare cu acelea 
care survin fără mutăr.:le Inter
mediare a2-34 şi Ta8_b8 şi pe 
care le vom examina mai 
târziu. 

Mutarea 8.a4 şi·a pierdut 
tosă tx>PUlarltatea drupă matchul 
Lasker-Schlechter, din 1910, In 
care negrul a utU:zat cu mare 
succes vechea mutare 8". C:d41 
9. C:d4, ed, După aceasta albul 
Are de ales Intre două contl
nuăr.; : 

,lIill.. II! 
II IU 1I11U! 
111 II II II 
11111111 II 
AII !lI.1I II 
II!IIII II 
IUII luni lll€llll.II'U!i 

1) 10. ab (mal slab .st. 10. 
D;d4. Ne6 II. e3. eS 12. DeS. 
cum s'a jucat intr'o partidă Las:
ker-Schlechter, 1910, ' In care 
negrul ar fi putut să ob~!n~ un 
avantaj clar prin 12, .. NdG! 13. 
D;~7. Rd7) ID ... NeS! (slab este 

10 ... Ne6 II. ba. NeS 12. Na4+. 
RI8 13. Nc6. Ta7 14. c3 eu 
avantaj pentru alb; Cigorin
Vemmers. 1881) Il. c3, O-O 
(rlupă Il ,., Nb7 12. ('d. Nd6 mll_ 

tarea 13. Dd3 dă a'l.btilul un joc 
bun) 12. ed. Nb6 13. Ce3 (nu 
este maJ b~ne nici 13. Od3. NeG 
14. ba. e5) 13 ... Nb7 14. ba.T;ao 
(Intr'O 'partidă Slol7.-Bogollubov 
negrul a jucat 14... N:a6 11). 
Tel. Df6, dar d upă aceasta al
bul ar fi pulut şă câştige un 
pion Hiră vreun ri sc deosebit 
prin 16. C:e4, de 17. T:e4) f5 
T:a6, N:a6 16. Tel, Nb7 cu· joc 
egal; Lasker-Schlechter\ match 
1910. 

In varianta aceasta albul 
poate juca In loc de 11. c3. mu
tarea 11. Cc3, dar nict aceasta 
nu este prlmejd:os pentru n!:' ~ 

gru; 11... O-O 12. C:e4, de 13. 
Dh5, Nb6 14 .. Nd5, Ng4 cu avao
ta i pentru negru; Berl!n-R.:ga. 
corespondenta 191 1/ 13. , 

2) 10. Cc3 (mutarea Inge
nioasă a ~ul Berger, care este 
Însă mai .s labă decât simplu 10. 
ab) 10 ... C:c3 (POs:bil este. după 
S"ger. şi 10 ... de II. N;dS. Tb8 

12. Ne6+. Nd7 13. N;e4. Nd6 

14. Dh5, g6 15. Dh6. NI8 cu joc 

egal. dar albUl poate juca mal 

tare 12. N;17+. Re7 13. NdS. 
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Nb7 14. N:b7. D:dl 15. T:dl. 8 ... C:d4! cel putin un joc egaL 
T:b7 1.6. Tel cu avantaj; mai 
slab este deasemenJ 10 ... CfS 11. 
0:d4. c5 12. Oe5+. Ne6 13 
N:d5. C:d5 14. Tdl şi acum 14 ... 
Od6 15: T:d5. D:eS 16. T:efl, 
Nd6 17. Tel. b4 18. Ce4. Ne7 
[9. N1!5!, Maroczy-Tarrasch. 
1911~ sau 14". Df6 15. De4, Ne7 
16. T:d5!. 0·0 17. ab. N:d5 18. 
C:d5. Tae8 19. C:f6+; N:16 20. 
0:e8. T:-e8 21. Rfll Schlechter
Perlis, 1911. :0 ambele cazuri cu 
un floa! mal bun pentru alb) 11. 
bc. c5 (In pa rtida Teichman_ 
Vldmar. 191 1. contInuarea li. . 
Ne7 12. 0:d4. 0.01 13. N:d5. Nf6 
14. Od3. Tb8 15. N,3. Te8 a 
daI neg-rulul o pozl~e mal bunA) 
12. ab. Ne7 13. Df3 (deasemenl 
13. cd. c4 14. Na4. O-O 15. ba, 

T:aS fS. c3, Nd7 dă negrulul 
un oarf<:are aV8'1ltaj In final) 
13 ... Ne6 14, cd. Intr'o partid! 
Spl.elmann-T arrasch, 1912, al
hul a jucat 14. T:a6, O-O 15. cd, 
c4 16. Na2, T:a6 17. ba, Da5 18. 
Nb l, dar după 18 ... c3 a căpătat 
o pozi ţIe evident ma.!. proastă) 
14... c4 (după 14... ab 15. T:a8. 
0 :a8 16 .. de albUl are o poziţie 

egală) 15. Na4. 0·0 şi negnuJ 
are un avantaj eVl!dent. 

Aceste variante arată că, duo!! 

8. a4, negrul obţine uşor prllJ1 

roio această eauz; rt".Il!;'Jt.a 8. 
114 aproape a dIspărut d:n prac
tica aduaJă de turneu. 

8 .... Nc8"e6 

Negrul n'are aHa mulare 
pentru a apărIa ;punclul d5. de_ 
oal\ece recomanda lia lui Zuker
tort 8 ... Ce7 dă. alb ului după 9. 
MI (mal slab este 9. CgG. C:g5 
10. N:g5. c6) 9 ... Tb8 10. ab. ah 
11 . Cd41 avantaj, de ex. 1 L .. Cc5 
(dacă I I. .. c5. atunci 12. C:b5. 
T:b5 13. Na4. Nd7 14. f3 cu 
avantaj, ·i.ar la 11 ... e6, Tarrasch 
- Morlimer, 1902, albul răs

punde 12. C:c6! , C:c6 13. N:d5; 
TartakoweJ1 recomanda 11... 

. Nd7. dar la aceasta este tare 
12. N:d5. C:d5 13. Df3) 12. Ng5. 
Dd7 13.Ta7 (10 pariUda dematch 
Tarrasch-Clgorin, Petersburg, 

1893. a lbu l a jucat 13. Cc3, c6 
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14. Dh5, Cg6 15. Tel. Ce6 16. 
Ne3, C:d4 17. N:d4, dar acum 
negrul ar (,j putut egala jocul 
prin mutarea! 17 ... Dg4; deaceea 
TartaKower consideră că 14. f4 
este mai tare decât 14. Dh3; 
mutarea 13. Ta7, ameninţâ.nd 14. 
Cc3, etc., ·pare ma·! tare 
deCât 13. Cc3 urmat de 
f2-(4) 13 ... Tb7 14. Ta8 cu 
avantaj, de ex . 14... c6 17. 
Noe7, Noe7 16. C:c6, D,c6 17. 
N,d5, De7 18. D13, O-O 19. T:c8 
sau 14... Cg6 15. Cc6!, Cob3 16. 
cb (Bef.a-verret). 

9. c2-c3 

M<ularea obişnuUlt Albul arc 
'nsă o serie înJ r.eagă de alle 
posibilităti, Să le exat11lÎ.năm pe 
cele mai Importante. 

I) 9. a4, b4 (şi mal~ simplu 
este, după cât se pare, 9 ... Ca5 
10. Na~, c5 ceeace deja: face În
doelnică mutarea 9_a a albulul) 

10. â5? (aci mutarea aceasta 
este greş ită; ma. bine este lQ. 
Ne3, Ne7 Il. Cbd2) 10 ... Cc5 
Il. Ng5 (ş.i aci albul poate juca 
mal bine 11. c3, C,b3 12. D,b3) 
Il... Ne7 12. Noe7, C,e7 13.Cd4, 
O-O 14. Cbd2, Cd7 15. 14, c5 cu 
·avantaj pentru negru. 

2) 9. Ce3 (mutarea aceasta 
nu este favorabll,ă . deoarece 
dUDă scltimbul la c3, nebunul 
din b3 estle In afară de joc şi 

alâlrnă ameninta rea pierderii lu.i 
pr in c7-c5-c4 StiU ·a6-a5-a4) 9 ... 
C:e3 10. be, Ce7 (după eât se 
pare. mutarea aceasta este mal' 
energică decât conb:nu.area Il 
niş1iIă 10 ... Ne7 11. .4. O-O 12. 
Cd4. deoarece negru! l'lmen:.nţă 

c7-c5_c4 Cll câştl~ul nebl!nulul), 
Ş'Î acum albul are la dispozitie 
două continuări prin~îpale, şi 

.anume : 

a) 11. Na3 (după Il. Ne3 este 
adevărat că nu. se poate Il.. . 
Cf5 12. Cd4. C:e3 13. fe, c5 14. 
Ce6, le 15. Dh5+, g6 16. Df3, 
Ta7 17. c41 cu atac declS"v pen_ 
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De2 este mai slabă din cauza 
11. .. d41. de ex. 12. cd. C:d4 13. 
C:d4, 0:d4 cu joc bun pentru 
negru; Bemsle)n-Tarrasch, Pe
tersb urg 1914) Il. cd, C:d4 12. 
C:d4. 0:d4 13.N:e6. C:e6 14.0i3. 
Tda 15. a4 Şi acum nu 15 ... 0d5 
16.0:d5,T:d5 l7.ab,ab 18. Ta8+. 
Cda 19. Ce4! cu avantaj pentru 
alb, Capablanca-Lasker, Peters
burg, 1914. ci 15 ..• Nb4! 16. ab!. 
ab (16 ... N:d2 17. Tdl. 0b4 18. 
ba) 17. Oc6+. Od7 18. 0:d7+ 
T:d7 cu final aproxl.imativ egal 
(Nenarocov). 

4) 9. Ne3; Ne7 (posibil este şi 

9 ... NeS, dar cel mal tare este 
9 ... Ca5 ID. Cbd2. C:d2 11. 0:d2. 
c5 12. c3. N~7 cu joc bun pentru 
negru; RoseIII_Canal, 1923) 10. 
Cbd2 (10: e3 duce la va
rianta principal1i.) 10... Ce5. 
şi amen,int1i.rile d5-<l4 şi a6_85 
devin nepl ăcute pentru 2.!b. La 
11.c3 negrul nu r1i.spunde Il. .. 
C:b3 12. C:b3 cu control asupra 
punctului c5 şi joc bun pentru 
alb, ci t 1... Cd31 cu c.âştig de 
poion, in urma căruia albul nu 
ob!lne decât şanse Indoelnl!Ce de 
atac. 

5) 9. De2. Gea mal impor 

tantă continuare, alături de 9. 

-c3. Ea a fost utilizată cu succec; 

1n ultimul timp de către Reres 

şi apoi de Smlslov. Jdela .. a
nlantei constă In crearea unei 
presIunI asupra pion ului d5 prin 
TdJ şi -c2-c4. Negrul mai trebue 
să ţină seama de necesitatea de 
a Impiedica pe alb. după schim
bul f,igurJlor uşoare, de a folosi 
slăbiciunea câmpurllor negre d4 
şi c5, având un nebun "rău' li 
e6. 

' 11 ilhlll • 
III 111 IIUIt 
11114111111 II 
11 11110 II 

II 114111 II 
II!.. 1I€l1I 
âOâlllli'OâOI g€lR lIam 

a) 9 .. . Ca5 (după 9 .. . Ne7 10. 
Tdl, Ca5 se poate ajunge la o 
variantă aproape ,ta. fel, de ex. 
11. Cbd2. C:d2 12. N:d~. C:b3 
13. ab. O-O 14. Cd4. c5 15. Cc6. 
Dd7 16. C:e7+, 0:e7 cu joc 
egal. dar se poate juca şi 10 ... 

0-0 li. Cbd2. CcS 12. CfI. Od7 
cu joc egal; 1n partida prin co
respondenţă Bauer·Keres. 1935. 
după 9. Oe2. Cc5 10. Tdl ne
grul a jucat 10 ... d4 11. N:e6, 
C:e6 12. Oe4, Od7 urmat de Td8 
şi albul n'a putut obţine avantaj 
pe coloana .. d") 10. Cbd2 (Ia 10. 
Tdl urmează oei mal simplu 
10 ... Nc5 Il. Ne3. N:e3 12. 0:e3. 
c5 13. c3, O-O ou joc bun pentru 
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negru, dar este pos:b!l şi, 10 ... 
Ne7 trecând In varianta din ca· 
mentariul dela mutarea 9:a a 
negrului) 10 ... C:d2 (nu fnsă 10 ... 
c5? Il. C:e4, de 12. N:e6, ef 13. 
NJ7+ "R:f7 14. D:f3+. ReB 15. 
Tdl. DcB 16. e6, Db7 17. Td5 cu 
atac ,i,mparabiI, ca 111 partida 
prin corespondentă Ad am·Sei_ 
bold; rău este deasemenl 10 ... 
Cc5 11. Cd4 şi amen~nţarea f2-
f4-f5 este gre u de apă r at, de p.x. 
I l... Cc:b3? 12. ab, c5 13. C:e6, 
re 14, Dg4 cu avantaj pentru 
alb) II. N:d2 c5 (nu Insi 11 ... 
C:b3 12. ab cu ameninţarea 

T:a6!) cu joc apro:x:!mativ egal. 
b} 9... Ne? După mutaJTea 

aceasta, prin care negrul cău

tând să se desvolfe cât mal re
pede, pare să jgnoreze ame
ninţările albuhll, sunt posibile 
următoarele variante: 

Albul poate uEliza illtere
SMltll mulare 10. c4, oblinând 
<lupă 10 ... be (10 ... de I l. Tdl) 
II. Na4, Nd7 12. Cc3 un atac 
puternic; partida prin corespon. 

denţă Adam-Malmgren. Negrul 
are fnsă la dispozlţ:e puternicul 
rl.ăspuns 10". Cc5t, de ex. 11. cb, 
C:b3 (de considerat este şi di
rect II. .. ab) 12. ab, 'ab 13. T :a8. 
0:a8 14. 0:b5, O-O şi avantajul 
pozitional a l negrulul este cel 
putin suficient pentru a com
pensa pionul sacrificat (I(eres). 

In pa rtida Keres-Euwe, Mos· 
cova 1948, s'a jucat 9 ... ?\e7 
10. Tdl, 0·0 II. c4, bc 12. N:c4. 
NeS 13. Ne3, N:e3 ~4. D:e3, 
DbB (14... Cb4 15. Nb3, e5 16. 
Ce3!) 15. Nb3, Ca5 16. Cd2 şi 

după 16 ... C:d2 17. T:d2, C:b3 

18, ab albul are avantaj pozl. 

\IanaI. deoarece .ca lul !Său acu

pând câmpui d4 se araU mai 
tare decât nebunul e6 şi In afarlă 

de acea-st a negrul trebue s:i aibă 

in vedere şI ameninţarea f2.f4-f5 

c) 9 ... Cc5 (vezI 1diagrama din 

pag. 316) negrul caută sa lichi· 

deze nebunul b3) 10. Tdl, C:b3 

(dacă In loc de aceasta 10 ... b4. 

pentru a 'Slăbi amoo.inţarea c2-C4 

atunci după 11. Ne3, C:b3 12. ah. 

DeS 13. e4. de 14. be. h6 15. 

Cbd2, Nel' 16. Cb3, O-O 17. NeSI 

albul obline avantaj poziţional; 

Smtslov _ Reshevsky, Moscova 

1948) II. ab. 
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C:g5 sau N:g5) II. Na4, Nd7 
12. e6!, fe 13. N:c6, N:c6 14. 
Ce5, Dd6 15. Dh5+, Re7 16. 
N:g5. C:g5 17. D:g5. ReH IR. 
Dh5+ . Re7 19. 0[7+, Rd8 20. 
Df6+ . Rc8 21. D:h8 albul a 
câşHgat. 

Alte mutâri ale albului in loc 
de 9. c3 n'a.u valoare i.ndepen
dentă şi duc deobicei la variamta 
pri nc i pală. 

9 ... Nf8-e7 

Răspunsul cel mai uzltat şi 

,probabil cel mai bun al negru_ 
lul , după cate se aljunge la 
poz itia de bad a apărării des
chise. 

Albul a rămas puUn In urmă 
cu desvoltarea. dar. pe de altă 

parte, ploniL negrulul ,pe flancul 
damei sun t slăbl!i şi creează a1-
bului posl bilităP de atac. 

Prima problemă pentru alb 
este îndepărtarea calului e4 de 
pc pozitia lui dom.nantll şi even
t llal utiEzarea -slăbiciunilor ne · 
grulul dela d4 şi c5, In timp ce 
fn planul negru lui intră Jrealiza
rea Inai'ntării c7-c5 pentru a II· 
chida .principala slăbiciune pe 
flancul damel . ia r In al doi lea 
rân.d - eliminarea ,wonulu i alb 
e5 prin r7-f6. 

Astfel. planurile celor două 

părti sunt destul de clare. dar 
in r-ealizarea lor pot "surveni 
foarte multe variante diferite pe 
care le vom ~xamina siste. 
matic. 

In prealabil să vorbim despre 
aIte mutări care sunt utilizate in 
afara mutări:t din text 9 ... Ne7. 

In primul rând este de consi
derat co.ntinuarea 9 ... Nc5. care 
este pe ca le de a reveni In modă 
(rubrica 2). 

Negrul mai poate juca şi 9 ... 
Cc5 10. Nc2 (dacă direct 10.Tel. 
atunci după C:b3 II . ab. Ne7 
12. b4. O-O 13. Cd4. C:d4 14. 
O:d4. a5 negrul obllne avantaj; 
Goldenov-Makogonov. Lenin_ 
f!rad 1947) 10... Ng4, dar ma· 
nevra aceasta este prematură şi, 
In ce! mai bun cazI dă negrtJlul 
po·zlti! care pot fi obllnute In 
variantele obişnuite.. 
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Iată câteva exemple din prac
ticll: 

11. Tel cu continuările: 

a) 11 ... Ne7 (prematur este 
II... d4 12. h3, Nh5 13. e61 Cu 

avantaj pentru alb. de ex, 13 ... 
le 14. b4, d3 15. bc, de 16. 
T:e6+. Ne7 17. D:c2, Dd5 18. 
De4) 12. Cbd2 (deasermml 12. 
Ne3, O-O 13. Cbd2, Nh5 14. Dbl, 
Ng6 15, Nf5 dă albului un joc 
ceva mai bun) 12.,. O-O (coo* 
form analizei lui Malkin, nu 
este h:ne 12 ... d4 di n cauza 13. 
Cb3, de 14. C:c5, N:c5 15. Ne4. 
Dd7 16. Db3, N:f3 17. gf cu 
ivantaj pentru alb) 13. eb3 
(mal slab este 13. h3, Nh5 14. 
Cf!. f6 15. e6, f5 16. Ce3, d41 
cu avantaj pentru negru; Ma
nossOJl-Zukerman, 1929) 13 ... 
tCe4 (sau 13... Ge6 14. Dd3, g6 
15. Cbd4 cu avantaj pentru alb; 
Naegeli-Johner. 1930) 14. Nf41. 
15 15. ef, C:f6 16. Dd3, Ce4 17. 
N:c7, Dd7 18. Ce51 cu avan taj 
pentru alb; Alehin-Nimzovici, 
Petersburg 1914. 

In varianta âceasta nu este: 
ljine pentru /l In În loc de 12. 
Cbd2, să joace "Ia atac cu 12. 
b4. Ce6 13. a4. Tb8 14. ab, ab 
15. ra6, Dd7 16.h3, Nh5 17.Nb3, 
TdB 18. Ca3, O-O. ca In partid<l 
Teichman - Tarrasch, 1912, In 
care negrul a obiin ut mai târ
ziu avanta j datorltă slăbiri i 

flancului damel albu lu i. 

b) Il... Ce6 12. a4 (mai rău 
este 12. h3, Nh5 13. a4, Ca5 
t4. ab, ab 15. De2. e6 16. Cbd2, 
Ng6 17. Cfl, Ne7 cu joc egal) 
12 ... Ca5 13. ab, ab 14. Dd3, e6 
15. Cd4, C:d4 16. cd cu joc bU:l 
pentru alb deoarece rocada ad_ 
versarului este tmp:edicaU; 
Bronşte:n • Makogonov, Lenin
grad 1947, 

e) 1 1 ... Dd7 12. Cbd2. Nh5 
(ma~ tare este, prObabil, 12 ... d4) 
13. Cb3. -Ce6 14. Nf5, Ng6 15. 
Nh3 cu joc mai bUJl pentru alb; 
Levenfiş • Alatorzev, Leningrad 
1947. ' 

Numai şahlşfl!or "romanlfcl" 
poate să le 'placă continuarea d. 
atac 9 ... g5, unlzau' câteodaU 
la care albu-1 răspunde cel mal 
simplu 10. Cbd2, Cc5 (sau 10 ... 
C:d2 Il. D:d2, g4 12. Cd4, C:e5 
13, Tel cu avantaj) Il. Nc2. g4 
12. Cd4, C:e5 13. f4,gf 14.C2:f3, 
Nd6 15.C:e5. N:e5 16.C:e6, C:e6 
17. Dh5! cu poziile câşUgată. 
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o idefe inleresanU de a exer· 
clla presiune asupra pion ului 
e5 prin fianchetarea nebunuluI 
regelui a fost propusA de că tre 

V. Makogonov. Partida Banci. 
Osmolowsky • Makogonov, Ba
ku 1945. j!, conUnual: 9... g6 
1O.84!. Tb8 (se ameninla.se ll.ab, 
ab 12.T"S. DoaS 13.N ,d5 şi dacă 
10 ... M, atunci J 1. a5 cu nme· 
nintarea Na4) Il. ab. ab 12. 
Cd4 (de considerat era şi mu· 
tarea slmp11l 12. Nf4, fârl sa_ 
aificiu de pion) 12 ... C:e5 13. 
NI4 Nd6 14. De2. D16! 15. 
N:.5. D,e5 16. g3. O-O 17. Cc6. 
Dg5 IS. ",bB. T,bB şi negrul 
are pentru calitate o pozitie 
foarle proml(lltoare. Cum a a· 
rătat A. ConstantinopolsKY. In 
loc de 18 ... T:b8 negrul ar n 
putut juca şi 18 ... Ne5, dup~ carc 
nu se poate 19. Ca6 sau 19. 
Cc6 din cauza 19 ... C:g3 20. hg, 
D:g3+ 21. Rhl. Dh3+ 22. Rgl. 
Ng4 cu atac decisiv. 

ConHnuarea 9 ... g6 mai tre
bue să fie expt'rlmentaU In 
practrcă . 

(vezi diagrama din col. II-a) 

In pozitia aceas ta (dupll. 9 ... 
Ne7) sunt de considerat o serie 
Intreagă de conttnullri. asupra 
valorii cărora părerile autoriU. 
libr 6unt IncA deosebite. 

Mulli consideră mutarea 10. 
Cbd2 ca cea mal tare, alţii se 
pronunl l pentru 10. Ne3 sau 
10. Tel, in timp ce altii prefera 
10. 84 sau direct 10. Cd4. ca pe 
vremuri Aleh:n. L. Steiner con
sidera ca cel mai bine 10. De2: 
c.âteodaU au fost jucate şi mu
Uri ca 10. Nf4 şi 10: Nc2. 

Este o pl"ObJemâ dificilă de a 
stablll care este cea mal bună 

dintre numeroasele mutări a
mintite mal sus. Ea nu poate 

Ifi rezolvată decât după expe
rimentarea lor timp de multi 
ani In pracUcă. In cele ce ur . 
mead vom da o anălizii a tu · 
turor acesto1'l poslbllltăll, din 
punctul de vedere al teoJl:ei ~a· 

ItIste actuale. 

a . 

10. eb l -dO 

Mutarea a.ceasta li fost cel 
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Ng5 şi a obţinut av3tntaj) 15 .. 
Td8 16.D,d7 + , N,d7 17.ldl,Ce? 
(nu Insă 17 ... O-O 18. Ne3!, N:e:3 
HJ. T:J7!, T:d7 20. N:c6 cu a_ 
vantaj pentru alb: in lJarUtl:I 
Capablanca - Hodgcs, 1916, ne
!!l'ul a con tinuat cU 17... Cba 18. 
CU~. Ne7, dar dup;! 10. Ne3 ~ 

c;ip ilta! o pozTe lllai proas t ă) 

18. Cd4 cu avantaj pentru alb: 
CaJ:ablanca - Chajes, 1915. N<:
gruJ 8 JUC'll a("" IJm J 8 ... Il(i? şi 

după J9. Cb3. NI)6 20. Na3 !J 

căpilta\ o partida evident lllai 
rea. Mai bine ar ii fost 18 ... 
O-O. Ia care Capablan:a fl ve A 

intenţia să răspundă 19. ~e3 ('f1 

joc mai bun, şi nu 19. Cb3 din 
cauza Ng4! 

2) 12 ... 0<15 13.C:c.::':N:c5 I~. 
Nh3, Dd7 15. N,e6, le 16. cd, 
Cd4 17, Ne3, Td8 18. Tel, 
C:f3 + 19. D:i3. N:e3 20. ie cu 
ilvanti1j penlru alb (TarrHsch). 

3) 12... d3 13, Cc5, de 14 . 
D:dB. C:d8 15. C:e6. C:.e6 16. 
Ne3 şi negru! pierde ce! puţin 

pianul .. c". 
Atragem atenţia asupra unei 

posibî1ită(i interesant!'. in poz:1ia 
care se proJuc·~ după 10 ... C:::~ 

11. Nc2. Ng4 12. Te l, prin in

tervert:fe de mutfiri (v.ezi co

mentariul dela J11ul<lrea 9-11 a 

negr,u.!ui) şi anume, i·n loc de 

:lI _ Teoria <iesehi<i.ri[, r in şlh 

12 ... O~O negrul poate juca şi 

12", Dd7 13, CII (sau 13, Cb3, 
Ce6 14. Dd3, Nh5 cu joc e
gal; Bol~5tavsky - Makogotlov, 
Sverdlovc;k 1943) 13 ... T1I8 14 . 
Ce3 (mai tare decât 14. h3, Nh5 
15. Cg3. Ng6 11l. C<14. C:d4 17. 
cd, Ce6 18. Ne3. ro cu L1ll mic 
t1V~Lnt<1j pentru alb; Pinkus

Llienlhal. 1l1<llrhul prin radio 

URSS - USA, 1940) 14... Nh5 
(primejd'os ..... ·51<: 14 ... \I:f3 15. 
D.r3, C e,1 16. Dg3, Cg6 17. CI5 
cu atac pulernic, dar era posi 
bil direct 14 ... O-O I.'i C:g4, 
D:g4. deoarece sacr1iiiciul 16. 
N:h7+, R:h7 17. Cg5-t . D:g5 
dă negruhJÎ treÎ ii guri uşoare 

pentru damă) 15. CfS, Cc6 16 
a4 şi :dbul are pozitie mai bună; 
Bronştein - Makogonov, Mosco
va 1944. 

aa, 

11 . Nb3_c2 



322 PAR'IlDA SPANIOLA: S ... C:e4: 9 ... Nt7 10. Cbd2. 0-11 II Nea (11. Cut; ]1. Tel ) 

Mutarea 11. De2, care este 
cot15idera t ă de către mulţi ca 
cea mai bună, o vom examina 
1n "ubl':.ca bb. Tot acolo ne vom 
ocupa şi de continuarea IL OeI. 

Dintre celelalte mutări' vom 
examina pe ur1m ătoare le: 

1) I l. Cd4, Cd4 (nu însă II... 
C:e5 12. C:e4, de 13. N:e61 . fe 
14. C:e6 cu avantaj pentru alb; 
o greşală grosolană ar fi 11 ... 
Dd7 din cauza, 12. C:e6 urmat 
de 13. C:e4 cu câştig de figură) 
12. cd, C:d2 (mai bine decât 
12 ... f5 13. C:e4, f·e 14. Ne3 cu 
avantaj pentru a lb; Thomas
Yales, 1923) 13. N:d2, e5 14. de 
(după 14. Nc2 negr~l nu conti
nuă cu 14 ... cd 15. [4, [5 16. ef 
cu joc ceva mai bun pentru alb, 
ca In partida' a 4-a a matchului 
Lasker - Schleohter, 1910, In 
care fuseseră făcute şi mtltăril~ . 

suplimentare a2 - 84, Ta8 _ b8, 
a4:b5, a6:b5. -.ci mai tare 14 ... 
c4 15. f4 , f5 16. ef, N:f6! cu a
vantaj pentru negru, ca in par
Uda prin corespondentă Dam
şescu - Cha!upetzky. 1937; par
tida a conbinuat 17. Ne3, Ta7 
18. g4, g5; Incercarea 17. Oh5. 

g6 18. N:g6 nu dă nimic din 

cauza 18 ... Ta7) .14 ... N:c5 15. 

