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Munca la revista română de Go botezată de către 
Kiru “Pro Go” m-a făcut să înţeleg cît de necesară 

este o asemenea publicaţie într-un context naţional şi 
european în care interesul pentru acest joc şi pentru 
această artă creşte vizibil. Revista, pe care în alţi ani 
au încercat să o mai facă şi alţi entuziaşti, nu a avut 
continuitate decît de la Kiru încoace şi Dumnezeu ştie 
cît ne vor mai ţine şi pe noi puterile îndată ce singura 
motivaţie serioasă rămîne, cum spuneam, conştiinţa 
necesităţii ei. 

De ce este, aşadar, o revistă de Go atît de necesară? 
Nu aş şti să răspund atît de limpede într-un spaţiu 

saturat de informaţie, decît imaginîndu-mi revista în 
forma ei firească, adică pe hîrtie: ce plăcere! Incom-
parabil mai plăcut decît să o “răsfoieşti” în format PDF 
şi, oricum, incomparabil mai plăcut şi mai sănătos decît 
informarea prin intermediul internetului, la care suntem 
siliţi de tonul şi mai ales de toanele vremilor. Oricum, 
chiar şi în format PDF e de preferat o revistă, pentru 
că, în timp ce o pagină “electronică” e puţin probabil să 
merite a deveni una tipărită, acest aspect fiind impus 
de faptul că limba scrisă este o artă ceva mai complexă 
decît Go-ul de pildă, totuşi un PDF intră şi el în catego-
ria suporturilor intenţionate ca limbă scrisă. Această 
controversă, publicaţie tipărită - publicaţie electronică, 
nu rezistă decît pînă în momentul în care ţinem în mînă 
o revistă sau o carte. Din păcate, va fi tranşată totuşi 
în favoarea formatului electronic, datorită comodităţii 
oferite de sistemul internet, a vitezei de informare, ca 
şi a feedback-ului oricînd posibil, ca şi din pricina unei 
din ce în ce mai accentuate lipse de educaţie livrescă a 
generaţiilor care nu au cunoscut lumea nefiltrată printr-
un display.

Nu-i nimic: cei care vor rezista pe poziţii vor forma, 
în mod evident, o elită. Depăşind însă o justifi-

care hedonistă a revistei de hîrtie şi ca să atingem o 
motivaţie mai profundă a coagulării unei elite care să 
cultive interesul peren pentru arta lui Guttenberg, vom 
spune că e de preferat o revistă tipărită la fel cum este 
de preferat o partidă de Go jucată LIVE. 

Întrebaţi pe orice practicant al Go-ului, în special pe 
cei pentru care Go-ul a încetat să mai fie doar un 

simplu joc, şi vă vor vorbi cu siguranţă despre capaci-
tatea superioară de concentrare faţă de joc cînd între 
parteneri nu se interpun cabluri, circuite electronice, 
ecrane din plastic ... Sunt aspecte ale jocului care se 
pot intui într-o confruntare live, care se pot “citi” în haloul 
psihic al ambilor jucători. Confruntarea nu mai are loc 
doar pe gobanul din mintea fiecăruia, ci este una a 
tăriei de caracter, a puterii de stăpînire a emoţiilor, a 
lucidităţii, a educaţiei, a culturii însuşite din cărţi. Pe net 
poţi să joci de multe ori neglijent, aşa cum, de multe ori, 
informaţia prezentată on line are nevoie de o recuzită 
extrem de sumară pentru a ajunge la înţelegerea pub-
licului, fiind bazată în special pe coordonatele cine, ce, 
cînd, unde, iar dacă mai este loc şi de cum, atunci deja 
avem un transmiţător care a depăşit interesul strict de a 
ţine pasul cu timpul real. Dar cînd joci o partidă de Go, 
cînd, printr-un ritual de mii de ani, o bucată de lemn se 
transformă în trupul comun a doi adversari, capabil să 
recepteze şi să transmită, dincolo de universul neuro-
nal, în adînc, în abisul sufletului, durerea, sau plăcerea, 
extazul provocat de estetica jocului, sau disperarea 
celor altădată învinşi pe sîngeroase cîmpuri de luptă, 
atunci configuraţia pietrelor albe şi negre devine o 
mărturie la fel de preţioasă şi mai ales la fel de fecundă 
ca o bucată de text literar: acel text viu, cu valoare în 
sine, rezultat din nevoia omului de a cunoaşte omul, dar 
mai ales din nevoia omului de a-l cunoaşte în oameni pe 
Dumnezeu.    Codrin V. SMIRNOFF

EDITORIAL/  De ce e necesară o revistă scrisă
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Pro Go: În ce context s-a născut ideea organizării unui 
asemenea turneu? 

Dan Cucu: Contextul cred eu, este unul favorabil Go-
ului românesc! Ştiu, vi se va părea ciudată afirmaţia 
mea datorită condiţiilor economice şi politice actuale, 
dar eu mă refer la Go. Cred că există din nou un interes 
crescînd la noi în ţară pentru acest joc după mulţi, mulţi 
ani. Apoi, Federaţia are un nou preşedinte poate şi ceva 
mai motivat, dar în orice caz mult mai reprezentativ. Pe 
de altă parte, Cupa Shusaku a arătat că se pot organiza 
şi la noi concursuri de talie europeană. Am participat în 
ultimul an la mai multe concursuri europene şi credeţi-
mă, dacă reuşim să facem din concursuri precum 
"Shusaku" un standard, dacă vom avea la Federaţie o 
echipă coerentă şi puternic sprijinită de cluburi, vom fi 
centrul de referinţă al Go-ului European. Şi vor urma şi 
rezultatele, chiar mai bune decît acum. 
Pe de altă parte, ştiu că sunt proiecte importante în Go-
ul românesc “păstorite” de cîţiva din jucătorii noştri de 
top. Aceste proiecte pot deveni realitate, trebuie doar 
sprijinite puţin. Nici nu vă daţi seama cît de puţin trebuie. 
Eu am fost surprins să văd - îndeosebi în ultimul timp, 
cîtă pasiune şi cîtă muncă depun o parte dintre membrii 
comunităţii de Go: reviste, traduceri şi adaptări de filme, 
traduceri de cărţi şi articole, softuri, site-uri specializate. 
Toţi aceşti oameni merită respectul şi admiraţia noastră. 
Dar mai mult decît atît, ei marchează o tendinţă, ei 
desenează un context. Şi acesta este favorabil, fără 
îndoială! Dacă ne referim strict la întrebare, trebuie să mai 
spunem că a existat şi un context … personal: am găsit 
mai mult timp pentru un asemenea proiect şi mai ales, 
am găsit o echipă care a răspuns pozitiv la apelul meu.  
 
Pro Go: Turneul este un pic surprinzător dat fiind că 
nu se ştia de existenţa unui club de Go reprezentativ 
pentru oraşul Iaşi - s-a jucat Go în Iaşi? Există un club?  
Care sunt cele mai valoroase rezultate obţinute de-a 
lungul anilor? Ce adresă şi ce program are? 

Dan Cucu: Nu aş şti să răspund dacă acest club este 
“reprezentativ” pentru Iaşi! Probabil nu, sau mai bine 
spus “nu încă”. Potenţialul Iaşiului este imens. Al doilea 
centru universitar al ţării, multe licee, peste 150.000 
de studenţi şi elevi … o facultate de matematică-
informatică foarte puternică la care s-au conceput în 
timpul anilor multe lucrări plecînd de la jocul de Go 
… În Iaşi, s-a jucat Go chiar de pe la începuturi - cred. 
Chiar dacă sunt ieşean, contactul cu Go-ul l-am avut 
abia în 1987, la Vaslui. Cînd veneam în weekend în 
Iaşi, găseam la clubul de Go (găzduit pe atunci cu 
generozitate de Hotelul Tineretului) o sală plină cu 20-

C U P A I A Ş I U L U I  L A G O

25 de entuziaşti. O parte dintre ei formau prin 1988 un 
grup compact destul de numeros, cu tărie spre 1 dan. 
Aş aminti pe Dan Jerghiuţă şi pe Olaru (azi în SUA), pe 
Radu Asandei şi pe profesorul Hăvirneanu, care era şi 
preşedintele clubului. Participau şi pe la concursurile 
naţionale care tocmai începuseră, dar eu nu participam 
cu ei, mergeam cu echipa Centrului de Calcul de la 
Vaslui unde îmi făceam stagiatura. 
După 1990 acest club s-a destrămat. Nu ştiu ce s-a 
mai întîmplat, deoarece şi eu am făcut o “pauză” de 
vreo 15 ani pînă prin 2004. Nu ştiu nici ce rezultate mai 
notabile a avut clubul în acea perioadă, dar aşteptăm 
să revină la club Radu Asandei şi Dan Hăvirneanu şi … 
mai vorbim. 
Acum există un club afiliat la Federaţie, înfiinţat în 
2006, dar care funcţionează din 2008. Pe hîrtie sunt 18 
jucători, mai puţin de jumătate vin oarecum periodic, iar 
la concursuri, în ultimul an, au fost 5 participanţi din Iaşi. 
Rezultate valoroase de la reînfiinţarea clubului nu au 
fost, dar e bine să avem un obiectiv, nu? Ne bucurăm că 
lumea a început să afle de noi şi să-şi manifeste intenţia 
de a învăţa sau practica Go-ul. 
Avem acces la două locaţii: Clubul Moara de Foc şi 
Cafeneaua Acaju. Acum, în ultima vreme, ne întîlnim 
mai des la Acaju, mai multe informaţii pe siteul nostru: 
www.clubuldegoiasi.ro. Ne întîlnim de obicei sîmbăta de 
la 12.00, dar locaţia este accesibilă tot timpul şi avem 
acolo table şi piese de joc la îndemîna oricui, oricînd, 
trebuie numai să întrebe pe barmani (pe unul din ei deja 
l-am “corupt”).
 
Pro Go: Cupa Iaşiului se anunţă a fi al doilea mega-
turneu de Go, după Cupa Shusaku, pe care, judecînd 
după premiile anunţate, şi-a propus să-l depăşească, 
cel puţin la acest capitol - care este argumentul 
unor asemenea premii neobişnuite chiar şi pe plan 
european? 

Dan Cucu: Nu ne-am propus să depăşim Cupa Shusaku, 
nu acesta este scopul nostru! Nu este o problemă de 
orgolii. Pe de altă parte port un imens respect lui Arpi 
şi echipei sale! Şi să nu uităm, ei au trecut de a treia 
ediţie, noi nu am ajuns nici la prima! Nu. Problema este 
cu totul alta! Cum vă spuneam şi mai înainte: cu alte 3-4 
concursuri precum "Shusaku" (mă refer aici la "Walter 
Schmidt" - Timişoara, "Ambasador" - Bucureşti, Cupa 
Iaşului - de ce nu ?- şi poate şi altii) vom fi prima naţiune 
în Go-ul European, cel puţin la nivel de competiţii! Şi să 
nu uităm un argument important: suntem mai aproape 
de ţări precum Serbia, Ucraina, Cehia, Ungaria, mari 
forţe în acest sport, decît alte ţări europene. 
În legatură cu premiile, explicaţia este foarte simplă: 
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v-aţi mai uitat pe hartă în ultimul timp să vedeţi unde 
este Iaşiul? (Evident, întrebare retorica, scuză-mă!) 
Păi cine să vină la capătul ţării fără motivaţie?! Să nu 
uităm că mare parte din jucătorii amatori tari sunt de fapt 
profesionişti! Acesta este argumentul acestor premii 
“neobişnuite”. Am vrut să facem un turneu de promovare 
a Go-ului în Iaşi şi să facem un cadou ieşenilor! Sper să 
reuşim! Asta nu înseamnă că, dacă evenimentul va fi o 
reuşită, premiile de anul viitor vor fi mai mici ...

Pro Go: Cine este iniţiatorul acestui turneu, cel care şi-a 
format şi motivat echipa? 

Dan Cucu: Iniţiatorul - probabil eu, dar un aport 
foarte important l-a avut şi Lucian Bobu. Cît despre 
“format şi motivat echipa”, hai să lăsăm cuvintele 
mari, eu sunt manager prin natura lucrurilor şi chiar 
prin formaţie (am două licenţe în management) şi 
vă spun că nu e cazul. Există evident o echipă, una 
chiar foarte motivată de idee şi de pasiunea pentru 
Go, dar aceasta nu e opera mea … S-a întîmplat. 
 
Pro Go: Ideea unui asemenea turneu trădează o 
anumită filosofie de viaţă, inspirată probabil de jocul de 
Go: care este aceea? 

Dan Cucu: Întrebarea este dificilă deoarece ridică în plan 
subsecvent o grămadă de alte problematici şi probabil 
nu e momentul. Este şi putin tendenţioasă, dar numai 
reportericeşte, nu cu răutate … Ce pot să îţi răspund 
este că eu mi-am format filozofia de viaţă cu mult înainte 
de a învăţa Go-ul. De aceea, întrebarea s-ar putea pune 
eventual în termeni inversaţi. Cu siguranţă, tot ceea 
ce facem în viaţă este inspirat de propriile concepte, 
credinţe, gînduri, sentimente, experienţe, etc., deci 
poate devoala o anumită filosofie de viaţă. Aici filosofia e 

Dumitru/Dan Cucu (primul din stînga), principalul organizator al Iaşi Go Cup

simplă: vreau să fac ceva, consider că acel “ceva” merită 
şi nu astept nimic în schimb  (oricum, nimic material). 
Nu cred că asta are vreo legatură cu jocul de Go.    

Pro Go: Odată cu turneul organizat de clubul ieșean, 
calendarul competiţional românesc dedicat open-urilor 
va deveni probabil cel mai important pe plan european 
- este acesta un lucru important? De ce? 

Dan Cucu: Da. Este exact ce spuneam şi mai 
înainte! Este important din cîteva zeci de motive, din 
care aş aminti doar cîteva: atrage atenţia asupra Go-
ului românesc nu numai la nivel de jucători, ci şi la nivel 
organizatoric, impulsionează activitatea de Go de la noi, 
atrage atenţia autorităţilor şi factorilor de decizie de la 
noi (nu va fi prima dată cînd ei vor vedea ce se întîmplă 
în România citind presa străină); creează premisele 
unor şcoli puternice de Go în România; pe plan intern, 
autorităţile, văzînd că au parteneriate private puternice 
(adică cluburile) şi că sunt realizări, ar putea aloca mai 
multe fonduri Federaţiei de Go; atrage atenţia mass-
mediei; s-ar putea atrage mai multe fonduri din afară 
direcţionate pentru dezvoltarea Go-ului în România; 
trezeşte interesul opiniei publice în general și va coaliza 
(să sperăm!) forţele din Go-ul românesc pentru realizarea 
unor obiective de anvergură, la nivel naţional, etc. Toate 
cele de mai sus ar putea creea un efect pozitiv de spirală 
(sau feed-back pozitiv) în favoarea Go-ului nostru! 
 
Pro Go: Ceva surprize, la Cupa Iaşiului?

Dan Cucu: Evident, vor fi multe surprize. Dar trebuie să 
rămînă surprize, nu? 

Pro Go: Mulțumim pentru timpul acordat.
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Subiectul abordat în cele ce urmează este nominalizarea 
pentru turneul Masters 2010. Ce este Masters-ul? 
“Începînd cu anul 2010, Federaţia Română de Go a decis 
iniţierea unui nou turneu de prestigiu la nivel naţional, 
orientat înspre sprijinirea elitei Go-ului românesc şi 
stimularea noilor talente pentru performanţă. Concursul 
va avea denumirea oficială Romanian Masters, iar 
cîştigătorul acestuia va primi titlul de Romanian Master 

pe anul respectiv. Începînd cu anul 2011, concursul se 
va desfăşura pe modelul titlurilor japoneze Honinbo, 
cu o ligă de 8 jucători în cadrul căreia se va decide 
challengerul care va juca cu Master-ul din anul 2010.”
(conf. http://frgo.ro/). 
Iată o întreprindere excelentă, conducerea F.R.Go 
merită aprecierea noastră. De unde ar veni prestigiul 
unei asemenea întreprinderi? Evident, din comparaţia 
cu titlul japonez Honinbo, după al cărui model se va 
recunoaşte şi la noi, în fiecare an, valoarea unui jucător 

HONINBO DE ROMÂNIA

 Despre cît de orientative pot fi criteriile 
unei federaţii / de Codrin V. Smirnoff

şi, implicit, valoarea unei tradiţii locale de Go, al unui 
club sau al unei asociaţii sportive, mai ales atunci cînd 
respectivul desemnat nu va fi un autodidact pur-sînge. 
Prin urmare, iată că miza morală a participării la un 
asemenea turneu este mare, ca să nu mai vorbim de 
miza financiară: “Locul 1 şi deţinatorul titlului - 1000 
euro, Locul 2 - 500 euro, Locul 3 - 300 euro, ultimii 
cinci clasaţi în concurs vor primi 100 euro”. Niciodată în 
istoria turneelor româneşti nu s-au acordat asemenea 
premii greu de găsit chiar şi pe plan internaţional! 
Biroul Federal nu putea în nici un caz porni la realizarea 
unui asemenea proiect aşa, oricum, propunînd 
sponsorului o listă cu participanţi aleşi după criterii 
aleatorii, ci, aşa cum a şi procedat, stabilind o listă 
de criterii clare de selecţie, după cum urmează: “a) 
Cîştigătorii Campionatului Naţional şi a Cupei României 
sunt calificaţi automat, b) Rating EGD, c) Frecvenţa 
participării la competiţii în ultimul an, rezultatele obţinute 
în cocursurile recente, d) Participarea la cantonamentele 
lotului national, e) Recomandarea specială din partea 
antrenorului federal sau a unui jucator de nivel minim 
6 dan, f) Al optulea participant în concurs este selectat 
prin ‘wild card’ . (...) Selecţia participanţilor este făcută 
de către antrenorul federal. Acesta va anunţa cu trei 
luni înainte de începerea concursului decizia luată. În 
cazul unor eventuale contestaţii, următoarele foruri au 
autoritatea să intervină, în ordine: comisia de antrenori, 
biroul federal, comisia de apel”. 

Ce-i drept, ceva neclar se insinuează 
printre aceste rînduri: din moment ce 
există criterii, cum să interpretăm 
faptul că selecţia participanţilor este 
făcută de către antrenorul federal? 
La ce bun atunci criteriile? Logica 
dictează că selecţia participanţilor 
este făcută de către antrenorul 
federal conform criteriilor. Dacă 
însă s-a dorit ca antrenorul să aibă 
putere discreţionară, atunci ar fi 
trebuit scris clar în regulament acest 
lucru, eliminîndu-se posibilitatea de 
contestaţie. Dar, probabil că textul 
Biroului Federal desemnează în 
persoana antrenorului federal pe cel 
îndrituit să judece criteriile în raport 
cu cererile candidaţilor, de unde 
şi stabilirea unui atît de generos 

interval în care eventualele contestaţii 
să poată fi formulate, iar răspunsul să 

poată fi adus în mod public la cunoştinţa nemulţumitului, 
adică în nu mai puţin de trei luni înainte de startul către 
glorie şi bani! 
Ei bine, da! După cum era de aşteptat - că doar avem 
campionat, nu glumă! - există o contestaţie! Iar lucrul nu 
poate decît să ne bucure, justificînd prestigiul turneului, 
ca şi necesitatea criteriilor de selecţie. Contestaţía este 
semnată de către Lucian Deaconu, care-şi revendică 
dreptul de a participa la Masters de pe poziţia ocupată 
în momentul de faţă de către Daniel Cioată. Ciudat 
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* Cînd un mare concurs este anunţat, toţi cei valoroşi 
vor să participe, mai ales cînd este anunţată şi o 
selecţie pe criterii valorice * Cînd, în ciuda evidenţei, 
unul dintre candidaţi este respins, apare o contestaţie 
* Dar lucrurile intră în ceaţă odată cu răspunsul datorat 
contestatarului de către organizatorii concursului * Totul 
devine comic cînd cei care au iniţiat şi care vor organiza 
acest concurs, se explică: De fapt, nici măcar nu este 
concursul nostru ... cel puţin nu şi după regulamentele 
noastre ... noi doar îi sprijinim organizarea ...

