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WSTĘP 

Od wielu już lat nosiłem się z zamiarem napisania pod- 

ręcznika, który przedstawiłby zasady i elementy kompozycji 

szachowej. Nie jest rzeczą łatwą podać jasny i prosty prze- 

gląd zagadnień i form sztuki tak uniwersalnej i posiadającej 

_ tak bogatą literaturę jak dwuchodówka. Pomimo bowiem po: 

„ważnego dorobku teoretycznego istnieje wielka ilość spraw 

i kwestii nie poruszanych dotąd w problemistyce i nie usy- 

todyczny i naukowy zająć się fenomenem, który nazywamy 

popularnie dwuchodówką. 
Chociaż zagadnienie to zostało przedstawione przyśtępnie, 

chciałoym w kilku słowach wyjaśnić powódy takiego a nie. 

* innego ujęcia. Wszystkie dotychczasowe publikacje szły w dwu 
- kierunkach. Pierwszy starał się przedstawić pojęcia elemen- 
arne i chciał zapoznać czytelnika z materiałem rzeczowym, 

- warunkującym poprawność problemu szachowego. Autorzy 

' przedstawiali nam rozliczne wady, jakie mogą: się zdarzyć 

przy komponowaniu zadania; ponadto informowali o nakazach 

"i wskazaniach ekonomii w używaniu sił białych i czarnych. 

Drugi podawał kolejno gotowe problemy, zwykie wzorowe, 

ilustrując nimi rozwój pomysłów. tematów, idei. Tego rodzaju . 

pozycje bibliograficzne są niekiedy bardzo wartościowe, dość 

wspomnieć świąteczną serię monografij A. C. White'a. Nato- 

- miast jeśli chodzi o konstrukcję dwuchodówki, to właściwie 

poza niewielką, lecz wartościową rozprawą L. A. Isajewa «Jak 
» układać „zadanie szachowe» nie mamy prac, które zajęłyby. 
- się poważniej kwestiami architektonicznymi ' probłemiu. 

      

    
    
    
   

    
    

   

    
stematyzowanych. Niniejsza rozprawa usiłuje w sposób * me-
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Sprawy konstrukcji i architektury problemu studiowałem | 
od dawna. Pierwszą próbą sił na, tym polu była „praca pt. 

'«Mecz kompozycji szachowej Dania—Polska» z 1933 r. Od 
tego czasu badałem nieznane siły, które rządzą problemem 

i którymi posługują się mistrzowie kompozycji najczęściej nie- | 
świadomie. Tę instynktowną pomysłowość w opracowaniu -. 

- materiału — ugruntować w świadomości, opisać, usystematy- 

zować, wskazać podobieństwa i zależności, słowem: powa- 

| ji żyć się na analizę sił konstrukcyjnych — oto, przedmiot stu- | 

diów i nowatorska część moich rozważań. . 

Ten. specyficzny charakter rozprawy narzucił kompozycję 

pracy, która po elementafnym wstępie omawia kolejno człony 

dwuchodówki, a więc strategię — wstępu, obron czarnych, 
posunięcia matującego. 

Jestem przekonany, że ta pionierska praca badawcza do- 

czeka się rychło uzupełnień oraz sprostowań nieścisłości, 

które się niewątpliwie zakradły. | będzie to zupełnie zrozu- 

- miałe, gdyż dokładne zbadanie założeń konstrukcyjnych prze-' 

kracza siły jednego człowieka. . 

Niezależnie od celów ściśle naukowych podręcznik ma 

również cele praktyczne. Chce on uprzystępnić i wyjaśnić 

szerokim rzeszom miłośników problemistyki tajemnicę pro- 

blemu szachowego, "usiłuje skonstruować całokształt wiedzy 

o dwuchodówce. Wreszcie dła amatorów, którzy chcieliby 

„ sami spróbować sił w kompozycji, książka ta będzie doradcą, 
który pozwoli im uniknąć zasadniczych: błędów, oraz ułatwi ; 

"pracę techniczną nad budową dwuchodówki. 

Naturalnie żaden podręcznik, nawet najlepszy, nie podsu- 

nie nikomu pomysłu strategicznego, nie stworzy koncepcji, 

gdyż jest to zdolność indywidualna i tego nie można się 

nauczyć. Natomiast zagadnienia teoretyczne, niezbędne kom-. 

*pozytorowi w jego twórczej pracy, będą w miarę możności 

wyjaśnian e w związku z. tematyką zadań. Krótko mówiąc, ni- 

niejszy podręcznik ma ambitny cel: dać i spopularyzować 

wiedzę o problemie szachowym — dwuchodówce.     

  

  

POJĘCIA WSTĘPNE 

. Zapewne: zapytywano niejednego ' problemistę, w jaki 
sposób. komponuje zadania szachowe. Prawdopodobnie. 

„odpowiedzi było tyle, ilu problemistów, lecz hie ma 'do- 

tychczas opisu, który by. zaspokoił. tę ciekawość. Tylko; 

- bowiem do. pewnych granic możemy : źbadać tajemnicę 

tworzenia bez. względu 'na rodzaju sztuki. Natomiast znacznie 

łatwiej dochodzimy do. użmysłowienia sobie środków tech- 

„nicznych, do sprecyzowania elementów strategii, -do zesta- 

_ wienia. zalet i błędów problemu. Suma tych opinii pozwoli 

nam.w pewnym sensie na: określenie zjawiska zwanego pro- 
z blemem. szachowym. 

Mało jest szachistów orientujących się, co- to jest pro- 

- blem. Na taką ankietę można by zebrać nieprawdopodobne 

odpowiedzi. A przecież każdy z nas widział nieraz w dzia. 

„ łach szachowych, czy specjalnych publikacjach diagramy sza- 
«chowe. Były to pozycje proste lub skomplikowane, naturalne : 
lub sztuczne. Czasami widzimy tam rzeczy niezwykłe, urąga- 

-. jące mertalności mistrza gry szachowej: biały król znajduje 
się w obozie przeciwnika, figury stoją pozornie bezładnie. . 
Nad diagramem widnieje imię i: nazwisko autora, w. drugim. - 
wierszu źródło, czyli miejsce. publikacji, i. data. Jeśli zamiast - 
tego jest napis «oryginalne», to znaczy, że praca żostała spe- - 
cjalnie przeznaczona dla tego pisma i- jest. „pierwodrukiem. 
Pod diagramem napis; mat w 2 posunięciach, bądź też: 24,. 
Co Oznacza, że biały zaczyna i daje mata w 2 ruchach. W re- 

gularńych bowiem zadaniach. przyjęto zasadę, że zawsze za- - 
czynają białe, w innych wypadkach musi: być wyraźnie po- .
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dane, że ruch 'mają czarne, bądź też przeprowadzony dowód, 

iż czarny musi grać. - 

A więc już na samym wstępie spotykamy się z konwencją 

"| takich umownych znaków znajdziemy wiele. Mają one oczy- 

wiście większe lub mniejsze znaczenie, czasami są wypad- 

kową działania praw konstrukcyjnych, niekiedy są wynikiem 

mody lub przyzwyczajenia. Wspominam tu o tym dlatego, że 

konwencja jest podstawą wszelkich rozważań estetycznych, 

ponieważ zaś niniejsza rozprawa zajmuje się głównie spra- 

wami architektury problemu, poruszone tu będą przede 

wszystkim te typy konwencji, które wynikają z przesłanek 

konstrukcyjnych. Nawiasowo zaznaczam, że konwencja jest 

właściwa chyba wszystkim rodzajom sztuki, podkreślam to 

dlatego, by wskazać, „jak wiele ma wspólnego problemistyka 

z innymi sztukami. 

Ale powróćmy do rozważań na temat problemu. Podaliśmy 

opis zewnętrznych cech zadania, ale to niewiele nam mówi 

o istocie problemu. Zaryzykujemy więc taką definicję: 

Problemem szachowym nazywamy taki sztuczny układ, który 

zawiera jakąś ciekawą ideę lub kombinację, różną od gry 

praktycznej i tak ważną, że autor zwraca na nią uwagę. Ta 

ważna myśl musi być wykonana poprawnie i zgodnie z za- 

sadami ekonomii i konstrukcji. Zajmijmy. się teraz pokrótce | 

postulatami warunkującymi poprawność i ekonomię. 

Poprawność problemu. Wiemy już: z definicji zadania, że 

przedstawia ono jakiś pomysł strategiczny. Autor buduje 

pozycję i podaje sposób dania mata w określonej ilości 

posunięć. Poprawne przedstawienie idei polega na tym, by 

" była tylko jedna droga zamatowania czarnego króla, i to tylko 

taka, jaką podaje kompozytor. Wszystkie inne sposoby mato- 

„wania musi autor wyeliminować, gdyż w przeciwnym razie 

praca jego traci wszelką wartość. Obalenie innych dróg jest 

„więc zasadniczj troską twórcy i sprawia mu nieraz wiele 

kłopotów. Chcąc uzyskać poprawny układ zmuszeni jesteśmy 
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nieraz do kilkakrotnegó przebudowywania pozycji, by dojść 

do zadowalającej formy. 
Musimy więc zbadać wszelkiego rodzaju możliwe niepo- 

prawności, jakie czyhają na kompozytora w jego twórczej 

pracy. Już sam przegląd tych głównych wrogów poprawności 

pozwoli na uświadomienie sobie faktu, ile trudu kosztuje 

skomponowanńie pozornie łatwego problemu. 

1.0. C. Budde 
-Dt' Schachztg. 1886 

Mat; 
w 2 posunięciach. 

  

Rozwiążmy zadanie nr 1. Wstęp, czyli pierwsze posunięcie 

białych jest 1. Wg4—g2! = (znak nieskończoności oznacza 

dowolny ruch czamych, czyli groźbę). 2. Wh2Ę. Czarny ma trzy 

obrony przed groźbą, które nazywamy wariantami, a więc: 

KXg2 2. Ha8$, GXg2 2. $g3* i hXg2 2. Hh8*. Możemy się 

przekonać, że żadne inne pierwsze posunięcie białych nie 

- prowadzi do mata w 2 posunięciach, czyli dwuchodówka jest 

poprawna. - 

Ale przenieśmy Ha1 na pole d3, a zobaczymy, ile złego 

może sprowadzić pozornie mało ważna zmiana w pozycji. 

Duale. Przypatrzmy się układowi w nowej postaci i .roz- 

wiązaniu autorskiemu, czyli zamierzonemu przez kompozytora. 

41. Wg4—g2! (grozi) 2. Wh2t, obrony: KXg2 2. He4t, ale 

i 2. Hd5$, hXg2 2. Hh3t, ale i 2. Hh74. Są to podwójne ruchy 
malujące, czyli tak zwane duałe, które są niedopuszczalne. 

Cóż więc nazwiemy dualem? Dual jest to podwójne mato- 

wanie czarnego króla w obronie parującej groźbę i jest tak 

poważnym defektem, że dyskwalifikuje kompozycję. 

Ale ta nasza nieszczęśliwa zmiana pozycji H spowodo- 

wała jeszcze inny przykry błąd. 
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Uboczne rozwiązanie. Oprócz sposobu przewidzianego 

przez autora, czyli autorskiego rozwiązania, mamy jeszcze 

„ inny sposób matąwania przeciwnika, a więc 1. Hdż—g3 — 

"2. Hh2$. Jest to uboczne rozwiązanie. Ubocznym tedy roz- 

wiązaniem nazwiemy każdy inny sposób matowania króla 

poza rozwiązaniem autorskim. Jeśli problem ma więcej niż 

autorskie rozwiązanie, staje się kompozycją niepoprawną 

i ulega dyskwalifikacji. 

' Ale jeszcze nie koniec naszym kłopotom, zbadajmy do- 

'kładnie rozwiązanie. po przestawieniu H ną ds. | 

Nierozwiązalność. Oto przekonamy się,że po 1. Wg2!, 

"GXg2! brak jest mata, gdyż po 2. Sg3*? nastąpi KXgl; 

mówimy wtedy, że zadanie jest nierozwiązalne. Nierozwią- 

zalność wystąpi wtedy, jeśli plan podany przez autora jest 

niewykonalny, gdyż czarny ma jakąś wystarczającą obronę, 

nie zauważoną przez kompozytora. 

To są trzy najważniejsze niepoprawności, trzej najważ- 
niejsi wrogowie ' twórcy. Ale są jeszcze inni, wprawdzie 

mniej groźni, ale za to dobrze zamaskowani. 

Niemożliwa pozycja. W kompozycji jest dużo reguł umo- 

wnych, po prostu kompozytorzy z biegiem lat przyjęli pewną. 

konwencję, do której się stosują. Jednym z punktów tej 

umowy jest żądanie, by pozycję problemu można było wy- 
prowadzić z partii. Ta dążność wskazuje, iż ongiś zadanie 

"szachowe nie miało tej samodzielności co dzisiaj, najczęściej 

było efektownym zakończeniem, kombinacją matową, ' jaka 

mogła się wydarzyć w partii. Współczesna zaś kompozycja 

wypracowała już własne cele i środki artystyczne, właściwie 

niewiele ma wspólnego z grą, lecz zachowała tradycyjny 

nakaz legalności pozycji. Jeśli w razie sporu nie potrafimy 

udowodnić legalności układu, kómpozycja ze względu na. 

niemożliwą pozycję traci zupełnie na wartości. 

Przyjrzyjmy się pozycji nr 2. Po wstępie 1. Gd8—e7, który 

jest posunięciem wyczekującym, muszą grać czarne. Zadania, 

| które nie wprowadzają groźby, nazywamy kompozycjami tem-     

iw 
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Mat 

'w 2 posunięciach 
2. Szkię 

  

- powymi. Gry czarnych są następujące: Sgó 2. Sf7$, S3— 
2. GgSt, f6 2. Wh5* i gó, g5 2. Gf8+. Szukamy, czy nie ma 
jakiego ubocznego rozwiązania, czy duału — okazuje się, że 
praca jest w porządku. Ale pomimo małej ilości figur ta prosta 
pozycja jest niemożliwa, w jaki bowiem sposób dostał się | 
czarny pion na h5? Gdyby stał na h4, byłoby. wszystko, w po- 
rządku, przyszedł po prostu z e7 bijąc trzy białe figury. Ze 
względu więc na obecność piona h4 taka dwuchodówka jak 
nr 2 musi zostąć zdyskwalifikowana z. powodu niemożliwej 
"pozycji. 

3. ©. 8. Kipping - Mat 
_ $afut Public 1929 w 2 posunięciach 

    

Bardzo skomplikowaną | niepoprawność posiada zadanie 

C. S$. Kippinga, które otrzymało I! nagrodę na konkursie «Salut 

. Publich w 1929 r., lecz później zostało zdyskwalifikowane. Pó 

wstępie 1. He1—b4 mamy tempo. Czarny ma trzy gry: Kay 

2. b8S$, Kc7i 2. bXa8S$, Wa7 2. Wc8$. Ta efektowna minia-. 

tura, miniaturą nazywamy takie zadania, które mają najwyżej - | 

7 figur na szachownicy, posiada głęboko ukryty błąd. Wiemy, 

że w zadaniach biały musi zaczynać. Skoro biały musi zaczy- 

- nać w pozycji diagramu, więc poprzednio, zgodnie z _ regu-
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łami gry, musiał zrobić posunięcie czarny. Ale jakie? Znikąd 

nie mógł przyjść W na a8, ani K na b8. A więc nie biały, 

„ale czarny powinien zagrywać, jak wykazuje analiza. Gdyby 

na ruch czarnego w pozycji diagramu — biały mógł zama- 

tować, byłoby wszystko w porządku, ale na 1... Ka7tf czy 

1... KcZj nie mamy w następnym posunięciu mata. Zadanie 

więc posiada niemożliwą pozycję, a raczej, mówiąc ściśle — 
iest w ukryty sposób nierozwiązalne. |    

" 4. M: Wróbel 
Il nagr. Evening Standard 

1928 | 

Mat 
w 2 posunięciach 

Dorabiane figury. Dwuchodówka nr 4 to ciężko zbudowany 
problem rekordowy o 10 wariantach. Wstęp 1. Hhó—c1! pro- 
wadzi do bogatej gry: — 2. Hc4f, Wc5 2. Wd4tk, We5 
2. Sdzł, Wf5 2. Gfsf, W 2. Gd5t, Gb2 2. Hblt, Gc$ 

2. Gd5t, Gd3 2. ed3t, Gb= 2. Hczf, Sd— 2. He3t i Gc1 
2. Wd47. aa 

- Na 1. Hnó6—d2? nastąpi tylko Gb2!, co nazywamy złudnym 
rozwiązaniem. Kompozycja ta ma jednak usterkę. Gdy zba- 

damy dokładniej pozycję — stwierdzimy, że białe piony na 

e2 i g2 stoją w pozycji początkowej. W jaki sposób mógł 

więc wydostać się Geó? Czy pozycja jest niemożliwa? Nie, 

. .Geć mógł powstać w inny sposób; oto biały pion z cż do- 

szedł na c8 i przemienił się w G. Jest więc on dorobioną 

figurą, pozycja jest możliwa. Ale takie dorobione figury, cho- 

ciaż nie dyskwalifikują pracy, umniejszają jednak jej wartość, 

i tylko w wyjątkowych. wypadkach decydujemy się na taką 
pozycję. 

Stąd wypływa ważny wniosek — nie używajmy w miarę 

możności dorabianych figur, gdyż są one niedokładnością 
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obniżającą wartość zadania. Natomiast dorabianie figur w grze 
aktualnej, we wstępie, czy w dalszych posunięciach jest zu-. 
pełnie poprawne i wtedy możemy przedstawić grę 3. skocz- 
ków czy też gońców. DE | 

To byłyby- najważniejsze niepoprawności w kompozycji 
szachowej. O błędach w konstrukcji i tematyce pomówimy 
przy opisie poszczególnych motywów strategicznych. Teraz 
zaś zajmiemy się wskazaniami ekonomii. ma 

Zasady ekonomii. Ekonomia w zadaniu szachowym dąży 
do ustalenia pewnego porządku i zajmuje się prawidłowym 

. wykorzystaniem siły figur użytych w kompozycji. Zasadniczo 
odnosi się ona przede wszystkim do białych bierek. Naka- 
zuje daleko idące wyzyskanie białej energii, chce, by każda 
bierka współdziałała w miarę swych naturalnych sił. Szczytem 
ekonomii będzie taki układ, w którym małymi siłami wykonano 
bardzo wiele. Chociaż czarne bierki grają już mniejszą rolę, 

- to jednak obecność ich musi być dostatecznie .umotywo- 
wana. Jest wskazane, aby wszystkie białe figury brały udział 
w siatce matowej, czyli w macie, przynajmniej zaś w grze 
głównej. Wolnymi od tego przymusu są tylko: biały król 
i piony jako bierki mniej aktywne; takie maty ekonomiczne 
mamy w pracy nr 1, np. w obronie 1. ..hg2 2. Hh7t. 

Jest jednak możliwe dalsze stopniowanie zasady ekono- 
miczności, co w rezultacie doprowadziło do utworzenia w XIX 
wieku czeskiej szkoły problemowej. Do dziś dnia w zadaniach 
trzy- i więcej chodowych ma ona wielu zwolenników i kom- 
pozytorów rozmaitych narodowości. Szkoła czeska wprowa- 

- dziła do probiemistyki pojęcie mata wzorowego jako szczytu 
ekonomii. , o 

Mat wzorowy. Jeżeli przyjrzymy się jakiemukolwiek zada- | 
niu, zauważymy, jak ważną rolę spełnia czarny król. Ażeby 
go zgnębić, trzeba opanować wszystkie pola wokół niego, 
czyli pola królewskie. Szkoła czeska przyjęta za zasadę, ze 
każde pole królewskie może być tylko raz atakowane przez 
białe, bądź zajęte przez czarne, gdyż podwójne atakowanie 
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pola jest już nieekonomiczne. Wtedy taki mat. nażywa się 

czysty. Jeżeli zaś oprócz tego, wedle nakazu ogólnego — 

wszystkie białe figury z wyjątkiem króla i pionów będą brały. 

udział w siatce matowej, wtedy taki mat czysty i ekonomiczny 

stanie się wzorowym i jest zasadniczym warunkiem piękna 

problemowego. 

Aby sprawdzić wymogi ekonomii, wróćmy do problemu 

nr 1, otóż zauważymy, że w. groźbie 2. Wh2% mat jest czysty, 

"ale nie jest ekonomiczny, gdyż Ha1 nie bierze udziału w grze 

"| siatce. matowej. Ponieważ groźba jest dowolnym ruchem 

czammych — ten bije Se2 i wtedy powstaje mat czysty i i sko- 

nomiczny. Taki manewr, dopuszczalny w praktyce, nazywamiy - 

oczyszczaniem siatki matowej. W problemie. nr 1 zauważymy 

jeszcze dwa inne maty wzorowe w obronach Kg2 2. Ha8+ 

i G92 2. Sg3?. 

„Wedie teoretyków, kompozycja powinna zawierać przy” 

najmniej trzy wzorowe maty. (Znowu konwencja.) 

w dwuchodówce jednak kombinacje z matami wzorowymi. 

zostały dawno wyczerpane, kompozytorzy więc zarzucili ten 
typ zadań i przeszli do bardziej skomplikowanych motywów. 

Nie znaczy to, aby odrzucono zasadę ekonomii, jest ona zbyt 

wartościowa, aby się można bez niej obejść, pojęto ją: jed- 

"nak w odmienny sposób, jak wskazuje choćby 2+ nr 4, która 

w pełni wyzyskuje siłę bojową białych figur. 

Baterie i ich klasyfikacja. W dotychczasowych rozważa- 

niach zapoznaliśmy się z podstawowymi pojęciami. proble- 

mowymi, teraz zaś przejdziemy do ważnego kompleksu, zwa- 

"nego baterią. Cóż tedy nazwiemy baterią? Baterią będzie 

układ dwu, trzech ałbo czterech figur na jednej linii, które 

są powiązane ze sobą pewnym wspólnym celem i tworzą 

jeden organizm. W zależności od celu mamy rozmaitego typu 

baterie, a zasadniczo dzielimy je na: bezpośrednie i po- 

średnie oraz jednokolorowe i różnokolorowe. Przyjrzyjmy 

się najprostszym formacjom, czyli bateriom prostym. 
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| 5. Baterie bezpośrednie | 6. Baterie pośrednie 

weźmy najmniej złożoną formę, jaką jest pozycja 6b. 
Bateria ta składa się z dwu czarnych figur: Gh5 i Wgć; bierki ' 
te są różnokierunkowe, co jest zasadą, jeśli bateria jest 
jednokolorowa, czyli składająca się z obu figur bądź bia- 
łych, bądź. czarnych. Figurę przesłoniętą (Gh5) -nazywamy 
figurą strzelającą, lub krótko strzelcem, figurę przesłaniającą 
(Wgó) — przykryciem. Jeśli usuniemy przykrycie, goniec za- 
czyna strzelać, 

„Ustaliliśmy zatem pierwszą cechę dotyczącą wszystkich 
bez wyjątku baterii, oto strzelec musi mieć strategiczne pole 
strzału. Jaki tedy jest strategiczny cel strzału? Możliwości. 
mamy sporo, a ceł zależy od stanowiska króla; zwykle mamy 

„na myśli króla innego koloru niż strzelec baterii. Możemy 
więc: 1. szachować przeciwnika, czyli zaatakować stanowisko 
króla (5a, 5b), 2. wiązać figurę przeciwnika, jeśli przykrycie ' 
jest innego koloru (5c, 5d), 3. atakować pola 'wokół króla 
(6a, 6c), 4. atakować pola matowania, względnie wiązać ma- 
tującą figurę (6b). Punkt 6d omówimy oddzielnie. 

| Przejdźmy teraz do wyjaśnienia klasyfikacji; mamy.8 ro- 
dzajów prostych baterii, które widzimy na diagramach nr 5 
i 6. Podział zależy od stanowiska króla i koloru figur użytych 
w baterii. Dla tych 8 typów proponuję następujące nazwy: 

Bezpośrednią baterią nazwiemy taki układ, w. którym 
strzelec po usunięciu przykrycia szachuje króla przeciwnego 
koloru (nr 5); baterią pośrednią będzie taki układ, w którym 

| strzelec po usunięciu przykrycia atakuje pola królewskie, 
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figurę matującą bądź pole matowania (nr 6); bateria jedno- 

kolorowa powstanie wtedy, gdy obie figury baterii są bądź 

białe, bądź czarne. (5a, 6a, 5b, 6b); bateria różnokolorowa, 

| gdy figury tworzące baterię są dwukolorowe (5C, 5d, ść, śd). 

Baterie różnokolorowe dzielimy na grupy w załeżności od 

koloru strzelca, a więc biało-czarna,. gdy strzelec jest biały, 

a przykrycie czarne (56, 6c), i czarno-biała, gdy strzelec jest 

czarny, a przykrycie białe. (5d, 6d). Schemat podziału jest czę- 

ściowo wzorowany na pomyśle Kohtza | Kockelkorna, którzy 

w rozprawie pt. «Indyjski problem» podobne nazwy nadali 

punktem przecięcia. | | 

jeszcze kilka stów o użyciu figur w bateriach. Bez względu 

na rodzaj baterii strzelcem może być tylko figura daleko- 

_bieżna (H. G W) przykrycie zaś zależne jest od typu. W ba- 

teriach jednokolorowych przykryciem mogą. być tylko figury 

o innym kierunku strzału niż strzelec, zaś w różnokolorowych 

wszystkie z wyjątkiem króla. s 

"A teraż przystąpię do krótkiego omówienia poszczegó|- 

nych typów, przy czym podam najważniejsze idee, których 

nie można zbudować bez użycia baterii, szczególnie. grupa 

pośrednia okaże się ważnym elementem w: budowie współ- 

_czesnej strategii. 
a a 

5a) Bateria bezpośrednia biała, albo zwykła. Oczywiście 

- figury baterii muszą być: różnokierunkowe, gdyż inaczej król 

. znalazłoby się pod szachem, co w pozycji diagramu jest Za- 

sadniczo niedopuszczalnę. Ta bodaj że najstarsza formacja 

wchodzi w skład wielu idei, w każdym razie jęst konieczna 

przy budowie następujących kombinacji: białe pickaninny 

(ni 7), samozwiązanie czarne (nr 70), obrona Nietvelta 

(nr 79), przy dwu białych bateriach — obrona Schiffmarna . 

(74), mechanizm Mansfielda (753). e 

5b) Bateria bezpośrednia czarna. Ogólne wytyczne te 

same co w 58), nastąpiła tylko zmiana koloru. Najważźniej- 

szą ideą będą szachy białemu królowi (nr 131). 

5c) Bateria bezpośrednia biało-czarna, czyli po prostu 

POJĘCIA WSTĘPNE (© 0. 47. 

wiązanie czarnej figury, motyw bardzo ważny we iwspółcze- , 

snej kompozycji problemowej. Bateria ta jest nieodzowna 
w następujących koncepcjach: uwolnienie czarnej figury (13), 

* złożona przesłona (53), <Gamage (54), anty-Gamage (61), hię | 

- licząc bardziej skomplikowanych, które posługują się kilkoma | 

bateriami różnych typów. . 

-5d) Bateria bezpośrednia czarno-biała, czyli wiązanie 

białej figury. .Tą baterią posługują się następujące tematy: 

uwolnienie białej figury (96) oraz. specjalne rodzaje uwol-- 

nień, jak temat Schóra, Castellariego. — |. z 

6a) Bateria pośrednia biała. Celem jej jest atakowanie 

bądź wolnych, bądź atakowanych pól królewskich. Jesi ona. 

. ważną siłą pomocniczą w zadaniach rekordowych oraz skład- 

nikiem ideowym w takich koncepcjach, jak kombinacja liniowa- 

„temat C (185), temat-D (185), temat Lewmanna*(174). 

Na marginesie należy zaznaczyć pewną różnicę, która spo-- 

wodowała jeden wyjątek jeśli chodzi o przykrycie. Ogólna. o 

zasada twierdzi, że w bateriach jednokolorowych przykryciem 

mogą być wszystkie figury z wyjątkiem bierek o tym samym. 

kierunku strzału. Istotą kombinacji w baterii bezpośredniej 

białej jest szach przez odsłonę, szachującym jest strzelec - 

- baterii. W typie baterii pośredniej białej role się zmieniają, 

gdyż figurą szachującą jest przykrycie, a nie strzelec baterii, 

dłatego mamy tu wyjątek — król. nie maże być przykryciem 

pośredniej baterii białej. a, 
6by Bateria pośrednia czarna. Niezwykle ciekawym kom- . 

plieksem, jeśli chodzi 'o cel, jest ten typ baterii; ma on bodajże. 

największy zasięg strategiczny. Możemy więc, kładąc akcent 

na. roli strzelca -— atakować pola matowania własnego króla. 
Wtedy po dołączeniu specjalnego typu szkody powstaje temat 

"zwany weniylem (60). Dalej może strzelec. wiązać w obronie 

białą figurę (57). Może przykrycie wespół ze strzelcem bronić 

pól matowania — temat moskiewski (168); ciekawą rolę może 

„spełniać król jako przykrycie, co ilustruje nr 17, krótko mó: 

wiąc, przy kombinowaniu strategii czarnej ten typ jest nie- 

"-_ Dwuchodówka . " = 2 | 
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oceniony. Współczesna kompozycja używa tej baterii bardzo 

często, np. temat Herpaya (232), dalej przy czyńnym-częścio- 

wym unikaniu -duali, choćby w temacie Barulin I (219). 

6c) Bateria pośrednia biało-czarna należy równiez do 

współczesnych "motywów. Celem jej 

nie wielu odrębnych pomysłów; należą tu temat B (176), 

temat Mariego (225), temat E (187), ten ostatni przy. użyciu 

o zneutraiizowanej przesłony. Prócz tego jako korzyść obrony 

ten typ baterii pozwaia na „aNtyDlOK, obalający białą prze- — - 

słonę. w matującym posunięciu. 

4d) Bateria pośrednia czarno-biała. Zupełnie odrębny jest | 

typ baterii zwany popularnie baterią maskowaną. W przeci- 

wieństwie do swoich kolegów wymaga on wyłącznie figur _- 

jednokierunkowych i tutaj biały H jako przykrycie jest naj- 

bardziej wartościową figurą. Problem nr 7 zapozna nas z istoią 

maskowanej baterii. 

Mat" 

w 2 posunięciach 
7.3. ©. Wainwright 

"1 nagr. Wanderer 1886. 

  

Wstęp 1. Ga3—b4, © 2.'e3$: Wóbekt tego trzeba wy- 

myślić jakąś akcję „przeciw bezpośredniej białej baterii, 

a więc: c3 2. Hf7%, e3 2. Hast, dź 2. edzt, Wf3 2. ef3, ef3 

2. e4$: Widzimy więc, że bateria gra 4 razy, „zauważamy. 

-równócześnie, że pion-e2 idzie na 4 pola, co nazywamy 

«pickaninny». . Zwróćmy jednak uwagę na. trzecią, poziomą; 

po skrytej przesłonie czarnego strzelca, w. tym wypadku 

"Wh3.— matuje H wykorzystując przesłonę. „Definicja będzie. 

  

. jest włączenie przez 

"- czarne białego strzelca na pola królewskie; oto jedyny cel 

- strategiczny — innego nie ma. Chociaż dysponujemy tylko 

- jednym celem, włączenie strzelca pozwala na skomponowa- 

„ ćelom. 

. koloru co strzelęc. 

- mocą przykrycia. s 
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"więc brzmiała: maskewana bateria powstaje wtedy, jeżeli 

dalękobieżna figura czarna (strzelec) jest przesłonięta przez 

dalekobieżną figurę białą (przykrycie), przy czym w. posu- 

"nięciu matującym przesłona musi być wykorzystana. 

Teraz, gdybyśmy chcieli ocenić problem nr 7, stwierdzimy, 

„że autor dokonał wiele łącząc grę baterii zwykłej i masko- 

wanej z «pickaninny», czyli maksymalną aktywnością białego 

piona, dlatego możemy mu wybaczyć ustawienie zupełnie 

nieekonomicznego. Sb8, który służy inńym, mało wzniosłym 

/Zestawmy teraz najważniejsze cechy charakteryzujące. 

baterię. 

'1. Pierwszą ogólną cećhą wszystkich bez wyjątku baterii 

jest rola figury strzelającej, która po usunięciu. „przykrycia 

musi mieć strategiczne polę strzału. a 5 

| 2. Strategiczne pole strzału zależne jest we wszystkich: 

bateriach od stanowiska króla, zwykie innego koloru niż 

strzelec. Wyjątek stanowi tylko. pośrednia bateria czarna, 

gdzie pole strzału może zależeć bądź od jednego; bądź 

- od drugiego króla, oraz pośrednia bateria czarno-biała, gdzie 

chodzi o pola wokół czarnego króla, a więc tego samego 

3. Bez względu na rodzaj baterii strzelcem może być 

- tylko figuta dalekobieżna (H W G). 

' 4, Bez gry przykrycia nie ma zasadniczo baterii. . 

„To są ogólne cechy baterii, ale mamy jeszcze specjalne, 

dotyczące poszczególnych baterii, względnie większych grup: 

"5. W bateriach jednokolorowych bez różnicy bez- ćzy po-- 

średnich przykryciem mogą być tylko figury różnokierunkowe, 

jedynym wyjątkiem jest tedy H, który nie może. być przy” 
kryciem. "=„ | "esa m, 

6. W bateriach bezpośrednich figurą szachującą, względ- 

_nie' matującą, jest strzelec — przy podwójnym 'szachu z po- 

.2*   
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7. w bateriach pośrednich jeżeli jaka figura szachuje, to 

tylko przykrycie. , 

8. W baterii pośredniej białej król ńie może być. przy- 

_kryciem. : 

Wypada jeszcze zapoznać się Z dwoma innymi typami 

baterii, które nazwałem: niemą oraz sprzężoną; objaśnia. je 

„diagram nr 8. 

3 Baterie sprzężona 
niema sa 

  

" Bateria niema (8a), nazwana tak ze względu na unierucho- 

mienie przykrycia. Gdyby nie to, że posiada potencjalnie pole 

strzału i odpowiada p. 31 5, właściwie nie ma więcej cech 

baterii. Ten typ baterii ma zastosowanie w takich kombina- 

- cjach, jak obrona Ni ietvelia (78) lub Schiffmanna (74), że nie 

jest to jedyna forma, świadczy kompozycja nr 75 (bateria na 

- czwartej poziomej cżynna). e 

|. _ Bateria sprzężona w przeci iwieństwie da baterii niemej 

jest wyjątkowo żywa; jest ona połączeniem kilku "strzelców 

i jednego przykrycia. Grozi, powie >dzmy, odejściem 2. Sh4:E; 

bateria ha $ jest bezpośrednią białą, zaś H-S pośrednią białą. 

Po ruchu Ke2 nastąpi 2. Sh2* i baterie zamieniają się rolami. 

Działanie takiej sprzężonej baterii przedstawia problem nr 10. 

- A teraz przypatrzmy się diagramowi nr 9% i odpowiedzmy 

sobie na'pytanie, jakie to są baterie. 

Otóż żadna z tych pozycji nie jest baterią, chociaż pozycje 

przypominają układ baterii. | tak 9a, 9c nie jest baterią, po- 

nieważ brak tu strategicznego pola strzału. Układ. ?b przypo- 

'riina baterię maskowaną, a sle. nią nie jest, w.jaki bowiem 
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o sposób wykorzysta S. .przesłonę maskowanej baterii? Wreszcie 
9d ńie odpowiada p: 5, 

"Na „marginesie rozważań o klasyfikacji i cechach baterii 
„_ „kilka uwag natury  historyczno-psychologicznej - Jeśli damy 

przeciętnemu znawcy. kompozycji diagram nr 9, ten natych- 
miast stwierdzi, że układ c i d to nie są baterie, a po pewnym 

- zastanowieniu uzna też a i b Za pozome tylko baterie. Na 

  

czymże. polega uświadomienie sobie tego faktu? Pewne s 
s wyjaśnienia poda nam historia jak i „radycyjne rozumienie | 

rzeczy. o A 

Bateria dość późno wkróczyła na arenę problemową, | 

a pierwsze prace przedstawiały bezpośrednią białą baterię, 

za nią przyszły inne rodzaje bezpośrednich baterii. Czy. 

'w owych czasach baterie pośrednie byłyby uznane za ba- 
terie, bardzo wątpię. Dowód psychologiczny: spytajmy kom- 

„pozytora, co to jest bateria, a przekonamy się, że w jego 

umyśle — jak miałem nieraz możność się przekonać — po- 

wstaje obraz sytuacji właśnie baterii bezpośredniej białej, i i to 

-. nawet. z możliwością podwójnego szacha. A „ponieważ ten | 

rodzaj baterii wymaga użycia figur różnokierunkowych, dla- . 

tego w odniesieniu do pożycji 9c, 9d, każdy natychmiast uzna, 

że nic nie mają one wspólnego z baterią, chociaż nie poda 

przekonywających. argumentów na poparcie swego stano- 
 wiska.: 

To byłyby ogólne. uwagi na temat batefii i sądzę, że po- . 

winny wystarczyć. 
2 p I 
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Planowanie układu. Zapoznaliśmy się, co prawda w ele- 

mentarnym żakresie, z pojęciami warunkującymi poprawność 

-_ problemu. Są to kwestie podstawowe, które, pomimo dużego 

znaczenia, niewiele nam mówią o samym procesie twórczym. 

Aczkolwiek opis komponowania byłby niewątpliwie interesu- 

_ jący, pozostawiam go na uboczu, natomiast zajmę się istotą 

planowania. Planowanie kompozycji narzuca nam pewne sche- 

„maty wyjściowe. I tutaj natrafiamy na dwa pojęcia — szkielet 

i mechanizm. 
ma 

. Jeżeli weźmiemy jakikolwiek . temat, to zobaczymy, że 

każde zadanie ma dwie cechy -— cechę gatunku, niezmienną, 

którą reprezentuje szkielet, oraz cechy indywidualne, zmienne, 

przekształcające „szkielet w mechanizm. Zbadajmy prawdzi- 

"wość tego twierdzenia na przykładzie. Weźmy choćby pro- 

biem nr 7. Oto chcemy ułożyć kompozycję na temat białego 

«pickaninny»,.czyli pion w pozycji wyjściowej musi matować 

idąc na 4 okoliczne. pola. Jest to możliwe tylko przy użyciu. 

bezpośredniej białej baterii. Możemy więc zbudować tylko 

dwa szkielety, a to na drugiej poziomej — król czary, biały 

pion i biały H lub W, bądź też Kc4 — Pe2, HGf. W pierw- 

„szym wypadku stanowisko króla jest obojętne, byle stał na 

drugiej poziomej, w drugim wypadku stałe, gdyż w tym ukła- 

dzie pion matuje trzy razy przez odsłonę, a czwarty raz 

daje mata bezpośrednio. | | | 

Widzimy «więc, że białe «pickaninny» musi mieć jeden 

z tych dwu stałych niezmiennych szkieletów i tę właściwość 

nazwałem cechą gatunku. Natomiast ustalenie indywidualnych 

cech, łączenie poszczególnych wariantów, uszeregowanie ich 

wedle jakości, ustalenie poprawnej formy — oto. zagadnie- 

nie mechanizmu. Nic więc dziwnego, że szkielet uznano za 

własność powszechną, 8 mechanizm osobistą, dlatego z me- 

chanizmu nie wolno korzystać bez zastrzeżeń pod groźbą 

. antycypacji. | 

——- stosunek wzajemny tematu i szkieletu wyświetla nam i pre- 

cyzuje wartość tematu z punktu widzenia konstrukcji, czyli 

zią. architektoniczną. 
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jedynego, wedie mnie, prawidłowego miernika. To, co dziś 
obserwujemy w. dwuchodówce, to inwazja rozmaitych kombi-: 

nacji, bardzo często. niesamodzielnych,. które pretendują do .- 

tytułu «tematu», otrzymują takie <zy inne. nazwy, a nie mają 

pokrycia realnego. Gdybyśmy” tę rzecz chcieli potraktować 

"racjonalnie, należałoby przyjąć zasadę: tematem nazywamy 

iaką kombinację, która posiada zdecydówaną myśl strate- 

giczną oraz sobie właściwy niezmienny szkielet, jako cechę 

gatunku. O ile:smoże być jeszcze różnica zdań co do tej myśli 

strategicznej, o tyle szkielet będzie argumentem -bezapela- 

| cyjnytm. l to jeśt jeszcze jeden dowód, jak niezmiernie ważne 

są badania konstrukcji problemu: . | 

Oczywiście pewne mniej wyraziste tematy nabrały z bie- 

- giem czasu zqaczenia,.są niekiedv bardzo interesujące, ale 

_ pod: względent konstrukcyjnym ustępują: swym towarzyszom. 