TC1, Te8 (după 15 ... I?b6 În par· 

tida prin corespondenţă Heu· 

ble:~n_O'Kelly, 1937/38 s'a jucat 
16. Oei!, Tfe8 17. Rhl, d4 18. [4 
şi a·lhul a obţinut avantaj) 16. 
T:c5 (mai bine ·este 16. Rh I ur
mat de f4) 16 ... T :c5 17. Nb4, 
Dc7 18. Dd4, Tcl cu egalita te 
deplină; Keres-FLn<" Amster
dam 1938. 

.2) J 1. Tel (aceeaşi poziţie se 
produce şi In varianta cu mu_ 
tarea 10. Tel. după 10 ... O-O 11. 
Cbd2) J 1 .•. Cc5 (putin' ca~ în· 
doelnic, dar poate că totuşi ju
cabil es te IL.. C:d2 12. D:d2. 
Ca5 13. Nc2, c5 14. Dd3, g6 15. 
Nh6, leS 16. Dd2 cu şanse bu· 
ne de atac pentru alb) şi aoum 
albul are .câteva con1inuărl : 

a) 12. Cd4, C,d4 13. ed, Cd3 
(nu Insă 13 ... C:b3 14. C:b3 şi 

albul, controlând câmpul c5, ca . 
pătă avantaj) 14. Te3, Cf4 (Eu
\Ve recomandă 14 ... Cel 15. 
T;cl, c51 16. dc, Tc8 ŞI negrul 
recâştigă pianul cu joc bun, 
deoarece la 17. c6. Ob6 18. Tec3 
urmează 18 ... Nb41) 15. Nc2. 
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cS! şi negrul obtine avantaj; 
Flamberg-Alehin. HH4. 

bl 12. Cf t. C:b3 13. ab. d4 1 
(un minunat sac rificiu poziţio· 

na l de pion recomandal de că
tre Claparede; po9;bll este Ind 
şi 13 ... b4 14. Dd3. Oe8 15. Cg3 
cu şanse aproximallv egaJe; 
Olland - Euwe, 1920) 14. C:d4 
(dul>A 14. cu, Nd5 nc~r u l recâş

tlg3 uşor planu l. iar la reco
rnandalia lui Tartakower 14. 
C ld2. Dd7 15. De2 negrul nu 
răspunde 15 ... f6? 16. ed cu a
vantaj pentru alb, ci 15 ... f5 sau 
liniştiI 15 ... Tfd8) 14... C:d4 15. 
ed . c5 16. dc. N:c5 şi negrul re_ 
câştIg! plonul cu joc bun (ela
pa rede). 

el 12. Nc2. d4! (d upi 12... 
Ng4 13. Cb3 se ajunge la o po
zitic dintr'o partid!!. Alehin-Nim
zovlcl. pe care am exam:oat-o 
In comentariu l dela mutarea 9-<1 
a negrulu i, se amenlnlase 13. 
Cd4 urmat de f2-f4) 13. cd (dacă 
13. Ce4. at unci 13 .. . de ' 14. C:c5, 
N:e5 15. Ne4 . .o:dl 16. T:dl. 
Tad8! cu avantaj pentru negru) 
13 ... C:d4 14. C:d4. 0 :d4 15. 

Dh!) (in partida Lasker-Ta r

rasch. Petersburg 1914. alb ul .1 

jucal 15. Cb3. C:b3 IS. ah, O:dl 

17. T:dl. c5 ş i a c1\ I) ă tat un {l

nal mal rău; In pa rU dele Joss-

Euwe şi Johner~Euwe, 1934, al
bul a jucat 15. De2, Tad8 16. 
Cf3. Dc4 17. D:.c4, N:c4, dea se
meni cu avantaj pentru negru) 
15 .. . Cd3! (deasemenl continua
rea recomandată de către 1 ar· 
,"seh 15 ... gS IS. OhS. Oh4 17. 
0.114. N:h4 18. Cf3. Ne7 d. ne_ 
grulul un joc sa tisfăcător) 16. 
Ce4 (Tartakower recoma nd:i 
IS. N'd3, 0 :d3 17. Ce4, Tad8? 
18. Ng5, N:g5 19. 0 :g5. hS 20. 
De 1, Nd5 21. Te3. Od4 22. 
Cf6+ ' cum au câşllgat consul
tant ii Tmpotrlva lu i RlIb'nşte i n, 

IVarşov ia. 1914; i,n Iloc de 17 ... 
Tad8? negrul poate Insa juca 
mal bine 17 ... Tfd8. cum reca
mandll Tartakawer. sau simplLI 
17 ... Nd5 cu poz.i ţ ie bună) 16 ... 
g6 ( IS ... 0 :.5 17. Ng5! d! albu
lui un atac foarte puternic) 17. 
Dh6 (Solmanls - Keres, Riga 
1944) şi acum in loc de 17 ... 
C:Cl 18. Of4! care a dat albu_ 
lui oarecare atac, negrul aTI fi 
puiul continua simplu 17 ... C:e l 
18. Ng5. fSl 19. ef, N:fS 20. 
N:fS, T:fS 21. C:lS+ . O:fS 22. 
T:el. N:a2 c u un pion In .plus ş i 
joc bun. 

(vezi diagrama din pag. 324) 

II . f7-f5 

L. II ... C:d2 12. 0:d2, fS 
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(mali slab este 12 ... Ca5 13. 
0<13, g6 14. Cd4, c5 15. C:e6, 
fe 16. h4! CII ntac decisiv per.

. tru alb) 13. cf, N:f6 urllleată 

14. Cg5 (In partida Yates - T?r. 
rascb, 1928, a lbul il . continuaI 

14. Df4, Dd7 15. Dg3, Ce7 16. 
Tel, NfS cu joc egal) 14 ... N:g!':i 
15. D:g5, D:g5 16. N:g5. C,5 
17. a4 cu perechea de nebuni !;.i 
final mai bun pentru alb. 

Dacă negrul jOflcă 11 ... Cc5 
alun.ci albul poate oferi un pu' 
ternic sacrifidu de pion cu IZ. 
Cd4! (de considerat este şI 12. 
Cb3, C:b3 13. ab, Ng4 14. Te 1 
cu avantaj pentru aib, ca lrt 
partida [l in Jenevsky-Sozin, Le
ningrad, 1936, deşi In partida 
Yates-Waltuc.h, 1922, dup~ 12 ... 
Dd7 13. C:c5. N:c5 14. Dd3, gG 
15. Ng5, NI5 16. Dd2. N:c2 17. 
Nf6, TeS! 18. D:c2, Ne? negrul 
a obţinut un joc. apro.\: :mativ e_ 

!:rai) 12 ... C:e5 (mai bine 12 ... 
Dd? 13. f4, f5 dar ~i In acest 
caz ellbul păstrea ză un joc ceva 
mai bun) 13.0h51 (tnui sla b 
este 13. f4, Ng4 14. Del. Bogo
liubov - Reti, 1919, dl.'oarece 
negrul nu trebue să joace ca !n 
pantidă, 1"4 ... Nh4 15. 0:e5, TeS 
16. CC6, Dd? 17. f5! cu avantaj 
pentru <lIb, oi mai Iare 14... 
Ced3! Cu avantaj In toate va . 
riantele) 13 ... Cg6 (nu există 

nimic mai bun. deoar~ce cele
lalle continuări pierd imediat, 
de -ex. 13 ... fS sau 13 ... Ced3 14 . 
b4, sau 13· .. Ccd3 '14. C:e6, fe 
15. D'2) 14. 14, Nd7 15.15, RhU 
16. f6 şi albul câştigă (Bogo~îu

bov). 

12. e5: f6 

Parc ma! bună decât 12. Cb3, 
Dd?, care duce la următoarele 
v<lriante: 

Il 13. Cbd4, C:d4 (mutarea 
13 ... Cd8 duce. Ia v::tt1Îanta djn 

text după 14. C:e6, C:e6 15. 
Cd4, c5 16. C:e6, D:e6; Ch.jes-



Thomas, 1923), 14. Cd4 (Ia 14. 
e<l este bine atâ t 14 ... c5. cât Şi 
14 ... f4) 14... e5 15. Ce2 (mal 
slab este 15. C:e6, D:e6 16. f3, 
egos şi acum atât 17. N:g5. N: 
g5 18. 14, Nd8! urmat de Nb6, 
Chajes-Tarrasch 1923, cât şi 17. 
a4, g6 18. Te l , Dc6 19. Ne3. 
Ce6, Chajes-Thomas, 1923, dau 
negrul un joc bun) 15 ... Tad8 
16. CI4, De6 17. Dh5, NeB cu 

JOc egal; l-a part idă a matc.hu
lui Bogoliubov. Euwe. 1928. 

2) 13. Cld4 , C:d4 (nu Insă 

13 ... C:e5 din ca uza 14. f3 ur
mai de Tel şi negrul are pier
<leri materiale pe coloana "eli) 
14. cd (după 14. C:d4, care este 

probabil m:.! bună, se ajunge 19. 

pozilta din va-rian ta l-a) 14 ... 

,SI 15. 13, a4 16. le, ab 17. 

N:b3, fe cu avantaj pentru ne

gru ; a 5-a pa r tidă a malchului 

Bogoliubov - Rub:nstein, 1919. 

3) 13. Te l. a5 (In partida 00_ 

minik - Flamberg, 1919, negrul 

a j ucat 13 ... Cda 14. Ud4, c5? 

la care a urmat 15. Ce6, C:cll 
16. 13, C4g5 f7. h4, CI7 18. N:f5 

C1l eâşlig de pion) 13. Nd3, CdS 

14. Cd4, b4 15. f3 , Co5 16. C:e5, 

N:c5 cu joc egal; Balogh-Rey, 

coresponden l ă , 1932. 

12. Ce4:f6 

In acea stă poz~lie este bună , 

după cât se pare, continuarea 
13. Cg5, Ng4 14. f3 , NeB 15. 
Tel, Nc5+ (deasemenj 15 .. , 
Nd6 16. Ce6, N:e6 17. T:e6 dă 
albului şanse mai bune, 1n spe
cial datorlită perechH de nebun i, 
dar de considerat este 15". DdG) 
16. ilhi , TeB 17. 1 :e8+, D:e8 
18. Nb3, ~i, după Belaveneţ, al_ 
bul are avantaj. Toată aet=astă 

var iantă trebue I nsă ver ificată . 

Con1:nuarea 13. eb3, deşi Da· 
re mai logică deoa.ece des
voIlă figurile de pe flancu l da
mei albului , a fost sup usă In ul_ 
t!mul timp unei revlzu ir! esen· 
lia1e. 

Chestiunea stă in faptu l că 
Inainte vlell1e la muta rea acea· 
sta se răspundea 13 ... Dd7 şi al
bul obllnea un oarecare avan taj 
prin 14 . . Cbd4 (sau 14 .. Pd3, Ng4 
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15. Cbd4. C:d4 16. cd. c5 17. 
Ce5 cu avantaj pentru alb; 
Tar:r&schl 1933) 14 ... C:d4 15. 
C:d4. c5 16. C:e6. D:eG şi albul 
are şanse mal bune datorită pe. 
rechll de nebuni; poate urm:t 
17. Tel. Of7 18. N14. Tad8 19. 
Nc7, TdeB 20. Nb3 cu avantaj; 
Bagoll ubOv - Tarrosch, 1933. 

Mal târe este insă la 13. Cb3 
răsp uns ul 13 ... Ng4, de ex. 14. 
Od3, Ce4 (nu este rău n!.el 14 ... 
Nh5, cum a fost In partida Bo
Jeslavsky_ Euwe. Groningen, 
1946) 15. Cbd4. C:d4 16. C:d4. 
Nd6! 17 . . C:b5 (de considerat 
este şi 17.f4; la 17.Cc6 urmeazâ 
Dh4 18. D:d5+ . Rh8 19. h3. 
T:12 sau 19:93. N:g3 20. hg 
C:g3 şi albul este fără apărare) 
17... N:h2.ţ 18. R:h2 şi Cu mu· 
tarea 18 ... Tf5 negl1ul ar fi pu
Iul crea ameninţări puternice 
hmpotr:va regelui advers, cum :t 
arătat VasUi.ev, In Nmp ce după 
18... ab (BOleslavsky-Levenflş , 
Leningrad, 1947) jocul s'a e
galat. 

La 17.h3, In această variantă, 

urmează 17 ... Dh4 şi dacă 18. 
C:b5, ·atunci C:f2! obligă pe alb 

sa forteze rem:za prin 19. Ng5 
(rău este 19. D:d5+. Rh8 20. 

Ng5. Dg3 21.C:d6. NI3 22.07+. 

f:17 II cAltlgă) 19 ... C:d3 20. 

N:h4. ab 21. N:d3. Nd7; Rago. 
zin-Ravinskl, Moscova 1947. 

Parl:dele a r ătat<c: fac să apre· 
elem şansele celor ' două părli, 
1n variantele care su rvin după 

13. Cb3, ca aprox:maliv egale. 

bb . 

(t.e4 e5 2.Cta Cc6 3.Nb5 a6 
4. Na4 Cf6 5. O-O C:e4 6. d4, b5 

7.Nb3 d5 8. de Ne6 9.c3 Ne7 
tO. Cbd2 0.0) 

1l.Ddl-e2 

După Il.De 1. Ce5 12. Cd4 ne· 
grul nu poate juca 12... C:b3, 
ducru care este posib:1 in VCl' 

rianta II.De2, dar 12 ... Dd7 est·~ 
suilcient pentru egalarea jocu. 
lui, deoarece dama aibă stă la 
el foarte Ii.ncomod. Poate urma: 
13:Nc2 (mai energic este, fără 
tndoială, 13. f4; mutarea din 
text pierde prea mult tl: mp) 13 ... 
16 14.C:e6 (nu Insă 14.b4. C:d4 
IS.cd, Cb7 .cu avantaj pentru 
negru) 14 ... C:e6 (bine este ~ ! 
14... D:e6) lS.Cf3. le 16.C:e5. 
C:e5 17. D:e5, Nd6 cu joc a
proximativ ega l; a 2-a pa rtidă 

a matehului Keres-Euwe, 1939/ 
40. DaT In loc de 15 ... re mai 
bine este 15 ... Taf'B ca re ma; 
cauzează albulul unele neplă_ 

ceri. 
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II... Ce4-c5 

In a~asU pozitie. conslde· 
rând faptul că albul 81 pIerdut 
un tempo limportant cu mutarea 
11.0e2. mutarea II ... C:d2 me· 
dă aCum o serioas3 atenlie. 
de ex. 12.N:d2 (1; 12.0:d2, GaS 
13. Nc2. Cc4 duce la aceeaşi po
zille) 12... C.S 13. Ne2, Ce4 
(după 13 ... Od7 14. Od3, g6 15. 
Nh6 se ajunge la o poalţle din ' 
tr'o partidă prin coresponden!ă 

Keres-O:ckhof. 1935 pe care o 
cxam1năm mai jos; o serioasă 
atentie merită mutarea 13 ... c5 
cu ajutorul d rea negrul poate 
evita variantele tăloase care ur
mează) 14. Od3. g6 IS. Nh6 (d?
că IS. Nel. NfS 16. 0.2. N:e2 
17. D:â . fm, Becker - Euwe: 
1928, negrul obtine fAră greu_ 
lale joc egal) 15 ... C:h2 (la 15 ... 
1 e8 urmează 16.b3 In IImp ce 
16. 0.2. d"pă 16 ... Ng4! a dat 

negrului avantaj 
Retlstab-CQrtlever, 

rn partida 
1938. 

Chestiunea posibiiiUlii sacrl 
fldulul de pion, ca şi accepta
rea aceslu: sacrificiu, rămâne 

până acum neclară . Mutarea 
15 ... C:b2 a fost consideraU 
muUă vreme Ca dub!o3sll. Ana
lize ulterioare şi partide jucate 
au arătat că negrul poate ac
cepta sacrificiul far! riscuri. de 
.x. 16. Oe2, TeS 17.Cd4, NfSI 
(cea mai tare: Inainte se lua fn 
consideraţie numai 17 ... Cc4 18. 
f4, Nd7 [9. Tad l cu atac puter
nic penh1u _pianul saoriricat, 
Bergmann-Grunfeld. corespon· 
den!! 1919, sau 17 ... c5 18. 
C:e6. fe 19. Og4. NfS 20. N:g6, 
hg 2t. 0:g6+. RhS 22.14 . Ta7 
23. Ng5 cu atac decis:v pent ru 
alb: acum Insă albul trebue sl1 
lupte pentru egalare) 18. N:f8, 
HS 19. f4. eS 20. C:e6 (ş; dupa 
20. Cb3, d4. Se/bold - OUhrs .. n, 
corespondenţă. 1934. negrul ob· 
ţine avantaj clar) 20 ... fe 21. 
N:g6. hg 22. 0:b2. TbB şi fina 
lul este simtitor mal bun pen· 
tru negru, Romanovsky-Toluş, 
Leningrad 1938. 

Mutarea 15... C:b2 a fost 

pusă Insă din nou In dubiu de 

conti nuarea lui Averbach Ifi. 

De3! (In loc de Oe2), deoarece 

• 
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la 16 ... TeS 17. Cd4, NfS ('ste 
neplăcut IS.N:fS, T:fS 19. D116. 
arnen in!ând <llat f2-i4 -f5, cât şi 

Cd4-f3-g5. In partida Averbach
Zak. Moscova 1947 a urmaI 
17 ... Dd7 18. 14. Ce4 19. Dg3. 
e5 20. LI! ed 21.1g. hg 22. N:gfi 
cu alflc câştigă tor. 

In legatură cu varianta cu 
mularea 15. De3! RomaJlovsk} 
arăta că "dadi 16... Cc4 <'sle 
posib;1 17. Di4, leS IS. C~5 

ur:lnul de Tad 1 cu avantaj pcn' 
Iru alb; In loc de 17 ... TeS nt> 
grul puate oferi însă un silcrlf"
ciu de cali tate : 17 ... c5 18. N:f8, 
N:f8 după .ca r.c <llacul albulul 
este oprit. p:onul e5 devine o
biectiv de alac, iar ilancul da
mei alb",lo: se a rat ă deascmell\ 
foarte vulnerabil". 

l oa te ac.cslt' variante araU 
că sacdiclul pianului b2 este 
foar,te tăios şi urmă rile sa le nu 
sunl I~ elep l'n dare. Albul pO<l_ 
~el Insti cău ta şi mal devreme 
continuărÎ mai tari. De consi
derat t.'Sle continua rei! 12. D:d2 
(rn loc de N:d2). prin care ne
bunul r ă mâne ta el. iar la Cc4 
este posibila lJlai târziu mula
rea b2·b3. 

Mai puţin favOf'.abil pentru 
negru es te Il... Nf5 12. Tr! 1. 
Ca5 [3. Ccl 4. Ng6 14 . C:e4. N:1'4 
J.1 .. Nc2 cu avantaj pentru alb. 

12. Cf3-d4 

Mai slab <!ste 12. Nc2, d4! 
13. cd. C:d4 14. C:d4, D:d4 sr 
negrul a obţ :nul o pozitie a
proxima ti v tol aliH dt> liber1i '::1. 

In comentariul ddll l11u llrea 
Il-a a II lbulul. var:anln 2.c. 

IL Ce5:b3 ! 

Schimbul acesta care elibe_ 
rează pe negru de Ioa te gre u· 
tă[ile, este posi bil numai dato. 
I l'tă poz itiei dilmel al be la e2. 

Ina: nt e se juca aci 12 ... Dd7 
13. Nc2. f6. ceeace duce aproxi . 
mativ la poz i ţia din partida 
Keres-Euwe. pe care am exami
n.:l l -o In coment:Hlu l dela mu_ 
tarea II-a a albu tui. Poate 
UMna 14.ef. N:f6 15. Cb3. C:d4 
16. C:d4, Ng4 (sau 16 ... TaeS 
17. C:e6, T:e6 18. Ne3 cu avan
taj penfru :l Jb) 17.f3. Tae8 18. 
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Df2, Nh5 şi jocul es le ilp roxi 
mat:v egal. 

1.)1ab este 12 ... C:d4 13. cc!. 
C:b3 (şi 13 ... Cd7 14. f4 dă al
bu lui avan\:lj, de. ex. 14 ... g6 
15.fl4, sau 14... f5 IS.ef. T:f6 
16.r5. Nf7 17.g 4. Znosko-Bo
ro\\"sky - Euwe, 1921 ; nu dă un 
rei uitat mai bun ()enlru ·neg r'U 
nici 13 ... Cb7 14. [4, Dd7 15 
Nc2. r5 16. Cf3, c5 17.de, C:c5 
]8.CI14, g6 19. Tdt) 14. C:b;\, 
e6 15.Nc3, a'::' liS. Tilel. a4 17. 
Cc5 şi albul me lin aVHntaj po
zitiona l ev:dent. 

13. CdH3 

După 13. C:c6, C:e l 14. Ta:rl 
(mai bine decât 14. Tf:cl. Dd7 
15. C:e7 , . D:{'7 16,a4. '1)4 lÎ. 

·Cb3) 14 ... Od7 15. C,,7+ , 0 ,e7 
16.b4 (ClI intentia de a conti nua 
17. Cb3) 1I1l11area 16 ... d'l! d:i 
negrului avantaj; van den 
Bosch-Euwe, malch , 1934. 

13 ... 
14. N,cI-d2 

Posibii esle şi 14. 
14. f4, C:d4! 15. cd , aS 

Od B-d7 

C:c6 
16. 

(s au 
Di2, 

'a4 cu joc arproxilnatlv egal) 14 ... 
0 :c6 /5. Ne3 (după 15. f4 ne
grul poate juca 15 ... Dd7 sau 
15 ... Nf5 16, Cd4, NeS 17. Ne3, 
N:d4 18. cd. Dg6, Thomas-Tar· 

·t~xower. 1932, - în ambele ca · 

ZLl r: Cu joc eg<ll) 15 ... Ni5 16. 
lid!. TfdB 17. 13, NI8 18. Df2, 
a5. Bo tv: nnic-Euwe, Leningrad 
1834, şi acum albu l ar fi pu tu l 
obVne ava ntaj mare cu mu!:J.
rea 19. Taci! 

14. 
15. Nd2-c3 

tc6-d8 
Cd8-b7 

După 15 ... c5 16. C:e6,' C:~G 
17. f4 negrul are unele greu

la Ii din cauza slilbiciun:i cen · 
trului de pioni. 

Poziţia aCeasta este illHoxi 
mativegală, deaceea mutarea 
amlnlîl ă, 14. C:c6, este prob:lbil 
dl,!i bună pentru alb. 

lată câteva ext"!11[llt' pra-etic-e 
de conti'nuări din pozitia a::l 
diagriamă: 16. f4, e5 (dacă 16 .. 
Nftl 17. C:i5, 0:f5, albul obţine 

un alac pulcrnic cu 18. g4, CU1!l 

S' l! ' JUC.l1 intl'O part:dă plin co

!f'spondtn!ă , 1932; de COli si de-
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t aI es'.e şi 16 ... Ng4) 17. C:oe6 
(deasemen i 17. [5, cd 18.' fe, re 
19. cd merită atenHe 17 .. . fe cu 
joc ~proximativ egal; Seibold
Dickhof, corespondentă . 1932. 

b. 

(1.. 4 .5 2.C13 Oc6 3.Nb5 a6 4. 
Na4 CI5 5.0.0 C,.4 6.d4 b5 
7.Nb3 d5 8.de Ne6 9.c3 Ne7) . . 

10. Nc l-e3 

Cu mutarea aceasta albul des
voită o figură şi exercită In 
acelaş timp presiune asupra 
punctelor slabe' ale negru lui d4 
şi c5, dar, pe de altă parle, mu

tarea are ş.i părţi negative. In 
primul rând . ea nu con line nicÎ-o 
a'ffien ~n!are diredă şi datorită 

acestui tapt negrul are o mal 
mare libertate de ac1iune In 
alegerea planului, următor de 
desvoltare. decât dllpă IO.Cbd2. 
In 8'1 doilea rând nebunul aco
peră In mod neplăcut colO<lOa 
" e" pentru figurile albe. In al 
treilea rând. Insăşi poz.iţia nebu
nului este pulin .cam nesigu r ă 

dn cauza manevrei posibile a 
negrului Cc6-a5-c4. 

Este g reu de stabilit raportul 
exact Intre avantajele şi deza_ 
vantajele mutării dân text, dar 
un lucru este clar, anume ca. ea 

este totuşi una dintre cele ma t 
bune in poziţf.a aceasta ŞI, ('11 
toală modestia ei, pune negru
lui probleme grele. 

10 .... 0·0 

Răspunsul obişnu,it, dar re 
cons:'derat este ş i 10 .. . Ca5, de 
ex. 11. Cd4 (după II. Cbd2, 
C:d2 12. D:d2, O-O se ajunge la 
o poziţie din v8f'1ianta 1.a, bb. 
comentariul după mutarea li-a 
a I')egru lul, la care mai ad ău

găm aoi câteva exemple: 13. 
Nc2, Cc4 14. Dd3, g6 15. Nh6, 
C:b2 16. De2, Te8 17. Cd4. Cc4? 
18. f4, Nd7 19. Tael, c5 20. e6 
cu avantaj pentru alb; Y<ltes
Gunsberg, 1914, sau 17 ... Dd7 
18. 14, c5 19. C,,6, le 20. Dg4, 

Nf8 cu joc eg:JI , Kune rlh-Bub
nov. corespon denţă; In loc je 

12 ... O-O ne~rul poate juca şi 

12 ... C:b3 13. ab, dar aceasta 
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este favorabil numai albului. de 
ex. 13 ... O-O 14. Cd4, Nd7 15.b4 
urmat de 16. f4; Gergenreder · 
Şişkin. C(lrespondent ~. 1924) 
11 ... 0·0 (mai slab este 11...C:b3 
12. ab. Od7 13. b4. Monticelli· 
Horowitz, 1934, cu avanta j pen
iru alb) 12. f3, Cc5 13. Nc2 (nu 
lnsă 13. 14, Ce:b3 14. C:b3, Ce4 
15. Nd4. Nf5 cu avantaj pentru 
negru; Keres-Euwe. Stockholm, 
1937) 13 ... Ce4 14. Ne!. C:e5 
15. b4, Cb7 16. 14, Ce4 17. Od3, 
g6 18. f5 şi albul are atac sufi. 
cient pentru pionul sacr'i.f!cat; 
dintr'o partidă prin corespon. 
dentă, 1931. 

Se poate juca şi 10 ... Dd7, deşi 

mutarea aceasta este neobiş· 

n uită. fată exemple din prac· 
tică: Il. Cbd2. C:d2 (după 11... 
Cc5 12. Nc2, 0-0 altllli a obţi. 

nut avantaj !n partida Lionna.is
Crepaux. 1932, prin 13. b4 . Cb7 
14. ,4) 12. O:d2, Ca5 13. Cg5, 
C:b3 14. ab şi poziţia albulu i 

este ceva mal liberă; Yates
Mi1chell, 1924. 

I I. Cbl-d2 

Nil aduce succes 11. Dd3, de 
ex. I!... Ca5 12. Cbd~, oS (dea
semeni continuarea simplă 12 ... 
C:b3 13. ab, c5 a dat negrului 
In partida Retl_Walf, 1922, un 

joc bun) 13. Nc2. Nf5 14. C:e4, 
N:e4 15. Oe2, Cc4 şi negrul a şi 
obtinut o oarecare i nitiativă; 

Schlechter-Rubinsteill. 1918. 

I l. ... Ne6-g4 

I'.:e! mai simplu şi prob<1bil 
cel mai bun .r ltspuns este ! 1... 
C:d2 care duce du.pă 12. 0 :d2 
la următoarele varilţnte; 

a) 12 ... Ca5 13. Cd4 (pozlt;. 
care r'ezultlt după 13. Nc2. Cc4 
am examinal·o deja în va ri an ta 
t , a, bb, duplt mutarea 11-a a 
'negrului şi d~asemenl ac: , 10 

varianta principală, 1n carnen
Itariul la mutarea 10-'8. a nl.'!gru
lui) 13 ... c5? (negrul ar fi tre· 
buit să joace neapărat 13 ... 
C:b3 de~i şi In acest caz dupli 
14. C:b3 albul are o pozi!;:e mai 
liberă) 14. C:e6, re 15. Nc2. Cc4 
16. Od3, g6 17. Nh6. TI7 18. b3, 
C:e5 19. 0t:'3 şi atacul albulul 
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C:e5! negrul obtine un joc bun. 
Mutarea ciin text plJIle negrului 
probleme grele. 

13... Od8:d5 

Mai slal> este 13 ... ' i 14. 
0:c6. fg 15. 0 :g2. Dd7 16. Tiei 
(In parl:da WoU-Tartra:sch, 1923, 
al bul a j ucal J6.Dg3 şi a ob
ţinut deasemcni avantaj dup;i 
16-.. Tad8 17.[3, NI5 18.Rh l ; 

negrul flr fi putul Insă continua 
mai b~ne <'u 16 ... c5, Tarrasch, 
19~3: interesantă este şi mula 
lea recomandata de Fine 16. 
Nh6~: dup~ 16 ... gh 17.f3. Nc5+ 
18. ~h~, Tae8 19. Tael jocul 
albului esle ceva mai b(~11) 16 ... 
Rh8 17. Nd4 şi albul are un a 
van taj clar. Gelder-Romanovsky, 
Ma nnheim 19 14. In aCefls t ă Pflr
t idi! ROlll anovs ky a co nt inuat 
Cll 17 ... Dr5 ş i du p ă 18.eo, ffi 
19· Nd5 a in trat Intr 'o poz i ţie 

p iudu t ă. Euwe recomandă 17 ... 

c5 18.e6,fc, 
aceasl<: d ă 

evident. 

