Prawdziwa miłość wszystko zwycięża
(Amor vincit omnia)
Piony są duszą gry
Francois Philidor

Kawiarnie są to bardzo popularne miejsca. Lubimy je za niepowtarzalny, aromatyczny zapach
świeżo zmielonej kawy. Na widok lukrowanych ciast i wyszukanych lodów nie tylko leci ślinka,
ale i kasa z portfela taty… Czy wiecie, kiedy pojawiły się pierwsze kawiarnie? Owoce kakaowca były przysmakiem w Etiopii już tysiące lat temu. Spożywano je gotowane z dodatkiem
masła i soli. Do Europy przywieźli je z Jemenu arabscy kupcy, a w połowie XVI wieku otwarto
w Stambule pierwszą europejską kawiarnię.

W 1688 roku w Paryżu, w pobliżu Luwru, przy placu PalaisRoyal powstaje najsłynniejsza kawiarnia szachowa. Początkowo
nosi nazwę Café de Palais-Royal, ale – ponieważ stałym jej gościem jest książę Filip Orleański,
zastępujący w rządzeniu Francją nieletniego króla Ludwika XV – nazwa zostaje zmieniona na
Café de la Régence. Księcia w to miejsce przyciąga zarówno możliwość rozegrania partii szachów, jak i uroda żony właściciela – madam Leclerc. Około 1740 roku kawiarnia przyjmuje
pod swój dach szachowych kawoszy z Café Procope i staje się centrum spotkań miłośników
królewskiej gry. Szachownice wypożyczane są na godziny, a wieczorem, gdy zmierzch wymusza zapalenie świec – stawka rośnie.
W połowie XVIII wieku spotykają się tu przedstawiciele paryskiej inteligencji – pisarze,
dziennikarze, politycy. Częstymi gośćmi są encyklopedyści – twórcy Wielkiej Encyklopedii
Francuskiej. Tutaj znakomity ﬁlozof Wolter planuje kolejne posunięcia w korespondencyjnej
partii szachów z królem Prus Fryderykiem II Wielkim.
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Ciekawostka z tabakierą

Pierwszym legendarnym mistrzem szachownicy w Café de la Régence jest Kermur de
Legal, który spędza w kawiarni większość życia. Gra często na stawki pieniężne, które są poważnym źródłem dochodów. Z jego nazwiskiem kojarzyć powinniśmy partię, którą w wieku
85 lat koncertowo rozgrywa z zarozumiałym młodzieńcem o oryginalnym nazwisku Saint
Brie. Mata w siedmioruchowej partii do dziś nazywamy matem Legala. Piękne poświęcenie
hetmana, by zamatować trzema lekkimi ﬁgurami… Do dzisiaj zdumiewa i zachwyca!

Kermeur de Legal – Saint Brie
Café de la Régence, 1750 r.

1. ie2–e4
Ie7–e5
Id7–d6
2. kg1–f3
Jc8–g4 grający czarnymi Święty Ser jest pewien,
3. jf1–c4
że jego związanie przysporzy Legalowi sporo problemów. Ale gdyby mógł
przewidzieć ﬁnał, byłby pewnie mniejszym optymistą.
Ig7–g6
4. kb1–c3
5. kf3×e5!? Czyżby Legal nie widział, że odsłania drogę do swojego hetmana.
Jg4×d1 po hetmanie już tylko wspomnienie.
5. …
6. jc4×f7+ szach, zwykle… niezwykle bolesne uderzenie, bo w słabeuszka (If7 to najsłabszy punkt – pięta Achillesa)!
Ne8–e7
6. …
7. kc3–d5# i mat. (diagram)
Piękna kombinacja pozwala zagrać pierwsze
skrzypce trzem lekkim ﬁgurom, dwóm skoczkom i gońcowi. I dopiero teraz wiekowy staruszek mógl w spokoju sięgnąć po srebrną
tabakierę. Całe szczęście, że nie był poddanym cara Rosji Michała I. Ten złapanych na zażywaniu tabaki za pierwszy razem karał
chłostą. Drugi raz prowadził do obcięcia nosa.
Za trzecim razem… pacjent umierał.
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Uczniem Legala był François Philidor –

