Paul Rudolf von Bilguer

Paul Rudolf von Bilguer
(21. září 1815, Ludwigslust – 16. září 1840, Berlín)
byl německý šachový mistr a šachový teoretik, povoláním armádní poručík.
Bilguer patřil ke skupině Plejády, založené Ludwigem Bledowem, která se scházela
v Berlínské
šachové
společnosti.
Proslavil
se
knihou
Handbuch
des
Schachspiels (česky Příručka hry šachové), nejstarším souhrnným manuálem šachové teorie.
Po jeho předčasné smrti ji dokončil a roku 1843 vydal Bilguerův přítel Tassilo von
Heydebrand und der Lasa, který také dále pokračoval v její aktualizaci v dalších vydáních.
Kromě toho je Bigluer autorem knihy Zur Theorie des Schachspiels. Das Zweispringerspiel
im Nachzuge (1839), ve které rozebírá hru dvou jezdců v obraně.
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Handbuch des Schachspiels

Handbuch des Schachspiels, titulní list třetího vydání z roku 1858.

Handbuch des Schachspiels (často jednoduše jen Handbuch, česky Příručka hry šachové)
je německá šachová kniha prvně vydaná roku1843 baronem Tassilem von Heydebrandem und
der Lasou. Kniha byla po mnoho desetiletí jednou z nejdůležitějších příruček šachové teorie,
protože obsahovala kompletní rozbor všech do té doby známých šachových zahájení. Kromě
toho v ní byly i pasáže o šachové historii a šachové literatuře.
Původním autorem knihy byl člen Berlínské šachové společnosti a skupiny Plejády Paul
Rudolf von Bilguer. Po jeho předčasné smrti roku1840 se nedokončené práce ujal jeho
přítel Tassilo von Heydebrand und der Lasa, který knihu dokončil a vydal jako spoluautor.
Sám pak připravil ještě čtyři další vydání roku 1852, 1858, 1864 a 1874.
Šesté vydání z roku 1880 připravil Constantin Schwede a sedmé z roku 1891 Emil
Schallopp za asistence Louise Paulsena. Konečnou podobu pak knize dal v osmém vydání z
let 1912 až 1916 Karl Schlechter. Toto vydání mělo jedenáct dílů, 1040 stran a obsahovalo
také příspěvky od Rudolfa Spielmanna, Siegberta Tarrasche a Richarda Teichmanna. Doplňky
k osmému vydání vydal roku 1921 Jacques Mieses a roku 1930 Hans Kmoch.
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Handbuch des Schachspiels

Plejády (šachy)

Ludwig Bledow

Paul Rudolf von Bilguer

Plejády nebo také Berlínské Plejády bylo jméno skupiny sedmi berlínských šachových
mistrů, kteří se od roku 1837 scházeli dvakrát týdně v Berlínské šachové společnosti
(Berliner Schachgesellschaft) k šachovým analýzám.
Své jméno získala skupina podle počtu svých členů, kterých bylo stejně jako je počet běžně
viditelných hvězd ve hvězdokupě Plejády. Skupina byla proto také označována jako Berlínské
sedmihvězdí (Das Berliner Siebengestirn) nebo se pro ní někdy používá název Berlínská
šachová škola (Die Berliner Schachschule).
Ke skupině Plejády patřili:











Ludwig Erdmann Bledow (1795-1846), občanským povoláním učitel matematiky,
vůdčí osobnost Berlínské šachové společnosti a zakladatel skupiny, jeden z prvních
německých šachistů, kteří hráli mezinárodní zápasy.
Paul Rudolf von Bilguer (1815-1840), armádní poručík, autor nejstaršího souhrnného
manuálu šachové teorie Handbuch des Schachspiels, který dokončil a vydal další člen
skupiny Tassilo von Heydebrand und der Lasa,
Tassilo von Heydebrand und der Lasa (1818-1899), diplomat a šachový historik,
spoluzakladatel skupiny, který po předčasné Bilguerově smrti dokončil a roku1843 vydal
jeho Handbuch des Schachspiels,
Bernhard Horwitz (1807-1855), šachový profesionál, který žil roku 1845 v Londýně,
kde byl jedním z účastníků prvního mezinárodního šachového turnaje v roce 1851.
Karl Mayet (1810-1868), advokát a soudce, rovněž účastník šachového turnaje v
Londýně roku 1851.
Wilhelm Hanstein (1811-1850), státní úředník a šachový profesionál.
Karl Schorn (1803-1850), malíř.
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