14. Nb3:d5 
15. Nd5:c6 
16. Rg l :g2 
17. a2-a4 

• 
dar şi conlinuarefl 
albului un avantaj 

e4:f3 
f3:g2 

TaB-d8 

Finalul la cilre s'a ajuns este, 
fără Indoială. C'eva mai favora_ 
bil albului, dar esle Ioane în _ 
doclnic dacă ::!lbul poate să-si 

realizeze avantajul. In orice caz 
nu este favorabil pen tru negru 
17 ... î6 din cauza 18. ab. ab 19. 
N:b5, ie 20. Nc4 --!... cu ava llt aj 
clar pentru alb, A lehin-Teich· 
ma nll, l1la.lch. 1921, dar după 

17 ... b4 18. cb, N:b4 19. Tfel. 
Ne6 20. a.5. f6, Keres-\Vildega ~s 
corespondenţă, 1937, cu toa tă 

presiunea de IUI1g3 d u rată, al
bul n'a reuş! t ,<;ă obj ie mai mult 
decât rem iză. 

După câl se pare, In lat de 
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16. R:g2 estoe Imai tare direct 16. 
Tfel şi dacă Tad8, atunci 17.a41, 
după care nu merge 17 ... b4 din 
ca uza 18. eb, N:b4 19. Tc4 
(Averbach-). 

e. 

1. e4 e5 2. ef3 Cc6 3. Nb5 a6 
4. Na4 Cf65. O-O C:e4 6. d4 bii 

7.Nb3 d5 8.de NeG 9..c3 Ne7) 

10. Tfl-et 

Acest atac asupra calul u.J e4 
a fost consli.derat multă vreme 
ca fiind cea mal bună conti_ 
nuare pentru alb. dar după ce a 
fost desco.perită variianla de 
gambit (Bres lay). ea a· tr\ecut iJe 
pla nul a l dOilea. 

Din punct de vedere obiectiv. 
mutarea acea'sta ese prematură 
deoarece atacul asupra calului 
e4 nu este surioient de efici1ce 
pentru ca In schimbul lui albul 
să . şl poată permite să inH1rzie 
cu desvoltarea flancului dame! 
sale, cu care a rămas cOlTIplef 
În urmâ. 

10 .... o-o 
Răspunsul oblşnuJt şi cel mai 

bun . Se poate juca şi 10 .. . Cc5 
I I. Nc2, Ng4 12. Cbd2 şi acum 
coniorm analizei lui MalKin , nu 
12... d4? 13. Cb3. de 14. Ce5. 
N:cS IS. Ne4 ('u avantaj pentru 

alb. ci 12... Dd7f (du~ă 12 ... O-O) 
13. Cb3, Ce4 14. Nf4! . f5 15. el, 
C:ffi 16. Dd3 albul a obţinut 

av.antaj In partida A1eh in-Nim
zovici, Petersburg, 1914) l3.CfI! 
Ş<i poziţia albului este ceva mal 
liberă. de ex. 13. .. Td8 14. Ce3, 
NhS 15. Cf5, Ce6 16. a4 <. u 
avantaj pentru al b; Bronşlein 

Makogonov, Moscova 1943. 

11. Cf3-d4 

Cea mal tă:oasă continuare, 
care nu dă ]o·să albului rezul 
ta lul do~~t. 

După Il. Cbd2 se ajunge la o 
poziţie din var~anta 1, a, aa 
(vE>zl comentariul la mular{>.1 

l1·a a albului, varlanta 2) In 
CRre după I l... Cc5 negrul oh
line !n toate ~~zurile un JOc 
s&tisfăcător. 

Nimic nu dă nioi I l. Nc2, de
oareCe după 11... f5 12. ef, N:f6 
câştiglll de -pion 13. N:e4 nu este 
satisfăcător. 

(vezi diagrama din pag. 33S) 

11 . .•. Cc6:e5! 

NlI'IT)a1t cu mutarea aceasta. 
cu care negrul oferă sacrific iul 
unei figuri şi care duce la va
r,ianta Breslau, negrul obţine un 
contra-joc efectiv şi bogat In 
şanse. 
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După mul<lrea di n text a lbul 
câştigă, Intr 'auevăr. o figură. 

da'r ne/;rul obtIne in schimb un 
atac foarte pll lt'rnjc, care L 
asie-ura. conform s tadi ul ui ri t: 
astăii al leorit'i. cel plI!in Ul1 

joc t!gal. 

12 . .. Ne7-dC 

13. f3:e4 

Nici cea,lalta mulare propusă 
dJ! Lasker, 13. Nf4, nu poate îi 
rf'conlf'~dată pent r u 'alb, de ~x. 
13 ... Cc4 14.N,d6. C,d6 15.1,.6. 
re 16. C.6. or6 17. CJ8. H 8 
18. D,,15~ . Kil8 19. Cd2. C.3 
şi , după Grunfeld. negrul are o 
;107;;il.' 11Ltlern:di de atac. In va-, 
riilnla aceasta mutarea 18. 
D:d5+ esle prf'-<I risc al~ şi In 
locul ei albul trebue să jooce 18, 
Cd2 cu şanse de egalare. 

13 ... Ne6-g4 

n "l1i~ cO~ltillu;He il atacu luI . 
rt'{;{)Il1<JI:dată In special dc cătrt-' 

Tanrat>eh. este 13 ... Dh4, de c'( 
[4. g3 (14. Cd2, Cd4, dă negru 
lui un alac ])ulern :c) 14 .. Dh3 

Ma! slahii este cont' nuarţa şi acurn a-Iâl 15. ed (Mal kin) cât 
r-ecomalldată la tilllflui său de şi 15. Nf4 (AJapin) par apărăr i 

cătr'e Lasker. anume 11 ... c5 l~ . ~ sa t:sfăcăloa re . 
re (dad 13. C:e6. re 14. fe, c4 Mutarea din lext ~sle" mai 

15. Nc2, NelU negrul obţine un bună, 

alac extr~rn de putern ic.) 13 ... cd 
14. (!d. Ng-t 15. D:d-t . Nf6 16. 
T:e5, N:e5 17. D:c5 (mai slab 
est. 17. D,g4. Db6+ ) 17 ... Te8 
18. Dg3, Db(P .. J 9. Rh 1. T e2 
20. Nf4. Tae8 21. Cd2. Dî2 22. 
0 :f2. T:f2 23. 03, Tee2. de
Oa:r.ece acum 24. Ng3. T :g2 2". 
Cel! duce la o pozilie c;iş1igaUi 
pentru alb: Kramer - Griinfeld, 
cl)responden\~ . 19 HI 

14. Dd1 -d2 

Alapin a recomandat pe vre· 
muri 14. Cf3. dar. dupa 14 ... 
C:i3+ 15. gf. Dh4 16. fg, 
D:h2+ 17. Rfl, 0 113+ . negr ul 
ob!i ne un atac ctedsiv. de ex. 
18. R-e2 , de! 19. Dd4, NeS! şi 

câştig a. 

O altă continuare acceptabilă 

pen tr ll a lb, şi probabil mal ~u· 
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"} jdă decât 14. Dd2. este [4. De:!:. 
de ex. I·L. ('5 (după 14 ... Uh·l 
.:dbu! are apa Tarea 15. g3 unmat 
de 16. Nf4) 15. N:d5 (fI1;l! slab 
est~ [5. C:b5. :.lb 16. N:d5. Oh4 
17. TfL Tn6! 18. Nf4, c4 19.C:l3, 
Nc5+ 20. I~ltl, Cd3 2! . C:b5. 
g5 ş i negrul :lre <IV<lnlllJ, con. 
form analizelor lu) Mendes) 15 ... 

>cd 16. N:a.8. Oh4 17. TO. d3 18. 
Df2. D:f2 + 19. T:f2. T,,8 ji 

deşi nt'grlu1 are compells:I(le ma: 
mult decât su[i6;n Iă pentru C.1 -
litatea silcrilic:l I ă. pozita negru' 
lui poate fi :lpărcdă. Poate ur,!np. 
de exemplu : 20. Ni4 , Te~ Ll. 
N:reS, T:e5. Te ichmann-Johll, 

1913 şi aCLIm 22. Cd2, Ne5 23 . 
Rf1 dă un rillfl1 egH1. 

14. " . 
15. h2-h3 

DdB-h4 

Slab ""sle 15, g3 din cauz,l 
15 . ./ Dh5 16. Dg5. Oh3. In va· 

Tî:anla aeeaS!:l clama albă Îm -
pied ică mutarea llect1sară (după 

slăbirea g2-g3) Nf-t. 

kower recomandă 16. Tfl: mai 
:-.lab ('s tI.' [6. N:rl5, efi 17. C:c6, 
C:(6 18. N:c6, Nc5+ 19. Rh2. 
Te6 20. Nd7. N:h3 21. gll, Tg6 
cu avantaj penl ru negru; 
TeiclmHtnn . John, 1913) 16 ... 
T",,6 17. Df2. Ohfi 18. Ilg, D!J2-H 

19. Rfl. Ti6 20. Tl3. C:f3 21. 
gr, Dh r J.... remiză; K ram e !. 

Gr'lirife1d. coresionrlen!ă, 1918 

2\ 15 ... Cd3 16. T<3. de 17. 
T:e4 . Og3 [8. Rfl. Tae8 19. 
Te3. Dh2 20. T:03. Nf4 21. !Ig, 

Dhl - ş! negrul farc remiză 

prin şah etern. 

3) 15 ... Nd7 16. N:d5, c6 17. (vezi di<lgrnJl1a din col. li-a) 

15. e7 _( 5 

Mutan:a recomandată 

Nb3, c5 18. Cf5. N:f5 19. d. 
Cd3 20. Tc3 cu joc aprox:.lla

in . tiv etzal; Wo[[ . Ttlrrasch. 1922. 

~,Coltijn" şi care dă ne::rr'l tlui 
şanse mai bune. Sa examillam 
loluşi şi celplaltc cont Înuări 
ca·re merită aten(ie: 

1) 15 ... Te8 16. Te3 (Tarta. 

:2:z _ Teori, desthideriJor În ~Ih 

Până .Ia o ap-reciere definiti
v!'i, toale vari:.lntele date ma; 
sus necesită o verifîcMe se
ri~ă. dar nu pare probabil ca 
neRTul să rmală ob(î·ne cu Ilju-
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torul vreuneia· din ele un rezul_ 
tat mai bun decât CII ajutorul 
energlcei mutări din text. 

16. Od2·f2 

Foarte primejdios este pentru 
alb 16. hg, cd 17. 012, O'g4 
(mai bine decât câştigul car
tă! li cu 17 ... 0:f2+ urmat de 
Cd3+) 18. Ndl, Og6 19. 0,d4, 
Ne7 20. Ne3, de 21. Cd2, f5 şi 

poz i ţia negrului este de prefe
rat: Wolf-Tarrasch, 1923. 

16 ... DhH6+ 

De ewnsiderat este şi 16 ... 
Dh5, la care Tartakower reco

mand! 17. Te3. Pa-rtida Tekh
mann - John a c~nlinuat: 17 ... 
de 18. hg, C'g4 19. Th3,OJ,3 
20. 0,[7+. H7 21. N,17+. R,[7 
22. gh, cd 23. hg, NeS cu joc 
aproximativ egal. Dar Malk!n 
continu5 cu 17. Nf41,cd 18. Dg3, 
sau 17 ... Cd3 18. hg, 0'g4 19. 
De2!, 0:f4 20. D:d3 cu avantaj 
pentru alb. 

17. ~gU2 Ng4-d7 ! 

Mai slab este 17 ... Cd3+ 18. 
RII, Nd7 (sau 18 ... C,e l 19. hg. 

cd 20. R:e 1, de 21. cd cu aveln . 

taj pentru alb) 19. e5!, N:e5 20. 

Cf3 cu avantaj pentru alb. 

In poziţia aceasta "Colli Jn" 
continuă: 18. CfS, N:f5 19. ef, 
.Cd3+ 20. RII. C,.I 21. R,e; , 
Tfe8+ urmat de TeS cu joc a_ 
proximativ egal, deşi albul mal 
are totuşi de luptat cu greulăţi. 

Tră2"ând concluziile, se poat"! 
spune că In varianta de gam
bit (Brestau), negru:l obţ i ne un 
atac .pdmejdios, care este su
ficient cel puţ~n pentru a com
pensa figura sacrifkată. Dea
ceea nu ,poate fi recomandat sis · 
temuI cu 10. Te l pentru alb. 
ma.i ales că albul are la mutarea 
10-a contlnuări simti tor mai 
bune. 

d 

( 1. e4 eS 2. ef3 Cc6 3, Nb5 a6 
4. Na4 CfS 5. O-O C:e4 
6, d4 b5 7. Nb3 d5 8. de 

NeS 9. c3 Ne7) 

10. 'Ddl.e2 
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Maestrul ungur L. Ste:ller 
cons:deră mutarea aceasta ':a 
cea mai bună, dar ne îndo~m 
dacă albul la o apăJ\are corectă 
a negrului poale obţine cu aJu
torul ei vreun avantaj. 

Ideia mutăr:i este a.ceeaşi ca 
.şi la 10. Tel. anume presiunea 
pe coloana "e", In . special asu· 
pra calu.lui e4, iar În plus, In 
unele variante poate să se ara
te folositoare albu.lui muta
rea Tdl. 

10. . .. Ce4-c5 

Acum 10 ... O-O este puţin cam 
lndoelnic pentru negru. La Il. 
Cd4 negrul poate Incepe atacu l, 
ca în vaTlianta Breslau, cu 11. .· 
C:e5! 12. f3. Nb6, dar după I I. 
Td I ! albul obţine uşor initiati
va, de ex. IL .. Dd7 (de consi · 
derat este şi 11 ... f5 sau Il . . f6 
deoarece după IZ.ef, N:f6 com_ 

blinatia cu mutarea 13. D:e4. 
es te mai mult decât dub:o:!sâ 
pentru alb; la II ... (6 insă . albu l 
ră.spunde s~mplu 12. Nc2. iar. Ia 
11. .. 15. cu 12. Cd4, cu joc bun) 
12. c4, bc 13. N:c4 ŞI după 13 ... 
Nc5 14. Ne3, N:e3 15. D:e3, Cb4 
16. Nb3 unna! de Cc3 albul a 
obţinut un avantaj clar; L. 
Steiner-Ba'logh, 1936. 

După [O... 0·0 au fost uUH· 
zate şi alte continuări, Intre 
ca re In primul rând este de con
!\iderat Il. Nc2, cum S'fl juca t 
In p.1rtida A. Steiner - Bogoliu
bov, 1939. Pa rtida a continuat 
cu. 11. .. (6 (Ia Il... Cc5 Sfi ll I\.. . 
15 este tare t2. Cd4) 12. el (ac
ceptarea sacriH.ciul ui de pion 
dă negrului un joc bun; mai 
tare este deaceea 12. Td 1. care 
forţează In mod prtldic 12 .. . rS) 
12 ... TJ6 13. Cg5 (dacă 13. 
N:e4. de, negrul capă,U avan
taj, dar şi 13. Tdl merită flten _ 
tie, deşi aci va loarea acestei 
mutări este mai mică din cauza 
13 ... Nd6) 13... NcS 14. C,.4. de 
tS. Cd2, e31 16. le, TJ1+ 17. 
C:( I. Dh4 şi pentru ~:onul sa· 
crlficat negrul are compensaţie 

suFicientă In desvoltarea mai 

bună şi În posibilităti de alac. 

Mutarea din text. 10 ... Cc5. 
este mai soEdă pentru negru, 
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deoarece <1cum alblll ~Ire de ale',' 14 Td lOc' c po '," ~ • • '1 li Z !:e ceva 
Inlre rnni pu tine con{inl!3rL 

II. Nb3-,c2 

Dacă aCUlll. Il. Tdl, alune; 
11 ... C:b3 12. ab, O-O [3. M, f6! 
14. ef, 1:f6 15. Ng5, Tg6 cu po 
zitie bună pentru negru; dacă 

16. Ch4? albul c.iştigă. Intr'a" 
devAr, calitatea: 16 ... N:g5 17. 
C:g6. Dd6 18. f4, Nf6 19. Ce3 
C:c5 dar n~!! rll: are lln joc cel 

putin eg;lI (Euwe). 

Nir1f~c nu d ~l albului n:ci Il. 
Cbd2 cu inten tia de a.ocupa 
punctul c5 dl!jpă I L .. C:b3 12. 
C:b3 urmai de Ne3, deoareCe 
ne~rlll răspunde Il... d4! 12. cd , 
C,d4 13. C:d4. D:d4 14. N:e6. 
fe 15. ef3, Dd3 cu joc e~;! I; 

Thomas . Tarrasch, 1927 

II. .. 

Negruî trf!bue să execute a_ 
cea stă 'ina:'nlare imediat. deoa
rece de exemplu după ! 1... O-O, 
albul obtine prÎn 12.Cd43vanlal 
I>ozitional. 

12. TII -dl 

Ma:~ s lab este 12. cd. 1" care 

negrul nu răspunde 12 ... Nc4 13: 

0 ,3. {\i:1 1 14. R:lI, Ce6 15. De4 

cu avantaj pentru alb. ci s:m

plu 12 ... C:d4! 13. C:d4, 0:<14 

mai hună. 

12 
13. De2-e l 
14. Cb l-a~ 

Ne6- cA 
d4-d3 

Dd8_c8 

Mutarea cea !!lai uzitală. dar 
de considerat este şi 14 ... Nd5!. 
de ex. 15. N:d3. N:f3 16. N-e2. 
Nd5 17. N13. N:13 18. T:d8+. 
T:d8 19. gl. Cd3 20. De4. Ce: 
e5 şi pentru materia lul pierdut 
negrul are compensa~je in jocul 
de figuri şi in desvo lta rea ceva 
ma i ])lJna. 

15. Nc2 _bI 

Pozitia din d:agram a este 
foarle corn p~ i cată şi nu po:1te fi 
ap recia t ă nUlJla'~ pe bază de 
considera !ii generale. Pi onul 
negru "d" este departe Înai nta L 
şi frlân-ează in mare măsură 

desvoJlarea albulti, dar. pe de 
artă parte. pionul acesta se ană 
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sub presiunea iigurilor a1be şi, 

In cazu l când este eliminat, al
ou l obtin<! imediat o poz:lie 
bunâ. 

Deci . aprecierea pozitiei d:n 
d1agramă atârnă In primul rând 
de faptul dacă albul poate sau 
nu să câştige acest pion. Să 

examinăm câteva exemple di:1 
practfc1l : 

1) 15 ... Df5? 16. Cd-t, C:d-t 
17. cd. Cc6 18. C:C4, bc 19. Dc3 
cu avan taj clar pellru alb; 
Szabo - Euwe, 1939. 

2) 15 ... Dg4 16. h3 (Bliim:ch 
recomandă 16. C:C4, bc 17. b3, 
da r după aceasta albul nu poato:! 
spe ra la lliJnic mai mult d~cât 

la un joc egal) 16 ... Dg6 17. 
C:c4, Ix: şi pozitia continuă să 

rămână neclară; Sz:ly - Hess, 
1939. Albul ;J ~ontinuat greşit 

18. Cd4? Tct8 19. t'6? şi (]':p,1 

19 ... C:d4 20. ~f+ , D:f7 2 1. cd, 
T:d4 22. Ne3. Te4! a intrat re· 
pede in poziţie p:erd~Iă. In loc 
de aceasta Eu\\"e J"'ecOmambl 18. 
b3! r:menin\ând desf:lcerea ş ! 

d!strugerea pionilor centrali ai . , 
adversarulUi 

3) 15 ... Nd5 (mulare:] lui 
Eu\Vc, care canstilue dupa cât 
se pare ră s punsul cel mai bun) 
16. N;d3 (nu fnsă 16. CcltI, C:d4 
17. cd, Dg4 cu avantaj decisiv 

pentru negTIu; da.că 16. De3. 
Dg4 negrul are contra-joc suii
cienl, iar după 16. b4. N:f3 17. 
gf. la j:~p07.i!ia negrului se afla 
alături de 17 ... Ce6, care dă 

pentru pianul sacrtificfl t avantaj 
pozipona!. şi combinaţia 17 ... 
Df5! 18. be, C:c5 cu l'Itac pu
t'!rnic pentru figura sacr!fica tă) 
16 ... NJ1 17. gf, Cd3 18. T,d3, 
Df5 şi pentru pianul sflcr ificat 
negrul are o vozilie cxcelent:i 
(Euwt!). 

Analizck' aceslea arată In 
oa recare măsur ă r.osibilitătilt' 

pe care le conţin e ]>oziţia din 
diagrama precedentă şi ne fac 
să a jungem la concluzia că a. 
ceastă pozljie este depa rte de a 
fi nef~vorab: Iă negrului. 

Din această cauză considerăm ' 

continuarea 10. De2 ca nu prea 
tare .pent ru alb Şi in orice caz 
mai putin prfmejdoasă pentru 
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negru decât mutărlle ObişT!~ite 

10. Cbd2. 10. N~3 şi 10. Tel. 

e. 

(1. e4 eS 2. Cf3 Cc6 3. NbS au 
4. Nu Cf6 5. O-O C:e4 6.d4 b5 
7. Nb3 d5 8. de NeS 9. c3 Ne7) 

10. NCI-f4 

Albul apără pianul eS şi a
meninjă In legătură cu aceasta 
11. Cd4. dar, pe de altă parte, 
mutarea aceasta pune nebunul 
pe un câmp vulnerabil şi dă ne
grului posibilitatea de a Ince.pe 
un atac ,puternic prin (O ... g5. 

Teoria! .cons i deră mutarea di'n 
te.xt ca nefiind prea tare. 

Cea lIlai Ul.ioasă şi, probabil, 
cea mai bună continuare. care 
foloseşte imediat mutarea pre
cedentă a aKlversaru'luL 

Posibil este tnsă şi 10 ... O-O 

deşi In acest caz negru l are de 
luptat cu mari greutaţ i , de ex. 
11. Cd4, CaS (Intr'o parltdă de 
malch 81ackburne· Zukertort, 
1887. a urmat II ... C:d4 12. 
cd, f6 dar albul a obtinut avan~ 
taj; Euwe atrage atenţia asu
pra posibilităţii 11... Od7) 12. 
f3, CcS 13. Nc2, Cd7 14. Cd2 
(albul poate să câştige ealita~ 

tea prin 14. b4, Cc4 15. Od3, g6 
16. Ce6. DeS 17. Nh6. dar pier
de pianul e5, lasli. negrului 
perechea de nebuni şi lşi sili.
beşte flanoul dwmel, ceeace dA 
negrului chia r şanse mai btme) . 
14... cS IS. CfS, f6 16. ef, N:fSI 
17. N:fS, T:r6 18. g4, Cf8 CU joc 
aproximativ egal; Alehln-El!we. 
1937. 

11. Nf4-e3 

Nil Insli. Il. Ng3, h5! şi ne. 
grul obtine atac decisiv, de ex. 
12. C:g5 (sau 12. h3, g4 13. 
Cfd2, C:g3 14. fg, NcS+ IS. 
Rh2. h4 cu pozitie câşt igaU 

pentru negru; ceva ma i bIne 
pentru alb este 13. Cd4) 12 ... 
N:gS 13. 14, Ne7 14. IS. NcS+ 
IS. Rhl, C:g3+ 16. hg, c'eS cu 
pozitie câştigată pentru negru. 

1 f. gS-g4 
12. Cf3.d2 

Mai slab este 12. Cd4 , C:e5 
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13. C:e6. re 14. Cd4 , Dd6 15. 
Cd2 (nu Insă 15. N:e5. D:e5 .16. 
0'g4, Cf2!) 15 ... Cd2 16. 0' 
d2. Tg8 17. N:e5, D:e5 18. Tfel, 
Df5 cu avantaj pentru negru; 
Trifunovici - Kostici. 1938. 

12. Th8-g8 

De considerat este 12 ... Cg5. 
evitând simpliflcăr!te. Poate ur
ma , 13. 14, gl 14. CoI3, CoI3+ 
15. 0,13, C<5 16. Oh5, Cg4 17. 
Nd4, Tg8 18. Cd2, e5 19. 0,h7, 
Rd7 20. Ng7, c4 cu avantaj. 

Mai slab este 12 ... C:d2 13. 
Cd2, Ce5 14. Nd4, Na6 15. 14, 
gl 16. C,13, CoI3+ 17. 0013. 
OM 18. h3 şi albul are o J.IOzitie 
foarte promitătoare. 

13. Cd2,,4 

Oupă 13. 14, gl 14. C,13. Od7 
urmat de 0-0-0 negrul obtine un 
atac ioarte puternic 

13. 
14. Nb3: e6 
15. Odl:dB + 
16. Cbl-d2 

d5:e4 
f7:e6 

Ta8,d8 
Cc6:e5 

(vezi diagrama din col. l!-a) 

Pozitia aceasta este, dup ă cât 
se pare, ceva mai liberă pentru 
negru, deoarece el are o des'io!
tare mai bună şi, IfJmpOrar, un 
pi>cm In plus, dar la un joc at.ent 
albul poate. Nobabi! să obt1nă 

o ega!are deplină. In part ida 
prin corespondenţ1\ Nagy-Dyck. 
hoff, 1936, a ur!T1 at 17. a4, Cc4 
18. Ce4, bc 19. TIei, e5 20. RII 
şi albul, după ce a trecut .peste 
unele greutăţi, a obţinut remi· 
za. Mai simplu pare însă 17. 
C:e4, Cc4 18. Nc 1 şi albul nu 
este ameninţat de nimic real. 

1. 

( 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 a6 
· 4. Na4 Cf6 5. O-O, C:e4 6. d4 

b5 7. Nb3 d5 8. de, Ne6 
9. c3, Ne7) 

10. Cf3-d4 

Sacr:ificiul 3ct!sta de plan. 
care a ' fost Intâlnit In senzatio
nala pa rtidă Alehin· Fi·ne, 1938~ 

nu dă albului un alac suficient. 
La un joc corect negrul obtille 
cel puţin joc e/.!ill. 

10 .... Cc6:eS 
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Răspuns logic. dar a'ccep tabH 
este, la urma urmclofl. ~i )0 ... 
Dd7 deşi alu-nei albul, cont:

!luând CII 1 U4, obtine Lin joC' 
oun. 

11. 12·13 

Rău esle II. C:e6, re 12, 
Dh5 + . 07 13. Dg4. Dd6 1'. 
D:g-7, Cf6 c-u a.vanlaj pen1lru 
negru. 

După 11.f4 negrul are la dis
pozitie cont!nu:lrea bună 11. .. 
Ng4! 12. Dc~!, C,,'I CII amt'n!ll

tarea J.3 ... c5. 

Il .. . Ce4_c5 

Posibilă este deasemeni re_ 
tragerea II ... Cf6, deşi nej;!rul 
îşi pierde In acest caZ' pionul In 
plus; pot surveni următoarele 
variante: 

1) 12.De2, Cc4 13.Nc2 (mai 
simplu este J3.C:e6, fe 14. D:e6, 

Dd7 cu joc egatl ) 13 ... Del7 14. 

b3, Cb6 15.Tcl. O-O. Alehin
Fine. 1938, şi acum 16. C:eo 
ar fi dat cel mai simplu albu' 
lui un joc egal. 

2) 12. Tel, Cc4 13. a4 (şi aci 
cel ma! simplu este 13.c:eq) 
13 ... O-O 14.a-b, ab 15. T:a~. 
0:a8 16. C:b5 şi albul are un 
joc bun. materi :iILÎI fiind egal. 

12. Nb3-c2 Ne6-d7 

Neg-rul trebu-e sil joace pru
dent, deoarece albul are In re_ 
zervă d\ferile aunerti'lllări. RăI : 

este, de ex. 12 ... O-O, din cauza 
13. b4 (nu Insă 13.f4, Ng4!) 13 ... 
Cb7 14.Î4, Cc7 15.Dd3 C!I 2van · 

iaj pentru alb (Fine). 

13. b2-h4 
14 .. Tfl-el 
15. Dd l -e2 
16. Cbl -d2 

Cc5-a4 
Ce5-c4 
Re8_f8 

Ne7-f6 

După 16 .. C;c3 17. Dd3. Ca4 
18. N:a4, ba 19. C:c4 albului li 
este ma uşor să-şi activeze fi
gurile şi să C3IJete contra-şan se 
reale pentru p:onul sacrificat. 