nadworny muzyk i kompozytor Króla Ludwika XV. Nazywany cudownym dzieckiem, już
w wieku 6 lat śpiewa w królewskim chórze, a 5 lat później prezentuje pierwszy skomponowany przez siebie utwór. Tworzy ponad 20 oper. Muzyką zajmuje się zawodowo, ale tak naprawdę kocha tylko szachy.
Miłość ta budzi się bardzo wcześnie, gdy jako dziecko należy do grona królewskich chórzystów. Członkowie chóru, w oczekiwaniu na przybycie króla i rozpoczęcie porannej mszy,
zabijają czas rozgrywając partie szachów. Philidor – najmłodszy z nich – długi czas czeka, aż
zostanie dopuszczony do gry. Dopiero choroba jednego z podstawowych graczy daje mu
możliwość zaprezentowania swoich możliwości… Chórzyści przecierają oczy ze zdumienia
na widok małego Franka, matującego o dwie głowy wyższego, uznanego mistrza. Mając zaledwie 21 lat odwiedza Londyn, gdzie w pięknym stylu wygrywa z mistrzem z Syrii, Philipem
Stamma.
Mecz o tytuł Największego Szachisty Świata rozgrywany zostaje na szczególnych warunkach – remisy liczy się François jako porażki, a wszystkie partie musi grać czarnymi bierkami! Zdobywa tytuł wynikiem 8 do2.
Dwa lata później Philidor wydaje swoją najsłynniejszą książkę Analyse du jeu des échecs
(Analiza gry w szachy), która wstrząsa światem szachistów i doczekuje ponad 100 wydań. To
w niej właśnie umieszcza niezwykle ważną szachową maksymę – Piony są duszą gry .
W ten sposób, w olśniewającym stylu, staje się najwybitniejszy szachistą XVIII wieku i zasiada na tronie szachowego Olimpu.
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Anegdota o Pogromcy Błyskawicy
Ambasador Stanów Zjednoczonych – Beniamin Franklin – bardzo pragnie mieć autograf
Philidora na jego arcydziele Analyse du jeu des échecs. Udaje się więc do Café de la Régence.
Zdanie wydaje się jednak dosyć trudne – właściciel kawiarni, Jacques Labar, ma obowiązek
pilnować, by żaden kibic nie przeszkadzał Mistrzowi w trakcie gry. No, ale dla ambasadora
Stanów Zjednoczonych robi wyjątek…
– Czy wiesz, komu się dzisiaj wpisałeś? – pyta François – samemu amerykańskiemu ambasa- kto kogo
o co pyta
dorowi!
– To zabawnne, nawet nie wiedziałem, ze on gra w szachy. – słyszy odpowiedź.
Ale co tam ambasador! Bywają w kawiarni koronowane głowy: cesarz niemiecki Franciszek Józef II (pod fałszywym nazwiskiem książę Falkenstein) i późniejszy car Rosji Paweł I.
Przez wiele lat honorowe miejsce w kawiarni zajmuje – opatrzony, oczywiście stosowną adnotacją – marmurowy stolik, przy którym grał przyszły cesarz Napoleon Bonaparte.

87

Rozgrywka:
Partia grana o niezwykłą stawkę…

Jednym słowem – majstersztyk! A na końcu, w wydawałoby się beznadziejnej pozycji,
cios zza grobu Grosseca miał odwrócić losy pojedynku. Philidor był dobrej myśli, wierząc, że
uda się przechytrzyć dowcipnego tatusia.

Magnesem ściągającym do Café zarówno szachistów, jak i melomanów, był François Philidor. Właściciel kawiarni przeznaczył nawet jedną z sal na salę muzyczną. Maestro mógł w niej
na ślepo, czyli z zawiązanymi oczami, ogrywać jednocześnie Woltera i Jana Jakuba Rousseau
oraz prezentować ostatnie muzyczne kompozycje.
W występach muzycznych towarzyszył mu jego młody asystent i przyjaciel Jean Paul
Grossec. Młody muzyk zakochał się – z wzajemnością – w Marie Louisie, córce Labara – właściciela kawiarni. Jednak materialistycznie nastawiony do świata i nie mający dobrego zdania
o (jak ich nazywał) „muzycznych tremolkach” ojciec ukochanej nawet nie chciał słyszeć
o takim zięciu. Żeby ostatecznie pogrążyć biedaka, Labar wpadł na szatański pomysł.

– Oddam rękę córki, ale pod jednym warunkiem, że wygrasz, młodzieńcze, partię z samym
Philidorem. Ale gra musi być na serio i przy świadkach.

O oznaczonej godzinie Café le Hall Central wypełniła się ogromnym tłumem ciekawskich.
Zapobiegliwy Labar zadbał, by wieść o niezwykłej stawce partii obiegła cały Paryż. Początek
partii potwierdzał słuszność włożonej pracy. Grający białymi Grossec zaczął pionem królewskim i partia potoczyła się wartko.