„ Można by więć stwierdzić, że są tematy główne i pochodne. 

"Jeśli. zechcemiy skomponować takie. tematy, jak półzwiąza- 

nie, uwolnienie, szachy na odlew, obronę Schiffmanna itp., 

.od razu przychodzimy do gotowego szkieletu, mamy się na. 

czym oprzeć. Jeśli natomiast weźmiemy popularny współ- 

czesny temat blokowania dwu wolnych pól królewskich przy 

- unikaniu duali, zaczynamy właściwie z. niczego. Możemy © 

< wprawdzie 'wyteoretyzować zarys. szkieletu, ale będzie om - 

„Aikcją konstrukcyjną: postawimy bowiem czarnego króla i za-- 

łożymy istnienie dwu wolnych. pól, co nie będzię żadną. wię- 

Ten chiarakterystyczny przykład pozwala przypuszczać, że 

" bardzo bliskłe związki konstrukcyjne łączą takie pojęcia, jak 

j temat, szkielet, bateria:. Nasunie się nam myśl, że głównie 

„te. tematy mają zdecydowany szkielet, które w „założeniu 

- strategicznym *posługują się baterią, jednym z ośmiu typów 

„baterii. I tak bateria, uważana zwykle za oręż sciśle tech- 

niczny, urasta do znaczenia wybitnej siły konstrukcyjnej, - 

staje się ośrodkiem architektonicznym i to był powód, dla 

którego tak szczegółowo „omawiałem właściwości baterii.  
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- Oprócz tej bazy wyjściowej — mechanizmu, mamy pe-. ; 

*whą ilość sił konstrukcyjnych, których, celem jest przekształ- 

canie szkieletu w mechanizm oraz nadanie mu prawidłowej 

formy. Te nieżwykle ważne siły, które nażywam chwytami” 

konstrukcyjnymi, są: niezależne od tematu, szkiełetu i me- 

chanizmiu. Działają. one wedle ogólnych praw «ponadtema- 

towych», rzekłbym, są zgodne Z prawami statyki i kinetyki. 

„Szczegółową analizę tych sił, próbę, ustalenia pewnych praw 

"i założeń usiłuję przedstawić w opisie poszczególtych czło- 

nów dwuchodówki. o 

-. Rodzaje i formy zadań. Na zakończenie wstępnych uwag 

'© problemie. należy wspomnieć o podziale zadań na wiel- -' 

"kie -grupy. Najptostszym sposobem jest klasyfikacja we- 

dług ilości posunięć. Otrzymamy wtedy:, dwuchodówki, trzy- 

_ chodówki, czterochodówki itd. Każdy typ ma swoje cechy 

| charakterystyczne, odrębną, właściwą sobie metodę L kon-- 

strukcję oraz zasady estetyczne Wspólne jest tylko prawo 

ekonomii, a ponieważ jest ono uniwersalne, dlatego ekono- 

mia jest najważniejszym czynnikiem w kompozycji szachowej. 

"Oprócz tego mamy drugi, mechaniczny podział, wedle 

ilości figur znajdujących się na szachownicy. Wyodrębnimy 

* tur trzy kategorie: |. miniatury. — zadania najwyżej do 7 fi-- 

gut, Il. meredith od 8—12 figur, przy czym ilość posunięć 

"nie gra tu żadnej roli. Trzecią wreszcie grupę stanowią kom- | 

- pozycje o większej ilości bierek. 
Nadto stworzono jeszcze jeden podział na: zadania. groź- h 

* bowó i tempowe, w zależności od sytuacji, jaka się wytwa- 

"rza po wstępie. 

'Qmówiliśmy zasadnicze kwestie elementarne; które są 

konieczne do zrozumienia dalszych wywodów. Teraz możemy. 

"przystąpić „do dokładnego omówienia dwuchodówki, dzisiaj 

najbardziej popularnego rodzaju twórczości w dziedzinie 

probiemistyki. "EE 

    

  

  

 DWUCHODÓWKA 

Dwuchodówką nazywamy. taki - problem,. 

w którym biały matuje przeciwnika w drugim 

posunięciu. Każde .więc zadanie tego typu 

_ składa się z następujących człońów: 1. wstęp, 

2. groźba, 3. obrona czarnych, 4. posunięcie 
matujące. W kompozycjach tempowych mamy 

tylko trzy człony. Rozpatrzymy kolejno części 

"składowe dwuchodówki i zbadamy, co one 
_ kryją, jakie są możliwości strategiczne i w jaki 

sposób należy je ze sobą. wiązać, by dały 

artystyczną całość. 
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Pierwsze posunięcie białych jest uwerturą niezwykle wa- żną; pierwsze wrażenie zależy od jakości wstępu, od umie- jętnego wyboru motywu, jakim się posłużymy. Zasadnićzo 
każdy dobry wstęp kryje w sobie niespodziankę. Naturalnie; 
czasami by uzyskać poprawność, decydujemy się na bezbar- wny wsięp jak w nrze 2, bądź siaby jak w nrze 3. Dlaczego 
tak' oceniliśmy te ruchy? w problemie nr 3 tylko ten ruch pa- 
Tuje czarną możliwość szacha, a znowu umówiliśmy się, że 
w pozycji będziemy się zawsze starali.mieć na szdchy -— 
przygotowane maty. W nrze 2 łatwo spostrzeżemy, że na ruch 
gó lub g5 może zaradzić tylko 1. Ge7, Ale pomińmy „w tej 
chwili klasyfikację ujemnych wstępów i zastanówmy się, co 
stanowi o dobroci pierwszego posunięcia. | 

Nie zbłądzimy wcale, gdy postawimy taką ogólna hipo- 
 lezę: dobrym ruchem w znaczeniu probiemowym będzie ta- kie posunięcie, którego nigdy nie zrobilibyśmy w partii. De- -finicja oczywiście nie wytrzymuje krytyki analizy, ale nato- 
miast doskońhale oddaje charakter ruchu, który ma być za- skoczeniem | niespodzianką. | | sa 

bo dobrych isdy pomysłów zaliczymy oddanie czarnemu 
królowi jednego lub więcej pól, co pozornie utrudnić po- 
winno zamatowanie, następnie zabranie własnej figury z placu 
boju, co wygląda na nonsens, dalej poświęcenie figury, choć ien motyw został już zupelnie wyczerpany. Wreszcie naj- 
waźniejsze te ebmyślenie wstępu tematowego, który dopiero 
wywoła grę główną, i na koniec umotywowanie wstępu ideo- wymi złudnymi rozwiązaniami. Teraz na przykładach posta- 
ram się wyjaśnić istotną wagę posunięcia wsiępnego. -  
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40.3. A. Schiffmann 
nagr. Brit. Chess Fed 

1929/30. 

. Mat 

w 2-posunięciach 

  

Jest to niezwykle ciekawa pozycja z dwoma bateriami 

zwykłymi Wd8—S5d5, Wh4—S$e4 i jedną pośrednią Hf5—8e4. 
Baterie zwykłe są konirolowane przez Hh8 i wg7. Dlatego 

biały we wstępie przygotowuje jedno działo do akcji. Wstęp 

1. Gb5-—e8H. Bardzo piękny ruch oddający czarnemu Kró- 

lówi dwa wolne pola .c4 i dź. Teraz następuje owa 

wana gra ttzech baterii. Głoźba 2. Se3t. Obrony: Kc4 2. Sc 
(podwójny szach), Kdź 2. $ec3*, He8 2. Sg5+ i c4 2. Sbdrt. 
AW sumie baterie grają 5 razy. Słabością konstrukcyjną są . 

białe. piony bó i g3. Obecność ich ma za cel zniszczenie 

duali, iakie wystąpiłyby w grze głównej | groźbie. Na do- 
wolny ruch — 2. Se3$ i Sbót, po Kd3 2. Sect i Sgsł. Ale 
nie można było w inny. sposób uniknąć defektu, więc autor 

zdecydował się na postawienie dwu nieładnych p enc f 
innym rodzajem dobrego wstępu będzie: poświęcenie fi- 

gury. Motyw ten: pojawiał się często w kompozycji W osta” 

inich latach XIX wieku, dziś nie przedstawia on większej ory- 

ginalności, więc kompóżytorzy rezygnują z tej możliwości. 

Mat 11.V. Marin w 2 posunięciach 
nagr. Sydhey -Heralq 18%8 
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Problem, podobnie jak poprzedni, przedstawia pozycję dwu białych zwykłych baterii. Figury atakujące (Wa7 i gl) znaj- 
dują się pod biciem, więc na rażie mat z bałerii jest nie- 
aktualny. Dobry wstęp 1. Hc3! podstawia białego H pod 
bicie. Grozi 2. He5*. Aby parować groźbę, czarny przyj- 
muje ofiarę: Wc3 2. Gb1+!, bcź 2. Gaztl. Gra główna opra- 

_cowuje efekiowny pomysł otwierania przez czarne linii, co 
pozwala białym na wyłączenie czarnej figury w dwu wa- 
riantach. Tego rodzaju spojenie dwu obron fazywamy grą 
analogiczną; podnosi ono znacznie wartość estetyczną komi 
pozycji. Jeżeli analogia będzie tak silna, że doprowadzi do 
identycznych siatek matowych, wtedy powstaje echo. Zaró- 
wno analogia jak i echo jest do dziś ulubionym sposobem 
wyrażania i upiększania pomysłu. . 

- Oprócz gry głównej w zadaniu nr 11 autor wprowadził 
jeszcze jeden waiiant poboczny, a mianowicie Hb2 2. Gc2k 
również z matem z baterii. 8 | 

Wiemy, znając „ogólny charakter wstępu, że powinien on 
- kryć w sobie jakąś niespodziankę, która utrudni nam znale- 
zienie rozwiązania. jakie mamy inne sposoby upiększania 
pierwszego „ruchu, objaśni nas dwuchodówka hr 12. 

12. 6. H. Drese 

- | nagr. Brit Chess Fed. 

1930/31 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Problem holenderskiego kompozytora pozwoli nam na 
zaznajomienie się z nowym wskazaniem natury konstrukcyj- 
nej i estetycznej. Przyglądając się pozycji widzimy, że gdyby 
czarny zagrywał, mógłby dwukrotnie szachować białego 
króla: Wf4+ 2, Hfak | Wd5+ 2, Gd5t. Na te pozorne sza- 
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chy biały ma w pogotowiu wystarczającą odpowiedź ł mata. 

Wskazanie nasze brzmi: Na wszystkie możliwe szachy, które 

grożą biaiemu przed wstępem należy przygotować matującą | 

odpowiedź. Takie odpowiedzi noszą nazwę przygótowanego 

mata. Nie tylko estetvcznie, ale i logicznie mają one uża- 

' sadnienie. Jeśli nie mamy przygotowanych matów na ewen- 

dualne szachowanie króla, ułatwiamy po prostu znalezienie : 

wstępu, który zaradzi tej niedokładności. | | 

Wróćmy teraz do naszego przykładu. Po wszechstronnym 

rozpatrzeniu sytuacji dochodzimy do przekonania, że wstę- 

_ pem jest świetny ruch 1. $c3—e4li. Jego wartość leży. w. 0d- 

daniu dwu pól b5 i ad5 czamemu królowi. Ale dopiero. po 

zbadaniu wszystkich wariantów okaże się prawdziwa nie- 

zwykłość strategii pierwszego posunięcia. 

Przeciw groźbie 2. Sb4+ czarny ma następujące .obróny: 

KD5 2. Sdc5t (trzeba łapać pole a4 i wyłączyć Hc8), Kd5 

2. Sd2$ (chwytanie pola c4) Śc5 2. Sdót. A przypatrzmy 

się teraz wariantom szachującym króla: wfa+ 2. Si4fl i WAdST 

2. Se5$1. Po wstępie występują inne posuńięcia  matuj (ce; 

te nazywamy zamianą matów. Taka zamiana utrudnia bardzo 

"znalezienie wstępu, gdyż niechętnie odstępujemy od gota- 

wych matów. Dlatego wstęp, skoro ocenimy i zrozumiemy 

znaczenie zamiany rnatów po szachowaniu białego króla, 

„zyskuje znacznie na wartości. W tym wypadku tematem pracy 

jest właśnie zamiana matów i wstęp: 1. Se4 jest nie tylko 

świetny, ale i tematowy. Tematowym wstępem będziemy 

zwali taki ruch, który dopiero wywołuje grę główną, czyli te- 

matową. Na marginesie zaznaczę, że nie każda gra główna 

musi być tematową, choć we współczesnej kompozycji. te 

dwa pojęcia na ogół pokrywają się ze sobą. 

, Rozmalitego rodzaju bywają wstępy tematowe, zależy to . 

"'od właściwości tematu. Trudno jest podać wszystkie moż- 

liwości, przy analizie tematyki zadań wrócimy jeszcze. do tej 

sprawy. Ale wypada wspomnieć o jednym ruchu, który: nosi 

nazwę uwolnienia czarnej figury. 
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13. £. A. Kuyers 
t! nagr. Haagsche Post 1917 

Mat 
w 2 posunięciach 

Ta dwuchodówka zapozna nas z bezpośrednią biało- 
czarną baterią, zwaną związaniem figury. Można wiązać za- 

równo białe jak i czarme. Na diag. nr 13 jest związany 

czarny H, co powoduje, że ma on ograniczoną sferę dzia- 

łania. Może bowiem iść tylko na f3 i hi. Po Hf3+ nastąpi 

przygotowany mat Gf3ź. PO 
Piękny wstęp 1 Wd3-—f3!, przesłaniając czarnego króla, 

"uwalnia H, który stworzy grę główną; wstęp więc jest ie-. 

matowy. Przeciw groźbie 2. Hd3* czarny ma kilka obron.i 

A więc: Hfż 2. He2% (mat zamienny). Oprócz tego czarny 

trzykrotnie szachuje białego króla: Hd2+' 2. $d2$, He2t 
2. He2ż4, Hfl-+ 2. WfI* (z matem z baterii). Inne wariarity, 

jak Sf4 2. Wf4ż, Wd7 2. Sg5, Sd7 2. Hb7%, Gać 2. Hd5*, two- 
rzą poboczną grę. | o 

Naturalnie, mogą być rozmaite typy uwolnień czarnych fi- 

„gur i rozmaliych figur, dzisiaj w problemistyce ten temat 

nie występuje już samodzielnie, natomiast w połączeniu z in- 

nymi. motywami może uać bardzo ładne osiągnięcia strate- 

giczne. 2 | 
Ostatnim wreszcie rodzajem dobrego wstępu będzie ruch 

umotywowany ideowymi złudnymi rozwiązaniami. Sprawa ta 

jest nieco skomplikowana i wymaga dokładniejszego omó- 

wienia. Wiemy, że kompozytor musi unikać ubocznego roz- 

wiązania, które dyskwalifikuje problem. Nie wiadomo, kto 

wpadł pierwszy na pomysł, by wykorzystać tę konieczność 

do celów konstrukcyjno-estetycznych. Oto postanowił, że 

w pozycji będą zachowane wsżystkie pozory uboczności, - 
Dwuchodówka , " 3 | 

4 
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którą obali głęboko ukryta obrona czarnych. Taki pomysł na- 

zywamy złudnym rozwiązaniem. Z biegiem lat „poświęcono 

sporo uwagi tej kwestii. Badając rozmaite rodzaje tych złud, 

doprowadzono wreszcie do pozornie dziwacznej koncepcji: 

oto ideę zadania umieszczono w tych zwodniczych ruchach. 
"Tak oto powstało ideowe złudne rozwiązanie, które przed- . 

stawia praca nr 14. 

   

  

Mat 

w 2 posunięciach 

14. M Wróbe! 2 

HI nagr. The Austral 1928511 ? 

Zadanie brało udział w konkursie prac typu meredith, 

układ ma bardzo prosty i sporo dróg do matowania. Na 

Gdó+ wystąpi mat przygotowany 2. wdór. Wstęp 1. Weó— 

gó! z groźbą 2. Heót. Wieża robi miejsce dla H. Obrony 

czarnych są proste i nieskomplikowane. Śc5 2. Sftó, Sf4 

2. Wg5t, Sd4 2. c4f, Ge5 2. Ha8* i Gdó 2. Wdót (mat Przy- 

gotowany pozostaje bez zmiany). Ale teraz nasuwa się py- 

tanie. Bardzo ładnie, istotnie wieża musi przygotować pole 

e6 dla własnej figury, ale ma przecież. kilka innych pól do 

dyspozycji. Punkty na pionowej linii 8 nie wchodzą W Ta- 

chubę, pozostają zatem do sprawdzenia punkty fó i hó. Co 

nastąpi na 1. Weć6—6? Czarny ma jedyną obronę Śc5! i nie 

ma mata, gdyż pole fó, na którym matował S, zajęła W. Wy- 

próbujmy pole hó. jedyną wystarczającą odpowiedzią jest 

ruch Sf4! i pole h5 jest przez S$ bronione. Dlatego rozwią- 

„zaniem jest tylko 1. Wgó! Cóż tedy nażwiemy ideowym złu- 

dnym rozwiązaniem? Definicja będzie nasiępująca: ideowe 

złudne rozwiązanie występuje wtedy, gdy jedyna wystar- 

". czająca obrona czarnych stanowi w rzeczywistym rozwiąza- 

-analizie białych kombinacji. Chciałbym tylko zastanowić się -- ] 

1. $có? Sd7! (linia a8—h1 zajęta), 1. $c4? Hal! (goniec nie 
może przyjść na pole c4), 1. $d3? Sd4! (linia d przesłonięta), 
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niu jeden z głównych wariantów. W ten sposób uzyskujemy i zarówno dobry wstęp, jak i silniej wiążemy go z grą czar- 
nych. 

15. B. Sommer 
Mai 

I nagr. Leipziger Zig. 1927 
w 2 posunięciach 

  

W latach 1927—1930 nastąpił prawdziwy rozkwit w pracy 
nad ideowym złudnym rozwiązaniem, wiele wartościowych 
badań. przeprowadzili wiedy rosyjscy kompozytorzy. Opra- 
cowano wiele tematów w złudach, o czym pomówimy przy 

nad zadaniem nr 15, które przedstawia niezwykły rekord 
w ideowych złudnych rozwiązaniach. 

Po wstępie 1. Se5—4f7!, groźbę 2. Gc4ż parują następu- 
jące obrony czarnych: $d7 2. Hast, Scó 2. Hcóż, Hd1 2. Gc4ż 
(groźba), HbS 2. f34, Sd4 2. Wd4ż, Gf8 2. Wg4+. jak widzimy, 
gra czarnego nie odznacza się specjalnym pięknem, jest 
szablonowa i bez motywów strategicznych. Nic dziwnego, 
gdyż idea leży w złudnych. rozwiązaniach. Sprawdźmy, dla- 
czego rozwiązuje tylko 1. Sf7!, a w obronach czarnych znaj- 
dziemy obalenia. A więc 1. $d7? Scól (linia a4—e8 zajęta),   1. 5159 HbS! (pole f3 zajęte), 1. Sg4, lub Sg6? Gf8! (wieża 
nie zamatuje na g4). Zadanie posiada 6 złudnych ideowych 
rozwiązań. Biały $ ma do dyspozycji 8 pól, a tylko jedno 
jest właściwe. Grę skoczka na 8 pół nazywamy różą skoczka 
(nazwa wprowadzona przez inż. Łasińskiego). Tutaj autor 
przedstawił różę skoczka w złudnym rozwiązaniu, co jest 
bardzo ciekawym i trudnym do przedstawienia tematem. 

3*  
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Temat czarnego króla. Na zakończenie opisu strategii po- 
my: le ; nać śl e- " sunięcia wstępnego nie od rzeczy będzie zapoznać się z t 

matem czarnego króla. Zwykle wywołuje go wstęp, który 

oddając dwa lub więcej pól królewskich, stwarza grę głó- - 
wną. Aktywność czarnego króla jest do e i olawiał sio 

nym pomysłem. O ile jednak dawniej temat en poj a 

samoistnie, dziś musi być iączony z innymi. im harczą r 

tegicznymi, sam bowiem król i jego rola nie wy « 

stworzenia wartościowego problemu. 

Mai 46. H W. Bary w 2 posunięciach 
| nagr La Sirategie 1901 

  

w tej prostej i jasnej pozycji czarny król posiada jedno 

olne note b5. Na Kb5 2. $c7% (mat przygotowany). S$twe- 

rzenie gotowej gry na posunięcie K jest bardzo le jast to 

tr i alor zadania. Oczywiście nie i stanowi rzeczywisty wa czywi ia Jest io 

GR ' achowaniu biaiego króla, arunek komieczny, |ak przy sxax . 

czego zadanie traci zupelńie wariość estetyczną, ale je 

wielce pożądanym szczegółem. Nie trzeba chyba podkre- 
uniecia - 5lem ślać że mat przygotowany na posunięcie czarnym kró , że i y 

ia nam rozwiązanie. , | a 

= Wstęp 1. Hg4! oddaje królowi dwa wolne pola i W Sa 

królem tworzą ośrodek kompozycji. Kd7 A a ay) 

. Ć i i Kb5 Z. $c Z . (trzeba chwytać pola e8 i e4) i ) oe : 
Grażka 2. Sad po ruchu Gc4 możemy p gaCA 

dzając do wzorowego mata. Praca ta ma jeszcze jedną w - 

telność której na razie nie podkreślam, pomówimy o tym 

ti <Strategi sunięcia matującego». zdziaie «Strategia posunięcia REKE 

" Zupełnie inaczej podchodzą do tematu współcześni kom 

  

<__ terii i związał piona, przez co umożliwił mata. Ke5 2. Hfóżl. 

_. CGowuje to szczegółowo «Strategia obron czarnych», 
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pozytorzy łącząc motywy w jeden ziożony organizm probie- 
mowy. 4 | 
Zbadajmy zadanie Segersa, młodego mistrża belgijskiego. 

17.-M. Segers 
fl. negr. Schifimann-Memorla 

1930 
"Mat 

w 2 posunięciach 

  

W. pozycji początkowej czarny król ma dwa wolne pola - * c5 i c6, przy czym tylko na-Kc5 pojawia się mat przygoto- wany 2. Wcdt, Wstęp bardzo ładnie pomyślany oddaje jesz- cze dwa nowe pola królowi 1. He2—f3I z groźbą 2. Hd5t. Plan białego paruje czarny ruchami króla, który odsłania Wd7. A więc Keć 2. We4żl. Król przyszedł na pozycję ba- 

, d
a 

Tym razem mat ze związaniem Gg5, Kcó 2. Wc4l, Teraz H wiąże piona d5. Temat czarnego króla został połączony z trzy- krotnym wiązaniem czarnych figur, raz gońca i dwukrotnie piona. Przygotowany mat po Kc5 pozostał bez zmiany. Widzimy więc, jak odmiennie podchodzą obecnie twórcy do zagadnień tematyki: starają się oni uwypuklić swą ideę przez kumulowanie motywów. Naturalnie takie łączenie musi być wykonane ekonomicznie i posiadać pewne walory ar- tystyczne. Co zaś nazywamy tematem, jakie dotąd: są znane motywy strategiczne i łączenia prostych pomysłów; opra-   
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    Rozwój dwuchodówki datuje się mniej wię- 

cej od XX stulecia, do tego czasu ten rodzaj 

zadań nie był popularny. Znano właściwie tyl- 

ko strategię wstępu, obrony, a: posunięcia 

matujące były obojętne, interesowano się ra- 

czej wielochodówkami. Nasz wiek w dziedzi- 

nie kompozycji szachowej przyniósł wiele po- 

ważnych odkryć. Ukoronowaniem badań nad 

strategią .obron Czarnych był okres tuż po 

pierwszej wojnie światowej, zwany szkołą no- 

woamerykańską iub okresem Good Compa- 

nion. Znany mecenas szachowy i wydawca 

A. C. White zebrał i opublikował cały dorobek 

i w ten sposób wzbogaciła się dwuchodówka 

motywami, które do dziś nie zostały zupełnie 

wyczerpane. 

Wiemy już z dotychczasowych rozważań, 

że po wstępie pojawia się zwykle groźba, 

która zmusza czarnego do kontrakcji. Każdy 

ruch obronny ma podwójny charakter. Po pierw- 

sze: przynosi obrońcy korzyść parując groźbę. 

Po drugie: zawiera w sobie szkodliwość, którą 

biały wykorzystuje w maiującym posunięciu. Mu- 

simy więc pamiętać, że zasadniczo strategia 

obrony leży w szkodliwości ruchu. Dodatnie 

strony ruchu są mniej interesujące, gdyż oce-. 

niamy problern ze stanowiska zwycięzcy, na- 

tomiast ujemna strona posunięcia bozwoli nam 

na zamatowanie, przez co uplastyczni się stra- 

tegiczny .wałor obrony. Zajmiemy się najpierw 

prostymi motywami strategicznymi, powstały- 

mi.na przełomie XIX i XX wieku. 

PROSTE MOTYWY STRATEGICZNE 

Rozdział I 

Blokowania 

Najprostsżym motywem obrony czarnych jest blokówanie; 
_ cała akcja tematowa odbywa się na polach wokół czarnego 

króla. Termin ten najlepiej nam wyjaśni diagram nr 18. 

- Mat 
w 2 posunięciach 

18. 

  

A, 4 
„A. 

Nasza pozycja nie jest bynajmniej problemem, jest do- 
piero szkicem czy projektem. Nie łudźmy się przecież, że 
zadanie polega tylko na ustawieniu figur na szachownicy; 
kompozytor czyni liczne studia, zanim uzmysłowi sobie kon- 
strukcję. Siadając do pracy ma obraz pomysłu, który zna- 
czy paroma rzutami. Taką pozycję wyjściową nazywamy sche- 
matem. Jest on niejako żapisaniem krótkiej treści przyszłej 
papozycjh nie chodzi tu o poprawność, jedynie o jasność 
myśli 

Nasz szkic zapozna nas więc z:pojęciem blokowania. Po- 
_zycja jest już po wstępie, proponujemy groźbę 2. We4f$. 
interesują nas 4 obrony główne: Gećół 2. Sdcót, Gf5! 2, Secóż, - 

_f5! 2. Sgót i Stó!l 2. Gg3+. Zanalizujmy teraz istotę tych ma-- 
newrów. W 4 zasadniczych obronach czarny umieszcza swą 

"figurę na polu. królewskim. Szkodliwość takiego zajęcia pola 
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wykorzystuje biały matując zbędną teraz do obrony pola 

figurą. Zresztą w tym wypadku nie jest ważne posunięcie 

matujące, istotne — to zwolnienie zablokowanego pola. 

Blokowaniem nazywamy zajęcie królewskiego pola, co 

pozwoli białemu na zwolnienie tematowego punktu. W po- 

zycji mata, co jest zasadnicze dla idei blokowania, pole te- 

matowe jest zajęte tylko przez czarne i nie może być do- 

datkowo atakowane przez białe. Aby sobie dobitnie uzmy- 

słowić blokowanie i odróżnić je od podobnych ruchów, przy- 

patrzmy się przebudowane; pozycji nr 18. 

Mat , 

w 2 posunięciach 

  

Teraz przeciw groźbie 2. We4ż wystarczają obrony Heć 

2. Sgót i Geć 2. Scót. Czy są to blokowania? Oczywiście 

nie, gdyż pole eć jest dwa razy atakowane, raz przez usta- 

wienie czarnej figury na eć, drugi raz przez Sd8, względnie 

f8. Te. posunięcia właściwie nie różnią się od ruchów Hgó | 

i Gc6, jeśli chodzi o szkodliwość. Natomiast blokowaniem 

_ będzie obrona Sf6 2. Gg3+, gdyż mat jest możliwy tylko i je- 
- dynie z powodu obsadzenia punktu f6 i tylko z powodu blo- 

kowania król nie może pójść na to pole. 
W dzisiejszym stanie problemistyki taki niezłożony ma- 

newr, jak blokowanie, nie będzie samoistny, musimy więc 

w jakiś sposób podnieść jego znaczenie. Dwojaką tedy mo- 

żemy zastosować metodę: albo łączymy go z innymi tematami, 

bądź też tworzymy organizm, złóżony z 5 i więcej blokowań, 

i w ten sposób nadajemy kompozycji wyraziste oblicze. 

Przypatrzmy się teraz prawdziwym problemom, by się zorien- 
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tować, na jakie możliwości strategiczne i konstrukcyjne po- 
zwala ten manewr. : 

20. M. Wróbel 

l nagr. Mid Week Sports 
Referee 1927 

Ma 

w 2 posunięciach 

  

. a) Blokowanie zwykłe. Irytująco bezbarwny wstęp 1. Gf1l— 

g2 prowadzi do 5 blokowań na polach eć, [4 i f5. Groźba 

2. Hfóf wywołuje następujące obrony czarnych Weć 2. Sf7$, 
Seć 2. $cót, Gf4 2. Hd5f, Gf5 2. Hg3+ i 15 2. He3t 

Teraz zajmijmy się trochę zawiłościami natury konstruk- 

cyjnej i zbadajmy znaczenie i rolę figur oraz sposób spo- 

jenia gry głównej. Przede wszystkim rzuca się w oczy rola 

. pól (5 i eć, na których powstają po dwa blokowania z róż- 

nymi posunięciami matującymi. Takie różnice są bardzo ce- 

. nione w problemistyce. Widzimy, że biały Sd8 może teore- 

tycznie matować na polu có i f7. Pole có jest wolne, punkt 

„(7 atakowany przez We7. Po ruchu Weó następuje zaatako- 
wanie pola có i zwolnienie punktu f7. To odróżnia tę obronę 

od blokowania Seć 2. Scóf. Czarny Hh8 jest konieczny, gdyż 

inaczej posunięcie Seć nie byłoby obroną. We8 i pion hS 

ograniczają ruchy S$ i uchylają nierozwiązalność, jaka poja- 

wiłaby się po Se8 względnie Sh5. 
Analogiczny motyw konstrukcyjny zauważymy przy: drugiej 

parze blokowań na '-f5. Zasadniczo znowu są możliwe maty 

H na e3,'względnie g3. Dyferencję powodują posunięcia 

blokujące: Gf5 2. Hg3+ i f5 2. He3t, drugi mat zostaje wy 
eliminowany i nie mamy dualu. Z tego wypływa praktyczny 

wniosek: jeśli komponujemy więcej niż jedno blokowanie na 

tym samym polu, musimy szukać umotywowania na odrębne 
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ruchy matujące. . Najprostszym sposobem jest równoczocna 
biokowanie i zwolnienie pola, na którym będzie matowa 

- biały. Ten chwyt techniczny mamy: w nrze 20 obrony Weć 

| w nrze 18 obrony Geó, Gf5, Sfó i f5. Nadmieniam, że oe 

lub więcej blokowań, prowadzących do tego samego mata, li- 

czy się za jedno, o ilości blokowań decycuje ilość rozma- 

itych posunięć matujących. m . 

" Pomysłowość ludzka i chęć osiągnięcia rekordu nie omi 

nęła i blokowania. Zastanawiano się teoretycznie i prakty- 

cznie, ile blokowań można osiągnąć w dwuchodówce. Dotych- 

czas rekordem jest 8 blokowań i te dwa zadania, które 

 wspięły się na najwyższy szczyt techniki, wypada omówić, 

gdyż powiedzą nam wiele o sprawności konstrukcyjnej au- 

torów. 
     

     

  

OJ dll h    

        
Mat " 

w 2 posunięciach 

21. A. Fink i Ua Tane 

„ł nagr. Good Companion VI 

1920 

Ten przepiękny probiem — nie tylko rekordowy, ale i WY, 

soce artystyczny — przeprowadza ośmiokrotne blokowanie 
w nienagannej formie, co jest godne podziwu w kompozy- 
cji tej spółki. Po dobrym wstępie 1. Wc7—c8! TY ao. 

„Teraz czarny ma szerokie pole do popisu; nas zajmują ty e 

obrony-blokowania. Wd4 2. $cj+, Sd4 2. Sf4F, $có 2. SC7E, 

dcó 2. Wd8t, $c5 2. Sb4:t,dó 2. eóż, eć 2. He4f i fe5 2. Hd7$. 

- Znowu zwracam uwagę na dwie pary blokowań na polach 

dą i có. Uzyskanie różnych posunięć matujących odbyło się 

wedle podanej uprzednio recepty, nowością zaś jest otwar-. 

cie linii d w obronie dcó 2. WdeF. A z 
Aby uzyskać tak wielką ilość blokowań, autofzy musieli 

użyć wielu pól tematowych. W nrze 18 mieliśmy trzy pola te- 
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matowe: e6, f5, fó, w nrze 20 rówrież trzy: eć6, f4, f5, nasz 
- ostatni przykład daje blokowania 6 pół, a więc: c5, cć, d4, dó, 

e5, e6, przy czym punkty có i d4 są dwukrotnie blokowane. 

     

  

    

BENE ż m, PM ź ŻA 
Ż A Z , BAS M2 ja 22. ]. Otasz 5 A Ź - Mat 

Konkurs Eazy Gazette ż AŚ i (AŻ * w 2- posunięciach 

Praca węgierskiego kompozytora jest już o wiele stab- 
sza w konstrukcji. Przede wszystkim wstęp 1. Hh4—i4 jest 
wyraźnie zły, gdyż przybliża H i zabiera królowi jedyne 
wolne pole e5. Blokowanie, podobnie jak w poprzednim pro- 

blemie, odbywają się na 6 tematowych punktach: cj, c4, c5, 
d3, e4,*e5. Dwukrotnie blokuje czarny pola c4 i d3: We4 
2. Sb5ź, Gc4 2. $czk, Gd3 2. Sfźt, $d3.2. Sc2t, Różnicowa- 
nie posunięć matujących przeprowadzano wedle utariego 
wzoru: $c5 2. Wdóż, Sc3 2. Ge3t, We5 2. He3ż i We4 2. Haót. 
Groźba 2. e5$, | 

Jeśli porównamy oba rekordowe zadania, to niezależnie 
od lepszej konstrukcji zauważymy, że biokowania na linii e 
mają identyczny chwyt konstrukcyjny, natomiast dwie pary 
blokowań jednego punktu wykonano inną figurą (Gi S). Na 
tym zakończyłbym omawianie zwykłego blokowania, to jest 
takiego, w którym pole blokowane przez czarne jest równe- 
cześnie atakowane przez białą bierkę. 

b) Blokowanie wolnego pola królewskiego. Zupełnie inne 
możliwości strategiczne są właściwe blokowaniu wolnego 
pola królewskiego. Sądzę, że termin jest wyraźny i nie po- 
trzeba szczegółowych wyjaśnień. Różnica między tym bloko- 
waniem a „zwykłym jest pozornie niewielka, ale w wyniku  
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jemy zupełnie nowe walory. Również i nasz motyw 

nie ma samolstności, podobnie jak jego kolega pojawia się 

bądź w towarzystwie innych tematów, bądź owy s mo 

wanie kilku blokowań Oy o atego wiele więdnie 

i typu nie są zbyt czę dni 

nowych ujęć nie jest praktycznie AO taaoh ty, 

przy blokowaniu dwu wolnych pól kró A RAA 

dziestych studiowałem dokładniej to zaga 

do kilku wielce prawdopodobnych hipoiez. 

Mat 

2 stol Tia w 2 posunięciach IV; nagr. Bristoł Times 1951 

  

Tematowy wstęp 1. Sc5—e4! o PA 

dwa wolne pola d3 i e4 i wywołuje grę giówną — AA do 

blokowanie punktu e4. Groźba 2. Sdfó* desk w ace 

żywej gry: He4 2. Hc3t, Se4 2: WdSF, te4 , > Deś m 

nie Wh5). Ośrodek tematyczny uzupełniają c y a I ócić 

2. Sfóf i Kd3 2. Sdc5%. W jaki teraz Sposób najlep a a 

uwagę na blokowania? Oto najczęściej ao 

jest poświęcenie białej bierki. W pay u — o 

bije białego S$, blokując ZY oikowanego orzeż oddanie 

jako wzmocnienie tematu, skomplikowa: Mapiąc pole 

j unktu d3. Biała bateria działa trzy razy, pią 

d3. Konstrukcja problemu jest Cyc a ac ny, 

że pomimo innych założeń strategicznych, c wy wa 

cyjne są te same co w zwykłych M AZISA eouje 

dowolne blokowanie pola e4, ardzo. Ważnym aa aaa 

. Takie pola ogólne są 

konstaukcyjnym, jak świadczy o tym pole có w nrze 20, pole f4 
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w nrze 21, pole d5 w nrze 23. W tym stanie rzeczy inne bloko- wania muszą atakować pole ogólne, by uniknąć dualu. | wtedy stosujemy zwykle dwa chwyty: 1) atakowanie pola ogólnego przy równoczesnym opuszczeniu pola matowania, 2) wprowa- dzenie nowej siły na pole, którą biały wyłączy w małującym posunięciu. 
| Naturalnie, że możemy uzyskać i większą ilość blokowań. Rekord wynosi 7, ale tego rodzaju realizacje szwankują zwykle pod względem artystycznym. Przyjrzyjmy się teraz dwuchodówce Thompsona, przerobionej przez Neukomma. 

24. J. R. Neukomm 

wediug Thompsona 
Die Schwalbe 1930 

Mat 

w.2 posunięciach 

  

W tej ciężkiej pozycji widzimy 8-krotne bicie białego S$, a szkodliwością obrony jest 7 blokowań wolnego pola e4. Wstęp temiatowy 1. Sdó6—e4! oddaje wolne pole królowi i stwarza groźbę 2. We7t, Aby ją parować, czarny bije $, a więc: He4 2. Hh8ż, We4 2. Wist, Ge4 2. d4ż, Sce4 2. Wd5t, Sfe4 2. Sd3t, de4 2. Gd4ż, fe4 2. gf4F i Ke4 2. Wd7Ę. Rozejrzyjmy się teraz, jaki chwyt konstrukcyjny został użyty w pracy. Pierwszy, znany nam już z poprzednich rozważań, to jest blokowanie i równoczesne zwolnienie pola, na którym zamatuje biały. W ten sposób sformowane są 4 blo- kowania, He4 (zwolnienie h8), We4 (pole f5), Sce4 (pole d5) i Sfe4 (pole d3). Bardziej interesujący jest drugi sposób, dotąd nam nie znany. W trzech dalszych blokowaniach wystę- puje otwieranie linii białych bierek: Ge4 (linia piona d2), de4 (linia We8) i fe4 (linia Wi7) z matem na podwójnie ata- kowanym przez białe punkcie d4' i f4. | 
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Blokowania dwu wolnych pól królewskich otwierają przed 

nami szerokie horyzonty zarówno z dziedziny kombinacji jak 
i konstrukcji, Zwykle wytwarza się bardzo żywa współgra bia 

łych i czarnych, a przy właściwym ujęciu otrzymujemy jedno- 

litość, która cementuje i podnosi twór wariantowy do .godno- o 

ści tematowej kompozycji. . . 
| tu, jak w innych problemach z blokowaniem, możemy 

pójść dwiema drogami; pierwsza nie sili się wcale na stawia: 

nie rekordu, lecz szuka przede wszystkim -ukladu  artystycz 

nego. W tym wypadku dążymy do temaiowego wsiępu; bę 

dzie nim tylko ruch oddający królowi oba pola, które czarny: 
w obronie zablokuje. Następnie staramy się o ekonomiczną 

pozycję i maksymalne wyzyskanie sił białych. Otwierają się 

tutaj duże możliwości, gdyż ta dziedzina jest pomimo wszystko 

jeszcze mało zbadana. Stosunkowo łatwa uzyskujemy „cztery 

warianty blokujące, pięć będzie już dużym osiągnięciem 

(przyznam się, że nie znam. wartościowego przykładu), zaś 

sześć blokowań stanie się chyba rekordem nie do pobicia 
i.zarazem szczytem możliwości konstrukcyjnych. W różnych 

okresach czasu wracałem do tych spraw i doszedłem do 

przekonania, że najwięcej walorów artystycznych zawierają 

zadania, które przedstawiają temat na dwu wolnych polach 

jeżących obok siebie. Z serii tej wybieram piękną pracę 

Kubbla, która zapozna nas z charakterem kombinacji. 