(vezj diagrama din pag. 345) 

Esle adevărat că negrul a 
pierdut rocada, da'r el are In 
schimb un pion In plus şi stă. 

pâneşte unele puncte. de susţi

nere rrnportanloe în centr u. In 
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b5-b4 

conc!uz~ pOli!ia neg-rutUt est..: 
In general ceva Illai prert'rabiHi, 
dt>ş i albul are şanse de il ob!ilh' 
oarecare contra-joc. l ată l:n 
exeml!>lu din p ra:ctică (Engd; · 
I(i ening('r) : 17. C:c4, be I S. 
N:a4, N:a 4 şi poziţia negru lu i 
este de preferat. 

g. 

(l.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3. NbS a6 
4.Na4 Cf6 5. O-O C:e4 6.d4 b5 
7.Nb3 d5 8.de NeS 9.c3 Ne7) 

10. 82-a4 

Mulnrea a('~as t a IlU e.."l·:,.' de 
fapt no u ă şi a fos t In t â lnită 

lncă Intr'o part:clă Pl'rlis'L a'i
ke r, Petersbu rg 1909. (]Hr ea il 

atras ale-n !i,] gen erală mldla i 
dup"ă <1 13-a partidă CI malchu
lu! Aleh:n-Euwe, 1935, In Care 
Aieh:n a u.ut izat-o in legl\lură 

cu o Itf.:.'e cu totu l noua. 

10 ... 

Cel mai bun ră~ptlns, deoare
ce dacă 10 ... _C;15, alunci albL'1 
obPne avantaj după I!. ilh. aC> 
12. Nc2, O-O 13. Cd4 ; Ahues
Monb:celli , 1930. 

II. Cf3·d4! 

In aceaslă !lt~r('sa r.tâ ~er!ia 
de p:on, pe care am mn: în
tâln it-o şi In varianta din ru
brica f. cons t ă idee:R nOlli'i a lui 
Alel\l:n. 

I'n pa rtida ;1rnint: t ă ma: ';:'ll!' , 

Pe r\lis-Lasker, albul a jucat ti, 
Te l , Cc5 12. Nc2 şi a căpăt<tt 

după 12... Ng4 13. h3, Nh5 1·1. 
g4. Ng6 o pozit ie mai proAstă . 

.'\l nu l a ju.cal r:sca l ş : şi-a str' _ 
ca l 'fără a fi silit pozi ţ ia dt> 

\o!l~ pe flancul regclu:. EI ar 
n putu t continua cu mu lt mai 
!',o l:d, de ex. 13. Cnd2; pozit ia 
care s urVl:ne In acest caz am 
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-examlnat-o mai Inainte, de 
exemplu in varianta din rubrica 
C, deaoeea ' nu ne vom mai opri 
acum asupra ei. 

IL. Cc6:es 
12. 12-141 

S'a ajuns la o poziţie din va
r,Î.anta r cu adăugarea mutări 

lor 10. a4, b4, In urma căTora 
s'a slăbi t câmpul c4. Deaceea 
.atbul poate alege acum cu suc
ces mutarea de atac ' din text, 
ln locul mutării mai fenf.e f2-f3 
din var,ianta f. După aceasta a
părarea. negrulul se Ingreui,a ză. 

12... 

Considerată ca cea mai bună. 

In prima partidă care s'a juc::It 
cu această var~antă, Alehin
Euwe, 193=i, negru: a jucat 12 .. . 
Ce" şi a i.:~!Jătat dUPă 13. f5? , 
NeS 14. OeI, Nb7 1 !).cb. c51 {m 
avantaj clar. Albul ar ri putut 
fnsă foloSi poziţia , cam nesigură 
a caiului c4 (rezultat a'] mutări
lor a4,b4) con~inuând mai tare 
13 .. . De21, de ex. 13 ... Ca5 14. 
Nc2. O-O 15. Cd2. CfO 16. C€6. 
r. 17. D,,6+ . Rh8 18.Cp cu 
.a-va-nta j pentru alb (Riumin). 

13. Dd l -c2 

Euwe a recomandat mai întâi 
13 ... Cg6 dând următoarele va-

riante: 14.f5, Ce5 15.h3, c5 sau 
14. Ne3. c5 15. Cc6. Dd6 16. 
C:e7, C:e7, - In ambele cazuri 
cu avanta i pentru negru. Ins ă 

după 13 ... Cg6 albul joacă sim· 
plu 14. cbl şi obtine avanaj da
torită iflrumeroaselor amenintărL 

14. f4: e5 
15. c3:d4 

c5:d4 
O-O 

Aoi Hfne continuă cu l6.Ne3, 
Ne6, Iar Euwe cu 16.Dd3, Nh5, 
- In ambele .cazuri cu JOc 

e/:ral. 
Pozilia albului pare fnsă II f i 

mai bogată în şanse, care con. 
stau In primul rând in atacul 
direct asupra calului e4 prin 16. 
Cd2!, ceeace creiaza negrului 
unele greutăIi. 

Dacă presupunem că In va· 
riantele date mal sus nu eX1stă ... 
greş(!1i grave, atunoi varianl.B 
aceasta trebue consideraU!: C<l 
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cea mal promllăloare pentru Mulănle 10... f6 şi 10 ... 15 
alb; cu ajutorul mulăril lă:oa::;e par tnsă juca bile pentru negru . 
de atac 10.a4! albul trece cu 
energ.:e la exploatarea sUbleiw
oilor create in urma Intreg-el 
deschideri a negrulul. 

h. 

(l.e:t c5 2. Cf3 Ce6 3. Nb5 a6 

1. Na4 CI6 5.0-0 C,c4 6.d4 b5 

7.Nb3 d5 8.de Ne6 9.<3 Ne7) 

10. Nb3-c2 

Este tndoclnic ca aceasllt mu
lare să aibă importanta Inde
pendent:I, deoarece jocul trece 
deobicei In variante deja cu
noscute, de ex. 10... o-o II. 
Cbd.2 (\'ar. a). sau 10 ... 0-1 Il· 
De2 (var .• d). 

Deoarece ultima d:ntre ace_ 
ste variante (d) nu estel:psi tt 
de prlmejd:1 pentru ne(Z'ru. csle 
discutabIl dacă 10 ... O-O est,! 
cel mal bun răspuns la 10. 
Nc2. 

In partida Doesburgh-Euwt' , 
1940, nejJrul a contnual cu 10 ... 

Ng4 II .Nb3.Ne6 12.Nc2, Ng4. cu 
remiză . dar continuarea aceasta 
nu este Ură pr:m~jd'l pentru 
neltru, deoar-cce albul poate 
juca II.h3, N:f3 12.gf prOvo
câttd compl:calii, care, probabil. 
nu-i sunt defavorabile 

In 'geneJlal -este greu de apre· 
ciat mularea IO.Nc2, deoarcl.:e 
ea aproape n'a fost jucaU În 

pracPcă . Pe baza cans:derente· 
lor generale pcziliollale, nu este' 
de presupus ca ea să f:e pri_ 
mejdioasă pentru negru. 

111 relul acesta, am exam'nat 
toate poft'bilitălile mai impor. 
tante ale albului la mutarea 
!O-a (după 9 ... Ne7) şi le-am a' 
prec:at ajungând la concluzia 
că pentru a online joc ega l Ile

grul trebue să joace foart~ 
exacl şi In unele cazuri s ă trea
că peste mari greutăli, in timp 
ee pentru alb jocul se dcsfâş~a. 
r~ mult mai UŞCfl. 

După 9 ... Ne7, albu l are oar~' 

care inll:atlvă şi pentru a egala 
jocul, negrrul mal trebue să mun
cească ser'os. Dar, pP. de alU 



348 PARTIDA SPANIOLA; 5 ... C;ef; 1 .. Ne!! 10.0111 

parte, Incă n'a fost găsită o con

tinuare care s1 dea albu lui un 

avanta j clal'l şi deaceea apăra 

rea deschisă poate fi inclusă In 

număru l apllrărilor jucablle, 
dar difklle. 

2. 

(1. , 4 ,5 2. CI3 Ce6 3. Nb5 a6 

4. Na4 CI6 6. O-O C:e1 6.d4 b5 

7. Nb3 d5 8. de Ne6 9. c3) 

9 ... Nf8-c5 

In compara lie cu 9 ... Ne7, 

mutarea aceasla este fără Indu' 

ia!:! mai activă. deoarece abcJI 
asupra punclulul f2 poate de

veni. In unele variante, nepUcul 
pentru alb. Pe de altă parle. ma .. 

rele el neajuns consta. In aceell 
eli. ocupă câmpul c5, şI, astfel, 

după 9 ... NeS. calul e4 nu m:l i 
are nic i-o mulare de retragere. 
Este greu de spus dacă plusu

riie sau mlnLlsurlle mutll.r.il au 
valoa re mal mare, dar aprecie
rea generală . după cât se pare, 
Inclin! spre partea mi nusurilol, 

deoarece In practică mutarea 

9 ... NeS este mult mal far In· 

tâlnilă decât D •.. Ne7. 

10. Cbl-d2 

Mutarea obl~nuită. De consi· 

liera! este înslt ~i muta rea re

comandată de către MotZKO, 

anume 10. Od3 cu inlent1a de il 

conllnua cu 11. Ne3 sau II. 

Cbd2, .iar .n unele varian te se 

araU! folositoare ş i muta rea Tdl . 

Să examinăm variantele posibile 

dupa 10. Od3: 

1) 10 ... C,7 (mai s lab est. 10 ... 
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!\n.') il. 1\1'3, Ce5 12. N:c5,N:c5 
~3. 4. t-I 14. Cbd2, O-O IS.Tfet 
urmat de Cd4 cu avantaj pcnlrLl 
"llb; C!lalHl.Spielmann. 191:l1. 
II. Ne3 (La II. Cd4 Ncna rocov 
r!ecomandă II... N:d4 12. cd,cS 
cu joc eg;II, dar Tarl.t kower 
continua cu 12. D:d4. Cf5 la. 
Dd 1, c5 14, Nc2, O-O 15, Df3 şi 

consideră pozi!:a alhulul ca mal 
bunI': ultima vnriant3 p.<;lr Insă 

de neinteres, deoarece prin 14 .. 
f3, Cg5 15. f4, Ce4 16. g4 albu l 
obtine uşor ava-ntaj) Il... Cf5 
{nu Însă II ... c6 12. Chd2. C:<l2 
13. D:d2. N:e3 14 . D:e3, cu avan· 
taj pent ru alb. Alchin-Borochow 
1932; mai slab estr' şi 11 .. N:e3 
12. D:c3, c5 13. Nc2, crs 14, 
De2 CII aVl1n taj clar pentru ali-
12, Nd4, N:d4 13, C:d4, C:d4 
14. cd (mai bine 14. D:d4) 14 ... 
c5 ClI joc aproximativ e!!aL 

2) 10", O-O 11. Cbd2 lE .. " e 
recomand ă Il. Ne:!. N:e3 1::!. 
D:e3. Ce7 13. Nc2! Cu un mic 
avantaj pentru <l lb) II ... f5 după 
11.. , C:d2 12. N:d2 albul stă 

mal bale. deoarece este rău 12 ... 

f6 13. eL T:f6 din cauza 14. 

Cgo!) 12, er, C:r6 13, CR5, Ce, 

(Ia 13 ... DII7 14. C:e6 urmeazii 

mutarea ele efect 15. Ce4! cu 

avantaj Iwntru alb: densem~ni 

după 13 ... Nf7 14. C:f7. T:f7 15. 

cr3 pozWa albuJui este ceva 
mtll IIMril) 14. Dg3. Dd6 I~ . 

Tel (15. C:e6. D:e6 16. Tel, 
i at'8 dit avanta j IlC'gr ului) 15 ... 
Cfg4 (negrul poate obtine re
mizn onin sacrifici ul 15 ... N:f2+ 
16. 0:f2, Ceg4. de ex. 17. Dg3? 
Db6-'- 18, Rhl, Cr2+ 19. RgI, 
C6g4! cu câşti~. sau 17. Dh4! . 
Dbr,+ 18, Rhl. Cr2 19, l~gl 

ŞI negrul dă şah etern) 16. Cde". 
de 17. N:e6 . Rh8 cu avantaj 
i>enfru negru ; Bt~yer-Splelman, 

1912. Partida a continuat: 18. 
C:e4, D:e6 19. C:c5. Cf3+ cu 
po7.1!ie câştigată pentru negru. 
Şi mut area recomanda t ă de 
multi. an ume 18. Ne3. dă negru
lui după 18... C:f2! a.vantaj: 
partida Zagorovsky-Taimanov, 
Leningrad, 1947, a cOntinuat : 
19, Dh4, h6 20, C:e4, C:e4 21. 
D:e4, Tlae8! şi albul sUi r ău. 

Deaceea In loc de II . Cbd2, 
poate mai bună este mutnrea 
lui Euwe II . Ne3. 

In genera l trebue ohserval că 
mularea lu i Motzko II. Dd3 dă 
albu lui o poziţ:.e so lidă şi şanse 

promltătoare şi este. probabil, 

mal bună decât 10. Cbd2. 

GreşUă este mutarea 10. Nf4. 
la ca re urmeaza 10 ... g5 Il.Ne3 
(dadi 11 . Ng3, h5 12. Ccll! e po. 

!iibll 12 ... h4! 13. C:c6, hg 14, 
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C:d8. N:f2+ .cu pozitie câşti. 

!lată pentru negru) 11... N:e3 
12. fe, g4 13. C<l4, C:e5; MeI
eN-Tarrasch. 1887. 

10. '" 0·0 

11. Nb3-c~ 

Mutarea aceasta este mai 
energică decât 11. De2, la 'care 
poate ul'lTla 11... Nf5 12. C:e-l 
(Ia 12. a4 ur!flează [2 .. . b4) 12 ... 
de 13. Cg5 (nu Insă 13. Tdl?, ei 
/4. D;(3, Nd7 15. Dd5. Ng4! ş-i 

negrul păstrează Iffiater:alul câş
tigaf; Boleslavskv -Sokolsky, 

Slkrtliovsk J 942) 13 ... C:e5 (pu. 
(in cam Indoelnic este 13 ... De7 
14. Nd5. C:e5 15. N:a8. T :11 8 ca 
In partida ludo\"Îcl - Ragoz:'n. 
Moscova 1942. In care albu l ar 
fi puiu l prin 16. MI să pună pe 
negru In fata unei probleme 
grel-c; dacă 16 ... NIl6 17. C:e4. 
Cg4. atunci 18. Te l şi negrul 

nu poate juca 18 ... Te8 d·!n cauza 
19. Cf6+ ) 14. Cei. Dd3 cu joc 
egal; Bdleslavsky -l36tvinnic. 
Moscova 1941 

11. ... 17·15 

o altă pOSibiJ.îtflte prindpală 

constă In 11. .. C:d2 12. D:dZ (nu 
însă 12. N:d2, f6 cu joc egal) şi 

acwn: 

1) 12 ... Te8 13. D[4!. gti ,4 . 
Cg5, NI8 15. Dg3, Ng7 16. 14 
cu pozi~le mai bună pentru alb. 

2) 12... Ne? 13. Dd3. gti 14. 
Nh6, Te8 15. De3, Dd? 16. Di4, 
Tad8 17. Tadl cu av~ntaj pen
Iru alb. 

3) 12 ... Ce? (d'că 12... Dd7 
albul ob~ine 8\(ant3j prin 13. 
Df4, g6 14. eg5, Ne7 15. Nt:3, 
rad8 16. Tad!, iar d upă 12 ... 
De7, - continuarea 13.0<13, gG 
14. Nh6, T[e8 15. Ng5, Dd7 16. 
Dd2) 13. b4, Non H. Cg5. NI5 
15. NJ5, U5 16. Dd3. g6 17. 
Dh3, h5 18. Td1 cu avantaj 
pentru alb. 

4) 12 ... f6 (relativ cel mat bun 
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răspuns) 13. ei (Bogoliubov re· 
comandă 13. b4 . Nb6 14. Od3. 
g6 IS. Nh6, Tl7 16. ef, Nf5 17. 
Od2 cu avanta j, dar varian ta 
aceas ta nu poate fi for!aU) 13 ... 
TJ6 (sau 13... D:f6 14. Dd3, g6 
15. Nh6. Tfe8 16. Tael cu avan~ 
taj pentru alb) 14. Crl1 (,.Hi!· 
gller"·ul recomandă 14. Cg5, 
g6 15. C:h7 sau 14 ... h6 IS.C:c6 
urmat de 16. Dd3. dar negru l 
poate, după cât se pare, s~ joa· 
joace ~i 14 ... Nf5 14 ... C:d4 16. 
cd, Nb6 (Ia recomn ndaţia lui 
Tarrrasch, 15... Nd6, urmead 
16. De2, h6 17. a4, Tb8 18. ab, 
ab 19. Ne3 cu avantaj pentru 
alb) 16. a4, Tb8 17. ab, ab 18. 
De3. Od6 19. Ne3 cu presiune 
pe coloana "c" şi poziţie ma l 
bună pentru a lb: Lasker·Rubin· 
steln. Petoersburg, 1914. 

In ultimii ani s 'a flcordal mul
tă atentie şi sacrificiului I I. .. 
C:f2 J 2. T :f2. f6 pe care·1 exa· 
minăm In comentariul dela mu· 
tarea 12.(1 a negr uluL Aci vom 
da numai o variantă : 13. Oe2, 
fe 14. Cb3, N:f2+ 15. O:f2, Ng4 
(mai bine decâ t 15 ... e4 16. Tel , ' 

Df6 17. Cfd4, Ce5 18. Ne3, Tae8 
19. CcS cu avantaj ]>cntrtl alb; 

Boleslavsky - Sokolsky. Kiev, 

1944) ş.i negru l ar!! turn şi doi 

pioni pentru două figuni uşoare. 

Din aceasta rezultă că pentru 
alb este mai avantajos 13. eL 

!n s fârşlt, mai atragem aten 
~ia ş i asupra posibili t ăţii II ... 
Nf5 12. Cb3, Ng4 13. C:c5 (sau 
13. De2, fS 14. C:cS, C:cS 15. 
De~, Ce4 16. Nb3, Rh8 cu joc 
egal; Rabinovici· Platz, 1922) 
13 ... C:c5 14. Tel . TeS (Ia 14 .. . 
NhS urmează 15. Ng51 , Dd7 10. 
Ne3, Ce6 17. N:h7.+! sau 15 ... 
N:f3 16. D:f3, D:g5 17. D:dS cu 
avantaj pentru alb; Bronştein· 

Flohr, Moscova 1944) 15. Nf4 
şi acum nu 15 ... d4 16.b4, d317. 
Nb l, Ce6 18. Ng3 sau 16 ... Ce6 
17. Ne4 dupa ca re, după Rabino· 
viei, albul are In ambele cazuri 
avantaj, ci mai tare 15: .. Nh4 şi 

pozl!ia negrului este bună. 

12. e5:f6 

Şi ·mai ta re este, poate, 12 
Cb3. deoarece pentru n~gr u este 
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nesatisfăcătoare vanianta pr.in
dpala a continuării celei mai 
bună (după leorie): 12 ... No>j 
(sau 12 ... Ne? 13. Cfd4, Dd7 14. 
C:c6, O:c6 15. a4 cu avantaj 
pentru alb) 13. Cfd4, C:d4 14. 
C:d4, N:d4 (sacrif·:.ciul de figură 
pe ca re.) ar·e negrul in vedere 
făCând această mutare, este, 
probabil, . :Incorecl; deaceea ne· 
gru~ trebue să continue cu 14 ... 
Dd7 CU pozi\ie acceptabilă) 15. 
cd (BOgO~:llbov recoman dă 15. 
D:d4, c5 16. Oel1, f4 17. f3. Cg3 
18. hg, fg 19. Dd3, 0114 20. 
D:b7+ C LI avnnlaj pen tru alb. 
dar negrul poate juca mai tarc 
17 ... Cg5) J5 .. . f4 16. f3, Cg3 
17. hg, fg 18. Dd3!. Nf5 (sau 
18 ... Dh4 19. 0 :h7+. 0 :h7 20. 
N:h7+ . R:h7 21. Nd2 cu un fi_ 
nal sensibil mai bun pentru alb) 
19. DJ5, ŢJ5 20. NoIS , Dh4 21. 
Nh3, D:d4+ 22. Rh 1· D:cO 
23. Nd2 ~i alhul are avan
taj. de ex. 23 .. , D:b2 24. Nf4 , 
c5 25. N<6+, Rh8 26. N:d5 : 
Smls lov - Reshevsky, matchul 
p:rin radio URSS-USA. 1945 

?'lll 23 .. . c5 24. Tael, D:b2 25. 

Nf4, d4 26. N:g3; B:>les l'Jvsky

Bolvinn!c, Sv'erdlovsk 1943. 

Practica a arălal c,i In unele 

var:anj.e albullti nu-i este deloc 

uşo~ să- şi realiz eze nvanlajll1. 

După 23 ... D:b2 24. Ni4, Estrin 
a propus 24 ... d4 in loc de. 24 ... 
c,l). cu intentia CtI prin ina:nla
rea pianulu i pân ă la d2 să limi 
teze Hbertl'ltea de actiune a fi . 
gur ilor all~. Vari<mteie prO;:luse 
fos ă pân ă acum necesită o se
rioas il ven:ficare şi este prema
tur sii :oF..! tragă vre-o concluzie 
definitivă asupra valorii lor. 

In parlfida Boleslavsky-Szabo, 
Gronn:ngen 1941). dup ă IZ. Cb3~ 
Nb6, albul a jucat 13. a4, b4 14. 
a5, Na7 15. C[d4, C:d4 16. C:d4, 
N:d4 17. cd, [4 18. !3, Cg3 
19. Tf2, Dh4 20. Ta4 după ca re 
este greu pE!ntru negru să apere 
p:onii de pe ilancul damei, da r 
in schimb are une i:! perspecfve 
de atac. 

In var:anta J 2. Cb3, Nb6 13. 
Cfd4, C:d4 14. C:d4, negrul 
poate juc:I In loc de 14 ... N:d4, 
şi 14... NeS pentru ca după 15. 
Cc6, De8 s~ provoace com
plicati i ca re nu-i sunt defavora. 
bile, dar 15. <l4 !' asigură l o tuşi 

albului şanse mat bune. 

Pe baza ,Iceslor variant~ IffiU' 
iareCl 12. Cb3 trebue conside rată 
ca cea mai buniI. 

(vezi dia'grama din pag. 353) 

12 .... Ce4:f6 

După 12 ... C:d2 13. D:d2 se 
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ajunge 13'. varianta din comenta· 
r,ul dela mutarea I l-a a ne
gJ1ului. Atragem at-enl:a asupra 
continuăril 12... C:f2 13. T:f2. 
0:f6 care duce la var:'3nte pu
tin cercetate ~i care pune pe alb 
în fata unon probleme grele de 
apărare. de ex. 14. Of11 (albul 
apără turnu.l f2 şi ameninţă 

eventual Od3; ,pentru a evit a 
aceasta, de Con~iderat era şi 
13 ... N:f2+ 14: R:f2 şi numai 
acum 14 ... D:f6 dar şi această 

continuare îşi a!re defectele ei) 
14 ... Ng,ţ şi In p?rEda SmSslov
Botvinn\e, Moscova 1943, al
bul a juCa! 15. Rhl, N:12 16. 
D:l2, Tae8 17. Dg3, Ce5 18.Ndl 
ob(:nând după 18 ... Cd~ 19. b3! 
o poziţ: e câştigală. Mai hine ar 
fi fost 18 ... h5 19. h4, Cd3 şi re' 
zultatul parlidei este departe de 
a fi clar. 

Dar, după cât se pare, albul 

23 - T~oria de$chiduilo. in şah 

ar fi putut să'şi consoljdeze cel 
ma,~ simplu avantajul prin mu
tarea 15, h3 (dacă 15. Od3, 
atunci 15 ... Dh5) pentru ca după 
15·.. Nh5 să continue cu 16, 
Od3, iar dacă 15 ... N:f3 16. C:f3, 
Ce5, atuncFl7. Ndl.Din aCE!'ar.;ta 
rezultă că sacrificiul 12 ... C:f2 
nu este pe deplin corect şi poate 
da un rezultat favorabil numai 
dad se va găsi o Intăr!ire a 
atacului. 

13. Cd2-b3 

Slab este -13 . . Cg5, Ng4 14_ 
N:h7+, C:h7 15. D:g4, C:g5 16. 
Cb3, T:l2 17. C:c5, Ţ:1l 18.R:I!. 
D18+ 19. Nl4, D:c5 20. D:g5, . 
Tf8 c~ avantaj pentru -negru. 

13 . ... Nc5-b6 

La mutarea 13 ... Nd6 Barde
leben a dat următoarea ana[ză : 

14. Cbd4, C:d4 15. C:d4, Ng4 
16. 13, Nd7 17. Dd3, g6 18. g4', 
c5 19. Ce2, Dc7 20. h3 cu un 
mic avantaj pentru alb. Mai 
s~mp1u este fnsă 14. Cg5, Dd7 
(dacă 14 ... Ng4, atunci l5.N:h7+, 
Rh8 16. Oc2, iar la 14 ... Nd7 
este foarte tare sacrificiul 15. 
C:h7) 15. C:e6, D:e6 şi albul are 
avantaj datorCtă perech:1 de ne
buni. 

Bardeleben a recomandat 
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pentru negru 13 ... Nw7 14. Cg5, 
NI7 15. C:17, T:17 16. Ng5, Dd7 
17. Cd4, N:d4 18. cd, dar ,i po· 
7.lţla care rezu ltă este totuşi mBl!. 
favorabllă a:lbului. 

Nu este mai bine nici 13 ... Ne7, 
de ex. 14. Cd4, C:d4 15. C:dl, 
Dd7 (Ia 15... Ng4 16. 13, Nd7 
urmează 17. Ng5 cu avantaj 
pentru alb) 16. Tel , Ng4\ 17. f3, 
Nh5 18. Nf5 cu avantaj pentru 
alb. 

In această pozi~e albul. are l~ 
dlspozi!:.e câteva cont~nuăT!i bune 
de exemplu; 

1) 14. Cbd4 (Ia 14. a4 negru l 
.re puternicul rtăspuns 14 ... Ng4) 

14... C:d4 15. C:d4, Ng4 16.Dd3, 

cS 17. Cf5 şi pozitia albului este 

ceva ma i bună. Acelaş rez ultat 

se poate produce şi tn varianta 

13 ... Nd6 14. Cbd4 etc. 

2) 14. Ng5, Od7 (după IL 
h6 15. Nh4, Ng4 16. Od3, N:f3 
17. 0:13, Ce5 IB. Dl5, albul , 
ob!:nut avantaj In partida Ya
novsky Marco, 1896) 15. Od3, 
Ce4 16. Nh4 , Dl7 17. Cd4, Nd7 
18. C:c6, N:c6 19. Tadl cu,avan 
taj pentru alb; Rabi,novicl-Le
','enfi ş , 1925. 

3) 14. Cg5 (se pare, cea mai 
bună) 14... Od7 (nu Insli 14 .. , 
Ng4 din cauza 15, N;h7+, Iar 
dacă 14, .. _Nd7. atunci urrmeaz!l 
15. C:h7; de cons~derat este insa 
14... NeB) 15. C.e6, D:e6 16. 
Cd4, C:d4 17, cd şi datorită pe
rechii de nebuni şi pos:b:litătii 

de atac pe coloana "e", albul 

are oarecare avantaj. 

OJ.n vanÎantele date mari sus 

rezult ă că mutarea 9 .. , Nc6 pro 

duce negrtJlu! mai multe greu

'tăi! decât mutar'ea ob:şnu!tă 9 .. , 

Ne? deşi printr 'un joc bun ne

grul poate obţine un rezultal 

mulţwnitor . 

In general vorbind, apArarea 

deschisă cere dela ace! care o 
joacă multe cunoşUn!e teoretice 

şi deac'eea este recomandabil ~ă 

ne utilizată numai dupA o bun ă 

cercetare a tuturor var:antelor 

posLbi le, 
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D. 

(oeI .S 2. Cf3 Cc6 3. NbS a6 
4. Na4 Cf6 S. O-O) 

6 .•.. NfB-e7 

După mutarea aceasta se 
ajunge la apărArea "Înch:să " a 
partidei spaniole, Cu mult mai 
r 3spând~tă decât apărarea "des. 
chisa" pe ca re am examlnat·o 
mai sus, cu mutarea 5 ... C:e4. 

Am văzut d in apărarea des. 
chisă variantele principale con
stau din continuări aproape for. 
lale, In care orice Indepărtare 
dela va r iantele acCeptate de 
teor ie ero legatl de riscuri ap re. 
eLa bile-cel pul in pentru negru. 

Cu totul altfel stau lucrur~ ]e 
In ap3rarea Inchisa. Aci pl:mu. 
riie juc3torllor se formuleazll ' 
pe baza de considerente gene 
rale poz:t1onale şi nu comblna 
tive, ca in a?ărarea desch1să. 
Jocu l se desf.!işoară cu mult mai 
Jlnlş~:t - pe principiUe mane. 
vre lor pozijlonale. 