Lucian Deaconu, Cristian Pop şi Cătălin Ţăranu/Mogoşoaia 2010/ foto Judith van Dam
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Name Club
Bajenaru D. Buc 6d 2647 95 16
Florescu I. Pit 6d 2617 55 28
Burzo C. BM 6d 5999 170 29
Corlan L. Buc 5d 2493 94 75
Deaconu L. Br 5d 2492 30 77
Cioata D. Pit 5d 2418 71 135
Serban M. Bistr 4d 2397 83 159

însă: nu există încă un răspuns oficial nici din partea 
comisiei de antrenori, nici din partea biroului federal, nici 
din partea comisiei de apel, deşi turneul începe în mai 
puţin de o lună, iar contestaţia a fost trimisă antrenorului 
federal încă din 27 mai. 
Mai departe, orice comentarii ar trebui să fie inutile. 
Trebuie, totuşi, să facem cîteva, ca la fotbal, adică în 
ciuda evidenţei. Federaţia nu a respectat cel puţin unul 
dintre reperele înscrierii la acest Master, anume cel 
referitor la perioada de graţie în care orice contestatar 
ar fi trebui să-şi primească răspunsul cuvenit, ceea 
ce pune sub semnul întrebării nu numai respectarea 
criteriilor afişate, ci însăşi pertinenţa acestor criterii. 
Pentru că, ori autorităţile federale sunt îndreptăţite 
să procedeze astfel şi să ignore senin o contestaţie 
oficială, iar atunci înseamnă că o eroare s-a strecurat în 
textul dedicat criteriilor acestui Master, ori, dimpotrivă, 
autorităţile federale nu sunt îndreptăţite să procedeze 
astfel, conform propriilor criterii asumate, iar atunci 
eroarea este imputabilă chiar lor, caz în care s-ar impune 
o reconsiderare de poziţie în raport cu cel nedreptăţit. 
Şi totuşi, un răspuns din partea antrenorului federal 
există. Însă, departe de a aduce lumină, acesta crează 
mai multă confuzie, născînd încă şi mai multe întrebări 
despre capacitatea biroului federal de a-şi stabili criterii 
şi, mai grav, de a şi le respecta. 
Pentru a înţelege despre ce este vorba, vom spicui în 
cele ce urmează atît din textul contestaţiei, cît şi din 
răspunsul cu pricina: “(...) conform criteriilor de selecţie 
consider că am fost nedreptătit, drept urmare formulez 
următoarea contestaţie. Am ratingul superior jucătorului 
Daniel Cioată, iar rezultatele obţinute în ultimul an (2009) 
sunt superioare. (...) Menţionez că nu am fost contactat 
de nici un oficial al FRGo în legătură cu acest turneu 
şi niciodată nu am afirmat că nu doresc a juca în acest 
turneu. (...) formulez această contestaţie. Orice instituţie 
greşeşte, mai grav este cînd greşelile descoperite nu 
se doresc a fi corectate (subl. Pro Go). (...) Cu respect, 
Lucian Deaconu” 
În răspunsul său, antrenorul federal sare criteriul b, 
referitor la rating şi îşi exprimă dezacordul în privinţa 
faptului că rezultatele jucătorului Lucian Deaconu ar 
fi superioare concurentului său, precizînd totodată 
că le consideră “sensibil egale, luînd în calcul toate 
elementele care compun un concurs (grupă de top, în 
mod special)”; concluzionează că: între cei doi “nu se 
poate trage o linie clară, doar pe baza rezultatelor din 
2009”. Stupoare! Păi nu era vorba, conform criteriilor 
anunţate de rezultatele din 2009? Recitim criteriul 
c: Frecvenţa participării la competiţii în ultimul an, 
rezultatele obţinute în cocursurile recente - adică 
perioada 2009-2010! Mai departe, antrenorul federal 
îşi lămureşte contestatarul: “Criteriile de selecţie sunt 
orientative şi consider că spiritul concursului Masters e 
mai important decît litera acestor criterii. Daniel Cioată 
a avut rezultate mult mai bune şi a dat dovadă de mai 
multă constanţă şi dăruire jocului de go, de-a lungul 
întregii lui cariere de jucător. Consider că asta trebuie să 
primeze în cazul unui echilibru sensibil între rezultatele 

şi ratingul din ultima vreme”. 
Criteriile de selecţie sunt orientative?! Cu siguranţă, dacă 
Lucian Deaconu ar fi ştiut asta, nu s-ar mai fi obosit să 
conteste nimic! Neremarcînd însă caracterul orientativ 
al criteriilor, Lucian Deaconu a transmis contestaţia 
biroulului federal, precizînd: “Eu îmi bazez contestaţia 
pe criteriile enunţate (rating superior, rezultate mai bune 
în 2009, cînd nu am pierdut decît la 6 dan, prezenţa 
superioară la şedinţele de lot (...)”. 
Din dialogul epistolar-oficial al celor doi se poate 
observa un diferend major, respectiv în privinţa 
rezultatelor recente ale celor doi jucători. Dacă acestea 
ar fi sensibil egale, atunci, într-adevăr, recomandarea 
antrenorului federal pe baza prestanţei jucătorilor de-
a lungul întregii cariere ar fi îndreptăţită. Însă tocmai 
acesta este subiectul contestaţiei! Logica, bunul simţ 
şi regulile Federaţiei dictează în acest caz intervenţia 
forurilor de autoritate federală, respectiv comisia de 
antrenori, biroul federal, comisia de apel, foruri care, 
pînă în prezent, au tăcut. Iar lipsa autorităţii publice nu 
poate naşte decît anarhie prin încurajarea publicului de a 
emite ipoteze, teorii şi, în fond, de a-şi clama dreptatea. 
Astfel, publicul, în frunte cu Lucian Deaconu, se apropie 
sfios de lista participanţilor la ediţia Masters 2010, 
afişată pe siteul Federaţiei, şi citeşte despre sportivii 
selectaţi pentru anul 2010: Băjenaru Dragoş, Florescu 
Ion, Burzo Cornel, Cioată Daniel, Corlan Lucian, iar prin 
wild card Şerban Mihai. Nedumerit, Lucian Deaconu 
consultă ratingul EGF. Citeşte şi nu înţelege! 
Daniel Cioată, sportiv, declară că, dacă cel aparent 
defavorizat doreşte să participe, el se retrage. Evident, 
Lucian Deaconu nu poate profita de o asemenea 
ofertă. El vrea să se înţeleagă de către toată lumea 
că greşeala, dacă există, aparţine arbitrilor federali în 
această chestiune. 

Surse neoficiale din interiorul biroului federal au propus, 
tardiv, alternative de comparaţie între competitori, 
alternative denumite interesant “o concluzie oarecum 
mecanică (dar nesubiectivă)” şi care dau dreptate, de 
departe, contestatarului. 
În ce ne priveşte, am trecut în revistă arhivele European 
Go Federation pentru a compara băbeşte rezultatele 
celor doi excepţionali jucători români pe parcursul anului 
de graţie 2009. În condiţiile în care Lucian Deaconu are 
un concurs mai puţin jucat, deci cinci faţă de şase, cîte 
se află în dreptul lui Daniel Cioată pe graficul EGF, şi 
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Tabelul candidaţilor la Masters, conform European Go Federation
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RETROSPECTIVA 

P                     RO

GO 
 

mai-iunie-iulie
Despre ce rămîne 
după ce se strîng gobanurile

selectînd pentru fiecare dintre “concurenţi” cei mai tari 
6 oponenţi ai lor, am ţinut seama de ratingul acestor 
oponenţi la data confruntării, precum şi de poziţia finală în 
competiţia respectivă, am făcut o medie şi am comparat: 
scorul este de 2449 la 2396 în favoarea lui Deaconu în 
privinţa mediei realizate de ratingul oponenţilor săi, şi 
de 11,8 la 14, de asemenea în favoarea lui, în privinţa 
mediei realizate de locul final ocupat de către oponenţi, 
în concursuri de clasă A. Ca să vă oferim ceva din 
gustul acestor rezultate, mai amintim doar că, printre 
aceşti şase oponenţi învinşi în 2009 de către Lucian 
Deaconu se află şi Cătălin Ţăranu 5p, în Cupa “Walter 
Schmidt”, prilej cu care cel mai reprezentativ jucător 
român al momentului ocupa locul I. 

La mai puţin de o lună pînă la începerea turneului 
Masters, problema lui Lucian Deaconu este pusă în 
umbră de o alta, din ce în ce mai presantă: criteriile 
au fost eludate, biroul federal nu a răspuns oficial la 
o contestaţie oficială, dovedind astfel că nu şi-a reglat 
canalele de comunicare. 
Şi totuşi, există o explicaţie! Pe care ne-a oferit-o 
Iulian Dragomir, în calitatea sa de membru al Comisiei 
competiţionale - adică acea comisie care stabileşte dacă 
şi în ce condiţii un turneu întruneşte, sau nu, condiţiile 
de a fi unul federal. Ei bine, veţi fi la fel de surprinşi cum 
trebuie să fi fost pînă şi Preşedintele F.R.Go să aflaţi 
că Mastersul României nu este deocamdată un turneu 
federal, ci doar unul sprijinit de Federaţie! Şi niciodată 
nu s-ar fi ajuns la această ... comică concluzie -- cît se 
poate de întemeiată dealtfel odată ce, după cum am 
fost lămuriţi de către Iulian Dragomir, acest turneu nu 
a fost adus în atenţia comisiei competiţionale pentru 
a fi recunoscut drept un turneu legitim conform cu 
regulamentele pe care această federaţie este întemeiată 
-- dacă Lucian Deaconu nu şi-ar fi formulat contestaţia! 
Prin urmare, cel puţin în aparenţă, Federaţia nu poate 
răspunde la o contestaţie privind înscrierea într-un 
turneu care nu-i aparţine! În mod paradoxal, problema 
contestarului este iarăşi secundară, contestaţia sa 
punînd de fapt în lumină un viciu de procedură datorat 
... lipsei de formalism şi, în fond, entuziasmului celor 
care, din dorinţa de a face atît de multe, nu au mai 
avut timp de detalii. Interesant ce va scrie pe diplomele 
de la finalul concursului şi în ce calitate vor fi acestea 
semnate de către preşedintele Federaţiei, în situaţia 
probabilă că biroul federal nu va mai avea timpul de a 
se întîlni şi de a recunoaşte acest copil scos din spital 
fără acte ... Prin urmare, cel mai probabil, cel puţin pînă 
la anul, şedinţa de botez va fi amînată, iar ceea ce se 
va întîmpla în august la Iaşi, va fi numai o aparenţă 
de Masters, fără temei regulamentar, o întrunire între 
prieteni, care vor face astfel o repetiţie generală, cu 
bani mulţi, ce-i drept, despre cum e să devii Honinbo 
de România. Se pare că Lucian Deaconu nu a pierdut 
nimic: dacă nu se va reveni, fie şi în al doisprezecelea 
ceas, pe temeiuri regulamentare, atunci probabil că, la 
anul, se va afla printre cei care îşi vor disputa primul titlu 
de Master şi Honinbo al României.  

Congresul Balcanic de Go Desfăşurat între 
18-23 mai 2010, a adunat la start 43 de jucători 

români şi 10 străini, dintre care au urcat pe podium, la 
turneul principal, Cătălin Ţăranu, Cristian Pop şi Cornel 
Burzo, la perechi, Laura Avram şi Mihai Şerban, Nataşa 
Bosnjak şi Dragan Dubakovic, Adelina Sora şi Cornel 
Burzo, la bliţ, Cornel Burzo, Şerban Mihai şi Cristian 
Pop. Iulian Toma, prezent şi el la eveniment, ne oferă 
cîteva detalii în cele ce urmează.

CU PLUSURI ŞI MINUSURI/ de Iulian TOMA 
Ca principal element pozitiv al acestei a VI-a ediţii (din 
cîte ştiu) a Campionatului Balcanic de GO, consider că 
însăşi reluarea acestor concursuri regionale, la nivel 
internaţional, reprezintă primul element de luat în seamă. 
Locaţia a fost interesantă (Castelul Mogoşoaia, construit 
în urmă cu cîteva secole de Constantin Brîncoveanu) şi 
relativ apropiată de Bucureşti, la fel şi cazarea, eforturile 
de organizare apreciabile, iar atmosfera destul de 
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relaxantă. Mediatizarea a fost asigurată, din cîte am 
înţeles, prin cîteva articole în presă (din păcate, nu le-am 
putut găsi), plus cîteva secvenţe la una din televiziunile 
mai importante (cel puţin aşa am auzit; din nou, nu am 
putut vedea personal, din păcate…). În plus, partidele 
de la prima masă au fost difuzate, ca şi în alte rînduri, 
de EuroGO TV şi sper ca impactul asupra populaţiei de 
jucători de Go să fi fost favorabil. Să nu uităm nici modul 
absolut remarcabil în care Titi Ghioc a reuşit să reflecte 
momentele mai importante pe pagina lui de net şi, ceea 
ce mi se pare cu atît mai remarcabil, a reuşit să facă 
asta în timp real, deşi era destul de ocupat, deoarece 
juca şi el în concurs.

Ce se poate reproşa? În primul rînd, modul nu foarte 
fericit de programare, în mijlocul lunii mai, cînd elevii 
mai sunt încă la şcoală, preocupaţi încă de teze. În afară 
de asta, modul cum a fost conceput, de miercuri pînă 
duminică, deşi a fost intenţionat tocmai pentru a facilita 
participarea, a avut un efect invers, pentru că mulţi 
potenţiali jucători nu au putut să lipsească de la servici 
sau de la şcoală pentru a participa la concurs, mai ales 
cei din provincie. Programul manifestării a fost destul de 
bine conceput, dar ar fi fost bine ca el să fie şi respectat; 
din păcate, întîrzierile au reprezentat regula…
Locul ales pentru joc a fost pitoresc, plin de istorie; 
din păcate, ploaia din primele două zile ne-a cam 
făcut să uităm de toate astea, preocupaţi mai mult 
de termoreglarea proprie. Una din runde s-a jucat la 
restaurantul hotelului unde am locuit, dar asta nu a 
reprezentat un impediment.
Despre concursurile celelalte organizate aici, mi-e greu 
să mă pronunţ, chiar în cunoştinţă de cauză. Reacţiile 
celor care au participat au fost în esenţă favorabile, doar 
că eu, de exemplu, nu pot accepta ca o partidă de Go să 
se joace fără byo-yomi (măcar să am timp 3 sec. să pot 
spune PAS!). Cunosc destule exemple de “respectare” 
a regulamentului, cu mutări puse la nimereală, numai 
să treacă timpul adversarului, anecdote cu “sacrificii” 
de grupuri imense care să nu poată fi ridicate de pe 
tablă nici cu o lopată şi tot astfel de chestii, care lasă un 

gust amar … NU pot să nu remarc 
exact o situaţie inversă, într-o partidă 
dintre Viorel Arşinoaia (cu cîteva 
piese handicap, vreo două, parcă) şi 
Cătălin Ţăranu, jucată “la baionetă”, 
mai ales în condiţiile în care lipsa de 
timp reprezintă un factor de stres 
serios. Cînd Viorel mai avea cîteva 
secunde (5-6 secunde, nu mai multe), 
Cătălin a refuzat să mai încerce vreo 
“tehnică” de (anti)joc descrisă mai 
sus şi a preferat să spună PAS, deşi 
putea să mai încerce destule mici 
surprize care poate chiar ar fi dus 
la victorie; era suficient să-l preseze 
pe Viorel să-şi consume puţinele 
secunde rămase şi realiza o mare 
performanţă ;-)… A spus liniştit PAS 
şi a pierdut cu cîteva puncte … 

Nu ar fi stricat nici ceva partide demonstrative, sau 
comentarii ale partidelor de top, după cum s-a mai 
sugerat de către cei prezenţi, dar şi acest aspect a 
fost compensat de comentariile adhoc interesante şi 
instructive de după runde. 
Acum, concursul a trecut, rămîne să încercăm să 
tragem concluziile necesare. Să ne vedem cu bine la 
următoarele ediţii!
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Surpriza Balcaniadei Mihai 
Milu 2d ne arată cum să-l 

batem pe Cornel Burzo 6d

În runda a VI-a a turneului principal, 
Mihai Milu 2d, clasat pe locul IX cu 
5 victorii în 6 runde, a dat lovitura, 

reuşind să se impună cu 0,5 pct. în 
faţa lui Cornel Burzo 6d! Redăm în 
cele ce urmează diagrama acestei 
partide memorabile.
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Cupa României-semifinala Brăila 
Disputată pe 29 mai, i-a desemnat pentru ultima 

etapă a campionatului pe Dan Iugulescu, Codrin 
Vasiloancă şi pe Theodor Toma. Semifinala s-a ţinut 
cuminte conform tradiției locale în săli de clasă, de data 
aceasta ale Școlii “Ion Băncilă”. Gazdele primitoare 
– prof. Silvia Terpan și prof. Marioara Popa – au avut 
grijă de cafeaua celor mai în vîrstă, apoi au ținut în frîu 
elevii veniți în număr surprinzător de mare (peste 30) 
la una dintre primele lor întîlniri cu Go-ul, respectiv la 
concursul open, desfășurat în paralel, care a marcat 
încheierea proiectului educational județean “Go-ul 

în școli”, inițiat și coordonat de către prof. Loredana 
Vasiloancă, de la Liceul de Artă, în parteneriat cu: 
Șc. “Mihai Viteazul” (prof. Liliana Iacob), Șc. “Mihai 
Eminescu” (prof. Prodan Petrica, prof. Sandu Cecilia), 
Șc. Nr. 21 (prof. Spiță Aurel), 
Grup Școlar “Edmond Nicolau” 
(prof. MIleschin Mariana, prof. 
Burghelea Ion, prof. Albu Nicu), 
Șc. Nr. 24 (prof. Urluiala Florin, 
prof. Calin Aurel), Șc. Nr. 22 (prof. 
Leu Catalina), Șc. “Ion Bancilă” 
(prof. Terpan Silvia, prof. Popa 
Marioara), Asociația Județeană 
de Go Brăila și Direcția Județeană 
de Sport Brăila. Proiectul a adunat 
pe parcursul anului școlar 2009-
2010 un număr de 16 întîlniri (ore 
demonstrative în școlile partenere 
și concursuri) și peste 300 de elevi 
participanți, care au fost inițiați în 
Go, coordonatorii proiectului avînd 
speranța că o treime dintre aceștia 
se vor integra pe viitor activităților 
competiționale.

Marele Premiu Radu Baciu II Tot pe 29 
mai, la Giarmata, s-a desfăşurat un concurs de 

juniori, pe al cărui podium au urcat Alexandru Dincă, 
Teodora Husar şi Daniel Ban, dar şi a doua etapă a 
Marele Premiu “Radu Baciu”, cu următorii laureaţi: 
Alexandru Farcaş, Cornel Pegulescu şi Yong Peng. 

Finala Cupei României ediţia 2010 
s-a ţinut între 4-6 iunie, la Piteşti, prilej cu 

care s-a repetat podiumul de la balcaniadă: Cătălin 
Ţăranu, Cristian Pop şi Cornel Burzo. A fost o finală 
desfășurată în condiții ideale pentru Go, mulțumită 
gazdei și organizatorului principal, Ion Florescu, care 
a avut amabilitatea să ne spună cîteva cuvinte despre 
eveniment și organizarea acestuia: ”Consider că sunt 
condiţii foarte bune la Piteşti pentru o asemenea 
competiție. Cei de la Hotel Muntenia ne oferă un tarif 
preferenţial la cazare (pentru grupuri mai mari) şi pentru 
sală, plătită de către Federaţie cu 100 euro pe zi. Pentru 
ediția de anul viitor, se va organiza de asemenea o 
licitaţie pentru stabilirea următoarei locaţii: urmărim un 
loc cît mai bun, dar și un preţ cît mai accesibil. Sunt 
un pic supărat că n-au ajuns și finalişti din Ardeal, deşi 
în Bistriţa s-a desfăşurat o semifinală; printre absenţi, 
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cei din Timişoara, sau Lucian Corlan. Miza finalei este 
destul de mare: cîştigătorul merge în Coreea, la Cupa 
Primului Ministru, în octombrie 2010, unde totul este 
sponsorizat - este un fel de campionat mondial pentru 
amatori”. Așadar, îi ținem pumnii lui Cătălin Țăranu în 
Coreea!

