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2 wyróżnienie honorowe

                 
Wygrana

Studium to powstało w czasach kiedy układ sił WSS  v WS (bez pionów) był 
uznawany za remisowy. Teraz po stworzeniu 7 bierkowych baz okazało się, że jest on
wygrany dla strony silniejszej. 

l. Se3. l. Sfd2? d5! 2.Sf3 de4 3. Sel Wal 4. Kd2 Wb1  i czarne zdobywają pionka. 1…
Wa2+! Najlepsze:  l...e1H 2. Sc4+ Kb4 3. Wb6X. 2.Kd3 d5! Hetmana dalej nie 
można dorobić z powodu mata. 3. b4+! Białe też grają pomysłowo: 3. S:d5? e1H =; 
3. Sg2? de4+ 4. K~ Wal= lub 4. Ke3 Wb2=. 3… K:b4. 3...Kb5(a4) 4. Sc3+ i 5. 
S:e2±. 4. S:d5+ Ka5! 4...Ka4 5. Sc3+; 4...Ka3 5.Se3 z grą taką jak w grze głównej. 
5.Se3! 5.Sb6? Wc2! =. 5... e1H 6.Sc4+ Ka4. 6...Kb4 7.Wb6+ Ka4 8.Sc5#. 7.Wa6+ 
Kb3 8.Wb6+ Hb4 9.Sc5X. Wzorowy mat ze związanym hetmanem i aktywnym 
blokowaniem pola. W zamierzeniu był drugi wariant po promocji skoczka: 5…. e1S+!
6.Kc3. 6.Kc4? Sc2= z dalszą grą opierającą się na motywach matowych. Ale według 
nowej teorii ta pozycja jest teoretycznie wygrana dla białych i wygrywają one na 
wiele sposobów.

Zatem drugi wariant niestety odpada i studium nieco traci na wartości. Próbowałem 
„ratować” drugi wariant dodając w pozycji początkowej czarnego pionka, ale wtedy z
kolei pierwszy wariant traci na wartości, bo obecność czarnego pionka w końcowej 
pozycji matowej nie biorącego udziału w macie psuje wrażenie. 

Okazało się jednak, że można tę zmianę teorii obrócić na korzyść  i stworzyć nowe 
studium z zamianą kolorów. Wtedy promocja w hetmana będzie tematyczną złudą 
zakończona matem, a remisować będzie dorobienie skoczka. Oto ta nowa propozycja.
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Remis

