
Agehama - Piese capturate (prizonieri) 
care au fost înlăturate de pe goban.
Ageishi – Sinonim cu agehama, 
prizonieri, piese capturate.
Ago - (barbă mandibulă) Atac oblic din 
partea de jos. Piesa albă marcată cu un 
triunghi în diagramă atacă forma 
diagonală a negrului din jos, asemănător 
cu un upercut la barbă. 

 Agohimo - (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 că  e indigo).
Aji  -  Posibilităţi  (ameninţări)  latente 
existente  într-o poziţie. (gust persistent, 
aromă). 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 rău în această poziţie).
Aji karai - Formă fără slăbiciuni. 
Aji keshi (Ajikeshi) - Mutare care 
anulează, strică ajiurile bune în  mod 
inutil. În diagramă este prezentat 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 mutării 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 – Literal, dulce.
1:Mutare, nu atît slabă, ci moale, 
generoasă, insuficient de severă. 
Mutare care nu foloseşte pe deplin 
potenţialul poziţiei.



2:Insuficient, adeseori folosit ca 
referindu-se la teritoriu, precum în 
fraza, ji ni amai, care înseamnă, a nu 
lua suficient teritoriu.
3:Umflat, cînd e vorba de ranguri
Amaii gatachi - Amarigatachi.
Amarigatachi - O formă, poziţie, 
în care jucătorul are senzaţia că a 
făcut mutări bune, fără să fi 
realizat practic mare lucru, sau 
atac eşuat, formă lăsată de un 
atac care nu a realizat 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 în, sau a 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 culoarea 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. O 
altă definire – A îl lăsa pe celălalt să 
facă ce vrea, de regulă lasînd piesele 
slabe sub atac, dar ieşind în cele din 
urmă în avantaj. Literal, a avea ceva 
surplus. Adică a avea suficient teritoriu 
în plus pentru a cîştiga partida.
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.

Arasu – A eroda, a distruge teritoriul 
inamic.
Ashi ga hayai - Care fuge repede - 
probabil că e sinonim cu Ashibaya.
Ashibaya – Mutare rapidă, dezvoltare 
rapidă.
Assho – Victorie copleşitoare.
Atama o dasu - Mutare către centru
Atari (Ate) – Literal, lovitură. Mutare 
care ocupă penultima libertate 
ameninţînd cu captura la următoarea 
mutare. Piatra sau grupul de pietre cu o 
singură libertate este în atari.
Ate-Kaeshi – Contra 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  sînt atekomi.

 
De regulă atekomi lucrează în 
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).
Ateru – A da atari.
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, puternic viguros, 
folosit în următoarele contexte:
1:Pietre cu o formă puternică.
2:A avea o tărie exterioară superioară.

  3:A conduce detaşat, ca teritoriu.
Atsumi - Tărie.  O formaţie puternică de 
pietre orientate spre  centru sau spre 
latură.
Traducerea de mai sus este una 
simplistă, dar termenul este foarte 
important, în Go tăria fiind un concept 
de înalt nivel. Principala semnificaţie 
este de influenţă radiată în exterior de un 
grup de piese sau un zid, dar mai există 
şi alte semnificaţii. 
– comparaţie a tăriei tuturor piesele 
negre de pe tablă opusă contra tuturor 
pieselor albe.
 – stil de joc al unui jucător care preferă 
grupurile solide.

 – calitatea sau proprietatea de a fi solid.
Aya - Ceva posibilităţi. Cumva 
asemănător lui aji, dar folosit în mod 
diferit.

Baai no te - Mutare ce depinde de
circumstanțe ,(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 
N16, 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 spatiu.

Baka hachi – Optul prostului. Un 
spaţiu în colţ de opt puncte, care 
poate deveni seki.

Dacă negrul mută neinspirat la T15, alb 
mută la S17, şi dacă se joacă precum în 
diagrama următoare negrul obţine unseki 
în gote şi zero puncte.



Dacă negrul încearcă 5 la S19, poate 
obţine un sente seki, dar riscă un ko de 
o mie de ani. 

Negru 3 la S18, de asemenea conduce 
la ko.
Negrul ar trebui să joace de la început 
T18, şi să se mulţumească cu şase 
puncte sigure.

Ban - Tablă  (în dicționar este tradus 
printre altele precum înregistrare, tavă, 
bol foarte puțin adînc, deci presupun că 
semnificația ar fi 'care conține' )
Bane - Hane - În mod uzual se folosește 
hane. Termen greu de definit explicit în 
cuvinte. Extindere în contact de la altă 
piatră aflată în contact. Evident, piatra 
nouă va fi plasată în capul piesei 
adverse. Cel mai explicit este prin 
diagramă. Cele două pietre marcate cu 
triunghi sînt hane.

Forma bane este folosită în cuvintele 
compuse precum nidan-bane, sandan-
bane.
Bango - Meci consistînd dintr-un anume 
număr de partide. Jubango -  meci din 
zece partide.
Banmen – Situaţia de pe tablă. Literal 
suprafaţa tablei. Rezultatul de pe tablă, 
înainte de a fi scăzut komi. De exemplu 
banmen go-moku-gachi, înseamnă a 
cîştiga la 5 puncte pe tablă (fără komi).
Basami - Hasami - Mai uzual hasami. 
Două piese de aceeași culoare 
poziționate de o parte și de alta a unei 
piese de culoare opusă. Clește. În 
diagramă, oricare din mutarile de la A la 
F sînt hasami.

 
Același lucru ar fi cu piatra albă aflată cu 
o linie mai sus în locul marcat cu 
triunghi. 

• ikken basami: clește intr-un pas
pe linia a 3-a. 

• taka-basami clește într-un pas pe 
linia a 4-a.

niken basami: clește în 2 pași pe linia a 
3-a. 

• sangen basami: clește în 3 pași pe 
linia a 3-a.

Forma basami este folosită în cuvintele 
compuse precum Ikken-basami, niken- 
basami, sangen-basami.
Bata bata tesuji - oi-otoshi O metodă 
de captură în care sînt sacrificate piese 
pentru a anula posibilitatea adversarului 



de a face ochi și  a preveni conectarea 
creînd lipsă de libertăți. Vezi diagrama.

Literal, trosc pleosc. Captură forţată de o 
serie de mutări atari (conectează şi 
mori.) Un alt exemplu în diagrama ce 
urmează.

Negrul nu poate conecta la 1 pentru că 
urmează atari la A. Alt sinonim mai este 
şi ton- ton.
Betsuan - Caz special.
Biraki - Hiraki - Extensie pe linia a 3-a 
sau a 4-a. Biraki este forma folosită în 
cuvintele compuse precum niken-biraki, 
sangen-biraki.
Bisai – Foarte aproape.
Bo-ishi – Cioată, lemn mort. Literal, 
pietre băţ. Pietre conectate în linie care 
au devenit greoaie şi nu folosesc la 
nimic.
Boshi (pălărie) - O mutare care pune 
capac". Mutare efectuată deasupra unei 
piese adverse, de regulă la distanță de o 
linie. Poate fi mutare de reducere a unei 
schițe de teritoriu, moyo, sau de atac a 
unui grup slab.

Botsugi - Zid de trei piese de aceeași 
culoare conectate. (evident în linie 
dreaptă).
Burasagari – Stîlp. Mutare care 
coboară. Literal, care atîrnă, de o piatră 
izolată. Vezi tetchu.
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 și-a 
consumat timpul de gîndire alocat inițial. 
Literal, a citi secundele. În partidele de o 
zi se ofereau, 5 perioade a 60 secunde, în 
cele de două zile, zece perioade. În 
partidele rapide byoyomi fiind de regulă 
la 30 secunde.
Byoyomi-gakari - Membru al echipei de 
arbitraj care ține evidența timpului.

Chakushu ga hayai – A juca rapid.
Chakushu kinshiten – Punct ilegal. 
Punct în care nu se poate muta în mod 
legal.
Chigiri – A captura coada unui grup.
În diagramă Negrul joacă 1 şi 3, albul 
fiind nevoit să se conecteze la 4



Dacă albul vrea să reziste cu 4 şi 6, 
pierde mai mult după negru 5 şi 7.

Chiho kishi – Profesionist care predă 
lecţii (care nu e calificat să joace în 
oteai, sau turneele profesioniste)
Chikara Go – Go de luptă (Tărie Go, 
literal).
Chikara jiman – Confident în 
propriile abilităţi de luptă. Bun în 
lupte.( Literal, tărie mîndrie)
Chikiri-tobi – Săritură diagonală, 
la fel ca hazama-tobi.
Chinchaku – Calm.
Choko – A gîndi mult, a juca încet.
Chosei - Viață eternă; o poziție ce apare 
rar și implica o serie de capturi, după 
care se revine la o pozitie identică cu cea 
de de la care s-a pornit. Valabilă în 
regulamentul japonez, situație în care 
partida rămîne nedecisă.

Chosensha – Challenger la titlu.
Chosen teai – Un meci pentru titlu, 
în care deţinătorul este provocat de 
challenger.
Choshi – Termen cu o gamă mai largă 
de semnificații unul putînd fi de 
coordonare armonioasă de tactici. 
Momentum, avînt, literal, ritm. Modul 
în care se dezvoltă o poziţie, (bine, sau 
în mod nefericit).
Choshi ga ii - Mutare sau secvență de 
mutări naturale, care au un curs 
armonios.
Choshi wo ataeru – A da adversarului 
ritmul.
Choshi wo motomeru – A căuta ritmul. 
A provoca o mutare.
Choushi - Ritm (probabil armonie). 
Abilitatea de a face mutările la timpul 
potrivit.
Chuban sau Chubansen - Mijlocul 
partidei.

Este evident faza jocului dintre 
deschidere şi faza de sfîrşit.

În mod normal se intră în chuban cînd o 
parte a tablei devine interesantă pentru 
ambii jucători începînd astfel o luptă. De 
cele mai multe ori lupta se va dezvolta 
către centru.

Jocul în chuban este dominat de atac şi 
apărare.

Cînd situția se calmează, toate grupurile 
fiind stabilizate şi asigurate împotriva 
atacurilor ucigaşe, se intra în faza de 
sfîrşit de joc cînd se închid teritoriile şi 
se fac mici reduceri unde adversarul nu a 
închis încă.

Conceptele de bază necesare pentru 
înţelegerea jocului de mijloc sînt:



 Grupurile slabe  
 Moyo  
 Tăria şi influenţa  

Formele de bază frecvent întîlnite în 
jocul de mijloc se mai numesc şi 
 josekiuri de joc de mijloc de exemplu

 tăietura     în     cruce     (crosscut)  
 capping play  
 lovitura     la     umăr     (shoulder hit)  

Aceste secvenţe trebuiesc aplicate în 
funcţie de poziţiile deja existente pe 
tablă fiind deci şi mai greu de stăpînit 
decî josekiurile de colţ.

Vezi şi

 Exerciţii pentru jocul de   
mijloc
 Analiza jocului de mijloc  

Chugen – Partea centrală a tablei.
Chugoku ryu – Deschiderea chineză, 
numită astfel datorită adoptării 
entuziaste a acestei deschideri de catre 
jucătorii chinezi în anii 60. Negru 5 la A 
este deschiderea chineză înaltă.

Chu-oshi – A cîştiga sau pierde prin 
abandon.
Chu oshi gatchi - Victorie rapidă 
(timpurie) prin ocuparea unei laturi 
foarte mari.
Chuto Hanpa - Ceva lăsat neterminat, 
făcut pe jumătate, jumătate de măsură. 
La jumătatea drumului.
Chuui - Avertizare.

Daidaigeima - Distanța  de patru spații 
în lungime și unul vertical (mutarea 
calului de șah, foarte mare).

.

Daigyakuten -  Răsturnare de situaţie 
într-un meci de şapte partide cînd un 
jucător pierde primele 3 partide, dar 
revine şi le cîştigă pe următoarele 4 şi 
meciul.

Damashi-te – Mutare capcană. Vezi 
hamete, sau inchiki-te.

Damatte tsugi - Termenul nu e explicat 
concret; dar damatte ar fi liniștit, iar 
tsugi conectare, succesiune, șir. Trageți 
si voi o concluzie :).

Dame (inutil): Un punct neutru, care nu 
este teritoriul nimănui; mai este definit și 
ca libertate, dar personal zic că e 
nepotrivit zis simplu, libertate; poate 
libertate externă e ok. Pentru un 
începător, alăturarea noțiunii 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  
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departe 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 si care nu valorează nimic. Dar 
și în partea de mijloc a jocului există 
puncte neutre, dame, pentru că nu 
prezintă interes și evident nu pot deveni 
teritorii. Dar dame poate fi folosit și în 
deschidere, cînd există două formații 
puternice adverse la o distanță oarecare. 
Nici o parte nu este interesată de acest 
teritoriu liber fiind alte mutări mai bune 
pe tablă, acest teritoriu neutru urmînd a 
fi disputat.

Dame - O altă semnificație se pare a fi 
rău, probabil în sensul de nefolositor.

probabil în sensul de nefolositor.
Dameba - Teritoriu neutru ce urmează a 
fi disputat, sau zonă neutră unde nimeni 
nu mai poate face puncte.
Damezumari - Lipsă de libertăți.
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,  șapte fiind cel mai înalt rang. 
8dan amator se acordă doar în mod 
onorific, fiind probabil mai mult
un titlu decît un rang. Rangurile pot fi și 
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 și titlul 
acordat învingătorului.   

Dango (forma de "gălușcă") - Un grup 
masiv de piese; o formă foarte 
ineficientă, fără ochi și cu puține 
libertăți.
Dantai kachinuki sen – Un turneu pe 
echipe unde  se joacă doar cîte o partidă 
la un moment dat, şi cîştigătorul stă la 
masă pînă pierde.
Dantaisen – Turneu pe echipe.

De (a intra între) - O mutare care intră 
între (împinge printre) două piese 
adverse.

Deiri – Diferenţa de puncte într-o 
poziţie dată dintre rezultatul obţinut 
dacă e albul la mutare, şi cel în cazul în 
care mută negrul primul.
Dokei hanpuku – Superko. Literal, 
repetarea aceleaşi poziţii. Repetarea 
poziţiei întregii table, cu un ciclu al 
repetării mai lung de două mutări, care 
nu e interzisă prin simpla regulă a 
koului. Dacă nici unul din jucători nu e 
dispus să termine repetarea, de regulă 
partida este considerată remiză, sau se 
rejoacă.
Deschiderea Dosaku – Formaţia din 
diagramă a fost folosită de Dosaku în 
partidele cu două pietre handicap. 
Formaţie populară în partidele la 
egalitate, în zilele cînd autorul a compus 
acel dicţionar. Mai e numită şi 
minideschiderea chineză.



Degiri - O secvenţă de două 
mutări, una de împingere, şi una 
care taie.

Eguri -   O semnificaţie ar fi 
distrugerea teritoriului adversar, dar altă 
explicatie mai precisă pare a fi: Invazie 
pe dedesubt. (Literal, a scoate.) 
Frecvent este o mutare care loveşte în

punctul vital al adversarului, 
jefuindu-l de o bază pentru pietrele 
sale. Un exemplu în diagramă.

Fujite (fuji te) - Mutare în plic. Ultima 
mutare efectuată înainte de întrerupere în 
partidele de titlu, partide ce durează mai 
multe zile.
Fukumi - Mutare sau ameninţare 
implicită, (literal, inclusă) dar care nu a 
fost jucată încă.
Fukurami - Umflătură. Mai precis hane 
ce extinde o săritură peste un spaţiu, 
realizînd o formă de V.

Fukure - Vezi fukurami.
Fumikomi - Incursiune. Literal, a păşi 
înăuntru.
Furikawari - Un schimb, troc (mare). 
Folosit preponderent în cazul schimbului 
de teritorii potenţiale. În diagramă 
vedem un exemplu în care negrul oferă 
albului teritoriu pe centrul laturii de jos 
în schimbul teritoriului din stînga.

Furueru - A juca cu extremă precauţie, 
de regulă în încercarea de a păstra 
avantajul deja obţinut . Literal a tremura, 
a dîrdîi.
Fusa - Blocaj. Mutare ce închide pietrele 
adverse. În diagramă, negrul 1 închide 
cele patru piese albe.



Fuseki - Primele mutări ale partidei, 
care de regulă stabilesc influenţa şi 
schiţează teritoriile. Traducerea literală 
este contradictorie în cele două exemple 
date, unul fiind de “pietre împrăştiate“, 
altul de a aranja, ordona pietrele. De 
regulă se consideră că fuseki durează 
pînă începe prima luptă. Deci unele 
partide nu au fuseki deoarece încep lupta 
direct. Mai există termenul japonez 
joban pentru primele mutări ale partidei, 
indiferent dacă există sau nu un fuseki, o 
schiţare a teritoriilor.
Fusenpai - A pierde prin neprezentare. 
Fusensho - A cîştiga prin neprezentarea 
adversarului. 
Fushi - Un defect. Literal, nod.
Fushi wo tsukeru - A crea defecte sau a 
obţine avantaj într-o confruntare.
Futokoro - Literal, sîn.  Spaţiul  interior 
al unui grup ce luptă pentru a trăi. Acest 
spaţiu poate conţine si piese inamice. 
Termenul este folosit aproape exclusiv 
în contextul proverbului : "iki wa 
futokoro o hiroge yo" - Pentru a trăi 
măreşte-ţi burdihanul, spaţiul pentru 
teritoriu.
Gaisei - Influenţă (se mai 
precizează că e exterioară. Personal 
nu realizez cum ar arăta influenţa 
interioară).
Gakari - Forma combinată a lui kakari. 
Mutare de apropiere, vezi ikken-gakari, 
nikken-gakari, etc.

Gakkiri - Solid.
Gambaru - Spirit de luptă.
Ganbaru - A încerca din răsputeri, a 
se angaja total. Presupun că e acelaşi 
lucru ca gambaru, scris diferit, sau 
greşeală de tipar.
Gankei (Eye shape) - Formă de ochi, 
compusă din punctele libere a unui 
ochi. Forma şi dimensiunile unui ochi 
sînt cruciale în ceea ce priveşte 
posibilitatea ca un al doilea ochi să  fie 
format aici. O mutare plasată în punctul 
vital şi care previne formarea a doi ochi 
se numește nakade.
Gekko no iki - Literal viaţă falsă. 
Moonshine life. Viaţă “raza lunii”. O 
poziţie ce a fost cîndva regulamentar 
vie, dar acum este considerată 
regulamentar moartă. 

Vezi diagrama 11 în exemplele de 
confirmare a vieţii şi a morţii în 
regulamentul japonez de Go.

În senseis library este dat şi un exemplu 
de moonshine life mai compact, nu două 
poziţii în zone diferite ale tablei ca în 
exemplul clasic.



Gen-nama - Profit palpabil. 
Literal, bani gheaţă.
Geta - Plasă. Reţea. O metodă de a 
captura o piatră adversă folosind o 
"plasă", practic blocînd căile de 
scăpare. Forma de bază a reţelei este 

Piatra neagră marcată, nu mai poate 
scăpa acum. La negru A, Alb B; La negru 
C, Alb D. Alte exemple, A şi B.

O reţea puţin mai complicată este  
în această diagramă

Gacchiri - Construit solid.
Giri - Formă combinată a lui kiri. 
Tăietură. vezi degiri.
Go-ishi - Piese de Go.

Goban (Board) -  Tablă de joc. Deşi 
termenul de  goban este recunoscut şi 
folosit de jucătorii vestici, mulţi 
vorbitori de limba Engleză îl evită, 
preferînd nativul Go Board, tablă de 
Go, sau simplu board. Oricum, Goban 
este folosit preponderent în alte limbi 
precum Franceza şi Olandeza care poate 
nu au termeni nativi atît de convenabili. 
Uneori termenul este folosit
incorect ca fiind în mod specific o 
tablă japoneză cu picioare. (În 
Japoneză termenul indică o tablă de 
Go de orice tip sau formă. )
Goban-shobu - Un meci de 5 partide.
Gobu -  sau Gobugobu - Meci sau 
rezultat egal.
Godokoro - Godokoro a fost o funcţie 
în conducerea şogunatului creată în 
1603 de către Tokugawa Ieyasu. Primul 
numit a fost Nikkai (Honinbo Sansa). O 
funcţie similară a fost creată pentru 
shogi. Godokoro ( care trebuia să fie un 
Meijin conform unui decret a lui  Sansa) 
era responsabil de conducerea și 
funcţionarea lină  a lumii Goului. Asta 
includea aprobarea promovărilor în 
rang, judecarea disputelor între casele de 
Go, și aprobarea condiţiilor în meciurile 
de provocare (sogo).  De asemenea 



subsidiile plătite de guvernare caselor de 
Go veneau prin godokoro.
Gokaisho - Club de Go comercial.
Gokaku - Oponenţi de valoare egală. 
Termenul mai este considerat şi ca 
rezultat de egalitate.
Goke sau Goki - Bol în care se 
păstrează piesele de Go. 
Go-keishi - Diagramă pe care se 
notează partidele de Go. 
Gokei - Poziţie generală.
Goken-biraki - O extensie de 5 spaţii, 
formația este uşor de invadat, dar este o 
bună schiţare de teritoriu. Această 
extensie poate fi potrivită dacă prima 
piatră nu are nevoie de suport imediat.

Gomahashi-te - Mutare capcană, vezi 
hamete.
Gomoku-nakade -  Mutare care ucide 
un grup cu 5 libertăţi interioare, 
ocupînd punctul vital. Aici translatorii 
s-au cam  bîlbît. Ba e formă de ochi cu 
5 puncte care moare dacă adversarul 
mută, ba e formă moartă de 5, dar 
diagrama arată un gomoku cu punctul 
vital marcat, fără piesă inamică în 
punctul respectiv.