Cursul de instructori În paralel cu Finala 
Cupei României s-a desfășurat și un curs de 

instructori de Go, despre care Ion Florescu, în calitatea 
sa de antrenor federal, ne-a declarat: ”Ultimul curs 
pentru formarea de instructori de Go s-a organizat acum 
15 ani de către Federaţie. Cursul de la Pitești face parte 

dintr-un proiect al meu mai 
mare. Mi-am propus să pregătim 
cît mai mulţi instructori atestaţi. 
Vreau să unific experienţa 
instructorilor din ţară (Cobeli, 
Vîrtic, Ciora) şi toate metodele 
deja folosite, pentru a găsi cea 
mai bună metodă. Fiecare a 
muncit pînă în prezent cum 
a crezut de cuviinţă, dar este 
necesară crearea unui sistem 
unitar de iniţiere şi de instruire. 
Cînd numărul de instructori va fi 
mai mare, va fi posibil un schimb 
de experienţă cu instructori din 
Asia, în cadrul workshopurilor 
tradiţionale organizate pe 
această temă. Dar, ca să 
ajungem pînă acolo, ne trebuie o 
carte de vizită: 50 de instructori, 
fiecare coordonînd activitatea 
a cel puțin 20 de copii. Pe de 
altă parte, avem între priorități 
dezvoltarea Go-ului în şcoli: 

pentru a sprijini activitatea instructorilor, lucrez acum 
la un manual de Go, avînd ca surse manuale deja 
consacrate semnate de Arkadi Bogatsky, Guo Juan şi 
Frank Jonsen. Apoi, din momentul tipăririi unui manual, 
Federația va avea posibilitatea, prin intermediul Casei 
Corpului Didactic, de a specializa cadre didactice în 
metodologia predării Go-ului. Sperăm astfel că baza de 
selecție se va lărgi considerabil. În toamnă, sau poate 
chiar la Cupa Iaşiului, o să organizăm o nouă ediţie a 
cursului de instructori de Go”. 

Tsurukame Go Camp După actul final al Cupei 
României la Go, Ion Florescu s-a tras către munte, 
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împreună cu elevii săi particulari (elevi din America, 
Japonia, Germania, Franţa, Finlanda, România, Italia) 
în Tsurukame Go Camp, o tabără aflată deja la ediția 
a IV-a, organizată anul acesta în Maramureş, pe vadul 
Izei. Ion Florescu: ”Sunt oameni pasionaţi de hobbyul 
lor. De vreo 15 ani, lumea joacă mai mult pe net. Cumva 
se simte lipsa interacţiunii umane. Iar tabăra mea vrea 
să compenseze acest aspect, asigurînd un cadru 
frumos pentru Go live. La începutul relației cu elevii mei, 
nu i-am cunoscut decît prin intermediul netului, abia în 
2004 organizînd prima tabără. Go predau din anul 2000. 
Înainte predam doar sporadic. Acum este principala 
mea ocupaţie şi, într-un fel, regret, pentru că vine 
sîmbăta, sau duminica, şi nu-mi prea mai vine să joc 
Go. Am creeat această tabără din dorința de a insista pe 
latura interacţiunii, mai ales pentru că Go-ul este un joc 
individual. Go-ul este o cale de a-ţi îmbunătăți calităţile 
umane, formînd un mod de gîndire cît mai apropiat de 
performanţă. Personalitatea umană se modelează prin 
exerciţiul Go-ului, însă este nevoie de mai puţin internet 
şi de mai multă socializare”.

Avantpremieră O săptămînă mai tîrziu, între 
12-13 iunie, la Iaşi, a avut loc o încălzire pentru 

turneul din 27-29 august, aşteptat cu atîta nerăbdare de 
toată lumea. Au urcat pe podium: Ovidiu Gheorghieş, 
Andrei Simon şi Dumitru Cucu.

Campionatul Naţional de Go Rapid 
Desfăşurat în perioada taberei de la Eforie (21-

27 iunie) i-a reunit pe podium pe Cătălin Ţăranu, 
Cristian Pop şi Daniel Cioată. În aceeaşi tabără, s-a 
mai organizat o competiţie dedicată membrilor lotului 
naţional, cîştigători fiind Mihai Şerban, Ionel Santa şi 
Alexandru Farcaş.

Marele Premiu Radu Baciu III A urmat, 
la Braşov, între 26-27 iunie, un podium cu Ghioc 

Adrian, Oprişan Liviu şi deja consacratul Yong Peng. 
Despre acest eveniment, care tinde către tradiţie, ne 
vorbeşte în cele ce urmează părintele său, Dorin Chiş.

FRĂŢIA MARELUI PREMIU/ 

    de Dorin Chiş

Motto: “Num-odat-oi striga măi/ Şi-or veni 
prietinii mei” - Fraţii Petreuş, Dansul lui Grigoruţ

Săptămîna trecută am fost prin Clujul studenţiei 
mele. Aveam la dispoziţie cîteva ore, timp pe care l-
am împărţit între grădina botanică şi o plimbare prin 
complexul studenţesc. Au trecut 15 ani de cînd am 
părăsit complexul şi unele lucruri s-au mai schimbat. 
În primul rînd, străduţele din jurul căminelor erau de 
nerecunoscut. Vechile căsuţe cu grădini de zarzavaturi 
au dispărut fără urmă sub tăvălugul vilelor cu gazon şi cu 
sonerii cu video-camere, apoi umilele ulicioare pietruite 
s-au asfaltat şi s-au umplut de maşinile actualilor 
studenţi (toate una şi una). Pe stîlpii de iluminat ce 
însoţesc aleea dintre cămine au apărut difuzoare din 
care se revarsă muzica (astfel că nu mai e necesar 
să se scoată boxele pe geam), căminele zugrăvite pe 
vremuri în aceeaşi culoare au acum fiecare nuanţa 
proprie, mult mai veselă, iar în faţă cîte un rastel plin de 
biciclete moderne.
Înăuntru, aerul e uşor schimbat. În locul reclamelor scrise 
de mînă cu “vînd bere” sau “ţigări”, au apărut fiţuicile 
printate oferind servicii de fotocopiere sau mufare cablu 
UTP. Spălătorul şi băile au rămas aceleaşi, doar uşile 
camerelor sunt acum metalice (oare cum se mai joacă 
darts?). Am plecat în treaba mea, încercînd să analizez 
dacă îmi pare rău după anii în care acel cămin însemna 
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acasă şi am constatat, oarecum surprins, că nu, nu-
mi pare rău. Nu poate să-ţi pară rău decît după ceva 
ce ai pierdut, iar eu n-am pierdut ceea ce mi-a făcut 
studenţia frumoasă, nu mi-am pierdut prietenii. Lumea 
e în schimbare şi, dintre foştii colegi, cu prea puţini mai 
am contact. 
Dar dacă atunci mediul universitar era catalizatorul, azi 
găsesc aceleaşi resurse în Go. Îmi place Marele Premiu 
Radu Baciu fiindcă promovează această „frăţie”. Există 
un grup de jucători, mai mult sau mai puţin restrîns, ce 
participă la un număr important de competiţii şi care, 
astfel, vin adeseori în contact. Însă, aşa cum uneori 
muntele acceptă să meargă la Mahomed, Marele 
Premiu “Radu Baciu” merge în oraşele jucătorilor 
de Go atrăgînd în competiţie nume noi, inexistente 
pînă acum în listele oficiale. Mai mult, Marele Premiu 
“Radu Baciu” nu este un simplu concurs de Go, ci mai 

degrabă o întîlnire ce începe pe tabla de Go, continuă 
la masă, într-o excursie (cum s-a întîmplat la Ighiu), sau 
pe terenul de fotbal (cum s-a întîmplat la Giarmata). 
În total, în primele trei etape, s-au angrenat în acest 
turneu aproape 70 de jucători, dintre care unii „au prins 
gustul” şi vin la fiecare etapă, uneori chiar cu întreaga 
famile (familia Peng, sau Cheresteş), alţii doar de cîte 
ori pot. Chiar dacă la etapa Braşov (ce s-a ţinut în 

oraş prin voia participanţilor) nu am prins în program 
lucruri deosebite, Răzvan, năzdrăvanul familiei Peng, 
ne-a făcut o frumoasă demonstraţie de acrobaţie cu un 
aeromodel telecomandat cu care a cîştigat anul acesta 
titlul de campion.
Următoarea etapă se va desfăşura la cabana Leghia, 
în organizarea clubului Sakata din Cluj Napoca, într-
o plăcută zonă împădurită, unde promitem un foc de 
tabără pentru sîmbătă seara. Interesant este faptul 
că, în urmă cu 6 ani, la o tabără de jurnalism pentru 
juniori organizată în aceeaşi locaţie, a fost invitat Cătălin 
Ţăranu, prilej cu care copiii din localitate au luat contact 
cu Go-ul, ulterior primind cărţi şi jocuri. Și cine ştie ce 
vom găsi acolo peste 2 săptămîni? Profit de această 
ocazie pentru a vă invita în perioada 31 iulie – 1 august 
la Leghia, să ne punem minţile la trîntă în Go şi să 
ascultăm poveşti la lumina unui foc de lemne.

Bistriţa Juniorilor la Go 
Între 9 şi 14 iulie, la Bistriţa, au 

avut loc două concursuri: Campionatul 
Internaţional de Go Juniori şi Campionatul 
Naţional de Juniori sub 8 şi sub 18 ani. 
În competiţia internaţională, la categoria 
sub 18 ani, s-au impus Mihai Şerban, 
Flaviu Berbecariu şi Alice Trifu, la 
categoria sub 14 ani, Alexandru Nae, 
Tudor Berende şi Ansira Dinu, la categoria 
sub 10 ani, Silvestru State, Daniel Haja şi 
Darius Dobraniş. În preliminariile 
Campionatului Naţional de Juniori sub 
8 şi sub 18 ani, s-au calificat Alice Trifu, 
Mihai Şerban şi Darius Dobraniş, pentru 
ca în finală să se impună, la grupa sub 
18 ani, Mihai Şerban, Flaviu Berbecariu 
şi State Silvestru, iar la grupa sub 8 ani, 
Denis Dobraniş, Crina Berbecariu şi Ionuţ 
Mihaiu. Cîteva detalii despre concursurile 
de la Bistriţa trebuiesc menţionate.
Mai întîi, competiţia a fost prefaţată de un 
programul artistic, unde Darius Dobraniş a 
arătat că se poate desfăşura şi pe ringul 
de dans, nu doar pe goban. La final, 
copiii, în special cei a căror zi de naştere 
s-a întîmplat să fie sărbătorită chiar în 
perioada concursului, au avut parte de o 
frumoasă surpriză. Astfel, Diana Mastan, 
bulgarul Kristian Yashov şi Alexandru 
Dincă și-au văzut pozele apărute ca prin 
farmec pe un tort uriaș, prestidigitație 

asigurată de către doamna Rodica Dobraniş 
- ce a urmat, e lesne de închipuit! Cu siguranţă, copii 
au avut ce povesti după acest concurs, la reușita 
căruia au  pus umărul Teodor Virtic, Cristian Cobeli, 
Lucian Nicolaie, Gabriel Ciora, Dorin Berbecariu. În 
cele ce urmează vă prezentăm un interviu acordat 
de către organizatorul principal al Campionatului 
Internaţional de Go Juniori şi al Campionatului Naţional 
de Juniori sub 8 şi sub 18 ani, domnul Teodor Vîrtic.
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Tradiţia concursurilor bistriţene 
pentru juniori - interviu cu Teodor Vîrtic

Pro Go: Cîteva detalii, vă rugăm, despre organizarea 
acestui turneu: motivație, resurse umane și materiale, 
sponsori. 

Teodor Vîrtic: Ideea unui concurs internațional pentru 
juniori cu o mai corectă reprezentare a juniorilor valoroși, 
respectiv o mai justă împărțire pe grupe de vîrstă, a 
apărut încă de anul trecut. Împărțirea jucătorilor în trei 
grupe, 10, 14 și 18, mi se pare mult mai tentantă, dînd 
posibilitatea intermediarilor valoroși dintre cele doar 
două grupe europene să lupte în grupe de top cu șanse 
de podium.

Sigur că m-am bazat pe un grup de oameni care și-au 
dovedit capacitatea și disponibilitatea de-a pune serios 
umărul pentru a duce lucrurile la bun sfîrșit. În acest 
sens, îl amintesc pe domnul Cobeli Cristian, care a 
conceput diplomele, afișul, de o foarte bună calitate, ne-
a oferit materialele de joc de care mai aveam nevoie, 
Dorin Berbecariu, prezent în toate Concursurilor de la 
Poiana Zînelor, a fost și acum un om de bază, Familia 
Dobraniș a răsfățat toți 
copiii cu sucuri, dulciuri, 
chiar și specialități în 
valoare de zeci de 
milioane, contribuind și 
cu un fond de premiere 
de 10 milioane. 
Am reușit printr-un 
proiect să înscriem 
concursul în Calendarul 
Activităților Educative ale 
Ministerului Educației, de 
unde suntem finanțați cu 
5000 lei, iar din partea 
primăriei Bistrița am fost 
finanțați cu peste 4000 
lei, astfel că am putut 
suporta integral toate 
cheltuielile participanților 
legate de cazare și 
masă. 

Pro Go: Ce implicare a 
avut FRGo și ce sprijin 
v-a acordat?

Teodor Vîrtic: Cu FRGo este demarată o discuție legată 
de decontarea unei părți a cheltuielilor de transport, 
sper să se materializeze. Pe viitor, evident avem nevoie 
de sprijinul FRGo pentru publicitate la nivel european, 
pentru a înscrie concursul în calendarul european.

Pro Go: Sunteți mulțumit de rezultatul final?

Teodor Vîrtic: Cred că a fost un concurs frumos, copiii 
au jucat multe partide, avînd și un maraton paralel cu 
concursul oficial. Pe de altă parte, am dovedit în ultimii 
patru ani capacitatea de-a obține sprijin material și 
financiar de la autoritățile locale, iar în acest an și de la 
Ministerul Educației.

Pro Go: Veți relua evenimentul la anul?

Teodor Vîrtic: Evident îl voi relua la anul și, dacă 
vom fi cît de cît sprijiniți, sunt convins că va ajunge 
un concurs mare pentru juniorii noștrii și nu numai.

Pro Go: Ce ar trebui făcut pentru întărirea junioratului 
dedicat Go-ului în România?

Teodor Vîrtic: Ce ar trebui făcut pentru juniorii noştrii? 
Pentru cei pe care îi avem, în primul rînd astfel de 
concursuri gen tabără de Go de mai multe zile, în 
care să "coboare" și seniorii Go-ului românesc, să 
completeze ceea ce noi facem, în al doilea rînd ar trebui 
deschise și alte centre gen București, Bistrița, Giarmata, 
Brăila, Vatra Dornei și, după cum observați, nu am putut 
pune un etc. în finalul șirului ... păcat ...

Pro Go: Ce credeți despre viitorul Go-ului românesc, 
prin prisma jucătorilor cărora le-ați fost gazdă?

Teodor Vîrtic: Sunt convins că ne dezvoltăm. Am 
participat la toate Campionatele Naționale și Europene 
și am constatat o creștere continuă a nivelului de joc al 
copiilor.

Pro Go: Mulţumim şi încă o dată felicitări!
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Cine este acest om simplu, care ne face să 
visăm frumos?

Despre Fernando Aguilar (n. 1959-07-16), jucător 
argentinian de Go cu rangul de 6 dan, se cunosc puţine 
lucruri. Internetul nu găzduieşte o pagină personală, 
gen blog, unde să se poată vedea cum de a ajuns să 
stăpînească arta Go-ului atît de bine încît, în octombrie 
2001, să cîştige a treia ediţie a Campionatului 
Iberoamerican, calificîndu-se astfel la prima ediţie a 
Toyota & Denso Cup - Campionatul Mondial de Go 
(desfiinţat în 2009). Aici, a reuşit să-i scandalizeze 
pe profesionişti şi să la dea aripi de foc amatorilor: în 
prima rundă, în 19 martie 2002, îl învinge pe Hasegawa 
Sunao 9 pro, unul dintre jucătorii de top ai Kansai Ki-
in; în runda a doua, pe 2 septembrie 2002, îl învinge 
pe Yo Kagen 9 pro; este oprit în runda a treia de Lee 
Changhoo, Nr. 1 mondial la acea dată, după o partidă 
jucată de Aguilar cu albele. 

Cu prilejul ultimului Campionat Mondial de Amatori 
(ediţia 2010, desfăşurat la Hangzhou, în China), revista 
Ranka a intervievat pe cîţiva dintre jucătorii de top din 
Europa şi America de Sud. Reluăm aici cîteva dintre 
răspunsurile lui Fernando Aguilar.

"Ranka:  Cu ce vă ocupaţi în prezent şi care vă sunt 
planurile de viitor?/ Aguilar: În prezent, fac voluntariat 
pentru a-i ajuta pe băştinaşii din Argentina. Aceşti 
locuitori ai pădurii, care în mod tradiţional se ocupau cu 
vînatul şi culesul din pădure, au rămas în aer după ce 
pădurile le-au fost rase pentru agricultură - de exemplu, 
pentru a cultiva soia, care este expediată în China. De 
asemenea, mai predau lecţii pe internet./(n.n. intervine 
cineva care pare să-l cunoască bine) Puerta: Fernando 
e un sfînt./ Ranka: Predaţi lecţii gratuit, ca voluntar?/ 
Aguilar: La început da, aşa a fost, acum nu./ Puerta: 
Pînă şi sfinţii trebuie sa mănînce.../ Ranka:  Ce credeţi 
că ar trebui să facă ţările din centrul şi din sudul Americii 
pentru a avea mai mulţi jucători tari?/Aguilar: Ar trebui 
să mărim populaţia jucătorilor de Go. Apoi, jucătorii tari 
vor apărea în mod natural.”

Revista Pro Go vă oferă începînd cu acest număr istoria 
acestor trei partide, pe parcursul cărora graniţa între 

amatori şi profesionişi a încetat să mai existe! Textele 
care urmează sunt preluate din Buletinul argentinian 
de Go cu acordul domnului Fernando Aguilar, căruia 
îi mulţumim pentru generozitatea sa. Traducere din 
spaniolă de Codrin V. Smirnoff.

Desfășurarea partidei 

În noaptea de dinaintea partidei am avut un somn agitat 
pentru că mă aflam sub efectul călătoriei cu avionul şi 
al diferențelor de fus orar. Cu toate acestea, dimineața 
m-am trezit foarte liniștit şi cu o bună dispoziție de 
joc. Ne-au condus pe toți cei care fuseserăm găzduiți 
la hotel  cu un  autobuz special la sediul Nihon Kiin. 
În timp ce așteptam în loby-ul hotelului, s-a apropiat 
de mine Huiren Yang şi mi-a spus surîzînd că deja 
mi-a luat mingea. Se referea la faptul că urma să 
joace cu O Rissei. Pe drum am vorbit pe scurt cu 
Dinerchtein Alexander, care mi-a spus că rivalul 
meu era jucătorul pe care l-ar fi agreat ca adversar, 
deoarece era unul dintre 9 dan-ii mai puțin puternici. 
Am ajuns devreme, asa ca am făcut o mică plimbare 
prin zona în care urma să stea publicul şi m-am dus la 
sala de joc cînd s-a apropiat ora de începere. Arbitrul 
era Norio Kudo 9-dan, care, la ora 10 fără un minut 
dimineaţa, a dat ordinul de alegere a culorilor de joc. 
În minutele de dinaintea startului, în timp ce stăteam 
așezați faţă în faţă, Hasegawa revăzu eticheta de 
prezentare a jucătorilor și, observînd că ziua mea de 

Fernando 
AGUILAR 

Cînd graniţa dintre amatori şi 
pofesionişti încetează să existe
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naștere era cu cîteva luni înainte de a sa, îmi dădu 
pietrele albe ca să facem alegere. Am luat o mînă plină 
de pietre şi adversarul meu a ghicit corect că era vorba 
despre un număr impar, așa că i-a revenit să joace cu 
negrele. 