Deaceea In apArarea inchisă 
fiecare din pArti dispune de 
mult mal multă k'bertate de ac. 
liune, adică de simtitor mal 
mu lte conlinuăr :~ decât In apa 
rarea desch:sa. 'In legătură cu 
aceasta , stabilirea pe ca le ana· 
Iitlcă a valorii comparative a 

.acestor cont:.nu3rl este aproap~ 

impoS:bilă. Aprecierea trebUI! 
facuta aci numai pe baza consi 
deraliunilor pozitiona le. 

Conform ca raclerulu~ sau. a· 
pllrarea Închisă a part:del spa
niole este mal aprop\aU de 
deschiderile Inch:se. Cum In 
parbie le maeştrilor contempo. 
rani, cele mai mari şanse de a 
Intrece pe adversar le dă lupt::! 
pozltională . se arata că a<:east~ 

este cauza pentru care apllira
rea inchisă ia dll1l ce In ce mal 
mult locul celei deschise. oh li
nând In practi ca turnee lor din 
ultim:! ani o popularitate Cres· 
cândă. Fără exagerare se poate 
spune că apărarea Inchisa Ca şi 
apllirărtle asemănllitoare el. ta 
de exemplu apărarea Kecsk .·· 
met, sun t aproape s:ngurelc 
sisteme de jOc In jocurile des. 
chise, care au rost ulllizate :;1 . 

deseoni In turneele Interna t:o
nale d!I11 ultimul IImp. 

Inainte de a trece la exami
narea varia-ntelor care survit'! 
dupa mutarea 5 ... Ne7. să ana· 
Iizăm alte poslbtI:tati şi. In prl. 
mu1 rând. tontlnuarea 5 ... bS 
6. Nb3. Trebue remarcal dela 
Incep ul clli ea duce deobicei, 

prin Inte rvertlre de mullr l, Ili 

variantele pe care le vom exa . 
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mi na mal târziu. Ne vom opri. 
deci , acum 'numai la câteva 
continuArl, care au valoare In· 
dependenta. 

1) 6 ... Nc5 (prematur est~ 

sacrl6iciul 6 ... d5 7. cd. C:d5 8. 
C:e5. C:e5 9. Te l. Nb7 10. T: 
e5-1-, Ne7 Il. 013. e6 12. Ce; 
cu avantaj pentru alb) 7. C:e5 
(ma i slab es te sacrlrlciu] de 
pion 7. c3, C:e4! 8. d4. ed 9. cd. 
Ne7 10. d5. Co5 II. Ne2. CI5 
12. Ng5, d6 cu avantaj pentru 
negru; Kcres· Candolln Hei. 
smKI, 1935: aci trebue Insa cer· 
cetată ,posibilitatea 9. Tel!. d5 
10. Cg5 care dl albulul un atac 
periculos) 7." C:e5 8. d4. N:d4 
9. D:d4, d6 10. c3 cu avantaj 
pentru alb; Wagner - Grug-er. 
1922. 

2) 6 ... d6 7. Cg5 (mutarea a
ceasta nu esl(' bunA şi trebue 
fnlocuiU cu obişnuila 7. c3. Mu 
larea 7. Te l duce la varianta 
B. 3) 7 ... d5 S. ed. C~4 9. Te 1 
(slab este 9. d6. C:b3 10. de. 

D:c7 11. ab, h6 12. Cf3. e4 cu 
mare avantaj pozlt~onal pentru 
negru; Arulaid - Lochl, Tallin . 
1940; primejdios este şi 9. De1. 
NeS! 10. O: e5+ . RIS II. e3. 
Cg4 12. C:i7, Dh4 cu pozitie 
câşt'g-ată pentru negru; Baga_ 
târev·Ojagurov, Moscovb 1939) 
9 ... NeS (după 9 ... NdG 10. Ce3. 
0.0 Il. d3 albul sti ceva mai 
bine) 10. T: 05+. RIS II. e3 
(dacă II. h3. Cd7 12. C: f7. Dl6 
pozl!:a lIlegrului este mal bunli; 
Banci - Osmolovsky· Djagurov. 
Moscova 1939) 11 ... C:b3 12. 
ah. Cg4 13. d4 şi albul pierde 
Int r:adevltr cal1talea , dar capă

tă In schimb doi pioni ş i lI ll 

centru pu lennic (Belavenet). In 
orke caz continuare3\ 7. Cg5 
este foarte r:scată pentru alb . 

3) 6 ... C:e4 (ln leglturli cu 7. 
d4. duce la obişnuita apilrare 
deschisă; înoorcările albu lui de 
a obtine mai mult n'au succes) 
7. a4 , (n!mic nu dl albului 7 
Nd5. CfG 8. N:c6. de. 9. C:e5. 
Nd6! ş; după 10. Tel, O-O Il. 
C:c6 mutarea II... N:h2+ asl
gurl negrului un joc egal; de
asemeni 7. Tel, d5 8. cea. C:c3 

9. de, Ne6 nu d1 albului ma.i 

mult decât un joc egal) 7 ... Nb7! 
• 

(răspunsul acesta tare este. flirA 

1rtdoial1, mai bun decât 7." Tbd 
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8. ab, ab 9. d4 trecând în ViI · 

rianla obişnuită, cu coloana "a" 
deschisă) 8. d4 şi .In loc de cOn
tinuarea lndoelnicl'i 8 ... ed !l 
Tel, Keres _ Pomar, negrul ar 
fi putut juca llTlai tare 8 ... d5! 
9. de, CaS cu pozitie bună 

(Ke res). 
4) 6 ... Ne7 (şi mutarea acea

sta duce după 7. Tel sau 7. 
be2 la va rianta pni.ncipaIă) 7. 
d4 (dacă 7. a4 negrul nu răs· 

punde 7 ... Tb8 8. flb, ab 9. Tel , 
d6 10. c3, Ng4 Il. d4 cu avan· 
taj pentru alb, !(eres, Z:nner, 
Praga 1937, şi nido 7 ... b4 8. 
De2, o-o 9. aS! ou pozitie ma·i 
liberă pen tr u alb, Johner-Telch
ma n, 1924, cÎ simplu, 7 .. . Nb7! 
şi după 8. ab, ab 9. T:a8, D:a8 
elbul n'are niciun avantaj din 
deschiderea· coloanei "a") 7 ... 
d6 (rău este 7 ... C:d4? din eau
UI. 8. NJ7+, R:f7 9. C:eS ur
ma t de D:d4, dar" şi recoman _ 
da ţia lui Euwe 7 ... ed nu este 
Ilcceptab:lă pentru negru d:n 
cauzj! 8. e5, Ce4 9. Nd5!, Cc5 
10. C:d4)· 8. c3, o-o (pos:bi l este 
şi direct 8 ... Ng4) ş i acum 9. 
De2 şi 9. Tel duc la poziţii d in 

varianta pr:n cipală. Nici canti

lUlarea 9. a4, Ng4 n'are valoa re 

Independentă şi dă dea5temeni 

oogru lui ·un· joc satisfăcă tor. 

1. 

6. TU-e l 

AIătun~ de mutarea aceas ta 
se uW:zează In special m uta
rea 6. De2 pe care o examinăm 
1n rubrica 2. 

Variantele care su rvi n dupa 
câteva alte mutăr.i au fost exa
minate în cazuri analoage, mai 
Inainte şi an1.tl11e: 6. d3 - In 
secjiunea lJI-a, 6. Cc3 In sec· 
!iunea IV- a, 6. d4 - în secţi u 

nea II-a. 
. Mai jos ne vom opri numai 

asupra următoarelor vat11ante 
ca-re n'au fost Incă examinate. 
sau care necesită un joc spe.. 
clal. 

1) 6. c3, C:e4 7. De2 (sau 7. 
Tel, CcS 8. C:eS, C :.S 9. T:e5, 
C:a4 10. D:a4, O- O I l. d4, Nf6 
cu joc mai bun pentr u negru; 
Grob - Sullhan Khan , 1932) 7 .. . 



• 
358 pAJlTlIf.\ SPANIOLA; Ih ' Ne'f " Tel, b5 7, Nb3, 004 

Cf6 (şi aci este bine 7 ... Cc5) :1. 
N:e6. de 9. C:e5. O-O 10. d4. 
Cd7 (b'ne .este şt 10 .. . e5) tI. 
Cd2. C:e5 12. D:e5. NeS cu po· 
zltie mal bună pentru negru; 
Thomas - Reshevsky, 1936. 

2) 6. N:c6 (aci schimbul a· 
resta duce la un joc cu alt ca· 
racter! decAt In varianta exami
naU rn secţiunea I.a) 6 ... dc 7. 
d3 (mai bine decit 7. Cc3, 7. 
De2 sau 7, Tel, la care negrul 
poate ră spunde 7 ... Ng4 8. h3. 
Nh5 9. g4. Ng6 tO. C:e5, N:e4) 
7 ... Cd7 (acum dad 7 ... Ng4 8. 
h3 negrul ar fi fost s!rt la 
schimbul 8 ... N:f3. care după 

9. D:[3. O-O tO. Cd2 urmat do 
Cc4 dă albulul un joc ceva mai 
bun; Euwe - Kramer. match, 
1940) 8. d4, ed 9. C:d4. 0·0 10. 
Cc3. N[6 tI. [4. Cb6 t 2 .• 5. Ne7 
(!u ronra· joc foarle bun pen· 
tru negru; Euwe· Bogoliubov, 
match. 1941. 

6. '" b7-b5 

După 6 ... d6 survin aproxl- . 
mativ aceleaş: var:ante ca In 
apărarea Kecskemet. de ex. 7. 
e3. 0·0 8. d4. Nd7 sau 7. N:e6+. 
bc 8. d4, Cd7 (vezi sectltlnea 
II). Alte mutltrl nu su nl In C!e
neral de conS4iderat. deoarece 
1l,1bul amen[nţ11 deja, de ex. : 

după 6 ... O-O să câşlige un pion 
prin 7. N:c6 urmai de C:e5. 

7, Na4-b3 d7-d6 

Alături de mutarea aceasta 
otfşnuită, In ultimul b'.rnp se 
utilizează şi mutarea agresivi 
7,., 0-0 cu tnlenţia de a juca ~ 
ventual dIrect d7-d5. După a· 
ceasla. pot 'Surveni va-rlan te 
foarte tăioase, care nu sunt 
Incă cercetate de teorie pc de. 
plin şi deci ,nu sunl def:nltiv 
evaluate. 

IaU câteva contlnuărl pos i_ 
bile după 7 .. , O-O. 

1) 8. d4, C:d4? (luarea acea· 
sta favorabllă negru lui alune 
când pianul d7 se afU la d6. se 
arată In pozl!ia aceasta ca o 
greşa lă care dă albu.l'ui posl b" 
litatea unei combinatII neaştep· 

tate; nefavorabil este şi 8 ... ed 
din cauza 9, eSt Ce8 10. Nd5, 
dar 8 ... d6 este un răspuns bUII, 
eare după 9. c3. Ng4 duce la o 
pozi~~e din varianta normală) 
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acestei mutări . varianta aceasta. 
de gamb:t a reintrat In practica 
de turneu a ultimilor ani) 12. 
d4 (după 12. N:d5, cd 13. d4, 
Nd6 14. Te l, Dh4 15. g3, Dh3 
16. Ne3, c um s'a ju.cat In pa rti_ 
da de antrenament Goldberg
Keres. Tallin, 1944, albul a re 
tntT'adevăr un pion mai mult, 
dar are şi diferHe minusuri po
zitionale; in afa ră de 12. d4 -le 
consXlerat este 12. d3) 12 ... Nul) 
13. Te l, Dh4 14. g3, Dh3 15. 
Te4! (mai r ău este 15. N:d5. 
cd 16. Of3 di n C8ll1Z8 Nf5 17. 
D:d5, Tae8 18. Nd2, l e6 '19. 
T:e6, re 20. Dg2, Dh5 cu ame
ninţări putemice) 15 ... g5! (pia
nul nu poate fi atins - [a 16. 
N:g5 urunează 015; mutare.!!. 
15 ... g5 nu este posibilă după 

12. d3, deoarece turnul e4 este 
atunci apărat) 16. Cbd2, NI5 t7. 
N.c2! (mai slab este: 17. De2, 
Cf6! şi lur1nul nu m il i a re ca le 
de retragere; Petrosian - Aver
bach , Moscova 1947) şi al
bul păstrează avantajul " atât 
după 17 ... N:e4 18. C:.e4, Ne7 
\9. N:g5, cât şi după 17 .. · 

raeR. S:anaghin _ Averbach, 

Moscova, 1948. 

b) 11... Cf6 12. Tel (după 12. 
d4, Nd6 mutarea 13. Te l duce 

[a aceea ş i variantă, dar de coo-

siderat este şi recomandaţia lu; 
\Volf 13. Te2. care es te, po~te. 

suficientă pentru resp:ngerea 
atacult1i negrului) 12 ... Nd6 13. 
h3, Cg4! (Inceputul unul atac 
pulernic. care totuşi poate fi 
respins; 7 art2.kower recomandă 

13 ... Nb7 14. d4, Dd7) 14. DI3, 
Dh4 15. d4 (greşite sunt pentru 
alb con t:nuăT'l le: 15. Te8, Nb7! 
16. T:18+, T:18 17. D:g4, Te81 
18. 1(1 1, De7 19. Dd1, De4 20. 
13, De5 21. d4, Dh2 cu poziţ ie 

câşligata pentru ll1egru, şi 15. 
le4, h5 16. a4, Nb7 17. T:g4, 
hg 18. D:b7, Tae8 cu acelaş re· 
zultal; variantele acestea au 
fost arătate de Ta:dakow<'rI 
15 ... C:121 16. Te2! (dacă 16. 
D:f2, atunoi nu 16 ... Ng3? din 
cauza 17. D:f7+ 1, ci 16· .. Nh2 
+ ! 17. 1(1 1, Ng3 18. D02, N:h3 
19. gh, Tae8 Ctl câştig) !IL. Ng4 
(nu merge sacrHiciu:1 16 ... C:h3+ 
17. gh, N:h3 d;n cauza 18, Te4 
şi nici 16 ... N:h3 17. qh .. C:h3+ 
18. Rf1, dar de considerat este 
16 ... Cg4, care dă , după TaTlia
l<ower, după 17. Te8! , Cf6 18. 
T:l8+, l(:f8 19. Cd2, Tb8 un 

joc aprox:matlv egal) 17. hg (nu 

în s ă 1'7. D:f2 din cauza Ng3 ur

mat de N:e2 şi Tae8 ş: negrul 

câş t igă) 17 ... Nh2+ 18. Rf l, 

Ng3 19. T:12 (mai târziu Capa-
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blanca a recomandat 19. ReI! ) 
19 ... Dh I + 20. Re2 ş i poz:1ia 
albului este ·de preferat. 
Să examinăm câteva conti· 

nI!,Mi posibile: 

20 ... D:c l (mai b:ne decât 
20 ... NJ2 21. Nd2!. Nh4 22. 
Oh3. Toe8+ 23. Rd3. Ofl + 24. 
Rc2 cu wvafltaj clar pen.tru alb; 
Capablanca - Malishall, 1918) 
21. D:g3 (In partida Yatcs
O'Hanlon, 1921, albul a conti 
nuat cu 21 '. N:f7+, Rh8 22. 
Tfl . 002+ 23. Cd2. Tae8 + 24. 
N:e? T:e8+ 25. De3. T:03+ 
26. R:e3 şi a/Cum, prin 26 ... g5!. 
negru l a.r fi putul obţine un joc 
bun ; de cons~derat era · 10să 
mutarea simplă 21. Ti 1 ) 21. .. 
0:b2 22. Rd3 (după 22. Cd2. 
Tae8+ continuarea 23. Rd l , 
D:a l+ 24. Rc2, Tel 25.0:c7, 
b4 26. TJ7, ca In partida Mo. 
ritz - Emmrlch , In care negrul 
a r ~i putut da şah etern, sau 23. 
Rd3, b4 dă negrului contra·joc 
suficient) 22 ... D;31 23. Rc2, b4 

24. g5 şi. după anal iza lui Tar
takower, albul are a'vantaj. 

Rela,b ~v la varianta 3 tn In
tregime, se poate spune că pen
tru p:onul saorifiGat negrul ob
ţine un atac foarte primejd.ios, 
care, după cât se 'pa re, cansti
tue o compensaţie suficientă _ 

,Dar, cum vaniantele arătat~ 

sunt foarle complicate şi insu_ 
ficient veriflcat~ d:'n punct de 
vedere pradx:, o apreciere def! 
nitivă nu va putea fi dală de
cât după o analiză completă. 

- Slab este sacrinÎciul de iXon 
8. d4, C:d4 9. C:d4. ed. · ex. 10. 
ea4. Nb? t I. 03. do 12.C:03. O-O: 
Taubenhaus . Te:.chmann, 1903. 

La 8.a4 negrul nu răspunde 

8 ... Tb8 din cauza 9.ab, ab 
IO.c3, Ng4 I l.d4 cu a.meti n! a
rea de a câştiga o Ngură prin 
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12. d5, Tanrasch - Schlechterl 
match, 1911 , ci s:mplu B ... Ng4 
(deasemeni 8 ... b4 9.c3. bc 10. 
be, O-O lLd4, Ng4 12_ Ne3, ed 
13.cd, d5 14.eS, Ce4 este, după 
Lasker şi Tarhsch, o cont'nua_ 
re bun~ pentr u negru) 9.c3, 
MI cu joc bun. Dar cel mal 
simplu este 8... b4 9.c3, O-O 
trecând 1:Il varianta pe ca re o 
analizăm In comentar·iul dela 
mutarea 9-3 a albu lul. 

Alte mutăni nu merită să fie 
considerate in mod serios, de

" oarece negrul amenintă să 

sch!.mbe nebunul ta re dela. b3 
prin B ... CaS. 

a, 

B... o-o 
In ulUmul timp mutarea aCea. 

sta este cea mal uz,: tată, In 
timp 'Ce pe . vremu ri se uEI:z:l 
trecerea imed:'ată In apărarea lui 
Cigodn, prin 8 ... CaS. Varianta 
aceasta o vom eX31JTlln~ rn ru· 
brlca b. 

Prematur este B... Ng4 de. 
oarece albul răspunde cu 9.d3 
(In'\.l Insă 9.h3, NhS lO.d3,Dd7, de . 
oarece negru l poate utll :Ja uşor 
slăbirea h2-h3 pentru a începe 
un alac puternIc la rege) 9 ... 
0·0 l O.Cbd2 şi pr:n manevrele 
Cd2-fl-e3 sau Cd2-fl -g3 I\.lf-

mat de h2_h3 a.lbu'l câştigă un 
tempo impartant pentru desvol
tare. 

In generaJ legarea Ng4 este 
bună pentru negru numai după 
mutarea d2-d4, care creează ne
gr ulul un ob:ect de atac tn cen
tru; pe de altă parte, dup~ 
Ng4 pentru alb este ma l b:ne s~ 
nu se grăbească cu mutarea 
h2-h3, el S'o joace dacă se poa. 
te după ce neLrrul face rocada . 
pentru a nu da ocazie negrului 
să atace pe flancul regelui. 

aa. 

9. h2_h3 

V,ariantele cu muIăn!,)e 9.d3 
şi 9. d4 vOn fi exam:nate In ru· 
brk: le bb şi Ce. Mutarea din 
text este considera tă absolu t 
necesară 'pentru a prelntâmpioCl 
legarea Ng4, ea.re In unele ca· 
zuri, de ex. după 9.d4. poate să. 

se arate destut de neplăcută . 

Care d':,Jltre aceste contnuări 

la mutarea 9-a este cea ma; 
tare, este greu de stabilit oblec· 
tiv. Practca a arătat Ins~ 

că 9.h3 .păstrează mai mult timp 
tncordarea poziţion ală şi da al · 
bului şanse mai bune cf.e a ob _ 
pne avanbaj. 

Nu este recomandali,l pentru 
alb nici 9. a4, la care llE'.grul 
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r ăspunde cel mal b!ne cu 9 ... b4 
(după 9, .. Ng4 albul a obtinut 
~va:ntaj In partida Tarrascl1 ~ 

Scl1lecl1ter, matcl1 , 1911, rrill 
IO.d4. CaS . Il.Nc2. Cd7 12.h3. 
Nh5 13.g4. Ng6 14.ab. ab 15. 
de! . mutarea do:n text este mal 
solidă) 10. d4, ed (dacă 10 .. 
Ng4, alunci, II.d5 cu câştig de 
pion ;· .se poate juca \ns1l şi 

~O ... bc I Lbc, Ng4 trecând in 
varianta ar~tată In comentariul 
dela muta.rea 8-a a albulul, re_ 
comandată de Lasker şi Tan· 
rasch) Il.ed (la 1l . C:d4 este su· 
ficient de tare IL.. Nd7) Il.., 
Ng4 12. Ne3. Ca5 (jueabll este 
şi 12 ... dS 13,e5. Ce4 14.aS ca 
In parf~a Ragozin -Keres, Le
ningrad 19:f9. in care negrul 
<lupă 14 ... Rh8 ar fi putul obţ:ne 
o pozitie muljumltoare) 13,Nc2, 
c5 şi contra. jocul negrul!!! pe 
flancul dame! li as:gură şanse 

ma·j bune, Levenfiş-Kere!5 Le· 
ningrad 1939 . . 

(vezi diagrama din col. lI-a) 

9 ... Cc6·aS 

Cu muta rea aceasta negrul 
tncepe trecerea· către s:s tem~1 

de apărare recomandat oe că· 

tre Clgor:n, care este conside
rat ş i astăz.i ca cea mai bună 
cont:nuare a. negrulul. 

In partida Thomas · staltz, 
1935, negrul a jucati origina'l 
9 .. . a6 ş.i după IO.d4, ed ll .cd. 
a4 12.Nc2. Cb4 13.Cc3. C:c2 14. 
0:c2. c6 a obtinut o pozilif~ 

mai bună. Ca r ăspuns ta 9 ... a5, 
albul ar n putut lnsă juca, sim· 
plu 10.a4 sau IO.d3, după care 
mutarea 9 ... 'a5 s'ar fi ar ătat o 
zadannică p:.erdere de timp. 

l)e cons:derat este mutarea 
9 ... Ne6, caJre este, d up~ cât se 
pare, suf,:.clentă , pentru egala re. 
La 10.N:e6, fe 1l.d4 negrul nu 
r ăspunde cu IL. ed 12.cd, d5 
J 3.e5, Ce4 14. Cbd2,! cu avan
taj pentru ,alb; Keres-Alehl n. el 
Il.. . DeS 12. Db3, Dd7 13.de. 
C:e5 14.C:eS, de cu joc ega l, 
deoarece plon:i dubli ai negru_ 
lui in centru sunt compensa ti 
de IIn:I:Je doeschise 'pe ca re le 
stăpâneşte; Boleslavsky . Keres. 
Moscova 194 1. 
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Ca raspuns la 9 ... Ne6 pen .. 
tru alb es te mai tare In loc de 
10. N:e6, mutarea lO.d4 (daca 
10. Nc2, ·alunci 10 ... d5 II.ed, 
0:d5 12. d4, ed 13. cd, Oh5 14. 
Cc3, Tada cu pozitie mai bunii 
pen tru JI.egru; Yates - Duras, 
1911) 10... N,b3 12. D,b3, ed 
J3.cd (sa u 12. C:d4, C:d4 13.cd, 
c5 J4.dc, dc IS.e5, Cd7 16.a4, 
c4 17.0g3 cu joc Wos ş i apro
ximativ egal; Bronş teln - Bol
vinnlc, Moscova 1944) 12 ... CaS 
(teoria consldertă poziţia care It 

s urvenit In pa:rt:da Sp'~.elmann

Schlechter, 1908, după ' 12 ... dli 
[3. eS, Ce4 14. Cc3. C:c3 15. bc. 
Ca5 16.0c2. Cc4 In favoarcti 
alb ului, dar ,probabil nejusW:' 
cat) 13. Od3, c5 14. Cc3. Cc6 cu 
joc aproximativ egal; Sch lecll
ter- Cigorin. Cambrtidge-Springs. 
1904. 

In timpul din umnă in locul 
mutării 9 ... CaS It fost Incercat 
un s!lstem interesant cu mula
rea 9 ... Cd7, a cărui idee CO:1-

stă In form a ţia Nf6, Ce7 şi 

c7 -c5. In felul acesta neg rul ob
line o ,poziţie la fel ou aceea d in 
apărarea Cigorin, dar calul său 
stă la e7 cu mult mai bine decât 
la a5. 

Oăm mai jos câteva exem· 
ple din practica , ca re ilustreazll 
3cesl .sistem tncă pu ţin cerceta l: 

1) IO,d4, Nf6 Il.Ne3 (dUV ' 
l1.a4, Ca5 12.Nc2, b4 13.cb. 
Cc6 negrul a obtinut jOc· bUll 
In partida Pin kus -Ragozln, ma! _ 
chIJI URSS-USA, 1946; da r al
bul ar fi putut juca mult mii.' 
bine 13.d5! după car'e negml sl ă 
In fata. unor .problem<e grele, de
oll rece este rău 13... TbB d:n 
cauza 14.cb, T:b4 1S. Nd2, Iar 
la 13 .. . bc urmează 14.b4, Cb7 
15.a5 Cu pres:une pe Hancul 
damei; În parllda Alatorzev-Ra· 
v:nsky, Moscova 1946. negrul a 
s:lcriEcat un pion cu mutare.! 
13 ... b3 şi a câştigat chiar par · 
tida , dar este tndoelnic ca acest 
sacrifiCiu să găsea scă S USt :II1~' 

toci. Deaceetl dup l!. II.a4 este 
mal b:ne pentru negru să con. 
tinue cu 11... Nb7; In part~d , ! 

BanCi - Osmolowsky Alatorzev, 
MOScOva 1945. s'a jucat 12, 
Od3? ceeace a dus la p:erderea 
unui ~on după 12 ... ed 13.cu. 
C:d1 ! 14. C:d4, Cc5; mal bine 
esle 12.d51 , Ce7 13.Nc2, Cb6. 
14. ab. ab 15.T:a8, C:a8 16. 
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Ca3, c6 17. de. N:c6 18. 
Dd3! cu un mic avantaj pen
Iru alb. deoar.ece pionii bj si 
d6 s unt slabi ; Ravillsky.Lilie~
Ihal, Moscova 1946) II ... Nbi 
{bine este şi I L. . C!l5 12. Nc2, 
Cc4 13. Ncl, ('5, el'! In' varian
tele ob:şnulte) 12. Cbd2, Ce7 
13. Ch2, Cg6 14. Dh5 ~I acum 
mutarea 14 ... c5 a r fi dat r.€UTU 

lui un joc bun; RaY:1.nsKy-A~ er
bach, Moscova 1946. 

2) 10. d3. Nf6 (du,:, U ... Nb7 
J l. Cbd2, Cc5 12. Nc2 este rău 
12 . . d5 din cauza 13. ed , D:dS 
14. d4! cu avantaj ţenlru alb; 
Simaghin-Ravlnsky, Moscova 
1916) II. Cbd2. Cc5 12. Nc2, 
dfi şi ne~rul st~ b:ne; Averbach. 
LiHenthal, Ivanovo, 1944. 

Pe baza exemplelor date mai 
sus se poate tragt: concluz:a că 
noul sistem de apărare cu mu' 
tarea 9 ... Cd7 este pe depVlJl vi-o 
abil şi dese h=de nl:grului noi 
Perspective In această d~schi· 

dere. 

10. Nb3-c2 

o idee cunoscută con ţ: ne ş i 

mutarea 10 ... Nb7 pentru fi r ăs
pun~ :11 II. d4 cu 11...d5. DUjlă 
12. C:e5. C:e4 13. C<l2. i6 14. 
Cd3, Nd6 15. Cb3, Cc4 negrul 
a ob!inut joc egal în pa rtida 
Wagner·Leonha:rd t, 1920. 

11 . d2-d-t 

Con tinuarea I I. a4 ar fi aci o 
-zadarnică pierdere de timp , d~
oarece negr-ul se ·aVără ,Impo
triva tuturor ameninţă rilor cu 

mutarea Il.. . Cd7 şi obţine un 
joc bun, <It: ex. 12. d4. Dc7 13. 
Cbd2. cd 14. cd, Tfe8! 15. Nd3, 
ba cu avantaj pentnu negru: 
F1ine-Reshevsky, 1938. 

Cu ml11a rea [1. d3 albu l poa:..: 
Irece -- 0U pierderea. de timp 9. 
1i3 - In varia nta pe care o exa
min ăm In rubrica bb. In gent' 
rai, al bul trebue să Se decid a 
di n timp dacă alege s:slemul cu 
d2_d3 şau cu d2.d4, deoarece 
mularea pregătitoa re h2·h3 arI:! 
sens numai dacă se joad Il . 
d4. I,n rubr.X:a bb vom examin ll 
o variantă in care albu l alege 
muta rea d2-d3 In cea mai fa
vorabilă formă. 
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de a alege Între diferite con ti
nul"l.ri mai târziu. 