Gosei - Sfînt al Goului, termen 
aplicat lui Honinbo Dosaku şi 
Honinbo Shusaku. Cu o ocazie aplicat 
şi lui Yowa. Acum este numele unui 
turneu al ziarelor japoneze. Vezi şi 

Kisei.
Gote - A pierde iniţiativa, a muta 
ultimul. Mutare care nu necesită 
răspuns. Mutare defensivă. . Pronunţată 
"go-teh".  Literal "mutare următoare". 
Din punctul de vedere al unui jucător, 
descrie oricare din următoarele:
• o mutare care pierde 
iniţiativa, din moment ce nu 
necesită un răspuns imediat al 
oponentului, deci oferindu-i lui 
sentele, iniţiativa. 
• situaţia de a fi pierdut 
iniţiativa, jucînd o mutare sau o 
secvenţă care nu necesită un 
răspuns, deci terminînd în gote. 
• o poziţie, unde a muta 
înseamnă pierderea inţiativei.

Exemplul din diagramă, de sfîrşit 
de joc, ca poziţie este gote pentru 
negru, ca mutări secvenţa    
este gote pentru negru, ca situaţie, 
negrul sfîrşeşte în gote. Deşi gote 
are conotaţii negative, şi mutările 
non-gote sînt de preferat celor 
gote, a juca o mutare gote, nu este 
obligatoriu o greşeală. Orientativ, 
o mutare gote poate fi cea mai 
bună mutare, dacă valorează mai 
mult decît dublu comparativ cu cea 
mai bună secvenţă sente 
disponibilă, prin numărare “deiri” 
a urgenţei, sau simplu, mai mult 
decît a mutării sente prin numărare 
miai.  Acest tip de calcul este tipic, 
sfîşitului de joc, yose.
Gote no sente - Mutare gote cu 
potenţial de mutare sente. Această 
formulare poate lăsa loc interpretărilor. 
Altă formulare ar fi că termenul se 



referă la o mutare care pare gote, dar e 
sente. Altă formulare e că temporar e 
gote, dar urmarea este sente sever. 
Personal aş propune altă formulare, şi 
anume o mutare care e tip gote, luată ca 
secvenţă simplă, unu doi, mutarea în 
sine şi răspunsul imediat, dar sente dacă 
se iau în considerare şi mutările 
următoare în secvenţă, sau poziţia 
modificată în ansamblu. Un exemplu în 
diagramă.

Gozen go - A juca o partidă de Go 
în faţa împăratului (în timpul erei 
edo)
Gukei - Formă proastă.
Guru guru mawashi - "a se invîrti in  
cerc" (în dango).  O serie de atacuri 
care duc la o scară proastă şi la captură. 
A captura un lanţ inamic folosind 
următoarea combinaţie de tehnici: 1 
Sacrificarea unei, sau a mai multor 
piese. 2 presare. 3 scară. În urma 
acestui proces lanţul inamic devine 
greoi. 

În prima diagramă este marcată cu A 
mutarea cu care se poate începe o 
astfel de procedură.

Detalii mai multe la 
http://senseis.xmp.net/?
TurnaroundLadder, unde este 
tradusă mai direct ca scară cotită.

Diagrama doi, un exemplu mai elocvent.

Gusu-sen - În caz de egalitate iei 
negrul. La alegerea culorii. Ca şi 
nigiri, sau chosen.
Guzumi – O formație care deși în 
principiu e proastă, în contextul dat este 
bună. De obicei este un triunghi gol (dar 
cu formă eficientă). Iarăşi termen 
controversat.

Gobase, spune că e o formă bună, 
indicînd J6 în diagramă, spre deosebire 
de celelalte triunghiuri goale. Altă sursă 
spune că e mutarea care formează vîrful 
triunghiului, iar uneori oricare din 
mutările care formează triunghiul. Altă 
sursă spune sec, că e triunghi gol, formă 
ineficientă. Iar gura lumii mai spunea şi 

http://senseis.xmp.net/?TurnaroundLadder
http://senseis.xmp.net/?TurnaroundLadder


că dacă triunghiul are o piesă adversă în 
interior, nu mai este triunghi gol.
Gyaku komi (reverse komi) - Komi 
oferit negrului. Uneori este descris 
implicit prezentînd komiul ca număr 
negativ (e.g, "-6 puncte komi" este 
identic cu "6 puncte reverse komi"). Nu 
este definit explicit în dicţionarele 
folosite de mine, dar din practică aş 
defini reverse komi ca o alternativă a 
handicapului clasic cu piese. La 4 
ranguri diferenţă de exemplu albul va da 
komi negrului 24 de puncte. În caz de 
egalitate după komi, albul cîştigă.
Gyaku-sente - Reverse sente, la fel 
ca gyaku-yose.
Gyaku-yose - Sente invers, adică o 
mutare de sfîrşit de joc, care e gote, 
dar e mutată în locul unde adversarul 
are o mutare sente.
Gyakuten - Răsturnare de situaţie 
în materie de avantaj.

Haba - Lăţime, spaţiu a unei poziţii, 
schiţe de teritoriu, sau porţiune de 
teritoriu.
Hai - A se tîrîi. O mutare ce se tîrăşte pe 
prima sau a doua linie pe sub pietrele 
inamice. 1 şi 3 in diagramă sînt exemple.

Haichaku - Mutarea pierzătoare. În 
comentariile partidelor profesioniste, 
termenul de mutare pierzătoare este 
folosit pentru mutarea la care învinsul 
mai avea încă şanse, dar care a ales o 

mutare clar mai slabă. Ulterior 
cîştigătorul nu a mai făcut greşeli, aşa că 
chiar dacă nici învinsul nu a mai greşit, 
totuşi nu a mai putut recupera pierderea.
Hai-in - Motivul pentru care o partidă a 
fost pierdută.
Haiseki - Formaţie. Aranjament al 
pieselor.
Hama - Pietre capturate, prizonieri. 
Sinonime, agehama, ageishi.
Hamari - A intra într-o capcană. A fi
păcălit.
Hamete - Mutare capcană, jucată în 
joseki. De obicei există un răspuns 
evident, dar care este greşit, răspunsul 
corect fiind mai greu de găsit. Hamete 
nu este o mutare bună pentru că după 
contracarare cu răspunsul corect poziţia 
rezultată este inferioară celei ce ar fi 
rezultat din josekiul urmat corect. 
Termenul este folosit de amatori în mod 
incorect pentru orice tip de mutare 
capcană. Pentru a se califica drept 
hamete capcana trebuie să fie 
provocatoare, ceva ce ar putea păcăli 
chiar şi un jucător de nivel dan amator. 
O capcană tactică banală precum 
inducerea oiotoshi, sau o mutare slabă la 
care adversarul ar putea răspunde 
incorect, nu este hamete.
Hamete wo yaburu - A contracara un 
hamete şi a obţine un rezultat bun.
Hana yori dango -  Un vechi proverb 
japonez, care ar putea fi tradus în modul, 
faima e plăcută, dar ceva în buzunar ar fi 
mai bine ('hana' = floare, 'dango' = 
'japanezul dulce' și 'yori' = 'decît')
Hanami-ko – Ko unilateral, numit si 
picnic ko. Literal, ko de forma unei flori. 
Un ko care pentru un jucător este foarte
important, pierderea lui fiind un 
dezastru, pe cînd pentru celălalt 
pierderea ar fi minoră, de regulă 
jumătate de punct.



Hanami ko, evocă natura lipsită de griji a 
tradiţiei hanami, literar, admirarea 
florilor. În diagramă un exemplu în care 
albul ar fi putut alege să trăiască cu 4 
după 1, dar cu 2, 4 riscă totul într-un ko 
în doi paşi.
Un al doilea exemplu, în care alb 1 
pornește un hanami ko, unde negrul 
după ce cîștigă koul, conectează la C1, 
deci nu provoacă mare pagubă albului, 
dar dacă pierde, colțul său este ruinat. 

Hana-roku - Formă cu şase puncte 
interioare,

precum cea din diagramă, care poate fi 
ucisă cu o mutare în centru. Literal, 
floare şase, în engleză cunoscută şi ca 
iepurescul şase.
Hana-zuke - sau Hana-tsuke A juca în 
capătul unui şir de pietre inamic sau 
conexiune la un capăt. În engleză 
cunoscut ca tesuji pe nas, sau 
ataşamentul pe nas. Este o mutare adesea 
ignorată de începători. În diagramă, 
mutarea 1 elimină una din cele trei 
libertăţi ale albului, făcînd miai din A şi 
B. Albul poate încerca hane la C sau D, 
dar de regulă atari la B sau A, este un 
răspuns eficient. Acest tesuji este numit 
uneori incorect ataşamentul pe cap.

Hane - O mutare de extindere în 
diagonală jucată în contact cu o piesă 
adversă. Cred că e termenul explicat în 
cele mai diverse moduri. Am mai dat 
traducerea unei definiţii completată cu 
explicaţii personale în ProGo nr 15, unde 
am tradus minidicţionarul prezent în 
orice BGJ, şi o variantă la sinonimul 



bane. Altă variantă: O mutare diagonală 
care se “îndoaie”, literal “sare” sau poate 
arcuieşte, în jurul unei piese adverse. 
Oricum, nu ştiu dacă un începător poate 
înţelege noţiunea fără a vedea poziţia pe 
tablă, aşa că diagrama e cea care 
contează. 

Alb 1 este hane.
Un al doilea exemplu:

Negru 1 este hane.
Hane age (substantiv) - hane ageru
(verb) – Un 'hane' de tip special. A în 
diagramă.

Nu se precizează ce este acel special.
Hane-dashi - Hane în exterior, este una 
din definiţii, dar care nu prea spune 
nimic clar, ba chiar contrazice traducerea 
engleză a proverbului: La o keima tsuke, 
răspunde cu un hane dashi, adică hane 
interior, sau “hane prin” Acum că s-a 
creat confuzie completă, privim

diagrama şi pricepem. Hane dashi, este o 
variantă a lui hane în care o piatră 
adversă este în zonă pregătită să taie. 
Această mutare este jucată pentru a 
obţine ceva avantaj tactic, pentru că 
strategic este o mutare proastă din 
moment ce oferă adversarului tăietura 
ideală.

Strategic bine ar fi fost hane la A. Alt 
exemplu:

Hane-kaeshi - Contra-hane.  Hane jucat 
ca răspuns la alt hane, Alb 2, şi Negru 2, 
ca răspuns la 1 în cele două diagrame 
sînt exemple.



În următoarea diagramă este altă 
posibilitate, Negru A şi Alb B.

Hane kiri - hane şi apoi tăietură
(încrucişată).
Hane-komi - Hane între două pietre. 
Mutare care plasează un hane între două 
piese adverse. Combinaţie între hane şi 
warikomi. 2 în diagramă.

Hane nobi - Combinaţie de un  hane şi o 
extindere (de la piatra hane).

 
Hanetsugi -  Hane tsugi - combinaţie de 
un  hane şi o conexiune. 

În diagrame 1 hane şi 3 conectează.

Hane-tsuki - Atac la burtă. Termen 
insuficient explicat, găsit doar în una din 
cele 4 surse. Am copiat explicaţia ca 
atare. În plus văd că harazuke este 
definit tot ca atac la burtă, dar din 
diagramele aferente nu se vede că ar fi și 
vreun hane. 
Shita-hane - Hane dedesubt. Idem, dar 
noţiunea pare mai evidentă.
Hangan - Jumătate de ochi. Ochi 
potenţial în gote. Loc unde poate fi făcut 
un ochi în gote.
Hanguk Kiwon - Asociaţia Coreană de
Go.



Han-ko - Literal, jumătate de ko. Ko în 
care se luptă doar pentru un punct. 
Valorează jumătate de punct în sensul că 
este nevoie de o mutare pentru captură, 
şi o mutare pentru conectare, deci 
punctul obţinut se împarte la cele două 
mutări folosite. Valorează un punct la 
numărătoare deiri, şi o treime de punct la 
numărătoare miai.
Han-moku - Jumătate de punct.
Hanmoku-shobu - Partidă decisă la 
jumătate de punct.
Hansen - Imparul ia negru. Impar - 
Negru. Se spune cînd se aleg culorile. 
Vezi nigiri, compară cu kisu-sen.
Hara-zuke - Harazuke - Hara tsuke – 

Definit şi ca atac la burtă. Dar deşi 
evident poate fi luat şi ca atac, restul 
dicţionarelor îl definesc drept ataşament 
la burtă.
Trei exemple în diagrame. Este evidentă 
noţiunea dacă vedem piatra de deasupra 
ca fiind capul. Atacul la burtă poate fi 
foarte eficient pentru a trăi, conecta, 
captura, izola sau penetra.

În ultima diagramă, poziţia îi poate crea 
albului dorinţa de a muta la A sau B, 
ambele putînd fi puncte vitale. 

Dar chestia interesantă a
mutării 1, este că îi ia negrului o 
libertate, şi transformă cele
două puncte vitale A şi B în miai, 
permiţînd albului să îl ocupe pe cel lăsat 
de negru. În situaţiile în care ambele 
puncte sînt utile, mutarea este un 
puternic tesuji.
Hasami (mutare cleşte) - O mutare care 
nu mai permite extensia pe nici o parte a 
adversarului, împiedicîndu-l să îşi facă o 
bază ideală. (vezi basami)

Hasami-kaeshi - Un cleşte jucat ca 
răspuns la alt cleşte. Contra cleşte.

Alb 2 în diagramă presează piatra neagră 
marcată contra pietrei albe marcată.



Hasami-tsuke - Atașament-cleşte. 
Mutare în contact care prinde în clește.

Hashiri - Literal a fugi. A pătrunde sub 
poziţia adversarului cu o mutare  keima, 
săritura calului. Identic cu suberi.

 
Hataraku - Eficienţă. Colaborare între 
piese. Este foarte important ca pietrele să 
conlucreze. Fiecare piatră plasată trebuie 
nu numai să fie eficientă, dar trebuie 
avută grijă ca pietrele deja plasate pe 
tablă, să conlucreze cu noua piesă 
plasată.
Haya-go - Partidă rapidă. Partidă jucată 
intr-un timp scurt. Bliţ.
Haya-iki - A face viaţă rapid.
Hazama: O definiţie prezintă scurt 
noţiunea ca fiind punct de echilibru 
(presupun că e o greșeală), iar alta spune 
că este deschiderea lăsată de o extindere 
diagonală peste un punct, numită hazama 
tobi.
Hazama-tobi - Aici toată lumea e de 
acord. Săritura la distanţă de o 
intersecţie pe diagonală. Identic cu 
chikiri tobi. Are un defect evident 
permiţînd adversarului să separe cele 
două piese dar poate fi o mutare 
puternică în anumite circumstanţe. Mai 

este numită şi mutarea/săritura/pasul 
elefantului, pentru că în şahul chinezesc 
elefantul se mută în acest mod.

Hazusu - Termen rar întîlnit, tradus 
probabil nefericit ca ferire sau retragere, 
aşa că ma voi limita la a prezenta 
diagrama. După Negru 1, alb 2 este 
hazusu. Albul preferă să cedeze negrului 
ceva teren, decît să facă evidenta dar 
greoaia extensie la A, sau hane la B, care 
l-ar invita pe Negru să joace C.

Hebo - Neîndemînatec. Folosit in 
expresii precum hebo go, joc de 
începător. La fel ca heta. Cîrpăceală.
Hebokosumi - Diagonala pămpălăului, 
se referă la o mutare diagonală 
ineficientă precum în diagramă unde o 
împingere la A, sau o săritură ar fi fost 
mai bine. Evident, piesele nu pot fi 
tăiate, dar pot sfîrşi ca un triunghi gol, 
pot fi ţinta unui atekomi, pot suferi din 
lipsa de libertăţi, se mişcă prea încet, sau 
pur şi simplu mutarea e lipsită de 
vigoare.



Hebo suji - Stil prost.
Hekomi - Scobitură. Negru 1 în cele 
două diagrame este singura cale a 
negrului de a trăi.

Hen - Margine, latură a unei table de
Go,  uhen-dreapta, sahen-stînga, johen- 
sus, şi kahen-jos.
Henka - Variantă.
Heta - Neîndemînatec, slab. Se referă la 
o mutare slabă sau un jucător slab. La fel 
ca hebo.
Hijo shudan - Măsură urgentă.
Hiki - Retragere. În diagrame, 1 e 
mutare de retragere către piatra marcată.

Hikkuri-kaeshi - hikuri kaeshi -
Una din definiţii ar fi secvenţă auto-
reversibilă. dar care nu prea înţeleg ce 
vrea să spună.  Mai precis ar fi inversare, 
sau manevră de rotire. Literal, 
răsturnare. Secvenţa din diagramă este 
cunoscută ca hikkuri-kaeshi joseki. 
Începînd cu 1 în stînga, albul îşi roteşte 
piesele obţinînd o poziţie în dreapta. 
8 la 1.



 
Hikui - Jos, scund.
Hiraki - Extensie pe linia a 3-a sau a 4- 
a, sărind 

peste cel puţin un punct. Literal, 
deschidere. Exemple în diagramă. 
Negru 1 şi 11 şi alb 4, sînt
extensii peste 2 spaţii, niken-biraki, alb 8 
ikken-biraki, extensie peste un punct, alb 
6 sangen-biraki, extensie peste 3 puncte, 
negru 3, este o extensie peste patru 
puncte și negru 5 o extensie peste cinci 
puncte, ambele de la piatra din dreapta 
sus.
Hiraki zume - Extensie dar în acelaşi 
timp şi mutare ce se opune unei pietre 
adverse.

Hiroi - Vast. Pe scară largă. 
Hisei - A fi în urmă în partidă. 
Hisso no pointo - hissoten - Punct
cheie.
Honinbo - La origine, numele unei 
pagode localizată în campusul templului 
Jakkoji din Kyoto, ulterior folosit ca 
nume moştenit de liderul uneia din cele 
patru şcoli de Go din perioada Edo, în 
prezent un titlu obţinut de învingătorul 
unui turneu sponsorizat de un ziar 
japonez.
Hon-ko - Ko real, direct. Ko ce poate fi 
închis după ignorarea unei ameninţări 
adversare, în contrast cu koul dublu, 
koul în mai mulţi paşi sau ko multiplu. 
Compară cu yose-ko, nidan-ko, etc
Honsen - Turneu japonez de 
selecţionare a jucătorilor profesionişti.
Honsuji - Stil corect. O mutare tactică 
corectă.
Honte - Mutarea adecvată într-o anumită 
situaţie, deşi poate părea lentă. O mutare 
solidă care lasă slăbiciuni puţine în 
urmă, sau chiar deloc. Deşi poate părea 
pasivă sau defensivă, nu este deloc 
pasivă sau pur defensivă. De fapt dacă o 
mutare nu conţine un scop, sau o 
ameninţare, nu este honte. Opusul lui 
honte este zocushu, sau usote.
Horikomi - hori komi -  Piatră jucată 
special cu intenţia de a fi sacrificată, în 
scopul reducerii libertăţilor unui grup 
advers, sau falsificarea de ochi. Pentru 
exemple vezi 'oi otoshi' sau 'uttegaeshi'



Hoshi - Puncte stea.  Oricare din cele 9 
puncte de pe tablă marcate.  Pe aceste 
puncte se plasează pietrele de handicap. 
Intersecţiile 4X4, 10X4 şi centrul.
Hoshi-shita - Sub unul din cele 8 hoshi 
de pe laturi. Una din surse se referă doar 
la punctul 3X10.
Hoshi-waki - hoshi-yoko - Lîngă un 
punct hoshi, 4X9, 4X11.
Hosoi go - O partidă cu multe grupuri, şi 
o mulţime de situaţii complicate 
răspîndite pe toată tabla.
Houkou -  Termen nesigur, pare a fi 
direcţie.
Ichiban tenaori - A schimba numărul 
de pietre handicap după fiecare partidă.
Ichigo-masu - Pătratul dulgherului. 
De fapt mai precis s-ar traduce 
colţarul dulgherului, pentru că grupul 
de 5 piese ce înconjoară colţul, 
seamănă cu respectivul instrument.

Igo - Numele oficial al jocului de Go. 
În traducere directă, joc de tablă de 
înconjurare.
Ijime - În traducere directă, a tracasa, a 
oprima, dar în Go termenul se referă la 
mutările sente gratuite pe care le 
obţinem jucînd împotriva poziţiilor 
slabe.
Ikasu - (1) A forţa pe oponent să îşi facă 
grupul viu (2) A îl lăsa pe oponent să 
trăiască.
Iki - Viaţă, viu.
Ikiru - La fel ca iki, viu.
Ikken - Prefix care înseamnă un

spaţiu. O deschidere de un spaţiu între 
pietre, aşa cum se vede din definţiile 
următoare.
Ikken-basami - Mutare în cleşte la 
distanţă de un spaţiu.  A şi B  negre în 
diagramă.

Ikken taka basami - Mutare în cleşte 
înaltă la distanţă de un spaţiu. Deasupra 
lui A sau B în diagrama de mai sus.
Ikken takagakari - Mutare înaltă de 
apropiere de o piesă aflată în punctul 
3X4.

Ikken-biraki - Extensie la distanţă de 
un spaţiu.
Ikken-jimari - ikken shimari - 
ikken zimari  Închidere a unui colţ cu 
două pietre în punctele 3X4 and 5X4. 
Este tare către centru, dar slabă pe 
latură datorită punctului (7X3), A în 
diagramă, care ocupat de adversar, 
permite pătrundere la B sau chiar C.

Ikken-tobi: Extensie de un singur punct. 
Săritură peste  un punct de la o piatră proprie



Două proverbe care fac referire la 
această mutare sînt:

-Foloseşte kogeima (săritura calului 
mică) pentru a ataca, şi ikken tobi pentru 
a te apăra.

-Ikken tobi nu este niciodată o mutare 
greşită.

După părerea mea al doilea proverb 
trebuie privit conştientizînd că 
proverbele sînt valabile în majoritatea 
cazurilor, dar mai există şi excepţii.

Ikko - O singură ameninţare de ko.