Mutările 1-50 (diagrama 1)

La primul său komoku am răspuns cu hoshi conform 
planului. După ce a jucat un alt komoku în  diagonală, am 
ocupat al patrulea colț tot cu komoku. Îmi propusesem 
o deschidere bazată pe hoshi, dar am jucat tradiționalul 
tasuki fuseki. Desigur, a continuat cu un shimari (Negru 
5), şi apoi m-am oprit să mă gîndesc cîteva minute 
pentru că mi-a venit ideea de a dezvolta o strategie 
bazată pe a-i permite adversarului să facă două shimari-
uri. În cele din urmă, am renunțat la această variantă și 
am jucat kakari (Alb 6) pentru a continua apoi cu un 
hasami pe linia a treia (Alb 8). Era o deschidere pe care 
o studiam de aproape 30 de ani din cartea ”Modern 
Joseki and Fuseki Vol. 2” de Sakata Eio. Ulterior, jocul 
s-a îndepărtat de linia obișnuită, deoarece adversarul 
meu a jucat un contra-hasami cu Negru 9 (premisa 
modernă, mai degrabă decît aceea de a-ţi dezvolta un 
shimari) şi am ales să mă las închis în colţ în schimbul 
unor poziţii stabile pe ambele laturi (Alb 10 şi 24). 
La analiza partidei, Hasegawa a criticat jocul său în 
secvenţa de pînă la negru 23. Adevărul este că întărirea 
poziției a împiedicat măsuri ulterioare împotriva colţului 
meu, lăsîndu-mă într-o situaţie confortabilă. 
După josekiul care a urmat unui kakari împotriva hoshi-

ului meu (Negru 25), am jucat așa 
încît să-i aplatizez poziţia pe marginea 
tablei (Alb 30). În general, partida a 
evoluat într-o manieră normală. Cînd 
Negru 39 a interceptat o extensie mai 
largă a mea, am sărit către centru 
(Alb 40) din piatra care fusese izolată 
şi am consolidat apoi grupul izolat în 
colţ cu Alb 42, conform cu strategia 
desfășurată de către Diego Ruiz în 
meciul cu Eduardo López Herrero în 
cadrul Turneului Argentinian. 
Astfel, am ajuns la Alb 44, cînd a 
intervenit primul incident. Este evident 
că ar fi trebuit să joc o extensie pe linia 
a treia în zona de influență maximă a 
shimari-ului său, dar, în partea opusă, 
unde am jucat, am avut ocazia de a 
pătrunde în poziția sa, sau cel puțin 
de a-i împiedica dezvoltarea printr-un 
kikashi. Mi se mai întîmplă, uneori, ca 
anumite mutări să fie prea tentante 
și să mă grăbesc, ignorînd faptul că 
există alte puncte mai mari, sau mai 
urgente. Hasegawa a răspuns cu 
Negru 45, lăsîndu-mă cu o poziție 
solidă.

Mutările 51-100 (notate 1-50 în diagrama 2)

Am pierdut însă sente-ul, iar Hasegawa m-a atacat 
apoi cu Negru 55 (5 în diagrama 2), acolo unde ar fi 
trebuit să mă întăresc. Atacul s-a dovedit a fi sever şi, 
în curînd, m-am găsit în dilema de a mă mișca cu două 
grupuri slabe, sau de a-l întări pe unul dintre ele și a mă 
descurca cu celălalt ... am urmat a doua opțiune cu Alb 
60 (10 în diagrama 2).
A doua dilemă a apărut atunci cînd am avut a decide 
ce să fac cu grupul meu atacat; am decis să-l sacrific 
(Alb 68/18) şi să provoc astfel un furikawari, intrînd în 
schimb în colţul pe care-l ocupase Negrul cu shimari-
ul său. Consider că Hasegawa a profitat din această 
încăierare, dar apoi a continuat solid cu Negru 79/29 
pentru a-și asigura captura și mi-a permis să măresc 
colțul tocmai cucerit. Acesta a fost al doilea punct criticat 
de Hasegawa în jocul său.
A venit ceea ce părea a fi o luptă de ko, dar am 
ales să dau atari pe dedesubt (Alb 86/36), cu 
intenţia de a conecta pe latură. Hasegawa s-ar fi 
putut conecta împotriva atari-ului, inducînd un aji 
urît în colţ, dar nu a văzut secvenţa de continuare.
În schimb, acesta s-a hotărît să joace în partea opusă 
(Negru 87/37 şi 89/39), unde îmi stabilisem anterior o 
poziţie puternică. Apoi am investit mutarea Alb 90/40 
pentru a captura cele două pietre rămase în atari şi 
pentru a-mi conecta grupurile de-o manieră fermă, 
rămînîndu-mi și o bună bucată de teritoriu. În plus, 
Negrul 91/41 a eliminat aji-ul grupului meu capturat, aşa 
că am putut juca din nou în cealaltă zonă (Alb 92/42, 
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latura de sus, spre centru). 

După ora hotărîtă pentru masa de 
prînz, partida a urmat într-un ritm 
regulat. Am reuşit să depășesc criza 
provocată de mutările mele pripite 
în jocul de mijloc şi de capturarea 
grupului meu, ceea ce, chiar dacă nu a 
dat adversarului un avantaj teritorial, i-
a făcut totuși o tărie/atsumi importantă 
a cărei prezență am început să o simt 
în centrul tablei de joc. 
În continuare, Hasegawa cu Negru 
93/43 a presat asupra poziției mele, 
amenințînd cu o tăiere. Dacă aș fi 
apărat într-un mod pasiv, nu ar fi fost 
bine, deoarece atsumi-ul său ar fi 
lucrat bine, aşa că am răspuns cu Alb 
94/44, o mutare care a fost destinată 
să fie kikashi, refuzînd să conectez. De 
asemenea, și el a rezistat (Negru 95/
45 şi 97/47) şi a izbucnit o încăierare 
care a pus în valoare, pe de o parte, 
influența tăriei sale centrale, şi, pe de 
altă parte, plasticitatea poziţiei mele, 
care mi-a dat posibilitatea de a juca 
în gote piatra de conectare. Însă a 
fost o manevră peste limita posibilității 
de a face sabaki, şi Hasegawa a dat 
semne că nu a găsit o modalitate de 

a-mi contra jocul, deşi el a crezut cîteva 
minute în fiecare din mutările sale. 

Mutările 101-150 (notate 1-50 în 
diagrama 3) 

Cînd mi-a pus în atari una dintre pietre 
(Negru 101/1) am răspuns cu o manevră 
de evitare (Alb 102/2), care mi-a dat 
continuări posibile fie pe latură, fie în 
centru. În timp ce Hasegawa își calcula 
continuarea, l-am auzit murmurînd 
întrebător, ca pentru sine: “Wakaru no 
deska?” Ceea ce am interpretat ca pe o 
expresie a îndoielii sale că aș fi calculat 
la rîndul meu toate continuările posibile. 
În cele din urmă, mi-a capturat piatra 
(Negru 103/3) și şi-a menţinut o poziţie 
puternică, dar prea apropiată de tăria 
construită anterior. În ce mă privește, 
am reuşit să înaintez către latură cu Alb 
104/4, cu perspectiva de a transforma 
un potențial teritoriu negru în teritoriu 
alb. Situaţia era foarte complicată, 
deoarece, deși poziţia mea prezenta 
diverse slăbiciuni, nu era clar cum ar fi 
putut fi atacate. Dacă s-ar fi declanșat o 
luptă, tăria lui ar fi putut funcționa, însă 

grupul meu capturat mai păstra încă un 
aji minim, care ar fi putut conta. Avînd mai multe opțiuni 
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de acțiune, Hasegawa se ridică pentru masa de prînz, 
fără a se hotărî încă pe care să o urmeze. 

Jucătorii din Asia, America şi Europa au fost invitați într-
o sală mică din aceeași clădire, unde ni s-a dat cîte o 
cutie Bento cu mîncare japoneză. În alte circumstanțe, 
impulsul meu natural ar fi fost să analizez variante de 
joc, dar mi-am dat seama că ar fi fost singurul lucru care 
m-ar fi făcut nervos. Așa încît ceea ce am făcut în schimb 
a fost să consum o cantitate moderată de mîncare, să 
mă relaxez puțin și să fac o baie. Am întîrziat cîteva 
minute, dar adversarul meu m-a aşteptat cu amabilitate, 
fără să pornească ceasul. Reluînd jocul, Hasegawa a 
ales o variantă care evita complicaţiile (Negru 105/5 şi 
107/7), așa încît am putut să-mi întăresc poziția (Alb 
108/8). Rezultatul net a fost că adversarul meu a făcut 
cîteva puncte de teritoriu în centru, în timp ce eu am 
cîştigat puncte acolo unde mai înainte fusese potențialul 
său teritorial. În ceea ce priveşte schimbul de teritorii, 
rezultatul a fost egal, dar efectul suplimentar provocat 
în cursul luptei a fost că tăria negrului nu a fost pusă în 
valoare corespunzător, fapt datorită căruia am reușit să 
stăpînesc jocul.

Mai departe, o încercare a lui Hasegawa de a-și mări 
teritoriul și de a compensa slăbiciunile poziției sale 
(Negru 109/9 şi 111/11) a condus la un nou furikawari, 
în care am luat punctele de-a lungul întregii laturi, în 
schimbul celor mai multe puncte din centru. În cele din 
urmă, am conectat în punctul în care Hasegawa dorise 
inițial să mă forțeze să conectez (Alb 
128/28), dar obținînd astfel o poziţie 
foarte solidă, fără puncte slabe. 
A început apoi yose-le, iar partida era 
echilibrată; din acest motiv mă simțeam 
foarte încrezător. Hasegawa nu a 
forţat jocul în niciun moment, probabil 
deoarece a crezut că, mai devreme 
sau mai tîrziu, va înclina balanța în 
favoarea sa. Dar partida progresa şi, 
în orice caz, dădea impresia că mă aflu 
într-un ușor avantaj.
Din nou, a fost în favoarea mea 
faptul că mi-am păstrat calmul pe tot 
parcursul partidei, deoarece, în loc de 
a căuta cu disperare o cale sigură către 
victorie, m-am străduit să joc cele mai 
bune mutări cu putință.
Hasegawa la rîndul său vădea semne 
de îngrijorare, pentru că partida se 
apropia de sfîrșit, iar el tot nu reușea 
să întoarcă rezultatul. Şi-a folosit o 
gramadă din timpul de joc, sfîrșind 
prin a intra în byo-yomi, dar, în ciuda 
eforturilor sale, nu a mai reuşit să 
recupereze dezavantajul. 
Ca puncte de subliniat în yose, se 
poate menționa Alb 132/32, care mi s-
a părut foarte mare și sente, deși exista 

riscul ca negrul să nu răspundă și să închidă un mare 
teritoriu în centru. 
Cînd am analizat jocul și am reprodus acest detaliu, 
am putut vedea că viaţa grupului negru în colţ ar fi fost 
compromisă, motiv pentru care mutările defensive ale 
negrului 133/33 și 135/35 s-au dovedit necesare. Așa 
stînd lucrurile, am putut avansa în centru cu Alb 136/36.. 
Mutarea Alb 138/38 a fost mare, dar, de asemenea, și 
Negru 143/43, iar Albul a pierdut șansa de a da un hane 
în 141/41 (în cazul în care Negrul se apăra, Albul juca 
tenuki, iar apoi Negrului îi rămînea de capturat o piatră, 
numai că în gote) înainte ca Negrul să joace acolo în 
sente.

Mutările 151-204 (notate 1-54 în diagrama 4)

Mai tîrziu, mi s-a părut că Negru 151/1 a fost relativ mic 
în comparaţie cu Alb 156/6, deși mă îndoiesc că negrul 
ar fi avut şanse reale de a inversa rezultatul. Cînd am 
jucat Alb 162/12 am simțit că am cîştigat partida. La final 
stăteam bine cu timpul și aș fi avut cîteva minute să 
verific că într-adevăr cîștigam cu două sau trei puncte, 
dar, din cauza emoțiilor, nu am putut să calculez de 
dinainte diferența exactă. La numărătoare, un pic de 
neglijență în aranjarea teritoriilor a făcut să fie neclar 
dacă unul dintre puncte se afla pe teritoriul meu, sau nu. 
Hasegawa i-a consultat pe cei care notaseră partida, 
dar aceștia nu au ştiut ce să decidă. Apoi a apărut Norio 
Kudo care a spus în japoneză: “Este teritoriul albului”, 
pe un ton care nu a lăsat loc de îndoială. 
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Diferenţa finală a fost stabilită apoi la 3 1/2 puncte 
în favoarea mea. Am observat că pe Hasegawa 
diferența l-a surprins: el a cerut o copie a jocului şi a 
trecut o lungă perioadă de timp pînă să confirme că 
într-adevăr așa este. Cînd am sugerat să comentăm 
cîteva detalii ale jocului, a vrut să revadă transcrierea 
partidei pînă cînd, în cele din urmă, a devenit convins de 
rezultat. Abia atunci am început să reluăm jocul și să-l 
comentăm. După ce a criticat varianta aleasă la început 
ca să mă limiteze în colț permițîndu-mi să mă instalez 
pe laturi, am trecut la furikawari-ul datorită căruia am 
intrat în colţul care fusese ocupat de shimari-ul lui. I-am 
arătat varianta posibilă pentru a exploata slăbiciunea 
colţului meu şi, o bucată de timp, nu a mai scos nici un 
cuvînt: nu o văzuse. Rin Kaiho tocmai se apropiase, iar 
Hasegawa i-a arătat varianta cu un zîmbet forţat, ca şi 
cum ar fi spus: Nu am văzut asta.
Mai departe, ne-am concentrat asupra luptei care 
avusese loc în centru, cu care se echilibrase partida. 
Hasegawa m-a întrebat ce aș fi jucat dacă el ar fi ales 
varianta mai complicată. I-am arătat ceea ce aș fi avut 
de gînd să joc şi apoi am văzut că aji-ul generat de 
grupul meu capturat făcea ca varianta să funcționeze. În 
acest punct el a rămas cu desăvîrșire pe gînduri, în timp 
ce asistenții își strîngeau documentele și se retrăgeau. 
Cred că Hasegawa își dădea seama că înţelegerea 
mea despre ceea se întîmplase pe tablă fusese mai 
mare decît se așteptase. 
Ne-am ridicat apoi să vedem ce se petrece la celelalte 
mese. Și am fost cît pe ce să mă apropii de Otake Hideo 
şi să-i strig: Sensei, am reuşit! Însă atmosfera generală 
era de mare seriozitate şi reținere, aşa încît mi-am 
înăbușit pornirea. Am urcat în schimb pînă la etajul 
unde era publicul şi am văzut că se jucaseră doar opt 
din cele 16 partide. Michael Redmond făcea comentarii 
şi analize, concentrîndu-se, de asemenea, pe unele 
jocuri. A menţionat în treacăt prima victorie a jucătorului 
argentinian în turnee de acest nivel. Într-un alt sector, 
se găseau jocuri pentru analiza partidelor și am început 
să rejoc partida ca să o notez. Yiming 
Guo, australianul care pierduse 
finala pentru unul din locurile pentru 
Asia, Africa şi Oceania, m-a abordat 
şi mi-a sugerat că adversarul meu 
ar fi trebuit să joace o variantă 
mai agresivă. Apoi i-am arătat ce 
analizasem cu Hasegawa. Oamenii 
de la Săptămânalul de Go mi-au luat 
un mic interviu prin intermediul lui 
John Power. Am avut astfel prilejul 
de a spune că, deși niciodată nu 
am avut parte de formare ca insei, 
profesioniştii care m-au influențat 
într-un număr atît de mare, prin 
lecțiile lor, atît în Japonia, cît şi în 
America de Sud, m-au obligat, și am 
simţit că, la rîndul meu, trebuie să le 
răsplătesc investiția.
Cînd am terminat, John Power, 

luîndu-și la revedere, mi-a spus: “Este o zi istorică 
pentru America de Sud”. Suzuki a venit pînă la mine şi, 
după ce m-a felicitat, mi-a spus: “Am fost foarte bucuros 
cînd am aflat că ai cîștigat jocul”. Atît el, cît și colegii lui 
de muncă au fost vizibil fericiți. 
Am fost fericit, dar, în acelaşi timp, mi-am păstrat 
același calm pe care l-am avut pe tot parcursul partidei. 
Cred că echilibrul emoţional a fost un factor-cheie, care 
m-a ajutat decisiv. M-am întors un pic în camera de joc, 
pentru a vedea ce s-a mai întîmplat: tocmai se încheia 
partida dintre Cho Chikun și Shao Weigang 9-dan din 
China. Cho mai avea un minut pînă la byo-yomi, iar 
Shao își consuma ultimele trei minute. Mai tîrziu, am 
aflat că Cho era pe cale de a pierde partida şi încerca 
să complice jocul. Japonezii au fost vizibil dezamăgiţi de 
rezultatul echipei lor: au pierdut nouă din treisprezece 
partide; inclusiv Kobayashi Koichi a pierdut la Cho 
Hoon Hyun, Norimoto Yoda la Park Si A (o coreeancă 
de 3-dan), iar Ryu Shikun (care în acelaşi an pierduse şi 
finala pentru titlul Kisei) pierduse la Lee Chang Ho. Prin 
contrast, China şi Coreea se descurcaseră foarte bine: 
ambele echipe cîştigaseră cîte cinci din şapte partide. În 
a doua rundă a competiţiei, adversarul meu
urma să fie Yo Kagen 9 pro, din Japonia, care cîştigase 
la Kim Jang 9 pro din Coreea. 
Puţin înainte de a mă retrage, cineva din echipa de 
asistenţi a venit şi mi-a înmînat o copie a partidei mele.