25. Ko A. L. Kubbel 
nagr. British Chess Fed 

1933 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Bardzo ciekawa pozycja z przepięknym tematowym wsię- 

oem 1. M2 grozi mat z baterii 2. We4ż, gdyż H otworzył 
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czwartą poziomą. Blokowania obu pól stanowią wystarczającą obronę: We$ 2. Hi7$, Ge5 2. Wcót, Se5 2. Wdóż i Wd5 2. Hfó. Piąty wariant po d5 2. Sd4t nie jest blokowaniem, gdyż Wd8 atakuje to pole. 
Rozważenie szczegółów konstrukcyjnych jest wyjątkowo 

pouczające. Najpierw motywacja wstępu. Po krótkim badaniu stwierdzimy, że H musi bądź bezpośrednio, bądź pośrednio 
zaatakować pola fó i 17. Dlaczego więc rozwiązuje tylko. 1. Hf2I, a nie 1. Hg7? To prowadzi do odkrycia roli Wh2. Na 
1. Hg7/? gramy Ge5 2. Wcóż?, Wxa2!, dlatego H przesłania 
drugą poziomą. Marginesowo zaznaczę, że na 1. Hg7? czarny 
ma obronę Hd4!, co czyni Wh2 zbędną. 

- Chwyt korstrukcyjny odpowiednio zastosowany: odnosi 
się to głównie do obron WdS, We5, gdzie oprócz bloko- 
wania występuje otwarcie linii, a wybór matującego posu- 
nięcia zależy od drugiego wolnego pola, które trzeba schwy- 
tać. Naturalnie otwieranie linii nosi charakter wybitnie kon- 
strukcyjny, a nie tematowy, jest to najłatwiejszy sposób 
realizacyjny; podobnie dzieje się w nieudanym blokowaniu 
bo d5: odsłona G, który zabiera K pole e5. Drugi chwyt 
zastosował autor w obronie po Se5, czyli blokowanie z opu- 
szczeniem pola matowania (dó). Te dwa chwyty są najczę- 
ściej używane w naszym temacie, one bowiem ułatwiają nam 
wyszukanie rozmaitych sposobów matowania. . 

Rozszerzenie skali drugiego posunięcia, co szeroko oma- 
wiam w osobnym rozdziale, należy uznać za. złotą kartę twór- 
czości problemowej ostatnich 15 lat. A właściwie współcze- 
sna kompozycja przekonuje nas, że nie ma starych motywów, 
które by nie byty zdolne do życia przy odpowiednim WYZŻY- 
skaniu i modernizacji. Trudno przypuścić, aby istniał bardziej 
tradycyjny motyw niż olokowanie, a i tutaj w ostatnim okre- 
sie dorzucono parę ważkich słów. Odnosi się to do blokowa- 
nia dwu wolnych pól królewskich, które poiączono ze stra- 
tegią matującego posunięcia. lę koncepcję zapoczątkowali 

Dwuchodówka - Ś 
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węgierscy problemiści i, trzeba przyznać, osiągnęli interesu- 

jące wyniki. 

28. F. Fleck 
1 nagr. Tijdschrift 

v. K NS. B. 1939 

Mat , 
w 2 posunięciach 

  

| Dobry wstęp 1. Wc5! oddaje drugie pole królowi, grozi 

2. Hd5*t. Główną grę stanowią dwie pary wariantów, połą- 

czone z różnicowaniem matującego posunięcia: Wc$ 2. Hd7+ 
(nie 2. Gf4+?), bXc5 2. Gf4ż (nie 2. Hd7+? z powodu wią- 

. zania), Geć 2. Hc7* (nie Se4+?) i feć 2. Se4t (nie 2. Hc7+9?). 

W sumie cziery blokowania. . 
Różnicowanie posunięcia matującego to różnego rodzaju 

odsłony figur, czyli wprowadzenie nowej siły, do akcji. Rolę 

tę spełnia H i Wh4, bądź też Wb5 w obronie 1.... WCS. Ła- 

panie drugiego wolnego pola przeprowadzono ekonomicznie, 

jedynie Wel jest nieco pasywna, gdyż gra tylko w jednym 
wariancie. 

Motyw sprzężenia dwu ideowych par, blokujących wolne . 

pola królewskie, należy niewątpliwie do pomysłów godnych 

uwagi. Możemy. tu uzyskać rozmaite pozycje, gdyż pola mogą 

ieżeć obok siebie, bądź w oddaleniu, na skośnej, albo na 
prostej. Również motywacja może być ujęta nieszablonowo, 

chociaż konstrukcyjnie: najlepsze rezultaty daje odsłona czar- 

nych figur, bądź prosta, bądź powodująca wiązanie. 

Naturalnie, idealnym wstępem będzie oddanie obu tema- 
towych pół. królowi, zwykle jednak ze względu na trudności 

konstrukcyjne musimy się zadowolić jednym. Jak dotąd, nie 

znam żadnego wartościowego przykładu z pełnym temato- 

wym. wstępem 
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Przyjrzyjmy śię teraz ekonomicznej dwuchodówce Borosa. 

  

   
      27. 8. Boros 

Magyar Sakkvilag .1940 
Mat 

w 2 posunięciach 

    

  

Wsięp oddaje drugie pole królewskie 1. Gf3!; grozi 
2. Hg4t. Czarny blokuje oba pola i tak Gf5 2. Sd5s+t (nie 
2. $e2%7) i f5 2. Se2+ (nie 2. $d5$?). Wybór matującego 

-« posunięcia zależy od otwarcia linii czarnej figury, przy czym 
biaty również odsłania własną figurę, która chwyta drugie ' 
pole. Nieco inny charakter posiada druga para Wf3 2. Gdót 
(nie 2. Gest) i Sf3 2. Gest (nie 2. Gdóż?). Tutaj ta sama 
figura, która sprowadza szkodę, atakuje nowy punkt elimi- 
nując w ten sposób dual. Natomiast motyw odsłony drugiej 
białej figury pozostał bez zmiany, co nadaje pracy jasno za- 
rysowaną linię koncepcji. "e 

Jaki jest tedy schemat pomysłu? Oto mamy dwa tematowe 
pola: f3 i (5; po blokowaniu na f3 jest możliwy mat na dó: 
lub e3, po blokowaniu poła (5 — mat na e2 lub d5. Teraz 
sprawdźmy skład chemiczny obron: 1) czarny posiada po 
dwie figury blokujące na każde pole, 2) unikanie duali prze- 
prowadza w jednej parze figura blokująca, w drugiej do- 
datkową funkcją jest odsłona czarnych figur, 3) w posunięciu 

. matującym odsłoniona biała bierka łapie drugie wolne pole. 
Zauważymy jednolitość treści strategicznej w obrębie. pary. 

Zanalizujmy jeszcze jedną dwuchodówkę Lindnera, po 
czym wyciągniemy pewne ogólne wskazania porównując na- sze przykłady. | 

  

4  
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Mat 28 L. Lindner o 
w 2 posunięciach Magyar Sakkvilag 19397 

  

Oba tematowe pola c7 i d6 są już wolne, biały zaś we 

wstępie 1. He4! oddaje jeszcze trzecie pole e8; grozi 2. Hcó. 

Dwie pary wariantów o. identycznym składzie chemicznym 

tworzą ośrodek. Hc7 2. Hećóż (nie 2. Wd8*?), Sc7 2. Wd8t 

(nie 2. Heć$?) i Hdó.2. c8Hik (nie 2. We7*?), Sdó 2. We7* 

(nie 2. c8H*). a 
Dua obala, podobnie jak w poprzedniej pracy, figura 

tematowa, a nie odsłona, łapią zaś pole również matujące 

bierki H i W, a nie odsłaniane, i to stanowi charakierystyczną 

cechę tej kompozycji. | 

W porównaniu z poprzednią pracą niewątpiiwie cechą do- 

datnią jest użycie tylko dwu czarnych tematowych figur za- 

miast czterech. Ale mamy tu i pewną nieprzyjemną słabość, 

którą skrywa obrona Hdó 2. c8H:k. Oto właściwie oczekiwa- 

liśmy mata He4, aby uzyskać identyczny skiad manewrów stró- 

tegicznych. i 

Na podstawie naszych przykładów ustalimy teraz wzorzec 

konstrukcyjny: 

1) memy owa wolne pola tematowe, 

2) dwie czarne figury blokują cztery razy te pola, . 

3) parowanie duali odbywa się najczęściej za pośred- 

nictwem figur blokujących, rzadziej przez istniejącą poza nimi 

dodatkową funkcję, . 

4) analogicznie istnieją tylko dwie białe figury matujące, 

5) w posunięciu matującym drugie pole najczęściej łapie 

figura matująca, rzadziej druga przez odsłonę, 
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6) identyczność manewrów jest konieczna przynajmniej 
w obrębie jednej pary. i 

Jeżeli teraz zechcemy skomponować dwuchodówkę na 
ten temat — to najprędzej uda się nam realizacja, gdy za- 
chowamy następujące wytyczne: 1) We wstępie bądź też już 
przed wstępem umieszczamy białą figurę na polu tematowym. 
2) Groźbę wykonuje zwykle H, który łapie oba pola; możliwe 
jest także użycie podwójnego szacha. 3) Najprostszym spo- 
sobem różnicowania posunięcia” małującego jest odsiona 
czarnych figur. | 

e) Blokowania przez przesionę. 
, Ostatni wreszcie rodzaj blokowań, nazywany. przez nie- 

których teoretyków złożonym blokowaniem, należy do praw- 
dziwie interesujących pomysłów. Idea jego nie ogranicza się 
tylko do obrony czarnych, lecz przechodzi również na matu- 
jące posunięcie. Mówiąc dokładnie, koncepcję stanowi czarne 
blokowanie, które biały wykorzystuje przesianiając własną 
figurę w posunięciu matującym. Przez dodanie elementu stra- 
tegicznego drugiemu ruchowi białych zmieniły się zupełnie 
założenia konstrukcyjne. Weźmy prosty schemat, aby sobie 
uzmysłowić samą kombinację. | 

Mat 

w 2 posunięciach 
29. 

  

Szkic przedstawia pozycję po wstępie. Zamierzamy prze- 
ciw groźbie 2. We1ż$ stworzyć dwie tematowe gry: Gf5 2. Sfzę 

„1 S$f6 2. Gf4F. W obu wypadkach blokowanie nabrało właści- 
„wego charakteru dzięki przesłonie białej wieży. Punkty 15 i f6 
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są tylko raz kryte. Już z tego maiowartościowego szkicu 

możemy wyciągnąć ważne wskazanie konstrukcyjne. Oto 
byłoby wbrew zasadom: ekonomii, aby przesłaniana figura 

(Wf1) była pasywna, musimy więc dbać o aktywność tej bar- 
dzo ważnej bierki. W szkicu kwestia ta została rozwiązana, 
gdyż W. wykonuje groźbę, a poza tym broni gońca po Sfó 
2. Gf4$. Prócz tego nasuwa się drugi wniosek. Ote najłatwiej 
zrealizować biokowania na jednej linii, atakując pola tema- 
towe dwukrotnie. Punkty f5 4 (6 są atakowane przez W i lekką 
figurę. W chwili gdy czarny zablokuje pole, figura kontrolu- 
jąca to pole przesłania własną, zwalniając w ten sposób dwu- 
krotnie trzymane pole. . 

Jaki jest zasięg ideowy naszego tematu? Rozpatrzywszy 
się w materiale białych dojdziemy do przekonania, że mamy 

_5 figur tematowych H, dwie W, dwa G, czyli te bierki, które 

możemy przesłaniać w matującym posunięciu. Zależnie więc 

od ujęcia możemy bądź kilkakrotnie przesłaniać jedną linię, 
bądź skomponować grę na kilku przestanianych liniach. W obu 

wypadkach otrzymamy inne walory strategiczne, o czym nas 
przekonają oniówione przykłady. | 

Mat 

w 2 posunięciach 

30 K. A. K. Larsen 

lil nagr Skakbladet 1929 

  

Duński mistrz, jeden ze specjalistów i znawców tego te- 
matu, przedstawia ciekawą koncepcję, którą można by zaty- 
tułować «Czierokrotne biokowanie jednego punktu prowadzi 
do czierokrotnej przesłony jednej linii». Niewątpliwie trudne 
zagadnienie, o.czym Świadczy nie wolna od usterek kon- 
strukcja z pionami e7, g7 i cj w celu ograniczenia ruchów 
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białego G. Wstęp 1. Hf8 stwarza groźbę 2. Shóż | Ge5źt 
Tematowymi obronami stają się blokowania punktu g4 przez 
bicie białego S$: W5g4 2. Gc4t, W2g4 2. Gd4t, Shgą 2. Sq4ż 
i Sfg4 2. e4t. Cała „trudność i mistrzostwo w praktycznym 
rozplątaniu kwestii konstrukcyjnych leży w drobnym na pozór 
fakcie, że właściwie potencjalnie wszystkie cztery posunięcia 

-. małujące są aktualne, a z nich trzeba eliminować trzy, aby 
uniknąć dualu. Jakże autor wybrnął z tej cpresji? Jeden mat 
2. e4$f jest w pozycji broniony przez Sf2, z nim nie mamy 
kłopotu, pozostałe trzy: $d4, Gc4 i Gd4 grożą. Po W5g4 pole 
d4 jest atakowane przez W, a zwolnienie punktu g5 unie- 
ruchamia Gfó. Po W2g4 ruch 2. Gc4ż? jest parowany odsłoną 
Gh1, po Shg4 pola e5 i t6 są atakowane przez $, zaś po 
Sig4 biały Se2 zostaje przez Wg2 związany. 

To wydobycie subtelnych różnic stanowi o istoinej warto- 
ści nie tylko tej kompozycji, ale i tego rodżaju interpretacji te- 
matu. Jak wykazują dotychczasowe osiągnięcia, najprosiszym 
sposobem realizacyjnym jest tutaj odsłanianie dalekobieżnych 
czarnych figur, względnie opuszczenie pola, na którym biały 

„ matuje. Po drugie: unikniemy wielu kłopotów konstrukcyjnych, 
jeśli na polu biokowanym umieścimy biaią figurę wykonującą 
„groźbę. 

Możemy również przeprowadzać blokowania na dwu 
liniach, ale z tą kwestią wiąże się delikatna materia este- 
tyczna, a w ogóle trzeba przyznać, że estetyka ma subtelną 

- naturę. Oto w kompozycji szachowej, niezależnie od ekonomii 
i konstrukcji, które są podstawą walorów artystycznych, a te 
pono mają wpływ na takie czy inne wzruszenia estetyczne, 
przyjęte zostały jeszcze pewne wskazania, które powiększają 
wrażenie przez nadanie silniejszego akcentu. Moglibyśmy mó- 
wić o pewnej kondensacji wrażeń. 

Dwa posiadamy akcenty natury estetycznej: 1) jednolitość, 
2) różnorodność. Powiedzmy, że cztery blokowania jednego 
punktu działają na nas silniei niźli cztery rozrzucone bez 
ładu i składu. Różnorodność zaś doradza nam zebranie naj- 
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Dardziej niespodzianych zwrotów w jeden mechanizm proble- 

mowy. W obu wypadkach otrzymujemy moment zaskoczenia, 

który jest wstępem lub przygotowaniem wzrusżenia estetycz- 

nego. Mniej nas w tej chwili interesuje ta dziedzina, natomiast 

rola akcentu odgrywa wielką rolę konstrukcyjną przy bloko- 

waniach na dwu liniach. Tracimy bowiem jednolitość gry, dwie 

zaś linie nie zawsze dadżą nam pożądaną różnorodność. Jak 

wybrnąć z tej sprawy, wyjaśni nam klasyczne zadanie Larsena. 

31. K. A. K. Larsen 

| nagr. Tija, Ned. Ind. 

Schakb. 1924 

Mai 

w 2 posunięciach, 

  

Ten piękny problem oparty jest na przesłonie dwu tema- 

YA linii. pionowej b i szóstej poziomej. Po wstępie 

. $c6—d4 występuje groźba 2. HbóF. Obrony czarnych po- 

tegają na dwukrotnej przesłonie obu ważnych arterii w pun- 

ktach b4 i dó. A więc: Hb4 2. Gb3f, S$b4 2. S$b3F oraz Gdć 

2. Seóż i $dó 2. Geóż. Teraz pomyślmy, w jaki sposób osią-. 

gnął autor wysoki stopień harmonii. Oto, co jest jedynym 

wartościowym pomysłem, zastosował grę analogiczną, wręcz 

nawet echo, które spaja rozkilejony na dwie części mechanizm 

strategiczny. Nadmienię, że użycie białej baterii okazało się 

bardzo zręcznym zabiegiem konstrukcyjnym. Baza konstrukcyj- 

na to znane nam wprowadzenie nowej siły na pole matowania 

b3, d5, e5 i e6, co różnicuje posunięcia matujące. | 

. Z blokowaniem na kilku liniach nie ma już kłopotów ideo- 

wych, wiadomo, idziemy w kierunku różnorodności szczegó- 

łów, bogactwa wariantów i motywów. Tutaj należą złożone 

organizmy problemowe, tylko tą drogą możemy dojść do za- 

* dań rekordowych. Uzyskano dotąd sześć blokowań przez prze- 
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słonę — rekord dotąd nie przewyższony. Znam kilka takich 

prac O rozmaiiej zresztą wartości. Ale bezkonkurencyjny jest. 
problem rosyjskiego mistrza L. A. lsajewa, który„dał sześć 

błokowań przy idealnej wprost konstrukcji * jak na zadanie 

rekordowe. 

    

   

  

   

                            

   

  

   
   

   

   

     

32. L. A. Isajew 

ii nag: L'Echiquier 1929 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Ośrodek pracy twórzy gra na trzech liniach: dwu pozio- 

mych (czwarta i szósta) i jednej skośnej a3—f8. Polami czar- 

. nych blokowań są punkty: c5, có, d4, e4. Wstęp 1. Hg7 i groźba 

2. Hf7F prowadzą do bogatej gry tematowej: e6 2. Sfóż, 

c5 2. Wdót, $c5 2. $e7$, Sbd4 2. e4t, Sed4 2. Geśt oraz 
e4 2. Sf4tk z odsłoną linii białego H. 

Osiągnięcie rekordowej ilości blókowań zawdzięczać na- 

leży różnicowaniu posunięć matujących. Ileż zgromadził autor 

chwytów konstrukcyjnych? Pierwszy, już nam dobrze znany: 

blokowanie z uwolnieniem pola, na którym biały zamatuje 

(c5 2. Wdó?). Drugi — odsłona czarnych figur (c5, Scd4), 

wreszcie — odsłona białych figur, motyw stosunkowo nowy 

w tym temacie (obrony $cd4 i e4) 'przy czym niektóre wa- 

rianty mają po dwa chwyty. Jeżeli chodzi o ekonomię, to 

stwierdzimy, że wymogi zostały na ogół wypeinione; może 
biały Gb1 jest za pasywny, gra bowiem tylko w jednym wa- 

riancie, ale zarzut taki będzie ściśle dogmatyczny. A musimy 
pamiętać, że w każdej sztuce przepis ma tylko znaczenie 
orientacyjne, przesadne zaś stosowanie się do nakazów pro- 
wedzi najkrótszą drogą do sztuczności i niepotrzebńego za- 
pisywania papieru. | 
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Pozostaje nam do omówienia jeszcze jeden sposób uzy- 

skania jednolitej koncepcji. Dotąd realizowaliśmy ją bądź blo- 

kując jeden punkt, bądź przesłaniając jedną białą figurę. Ale 

jest również możliwe użycie jednej czarnej bierki tematowej, 

która wykona wszystkie posunięcia blokujące; w tym wypadku 
dochodzi do głosu czarny H jako najsilniejsza persona. Wy- 
konanie tematu wcale nie należy do łatwych. Maksymalnie 

„można projektować pięć blokowań, praktycznie — cztery będą 

wyjątkowym osiągnięciem. Zagadnienie to postawił pierwszy 

. duński mistrz H. V. Tuxen, który opublikował w roku 1942 dwu- 
chodówkę nr 33. 

Mat 

w 2 posunięciach 

33. H. V. Tuxen 
Skakbladet, Vl. 1942 

  

Wsięp 1. g8H jest po prostu wymuszony przez trudności 

konstrukcyjne; grozi 2. Heó*, Z pięciu dostępnych H pól kró- 

lewskich na czterech występuje blokowanie z matem przez 

przesłonę białych figur. A więc: Heć 2. Sc5t, Hc4 2. Sdb4ż, 
Hdć 2. f4+ | He5 2. Sf4. 

Zbadanie części składowych da nam wiele interesujących 

szczegółów. Przesłaniamy w matującym posunięciu trzy białe 

figury, przy czym wprowadzenie baterii jest jedynym sposo- 

bem realizacyjnym. Następnie zasadniczą figurą będzie biały 

S$, który matuje, dając podwójnego szacha, „gdyż inaczej H 

łatwo uchyli matujące posunięcie. 

"Trudno będzie uzyskać wielć schematów różnorodnych. 

„. Temat bowiem narzuca sporo ograniczeń. A więc musimy 
przesłaniać minimum dwie białe figury: jedną na prostej, drugą 

na Sskośnej. Cztery dalsże bierki to dwie baterie. Jeśli odli- 

czymy króla, pozostaje nam do dyspozycji jedna biała figura, 
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dlatego wątpię, aby bez dorabiania we wstępie H można 
była uzyskać cztery gry tematowe. Ponadto dodatkową trud- 
nością jest stworzenie takiej groźby, aby Cztery blokowania 
były wystarczającym obaleniem. Dlatego autor wprowadził tu 
pośrednią obronę Hc4, przez co zatrudnił ostatnią wolną da- 

| lekobieżną figurę białą. 

Ten motyw strategiczny należy do zupeł nie niewyzyska- 
nych, na co zwracam uwagę kompozytorów, możliwe bowiem. 
że kioś wpadnie na inny kompleks, który rzuci nowe światło 
i wskaże odmienne drogi wiodące do poprawnych pozycji. 

Nie od rzeczy będzie zapoznać się również i ze WSspół- 
czesnym sposobem traktowania blokowań. Wiemy, że nowo- 
czesna twórczość wprowadziła do kompozycji strategię ma- 
tującego posunięcia. Już przy blokowaniu wolnych pól królew- 
skich przedstawiłem pomysł różnicowania matującego posu- 

„ Nięcia. Okazuje się, że w grupie złożonych blokowań da się 
także zastosować ten motyw, co w połączeniu z przesłoną 
białej figury nadaje ostre rysy problemowi. Jako przykład 
posłuży nam dwuchodówka Mentastiego, który nie tyle arty- 
stycznie, ile raczej drastycznie uzmysiawia cały kompleks. 

34. 6. Mentasti 

Die Schwalbe Vil. 1942 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

Ciężko zbudowana pozycja. Wstęp 1. Hg1, grozi 2. He3t. 
Obroną jest bicie bierek na f4 lub d4, co powoduje bloko- 
wanie królewskich pól. 6d4 2. Gd5ż (nie 2. Sdóż? wiązanie 
S), ed4 2. $dó* (nie 2. Gd5+?) oraż Sf4 2. Sfóż (nie 2. Gi54?) 
| gf4 2. Gf5* (nie 2. Sfót?). Parowanie dualu, podobne jak 

; w zadaniach nr 26 i 27, polega na odsłonie czarnych figur. 
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Oba człony zawierają identyczne manewry, pewną drobna 

różnicą jest tylko wiązanie białego S po Gdó4. . 

Naturalnie, że pod względem artystycznym zadanie nie stoi 

wysoko. O ile przy wolnych polach królewskich różnicowanie 

przez odsłonę dawało najlepsze rezultaty, tutaj, mając pola 

królewskie atakowane, możemy użyć znacznie subtelniejszych 

elementów. Poza tym bicie białych bierek w obronie nie na- 

„leży do godnych polecenia. Trzeba jednak przyznać, że w tej 

grupie koncepcja występuje interesująco i niewątpliwie po- 

zwoli na zbudowanie wielu oryginalnych mechanizmów. 

Na tym kończę w ogólnych liniach naszkicowaną skalę 

«blokowań», aby przejść do bardzo ciekawego zagadnienia, 

jakie wysuwa współczesna teoria probiemistyki. Jest nim 

kwestia, która nosi nazwę — antyformy. 
/ 

  

   
  

Rozdział Il 

Odbiokowania (antyblok) 

Każdy pomysł czy temat zadaniowy posiada antyformę. 

Jeśli chcemy znaleźć antytezę blokowania, czyli odblokowa- 

"nie, otrzymamy następującą kombinację: Oto przeciw dowol- 

nej groźbie czarny w obronie opuszcza pole królewskie, czyli 

je odblokowuje. Ta idea zmusza nas do szerszego omówienia 

charakteru strategii obron czarnych. Na wstępie części drugiej 

stwierdziłem, że zasadnicze stralegia obrony leży w szkodii- 

wości ruchu. Twierdzenie jest słuszne w odniesieniu do formy, 

antyforma zaś kładzie skcent na korzystną dla czarnego 

stronę obrony. Nie znaczy to, aby szkodliwość posunięcia nie 

odznaczała się motywami strategicznymi. Owszem, możemy 

nawet dążyć do równowagi obu członów, ale charakier kom- 

pozycji nadają w tym wypadku czynniki parujące groźbę, 

a więc dla obrońcy korzystne | 
Nie zdziwi nas popularność antyforimy; okres między ro- 

kiem 1928 a 1935 przynióst wzmożone studia nad rozmaitymi 

możliwościami antytez 

W naszych rozważaniach nad biokowaniem wykryliśmy trzy 

zasadnicze typy: blokowanie. zwykłe, blokowanie wolnego 

pola. królewskiego i blokowanie przez przestonę. W tej ko- 

iejności zajmiemy się teraz odblokowaniami. 

a) Odblokowanie zwykłe. Cechę charakterystyczną anty- 

formy każdego typu sianowi jednolitość gry. Różnorodność 
mogą posiadać szkodliwości obron, ale jak nes przekonają 

przykłady, korzyść posunięcia w antyformie odznacza się 

jednorodnością manewrów. 

   



  

  

  

    
35 M.- Wróbel 
2 wzm.  zaszez. 

Pesti Hiriap 1929 

„Mat 

w 2 posunięciach 

  

      
Po wstępie 1. $có—d8! grozi Sbcót. Mat jest możliwy dla- 

iego, że pole d5 jest przez W zablokowane i $ nie musi 

. bronić tego puńktu. W pewnym sensie możemy twierdzić, że 

groźba w antyformie jest zawsze tematowa, co stanowi 

swoistą cechę. Teraz każde odejście Wd5 paruje plan bia- 
łych i nadaje jednolitość obronom. Przyjrzyjmy się wariantom: 

Wd4 2. Sb7* (antyblok jako korzyść i blokowanie jako szko- 

dliwość obrony). Takie połączenie formy i antyformy w jednym 

ruchu naświetła dobitnie dążenia współczesnej problemistyki, 

która dąży do budowania złożonych motywów strategicznych. 

Wg5 2. He3tf, Wf5 2. Seót, We5 2. He5+ i Wdó 2. Hdót. 

-Zbierzmy teraz cechy odblokowania. 1) Temat leży w groź- 

bie i korzyści ruchu obronnego, 2) czarną grę cechuje jedno- 

litość i 3) jeśli szkodliwość ruchu obronnego zawierać będzie 

„formę, tj. blokowanie, otrzymamy ziożony organizm strate- 
giczny. 

b) Odblokowanie wolnego pola królewskiego. Ten typ 

niewiele różni się od poprzedniego. Podane cechy charakte- 
rystyczne odnoszą się i do odblokowania wolnego pola. 

„AR ia 
m Ri 

2 ZZ Z 

  

   

  

     
36. ©. Mansiield 

I nagr. Świat Szachowy 
1931 

- Mat 

w 2 posunięciach     

ODBLOKOWANIA 

W nienagannej formie przedstawia mistrz angielski odblo- 
kowanie wolnego pola. Tematowy wstęp 1. Gc4! (groźba 
2. Sd3%) zwiększa aktywność tematowej bierki We4, która 
sześć razy odblokowuje punkt e4. Na pierwszy płan wybijają 
się dwa złożone warianty: We5 2. Sd2$ i We3 2. Hh4:E, pro- 
wadzące do nowego blokowania. Dwukrotnie matuje biała 
bateria Weć, 7, 8 2. Gećf i We, e2 2. Ge2f; na Wd4 i Wc4 

"nastąpi 2. Hd4:F bądź Wc4f. Jeszcze jedno blokowanie z rów- 
noczesnym szachem mamy po Ge5ł 2. Sd4f. 

Aczkolwiek dzięki jednolitości gry odblokowania mogą 

stanowić samoistny temat zadania, zwykle jednak łączymy je 

z innymi tematami, których strategia leży w szkodliwości obro- 

ny czarnych. Poza blokowaniem możemy przedstawić, po- 

wiedzmy, różę czarnego S$, przez co kompozycja osiągnie 

pełnię walorów artystycznych. | 
Najwięcej jednak walorów strategicznych posiada trzeci 

typ odblokowania, najbardziej chyba popularny we współ- 
czesnej kompozycji. 

c) Odblokowania przez przestonę. Blokowanie przez prze- 
słonę składa się z dwu elementów: czarnego ruchu biokują- 

cego i białej przesłony w matującym posunięciu. Antyforma, 

oczywiście, również jest dwuczłonowa; temat leży w groźbie, 

która jest przesłoną białej figury, i odblokowaniu pola królew- 
skiego w obronie. 

Charakter manewru strategicznego taki sam jak w bloko- 
waniu zwykłym, natomiast ze względu na groźbę trzeba często 
stosować inne podejścia konstrukcyjne. 

37. B. Malmstrom 
1 wzm. zaszcz. 

Good Comp. XI 1921 

Mat 
w 2 posunięciach 
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Przypatrując się pozycji zadania po wstępie 1. Wd2 zwró- 

cimy uwagę na dwie sprawy. Pierwszą jest biała bateria na 

linii d, kontrolowana przez dwie figury H i G. Druga to sta- 

nowisko $d5 — aktora w roli tytułowej. Tematowa groźba 

2. We4$ jest możliwa tylko dlatego, że pole d5 blokuje sko- 

czek. Oczywiście każdy jego ruch jest obroną, czyli odbloko- 

waniem. To są korzyści obrony. Natomiast szkodliwością będą 

inne manewry strategiczne, które tworzą niepełną różę czar- 

nego S$. Zbadajmy warianty. Na pierwszy plan wybijają się: . 

$c3 2. Sf4t i Se3 2. Sb4t z dobrą grą baterii. Na inne ruchy 
nastąpi: po $e7 2. He5%, Sf4 2. Hgl, Sfó 2. Scót, Sbó 2. Sb5t 
i Sb4 2. czt. W sumie 7 wariantów. Czarny pion c7 chroni 
przed nierozwiązalnością. 

To byłyby ogólne wytyczne i charakterystyka odblokowań, 

Jeśli chodzi o walory estetyczne, podkreślę tu jedno niebez- 

„pieczeństwo. Oto ten typ problemów, przy wielu pozytywnych 

cechach, łatwo staje się monotonny; dlatego obmyślenie 

szczegółów ożywiających musi być główną troską kompo- 
zytora. Stąd powinniśmy zwrócić uwagę na strategię wyni- 

kającą ze szkodliwości obrony i znaleźć sposób przeciwko 

nużącej jednolitości. Oczywiście, możemy też przeprowadzić 
odblokowanie dwu lub trzech czarnych bierek, powiązać je 

wspólnym motywem strategicznym. Pomimo bogatej literatury, 

na szczęście niejedno jeszcze pozostało do zrobienia. 

  

  

  

  

Rozdział lil 

Przesiony 

Bezwzględnie najbogótszym typem kombinacii spośród 

prostych elemeniów strategicznych jest przesłona. Posiada 

ona wyjątkowo szeroki zakres, wielką różnorodność odmian, 

wielce chwalebnę elastyczność w iączeniu ż innymi motywami. 

Dlatego przesłony należą do ulubionych kombinacji zarówno 

w dawnej jak i współczesnej problemistyce. 
Najpierw zajmiemy: się ustaleniem ogólnych wytycznych 

i zapytamy, jakie figury mogę być przesłaniane i jakie mogą 

przesłaniać. Do pierwszej grupy należą bierki dalekobieżne, 

a więc H, W, Gi pion stojący w pozycji wyjściowej. Jedynę 

figurą, która drwi sobie z przeston, jest 5. Teraz jakle figury 

zdolne są do przesłaniania, a więc K, W, G, S iP, natomiast 

H jest w tym wypadku nieprzydatny, a dlaczego, objaśni nas 

schemat zadania nr 38. 

Mat 

38. w 2 posunięciach 

  

Pozycja po wstępie: biały grozi 2. Gb3t. Dwie ideowe. 
obrony parują groźbę: Gf5 2. We5* | Sb6 Ż. Wa5. Zanali- 
zujmy. teraz istotę przesłony: dalekobieżna figura Wh5 broni 

pola 65, G zajmując punkt f5 przecina linię strzału, pole e” 
„Dwuchodówka , 5 
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jest bez kontroli. Już z tego widzimy, że przesłaniać się mogą 

tylko figury różnokierunkowe. Zamieńmy teraz Gc8 na H, po . 
Hf5 nie ma mata, chociaż W straciła panowanie nad polem 
es. Ponieważ jednak siła strzału H jest taka sama jak W, wła- 

ściwie nie można mówić o przesłonie. Nie znaczy to wcale, 

aby H nie mógł przesłaniać, są wypadki, gdy związany spełni 

„tę rolę, ale nie zabominajmy, że wtedy ma on siłę tylko W 

lub G. Druga przesłona po Sbó to odcięcie piona od pola DS. 

Naturalnie trzeba nadmienić, że tylko te przesłony mają Zna- 

czenie w kompozycji, gdy biały wykorzystuje je w posunię- 

ciu matującym. . 

Cztery są zasadnicze rodzaje przesłon: 1) biały może prze- 

słaniać własną figurę, 2) czarną figurę, 3) czarny przesłania 

„własną figurę, 4) białą figurę. 
| Ażeby uzyskać ścisłą nomenklaturę, będę stale używał ter- 

minów w następujący sposób: przesłoną nazywam taki ma- 

-« newr, kiedy następuje przecięcie linii dwu figur jednokoloro- 

wych, będziemy więc mieli przesłony białe (p. 1), gdy obie 

bierki są białe, lub przesłony czarne (p. 3), gdy obie bierki 

są czarne. W wypadku. gdy biała figura przecina. linię strzału 

czarnej, otrzymujemy wyłączenie czamej figury (p. 2), gdy zaś 

czarny przecina linię strzału białej bierki, wyłączenie białej 

figury (p. 4). | , . 
Przesłoną tedy w ścisłym tego słowa znaczeniu będzie 

tylko czarno-czarna przesłona, wspomniana w punkcie 3. Trzy 

pozostałe typy tworzą już kombinacje złożone, o których bę- 

dzie mowa w dalszych częściach podręcznika. Teraz zajmijmy 

się najprostszymi typami przesłon oraz sposobami łączenia ich, 

'w bardziej złożone organizmy, gdyż podobnie jak blokowanie, 

przesłona uzyskuje samodzielność bądź w połączeniu z innym 

| motywem strategicznym, bądź w towarzystwie innych prze- 

ston. ' . 

* Nas oczywiście interesują przede wszystkim kompozycje, 

które przedstawiają połączenie wielu przesłon, gdyż tylko 

wtedy przesłona może być uważana za treść problemu. 

* 

PRZESŁONY 

39. 3, J. Rietveld 
Mat l nagr. British Chess 

Mag. 1924 86 % w 2 posunięciach 

Ten przepiękny problem przedstawia oryginalne połącze- 
nie 4 przesłon. Wstęp 1. He8 z groźbą 2. Sd5+ (trzeba wyłą- 
czyć Wś5). Teraz w obronach występują proste przesłony czar- 
nych figur. Gb5 2. Scót i Gc5 2. Hcóż, dwukrotna przesłona 
Wa$5, Wbóć 2. Wdąż (przesłona Ga7) i $c4 2. Gd3t. Autor uzu- 
pełnił pracę dwoma blokowaniami przez przesłonę: We5 
2. Sg3t i Gd4 2. Sdóż. W sumie 6 wartościowych wariantów. 

Przy komponowaniu większej ilości przeston grożą nam 
ustawicznie duale i one stanowią główną trudność konstruk- 
cyjną. Dwojako możemy pozbyć .się niemiłych gości. Pierwszy 
sposób podaje nam wariant Wbó 2. Wddż, oto pole, na któ- 
rym będziemy matować, jest podwójnie bronione, wtedy 
obrona $c4, a więc przesłona W, nie przyniesie z sobą dualu. 
Również pole d3 jest dwukrotnie atakowane. Drugi sposób 
mniej pewny, ale za to efektowny: czarny przesłaniając tema- 
tową figurę wprowadza nową siłę do akcji, no. obrona Gb5 
2. Scó$, gdyż trzeba wyłączyć G. Poza tym trzecie wskazanie: 
O ile pierwsze dwa sposoby zawiodą, należy ograniczyć ruchy 
tematowej figury. Te są trzy zasadnicze wskazania konstruk- 
cyjne, które zastosował znany mistrz: holenderski Rietveld. 

Przebogate są sposoby łączenia przesłon w jeden orga- 
nizm strategiczny, trudno je wszystkie wyczerpać, zajmiemy 
się więc tylko najbardziej znanymi motywami. Należy tu przede 
wszystkim gra jednej figury tworząca główne warianty. Ten 
typ przedstawiają zadania nr 35 i 36, które łączą antyblok 

- (korzyść obrony) z przesłonami (szkodliwość obrony). O ile 
się. nie mylę, rekordem jest 7 przesłon wykonanych skoczkiem. 

- | | | 5*  
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Po raz pierwszy uzyskał tę ilość przeston A. Mari, wybitny 

włoski mistrz kompozycji. zbadajmy jego dwuchodówkę, co 

pozwoli nam na zorientowanie się w założeniach konstrukcyj- 

nych. 