Ikkyoku - O partidă. (De Go).

Ikkyu - de primă clasă. În 
clasificarea jucătorilor, 1 kyu.
Imi - Semnificaţie, implicaţie, nuanţă.
Inaori - A apăra cu agresivitate, în loc
de a abandona un grup, sau a încerca o 
scăpare în exterior.
Inchiki-te - O mutare capcană, o 
şmecherie. Vezi şi hamete şi 
damashi- te.
Insei - Student (al unui ki in) pentru 
adeveni profesionist.
Inu no kao - O mutare în săritura 
calului, în laterală unei formaţii ikken 
tobi, cele trei piese marcate din 
diagramă. Literal, faţă de cîine. De 
regulă este o formă bună, dar în 
exemplul din diagramă este îndoielnic 
datorită poziţiei celorlalte piese. La fel 
ca tokkuri.

Ippo-ji - Ippoji - Un teritoriu (singurul)
mare. O suprafaţă mare.
Ippon-michi - Secvenţă forţată. Cale 
dreaptă, fără bifurcaţii.
Ishi-no-shita - Pe sub pietre; un tesuji. O 
tactică de sacrificiu şi (re)captură a unor 
pietre, implicînd citirea secvenţei (pe sub 
pietrele ce vor fi capturate)
într-o poziţe evident modificată, cu 
pietre mai puţine.

În diagramele următoare secvenţa e 
completă cu 9 în dreapta lui 6 capturînd 
cele două pietre albe pentru al doilea 
ochi. 
 



Ishi - O singură piatră. 
Isoganai - Care nu e urgent. 
Ishidate - Termen folosit mai rar, 
aşezare a pieselor, posibil cu 
semnificaţia de deschidere.
Ishi no nagare - Curs natural al jocului, 
dezvoltare armonioasă de ambele părţi.
Isuji - Stil greşit. Antitesuji.
Itaroku - Grup viu cu şase puncte, două 
rînduri a cîte trei.
Itte - O mutare, singura mutare.
Itte-gachi - A cîştiga o luptă 
pentru captură la diferenţă de 
o mutare.
Itte-ko - Ko direct,
Itte-make - A pierde o luptă, 
captură, la diferenţă de o mutare.
Itte-yose-ko – Ko în doi paşi în 
care o parte trebuie să ignore două 
ameninţări de ko.

Ji - Teritoriu. Uneori 
termenul poate fi interpretat 
ca bază, sau spaţiu de ochi.
Ji Dori Go - Un termen (ironic) 
pentru "jocul la teritoriu". O 
sursă precizează că ambii jucători 
abordează jocul la teritoriu.
Ji ni karai - Stil strîns de joc la 
teritoriu.
Jiai - Echilibru teritorial.
Jigo - Partidă terminată la 

egalitate de puncte. (fără 
komi)
Jigo-ishi - Partidă care se 
aşteaptă să se termine foarte 
strîns la o diferenţă nu mai mare 
de un punct.
Jigankire make - A pierde la timp. 
Dar şi, limită de timp fixă, (fără 
supliment), în care trebuiesc 
efectuate toate mutările.
Jikan tsunagi - Mutare de ceas. 
Mutare făcută în byoyomi pentru 
a evita pierderea la timp.
Jikyusen - Întrecere de rezistenţă.
-jimari - Forma combinată a lui 
shimari, două pietre ce închid un 
colţ.
Jinchi – Teritoriu.
Jingasa - Piramidă formată din 
patru piese.

 Literal cască de tabără. O formă 
proastă clasică. O formă 
extraordinar de proastă datorită 
celor două triunghiuri goale din 
punctele A şi B.
Jingasa nakade  - 

Formă de ochi, 4 puncte în 



piramidă care nu asigură viaţă 
dacă adversarul mută în centru. 
Punctul A în diagramă.
Jirihin  -  Pierzînd puţin cîte 
puţin,  rămînînd  din ce în ce  în 
urmă. A pierde  fără a încerca  să 
recupereze.
Jisatsu - Sinucidere, sau 
autocaptură. Mutare cu care 
jucătorul îşi lasă un grup de piese 
fără libertăţi deşi nici un grup 
advers nu rămîne fără libertăţi.

Exemplu, alb A în diagramă 
Sinuciderea este interzisă în 
regulamentele japonez şi chinez, 
dar permisă în alte regulamente 
precum Ing, Neozeelandez
sau Tromp Taylor. De remarcat că 
e vorba de cel puţin două piese 
pentru că o singură piesă nu ar 
schimba poziţia şi ar echivala cu 
un pass.
Jissen - Joc efectiv, comparat cu 
o variantă posibilă, nejucată.
Jitsuri - Teritoriu, puncte sigure. 
Altă sursă spune profit. Compară 
cu gaisei, influenţă. În diagramă 
negrul a
obţinut jitsuri şi albul gaisei.

Jitsuyo - Termen folosit pentru 
piesele din scoică de uz zilnic. 
Calitate mai ridicată fiind tsuki şi 
yuki.
Jiyu okigo - Partidă la handicap 
în care pietrele pot fi plasate 
oriunde pe tablă de către 
jucătorul cu negrele.
Joban - Stadiul de început al 
partidei. 
Jochaku - O mutare inutilă, 
redundantă. 
Johen - Partea superioară a 
tablei.
Joryu kishi - Jucătoare 
profesionistă de Go.
Joseki -  (mulţumitor pentru 
ambele părţi): Secvenţe de mutări 
echilibrate, care duc la rezultate 
mulţumitoare pentru ambii 
jucători. De regulă secvenţe de 
deschidere în colţuri.
Josen  - A juca  cu negrele în toate 
partidele.  Handicap pentru o 
diferenţă de 2 ranguri la nivel dan.
Jozu - Literal îndemînatec, 
priceput. În perioada Edo 1603 - 
1808 un jucător 7 dan era privit ca 
jozu.
Jubango - Meci de zece partide.
Judan - Titlu obţinut în urma 
cîştigării turneului cu acelaşi 



nume organizat de un ziar 
japonez. Literal 10 Dan.
Junkan ko, Jun Kan Ko  - Ko 
ciclic, circular. O formă rară de 
superko vezi dokei hanpuku. În 
diagramă koul va cicla prin 
captura repetată a două pietre de o 
parte sau de alta.

În diagramă alb A porneşte un ko 
ciclic.
vezi diag 18b în Comentariile 
Regulamentului Japonez.
Jun meijin - Aproape meijin. În 
era Edo un jucător 8 dan era 
privit ca aproape meijin.

Kabe - Un zid. 

Kabe-zeme  - Atac asupra unui zid opus.
Kabuseru - A acoperi. La fel ca boshi. 
Kachi - A cîştiga.

Kachikiru - A cîştiga o partidă deja

cîştigată.
Kachi-make - A cîştiga sau a pierde.
Kachinuki-sen - Turneu de tipul cîştigă 
şi continuă, în care între două echipe se 

joacă doar o partidă la un moment dat, şi 
cîştigătorul  rămîne la masă. Învinsul 
este înlocuit de următorul din echipa sa.
Kado - Punct diagonal deasupra  sau 
sub o piatră opusă.
Kado -  Unghi, colţ.
Kadoban - Partidă care pierdută va
termina meciul, sau se va trece la un 
număr diferit de pietre handicap. Literal 
partidă de cotitură, decisivă.
Kageme -  Ochi fals. Altă sursă scrie 
Kagame. Deci ori sînt variante ale lui 
kake-me, ori greşeli de tipar.
Kahen - Partea inferioară a tablei.
Kaisho - Victorie lejeră.
Kakae - Strînsoare. O mutare 
care dă atari unei singure piese 
adverse.

Kakari sau gakari – O mutare de 
apropiere ce atacă o singură piatră 
adversă dintr-un colţ. 
În diagrame punctele A-D sînt punctele 
uzuale de apropiere de o piatră în 4X4, 
sau 3X4. 



Kakarippanashi - Termen adăugat cu 
semnul întrebării. Posibil să însemne 
kakari fără continuare. 
Kake - A împinge în jos,  a presa. 
Literal, a acoperi. 1 în diagramă este un 
exemplu.

Kake-go - Partidă cu  miză, (ce se joacă 
pentru premiu)
Kake-me - Ochi fals. Libertate 
interioară, dar care nu funcţionează ca 
ochi pentru că una sau mai multe piese 
vor putea fi puse în atari.

Kake-me iki - A trăi cu un ochi fals.

Kake-tsugi - Conexiune diagonală. 

Literal, conexiune atîrnată. Mai este 
numită şi gură de tigru, sau conexiunea 
tigru, sau conexiune deschisă. Putînd fi 
atacată este considerată conexiune 
vulnerabilă.

Kakugen - Proverb. Privind Goul, este 
un proverb care exprimă un principiu 
strategic sau tactic.
Kakutei ji - Teritoriu sigur 100%.
Kamae - Poziţie. Literal, structură. 
Altă sursă precizează că e vorba de 
formă globală/la nivel mai extins, 
exemplu sanrensei, sau un shimari şi 
o extensie.
Kamaeru - A face poziţie. A apăra 
împotriva unui eventual atac sau 
invazie.
Kame no ko - Forma pietrelor ce au 
capturat două pietre adverse.

Carapace de broască ţestoasă. În 
diagramă prima poziţie este carapace de 
broască. A doua nu mai este datorită 
pietrelor marcate, acelaşi lucru dacă sînt 
prezente piese negre în punctele a sau b. 



Este considerată ca fiind o poziţie foarte 
avantajoasă şi este evaluată la 60 de 
puncte. În diagrama a doua este indicată 
o secvenţă care produce această poziţie.

Cu extensia 8 este numită 
carapace de ţestoasă cu coadă.
Kame no ko no shippo tsuki - 
Carapace de ţestoasă cu coadă.

Kami tori - Mutare ce capturează dar 
produce şi altă pagubă. În diagramă, 
Alb 1 capturează o piesă dar slăbeşte 
şi poziţia negrului.

Kamo - Adversar ce nu crează 

probleme.
Literal raţă.
Kaname ishi - Pietre cheie. 
Pietre tăietoare.
Kanchaku - Mutare reţinută. Opus 
noţiunii de mutare exagerată.
Kanetsugi - Mutare care apără contra a 
două tăieturi. În diagramă, 1 apără 
contra tăieturii de la a, dar şi contra 
eventualei tăieturi la d, dacă albul mută 
b, şi negrul închide la c.

Kannon-biraki - Formaţia fluture.

 Literal uşă dublă, uşă franţuzească. 
Exemplu în diagramă, dar de regulă nu 
este o poziţie bună pentru că albul poate 
invada în A, şi trăi.
Kanpai - Înfrîngere completă. 
Înfrîngere zdrobitoare.
Kanroku-gachi - Victorie 
previzibilă a unui jucător de rang 
superior.
Kansai Ki-in - Asociaţia de Go a 
Japoniei de vest, corporaţie cu baze în 
Nagoya şi Osaka, cu peste 100 de 
profesionişti activi.



Kansho - Victorie completă. A 
cîştiga convingător. Altă versiune, a 
admira artă. Plăcerea provocată de 
urmărirea unei partide frumoase.
Kanso - Analiza partidei după 
încheierea acesteia, post mortem.
Karai - Strîns, orientat teritorial. fără 
compromisuri. Literal, iute, cu sensul 
de condimentat. Conservativ, referitor 
la ranguri. Altă versiune, mutare 
precisă. (aji- karai, poziţie care nu 
conţine aji)
Karami -  Separare. Atac dublu. 
Desparte şi 
cucereşte. A ataca două sau mai 
multe grupuri în acelaşi timp. 
Secvenţa din

diagramă este un exemplu. Negru 1 
atacă ambele grupuri, de jos şi de 
sus. După încheierea secvenţei cu 
11, cele trei piese albe marcate vor 
avea dificultăţi în a face doi ochi.
Karui - Uşor, flexibil. O singură 
mutare folositoare pentru o formă 
flexibilă.
Karui ishi - Pietre uşoare. Pietre cu o 
formă uşoară, flexibilă, care pot fi 
apărate fără probleme, sau piese care 

şi-au îndeplinit misiunea şi pot fi 
abandonate fără urmări negative. Cele 
trei pietre
marcate din diagramă sînt un exemplu. 
Sînt pietre uşoare pentru că adversarul 
deja a
răspuns la ele mutînd în teritoriu. 
Compară cu omoi ishi.
Karui katachi - Formă flexibilă.
Kasu-ishi - Piese neimportante. 

Literal piese gunoi. Exemplu în 
diagramă, cele trei piese albe  sînt 
piese gunoi, şi dacă negrul decide să 
le taie cu 3, albul le abandonează şi 
îşi face un puternic zid în exterior 
folosindu-se de ele.
Kata - Umărul unei pietre, punct 
diagonal deasupra unei piese. Negru 1, 
şi A sînt kata pentru piesa albă din 
diagramă. Altă semnificaţie ar fi formă. 
model.



Katachi -  Formă a pietrelor, de 
regulă sugerînd forma corectă. Altă 
formulare, calitate a unui grup de 
piese de aceeaşi culoare, calitate ce 
poate fi influenţată de piesele 
adverse.
Kata meru - A întări, a face o 
poziţie solidă.
Kata-sente -  Sente unilateral. 
Poziţie  în care numai o parte poate 
juca în sente.
Kata-tsugi - O conexiune solidă. 1 în 
diagramă
conectează solid cele două pietre 
marcate.
Compară cu kake-tsugi, şi keima-t-
sugi.

Kata-tsuki - (lovitură la umăr): O 
mutare pe diagonala pietrei 
adversarului, atac de deasupra la 
umărul unei pietre inamice. Piesa 
albă  în diagramă este un exemplu.

Katsura - Varianta japoneză a 
arborelui lui
Iuda, creşte în Hokkaido, în nordul
Japoniei, lemnul său fiind unul din cele 
mai folosite în fabricarea de table de Go.
Kattarui - Lipsit de energie, moale, 
copt doar pe jumătate.
Katte-yomi - Analiză optimistă, 
confundarea dorinţelor cu 
realitatea.
Kawari -  Compensaţie.
Kaya - Torreya nucifera, nucşoara 
japoneză, creşte preponderent în 
sudvestul Japoniei şi este folosit pentru 
confecţionarea gobanurilor de calitate 
superioară.
Keima -   Extensie în forma mutării 
calului  din şah.  În diagramă 1 este 
mutarea calului mică, kogeima, în raport 
cu piatra  marcată,  iar  3,  este  ogeima, 
mutarea calului mare.

Keima-gake - Mutarea calului jucată 
diagonal deasupra unei pietre inamice 
vezi diagrama.



Keima-kakari - Sau keima gakari, 
apropiere de o piesă inamică (din 3X4) 
sub forma săriturii calului.

Keima no fundoshi - Termen 
împrumutat din shogi, care se 
referă la o keima cu dublă 
ameninţare. Negru 1 în diagramă 
este un exemplu clasic. Permite 
negrului să taie la A sau B. 
Literal, chiloţii mutării calului.

Keima shimari, sau Keima jimari – 
 Formaţie de două pietre în săritura 
calului, ce înconjoară un colţ.

Un exemplu în această diagramă 
împrumutată de la un alt termen. Cele 
două pietre negre sînt keima shimari.

Keima-tobi - Mutare de 
extindere către centru folosind 
keima.

Keima-tsugi – Conexiune 
folosind keima.  În diagramă 
negru 1 protejează punctul
de tăiere A.



Keima-watari - Conexiune la 
marginea tablei folosind keima. 
Altă sursă spune că e vorba de 
conectarea a două grupuri de piese, 
ex în diagramă.

Keisei - Starea jocului, cine 
cîştigă, şi cu cît.
Keisei fumei - Poziţie  în care 
este neclar  cine  are 
conducerea.  Poziţie  prea 
strînsă  pentru a  da  un 
pronostic.
Keisei handan - Analiză 
poziţională, evaluarea 
stării jocului, estimarea 
echilibrului teritorial.
Keise wo sokoneru - A 
rămîne în urmă, literal a îşi 
ruina poziţia.
Kenka-komoku - Poziţie de 
deschidere, în care jucătorii 
ocupă punctele 3X4 opuse, de 
exemplu negru 3X4, şi alb 17X4. 
compară cu mukai-komoku.
Kenri - Termen adăugat cu 
semnul întrebării, explicat ca 
drept. Şi în japoneză are această 
semnificaţie, mai precis 

privilegiu. Dar nu văd care ar fi 
privilegiul relativ la Go.
Kento - Intuiţie. Estimarea celei 
mai bune căi de joc atunci cînd 
poziţia este prea complexă 
pentru a putea fi analizată 
complet.
Keshi - Eliminare, anulare. 
Reducere a teritoriului 
jucînd de deasupra. Literal 
răzuire.

În diagramă negrul porneşte să 
schiţeze un teritoriu imens în 
sfertul din dreapta sus. Alb 1 este 
un exemplu de keshi pentru că 
limitează posibilităţile de 
extindere a teritoriului negru.
Ki - Vechiul nume al Goului.
Kiai - Spirit de luptă, sfidare 
cu sens pozitiv.
Kiai gaki - A avea un kiai 
superior, a cîştiga la kiai.
Kiai make - Kiai inferior.
Kibin - Rapid, agil, la timp.



Kibishii - Sever, (cu sensul 
de fără compromisuri).
Kido - Calea (spiritul) Goului.
Kifu - O partidă notată, sau 
manual de Go în sensul clasic.
Kifu - Stil de joc.
Ki-in - Asociaţie de Go.
Kikasare - A fi forţat. Opusul lui 
kikashi.
Kikashi - Mutare care nu poate fi 
ignorată, şi care aduce un avantaj, 
chiar dacă nu are o urmare 
imediat. Un exemplu în diagramă. 
Negru 1 îl obligă pe alb să 
răspundă la 2, şi secvenţa îl 
avantajează pe negru.

Altă variantă:  O mutare care 
forţează, de obicei făcută în afara 
cursului jocului. Adesea i se 
răspunde, iar după aceea este 
ignorată, pentru a fi folosită mai 
tîrziu în partidă. Noţiunea de 
kikashi este foarte subtilă. 
Kikashi este sente, dar nu orice 
sente este kikashi. O mutare este 
kikashi atunci cînd aduce mai 
mult profit celui ce a efectuat-o, 
comparativ cu profitul adus de 
răspunsul la kikashi pentru 
adversar. Deseori profitul 
măsurîndu-se în fracţiuni de 

punct. Profesioniştii devin foarte 
sensibili în ceea ce priveşte 
kikashi, şi în analizele post 
mortem, a decide dacă o mutare 
este sau nu kikashi devine 
deseori subiectul unei dezbateri.
Kiki - Ameninţare. Punct în care 
un jucător poate muta în sente, 
sau care pregăteşte alte 
ameninţări. (Kiki, substantiv, 
kiku verb. privilegiu unilateral.)

Alb A este privilegiul albului, 
pentru că negrul trebuie să apere 
la B, după care albul poate viza C 
sau D.
Kiku - Care urmează să fie sente.
Kimari-te - Mutare evidentă. Sau, 
mutare care poate decide partida.
Kimeru - A juca o mutare în loc 
de a o păstra pentru mai tîrziu. 
Literal, a decide.
Kimete - Mutare care decide 
partida.
Kimeuchi - A stabiliza, a îngheţa 
poziţia.
Kinjo-ko - Ameninţări de ko 
învecinate. Vezi soba-ko.
-kiri - sufix care semnifică 
întregire, finalitate, ca în termenii 
nobikiri, orikiri zomikiri, 
uchikiri, etc.
Kiri - Tăietură. De regulă se 
foloseşte pentru piese aflate în 



contact. Alb 1 în diagramă este 
o tăietură, separînd două piese 
negre.

Kiri - Principiile Goului, teoria 
Goului.
Kiri-chigae - Kirichigai - 
Tăietură în diagonală, în cruce. 

Kiri-kaeshi – Contratăietură. O 
tăietură ca răspuns la altă tăietură.  În 
diagramă albul taie la 1 dar ca 
răspuns negrul taie la 2 transformînd 
poziția într-un ko.

Kirikomi - A tăia în interiorul 
teritoriului inamic, ceea ce normal 
implică un
sacrificiu.

Kiri-nobi - Tăiere şi extindere.
Kirin no kubi - Literal, gîtul 
girafei. O
săritură peste trei spaţii din 
centrul unui grup de două 
piese aflate la un spaţiu 
distanţă.



Kiritoru - A separa şi a captura.
Kiroku-gakari - Cel ce notează 
partida în meciurile de top.
Kiryoku - Tărie de joc.
Kisei - Sfînt al Goului. Variantă a 
lui
Gosei. Termen dedicat lui Honinbo 
Dosaku şi Honinbo Shusaku, şi 
anterior lui Yowa. Acum este 
numele unui turneu sponsorizat de 
presă.
Kishi - Un jucător profesionist de 
Go sau
Shogi.
Kishu - Mutare diabolică.  Se mai 
pronunţă onide.
Kishou - Mutare remarcabilă, 
raritate, dar mai slab decît 
myoshou. Termenul e prezentat 
cu semnul întrebării.
Kisu-sen - Impar ia negrul. 
Impar-negru. Se spune la 
alegerea culorilor. Vezi şi nigiri, 
la fel ca han-sen.
Kizu - Defect. Literal rană. Se 
referă la un defect în poziţia 
cuiva.
Ko - Poziţie în care se poate 
captura şi

recaptura la nesfîrşit cîte o piesă. 
Exemplu în imagine.  În grupul din 
stînga există o piesa albă în atari.

După ce negrul capturează această 
piesă, propria sa piesă va rămîne în 
atari, rezultînd poziţia din dreapta, 
şi dacă albului i-ar fi permis să 
captureze, poziţia ar recicla la 
nesfîrşit, pentru că şi albul va 
captura, revenind la poziţia 
iniţială. Pentru acest motiv, există 
regula  koului care interzice 
captura imediată. În exemplul dat, 
albul poate captura doar după ce 
mută  o dată în altă parte.