(Va urma)
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 În care Laura Avram trece în revistă concursurlle 
de Go vizitate în vacanţă

În Germania, între 25-27 iunie, a avut loc semifinala 
Campionatului Național (Deutsche Meisterschaft 
2010 - Vorrunde) și, în paralel cu aceasta, China 
Cup Berlin. La semifinala Campionatului Național au 
participat 16 jucători cu ranguri între 3d-5d, iar primii 
4 clasați s-au calificat pentru finală, unde urmează 
să joace cu primii 4 clasați din finala de anul trecut. 
La China Cup, din păcate nu am luat parte, fiind 
venită în Berlin ca turist (între timp, evident că mi-
a parut rău din cauza alegerii făcute), dar am fost 
prezentă la sala de joc pe tot parcursul concursului. 
Au fost prezenți 42 de jucători, relativ puțini, dintre 
care doi din alte țări,  ca și doi jucători pro, de top, din 
China, care au ținut lecții și au jucat partide simultane.
Ce mi-a plăcut în mod special a fost locul unde s-au ținut 
concursurile: la Centrul Cultural Chinez din Berlin, partidele 
jucîndu-se în mai multe săli (asemănătoare sălilor de 
clasă), ceea ce a asigurat liniștea ideală pentru un concurs 
de Go :). Un alt lucru care mi-a plăcut a fost expoziția 
despre Go afișată undeva aproape de intrarea în clădire. 
Pe lîngă cîteva obiecte reprezentative, au fost afișate pe 
diferite panouri pagini despre Go (istorie, cum a ajuns în 
Germania, Go în filme, Go și anime/manga, 1st WMSP, ..., 
pînă și poze cu darul pe care președintele Statelor Unite 
ale Americii l-a făcut președintelui Chinei: evident, o tablă 
și piese de Go). Organizatorii au asigurat oaspeților lor 
posibilitatea vizionării meciului de fotbal Germania - Anglia 
(care a avut loc în ultima zi a concursului), într-o sală mare, 
similară unei săli de cinema, ceea ce i-a entuziasmat pe 
foarte mulți dintre jucatorii de Go prezenți la concurs 
- probabil că cele două sporturi au ceva în comun.
Al doilea grup de evenimente la care am fost prezentă 
au fost Campionatul Național al Cehiei și cele 2 side 
tournaments ale acestuia (un concurs cu handicap și unul 
simplu). Campionatul Național al Cehiei s-a desfășurat 
pe parcursul a 5 zile și a avut 10 participanți, partidele 
disputîndu-se după sistemul fiecare cu fiecare. Calificarea 
se decide pe baza rezultatelor obținute la cele 3 concursuri 
de calificare organizate pe parcursul anului (la fiecare 
jucător luîndu-se în considerare doar cele mai bune 2 
clasificări, în cazul în care jucătorul a participat la toate 
cele 3 concursuri). Discutînd cu unul dintre participanți, 
Ondra Kruml, am aflat cam ce crede el despre acest 
concurs: locația (un oraș foarte mic) bună, cazarea 
drăguță, premiile frumoase (aproximativ 1150 lei pentru 
locul 1, aproximativ 800 lei pentru locul 2, 500 lei pentru 
locul 3, plus cîte 35 lei pentru fiecare partidă cîștigată, plus 
cîteva mici atenții pentru toată lumea)! Pe lîngă aceste 
aspecte pozitive ale concursului, Ondra Kruml a ținut să 
remarce lipsa de seriozitate a unora dintre concurenți, care 
nu au luat concursul foarte în serios, ci mai degrabă ca 
pe o minivacanță, fiecare seară și mai ales fiecare noapte 

fiind transformată în party-uri și distracție. Mă rog, gusturile 
nu se discută... a trebuit să-i dau însă dreptate în privința 
lipsei de seriozitate a celor care au transmis partidele pe 
KGS și care s-au ocupat mai mult de chat-uri decît de 
partide, și încă într-o manieră suficient de zgomotoasă ca 
să-i deranjeze pe unii dintre jucători - oare n-or fi fost plătiți?
Eu am luat parte doar la unul dintre cele două side 
tournaments, cel în care s-a jucat cu handicap. Rezultatele 
concursului au fost trimise către EGD, ceea ce a nemulțumit 
puțin pe unii dintre jucătorii tari, care au pierdut cu jucători 
subcotați. Premiile au fost din nou încurajatoare: pe lîngă 
cele pentru primii 3 clasați (tabla de Go/piese de Go, ceva 
bani, alte cîteva mici atenții), au existat încă multe altele: 
pentru 5 victorii, pentru cel mai tînăr participant, pentru 
cea mai bună fată (la Go), sau chiar pentru cel care nu a 
cîștigat nicio partidă, etc. 
Am observat următorul lucru: cu toate că aceste două 
concursuri au fost 2 evenimente relativ mici (și datorită 
numărului de participanți, și datorită locației), totuși 
valoarea premiilor pentru primii 3 clasați a egalat-o, în 
principiu, pe cea de la China Cup Berlin, eveniment mai 
important (unde au fost prezenți jucători pro). Ca să nu 
mai vorbim despre diferența destul de mare între taxa de 
participare la China Cup, între 15 și 30 euro, şi taxa pentru 
celelalte două concursuri din Cehia, între 5 și 8 euro. Mă 
rog, la pomul lăudat să nu te duci cu sacul ... Și unde mai 
pui că nici în Germania, nici în Cehia, nu s-au acordat 
diplome! Măcar primilor 3 clasați ar fi trebuit să li se ofere 
și diplome ... altfel, ce fir de poveste să mai ai de povestit 
nepoților?
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În vara anului 1994, pe bulevardul care coboară către 
faleza Dunării la Galaţi, s-a petrecut ceva ieşit din 
comunul celor cîţiva jucători de Go care adăstau pe 
sub tei, pe la băncuţe. De masa lor s-a apropiat un 
necunoscut, care, spre deosebire de marea majoritate 

a celorlalţi curioşi, a asistat cu răbdare la desfăşurarea 
întregii partide. La sfîrşit, în engleză - pentru că omul 
era american - a solicitat să joace cu cîştigătorul. 
Şi astfel, în viaţa micii comunităţi a jucătorilor de go 
gălăţeni, şi-a făcut apariţia primul 1 dan! Care a stat la 
Galaţi exact un an - dar în acel an, galăţenii au avut un 
club adevărat, în laboratorul de engleză-americană pus 
la dispoziţia noului membru al clubului, Robert Leming/
Bob, în calitatea sa de lector în ştiinţe umaniste, de 
către Universitatea Dunărea de Jos. 
Dar să-i dăm cuvîntul lui Bob, care, după Tiberiu Gociu, 
este noul oaspete al acestei rubrici.

Familia şi cartierul în care am crescut au fost un 
adevărat cuib de conflicte emoţionale şi cred că 

acesta e un motiv în ceea ce priveşte fascinaţia mea 
pentru jocurile de inteligenţă. Ele m-au transportat în 
lumi imaginare, unde am găsit alinare, şi mi-au asigurat 
un univers paralel, unde am putut să îmi consum 
conflictele interne. Din alt unghi, mai pozitiv, am savurat 
modul în care jocurile m-au provocat ca probleme ce 
necesită soluţii ingenioase. Am petrecut multe, foarte 
multe ore citind despre, studiind şi jucînd jocuri - adesea 
de unul singur - în copilărie.

Fără îndoială, şi conducînd detaşat, Go-ul mi-a oferit 
cea mai opulentă răsplată comparîndu-l cu orice alt 

joc ce m-a captivat vreodată. Ba mai mult, nici nu pot 
găsi ceva negativ legat de experienţa mea ca jucător 
de Go. (Cel puţin din punctul meu de vedere, pentru că 
fosta soţie obişnuia să se lamenteze, cînd petreceam 
nopţile jucînd Go, şi probabil copii mei s-au simţit uneori 
abandonaţi, cu toate că nu mi-au spus-o niciodată).

Am avut jocurile în ADN încă de la început. Părinţii 
mei, dar în special tatăl meu, au fost jucători de 

cărţi. Bridgeul a fost o parte semnificativă a copilăriei 
mele. Jucam şi alte jocuri de cărţi, dar trecerea unei 
pietre de hotar a fost cînd mi s-a permis să joc bridge 
cu adulţii - părinţi, mătuşi, unchi şi o bunică. Copil 
fiind, am iubit şi baseballul. Cei ce nu au crescut în 
comunităţi ce au baseballul în tradiţie par incapabili să 
îi înţeleagă eleganţa şi drama. În copilărie, fiind lipsit 
de aptitudini fizice, am jucat diverse variante, "baseball 
parodie" (după cum le ridiculariza tatăl meu). Obişnuiam 
să păstrez voluminoase rezultate ale echipelor, 
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clasamente şi statistici ale jucătorilor, această activitate 
solitară devenind mai mult o evadare decît o sănătoasă 
retragere în solitudine.

În adolescenţă, prin anii şaizeci, în cercul meu de 
prieteni se jucau ceea ce noi numeam "jocuri de 

război", care în majoritate recreau bătălii şi campanii din 
cel de al doilea război mondial. Mutam piese de carton 
pe table de joc şi dădeam cu zarul pentru a decide 
planul nostru de luptă. Noi am crescut în umbra celui de 
al doilea război mondial. Mulţi dintre taţii noştrii fuseseră 
înrolaţi peste ocean şi, din această perspectivă, ne 
identificam în jocul nostru cu diversele etnii europene 
- Germani, Englezi, Polonezi, Italieni, sau mai ştiu eu 
care. 
În St. Louis, Missouri, orăşelul în care am crescut, 
jumătate din populaţie era de descendenţă germanică 
măcar pe o linie, aşa că în gaşca noastră de băieţi nu 
prea agream pe cei dornici să se joace de-a Germanii în 
cele mai populare două jocuri: Ziua Z, şi Stalingrad. 

Acum, aceste jocuri de război sunt toate 
computerizate, cu mult mai sofisticate decît în 

acele vremuri şi, cu siguranţă, mult mai amuzante - dar 
nu mă mai tentează cîtuşi de puţin. Am aruncat toate 
acele jocuri curînd după ce am trecut de 30 de ani, cam 
în acelaşi timp cînd m-am descotorosit de uniforma 
militară cu iz de Vietnam. A trebuit să recunosc că 
acele "jocuri de război" nu erau decît o inutilă pierdere 
de vreme. Un alt motiv pentru care le-am abandonat a 
fost existenţa băiatului meu: nu voiam să îl văd crescînd 
odată cu ideea că războiul este un joc, iar uciderea şi 
cucerirea activităţi strategice raţionale, nu doream să 
simtă că e ceva de dorit în a îmbrăca o uniformă şi a 
mărşălui la război.

Dar, cu toate acestea, mi-a fost întotdeauna clar că a 
cuceri teritorii, ca şi strategia poziţională mi-au fost 

foarte pe plac. M-am dedicat şahului pentru aproape 
douăzeci de ani. Dar, ca mulţi alţii, mi-am pierdut 
interesul pentru şah după ce am învăţat să joc Go.
Am descoperit Go-ul cam pe vremea cînd am intrat la 
liceu, datorită cărţii lui Edward Lasker, "Go şi Go-Moku", 
care cred că a fost prima carte despre Go în engleză. Am 
recunoscuit intuitiv că Go-ul oferă mai multă profunzime 
şi perspectivă comparativ cu orice alt joc poziţional pe 
care l-am jucat vreodată. Mi-am făcut un goban din 
hîrtie milimetrică şi, cu două boluri de supă umplute cu 
monezi de un cent şi jetoane de bingo am completat 
setul. Dar, din nefericire, nu am putut convinge pe 
nimeni să joace cu mine. Nu reuşisem să mă lămuresc 
din cartea lui Lasker despre modul în care se desfăşura 
jocul şi, în consecinţă, nu am avut mijloacele de a 
transmite entuziasmul meu şi altora. Aşa se face că am 
uitat de Go şi mi-am văzut de alte lucruri.

M-am căsătorit prima dată în 1977, iar întîmplarea 
a făcut ca soţia mea să aibă un cumnat care ştia 

un pic de Go. De data aceasta, cu un profesor în carne 

şi oase, apetitul meu pentru acest joc a revenit şi am 
prins repede mecanismele jocului. Dar curînd, Richard 
şi-a pierdut interesul, pentru că începusem să îl bat. Şi 
aşa se face că adevărata mea fascinaţie nu m-a răsfăţat 
decît un an sau doi mai tîrziu, cînd ne-am mutat din San 
Diego în Berkeley, unde am dat peste un mediu propice. 
Iniţial, am locuit împreună cu un fost coleg de liceu, 
candidat la doctorat, casa fiind în apropierea campusului 
universitar, ceea ce mi-a permis să încep să frecventez 
întîlnirile de Go de vineri seara de la Clubul Facultăţii. 
Era o locaţie plăcută şi întotdeauna erau cel puţin 20 
de jucători, inclusiv cîţiva care, cu generozitate, dădeau 
lecţii începătorilor. Şi aşa am fost inclus în scena Go-
ului din Zona Golfului, ceea ce mi-a oferit nenumărate 
ore de desfătare, ca şi cei mai mulţi din prietenii mei cei 
mai buni, pentru următorul sfert de secol.

Cînd partenerul meu de locuinţă şi-a terminat gradul 
şi şi-a găsit de muncă în Washington, eu şi soţia 

mea ne-am mutat peste golf, în San Francisco, unde m-
am alăturat Clubului de Go de acolo, cel mai vechi club 
de Go din emisfera vestică. Ocupa o clădire marcată 
oficial ca reper istoric, cea mai veche sinagogă la vest 
de Mississippi, o clădire mare şi graţioasă din lemn 
aflată la marginea cartierului Japonez. Prin acoperişul 
scos la pensie apa se scurgea în voie cînd ploua, 
porumbeii îşi făcuseră cuiburi sus printre căpriori, iar pe 
alocuri lemnăria se îndoise - dar detaliile astea nu ne 
îngrijorau deloc. Apa curentă şi curentul erau în stare de 
funcţionare, şi camera de oaspeţi de la etaj putea găzdui 
vreo două duzini de table aşezate pe mese portabile. 
Asta era tot ce ne trebuia, sau de care ne păsa.
 

Fosta sinagogă era patrimoniul oraşului, care ne-
a permis, ca organizaţie culturală non-profit, să 

utilizăm acel loc pentru doar o taxă nominală. Mai mereu 
circulau zvonuri cum că un grup de evrei ar dori să o 
preia şi să o restaureze, dar asta ar fi costat o adevărată 
avere, aşa că nimic nu s-a întîmplat vreodată, iar noi ne-
am bucurat de mulţi ani de acces fără oprelişti în acea 
arenă magică. Fiecare dintre noi avea cîte o cheie de la 
intrarea principală. Ba chiar erau şi cîţiva care locuiau 
acolo pe furiş, ascunşi prin cotloanele din fantomaticul 
şi complexul interior al clădirii. Îşi cîştigau acest drept 
golind scrumierele dimineaţa, pornind ibricul pentru 
cafea, pentru ca apoi, în tot restul timpului, să joace Go. 
Ce mai viaţă! Numai cerul ştie cîte nopţi şi weekenduri 
am risipit acolo şi în cîte dimineţi am văzut lumina gri a 
zorilor prin acele ferestre înalte cu alură elegantă, ce 
priveau spre nord.
      

În anii de început ai clubului nostru, undeva după 
1920, toţi membrii erau japonezi, coreeni, sau chinezi. 

Foarte tîrziu, după 1960, totuşi cu mult înainte de 
vremurile mele, cîţiva caucazieni şi negrii au început să 
se alăture, asigurînd o prezenţă egală. Jucători puternici 
au fost prezenţi întotdeauna, deci aveai pe cine urmări 
şi de la cine învăţa. Pe măsură ce Go-ul a început să se 
răspîndească şi să prindă rădăcini în America de Nord, 
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clubul nostru a devenit în mod natural un portal pentru 
extinderea jocului. Vizitatori profesionişti au trecut pe 
aici într-o procesiune constantă, venind dinspre Mecca 
Orientului Îndepărtat. 

Una din plăcutele şi obişnuitele amintiri pe care o am 
din această perioadă a început într-o seară, odată 

cu ţîrîitul telefonului: la celălalt capăt, vocea unui prieten 
de la club. M-a informat că tocmai sosise o delegaţie 
de jucători din China, zece sau cincisprezece persoane. 
Cineva îi adusese la club şi imediat s-a dat alarma ca 
să ne adunăm şi să jucăm cu ei. Am sărit imediat pe 
bicicletă şi am pedalat repede spre Cartierul Japonez. 
Cînd am ajuns, am fost repartizat unui proprietar de 
restaurant din Beijing. Asta era tot ce ştiam despre el. 
Nici unul dintre noi nu vorbea limba celuilalt, dar am 
împărtăşit un remarcabil spirit de camaraderie în timp 
ce am jucat.

Această experienţă ilustrează unul din cele mai 
înălţătoare aspecte ale Go-ului: deşi un joc bazat 

pe conflict şi puternică competitivitate, în loc să instige 
la izolare personală şi duşmănie, vărsare de sînge, sau 
asuprire, inspiră respect şi apreciere pentru adversarii 
cu greutate. Încă mă minunez meditînd la modul în care 
fiecare partidă este creaţia comună a două minţi, la 
modul prin care, jucînd Go, se poate dobîndi un puternic 
simţ de comuniune şi de profund contact intelectual, 
chiar dacă partenerul, totodată adversarul tău, este 
incapabil să comunice cu tine fie şi la cel mai elementar 
nivel prin canalele de comunicaţie lingvistică. Astfel, Go-
ul mi-a dăruit nu doar nucleul celor mai buni prieteni de 
la maturitate - oameni de aceeaşi vîrstă şi cultură, alţi 
americani, foarte asemănători mie - dar, de asemeni, şi 
minunate, deşi improbabile fraternizări, cu oameni de 
alte naţionalităţi, pe care altfel nu i-aş fi putut cunoaşte 
atît de personal.

O altă caracteristică remarcabilă a Goului este că 
atrage preponderent oameni de înalt calibru. 

Evident,  ca în orice comunitate umană, există şi cei ce 
cu greu pot fi suportaţi, sau se nasc antipatii, sau sunt 
cîte unii care te iau în răspăr, alţii al căror stil de joc nu 
se potriveşte cu al tău ... Dar aceste cazuri nefericite 
sunt rare, relaţiile pozitive predominînd de departe. Toţi 
jucătorii serioşi înţeleg că Go-ul este mai mult decît doar 
un joc. 

Cu acea ocazie amintită de mine mai sus, deşi îl 
simţisem pe patronul de restaurant ca fiind mai tare 

şi cu o înţelegere a jocului mai bună decît a mea, la 
tragerea la sorţi am obţinut albul ... şi am reuşit să ies 
învingător (probabil îl afectase diferenţa de fus orar). 
După meciurile amicale, ne-am fotografiat cu toţii în 
faţa vitrinelor cu trofee din holul mare, după care am 
ieşit împreună la o masă festivă, la unul din selectele 
restaurante japoneze, chinezeşti, sau coreene din zonă, 
nu mai reţin care.

Nu am ajuns niciodată un jucător cu adevărat 
puternic, deşi am citit destule cărţi de Go şi mi-

am dat toată silinţa de a accede la nivelul dan-tare din 
Zona Golfului San Francisco. Dar presupun că asta 
este soarta celor mai mulţi dintre noi, iar nivelul mediu 
al unui jucător nu are absolut nici o legătură cu cît de 
mult poate savura cineva jocul, fie din efectiva angajare 
în joc, fie din extraordinarul context social, fie datorită 
contextului filosofic. 

De-a lungul anilor am participat la multe turnee 
de sfîrşit de săptămînă în San Francisco, sau 

Berkeley, la Congrese de Go ale Statelor Unite, dar 
rareori am reuşit să am rezultate bune în acele locaţii 
supraîncărcate şi pline de competitivitate. În general, 
am jucat cel mai bine într-un cadru relaxat, cu parteneri 
pe care îi ştiam bine şi care îmi erau prieteni, sau 
parteneri frecvenţi. În general, amicii mei se plasau în 
clasamentele turneelor mult mai bine decît mine, deşi în 
meciurile amicale eram pe picior de egalitate. 

Cele mai memorabile experienţe de turneu rămîn 
însă cele din Europa. În vara lui 1991, am luat parte 

la un eveniment organizat de Asociaţia Europeană de 
Go, navigînd pe Volga, de la Moscova pînă la Kazan 
şi retur, cu aproximativ 150 de jucători la bord, în mare 
parte sovietici, iar restul turişti din diversele republici 
sovietice. Studiasem limba rusă trei ani în  liceu, aşa 
încît a fost una din cele cîteva ocazii cînd chiar am 
folosit rusa. Eu eram singurul american într-un mediu 
unde aproape nimeni nu mai văzuse unul în carne şi 
oase. Bineînţeles, am jucat o grămadă de Go, dar am 
savurat întîlnirele cu oamenii mai mult decît orice. M-
am reîntors în California cu o recoltă bogată de amintiri 
extraordinare, care încă nu şi-au pierdut intensitatea. 

În vara lui 1995, am jucat Go timp de două săptămîni 
la Congresul European din Tuchola, în Polonia. 

Acest eveniment a rămas de neuitat, pentru că a 
participat şi un grup mare de români, inclusiv unii cu 
care mă împrietenisem pe parcursul anului ce tocmai 
trecuse, dar şi pentru că fiul meu de 16 ani m-a însoţit 
în acea călătorie. De asemenea, eram în apropiere 
de Bydgoszcz, pe care îl mai vizitasem de două ori 
înainte, avînd acolo mulţi veri din partea tatălui mamei 
mele. În fine, în timpul acelui an, predasem Engleza la 
Universitatea din Galaţi, an în care am şi participat la 
cîteva turnee locale. În 1998, am revenit în România 
pentru Congresul European de Go din Constanţa. 