Cum vom vedea mai târzÎ,u, 
pentru alb - este favorabil ~n 

unele variante să joace d:e, dar 
In momentul acesta 12, de. de 
I~. Cbd2 ar da negrului posib:
litatea de a realiza puternica 
manevră 13 ... c4 urmat de Ca5_ 
b? _c5. D:n această ca1JZă sch:m
bul nu este de wnsider<ljt pentru 
alb decât după retragerea calu· 
lui negru, la e6, 

Deasemenl Inai,ntarea i:!4-d5 
este In unele variante o mutare 
care merită alent:e, Şi această 

tnainlare In511. este în deosebil 
efectivă după Ca5-c6, când ea 
este Insoţită de câştigul unui 
tempo important. Astfel, de 
exemplu, In ,part:da M:kenas_ 
I(eres, T,llin, 1938, după 12. d5, 
Nd7 13. Cbd2, c4 14. CI 1, Cb7 
15. Ne3, Cc5 16. C3d2, g6 17. 
14, ef 18. N:14, Ch5 19. Nh6, 
Cg?, negrul a obtinut repeclp. 
avantaj. 

La 12. a4 (posibil este şi 12. 
Ng5. h6 13.· Nh4 dari to această 

poz:ţJe dcsvoltarea- calului da

mei a"Jbului este mal Importantă) 

negrul răspunde cel mai s:mplu 

12 ... Nd?, dar şi 12 ... b4 13. cb. 

cb 14. Cbd2 pe care o exami_ 

năm mai târziu In rubrica b, 

este o conb:.nuare acceptabila 
pentru negru. Indoeln:c este Ins~ 
12 ... TbS 13. ab, ab 14. de, de 
15. C:e5, D:e5 16. T:a5 şi, deşi 
albul a câştiga! un pion, In 
schimb Iasă ,negrului oarecare 
atac, de ex. 16 ... Trd8 17. De2. 
Ch5; L. Steiner-Grunfeld, 1933, 

12. ... . c5:d4 

Negrul deschide coloana "c", 
căutând să ob!le -contra-joc ţiI!. 

fl:mcul damei. Varianta ::lceasta 
este una d(nt re cele mal populare 
de·sl. s'ar putea să nu Ee cea 
m~i tare. D~acee.a. sunt de' con
,sidenit cu mare atenţie şi ala 
continuări. ·pe care le exami
năm mai jos: 

1) 12.:. Cc6. Aşa se Juca P.t 
vremuri aproape fără excepţie. 
provocând Inchiderea centrului 
cu d4-d5. Albul are ~a d:spozitle 
următoarele răspunsuri : 
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a) 13.dS (după mularea aceasta 
e(ortufl:1e albului se Indreaptă 

spre bloca rea completă a flan _ 
cului damel pentru a «ncepf! 
după aceea . i ă ră a fi l' tân jenit. 
pregătirea ataculuI pe rJancul 
rege lu i: o astrel de 'Pt:rlspeclivă , 

(Iesi!!u!" , nu este acceplab:Hi 
pentru negru, - ce l pu tin dh1 
punct de vedere teoret:c) 13 ... 
CdB (lIllai bine este 13 ... Ca5 
jlf'n tru a Ir!\spunde la 14. a4 cu 
14.. Nd7 Impiedicând astfel 
blocarea conEguraliei de pionl 
de pe rlancul damel; poate 
urma 14. b3, Nd7 15. CI I, ' Cb7 
16. c4, Tfb8 - mai simplu este 
16 ... bc 17. bc, Tfb8 - 17. Ce3. 
bc .I B. (,c4. NI8 19. '4. caS 20. 
Cfd2, g6 cu . conira- jec pent ru 
negru pe' fl ancul damel şi şan:;\! 
aproximab:v egale; Alexandir. 
Keres, Hastings 1937) 14. 34 I 
(a lbul trebue să facă muta rea 
ace?stil Inainte ca negru l s:i 
restab!lească legătura d.!ntre 
tLJfnuri le sale; acum negrul ar·c 
une le greuUţ1 ) 14 ... TbB (dup.1 

14 ... b4 15. Cc4 calul al bul ul 
ocupă o pozitie foarte ta re, li"! 
ex. 15 ... aS 16. Cf:e5. Na6 17 
Nb3, de 18. d6. N:d6 19. O:dG 
ou avalltaj pentru alb, Capa
blanca-Vidma r. 1927; deaceea 
negrul trebue să joace 15 ... Ce~. 

dar atunci albul ·poatel:flCej>t' 
p;-egăt: rca atacului pe f1a no.Jd 
regelui şi pozla putern i că;] 

calului la c4 n uşureazli slm· 
litor rezolvarea acestei proble
me) 15.c4 (fără îndoia l ă . mai 
ta re decât 15. ab. ,ab 16. c4, b4, 
de exemplu. 17. Cfl. Ce8 18. g l . 
g6 19. Cg3, -Cg7 cu joc ega l, 
Smls lov-Leven fi ş. Moscova 1939 
deoa rece atu nci, când albul ata. 
că pe flancul regelui , e.x"s tenţa 

coloanei deschise "a" este favo
rabilă numai negru hj;, dându - : 
cOntra _joc pe flancu l dame;) 
15 .. _ Nd7. După aceasta negru! 
păstrează şanse de atac pe flan
cul damei, slăbmd pr:n aceasta 
atacul albulul pe fla ncul regelui 
şi egalând aproximat:v jocul. 

O greşală strateg:că ar fi 15 ... 
b4, după care negrul este redus 
la o apărare pasivă; pa rbldA 

Keres-Vidmar, 1936. acon t:nuat : 

16. CII. Ce8 17. g4, g6 18. Cg3 

(mai bine decât 18. Ce3, f6 19. 

Rh2, CI7 20. Tg l , Rh8 21. b3. 

Tg8. Bogol;ubov - Rub:nsteln, 
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1925) 18 ... Cg7 19. Rh2, f6 20. 
Tg l, Cf7 21. b3, Tb7 22. Nd2. 
Rh8 23. De2, Nd8 24. Tg2. Dd7 
25. Thl, Dea 26. Rg1 Şi albul a 
câşt:gat In cele din urmă prin 
atac pe flancul regeluI. 

b) 13. de, de 14 a4. SI stemu l 
acesta de joc a fost propus . de 

~t1alizatorul sovietic V. Rauzer. 
După 14... TbB 15. ab, ab 16. 
Cf l albul cautA să folosească 

slăbic:unea punctelor d5 şi f5 
pentru a obtine atac pe flancul 
regelu:. Con tinuarea aceasta a 
că.pătat numele de ,.~ttlcul lui 
Rauzer" şi este adeseori utili
zată In iumeele din t~ltimul tmp. 

Part:.da Boleslavsky-Kotov. 
Moscotra 1944. a conbnuat: 14 .. , 
N<6 15. Cg5, Nd7 16. CfI, Tad8 
i 7. De2, h6 18. Cf3, e4 19. ab, 
ab 20. Ch4, Tfe8 21. Df3, Ch7 
22. Cf5 cu initiati vă de partea 
albulul. 

In "Deschiderea modernă", 

Selaveneţ, a dat ul"m ~toarea coo
linuare. care, după cât se pare, 
egalează joeul: 13. de, de 14. 

Cf l. Td8 15. D02, Ch5! 16. Cg5, 
Cf4 17. Nf4, el 18. Dh5, Ng5 
19. D:gG, De5 (intercala rea mu
iărilor a4. Tb8 nu aduce schim
bări esenliale In aceaslă va _ 
r iantă) . 

e) 13. Cfl. După 13... ed 14 . 
cd qegrul poate câştiga p;onul 
d4 In două feluri (14 ... ed 'şi 
14... C:d4). Teor·ia cons i deră 

continuarea aceasta nefavora
bilă albu!ul , dar o astfel dt' 
apreciere nu este sufieifent j U'i 

tificată . Mai corect este să spu· 
nem că sacrificuJ de pion nu dă 
a~bului avantaj şi că el nu ca· 
pătă decât joc egal. 

Să examinăm câteva variante 
pe care teoria le cons:.deră ca 
cele mai bune, atât după ·14 ... ed, 
cât şi după 14 ... C:d4. 

14 ... ed 15. Te2 (recomandată 
de căt re Malkln şi. după cât se 
pare, ma i bună d.ecât 15. Ng5. 
h6 16. N1i4, Te8 17. Te l, Db6 
18. Dd2, N<6 19 . . Nbl , C051 ou 
avantalj pentru neg-rut Leofl-
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hardt-Ruhinstein. 191 I, slab este 
15. b3 din cauza 15 ... d5 16. e5, 
Ce4 17. C:e4, de 18. T:e4, Nf5 cu 
avantaj penlrlu negru,A:latorzev
Belaveneţ, Leningrad, 1939; de 
cons:deral Insă este 15. N(4) 
15 ... Ob6 16. Td2, d5(lnantare 
care dă, după teorie, avantaj 
negrul ui, dar afiirma(ia aceasta 
pare a fi Indoeln:că) 17. ed, C:d5 
18. C:d4, Nb4 19. Td3 (de eon
sidercut este sacriHiciul de cali
late 19. C:e6)) 9 ... Ce5 20. Tg3, 
NeS şi după 21. Ce31 nu este 
deloc clar dacă paziti a neg1'\.llui 
este mai bună. 

Este foarle probabil că mu1a
reaJutilizată In ultim'ul Cmp, '15. 

Nf4 dă albului şanse mai bune. 
De considerat este deasemenl 
15. Cg3, de ex. 15 .. . Cd7 16. 

CfS, Nf6 17. Te2 şi albul recâş

tigă pianul. 
Să ne Întoa rcem acum la a 

doua continuare: 14... C:d4 15. 
C:d4, ed 16. Cg3. 

(şi tn pozitia aceasta, muta
rea aceasta este foarte tare; o 

par1l:.dă din matchu! ~asker

Tatrasch: 1908, a continuat. 16. 
Ng5, h6 17. Nh4, Db6 18. Dd3, 
g5 19. Ng3, Ne6 20. Tadl eu 
avantaj pent ru alb. dar negrul 
avea lll1utarea mai tare 16 ... 
DcS! de ex. 17. Nh4. NeG 1S. 
Tel, Db4 19. b3, Tae8 20. C~3, 

d5 'cu avantaj pentru negru; po
sibil este şi 16. b3 la care ne~ 

grul Jlăspunde 16 ... d5 cu. jOl.: 
ega l. ş i nu 16 .. . Cd7 din cauza 
17. Nb2, Nf6 18. N:d4!, deoa

rece 18 ... N:d4 19. D:d4 , D:c2 
20. Tcl, De2 21. Cg3 duce la 
pierderea damei) 16 ... Cd7 (mai 
slab este 16 .. . g6 17. Nb3. Db6 
18. Nh6, Te8 19. Df3, Ne6 20. 
CfS! cu avantaj pentr u alb ; 
Euve-Krramer. m'atch 1940) 17. 
Cf5 (nu 'nsă 17. Nb3, Db6 18. 
Cf5, Nf6 19. Nf4, Ce5 20. Nd.\, 
Ta7 cu avanta j pentru negru; 
Las ker- TarlralSch. matoo 1908, 
17... Nf6 18. Te2, Db6 19. Td2 
şi albul recâştlgă pianul cu joc 
bun (Euwe). 
Pân ă acum nu este lămuri! 

care dintre aceste două contl: 

nu ări la mutarea 14-a este ma i 

favorabi Iă negru lui. dar se pa!"t' 

că prima dintre ele ti dă o po- . 

s:b:Ffate de alegere mal mDr~. 

In orice caz 'Sacrificiul acesta 

nu promite prea mult albu!ui. 
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deoarece In nici una din aceste 
variante el nu poate spera s~ 
obtie avantaj. 

d) 13. 84. La aceasta negrll! 
răspunde cel mal simplu cu 13.·. 
cd 14. cd, Nd7 cu joc egal. Mai 
slab este 14 ... Cb4, de ex. 15. 
Nbl, ba 16. T:a4, a5 17. CfI, 
·Cd7 18. Ce3, T e8 19. Nd2 cu 
oarecare avanatj . pentru alb;, 
Bogoliubov-Rubinstein, 1923. 

.. .. 'II,.. 
III • ~ li! t IlU 
1 111 fD ~ III 
.. O I 1'11 II 
.IIA. III 

III II IIII€\. A 
â g !§'l @OU IIII 

ICI! IllhirQ ~ 

2) 12 ... Nb7. Continuarea a_ 
ceasta a fost exper: mentată 'k 
IlIUmeroase ori In turneele din 
ultimul tmp, de ex·. 13. Cfl, cd 
14. cd. Tac8 15. Nd3, d51 sacrl
ficând 'lin pion, deoarece după 

16. ed, e4! 17. N:e4, <;:e4 18. 
T,e4, N,d5 19. Tel, Db7 20· Nf4. 
TfdB 21. Cld2, Nb4 negrul ob
tine pentru plonul sacrlr:cat o 
presiune puternică: Verlinsky
Panov, Moscova 1944. 

Din cauza aceasta, În partida 
sa cu Panov, [a Moscova I ~).16, 
Bronşte l n a preferat pentru alb 
16. de, C,e4 17. Cg3; d11pă 17: .. 
T1d8 18. De2, Nb4 19. TI I, Dc6 

el a fortat schimbul calului e4 
p~in mutarea 20. Cg5! şi a ob~
nut initiativa, iar rlupă 20 ... 
C,g5 21. N,g5, Te8 2Z. Dg4 a 
căpătat atac la rege. 

Negru l a. adus Insă o InUriTe 
În partida Ravinsky-Panov, 
Moscova J947, jucând (în loc de 
17.,. Tfd8) 17 ... f5!? , sacriflcând 
in că un pion: 18. ei. N:f6 19. 
C:e4. de 20. N:e4, N:e4 21. T:e4 . 
Pa rt:da Yanovsky-Pachman, ~i o

ckholm IfJ48, C::lre a 8!UnS la ace
iaşi pozi!:e oarecum pe altă cale, 
a continuat: 2\. .. Cc4 22. Tb l, 
Da5 23: a3 şi albd a reu'iit ~~ 
păstreze p:onul în plus. Astfe!. 
sacrificiul de Ipion . necesită J'nd 
verificare practică. Ravinsky a 
refuzat acceptarea .sacrificiu.lul 
şi a juca t (in loc de 19. C:e4) 
19. Cf5. d.ar după Cc4 20. Te2, 
C:b2. negrul a obţinut avanta j. 

Dacă ; doreşte ·să evite 
aceasţă variantă tăioasă, albul 
poate răspunde la 12 ... Nb7 cu 
13. de. de 14. Cf1 cu joc bun, 
deoarece nebunul la b7 nu este 
"aşezat prea bine. Nu este r ău 

nici 13.d5, deoarece, mai curând 

sau mal târziu , negrul va trebui 

să p:ardă doi timpi (Nc8 ş i Nd7) 

pentru a aduce nebunul pe po

zitia cea mai bun ă. Mal obser_ 
vări1 că la 13. d5 nu este b~ne 

• 
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13 ... c3 din cauu 14. b4 ~; 

8'lbul obtlne av&ntaj polltlonal; 
Boleslavsky·Smlslov, Moscova 
1945. Din aceasU caud unU 
preferă 55 joace 13, .. Nb7 dup.1l. 
12 ... cd 13. 00. dar ŞI aci este 
de considerat 14. d5. 

3) 12... Nd7. Ca raspuns la 
această mutare este bine 13.CfI, 
dt.: CX. 13 ... Tac8 14. del , de 15. ,. 
Ng5 urmat de 16. Ce3 sau 13 .. . 
cd 14. cd, Tac8 15. cea cu jo~ 
mal bun pen tru alb. Mal rău 
este, du pă cât se pare. dlred 
13. de. de [4 . e f1 : In partida 
L.cvenr!ş-Li sljân, Leni ngrad 

1946. a urmat 14 ... Tad8 1.15. 
De2. Ch5 16. Ch2. g61 17. Nh6. 
Tfe8 18. Ce3. NeG cu şRm" 

egale. 
4) 12 ... Cd7 13 CII. CbG. 

Tarrasch . Lasker. match 1916, 
nu este prea favorabil pentru 
nf2ru. 

13. c3:d4 

(vezi di8e-rama din col. II-a) 

13. " . 

Mai slab este 13 .. . Nd7 14. 
al. TfeS cum s'a iucal in par

lIdele turneului delal New-York. 

1924, Em. Lasker - Ed. Lasker 

şi M aroczy - Hetl, deoarece, 

d UDă 15. Ce3. Cc4 16. Nd3. C:e3 

17. N:e3. albu l ar fi putut obtl_ 
ne o poz1Ue ceva mal punA. 

14. Cd2· b3 

Analizele maeştr i lor sovlelh-I 
IlU a rătat că <lupli mutarea a· 
ceasta albul reuşeş te să obţie 

2vanlaj. 

Mal slab es te 14. d5, deoan' 
ce după 14 ... Cb4 15. Nbl, ;t ~ 

16. a3 (nu dă avantaj albul',, ! 
nici 16. Cil.Nd7 17. Nd2, Tico . 
Y:tnovsky _ Botvinnic Gronin
~en 1946) 16 ... Ca6 17. b4. N (i' 

jncl'J es te aprox imativ ega l ; 
ludovici . Levenfiş, Leningrad, 
1939. 

Este Indoe lnlc să ne pr1m c.l
d~os pentru negru ş i 14. a:i . 
pentru a ră spunde la 14 ... ~I 

cu 15. Cb3, _ dln ca uza dispun ' 
sulu i simplu 14". Nd7. 

' Dacă 14. e fI negr ul 
sacr lfidul de pio!' prin 

aecep! .i 
14 ... eli 
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sau 14 ... C:d4, cum am anal!· 
lat In comentariul dela mutarea 
I~-a a negrului , 'varianta 1, c, 

14. a6-a5 

N'a dat rez·ulta te 14 .. . Td8 
din cauza 15. Nd21 urmat lle 
d4-d5; Smlslov· Keres. Mos · 
cova, 1941. 

15. Ncl-e3 
16. Cb3_d2 

Nu dă egalitate nici 16 ... a3 
17. ba , 1:a3 dLn cauza, 18. OeI! 
Aron!n-Lisitân, Len ingrad 1947; 
In partida Smlslov - ReshevsKl, 
Moscova 1948, ultimul a jucat 
ItL Nd7, dar după 17. Tc l,_ 
Tfc8 18. Nbl, Uh8 n'a reuşit să 

egaleze partida. 

Nc8_d7 

Este îndoe!n:că eo reclliudlnea 
sac rirlciului de pion lncercat de ' 

R-a,goz:n Impolfiva · lui Bok:'J . .. 
slavsky: L~ningrad 1~,47: 17 
a3 18. Db3. Da5 19. 0:a3, 0:a3 
20. ba, T:a3 21. de, de 22. C:e5 . 
deoarece aJbul după o seri e dt: 
greută(i a reuşit totuşi s~-~i 

realizez..e avan,tajul material. 

I R. a2-a3 
19. NbLd3 
20. b2-b4! 

Cb4-c6 
Dc7-b8 

cu avantaj pentru alb; Bole:;
l:avsky - Goldeno\'. Leningra:J 
1947. 

Astfe l, schimbul 12 ... cd I~ . 
cd, Cc6, după cum se vede. nu 
dă neg-ruiui egalitate deplin;;', 
deac.eea el trebue să Caute COII 

tinuari mai bune 1<1 mutarea 
12-3. 

bb. 

( 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 a6 
4. Na4 Cf6 5. O-O Ne7 6. Tel b5 

7. Nb3 d6 8. c3 O-O) 
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9. d2-d3 

Cu aceastll mutare albul 'şi 

manitesU. Intentia de a termina 
Intâ i desvolfar~a nancului d:l
mei şi numai dupâ aeeea si In· 
ceapă operaj!ile In centru. du 
In realizarea acestui plan, deo
bicei negrul T"trece pe alb. 

Din această cauză mutarea 
d2-d4, după pregltJrea necesa
r!, este considerati mai ener· 
gid. cum am v!zut tn varianta 
principală aa. 

Apârarea negruJul dupll 9. d3 
nu este Ins:! nicI pe departe a· 
tât de slmpl ll., cum s'ar pă retl , 

deoarece, dac! albul rcu~şte să 
realizeze manevra Cbl·d2.rl-e3 
şi d3-d4, el obtine o pozilie mal 
bună. . , 

In legăturli cu aceasta. sco
pul strategic al negrului este 
cOntra'jocul In centru şi reali· 
zarea Inaintării d6-d5. ·Vom ve. 
dea mai jos cum şi In ce mo
ment se" poate realiza acest 
plan. 

9. Cc6_aS 

Cu mularea . aceasta negrul 
81e~e sistemul de apll.rar~ al lui 
Ciga"n. care constitue şi dupll. 
9. d3 una dintre celemai• bune 
cOntiruull.ri pentru negru. 

Nu este bine 9 ... Ng4, care dll. 

albului dupll. Cbl-d2-fl-e3 un 
tempo important. deoarece le· 
garea Ng4 cOlistitue pentru ne
gru un avantaj numai rn , cazul 
când albul a jucat. sau are in
tentia s ă joace d2·d4. 

De consXJerat este 9 .. , Ne6 
pentru a juca dup! 10. Cbd2, 
mutarea 10 ... N:b3 (nu Ins! 10 .. . 
Ch5? II. d4. N:b3 12. ah. ed 
13. cd. d5. 14. ed. 0:d5 15. Ce4 
cu avantaj pentru alb. ca Intr'o 
variantă posibilă a partidei Ma
roczy _ Yates, 1924) Il. ab, d5 
cu contra-joc bun rn centru, Nu 
este primejdios pentru negru 
nici 10. N:e6, re 11 . a4 , la care 
poate urma 'Sacrificiul de pion, 
11... b4!; Yates-Marshall, 1924. 

O idee interesantă este şi 9 ... 

Nb7 10. Cbd2. d5 de ex. II. ed • 
C:d5 12. C:05. C:OS 13. T:e5. 

CI4 14. C13. Cg6 15. Tel. Od7 

16. d4. Nd6 17. Ce5. N:.5 18. 

de. Oc6 19. Og4. Tae8 20 14. 
Rh8 21. Nc2. f5 cu atac puter 

nic pentru pianul sacrificat. 
Sreyer - Schlechter, 1912, dar, 

dupli Belavenet. 17. Cg51 dâ a1-

bului avantaj. Varian ta necesi

t ă să mai fie cercetati. 

10. Nb3-c2 
11. Cbl_d2 

c7-c5 
Ca5-c8 
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In pozrţ : a aCeasta cu pianul 
alb la d3, care ia Intre altele 
câmpul c4 calului negru de la 
a5, aCesta din urmă nu stă . bine 
la a5 şi deaceea., după ce şi-a 

Indeplinit misiunea, este nece
sar să fie adus Inapoi'. Pe cârn· 
lJul c6 ei sUi b~ ne, apărând 

pUhc~ul e5 şi susţinând astfel 
inaintarea d6-d5. 

De cons:derat este şi conti
nuarea recomandată de Cigo
rin. II ... Cd7 12. Cfl, Cb6 13. 
Cg3, De7, de ex. 14. Cg5, f6 
15. Ch3, Ne6 16. Cf5, NJ5 17. 
ef, d5 18. f4, Cc6 cu joc egal; 
Cehover - Ragozin, Leningrad 
1936. 

Mai slab este Il ... Dc7. de
oarece pentr1u realizarea Inain_ 
ţă;rji d6-d5, dama neagră sUi 
mai bine la d8. 

12. Cd2-fl 

Inaintarea 12. a4 nu este e
fectivă aci din cauza 12 ... Ne!), 
de ex. 13. Cfl, De7 14. De2 
(după 14. d4, ed 15. ed, Ng4 
negrul a obţinut avantaj In par
tida Romanovsky - Reshevsky, 
Leningrad 1939; acelaş rezultat 
l'a dat şi partida Teichman-Ca
pablanca, 1913, după 14. Ngj, 
Tb8 15. d4?, cd 16. cd, Ng4 17. 
Ne3, ed 18. N:d4 Cd7) 14... Cd7 
15_ Ce3, Cb6 16. Nd2, ba şi ne-o 
grul preia iniţiativa; llin Je-
nevsky - Botvinnic. Moscova 
1931. 

Nu este .bine pentru alb nici 
12. De2. deoarece după 12 ... Te8 
dama a ibă sta rău pe coloana 
"e", de ex . 13. Cf l. d5 14. ed, 
C:d5 15. Nd2, Nf8 16. Cg3. Nb7 
şi neg"rul egalează uşor jocul: 
IIin Jenevsky ·Botvinnic •. Mosco
va 1931. 

O pi erdere inub:Jă de timp 
este 12. h3, la care poate urma 
12 ... d5 13. Cfl. de 14 de. NeS 
15. Nd2, Ta7 16. Cg5, Nc4 17. 
Ce3, Nd3 cu avantaj pentru ne_ 
gru; Maroczy - Capablanca, 
1924. 

(vezi diagl1ama din opag. 370) 

12, ... Nc8-e6 

Mutarea naturală pentru pre-
gătirea lui d6-d5 şi probabil cea 
mai tare. 



PARTIDA SPANlOLA; S ... N"t'i; 8. es. (1.....00 D. dJ 

Să examinăm ş i alle mutări 

care pot fi luate In conside
raţie: 

1) 12 ... Te8 13. Ce3 (saLI 13. 
Cg3, De7 14. h3. d5 15.00. C:do 
16. Nb3, Ne6 17. Cg5, N:g5 18. 
N:g5, f6 cu joc egal, Panov· 
L. Steiner, Moscova 1936; mu. 
tarea 13. Ce3 este cea mal na· 
tura lă , deoarece cu ajutorul ei 
albul lu ptă tmpotJ"liva rea ll zărni 

lui d6-d5) 13 ... d5? (In aceasU 
pozitie mu tarea aceasta este o 
greş a·Iă, care dă albului posibili. 
t?tea de a obtine aV'arttarj clar; 
Fine recomandă 13 ... Ne6, dar 
după aceasta albul îşi poate 
realiza ideia de deschidere prin 
14. d4 obtinând un joc bun: 
pregătirea 12 ... TeS, este, după 

cât se pare, In genera l nu prea 
Iavorabilă negrtilui) 14. ed, C:d5 
15. C:d5, D:d5 16. d4!, ed 17. 
Ne4. Dd7 18. <:<1, Nf6 19. Ng5 

, 
cu pozire câştigaU pentru alb; 
Alehin - Eliskases, Podebratl, 
1936 

2) 12... De7 13, Ce3. Ne6 
(după 13 ... Nb7 In slr ă lucita 

partidă Teidimann - Schlechter, 
191 1. a urmat 14. Cf5, TIea 15. 
Ng5, Cd7. 16. Nb3, Ci8 17. Nd5, 
Cg6 18.N:e7, Cg:e7 19.N:f7+ 1. 
R:f7 20. Cg5+ , Rg8 21. Dh5 eil 

' câştig rtapid pentru alb) 14. Cg.1) 
(ş i acum este de considerat 14. 
d4) 14 .. ·. d5 15. Df3 (mai bine 
direct 14. ed, C:d5 15. C:e6, re 
16. Dg4 şi negrul are unele 
greutăţi) 15 ... Tad8 16. ed, C:d5 
17. C:e6, f. 18. Dg4, Cf4 au joc 
egal; Rauzer - I(moch, Lenin · 
grad 1~34. 

3) 12 ... d5 (dacă 12... Ch5 13. 
Ce3. Cf4 14. d4, Nf6, ca in par
tida E. Cahn • RotJewi . 1911. 
·;:tlunci 15. de, de 16. Cd5 cu a
vantaj pentru alb) 13. ed. D:d5 
14. a4 (dacă 14. De2. Nb71 15. 
Nb3. Dd7 16. C:e5? , a1unci 16 ... 
C:e5 17. D:e5, Tae8 18. Nf4. 
Dc6 19. Ce3, e4 eu avantaj pen_ 
tru negru, ca in pa r tida Panov· 
COllSlantinopolsky, 1936 ; sau 
16. Ng5, Tac8 17. Dd2, h6 18. 

Nh4. Cli5 cu acelaş rezu ltat, 

Michel - Rubin'sle:n, 1925; rău 

este şi 14. Nb3, Dd6 15. C:e5? 

