




Cornul Amalteei – sau când 
şahiştii devin “scriitori”…

Există cineva care să fi scris 12 cărţi de şah 
în româneşte? Iar acestea să nu fie traduceri, 
retipăriri, compilaţii, facsimile şi să nu fie scrise 
în colaborare? Oricine ar fi întrebat nu ar ezita 
să dea de îndată un răspuns negativ. Totuşi, 
spre marea şi sincera bucurie a celor avizi de 
autoinstruire, de perfecţionare permanentă şi 
mai ales de îmbunătăţirea oportună a arsenalului 
strategic, există un astfel de autor în România! 
Nu este vorba de cineva care iese în evidenţă, 
ci, dimpotrivă, de un om care rămâne mereu în 
conul de umbră al modestiei. 

Domnul Constantin Zărnescu a scris – adică, 
după propriile spuse, a pus mâna pe condei şi 
hârtie şi a procedat trudnic la lucru, fără ajutorul 
maşinii de scris sau al calculatorului (!) – 12 
cărţi de şah, roade vrednice de laudă ale unui 
efort continuu. Simpla enumerare a titlurilor lor 
dă măsura exactă a acestei afirmaţii: Dicţionar 
explicativ al jocului de şah, editura Societăţii 
Tempus, 1995//Douăsprezece poziţii tipice 
din Apărarea indiana veche, editura Rosetti 
Educational, 2007//Avanpostul în partida 
de şah, editura Rosetti Educational, 2009//
Strategia jocului de mijloc cu perechea de pioni 
izolaţi, editura Hamangiu, 2013//Calul mai 
tare decât nebunul în partida de şah, editura 
Hamangiu, 2015//Nebunul mai tare decât 
calul în partida de şah, editura Hamangiu, 
2017//Lupta nebunilor de aceeaşi culoare 
în partida de şah, editura Hamangiu, 2017//
Lupta nebunilor de culori diferite în partida 
de şah, editura Hamangiu, 2017//Lupta dintre 
cai în partida de şah, editura Hamangiu, 2018//
Majoritatea de pioni pe flancul damei, editura 
Hamangiu, 2018//Majoritatea de pioni în 
centru şi pe flancul regelui, editura Hamangiu, 
2018//Evoluţia terminologiei şahiste în limba 
română, editura Rosetti Educational, 2009

Ultima lucrare nu este, de fapt, o carte de şah 
propriu-zisă, ci o lucrare de filologie, care are 
meritul de a trata în premieră tema provenienţei 
termenilor de specialitate uzitaţi în domeniul 
şahului. 

Această prolificitate remarcabilă este dublată 
de o acribie pe măsură, încât cititorul este 
beneficiarul fericit al “invitaţiei” autorului de 
a se împărtăşi din rodul cercetărilor sale în 
domeniul unor extrem de spinoase capitole de 
strategie şahistă, care sunt încă atât de puţin 
explorate cu mijloace ştiinţifice. Investind mult 
şi recuperând prea puţin, emoţional şi financiar 
– după propria-i mărturisire – autorul a “comis” 
nobilul gest de a pune la dispoziţia şahiştilor 
interesaţi nişte cărţi bogate în explicaţii, 
ilustrate din belşug cu partide şi diagrame, 
sistematizate adecvat, într-un limbaj simplu, 
accesibil în egală măsură atât novicilor aflaţi 
în căutarea măiestriei cât şi maeştrilor versaţi 
dornici de studiu suplimentar. Temele strategice 
tratate devin astfel mai “transparente”, 
deoarece sunt abordate prin intermediul unei 
multitudini de exemple de primă mână, în 
care sunt “citaţi” exclusiv profesionişti de 
frunte ai mapamondului, de azi şi de ieri. În 
plus, cărţile sunt multiplu indexate, se bucură 
de o tehnoredactare aerisită şi sunt tipărite în 
condiţii grafice excelente, iar calitatea hârtiei şi 
a tiparului este cu totul satisfăcătoare.  
Mulţumirile cele mai depline i se cuvin, 
aşadar, domnului Constantin Zărnescu, care 
îndepărtează astfel (împreună cu alţi puţini 
autori), măcar parţial, seceta “endemică” - 
pe care oricine o poate constata - de pe piaţa 
tipăriturilor şahiste autohtone. 

În final, ţin să împărtăşesc cititorilor un gând 
foarte personal: în ce alt mod mai potrivit le 
putem acorda oamenilor, contemporani cu noi 

şi celor din viitor, precum şi nouă înşine dreapta 
preţuire decât scriind cărţi care îi fac astfel 
părtaşi ai gândirii noastre, ba chiar martori, fie 
şi de la distanţă, ai propriei noastre vieţi?

Nota bene: niciunul dintre volume nu se 
găseşte actualmente în librării. Totuşi, cititorii 
care doresc să intre în posesia lor îl pot 
contacta direct pe însuşi autorul lor, la numărul 
de telefon 0212503279. 

Erată
- la pagina 2, coloana 1, rândul 10 în loc de 

«arhiplină» se va citi «arhipline»; la rândul 18 
în loc de «dea» se va citi «de a»; la rândul 20 se 
elimină «primelor»

- la pagina 10, coloana 1 şi tabel, în loc de 
«Briana Bălan» se va citi «Briana Balan»

- la pagina 21, coloana 1, rândul 4 sub 
diagramă în loc de «Încerarea» se va citi 
«Încercarea»

- la pagina 26, coloana 3, rândul 4 de jos în 
loc de «tipică» se va citi «tipice»

- la pagina 40, coloana 3, la partida Ni Hua-
Abdelnabbi lipseşte mutarea 14.d4

- la pagina 44, coloana 3, rândul 2 de jos în 
loc de 22...¢f8 se va citi 22...¢g8; se adaugă 
23.f3 ¢h7

- la pagina 49, coloana 3, rândul 4 în loc de 
«Prrivind» se va citi «Privind»

- la pagina 59, coloana 1, rândul 4 sub 
diagramă în loc de «Andreikin» se va citi 
«Korobov»

- la pagina 78, coloana 3 în loc de «Nisa, 
1974» se va citi «Buenos Aires, 1978»

- la pagina 84, coloana 3, rândul 5 de sus în 
loc de «damelor» se va citi «turnurilor».

dr. Florin Dănănău
candidat maestru



Solicitările de abonament pentru anul 2019 se vor adresa
domnului Dorin Şerdean, preşedintele Uniunii Cluburilor

de Şah din România, telefon 0722565532, e-mail:
dorinpavel@yahoo.com, iar depunerea sumei de abonament

se va face în contul BCR Alba Iulia, titular cont nr.
831/2003, C.U.I. 15255851, RO44 RNCB 0003 0377 8815

0001. Se va menţine editarea de 6 exemplare anual,
preţul abonamentului pe un an fiind de 90 de lei.

Şi Anatoli Karpov citeşte revista  ŞAH     

CSM Bucureşti are cu ce se lăuda! SUPERBET este cu noi! 

Echipa cea mai „rapidă”:
CSC Ghiroda şi Giarmata Vii! 

Nume mari la marele blitz 
bucureştean! 