     

      Va urma...
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Pro Go: Dragoş Băjenaru, de la 30 k, cînd aveai 13 ani, 
pînă la 1 dan, nu ţi-a luat decît aproximativ un an, în timp 
ce altora le ia şi o viaţă: cum îţi explici această ardere a 
etapelor? Din cîte ştiu a existat contextul competiţional 
şcolar creat de Carmen Mateescu, a existat dorinţa de a 
concura cu ceilalţi colegi – totuşi, asta explică prea puţin 
şi te rog pe tine să propui o ipoteză de lucru: A fost un 
miracol? Sau poate că totul se explică prin calitatile tale 
native pentru acest joc? Ce a însemnat pentru tine, în 
acea perioadă de iniţiere, jocul de Go?

Dragoş Băjenaru: Nu cred că a fost vorba de o ardere 
a etapelor, ci de un context favorabil şi de noroc. Pentru 
a progresa la Go e nevoie de competiţie (de care am 
avut parte din plin în cadrul fundaţiei Sakura) şi de mult 
antrenament ... jocuri în principal. La partea a doua 
a contribuit mult faptul că eram în şcoala generală şi 
aveam împreună cu colegii/prietenii cîteva ore pe zi 
– în fiecare zi – în care puteam să ne dedicam jocului. 
„Calitatea mea nativă” pentru joc se rezumă la cît de 
mult îmi place. Asta m-a ajutat să devin 1d în aproximativ 
un an şi apoi, mai departe, în Japonia. Sunt mulţi care 
au facut acelaşi gen de progres, deci nu cred că a fost 
vorba de un miracol, sau de un talent special.

Pro Go: După acest prim an „inexplicabil”, a urmat o 
perioadă la fel de prodigioasă, în care, după cum spui, 
ai studiat şi ai jucat mult, adjudecîndu-ţi titluri şi premii. 
Cum a evoluat percepţia pe care o aveai asupra jocului 
de Go? (dată fiind perioada scurtă, bănuiesc că este 
posibilă o sinteză care altora nu le-ar fi la îndemînă 
peste perioade mult mai lungi de timp). Relatează-ne 
povestea întilnirii cu Kobayashi Chizu – a existat un 
detaliu, un amănunt hotărîtor care să-ţi fi asigurat un loc 
în clasa ei de studiu?

Dragoş Băjenaru: Pînă să ajung insei în Japonia, 
eram convins că voi deveni din ce în ce mai mulţumit 
de nivelul meu de înţelegere şi de calitatea partidelor, 
pe măsură ce avansez în rang. După ce am ajuns la un 
nivel mai înalt, am realizat că, pe măsură ce vezi mai 
departe îţi dai seama cît de puţin ştii şi că e imposibil să 
ajungi mulţumit de ce joci. 
În legătură cu Kobayashi Chizu sensei pot să zic că au 
fost foarte importante recomandările venite din partea 
lui Robert Mateescu şi Sorin Gherman, care fuseseră 
insei şi erau în relaţii bune cu Chizu sensei. 

Pro Go:  Ca să-ţi închei (cel puţin provizoriu) aventura 
meteorică spre Go-ul profesionist, nu ţi-a trebuit 

decît, iarăşi, un an, care, însă, pare mai consistent în 
evenimente decît toţi ceilalţi 5 la un loc. Cum anume ai 
ajuns sa studiezi cu Cho Chikun – te-a remarcat el, te-a 
promovat Kobayashi Chizu? Cum se desfăşurau orele 
de studiu? Cum comunicai: japoneză, engleză? Ai reuşit 
să-ţi faci prieteni?

Dragoş Băjenaru: Am ajuns să studiez împreună cu 
elevii lui Cho Chikun sensei în urma recomandării 
primite de la Chizu sensei. Se cunosc din copilarie, din 
perioada în care studiau amîndoi în dojo-ul faimos al 
lui Kitani-sensei. Nu cred că vîrsta şi nivelul meu erau 
ceva special încît să merit să studiez acolo, dar am fost 
foarte fericit să am această ocazie. Studiul era intens, 
programul era la propriu bătut în cuie pe peretele dojo-
ului şi avea cam 10 ore zilnic. În majoritatea timpului 
jucam şi studiam partide de profesionişti, dar existau şi 
momente în care rezolvam probleme.
În Japonia, foarte puţini vorbesc engleza, aşa că am 
fost nevoit să învăţ să mă descurc în limba japoneză. A 
durat vreo 2 luni pînă să pot spune ceva inteligibil, dar, 
la sfîrşitul perioadei de 1 an, reuşeam deja să comunic 
binişor cu cei din jur. Mi-am făcut prieteni la care mă 
gîndesc cu plăcere de multe ori. Unora le urmăresc 
partidele prin internet, pentru că au ajuns între timp să 
joace la nivel înalt.

Pro Go: Crezi că, dacă te-ai fi calificat pentru 
etapa Honsen (dacă am înţeles bine) şi ai fi devenit 
profesionist, te-ai fi putut adapta stilului japonez de 
viaţă? Cătălin Ţăranu, dupa 9 ani, a acuzat în special 
această dificultate. Faptul că nu te-ai calificat a 
reprezentat o mare dezamăgire, sau o uşurare? Cînd 
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te-ai reîntors la studii, ai pus Go-ul în paranteză? Care 
au fost atunci planurile tale ca jucător de Go?

Dragoş Băjenaru: Diferenţa între a 
juca în Honsen şi a ajunge profesionist 
este imensă, asa că îmi e greu să mă 
pun în acea poziţie. Mi-ar fi trebuit mai 
mulţi ani de studiu ca să am măcar o 
şansă să ajung profesionist. Ca să mă 
laud, una din calităţile mele este că mă 
adaptez rapid la mediu şi la oamenii 
din jur. Nu cred că aş fi avut o problemă 
să mă adaptez. Am fost dezamăgit că 
nu m-am calificat în Honsen, dar totuşi 
calificarea şi apoi rezultatul obţinut (2 
victorii - 3 înfrîngeri) în Iosen au fost 
un rezultat foarte bun pentru mine, 
aşa că n-am fost supărat mult timp). 
Cînd m-am întors, am decis să joc 
Go de plăcere – din multe puncte de 
vedere, e mai uşor să te bucuri de Go 
ca amator.

Pro Go: În ultimii ani, ai demonstrat 
că eşti unul dintre jucătorii români 
puternici, ceea ce mă face să cred că 
ai integrat Go-ul în soluţia ta de viaţă. 
Care este pentru tine corespondenţa 
între Go şi viaţă? Există pentru tine o 
cale a Go-ului ?

Dragoş Băjenaru: Este greu să definesc felul în care 
Go-ul face parte din viaţa mea. Sunt convins că, dacă 
nu aflam de Go, eram o persoană diferită, totuşi nu-mi 
dau seama absolut deloc în ce fel :). Go-ul poate fi o 
Cale pentru cine alege asta la fel ca multe alte lucruri.

Pro Go: Ai participat la finala Cupei, de la Piteşti: ce 
impresie ţi-a făcut acest eveniment? De ce crezi că, de 
data aceasta, nu ai reuşit o clasare pe podium? 

Dragoş Băjenaru: Finala de la Piteşti a fost un concurs 
frumos. Atmosfera a fost bună, e foarte plăcut să te 
întîlneşti cu oameni pe care îi ştii de aproape o viaţă 
şi cu care împărtăşeşti o pasiune ca Go-ul. Apropo de 
clasarea mea pe locul 4 nu am prea multe de zis ... 
nivelul jucătorilor de top din România e ridicat şi nu sunt 
suficient de tare ca întotdeauna să ies printre primii.

Pro Go: Ai păstrat partida cu Ishida 
Yoshio? Ne-ai putea-o prezenta?

Dragoş Băjenaru: Da, desigur. Partida are comentariile 
de atunci.

Pro Go: Mulţumesc pentru timpul acordat. 

Dragoş Băjenaru: Te salut!

Partida s-a jucat la o lună după ce am ajuns în Japo-
nia. 

După Alb 9, o variantă sugerată de Ishida sensei este 
Negru la D6, ca în Varianta 1a.

Varianta 1a
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Secvenţa 16-24 este moale pentru negru şi nu e joseki. 
Era mai bine să joc ca în Varianta 1b.

După Alb 33, e mai interesant pentru negru să joace la 
G16, decît ca în partidă, la M17 (Negru34), ca în Vari-
anta 1c.

Negru 34: Legătura între piesele M17 şi O16 nu e bună. 
Există un aji deranjant la N17. Negrul trebuia să aleagă 
altă variantă.

După Alb45, Negru46 kosumi este prea încet şi e de 
preferat Varianta1d, pentru că cele 2 piese albe din  
centru sunt cele mai importante.

Varianta 1b

Varianta 1c

După Alb47, în loc de Negru 48, Varianta1e su 
gerată de Ishida sensei: negrul D9 cedează teri-
toriu, dar centrul este controlat şi cele 2 piese cru-
ciale sunt din ce în ce mai slabe.

Varianta1e
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Diagrama 2 (51-150 notate 1-50)
Alb 53 (3 în diagrama2) O5 yosu-miru 
şi poziţia negrului rămîne neclară. Al-
bul are variante de sabaki.
În secvenţa de pînă la Alb85/35 al-
bul face sabaki uşor folosindu-se de 
slăbiciunile negrului.

După Alb65(15 în diagrama2)/ L3, 
Negru 46/16 este moale: trebuia la 
Q8, ca în Varianta2a

Varianta2a

În diagrama 3, ultima secvenţă a fost forţată şi în mod nornal se ajunge la schimb. Totuşi, următoarea mea mu-
tare Negru 170/20/ G1 a fost greşeala decisivă. Dacă aş fi jucat  ca în Varianta 3a, la H1, mi-aş fi apărat în sente 
slabiciunea de la J3 şi aş fi putut să îmi repar şi forma la M4. În continuare, Albul cîştigă semeai-ul şi trebuie să 
cedez.

Varianta 3a
Diagrama 3 (151-181 notate 1-31)
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PRINCIPIILE 

Fiecare din noi are un centru de interes, chiar dacă nu 
şi-a pus niciodată această problemă şi chiar dacă nu-l 
conştientizează. Uneori, suntem atît de departe de a-l 
bănui, încît, chiar dacă cineva ne opreşte şi ne întreabă 
care este acest centru, nici măcar nu suntem capabili 
să-l identificăm. Totuşi, acest lucru este extrem de 
important, deoarece toată viaţa şi toate deciziile noastre 
sunt colorate de ceea ce considerăm important, iar ceea 
ce plasăm în centru are maximum de importanţă. Centrul 
vieţii noastre este sursa siguranţei, a preocupărilor 
noastre, a înţelegerii şi a puterii pe care o manifestăm.
Pentru unii, centrul poate fi partenerul de viaţă, pentru 
alţii biserica, pentru alţii cariera, banii sau anturajul. 
Spuneam că centrul ales ne colorează întreaga viaţă 
prin deciziile corelate în acord cu el. Aşadar, încercînd să 

exemplificăm, putem spune că o persoană centrată pe 
partener se va simţi în siguranţă cînd nu e în disensiune 
cu soţul (soţia) şi va fi extrem de vulnerabil la capriciile 
lui (ei). Mai departe, preocuparea în viaţă va îmbrăca 
nevoile partenerului, înţelegerea vieţii va gravita în jurul 
a ceea ce este perceput ca fiind favorabil acestuia, 
iar puterea de acţiune va fi în strînsă dependenţă cu 

slăbiciunile lui. 
Trecînd la jocul de Go, putem identifica cu uşurinţă 
posibile centre de interes: teritoriul, viaţă şi moarte, 
păstrarea echilibrului, etc. Să exemplificăm.

GO-UL TERITORIAL. 

Regulamentul de Go afirmă că la final cîştigă jucătorul 
care acumulează cele mai multe puncte de teritoriu. 
Aha, deci teritoriu! – vom exclama într-o bună zi şi, 
cuprinşi de revelaţie, vom privi gobanul topografic: doi 
fraţi căutînd să trişeze la împărţirea pămîntului moştenit. 
Moneda forte devine teritoriul: ai teritoriu, exişti! De 
acum înainte, ochiul nu vede decît moyo-uri, poligoane, 
parcele. Dintr-odată suntem pacifişti: „Facă fratele 
ce-o vrea, atîta timp cît moyo-ul meu e mai mare”. 
Lupta devine neinteresantă sau falsă, apărînd doar 
ca o consecinţă a invaziilor. Sentimentul de securitate 
provine dintr-un teritoriu mai mare decît al adversarului, 
preocuparea este de a face moyo-uri, înţelegerea 
jocului se rezumă la a construi şi a invada, iar puterea la 
abilitatea de izolare (sigilare) a adversarului şi la aceea 
de a securiza moyo-urile.

GO-UL CA VIAŢĂ ŞI MOARTE. 

În această viziune nu vedem decît grupuri. De astă 
dată, schimbăm ochelarii caroiaţi cu cei cu buline. Este 
important să construim grupuri solide, cu viaţă, şi să-l 
obstrucţionăm pe adversar să facă acelaşi lucru cu ale 
lui. Este viziunea opusă Go-ului teritorial: nu ne mai 

preocupă să construim teritoriu, ci să-l obţinem indirect, 
ca o consecinţă a ineficienţei adversarului nostru obligat 
să se apere, iar în cazuri extreme chiar prin captură. 
Din cele mai vechi timpuri, se cunoaşte cheia acestei 
tactici: dezbină şi stăpîneşte! Oile rătăcite sunt o pradă 
uşoară. 
În Go-ul de viaţă şi de moarte, siguranţa ne este dată de 

“Joci repede, pierzi repede, joci încet, cîştigi încet”/ de Kiru
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grupurile ce au asigurate 2 ochi, preocuparea este către 
legarea propriilor grupuri şi dezbinarea celor adverse, 
înţelegerea jocului pe eficienţa de a construi în timp ce 
şicanezi grupurile adversarului, iar puterea, pe abilitatea 
de a pune presiune pe grupurile adversarului ce nu au 
asiguraţi doi ochi. 

GO-UL CA ECHILIBRU. 

În faza de început, nu există mutări bune. O mutare 
poate deveni bună dacă i se răspunde prost. Atunci 
se rupe echilibrul. O mutare nu este bună în sine, este 
doar potenţial bună, o poţi judeca doar în pereche 
cu răspunsul pe care-l primeşte conform principiului 
acţiunii şi al reacţiunii. 
Iată o poveste semnificativă: cică un ţăran se ocupa de 
cultivatul pepenilor. La un moment dat, nişte copii au 
început să intre noaptea pe plantaţie şi să fure pepeni. 
Omul s-a tot gîndit, pînă ce i-a venit o idee care în 
opinia lui putea să-i sperie pe copii şi a pus la marginea 
plantaţiei o plăcuţă pe care a scris: „Un pepene de pe 
acest cîmp a fost injectat cu cianură”. Ziua următoare, 
ţăranul constată că de pe cîmp nu lipseşte nici un 
pepene, dar lîngă plăcuţa lăsată de el mai era una pe 
care scria: „Acum sunt doi!”. Acesta este echilibrul!
Un măr stă pe masă: acesta este echilibrul static. 
Rezultanta forţelor ce acţionează asupra lui are o 
pereche egală şi de sens opus. Echilibrul static este un 
echilibru mort, neinteresant. În Go, echilibrul static este 
reprezentat de partidele simetrice. Probabil că fiecare 
a crezut la un moment dat că ar putea juca cu oricine 
întorcîndu-i mutările, dar, din fericire, nu există scheme 
de invincibilitate în Go. 
Echilibrul dinamic îl găsim în partidele “normale”, în care 
jocul poate decurge perioade mai lungi sau mai scurte în 
favoarea unui jucător, fără ca prin aceasta partida să fie 
pierdută. În jocul de echilibru, sentimentul de siguranţă 
ne este dat de faptul că nu suntem în spate la puncte, 
preocuparea este către estimarea “mărimii” mutărilor, 
înţelegerea jocului prin păstrarea echilibrului, iar puterea 
prin iscusinţa de a juca cît mai mult tenuki. De remarcat 
că viziunea bazată pe echilibru este superioară viziunii 
bazate pe teritoriu sau pe cea bazată pe viaţă şi pe 
moarte, deoarece le însumează pe acestea două şi le 
combină mereu.

Toate aceste viziuni sunt limitate de teama de a pierde 
bunul cel mai de preţ, acel ceva ce este plasat în centrul 
de interes. În Go-ul teritorial, odată ce ai obţinut un 
teritoriu, poţi fi uşor “şantajat” şi obligat să faci concesii 
după concesii în schimbul siguranţei teritoriului obţinut, 
în cel de viaţă şi de moarte poţi fi pus în situaţia de a 
pierde strategic prin dezvoltarea unor grupuri vii însă 
fără influenţă în jur, iar în Go-ul de echilibru poţi pierde 
prin distrugerea unităţii între propriile forme. 

 
    - VA URMA -

Interviul cu Adelina Sora din desprego.ro, în care Ada 
aducea în discuţie partea emoţională legată de o 

partidă de Go, mi-a adus aminte de o partidă recentă. 
De cele mai multe ori o partidă de Go este doar o partidă 
de Go, uneori însă “factorul uman” primează faţă de 
calcule, ea se transformă într-o întreagă poveste. Ceea 
ce urmează s-a petrecut la ediţia a X-a a Cupei Walter 
Schmidt.

30

F a s c i n a ţ i a  G o - u l u i  ...

DINCOLO DE

FILOSOFIE 

ESTE 
ÎNSĂ 
... 

Go-ul!
 În care se arată de către acelaşi Dorin CHIŞ 
cum principiile mai sus enunţate nu pot fi puse în 
practică dacă te laşi surprins de emoţii ... 
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1. Preambul

Alice Trifu (5k) este o tînără care în ultimele luni a urcat 
surprinzător şi despre care ştiam că este în plină formă. 
În prima rundă îl învinsese pe Paul Grangure, un jucător 
cu care de ani de zile jucam la paritate şi care, la finalul 
rundei 2, mi-a atras atenţia că Alice e pe cale să-l bată 
pe Dan Bărbulescu (3k). Jocul lui Dan este extrem de 
solid. M-am întîlnit cu el în două concursuri şi m-a scos 
de pe tablă fără să-mi fi lăsat nici cea mai mică şansă. 
M-am simţit ca şi cum aş fi încercat să mă contrez cu 
o locomotivă, aşa că i-am spus lui Paul: Uite ce e, fără 
să văd tabla, îţi garantez că aşa ceva nu e posibil. Ne-
am apropiat împreună şi ceea ce am văzut m-a făcut 
praf: Alice controla tabla şi în final a cîştigat detaşat. 
Pentru mine era o minune şi, în încercarea de a afla 
secretul, am întrebat-o pe Cristiana Ciora, prietena şi 
colega ei de ascensor: Cristiana, ce mîncaţi voi acolo, 
la Giarmata? Cum era şi firesc, n-am aflat nimic (doar 
zarzavate, tăiţei etc.) aşa că în runda 4, cînd am găsit-
o pe Alice la masa de joc, eram complet dezarmat. 
Nu chiar complet: faţă de Alice, care 
era într-un trend ascendent ce cerea 
victorii după victorii, rangul meu băltea 
de ani de zile, prea inert pentru a putea 
fi urnit de rezultatul unui joc.
- Începem?
-Hai să mai aşteptăm, să vină şi 
Cristiana (care avea de jucat la masa 
vecină), că-mi poartă noroc.
GO-ul este un joc de echilibru, aşa că 
am încuviinţat:
- Da, să o aşteptăm, că şi mie îmi 
poartă noroc!
- ...!!!
Dacă tot am reuşit să redresez, mă 
gîndesc să continui atacul:
- Mi-a povestit Vasile cum aţi jucat la 
Ambasador. Mi-a spus că a început 
strategic şi că te-ai ţinut foarte bine 
pe tablă pînă a schimbat stilul şi s-a 
băgat peste piesele tale şi atunci s-a 
rupt partida (lucru care chiar aşa s-a şi 
întâmplat).
- Oaaaaa! Bine că mi-aţi spus.
Simt o oarecare teamă reţinută din 
partea Aliciei. Stăm cu mîna pe trăgaci 
în aşteptarea Cristianei, dar fiindcă 
oricum, cu ea, fără ea, suntem chit, 
într-un tîrziu îi dăm drumul.