C:e5 16. Nf4. Cfg4 eu compU, 
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ca!ii favorabile negru1u i, de 
cons:derat este Insă continua
rea simplă 14. Nb3. Dd6 15. 
Oe2) 14... Ne6 15. Oe2, Cd7 
16. d4!, ed 17. Ne4,' 0<16 18. ca. 
cu avantaj pentru alb: Il in Je
nev~ky • Rovner, Len:ngrad 
1939. Il in Jenevsky a dat mal 
departe ur;mătoarea ana !:ză: 

IS ... Ne4 19. Oe2, Cb4 20. Obi, 
ed 21. N"S, Nd3 22. N14, 0,14 
23.Dcl .• Dd6 24. Ne4 cu avantaj 
pentru alb. 

t3. efl-e3 

După 13. Cg3 negrul poate 
juca alături de 13 ... d5 şi altfel, 
de ex. : 13". Dc7, amânând exe· , 
cutarea lui d6-d5. Iat ă un exem
plu din practică 14. De2, Cd7 
15. Cg5, N,g5 16. N,g5, 16 17. 
Nd2, d5 IS. d4. ed 19. ed. N'd.' 
20. Dh5 cu joc egal: Constanti
nopolsky . Camâşov, corespon
den!ă 1935- 1936. 

Mutarea din tex~, 13. Ce3, 
este mai logică, 

felul acesta albul 
Inaintarea d3-d4. 

13. . .. 

deoarece In 

pregăteşte ;Oi 

d6-d5 

Mutarea aceasta este "rern1· 
• tura. dup ă cât se pare, şi In 3 . 

cea:::tă pozitie, deoarece albul 

obtine acum un joc plin do! 
şanse. 

Malkin recomandă 13 ... De7 
pentru a juca după 14. d4, cd 
15. ed, ed 16. Cd4, Cd4 17. 
D:d4, Cg41 cu joc aproximaEv 
egal. 

14. e4:d5 
15. Ce3:d5 
16. Ddl-e2 

C16,d5 
Dd~,d5 

In pozitia aceasta negru l are 
greutăţi în l egăt ur ă cu slăbiciu' 

nea pianului e5, de ex.: 16 .. . 
Nf6 (după 16 ... Ng4 este neplă

cut pentru negru 17. Nb3. Dd6 
IS.Oe4) 17.Ng5, N,g5 18. CgS. 
Nf5 19. Ce4, Tad8 (şi dup~ 19 .. 
N:e4 20. de albul stă ceva mai 
bine) 20. Nb3!, 0,d3 21. O,dJ, 
T,d3 22. Cc5, Td2 23. Ca6, 
T:b224. Tadl şi pozilia a1bului 
este eV'dent mai bun~; Keres
Reshevsky, Leningrad, 1939. 
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ce,. 

(1 : e4 .e5 2. Cf3 Cc6 3. NbS a6 
4. Na4 Cf6 5. O-O Ne7 6. Tel b5 

7. Nb3 d6 B. e3 O-O) 

9. d2-d4 

Inaintarea aceasta . lâ r ă pre
gătirea h2.h3, nu este conside· 
rată ca prea favorabilă albului, 
dar e3te totuşi acceptabilă: 

Vom examina mai jos posibl
litătile principale: 

9... NeB-g4 

Dacă întâi 9 ... ed .10. cd şi 
numai acum 10 ... Ng4, atunci 
11. Ce3 şi albul ,ob!:ne un joc 
ceva mai bun, de ex.: Il... Ca5 
(interesant este şi Il... N:f3 12. 
gf, CaS 13. Nc2, b4 14. Ce2, c5 
IS. dS: Ce8 urmat .de g7·g6 şi 
Cg7: I(arpinsky Pilsburry, 
190 1) 12. Ne2, e5 13. de, de, 14. 

e5! cu avantaj pentru alb; ' 
Lasker - BogoEubov. 1923. 

10. Ncl-e3 

Nici 10. dS nu dă albulul vre
un avantaj, de ex.: 10 ... CaS 
11. Nc2, e6 (In part,ida Spiel
mann • Marshall, 1911. negrul 
a obtinut un joc bun ş i prill> Il... 
Od7 12. Cbd2, e6 13. h3, Nh5 
14. Gri, ed- 15 ed, Cc4) 12. ne 
(sau 12. h3. N:f3 13. D:f3. cd 
14. ed, Cc4 l S. Cbd2. TcB cu un 
ioc ceva mai bun pentru negru; 
Yales . Rubinstein. 1922) 12 .. . 
C:e6 (mai , bine decât 12 ... Dc7 
13. Cbd2, TadB 14. CI I, d5 13. 

cd, C:d5 16. Oe2, C:c6 17. h3, 
NhS, Sclunidt _ Alehin, In ca~e 

In loc de 18. a4? albul ar fi p_u. 
tul sa continu.e cu 18. Cg31. 
Ng6 19, N:g6, hg 20. C:c5, C:c5 
21. D:eS şi. negrul n'are com
pensatie suficientă pentru p:o· 
nul sacriiicat) 13. Cbd2, b4! 
(deasemeni 13 ... De7 14. CfI, 
TeB 15. Ng5, h6, Treybal - Vid· 
mar, 1929, este sufjCient pentru 
ega larea jocului: sacrifici ul 'de 
pion Of'":Tit cu 13 ... b4 este ~al 
interesant) 14. Na4, TcB 15. 
N:c6, be 16. Nb7, ed 11. N:d2, 
TbS IB. N:a6. d5! şi pozitia este 
foarte tă ~oas~ , dar relativ favo. 
rabilă negrului; Euwe - Keres, 
match, 1939-1940. 
După 10. h3 albul poate alegt 

una din următoarele continuâri : 
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1) 10 ... NJ3 Il. gf. Ca5 (1. 
Il... Ch5 urmează 12. f41, C:f4 
13. N:f4, ei 14. Nd5 iar dacă 

lUI .. Il lwll 
III il! 1111 l1H 
1114'11 "Ii • 
. 111 !D II 

.. IUII1 I1 
1I!11 .€\111 a 
HI • IUIII 
IJI€\ I!!liifg ~ 

11... Od7 12. Rh2, Ch5, atunci 
13. de, C:e5 14. f4 cu avant:t j 
pentru alb) 12. f4 (Ia 12. Nc2 
poate urma 12 ... Ch5 13. f4. 
C:f4 14. N:f4, ef 15. Dg4, Ng5 
cu joc bun pentru negru) 12 ... 
C:b3 13. ab, c5 ItL Ca3. cd 15. 
ed, d5 16. fe, C:e4 cu joc aproxi
mativ egal. 

2) 10 ... Nh5 Il. Ne3 (dup! 
II.g4, Ng6 12. Cbd2, TeS 13. 
Nc2, CaS 14. CfI . d5 se ajunge 
la o poziţie egală , iar II.d5, 
CaS 12. Nc2. c6 duce la o po
zitie asemanătoare cu aceea 
care rezultă după 10.dS) 11... 
Ng6 (nu insă I!. .. Ce4 12. Nd5, 
Dd7 13.N:e4. d5 14. de. deoare
ce acum dama neagră dela;7 
este neapărată; cel mai simplu 
este, probabil 11... ed 12.cd, d5 
13. e5,Ce4 cu joc t ăios, dar a
proximatv egal) 12. Cbd2, C:e4? 
(combinaţia aceasta este greşi. 

tă: negrul ar! fi trebuit să joa-

ce 12 ... ed sau 12 ... Dd7 cu 
şanse aproximativ egale) 1 J. 
Nd5, C:d4 14. C:d2, DeS 15. 
ur3 cu avantaj clar pentrtJ 
alb. 

Insfârşit, trebue remarcat că 

Incercarea de a câştiga un p:on 
prin 10.Nd5? este nefavorabil~ 
albulul, deoarece urmeazli 10 ... 
C:dS I l.ed , CaS 12.de, de 13. 
T:eS. Cc4 14.Tel, Cb6 şi negrul 
recâştigli pionul cu joc mai. 
bun; Yates-Alehin. 1913. 

10 ... c5:d4 

Mulţi recomandă, că cel mal 
s implu, sacrificiu l tempOirar de 
figură 10 ... C:e4 11. Nd5. Dd7, 
care lasă albul ul alegerea într~ 

douli continuăTi principale şi a
nume: 

• • 11'1 'll1 •• 
II 111 'l!IIilHlI1 
l li1! 4If1l II !li 
II Ulii. fi) III 

II 6 4 111 111 
II n I!I€\II 
~ fii III II AII I t;P €\a'lllg w 

1) 12. N:e4 (la 12.h3 urmea
ză 12 ... , Nf5, 1n tim p Ce 12. 
N:c6, D:c6 13. C:e5 dă egali
>tate) 12 .. . d5 13.Nc2 (de co.nsi 
derat este recomandaţia lui Ne
narocov 13. N:h7+. R:h7 14.de, 
cu care albul câştig li un pion şi 
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Iasi ncgrului şanse destul de 
problematice de atac) 13 ... e4 
14.h3. Nh5 15. Ce5 (nu In.sl 
15.2'4, N:g4 cu atac decisiv) 
15 ... N,dl 16. Cd7, N,c2 17. 
';, IS, HS IS. Nf4, NdS 19. Cd2. 
f5 şi penlru calltatea sacrHJcat~ 
nellrul are suficient avantaj po. 
,.iliooal; ColJe-Ed. Lasker 1913 

2) 12.de, Cc5! (daca 12 ... CgS 
13 N:1Z'5, N:g5. conform anali
zei Jul Alehln, continuarea 14. 
h31, N:13 IS. OJ3, C:eS 16. T:e; 
d3 albului un avantaj clar, '1U 

nu Insa 14. C:g5?, N:dl lS.e6. 
OdB Cu avantaj pentru negru, 
Oa'pab l anca~Ed. Lasker, 1913) 
13.h3, Ne6 14. ed (mai bine 14. 
N:c5 de IS.Ne4) 14... N:d6 15. 
N:c5. N:dS! 16. N:d6, 0:d6 17. 
Cbd2, TfeS cu poziţie mai Iiber3 
pentru negru; Johner -Bernslein, 
1934. 

Teoria recomandâ pen tnu ne_ 
gru şi va rianta 10 ... Tia 1:. 
Cbd2, d5. dând ca exemple ur . 
mă toarele pOSlbiI!tăji: 12.de, 
C,.S 13 .• d. Cd3 14. Te2, C:dS 
JS.Ce4. N:f3, Yates-Rublnste:n, 
1925. sau 12.ed. C:d5 13 D,c2 
C:e3 : Yales-AsztalOs 1927 ' 11 

care dup:l 13.T:e3?, ed negrul 
Il obţinut ~asemeni avantaj . 
Dar In ultima variantll: albul ar 
rt putut obtine o pozitie accep
labJlă cu 13.fe! 

Albul poate Insă juca şi mai 
Iare 12.h3! (bine este şi Il.h3) 
de 6. 12 ... ed (Ia 12 ... de ur
mează 13. C:c4, C:e4 14.hg; răLI 
este şi 12 ... Nh5? din cauza 
13.24, Ng6 14.de. C:e4 IS.CIII 
câştigând un !pion; Smls lov-1. 
Rablnovici. malchul prin radiO 
Moscova"Len:ngrad. 1941) n . 
ed, N:13 14. 0 :13, Nb4 (dae' 
1-1. .. de 15. C:e4. C:d4. afund 
16. NCd4, 0 ,d4 17. CgSI cu a
vantaj pentru alb) 15.e5. N:d1 
16. ef! . N:el 17. N:d5 cu pozi
~:e mal bună pentru alb: de 
Groot"Kmoch. 1940. 

II. c3,d4 

II. .. 

De considerat este şi 11.
d5 cu continuarea 12 eS. Ce1. 
de ex. 13_ Cc3. C:e3 sau 13 .. 
Nb4 14. Tel . Ce7 15.h3, NhS 
16. Nc2. N:c3 17. he. ca In par
tida Yates_Bogoll ubov, 1922. 111 
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ca re după 17 ... Ng6 negrul ar 
fi putut obtine un joc satisfă

cător) 14.bc, CaS 15. Nc2. Cc4 
16. NO, Yates-Ross-eUi , 1923 şi 

acum, In loc ul mut ării pasi ve 
16 .. . TeS, 'negrul ar fi putut ob
tine un joc satisfăcă tor prin 
16 .. Dd7. 

12. Nb3~c2 Ca5~c4 

13. Ne3~c l 

Rău este 13.Cbd2, C:e3 14. 
n3, e5 15. Del. Cd7 16. 113, 
Nh5 17. de. C:C5 cu avan taj 
pentru negru, Yates - Capablan
ca , 1924, rSau 13.b3, C:e3 14. 
T:€3, c5 15. Ce3, Romanov.sky
Bogoli ubov, match, 1924, In 
care negrul ar fi putut obtine 
avantaj pr1n 15 ... N:f3! 16.1 :f3, 
,do 17. D:d4, Cd7 180 Cd5, Ce5. 

13... c7-c5 
14. b2-b3 

Sau 14. Ce3, Cd7 15. Cd5, 
Nh4 16.b3. Ccb6, Verlins!<y-A. 
Rabinovici , Moscova 1914, cu 
joc egal. Şi mai b:ne este poate 
pen tru negru 14 ... Tc8 l S.Ce2 
Cd7 16. Dd3, TeS, Lasker-MUI
ler. 1933. 

IL Cc4~a 5 

Deasemenî 14 ... Cb6 15. Nb2, 
Te8 16. Cbd2, Cfd7! 17.113, 
NhS c u egalitate. Yates-Ed. 

Las ker. 1924 este acceptabil 
pentru negru. 

15. CbLd2 

Sau 15. Nb2, Ce6 16.d5, Cb.J 
17. Cbd2, C:c2 18. D:c2 cu joc 
aproximativ egal; Capab lanc3 -
Hogoliubov, 1922. 

15 .... 
16. h2-h3 

Ca5-, S 
Ng4-h5 

Poziţia aceasta a fost Întâln i
fă In practic~ de câ teva ori şi 

rezultatele arlată că situa ţia ne
gruJui este pe deplin accepta~ 
bilă , de ex.: 

1) 17. e5?, Cd5 l S. Nb2, C:d4 
19. ed. Nf6! Cu mare avantaj 
pentru negru; Yates~ Bogoli u bov . 

1924. 

2) 17. Nb2. Cd4 IS. N:d4 , e.d 
19. g4, C:g4! 20. hg, N:g4 21. 
De2. TeS 22. Nd3, Ng5 eu 3~ 

vantaj pentru negru; Ragozin
Lilientha1. Leningrad 1939. 
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Ruhinst.e~n a recomandat 17. 
g4, .Ng6 18.dS considerând pb
zi!ia survenită ca mai favora
bilă albului. dCţr după 17. g4 ne· 

. gr ul poate cont:nua, {'8 In va
riantal 2, cu 17 ... C:g41 18.hg. 
N:g4 cu poziţie tare de atac 
pentru fgura slicrHicată. Dea
ceea se pare că albul n'are ni
mic mai bun decât 17. d5 urmat 
de Nb2, trecând tntr'o variantă 

asemănătoare cu aceea din pa r
tida Capablanca-LlÎlenthal (ve~1 
comentariul dela mutarea 15-3 
8 albului). 

b. 

( 1..4.S 2.Cf3 Cc6 3.NbS .6 
4. N.4 Cf6 5. O-O Ne76. Te l b5 

7.Nb3 d6 8.c3) 

8 .. " Cc6-a5 

Trecerea aceasta directă la 
6istemu[ de apărare al lui Cigo. 

Tin este cons:deraUi mal putin 
e lastică decât 8 ... O-O, pe care 
am anallzat:o rn varianta pr:n
cipală. Dar, pe de altă parte,. 
mutarea 8... CaS Umitează In 
mod s:m(îtor alegp.tea continuă. 

rilor de către alb. 

9. Nb3~c2 c7-c5 
10. d2-d4 

După 10. d3, 0.0 se ajunge la 
o pozij:e din variarlla a, bb, pe 

care am examinat-o mai Inainte. 
Mai dăm Incă un exemplu din 
practic'ă: 10. d3, Cc6 11. Cbd2. 
De7 12. a4. b4 13. CC4. a6 14. 
Ce3, O-O cu joc aprox imativ 
egal; Telchmann - Burn, 1911. 

Mutarea pregătiloare h2-h3 
n'are sens aci. deoarece cu mu
tarea di!1. text albul amen :n\ă 
să câştige pianul e5 şi deci nu 
Iasă adversarului timp pen tru 
legarea Ng4. 

la. Dd8-c7 
II : CbL d2 

Dup ă 11. h3, 0·0 se ajunge 
la varianta pr incipală a, aa. da r 
aci albul n'are nevo:e să pre· 
vină mutarea Ng4. 

In "Deschiderea Modernă" 

Belavenel a recomandat (1. de, 
de 12. Cbd2, Cc6 13. Cfl, Ne6 
14. Ce3 cu. avantaj pentru alb; 
Rovner-Panov. Moscova 1933, 
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dar negrul poate juca mai tare 
12 ... O-O ·13. Cf 1. c4 urmat de 
Ca5-b7-c5. Deaceea· estţ mai 
bine pentru alb să continue cu 
schimbul la e5 Inainte de In
toarcerea calului negru la c6. 

Una dintre ·.cele mai tari con_ 
tlnuărl (poate chiar ma.i tare 
decât mutarea din text Il. 
Cbd2) este ' 11. a41 după care 
negrul nu ma l are la d:spoz:lie 
rlecât următoarele posibilităti: 

1) 1 L. Tb8 (după 11. .. Nbl 
12. Cbd2. O-O, L. Steiner . Sul
than Khan, 1933. pentru alb 
este cel mai bine să continuă 
cu 13. de, de 14. Cf1, deoarece 
mutarea Nb7 a slăb:t câmpul 
f5; · Teichmann a recomandat 
II ... Ta7) 12. ab, ab 13. de, de 
14. Cbd2 (nu Insă 14. C:e5?, 
D:e5 15. T:aS, Cg4 cu alac de
cisiv penLru negru, de ex. 16. 
f4 . Dc7 17. TaI. c4, sau 16. g3. 
DhS 17. h4, N:h4 18. gh, D:ic41 
14... Ce6 (Ia 14... O-O poate 
unma 15, C:eS) 15. CfI, O-O 16. 

Ce3, Ne6 17. CgS, Tbd8, Leven
fiş - Lilienthal, Moscova, 1939. 
şi acum albul ar fi . pulut obline 
un joc mai bun prin 18. De2 (In 
loc de 18. Dl3, Cd4!) 

2) II ... b4 (cons:derată CII 

cea mai bună) 12. cb. cb şi a· 
cum albul 'poale alege una di n 
următoarele două conttnuări: 

a) 13. b3?, Ng4 14. Cbd2, Tea 
IS. Ta2 (nu tnsă 15: Nd3 din 
cauza Dc3!) 15 ... O-O 16. h3. 
Ne6 17. Nd3, d5! cu avantaj e
vident pentru negr,u: Balogh
Barcza, 1937. 

b) 13. h3, O-O (dacă 13... Ne6 
14. Cbd2, Te8 este neplăcut 

pentru negru IS. Nd3) 14. 
Cbd2, Ne6 (mai slab este 14 .. 
Nd7 15. er i, Tre8 16. Ce3, el 
17. C:d4, Ce6 18. CelSI cu , 
vantaj pentru alb, Keres-Tylor, 
Margate •. 1(37) 15. Cfl, :rrc8 
16. Ce3, g6 (nu este mai bine 
nici 16 ... Ce8 17. b3, f6 18. Nb2, 
Nf8 19. Od3 cu avantaj pentr u 
alb; Keres _Berg, I(emeri 1937) 
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17. b3, Ch5 18. Nb2, Nf6 19. c:unile sale pozit:onale; Keres · 
Tel şi albul are un mc avan
laj; Keres . R-eshevsKY, Stock
holm 1937. 

e) 13. Cbd2, O-O (dacă 13 ... 
Ng4 atunci simplu 14. h3. Nh5 
15. g4 urmat de efI; In parti
da Keres - Capablanca, MaT'ga
te 1939, negrul a jucat or:g:I1JI 
13 ... Nb7 14. CI I, O-O 15. Ng5, 
h6,dar dupâ aceasta albul ar fi 
putut ob!ine şanse mal bune 
prin [6. Nd2 cu a.lac asupra 
pianului "b"; [a 13 .. . Ne6 ur. 
mează simpl u 14. Cfl) 14. efI 
(continua rea aceasta este puţin 

cam indoe lnlcă pentru alb. de
oarece negrul obtine un contT!!' 
joc pr,:mejdlos ; nim:c nu da 14. 
Cb3, Ng4 15. C:a5, D:a5 16. 
Nb3. ed 17. D:d4, Cd7, Mon!i
celli _ RosseIJi , 1929; cu muta
rea 14. h3 albul ar putea trec~ 

la varianta precedenta b. dar 
mal 5i.mplu pare 14. b3 urm at 
de Nb2) 14 ... Ng4! (In partida 
Alehln - Gapablanca, Peternburg 
1913, negrul a jucat mai slab 
14... Ne6 15. Ce3, Tlc8, după 

care prin 16. h3 albul ar ti pu
tut obţine pozitia din varianta 
b) 1.5. Ce3, N:13 16. D:13, ed 

(deasemeni 16 ... Cc6 e de con

siderat) 17. C[S, D:c2t şi atacul 

albulul nu compensează s Iăb:-

Barcza. 

Din variantele arlHate re
zultă c ă Il. a4! este foar.le tare 
şi fortează, după cât se pare, pe 
negru să joace la mutarea 8- fI 
O-O In loc de GaS. pentru a evit3 
posibilitălile de mai sus. 

In Incheere mai dăm şi intere
santul s:slem de joc care a fosl 
utilizat in partida Wagner

-Secker. 1924; 11. Ng5. O-O 12. 
Cbd2, Ne6 13. de. de 14. C:e5, 
D:e5 15. f4, Dc7 16. f5 . Acum 
după 16 ... Ne8 17. e5. Cd5 18. 
16, gl 19. el, C:16 20. N:16. N:16 
21. Dh5 albul obţine avantaj, 
deaceea negrul joacă 16 ... Nd6 
17. NJ6, N:h2+ 18. Rhl, gl 19. 
Dg4+ . Rh8 20. fe cu joc egal. 

Il. Ca5...c6 

Aci t recerea In continuarea 
Il... cd 12. cd. Cefi, la f~ 1 ca In 
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vananta principală a, aa, J C 

care am analizat-o, duce la 
marii greutăţi pentru negru. Al
bul continuă s:mplu cu 13. d5, 
Cb4 14. Nb 1, aS IS. a3, Ca6 
16. b4,0·0 17. Cb3l cu avantaj; 
Smlslov _ Gerstenfeld. Moscova 
1940. 

Tar lakower recomandă Il. .. 
Ng4 12. h3, NhS, dar după a
ceasta nebunul negru stă rău şi 
albul are la dispoziP:! câteva 
cont:nuărl bune de ex. 13. de 
(deasemeni 13. a4, b4 14. d5, 
Cd7 15, erI, O-O 16. g4 urmat 
de Cg3 ca In partida Riumin 
Musatov, Moscova 1927, dă al
,mlui o poziţie mai bună) 13 ... 
de 14. Cfl, O-O IS. Cg3, Ng6 16. 
Cf5. Nd8 17. De2, Te8 şi acum 
18. !!4l ar fi dat albulu,i un joc 
mai bun; Ragozin - Riumln. 
Moscova. 1938. 

Dup ă 11... O-O 12. h3 se poate 
ajunge !a varianta principală 

a, aa, . dar mal interesant este 
12. Cf1, Ng4 (mai bine este 12 ... 
c1 13. cd. Ng4 14. Ce3 şi acum 
nu 14... NhS IS. OS, lfe8 16. 
Nd;1, ed 17. C5:d4 cu avantaj 
pent,'u alb, Ragozin - Kopaev, 
Mosc!)va 1938. el 14 ... N:f3 l!l. 
DJ3. Cc6 cu contra joc bun In 
oentru). 13. del (datoriU acestei 

posibiIităti ar n trebuit negrul 

I.S - Teoria de"hideritor in lah 

să schimbe la d4. Ia mutar~a 

precedentă; In partida Alehin
Fine, 1936, după 13. Ce3, N:d3 
14. 0:f3, cd, albul. In locul con
tinuărilor obişnuite 1"5. cd, Cc6 
16. de, sau 15 ... ed 16,05. a 
sacrif:cat un pion cu mutarea 
IS. Cf5; după IS ... de 16. D:e3, 
Tfe8 17. Dg3, Nf8 18. Nd3, Ce6 
19. Ng5, Ce8 negrul are Intn'a
devăr. U'Tl pion In plus. daT' a· 
vantajul poziţionat al albului, 
cu şanse de atac pe ambele 
fIancuri Ingreuiază apărarea 

neg-rului: mutarea 13. de este 
In orice caz mai simplă) 13 ... 
de 14. Ce3. Ne6 15. De2 cu po_ 
ziţIe mai bună pentru alb: Ale
hin - Flohr, Amsterdam ' 1938. 

12. d4:e5 

o mutare tare. dar care nu 
este singura bună. 

Slab este. lntr'adevăr . 12,CfI, 
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c:d! (nu tnsa 12 ... O-O 13. Ce3, 
cd 14. cd. Cd4 15. Cd4. ed 16. 
D:d4, Ne6

i 
17. Nd2 cu avantaj 

pen t ru alb; Be!avenet _ LH:-e!l
t hal, Moscova 19:38) 13. cel, Ng-1 
(mai tare decât câştgu l simp!u 
de pion 13 ... C:d4 sau 13 ... ed) 
14. d5. Cd4 15. Nd3. Ch5 (după 
15 ... O-O 16. Ne3, TacS? 17. 
N:d4. ed 18. a4 albul a ob(:nut 
chiar avantaj In partida Capa
blanc~a - Ouz _ Hot:mirsky, Pe
lersbur~ 1914) 16. Ne3, C:r3+ 
17. gf, NeS cu avantaj pentru 
neg-ru, Yates - Thomas, 1921. 
Albu l are lnsă la dispaz:\le alte 
con linuări, mai bune. 

De exemplu. 12. a4 pune ne
gru lui 'problerne foarte grel~. 

deoarece dUlJă 12 ... Tb8 13. ab, 
ab 14. de, de 15. Cf l , O-O 13. 
Ce3 se ajunge la o pozitie cu-

I' • .i ll • • IIi 
II el !Ji U H 
1114 '8 '!III II 
III I 'il !il III 
' .. IU •• 
II g 110\. 
g!.~ gUI 

a R ii!'1tI !Il I 
noscută, favO'fabi l ă albuluL 16 ... 
Td8 (sau 16 ... Ne6 17. Cg5, 
Trd8 18. Df3; Rauzer - Riumin 
l.en'ngrad, 1936) 17. Cd5, Cd5 
(conform analizei lui Rauzer şi 

17 .. . Dd6 18. De2, C:d5 19. ed, 

D:d5 20. Cg5 sau 17 ... Db7 18. 
Ng5 sunt favorabile albulu :) 18. 
od, g6 19. Cg5. 15 20. Df3, e4 
21. Dh3, N:g5 22. N:g5. T:d523. 
f3 eu avantaj pentru alb (Rau
zer). 

La [2. a4 nE'grul poate răs

punde şi 12 ... b4, dar ş i după a
ceasta , conform analizei lui 
Rauzer, albul obt:ne avanta j 
prin 13. de, de 14. Cc4, Ne6 15. 
Nd3, de exemplu 15 ... N:e4 16. 
N:c4, Ca5 17. 0.2, C:c4 IB. 
D:e4. 

Insfârşit , după 12. h3. 0·0 ~t 
ajunge In varianta pr incipa l ă 

a, aa. 

12. 
13. Cd2-fl 
14. CfI -e3 

Dealungul anarzei noastt~ 

aan mai Intâlnit astfel de pa
z:(;i, favorabile alb ului. In plus 
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fată de varl~ntele pe care le-am 
văzut până acum, ma: dăm Uit 

exemplu din pracfcă; 

14... Td8 15. 0,2, g6 16. a4, 
Ob7 17. ab, ab 18. Cg5, O-O 19. 
C:e6. fe 20. Cg4 cu avantaj 
pentru alb; Rovner· Pana ...... 
Moscova 1938. 

Variantele acestea arată · ':n 
linii generale metodele corecte 

de. joc In pozqii de felul a_ 
cestei<l. 

Cu aceasta Itlchc:em exami
narea variantei prinC'ipale In· 
ch:sc a parrdei spaniole (L e4 
efi 2. Cf3 Cc6 :l. Nb.', fin 4. Na4. 
Cf6 5. o~o, Ne7 6. Tel ) şi pu
tem trage acum concluziile. 

Am văzut că după 6 ... bS 7. 
Nh3, du 8. c3 mut.3rea 8. .. O-O 
este mai favorabilă decât 8 .. . 
Ca5, la care cel mai bint> pentru 
alb este să răspundă cu 9. Nc2, 
c5 10. d4, Dc7 IL a4J . 

După 8 ... O-O mutarea 9. h3 
trebue consIderată ca cea mai 
elastică continuarc. 