 Vine din  termenul budist kalpa, 
şi care înseamnă  o  perioadă 
extrem de  lungă  de timp, 
eternitate,  uneori cuantificată  la 
187000 ani.  Captura  imediată 
este interzisă.
Ko-aji - Posibilitatea de a 
produce un ko. Situaţie pe tablă 
care poate duce la un ko.
Kobin - Atac în unghi făcut de 
deasupra. Literal arsură laterală. 
Negru 1 în diagramă este un 
exemplu.



Kõbin - Momentul potrivit,  a 
profita de o oportunitate.
Kõbõ - Atac şi apărare. Atac al 
grupurilor în jocul de mijloc, 
diferit de atacul pentru a ucide.
Kobore - Bonus. Beneficiu 
suplimentar. Avantaj obţinut în 
plus, fără a face un efort dedicat 
pentru a îl obţine.
Kõ-date - Ameninţare de ko. 
Mutare  (cu “urmare”) care 
aduce un avantaj important dacă 
este ignorată. Este folosită 
imediat după ce adversarul a 
capturat în ko, deci îţi este 
interzis să recapturezi. 
Adversarul va
răspunde la ameninţare dacă 
pierderea e mai mare decît 
pierderea koului, ceea ce îţi va 
oferi posibilitatea de recaptura în 
ko. Dacă adversarul decide să 
închidă koul, mutarea de kodate va 
fi urmată de o secvenţă ce va aduce 
o compensaţie pentru pierderea 

suferită în ko.
Kõ-date-zukuri - A crea 
ameninţări de ko  pentru a  fi 
folosite într-o luptă  de  ko ce  se 
prefigurează.
Kõ-bukumi - Ko latent.
Kogeima - O săritură a calului 
mică.
Kogeima-jimari - Închiderea unui 
colţ cu  un grup de  două pietre  în 
formă de keima. Vezi diagrama.

Kõ-jiman - A avea un avantaj 
net în materie de ameninţări de 
ko. Literal ko arogant.
Komakai - Strîns, cu 
semnificaţia de partidă 
strînsă.
-komi - Sufix cu semnificaţia a 
intra în. Exemple horikomi, 
warikomi.
Komi - Ajustare a scorului prin 
compensarea albului pentru 
dezavantajul de a muta al doilea. 
În funcţie de sistemul de joc între 
in 5.5 şi 8,5 puncte.
Komidashi - A da komi.
Komi ga denai - A pierde la komi.
Komi-gakari - Partidă cîştigată la 
komi.
Komi-morai - A primi komi.
Komoku - (punct mic): 



Oricare dintre intersecţiile 
3x4.
Konadare - Josekiul avalanşă mic. 
Vezi diagrama.

Ko no toriban - Rîndul la 
capturarea unui ko.
Kono itte -  Singura mutare.  În 
comentarii  se  întîlneşte  această 
expresie.  Înseamnă  că  în acel 
punct al partidei este singura 
mutare ce  poate  duce  jocul mai 
departe.  Nu este  loc  pentru 
preferinţe personale sau stil.
Korigatachi - 
Supraconcentrare de piese, 
implicit o formă ineficientă sau 
urîtă. Literal formă îngheţată. A 
fi supraconcentrat este mult mai 
rău decît îşi poate imagina un 
începător. Dacă o poziţie este 
rarefiată, ea poate fi întărită, dar 
supraconcentrarea este 
definitivă.
Koryo jikan - Timp de gîndire. 
Timp suplimentar pe care un 
jucător îl poate folosi atunci cînd 
ajunge în byoyomi.sistemul este 
folosit în turneele de Go rapid. 
Termenul e insuficient explicat 
lăsînd posibilitatea de a se înţelege 

că este un timp suplimentar diferit 
de byoyomi, ce poate fi folosit de 
jucător la nevoie.
Koshy-tsuke - Ataşament la 
piept. Negru 1 în diagramă este un 
exemplu.

Kõshu - Mutare bună.
Kosumi - Mutare în diagonala 
propriei pietre. Negru 1 în 
diagramă este un exemplu.

Kosumi-tsuke -  Un kosumi 



care este în acelaşi timp tsuke.
Negru 1 în diagramă este un 
exemplu.

Kõten - Punct bun. 
Punct al unei intersecţii.
Ko wo kaisho suru - A încheia 
o luptă de ko.
Koyose - Joc de final tîrziu. 
Literal joc mic de final.
Kõzai - Ameninţări de ko.
Kufu - Inovaţie. Mutare sau 
strategie neobişnuită concepută 
cu scopul de a rezolva o situaţie 
particulară, sau pentru a obţine 
avantaj.
Kurai - Termen vechi folosit 
acum cîteva secole în Japonia 
pentru influenţă. Azi folosit 
mai mult în shogi.
Kuro - Negru. Un grup negru.
Kuro-ban - Negrul la mutare. A 
lua negrul.
Kuro-mochi - Drept 
comentariu la o partidă. Negrul 
stă mai bine, aş prefera să joc 
cu negrul. Compară cu shiro-
mochi.
Kuruma no ato-oshi - A împinge 

din spate. Literal a împinge 
căruciorul din spate.
1 şi 3 în diagramă sînt un 
exemplu. De regulă este o 
strategie ineficientă.

Kushi-gata - Formă pieptene. 
Pietrele din diagramă au formă 
de pieptene şi sînt vii 
necondiţionat, punctele A şi B 
fiind complementare.

Kyodai-genka - Situaţie în care o 
mutare menită să ajute un grup 
crează probleme unui grup de 
aceeaşi culoare. Literal ceartă în 
familie.
Kyü -  Rang de începător. Scară de
clasificare a jucătorilor 
începători pornind de la 35 kyü 
pînă la 1 kyü, cel mai înalt rang 
înainte de shodan. Diferenţa 
dintre ranguri este de o piatră. 
Se zice că pronunţia ar fi "cue".
Kyüba - Punct urgent ce ar 



trebui ocupat imediat.
Kyüshi-kyoku - Partidă la 
nouă pietre handicap. Vezi 
seimoku.
Kyüsho - Punct vital. Punct cheie.

Magari - Mutare de “întoarcere”, 
prin care un grup “îşi schimbă 
direcţia” formînd un unghi drept, 
precum în prima diagramă. 

Explicaţia e cam forţată, mai 
potrivit fiind termenul de curbare, 
pentru că de regulă magari se 
foloseşte pentru a bloca înaintarea 
unui şir advers, formînd un unghi 
drept cu propriile pietre. Vezi
diagrama doi.

Tipuri de magari
• Magari-tsuke - Magari în 
contact cu o piatră adversă. 1 în 

diagramă. Termenul se pronunţă 
simplificat şi magari. Sinonim este 
mage-tsuke. 

• Sotomagari – Magari  spre 
centrul tablei.

• Uchimagari - Magari  spre 
marginea tablei.

Magari-shimoku -  Formă de ochi 
din 4 puncte “îndoită“ care este vie 
dacă nu sînt defecte în poziţie. 



Excepţie poziţia pe colţ, unde se 
poate face ko. Conform 
regulamentului japonez 4 pe colţ e 
considerată poziţie moartă. Vezi şi 
sume no magari-shimoku. Se mai 
pronunţă şi magari-yonmoku.

Mage - La fel ca magari.
Mage-tsuke - La fel ca magari-
tsuke. Magireru - A deveni 
complicat. Magire wo 
motomeru - A căuta 
complicaţii.
Magusaba - Literal păşune, teren 
cu buruieni. Teritoriu unde nu pot 
fi făcute mutări utile, profitabile.
Make - Pierzînd.
Makeru - A pierde.
Makuri – Termen nu tocmai 
consacrat, şi explicaţia fiind nu 
prea clară. Makuri ar fi un atari 
urmat de pierderea unei piese 
implicate în acea poziţie, dar după 
care piesa care a dat iniţial atari 
poate fi salvată, de regulă 
retrăgîndu-se pe linia întîi. 
Diagrama poate lămureşte cumva 

conceptul . 
Mamoru – sau mamori, cele 
două variante sînt folosite în 
acelaşi articol, şi pare că ambele 

sînt folosite pentru
aceeaşi noţiune. A proteja, sau a 
apăra. Se foloseşte pentru cazurile 
cînd se protejează piese slabe 
aflate în apropierea unui grup 
tare.  

În diagramă negru 1 protejează 
contra unei invazii la A. Dacă 
totuşi se va invada la A, trebuie 
răspuns la B.
Mane Go  - Go în oglindă. 
Albul imită simetric mişcările 
negrului.
Ma ni awaseru - A se descurca. 
A face o mutare provizorie.
Mannen Ko - (ko de 10,000 de 
ani)
O formă specială în care cine 
începe primul atacul trebuie să 
găsească primul o ameninţare de 
ko, de regulă poziţia rămînînd 
nemodificată mult timp pe
tablă, şi adeseori devenind seki, 
sau chiar rămînînd nejucată şi 
fiind considerată
seki în regulamentul japonez. 
Diagrama 12 în Exemple de viaţă 
şi moarte a acestui regulament. În 
prima diagramă e un exemplu.



Alb 1 în diagrama 2 transformă 
poziţia direct în ko. 

În diagrama 3, negrul poate alege 

seki 
legînd koul la 2, sau poate porni 
lupta cu 1, şi după 2, trebuie să 
găsească ameninţare.
Matta - A lua o mutare înapoi. 
Literal aşteptat. (Cam ciudată 
afirmaţie. Am tradus direct, 
taking a move back. Nu sînt 

sigur dacă e vorba de cazul cînd 
se
efectuează o mutare ilegală, sau 
altceva.)
Me -  Ochi sau punct. Libertate 
internă a unui grup. În diagramă 
exemple de ochi în centrul tablei, 
pe margine sau la colţ.

Me ari me nashi -  Un semeai în 
care unul dintre grupuri are un 
ochi iar celălalt nu. De regulă 
grupul fără ochi pierde lupta, 
excepţie cazul în care are 
suficiente libertăţi externe în plus.
Me futatsu - Doar doi ochi. 
A trăi cu minimul de doi ochi 
a cîte un punct. Me ga atsui - 
A avea un puternic potenţial 
de ochi.
Me ga nai - A nu avea ochi. A 
nu avea doi ochi.
Megatachi - Formă de ochi. 
La fel ca gankei.
Me-go - Go la pariu, în care 
jucătorii pariază ceva pentru 
un punct.



Meijin - Jucător de top. 
Tradiţional, în Japonia un titlu 
oferit pe viaţă celui mai tare 
jucător al momentului. Azi titlu 
oferit în turneul cu acelaşi nume 
sponsorizat de presă.
Meikyoku - O partidă clasică. O
capodoperă.
Mekura-go - Go legat la ochi. 
Go jucat fără a vedea gobanul.
Menjo - Diplomă ce 
dovedeşte rangul cuiva. 
Miai – Alternativă. 
Două puncte care au aceeaşi 
valoare; dacă un jucător ocupă 
unul dintre aceste puncte, atunci 
partenerul său trebuie să-l ocupe 
neapărat pe celălalt.

(În sursele folosite se spune că 
trebuie, eu aş zice doar că are 
opţiunea de ocupa celălalt 
punct, realizînd ceea ce ar fi 
realizat ocupîndu-l pe primul)

Exemple, punctele A şi B în 
cele trei diagrame.

În diagrama de mai sus este 
evident, albul are un ochi în 
colț, şi două posibilităţi 
identice de a face al doilea 
ochi. Dacă negrul ocupă unul 
din cele două puncte, pentru a 
trăi albul va muta în celălalt 

punct.

Mai jos este aproape la fel de 
simplu, dar situaţia nu mai e 
tocmai simetrică. Albul poate face 
al doilea ochi ori în B ori în A. 
Evident negrul va muta la B, 
pentru că dacă atacă în A pierde 2 
puncte, deci ceva nu e perfect 
simetric, dar pentru alb cele două 
puncte sînt echivalente în ideea de 
a face viață.

A treia diagramă este şi mai puţin 
simetrică, dar cele două puncte sînt 
echivalente dintr-un anumit punct 
de vedere, deci sînt miai.

Un alt exemplu ar fi wariuchi, 
mutare plasată în teritoriul advers 
în centru şi care are posibilitatea 
de a se extinde într-o parte sau 
cealaltă.
Miai keisan - A calcula mărimea 
unui teritoriu nefinalizat făcînd 



media rezultatelor obţinute în 
cazurile cînd mută primul unul 
sau celălalt dintre jucători. Mimi - 
Cleşte care prinde o piesă adversă 
între propriile piese la distanţă de 
un punct. Nu înţeleg diferenţa 
dintre acest termen, şi un cleşte 
normal, dar poate diagrama relevă 
ceva ce eu nu am sesizat. 

Mini chugoku-ryo - Deschiderea 
chinezească mică. O deschidere 
folosind mutările 3, 5, 7 în 
diagramă.

Studiată extensiv în Korea, 
această deschidere a devenit 
populară în ani 90. 
Mise-jimai - A strînge taraba. A 
încheia o partidă cîştigată jucînd 
mutări sigure, evitînd 
complicaţiile.

Misonji - Orbire, incapacitate de a 
vedea o mutare evidentă.
Mi wo kuwareru - Literal, a-l fi 
mîncat cu totul. A lua cu totul 
teritoriul şi spaţiul de ochi a unui 
grup.
Mochi jikan - Timp alocat. 
Bonificaţie de timp.
Mochikomi - Cadou. Invazie 
nereuşită în care toate pietrele 
sînt pierdute fără compensaţie. 
În diagramă este partida dintre 
Yoda Norimoto şi Yamashita 
Keigo jucată în 2003-10-01 în 
turneul Meijin.
Pietrele marcate reprezintă un 
mochikomi strategic.
Yoda a sacrificat piesele sau a 
fost forţat să o facă, dar ideea 
este că a făcut-o într-un mod 
care nu a lăsat aji în poziţie.

Conceptul este mai complex, deci 
trebuie abordat cu atenţie pentru a 
nu fi interpretat greşit.
Modori - Retragere. (în Gobase 
se scrie modari, cred că e typo)



Moku - Punct. (la fel ca me), 
asta conform unor surse, un pic 
diferit conform altora, care merg 
pe ideea de piatră de handicap, 
semoku, nouă pietre handicap, 
san-moku handicap la trei pietre. 
Folosit şi ca sufix cu privire la 
anumite puncte ale tablei, 
komoku, takamoku, şi 
mokuhazushi.
Mokuhazushi - (punct-detaşat):
Intersecţia 3x5. 

Motare – Atac prin învăluire. 
.

Atac diversionist. A ataca un 
grup ducîndu-se, înclinîndu-se 
spre altul. Exemplu, 1 în 
diagramă se duce spre grupul de 
jos, dar de fapt ţinta este grupul 

de deasupra.
Mototsugi - Conexiune de 
bază. Conexiune ce prepară 
o mutare ulterioară. 
Exemplu, 1 în diagramă 
pregăteşte uciderea grupului 
alb.

Moyo - Teritoriu potenţial (mare); 
schiţă de teritoriu.

Mujoken iki - A trăi 
necondiţionat.
Mujoken shini -  A muri 



necondiţionat.
Mukai-komoku -  Un komoku 
simetric opus, jucat în fuseki.

Cele două pietre albe din 
diagramă. Compară cu 
kenkai komoku.
Mu-ko /  muko -  Literal,  non-
ameninţare.  Ameninţare de  ko 
greşită.  Mutare  folosită  ca 
ameninţare de ko, dar care se
dovedeşte a  nu  fi 
ameninţare.

În diagramă 1 pare a fi 
ameninţare, dar după ce negrul 
închide koul, alb A, negru B, 
albul conectează la C şi negrul 
D, albul are mai puţine libertăţi.
Muramasa joseki - Joseki 
ce începe cu negru 3 în 
diagramă. 

Josekiul sabia magică a lui 
Muramasa.Myoshu - Mutare excelentă. 
Excelenţă.
Mushobu - Partidă anulată, 
fără  victorie  sau  înfrîngere, 
datorită repetării poziţiei, ko 
triplu sau ceva similar.



Nachiguro - Un tip de ardezie/şist 
argilos, cu granulaţie fină 
tradiţional folosit pentru 
confecţionarea călimărilor şi a 
pietrelor de Go negre. Iniţial era 
extras din regiunea Nachi a 
districtului Wakayama, din 
Japonia. În prezent se extrage din 
districtul Mie.
Nadare - Josekiul avalanşă. 

În diagrame josekiul konadare, 

avalanşa mică, şi onadare, 
avalanşa mare.

Nagare Keima - Literal, mutarea calului 
“fluidă” O mutare a calului înspre 
marginea tablei care blochează pe 
dedesubt o piatra adversă. Un exemplu 
este Negru 1 în diagramă. 

(Spre marginea tablei înseamnă în jos, 
chiar dacă nu corespunde cu jos dpdv al 
privitorului.)
Nageba - Un moment potrivit pentru a 
ceda partida.



Nageba wo motomeru - A pregăti 
terenul pentru a ceda partida; A se lansa 
în luptă, o ultimă încercare cu şanse mici 
de reuşită, într-o poziţie pierdută.
Nageru - A ceda partida. Sinonim cu 
torvo.
Nakade - Literal, mutare interioară. 

Mutare 
plasată în spaţiul de ochi al unui grup 
advers.care previne formarea de ochi. 
Prin asociere, orice poziţie sau formă 
care este moartă din cauză că nu poate 
preveni uciderea în acest mod. Ocazional 
termenul e folosit şi pentru mutări ce 
ucid grupuri  cu spaţii de ochi mult  mai 
complexe.
Gomoku-nakade -

Jinkasa-nakade –

Roku-moku-nakade

Sanmoku-nakade

Yonmoku-nakade

Naka-de - Plasare centrală.
Nanaban shobu - Meci din şapte 
partide.
Narabi - Extensie solidă (literal, umăr la 
umăr) adiacentă unei piese adverse cu 
care nu este în contact. Nici piesa de la 
care se face extensia nici cea tocmai 
plasată nu este în contact cu alte piese. 
Negru 1 în diagramă este un exemplu.



Un alt exemplu este o continuare rar 
folosită a josekiului taisha. Ideea din 
spatele lui Negru 1 este că face punctele 
A şi B miai.

Neko no kao - Gură de tigru. Literal, 
faţă de pisică/felină. Forma din 
diagramă.

Ne-nashi ishi - Grup de piese care 
pluteşte. Literal piese dezrădăcinate.
Nerai - Ameninţare, scop, ţintă, sau... 
urmare/continuare. Dar termenul este 
mult mai complex, motiv pentru care în 
senseis library este analizat mai pe larg.
Cîteva considerente:

• - Nerai este un cuvînt întîlnit 
deseori în literatura japoneză de 
Go, atît de des încît este clar că 
este un concept important în 
înţelegerea jocului în mod 
japonez. Este posibil să printre 
cele mai importante 5 concepte 
strategice.

• - Nerai este mult mai rar folosit 
de vestici, ceea ce pare a indica 
faptul că modul lor de înţelegere 
a Goului nu cuprinde acest 
concept. Translatorii îl traduc în 
multe moduri diferite, dar 
aproape întotdeauna diminuîndu-
i importanţa folosind cuvinte 
obişnuinte folosite în textele 
uzuale.

• - Dar cum putem avea 
certitudinea că nerai este un 
termen de specialitate în Go, şi 
nu doar un simplu termen uzual 
japonez folosit în conversaţii 
obişnuite, şi care înseamnă 
ameninţare scop sau ţintă? În 
principiu datorită frecvenţei sale 



în materialele dedicate Goului. 
Go Seigen a fost indicat ca unul 
care foloseşte din plin acest 
termen. De exemplu, doar în 
cartea sa Igo no Shinri termenul 
apare de 46 de ori, şi asta doar în 
forma aceasta. Dar mai apare şi 
în alte forme precum nerau, 
nerawaremasu, etc. Chiar şi 
cuvinte uzuale apar mai rar, 
exemple fiind arimasu (este, de 
36 ori) sau suru ( a face, de 27 
ori). Alt indiciu clar, ar fi că este 
că termenul este găsit în 
dicţionarele de japoneze de Go.

• - Evoluţia multor jucători vestici 
a fost modelată de învăţarea 
anumitor termeni, şi apoi 
străduindu-se să aplice conceptul 
în partidele lor. Noi credem că 
mult mai mulţi ar trebui să înveţe 
conceptul, şi apoi să vadă cum li 
se dezvoltă simţul Goului.  

  Definiţii:
• - Nerai (noun, substantiv) 1: Una 

dintre cîteva mutări interesante, 
sau secvenţe pe care un jucător le 
are în vedere, aşteptînd 
momentul potrivit pentru a le 
lansa, (sau la care oponentul 
caută momentul de a le elimina). 
Deseori o mutare apărută ca 
urmarea a unei secvenţe 
precedente; tipul de nerai rămas 
în caz că a rămas, fiind un factor 
comun pentru evaluarea 
secvenţelor. 2: O ameninţare 
tactică.

            Prima definiţie se bazează pe un 
dicţionar japonez în care se spune. Nerai, 
a fi atent la momentul cînd se poate 
profita mai eficient de slăbiciunea 
adversarului.   

• - Nerau (verb)  1: A avea în 
vedere o anumită mutare sau 
secvenţă, fiind atent pentru a găsi 
momentul potrivit pentru a o 
lansa. 2: A ameninţa tactic.

După cum se poate vedea din cele două 
definiţii, există un aspect strategic al 
conceptului, şi există şi unul tactic. 
Lăsînd deoparte semnificaţia tactică, este 
clar că înţelesul strategic este 
fundamentul unei întregi teorii în ceea ce 
priveşte cursul unei partide de Go.