Mat 
45. K. Mari 

w 2 posunięciach 
Secolo 1927 

  

Wstęp. 1. Wc5 nie jest dobry, gdyż wprowadza Gb8 do gry, 

ale często się to zdarza w kompozycjach rekordowych. Groźba 

2. We5$ powoduje odejście skoczka na 8 wolnych pół, czyli 

tzw. różę czarnego $. Podobnie jak w zadaniu nr 37, widzimy 

białą baterię kontrolowaną przez dwie czarne figury. Cztery 

warianty są zupełnie te same, a więc: $d7 2. Sgót, $cć 2. Hd7:, 

S(7 2. $cót, Sgó Ż. Hi7* z grą białej baterii, która eliminuje 

drugą czarną figurę w pierwszych dwu odmianach. Trzy dalsze 

obrony prowadzą do przesłon wież i H: Sc4 2. $d4t, $g4 

2. Sf4ż, Sd3, 13 2. ba4t. | : 

Ten rodzai zadań nie posiada dziś dostatecznej oryginal- 

ności, wszystkie możliwe kombinacje | figury były wiele razy 

wprowadzane do problemistyki. Pozostaje jeszcze tylko po- 

większerie rekordu do 8 przeston przy 8 różnych posunięciach 

matujących, jednak mam pewną wątpliwość, czy rzecz ta 

istotnie może być wykonana. Dlatego dobrze pamiętać, że 

- przy przesłonach, wykonywanych jedną figurą, należy konie- 

cznie przywoływać do pomocy jakiś dodatkowy motyw sira- 

tegiczny, gdyż inaczej jest obawa, iż wpadniemy na stare,. 

utarte szlaki i skomponujemy rzecz, która będzie miała zbyt 

wiele pokrewieństw z dotąd pubiikowanymi pracami. Ten brak 

oryginalności niektórych tematów jest zmorą kompozytorów; 
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"jeśli zadanie ma zbyt wiele cech wspólnych z drukowanym 
poprzednio problemem, mówimy wtedy o antycypacji albo 
naśladownictwie i takie utwory, szczególnie na konkursach 
są dyskwalifikowane. | | 

W każdym razie przyznamy, że motyw, użyty w dwucho- 
dówce nr 40, jakim jest gra białej baterii, kontrolowanej przez 
dwie figury przeciwnika, należy niewątpliwie do interesujących 
zagadnień strategicznych. W cytowanym przykładzie nie wy- 
bija się na pierwszy plan, ydyż spełnia ważną, ale drugopia- 
nową rolę w uzyskaniu rekordu. Zainteresuje nas chyba kwe- 
stia, na jakie efekty strategiczne pozwala ten motyw, w chwili 
gdy zostanie podniesiony do godności temaiu; poucza nas 
o tym piękne zadanie nr 41, | *- 

44 E. G. Śchilier 

i nagr Brisbane Courie 

1927 

Ma 

w 2 posunięciach 

  

Autor wprowadził do kompozycji dwie białe baterie kon-. 
trolowane przez dwie czarne figury. Baterie te, gotowe do. 
strzału, czekają na niekorzystne przegrupowanie się przeciw- 
nika. Dobry wsięp 1. Hd5! z groźbą 2. Hg5* wywołuje 4 tema- 
towe przesłony: Wio 2. Of3%, GÓ5 2. We/:, Wc5 2. WI7E | Gej 
2. Gg4f. Na treść zadania składa się pomysłowa gra obu 

. Stron, czarny przesłania jedną swą figurę, biały w posunię- 
ciu matującym wyłącza drugą. Schiller pracował specjalnie 
nad tym zagadnieniem publikując kilka przykladów ilustru- 
jących możliwości koncepcji. Przez pewien czas, zresztą 
krótki, interesowano się skalą tego tematu, dziś tylko spora- 
dycznie daje się zauważyć jakiś bardziej interes 
o pomyśle propagowanym przez. Schiliera. 

    
cy problem. 
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W związku z pracą nr 41 rzuca się w oczy bardzo charakte- 

rystyczna tendencja, jaką przejawia współczesna twórczość © 

problemowa. Początkowo artystyczne zadanie-dwuchodówka 

była komponowana dla wstępu, cała reszta nie posiadała 

większego znaczenia. Później zwolna zaczęto budować stra- 

tegię obrony, strategię szkodliwości. Następnie opracowywa- 

no korzyść obrony, wprowadzono ideową groźbę, starano się 
o pewien pomysł w matującym posunięciu. Otóż w przeci- 

wieństwie do dawnych prac dwuchodówka dzisiejsza roz- 

kłada pomysł strategiczny na dwa przynajmniej człony: groźbę 
i korzyść obrony, bądź szkodliwość obrony i posunięcie matu- 

jące. Z tych powodów praca .nr 41 zastanawia jako przykład , | 

budowania złożonego organizmu. Konstrukcja i budowa ta- 

kiego mechanizmu nie należy do rzeczy łatwych, chociaż pro- 

- blem Schillera nie wskazuje na jakieś trudności techniczne. 

Dowodem opanowania materiału jest fakt, że tylko 3 czarne 

figury: H,, W i G kontrolują dwie baterie, zamiast czterech, 

' jakby się można było”spodziewać. 

Grimshaw. Kilka specyficznych przesłon stało się tak ulu- 

bionymi, że otrzymały osobne nazwy, które do dziś są po- 

"wszechnie używane. Jedna z nich, przesłona Grimshaw, na- 

zwana tak od nazwiska cenionego mistrza angielskiego (Wal- 

ter Grimshaw 1832-—1890), stała się synonimem «zdrowej stra- 

tegii» w dziale przesłon. Cóż tedy stanowi istotę kombinacji? 

Przesłonę Grimshaw nazywamy w dwuchodówce wzajemną 

przesłonę W i G lub G i P na jednym polu. Problem nr 41 

posiada ten kompleks, gdyż G i W kolejno się przesłaniają 

w punkcie f5 w zadaniu nr 4, Grimshtaw występuje na polu c5. 

Zastanówmy się dokładniej nad istotą tego manewru. 
Móże będę uznany za człowieka pozbawionego fantazji, 

- ale znowu muszę stwierdzić, że w dzisiejszym stanie proble- 

mistyki przesłona Grimshaw, chociaż składa się z dwu czło- 

nów, nie będzie motywem samoistnym. Należy je tączyć bądź 

z innymi manewrami, bądź też kombinować zdwojenie motywu. 
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ą się trzema 
Są nawet Kompozycje rekordowe, które chlubi 
parami Grimshaw. 

Za najbardziej głębokie ujęcie tego tematu i niezwykle 
oryginalną koncepcję uważam wspaniałą dwuchodówkę przed- 
wcześnie zmarłego mistrza Schiffmanna. 

  

42. J. A. Schiffmann 
ł nagr. Brisbane Courier 

1929 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Już sam układ wybija się niezwykłą świeżością, Hf8 i Gh8 ZUJ ważne pola królewskie a3 i b2. Wstęp 1. wa5! z-groźbą dy ch wymusza przesłony Grimshaw w punktach przecięcia | eS. Punktem przecięcia nazywamy miejsce przesłon jako że tutaj przecinają się linie różnokierunkowych figur. " 
. Autor jednak przemycił jeszcze dodatkowy motyw, ja- kim jest wyłączenie białej figury, a w konsekwencji i owo. | podzenie jednego z pól królewskich. W tej, interpretacji radycyjna przesłona Grimshaw nabrała oryginalności. Wdó 2. Sc4t (trzeba chwytać pole a3), Gdć 2. Wdzź, We5 2. Scst (drugi mat z baterii i wyłączenie czarnej W) i Ge5 2. WbSF, Ujęcie kombinacji w tym problemie wskazuje w jaki artystyczny sposób trzeba podchodzić '-do szanow- hych i zużytych motywów, ongiś strategicznych. 
Rekordem, dotychczas nie pobitym, jest połączenie trzech wzajemnych przesłon Grimshaw w jednym zadaniu; udało SIĘ to wykonać kilka razy, znam sześć przykładów rosyj- ca kompozytorów. Najprostszym w' konstrukcji jest eko. i 

EE ż .. - 
h 

toy Przesło © Wy A Łoszyńskiego przedstawiająca oba 
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43. Ł. t, Łoszyński 

Pochwała Tijd. Ned. Si 
1930 

Mat 
w 2 posdnięciach 

  

Jeden z nielicznych współczesnych problemów, skom- 
ponowany na tempo. 1. Gb3! Czarny jest zmuszony do gry; 
nas interesują głównie tematowe warianty: Wg7 2. He5+, 

Gg 2. Hf74, Wb7 2. Wcóż i Gb7 2. We7*. Grimshaw W — 
G. Oprócz tego w grze: Gfó 2. Hg4+ if6 2. Hed widzimy 

trzecią parę Grimshaw G-—P. Pozostaje tylko do rozstrzy- 

gnięcia teza: czy są to blokowania, czy „przesłony. Nie- 

wątpiiwie oba stanowiska są słuszne, tak że . możemy Mó- 

wić o blokującym Grimshaw. W każdym razie, mając już 

dwie pary takich wariantów, będziemy bliżsi zamiaru autora, 
gdy trzecią parę również uznamy za Grimshaw. Poboczna 

gra, nie wyłączając blokowania f5 2. Hack, jest wynikiem 

konieczności technicznych. i nie przynosi, nic interesują- 

cego. . | 
 ldąc dalej po linii bogacenia i kumulowania przesłon, 

łatwo możemy wpaść na dość prozaiczny pomysł. Zasta- 
nówmy się, czy nie jest możliwa trzykrotna przesłona fi 

gur na jednym polu. Będzie to poszukiwanie silniejszych 

wrażeń i nowych złóż strategicznych. Owszem, takich prac 
skomponowańo sporo, używając przede wszystkim W, G 

1.5, znacznie rzadziej W, Gi P. Oczywiście tylko te rea- 

lizacje mogą uchodzić za peinowartościowe, Które  KOŃ- 
czą się trzema różnymi matującymi posunięciami 

Rzadko mam sposobność cytowania, poza swoimi, pol- 

skich zadań, nie dlatego, jakoby nie przedstawiały. wartości, 
ale bo prostu z powodu braku zbioru naszych dawnych 

i współczesnych: problemów. Prace publikowane doryw- 

PRZESŁONY 
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czo w zagranicznych czasopismach nie doczek 
Szcze wydania książkowego ani chociażby pełni 

stawia trzykrotną przesłonę na jednym polu. 

44. E. Arłamowski 

„ II! nagr. Fodor Verlag 

1950/34 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. Hió nie jest co prawda zbyt dobry, gdyż 
wprowadza H do gry. Przeciw groźbie 2. Hf3% okazuje się 
wystarczające wyłączenie białej W jako korzyść obrony. 
Ponieważ przestona odbywa się na polu c3,. jako szkoda 
powstają czarne przesłony i tak: Wc3 2. We5ż$ (przestona 

'G), Gc3 2. Hcóż i $c3 2. Wb4t. Przy większej ilości prze- 
słon grozi nam niebezpieczeństwo duału, o czym wspomi- 
nałem już przy zadaniu nr 39. Aby pozbyć się tej ewen-. 
tualności, zastosował autor moływ odsłony ezatnej figury, 
która po $c3 eliminuje mata 2. We5ż? Będzie to inny typ 
i rodzaj wprowadzenia nowej siły do akcji (por. nr 39). 

Zachodzi pytanie, czy nie da się przedstawić dwu pun- 
_któw z trzema przesłonami. Zrozumiałe, że wykonanie -te- 
mału w zdwojeniu wymaga niesłychanej precyzji i wydo- 
skonalonej techniki, aby podołała trudnościom. Najlepszą 
realizację daje nam Schiffmann. 0 

Piękny wstęp 1. He8! (dlaczego nie 1. He7?) wywołuje 
sześć czarnych przesłon. Groźbę 2. He5t parują wyłącze- 
nia białych figur, jako korzyść, i to jest najpraktyczniejszy 
chwyt przy realizacji większej ilości przesłon w jednym 
punkcie. Obrony na polu e6: Weć 2. Ha4ż, Geć 2. STó, 

ały się je- | 
ejszego pry- watnego zbioru. Ż przyjemnością podaję dwuchodówkę ce- nionego kompozytora Edwarda Ariamowskiego, która przed- 

        

  

EJ 
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45. 3. A. Schiffmann 

ł nagr. Chess Amateur 

1929 

. Mat 

w 2 posunięciach 

  

Seć 2. Hc6; na polu gł: Wg3 2. Welt, Gg3 2. Sg5t i Sg3 
2. SI2$, | . . 

A jak unikamy duali? W dwojaki znany nam sposób: 
" 1) otwierając linie czarnych figur, bądź 2) przez. podwójne 

_ atakowanie pól, na których biały będzie matował. Ponieważ 
w rozmaitych motywach i tematach stosowana jest ta .me-. 
toda, wobec tego musimy ją uznać za jedną z ważniejszych 
sił w dziedzinie konstrukcji. | 

A teraz zapytajmy, jaki jest rekord przesłon w jednym 
punkcie, Pięć przesłon przedstawia kilka dwuchodówek,. 

najstarsza z nich to chyba praca P. F. Blake'a | nagr. «We- 
stern Daily Mercury» z 1906. Ostatecznie doszliśmy do sześciu: 
przesłon, ale ta rekordowa praca ma duże defekty kon- 
strukcyjne, na które trzeba patrzeć przez palce, przynajmniej 
do czasu lepszej realizacji. 

4 

46. S$. Subrahmanyam 

l negr Brit. Chess Prob 

Soc "1929 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Przeładowana pozycja z kilkoma dochodzącymi pionami 
w rodzaju deus ex machina, jak w dawnych utworach lite- 
rackich. Wstęp 1. c8H zupełnie słaby | nie zadańiowy. Grozi 

PRZESŁONY " 75 

2. Sc7%. Wyłączenie białego Ggź odwileka nieszczęście. Tematem pracy jest sześciokrotna przesłona „W punkcie e5, a więc: Wee5 2. Wdiż, Wge5 2. Hd2t, Ge5 2. Heóż, Sde5 2. Heót, Sge5 2. Geóż, e5 2. fg8Ht, czyli dwukrotna prze- słona Gfó i czterokrotna Wei. Teraz trzeba wyciągnąć wnio- sek natury konstrukcyjnej, a wiadomo, że często ma ona byt niezależny od przedstawianego tematu. Pod względem pomysłu konstrukcyjnego zadanie to jest bliskie pracy Neu- <komma nr 24. I tu, i tam występuje otwieranie linii białych  bierek, koniecznych do uzyskania posunięcia matującego. Mało znany w Europie Hindus konsekwentnie przeprowa- 
dził ten chwyt w pięciu wariantach, szósty, Wee5, jest w cha- 
rakterze zbliżony, znane nam zwolnienie pola, na Którym 
biały zamatuje. 

Z dotychczasowych wywodów wyrobiliśmy sobie prze- 
konanie, że o ile odbiokowanie w charakterze swym wy- 
rażało jednolitość, o tyle przesłony charakteryzuje różno- 
rodność. I dlatego to, co należy uznać za podstępne, w od- 
blokowaniu dążyliśmy do rozmaitości, by ożywić szablon, 
w przesłonach kusimy się o jednolitość, by zbudować Wy- 
raźną linię pomysłu. W pewnym sensie dawały nam po- 
żądaną ostrość kilkakrotne przesłony na jednym czy dwu 
polach, ale mamy jeszcze drugą nie omówioną dziedzinę. - 
Przecież możemy również kilka razy przesłaniać figury, przede 
wszystkim trzy bardzo podatne, to jest H, W i G. Stosun- 
kowo najmniejsze komplikacje sprowadza przesłiona wieży, 
w tej grupie też zanotujemy największą ilość wartościo- 
wych rekordów. Pierwsza bodajże praca, która przedsta- 
wia  pięciokrotną przesłonę W (rekord), to kompozycja 
M. Marble'a. " e 

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na tematową figurę 
Wa3, we wszystkich rekordowych zadaniach tego typu linia 
działania W przechodzi przez królewskie pola, i to zdaje 
się ułatwia pracę konstrukcyjną, gdyż wypadnie nam ko- 
rzystać z przesłon-blokowań. Po wstępie 1. Wf4, grozi e5t$ 

i  
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47, M. Marbie 

American Chess Bulletin 

1910 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

występuje pięciokroina przesłona Wh3, a mianowicie: Ggś 

2. Gejt, Ge3 2. Gc3$, Gf3 2. Wdjt, Gd3 2. Sb3* i Sg 

2. Hf2*. Chwyt konstrukcyjny. składa się ze znanych nam 
elementów 1) epuszezenia pola, na którym biały zamatuje 

(Sg3, Gg3, Gf3), 2) charakterystycznege dla blokowań przez 

przesłonę zwolnienia uwukrotiie przez białe aiakowanego 

pola (Gd3, Ge3. | | 
| tutaj te blokowania, przesłaniające W, trzeba uważać — 

w myśl intencji utworu -— za przesłony. Zresztą konieczność 

podwójnego atakowania pól na trzeciej poziomej przez 

białego tkwi u podstaw założeń architektonicznych, gdyż 

trzeba w prosty sposób zaradzić nierozwiązalności, która by 

groziła po ruchu czarnych 1.. Wa3. Podwójne zaś atakowa- 

nie tych pól przez czarne broni przed ubocznym rozwią- 

zaniem 1. Hh3. Ten splot rozmaitych konieczności świad- 

czy o precyzyjności problemu nr 47, który w układzie nie 

ma błędów, tak częstych w rekordowych pracach. 

Teraz przypatrzmy się, w jaki sposób dążono do ma-. 

ksymalnych przesłon czarnego G. Rekordem jest również 

pięciokrotna przestona czarnego G; pierwszy uzyskał tę 

ilość tematowych wariantów Schiffmann. 

"Tematowy wstęp 1. Kd3! (groźba 2. Wb2$) zmusza czar- 
nego do przesłony figury kontrolującej baterię. Obrony od- 

znaczają się wyrazistym charakterem, na pierwszy plan wy- 

bijają się trzy szachy białemu królowi z równoczesną prze- 

słoną G: Wdót 2. Gd5*+, Wg3t 2. Giżż, f4+ 2. Ge4t. Te- 
mat uzupełniają dwie dalsze gry: Sdó 2. Hlc7* i $c7 2. Gc8t. 
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48. ). A. Schifimann 

! nagr. Sports Referee 

1928fi 

Mat 

'w 2 posunięciach 

| Zbadajmy teraz stronę konstrukcyjną; właściwie na prze- storię G grozi dowolne odejście Gb7 z matem. W iaki sposób poradził sobie autor? 1; adsitoną czarnej Wg, 2) wpro. 
wadzeniem figur na nowe linie, jak w nrze 3% (obrona Gb5) 
x dodaniem tu motywu szachowania białego K. Kompozycja ta mą Ema m. nę + . * e m 

o - - miataby o wiele większe znaczenie, gdyby nie pokrewień. 
$two z awuchodówką jednego z największych kompozyto- 
rów G. Heathcote'a. | 

48a. G. Heesthcote 

| nagr. Revue d'Echecs 

1904 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

_ 1 Hać z identyczną grą i pozycją w cbronach szachu- 
jących białego K W każdym razie powiększenie przeston 
do pięciu i ustanowienie rekordu uchroniło pracę od dy- 

- skwalifikacji, 

Podane dotąd przykłady rekordowych zadań zorientowały 
"has trochę w trudnościach i sposobach podchodżenia do 
mechaniżmu problemowego. Ale wszystkie te kiopoty ble- 
dną w porównaniu z przesłonami czarnego H. Zupełnie zro- 
zumiałe, gdyż H gra na wielu iiniach, następnie, nie zwią- 
zany, nie przesłania figur, tylko raczej wzmacnia ich siłę. 
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Stąd. musimy budować zupełnie odmienny schemat, który 
ma za najgłówniejsze zadanie unieruchomienie H. Jest „to 

punkt wyjścia, który nie może zostać podważony, a analiza 

niesamowitej wprost dwuchodówki wskaże nam wytyczne ; 
wiodące do realizacji. Spółka rosyjskich kompozytorów uzy-. 

skała sześć przesłon czarnego H na jednej linii i bardzo 

wątpię, czy prędko zjawi się druga praca, która powtórzy 

ten niebywały wynik. . 

  

49. Baew i Łoszyński * 
| nagr. Weczernaja 

Moskwa 1933 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. We4 ze względu na treść nie może być ostro 
krytykowany, jest on prawdopodobnie jedynie możliwy. Rów- 

nież zamiast jednej mamy dwie groźby, co zasadniczo nat 

leży do ujemnych stron zadania (2. We7+ i 2. Geót). Na- 
tomiast przesłony i motywowanie matujących posunięć — 

Wirtuozowskie. Sprawdźmy obrony tematowe: Gc5 2. Hb3t, 

c5 2. Hd5+ (nie 2. Hb3+?), Sc5 2. Hf3 (nie 2. Wf4ż?), Sde5 
2. Wiat, Sfe5 2. Sg5t i g5 2. Gh5t. 

Teraz rozpatrzymy konstrukcję. Dlaczego H musi być 
unieruchomiony? Na He5 2. cd8Sf. Powód leży w tym, że 
H nie może przesłaniać, dlatego konieczny jest mat na do- 
wolny ruch H. Skoro rozwiążemy tę sprawę, drugim punktem 
będzie różnicowanie posunięć matujących. Autorzy bardzo 
ładnie wywikłali się z dużych trudności stosując: 1) wyłą- 

czenie białej figury, która w obronie Sc5 nie dopuszcza do 
dualu 2. Wf4+? (pole e7), 2) wprowadzenie do akcji no- 
wej figury, po c5 nie można grać 2. Hb3$?, 3) zwolnienie 
poia na którym matuje biały, w obronach Sde5, Sfe5 i g5. 
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Druga groźba, która w normalnych zadaniach jest niedo- puszczalna, stanowi konieczność konstrukcyjną przeciw nie- rozwiązałności Hg5! 
Zupełnie inny pomysł przedstawia problem nr 50. 

, 

"' 50. G. P. Gółubiew 
Mat ! nagr. Schwalbe 1931 

w 2 posunięciach 

  

Autor postawił sobie za temat przesłonę nie jednej linii, lecz wielu linii H. Zadanie realizuje pięć przesłon pięciu linii, „co niewątpliwie stanowi trudny rekord. Oczywiście praca tego rodzaju z natury swej będzie niezwykle różnorodna, „ chociaż jednolitość manewrów, jakimi są przesiony, nadaje oblicze kompozycji. Wstęp należy do gatunku bezbarwnych 1. Sd1, groźba 2. Wd2ż. Każde wyłączenie białej Wdó lub Ghó stanowi, obronę. Ośrodek ideowy tworzą następujące „ warianty: Sd5' 2, Haóż, Sd4 2. Sczt, Se4 2.He3ż, Wi4 2. Sg3+ i Gg5 2. f4$, Za każdym razem inna linia H zostaje prze- słonięta. Trudności w realizacji rekordu sprawiły, że mamy duałe, a nawet triale na nietematowe, ale rzeczowe obrony, np. Hdó 2. He3ż, 2. f4ż ; Scjł, na Hd5 2. He3t j ScZę, które można tolerować w rekordach, gdy natomiast w in- nych zadaniach są one niedopuszczalne. Gdyby natomiast było możliwe zastosowanie dotąd przez nas omówionych chwytów konstrukcyjnych, a w szczególności. zwolnienie pola, na którym zamatuje biały — przy równoczesnej przesłonie, wtedy uniknęlibyśmy defektu w postaci dualu. Mimo uste- rek zadanie ma wartość jako pierwsze przedstawienie te- „ matu w rekordowej ilości przesłon.  
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Zanim przejdę do specjalnych tematów, chciałbym jeszcze 

wspomnieć o jednym, dziś mało znanym: jest to temat Ma- 

gee; istotę kombinacji stanowią przesłony wykonane tylko 

czarnymi pionami. W roku 1919 Good Companion ogłosiło 

specjalny konkurs na ten temat, nagrodę otrzymał A. Ba- | 

tori, który ustalił rekora — sześciu przeston przez piony. 

54. A. Bator 

; nagi. Good Companion 

1919 

Mat 

w 2 posunięcjach 

  

Mało efektowna pozycja jest wynikiem tempa. Wsięp 

1.'Hc4 ze względu, na poświęcenie H może być uznany 

za zadowalający. Tematowe obrony to gry czarnych pio- 

nów: bó 2. Sdóż, b5 2. Hfl*, dó 2. Heót, d5 2. We5ż, g6 

2. Shóż i g5 2. Se7*. Chwyt konstrukcyjny, który różnicuje 

posunięcia matujące, jest nam dobrze zńany, w wariantach 

dó i gó mamy przesłonę i równoczesne zwolnienie pole, 

na którym biały matuje. Dual po Wcó, C7 2. Hd5 I 2. WeSt 

nie, posiada większego znaczenia, 

Ziożene -przesłony. Właściwie rzadko spotykamy ten ter- 

min w nomenklaturze problemowej, jak dotąd używany jest 

jedynie przez rosyjskich teoretyków, ale uważam, że na- 

leży go wprowadzić, gdyż: rzeczywiście wyodrębnia spe- 

cjalny tyb przesłon. 

Już w poprzednich rozważaniach spotkaliśmy się z ter- 

minem «związana figura»; otóż złażone przesłony opraco- 

wują strategię przesłanianych związanych figur. Nadaje to 

charakierystyczny ton kompozycjom i sprowadza nas na 

mniej utarte szlaki. 

  

  

  

  

   
S2. €. Wolański 

Revista de Sah 1926 

" Mat 
w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. Ga5 nie należy do szczęśliwych, gdyż przygo- 
towuje grę baterii Wf8—Se8. Groźba 2. Wd8+ zmusza czar- 

nego do trzech przesion, a więc: Hdó 2. Scóżk i Wdó Ż. GCc7Ę, 

Grimshaw 'z czarnym H, który związany nadaje się do prze-- 

słaniania , własnych figur. Nas jednakże interesuje ' jeszcze 

jeden wariant analogiczny He5 2. Sfóf z przesłoną drugiej 

wieży. a | - 

Teraz spróbujmy zastanowić się nad złożoną przesłoną, 
Wiemy, że związana figura (Hf4) zostaje przesłonięta, czyli. 

korzyścią obrony będzie uwolnienie czarnej bierki. Z tego 

wynika, że złożona. przesłona składa się z następujących 

motywów: 1) w groźbie mat jest możliwy tylko dlatego, że 

czarna tematowa bierka jest związana, 2) parowanie gróżby, 
czyli korzyść obrony, polega na uwolnieniu czarnej figury, 

228 
- j. ustawieniu drugiej czarnej bierki na linii związania, 3) szko- 

dliwość obrony wynika z przesłony czarnej figury, i biały ma- 

tuje wykorzystując przesłonę, czyli mat nastąpi w innym 

punkcie, ale na linii związania. | a 

Widzimy więc, że i groźba, i obrona, a nawet w pewnym 

stopniu posunięcie matujące składają się razem na kom- 

binację strategiczną i słusznie .też trzeba ją wyodrębnić 

z masy różnego rodzaju przesłon. Z tych powodów stwier- 

dzimy, że dwuchodówka nr 52 nie przedstawia złożonej 

przesłony, natomiast wprowadza motyw czarnych przesłón 

wykonanych związanym H. Natomiast złożone przesłony znaj- 
dziemy w pracy węgierskiego mistrza. L. Schóra, a trzeba: 

» Dwuchodówka > . 6 
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dodać, że Węgrzy pierwsi zwrócili uwagę na nowe motywy, 

jakie daje nasza kombinacja.    
53. L. Schór 

1—il nagr. ex. ae. 

Magyar Sakkvilag 1925 

Mai 

"w 2 posunięciach 

odpowiada definicji tematu. Po wstępie 1. Hes maa dż. jak 

2. Gg2+!: jest ona możliwa dlatego, że zarówno a 

i Wgó są związane i nie mogą bić G. ae tazda a 

. dza zdwojenie kombinacji. Teraz obroną. będzie aż h a 

- słona związanych figur. Ośrodek składa się z Woch a 

wych przesłon: $c4 2. Hc5k, eć 2. Hdór i f6 2. He A 

sunięciu matującym biały wykorzystuje pa wę o 

figur. W jaki sposób zróżnicowano posunięcia 2. ać a 

unikając dualu — już wiemy, nie trzeba tedy wyja aaa. 

nego chwytu. Ale zadanie Schóra pozwali nam na Pa na 

nie jeszcze jednej ważnej kwestii natury pagina, na 

czystości obrony. Wyobraźmy sobie na chwilę, % 5 a; 

będzie trudne, że czarny ma dodatkowo obronę $c broni i 

Ta parada nie będzie czysta, gdyż przed A kule 

tylko uwolnienie czarnego H, ale także Śc3, kt Yi aj 

pola d5 i e4. Czystość obrony zaleca, aby tylko je m o 

tyw, i to tematowy, był celem obrony. Naturalnie, idzie 

także po linii życzeń ekonomii, gdyż taki nadmiar, CACY 

czystość obrony, nie będzie ekonomiczny. Na a 

zaznaczę, że związek między onet ścięty. 

strukcyjnymi a estetyką jest w problemistyce bardziej y. 

niż w innych dziedzinach sztuki. Zreszią może raczej nie 

„tyle ściślejszy, co lepiej zbadany, chociaż w praktyce wy- 

chodzi to na jedno. 
. 

  
„ruchu Sd2 2. Gg7$, który prowadzi do zamiany mata.     
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Istnieje jednak możliwość odmiennego ujęcia strategii związanych figur w połączeniu z przestoną. W złożonej prze- stonie czarny przesłaniał tematową bierkę na linii związa- nia, czyli ją uwalniał. Natomiast przesłony innych linii w Bo- łączeniu ze strategią matującego posunięcia stwarzają dwa specjalne tematy, które do dziś dnia wykazują chwalebną 
żywotność. $ą to Gamage i Goethart, o których należy po- wiedzieć parę słów, wskazać podobieństwa i różnice oraz 
zasięg ideowy kombinacji. 

Gamagye. Temat ten, nazwany tak od nazwiska znanego amerykańskiego. kompozytora starszej generacji, polega na kombinacji białej i czarnej, leżącej w obronie i posunięciu matującym. 
| Pierwszy przykład datuje się z roku 1911, lecz do osta- tnich czasów spotykamy ten motyw w połączeniu z innymi pomysłami. 

| 

84, F, Gumage 
Ma: ł nagr. Tidskrift 1911 

w 2 posunięciach 

  

Bardzo ciekawa pozycja z trzema przygotowanymi ma- tami: Hc5, c7, c8 2. Sd5ż, Sd2 2. Gd2ę i d5 2. Hh3t. Dobry wstęp 1. Whd! stwarza tempo. Ideą pracy jest zdwojenie Motywu: dó 2. Hh8$ż i d5 2. Hh3ż, Jest to mat Gamage'a. 
. Opiszemy teraz kombinację. Czarny w obronie przesłania iinię związanej własnej figury, co wykorzystuje biały, uwal-. 
niając związaną figurę przez odejście wiążącej bierki. Mat jest możliwy dlatego, że przesłona uniemożliwia tematowej figurze obronę. Inne gry są mniej interesujące z wyjątkiem 

6*  



  

              

84 
AJEM : W HODÓ ł 
) E NICE DWUC wk 

, i | -Move The- 
Goethart. W monografii White'a 2) 1924 pod rem 998 

ty dwuchodówkowe NA o. 

PL. U oikowano dwie prace holenderskiego wzmiankuje i C opubli , : lego nazwę, o Czym * . Mat ten otrzymał jeg ion , TWo-Mover» Coż książka White'a «Good Companion e origi- 
1977 r. 2278. Później G. Renaud w artykule ie 111 1923) 
mali c ns les problemes de Concours» (la 4 6, Guidelliego, 
nalitć pa dwuchodówkę włoskiego mistrza O. io dowie. 
wskaza zaszcz. Pittsb. Gaz. 12. IX. 1915. Ostatecz wsze 
dzieno, tym razem, miejmy nadzieję, na, aw  ahlampshire 

ka rodzaju zadanie ogłosił C. Mans te nazwy i do dziś 

Poza 1914 roku. Nie zmieniło to jedna Goetharia. Trzeba . a istnieje kombinacja zwana matem nowana *2 nieco 
rzyznać że jest ona bardzo blisko eco posunięciem ma. P o , 4żni się tylko niec Gamage'em, różni siĘ ! najstarszym tującym. Zapoznajmy się z tym pomysiem na naj t . 
przykładzie. 

ABER a y M, — a gy 
M_E2R ] k Mat 

55 C. Mansfield 2 9) : EJ "w 2 posunięciach Hampshire Post 1914 MA 87] 

  

. , , a- 

W 5! Ocenę wstępu Pozostaw NYC coś NI 

si 07 cja tempowa z matem Goetharta po e pa 

Pa R PY ntów na uwagę zasługuje jeszcze Dio nie 

o poż przesłoną Gcć 2. Sb5t, Kompozycja jest oparta na g 

| 27 
, 4 pre R 

trzech bateri: białej "bezpośredniej Ge; oemej, kórej do. 

iej Wdi--Sd2 i trzeciej na linii piątej p i, od 

tąd ni Omówię ją w rozdziale pt. «Półwiąz KA 

e Jakaż więc będzie definicja mata Goetharta i różnica mię 
ak 4 2 jacy 

i Gamage'em? Temat można określić w następujący 
dzy nim a q > e | 

, 

. jednakże te   

1—Sqó, białej pośred- 
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- sposób: W ebronie czarny przesłania linię dziatania wiasnej związanej dalekcbieżnej figury. Biały w posunięciu matującym uwalnia związaną figurę przez przesłonę, która ze względu na przestonę czarną w obronie nie może Barować mata. Różnica między tymi pokrewnymi manewrami leży tylko w drobnej różnicy w matującym posunięciu. W Goetharcie występuje uwolnienie przez przesłonę, w Gamage'u uwolnienie przez odejście wiążącej figury. Cała pozostała zawartość kombi. nacji jest identyczna. Mansfield tylko w nrze 55 jako dodat. kowy motyw wprowadził szachowanie białego króla. 
Ten mat Goethartą stał się niebawem bardzo w literaturze probiemowej i jak wykazała 

wyrazem sztuki zarówno klasycznej jak i współczesnej. Łatwo też wchodzi w związki z innymi tematami, słowem, zasięg jego okazał się bardzo duży, Naturalnie, zaczęto też próbować, czy nie da się w jednej dwuchodówce dać kilku takich matów, mat okazywał się w tym kierunku bardzo oporńy Dwa maty dawały się przeprowadzić względnie łatwo, nato- miast dalsze bogacenie motywu natrafiało na liczne trudności i nie znam wartościowego zadania o irzech termatowych ma- tach. Dlatego raczej zwrócono uwagę na wartości artystyczne, na właściwą konstrukcję, odpowiedni dobór matów i ekono- mię. W innym miejscu, w rozdziale pt. «Biała kombinacja», wrócę raz jeszcze do tej kwestii i podam dwa ciekawe pol- $kie problemy. Teraz zaś na zakończenie działu przeston wy- pada się nam zaznajomić ze zdwojeniem naszego tematu. 

popularny 
praktyka, może być 

56. M. Wróbel 
V. The Sports Reieree 

1928 
Mat 

w ,2 posunięciach 
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Najpierw rzecz umowna: należy wyjaśnić, co oznacza litera 

SV (versio). Zwykle w ten sposób sygnujemy poprawki i uzu- 

pełnienia. Zadanie bez piona h2 brało udział w konkursie; 

odznaczono je Ill nagrodą, ale okazało się uboczne przez 

1. Wff i zostało zdyskwalifikowane. V. O. (versio original) 

oznacza ulepszoną przeróbkę poprawnej kompozycji. 

W zadaniu nr 56 widzimy trzy baterie: jedną białą Wh1— 

Sd1 i dwie dalsze to jest wiązanie H i W. Po wstępie 1. Hc7, 

grozi Hf4f; grę główną tworzy Sfó6. W obronach Sd5, e4 

2. $cł i Sg4 2. SeZł% z uwolnieniem raz H drugi raz W, 

zależnie od przesłony. Inne warianty, a jest ich sporo, nie 

interesują nas w tej chwili, gdyż są one wynikiem koniecz- 

ności konstrukcyjnych. W każdym razie należy pamiętać przy 

komponowaniu goethartowskiego zdwojenia, że jedynym war- 

tościowym pomysiem architektonicznym będzie użycie tylko - 

jednej białej baterii. inne próby wykazały słabość odmien- 

nych ujęć; bądź co bądź większość wartościowych proble- 
mów poszła, i słusznie, tą drogą, budowanie bowiem jeszcze 

jednej baterii przeciąża zbytnio pozycję i nie daje pożąda- 

nych walorów, jeśli chodzi o nakazy ekonomii. 
Na tym kończę omawianie bogatego działu przesłon i dla 

dokładności nadmieniam, że óstainie dwa tematy, biorąc Ści- 

śle, nie są normalnymi: przesłonami, chociaż uważam pokre- 

wieństwo za tak bliskie, iż nie wahałem się omawiać tych 

spraw w jednym dziale. . 
Na marginesie parę uwag historycznych na temat — «te- 

matu»; sg one wielce charakterystyczne i odsłaniają nam 

tendencje współczesnej kompozycji. Wiemy, iż proste ternaty 

zostały już wyczerpane, dzisiaj pozostała nam jedynie moż- 

"ność łączenia prostych tematów w złożone organizmy. Nie- 

które złożone tematy, które wytrzymały próbę czasu, weszły 

do repertuaru ogólnej tematyki problemowej. W przebiegu 

lat uderza nas jedna dziwna cecha: rzuci się ona w oczy, gdy 

będziemy tę sprawę badali nie oderwanie, lecz w historycz- 

nym rozwoju. Wtedy stwierdzimy, że dawne złożone motywy   

"wariościowsze przykłady w li 
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to znaczy, że kombinacja 
b. czarnej, a więc była mo- 

ałem je jednoimiennymi Weź- m p znaną nam kombinację Grimshaw: ciężar spoczywa wał ow grze czarnego, posunięcie wstępne, groźba, a na- posunięcie matujące sa obojętne, byle tylko wykorzy | . stywały przesłonę. 
różnomie nc zy rozwój problemistyki wprowadza tematy obronę | o re łączą „deowo groźbę i obronę, bądź współgrę aoczcie matujące, czyli uwzględniają w idei a w wiakozić yc i białych, jak. to mamy w odblokowaniu, 

Ostatecznym żaś celem kompozycji san ga faraocarcie. z ci . . s. Ż 

łączenie wszystkich elementów, w jeden organa lae te. giczny. To jest życzenie, które rzadko się spełnia, ale aj. 
że [ teraturze światowej moga si pochwalić takimi perłami o nieskazitelnym blasku. AR 

 



    

  

  

Rozdział IV 

Odsłony 

Antyformą przesłony jest odsłona; czarny w obronie odsia- 
nia linię własnej figury, aby w ten sposób odparować groźbę. 

Ten motyw bardzo rzadko pojawia się samodzielnie, zwykle 
ze strategią szkodliwości, staje się więc częścią 

sadową wielu złożonych kombinacji. Oto motywy polega- 

jące na odsłonie linii czarnych figur: 1) wiązanie białych kk 

2) anty-Goethart, 3) wentyl i podwójny wentyl, 4) szachy la- 

łemu królowi, jeśli tylko wyliczyć najważniejsze. Szachy bia- 

łemu królowi omówię szczegółowo w. innej części książki, 

tutaj pokrótce zapoznamy się z pierwszymi trzema KO 

cjami, w których korzyścią obrony jest odsłona czarnej figury, 

a szkodą najróżniejsze znane nam Już pomysły. 

Mat 
57. 8. Kriuczkow w 2 posunięciach 

It nagr. Szachmały 1926 

  

Tematowy wstęp i. Hc3! uwalnia $, który wykona grę 

główną; grozi 2. Hc4t. Każde odejście $ otwiera w a 

skomplikowany Gaf, który wiąże białą figurę. S—.2. ę a 

Scó. 2. Gc4t, Seć 2. Wd7+* (blokowania), St3 2. StA i 

2. Hd4ż (przesłony). Konstrukcja ekonomiczna, kilkakrotne 

wiązanie H nadaje grze jednolitość, którą uzupełniają, jako 

szkodliwość obrony, proste motywy-blokowania i przesiony.   

   ODSŁONY 89 0 

Anty-Goethart. Znamy już definicję mata Goetharta; składa 
się on z dwu elementów: 1) z przesłony związanej figury 
w obronie i 2) z uwolnienia tej bierki w posunięciu matują- 
cym. Jeśli teraz zechcemy wykonać antyformę, układ członów 
„będzie następujący: W temacie idea spoczywała w szkodii- 
wości.obrony i posunięciu matującym, w antyformie pomysł 
zawrze groźba i korzyść obrony. Definicja będzie brzmiała: 
W groźbie występuje mat Goetharta: czarny w obronie odsia- 
nia linię działania swej własnej związanej figury, uniemożii- 
wiając w ten sposób uwolnienie tematowej bierki w matują- 

- cym posunięciu. | 
„.Ta antyforma należy do bardzo popularnych koncepcji; 

w Okresie 1930—1934 zbadano szczegółowo możliwości stra- 
tegiczne i rozmaite łączenia z innymi tematami. Jako iłustracja 
może służyć problem nr 58. 