2. Partida

Începem clasic, fără artificii. Sunetul pietrelor pare să 
aibă un efect magic, căci Cristiana apare îndată. Fetele 
îşi urează toate cele de cuviinţă şi, dintr-o dată, Alice 
observă evantaiul Cristianei.
- Cristiana, te rooog, adu-mi şi mie evantaiul!
Deşi nu mi-ar fi folosit la nimic, în acele momente 

mi-a părut nespus de rău că nu mi-am luat cu mine 
evantaiul!
Căutînd ceartă (cum m-a sfătuit Vasile), prefer să las 
josekiul neterminat şi să deschid un nou front de luptă 
cu mutarea 14, apoi, consecvent, părăsesc şi acest 
joseki şi fac bază cu mutările 20-22. Cu mutările 23 şi 
33 Alice sancţionează lăcomia mea, dar sunt pregătit să 
las peşcheş şi după mutarea 62, cînd grupul alb face 
viaţă spre centru la schimb cu micul grup negru izolat 
pe latura de jos. Sunt mai mult decît satisfăcut, cu atît 
mai mult cu cît am găsit răgaz pentru mutarea 42, ce-mi 
conferă un frumos moyo.
Alice pare în dificultate. La atacul colţului cu mutarea 
65, poziţia îmi permite un cleşte, apoi zbaterea negrului 
nu face decît să-mi consolideze moyo-ul şi în final Alice 
schimbă planul din mers şi abandonează piesele de 
atac în schimbul unui mic teritoriu în colţ. După mutarea 
84, sunt sigur de victorie şi, în timp ce Alice caută soluţii, 
îmi permit să îmi mut atenţia la masa de lîngă noi, unde 
joacă Laurenţiu Nicola, partenerul meu nelipsit de la 
Cupa “Walter Schmidt”.

Invazia începută cu negru 89 îmi cam scapă de sub 
control, însă îmi rămîne posibilitatea unei maimuţe de la 
piesa 82, la fel cum o mutare sente sub piesa 36 poate 
lansa o altă maimuţă spre colţul dreapta jos, deci nu-mi 
fac prea multe probleme, pînă la secvenţa 133-137, cu 
care negrul îmi strică agoniseala. Prin spatele meu se 
perindă cîţiva prieteni care, după o privire rapidă asupra 
tablei, pleacă mulţumiţi.
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3. Waterloo

Laurenţiu a terminat partida şi împreună cu partenerul 
lui s-a lansat într-o serie de bancuri cu Chuck Norris, 
pe care îmi permit să o întregesc şi eu cu unul de 
actualitate: Cică nu există vulcani în Islanda, face Chuck 
Norris grătare! Fulminant!!! Rîdem cam prea zgomotos 
pentru o sală în care se joacă Go, apoi mut 142. 
Alice încremeneşte. Nu îndrăzneşte să aşeze piatra. 
Încremenesc şi eu. Coloana sonoră a filmelor cu Chuck 
Norris se rupe, universul rămîne departe şi dintr-odată 
nu mai există nimic înafara pietrelor albe şi negre.

- V-aţi pus în atari, îmi spune aproape în şoaptă.
- Atunci ... capturează!
Cu mîna tremurîndă, Alice ridică cele 8 pietre şi zgomotul 
lor atrage atenţia celor din jur. Gurile rămîn căscate şi o 
linişte mormîntală ia locul veseliei de pînă acum. Nimeni 
nu mai scoate un sunet şi de pe poziţii de egalitate, 
am din nou percepţia extinsă a universului. Mucles. 
Cercul observatorilor se strînge şi probabil că, la fel ca 
şi mine, toţi evaluează proporţiile dezastrului. În noua 
configuraţie nu îmi mai găsesc repere şi realizez că n-
am fost decît o gură spartă, un balon umflat ce acum 
atîrnă flasc. Îmi este groaznic de ciudă. Îmi amintesc ce 
spunea Vali Popa despre aranjarea sentimentelor: „... iei 
decizia să cedezi, apoi începi să te calmezi, să gîndeşti 
pozitiv, să tragi învăţăminte şi apoi rosteşti cedatul: 
imediat după o eroare masivă nu e recomandat, pentru 

că ţi se urcă qi-ul la creier şi trebuie să-l cobori la loc.” 
„ ... de poţi sili nerv, inimă şi vînă/ să te slujească după 
ce-au apus/ atunci cînd nu mai e stăpînă/ decît voinţa 
ce le strigă: sus! ... ”
Încerc să mă adun. Kirugoro e mototolit şi aruncat pe 
jos. Îl ridic, îl scutur de praf, îl aşez la masă şi îl oblig să 
privească tabla.
- Asta e ceea ce ai creeat. Continuă!

4. O schimbare care nu schimbă nimic

Kirugoro îşi consumă interior propria dramă. Faptul 
că toţi acei observatori rămîn lîngă 
tablă cere o continuare. Demnitatea, 
qi-ul, spectatorii, toate acestea îl 
împiedică să cedeze. Ţinta lui este 
găsirea unui tesuji cu care să cîştige 
măcar o mică victorie locală cu care 
să amîne momentul în care va aşeza 
pe tablă cele două pietre. Partida 
continuă cu mutarea 144 care ţinteşte 
transformarea jumătăţii de sus a tablei 
în paşalîc. 
Partida e departe de a se fi echilibrat, 
dar cel puţin albului i-a revenit moralul. 
Negrul ştie că este în faţă şi joacă 
exagerat de prudent în încercarea de a 
nu pierde grupuri. Mutarea 175 îl lasă 
pe alb să pătrundă în teritoriul de pe 
latură, apoi, în loc să blocheze, alb 177 
e din nou exagerat de prudentă. Apoi 
negrul se încăpăţînează să nu cedeze 
nimic şi deschide KO în încercarea de 
a opri invazia albă. Cîştigarea KO-ului 
de către alb ar fi echilibrat partida şi 
atît, dar, probabil sub stres, Alice face 
o alegere greşită lăsînd pradă grupul 
de pe latura de jos, prilej cu care albul 
reînvie şi răstoarnă situaţia net în 
favoarea lui.
Într-un fel, albul e mulţumit: cele 
două greşeli s-au anulat una pe alta. 
Pe de altă parte, partida a devenit 

neinteresantă, astfel că, neglijînd ceasul, albul pierde la 
timp (diagrama nu figurează restul mutărilor).
 
5. Concluzie

A fost o partidă a emoţiilor, dincolo de Go, în care 
greşelile imense de pe tablă nu au oglindit abilităţile de 
jucători ale combatanţilor, ci mai degrabă o capacitate 
scăzută de gestionare a trăirilor conexe partidei. 

Dincolo de rezultat, înfruntarea a creat satisfacţie prin 
paroxismul stărilor, înscriind-o în galeria partidelor 
memorabile. Întreaga relatare este rodul percepţiei 
mele, sub rezerva că totuşi, în ceea ce o priveşte, Alice 
se poate să fi gîndit alfel.
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p  o p i c 

Lex

Cristian Pop 7 dan, căruia îi mulţumim 
pentru amabilitatea de a contribui la 
conţinutul revistei române de Go, vă 
propune o lecţie în două episoade. Am 
ales să păstrăm textul comentariilor în 
limba engleză pentru a oferi şi amato-
rilor de Go nevorbitori de limbă română 
un motiv de a se apropia de revista 
noastră. Să vă fie cu folos! 

This is my game from Romanian 
Championship, finals, last game from 
tournamet and the decisive game. i 
had 6 point, and my opponent also 6 
points,so the winner become Romani-
an champion. I was white. So, I will ask 
some question, and please try to figure 
out the answers before going on with 
the review. Answers will come after the 
questions :)
This is an unusal fuseki for b, but is 
pretty difficult to deal with this b shape. 
A is a good point for b later, to make a 
big corner and a big moyo on left side.
Here I choose to conter b moyo strat-
egy with a moyo too:). This is why I 
played san-ren-sei with w. So, here is 
first fuseki problem: where b should 
play and why?
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A, I think is not good direction. 
Why? Because D5 is takamoku and 
takamoku’s devlopement direction is 
on left side.

This b shape feels odd. 

D5 is better to be at D4 or E3 or D3.

C maybe is possibe, b makes 2 shi-
maris, can’t be bad. 

But is a bit slow, w will take K4 point 
and will become a moyo game.

A hard game for both.
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B/B7/O17 is what was played in the 
game, and I think is the right direc-
tion. Why? 

So, second problem, how should w 
answer?

So main problem is to answer at 
A or to play hasami, one of this 3 :  
B,C,D.

Because if w answer normaly, b get 
an interesting shape on top side.

This feels good for b, next b want to 
play at A.

If we imagine a stone at E14, b top 
moyo + corner looks impressive
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If low hasami/W1/M17, I didn’t like the 
folowing joseki.

b become much too strong, and w 
profit isn’t so big on top side.

If L16 hasami/W1, b probably will 
choose this simple joseki, and again, 
on top side become difficult for w.
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In game I choose hasami W 8/M16 and the reason of hasami is to pre-
vent b moyo on top side. And why this particular hasami, because will let 
w the option of makeing base on top side.
W12/N17 is the right move, to make base on top side

If b play 3-3 (B in previous) without 
N16, then w can cut O15 stone and 
this will give a good result for w.

b have to answer like this.

Here are 2 variations, more usual is B, 
to keep stones connected
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If B/P17/B1 here, probbaly will be-
come like this, and w get what he 
wanted, base on top side, but w lose 
corner. So, is even.

In game b choose a more aggresive 
variation (A in previous/17 here).

Then b alow w to cut, but b get S15/
b21 move, which is very big.

So, as before, w plan to get base and 
destroy top moyo succed.

Now is again a important point, where 
should b play?

A is pretty big, with A b avoid w S14 to 
get seal in corner.

B and C are big points.

D is for center and defend L13 group 
too.

Which one do you choose?
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I think the proper (and urgent move) 
is k11.

If b play there b will control the center 
and can still hope for big moyo on 
left side, also w moyo become much 
smaller on right-bottom side.

If w play S14 now, b take sente and 
get another big point, this looks very 
good for b. b is fast in this fuseki and 
have very big moyo now.

B/D3 and C/K4, in previous diagram, 
are big points, but are not urgent... 
Urgent moves are bigger than big 
moves:).

A is big as points, if b don’t play there w can play S14.

In game b choose R13.

But if w get it (S14/B in previous diagram) is gote: after 
w3, b can tenuki, corner is alive.
b have P16/B11 which save corner and connect with 
center group, so as conclusion, b R13 is not urgent.
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w have to defend once: w32.

And now, with w34, w get the center 
move. At this point I felt the game be-
come promising for w.

w38: again an important point, b right 
side still can become very big, so is 
important to reduce it as soon.

H11 also still put pressure on b group.

b41: b connect he’s weak group and 
become strong.

w42/C16 is a probe, to see how b an-
swer to know what can get outside.

b43: b want to keep corner.

Very agresive move, b want to kill all, 
but are some bad aji on side.

After w28, b capture almost w stones, 
but w is happy to get stones on left 
side.

Later w at B14 can save C16 stones.

After w38, if b defend F4, w can live 
on left side, so b choose to kill, with 
b39, the stones and prevent w life on 
left side.

But then w get first move on bottom: 
w40. 

And if we look at this result, b get big 
corner, but in rest b have almost noth-
ing, w control the game, have a lot of 
potential.

b49: I think is an overplay

(To be continued)

40

Ș c o a l a  d e  G o



P r o  G o  

An II Nr. 16 mai-iunie 2010

P r o  G o  

An II Nr. 16 mai-iunie 2010

PROBLEMA 1: negrul la mutar

7888888888888888889
455555555555555-+56
4555555555555-5-++6
455*55555*55555+--6
455555555555555+556
45555555555555555+6
4555555555555555556

Bad

7888888888888888ca9
455555555555555-+56
4555555555555-5-++d
455*55555*55555+--6
455555555555555+b56
45555555555555555+6
4555555555555555556

Negru 1 poate arată ca un tesuji, însă cu 2 si 4 albul 
capturează cele 2 pietre.

Good

7888888888888888889
455555555555555-+5a
4555555555555-5-++6
455*55555*55555+--6
455555555555555+556
45555555555555555+6
4555555555555555556

Negru 1 este adevăratul tesuji.

Continuare     

7888888888888888fg9
455555555555555-+5-
4555555555555-5-++c
455*55555*55555+--e
455555555555555+bd6
45555555555555555+6
4555555555555555556

În cazul în care albul mută la 2, negrul omoară întregul grup 
alb cu 3 si 7.

PROBLEMA 2: negrul la mutare  

7888888888888888889
45555555555555+-++6
455555555+5-5-55-+6
455*55555*55555-5+6
455555555+555555556
4555555555555555+56
4555555555555555556
4555555555555555+56
4555555555555555556

Bad      

788888888888888b889
45555555555555+-++6
455555555+5-5-a5-+6
455*55555*55555-5+6
455555555+555555556
4555555555555555+56
4555555555555555556
4555555555555555+56
4555555555555555556

Negru 1 este moale pentru că albul poate traversa pe 
dedesubt cu 2. Grupul negru este încă nesigur. 

Good           
78888888888888a8889
45555555555555+-++6
455555555+5-5-55-+6
455*55555*55555-5+6
455555555+555555556
4555555555555555+56
4555555555555555556
4555555555555555+56
4555555555555555556

Hane 1 este cea mai corectă mutare.

Continuare     

7888888888888b-c889
455555555555gf+-++6
455555555+5-5-d5-+6
455*55555*5555e-5+6
455555555+555555556
4555555555555555+56
4555555555555555556
4555555555555555+56
În cazul în care alb mută 2, iar negru 3, nu mai e nimic de 
făcut pentru alb.
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Acest text a stat la baza 
unei comunicări de 30 
min. în cadrul seminarului 
„Jocul care zideşte“ ţinut 
pe data de 23 iunie 2006, la 
Muzeul Literaturii Române, 
seminar pe care l-am 
organizat, la invitaţia d-nei 
Carmen Pintilie preşedintă 
a Asociaţiaei „Cetatea lui 
Bucur - 7 Centre“. Am venit 
la seminar însoţit de un 
grup de copii deja iniţiaţi 
în Go, care s-au lăsat 
interogaţi, asaltaţi pur şi 
simplu, de participanţi. În 
final, am primit propuneri 
de colaborare cu mai 
multe asociaţii, inclusiv cu 
„EDUGATE - Consorțiul 
Român pentru Educaţia 
Copiilor şi Tinerilor 
Supradotaţi și Talentaţi“, d-l 
Florian Colceag, iniţiatorul 
şi conducătorul acestuia 
promiţîndu-mi că va obţine 
finanţare pentru un amplu 
proiect de promovare (a 
Go-ului), pe care urma 
să-l concep. Mi-e ruşine 
să spun acum că, deşi 
am conceput acel proiect 

în linii mari, am tot amînat întîlnirea cu dînsul, pînă am 
renunţat, din (aşa-zisa) „lipsă de timp“. În mod sigur, 
dacă după acel seminar aş fi onorat toate promisiunile 
făcute, aş fi fost acum pe un cu totul alt drum...

De la început trebuie să atenţionez să nu ne gîndim 
la practicarea Go-ului ca fiind un panaceu universal. 
În primul rînd, pentru că depinde într-o oarecare 
măsură de instructorul de Go, de modul în care acesta 
monitorizează lecţiile şi întîlnirile-concurs. Şi vă voi da 
un scurt exemplu.
Regulile jocului de Go sunt cele mai simple cu putinţă şi 
pot fi descoperite şi stabilite de către oricare practicant, 
în mod natural. Prezentîndu-le astfel la prima lecţie de 
Go, am constatat imediat, atunci cînd le-am spus „şi 
acuma jucaţi!“, că toţi copiii au copiat imediat, spontan, 
primele mişcări ale prezentării pe care am făcut-o, 
continuările fiind doar variaţii ale acesteia. Observînd 
acest lucru, la următoarele lecţii de prezentare, în alte 
locaţii, am modificat progresiv conţinutul de mişcări, 
forme şi noţiuni în prezentarea regulilor, astfel încît copiii 
să pornească cu un maxim de informaţie intuitivă, pentru 
a obţine o variabilitate cît mai mare a jocului lor, ca bază 
de plecare. Această optimizare a prezentării cred că 
poate continua aproape la nesfîrşit, întrucît, pînă acum 
nu am ajuns nici la limita cantităţii de informaţie care 
poate fi inclusă aici, nici la limita maximă de atractivitate 
a formei de prezentare. Pentru a puncta acest aspect, 
vă voi spune că am reuşit să menţin trează atenţia a 
peste 100 de copii din clasele 3-4 timp de 35 de minute, 
timp în care niciunul nu a scos o vorbă, nu s-a mişcat, 
nici măcar nu a strănutat. Dar simt că se poate mai mult. 
Este destul de dificil de lucrat în acest sens, întrucît este 
necesară o readaptare continuă, în funcţie de vîrstă, 
număr de participanţi şi chiar de mediul social.
Un alt element important al acestor lecţii de Go este 
gradul de persuasiune, măsurat în numărul de aderenţi. 
Cea mai mare mulţumire a mea o am cînd îi văd că încep 
să li se mişte „rotiţele“, cînd încep să aibă o participare 
activă, cînd îi scot din atitudinea de indiferenţă şi 
nepăsare de genul: „Las` că în clasă doar iau notiţe şi 
văd io acasă ce-o să învăţ, dacă o să am chef!“ – iar 
dacă un curs nu este obligatoriu şi nu se pun note (cum 
e cazul cursurilor de Go) „pot să îmi fac temele la altă 
materie, în timpul ăsta“. Pe cei pe care reuşesc să îi 
scot din această atitudine de indiferenţă să-i numim, 
deci, „aderenţi“. Gradul de persuasiune al lecţiilor de Go 
devine, astfel, factorul cel mai important şi, de-a lungul 
timpului, am putut constata că depinde în mai mare 
măsură tot de forma de prezentare, ca factor intrinsec 
principal de condiţionare, decît de elemente exterioare, 
răsplată sau pedeapsă şi altele. În mod firesc, fără 
niciun efort de nicio parte, procentul de aderenţi după 
prima lecţie este de maxim 20-25%, adică 4-5 dintr-o 
clasă de 20 de elevi, însă, pe măsură ce am introdus 
elemente de persuasiune în forma de prezentare, acest 
procent de aderare a crescut spre 40%, după prima 
lecţie. Atunci cînd am avut posibilitatea de a continua 
prezentarea jocului de Go prin demonstraţii competitive 