În această teorie, starea de bază a jocului 
este reprezentată de un set de mutări sau 
secvenţe, aranjate în funcţie de 
prioritate, menţinut de fiecare din 
jucători. A juca partida implică 
executarea acestor mutări sau secvenţe 
din acest set una cîte una. Dar în cursul 
acestei execuţii, alte nerai rezultînd din 
aceste secvenţe, pot fi adăugate la listă 
(urmări). Sau, unele mutări pot avea ca 
scop crearea unui sau mai multor nerai, 
sau pentru a le elimina pe cele ale 
adversarului. Un jucător poate alege o 
linie de joc pentru că crează nerai pentru 
sine, sau pentru că nu crează nerai pentru 
adversar.

Notă - Nu există recursivitate 
aici.  Cu alte cuvinte o mutare 
care are ca singur scop 
eliminarea unui nerai al 
adversarului, nu ar fi considerat 
un nerai pentru scopurile acestui 
model (NT Nota asta, contrazice 
o afirmaţie precedentă, ceea ce 
poate însemna ori că am pierdut 
eu sensul, ori autorul din SL a 
bilbiit ceva. Cert e că această 
noţiune trebuie studiată cu surse 
mai potrivite, nu o simplă 
traducere de dicţionar.) Se pare 
că un nerai trebuie să fie ceva 
mult mai concret, şi deseori 



cumva conflictual, cum ar fi no 
tăiere, o invazie sau un atac. Un 
salt peste un spaţiu, nu contează 
cît de bună mutare este, nu poate 
fi considerată nerai, decît dacă 
taie în două un grup, sau îi 
ameninţă viaţa.

Cu alte cuvinte, fiecare jucător are un 
depozit bancar în monedă nerai, din care 
poate face retrageri, sau depune mai 
mult. Go ca Monopoly.
Traduceri:
Nu există un termen unic acceptat pentru 
traducerea lui nerai. Există cîteva 
propuneri, care urmează sugestia lui 
John F, că este cel mai indicat să se 
găsească traduceri ce pot fi folosite şi ca 
verb, dar şi ca substantiv pentru a se 
putea menţine o utilizare coerentă 
indiferent de sursa unde este folosit.

ameninţare. (threat) Este o traducere 
preferată. Ca o traducere mai mult 
directă a lui nerai, cuprinde atît 
secvenţeşe locale, strategice, cît şi tipul 
strategic de nerai. Este disponibil şi ca 
substantiv cît şi ca verb, a ameninţa.
Dacă este important să se precizeze 
natura locală sau tactică a ameninţării se 
poate spune, ameninţare locală sau 
ameninţare tactică.
Dacă este important să se precizeze 
natura lui nerai ca rezultat al altei 
secvenţe, se poate spune ameninţare 
rezultată-ulterioară (follow up)
Dacă traducerea aceasta are o slăbiciune 
este aceea că nu reuşeşte să cuprindă 
aspectul de monedă a lui nerai. Evident, 
nici vorbitorii de Japoneză nu îi cunosc 
acest aspect pînă cînd nu li se explică să 
îl asocieze cu ceea ce in mod obisnuit 
este un cuvînt obişnuit pe care îl folosesc 
din copilărie.
scop/obiectiv/intenţie. (aim) Este o 
traducere rezonabilă a lui nerai, deşi pare 
cam fadă. Poate folosit atît la aspectul 

tactic cît şi strategic, funcţionează şi ca 
substantiv şi ca verb. Deasemeni 
surprinde şi aspectul lui nerai că deşi 
putem avea multe intenţii, nu le putem 
realiza pe toate.
ţintă. (target)  Şi acesta este un candidat 
rezonabil pentru traducerea lui nerai, 
funcţionează atît ca verb cît şi ca 
substantiv.
altele. Această analiză precizează că 
nerai este un concept bine format, şi ar fi 
ideal să poată exista o traducere unitară, 
dar în funcţie de context poate fi posibil 
să fie folosiţi şi alţi termeni precum.

-idee, oportunitate, opţiune, 
posibilitate. Acestea mergînd în 
ceea ce priveşte sensul strategic, 
dar nu şi atunci cînd e vorba de 
urmare.
-urmare (follow up) Acest termen 
cuprinde adeseori ideea de nerai. 
Dar se recomandă folosirea 
expresiei, ameninţare ulterioară 
(follow up threat), pentru a face 
distincţie faţă de urmările de tip 
non nerai, aşa cum ar fi mutările 
de yose. Urmările de tip nerai 
survin în jocul de mijloc 
timpuriu.

relaţia lui nerai cu aji 
Nerai este o mutare care profită 
de anumit aji.
Ajiul dă naştere lui nerai.
Existenţa lui nerai implică 
prezenţa ajiului.

Aceasta analiză trimite şi la o pagină cu 
vreo 5 exemple, care nu vor fi adăugate 
aici. Pot fi gasite pe situl senseis. 
Analiza este deja mult peste ceea ce se 
vrea de la un dicţionar. 

Nidan - Rangul de 2 Dan. Deasemeni e 
folosit ca prefix cu semnificaţia de “doi 
paşi” 
Nidan bane - Dublu hane jucate 
consecutiv de un jucător. Hane în doi 



paşi. Combinaţia mutărilor albe 1 şi 3 
din diagramă este un exemplu. 

Este 
important să se ţină cont că şi alte poziţii 
pot fi numite dublu hane, cum ar fi 
contra hane şi ryobane, dar sînt cu totul 
alt concept.
Nidan-ko - Ko în doi paşi. 

Ko (indirect, 
se spune în traducerea sursă, deşi nu văd 
nimic indirect) a cărui direcţie poate fi 
schimbată în funcţie de cine e la mutare. 
Un exemplu în diagramă. Dacă este 
Albul la mutare va captura la A, dar dacă 

Negrul trebuie să mute, evident va 
captura la B.
Nidan osae -  (dublu-osae): Dublu hane, 
hane în doi paşi  efectuat către marginea 
tablei, cele două mutări fiind implicit şi 
mutări de blocare. Negru 1 şi 3 în 
diagramă sînt un exemplu.

Nigan - Doi ochi.
Nige - Evadare.
Nigeru - A evada.
Nigekiru - A lua un avantaj considerabil 
la sfîrşitul partidei. Literal, a evada 
complet.
Nigiri -  Literal, a apuca, a strînge. 
Metodă, procedură de alegere a culorii la 
începutul unei partide fără handicap prin 
tragere la sorţi.  Un jucător (seniorul, 
conform etichetei) ia un pumn de piese, 
(de aici venind şi numele) iar celălalt 
trebuie să ghicească dacă numărul 
pietrelor este par sau impar, plasînd pe 
goban, una sau două piese negre. 
Alternativ poate spune impar negru 
(han-sen, sau kisu-sen), sau par negru 
(cho-sen, sau gusu-sen); Dacă acesta 
ghiceşte atunci va juca cu negrul. Pentru 
a verifica, seniorul plasează piesele pe 
goban şi le aranjează perechi. De 
remarcat că în regulamentul Ing, cel ce 
ghiceşte nu ia obligatoriu negrul ci are 
dreptul să aleagă culoarea, unii preferînd 
albul datorită punctelor oferite de komi.
Nihon kiin -  Asociaţia Japoneză de Go. 
Organizaţie fondată în 17 Iulie 1924 care 
are ca scop dezvoltarea Kido (Calea 
Goului). Are sedii în Tokyo, Nagoya şi 



Osaka. Peste 320 de jucători 
profesionişti. http://www.nihonkiin.or.jp 
Nijubango - Meci format din douăzeci 
de partide.
Niken - Prefix cu semnificaţia “două 
spaţii” Următoarele defiiniţii sînt 
exemple de cazuri cînd e folosit.
Niken-basami - Mutare cleşte plasată la 
două spaţii de piesa atacată. Alb 1 în 
diagramă presează piatra neagră către 
piatra albă de jos.

Niken-biraki - O extensie la o distanţă 
de două spaţii. De regulă pe linia a treia 
sau a patra, ceea ce constituie o bază 

pentru un grup.  
Niken-jimari (shimari/zimari) - O 
formaţie de două piese plasate la o 
distanţă de două spaţii care închid un 
colţ. Cele două piese albe din diagramă 

sînt un exemplu. 

Niken-taka-basami - Mutare care 
strînge în cleşte o piesă adversă. Spre 
deosebire de Niken basami, piesa 
atacatoare este plasată cu o linie mai sus. 
Un exemplu ar fi o mutare neagră în 
punctele A sau B în diagramă. 

Niken-taka-gakari - Mutare de 
apropiere plasată la o distanţă de două 
spaţii. Un exemplu este Alb 1 în 
diagramă. Dacă piatra neagră ar fi fost în 
punctul A, atunci Niken-taka-gakari ar fi 
fost plasat în punctul B. 

Niken-tobi - Salt peste două spaţii către 
centru. Negru 1 în diagramă este un 



exemplu.

Niko - Două ameninţări de ko.
Nimoku na atama - “Capul” a două 
piese. Alb 4 în diagrama josekiului 
konadare, avalanşa mică, este un 
exemplu. 
Nirensei - scris şi Ni ren sei - Tip de 
deschidere în care un jucător ocupă cele 
două puncte 4X4 de pe o latură. Cele 
două piese negre din diagrama de la 
mukai komoku sînt un exemplu.

Niritsu sanseki - Extensie la trei spaţii 
distanţă de un zid de două piese. Prin 
tradiţie  este considerată o formaţie 
ideală.
Nisen - Linia a doua.

Nishi - Două pietre.
Nobi -  Extensie solidă, în contact, cum 
se vede în diagramă.

 
Literal “a se întinde” Altă formulare ar fi 
extindere pornind de la o piatră proprie 
aflată în contact, tsuke sau tăietură în 
cruce cu o piatră adversă. Sau extensie 
solidă care adaugă două libertaţi. A nu se 
confunda cu alte tipuri de extensii solide. 
Se mai repetă şi expresiile a scoate 
capul, a înainta, a ieşi. Un alt sens ar fi 
că dacă jucătorul nu ar juca nobi, 
adversarul ar putea juca hane în acel 
punct
Senseis library prezintă cîteva 
aprofundări ale termenului.
Mulţi jucători aud pentru prima dată de 
nobi prin intermediul  unui joseki simplu 
numit tsuke nobi. 
Definiţii mai stricte sau mai 
cuprinzătoare. 
Experţii nu sînt de acord în ceea ce 
priveşte toate sensurile extensiei solide. 
Unii susţin cu tărie că este vorba doar de 
forma geometrică, şi că orice piesă 
ataşată solid de alta de aceeaşi culoare se 
încadrează în definiţie. Puţini dintre 
aceşti experţi ar numi totuşi nobi o 
mutare care formează un triunghi gol 
doar pentru că formează o conexiune 
solidă.
Un alt grup pretinde că o definire atît de 
largă este fără sens, şi că ar trebui ca 
traducerea estensie solidă să aibă acelaşi 
profil semantic precum japonezul nobi, 
care aparent este mult mai restrîns. 
Semnificaţia lui nobi în japoneză pare să 
fie legată de ideea de a înainta.



Analiza prezintă şapte tipuri de extensii 
care nu sînt nobi conform definţiei 
stricte, dar care conform definiţiilor 
cuprinzătoare ar putea fi anumite tipuri 
de extensii solide. Poziţiile se referă la 
prima diagramă

• Dacă albul are o piesă în 
intersecţia marcată cu un cerc, 
butsukari-tsukiatsari, ciocnire.

• Dacă nu există nici o piesă albă 
în contact, narabi, stîlp de fier.

• Dacă negrul are deja o piesă în 
intersecţia marcată cu cerc, 
conexiune prăjină.

• Dacă mutarea este relativ aproape 
de marginea tablei orientată spre 
margine, sagari.

• Dacă mutarea este relativ aproape 
de marginea tablei orientată spre 
centru, tachi.

• Dacă negrul are deja piese în 
dreapta cu care se conectează, 
hiki.

• Dacă albul are deja o piatră la A, 
oshi.

Evident, lista poate continua. 
Nobi dashi - Extensie către centru.
Nobi-komi -  Extindere în teritoriul 
advers.
Nobikiri - Extensie solidă care 
finalizează/stabilizează poziţia. Exemplu 
în prima diagramă. 

O altă  sursă oferă o descriere care mi se 
pare neclară, extensie făcută de la capul 
unei pietre adverse pentru a o împiedica 

să se dezvolte, exemplul fiind diagrama 
a doua. 

No taimu - Mutare efectuată în byoyomi 
înainte de a se consuma unitatea de timp 
alocată, de regulă un minut sau 30 de 
secunde, în consecinţă numărul de 
perioade suplimentare rămîne 
neschimbat.   
Nozoki -  O mutare spion care ameninţă 
că taie. Mutare plasată alături, sau alături 
în diagonală de un punct de tăiere. Negru 
1 în diagramă este un exemplu.

Nozomu - A diminua (literal, a 
confrunta), un potenţial teritoriu, 



efectuînd o mutare mai apropiată sau 
mai depărtată de el. 
Nuki -  Captură.
Nuru - A ridica un zid lipit de o poziţie 
adversă.
Nurui - Neconvingător, lipsit de energie. 
Se referă la o mutare cu efect minor 
asupra adversarului. Altă sursă spune 
mutare cu scop neclar.

Oba - (Literal loc mare) - 大場 - Punct 
mare în fuseki. Negru 1 şi 3 Alb 2 şi 4 
în diagramă sînt cîteva exemple.

Odokoro - Zonă unde poate fi găsită o 
mutare mare.

Ogeima - 大ゲイマ Săritura  calului 
mare. Trei pe orizontală şi una 
vertical, sau invers. Alb A în diagramă. 

Literal keima mare. Variante, oogeima 

sau ohgeima. 
Ogeima gakari - Mutare de apropiere 
de o piesă adversă la distanţă de o 
săritură a calului mare. Alb 1 în 
diagramă este un exemplu.

 
Dacă piatra neagră ar fi fost în punctul 
3X4 la A atunci o mutare albă la B ar fi 
fost ogeima gakari.  Variantă, ogeima 
kakari.
Ogeima kake - O mutare de extindere 
de forma calului mare, care presează 
asupra unei piese adverse. Alb 1 în 
diagramă.



Ogeima jimari - Formaţie de două 
piese de forma calului mare ce 
înconjoară un colţ. Exemplu în 
diagramă. 

Ogeima jimari este o structură uşoară. 
A piesă albă în punctul A, ar avea ca 
ţintă punctul B, iar o piesă albă în C ar 
putea avea ca urmare  D sau E. 

Variante,  ogeima shimari, ogeima 
zimari.
Oiageru - A recupera. A micşora 
avansul adversarului.
Oikomi - A recupera. La fel ca şi 
oiageru.
Oi-otoshi - Literal a urmări şi a doborî. 
Un termen mai formal pentru bata-

bata sau ton-ton. 
Metodă de captură care implică 
sacrificarea unor piese pentru a strica 
forma şi a crea lipsă de libertăţi. Vezi 
diagrama de la bata-bata. 

Dar termenul 
poate fi folosit şi pentru cazurile cînd 
se provoacă lipsa de libertăţi fără a 
mai sacrifica piese, dacă se dă atari, şi 
piesele în atari se pot conecta, dar 
rămîn tot în atari. 



Exemple în diagrame.

Okashii - Ciudat, amuzant.

Oki - (Placement tesuji) 置き Mutare 
în teritoriul advers, de regulă, dar nu 
obligatoriu într-un punct vital, pentru a 
slăbi grupul. Poate fi şi mutare într-un 
punct vital care strică forma de ochi şi 
omoară. Exemple în diagrame.

Oki-go - Go la handicap.
Oki-ishi - Piatră de handicap.
O-konomi go - Partidă de Go 
neplanificată jucată la curtea regală 
(o-shiro go), care survenea la cererea 
personală a shogunului în timpul erei 
Edo (1603-1868).
O-konomi takioku - Partidă neoficială 
jucată pentru plăcerea spectatorilor.

Omoi - 重い Greoi. Grup cu formă 
ineficientă, care va avea dificultăţi în a 
face doi ochi, şi care este prea 
important pentru a fi sacrificat, dar 
procesul de apărare va provoca o 



pierdere.  
Dacă  Albul ar juca 1 în diagramă, 
Negrul ar putea forţa cu  2 şi 4 apoi 
conecta la 6 lăsînd piesele negre cu o 
formă grea. Compară cu karui ishi.  
Omoi ishi - Pietre greoaie. 
Omoi katachi - Formă "grea".
Omokuhazushi - Punctul 6X3 într-un 
colţ liber. Literal, punct mare detaşat. 
Omoshiroi 面白い  - Literal, 
interesant; plăcut. Folosit pentru a 
arăta că o parte stă mai bine. Aceeaşi 
sursă aprofundează definiţia spunînd 
că o mutare, poziţie sau variantă este 
interesantă atunci cînd merită discuţii 
suplimentare. În acest context nu se ia 
în considerare cît de bună e. Exemplu. 
Această mutare în A este interesantă, 
dar a juca în B este chiar mai bine. Un 
alt context ar fi rezultatul unui schimb 
tactic, deschidere sau joseki, cu 
semnificaţia, evaluare uşor pozitivă. 
Exemplu, poziţia negrului este 
interesantă. 

Mai 
potrivit ar fi cuvîntul promiţător.
Omoshirokunai  - Neinteresant. Opus 
lui omoshiroi. Termenul de neinteresat 
provine şi din tsumaranai care în 
japoneză au un înţeles specific pentru 
Go, dar în traduceri s-a cam pierdut 
acest sens. Mai potrivit ar fi 
“nepromiţător”.

Omoyo - Schiţa unui potenţial teritoriu 
foarte mare. Vezi moyo.

Onadare -   大ナダレ Avalanşa mare. 
Un joseki foarte cunoscut. 



În 
prima diagramă 4 şi 6 sînt josekiul 
avalanşă. Dacă Negrul joacă 7 şi 9 
obţinem josekiul avalanşa mare. Dacă 
Albul vrea să evite complicaţiile atunci 
joacă 8 la A, sau tenuki, iar Negrul 
dacă vrea să continue simplu poate 
juca 9 la B. Onadare continuă cu 1, 2 
şi 3 în diagrama a doua, 

mutările fiind forţate, după care Negrul 
poate alege între A, B sau C. A fiind 
cea mai veche variantă, B mai nouă, C 
fiind cea mai modernă, introdusă de 

Go Seigen într-o partidă împotriva lui 
Takagawa Kaku în 1957. În zilele de 
azi întoarcerea spre interior la C este 
cea mai populară în timp ce 
întoarcerea înspre exterior la B este 
încă jucată.des.Tăietura la D este o 
variantă dezvoltată recent.    
Onide - Vezi kishu.
Ori kiri (substantiv)  - Sau ori kiru. 
Mutare de coborîre care finalizează 
forma, la fel ca sagarikiri. 

În diagramă Alb 1 
este ori kiru, care aici îl şi omoară pe 
Negru, dar nu aceasta este esenţa 
definiţiei.
Oriru - A coborî. Vezi sagari.
Osae - O mutare de blocare. Mutare 
de contact care blochează avansul 
adversarului. 6 în diagramă. 

Osae komi - Mutare de blocare care 
previne ieşirea adversarului spre 
exterior. 1 în diagramă. 



Osamari (substantiv) - Osamaru 
(verb). Stabilizat, prin a avea formă de 
ochi. 
Osamari-gatachi - Formă stabilizată. 
Formaţie care deşi nu este încă 
definitiv vie, are suficiente resurse 
pentru a face ochi şi nu este în pericol 
imediat.  
Oshi - A impinge, a presa. 1 Negru în 
diagramă este un exemplu. Apasă 
asupra pieselor albe forţînd Alb 2. 

Oshi age (substantiv), Oshi ageru 
(verb) - A împinge în sus.
Oshi-tsubushi - Mutare strivitoare. În 
diagramă după Negru 1, albul nu 
poate muta în colţ pentru a face forma 
de 3 piese. În acest sens piesele sale 
sînt strivite. 

O-shiro go - Partidă de castel. Partidă 
jucată în prezenţa şogunului la 
castelul său în era Edo.
Osu te nashi - A nu putea pune 
piesele adverse în atari pentru că 
piesele proprii rămîn în atari.
Otakamoku - Punctul 6X3 într-un colţ 
liber. Literal, punct mare înalt. 
Owari - 終り - Sfîrşit. Gata.
Oyose - Secvenţe mari de final de 
partidă. Sfîrşit de joc timpuriu. Literal 
yose mare
Ozaru - Săritura maimuţei mare. Alb 1 
în diagramă. 

 
Mutare tipică de sfîrşit de joc, care 
reduce teritoriul adversarului cu 
ogeima, mutarea calului mare, pe 
latură.



Ozaru suberi - Săritura maimuţei 
mare. Saru suberi fiind săritura 
maimuţei mică.

Paduk - Baduk – Numele coreean al 
jocului de Go.  

Pintsugi - Pin tsugi  -  O conexiune 
solidă. 

Termenul este destul de controversat în 
ceea ce priveşte forma precisă a 
conexiunii, mai ales că există termeni 
mai de fineţe care sînt aproape identici 
ca semnificaţie.

• kadotsugi (conexiune în 
unghi) 

• katatsugi ( conexiune 
solidă) 

• gatchiritsugi (conexiune 
strînsă) şi

 
• boutsugi (conexiune stîlp).

 
Deasemeni, se mai spune că dacă nu 
există posibilitatea de tăiere a celor 
două pietre, sau dacă pietrele nu sînt vii, 
nu mai este vorba de conexiune solidă.

Există două criterii de clasificare ale 
acestei mutări, cu o mulţime de detalii, 
dar nu vom intra în aprofundare, ci ne 
vom limita la diagrame care să

 exemplifice, care sînt mutări pintsugi 
reale şi care nu sînt acceptabile 
conform criteriului mai strict.

Exemplu 1

Exemplu 2

Exemplu 3



Exemplu 4

Exemplu 5

Contraexemplu 1

Nu este pintsugi pentru că nu protejează 
împotriva nici unei tăieturi posibile.