1. d7!  1. b7?  Sd4 i nie ma czasu na promocję z powodu gróźb matowych – trzeba 
grać 2. Wh5 Wb3 i pionki są zatrzymane.   1… Sd6!
1… Sd4 2. Wh5! z łatwym remisem.  1… Ke7 2. Wh7+ i to białe wygrywają. 
2. Wh7+. Ale nie od razu 2. e4? Sb7 wygrana. 2… Ke6 i nie można 3. d8H? Sf5+ z 
matem.  3. e4! i jeśli teraz 3… S:e4?, to 4. d8H  z przewaga białych.  3… g5+!  Aby 
zdobyć tempo. 4. K:g5. 4. Kh5(g4) Sf6+ wygrana. 4… S:e4+ 5. Kh4 Sd6! 5… Sg3 
6. Wf7 =.  Teraz grozi mat – po 6. d8H? nastąpi mat z poprzedniego studium: 6… 
Sf5+ 7. Kh5 Wh3+ 8. Kg6 Wg3+ 9. Hg5 Sf4X. Ale dodatkowy pion pozwala dorobić
skoczka.  6. d8S+!  Kf6! 6… Kf5 7. b7 i za pionka trzeba oddać skoczka, bo król 
zablokował pole f5 swojemu skoczkowi. 7… Sf4 8. Wh5+ =. 
Jeśli białe stracą pionka bez żadnej rekompensaty, to jak już wiemy pozycja będzie 
przegrana. Dlatego białe muszą grać precyzyjnie. 7. Wh6+!  7. b7? Sf5+ z matem w 
kilku ruchach.   7… Ke5. Dalej grozi mat. Dokładnie muszą grać białe po 7… Kf5 8. 
Wh5+! (ale nie 8. W:d6 Sf4!)  Ke4 9. b7 Wb3 10.  b8H! W:b8 11. We5+! Niestety 
można najpierw grać 10. We5+ K:e5, a potem  11. b8H+ - inaczej to mógłby być 
ciekawy dodatkowy wariant. 8. We6+ Kf5 9. b7!  9. W:d6? Sf4 i dla obrony przed 
matem trzeba oddać wieżę.  Czarnym uda się zdobyć pionka, ale białe wymuszą 
wymianę.  9…  Wc4+. Albo od razu 9… S:b7 10. Wc6! Sc5 11. Sb7(e6)! =.   10. 
Kh3! 10. Kg3?  S:b7 11. Wc6 Sc5! wygrana; 10. Kh5? S:b7 11. Wc6 Sf6+ wygrana. 
10… Sf4+.  lub 10… Wc3+ 11.Kh4 S:b7 12.Wc6 Sc5 13.Sb7 Wc4+ 14.Kh3 albo 
10… S:b7 11. Wc6 =.   11. Kh2.  11. Kh4? ? S:e6+.  11… Wc2+ 12. Kh1!  12. Kg1? 
S:b7 13. Wc6 Sc5!. 12… S:b7 13. Wc6!  Oczywiście nie 13. We8?, bo czarne 
odchodzą skoczkiem z b7 i pozycja jest, jak już wiemy, wygrana. 13… Sc5 14. Sb7!  
remis. 

Pojawia się w tego typu sytuacjach pewien problem natury etycznej. Na ile nowa 
pozycja  jest  oryginalna? W tym konkretnym przypadku znaczna część  treści 
studium była już w pozycji pierwotnej i co więcej  treści te zostały wyróżnione w 



konkursie. Moim zdaniem  raczej nie powinno ono brać udziału w nowym 
konkursie , ale może być publikowane jako oryginał, bo przedstawia nowe ciekawe 
możliwości. 

Poważniejszy problem etyczny pojawia się, gdy autor nowej pozycji jest inny niż 
pierwotnej. Taka sytuacja miała np. miejsce w jednym ostatnio sędziowanym przeze 
mnie konkursie. Początkowo przyznałem wysokie wyróżnienie ciekawemu studium 
opartemu na pozycji wzajemnego zugzwangu.

Potem została przysłana reklamacja, że to studium jest odwróceniem kolorów 
wcześniej opublikowanego utworu. W obu studiach były tematyczne próby 
prowadzące do tej samej pozycji z ruchem białych, a w rozwiązaniu z ruchem 
czarnych.  Gra w obu utworach była bardzo podobna. Zdecydowałem się na 
wykluczenie studium z konkursu, mimo pewnych wątpliwości.

Myślę, ze powinniśmy wypracować pewne zasady postępowania w takich 
sytuacjach, kiedy autor znajdzie nowe możliwości we wcześniej opublikowanych
utworach innego kompozytora.

Moja opinia jest następująca: 

1) Jeśli kompozytor pierwszej pozycji jeszcze żyje, to nowy autor powinien się z 
nim skontaktować i zaproponować wspólną pracę i ewentualne współautorstwo.

2) Jeśli autor pierwotnej pozycji nie żyje, to nowa pozycja powinna być 
publikowana z dopiskiem „według starego autora” .

3) W obu przypadkach, jeśli nowy autor (autorzy) zdecydują się na udział w 
konkursie, to oprócz tego dopisku powinni podać starą pozycję z rozwiązaniem 
autorskim. Wtedy sędzia ma jasny obraz sytuacji i może zadecydować czy ilość 
nowych elementów jest wystarczająca do wyróżnienia utworu.  

Ciekaw jestem co sądzą na ten temat Czytelnicy.