In continuare, după 9 ... CaS 
10. Ne2, c5 Il. d4, Oe7 12. Cbd2 
schimbul 12 ... cd 13. cd, CcG 
constilue răspunsul cel mai 
simplu, deşi e posibil ca să nu 
fie pe deplin suficient pentru e
gala re. Este adevarat, nu se 
poate considera că relativ la a-

ceastă, var:a ntă s'a spus ultimlll 
cuvânt. Negrul poate juca InsA 
şi 12 ... Cc6 13. d5, Ca5 evitând 
blocarea completă a flaucul:.Ji 
damei şi obtinârfd un joc a_ 
proximativ egal. Mai trebue 
verificate şi mulârile 12 ... NbÎ 
şi 12 ... Nd7. 

In general, apârarea inchi 5ă 
a pa rtidei spaniole duce la jo
cul cel mai bun al ambelor păr~i , 

la poz:ji! ap roximafv egale. 
ceeace dă !l:ver~arilor posibili
tate.:! de a <Jr~!", spirit de in!· 
!i:llivll. 'n Ciearea prem:ze[oT 
necesa re pentru obtinerea ini
!ia!ivei. Datorilă !;:3 st : dtăţii 

~:lle pozllio· ·.! !-= , \':::r:anta lnchi_ 
sj este roarte populară şi este 
jucaU de către mulţi şah:şti, a
tât cu albul cât şi cu neQful. 

2. 

( 1. e4 ,5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 a6 
4. Na4 Cf6 5. 0·0 N'7) 

6. DdJ-e2 

Problema de a şti dacă mu~ 

tarea aceasta trebue preferată 

mutării 6, Tel nu este încă re
zolvaU şi în general est~ foarte 
greu să Ee rezolvată, deoarece 
ambele sisteme au avan taje şi 

desavantaje. 
Dup.ă mutarea din text, atât 

albul cât şi negrul utillzează, In 
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esenta, acelaş sistem de joc ca 
şi dupa 6. Tel. dar albul mai 
poate folosi şi posibi litatea oa
nevrei TrJ-dl pentru apărarea 

centrului şi atacul indirect aSLI

pra damei negre. 
In orice caz va riantele ca re 

5urvln după 6. De2 sunt cer . 
cetate mai puţin din punct de 
vedere teoret:c, decât sistemul 
cu mutarea 6. Tel, deaceea mu
tarea 6. De2 dă unui şa.hist cu 
Iniţiativă perspective ceva ma i 
bune decât mutaTea obişnuită 

6. Tel. 
Să exam:năm mai jos cele 

mai importante variante: 

Albul amenin lase să câ şt:ge 

un pIon prin 7. N:c6 urmat de 
C:e5, de exemplu: 6 ... 0.0 7. 
N:e6, de 8. C:.5, Dd4 9. Cf3, 
D:e4? 10. D:e4, C:e4 I I. Te l cu 
câştig de figură. 

Pentru prelntâmplnarea 8-

cestei ameninţări de considerat 
este 6 ... d6 care duce de fapt !a 
apărarea Kecskemel, pe care 
am analizat-o mal Inainte (va
rianta VI, B). Cum Insă n'am 
analizat pos:bilităţile care su r
vin . vom fa-ee lucrul acesta mal 
jos. 

La 6 ... d6 urmeazl!. deobicei 
7 c3 (nimic nu dă 7. N:c6, bc 
8. d4, ed 9. C:d4, Nd7. Leo
nhardt _ Salve, 1906) 7 ... O-O 
(dacă 7 .. . Nd7 8. d4. O-O se a. 
junge la o pozitie din variama 
pe care o analizăm, iar după 

7 .. . Ng4 este posibil 8. h3, Nh5 
9. d3. 0·0 10. Cbd2 şi nebunul 
negru nu stă prea bine la h5) 
8. d4, Nd7 (Ia 8 ... Ng4 poate 
urma 9. h3, Nh5 la. d5. Cb8 
II. c4 cu joc bun pentru Rlb) şi 

acum sunt pos:bile următoare lt>

variante. 

1) 9. Nb3 (ameninta C:d4: 
nim:c nu dă 9. de, C:e5 10. 
N:d7, C:f3+ II. D:f3, C:d7: 
Euwe-Bogoliubov, match, 1929) 
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9", De8 (mal s:.mplu este 9", 
ed 10. ed. Ca5 1 1. Ne2. Nb5 12. 
Nd3. N:d3 13. 0:d3. d5 14. e5. 
Ce4 cu joc egal; Horowitz· 
Fine, 1938 şi Alehin-Be.rnste::1, 
maleh. 1933) 10. Cbd2 (Ia joc 
egal duce 10. de, C:e5 IL C:e5, 
de 12. Ng5. Ne6 13. Cbd2. Cd7, 
Thomas . Alehln, 1938; la 10. 
d5 Euwe recomandă 10". Ca5! 
Il. Ne2. Nb5 12. Nd3. N:d3 J 3. 
D:d3, c6 cu joc bun) 10 ... Rh8 
IL de (schimbul acesta este 
slab; mai bine este I l. Tel sau 
Il.d5) l 1... de 12. Ce4,Ne5 
13. a4, a5 14. Ng5, Ch5 ş i ne
g rul a obtinut in mod clar ini_ 
tiativa ; L, Ste:ner·Alehin. 1933. 

2) 9. d5 (după mutarea a· 
ceasta se ajunge la o poziţie a· 
semănătoare cu apărarea Kec· 
,kemel) 9 ... Cba (nu In să 9 ... 
Cd4 10. cd, N:a4 I l. Cc3 cu a
vanl aj pentru alb) 10, Nc2, a5 
(d acă 10 ... CeB II. e4, 15? 12. 
e l, N:15 13. N:15. T :15 14. Ce3, 
Âlehln· Tylor, 1937. albul stă 

mal Mne: prin II... g6 unnat 
de Cg7 negrul, după Alehin. 21, 

fi putut obline joc egal) 11. c4. 
Ca6 12. Ce3, Ce5 t 3. Ne3, b6 
14. h3. g6 cu avantaj mln: mal 

pentru alb: Kashdan şi PhJlllps

AJehin şi Warburg. 1933. 

3). 9. Nc2!, ed (cel mai simplu 

fi mai tare decât 9 .. . Te8. Ia 
care urmează I O.d5. Cb8 l1.h3 
c6 12,dc, N:c6 13.C4 urma t de 
Cc3 cu avanta j pentru alb, Spie l· 
mann-Bogoliubov, malch , 1 93~, 

sa u 11." Nf8 12,c4, 116 13. 
Cc3. g6 14.Ne3, De7 cu oa re
ca re avan ta j de spati u. Alap: n
Reti , 1908. Mal slabă este pen· 
t ru alb Incercarea după 9 ... Te8 
lO.d5, Cb8 de a juca activ pe 
flancul damei prin I I. c4; In 
partida Spielman. Gro.nfe ld, 
J 933, a urmat J 1 .. . aS 12.e5, 
Ca6 13.cu, cd 14. Cc3. Cc5 15. 
Ne3. De7 cu joc bun) 10.el.! 
(mai s lab este 10. C:d4, C:rl4 
t Led, Nb5 12. Nd3, N:d3 13. 
0:d3, d5 15.e5, CeBI t5.14, 151 
şi, după Euwe, negrul are un 
joc bun) 10 ... Cb4 II. Ce3, C:c2 
(dad direct II... Nb5 atunci 12. 
C:b5, C:e2 13. 0:02. ab 14. d5 
cu avan taj pentru alb, Shor:es_ 

Leonhardt , 1933) 12. 0 :e2, Nb4 

13.NeS (In partida Brikmann. 

Bogoliubov. 1933. albul a con

t inuat cu 13.Cel, d6 14.h3, Nd7 

t 5. Ne3, TeS 16.Tdl. NIB c u 

joc ap roximativ egal) 13 ... TeS 

14. Cd2 cu pozitie aproxima ti v 

egală; Brikm ann · Bogoliubov, 

1927. 

7. Na4-b3 '" 
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a. 

7 ... d7-d6 

Ir. această poziţie pos:bilita. 
toCa 7 ... O-O este foarte intere. 
santă şi o vom examina În ru. 
br:ca b. In orice caz mutarea 
din text este mai lIniştită. 

bune) 10 ... Ng4 Il. Tdl (pregă· 

tire a inaintării d2-d4, dar se 
poate ca cea mai nimerită con
tinuare să fie aci Il. h3, Nh5 
12. d3) 11... O-O 12. d4, ed (Fi ne 
consideră pozit ia care rezulU 
după 12 ... Ta8 13. T:a8, O:ag 
14. d5, Ca5 15. Nc2, c6 16. Ca3, 
Tb8 17. b4, Cc4 18. Cc4, ba 
19. h3, A!ehln·Euwe, match. 
1926, ca ma l favorab:Iă albului, 
in timp Ce Euwe <lpreciază con· 
tra-şansele negrului ca 'sufi
ciente) [3. cd , d5 14. e5. Ce4 1.3. 
Cc3, Cc3 16. bc, Dd7 17. h3 

cu avantaj pentru alb, de ex. 

17... Nh5 18. TaS, Cd8 19. g4, 

Alehln.Astalos, 1927. sau 17 ... 

NI5 18. Ta6, Rh8 19. Cg5; Ale-
8· c2-c3 0 .... 0 hin _Monticelli, 1930. 

Inainte vreme era consi· 
derată ca foarte tare mu
tarea 8. a.4 . de exemplu: 8 ... (po
sibil este şi 8 ... · Nd7. dar nu 
8 .. . b4? 9. OC4, d5 10. D:c6' I , 

Nd7 II. Db7, Nc5 12. C,,5, Ta7 
13. Cc6, T:b7 14. C:d8, R:d8 
15. e5 cu avantaj pentru alb; 
Cistiakov PMlOV, Moscova 
1937) 9. ab, ab 10. c3 (dacă IJ. 
Cc3, O-O, ală! II. h3, Nd7 12. d3. 
De8 13. Rh2 . Cd4, Treybal-Ale
hin , 1922, cât şi II. Cb5, Ng4 12. 
Ta4, N,f3 13. gl, Ch5 14. d4, 
Ng5 dau negrulul şanse mai 

In ultim:i ani însă a lost găsi~ 

pentru negru un sist6m mal 

bun, In care mutarea de atac 8. 

a se arăta o pierdere de tim!-> 

anume, ca răspuns la 8. a4 ne

grul joacă 8 .. , Ng4! 9. c3, O-O 

10. ab. ab 11. T:a8, 0:a8 şi. 

dacă acum 12. 0:b5? atund 

12... Ca7! cu joc bun pentru 

ne(!ru, F:ne-Keres. Amste rdam 

1938. Toa1.e acestea le vom mai 

exam nna odată In var~anta prin

cipal~. 
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!\rgTu] poate ale!!e şi siste
mul lui Cigarin, 8 ... Ca5 9. Nc::::. 
e5, de ex· 10. d4 (după 10. d3. 
O-O Il. Cbd2 se ajunge la o 
poziti e aprax:mativ asemănă

toare cu aceea din vaI1:anta. J-fl 
8, bb) 10 ... Dc? 11. h3 (sau Il. 
Td!. 0·0 12. h3, cd 13. cd, Nd7 
cu j:>c egal, Flne-Reshevsk y, 
1934; la joc egal duce şi 11. de, 
de 12. Ng5, Ne6 13. Cbd2, 
O-O, Treybal-Y:dmar, 1932, sau 

I l. d5, O-O 12. Cbd2, Nd7 13. 
Td1. c4 14. efI, Cb7; Thomas
Rubinstein, 1930 şi Yates-Kmoch 
1927) IL.. Cd7 12. d5, Cb6 13. 
Ch2. 0·0 cu joc aproximat:v 
egal; R-et:-Grlinfeld, 1922 

9. d2-d4 

U altă posibilitate princlpa ll 
constă In 9. a4. Var:antele care 
survin după 9 ... Tb8 le-am ex'a - ' , 
minat deja in comentHiul d'<! L.: 
mutarea 8_a a alhului şi ne. am 

t:C:l1v:ns că ele sunt In general 
in fa.voarea albului. Mai trure 
[' ~ Ie Ins ă continuarea 9... Ng4 
~sau direct 9 ... Nd7, care duce 
la varian tele următoare: 

1) 10. ab, ab 11. T:aB, O:a~ 
12. 0:b5 (sau 12. h3, Nd7 13. 
d4, b4 14. Td l, bc 15. C:c3, ed 
cu joc egal; Book-Berg, Kemerl 
1937) 12 ... Ca7! (Ln partide Book
Alexander. 1938, negrul- a jucat 
slab 12 ... CaS 13. Nc2. C:e4 ~I 
dll'pă 14. C:e5!, Tb8 15. N:e4. 
T:b5 16. N:aB, T:e5 17. d4 a 
căpătat o poziţie mai rea; 13. 
De2 (dacă 13. Da5. D:e4 14, 
0:a7,O:bl 15.0:c7, N:f3 16.gl, 
Dg6+ 17. Rhl. Dd3 negru l are 
remiza asigurat li, dar dacă vrea 
poate continua atacul) 13 ... D:e4 
14. 0:e4, C:e4 15. d4, N:f3 16. 
gf. Cg5 cu oarecare avanta j 
pentru negru; Fine.K.eres, Am · 
sterdam 1938. 

2) 10. h3. Nd7 cel mJÎ simplu. 
dar ~: 10 ... N:f3 11. D:f3. Ca5 
12. Nc2, d51 este de conside
rat, deoarece desvoltarea mdi 
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bună a negrulul compensează 

I'lvantajul perechii de nebuni a 
albului; dacă Insă 10 ... Nh5. 
atunci il· g4. Ng6 12. d3, CaS 
13. Nc2, Alehin-Samisch, 1937. 
dă albului oarecare avantaj) 11 . 
d4 (dacă 11. d3, CaS 12. Nc2. 
cS 13. ab, ab 14. Ne3, Dc7 15. 
Cbd2. dS negrul sU chiar ceva 
mai bine; Lasker-I. Rabinovici, 
Moscova 1935) II ... Tb8? leo
rect este IL.. b4! cu joc aproxI. 
mativ egal) 12. ab. T:b5 ((or!al, 
deoarece după 12 ... ab 13. 1:5 
negrulopierde catul) 13.Nc4. Tb7 
14. de cu pozitie câşt:gată pen. 
·tru alb; Kashdan·Griinfeld, 
Praga 1931. 

3) la. rd1. Ca5 (nu Insă la ... 
'd5 Il. d3. Ca5 12. Ne2. b4 13 . 
. d4 cu avantaj pentru alb; Reln
feld-Reshevsky, 1934) 11. Ne]. 
.Ne6 12. ah, ah cu pozitie bună 
pentru negru; Feldet:hof-Havasi. 
1936. In această partldă albul a 
făcui combinaţia greşilă 13. 
D,b5? Cb31 14. r"s. roaS 15. 
N:b3. TbB 'şi a căpătat un joC!' 
ev:dent mai slab. 
După cum .se vede, alacul cu 

mutarea 9. a4 este prematur 

din cauza desvoltăr11 Insufi

ciente a albLilui şi nu cauzează 

negru!ui dificultăţi. In afară de 

ece3lSta. un mare defect al mu' 

Urii 9. a4 este.că slăbeşte puno_ 
tul b3, locru pe care iIlegrul Il 
poate folosi In multe varianta. 

9. 

Jucabll pentru negru este şI 
9 ... ed 10. cd, Ng4, ceeace duce 
după II. Tdi numai la o inver · 
siune de mutări. 

la. TfJ·dl 

Comparatia cu varianta 00 · 

respunzatoare a sistemului 5. 
Tel, ne arată c11 prin mutarea 
din text la'lbU'1 apără cu uşurinţa 
pionul său "d". In. afară de 
8.(:easla negrul trebue să ţină 
seamă de ameninţarea 11. h3, 
care este indreptaU in ultima 
instan!ă lmpotr:va pion ului e5. 

Dintre celelalte continuărl IX>"' 
sibile, In practică a fost lncercai 
şi la. d5. Ca5 II. Ne2. e6 12. 
de; Ce6 13. a4. b4 14. Cbd2 
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(mal slab este 14. Nc3.d5 15. ed. 
D:dS cu joc mai bun pentru 
negru; Grigorenko _ Ragoz:n, 
Moscova 1927) 14 ... Dc7 lS.Nd3. 
aS J 6. C.c4 cu joc bun pentru 
negru; Reti_Rubinstein. 1922, 
sau 13. h3, Nd7 14. Ne3 'cu joc 
egal; Spielmann - RubiTls tein, 
1928. 

10· .'. e5:d4 

Fără Indolală, cel mai sim
plu răspuns. dar in practică s'a 
Incercat şi 10 ... DeS (de consi· 
derat este şi 10 ... Dd7) Il. Ng5, 
Ca5 (după 11. .. Gh5 12. Ne3. 
CaS 13. h3, NJ3 14. DJ3 pozl' 
tia albului este mai bună; Brink
mann-MonticoJli. 1929) 12. Nc2, 
c5 13. de, de 14. h3 cu un m:c 
avantaj pentru alb; ·Keres-Turn. 

11. c3:d4 
12. e4'e5 
13. Chl-c3 

d6·dS 
Cf6-e4 

Mai slab este 13. h3, Nh5 14. 
a4?, b4 15. a5. Rh8 cu avantaj 
pentru negru; Riumin-Botvinnic 
Moscova 1935. 

13 ... 
14. b2:c3 

Ce4:c3 
Cc6_a5 

Pos:bil este şi 14 ... .od7 15. 84, 
CaS 16. Ne2, Ce4 17. Dd3, g6 
cu joc €gal, Brinkmann_Vajd:t, 
1929; d..- nu 14... m? 15. h3, 

Nh5 16. g4, Nf7 f7. e6, Ng6 f8. 
Ch4 cu mare avantaj pentru 
alb; Lasker-Telchmann. Peters· 
burg 1909. 

OdB·d7 

Pozitia este aproximat:v egală, 
de ex. 16. Dd3, g6 17. De3, 
Tfb8 18. Dh6, Nf8 19. Dh4, Nf5. 
după 20. N:f5. O'f5 21. Tel. 
Tb6 negrul a obtinut chiar un 
joc ceva mai bun In paJltida 
Reti.Stollz, 1929. 

b, 

(1. e4 e6 2, Cf3 CeB 3. NbS a6 
4,Na4 Cf6 SO·O Ne7 6.0e2 b5 

7.Nb3) 

7. 0'0 

Mutarea aceasta, utiI:zaU 
adeseori In ultimul timp, este 
cu mu"lt mai tăioasă decât con-
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simplu) 9. c3, d5 10. d3 (şi aci 
acceptarea sacrificiului de p:on 
este nefavorabilă . de ex. 10. ed, 
C:d5 II. C:e5, Cf4 12. De4, C:e.:) 
13. D:b7, Dd3 sau 13... Ce2+ 
urmat de Cd3 cu mare avant a j 
pentru negru) la ... de (mai bine 
este. după câ t se pare, 10 ... b4, 
deoarece şi acum nu ţste b:,ne 
11. cd, C:d5 12. C:e5, C:e5 13. 
D:eS, Nf6, cu mutarea 10. fie 
negrul Incepe o comb:na!ie In
corecti'\.) Il. de, C:e4? (o grr.
şa/li. gravă. dar şi după 11. .. b4 
sau Il... CaS 12. Nc2. Cc4 13. 
b3, Cd6 f4. Cbd2 albul are Ull 

joc ma: libp.r) 12. D:e4, Cd4 13. 
01>7. C:b3 14. Ta2 cu ~ ozit!1.! 
câştigaU pentru alb; Spielmaun
Vidm a r 1931. In parrdă negrul 
8 crezut că va câştig-a dama 
prin 14 ... CeS, dar constatând "t1 
nu obSf'rvase răspunsul simplu 
15. Dc6, a jucat 14. Dd3, da r 
Il'a putut evita p:erderea după 
15. Ne3, Dc4 16. ab, Cel 17. 
T:cl, D:a2 18. D:c7. 

8. ... d7-d5 

DaC'.li 8 ... d6 se ajunge la o 
poziţie din varianta pr: ncipaHî. 
a. Mutarea din text, reComan. 
dată In special de către Sch:ech. 
ter. esţe. legată de un sacri· 
ficiu de pion, a cărui acceptar~ 
dll. negrulu i şanse bune de ala c 

9. e4:d5 

Alături de această luare. care 
obligă pe alb să accepte sacrl· 
ficiul de pion, de cons:derat sun t 
continuările 9. d3 şi 9. d4. 

La 9. d4 negrul poate Juca 
9 ... de 10. C:e5" Nb7 sau 9 ... 
C:e4 10. de şi acum ta ... Ne6 
trecând în varianta deschIsă , 

sau 10 ... Ca5 11. Nc2, f5 cu joc 
bun. Cel mai tare este I nsă 9 ... 
Ng4!. desi aceasta mutare n'a 
fost experimentată In practic!. 

Un alt ·slstem de joc foar te 

răspândit, şi poate cel mai tare 

este 9. d3, deoarece dupa schim · 

bul 9 ... de 10. de albul obt:ne 

o pozi!:e mai J:I>eră, de ex. 10 ... 

Ng4 Il. h3, Nh5 12. Ng5; Ale· 

hin-J unge. După 9. d3 ~egrul 

poa te alege una din ul'lll!ătoarele 

conlinu-ări principale: 
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perlenle practice. es te greu de 
ris t o aprec:c re definitiva acest~1 

variante. 

In pa r tida Dubinin-Novatelnov. 
Saratov, 19,18. negru l a cantl- . 
nuat cu 12... Nh3 (retragerea 
II:ceasta 8 nebunului este vl_ 
dent mal slabă decât 12 ... Nh5 
şi d,'aceea jocul care urmeazll 
nu prezinU o importanlă esen· 
t ia lă pentru aprecler~a varî , nt ci 
dale mai SUS) 13. Tel, Te8 14. 
Ng5, Cd5 dar dup ll 15. Cd2! . 
albul are, dup!t cât se pare, şan· 
se mai bune. de tx. 15 ... Cc:3 
(1n matchul prin telegraf Sara· 
tov·Gorxy, 1948, s'a jucat 15 .. 
NeG IG N:e7. 0 :.7 17. OeS.Tad8 
18. a41 cu avan taj pentru alb) 
IG. 0 :e71? (se poale şi IG. bc· 
Ng5 17. 0 :e8+. 0:e8 18. T:c8+. 
T:e8 19. Ce4, Nf4 20. a4 cu şan· 
se mal bune pen tru a lb) 16 ... 
T:.7 17. T:e7. Cd5 18. TeS. CrG 

şi acu m mutarea slmpl!t 19. dS 
ar fi păstrat aVilntajul pentru 
alb. 
După 9... Ng4 albul poale 

juca şi 10. h3. fără sll obtlnă 
Insă şanse mal bune, decât dup! 
10. dc. Negrul contlnu!t cu 10 ... 
N:l3 11. D:l3. e4 12. 0.2. Ca5 
13. Nc2. D:d5 cu poz:tie bună ; 

Hjorth-Keres. Lldkopping 1944. 
Albul poate lntr 'adevă r. si cA,· 
Uge un plan prin 14. l e I, Tae8 
15· N:e4. C:e4 16. 0 :e4 , da r 
după aceasta 16 ... Od81 dă ne
grului o poziţie de a tac foarte 
puter~id (Kercs). 

10. Cfa,e51 

La JOC egal duce 10. d4, ed 
11 · C:d4 (in parliqa Yates_ Vid. 
mar, 1929, s'a jucat Il. cd cu 
joc egal) Il... C:d4 12. <d. Nb7 
13. Ccl. Nf6 Thomas·Ta rtako
wer, 1930. In timp ce 10. d3. 
NrS II. Cg5. Cr4! 12. N:(4. ef 
13. C:h7. R:h7 14- 004+. g6 
15. 0 :c6. Tb8 dă chiar avantaj 
negrului; Treysman-Fine. 1936. 

Mutarea din text. dup!t ce s'a 
jucat deja 9. ed. este singura 
continuare logică. 

10 . ... Cd5-f4 

Sau 10 ... C:e5 I l. D:e5. Nb7 
12. d4. NdG 13. Og5. Dd7 14. 
N:d5, N:d5 15. Nr4 cu ava nta j 
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pen tru alb; Iglisky-Kotz, Mos
cova 1937. 

Continuarea d:n text este m~1i 

tare. 

11 . De2-e4 Cc6:e5 

12. d2-d41 

In pozi tia aceasta Schlech1t!r 
a analizat numai 12. D:e5, Nd6 
12. Of4, Nd6 ş; 12. D,,8, Dd3!, 
toate aceste conEnuări dau ne
gr uluj un atac putern ic pentr u 
materia lul sacrifica t. 

Mutarea din tex t este m :.! !t 
mai tare. Pentr u pion negr ul 
nu obtine decât un atac proble 
ma ti c. 

12 .. . Nc8-b7 

Foa rte slab este 12 ... Ce2+ 
13. D:e2, Cg6 14. Cd2 cu avan
taj pentru alb deasemen: conti
nuarea 12 ... Cc4 13a N:f4, NeG 
14. Nc2, g6 15. b3, Nd5 16. 

Dd3. Cd6 17. Cd2 d ă alb ului un 
avantaj evident. 

Mutarea d! n text este reco
mandată de Tartakower. 

13. De4:b7 

La 13. D:f4 Tartakower d:l 
13 ... Cd3 14. De3. Ccl IS. 
T:cl, Ng5 16. f4. Nf6 sau Nh~ 

cu atac pulernic pentru pion . 
•. Deschiden-ea modernă", din 

contra, se menţLne la părere.) 

d 14. Df5 oft.:ră albu:ui a
vantai. 

In realitate şi In ~cest C'H. 

după 14 ... g6 15. Ug l. Ng~ 

16.f4, Nh6 urma t de Uiti ş i 

Tfle8, negrul pentrll pion obţ Î· 
ne oarecare atac. 

In general, In var:an teie :1' 

cestea negrUl obtine Intoldea:t
na un OHrecare atac pen tJu 
pianul sa.crificat. atac ~;eu d~ 

aprec :a t pe ca le ana!: · ... ;), d,l! 

care p-radic se a r ată , după căt 

se pare nelndestul ător. 

13 .. 

14. ~gl-hl 
15. Tf) :cl 
16. Tel -fl 

CI4-e2+ 
Ce2:cl 
Ce5-d3 

c7_1.:5 

(Vezi' d:agram a din pag. 399.) 

rn pozitia 
hin . negrul 
pentru pion, 

aceasta . dupa Ale_ 
are atac surident 
Această apreciere 
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este, dllpă cât Se pare, corectă. 
Cu toate acestea este foarte 
greu de dat o apreciere defini
ti vă acestei var:ante de gam
bit. de oarece nu exist ă exp~

rien\l practică, care să lămu

rească pos : bI\iăţ:le de continuare 
a jocului din poziţia dela mu
tarea 12-a a negrului. Probabil, 
sacr:ficlu l de pion ~ ... dS este 
acceptabil pentru negru. dar t·l 
trebue să tină seama de taptul 
că pentru materialul sacrlf:cat 
nu va căpăta decât şanse nu 
prea b:ne precizate de atac. 

Cu această variantă Incheiem 
t:xamlnarea partidei span:ole. 

Privind In general materialul 
expu~, vedem că parrda SPi1-

nlolă ocupă In această carte un 
spatiu apreciabil, mal mare d~_ 
cât toate celelalte şapte d3s-

ch:deri. Aceasta nu s'a da tor;,t 
numai faptului că, [inâlld se::!
ma de importanţa deoseb:tă ~i 

de popularitatea partidei spa
niole, am analizat variantele pa· 
sibile cu multă atentie; caUl. a 
princ:pală este că partida spa
niolă este prin ea Insăşi atât de 
cuprinzăt~)are. încât nu este po
sibilă l:mitarea [a o scurtă ex_ 
punere a ei. 

Cel care studiază nu trebl.le 
să se team ă de această abun
denjă de variante a partidei 
spaniole, deoarece pe,. anumita 
penuade de timp şah:stui puate 
să se limiteze numai la cunoaş
terea unei păni din material. 
De exemplu, jucând cu negrul 
el poate să joace Intr'o anumll3 
perioadă de timp numai apara
rea lui Ogorin cu mularile 
3 ... a6 şi 5 ... Ne7, specializân· 
du-se In variantele care survÎ:1 
după aceasta; după aceea el 
poate studia apărarea desch:să. 

Trebue Insă ţinut minte, că 

variantele alese ale partldd 

spaniole brebue neapărat bine 
cunoscute. deoarece cunoaşterea 
numai a variantelor pT1inci

paie este fără Indoială InsuH

c:entă. Partida spaniolă este 

atât de complicată, lncât, fă:.l 
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a avea cunoştinţe teoretice, este 
aproape imposibil de găs it con. 
tinuarea .cOrectă. Tocmai 1n a. 
ceast~ privint~ partida spanio l'! 
se deosebeşte de multe jocuri 
desch:se, in care adeseori este 
poslbl1:i conducerea jocului pe 

baza principiilor generale de 
deschidere - Ură cunoaşterea 

concretă a diferitelor varlante. 

Este neindoios că un şah ist, 

care joad bine partida spaniol li. 
este deja un şahist cu o cAlifi 
care superioară. 
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