Contraexemplu 2

Nu e pintsugi pentru ca nu creează o 
formă solidă. De fapt pietrele sînt 
moarte, deci nu mai este vorba de tărie 
sau protejare.

Contraexemplu 3 



Nu este pintsugi pentru că grupul poate 
fi capturat.

Contraexemplu 4 

La fel, grupul va fi capturat, deci nu este 
pintsugi.

Contraexemplu 5

Adversarul nu are nici o ameninţare de 
tăiere deci nu este pintsugi.

Poka  - gafă, neatenţie. 

Ponnuki - Formă  rămasă după ce 
patru piese capturează o piatră adversă 
(formă de floare sau diamant). 

În prima diagramă avem poziţia care 
conduce la ponnuki. 

Piatra albă este în atari, şi dacă albul 
este la mutare şi capturează cu 1 va 
rezulta un ponnuki pe care îl vedem în 
diagrama următoare.

Dintr-un punct de vedere mai strict, 
dacă forma este alterată de alte pietre 
aflate în contact, precum în ultima 
diagramă, nu mai este ponnuki.



Deşi această formaţie înconjoară doar 
un singur punct, există un proverb care 
spune că ponnuki valorează peste 20 de 
puncte, unii considerînd că valoarea 
este chiar mai mare, spre 30. Asta se 
datorează faptului că se poate extinde 
uşor în orice direcţie, iar un atac lansat 
contra ei este foarte dificil. Evident 
valoarea este influenţată de eventualele 
pietre aflate în apropiere, şi un ponnuki 
bun este unul rarefiat, nu unul 
supraconcentrat. Deasemeni, un 
ponnuki mai este bun şi pentru 
invadarea şi distrugerea teritoriului 
inamic. O formă asemănătoare este 
kame no ko, carapace de ţestoasă, cînd 
se capturează două pietre adverse.

Raku ni – Cu uşurinţă.
Rakusho – Victorie uşoară.
Rakushu – Mutare greşită.
Ranka – Un nume literar al Goului, 
nume ce vine din legenda tăietorului de 
lemne care a întîlnit în pădure doi zei 
care jucau Go. La sfîrşitul partidei 
pădurarul a constatat că trecuse un secol 
iar coada toporului era putrezită. Ranka 
înseamnă coadă de topor putrezită.
Rappa Tsugi – O dublă conexiune 
diagonală. Exemplu, Negru 1 în 

diagramă, conexiune ce apără simultan 
punctele de tăietură, A şi B. În traducere 
directă, conexiune corn.

Rengo – Go în echipă. Jucătorii dintr-o 
echipă mută pe rînd, fără a se consulta 
între ei.
Rikimu – A încerca prea din greu. 
Rokumoku Nakade – Mutare plasată în 
interiorul unui ochi de şase puncte 
pentru a împiedica pe adversar să facă 
doi ochi. Prin extensie orice formaţie 
similară care poate fi ucisă în acest fel. 
Vezi Hana Roku. Un exemplu în 
diagramă.

Ryo -  Prefix cu semnificaţia de dublu.
Ryo Atari – Dublu atari. Atari simultan 
contra a două piese sau grupuri. În prima 



diagramă cel mai simplu exemplu de 
dublu atari.

În diagrama a doua, 1 pune în atari cele 
două grupuri negre marcate. Doar unul 
dintre ele poate fi salvat. Incapacitatea 
de a vedea la timp un dublu atari poate fi 
foarte costisitoare în timpul partidei.

În diagrama a treia, piatra albă marcată 
este prea aproape. O mutare la A ar fi 
fost mult mai sigură. Poţi vedea ce 

urmează?

În diagrama a patra vedem ce se 
întîmplă. Poate albul opri invazia 
sacrificînd doar o piatră?

În diagrama 5 vedem că zidul alb se va 
prăbuşi dacă Albul nu este capabil să 
cîştige koul.

Ryobane – Dublu hane. (diferit de 
nidan-bane) Este vorba de o combinaţie 
de două hane spre deosebire de nidan-
bane care înseamnă două hane 
consecutiv, (în continuare.)
Primul exemplu. Combinaţia ryo-bane 1 
şi 3 îi oferă Negrului o libertate în plus 



cu care acesta poate cîştiga lupta.

Al doilea exemplu. Combinaţia 1, 3 sînt 
un ryo-bane din  exemplul pentru 
proverbul „opt pe linia a doua 
supravieţuiesc”

Al treilea exemplu unde piesele albe 
marcate sînt ryo-bane, dar poziţia albului 
este fără scăpare, chiar dacă a prins 
combinaţia ryo-bane.

Ryo Gakari (ryo-kakari) – O a doua 
mutare de apropiere de o piatră din colţ. 
Alb 3 în diagramă este un exemplu. Prin 
extensie o formaţie de două pietre care 

înconjoară o piatră adversă în colţ.

Ryo Gote – Dublu gote. Gote pentru 
ambele părţi. Un exemplu în diagramă. 
Ambele mutări, Negru A sau Alb B sînt 
gote.

Ryo-Kakari – vezi ryo gakari



Ryo Jimari – vezi ryo-shimari  

Ryo Ko – Dublu ko. Două kouri ce au 
loc în aceeaşi luptă. Un exemplu în 
diagramă. Albul este viu în dublu ko, 
pentru că dacă Negrul capturează şi dă 
atari la A, albul va riposta cu captură şi 
atari la B, şi invers. Partea amuzantă este 
că deşi Negrul nu îl poate captura pe 
Alb, are aici o sursă nelimitată de 
ameninţări de ko.

Ryo Nirami – Ameninţare dublă. În 
traducere directă, privire dublă. 
Ryo sente – Dublu sente, adică ambele 
părţi au sente.  Un exemplu în diagramă. 
Ambele mutări, Negru A sau Alb B sînt 

sente.

Ryo shimari - Deschidere în care un 
jucător ocupă două colţuri cu formaţii 
shimari. O sursă precizează că e vorba 
de shimari bazate pe punctul 3-4. Cele 
două formaţii shimari pot fi pe aceeaşi 
latură sau pe laturi opuse. În diagramă 
un exemplu pe laturi opuse. 

În zilele de azi această deschidere este 
considerată ca fiind lentă şi simplă . 1 şi 
3 a fost folosită vreo trei secole fiind 
mereu de actualitate. Înainte de a fi 
introdus komi, era general acceptat că 
această deschidere este prea simplă din 
punctul de vedere al albului, şi acesta ar 
trebui să atace negrul înainte de 7. Şi 
totuşi mai poate fi văzută şi recent de 
exemplu Kato Masao-Cho Chikun 1988 
Liga Honinbo. Simplismul este dat de 
faptul că este o deschidere lipsită de 
josekiuri. Dar în partidele de 
profesionişti acest lucru este compensat 
pentru că luptele care apar devin un 
exerciţiu tehnic de josekiuri de joc de 
mijloc. 

Ryoyoku – (variante:  ryoyoku no jin 
sau ryoyoku no jinkei) Un shimari cu 
extinderi pe ambele părţi. În diagramă o 
variantă a ryoyoku, formată din keima 
shimari plus extinderi. Această variantă 
se mai numeşte, kakuyoku , aripi de 

http://senseis.xmp.net/?ChoChikun
http://senseis.xmp.net/?KatoMasao


cocor.

Sabaki – Mutare flexibilă; Grup de 
pietre cu o formă flexibilă, uşoară; 
Dezvoltare rapidă; Tehnică ce foloseşte 
o formă uşoară pentru a stabiliza un 
grup. După cum se vede, termenul nu 
este precis definit, şi nu are un 
echivalent precis în alte limbi. Una 
dintre definiţii, mai complexă, este: A 
manevra un grup de piese slab în aşa fel 
încît să nu devină o povară, ori prin a-i 
da o formă viabilă sau flexibilă, ori prin 
a sacrifica o parte din el, sau chiar tot. 
Compară Karui-uşor, şi Omoi-greoi. 
Alte definiţii scurte ar putea fi:
-procedură îndemînatecă cu care se 
manevrează cu succes o situaţie 
stînjenitoare.
-a evita un atac (a fenta, sau a se fofila)
-tehnicile sabaki sînt opusul unui joc 
stîngaci.
-arta de a manevra piesele ce se află într-
o situaţie periculoasă.
-Masaki Takemiya defineşte sabaki ca 
fiind modalitatea de a face o formă 
flexibilă, uşoară, ce este dificil de atacat 
cu severitate.
-Sakai Michiharu defineşte sabaki ca 
fiind o formă rezilientă.

Este clar că sabaki implică forme uşoare, 
karui, şi deseori încearcă stabilizarea 
grupului, shinogi, dar clar nu este 
echivalentă cu acesta. Poate avea şi alte 
obiective, cum ar fi cel de a lua sente cu 
ajutorul unui sacrificiu. Dar scopul 
principal este cel de a rezolva 
îndemînatic situaţia locală, evitînd 
problemele pe termen lung.
 
Un exemplu de sabaki este în diagrama 
următoare, unde Albul taie cu un 
sacrificiu la 1. 

Acum Albul ar putea continua cu A, fără 
a se crampona în a salva celelalte piese. 
Sau altă variantă poate fi un ko ce începe 
cu 5. Albul îşi permite să piardă un ko 
aici, dar Negrul chiar nu îşi permite asta. 
Koul este o tehnică bună de folosit în 
sabaki.Dacă Albul ar juca banal aici, 1 şi 
3, pare neîndemînatec, şi rezultă o formă 
greoaie. Există şi o referinţă către Tai 
Sabaki   din artele marţiale. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tai_sabaki
Sabaki Gatachi / Sabaki Katachi – 
Formă uşoară, flexibilă. Formă 
manevrabilă. 
Sabaku – A manevra, apăra, dezvolta, 
sau a te debarasa de un grup slab. A para 
un atac. 
Saegiru – A deconecta, a separa.
Sagari - Coborîre (direct către margine.) 
Coborîrea trebuie să fie un nobi, iar o 



sursă precizează că nu trebuie să fie în 
contact cu piese adverse, dar alte surse 
au exemple de sagari în contact cu piese 
inamice. un exemplu în diagramă. 

Sensei's are un articol exhaustiv despre 
diferitele nuanţe şi detalii. 
Sagarikiri – Mutare care coboară pe 
prima linie. 
Sahen – Partea stîngă a gobanului. 
Latura stîngă.
Saigo – O partidă strînsă.
Saite deru – A tăia prin poziţia inamică. 
Alb 5 şi 7  în diagramă sînt un exemplu.

Sakare gatachi – Formă tăiată, separată. 
Poziţia Negrului în diagrama precedentă.
Sakkaku – Halucinaţie, sau citire greşită 
a unei secvenţe.
Saki – Prima mutare.
Saku – A separa în două un grup inamic 
(poziţia inamică). 
Sanba-garasu – 1) Înconjurarea unui 
colţ cu pietre în punctele 5x3,4x4, şi 3x5 
ca în diagramă. Literal trei ciori. Altă 
sursă afirmă că trei pietre în linie pe 
diagonală oriunde pe tablă înseamnă 
sanba garasu.

2) Un grup de trei jucători de top.
Sanban-shobu – Meci constînd din trei 
partide, cel mai bun din trei.
Sanbon Sagari – Coborîre dublă 
(Literal, triplă coborîre.) 



Mutare de coborîre de la o altă mutare de 
coborîre formînd un lanţ de trei pietre în 
contact. Un exemplu, Alb 1 în diagramă.

Sandan -  3 dan, ca rang al unui jucător. 
Deasemeni folosit şi ca prefix însemnînd 
'în trei paşi', ca în următoarele trei 
definiţii.
Sandan-bane – Hane în trei pași. 
Mutările din Alb 1, 3 și 5 din diagramă 
sînt un exemplu.

Sandan-ko – Ko în trei pași.O serie de 
trei kouri care trebuie cîștigate pe rînd. 
Un exemplu în diagramă.

 
Pentru Negru primul ko este la 1, al 
doilea la A, al treilea la B. Definiția în 
engleză pare un pic neclară, folosind 
noțiunea de ko indirect, care poate 

schimba lupta în trei poziții. Nu înțeleg 
ce ar fi indirect. 
Sandan-osae – Hane în trei pași jucat 
către latură, astfel mutările fiind și 
mutări de blocare. Negru 1 și 3 în 
diagramă sînt un exemplu.

Sangen – Interval, spaţiu de trei puncte. 
De obicei folosit ca prefix în următoarele 
definiţii.
Sangen basami (Sangen-hasami) – 
Mutare în clește plasată la o distanță de 
trei linii. Negru 1 în diagramă este un 
exemplu.



Sangen taka basami - Mutare în clește 
înaltă plasată la o distanță de trei linii. 
Negru 1 în diagramă este un exemplu.

Sangen biraki – Extensie la o distanță 
de trei puncte. Alb 6 în diagramă este un 
exemplu.

Sangen tobi – Săritură la trei spații 
înspre centru.
Sanjubango – Meci de 30 de partide.

Sankaku – Triunghi. Termen folosit în 
expresia aki sankaku, triunghi gol.

San ko – Ko triplu Trei kouri simultane 
într-o luptă locală. Un tip de super ko, 
dokei hanpuku. Vezi diagrama 18a din 
Comentariile la Regulamentul Japonez.
Sanmoku nakade – Mutare jucată în 
interiorul unui spațiu de ochi de trei 
puncte care ucide grupul împiedicînd 
formarea a doi ochi. În cele trei 
diagrame, trei exemple. 

Prin extensie, forma unui grup ucis în 
acest fel poartă același nume.

Sanmoku no manaka – Centrul a trei 
pietre, o formă a unui tesuji de anulare a 
ochilor. Definiția e vagă, dar diagrama 



explică tot. Alb 1 este un exemplu.

Sanpo garami – Atac triplu. Un atac 
karami împotriva a trei grupuri simultan.
Sanrensei (San-rensei) – Deschidere 
care folosește două puncte 4X4 și 
punctul 10X4 dintre ele pe o latură.  În 
traducere directă, trei puncte stea la rînd.
Sanritsu yoseki – Extensie peste patru 
spații de la un zid de trei pietre, care 
traditional este privită ca formație ideală.
San-san - Punct 3X3.
San San fuseki – Deschidere care are 
una dintre pietre într-un punct 3X3.
Saru Suberi – Săritura maimuței. O 
extensie de la o piesă de pe linia doi, pe 
linia unu la o distanță de două linii în 
teritoriul inamic. Exemplu în diagramă. 

Altă sursă susține că saru suberi este 
săritura la o singură linie, cea la două 
linii fiind ozaru suberi.
Sashi komi - Pătrundere. O mutare care 
intră între piesele adverse, în contact cu 
trei dintre ele. Exemplu în diagramă, 
unde sînt notate cu A și B punctele de 

tăietură vizate de această mutare. 

Sayu dokei – Poziție simetrică. Literal, 
partea stîngă aceeași formă.
Sebameru – Definiție  explicată 
succinct. A o face îngustă.
Seichaku – Mutarea corectă, mutarea 
care trebuie. 
Seikai – Răspuns corect.
Seikai zu – Diagrama cu răspunsul 
corect.
Seimoku - (Puncte stea): Puncte de 
handicap. Puncte marcate de regulă pe 
goban, cel din centru, tengen, patru 
punctele 4X4, și patru în 4X10. Prin 
extensie, nouă pietre handicap.    
Seimoku furin -  Treisprezece pietre 
handicap. Cele nouă menționate la 
seimoku plus patru în punctele 3X3. 
Literal, puncte stea și clopoței de vînt.
Seimoku furin naka yonmoku - 
Șaptesprezece pietre handicap. Cele 
nouă menționate la seimoku, plus patru 
în punctele 3X3, plus patru în punctele 
7X7. Literal, puncte stea, clopoței de 
vînt și patru în centru.
Seiyo shibori – Strîngere, stoarcere 
stupidă, ineptă, care strică mai mult 
poziția proprie decît cea a adversarului. 
Literal, strîngere vestică. Termenul a 
fost adoptat de japonezi în anii cînd 



nivelul Goului în vest era foarte scăzut, 
și era folosit la modul ironic. În prezent 
mai este folosit foarte rar, și mai poate fi 
găsit în literatura de acum cîteva decenii. 

Seki - O poziţie de impas cînd două 
grupuri adverse se află în contact, nu au 
doi ochi, şi  nici nu pot captura, pentru 
că a da atari înseamnă să se pună în atari. 
Viață reciprocă. Un exemplu în prima 
diagramă. Evident este vorba de piesele 
marcate.

Exemplul al doilea.

Aici cele două grupuri marcate au doar o 
libertate comună, dar au şi cîte un ochi, 
şi nu pot ocupa libertatea comună fără să 
se pună în atari. Grupurile sînt vii, dar 
chiar dacă au un ochi, acel punct nu con-
tează ca teritoriu.

Dar mai există şi alte forme de seki, un-
ele foarte interesante.

Sekihai – Înfrîngere la o diferență foarte 
mică.
Seki-kuzure – Prăbușirea unui seki. 
Situație unde poziția de seki este doar 
aparentă, temporară, o parte din pietre 
putînd fi capturate din exterior după care 
cad și restul de pietre. Exemplu în 
diagramă. 

Dacă pietrele negre marcate nu fac viață 
în exterior, ele vor fi capturate, anulînd 
poziția de seki.
Seki-to (turn de piatră) - Sacrificiu a 
două pietre la marginea tablei. Identic cu 
sekito shibori. 
Sekito shibori (stoarcere la margine cu 
două pietre.) – Literal ar fi stoarcerea 
pietrei de mormînt. Există cîteva 
versiuni ale acestei traduceri directe, o 
sursă spunînd că turn de piatră nu ar fi 
tocmai precis, mai corect fiind pagodă 
de piatră. În diagrame este un exemplu. 
Această serie de tesuji constă din 
sacrificarea a două pietre pe marginea 
tablei, urmată de un al treilea sacrificiu. 

http://senseis.xmp.net/?Seki


În prima diagramă 1 3 și 5 sînt tesuji 
cheie pentru a crea un sekito, dar și 
celelalte mutări sînt esențiale pentru 
această secvență.  În diagrama a doua,10 
conectează la 7.

Semaku suru – A face o partidă strînsă 
reducînd opțiunile strategice.
Seme – Atac.
Semeai – Cursă de captură. Literal atac 
reciproc. Pietrele albe și negre marcate 
în diagramă sînt angajate într-o cursă de 

captură. 

Dacă negrul mută primul, va cîștiga 
cursa la o mutare așa cum se vede în 
diagrama a doua.

Semedori – Captură forțată. A fi obligat 
să muți în teritoriu pentru a captura un 
grup mort în timp ce adversarul ocupă 
puncte neutre. Un exemplu în diagramă. 

Cele patru pietre albe marcate sînt 
moarte, dar cu 1 albul îl împiedică pe 
negru să facă ochi. Cînd albul 



conectează la A negrul trebuie să ocupe 
o libertate interioară pentru a preveni un 
seki după ocuparea punctului B. Cînd 
albul ocupă B, negrul e forțat să 
captureze. Alte exemple de semedori. 
http://senseis.xmp.net/?Semedori
Semeru – A ataca.
Sen – A juca cu negrul în toate partidele. 
(Modalitate tradițională de a primi 
handicap pentru o diferență de două 
ranguri la nivel profesional.) Gobase 
traduce simplu, negru.
Sen ai Sen – A juca cu negrul în două 
partide din trei. (Modalitate tradițională 
de a primi handicap pentru o diferență de 
un rang la nivel profesional.)
Sen ban – A avea prima mutare. Alta 
variantă, a juca cu negrul cînd 
handicapul este egal. 
Sen ni – A alterna între a juca cu negrul 
și a primi două pietre handicap. 
(Modalitate tradițională de a primi 
handicap pentru o diferență de trei 
ranguri la nivel profesional. Pe gobase e 
diferit, conform acestei surse, sen ni e 
pentru patru ranguri diferență.)
Sen ni sen – La fel ca sen ni, a alterna 
între a juca cu negrul și a primi două 
pietre handicap. 
Sensei – Învățător, instructor. Jucătorii 
profesioniști sînt de regulă apelați ca 
sensei. 
Sente – Inițiativă. A forța adversarul să 
răspundă Alternativ, starea în care se 
află un jucător care nu este forțat să 
răspundă la ultima mutare a 
adversarului, libertatea de a decide unde 
să mute în continuare. Este opusul lui 
gote. (Literal: prima mutare/mutare 
conducătoare, a juca primul.) O 
semnificație derivată ar fi avantajul de a 
muta primul într-o poziție locală. În 
funcție de context,

• o mutare poate fi sente, exemplu 
negru 1 în diagramă. 

Dacă albul nu mută 2, negrul 
ucide eliminînd al doilea ochi, 
deci albul este forțat să 
răspundă.

• o poziție poate fi sente. Exemplu 
în diagramă unde poziția este 
sente pentru negru, pentru că o 
mutare acolo amenință să 
salveze două pietre deci oferă o 
valoare de patru puncte 
următoarei mutări, pe cînd o 
mutare albă doar închide poziția 
și nu oferă nici o valoare 
următoarei mutări.

• un jucător poate avea sente.
În yose în mod normal o poziție sente 
presupune că un jucător are sente și 
celălalt răspunde în gote. Dar pozițiile 
pot fi de mai multe tipuri, de exemplu 
dublu sente unde ambii jucători au sente 
dacă mută primul, sente gote, dacă unul 
are acolo sente, dar celălalt are doar gote 
dacă mută primul. Un exemplu în 
diagramă. 