58. M. Wróbel 

i nagr. western Morning 

News 1932 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Tematowy wstęp 1. We7! oswobadza pole d7 dla S$, który 
grozi 2. Sd7+ (mat Goetharta). Oczywiście nie 1. Wg7?, gdyż - 
czarny gra Wf7!! i po 2. Sd7*+? uwolniona W zabije Gf2. Każde 

. odejście Gcó odsłania linię czarnej figury, dlatego biały nie 
może uwalniać wieży. Obrony są następujące: Ga4ł 2. Sa4t, 
Gb5 2. Sa8% (odsłona linii białej figury), Gb7 2. ab7ż i Gd7! 
2. Ha8+, W, Gd5 2. Sd5*. A więc pięć tematowych gier sta- 
nowi ośrodek kompozycji; anty-Goethart jest tu połączony 
z jeszcze jednym motywem strategicznym, który omawiam 
w innym rozdziale książki. 

Naturalnie nie jest to rekord, chociaż pięć gier ideowych 

  

  

 



    

90 . TAJEMNICE DWUCHODÓWKI 

stanowi już poważne osiągnięcie. Rekord ustanowił w roku 
1933 duński kompozytor K. Hannemann osiągając poważną 
ilość ośmiu ideowych wariantów. 

"Mat 

w 2 posunięciach 

59. K. Hannemann 

Skakblade! 1933 

  

Typowe zadanie rekoidowe z wieloma niedokładno- 
ściami konstrukcyjnymi. Wstęp 1. d8H słaby, głyż otwiera 
baterię Gc8—Wf5, a nadto wprowadza drugiego H do gry 
Grozi mat Goetharta 2. Wf3t. Teraz każde odejście G sta. 
nowi obronę, kilka wariantów pomyślanych jest rzeczywi- 
Ście ładnie: Gc1 2. Hglt, Gd2 2. He2+ (przesłony), Gf4 
2. Wd5t, Gg5 2. Wtóż (blokowania). Pozostałe gry tema- 
towe są dopełnieniem: Ghó 2. Shót, Gf2 2. Wf2ż, Gd4 
2. Hd4f i Gc5 2. bc5ż. Wieża a4 mało ekonomiczna, gdyż 
czynna jest tylko w jednej odmianie. W każdym razie osią- 
gnięcie tak dużej ilości gier sprawia, że nie stawiamy zbyt 
dużych wymagań architektonice układu. 

Wentyl i podwójny wentyl (Valve and bi-valve). Właści- 
wie ta modna swego czasu kombinacja wyskakuje z ram od- 
słon, gdyż łączy w jeden organizm antyformę 'i formę; od- 
słonę, jako korzyść obrony, i przesłonę, jako szkodę. Mó- 
wiąc prawdę, motyw ten wcale nie jest nowy, stosował go 
już legendarny S. Loyd (1841—1911), Amerykanin, jeden z naj- 

. bardziej pomysłowych mistrzów, jakich zna problemistyka, 
prawdziwy jednak szał wentylowy ogarnął twórców w la- 
tach 1925—1950. Wtedy to zbadano zarówno w dwucho- 
dówce jak i w zadaniach wieloposunięciowych możliwości 

.tematowe. Naświetleniem tego "zagadnienia zajął się /A. C. 

Z
Ę
 

> 
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* White, wydając w roku 1930 monografię pt. «Valves and bi- 
valves», 

Co to jest wentyl i na czym on polega? Przeciw dowol- 
nej groźbie czarny jako korzyść obrony wprowadza od- sionę linii czarnej figury. Równocześnie występuje  szkodii- 
wość parady, gdyż czarny przesłania inną ilnię tej samej 
igury, oczywiście dalekobieżnej. Jest to więc po prostu 
wykorzystanie czarnej baterii, przy czym za figurę tematową 
jest w teorii uznawana bierka wykonująca odsłony i prze. 
słony. Możemy więc mieć wentyl wieżowy, gońcowy, sko- 
czkowy i pionowy, hetman natomiast, podobnie jak w prze- 
słonach, nie jest aktualny, chyba że wprowadzimy związa- 
nego H. Przyjrzyjmy się teraz rekordowej pracy White'a . 
o czterech wentylowych wariantach. | | ć 

4. 

60 A. C. White 
4 nagr. Chess Amateur 

1928 

—Mat 

w 2 posunięciach 

  

Konkurs Chess Amateur przewidywał wszystkie możliwe 
typy i rodzaje zadań. White otrzymał nagrodę za oryginal- 
ność i cztery wentyle . wykonane jedną figurą. Wstęp 
1 Wd8 zupełnie słaby, zabiera wolne pole królewskie, ale 
cała reszta odznacza się dużymi walorami. Groźba 2. Sgóż. 
Obrony $ 2. edjź | cztery gry tematowe: $dóć 2. Sdz, 
$d4 2. Wd5ż (odsłona linii d3—gó, przesłona. pionowej d), 

_$e3 2. Hg3t i Sg3 2. Hiqż (przesłona trzeciej poziomej). 
Była to jedyna praca rekordowa i do dziś dnia nie mamy 
drugiego takiego osiągnięcia. Naturalnie, przy rekordzie ti-- 
gurą odsłanianą może być tylko H, gdyż dysponuje on wię- 
cej niż dwiema liniami do ewentualnych przesłon..  
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'Najpopularniejszą figurą tematową okazał się S$, dla- 

tego też najwięcej pubiikowano wentyli skoczkowych, które 

pozwalają na kilka ideowych gier. Wieża i goniec nie są 

już tak ruchliwe. Przypatrzmy się takiemu wentylowi G, który 

otrzymał nagrodę w tej grupie. 

" 61. A. Mari 

| nagr Chess Amateur 

1928 

" Mat 

w 2 posunięciach 

  

Po wstępie 1. Heć grozi 2. He2$. Czarny ma następujące 

obrony: G= 2. Wcś* oraz dwie tematowe Ge5 2. Gd3t 

i Gc5 2. HaćFi. Ten wentyl gońcowy jest połączony z je- 

szcze jednym złożonym organizmem strategicznym, z rzadko 

spotykanym anty-Gamage'em. Oto w groźbie występuje mat 

Gamage'a, w obronie czarny uwalnia linię związanej figury, 

aby parować uwolnienie własnej bierki. Przepiękny jest wa- 

riant Gc5, anty-Gamage jako korzyść obrony i nowy mat 

_ Gamage'a jako szkodliwość. Z tych względów kompozycję . 

nr 61 należy uźnać za bardzo wartościową. 

Podwójny wentyl natomiast występuje wtedy, gdy od- 

słaniamy linię jednej figury, a przesłaniamy inną bierkę. Do- 

dam, że zarówno anty-Gamage jak i anty-Goethart z konie- 

czności bardzo często są identyczne z omawianą grupą wen- 

tyłową. I tak w zadaniu nr 58 pojawia się podwójny wen- 

tyl w obronie Gd7 2. Ha8*+ (odsłona linii Wc7 przesłona li- 

nii Wd8), podobnie podwójnym wentylem są w nrze 57 obro- 

ny b2 i Sf3. Jak wygląda połączenie wentyla i podwójnego 

wentyla, demonstruje nam J. Funk, którego praca otrzy- 

mała nagrodę za najlepsze powiązanie tych: pokrewnych ma- 

newrów.       

     

    

ODSŁONY 

62 J. E. Funk 

" nagr Chess Amateur 

" 1928 

Mat 

w 2 posunięciach 

Dobry wstęp 1. Wb3i © 2. Gb4+ wywołuje cztery tema- 
_ owe gry skoczka b5: $d6 2. Seśż (wentyl), i $c7 2. Gbóż, - 

Sc3 2. Hc4t, $d4 2. Hd5+ (trzy podwójne wentyle). 
Widzimy więc, że połączenie antyformy i formy, w tym 

wypadku odsłony i przesłony w jednym mechanizmie zada- © 
niowym, prowadzi do ciekawych nieraz złożonych organiz- 
mów strategicznych. Szczególnie ostatnia omówiona przez 
nas koncepcja daje szerokie możliwości w łączeniu z in- 
nymi tematami i pomimo dużej produkcji często jeszcze 
pojawiają się nowe próby i poszukiwania. Świadczy to 

o wielkiej elastyczności czarnej baterii. W ogóle wszelkie 
typy baterii są przez współczesną kompozycję uważnie stu- 
diowane, gdyż prowadzą do względnie nowych pomysłów. 

     

 



  

  

Rozdział V 

Roła pionów w strategii problemowej 

Zanim przejdę do przeglądu złożonych ustrojów tema- 

tycznych, wypada w paru słowach zaznaczyć rolę piona w bu- 

dowaniu koncepcji strategicznej. Ten niepozorny, jeżeli cho- 

dzi o siłę bojową, przedstawiciel bierek w niektórych wy- 

padkach okazuje się bohaterem w roli tytułowej, szczegól- 

nie, jeśli się znajduje na drugiej lub siódmej poziomej 

Cztery są zasadnicze motywy o dominującej roli szarego 

piechura: 1) dorabianie białych figur, 2) dorabianie czarnych 

figur, 3) bicie en passant (w przelócie), 4) pickaninny, czyli 

" maksymalna ruchliwość piona z pozycji wyjściowej na czte- 

ry okoliczne poła. . 

Pokrótce zapoznamy się z zasadniczymi przykładami, które 

nam wyjaśnią, czego można żądać od piona i jakie nale- 

żałąpy wysnuć wskazania konstrukcyjne. a 

Dorabianie białych figur. Najstarszą kombinacją są nie- 

wątpliwie dorabiania białych i czarnych dochodzących pio- 

nów. Przemiana w silniejsze, a szczególnie słabsze od H 
figury ma duży walor strategiczny, więc nic dziwnego, że 

do dziś dnia spotykamy opracowania tego pomysłu. Jak 

wszystkie proste motywy, okazują się one w kompozycji 

bądź 1) w połączeniu z innym tematem, bądź też 2) samo-. 

„istnie przy kilkakrotnym powtórzeniu tego samego manewru. 

Oba sposoby pozwalają nam na wydobycie bogatej ca- 

łości i tym samym są dla kompozycji wartościowe. Najpierw 

zapoznajmy się z dwuchodówką wykonaną w starym stylu, 

co później pozwoli nam na ocenę tendencji współczesnego 

tworzywa problemowego. | 
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63. D. Przepiórka 
Tidskritt for Schack 1911 

Nat w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. c4 daje kombinację Nowotnego. Polega ona na tym, że we wstępie wyłącza biały dwie czarne figury róż- nokierunkowe i stwarza tematową podwójną groźbę. Gc4 2. Hd2* i tematową Wc4 2. fg8S*;, ośrodek problemu sta-. nowią obrony: Hh8 2. gh8S+l, Hfg gi8Ht i HI7 2. gaS$, Wszy- stkie te siatki matowe są wzorowe, gdyż maty są czyste i ekonomiczne. Mamy więc trzykrotną przemianę piona g ! raz przemianę piona t. Trzy razy dorabiany jest S$, zaś raz H. Motywacja przemiany jest bardzo prosta, ale godna - uwagi. Czamy w obrenie bijąc lub wył i i 
ą ączając białą bierkę _ zwalnia pole królewskie (g6, g7). Biały w posunięciu matu- jącym musi ponownie zaatakować ten punkt, stąd różnica w posunięciu matującym. Ten chwyt konstrukcyjny często się powtarza w tym temacie f należy do najpraktyczniejszych pomysłów technicznych. Na innych podstawach architekto- nicznych zbudowano rekordową dwuchodówkę nr 64. 

64 Lt. Łoszyński 

1--il nagr. ex ae. 

Szachmaty 1935 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

Złożony organizm problemowy z dwoma wolnymi polami c7 i e7. Wstęp 1. Wdó nie jest najlepszy, gdyż przygoto- 
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wuje baterię, która gra tylko w „groźbie 2. Seó*. Natomiast: 

ośrodek kompozycji pomyślany jest z prawdziwym rozma- 
chem: Kc7 2. d8H+F!, związanie Scó i równocześnie obrona 

punktu dó, Ke7.2. dc8S+F!, znowu obrona dó, nie można ma- 

tować na.d8, gdyż Gbó broni tego pola. Prócz tego wy- 

stępuje trzykrotne blokowanie: wolnego pora: We7 2. dc8Ht!, 

S6e7 2. deSH+!, a nie 2. dc8HF?, bowiem pion jest związany 
i $8e7 2. de8SĘt!, gdyż trzeba chwytać pole c7. W sumie 

skromny pion pięć razy przemienia się w H lub S na, po 

lacn c8, d8 i e8. Pomysiowa koncepcja. , 

Zanalizujmy teraz momenty konstrukcyjne. Podstawą bu-- 

dowy, podobnie jak w poprzedniej pracy, staje się chwy- 
tanie pól, tylko tutaj pola już w samym układzie są wolne, 
a nie w wariantach dopiero zwalniane. Dodatkowy motyw 

to łapanie pola dó po ruchach króla, w charakterze zresztą 

identyczny. Bardzo ciekawie przeprowadzono różnicowanie 

posunięć matujących po blokowaniu ważnego pola e7 Wła: 

ściwie stale aktualne jest dorabiane H. na c8. "Autor- zrę- 

cznie wywikłał się z opresji stosując dwa bardzo cenne 

chwyty: 1) wiązanie białej figury, motyw ulubiony przez 
współczesnych kompozytorów, połączony z odsłoną białej fi- 

gury i 2) odejście spod bicia, które automatycznie prowa- 

dzi do mata na innym polu. Wybór przemiany w figurę wiąże 
się znowu z pierwszą zasadą, jaką jest chwytanie wolnego 

punktu. To są najczęstsze podejścia konstrukcyjne przy do- 

rabianiu białych figur i dwa podane przeze mnie przykłady 

chociaż nie wyczerpują kwestii, wskazują na możliwości stra- 

tegiczne pomysłu. | | a 
Łączenia z innymi tematami dają szerokie pole do twór- 

. czych eksperymentów, szczególnie wszelkiego rodzaju prze- 

słony mniej lub więcej skomplikowane pozwalają na. zbu- 

dowanie zarówno głębokiej strategii jak i problemów o du- 

żych walorach artystycznych. Weźmy choćby jako przykład 

. aryginalną pracę Kubbla. 

Z
 

IA
RE
” 

. 
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65. K. A. L. Kubbel 
fi nagr. Sahovski Giasnik 

a 1934 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

„Niezwykła koncepcja; już w pozycji widzimy złożoną ba- 
terię Wa7—Hb7—Pe7; wstęp 1. Ha2! stwarza drugą zło- 
żoną -— Ha2—$c4—Wd5, Grozi Sdót. Ideę problemu stano- 
wią dwie obrony He7 i Hd7. w obu wypadkach. nastąpiła 
przesłona gońców, ale wiadomo, że H właściwie nie może „ 
przesłaniać; teraz jednak występuje efekt matujących ruchów, | 
które dorabiając figury wiążą równocześnie H, a więc He? 
Ż. ed8S+! i Hd7 2. eSHŻ! dwa analogiczne warianty o wy- 
razistej strategii. Uzupełnieniem jest złożone uwolnienie Wd5 . 
w obronie Seć (korzyść), gdy szkoda okazuje się zwyczaj- 
nym blokowaniem Seć 2. Gh5ż, 

. Przy omawianiu innych tematów powrócę jeszcze do roli 
białego piona, a teraz przejdźmy do możliwości, jakie daje 
dorabianie czarnych pionów. | 

Dorabianie czamych figur. Również bardzo starym moty- 
wem jest dorabianie czarnych figur, dawna kompozycja, 
szczególnie w pracach wielochodowych, iubowała się w do- 
rabianiu siabszych bierek, które w złudnych rozwiązaniach 
prowadziły do pata. W dwuchodówce ilość możliwości jest, 

_ [zecz prosta, skromniejsza, gdyż czarny pion, dochodząc na 
pierwszą linię, może dawać ze znanych nam motywów: prze- 

- stonę i blokowanie w połączeniu ewentualnie z szachem bia- w £ : 5. s iemu królowi. Pomimo pozornie tak ograniczonego zasięgu 
pojawiło się sporo wartościowych kompozycji, nie brak na-. 

- wet zadań rekordowych. Ale w tym temacię, który bardzo 
nadaje się -do połączeń z innymi pomysłami, ' najlepiej dą- 
żyć do harmonijnej współgry i wybierać raczej momenty 

Dwuchodówka | se 

    

   

   



  

  

  

  

98 TAJEMNICE DWUCHODÓWKI . 

. natury artystycznej. Tą drogą poszedł znany nam już z pięk- 

„nych kompozycji Larsen, który w dwuchodówce nr 66 dał 

przykład umiejętnego zrównoważenia poszczególnych pro- 

stych wariantów. -— 

66. K. A. K. Larsen 

ł nagr. Brisbane Courier 

1925 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. $Se5 stwarza groźbę 2. wast. Grę główną wi- 

dzimy w dwu wariantach: c18 2. Hg1+! i e1S 2. Half Ta 

para analogicznych wariantów to oryginalnie przeprowadzone 

przesłony czarnych figur. Uzupełniają ją trzy blokowania przez 

przesłonę: Heż 2. Sb3$, Ge4 2. Sdfżt i Sc5 2. Scót. Godnym 

uwagi są dwa złudne rozwiązania, oba ideowe 1. He2? c1S! 

1. Hc2? He$l. . 

Druga kompozycja przedstawia czterokrotną przemianę 

jednego czarnego piona, co prawdopodobnie będzie re- 

kordem. 5 

Mat 

ka Szacymaty 1 
w 2 posunięciach 

Pochw. Szachmaty 1929 

  

Zadanie typu meredith o bardzo pomysłowym układzie 

przy dwu wolnych polach królewskich. Wstęp 1. Hb4 wprost 

się naprasza, gdyż nie mamy innego sposobu „zamatowania 

czarnego po ruchu Kd1, Ke1 jak 2. Hd2$ż. To świadczy, jak     

   ROLA PIONÓW W STRATEGI| PROBLEMOWEJ G9 - 

dalece należy uważać za wskazane tworzenie przygotowa- 
nych matów na posunięcia królem. Po wstępie wytwarza się 
pozycja -tempowa z następującymi wariantami: d1H 2. Wwiżę, 
d1S 2. Sd4, de1H 2. Hg4t i de1S 2. ScZę. Cztery przemiany 
piona w figury tworzą równocześnie cztery blokowania dwu 
wolnych pól królewskich. Naturalnie po dorobieniu na d1 G 
lub el W tworzą się duale, które w takich wypadkach są 
organicznym defektem wszystkich „prawie bez wyjątku za- 
dań tego typu a których technika w wielu wypadkach nie 
umie się pozbyć. =. 

Układ dwuchodówki nr 67 może również zainteresować 
jako zagadnienie ściśle konstrukcyjne, gdy zechcemy zba- 
dać, w jaki sposób autor doszedł do tak prostego uzmysło- 
wienia sobie podstaw architektonicznych. Wiemy, że każde 
zablokowanie pola dt pozwala białym na trzy odpowiedzi 
He4f, Wf2f i Sd4t.' Jedną z nich automatycznie usuwa obe- 
cność Gc1, dwie drugie są zależne od jakości dorabianych 
figur. Będzie to pierwszy istotny chwyt konstrukcyjny. W po- 
dobny sposób zbudówana jest druga pata wariantów i rów- 
nież zależnie od przemiany różnicują* się dwa dalsze posu- 
nięcia matujące Hg4t i Sc3-F. Wreszcie jeszcze jedno wska- 
zanie odnośnie blokowań wolnych pól królewskich. Znacz- 
nym ułatwieniem technicznym staje się motyw odsłony bia- 
tej figury, która po blokowaniu jednego pola automatycznie 
łapie drugie pole. Zastosowanie tego pomysłu pozwoliło au- 
torowi na równoczesne ustrzelenie dwu osiągnięć, to jest 
przemiany jednego piona w cztery figury i czterokrotnego 
blokowania dwu wolnych pól królewskich. Na marginesie za- 
znaczam, że w serii monografii wydanych przez White'a wy- 
szły dwie ciekawe książki «Bauernumwandlungsaufgaben» 
1907 i «The Theory of Pawn Promotion» 1912 r. 

Bicie en passant. W początkach naszego stulecia bicie 
en passant zwróciło baczniejszą uwagę kompozytorów. Wy- 
pracowano wtedy zręby strategii, ustalono charakter tema- 
tyki, głównie w zadaniach więcej posunięciowych. Drugi na- 

7* 
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wrót odbył się w latach 1927-—1930, zakończony wielkim 

konkursem tematowym «Die Schwalbe» w roku 1930. Nie- 

wątpliwie motyw ten ma wyraziste oblicze i nadzieje w nim 

pokładane okazały się słuszne, chociaż dziś większość za- 

łożeń strategicznych została gruntownie zbadana, więc OStro- 

żnie należy podchodzić do tematu. Jako ilustrację współ 

czesnego ujęcia pomysłu podaję ciekawą pracę rosyjskiego 

kompozytora Umnowa.    
Mat 

w ? posunięciach 
638. E. Umnow 

t nagr. <ó4» 1930]! 

Najpierw zasada ogólna natury Ściśle tematycznej. Wiemy, , 

że samo bicie w przelocie nie stanowi jeszcze dość ostrego 

ośrodka, należy z nim połączyć jakiś analogiczny manewr 

i stworzyć względnie samoistną parę. Współczesna twór- 

czość bardzo siusznie daje jako uzupełnienie drugą grę tego 

samego czarnego piona. Większość wartościowych prac 

w ten sposób pojmuje kompleks ideowy. o 
Rzecz prosta, że w temacie en passant nie ma mowy 

o irinym wstępie niż o tematowym, wypływa to samorzutnie 

z istoty szachowej kombinacji. Wstęp 1. d4 oprócz tego od- 

daje czarnemu królowi wolne pole bó przesianiając Na 

snego G. Temat składa się z dwu obron edź e. p. 2. seśri, 

aby wyłączyć W, i e5 2. $Sd5%, aby łapać pole bó. Obok te- 
matu en passant widzimy jeszcze dwukrotnie przeprowa- 

dzotiy mat Goetharta, a więc połączenie uwu pomysłów 

w jeden organizm. Groźba 2. d5%. 
Rozpatrzmy teraz konstrukcję. Przede wszystkim zauwa- 

żymy, że po biciu w przelocie następuje ponowne oiwar- 

  

  
    

s 
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cie linii Gf2 i łapanie pola bóć, jest to najprostszy sposób 
różnicowania posunięcia matującego, co pozwala na uzy- skanie ruchu Se4, gdyż drugi wariant motywowano bardzo prosto chwytaniem pola przez S. Natomiast druga idea 
Goetharta, bardzo 'efektowna strategicznie, z puhktu widze- 
nia ekonomii, a tym samym i architektoniki — szwankuje. Mo- 
żemy bowiem bez szkody dla poprawności usunąć Gh1, który 

"okazał się zupełnie nieekonomiczny. Takie sztuczne - uzyski- 
wanie nowych efektów z pogwałceniem zasadniczych praw 
ekonomii należy uznać za zupełnie nieumotywowane. Stąd 
wypływa, ważne wskazanie — zwróćmy baczną uwagę na 
figury białe, strzełeów baterii, czy są one dostatecznie wy- 
zyskańe | odpowiadają eiementarnym nakazom ekonomii. 

Piekaninny. Motyw znany nam już z pracy: nr 7 Wainwrighta 
zasadza się na czterokroinej grze piona ż pozycji wyjścio- 
wej na cztery okoliczne pola. Dwuchodówka nr 7 przedsta- 
wiała białego piona w roli tytułowej. Ale jest również moż- 
liwe wykonanie idei przez czarne, co zawsze daje duży 
efekt strategiczny, o ile umiejętnie dobierzemy motywację 
obron i odpowiednie posunięcia matujące. Jak wygląda 
artystyczne wykonanie tematu demonstruje nam włoski mistrz 
A. Mari. 

69%. A. Mari 

|—-1! nagr. ex. ae. 

Bristol Times 1930Jl! 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

Po wstępie 1. Hd2! tworzy się biała bateria, która grozi 
2. Sf7f. Goniec h2 równocześnie chwyta pole c7. Po Kc7 
2. Se8% czarny król wszedł na linię drugiej baterii. Nas je- 
dnak interesuje gra tematowa: edó 2. Hdóż, eć6 2. Se4ż, 
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e5 2. Se8% | efó 2. Scek. Przypatrzmy się najpierw motywa- 
cji. Pierwszy wariant nie wzbudza specjalnego zaintereso- 
wania, natomiast trzy dalsze obrony są bardzo subtelne. Po: 
eć czarny uwolnił Wg4, wobec tego biały w. matującym po- 
sunięciu musi wyłączyć czwartą poziomą. Po e5 występuje 
przestona pośredniej baterii, więc $ musi łapać pole c7. 

Równocześnie jest to obalenie ideowej złudy 1. Hd4?. Wre- 

szcie po biciu piona trzeba dla odmiany chwytać punkt e7. 
Są to bardzo piękne obaienia groźby 2. Sf7*. Z tematem 
czarnego piona autor powiązał drugi motyw stratęgiczny, 

jakim jest gra na linii e7-—h/. Tę kwestią zajmie się roz- 

dział pt. «Wiązania», dlatego na razie nie poruszam tej bar- 

dziej skomplikowanej sprawy. 

lak wygląda w skrócie ocena roli piona w motywach 

strategicznych, oczywiście nie siliiem się wcale na bardziej 

wyczerpujący obraz Dokładne bowiem omawianie poszcze- 

gólnych działów zbytnio powiększyłoby i tek pokaźne roz- 

miary podręcznika. Za ważniejsze zaś niż opis tematów uwa- 
żam uwagi o konstrukcji problemu, dotąd wcale prawie nie 
badane w światowej literaturze krytycznej. Rozdział ten jest 
równocześnie zamknięciem. przeglądu najprostszych moty- 
wów kombinatoryki problernowej, teraz przyjdzie kolej na 
złożone organizmy, które wymagają budowania skompliko- 
wanych mechanizmów zadaniowych, wprowadzania licznych 
baterii białych i czarnych I umiejętnego powiązania gry bia- 
tej i czarnej w jeden twór artystyczny, 

  

  

Rozdział Vl 

Charakterystyka prostych motywów strategicznych 

Zapoznaliśmy się w dotychczasowych naszych rozważa- 
niach z pewnym typem problemów o prostych motywach 
strategicznych. Jesteśmy przekonani, że w pewnym sensie 
wiemy, co to jest zadanie szachowe, orientujemy się w te- 
matyce i zagadnieniach konstrukcyjnych. Postanawiamy wo-, 
bec tego scharakteryzować typ prac zwany problemem wa-- 
rianiowym. Aby namalować obraz w naturalnych proporcjach, 
musimy sobie zdać sprawę z trzech dziedzin oraz węzłów, 
jakie je z sobą łączą. Bierwsza, to kwestie architektoniki 
układu i związane z nią zagadnienia natury konstrukcyjnej 
i technicznej. Druga, to walory artystyczne, które w iwiej 
części zależą od jakości elementów konstrukcyjnych. Trze- 
cia, to mało zbadany kompleks wzruszeń esietycznych, wy” 
weołany przede wszystkim momentami artystycznymi. * 

Jak już zaznaczałem, naukowe badanie założeń konstruk- 
cyjnych odgrywało dotychczas. małą rolę w literaturze pro- 
blemowej świata. Nie mamy ani jednej rozprawy, która by 
usiłowała wyświetlić pewne prawa i związki w dziedzinie 

. prawidłowego wznoszenia budowli zwanej. zadaniem. Moje 
usiłowania w tej sprawie są pracą pionierską. 

Ze względu na wagę sprawy pozwolę sobie na podanie 
metody, jaką się posługuję przy wyłapywaniu praw i norm 
prawidłowej konstrukcji zadaniowej. Wiemy, że przy budo- 
waniu kompozycji wyłania się niezmierzona ilość szczegó- 
łów. Nie możemy wychwycić wszystkich sił, trzeba nam wy: 
bierać i ustalać ich hierarchię. Prawidłowy wybór polega na 
wydobyciu takich faktów, które pojawiają się co najmniej 
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kilka razy i co do których mamy uzasadnione przypuszczenie, 

że się powtórzą jeszcze wiele razy. Niewątpliwie fakty pro- 

ste, lub takie, które się nam wydają prostymi — mają wię- 

ksze szanse na powtórzenie niż złożone. Pozwalają one na 

ustalenie prawa, a prawa wyjaśnią nam wyjątki i odstępstwa. 

- Określiwszy podobieństwa łatwiej zrozumiemy różnice, „co 

da nam możność wychwycenia dodatkowych uwag, które 

może z czasem przybiorą charakter norm. A ostatecznym ce- 

dem metody w odniesieniu da konstrukcji będzie ustalenie 

grup i pokrewieńsiw w najzupełniej obcych tematach i kom- 

inacjach. - . 

©. | Założenia konstrukcyjne. Naczelnym prawem, powie- 

działbym jedynym prawem naturalnym, jest postulat ekonomii. 

Wykonać swój temat przy użyciu najmniejszego materiału, 

„umotywować dostatecznie każdą obecną na szachownicy 

bierkę, dać dowód, iż jest niezbędna — oto fundament pracy 

konstrukcyjnej. Skoro mamy już dostateczne umotywowanie 

materiału, rozpoczynamy badanie — jak najlepiej można wy-. 

korzystać siłę figury, i tu. z pomocą przychodzą nam normy, 

zwane przeze mnie chwytami konstrukcyjnymi. | = 

" Aby wyraźnie określić cel pracy architektonicznej,. mu- 

simy odpowiedzieć na pytanie, do czego dążyrny. Odpo- 

"wiedź będzie zupełnie prosta. Chcemy przedstawić jakąś 

myśl w poprawnej formie bez ubocznego rozwiązania, nie-- 

rozwiązalności, niemożliwej pozycji czy nawet bez obecno- 

ści derabianych figur. Chcemy, by nasze jedyne rozwiązanie 

było trudne, a poszczególne człony zadania dobrze zhar- - 
monizowane. 

Pomińmy w tej chwili pierwszą, elementarną część Nar 

szego określenia, zastanówmy się nad drugim zdaniem 

i scharakteryzujmy trudność. Wiemy, że kompozycją sza- 

chową zajmują się ci, którzy znają. elementy gry „SZacho- 

wej. Zadanie więc w naczelnym swym założeniu „dąży zasa- 

dniczo do kombinacji, których nigdy nie zrobilibyśmy w par- 

ti Tu leży podstawa «trudności», konstrukcyjnie łączy się       
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ona z niezwykle ważną sprawą wyboru wsiępu. Biegłość bu- downicza to przede wszystkim umiejętność zebrania wią. zanki napraszających się ruchów, zbliżonych do siebie w cha- rakterze, tak by rozwiązujący dopiero po dokładnym zbada- niu doszedł do pomyślanego przez nas posunięcia. 
„Rzeczą więc konstrukcji” będzie podbudowanie wstępu ideowymi złudnymi rozwiązaniami i uzyskanie dobroci, wedie ogólnych wskazań, jakie podałem w strategii posunięcia wstępnego. 
Prawo wyboru, niezwykle ważne w pracy konstruktora, _ stosuje się w. nierównie większym stopniu do posunięcia ma- tującego, którego wartość leży w subtelnym różnicowaniu jakości ruchu. Ten ideowo wspólny manewr obrony i posu- * nięcia matującego można by podzielić na dwie grupy: pierw- . szą będzie w ogóle umożliwienie zamatowania, drugą usu- nięcie zbyt wielu możliwości mata. Ten drugi motyw, w chwili gdy zostanie podniesiony do godności „dei, nazywamy uni- kaniem duali, o czym pomówię dokładniej w rozdziale pt. «Strategia posunięcia matującego». * 

Typ, pierwszy, do którego należą przykłady nr 24; 46 i 67, 
wprost drastycznie obnaża zamysł konstruktora; jest nim otwieranie linii białych bierek, jake uzupełniający motyw szkodliwości, gdyż samo blokowanie czy przesłona nie wy. starcza do uzyskania mata. Będzie to najważniejszy chwyt konstrukcyjny w tej grupie, siła pomocnicza do wyrażenia 
koncepcji, a zobaczymy później, że może się ona stać czyn- nikiem nadrzędnym, czyli ideowym. 

Druga grupa odznacza się znacznie większym bogactwem 
repertuaru; zbierzmy zasadnicze chwyty ułatwiające nam 
uzyskanie różnicy w posunięciu matującym, co będzie anty- tezą pierwszego typu. Zasadniczym momentem stanie się od- 
słona czarnej figury bądź wprowadzenie do szkodliwości do- 
datkowej siły czarnej. Otwieraniem linii czarnych bierek ope- 
rują zadania nr 26, 27, 32, 44 i 64, Jeszcze subtelniejsze jest. 
wykorzystanie figury stwarzającej szkodę przez nadanie jej 
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nowej czynności, którą zwykle spełniaia odsłaniana bierka. 

Ten moment wprowadzają dwuchodówki nr 39, 48 I 49. 

Parowanie duali ułatwiają nam następujące praktyczne 

wskazania konstrukcyjne, często ze sobą łączone: a; zwal- 

nienie przez czarne tego pola, na którym biały za- 

matuje (nr 18, 20, 22, 23, 32, 47, 51, b) zwelnienie dwukro- 

tnie atakowanego pola bądź przez białego, bądź czarnego 

(nr 29, 39, 47), e) chwytanie pól albo wolnych, albo po bi- 

ciu lub wyłączeniu białej bierki (nr 42, 65, 64, 68, 69), dy przy 

specjalnych tematach różnicowanie posunięcia matującego 

w zależności od jakości dorabianych figur (nr 67). 

Wszysikie wymienione tutaj zasadnicze siły konstrukcyjne 

działają w pewnym sensie niezależnie od pomysłu strate- 

gicznego, jaki tkwi w szkodliwości obrony, i dają się zasto- 

sować niezależnie od tematu, który zamierza przedstawić kom- 

pozytor. | . 

To byłyby najprostsze chwyty konstrukcyjne. Jest ich 

oczywiście zaacznie więcej i przy omawianiu złożonych te- 

. matów zjawią się jeszcze nowe. Wiele innych pomijam świa- 

"domie, by nie zatracić perspektywy. Praca konstruktóra by- 

łaby zbyt prosta, gdyby się ograniczała tylko do tych wska- 

zań, boć ostatecznie zarówno dobre jak i złe problemy le- 

piej lub gorzej posługują się nieświadomie tymi siłami. Cóż 

tedy powoduje naszą różnicę w ocenie? Sąd zależy przede 

wszystkim od czynnika ważniejszego: od 'wałorów artysty- 

cznych. Wypada nam się tedy zająć motywami konstrukcyjno- 

artystycznymi, które podnoszą do wyższego rzędu i nadają 

nowy ład chwytom technicznym. 

2. Założenia artystyczne. Cel zagadnienia można właści- 

wie określić jednym zdaniem: jako służbę idei. Zależnie tedy 

od tematu wyobrażamy sobie układ, dobieramy poszcze- 

gólne elementy, projektujemy całość o walorach artystycz- 

nych. Wielorakie siły składają się na pożądaną pełnię; już 

chociażby sama pozycja może czynić przyjemność prostotą 
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ustawienia. figur i równomiernym rozłożeniem bierek na Sza- 
chownicy. Ten naturalny układ jest zewiętrznym wyrazem 
pracy złożonych nieraz sił wewnętrznych. Jak niezwykle wa- 
żne jest sformowanie pięknej względnie fascynującej po- 
zycji świadczy fakt, że znawcy przeglądając kolumny zadań 
Już z układu wybierają sobie zadania do przestudiowania 

„| na ogół rzadko się mylą. 
Jak ujmiemy teraz służbę idei? Będżie nią dążność do da- 

„nia najbardziej przekonywającego obrazu, wykazania wiel- 
Kości pomysłu. Dlatego ważny staje się wstęp tematowy 
jako wyraz dążeń artystycznych, a jeśli jest jeszcze dobry 
w zrozumieniu posiulatów konstrukcyjnych, otrzymujemy wtedy 
wartościową uwerturę. Brugim prawem nie tylko artystycz. 
nym, ale i konstrukcyjnym jest czystość obron. Nadaje ona 
logiczny charakter kompozycji, jest w zgodzie z naczelną 
zasadą ekonomii, stwarza to, co często nazywamy linią kon- 
cepcji. Jeśli czystość obron połączymy z subtelnością, tak 
że trudno będzie wpaść na taką paradę, dokonywamy waż- 
nego pogiębienia założeń artystycznych. fu również należą 
takie pomysły, jak zastosowanie mata zamienńege, czy przy 
gotowanego na posunięcia szachujące białego króla, bądź 
na ruchy czarnego monarchy. Należy to do dobrych obycza- 
Jów «artystycznych». 

Wreszcie wielką troską twórcy będzie odpowiednie zhar- 
monizowanie obron czarnych, czyli plastyczne przedstawienie 
ośrodka pracy. Otóż w zadaniach wariantowych o prostych 
motywach strategicznych należy dążyć do harmonii możliwie 
największej ilości elementów składowych. Bążenie do har- 
monii uwydatnia się w lekkim ukladzie, w dobrze pomyśla- 
nym wstępie, który łączy się z grą ideowymi złudnymi toz. 
wiązaniami. Obrony podkreślają z jednej strony walory 
wstępu, a równecześnie tworzą zgrany zespół nie wyróżnia: 
jący się między sobą; w tym typie zadań zasadniczym war 
runkiem staje się współgra wariantów o jednakowej warto- 
ści strategicznej. Zespół może być formowany w myśl normy: 
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albo możliwie wielka jednolitość, albo szeroko pomyślana 
różnorodność prostych motywów. Na ogół dążymy do takiego 

debrania członów, aby żaden z nich nie wykijał się na pierw- 

szy plan. . 

Mamy również sposób artystyczny, by zaakcentować pe- 
wne gry bez naruszenia równowagi i harmonii, dać pewnym 

motywom rolę pierwszopianową. Wtedy stosujemy zawsze 
. wdzięczną i mile widzianą analogię albo nawet echo, które 

dyskretnie wyróżnia nasz zamysł. Współczesna kompozycja 

stosuje jeszcze jedną tendencję, która podnosi artyzm wy- 

konania: łączy bowiem w jeden organizm problemowy formę 

i antyformę -— w korzyści i szkodzie ebróny, przez co uwy- 

pukla się opracowywana przez nas idea. Polega ona na zna- 

. Rym we wszystkich sztukach prawie kontrastu, co umieję- 

tnie użyte daje niespodziankę, nie niszcząc harmonii. 

| Teraz pojawia się nowe zagadnienie dla konstruktora, 

co stanowi istotę prac archiiektonicznych. Oto trzeba zrea- 

lizować ów idealny obraz pomyślany przez artystę, rozdać 

role poszczególnym bierkom, przeprowadzić przez piętrzące 

"się przeszkody niepoprawności. Bardzo często i konstruktor, 

i artysta idą na kompromis, by zwalczyć niewykonalne, za-- 

stępując jedne warianty innymi, jedne figury drugimi. Nie 

zawsze to przychodzi łatwo, czasami upływają miesiące, za- 

nim jakiś szczęśliwy błysk bądź artysty, bądź konstruktora 
nie wniesie poprawki ratującej sytuację. Wtedy mówimy 

albo o rozwoju idei, albo o pomysłach ściśle *konstrukcyj- 
nych, których tak wiele szczególnie przy złożonych tematach. 