Złośliwy tatuś dobrze znał możliwości szachowe kawalera. Nie wziął jednak pod uwagę
jednego faktu. Philidor sprzyjał kochankom, choć z drugiej strony, nie mógł pozwolić sobie
na poderwanie autorytetu i porażkę z miernym graczem. Wymyślił szatański plan. Dwie noce
wbijał do głowy Jean Paulowi przebieg partii, którą mieli zaprezentować przed widzami. Partia
miałaby być niesamowita, o zmiennym przebiegu, okraszona olśniewającymi fajerwerkami.
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Philidor – Grosec

1. ie2–e4
Ie7–e5
Kb8–c6
2. kg1–f3
Jf8–c5??
3. jf1–c4
A cóż to? Skąd te znaki zapytania Przecież to
najpopularniejszy ruch w tym miejscu. Ale
teraz grający białymi Grosec oniemiał. Przecież ich partia miała ożywić królewskiego
skoczka (3. … Kg8–f6), a nie gońca.
W tym miejscu maestro wszystko zmienił. Co się mogło stać? Jean Paul spojrzał na
mistrza i wszystko zrozumiał. To dochodzące
z Sali Muzycznej pierwsze takty skomponowanej przez niego Ernelindy, księżniczki Norwegii
spowodowały tak fatalną w skutkach zmianę
na szachownicy.
Cała krew nagle odpłynęła mu z głowy i stała się ciemność. W głębokim szoku, nie wiedząc już co czyni, Grossec w akcie desperacji chwycił królewskiego gońca i uderzył w słabeuszka na f7:
4. jc4×f7+?! (diagram)
Mistrz nagle oprzytomniał, zrozumiał powagę
sytuacji i konsekwencje jego artystycznej zadumy, ale też młodzieniec nie pozostawił mu
żadnego wyboru. Oﬁarę trzeba przyjąć
Ne8×f7
4. …
A tu kolejny niewiarygodny prezent, będący
efektem amoku, w jaki wpadł młodzieniec.
5. kf3×e5+
Trzeba wziąć i patrzeć na rozwój wydarzeń.
Kc6×e5
5. …
Ig7–g6
6. md1–h5+
Id7–d6 (diagram)
7. mh5×e5
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8. me5×h8
Materialnie nie wygląda źle, bo białe mają
wieżę zamiast gońca i dwa dodatkowe piony.
Ale znowu uderza, tym razem druga fala
muzyki, z ekspresyjną arią Ernelindy i oblicze
Philidora zasnuwa dziwna zaduma, zwiastująca nadchodzące nowe zagrożenia.
Md8–h4
8. …
Nie ma już żartów, grozi banalny mat M×f2+
i Jg4#. Ostatnim wysiłkiem młodzieniec przypomina sobie o roszadzie, która odsuwa, przynajmniej na chwilę, groźbę mata.
Kg8–f6 T
9. 0–0
Teraz, dobrze przeczuwając, że zagrożenie ze strony czarnego gońca jest ogromne, próbuje
zneutralizować jego regard sinistre (złowieszcze spojrzenie). Pewnie pomysł sam w sobie nie
jest taki zły, ale ma jeden mankament. Do tego, żeby się udał potrzeba nie jednego, a dwóch
ruchów.
10. ic2–c3 Jeżeli zdążymy z 10.id4, to jesteśmy uratowani. Ale Philidor, wsłuchany w rzewne
tony własnej opery już rozpoczyna Grande Finale.
Kf6–g4, Znów grozi mat.
10. …
Jc5×f2+
11. ih2–h3
12. ng1–h1
Goniec nietykalny dla wieży, bo rozstrzyga
mat hetmanem po 1. linii. I na koniec do gry
wchodzi jeszcze drugi goniec, który też ma
ambicje. (diagram)
Jc8–f5!
12. …
13. mh8×a8
Jeszcze jedna wieża do zjedzenia. Wraz
z oﬁarą hetmana przychodzi piękny mat
trzema lekkimi ﬁgurami.
Mh4×h3!!
13. …
Jf5×e4# mat (diagram)
14. ig2×h3
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Podobnie jak w bajkach, tak i w życiu, kiedy trzeba dopisać zakończenie, to jakoś dziwnie
często kończy się happy endem. Tak było i tym razem. Philidor przedstawił właścicielowi kawiarni propozycję nie do odrzucenia. Jeśli ten nie uczyni zięciem Jana Paula Grosseci, to jego
noga nigdy już w tej kawiarni nie stanie. Lazar co jak co, ale liczyć umiał dobrze.
– Zgoda – oznajmił – jak muszą, niech się żenią. Ale mistrz François musi podpisać zobowią-

zanie, taki cyrograf, że co najmniej dwa razy w tygodniu będzie meldował się w kawiarni.