Mai există și sente pe dos, care este o 
mutare care se termină în gote, dar 
previne un sente advers. exemplu în 
diagrame, 

unde alb 1-3 sînt sente pentru că 

amenință conectarea pietrei marcate, iar 
negru 1-3 sînt reverse sente, pentru că 
previn acel sente de 3 puncte al albului. 
Sente no gote - Sente aparent care este 
de fapt gote. Un exemplu în diagramă 

unde negru 1 pare sente pentru că 
forțează albul să extindă de la cele două 
pietre pentru a evita captura, dar dacă 
albul nu extinde imediat ci mai întîi dă 
atari la doi, apoi extinde la 4, negrul 
trebuie să revină la 5 pentru a nu pierde 
colțul. Mutarea corectă ar fi negru unu în 
diagrama a doua pentru că face posibilă 
o mutare neagră la A, ceea ce face ca 1 
să fie probabil sente.Unii ar numi 1, gote 
no sente.

Seri ai – Arșiță mortală. Întrecere 
strînsă.
Shakkin – Datorie, o slăbiciune în 
poziția cuiva, slăbiciune care va necesita 
atenție mai devreme sau mai tîrziu. 
Shi (-shi) – Sufix cu semnificația piatră, 
precum în sanshi, care înseamnă trei 



pietre. Pietre de handicap. O altă 
semnificație, moarte.
Shibori – Secvență de mutări de 
stoarcere care reduc grupul adversar la o 
grămadă de pietre fără ochi. Exemplu 
secvența 1-5 în diagramă . Alte exemple, 
http://senseis.xmp.net/?Squeeze
Shibui – Subtil, rafinat, reținut, care nu 
este evident. Mutare care nu are un scop 
evident.
Shicho – Scară. Secvență de mutări în 
zigzag în care una dintre părți pune în 
atari grupul advers care nu are altă 
opțiune decît a se extinde și rămîne tot 
cu două libertăți ceea ce duce la un nou 
atari. Scara se va desfășura pînă la 
marginea tablei, sau pînă pietrele 
atacante întîlnesc o piatră ajutătoare și 
reușesc să captureze. Alt caz este cel în 
care piesele atacate întîlnesc o piatră 
ajutătoare și obțin mai multe libertăți, 
sau pietrele atacante nu mai pot da atari, 
atacul fiind oprit. În diagramă avem un 
exemplu de captură în scară.

 

Shicho atari – Termenul are două 
semnificații, unul fiind de mutare care 
inițiază o scară, iar altul de mutare/piatră 
care strică o scară. Piatra poate exista pe 
tablă înainte de inițierea scării, sau poate 

fi plasată ulterior. Un exemplu în 
diagramă. 

Negru 1 oprește scara, dar în același 
timp amenință și poziția locală, motiv 
pentru care albul răspunde cu 2. Cînd 
piatra este jucată ulterior lansării scării, 
are de obicei un scop dublu, evident cel 
de a întrerupe scara, dar și un altul local, 
similar unei amenințări de ko, care va 
permite jucătorului să rezolve problema 
scării, sau va obține un profit local. Mai 
multe exemple. http://senseis.xmp.net/?
LadderBreaker

Shido-go - (Shidō-go). Partidă lecție. 
Partidă jucată cu rol instructiv, partidă ce 
este jucată de un jucător mai tare, sensei, 
și unul cu rang mai scăzut, deshi. Partida 
poate fi jucată cu handicap, handicap 
redus sau chiar la paritate. Elevului îi 
poate fi permis sau nu să își ia mutările 
înapoi. Instructorul poate da sau nu 
sugestii privind următoarele mutări. 
Partida poate fi dusă pînă la capăt sau 
jucată parțial, dar instructorul va crea pe 
tablă situații din care se pot învăța 
noțiuni noi.
Shikatsu – Viață și moarte. Probleme de 
viață și moarte, vezi tsume-go. Acest 
concept este extrem de important, 
înțelegerea lui făcînd o mare diferență în 
tăria de joc. Pe senseis, există o secțiune 



cu multe detalii, http://senseis.xmp.net/?
LifeAndDeath
Shi-ko – O  situație de ko cvadruplu. 
Patru kouri simultane, formînd un 
superko care conduce la repetiție 
infinită. Vezi dokei sanpuku.
Shimari – Înconjurarea unui colț cu 
două pietre. O formație de două pietre în 
colț. E posibil să nu asigure colțul, dar 
atacantul este evident în dezavantaj. Se 
mai folosesc şi variantele jimari sau 
zimari. Opusul lui kakari. După forma 
celor două pietre există mai multe tipuri 
de shimari.

• Kogeima shimari (închidere cu 
săritura calului mică): Punctele 
3-4 și 5-3. 

• Ikken shimari (închidere cu 
săritură peste o linie): Punctele 3-
4 și 5-4. 

• Ogeima shimari (închidere cu 
săritura calului mare): 
Punctele 3-4 și 6-3. 

• Niken shimari (închidere cu 
săritură peste două linii): 
Punctele 3-4 și 6-4.

 De asemeni, formaţiile shimari se mai 
clasifică după localizarea uneia dintre 
pietre, 3X4, 4X4, 3X3, 3X5, cea mai 
comună fiind cea din 3X4 din cauză că 
acest punct este preferat pentru a fi 
prima mutare în colţ, fiind dezechilibrată 
ceea ce permite conlucrarea bună cu o a 
doua piatră, spre deosebirile de 3X3 şi 
4X4   care fiind simetrice sînt axate mai 
degrabă pe viteza de dezvoltare decît pe 
teritoriu.
Shime tsuke – O secvență de stoarcere a 
unui grup advers cu presarea lui contra 
unui grup de piese sacrificat, secvență ce 
conduce la construirea unui zid exterior. 
grupul atacat nu are cale de ieșire în 
exterior, și în cele din urmă va fi forțat 
să captureze piesele sacrificate. În 

diagramă, secvența albului de la 1 la 7 
este un exemplu.

Shimoku nakade – Mutare plasată în 
interiorul unui ochi de patru puncte, 
mutare ce previne formarea a doi ochi. 
În diagramă un exemplu. Prin extensie 
orice ochi sau formă de acest tip care 
este moartă pentru că nu poate preveni 
uciderea în acest mod.

Shinbun teai – Go, partide jucate în 
turneele sponsorizate de ziarele japoneze 
care oferă bani pentru premii.
Shin fuseki – Fuseki nou. O strategie 
nouă, revoluționară a deschiderii, 
dezvoltată în 1933 de Kitanu Minoru și 
Go Seigen. Deschiderea era orientată 
către dezvoltarea rapidă pe scară largă 
către centru, influența fiind prioritară 



teritoriului. Ulterior a fost combinată cu 
strategia tradițională formînd stilul 
modern. 
Shin gata – Un model nou, o secvență 
care nu a fost recunoscută încă drept 
joseki.
Shini-ishi – Pietre moarte.
Shin joseki – Joseki nou.
Shinogi – Secvență cu care se obțin ochi 
(cînd grupul este sub atac.) Tehnică de a 
face viață în sfera de influență inamică. 
Supraviețuire, a salva un grup în pericol 
fără a suferi pierderi inacceptabile în 
proces. Literal, ușurare.
Shinogi-shobu – O întrecere în care 
miza e supraviețuirea. Partidă care va fi 
decisă de supraviețuirea sau moartea 
unui grup.
Shinsho – Victorie la limită.
Shin-te – O mutare nouă.
Shippai – Eșec.
Shippai zu – Diagramă cu răspunsul 
greșit.
Shippo - Coadă. Cîteva pietre care atîrnă 
de un grup. Pietre care pot fi, sau trebuie 
să fie sacrificate pentru ca restul 
grupului să poată trăi. Exemple de 
sacrificare a cozii. 
http://senseis.xmp.net/?SacrificeTheTail
Shiro(i) – Alb. Un grup alb.
Shiro ban – Albul la mutare. A juca cu 
albul.
Shiro moki – Privind situația unei 
partide, “Aș prefera să joc cu albul”, 
adică poziția albului este promițătoare. 
Vezi și kuro-mochi.
Shita hane - Hane pe dedesubt. 
Exemplu negru 1 în diagramă. 

Dacă acesta răspundea la A la atacul 
albului, ar fi fost hane dashi.
Shita hen – Latura de jos.
Shitate – Jucător mai slab, sau cu rang 
mai mic.
Shita tsuke – Atașament pe dedesubt. 
Negru 1 în diagramă. Opus lui ue tsuke, 
la A în diagramă, hane deasupra. 

Shita-zuke  - Atașament pe dedesubt.
Shobu - Partidă, meci. O partidă 
competitivă, jucată serios, opus lui 
shidoubu, partidă lecție. (shōbu, shoubu, 
literal cîștig-pierdere.)
Shobu dokoro – Stagiu decisiv al 
partidei, (de regulă în jocul de mijloc 
avansat). Zdrobirea.
Shobute (shobu-te) - O mutare agresivă 
de genul totul sau nimic, mutare 



povocată de o situație disperată. Mutare 
ce încearcă să smulgă conducerea de la 
adversar. De regulă shobute sînt invazii 
cînd moyoul advers este mult prea mare.
Shodan – 1 dan, cel mai mic nivel dan. 
Shoko – Un ko timpuriu. Ko ce apare 
înainte de a exista amenințări de ko 
majore pe tablă, deci ko ce este cîștigat 
de cel ce capturează primul.
Shuban – Faza de încheiere a partidei. 
Yose.
Shudan – Un nume alternativ metaforic 
al Goului, literal conversație cu mîna. 
Chiar dacă două persoane nu vorbesc 
aceeași limbă, ei pot “conversa” jucînd o 
partidă de Go. Resurse, mijloace.
Shuko – O secvență sau mutare 
neobișnuită jucată ca experiment, de 
regulă la începutul partidei. Stratagemă, 
schemă, sacrificiu.
Shukyoku – Sfîrșitul partidei.
Shusaku kosumi – Negru 7 în diagramă 
este mutarea diagonală a lui Shusaku, 
mutare ce caracterizează deschiderea lui 
Shusaku. În zilele de azi este considerată 
o mutare lentă, pentru că albul a primit 
compensație komi, un profesionist ar 
juca azi la A sau B.
Shusaku Ryu (Shūsaku Ryū) - Shusaku 
fuseki, deschiderea Shusaku, definită de 
mutări în punctele 3X4 în trei colțuri, 
precum 1-5 în diagrama de mai sus, 
urmate de 7 care e jucată frecvent în 
această deschidere. Deschiderea a fost 
inventată de marele jucător, Honinbo 
Shusaku (1829 - 1862) în secolul 19. El 
era practic invincibil cînd juca cu negrul 
această deschidere.   
Soba – Rezultat așteptat al unei poziții. 
Mutare sau rezultat potrivit. Valoarea 
unei poziții. Literal prețul pieței.
Soba-ko (Soba-kō) – Amenințare de ko 
locală. Amenințare de ko existentă din 
construcție, vezi și kinjo ko. Amenințare 
de ko care face koul irelevant dacă este 
ignorată. Exemplu în prima diagramă.

 În 
diagrama doi, vedem că dacă negrul 
ignoră 1 și leagă koul cu 2, alb 3 ucide 
grupul.

 



În diagrama a treia, negrul poate muta la 
A, și dacă albul ignoră, captura celor 
două pietre salvează grupul negru.

Sode gakari – Mutare de apropiere 
făcută pe linia a doua, precum alb 1 in 
diagramă. Literal mutare de apropiere 
mînecă. Asemănător cu suso gakari.
Sofu  - Diagramă ce conține toate 
mutările unei partide. Se spune că se 
poate estima tăria unui jucător după 
timpul necesar punerii pe tablă a unei 
partide complete de cca 200-250 mutări. 
Un profesionist reușește lejer în 15 
minute, unui amator de top îi trebuie 
cam de două ori mai mult, în timp ce 
unui 10 kyu îi sînt necesare trei sau patru 
ore.
Sogo – Un meci oficial de provocare, 
challenge, în timpul perioadei Edo. 
Literal Go competitiv. 
Soi – Mutare de împingere plasată lîngă 
poziția adversă precum alb 1 în 
diagramă.

Son – Pierdere, opusul lui profit.

Son ko – Amenințare de ko care 
implică/produce o pierdere. o analiză 
mai detaliată la http://senseis.xmp.net/?
LossMakingThreats
Soppo (wo mukeru) – În direcția sau în 
zona greșită. Altă sursă oferă o 
explicație diferită, a părăsi sau a ignora 
scena bătăliei. 
Soto – În exterior. 
Soto dame – Libertate exterioară. 
Soto magari – A se îndoi împrejur către 
exterior. Negru 1 în diagramă.

Souba – În diagramă 1 și 2 sînt souba. 

Termenul este folosit în comentariile 
profesioniștilor japonezi. Dacă un 
jucător face o greșeală ce duce la o 
poziție proastă, profesionistul o poate 
corecta arătînd o poziție mai naturală. 
Există implicația că ăsta este cel mai bun 
lucru pe care îl pot face cei doi jucători. 
Suberi -  A aluneca sub. O mutare a 
calului ce alunecă sub poziția inamică, 

http://senseis.xmp.net/?Sofu


pe linia unu sau doi. Similar cu hashiri. 
Sursele nu oferă exact aceeași explicație, 
pe senseis afirmîndu-se  că săritura este 
 pe linia a doua de la o piatră aflată pe 
linia a treia.  Dar gobase contrazice un 
pic, suberi poate fi și pe linia întîi cît și 
pe a doua, pe linia a doua numindu-se și 
hashiri. 

Alb 5 în diagramă este un exemplu, 
săritura maimuței mică fiind keima 
hashiri/suberi, la A ar fi fost ogeima 
hashiri/suberi. Saru suberi și ozaru 
suberi fiind săritura calului mică, 
respectiv mare pe linia întîi de la o 
piatră de pe linia a doua.
Sugata – Formă, formație.
Suji – Tesuji, stilul corect, măiestrie, 
forma corectă, mutarea corectă, formă 
bună, linia de joc corectă.
Sujibatta te -  O mutare extrem de 
stilată. Una care arată ca un tesuji.
Sumi – Colțul.
Sumi no magari-shimoku – Patru pe 
colț. Vezi secțiunea dedicată la reguli. 
(de asemeni se mai pronunță sumi no 
magari yonmoku.)
Susoaki – Suso-aki – Deschis pe 
margine. Formația neagră din stînga jos 
este deschisă la punctul A. Fustă 

deschisă. 

Susogakari –Mutare de apropiere pe 
linia a doua. Vezi sode gakari.

Sute ishi – Piatră de sacrificiu. 
Suteru – A sacrifica, a arunca.

Tachi – Extensie solidă către centru. Alb 
2 în diagramă. Literal, a se ridica.

Tachiainin – Arbitru.

http://senseis.xmp.net/?Susogakari


Tagai sen – La egalitate, a juca fără 
handicap alternînd o partidă cu albul, 
una cu negrul.
Tagei sen no fuseki - 
Taikyoku – Partidă, joc.
Taisa – Diferență mare în scor.
Taiseki – Un grup mare.
Taisha – Literal marea pantă. Un nume 
mai vechi a săriturii calului mare nume 
păstrat acum de un  joseki  care se 
dezvoltă de la un kakari ignorat la 
punctul 4x3. 1 în diagramă inițiază 
josekiul taisha.

Taishagake – Mutarea care inițiază 
josekiul taisha. 1 în diagrame.
Taisha joseki  - Acest joseki este 
renumit și temut pentru numărul mare de 
variante. În diagramă, secvența 2-5 care 
duce la cele mai multe și complexe 

variante.  

Taka – Takai – Înalt.
Takagakari – Atac înalt. 
Takamoku – Puncte înalte. Punctele 4-
5, puncte care pun accent pe centru. 
Punctele A și B în diagramă.

Takamoku joseki – Joseki care urmează 
unei mutări în punctul 4x5.  În diagramă 
după negru 1, alb 2 inițiază un joseki 
tipic takamoku. 



Takefu – O conexiune solidă formată 
din două grupuri a cîte două piese la o 
distanță de o linie. În diagramă, alb 1 
formează takefu, numită și nod de 
bambus.

Takefu no ryo-nozoki – A plasa cîte o 
piesă adversă în fiecare din cele două 
părți ale unui nod de bambus.
Tan – Simplu. Termen folosit în 
combinație cu alți termeni precum kiri 
(tăietură), sau nobi (extensie), ca 
precizare că mutarea este suficientă în 
sine, nefiind necesare mutări preliminare 
sau asociate. Tan exprimă un principiu 
important în Go, și anume că deseori e 
bine să fie făcute mutări simple, directe, 
fără complicații inutile. În diagramă, 
negru 1 este tan-nobi, nobi simplu, doar 

nobi, cu sensul că negrul a ales, 
(probabil cu înțelepciune) doar să 
extindă, și nu să dea atari la A. Dacă ar 
da atari ar rămîne cu un punct de tăietură 
care trebuie reparat mai tîrziu.

Tane-ishi – Pietre centrale, pietre 
tăietoare, pietre care nu pot fi cedate. 
Literal, pietre sămînță.  
Tani ga fukai – O vale adîncă (de 
teritoriu).
Tanuki no hara tsuzumi -  Burta tobă a 
bursucului. Tesuji burtă-tobă. Un 
exemplu în diagramă.

Tasuki-boshi – A ocupa punctele stea în 
colțuri opuse. Exemplu, negru 1 și 3 în 
diagramă.



 
Tasuki fuseki – Fuseki în care negrul 
joacă simetric în colțuri opuse. Altă 
sursă spune fuseki de tip special. 
Tasuki gata – Deschidere diagonală. 
Deschidere în care se plasează pietre 
simetric în colțuri opuse. Negru  și 3 în 
diagrama precedentă este un exemplu.  
Tasuki komoku – A ocupa punctele 3x4 
simetric în colțuri opuse. Alb 3 și 4 în 
diagrama precedentă.
Te – Literal, mînă. În contextul Goului 
înseamnă mutare și poate fi sufix pentru 
termeni precum:

• fuujite – mutare în plic 
• gote – mutare la care adversarul 

nu trebuie să răspundă 
• hamete - Mutare capcană, jucată 

în joseki.
• honte - mutare solidă 
• kono itte – utare unică 
• nakade – mutare interioară (pen-

tru a ucide un grup) 
• sente – mutare la care adversarul 

trebuie să răspundă. 
• shinte – mutare nouă 
• shobute – mutare de genul totul 

sau nimic

 De asemeni poate fi și prefix cum 
vedem la termenii următori.  O 
alternativă a lui te este chanku. Prin 

asociere mai înseamnă și libertate într-o 
cursă de captură.  
Teai –  Condiția, nivelul de handicap la 
care trebuie să joace doi jucători de 
ranguri diferite. Altă sursă traduce 
termenul cu noțiunea, o partidă.
Te ari -  Există o mutare. Cineva are o 
mutare, sau o poziție are o mutare. Se 
poate face ceva. În literatura de 
specialitate termenul este folosit de 
regulă pentru probleme de viață și 
moarte. 
Teai-chigai – Partidă jucată cu handicap 
nepotrivit.
Teai-wari -  Condiția de joc adică la 
paritate sau cu handicap.
Te-atsui – Tare, puternic. La fel ca atsui.
Teban -  Cine este la mutare. Se mai 
folosește cu varianta simplificată, ban, 
care apare in cuvinte precum shiroban, 
albul este la mutare, și kuroban, negrul 
este la mutare.
Tebyoshi (te-byoshi) – Mutare 
automată, mutare plasată fără analiză, 
din instinct. Mutare neglijentă.
Tedokoro – O situație de joc de mijloc 
care tebuie analizată cu grijă.
Tedomari (te-domari) – Literal, ultima 
mutare a jocului. Dar de regulă este 
folosit pentru cea din urmă mutare 
valabilă într-o secvență de mutări bune, 
în joseki sau yose. 
Tegakari – Pîrghie într-o poziție 
adversă. Literal, mîner.
Te ga nobiru – A obține mutări sau 
libertăți într-o cursă de captură.
Teire – A repara, a întări. O mutare 
defensivă necesară în teritoriu, de regulă 
jucată la sfîrșitul partidei, sau la 
ocuparea libertăților exterioare.  În prima 
diagramă, Negru A este obligatoriu după 
Alb B, sau la sfîrșitul partidei chiar dacă 
nu se ocupă și punctele neutre.



Alt exemplu în diagrama a doua.