3. Estetyka. 

W stosunku do zasięgu estetyki innych sztuk, problemi- 
styka obraca się w wąskim kręgu wzruszeń intelektualnych, 

i to jest pierwsza cecha. a 

Drugą cechą, moim zdaniem dodatnią, jest zmuszenie po- 

szukiwacza silnych wrażeń do wyjątkowo czynnej roli, stąd 

zasadniczo szybciej następuje konkretyzacja utworu. Autor 
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bowiem uprzejmie przedstawia swój pomysł i ze złośliwo- - ścią niegodną artysty nie tylko ukrywa swą tajemnicę, ale pozostawia jeszcze fałszywe drogowskazy. | 
Punktem wstępnym wzruszenia estetycznego będzie cie. kawość oraz bardze charakterystyczna walka między twórcą a czytelnikiem; autor pragnie utrudnić rozwiązanie, czytelnik jak najszybciej dojść do celu. Pogiębienie tego uczucia na niższych stopniach często upodabnia się do chwili wiumfu że pokonaliśmy autora i rozwiązali problem. | Mogło by się wydać, skoro element walki jest powsze- chny, że każde nieledwie zadanie powinno: powodować wzruszenie estetyczne, przynajmniej na niższych stopniach, ale. tak nie jest. W powieści konkretyzację uznamy za zna- + cznie trudniejszą niż w kompozycji szachowej, ale często | 

w tych utworach zjawiają się elementarne siły natury, które bez pośrednika trafiają do odbiorcy. Wzruszenia zaś inte- lektualne wymagają pewnego wyrobienia i znajomości rze- czy, dlatego jestem skłonny twierdzić, że pełnię wzruszenia otrzymuje przede wszystkim znawca. I en również przecho- dzi wstępne fazy, jak zaciekawienie się pozycją, walkę z aii- torem, może nawet w minimalnym stopniu zadowolenie z od. nalezienia rozwiązania, ale proces ten odhywa się w chu. żym skrócie dzięki odpowiedniemu przygotowaniu zawodo- wemu. Natomiast uczucie podziwu, zachwytu, obajętno- ści czy wzruszenie ramion jest możliwe po zrozumieniu me- chanizmu utworu, jake wewnętrznego iadu, i jakości pemy- słu, Słowem, w kompozycji szachowej łatwiej uzyskać pef- nię estetyczną niż w innych dziedzinach, pełnię, do jakiej tylko byłby zdolny wybitny krytyk, który przez Swą pracę 
badawczą zyskuje na odczuciu piękna, gdyż spoczywa ona na fundamencie istotnego zrozumienia. | | o Tutaj też leży ścisły związek między walorami artystycz- nymi, które są niejako dobrym przewodnikiem wzruszeń este- 
tycznych. Zresztą w mniejszym lub większym stopniu tę iącz- ność spotykamy i w innych sztukach, 

  

  
 



  

    

110 TAJEMNICE DWUCHODÓWKI 

Dopiero po ustabilizowaniu się wzruszenia do 

w pewną formę nieaktywnej kontemplacji, jako począ ha 

nieświadomy pogłos pojawiają się pojęcia z kategorii R 

dów, które przelotnie zestawiają pracę z innymi znany 

problemami, oceniając wartości artystyczne i ik, 

ina tej podstawie klasyfikują wartość zadania. e 

już we wzruszeniu, w jego szczytowym punkcie czynni ile 

brały udział, jest to rzecz, w moim. pojęciu, nieodzowna, m 

były zamaskowane i podświadome | nie mąciły, a raczej p 

dniczą linię wzruszenia. © 

e owam, wyrażając Się zrozumiale, moglibyśmy Wz 

nie estetyczne pod wpływem problemu szachowego Taa. 

wić z pełnym poczuciem triumfu Czy, Ó- 

"rzy studiując naturę — odnajdują w niej przy całym boga- 

ctwie niezwykły ład i harmonię. | takie uczucie zwykle bywa 

udziałem znawcy, gdy natknie się na pełnowartościowy utwór 

- szachowy. 
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Rozdział VII 

Wiązania czarnych figur 

Kiedy przechodzimy od prostych motywów strategicznych do złożonych, zmienia się nasz pogląd na temat, konstrukcję i wybór łączenia. Zamiast wiązanki odpowiednio dobranych wariantów widzimy złożony mechanizm zadaniowy, podobny . do układu rekordowych zadań. Na pierwszy plan wybija się” ostro zarysowany ośrodek ideowy, złożony z 2—4 obron za- 
- sadniczych, to jest temat. Teraz, w zależności od ujęcia, jako tło mamy podrzędne warianty z motywami prostymi, które są 
wynikiem bądź świadomego uzupetnienia pomysłu, bądź po prostu koniecznością konstrukcyjną. Zamiast harmonijnej 
współgry odpowiednio dobranych motywów otrzymujemy 
hierarchię z tematem jako wartością nadrzędną. W tych 
wypadkach tematowy wstęp uznajemy za jedynie właściwy. 
Cechą charakterystyczną kombinacji złożonych jest obecność jednej lub kilku baterii najrozmaitszego typu. Współczesna 
kompozycja wiele wniosła nowego do pomysłu «wiązania figur», właściwie można śmiało stwierdzić, że ona nadała dopiero właściwą wagę manewrom. , 

Rozmaite mamy sposoby wiązania: a) biały może się sam 
wiązać, względnie b) być przez czarne wiązany, tak samo czarny c) może się sam wiązać, względnie d) być przez bia- łego wiązany. Podobnie jak w przesłonach, najwięcej możli- wości daje punkt c., czyli mówiąc dokładnie: samowiązanie czarnych figur. | 

Nasz dział należy do najbogatszych złóż tematycznych, nie 
zdziwi nas też wielka ilość zupełnie nieraz samodzielnych 
kombinacji, zaś możliwość łączeń jest tak duża, że omówie-  
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nie wszystkich przekracza ramy ńaszego podręcznika. Dlatego 

ograniczę się do przedstawienia tylko istotnych. motywów, 

które posiadają odpowiednią oryginalność, względnie elasty- 

czność w łączeniu z innymi koncepcjami. Do nich należą: . 

1) samowiązanie zwykłe, 2) przez czarnego króla, 3) mecha- 

nizm Mansfielda, 4) obrona Schifimanna (irzy formy), 5) obrona 

Nietvelta, 6) temat Foschiniego, 7) półwiązanie (rozmaite typy 

1 Gamowiązanie zwykłe. Chociaż nazwałem je zwykłym, 

nie jest ono wcale częste ani proste, dopiero wobec złożo- 

- ności innych tematów staje się mniej skomplikowane. 

[R_M_I_JE_ 
e EE 2 | 
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w 2 posunięciach 

70. C. Mansfield 

i nagr. British Chess 

Magazin 1930 
     

Pobieżny rzut oka na pozycję nr 70 poucza nas,.że jest 

to pomimo prostego ukiadu skomplikowany mechanizm o dwu 

białych bateriach Hb5—Pd5 i Wf1—Sf3 oraz baterii biało- 

czarnej, zwanej związaniem czarnej figury. Bwejako możemy 

podejść do naszego tematu: 1) w pozycji mamy związaną 

figurę, która, uwolniona, wykona pomysi; 2) pozycja zawiera 

tylko białe baierie, a wolna czarna figura — bijąc białą — 

sama się wiąże. . 

Nasz przykład nr 70 przedstawia pierwszy typ konstruk- 

cyjny. Łatwo zauważymy, że dowolny ruch Wcó pozwala na 

stworzenie groźby 2. Hd7:, czyli otwarcie linii białej figury. 

Ponieważ czarny ma wariant odbiokujący Gbt, więc musimy 

zagrać'1. Wc2i, aby nie dopuścić do tej riposty. Wstęp tema- 

towy, gdyż uwalnia związaną czarną figurę i prowadzi, jak 

zwykle w aniybioku, do jednoliiej gry. Jaka jest gra tema- 
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towa? Składa się ona z dwu obron: Gd5 2. Wcóż! | Gf3 
2. wg2+! Uzupełnienie stanowią dwa dalsze odblokowania - Gd3 2. Hd3+ i Gc2 2. Gc2t oraz blokowanie g5 2. Shaż 
z podwójnym szachem i matem. Autor przeprowadził więc 
dwukrotne samowiązanie G na dwu liniach. . . 

Teraz rozejrzyjmy się w konstrukcji: najbardziej interesuje 
nas sposób różnicowania matujących posunięć w ośrodku. 
ideowym; właściwie na wiązanie G powinien wystarczyć 
dowolny ruch Wc2. Czary jednak wiążąc się zabił białą 
bierkę, przez co dwukrotnie uwolnii pola królewskie eć i 35. 
Biały w matującym ruchu musi ponownie zaatakować te pun- 

„ kty, stąd pożądana różnica. Przypominam, że chwyt ten był sto- 
sowany choćby w zadaniu nr 63 przy dorabianiu białych figur, 
a więc w zupełnie innym temacie. Zbadajmy jeszcze wariant 
Gd$ 2. Wcót. Oto zauważymy, że obie pary mają w obronie 
po dwa motywy, antyblok plus wiązanie z uwolnieniem pola 
„królewskiego; otóż w drugim ruchu Wcó wieża wraca na 
swe dawne stanowisko, co nomenklatura angielska nazywa 
«$witchback-theme»; polskiej nazwy dotąd nie ma. Przy 
opracowaniu złożonych tematów. zwykle unikamy szerszej 
pobocznej gry dążąc raczej do ekonomicznego układu. Bar- 
dzo łatwo moglibyśmy wzbogacić zadanie o jedno blokowa- 
nie zmieniając nieco pozycje. Oto np. przenosimy czarnego 

| G na b8 i dodajemy czarnego S na g2. Białego króla prze- 
nosimy na a8, stawiamy na h3 białego piona; wyrzucamy piona 
e5, stawiamy zaś białego Se2. Otrzymujemy wtedy blokującą. 
przesłonę Sf4 2. Sg3+. Ale wtedy mamy na szachownicy o dwa 
S więcej, a temat w gruncie rzeczy nic nie zyskał. Dlatego 
rozszerzanie mechanizmów złożonych przez dodawanie zbęd- 
nych wariantów o prostych motywach nie jest wskazane i dzi- 
siejsze rozumienie kompozycji gorąco zwalcza tę tendencję. 

Natomiast umotywowana poboczna gra nie budzi zastrze- 
żeń; moglibyśmy wprawazie, idąc po tej linii, wyrzucić obronę 
g5 2. Sh4t, stawiając zamiast czarnego piona na gó, białego 
na hS. Z punktu widzenia ekonomii i konstrukcji byłoby to nie- 

-. Dwuchodówka - h . 8  
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dopatrzeniem, gdyż zawsze należy w miarę możności zastąpić 
białą bierkę czarną, ekonomia bowiem odnosi się przede wszy- 

stleim do białego materiału. Poza tym obrona ta wyenacza uzu- 

pełniającą rolę Wfi, która gra nie tylko w wiązaniu po of, 
ale również i w tym pobocznym wariancie, a wspominałem 

już poprzednio, że główną troską konstruktora jest uaktywnie- 
nie strzelających figur bialych baterii, by podporządkowały 
się, choćby w skromnym zakresie, postulatom ekonomii. 

A teraz przyjrzyjmy się dwuchodówce, która temat prze- 
prowadziła woiną bierką, a nie dopiero uwalniana we wstępie. < 

Mat 

w 2 posunięciach 

71. ©. Mensiield 

| nagr. Skakbiadet 1930 . 

  

Niezv.ykle proste wykonanie pomysłu; co należy uznać za 
wyjątkowo doniosłe, biaiy dysponuje: tylko jedną” baterią 
Gc8—Seć, przez co zadanie "zyskało na ekonomiczności. 
Wstęp 1. Sd5! oddaje dwa pola królowi; grozi 2. Se7$. Ko- 
rzyść obron ideowych, czyli wiązań na eć, polega na orygi-. 
nalnym ujęciu znanego nam chwytu konstrukcyjnego. Wheś - 
2. Hh7* | Weeć 2. HbT:k!, Oto pola 14 broni biały dwukrotnie 
przez oba $Ś, bicie jednego z nich w wiązaniu nie pozwała. 
na odejście drugiego, a więc pewna zmiana motywu zada- 
nia nr 70 w odniesieniu do korzyści obrony. Biała bateria WYy- 
stępuje również aktywnie, wedle wskazań ekonomii, w dwu: 
wariantach królewskich Kgó 2. Sef4* i Ke4 2. Scht, Oczy- 
wiście, biały w matującym posunięciu wykorzystuje wiązanie, 
co jest warunkiem zasadniczym; w ogóle brak wykorzystania 
motywu gry czarnej dyskwalifikuje zupelnie pomysł strate- 
giczny. | 
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Klasyczna ta kompozycja ma pewną nowość w porówna- niu z poprzednią dwuchodówką, wprowadza bowiem dwie figury tematowe, a jak zobaczymy później, zadania rekordówe nie pominęły i tej dziedziny dając samowiązanie kilku cząr- nych bierek. Właściwie nr 71 nie ma wcale gry pobocznej, dwa warianty tematowe powiążane ze sobą analogią są zrównoważone grą czarnego króla, która bozwala na maty z wykorzystaniem strzelającej figury z baterii. . 
_ Czarne samowiązanie, jeśli nie ma więcej nad dwie obrony _ ideowe, zwykle bywa łączone z drugą parą silnie spojonych wariantów. Mogą to być, jak w naszym przykładzie, posunię- , «ia królem bądź też inne obrony, warunkiem tyłko zasadni. * "czym jeśt analogia drugiego członu. Czasami udaje się tak zwarte połączenie obu odgałęzień, że stanowią nierozer- walny kwartet, co naturalnie korzystnie wyróżnia ośrodek kompozycji. Najprostszym sposobem takiego wiązania staje się jednolitość manewrów w matującym posunięciu. Kon- strukcyjnie stosunkowo rzadko dają się wykonać podobne realizacje, gdyż cała trudność polega na znalezieniu. moty- wów korzyści obrony, mówiąc prosto: mamy kłopot z właści- wym parowaniem groźby. Problem nr 72 ilustruje nam blaski i cienie tego skomplikowanego zjawiska. 

72. M. Wróbel 

4 wzm. żaszcz, 

Bristol Times 1928 
, Mat 

w 2. posunięciach 

  

Biały rozporządza jedną baterią Hd1—Gd3, kontrolowaną. 
przez dwie czarne figury Ga4 i Sb1; nowością jest tutaj, że 
jedną z figur jest S$ — bierka, której nie możemy przesłaniać, 
podczas gdy w pracy Schillera nr 41 mieliśmy obie daleko- 

g*  
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- bieżne figury. "Wstęp 1. $c3 niezbyt szczęśliwy, chociaż tema- 
towy, stwarza drugą baterię Ga1—Sc3, kontrolowaną również 
przez dwie figury Wa3 i Sb1. Ośrodek kompozycji stanowi 
wzajemna gra kontrolujących czarnych i dwu białych baterii. 
Groźba 2. Wd5+. Teraz tematowe wiązanie, jeśli chodzi o ko- 

_ rzyść obrony, stosuje nowy wariant chwytu, jakim jest zniesie- 
" nie podwójnie atakowanego pola. W pracy nr 71 parowane 

było odejście Sc5, tu matowanie na d5. A więc: Wc3 2. Ha4ż! 
i $c3 2. Gc2t!. Drugie wiązanie ma podobny motyw co nr 41, 
tylko tam po czarnej przesłonie następowała w posunięciu 
matującym przesłona drugiej czarnej bierki, tutaj zaś po wią- 
zaniu. Uzupełniającą parę obron stanowi przesłona Grimshaw 

„na b3: Gb3 2. Sbiż! | Wb3 2. GbTĘ!, znowu motyw z nru 41, 
tylko skomplikowany grą dwu baterii i biciem kontrolującej 
figury zamiast przesłony. Cała trudność uzyskania tej prawie 
równorzędnej pary obron zasadzała się na umotywowaniu, 
dlaczego Wb3 ma być obroną. Dopiero pomysł architekto- 
niczny, jakim jest wiązanie białej figury dającej mata w groź- 
bie, pozwolił na sformowanie tego jednolitego kwartetu o du- 
żych wałorach strategicznych. 

Równocześnie i w tej pracy rzuca się w oczy brak po- 
bocznej gry; obrona Gb5 2. Sb5% umyślnie nie posiada żadnej 
finezji, aby dobitniej podkreślić, że jest to konieczność kon- 
strukcyjna. Ażeby dostatecznie umotywować rolę strzelają- 

z cych figur w bateriach, w grze tematowej trzykrotnie matuje 
H, a raz G, który zresztą gra jeszcze dwa razy wiążąc czarne 
figury. Naturalnie, biały wykorzystuje samowiązanie czarne. 

Już chociażby z naszych pierwszych przykładów widzimy, 
jak niezwykłym bogactwem odznacza: się motyw prostego 
samowiązania czarnych; są najprzeróżniejsze metody wyzy- 

- skiwania wiązań i nie będę podawał dalszych ilustracji, gdyż 
chodzi mi tylko o naszkicowanie zasadniczych linii. Natomiast 

. Zastanawimy się jeszcze nad pomysłową. koncepcją, która | 
znana jest w teorii broblemistyki jako «mechanizm Mans- 
fielda». „e 
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2. Mechanizm Mansfielda to po prostu zastosowanie po- 
mysłu Schiillera w temacie wiązania czarnych figur; okazuje 
się, że motywy ideowo-konstrukcyjne mogą być z pożytkiem 
przenoszone z jednych tematów do drugich, a przede wszyst- 
kim z prostych do złożonych. 

73. ©. Mansfield 
1! negr. Świat Szachowy 

1930 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Niezwykle prosta pozycja z jedną białą baterią; choćby 
nawet po kilku naszych przykładach możemy stwierdzić, że . 
angielski mistrz należy do najbieglejszych architektów pro- 
blemu szachowego. Tematowy wstęp 1. GhS! oddaje wolne 
pole królewskie c2 i stwarza drugą baterię. Ośrodek pomysłu 
tworzą dwa czarne samowiązania:-Hg4 2. Gb4ż i Wg4 2. Gg5+. 
Manewr ma więc następującą treść: W obronie czarny wiąże 
jedną ze swych dalekobieżnych figur, co wykorzystuje biały, 
wyłączając drugą. Groźba 2. Se3t, gra drugiej baterii; pięk- 
nym uzupełnieniem jest wariant Kc2 2. Ge1+ i tworzy się nie- . 
spodzianie trzecia biała bateria, co uznamy za godne uwagi 

"w tak prostym i ekonomicznym układzie. Mechanizm Mans- 
fielda zyskał pełne uznanie kompozytorów, pojawia się on . 
często jako najlepszy bodajże wykładnik konstrukcyjny 
w kompleksie czarnego samowiązania. Po takim ogólnym 
wstępie, który wprowadził nas w nową dziedzinę możliwości 
strategicznych i zapoznał z ogólnym charakterem wiązań — 
przejdę do zdobyczy bardziej wartościowych, jakie wniosła 
współczesna twórczość. m 
"3. Obrona Schiffmanna. Dotąd kompozycje na temat wią- 

zań, jeśli chodzi o umiejscowienie idei, cały ciężar pomysłu 
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składały na szkodliwość obrony czarnych; matujące posunię- 
cie, chociaż miewało czasami motywy uzupełniające, nie było 

elementem równorzędnym, ale tylko towarzyszącym. Tworze- 

nie nowych złóż ideowych w obecnym stanie kompozycji po- 

lega głównie na rozszerzeniu terenu akcji i zastanowieniu 

się — czy możemy pogłębić, względnie dać nowość rozcią- 

gając ideę na inne człony, a więc groźbę lub matujące. po- 

sunięcie.. 

Ta metoda pozwoliła wybitnemu mistrzowi rumuńskiemu 

na zaprezentowanie oryginalnej koncepcji, która słusznie nosi 

jego nazwisko i jest, nie tylko moim zdaniem, ale i wielu 

innych teoretyków, jedną z największych zdobyczy ostatnich 

czasów. W roku 1927 mało jeszcze znany kompozytor otrzy- 

mał nagrodę na konkursie Angielskiego Związku Probiemistów 

za oryginalny pomysł, który zwrócił powszechną uwagę. Nie 

. zapominajmy, że był to krótki okres pewnego rodzaju ideowej 

depresji i zawodowi pesymiści przepowiadali zbliżającą się 

- śmierć dwuchodówki, gdyż wedle ich zdania istniała całko- 

wita niemożliwość uzyskania względnej choćby nowości, zaś- 

gadulstwo na stare tematy nie dogadzało widać ich ambicji. 

74. J. A. Schiffmann 

Il nagr Brit. Chess 

Probl. Soc. 1927/28 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Naprawdę interesujący układ z jedną białą baterią Wg4— 

Pe4, klłwa. razy kontrolowaną przez czarne. Tematowy wstęp 

1. Gg1! nie tylko oddaje królowi pole e5, ale stwarza równo- 

cześnie drugą baterię. Grozi 2. f4+, czyli przesłona białej ba- 

terii, co stanowi pierwszy człon ideowy. Obrony polegają na 

trzykrotnym czarnym samowiązaniu: He4 2. Hfót, Se4 2. Hat 

| 
i 
Js 
| 
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i de4 2. (ECA Zastanówmy się teraz nad korzyścią obrony gdyż . 
wtedy otrzymamy definicję. Dlaczego czarny się wiąże? - | , Definicja nasza brzmi: W groźbie biały matując przesłania linię działania własnej baterii. W obronie CZAIMY sam się wiąże na linii działania tej baterii, licząc na te, że biały przesłaniając baterię — uwolni ją, czyli samowiązenie czarne, jako obrona 
„przed białą przesłoną. , 

Parowanie groźby uznamy za bardzo ukryte i głębokie, ' 
a tym samym i problemowe. W zadaniu nr 74 widzimy trzy 
tematowe wiązania, oczywiście możemy otrzymać i większą 
ilość wiązań, gdyż mania rekordów nie ominęła żadnego cie- 
kawszego tematu. 

. Teraz przejdźmy do rozważań konstrukcyjnych i zbadajmy 
ich założenia. Wiemy, że temat stanowi wzajemna gra dwu 
białych baterii, Przykrycie jednej baterii przesłania drugą 
w groźbie. Jak możemy motywować białą przesłonę? są trzy 
główne możliwości: 1) musimy łapać wolne pole królewskie, 
znany. nam chwyt konstrukcyjny, pomysłowo przeniesiony 
z ebreńy do groźby; 2) przesłona czarnej figury kontrolującej 
baterię w groźbie, np. gdyby w naszym przykładzie przenieść 
czarnego Gf8 na hó; wreszcie 5) bierka, odsłaniająca groż- 
bową baterię, ma tylko jedyne pole wolne, które powoduje 
tematową przesłonę. Zdaje mi się, że to będą wszystkie 
chyba motywy groźby, a w każdym razie dla konstrukcji naj- ważniejsze. | | 

Znamy już istotny walor korzyści obrony, gdyż, co jest sto- 
sunkowo rzadkie, w korzyści leży istota kombinacji; zbadać 
nam tedy należy jeszcze szkodliwość obrony, czyli różnico- 
wanie posunięcia matującego, gdyż ono naświetla charakter 
Szkody. występują tu dwa względnie trzy motywy: 1) zwolnie- 
nie pola, na którym biały zamatuje (pole f6, chwyt powtarza- - 

. jący się często w rozmaitych tematach), 2) zwetnienie linii 
zajętej przez czarne (linia a1—d4), co jest nowym ujęciem, 
wreszcie 5) otwarcie linii białej figury, która zabierze wolne 
pole (e5), przez co następuje zwykle modyfikacja groźby.  
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Zauważymy, że te główne chwyty konstrukcyjne powtarzają 
się ustawicznie w rozmaitych odcieniach. 

Lata 1928—1931 to okres interesujących badań nad możii- 
, wościami strategicznymi obrony. Z bogatej literatury podaję 
jeszcze jeden przykład ilustrujący dalszy rozwój tematu. 

Mat 
w 2 posunięciach 

75. K. Hannemann 

| nagr. Skakbiadet 1929 

  

  

Na rozwój tematu składają się zwykle trzy czynniki: 1) uzy- 
skanie większej ilości gier ideowych; 2) wynalezienie nowego 
połączenia z innym pomysłem; 3) stworzenie nowego mecha- 
nizmu problemowego, względnie nowego zupełnie chwytu 

- konstrukcyjnego. a | 

Już wstęp 1. Wb4! wskazuje na połączenie obrony z sza- 
chami białemu królowi. Groźba 2. c4+. Temat stanowią dwa 
samozwiązania: Hd4 2. Ha8+.i Sdąt 2. Sf7+!. Uzupełnienie dają 
obrony: Sc5t.2. d5* (przesłona) i fe3 2. c3+ (blokowanie przez 
przesłonę). 

Przeprowadźmy dokładniejszą analizę koncepcji architekto- 
nicznej. Groźba optycznie ta sama co w zadaniu nr 74, ale 
technicznie inaczej motywowana. Autor posługuje się chwy- 
tem trzecim, wprowadzając ciekawą innowację, jaką jest wy- 
bór między ruchem c3 i c4. Pierwszy ruch z powodu przesłony 

_Waś i zwolnienia pola e3 jest nieaktualny. Motyw szkodliwości 
w obronie Hd4 znany, to 1. punkt, czyli zwolnienie pola, na 
którym biały matuje (pole a8). Natomiast po Sd4t, to pomy-- 
słowa wariacja punktu trzeciego, otwarcie nie tylko linii, ale 
i baterii, która musi zasłonić króla przed szachem. Wreszcie 

i
i
i
,
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jeszcze jedna nowość konstrukcji wspierająca ekonomię. Oto 
zwykle w kompozycjach tego typu bateria główna, na której 
się wiąże czarny, jest niema, czyli nieaktywna. Autor wykorzy- 
stał ją w grze uzupełniającej po Sc5t, i mat (2. dSF), jaki 

- daje Wb4 — ożywia jednolitość akcji na czwartej poziomej. 
Nadmienię, że niewiele mamy prac, które wprowadzają ten 
wartościowy chwyt konstrukcyjny. | 

Omówiłem obronę Schiffmanna w jej zasadniczym kształ-. 
cie, zwanym w teorii typem I, ale dalsze studia wynalazły - 
nowe podejścia, które zarejestrowano jako typ Ii HI. 

Typ II obrony polega na zupełnie nowym mechanizmie, 
w pozycji czarna tematowa figura jest już związana, a nie 
jak w typie I, gdy wiąże się dopiero w obronie. Nadaje to: 
zupełnie odmienny charakter strategii, co objaśnia dwucho- 
dówka nr 76. 

76. K. A. Ł. Kubbel 

HI nagr. Brisbane Courier 

1929 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

Po wstępie 1. Se7!, który oddaniemi póla e7 umniejsza 
nieco słabość otworzenia białej baterii na ósmej poziomej, 
„mamy tematową groźbę 2. Gdót, znany nam mat Goetharta. 

. Uwolniona figura, ze względu na przesłonę skośnej d5—a8 
przez Sb7, nie może parować mata. Rozpatrzmy motyw obrony 
Hd7! 2. Scó+. Oto czarny przesuwa H po linii wiązania w na- 
dziei, że w groźbie nastąpi ideowe uwolnienie, motyw ściśle 
odpowiadający definicji obrony Schiffmanna. Ponieważ uży- 
skanie więcej jak dwu tematowych gier w typie II jest nie- 

-możliwe, autor połączył obronę z anty-Goethartem, a więc 
$dó 2. Wd7% (przesłona). Czy tę obronę należy uznać za 
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czystą? Przecież $ nie tylko odsłania linię, ale równocześnie 

sam uwalnia H. Jestem skłonny uznać ją za czystą, gdyż po 

Sd6 2. Gdót? właściwie tylko odsłona linii paruje groźbę, 
jako że czarna figura jest bita. Naturalnie przesłona nie jest 

złożona, jak w nrze 55, gdyż w groźbie nie wykorzystujemy 

związania H. Drugi wariant $e5! 2. Ha5$! to anty-Goethart, 
który w szkodliwości zamienia się w Gamage'a. A zatem bar- 
dzo oryginalne połączenie różnorodnych elementów strate- 

„ gicznych w ekonomiczny organizm problemowy. 

Na marginesie kompozycji, w związku z obecnością Gf7, 

wyłania się kwestia natury dogmatyczno-estetycznej. Nie po- 

trzeba zbyt głębokich badań, by- się przekonać, że Gf7 może 

być zastąpiony przez białego pioną: chodzi tyłke: o obronę: 

pola e8 Postulat ekonomii zaleca, by zawsze stawiać słabszą 

figurę zamiast silniejszej, gdy nadarzy się sposobność. A prze- 

cież w zadaniu nr 76, jak i w nrze 23, stoi G zamiast piona. Co 

spowodowało odstępstwo od zasady? Wyjaśnienie łączy się 

z kwestią wpływów czeskiej szkoły problemowej, która zasto- 

sowała ciekawą metodę pojmowania ekonomii. Wspomnia- 

łem o tym przy omawianiu zasad ekonomii, rzecz tę rozwinę 

"szerzej w dziale trzychodówki, tutaj wystarczy takie stwier- 
dzenie: . 

Czeska szkoła, budując koncepcję wzorowego mata, żą- 

dała, by w siatce matowej brały udział wszystkie figury. Wy- 

_jątek zrobiono dla białego króla i pionów. Zasada zupełnie 

słuszna, ale dalsze wnioski pojęto dość dowolnie. Oto — po- 

nieważ piony były z natury swej mniej ekonomiczne — za- 

częto dążyć do budowania problemów bez białych pionów; 

idąc konsekwentnie należałoby wyrzucić i białego króla, ale 

wtedy otrzymalibyśmy niemożliwą pozycję. Stąd puryści, nie- 

kiedy niesłusznie, zaczęli interpretować tę zasadę i gdzie się 

dało, stawiali figurę zamiast biatego piona, przekładając ze- 

wnętrzną formę nad istotne zrozumienie zasad ekonomii. Te 

dwie prace wskazują, że należy ostrożnie posługiwać sie * 
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formułkami kodeksów estetycznych, a przede wszystkim ba- 
dać samodzielnie swój stosunek do założeń ekonomii. 

Typ IH obrony to czarny król w roli tytułowej, kombinacja 
jeszcze rzadsza niż poprzednia klasa obrony. Bodaj że pierw- 
sze zadanie tego rodzaju publikował G. J. Nietvelt, Revista 
de Sah 1928 r., ale tylko z jednym wariantem tematowym. 
Problem nr 77 wykazuje zdwojenie tego oryginalnego mo- 
tywu. 

77. M. Adabaszew 

Pochw. Szachmatny Łistok 

1929 

Mat 

w 2 posunięciach « 

  

Piękny wstęp tematowy 1. Sd5! oddaje dwa ważne pola 
królowi. Groźba 2. Sef4ż+ przesłania linię a4—h4. Teraz WYy- 
stępuje na scenę czarny król w wariantach Kc4 i Ke4. Co 
jest korzyścią obrony? Związanie czarnej figury w złudnej 
nadziei, że ruchem 2. Sef4t? biały uwolni związaną bierkę 
(definicja obrony Schiffmanna). Na Kc4 nastąpi 2. Sdb4F, a na 
Ke4 — 2. Sed4+. Przyjrzyjmy się jeszcze różnicowaniu matują- 
cych posunięć. Po Kc4 2. Sb4+, a nie 2. Sf4+? i Ke4 2. Sd4t, 
nie 2. Sf4::?, gdyż wtedy nastąpi uwolnienie czarnego G. Wy- 
bór zaś prawidłowego ruchu, to znowu znany motyw chwyta- 
nia wolnego pola królewskiego. i 

Jak już wspomniałem, waga każdego chwytu konstrukcyj- 
nego — począwszy od mechanizmu, skończywszy na dro- 
biazgach — zależy od częstotliwości, z jaką się powtarza 
w rozmaitych tematach. Mechanizm Mansfielda może być rów- 
nież zastosowany w obronie Schiffmanna, jeśli go zaopa- 
trzymy w tematową groźbę. 
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78. L. A. Isajew 

Bristol Times 1929 , 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

Biała bateria Wh4—Se4, kontrolowana przez dwie czarne 

figury, stanowi ośrodek mechanizmu Mansfiełda, zaś dwie dal-- 

. sze baterie są koniecznością ideową obrony Schiffmanna. 
- Dobry wstęp 1. Ha5! oddaje pole c4 królowi. Groźba 2. Se5+ 

z motywem iapania wolnego pola królewskiego. Tematowe 

obrony to czarne samowiązanie w oczekiwaniu na uwolnie- 

nie. Szkodliwóścią obrony jest związanie, co pozwala białym 

na wykluczenie drugiej bierki: Hf6 2. Sf2t, Wić 2. Sg5+. Uzu-- 

pełniającym wariantem będzie ruch królem Kc4 2. Sd2+ i po 
. raz trzeci mat z tej samej baterii. 

Omówiona przez nas obrona wykazała dużą żywotność 
i elastyczność, a nadto stała się zarodkiem nowego ujęcia, 
jakim jest obrona Nietvelta albo temat białego H.. 

4. Obrona Nietvelta tak się ma do obrony Schiffmanna, 
jak Goethart do Gamage'a. W paradzie Schiffmanna ideową 
groźbę stanowi przesłona białej baterii, u Nietvelta po prostu 

odejście strzelającej figury, cała reszta identyczna. Niewątpli- 
wie belgijski mistrz wprowadził znaczne uproszczenie, gdyż 
wyeliminował baterię stwarzającą groźbę, ale w konsekwencji 

pomysł stał się bardziej prozaiczny. Nie znaczy to wcale, aby 

temat był nieinteresujący, owszem, pozwala na uzyskanie zna- 

cznie większej ilości wiązań, ale brak mu momentu zasko- 

czenia, jest z natury swej monotonny i niechętnie wchodzi - 
w związki z innymi motywami strategicznymi. Cechą charakte-. 
rystyczną kombinacji jest rola H, który kontroluje wiązania: 
czarnych figur na polu tematowym. Pierwszy przykład publi- 
kowany był w sierpniu 1928 r. 
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79. G. 7. Nietvelt 

Tijdsch Ned. S. B. 1928 
- Mat 

" w 2 posunięciach 

  

Po tematowym wstępie 1. He1, który tworzy baterię, grozi 
2. Hc3+ z odejściem strzelającej figury. Oczywiście, każde - 
wiązanie czarnych na polu e4 paruje groźbę, a więc: He4 
2. Sf3+, We4 2. Sg4t, Se4 2. Gc7$. Konstrukcyjnie zadanie. 
nie stoi na wysokim poziomie, przede wszystkim bardzo 
wątpliwą wartość mają takie piony, jak b4, d7, f6, g7; jest 
to po prostu załatanie dziur w sposób najbardziej prozaiczny. 
Przypuszczalnie chodziło autorowi o prawo pierwszeństwa, 
więc pierwszą poprawną realizację posłał do druku. Kon- 
strukcyjne wykonanie pomysłu nie nastręcza zbytnich trud-- 
ności. 

Oto na liniach dalekobieżnych figur wyszukujemy pola ma- 
towania, które będą aktualne w chwili związania figury. Przy 

użyciu skoczka musi nastąpić równoczesne otwarcie linii — 
i to stanowi zasadniczy chwyt konstrukcyjny obrony Nietvelta. 

Z biegiem czasu powiększano ilość gier tematowych, re- 
kord, o ile się nie mylę, wynosi sześć obron ideowych, ale 
maniera konstrukcyjna pozostała bez zmiany, co zniechęciło. 
rychło twórców. Łączenie z innymi motywami natrafia na liczne 
trudności i w stosunku do nich daje proporcjonalnie średnie 
walory artystyczne. Jak można właściwą tematowi monotonię 
„ożywić innymi środkami, wskazuje zadanie nr 80. 

Wstęp 1. Hg4 (nie 1. Hh4) tworzy tematową baterię. Prze- 
ciw groźbie 2. Hg1+. występują dwa czarne samowiązania 
We4 2. Seóż i $e4 2. Wd7ż, Chwyt konstrukcyjny identyczny 
jak w poprzedniej pracy. Ale dotąd większość przykładów 

. traktowała białą baterię wyłącznie jako konieczność dla sa- 
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| 80, M. Wróbel 
1 wzm. żaszcz. 

Szachmatny Listok 1928 

Mat 

'w 2 posuniąciach 

ać 
LE
 

  

mozwiązania. Tu po raz pierwszy tematowa bateria występuje 

aktywnie, co podnosi walor ekonomii. Oto w obronie Sf5 

2. e5f występuje znany nam mat Goetharta, który równo- 

cześnie wskazuje, dlaczego nie można grać we wstępie. 
1. Hh4. Ten sam skoczek stwarza jeszcze jeden wariant: $c4 

2. Sb3* (blokowanie przez przesłonę). 
'Na zakończenie tych krótkich wywodów nadmienię, że 

szczegółowy opis oraz liczne przykłady podaje artykuł Niet-- 

velta pt. «Temat białego hetmana», publikowany w belgijskim 
miesięczniku «l'Echiquier» 1929 r. NE 

Zadania rekordowe nie pominęły i tej obrony, która da- 

wała wdzięczne pole do popisu. Do najlepszych osiągnięć 

należy problem nr 81, dający pięć obron tematowych przy 

pewnych modyfikacjach ustalonego chwytu konstrukcyjnego. 

81 S$. 8. Lewmann 

V nagr. Prawda Wostoka 

i 1928 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie: 1. Wa4!, grozi 2. Hc3*. Teraz na polu d5 

czarny wiąże się pięciokrotnie: Hd5 2. We4$, Wa5 2. Gc7t, 
Sed5 2. Gfó*, Sfd5 2. f4*, ed5 2. Sc4f. W kompozycji zasto- 
sował autor'5 chwyty konstrukcyjne: 1) proste matowanie na 
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linii dalekobieżnej figury (pole e4), moment zasadniczy; 
2) otwieranie linii b8—e5 i d8-—h4 (pole d6 i f6); wreszcie 
nowy: 5) opuszczenie punktu przez figurę z matem na tym 
polu (f4); 4) otwieranie bezpośrednich linii białych figur ata- 
kujących pola królewskie (f5) po ed5, chwyt przeniesiony 
z obrony Schiffmanna, nr 74 (po de4) z drobną modyfikacją, 
gdyż tu chodzi o podwójne atakowanie, podczas gdy tam biały 
iapał wolne pole. | 

Jak już wspomniałem, w zadaniach rekordowych musimy 
stosować wielką ilość rozmaitych podejść konstrukcyjnych, 

aby uzyskać możliwie dużą ilość obron tematowych. Trzeba 
przyznać, że autor pracy nr 81 ładnie rozwiązał kwestię układu; 
trafnie wyczuł charakter tematu i przeprowadził złożoną kom- 
binację, nie naruszając postulatów ekonomii, a to już jest du- 
żym osiągnięciem w dziedzinie rekordów. 

5. Femat Foschiniego. W roku 1929 młody kompozytor wło- | 
ski Foschini wpadł na bardzo oryginalne połączenie kilku zna- 
nych motywów. Koncepcja okazała się wartościowa i tematyka 
otrzymała nowy materiał do rozważań. Pierwsza dwuchodówka 
pojawiła się w sierpniu 1929 r. 

82. E. Foschini 

Tijdsch. Ned. Sch. 1929 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

Najpierw przyjrzyjmy się rozwiązaniu. 1. Sc8l — 2. Wisź. 
Temat: Ki7 2. Ge3t! i Kf5 2. Gd4ti. W bocznych odgałęzie- 
niach gra bateria jeszcze dwa razy: Wh4f 2. Gh4$ | e4 
2. Gd4t, Jaka będzie definicja -tematu? Czarny krół ma dwa 
wolne pola; stając na nich wiąże jedną z dwu własnych figur, 
które kontolują białą baterię. Wykorzystuje to biały, który 
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| wyłącza drugą niezwiązaną czarną bierkę. Mówiąc prosto, 

„mamy tu znany nam mechanizm Mansfielda, nowość polega 
tylko na roli króla, który wchodzi pod wiązanie, gdy w pro- 

totypie wiązały się inne czarne bierki. Pokazuje się więc do- 
bitnie na tym przykładzie, że utworzenie choćby jednego no- 

wego szczegółu nadaje zupełnie nowy charakter kombinacji. 
Konstrukcyjnie rzecz przedstawia się również interesująco. 