Jocul care 
zideşte 

 
despre formarea şi 
corecta-
rea carac

terului prin 
jocul de GO

Un eseu de Iulian DRAGOMIR
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diverse, susţinute de lecţii teoretice în care am revenit 
în ceea ce priveşte elementele de persuasiune, gradul 
de persuasiune a devenit variabil, uneori a scăzut, sau a 
crescut alternativ, de la o şedinţă la alta. Însă, în cazurile 
în care am avut o continuitate mai mare, creşterea a 
devenit constantă. În cazul clasei a VI-a A de la Şcoala 
176, unde am avut şi o bună susţinere, prin participare 
directă, din partea doamnei diriginte Maria Tomovici, 
în ultimele două şedinţe de dinainte de încheierea 
anului şcolar, gradul de persuasiune a fost de 100%, 
adică la toţi participanţii am constatat cu satisfacţie, 
cum spuneam mai înainte, că încep să li se-nvîrtă, cît 
se poate de vizibil, acele „rotiţe“ ... În cazurile în care 
gradul de persuasiune este mai mare de 60%, apare un 

alt factor demn de a fi analizat şi urmărit, anume gradul 
de ocupare a atenţiei. Aceasta înseamnă că mobilizarea 
resurselor interioare nu mai este maximă, fenomen care 
se poate observa nu doar la aderenţii nou cîştigaţi, ci şi 
la cei care pînă în acel moment erau trup şi suflet pentru 
Go: brusc, cînd majoritatea a căpătat interes pentru Go, 
interesul personal a scăzut sensibil sub acel maxim 
observat la început. Gradul de participare colectivă a 

fost mai mare atunci cînd competiţia s-a desfăşurat pe 
echipe.
În ceea ce priveşte calitatea subiectivă, sau obiectivă, 
a instrumentului de măsură, pot să vă spun doar atît: 
am ţinut cîteva lecţii de Go unei clase de elevi cuminţi 
şi foarte cuminţi, niciunul nu vorbea, nu se mişca în 
timpul predării, erau cît se poate de atenţi, executau 
cu docilitate tot ce le spuneam, însă, după o jumătate 
de oră eram exasperat, pentru că nu aveam nici măcar 
un singur aderent, după criteriul meu, trebuind să iau 
măsuri artificiale, care ar putea fi calificate drept „incitare 
la dezordine“ după criteriile acelei clase, pentru a obţine 
reacţii naturale de mirare, curiozitate şi chiar protest, 
adică nişte semne fireşti de participare activă prin care, 

cum am zis, încep rotiţele să 
intre în funcţiune.
Poate părea paradoxală 
afirmaţia mea, că am 
nevoie de semnale de 
participare activă, care să 
se manifeste chiar şi prin 
proteste. Dar în Go există 
o vorbă: dacă elevul este 
întotdeauna de acord cu 
profesorul, înseamnă că 
nu a priceput nimic, iar 
acel elev nu are niciun 
viitor în Go. În comparaţie 
cu oricare altă preocupare, 
Go-ul are o variabilitate 
practic infinită, fiind astfel 
foarte aproape de viaţă, 
oferind în orice situaţie 
posibilitatea unor multiple 
opţiuni, toate cu şanse 
de dezvoltare ulterioară. 
Şi, mai ales, lucru foarte 
important, modulate 
conform caracterului 
fiecăruia. Deci Go-ul 
necesită mereu o judecată 
proprie, mereu nouă, 
mereu proaspătă. Ca 
exemplu, există momente 
în viaţa unui profesionist 
cînd simte nevoia de a-
şi reînnoi stilul de joc, 
pentru a putea progresa în 
continuare. Şi, atunci, ce 
face? Vizitează incognito 
cluburi de Go de amatori, 

începători chiar, pentru a descoperi noi idei de joc.
Prin ce anume este Go-ul atît de deosebit şi depăşeşte 
cu mult limitele definiţiei sale ca „joc“?
Într-o manieră clasică de a vedea lucrurile, jocul produce 
o relaxare, o eliberare de constrîngeri care înlătură 
atitudinea serioasă, raţională, concentrarea, rigoarea 
şi raţiunea apăsătoare, făcînd loc imaginaţiei creatoare. 
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Sau, aşa cum spunea Carl Gustav Jung, jocul este 
„principiul dinamic al imaginaţiei incompatibile cu 
principiul muncii serioase. Fără acest joc al imaginaţiei, 
nicio operă fecundă nu ar vedea lumina zilei“.
Am învăţat, de asemenea, că în societăţile primitive 
se practicau acele „rituri de intrare“, adică înainte de a 
merge la vînătoare, să zicem, se făcea un fel de repetiţie 
a activităţii ce urma să se producă, cu invocarea forţelor 
benefice, bineînţeles. Jocul este, şi el, un fel de rit de 
intrare, pentru că reprezintă o pregătire instinctivă şi 
inconştientă pentru viitoarele activităţi serioase. Există 
multe jocuri, fiecare reprezentînd un rit de intrare, 
pentru o viitoare activitate serioasă. Go-ul, însă, este 
un rit de intrare în viaţă. Nu este nicio exagerare 
în această afirmaţie a mea, regulile de bază foarte 
simple şi variabilitatea sa, practic infinită, cu posibilităţi 
opţionale practic nelimitate, sunt argumente suficiente: 
situaţiile create pe tabla de Go nu sunt decît proiecţii ale 
psihismului şi ale psihe-ului individual, ale complexelor 
personale, ale modelelor comportamentale, însoţite de 
participarea afectivă şi emoţională corespunzătoare. De 
cele mai multe ori, Go-ul îl absoarbe total pe practicant, 
producînd o rupere completă de exterior. Dacă veţi avea 
vreodată prilejul să observaţi doi practicanţi de Go total 
detaşaţi de ceea ce se întîmplă în jurul lor,  să nu credeţi 
că acele mici piese rotunde, albe şi negre, au ele, prin 
ele însele, vreo putere de atracție particulară, ci să 
ştiţi că fiecare „jucător“ de Go este prins de fascinaţia 
propriei lumi interioare, căreia îi descoperă dimensiuni 
fabuloase şi care se află în întregime și în deplină 
desfăşurare şi acţiune acolo, pe tabla de Go, prin 
proiecţia modulată şi spontană a conţinuturilor psihice 
conştiente şi inconştiente. Acolo, pe tabla de Go, te afli 
întotdeauna în faţa dificultăţii de a rezolva o problemă 
care s-a repetat şi se va repeta şi în viitor în viaţa ta, 
pînă cînd îi vei afla rezolvarea corectă. Pentru că şi 
paternurile comportamentale, şi clişeele de gîndire, şi 
programele de viaţă, şi ideile preconcepute, şi inhibiţiile, 
şi pulsiunile care ne stăpînesc, ne sîcîie şi uneori 
chiar ne terorizează prin puterea lor autogenerativă 
dominatoare, toate acestea îşi găsesc expresia clară 
şi deplină pe tabla de Go. Mai mult, pot spune că, 
prin lipsa constrîngerilor datorate conveniţilor sociale, 
posibilităţile de exprimare ale lumii interioare, cu tot ce 
are ea, şi bun, şi rău, sunt ceva mai mari pe tabla de Go 
decît în viaţă. Deci aici ne putem da pe faţă adevărata 
fire, ne putem descoperi aşa cum suntem în realitate, ne 
putem autodescoperi şi cunoaşte.
Nu mai rămîne decît să închei spunînd că toate 
aceste psihodrame care se desfăşoară pe tabla de 
Go îşi găsesc rezolvarea firească prin faptul că nu 
prezintă riscul contaminării psihice, ci dimpotrivă, 
consumă potenţialităţile negative latente şi contribuie 
la elaborarea unor modele optime de comportament 
socio-cognitiv.

Agehama - Piese capturate (prizonieri) care au fost 
înlăturate de pe goban.
Ago - (barba) piesa 
alba marcată cu un 
triunghi în diagramă 
poate fi numită 
ago. Dar mai există 
numeroase cazuri 
ca acesta, cînd s-ar 
putea spune că e ago
Agohimo  - (jaw strap) 
(cureluşă de bărbie). 
În senseis.xmp este 
sugerată asemănarea 
cu "scara largă", scară 
în care pietrele atacate 
ciclează între 3 şi 2 
libertăţi în loc de 2 şi 1 
cum e cazul scării simple. 
Ai - alb. (nesigur, în alte dicţionare se spune ca e 
indigo) 
Aji - Posibilităţi (ameninţări) latente existente într-o 
poziţie.(gust persistent).
Posibilităţile nefiind ceva definit, o secvenţă precisă, 
ele putînd fi diferite în funcţie de evoluţia ulterioară a 
poziţiei. 
Aji ga aru - Situaţie în care există aji. 
Aji ga ii - Aji bun. (fără slăbiciuni)
Aji ga warui (aji rău): O poziţie care are aji rău.(Există aji 

Dicţionar explicativ  
  japonez-român
de Costel PINTILIE

Înainte de a prezenta lista de termeni, trebuie să 
precizez că m-am axat pe termenii din japoneză, 
lăsînd pe cei din chineză şi coreană pentru altă 

ocazie, sau alt voluntar. Această listă este o compilaţie 
de termeni culeşi de pe net, sursele în engleză fiind 
surprinzător de puţine. Sunt convins că în aceste surse 
s-au strecurat greşeli sau interpretări trase de păr, pe 
lîngă care voi adăuga greşelile mele. În consecinţă 
aştept corecturi de la cei în măsură să le facă. 
Surse: http://gobase.org/, http://senseis.xmp.net, http:
//www.saijo-club.com.
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rău în această poziţie)
Aji karai - Formă fără slăbiciuni.
Aji keshi (Ajikeshi) - Mutare 
care anulează, strică ajiurile 
bune în mod inutil. În 
diagramă este prezentată  
un foarte cunoscut caz de aji 
keshi. Dacă negrul împinge 
la 1 albul răspunde la 2, 
eliminînd astfel potenţialul 
unei mutări negre în A, mai 
tîrziu, care ar avea scop de, să zicem, extindere de la 
un grup din celălalt colţ. Cu schimbul 1-2, mutarea e 
valabilă doar ca extindere, fiind practic o mutare gote, 
dar fără piesele 1 şi 2, A realizează pe lîngă extindere şi 
o ameniţare de a pătrunde în teritoriul albului, mutînd la 
2 sau în zonă. Cu alte cuvinte, negrul a vîndut posibilul 
sente al mutarii A pentru un punct cîştigat în secvenţa 
1-2
Aji nokori - Aji, potenţial rămas.
Aji waru - Aji, potenţial rău
Aji warui - Formă care conţine slăbiciuni, aji rău.
Ajiwai ga aru - Apetisant.
Aki-san-kaku - (triunghi gol): Trei pietre 
de aceeaşi culoare, conectate, aşezate în 
formă de triunghi şi care au o formă proastă. 
Noţiune opusă lui guzumi, caz în care, deşi 
sunt tot trei pietre  de aceeaşi culoare, 
conectate, aşezate în formă de triunghi,  au totuşi formă 
bună. 
Aki-sumi - Un colţ de tablă, în care nu s-a plasat nici o 
piatră. Acestea sunt zone largi de maximă prioritate în 
fuseki, deschiderea partidei.
Akushu - Mutare greşită.
Amai - Mutare slabă, isuficient de severă.
Amaii gatachi - Amarigatachi.
Amarigatachi - O formă, poziţie, în care jucătorul are 
senzaţia că a făcut mutări bune, fără să fi realizat practic 
mare lucru.
Amashi - Stil de joc şi strategie prin care se urmăreşte 
obţinerea de teritoriu chiar cu riscul de a lăsa slăbiciuni 
în urmă, urmînd a trăi, sau eroda moyoul adversarului. 
Stilul a fost dezvoltat de către marii jucători în trecut, 
cînd nu se acorda komi. De regulă se aplica la jocul cu 
culoara albă. Stilul este opusul celui de atac, în care 
se urmăreşte iniţial obţinerea de tărie şi moyo. Maeştrii 
amashi din vechime: Honinbo Shuwa, Honinbo Shuei, 
maeştrii amashi ai timpurilor moderne: Sakata Eio, Cho 
Chikun. Se subînţelege că un maestru amashi ar trebui 
să fie în acelaşi timp și un maestru de shinogi, care este 
tehnica de a trăi în interiorul moyoului advers.
Ana - Gaură, găunos.
Aoru - Val. În diagramă 
albul îl urmăreşte pe negru 
cu mutări aoru. 
Appaku - A presa. În 
diagramă alb 1 şi 3 sînt 
appaku. 
Ashi ga hayai - Care fuge 

repede - probabil că e sinonim 
cu Ashibaya 
Ashibaya - Mutare, dezvoltare 
rapidă.
Atama o dasu - Mutare către 
centru
Atari (Ate): Mutare care ocupă 
penultima libertate ameninţînd 

cu captura la următoarea mutare. Piatra sau grupul de 
pietre cu o singură libertate este în atari.
Ate komi (Atekomi) - Mutare care ameninţă, pregăteşte 
tăierea unei formaţii kosumi 
(două pietre plasate alăturat 

pe diagonală). 
În traducere 
directă, a ţinti 
înăuntru. În cele 
două diagrame 
mutările 1 sunt 

atekomi. De regulă atekomi 
lucrează in conjuctură 
cu alte pietre. După cum 
se vede în diagrama 1, 
negrul poate conecta după 
atekomi, dar în diagrama 2, se crează două puncte de 
tăietură. De asemeni, nu e obligatoriu ca tăietura să fie 
scopul. Cu atekomi se ameninţă tăierea, adversarul se 
apără, după care urmează mutarea intenţionată. Posibil 
să lucreze şi ca mutare test (spion)
Ate-tsugi - Combinaţie a unei 
mutări de test, cu una de 
conectare. În diagramă, care 
ilustrează o poziţie a hoshi 
joseki, secvenţele mutări 1 - 2, 
urmate de alb A sau B, încep cu 
ate-tsugi. 
Atsui  - Tare
Atsumi - Tărie.  O formaţie puternică de pietre orientate 
spre  centru sau spre latură.
Aya - Ceva posibilităţi. Cumva asemănător lui aji, dar 
folosit în mod diferit.
Baai no te 
- Mutare ce 
depinde de 
circumstanţe, 
(mutare pentru 
cazuri speciale). 
O mutare ce nu este joseki, dar care este bună în 
anumite cazuri. În diagramă în mod normal negrul joacă 
la B, dar Imamura a jucat la 5 probabil pentru că nu a 
vrut să se apropie de piesa albă marcată cu un triunghi 
nici măcar cu un spaţiu.
Ban - Tablă  (în dicţionar estre tradus printre altele ca 
înregistrare, tavă, bol foarte puţin adînc, deci presupun 
că semnificaţia ar fi 'care conţine' )
Bane - Hane - În mod uzual se foloseşte hane. Termen 
greu de definit explicit. Extindere în contact de la 
altă piatră aflată în contact. Evident, piatra nouă va fi 
plasată în capul piesei adverse. Cel mai explicit este 
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Choshi ga ii - Mutare sau secvenţă de mutări naturale, 
care au un curs armonios.
Choushi - Ritm (probabil armonie). Abilitatea de a face 
mutările la timpul potrivit.
Chu oshi gatchi - Victorie rapidă (timpurie) prin ocuparea 
unei laturi foarte mari.
Chuban sau Chubansen - Mijlocul partidei.
Chuto Hanpa - Ceva lăsat neterminat, făcut pe jumătate, 
jumătate de măsură.
Chuui - Avertizare.
Daidaigeima - Distanţă  de patru 
spaţii în lungime şi unul vertical 
(mutarea calului de şah, foarte 
mare).
Damatte tsugi - Termenul nu e 
explicat concret; dar damatte ar fi 
liniştit, iar tsugi conectare, succesiune, şir. Trageţi şi voi 
o concluzie :).  
Dame (inutil): Un punct neutru, care nu este teritoriul 
nimănui; mai este definit şi ca libertate, dar personal 
zic că e nepotrivit zis simplu, libertate; poate libertate 
externă e ok. Pentru un începător, alăturarea noţiunii de 
libertate cu cea de dame, poate fi o sursă de confuzii 
din moment ce dame poate fi libertate dacă acel punct 
neutru e lîngă un grup de piese, sau nu e deloc libertate, 
dacă este la o linie sau mai mult depărtare de orice piesă. 
De asemeni, o libertate e dame doar dacă e externă. 
Dacă e libertate internă e punct de teritoriu. Mai precis, 
dame este punctul neutru care rămîne între grupurile 
adverse şi care nu valorează nimic. Dar şi în partea de 
mijloc a jocului există puncte neutre, dame, pentru că 
nu prezintă interes şi evident nu pot deveni teritorii. Dar 
dame poate fi folosit şi în deschidere, cînd există două 
formaţii puternice adverse la o distanţă oarecare. Nici o 
parte nu este interesată de acest teritoriu liber fiind alte 
mutari mai bune pe tablă, acest teritoriu neutru urmînd 
a fi disputat. 
Dame - O altă semnificaţie se pare a fi rău, probabil în 
sensul de nefolositor.
Dameba - Teritoriu neutru ce urmează a fi disputat.
Damezumari - Lipsă de libertăţi. 
Dan - Rang de ordin superior. Rangurile dan pot fi 
de amatori, începînd cu 1dan=shodan sau ichidan, 
2dan=nidan, 3dan=sandan, 4dan=yondan sau yodan,  
5dan=godan, 6dan=rokudan , 7dan=nanadan sau 
shichidan,  şapte fiind cel mai înalt rang. 8 dan amator 
se acorda doar în mod onorific, fiind probabil mai mult 
un titlu decît un rang. Rangurile pot fi şi profesioniste de 
la 1 Pro la 9 Pro, 9 fiind cel mai înalt. 8dan=hachidan, 
9dan=kudan. Judan ar fi 10dan, dar nu este un 
rang efectiv, ci numele unui turneu şi titlul acordat 
învingătorului.   
Dango (formă de "galuşcă") - Un grup masiv de piese; 
o formă foarte ineficientă, fără ochi şi cu 
puţine libertăţi. 
De (a intra între) - O mutare care intră 
între (împinge printre) două piese 
adverse.    (Va urma)

prin diagramă. Cele două 
pietre marcate cu triunghi 
sunt hane. 
Bango - Meci consistînd dintr-
un anume număr de partide. 
Jubango meci din zece 
partide.
Basami - Hasami - Mai uzual hasami. Două piese de 
aceeaşi culoare poziţionate de o parte şi de alta a unei 
piese de culoare opusă. 
Cleşte. În diagramă, 
oricare din mutările de 
la A la F sunt hasami. 
Acelaşi lucru ar fi cu 
piatra albă aflată cu o 
linie mai sus în locul 
marcat cu triunghi (ikken 
basami: cleste intr-un pas 
pe linia a 3-a; taka-basami cleste într-un pas pe linia a 
4-a, niken basami: cleste în 2 pași pe linia a 3-a, sangen 
basami: clește în 3 pași pe linia a 3-a).
Bata bata tesuji - oi-otoshi O metoda de captura în care 

sunt sacrificate piese pentru a 
anula posibilitatea adversarului 
de a face ochi și a prevenirea 
conectării creînd lipsă de 
libertăţi. Vezi diagrama.
Betsuan - Caz special
Biraki - Hiraki - Extensie pe linia 
a 3-a sau a 4-a.
Boshi (palarie) - O mutare care 
pune capac". Mutare efectuată 
deasupra unei piese adverse, 

de regulă la distanţă de o linie. Poate 
fi mutare de reducere a unei schiţe 
de teritoriu, moyo, sau de atac a unui 
grup slab.
Botsugi - Zid de trei piese de aceeaşi 
culoare conectate. (evident în linie 
dreaptă)
Butsukari - A se înfige, a îmbrînci. În 

diagramă, negrul a plasat 
piatra marcată cu scopul 
de a intra în punctul A. 
Apărarea albului în B este 
butsukari.
Byo-yomi - Timp de gîndire 
suplimentar (30 sau 60 
secunde pe mutare) alocat 
unui jucător după ce acesta 
şi-a consumat timpul de gîndire alocat iniţial.
Byoyomi-gakari - Membru al echipei de arbitraj care ţine 
evidenţa timpului.
Chosei - Viaţă eternă; o poziţie ce apare rar şi implică 
serii de capturi, după care se revine la o poziţie identică 
cu cea de de la care s-a pornit. Valabilă în regulamentul 
japonez, situaţie în care partida rămîne nedecisă.
Choshi - Termen cu o gamă mai largă de semnificaţii 
unul putînd fi de coordonare armonioasă de tactici.
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PAGINĂ-RECLAMĂ 
DESTINATĂ CE-
LOR ÎN MĂSURĂ 
SĂ SPONSORIZEZE 
APARIŢIA REVISTEI 
PRO GO ÎN FORMAT 
TIPĂRIT PE HÎRTIE 
A4! 

RECLAMA TA!

RECLAMA TA!