Negru A este necesar pentru a preveni 
pornirea unui ko. Alte exemple
Tekazu – Număr de mutări. Numărul de 
mutări necesare pentru a captura un grup 
într-un semeai.
Tejun –Secvență, ordine, ordinea 
corectă a mutărilor.
Tejun no myo – Temporizare excelentă. 
Secvență magică. Un rezultat foarte bun 
obținut printr-o ingenioasă ordine a 
mutărilor.
Tejun wo tsukusu – A juca o secvență 
temporizată perfect. Literal, a epuiza 
secvența. A face tot ce e posibil pentru a 
obține un avantaj, jucînd cea mai bună 
posibilă ordine a mutărilor.
Temodori (Te-modori)– A reveni 
pentru a repara o poziție după o 
extindere prea mare.
Tenaori – A schimba handicapul. În 
perioada Edo (1603- 1868), handicapul 
era schimbat dacă un jucător lua 
conducerea cu șase victorii, sau avea 

patru victorii consecutive. Mai tîrziu, 
doar cînd un jucător lua conducerea cu 
patru victorii. În profesionismul 
contemporan nu mai există tenaori, iar la 
nivel de amatori, în general se schimbă 
handicapul la trei victorii consecutive. 
Tengen – Punctul central al tablei, 
punctul 10x10. Termenul mai are și 
semnificația originea raiului, și este și 
numele celui de al cincilea dintre marile 
titluri din Japonia, prima ediție fiind în 
1975. Ca fapt divers, echivalentul 
chinez, tiānyuán este și numele unui 
turneu important din China inițiat în 
1987.
Te ni naru – A funcționa, a reuși. 
Literal, a deveni o mutare. De exemplu, 
o invazie reușește, sau o poziție poate fi 
invadată, sau ucisă.
Tenkai – Extensie, vezi hiraki, biraki.
Tenka-kikazu – Literal, nimic nu 
funcționează, adică nu există amenințare 
de ko destul de mare. Vezi tenka-ko. 
Tenka-ko - Ko de o valoare imensă care 
este decisiv în partidă, ceea ce înseamnă 
că orice amenințare de ko trebuie 
ignorată. Literal, nu este amenințare sub 
soare. Koul poate fi unilateral, adică 
unul dintre jucători poate cîștiga koul dar 
cîștigul să fie insuficient pentru victorie, 
dar pierderea koului e înfrîngere sigură, 
sau bilateral, însemnînd că pierderea 
koului e înfrîngere sigură pentru ambii 
jucători. O altă sursă precizează că 
noțiunea se aplică doar cînd victoria este 
de ambele părți cînd se cîștigă koul.
Tennozan – Literal, raiul, muntele 
regelui, are o semnificație istorică, în 
urma înfrîngerii lui Akechi Mitsuhide de 
către Toyotomi Hideyoshi (1582) în 
lupta pentru micul munte, de 270 metri 
înălțime de la granița dintre Kyoto și 
Osaka. În Go are două semnificații

• Un punct critic, de importanță 
majoră care poate decide cursul 
partidei.
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• Partidă decisivă.
Tenuki – A ignora ultima mutare a 
adversarului jucînd în altă parte. 
Te okure – Mutare irosită. 
Tesuji – Mutare iscusită, cea mai bună 
mutare locală. O mutare ce reușește să 
facă ceea ce nici o altă mutare nu ar 
reuși. Alte expresii folosite pentru a 
descrie acest tip de mutare sînt:
– Mutare ingenioasă.
– Mutare puternică.
– Cea mai bună mutare într-o situație 
locală.
– Mutare briliantă.
– Mutare de mare fineţe.
– Mutare eficientă. Undeva se adaugă un 
detaliu, şi anume că la prima vedere pare 
o mutare obişnuită.
Trebuie menţionat că este vorba de o 
mutare tactică, deci jucată pe plan local.
Tesuji derivă din cuvîntul suji care 
înseamnă “linie de joc”.
Termenul opus lui tesuji este zokusuji, 
care poate fi tradus ca linie brută de joc, 
şi care este privit ca anti-suji, sau mutare 
vulgară.
Tesuji este unul din detaliile importante 
ale jocului de Go, în care jucătorul îşi 
exercită capacitatea de a citi secvenţe 
lungi, de a vedea înainte ce se întîmplă 
pe tablă. Tesuji este folosit în diverse 
ocazii cum ar fi în situaţiile de viaţă şi 
moarte (tsumego), pentru a obţine 
iniţiativa (sente), pentru a captura piese, 
pentru a cîştiga puncte în plus în yose, 
sau pentru a salva o situaţie aparent 
defavorabilă. Există mai multe tipuri de 
tesuji, fiind împărţite pe categorii, de 
captură, de atac, de apărare, pentru lipsă 
de libertăţi, tesuji miai, de formă, de 
yose, şi diverse. Mai multe detalii
Tetchu – Stîlp de fier.  Două pietre 
plasate vertical în apropierea unei laturi. 
Exemplu, Negru 1 în diagramă.

Te-tsuki – Modul fizic în care este 
plasată o piatră pe goban. Termenul este 
de regulă folosit împreună cu un adjectiv 
precum ușor, puternic, bun, confident, de 
începător, neîndemînatec. 
Tewari – Analiză prin care se schimbă 
ordinea mutărilor într-o secvență sau se 
elimină mutările/pietrele irelevante 
pentru a evalua structura de bază. 
Exemple.
Tobi – Săritură la una sau două linii sau 
o diagonală către centru fără a fi în 
contact cu altă piatră. Săritura în lateral 
nu e tobi ci extensie. Diagrama 48.
Tobidashi – A sări spre centru (exterior) 
de la o piatră aflată sub atac. Negru 1 în 
diagramă este un exemplu.

Tobikomi – Săritură în teritoriul inamic. 
Alb 1 în diagramă este un exemplu. 
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Tobi-magari – Săritură și întoarcere. 
Săritură peste o linie în unghi drept de la 
o precedentă săritură în linie la un punct. 
Negru 5 în diagramă este un exemplu.

Tobi-tobi – O săritură urmată de o 
săritură. De exemplu  Negru 1 și Alb 2 
în diagrama de la tobidashi.
Tobi tsuke – O săritură-atașament. 
Săritură peste o linie care este și 
atașament.
Tochika – Închiderea colțului cu trei 
pietre precum în diagrama de la tobi-
magari. De la această formație, o 
extensie la A sau la B în diagrama 
următoare ar fi ideală.

Tokkuri – Literal sticlă de sake. O 
formație de trei pietre, vezi inu no kao. 
Ton-ton – Denumirea onomatopeică a 
lui oi-otoshi. Literal cioc cioc.
Tonamento boshiki – Turneu de tip 
eliminatoriu, knok-out, în care la fiecare 
rundă învinșii sînt eliminați, în final 
fiind un singur învingător.
Tonbo – Formație fluture. Vezi kannon- 
biraki.
Torazu Gomoku - Cinci puncte fără 
captură.  Conform regulamentului japoez 
din 1949 în oricare din cele două poziții 
de mai jos, negrul are cinci puncte fără 
să fie nevoit să captureze. 



Pe Senseis, este o discuție în privința 
acestei reguli, dar nu îmi este clar dacă 
regula a fost anulată în regulamentul din 
1989, ca în cazul lui torazu san moku.

Torazu san moku – O poziție foarte 
rară pe colț care era decretată ca 
valorînd trei puncte pentru negru 
fără obligația de a mai captura 
pietrele albe marcate. Dar conform 
regulamentului japonez din 1989, 
dacă poziția rămîne pe tablă la sfîrșit, 
este considerată seki. 

Vezi diagrama 1 în  Exemple de 
confirmare de viață și moarte  în 
Regulamentul Japonez. 
Particularitatea poziției este că ambii 
jucători au mai multe puncte pe 

mutarea/captura adversarului, deci 
nimănui nu îi convine să mute dacă 
nu este obligat. Dar conform 
actualului regulament negrul va 
captura pentru că un punct, (sau 
două dacă are mai multe amenințări 
de ko), e mai bine decît nici un 
punct.
Tori – Captură.
Torikaesu – Recaptură.
Tori kaeshi – A captura înapoi.
Torikake – Încercare serioasă de a 
captura un grup de pietre.
Torikiri – Captura completă, definitivă 
a unui grup.
Torikiru – A captura definitiv. A 
completa captura unui grup.
Toru – A captura. 
Toryo – A ceda partida. Vezi nageru.
Tsuba zeriai – Luptă în contact. Literal 
luptă la cuțite.
Tsubure – A se prăbuși, a fi nimicit.
Tsugi – Conexiune. Vezi hane-tsugi, 
kake-tsugi, kata-tsugi și keima–tsugi.  
Tsugi no itte – Mutarea următoare. 
Folosit pentru probleme de genul care 
este următoarea mutare?
Tsugi–Tsugi – Conexiune urmată de o 
conexiune. Negru 1 și alb 2 în diagramă.

Tsuke - Atașament. O mutare jucată în 
contact cu o piatră inamică, dar care nu 
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este conectată cu nici o piatră de aceeași 
culoare. Alb 1 în diagramă este atașată 
împotriva piesei negre.

Există diverse motive pentru a juca un 
tsuke.

• amenințare de ko
• blocarea unei scări
• un atac prin apropiere
• o invazie în teritoriul inamic
• despărțirea pieselor inamice

Tsuke giri - Atașament urmat de 
tăietură. Exemplu alb 1 și 3  în diagramă.

Tsuke hiki – Atașament și retragere.
Două exemple negru 1 și 3 în diagramă. 
De regulă urmează apărarea albului la A.

Tsuke kaeshi – Contra atașament.
Tsukekoshi – Mutare ce atacă printr-o 
keima. Alb 1 în diagramă.

Mai explicit în diagrama următoare cu 
cele trei exemple de la stînga la dreapta. 
În primul este poziția în care negrul ar 
dori să despartă piesele albe marcate. Cu 
împingere și tăiere, de-giri, negrul 
rămîne cu formă proastă, cum vedem în 
exemplul doi. Pornind cu tsuke koshi ca 
în exemplul al treilea, negrul rămîne cu 
formă bună.

Tsukenobi – A atașa și a extinde. 
Exemplu, negru 1 și 3 în diagramă. 1 
este tsuke, atașament și 2, nobi, 
extindere, secvență care practic desparte 
cele două pietre marcate ale albului. În 



plus albul trebuie să fie atent și la 
tăietura de la A.

Alt exemplu, în diagrama de mai jos, 
primele mutări ale josekiului cu același 
nume.

Tsuke nobi joseki – Un joseki al 
punctului 4X4, în care la apropierea cu 
keima se răspunde cu atașament, apoi la 
hane cu extindere. În diagrama de mai 
sus avem primele mutări ale acestui 
joseki.
Tsukeosae – A atașa și a bloca. 

Negru 1 și 3 în diagramă mutări folosite 
în josekiul 4X4 pentru a lua colțul. 

Tsukesagari -  A atașa și a coborî către 
latură. Combinația 1 și 3 în diagramă.

Tsuki – Lună, termen folosit pentru 
clasificarea pietrelor din scoică, mai de 
calitate decît jitsuyo, piese de uz normal, 
dar inferioare față de yuki, piese de 
înaltă calitate.
Tsukiatari – O mutare de împingere. A 
se ciocni de un grup advers. 

Vezi tsuppari și butsukari. Exemplu 
negru 1 în diagramă. 
Tsukidashi – Mutare care împinge 
printr-o săritură adversă de un punct sau 
o keima. De exemplu alb 1 în diagramă. 
Dacă negrul blochează cu 2, albul poate 
tăia la A sau B.



Tsukinuki – A trece direct prin poziția 
inamică, așa cum face alb 1 în diagramă.

Tsuki to suppon – Luna și țestoasa de 
lut, adică o diferență de la cer la pămînt. 
Expresia completă este tsuki to suppon 
tsuki su. 
Tsukuri-go – O partidă jucată pînă la 
capăt și numărată, adică învinsul nu 
cedează. În practică termenul este folosit 
pentru o partidă strînsă. (NT. Sursa se 
referă probabil la practica profesionistă, 
pentru că la amatori se mai numără și 
partide pierdute crunt :))
Tsume – Mutare de apropiere din lateral 
de o poziție inamică pentru a preveni o 
extensie. Exemplu, alb 1 în diagramă.

Tsume-biraki – Termenul are două 
semnificații,

• extensie cu valoare adăugată.
• extensie care previne inamicul să 

facă o extensie. Alb 1 în 
diagramă

Tsume go -  Problemă de viață și 
moarte. 
Tsunagi – A lega două pietre. A 
conecta.
Tsuppari  -  Împingere laterală. 



Negru 1 și alb 2 în prima diagramă. 
Negru 2 și alb 3 în diagrama a doua. 

La fel ca tsukiatari, dar mai viguros, 
categoric. Vezi e asemeni și butsukari.

Tsurai – Dureros. Mutare inferioară pe 
care ești nevoit să o faci, și știi că nu ar 
fi fost nevoie să faci dacă nu mutai prea 
slab mai devreme, motiv pentru care 
acum adversarul te pedepsește.
Tsuru no sugomori – Cuibul cocorului. 
Formația din diagramă. Negrul poate 

captura cele trei pietre marcate 
sacrificînd o piatră la 1.

Uchi – Spre interior. 
Uchi magari – A se îndoi pe lîngă 
înspre interior, sau spre margine. 
Exemplu  negru 1 în diagramă.

Uchikake – A întrerupe o partidă pentru 
a fi reluată mai tîrziu sau a doua zi. 
Tradițional albul are privilegiul de a 
întrerupe partida pe mutarea lui.
Uchikaki – Sacrificiul unei piese pentru 
falsificarea unui ochi. O sursă precizează 
că sacrificiul se face pe linia întîi, ceea 
ce vedem în prima diagramă,



 dar a 
doua diagramă arată un exemplu unde 
sacrificiul este pe linia trei.

Uchikiru – A termina o partidă. A juca 
partida pînă la capăt.

Uchikomi – Uchikomu –
Termenul are două semnificații 

• Invazie în teritoriul inamic, două 
exemple în diagrame.

• A forța pe oponent să ia un 
handicap mai mare după un 
anumit număr de victorii în plus 
într-o serie de partide. În 



perioada Edo numărul necesar de 
victorii a fost inițial 6 iar la final 
4. La nivel profesionist nu a mai 
existat uchikomi după încheierea 
jubango a lui Go Seigen.

Uchisugi – Uchi-sugi - Uchi sugi -
 Exagerare. 
Uchi tsuke – A atașa în interior.
Uchuryu - Uchuuryuu  Literal, stil 
cosmic.  Stil de joc care constă din 
formarea și menținerea unui moyo uriaș. 
Takemiya Masaki care a și lansat 
conceptul, și Sonoda Yuichi sînt 
principalii reprezentanți ai acestui stil în 
Japonia.
Ue tsuke – A atașa spre exterior, opus 
lui shita tsuke, care ar fi fost la A, 
exemplu în diagramă. 

Uhen – Latura dreaptă.
Ukeru – A reacționa, a răspunde.
Uki ishi – Piese care plutesc. Piese fără 
o bază.
Uma no kao – O săritură a calului mare 
de la două piese aflate la distanță de o 
linie. Un exemplu în diagramă. Literal, 
față de cal. Compară cu inu no kao.

Usote – Mutare falsă. Mutare care nu 
funcționează. Opusul lui honte.
Usu aji -
Usui – Firav, slab.
Usui katachi – O formație slabă care 
poate fi atacată cu ușurință.
Usumi – Slăbiciune, superficialitate.
Uteru – A avea o poziție jucabilă, 
favorabilă. Literal, a fi capabil de a juca. 
Uttegae -  Revenire, mușcătură înapoi 
Snap-back. alte variante: 

• Uttegaeshi, 
• Utte-gaeshi 
• Uttegai

Capturează și mori. În prima diagramă 
albul poate captura cele două pietre 
negre marcate



.  Alb1 este mutarea. Dacă negrul 
încearcă să le salveze capturînd piesa 
albă, albul revine în același loc, 

capturînd 
trei piese negre, după cum se vede în 
diagrama a doua.

Uwa hane
Uwate – Un jucător mai tare, sau cu 
rang mai mare. Compară cu shitate.
Uwatsuke – Atașament deasupra.

Wakare – Rezultat. Poziția rezultată 
după  luptă.
Warikomi – A înfinge o piatră între 
două piese inamice aflate la o distanță de 
o linie. Alb 1 în diagramă este un 
exemplu. 

Un al doilea exemplu. Negrul vrea să 
separe piatra albă marcată cu un 
triunghi. În mod normal nu ar putea 
reuși, dar cu un warikomi la 1, urmat de 
3 pietrele albe vor fi separate.

Wariuchi -  O mutare de 
separare/despicare, care are loc de 
extindere pe ambele părți. Mutarea 
plasată pe latură, separă două grupuri 
inamice aflate la distanță.  Un exemplu 
este negru 1 în diagramă. Dacă albul se 
apropie la A negrul se extinde la B, și 
daca albul se apropie la C negrul se 
extinde la D.  

Warui – Mutare slabă. 



• Aji warui - Formație care conține 
slăbiciuni.

• Aji ga warui – Sînt slăbiciuni 
mari (aji rău, potențial) în 
poziție.

Watari – A conecta pe dedesubt, pe 
latură sau în apropiere. Trei exemple în 
diagrame.

Al treilea exemplu este mai complex 
fiind de fapt un tesuji. Cele trei piese 

albe par pierdute, dar mutînd la 1 
albul obține miai pentru conectare cu 
piesele exterioare.  Dacă negrul 
împiedică conectarea la D, Albul 
împinge la A, și după ce negrul 
blochează la B, C conectează pentru 
că negrul nu mai poate tăia.

(exemplu luat din cartea Arta 
 Goului, Vol 1 - Conectarea 
Pietrelor)

Wei-ch’i – Numele chinezesc al Goului 
scris în romanizarea Wade-Giles. 
Weiqi - Numele chinezesc al Goului 
scris în romanizarea pinyin.

Yagura – O formație de patru pietre de 
aceeași culoare în formă de pătrat și 
aflate la o distanță de o linie. În 
diagramă mutările 1 respectiv 2 
completează două astfel de formații.

Yawarakai – Flexibil, suplu. 
Yodan – Yondan - 4 dan.
Yomi – A citi, a privi înainte. A analiza 
o poziție.
Yomichigai – Calcul greșit. A citi greșit 
o secvență.  
Yomikiri – A analiza complet o poziție. 
A citi toate variantele pînă la capăt într-o 
poziție.



Yomi suji – O secvență citită în avans.
Yon-ko - Ko quadruplu. Vezi shi-ko. 
Yongen biraki – Extensie la patru linii 
distanță.

Yonmoku nakade – Nakade, formă 
moartă cu patru libertăți interioare, 
similar cu shimoku nakade.

Yonrensei (Yon-rensei) – O formație de 
patru piese care ocupă patru puncte 
hoshi alăturate, Trei pe o latură plus unul 
pe o latură adiacentă. Formația 1, 3, 5, 7 
în diagramă.

Yoritsuki - Yoritsuku – 
• A face profit pe parcursul 

hărțuirii lente și constante a unui 
grup slab. Antidotul, opusul, este 
amashi, care face profit lasînd 
grupuri slabe pentru a fi atacate.

• Expresia este folosită cînd 
jucătorul care este în urmă joacă 
cu răbdare încercînd să 
recupereze strop cu strop. A se 
agăța de partidă.

Yose – Mutări jucate la teritoriile stabile, 
de regulă mărind propriul teritoriu în 
defavoarea celui advers. Acest tip de 
mutări nu sînt atît de mari precum 
mutările din deschidere sau cele din 
jocul de mijloc cînd e vorba de viaţa şi 
moartea unor grupuri mari, deci evident 
vor fi amînate pentru sfîrşitul partidei. 
Dar aceste mutări pot fi efectuate uneori 
şi mai devreme. Un yose mare, oyose 
poate fi jucat chiar timpuriu în stadiul de 
deschidere a partidei. Dar yosele tipic, 
cel mic, are loc la sfîrşitul partidei fiind 
în general mutări pe liniile doi şi unu.
Avînd în vedere că mutările de yose tipic 
au loc la sfîrşitul partidei, termenul este 
folosit ca sinonim pentru sfîrşitul de 
partidă.
În japoneză termenul poate fi verbalizat 
indicînd jucarea de yose, sub forma 
yoseru.
Notă. Yose mai are o semnificaţie, cum ar fi cea 
din yose-ko, ko de apropiere, care este diferită 
deşi apropiată de semnificaţia demonstrată mai 
sus. Amîndouă sînt specializări a aceluiaşi 
concept, cel de apropiere.
Yoseki – Pietre cheie. Pietre de tăiere.
Yose-ko -  

• Un ko de valoare mică. 

• Ko de apropiere, o luptă care 
implica un ko, și o parte trebuie 
să ocupe una sau mai multe 
libertăți exterioare, deci trebuie 
să ignore una sau mai multe 



amenințări de ko înainte de a 
finaliza koul. Exemplu în 
diagramă. 

Pentru negru este ko direct 
pentru că poate captura dacă 
ignoră kodate. Dar albul trebuie 
să ignore un kodate pentru a 
muta la C sau B mai întîi.

Yosen - Preliminarii pentru turneele 
profesioniste de selecție în Japonia. 
Yosumi - Yosu-mi – 

• Test, mutare de test pentru a 
vedea intențiile adversarului. 
Eventual, piatra poate fi 
sacrificată,  vezi diagrama. 

Negru 1 îl întreabă pe alb, vrei 
interiorul sau vrei exteriorul? Cu 
2 albul răspunde, Interiorul. Un 
răspuns alb la B ar fi însemnat 
exteriorul.Negrul își poate adapta 
strategia în funcție de răspunsul 
albului, (obținînd astfel o 
eficiență maximă pentru pietrele 
sale).

• Mutare de așteptare. A juca în 
altă parte pentru a îl lăsa pe 
adversar să mute primul într-o 
poziție, dezvăluindu-și astfel 
intențiile.

Yosu miru -  A testa, pentru a vedea 
răspunsul adversarului. 

Yoten – Punct cheie.
Yotsumi-goroshi – Forma de bază a 
regulii capturii, în care patru piese 
capturează o piatră inamică, formînd un 
ponnuki, precum în diagramă. 

Aceasta este regula de bază a goului, din 
care derivă practic toate celelalte reguli.
Yowai - 
Yowai ishi – Grup slab. Piatră slabă.
Yozu – 
Yuki  - Zăpadă. Termen folosit pentru a 
clasifica albul pieselor din scoică.
Yumi – 
Yurui – Slab, fără vigoare.
Yurumi – Lejer, dezlînat. 
Yurumu – A lăsa de la sine.
Yurumi shicho – Scară lejeră.



 O 
secvență de captură care combină scara 
cu rețeaua,  vezi diagramele.

Al treilea exemplu este poziție rezultată 
din josekiul hoshi, și negrul este la 
mutare.

 
Dacă negrul își protejează pietrele 
tăietoare cu 1, albul le poate captura cu 
scara și rețeaua.  (Atenție, secvența 
funcționează doar pentru că 6 și 8 sînt 
sente.) În consecință, în loc de 1 negrul 
ar fi trebuit să răspundă deasupra lui 3. 
Yusei – A conduce în partidă.

Zanpai – Înfrîngere groaznică. Partidă 
pierdută în mod jalnic.
Zaru-Go – Go jucat foarte prost. Go 
nătîng.
Zekkoten – Punct ideal.
Zettai-ko – Amenințare de ko absolută. 
Una care nu poate fi ignorată.
Zoko suji  (Zoku-suji) -  Stil greșit, 
grosolan. Mutare neelegantă.
Zoku -  Grosolan, neelegant.