Temat zmusza nas do użycia przynajmniej jednej. białej ba-. 

terii i dwu biało-czarnych, które będą wiązane. Oczywiście 

tematowy. wstęp, który odda królowi dwa pola, ideowe, na- 

leży do rzeczy więcej niż pożądanych. W pozycji zadania 

bierki, kontrolujące białą baterię, są swobodne, chociaż cza- 

sem zdarza się, że jedna z nich jest już związana, co ozna- 

cza znaczne spłycenie kombinacji i trzeba się tego wy- 

strzegać. | . » 

Pomysł Foschiniego znalazł uznanie u kompozytorów wło- 

skich i radzieckich, możemy zanotować sporo dwuchodówek 

w latach 1929—1932. W roku 1931 miesięcznik szachowy - 

«L'ltalia Scacchistica» ogłosił specjalny konkurs tematowy, 

aby naświetlić możliwości i zasięg pomysłu. Okazało się, że 

temat należy do bardzo wdzięcznych kombinacji, daje się 

łączyć z innymi i przy odpowiednim postawieniu mechanizmu 

odznacza się rzetelnymi walorami artystycznymi. Wartościową 

ilustracją okaże się zadanie nr 83 wybitnego włoskiego mi- 

strza A. Mariego, który na specjalnym konkursie otrzymał 
I nagrodę. 

Met 83. A. Mar ' ; 
4 nagr. L'italia Scacchi- . w 2 posunięciach 

stica 1931 
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-— Warto dokładniej zapoznać się z pracą o mistrzowskiej 
konstrukcji i wyciągnąć pewne ogólne wnioski. Po wstępie 

1. GH grozi 2. Seż$. Teraz wchodzi na scenę król i przedsta- 
wia ośrodek ideowy: Kes 2. Sbąń i Kb3 2. Se7$, Trzy inne 
warianty dopełniają całości: Wbót.2. Sbóż, e6 2, Wb4F | Sd5 
2. Heil , | a 

Opracowanie tematu przeprowadzono rzeczywiście pomy- 
słowo. Przede wszystkim trochę szablonowy pomysł umie- 
szczenia dwu wolnych pól na jednej linii został zmieniony 
(pola b3 i c5). To zmusiło autora do wprowadzenia dwu bia- 
łych baterii przykrytych jednym Sd5. Następnie trzeba roz- 
wiązać kwestię dwu figur wiążących Wbó i Gfe, aby nie grały 
tylko w jednym tematowym wariancie. Ba tego celu służy po- 
boczna gra, w jedynym wypadku uzasadniona w złożonych 
tematach. Nie uważamy jej wtedy za niepotrzebną doczepkę, 

„ ale za wyraz postulatów ekonomii. Poza tym jeszcze druga 
' różnica między obu zadaniami. Oto Mari wprowadza umoty- 
wowaną interpretację idei, stosując zamiast przesłony bicie 
drugiej bierki. Oryginalność ujęcia podnosi jeszcze rola 
piona e7, który doszedł do roli figury kontrolującej baterię, 
co zdarza się bardzo rzadko. Wreszcie poczytamy za walor 
samozwiązanie czarne po Sd5, tak że ze względu na pokre- 
wieństwo ośrodek pracy powiększa. się o wartościowy wa- 
riant. Całość zrealizował autor używając bardzo oszczędnie 
zarówno białych jak i czarnych figur, czym dowiódł swej 
wysokiej umiejętności w dziedzinie konstrukcji. Naturalnie : 
w tym ujęciu wstęp tematowy nie był możliwy do przepro- 
wadzenia, gdyż nawet jeśliby można zaprojektować oddanie 
dwu wolnych pól, co nie jest łatwe, nie można by się uchronić 
od ubocznych rozwiązań. | | | 

6. Rola czarnego króla w samozwiązaniu czarnych nie ogra- 
nicza się tylko do tematu Foschiniego, zadanie nr 17 w inny 
sposób ujęło aktywność czarnego króla. Teraz chciałbym omó- 
wić kompozycję, która podaje oryginalne zdwojenie tego 
efektownego motywu, jakim jest wiązanie dwu czarnych 

Dwuchodówka " ' u 9 
+  
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figur. Trzykrotne przeprowadzenie kombinacji 'nie będzie 

chyba prędko prześcignione. . . 

84. R. Cofman 

f nagr. Niem. Robot. Zw. 

1932 

Mat 
, w 2 posunięciach 

  

Ciężka pozycja —— jak' często w zadaniach rekordowych. 

Doskonały tematowy wstęp 1. Hd7i! oddaje krółowi trzy '* 

wolne pola. Grozi 2. Hdót. Parowanie groźby identyczne jak 

w dwuchodówce Segersa, to jest odsłona czarnej bierki; ten 

chwyt w odniesieniu do korzyści obrony. uważam za najprostszy 

przy realizowaniu większej ilości wiązań przez ruchy K. Ośro- 

dek ideowy tworzą obrony: Kd5 2. Wc5+! (skryte wiązanie Sb3 

i Pdó), Kf6 2. Sg4t (wiązanie W i $) i Kf4 2. Sd3+ (wiązanie 

G i 5). O ile mi wiadomo, jest to jedyna realizacja tego 

trudnego rekordu, dlatego nieco liberalniej traktujemy małą 

aktywność wiążących figur. Poza grą główną i groźbą nie 

mamy żadnych dopełniających wariantów. Gdybyśmy teraz 

chcieli nakreślić ogólną linię i wytyczne, konieczne, w pra- 

cach z czarnym królem jako figurą tematową, to nasuwają 

się następujące wskazania: Wiemy, że K może występować 

w rozmaitych kombinacjach i szczegóły nabierają wtedy 

innego znaczenia. Ogólnie jednak 1) należy dążyć do tema- 

towego wstępu oddającego pola królowi; 2) najprostszą 

obroną staje się odsłona czamej figury; 3) przy różnicowaniu 

posunięcia matującego, jeśli ten chwyt jest potrzebny, naj- 

łatwiejsze motywowanie polega na uwzględnieniu roli nowych 

pól królewskich. Szczegółowe rozpatrzenie punktu 3 poda 

rozdział pt. «Strategia matującego posunięcia». . 

Zanim przejdę do omówienia szczególnego sposobu wią:   
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zania czarnych figur, zwanego «półwiązaniem», można by dia 
ilustracji zaprezentować naprawdę wyśrubowany rekord pię- ciokrotnego wiązania czarnego H. Wiadomo jest ogólnie, że więzanie tak ruchliwej bierki jak H należy do ciężkich za- 
gadnień, dlatego zwykie konstrukcja pracy posiada niedo- 
kładności i defekty. Mogliśmy to zaobserwować badając 
układ problemów nr 49 i -50. Pomysł jednak i umiejętność: 
uzyskania większej ilości ideowych obron z nawiązką wyrów: 
nuje ułomności architektoniczne. . 

"Zdarzają się jednakże rzadkie wyjątki, które osiągają re- 
kord w nienagannej formie: znamy już takie przykłady, jak 
nr 21 lub 32. Do nich należy również zaliczyć przepiękną 
dwuchodówkę nr 85. - , | 

85. R. Cofman 

li nagr. isajew-Memorial 

1933 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Doskonały wstęp 1. Sf1! oddaje dwa pola królowi, ata- 
kując równocześnie pole e3, co stwarza groźbę 2. S$d4t 
Niezwykle bogaty ośrodek ideowy stanowią obrony z pięcio- 
krotnym wiązaniem czarnego H, w tym trzy razy przez króla. 
Ke4 2. S5e3ł! (nie 2. Se7+? z powodu uwolnienia H), Kf4 
2. Se7+! (przesłona W o charakterze manewru Foschiniego), 
Ke2 2. Sftg3t! Dwie dalsze gry to samowiązanie posunięciami 
H. — Hf5 2. Hh5$ż (odsłona linii białej W i G) i Hf4 2. Sh4t. 
Dual po Hfó 2. Sh4ż i Hh54 bez większego znaczenia. 

„Do ogólnych motywów przy aktywności czarnego króla 
dochodzi jeszcze jeden punkt wydedukowany z ostatniego 
problemu. Oto drugą prostą obroną przed groźbą staje się 
odejście spod wykonującej groźbę baterii. Przy różnicowaniu, 

i 9". 
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wzgiędnie motywowaniu posunięcia matującego, zastosował o 

auter chwyt podany w punkcie 3, przy czym rolę nowych pól 

królewskich pojął jako chwytanie punktów ucieczki (pola. 1. 

i d5). 

Jeśli chodzi o ekonomię, to z wyjątkiem pasywnego Ga8, 

który motywuje wariant Kf4 2. Se7+, wykorzystanie białych sił. 

jest zupełnie odpowiednie. 

Na marginesie drobna uwaga: dotycząca ogólhego plano- 

wania złożonych mechanizmów zadaniowych. : Już chociażby 

z dotychczasowych rozważań i przykładów zauważyliśmy, -że 

współczesny pomysł strategiczny często korzysta z jednej 

_ „lub większej ilości baterii. Ponieważ ilość materiału jest ogra- 

niczona, stwarza się, jak w nrze 83 lub 85, dwie baterie prze- 

sionięte jedną bierką. Taką: konstelację proponuję nazwać 

«baterią sprzężoną»; ułatwia. ona konstrukcję skomplikowa- 

nych motywów, gdyż oszczędza jedną bierkę, której możemy 

użyć do ińnych celów. 

„7. Półźwiązanie. Bardzo dziwną baterią. jest kompleks 

zwany półzwiązaniem. Oto. między czarnym królem a ataku- 

„Jjącą go dalekobieżną figurą są umieszczone dwie czarne 

- bierki. Jeśli jedna z nich w obronie opuści baterię, nastąpi . 

"mat z wykorzystaniem związania diugiej figury. Temat jest 

niesłychanie bogaty, tylko proste wyliczanie wskaże mecha- 

niczne możliwości; możemy bowiem. w 'mechanizmie użyć. 

wszystkich bez wyjątku figur, a więc 28,-2G, 2. W, 2.PiH 

w najrozmaitszych kombinacjach zarówno na „prostych liniach 

jak i skośnych. Następnie możemy ustawić obie figury tuż przy 

królu bądź z dala od niego, albo dwie tematowe bierki przy 

sobie lub w oddaleniu. Widzimy, że już sam układ dozwala 

"na dużą rozmaitość rózplanowania złożonej baterii. .- 
Sam pomysł nie należy do zbyt nowych, po raz pierwszy 

drukował taką dwuchodówkę A. Kempe w «Casels Family Pa- 

per w r. 1855 oraz. 1. M. Brown w «American Chess Nuts» 

w r. 1868. Zadania te mają bardzo niewiele strategii właściwej 
„ półzwiązaniu i są brzydkie'i nieciekawe, gdyż brak im odpo- 

mę
 

__ stępuje przygotowana gra 2. Se5$. Piękny wstęp 1. Wd5! 

nr 86. 

  

WIĄZANIA CZARNYCH FIGUR 133. 

wiedniego wyzyskania szkodliwości obron czarnych. Półzwią- 
zanie w połączeniu z prostymi motywami, jak przesłony i blo- 
kowania są, według twierdzenia A. Ć. White'a w książce pt. 
«Good Companion Two-Movem», rzadkością w dwuchodów- 
kach sprzed 1910 roku. Zresztą nazwę half-pin (półzwiązanie) . 
stworzył C. Mansiield dopiero w 1915 roku, od tego też czasu 

. datuje się ten kompleks „strategiczny, którym. obecnie się. 
, zajmiemy. 

Co to. jest półzwiązanie - i co nowego wnosi do kombi-- 
natoryki, wyjaśni nam bardzo prosty w układzie problem 

86. A. Mari 
ł nagr. Lo Scacchistica | 

1921 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

W pozycji zadania widzimy. dwie baterie! 1) białą Hc8—Sd7 | 

i 2) zwaną półzwiązaniem W—G S'K. Prócz tego na Kf7 wy-. 

oddaje drugie pole królowi i stwarza groźbę 2. Sg5+. Tema- 

towy ośrodek zawiera trzy obrony: Gd5 2. Se5+! (związanie 

$dó i blokowanie wolnego pola), Gd7 2. Hg8+ (wiązanie S 
i blokowanie) i St7 2. Sdfóż! (związanie G i blokowanie wol- 

- nego pola). Jednakie motywy szkodliwości nadają pracy zwar- 

tość i jednolitość. Po Kd5 2. Sbót i Kf7 2. Se5+ biała bateria 

strzela 4 razy, przy czym po Kd5 biały Ghi okazuję się po- - 

trzebny, co nadaje tej figurze większą ekonomiczność. 

. Ponieważ w temacie występuje wykorzystane wiązanie 

obu głównych figur, mówimy o pełnym półzwiązaniu; jeśli 

, przeprowadzimy wiązanie tylko jednej figury, wtedy mamy 
częściowe półzwiązanie. Naturalnie, zawsze dążymy do peł- 

„ nego wyzyskania, co jest w zgodzie z postulatami ekonomii  
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Przy budowaniu zadań z półzwiązaniem podstewą jest 

szkielet (w naszym przykładzie cztery bierki na szóstej po- 

ziomej) i zawsze wychodzimy od niego, jako od bazy kom- 

binacji. Według dawnych i znanych nam wskazań ilość te- 

matowych obron zależy od ilości różnych posunięć matu-. 

jących, podobnie jak w blokowaniach czy przesłonach. 

Co jest istotą motywowania ruchów matujących? Znany 

nam dobrze chwyt, jakim jest łapanie wolnych pól: królew- 

skich d5 i 7. Szkodliwość zaś opiera się na podwójnym ma- 

newrze, to jest wiązaniu czarnej figury plus blokowanie. 

Czasami koncepcja nie pozwala na uzyskanie pełnego 

półzwiązania, co się często zdarza w zadaniach, gdy figury 

w baterii znajdują się w znacznym oddaleniu od siebie. Ten 

wypadek przedstawia praca K. Grabowskiego, wybitnego 

polskiego kompozytora dwuchodówek, mistrza starszego po-. 

kolenia. 

87. K. Grabowski 

IM nagr. Good Comp. 

1916/11 

Mat 
w2 posunięciach 

  

Kompozycja Grabowskiego świadczy, że i złożone mo- 

tywy strategiczne dają się przedstawić w prostej formie. 

Po 1. $e7 i groźbie 2. Sgót+ występuje do akcji półzwiąża- 

nie w dwu wariantach ańalógicznych: Wg3 2. Hast i Wcó 

2. Wds% (wiązanie S$ i czarna przesłona). Pozycja półzwią- 

'zania rzadko stosowana, czarne bierki na. diagonali w od- 

daleniu; półzwiązanie częściowe, gdyż brak mata ze zwią- 

zaniem Wc3. . 

Teraz zajmijmy się. nieco zebraniem materiału do cha- 

rakterystyki naszego tematu. Wiemy już, że idea leży w szko- 
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dliwości obrony i zasadniczą cechą szkody staje się wią- 

zanie czarnej figury w baterii. Dla uzyskania pełni wało- 

rów strategicznych należy zrównoważyć motyw dodatko- 

wymi elementami prostymi, gdyż samo odejście z baterii 

nie daje nam pożądanego efektu. Dlatego obie znane nam 

prace wprowadzały blokowania (nr 86) bądź przesłony (nr 87). 

To uzupeinienie sprawia, że możemy póiłzwiązanie uważać 

za specjalną formę zadania wariantowego, któremu jedno- 

litość nadają wiązania, zaś różnorodność — proste elementy. 

W tym leży zasadnicza różnica między póizwiązaniem a in- 

nymi złożonymi organizmami tematycznymi. 

Prawdziwą rewelacją ze względu na czas publikacji jest 

zupełnie nieznane zadanie polskiego kompozytora B. Kip- 

mana. 

88. B. Kipman 
H nagr. Tygodnik tlustr. 

1895 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Autor przedstawia półzwiązanie H—S na skośnej, przy 

czym wprowadzenie H, który jak wiemy, nie daje prze- 

słon, nie należy do rzeczy prostych. Wstęp 1. Hgd! uwal- 

nia pole g5 dla białego skoczka, motywowanie: zaś ruchu. 

* prozaiczne ze względu na pole f5; grozi 2. Sg5t. Na po- 
mysł składają się trzy gry baterii: Hf6 2. t5* ze związa- 

niem S$ oraz Sf6 2. Heć+! (wiązanie H i przesłona Gh8) 

i Sde3 2. S$c3% (wiązanie H plus blokowanie). Korzyścią 
obrony jest odblokowanie, które równocześnie różnicuje po- 

sunięcie matujące po Sde3 2. ScZł a nie Sf2*, gdyż trzeba 

chwytać pole d5. Gra poboczna odznacza się również wa- 

lorem strategicznym; na pierwszy plan wybija się wiązanie 

"czarnego S$ po Sf4 2. Gcóf*!, które ma pokrewny charak-  



    fg 
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ter. Dwa inne warianty zawierają proste motywy: Gf6 2. Hgót 

(przesłona) i Sce5 2. Sto (blokowanie). Słabością zadania 

jest biaty pion f/. Niestety, nie można było wyrzucić Gg8 
i piona f7, gdyż wtedy pojawia się uboczne rozwiązanie 

1. Gcó z groźbą 2. Hd5* i 2. Hgóf, które obala goniec po 
biciu piona 17. 

"W sumie uznamy dwuchodówkę nr 88 za jedną z: naj- 

lepszych ż dawnego okresu, gdyż właściwe studia nąd tę 
"złożoną baterią przeprowadzili dopiero mistrzowie stowa- 

rzyszeni w Good Companion w latach 1915—1923. 

Ale oprócz przeston i blokowań mamy spory zastęp spe- 

cjalnych kombinacji i motywów, jak Grimshaw, Gamage, 

 Goethart, wreszcie przestona białych figur względnie wią- 

zanie białych bierek przez czarne. Te niezłożone elementy 

.kombinatoryki spróbujemy wprowadzić do półzwiązania 

w najrozmaitszych konfiguracjach bądź jako korzyść, bądź 

jako szkodę obrony. Dadzą się one użyć albo w samym 

temacie i wtedy stanowią pogłębienie tematu, albo służą 

za uzupełnienie, czyli tło akcji W obu wypadkach zachó- 

wujemy charakter wariantowego problemu z tematem jako 

siłą nadrzędną i tu: tkwi różnica między półzwiązaniem 

a zwyczajnym zadaniem wariantowym. Odbierzemy defi- 

ladę dwuchodówek, które zaprezentują nam całą rozmaitość, 

na jaką pozwala półzwiązanie. 

Mal 89. M. Wróbel 
;, w 2 posunięciach Szachmaty i Szaszki 1930: 

  

Typowe -zadanie wariantowe z roźmaitymi motywami po- 
łączonymi z półzwiązaniem. W pozycji diagramu jeden mat. | 
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przygotowany po We7t 2: He7ź. Wstęp 1. Hhó ma swoje 
dobre strony, opuszczenie pola e7, oraz złe —- pozycję 
wyjściową H, gdyż wiadomo, że wystarcza jedna figura, by 
wiązać czarnego Hf5. Drugą, poważniejszą usterką jest po- 
dwójna groźba 2. Hdós i 2. Sd4, nieszczęście jednak tkwi 
u podstaw założenia konstrukcyjnego, dlatego nie dało się 
usunąć. Gra główna jest dwuczłonowa i składa się z jedno- 
litego manewiu złożonego: Weść 2. He1rFl (wiązanie S$, _ prze- 
stona G i otwarcie linii białej figury (c1-—h6)) | Seś 2. Wist 
(wiązanie W i przesłona G). Tematowe uzupełnienie składa 
się 1) z mata zamiennego We7?ł 2. Sc7+ (wiązanie S$ i szach. 

-białemu królowi), 2) Sb5 2. Hfat! (wiązanie obu tematowych 
figur), i 3) Wd3 2. Sdóż (wiązanie S$). W sumie pięć wa- 
riattów tematowych z pełną pozycją półzwiązania. Dopeł- 
nieniem, które wzbogaca pierwszy człon ideowy, będzie 
obrona Geć 2. Hf8$4 trzecia przesłona na polu eć, która 
w połączeniu z grą Weć tworzy Grimshaw. 

Konstrukcja zadania oświetla nam rolę: chwytów, które ' 
są złożone ze wzgłędu na dwie groźby. W jaki sposób uzy- 
skano różnicowanie matujących posunięć (gdyż tę sprawę 
uważam za najistotniejszą przy bogaceniu ośrodka)? Dwa są 
chwyty najpraktyczniejsze: 1) figura sprowadzająca szkodę 
zawiera w sobie nową siłę, jak w nrze 39, tutaj szachowa- 
nie, które powoduje przesłonę linii, 2) uwalnianie pól kró- 
lewskich przez bicie względnie przesłonę białych bierek 

„(nr 63), biały musi więc ponownie zaatakować zwolnione 
pole w ruchu matującym. Szczególnie drugi chwyt stanowi 
najpoważniejszy: oręż przy ustanawianiu rekordów. w dzie- - 
dzinie półzwiązania. | 

W naszym temacie istnieją jeszcze inne kombinacje; przyj- 
rzyjmy się problemowi, Mansfielda, który bezsprzecznie na- 
leży do największych znawców zagadnienia. Dłatego w. tym. 

„dziale podam jeszcze kilka dwuchodówek wybitnego mistrza 
angielskiego. Robię to tym chętniej, że jego nieliczne kom- 
pozycje odznaczają się wprost nieskazitelną konstrukcją, .  
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właściwym ustaleniem proporcji i daleko posuniętą ekono- 

mią, która nie zawsze jest respektowana, szczególnie w zło- 

żonych mechanizmach zadaniowych. 

90. C. Mansliield 

Morning Post 1926 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Wiązanie dwu czarnych skoczków zarówno na prostej 
jak i na skośnej pojawia się bardzo często, gdyż konstruk- 

cyjnie należy do wdzięczniejszych i łatwiejszych zagadnień. 

Wstęp 1. $d4, groźba 2. Gf5$. Aby parować groźbę, rov- 

poczynają skoczki przeróżne harce, a więc: Shó 2. Gcóż 

(wiązanie S), $e3 2. ds (wiązanie S i blokowanie), Sfó - 

2. He7$! (związanie S i Gamage), wresżcie Sd5 2. Weśćż 
(wiązafiie: drugiego S i blokowanie). Czterokrotna gra peł- 
nego półzwiązania. 

Przy montowaniu obron z półzwiązaniem lekkich bierek 

trzeba posługiwać się rozlicznymi motywami, aby uzyskać 

„większą ilość wariantów tematowych. Korzyść obrony może 

polegać albo na zaatakowaniu zagrożonego punktu, np. po 

Shó, wtedy mówimy o bezpośredniej obronie, albo na zasto- 

sowaniu chytrej obrony pośredniej, która nie broni atako- 

wanego punkłu, ale w inny sposób uniemożliwia groźbę, np. 

Sf6. Manewr pośredni — oto pierwszy praktyczny chwyt do- 
datniej strony obrony. Drugim, bardzo ważnym, będzie od- 

słońa czarnych figur, często używana przy lekkich figurach 

na polu królewskim. Manewrem pośrednim, najwięcej dogo- 

dnym cdlia konstrukcji, staje się albo 1) przesłona białej fi- 

gury, albo 2) uwolnienie czarnej bierki, związanej przez bia- 

łego. W pewnych wypadkach posługujemy się też wiąza- 
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niem figury wykonującej groźbę. W problemie nr 90 wi- 
dzimy dwa z wyliczonych. tu sposobów realizacyjnych. 

Pierwszym problemem współczesnym na temat półzwią- 
zania, a zarazem i poważnym osiągnięciem rekordowym, 
była dwuchodówka nr 91 C. Mansfielda z roku 1915. Od 
tego czasu daiują się szczegółowe studia nad tą baterią 
| próby uzyskania łączeń. Bogaty materiał dowodowy sta- 
nowi periodyk amerykański «Our Folder». Najlepsze zadania 
przedrukował później White w podstawowej monografii 
pt. «Good. Companion Two-Movem. Trzeba bezstronnie przy- 
znać, że zadanie Mansfielda w jasnym świetle okazało ogro- 
mny zasięg i piękno kombinacji, dlatego wcale nas nie dziwi 
wielka popularność koncepcji, która do dziś dnia stanowi 
poważny teren twórczej pracy. 

91. C. Mansfield 

I nagr. Hampshire 
Telegraph 1915 

_ Mat 

w 2 posunięciach : 

  

Rozwiązanie: 1. Ga5—C7, grozi Wa5+*. Obronę stanowi 

każde odejście G, czyli antyblok, który wiąże czarnego Sd4. 

A więc: Ga5 2. Wbóż (wiązanie plus blokowanie przez prze- 

słonę), Ga3 2. b3ł% (wiązanie i blokowanie), Gd2 2. Hc2ż: 
(wiązanie i przesłona), Gc3, c5 2. Wb3+! (wiązanie plus Goe- 

thart). Teraz akcja czarnego S$; S$k5 2. ka8H+t (wiązanie G) 

i $c6 2. Wa5+t (wiązanie obu figur, które właściwie nie tyle 
paruje, co upiększa groźbę). 

, Konstrukcja tego wspaniałego probiemu wzorowa; zasta- 

nówmy się nad rozplanowaniem mechanizmu. Odblokowa- 

nie, jako korzyść obrony, okazało się jedynie realnym chwy- 
„tem. Trzeba było tylko zająć pola. dó i el, aby nie przy- 
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szedł na ńie G. Razi nas może trochę biały pion b7, który 
działa jak deus ex machina, ale ma on dodatkowe jeszcze 
uzasadnienie, przecież trzeba W zabrać pola b7 i b8, więc 

pion jest jedyną praktyczną możliwością. 

W związku z obecnością czarnych pionów eś, f3, 15 Wy- 
łania się zagadnienie kodeksowe szkoły angielski ej. W grun- 
cie rzeczy te piony są zbędne. Dlaczego znajdują się ha 
szachownicy? Sprawdźmy jeszcze raz posunięcia S$: każdy 
ruch stanowi obronę, przy czym Sb5 i $có tkwią w ośrodku. 
tematowym. Teraz, po zdjęciu pionów, zagrajmy np. Seć 
lub 15, lub f57 wystąpią wówczas dwa maty 2. Wa5+ groźba 
i 2. ba8Ht, a więc dual, ale nierzeczowy, gdyż S- hie broni 
groźby. S$zkała zaś angielska uważa nierzeczowe duale, 
szczególnie te, które dają duale tematowe, jak w tym pro- 
biemie, za niedopuszczalne. Uważa bowiem, po części słu- 
sznie, że takie posunięcia jak Seś, które są pokrewne ma- 
newrom ideowym, przez dopuszczenie do nierżeczowych - 
duali zaciemniają ostrą linię koncepcji tematycznej. To jest 
dogmatyczny punkt widzenia, który uznał obecność czarnych 
pionów za dostatecznie umotywowaną. "Dyskutowanie „nad 
słusznością postulatów estetycznych uważam osobiście za 
rzecz beznadziejną, gdyż o przekonaniu nie mą mowy, moje 
osobiste zdanie popiera całkowicie pogląd Manśfiełda,: gdyż 
chodzi tu o podkreślenie wyrazistości idei. W innych wy- 
padkach sztuczne usuwanie nierzeczowych duali należy do 
spraw dogmatyki estetycznej. . 

Transponowanie ośrodków konstrukcyjnych i chwytów 
z jednego tematu na drugi należy do rzeczy stwierdzonych, 
a umiejętne posługiwanie się nimi daje piękne rezultaty.. 
Przypatrzmy się, jak znany nam motyw zadania nr '39 Wy- 
korzystuje Mari w półzwiązaniu. Nadmieniam, że zadanie 
nr 92 jest wcześniejsze, i nie rozważam tu kwestii history- * 
cznie, lecz konstrukcyjnie; zresztą kto jest zwolennikiem hi-:. 
storyGzności, niech odwróci proces, wtedy, powie Oo zasto-- 
sowaniu ośrodka w późniejszej pracy Schlllera. : 
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92. A. Mari 
t nagi. Good 'Companion 

| V. 1921 

Mat 
'w 2 posunięciach  - 

    

Po wstępie 1. Sc4 grozi He5*. Powstaje tedy biała ba- 

teria Ga2—Sc4, kontrolowana przez dwie czarne bierki Wd 

i Pd7, co należy do rzadkości (patrz nr 83). Każde odej- 

ście G jest obroną, a więc G— 2. Wfóż, Gdól 2. Sdzł! 

i 6d4! 2. Sde! (switchback). Drugą parę tematowych wa- - 
riantów stwarza $. $d5 2. Hdó+ i $g4 2. Sfąt, Pełne pó!- 
związanie, dwa razy wiąże się Se3 i dwa razy Ge5 przy rów- 

ńoczesnych czarnych przesłonach. Uzupełnienie stanowi do- 
bre blokowanie Wd5 2. He7+. 

.Przeprowadźmy analizę kompozycji. Pion b7 zabiera pole 

S, gdyż inaczej mielibyśmy uboczne rozwiązanie 1. Sb7!. 
Pion c7 posiada skomplikowane uzasadnienie, gdyż biały 

król musi stać na a7, aby-po Gd4 wiązać H i nie dopuścić 

do dualu 2. Hdóż. Pola c3 i g7 trzeba zabrać G. 

A teraz ważne pytanie: dlaczego dowolny ruch $ nie robi 

nierzeczowych duali? Odpowiedź prosta: ponieważ temato- 

. we 6brony są skomplikowane i szkoda wynika z połączenia 

motywów wiązania i przesłony, czego nie mieliśmy w po- 
przedniej pracy. Stąd ważne, ale paradoksalne wskazanie. 

Ułatwiajmy sobie pracę konstrukcyjną przez komponowanie 
gry tematowej o złożonych motywach szkody. Wtedy z je-- 

dnej strony umocnimy sam pomysł, który stanie się bogat- 

szy, z drugiej strony unikniemy zaciemnienia, jakie wnoszą 

do ośrodka nierzeczowe duale wykonane przez tematowe 

bierki. 

Rożliczne są kombinacje, które możemy z pożytkiem Zar. 

stosować w „a półzwiązania; naturalnie, trudno 
F  
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wyliczyć wszystkie, gdyż mija się to z celem naszego pod- 
ręcznika. Dlatego ograniczę się tylko do podania dwu je- 
szcze motywów, z których jeden ilustruje strategię korzyści 
obrony, dwa dalsze opracowywują w sposób bardzo zręczny - 
różnicowanie posunięć matujących. Kompozycje te odzna-- 
czają się zarówno logiką samego pomysłu jak i godną 
uwagi konstrukcją. | 

93. KA. L. Kubbeł 

1 nagr. Zadaczi i etiudy 
1928 

Mai 

w 2 posunięciach 

  

Autor przedstawia nam grę , półzwiązanych dwu czarnych 
wież przeciw białej baterii Gb1—Pc2. Wstęp 1. Se8l odkry- 
wamy dopiero po zbadaniu całości, gdyż pierwszym celem . 
jest otworzenie linii W, a drugim dopiero zaatakowanie pola 
dó. Przeciw groźbie 2. Heó:* obroną będzie wiązanie H w dwtii 
głównych wariantach: Wa3! 2. cZt | Wadi 2. c4$1. Jakiż to 
manewr cząrnych spowodował szkodliwość? Odpowiemy: me- 
tyw złożony z dwu elementów 1) wiązania czarnej figury, 

2) przekroczenia pionowej c, co pozwala na odcięcie W. 
Punkty przecięcia leżą na polu c3 i c4. Taki ruch jakiejkol- 
wiek bierki, który po przekroczeniu punktu przecięcia pozwała 
zagrywającemu na wyłączenie, nazywamy ruchem krytycz- 
nym. Dwuchodówka nr 93 demonstruje nam parę analogiczną: 
wiązanie plus posunięcie krytyczne. Grę dopełniającą tworzą 
trzy warianty: We3 2. Wf4$ (przesłona), We4 2. Sg7+ (bloko- 
wanie) i e5 2. Sdóż (blokowanie przez przesłonę, które mo-. 
tywuje wybór wstępu). 

Jeżeli teraz przypomnimy sobie motyw mechanizmu Mans- 
fielda, a jest on niezwykle elastyczny, zauważymy pewne po- 
dobieństwo. Oto znowu dwie bierki kontrolują białą baterię. 
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Skoro jedna. z nich przekroczy punkt przecięcia, zostaje wyeli- 
minowana przez wyłączenie, gdy druga jest . wiązana. Różnica 
leży tylko w charakterze szkody; tam samozwiązanie czarne - 
odbywa się na jednym polu, tu z półzwiązania na dwu. 

Wyłączenie białych figur, względnie bicie, które uwalnia 
pola królewskie, należy do bardzo ważnych chwytów kon- 

strukcyjnych przy różnicowaniu matującego posunięcia. Sporo 

mieliśmy przykładów w poprzednich rozdziałach, co wskazuje 

na duże znaczenie tego momentu realizacyjnego. Dwucho- 

dówka Mansfielda poucza nas, jaką rolę odgrywa wyłączenie 

białych bierek w półzwiązaniu. 

94. ©. Mansfield* 

i.nagr. El Ajedrez Argen- 

tino 1926/27 

Mot 

«w 2 posunięciach 

  

Godnym zakończeniem dziatu półzwiązania jest to wspa- 

niałe zadanie rekordowe. Wstęp: 1. He7! niezwykły. Najpierw 
formuje dopiero pozycję półzwiązania, co należy do bardzo 

trudnych konstrukcyjnie pomysłów; następnie oddaje królowi 

pole d5 i uwalnia dla Wcó szóstą poziomą. Groźba 2. Weót 

wiąże czarną We5. Bogaty ośrodek ideowy tworzy sześć gier 

półzwiązania: Wd5 2. Gg5t (wiązanie S i blokowanie) oraz 

pięciokrotne wiązanie wieży po ruchach Se6—Sf4 2. Wc3ż 
i Sd4 2. Wc4+! (wiązanie obu figur), Sg7 2. Wfót, Sc5 2. WcSek, 
$c7 2. Wc7%. Wreszcie po Kd5t 2. Wcz* występuje szacho- 

wanie białego króla i siódmy mat z baterii, która strzela 

w sposób godny podziwu. 

Chwyt konstrukcyjny składa się z dwu momentów: 1) bicie 

figury i cswobodzenie pola, co różnicuje posunięcie matujące, 

gdyż biały musi atakować te punkty w matującym posunięciu; 
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2) wprowadzenie do szkodliwości posunięcia nowej siły, którą 

biały musi wyeliminować bądź przez bicie, bądź przez wiąza- 
nie. W ten prosty sposób różnicuje czarny aż pięć posunięć 

„matujących, co z punkiu widzenia konstrukcji należy do rzad- 

kości. Wreszcie należy objaśnić rolę Gd8, który nie tylko 
zastawia pole d8 przed nierozwiązalnością, ale równocześnie 

obala uboczne rozwiązanie 1. Heó, broniąc punktu f6. 

Oprócz rozmaitych innych wiązań na specjalną uwagę za- - 

sługuje czarny pion, szczególnie”na siódmej poziomej. Dwu- 

chodówka.nr 69 podaje złożony mechanizm zadaniowy o dwu 

" równorzędnych, połączonych z sobą ideach, jakim jest sym- 
bioza pickaninny z pełnym półzwiązaniem. Mari osiągnął 5 gier 

tematowych przy czterokrotnym wiązaniu Sf7'i raz piona, 

a nadto czterokrotną grę czarnego .piona. Cała niezwykłóść 

koncepcji polega na tym, że każdy ruch wyraża równocześnie 

oba tematy. Na marginesie nadmieniam, że o łączeniu z sobą 

złożonych tematów mówi rozdział pt. «Mechanizmy zadaniowe 

i rekordy». | | 
Nasze rozważania nie byłyby zupełne, gdyby nie wspo- 

mnieć o zdwojeniach, czyli o grze dwu półzwiązań. Ze wzglę- 

dów artystycznych mają wartość tylko te problemy, które wy- 

dobyły jednolitą strategię z obu baterii. W -przeciwnym razie 

nie opłaca się wcale budowanie ciężkich z natury pozycji. 

Spośród tego rodzaju kompozycji wyróżnia się korzystnie inte- 

resujące żadanie nr |95. | o | 

95.. G. Alvey 

Il nagr. London Observer 

1920 

Mat 

w 2 posunięciach    
Istotę kombinacji stanowi gra dwu półzwiązanych gońców 

z drugą baterią S—W. Dobry wstęp 1. Hb2 uruchamia białą   
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baterię, która grozi 2. Wc5ź. Jednolite obrony polegają na 
zajęciu pól d4, względnie d5, co unicestwia podwójnego sza- 
cha. A więc: Gd5t 2. Wc4ż (wiązanie G' i przesłona), Gd4 
2. Sd3 (wiązanie G i przesłona), $d5 2. $cóż (wiązanie W 
i przesłona), Wd4 2. e8H+ (wiązanie S). Ten ostatni wariant 
troszeczkę chroma, właściwie zgodnie z charakterem spodzie- 
wamy się mata z wykorzystaniem nie tylko związania $, ale 
i przesłony Ge3; pełne jednak wykonanie zamiaru napotkało 
na nieprzezwyciężone trudności, o czym świadczy mało umo- 
tywowany pion e7. | 

Co do konstrukcji, to jak na trudny temat można ją uznać 
za zadowalającą. Zwrócę uwagę na motywowanie mata po 
Gd5t 2. Wc4f, a nie We3+? Był to jedyny sposób posłużyć 
się szachem białemu królowi, który jest ściśle pomysłem 
technicznym i nie ma nic wspólnego z założeniem ideowym. 
W każdym razie uzyskanie obron przy grze dwu zupełnych 
półzwiązań i jednolitej strategii w zupełności okupuje pewne 
niedostatki architektury, tak właściwe kompozycjom rekor- 
dowym. 

Nie brak także i zadania o trzech półzwiązaniach: 95a. 
1. Wf8. Sześć matów z trzech pełnych półzwiązań. Dwucho- 

dówka ta ma niewielką wartość artystyczną, podaję ją tylko 

jako znak czy ostrzeżenie, do czego może doprowadzić re- 

kordomania. 

95a. C. W. Sheppard 

3 wzm. zaszcz. Good 
Companion V 1919 

Mat 

„w 2 posunięciach 

  

W ten sposób zbadaliśmy najważniejsze kombinacje i mo- 
tywy wielkiego działu strategicznego «Wiązań», z. kolei więc 
„zajmiemy się bardzo bogatą antyformą, czyli «Uwolnieniem». 

Dwuchodówka 10 " 

     

   



  

Rozdział Vil 

Uwelnienie białych bierek 

Również w okresie Gaod Companion, pod koniec roku 

1916, pojawiło się nowe i doniosłe zagadnienie, oj O 

tyka nazywa uwolnieniem białej figury. jest to specjalna ba 

teria, którą nazwiemy wiązaniem bialej figury. 

Uwolnieniem bialej figury będzie taki obronny manewr 

czarnych, który bądź przesłania linie związania, bądź oddala 

czarną wiążącą figurę z linii wiązania. W pierwszym wypadku 

wystąpi uwolnienie przez przesłońę, w drugim kona: 

sadnicze. Zdaje mi się, że pierwszym współczesnym pro e- 

mem o tej idei była dwuchodówka A. Ellermana, największego 

specjalisty od uwolnień i jednego Z najwybiiniejszych ko 

pozytorów świata w dziale dwuchodówki. Na tej pracy zap 

znamy się z właściwościami tematu. 

96. A. Ellerman 

1 nagr. Good Companion 

XI 1946 

Mat ' 
w 2 posunięciach 

  

Pozycja zawiera już gotowe wiązanie białego H. Po wsię” 

pie 1. e7, który wcale nie należy do godnych pochwały, po- 

wstaje groźba 2. Seót. Główne obrony polegać będą na prze- 

słonie piątej poziomej, co pozwoli H na opuszczenie tej dz 

A więc: $g5 2. Hf6 (uwolnienie), $e5 2. Hf2+, Ge5 2. HdS 

(uwolnienia z blokowaniem) i d5 2. Hat (uwolnienie i prze- 
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słona). Autor przeprowadził czierokrotne uwolnienie H przez przesionę linii związania. . | 
Przypatrzmy się teraz koństrukcji bardzo charakierystycz- 

nej dla omawianego tematu. Jeśli chodzi o korzyść obroni 
wyodrębnimy trzy motywy: 1) bezpośrednie zaatakowanie 
pola eć (Sg5), 2) bezpośrednie zaatakowanie - pola przez 
odstonę czarnej figury, 3) pośrednią obronę przez odcięcie H 
od podwójnie atakowanego pola d5 (Vide nr 71). 