Młodzi żyli długo i szczęśliwie, a ich liczne latorośle zaludniały świat. I tylko wujek Francis
miał odtąd więcej pracy, bo państwo Grossec niezwykle doceniali znaczenie i umiejętność
„królewskiej gry”…

Królewska anegdota

Panujący w czasach Philidora we Francji Ludwik XVI bardzo interesował się szachami.
Zapragnął wziąć więc u mistrza kilka lekcji. Po kilku tygodniach król zwraca się do szachowego nauczyciela.

– Jak maestro ocenia obecnie moją grę, i jakie postępy zrobiłem w wyniku intensywnych spotkań
z panem przy szachownicy?

Kawiarniana anegdota
Franciszek Józef II wpada na partyjkę
W 1878 roku wielki amator szachów, cesarz Franciszek Józef II przyjeżdża do Paryża na
Światową Wystawę. Przy okazji, incognito – jako książę Falkenstein – wstępuje do Café de la
Régence, by spokojnie rozegrać kilka partii. Znajduje przypadkowego przeciwnika, stałego
bywalca kawiarni. Gra się rozpoczyna i… po długiej i zaciętej walce „książę” przegrywa. Niezwłocznie prosi o rewanż.

– Jest mi niezmiernie przykro, ale dziś – niestety – nie mogę panu służyć rewanżem. Proszę
mi to wybaczyć – mówi zakłopotany Francuz. – Jest już późno, a ja muszę biec do opery, gdyż ma
tam przybyć sam cesarz Austrii, którego bardzo pragnę ujrzeć.
– No i co pan zobaczy ciekawego? – Pyta Franciszek Józef – to przecież taki sam człowiek
jak my wszyscy.
– Muszę temu kategorycznie zaprzeczyć! – odpowiada, trochę już podenerwowany szachowy przeciwnik. – Cesarz jest wielkim człowiekiem i stanowczo chcę go widzieć!
– A… jeśli tak, mój panie – kończy dyskusję Franciszek Józef i spokojnie ustawia pionki
na szachownicy – to nie musi się pan fatygować do opery. Spokojnie możemy grać dalej. Siedzi
pan właśnie naprzeciw cesarza…

Philidor zrozumiał, że na tak konkretnie zadane pytanie musi odpowiedzieć dyplomatycznie:

– Istnieją 3 klasy szachistów: tacy, którzy w ogóle nie mają pojęcia o grze, tacy, którzy grają
słabo i tacy, którzy są już mistrzami. Jego Królewska Mość awansowała obecnie z grupy trzeciej
do drugiej.
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Biblioteczka Wiedzy Szachowej
Partia, którą tak zajmująco rozegrali Jean Paul z Philidorem, przypisywana jest również pewnemu Anglikowi. Nazywał się Joseph
Blackburne, ale nosił przydomek Czarna Śmierć (Black Death). Może
z powodu charakterystycznej czarnej brody, a może dlatego, że znakomicie rozgrywał partie kolorem czarnym. W Anglii nie miał konkurencji, a radzili sobie z nim jedynie ówcześni mistrzowie świata
Steinitz i Lasker. Koncertowo rozgrywał symultany, czyli pokazy gry
z kilkudziesięcioma przeciwnikami naraz.
Zadziwiał grą na ślepo, gdy mu zasłaniano oczy i rozgrywał równocześnie osiem partii. Przynosił wstyd ojcu, członkowi komitetu do
walki z alkoholizmem, sam bijąc rekordy spożycia… szkockiej whisky.
Szachami zainteresował się poważnie mając 18 lat. Zafascynowała
go postać młodziutkiego Amerykanina Paula Morpyego, który
w 1858 roku pojawił się w Londynie. Pojedynki na szachownicy „króla
Nowego Orleanu”, okraszone niesamowitymi kombinacjami zrobiły
na młodym Angliku ogromne wrażenie. Postanowił dorównać idolowi zza oceanu śmiałością, a nawet przebić grą jeszcze bardziej agresywną. Zrobił wiele, by przestano odmierzać czas gry zegarami
piaskowymi. Popularne klepsydry, przez Greków nazywane złodziejami czasu, zastąpiono w Londynie szachowymi zegarami.

François Philidor gra na ślepo
Parsloe Chess Club
Londyn 1782
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François Philidor

François Andre Danican

Analyse du jeu des échecs

Philidor

1749

Piony są duszą szachów

Joseph Blackburne
w seansie gry na ślepo
Londyn, Szachowy Klub 1881
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