Różnicowanie. matującego posunięcia odkywa się według 
znanych nam recept z innych działów. Zauważamy, że autor 
posługuje się: 1) zwolnieniem pola, na którym biały zamatuje 
(pole e5 — po Sg5 2. Hiót), względnie 2) wprowadzeniem . 
nowej siły, która eliminuje dual po Se5 2. Hf2ż (nie 2. Hd3%?7), 
przy czym dodatkowym momentem jest otwarcie linii f, kon- 
strukcyjnie bardzo ważne, ze względu na obronę Ge5 2, Hd3ż 
(a nie 2. Hf2f? z powodu zamknięcia pionowej f.j. Czwarty 
tematowy wariant, ponieważ ma konstrukcyjnie dodatkowy 
samodzielny motyw, przesłonę Ga8, różnicuje się bez więk- 
szych kłopotów, co potwierdza moje wskazanie, że złożene 
motywy szkody ułatwiają uzyskanie poprawnej budowli archi. 
tektonicznej. (zad. nr 92). 

Jeszcze ciekawszy w przeprowadzeniu jest nasz przykład 
nr 97, który podaje najczęściej stosowane chwyty przy wszel-- 
kiego rodzaju uwolnieniach przez przesłonę. 

    

. 97 DrH. W. Beitmann 

- Good Companion V. 1919    
! ten problem opracowuje związanie białego H na pozio- 

mej; przeprowadza pięć uwolnień przez, przesionę, co zdaje 
się jest rekordem. Wstęp 1. Ge8 inscenizuje groźbę 2. Wbót. 

. . 10% 
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Większość obron — bezpośrednich atakuje pola bó lub có. 

Ośrodek kompozycji: stanowią warianty: G6d4 2. Hcó, S3d4 

2. Hc5t, S5d4 2. Hc7+, d4 2. He6+% i e4 2. Hd5+. Gra poboczna, 

jak Sa5 lub Wb7, wynikła z konieczności konstrukcyjnych. Zba- 

dajmy teraz mechanizm zadaniowy i .zdefiniujmy chwyty kon- 

strukcyjne. Najpierw stwierdzimy, że na dowolne uwolnienie, 

które reprezentuje ruch Gd4, następuje 2. Hcó$ (pole ogólne). 

Motywacja więc wszystkich innych obron musi eliminować ma- 

towanie na có; to jest główna więź architektoniczna, podstawa 

budowli. Tak więc obrony S na d4 mają dwudzielny moment — 

_a) zwolnienie poła, na którym biały zamatuje, b) wprowadze- 

nie dodatkowej siły na pole c6. Drugim zwrotem bardzo po- 

pularnym będzie znana nam już odsłona czarnej figury (po d4), 

trzecim sprytnie użyte odblokowanie punktu e5 w obronie e4, 

co deje niekiedy dobre rezultaty techniczne. Również dobrym 

pomysiem jest w obronie d4 odsłona uwalnianej bierki, co 

umożliwia matowanie na e6. Szkoda tylko, że przed wstępem 

brak jest przygotowanego mata po 1... Wc4f. 

Te dwa przykłady wyjaśniły nam w ogólnych zarysach . 

"temat i jego zasadniczą budowę; właściwie proste mótywy,. 

jak przesłona lub blokowanie, są wynikiem pracy konstruktora, 

motywowaniem korzyści i szkody obrony i różnicowaniem po- 

sunięcia matującego. Z biegiem czasu narastały nowe łącze- 

nia zarówno proste jak i złożone. Okres między rokiem 1920 

a 1926 przyniósł wiele materiału dowodowego, tak że histo- 

„ ryk mógłby wydać opinię, iż temat zdał egzamin celująco. 

Niesposób omówić wszystkie związki i łączenia, podaję tylko 

skromny wybór kompozycji, które poza nowością ideową wno- 

szą istotne walory artystyczne, bądź wprowadzają ciekawą 

interpretację chwytów konstrukcyjnych. 

Pierwszy przykład z uwolnieniem białego S. Skoczek, jeśli 

nie stoi w baterii, może być tylko dwa razy uwalniany. Dlatego 

motywy tego typu, jako małe samodzielne, muszą być łączone 

ż uzupełniającą grą strategiczną. Młody poznański mistrz prze- 

prowadza ładną koncepcję.     
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98. -M. Pfeiffer 
"Spec. nagr. Chwila 1732 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Tematowy wstęp 1. Hc3! uwalnia czarnego S$ i grozi 

2. Hd4f, Teraz oswobodzony S$ w obronie, jeśli chodzi o ko- 

rzyść, wiąże białego H i dwukrotnie uwalnia Sdó. A więc: 
$d5 2. $b7* (uwolnienie i blokowanie przez przesłonęj i $d3 
42. Se4f (uwolnienie i przestona). Dwa dalsze warianty operują 
przesłoną $c2 2. Sdźt i Scó 2. WbSt, 

Jakież tedy motywy składają. się na pomysł: przede wszyst- 
kim zestawienie formy i antyformy, to jest uwolnienia i wiąza- 

nia. Następnie sformowanie ośrodka przez grę jednej bierki, ' 
co nadało dwuchodówcę jednolitość. Na tym tle dopiero wy- 

stępuje uwolnienie 5. Motywowanie matującego posunięcia 

jest wynikiem uzupełniającego zwrotu, jakim są przesiony 

i blokowania. Oczywiście na wszystkie szachy białemu kró- 

lowi mamy przygotowane maty. 

Uwolnienie biatej figury jest tak plastyczne, że niekiedy 

wystarczą dwa warianty tematowe, szczególnie jeżeli je połą- 
czymy z innym motywem. Kombinację uwolnienia i podwój- 

nego wentylu przedstawia nr 99. 

99. -E. Arłamowski © 
i nagr. ex.ae. Magyar 

Sakkvilag 1933 

Mat 

w 2 posunięciach 
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$d5, przykrycie baterii -- jest związany. Po wstępie 

. WfBI grozi Wfót. Para tematowych obron to bezpośrednie 

„nałekowanie póła matowania: Wf3 2. Sc$! i Se4 2. Se3?! 
Równocześnie czarny odsłania baterię i uwalnia białą figurę. 

Mamy tu rzeczywiście ciekawe połączenie: oto motyw tema- 

towy stanowi ważny element konstrukcyjny, gdyż wł aściwie 

dowolne odejście $ dawało mata. Podwójny wentyl w spo- 

sób bardzo prosty wyeliminował wszystkie inne ruchy zmu- 

szając białego do wyłączenia czarnej figury. 

Przejdźmy teraz do uwolnienia białej figury przy użyciu 

bicia en passant. Takie połączenia wcale nie należą do 

łatwych, dlatego mamy niewiele wartościowych prac, które 

umiejętnie zachowały charakter obu kombinacji. Już w roz- 

dziale pt. «Rola pionów w strategii problerhowej» podałem 

ogólną zasadę odnoszącą się do bicia w przelocie. Oto na- 

leży stworzyć parę względnie samoistną i dać dwie gry jed- 

nego piona. Jest to podstawowy warunek i bez niego praw- 

dopodobnie nie uzyskamy pełni tematycznej, choćbyśmy na- 

wet połączyli bicie w przelocie z uwolnieniem czy półzwią- 

zaniem. 
Niedoścignionym rekordem odznacza się nasz przykład 

nr 100, który pomimo rozpaczliwego wstępu należy Uznać za 

wartościowy problem. 

100. K. Heydon HA 

Il nagr. Good Companion: | 

Xł 1920 

Met 

w 2, posunięciach 

  

wstęp 1. f4 nie tylko zabiera królowi wolne pole, ale TÓW- 

nocześnie przygotowuje odpowiedź na szacha białemu kró- 

lowi po Wej3t 2. Se3+. Prawdopodobnie jest to jedyne możli- 
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we posunięcie, więc auior zdecydował się na nie. Ale, po- 
minąwszy ten defekt, ideowy: ośrodek daje przepiękne połą- 
czenie dwu motywów: czterokrotnego uwolnienia H przez 
czarne biony i dwukrotne bicie w przelocie, i to w pozycji 

tempowej. Warianty: gf3 e. p. 2. Hg5t, g3 2. Hd2$, ef3, e. p. 
2. Hećt | cZ 2. Heśt, 

Bardzo oryginalnie pojęto konstrukcję tematu. Podobnie 
jak w nrze 97, na dowolną przesłonę (93) występuje 2. Hd2ż; . 
motywowanie innych wariantów i obałanie pierwszego ma- 
newru opiera się: 1) na biciu białej bierki, co zmusza białych 
do ponownego atakowania zwolnionego pola królewskiego 
(gf3 i ef5), 2) na zaatakowaniu pola d2, czyli wprowadzeniu 
nowej siły przez figurę stwarzającą szkodę. Te dwa chwyty 

kenstrukcyjne zosłały wzbogacone otwieraniem linii białych 
figur, które bądź umożliwiają matowanie (cj 2. He4ż, gfż 
2. Hg5%), bądź też różnicują mata w innych odgałęzieniach 

- (po ef3 odblokowanie eliminuje dual 2. Hg5?). 
| znowu pozwolę sobie podkreślić, jak niewielką ilością 

zasadniczych chwytów posługuje się dwuchodówka, a cała 

umiejętność konstrukcyjna polega głównie na właściwym 

wyborze zasadniczej „bazy | deformacjach, czy odmianach 

- pobocznych elementów w zależności od wykonywanego 
tematu. 

Czarny król w roli tytułowej — oto następny moment ide- 

owy często używany przy uwolnieniu białej figury. Wtedy 

bierką przesłaniającą związanie jest czarny król; uwalniane 

mogą być wszystkie białe figury z wyjątkiem H, czego chyba 

nie potrzeba udowadniać. Naturalnie, aby uzyskać względnie 

samodzielny organizm, musimy wykonać przynajmniej dwie 

główne odmiany, czyli dwa uwolnienia przez: czarnego króla. 

Taki pomysł przedstawia nam kompozycja nr 101. 

Autor wprowadza związanie dwu białych figur; na Wdót . 

nastąpi Gdóż (przygotowany). Piękny: tematowy wstęp 1. Sc5! 

oddaje dwa pola królowi i przygotowuje tym samym ideowe 

uwolnienia przez czarnego króla: Kdś! 2. SbS1 | Któ! 2. Wećżł 
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101. Ł. A. isajew 
$! nagr. Grantham Journał 

1926 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

(uwolnienia dwu białych: bierek). Groźba jest równocześnie 

matem zamiennym Wdój 2. Sd7*! Kompozycja nie posiada 

żadnej uzupełniającej gry, zresztą tak wyrazisty pomysł łatwo 

obywa się bez tła. Jedno uwolnienie przez czarnego króla, 

jako niesamoistne, trzeba łączyć z innymi uwolnieniami, przy- 

kład takiego ujęcia podaję w dalszych swych rozważaniach. 

Dotąd nasze przykłady podawały uwolnienia stosunkowo 

proste; dalszą komplikacją stanie się wprowadzenie białej 
baterii, która podwyższa ilość obron tematowych; tak na przy- 

kład W, która sama matuje najwyżej dwa razy, jako przy- 

krycie baterii okazuje bardzo zwiększoną aktywność. Zamali- 

zujmy dwuchodówkę nr 102 holenderskiego problemisty. 

162. P. ten Cate 

IV nagr. Leipziger Ztg. 

1827 . 

Mat 

w 2 posunięcisch 

  

Bardzo prosta pozycja, a jednak żłożony temat, co świad- 

czy o rzetelnej robocie konstrukcyjnej. Biata bateria poza 

związaniem W jest kontrolowana przez dwa czame S$. 

Rozwiązanie 1. e4 z groźbą 2. Sg4F (trzeba chwytać wolne 

pole f6). Wszystkie obrony bezpośrednie polegają na zaata--. 
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kowaniu pola g4, względnie biciu piona, przez co S$ zostaje 
unieruchomiony. Ośrodek pomysłu rozwija się w czterech te- 
matowych obronach: $f2 2. Wc4t | Se3 2. Wd3ź, Jedna z figur 
kontrolujących baterię uwalnia przez przestonę białą W, która 
w posunięciu matującym bije inną czarną bierkę. Drugi człon 
stanowią obrony pionem iż 2. WdS* (uwolnienie i otwarcie 
linii białego G) oraz fe3 e. p. 2. Wed. Na Kfó 2. Hg7 mat 
przygotowany, który po wstępie nie ulega zamianie. 

Kontrolowanie baterii postawiło konstrukcję na właściwej 
płaszczyźnie i dało naturalne. różnicowanie matującego posu- 
nięcia. Natomiast zasługuje na uwagę druga para wariantów. 
Tutaj wybór posunięcia zależy bądź od otwarcia linii Gh1, bądź 
opróżnienia pola e4 przy równoczesnym uwolnieniu, tak że 
te ciwa warunki spelnia tylko bicie w przelocie. Wyelimino- 
wanie nierzeczowych duali po $c5 i Sbó, do czego dążyłaby 
angielska szkoła, w tym wypadku nie da się przeprowadzić, 
co należy uznać za wystarczający argument, jeśli chodzi o po- 
stulaty architektoniczne. Można by je uzyskać tylko kosztem 
uiraty wartościowego wariantu, jakim jest bicie en passant. 

Komplikujemy dalej nasz złożony temat, zwany uwolnie- 
niem. Wiemy, że najprostszymi elementami są blokowania 
i przestony, ale użyte kilkakrotnie staję się organizmem sa- 
moistnym. Weźmy choćby popularną przestonę Grimshaw 
t sprawdźmy, jakie daje efekty w połączeniu z uwolnieniem. 
Przepiękna dwuchadówka Hartonga, najwybitniejszego chyba 
przedstawiciela Holandii, demonstruje nam oryginalne ujęcie 
tej koncepcji. - | 

103. 3. 3. Martong 

i negr. L'italia Scacchi- 
stlca 1927/43 

Mat 
w 2 posunięciach 
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Fascynująca pozycja bez bi ałych pionów ze związaniem H 

na skośnej i przygotowanym maiem po Gg$f 2. Sg5*. Wsięp 

' Sd7l wartościowy, groźba 2. Wfó*. Jakość wstępu leży tu 

nie tyle w wyborze pola d7, co w fakcie, że przed wstępem | 

pola królewskie na linii d są dwukrotnie atakowane, przez co 

przeć słoną Wdj jest bezcelowa. Bogaty zespół tematowy iwo- 

y pięć wariantów o wyrafinowanej strategii i pomysłowej 

konstrukcji. A więc: Wi4! 2. He5* (uwolnienie), Gf4 2. Gh3% 

Grimshaw na polu 14), Wd4 2. Sc5t, Gd4 2. Hg4* (uwolnienie 

| druga para Grimshaw fa d4). Trzecie uwolnienie występuje 

po Gf2 2. Hfóż. Autor przeprowadził dwojakiego rodzaju uwol- 

nienia: 1) przez przesionę po Wf4 l 2) zasadnicze, czyli przez 

odejście wiążącej figury (obrony Gi2 i Gd4), oraz dwa Grims- 

haw na polu d4 l f4. Kapitalny pomysł. 

Rozważenie zagadnień konstrukcyjnych powie nam wiele 

o charakterze naszego tematu. Gra. odbywa się na trzech 

liniach d, f i skośnej e3-——hó. Zamykanie linii f daje bezpo- 

średnie obrony, linii d — pośrednie. Korzyść i szkoda obrony 

są proste w koncepcji, natomiast wybór posunięcia matują- 

cego odznacza się iście problemową subtelnością. Zbadajmy 

chwyty konstrukcyjne. Na dowolne uwolnienie są możliwe 

w zasadzie oba maty i He5% i Hfó*. Motywację stanowią 

znane już nam podejścia: 1) wprowadzenie nowej siły do 

akcji przez figurę wykonującą szkodę (Wf4 obrona pola f6), 

2) edsłona czarnej figury po Gf2. Równie ciekawie przedsta- 

wia się różnicowanie innych obron. Po Gd4 czarny, wyłącza 

jąc W, zwolnił punkt d7, biały musi więc łapać ten punkt 

w małującym posunięciu, dłatego 2. Hg4*, a nie 2. HfóF? 

Z tych samych powodów eliminuje się mat 2. Gh3$, gdyż 

wtedy pole d5 zostaje bez kontroli. Tak więc, co ważne, ten 

sam motyw korzyści obrony staje się istotny i dla pesunię- 

cia matującego. Wreszcie jeszcze jeden chwyt pojawia się 

w obronie Wdń4 2. Śc5+, ezyli zwolnienie podwójnie atakowa- 

nego pola, co nie dopuszcza do dualu pó Gf4. 

Problem nr 104 rzuca nowe światło na możliwości strate- 
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giczne uwolnienia i jego elastyczność w łączeniu się z innymi 
motywami. 

A 

104. F. Fleck 
1 megr. The Probiemiat 

1929 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

_Tematowy wstęp 1. Sc3i wiąże białego Sd4 | oddaje czar- 
nemu królowi pola c5 i c7. Związanie dwu czarnych figur na- 

prowadza nas na słuszne podejrzenie, że tematem bedzie 

uwolnienie z równoczesnym matem Goetharta i to w zdwo- 

„ jeniu: Gc4 2. Sb5+! i Sf4.2. Seć%! Drugą parę wariantów stwa- 
rza czarny monarcha, wchodzący pod białą baterię: Kc7 
2. Sd5* i KC5 2. Sa4f. 

_ Strona techniczna nie nastręcza wielu uwag, poza różni- 

cowaniem posunięcia matującego, chwyt dobrze nam znany, 

czyli łapanie wolnego pola królewskiego; dlatego musimy 

grać 2. Sb5F, a nie Scott i 2. Seót, a nie St. Na margi- 
nesie trzeba dodać, że piony e5 i e7, najzupełniej umotywo- 
wane, zdradzają nam swoją obecnością możliwość oddania 
wolnych pół, czego w miarę możności powinniśmy unikać. 

405. 2. 3. Rietveia 

M8 nagr. Tljd. Ned-ind. 
"$chakb. 1924 

Mat 

Ą w 2 posunięciech © 

= 
A 24 

  

Problem o dużych walorach artystycznych i bardzo prostej 

- pozycji. Tym razem zapoznamy się z uwolnieniem białego G, 
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który może dać najwyżej dwa rozmaiie maty. Wstęp 1. Sa7, 

groźba 2. Scó*. Mechanizm zadaniowy ujęty jest w trochę 

starym stylu, jako kompleks wariantów z akcentem na dwu | 

obronach tematowych. Ge2 2. Gc5+ (uwolnienie), Hd4! 2. Gd2* 
(uwolnienie i przesłona), 6d4 2. Wc4t (złożona przesiona) 

„| zarazem Grimshaw na polu d4, przy czym związany m otrzy- 
mał rolę W. Se5 2.-Hf8* (Gamage). A więc artystyczne po- 

iączenie kilku motywów w organiczną całość, uwolnienie, 

Grimshaw, Gamage i złożona przesłona, chyba dostatecznie 

duża ilość motywów strategicznych. . 

3058. A. Rotinian 

* nagr. Szachmaty 

w $. 8. S$. R. 1934 

Mat 
w 2 posunięciach 

  

Grupę uwolnień białej figury przez przesłonę zamykam 

rekordową dwuchodówka, która realizuje maksimum matów, 

na jakie pozwala związany pion. Nie mniej, nie więcej tylko 

4 uwolnienia przy czterokrotnym dorablaniu figur. Wstęp 1. Hg$ 

„raczej słaby; groźba 2. He5*. Niezwykle ostro pomyślano 

ośrodek ideowy: Ke7! 2. de8H*!, Kc7! 2. dc8HE! (uwolnienie 

przez czarnego króla), $€7! 2. dc8SE! | Se7! 2. dedS$! (uwal- 
nianie piona plus blokowanie). Biały dwa razy-dorabia H i dwa 

razy $. 

Doprawdy należy się dziwić, że właściwie jeden tylko 

chwyt różnicuje posunięcia matujące, a mianowicie chwyta- 

nie wolnych pól królewskich zarówno w pozycji zasadniczej 

(c7 i e7) jak I po ruchu królewskim (punkty b7 i 17). Pięć czar- 

nych pionów zabiera Sd5 pola, aby uniknąć nierozwiązalności. 

Korzyść obrony pojęta również prosto, wystarcza po prostu 

odsłena czarnej figury.   
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Obecnie przechodzę do drugiej grupy — do uwolnień za- 
sadniczych. 

Uwolnienia zasadnicze. Dopiero po zbadaniu uwalnień 
przez przesłonę zainteresowano się uwolnieniem zasadni- 
czym, które początkowo uważano za mniej wartościowe. 

_ Okazało się jednak, że zasięg tej grupy jest równie. wielki, 

a strategia może być zupełnie odmienna. 

Propagowaniem zasadniczego uwolnienia zajął się gorli- 

wie Ellerman, tak że ten typ uwolnień nazywamy często eller- 

*« manowskim uwolnieniem. Między rokiem 1920 a 1927 powstaje 

i bogaci się strategia tej obrony. Ellerman w szeregu teore- 

tycznych artykułów zbudował skomplikowaną klasyfikację o 10 , 

grupach i licznych poddziałach. Ponieważ cały systemat za- 
wierał ogromną ilość szczegółów i opierał się na mechanicz- 

nym grupowaniu poszczególnych manewrów, podział ten nie 

jest stosowany. Dlatego nie posłużę się ellermanowską kla- 

syfikacją, która nie ułatwia wcale scharakteryzowania istotnych 

motywów strategicznych. 

Punktęm wyjścia naszych rozważań staje się ogólnie przy 

.jęta zasada z rejestrów artystyczno-estetycznych. Głosi ona, 

że odejście figury, jako z natury swej bezbarwne, musi się 
łączyć z motywem, który uzupełni brak niespodzianki. Tak było 

w odbiokowaniu, czy półzwiązaniu, podobnie ma się rzecz 

z uwolnieniem. Dlatego artystyczny akompaniament w tej gru- 

pie jest warunkiem podstawowym i* dopiero gdy zrozumiano 

. tę zasadę, temat uzyskał popularność wśród twórców. 

Uzupełniające zwroty w innych tematach mogliśmy umie- 

szczać w pobocznej grze, względnie w głównej, jako moty- 

wację. Tutaj muszą się one łączyć organicznie z ośrodkiem 

                                                

stulat. Następnie żłożone elementy strategiczne są częstsze 

i wartościowsze w łączeniu niż proste. W ogóle cechą uwol- 

nienia zasadniczego staje się komplikacja, jako fundament 

strony artystycznej. 
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Przypatrzmy się pierwszej kompozy cji, która zapozna | na$ 

z charakterem tego rodzaju prac. Jest oha prosta w * pomyśle, 

daje nam uwolnienie w połączeniu z różnicoweniem matują 

cego posunięcia. 

  

107. A. Boltacchi 

4 wzm. zaszcz. Good 

comp. V 1919 

Mat 
w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. Hd5, wiązanie białego H; grozi 2. Hd4f. Każde 

odejście czamego H jest obroną. Potencjalnie biały ma moż- 

ność matowania na polach a5, b5, c5 i có. Czarny jednak MH 

w obronie atakuje za każdym razem trzy pola, tak że białym 

pozostaje czwarte. Sprawdźmy: He5 2. HcóF, Hc4 2. HaS+, 

Hc3 2. Hb5+ i Hc5 2. Hc5+. | 
Okazuje się, że nawet tak malo efektowny manewr jak 

odejście wiążącej figury może stać się wartościowym pomy- 

słem, ale pod pewnymi warunkami. Musimy więc zachować 

jednolitość gry zarówno białej jak i czarnej, a następnie skom- 

ponować przynajmniej trzy warianty tematowe. 
Wytyczne te stosują się do grupy uwolnień zasadniczych 

bez względu na to,-jaki dajemy motyw towarzyszący uwolnie- 

niom. Następny przykład łączy uwolnienie z blokowaniem. 

W tego rodzaju połączeniu nieocenioną figurą jest H, który 

pozwała na osiągnięcie trzech wartościowych wariantów. 

Piękna dwuchodówka nr 108. może służyć za przekonywający 

dowód. 
Wstęp 1. Sc2. widoczny, gdyż zdradza go brak przygoto- 

wanego mata po Ke4 2. Sdó+?, trzeba więc zaatakować pole 

d4. Natomiast plusem wstępu. będzie pozycja tempowa przy 

dwu wolnych polach królewskich. Ośrodek kompozycji two-. 
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1408. A. Mart 
ti nagr. Grantham Journal 

1928 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

rzą cztery uwolnienia białego H: HhS, HhE, Sf6 2. He5t, HMe2- 

2. Hydt, Hf4 2. Hy2t i He4 2. Hg3t (uwolnienie z równocze- 
snym blokowaniem. 

Różnicowanie drugiego posunięcia bardzo proste, trzeba 

chwytać wolne pola królewskie oraz kontrolować punkt f4. 

Ciekawie motywowarńo obalen ubocznego rozwiązania 

1. Hh4? Sfól bez mata. Figurą wiążącą jest znowu czarny r, 

najbardziej przydatna bierka w tym kompieksie. 

  

     

108. G. P. Łatzeł 

ł nagr La Domenice 

del Giuocchi 1932 

Mai | 

w 2 posunięciach 

  

Naprawdę problemowa koncepcja o dobrym tematowym , 

wstępie 1. Kb7i, który wiąże białego H. Cel wstępu to 

oswobodzenie pola có dla groźby 2. Wcó$. Gra główna sfor- 

mowana wedle współczesnej maniery; obrony pośrednie wy- 

łączają białe figury i otwierają wolne pola królewskie: Wió 

2. Hclż! | Wf5 2. He4fl (uwolnienie H). Korzyść obrony, czyli 

wyłączenie biatych figur, różnicuje równocześnie matujące 

posunięcie; gdyż biały musi ponownie zaatakować zwolnione 

pola; bardzo popularny chwyt tutaj zarówno ideowy jak i kon- 

strukcyjny. Dwa dalsze warianty: Hg5 2. Wf6* i Wgd 2. Wećt 
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dają nam blokowanie przez przesłonę z matem z baterii, przy 

czym motywowanie ruchu 2. Weót, a nie 2. Wd74? uzależnione 

od pola e3. 

A teraz na marginesie tej dwuchodówki parę uwag ogól- 

"nych o formułowaniu tematu, czyli prawidłowym ujęciu Kon- 

cepcji strategicznej. Jak już wspominałem, złożone kombina- 

*.cje obywają się bez dolepianej gry pobocznej, która odwra- 

ca uwagę od istotnego pomysłu. leśli ośrodek tworzy silnie 

zwaria para 6 wybitnych akcentach dramatycznych i jest do- 

statecznie samoistna, rezygnujemy z dopełnienia: ale taka 

konstelacja zdarza się tylko przy niebanalnych pomysłach 

i nowym ujęciu. 
Zwykle oryginalność polega na wybudowaniu nowego me- 

chanizmu i wtedy dochodzą do głosu uzupełnienia wspiera- 

jące bądź ośrodek, bądź ekonomię. Wreszcie poboczna gra' 

. ma za zadanie wydobycie jednolitości, względnie podkreśle- 

nie różnorodności. W pracy nr 109 ma za cel wskazane przeze 

'mnie dane. Przecież uzupełniająca gra podnosi znaczenie ba- 

terii, która występuje czynnie tylko w groźbie, a tak potrzebna: 

jest jeszcze w jednolitych blokowaniach i prozaicznej para- 

dzie $gó 2. Wgó%, a więc strzela 4 razy, co zgodne będzie 

z zasadami ekonomii i postulatem jednolitości. 

Zanim przejdę do skomplikowanych pomysłów, pozwolę 

sobie zademonstrować najbardziej moim zdaniem artystyczną 
dwuchodówkę z działu uwolnienia zasadniczego. Szczegółowy 

rozbiór wykaże zarówno głębię pomysłu jak i niezwykłości 

roboty konstrukcyjnej. 

110. A. Elłerman 

! nagr. Guidelii-Memorial ah, 

1925 i 

Mat 

w 2 posunięciach 
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Bardzo ekonomiczny układ przy 15 bierkach na 'szachow- 
"nicy. Na Hh8f 2. Sds+ (przygotowany). Dojdziemy łatwo, że 
usunięcie Wd3 stworzy groźbę 2. Hf4. Tylko dokąd ma się 
ona udać? Jeśli na Wd1, wtedy czarny zagra Hd2! bez mata, 
skoro 1. Wd8?, wtedy wystąpi skryta ripostą Hf2l. A więc 
tylko 1. Wd7!, aby po Hf2 odpowiedzieć 2. Sds+. Tematową 
koncepcję buduje para analogicznych ruchów: Hd4t_ (prze- 
słona linii d) 2. Sdó*! i He5i 2. Sc5+! (uwolnienie z blokowa- 
niem przez przestonę). Trzecie uwolnienie wystąpi. po Hf2, 
Hhej 2. Sd8+. Właściwie już to byłoby najzupełniej wystar- 
czające, ale autor potrafił uzgodnić dopełniającą bogatą grę 
z ideowym ośrodkiem. Wd4 (analogiczny manewr korzyści 
obrony, a każda analogia ma walor artystyczny) 2. We7t (blo- 
kująca przesłona), Gi3 2. Hd3+ (blokowanie) i Gf2 2. Hh1ż 
(przesłona). 

Przypatrzmy się zazębieniom, które tworzą zamiast akom- 

.paniamentu organiczną całość. Przede wszystkim dwa blo- 

kujące uwolnienia wzmocniono dwoma dalszymi; dwa razy” 

mamy w obronie zwolnienie podwójnie atakowanego pola d3 

(Hd4 i Wd4), wreszcie dwie przesłony tematowej figury Hf2, 

raz W na d4, drugi raz Gf2, co daje maksimum wykorzystania 

strategicznego tej arcyważnej bierki. A wreszcie rzecz naj- 

ważniejsza, autor wiedział, że już wtedy, gdy komponował 

swą pracę, para ideowa nie była taką nowością, by sama 

mągła egzystować, dlatego wtłoczył ją w bogaty mechanizm 
wariantowy i troskliwie umotywował do najdrobniejszych . 
szczegółów pojedyncze człony mechanizmu. 

Konstrukcyjnie rzecz przeprowadzono wzorowo; połącze- 

nie kilku motywów ułatwiło sprawę, tak że nie było kłopotów 

z dualari, gdyż zarówno uwolnienie ma dodatkowy czynnik — 
blokowanie, jak i po Gf2 przesłona łączy się z otwarciem linii 
pierwszej. 

Zasadnicze uwolnienie należy do bardzo elastycznych po- 
mysłów, posiada jednak pewne groźne niebezpieczeństwo — 

_Dwuchodówka 11 
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. szablon, który pozwala na mechaniczne interpretowanie idei. 

Dlatego tak niezwykle ważną rzeczą jest dobór elementów 

składowych gry głównej: O ile nie opracujemy należycie sa- 

mego ośrodka, kompozycja wyjdzie bezbarwna, jak wskazuje 

rekordowe zadanie nr 111. 

411. A. Bottacchi 

Pochw. 8. Kongres 

© Ameryk. 1921 

Mat 
w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie 1. Wg4, grozi 2. Wg8*. Teraz następuje sza- 

iony taniec czarnego H i podobne harce.8 razy uwalnianego 

-$e4. Obrony bardzo proste bez cienia strategii: Hh2t 2. Sf2 Ę, 

Hg3 2. Sgt, Hg5 2. Sg5*, Hfó 2. Stót, Hdó 2. Sdót, He5 

2. Sch, Hc3 2. $Sc3t, Ho2j 2. Sd2*. Biała róża skoczkowa. 

Nie można zaprzeczyć, rekord jest bardzo wyśrubowany, eko- 

nomia utrzymana, nawet wstęp siarał się autor dobrze umo- 

tywować, ale przy tym wszystkim odejścia czarnego H bez 

jasno zarysowanej myśli strategicznej nie robią wrażenia; 

poza tym pięciokrotne bicie czarnej bierki nie należy do po- 

sunięć właśc'wych problemistyce ze względu na prozaiczność. 

Zupełny kontrast w porównaniu z poprzednią dwuchodówką 

Elermana. | 

Często, jeśli zasadnicze uwolnienia nie stanowią samo- 

dzielnego ośrodka, łączymy je z uwolnieniami przez prze- 

słonę, pomysł taki widzieliśmy w zadaniach nr 103 i 105. Ze 

względu na tożsamość ideową należy uważać tę tendencję za. 

najbardziej właściwą. Otrzymujemy wtedy zarówno jednoli-- 

tość koncepcji jak i różnorodność, gdyż różny jest charakter 

strategiczny obu działów. Daje to nieraz poważne osiągnię- 

cia artystyczne, co potwierdza dwuchodówka nr 142. 

  

    

"UWOLNIENIE BIĄŁYCH BIEREK 

412. A. Ellerman | 

! negr. Good Companion 
X. 1916 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

'Wstęp 1. He3! bije piona i wiąże H. Tutaj muszę zwrócić . 
uwagę na ten rodzaj tematowego wstępu. Zasadniczo bicie 
we wstępie uchodzi za mniej wartościowe i powinniśmy uni- 
kać podobnie brutalnych ruchów. W uwolnieniach jednak czę- 
sto stosujemy niespodziankę, jaką jest wiązanie H, który na: 
stępnie zostanie uwolniony, i estetyka ostatecznie wyraziła 
zgodę aprobując taki manewr wstępny. Groźba 2. Ge4t, Te- 
matem zadania są dwie pary analogicznych obron: Wf4 2. HeSt 
WS 2. Heót (uwolnienie z równoczesną przesłoną czarnych 
bierek), Sac 2. Hc5f, Sec3 2. Hd4 (uwolnienia przez prze- 
słonę). Po Gf5 2. Sfó+ tworzy się dodatkowo Grimshaw na 
polu f5. Piąte uwolnienie H po e3 2. He4t, 

Konstrukcja zadania posiuguje się znanymi. nam dobrze 
chwytami. Para zasadniczych uwolnień opiera się na pomyśle. 
kumulacji efektów strategicznych, przez co odpadają kłopoty 
z wyborem matującego posunięcia. Natomiast trzy uwolnienia . 
przez przesionę pomyślane są na wzór zadania nr 97. Na do- 
wolne uwolnienie (c3) występuje He4$ (pole ogólnej. Dwa 
inne muszą wokec tego eliminować mata na e4 wprowadzając 
dodatkową siłę do obrony tego punktu, a równocześnie zwal-. 
niają pole, na którym biały zamatuje. Bardzo częste: różnico- | 
wanie w uwolnieniach przez przestonę. 

- Przejdźmy teraz do zdwojeń idei, czyli do zasadniczego 
uwolnienia dwu lub więcej białych bierek; otwiera się przed 
nami ogromna dziedzina pracy twórczej, najbardziej warto- 
ściowe łączenie w naszym temacie. Jeśli. potrafimy stworzyć 
jednolity ośrodek przy dwu uwalnianych figurach, otrzymamiy - 

1 
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zupełnie. nowoczesną strategię, a kompozycje, jakie powstały 

około roku 1930, potwierdzają nasze mniemanie. Przy dwu 

tedy tematowych figurach będziemy dążyli do czterech ideo- 

wych obron, po dwa uwolnienia związanej bierki. Oczywiście, 

-. wyeliminujemy wtedy grę poboczną, jako zupełnie zbyteczną, 

natomiast będziemy dążyć do ekonomicznego układu i możli- 

wie dużego wykorzystania białych sił. Naturalnie, pełne reali- 

'zacje nie zdarzają się zbyt często, w każdym razie problem 

nr 109 wskazuje na idealne wprost postawienie zagadnienia. 

Przy tym niezwykle prosta pozycja niewątpliwie podnosi WaT- 

tość wykonania. 

113. A. Mari 

I nagr. Il Probiema 
1932/1 

Mat 
w 2 posunięciach 

  

Trudno wyobrazić sobie prostszy pomysł; po wstępie 

1. Wel, grozi 2. We3$. Wyłączenia obu białych figur, jako 

korzyść obrony — to jednolita koncepcja czarnych. We2 

2. Sh4$, Wd2 2. Se3ż, Ge2 2. Sg5t i Gd3 2. Stąt. Poboczna 

gra Wf3 2. Hd4f (blokowanie) jest wynikiem konieczności 

konstrukcyjnej, podobnie. jak przygotowane maty: na szachy 

białemu królowi. 
Bardzo prosty jest chwyt konstrukcyjny różnicowania posu- 

nięć matujących. Cała afera rozgrywa się na dwu liniach strzału 

białego H, pionowej d i skośnej d1—g4. Ponieważ w obronie 

czarny oswabadza pola królewskie d3, d5 i f3, biały matując 

musi ponownie zaatakować te punkty, przy czym istnieje jesz- 

cze wybór, w jaki sposób łapać pole, a więc Sh4$, a nie 
Sd4$, Sf4f, a nie $c7*% i Sg5+, a nie Sd4f motywowany stra-- 
tegią, jaka tkwi w liniach dalekobieżnych figur. 
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w sumie - wybitna dwuchodówka, pomimo nienajlepszego | 
" wstępu, a to ze względu na daleko posuniętą analogię, która 
tworzy zwarty kwartet. Ta ostrość ideowego ośrodka oto cha- 
rakterystyczna.cecha współczesnego: tworzywa, która odróżnia 
obecną produkcję od nieraz pięknych mechanizmów warian- 
towych. Oczywiście nie znaczy to wcale, że takie traktowanie 
tematu jest lepsze od dawnego, wybitny bowiem problem po- 
zostanie nim bez względu na czas powstania i styl, chcę tylko 
podkreślić odmienność, zaś spory w kwestii, jakie ujęcie jest. 
lepsze, pozostawiam zwolennikom szkół i systemów, walczą» 
cym zapamiętale o wyższość swego: smaku. 

Chyba najstarszym przykładem uwolnienia dwu białych 
figur jest kompozycja amerykańskiego mistrza O. Wiirzburga, 
który w niezwykle prosty sposób przeprowadził koncepcję, 

, używając tylko dwu „chwytów konstrukcyjnych. 

114. O. Wiirzburg 

Philadelphia Telephone 

1892 

Mat 
w 2 posunięciach - 

  

Wstęp 1. Gh3! dobrze umotywowany. Dlaczego nie 1. Gg4, 
dowiadujemy się dopiero po wynalezieniu niepozornej obro- 
ny Gcó!. Groźba 2. Weóf. Proste obrony atakują bezpośred- 
nio zagrożony punkt. Gry tematowe: Gd7 2. Sgó+, Gi7 2. Scót, 
Sbó 2. Wa4ż i Sc5 2. Wd5t. 

Pierwsza para wariantów posługuje się chwytem, jakim 
jest zwolnienie pola matowania (có względnie gó). Druga 
para wprowadza nową siłę: do obrony punkiu d5, lub 24, 
co różnicuje matujące posunięcie. Oczywiście na szachy 
białemu krółowi występują przygotowane maty. Stosunkowo 
najsłabiej wykorzystano białego H, który gra w jednym 
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tylko” pobocznym wariancie. Czarny pion d2 celowo zamykd 

drogę G, autor bowiem słusznie unika nierzeczowych duali 

po Gci, Gd2, które w tym wypadku zamąciłyby jasne kon-. 

„tury budowli. Klasyczna kompozycja. 

jeśli chcemy połączyć z uwolnieniem jakiś inny skompli- 

kowany pomysł, wtedy trudno uzyskać bogatszy w obrony — 

ośrodek, zwykle wystarcza już para ostro zarysowanych 

obron związanych z sobą analogią. manewrów. W osobnym 

rozdziale pt. «Mechanizmy zadaniowe i rekordy» podam 

najważniejsze iączenia, tutaj zaś wystarczy jeden przykład, 

który naświetli nam charakier zasadniczego uwolnienia. 

Zadanie nr 115 przynosi uwolnienie skombinowane ze 

związaniem, a więc formę i antyformę, rzecz. cenioną przeż 

współczesnych znawców. Rzeczywiście pomysł taki rysuje 

się bardzo plastycznie, o czym przekona nas przykład. 

Mat 

w 2 posunięciach 

415 €. Foschini 
! nagr Bristol Times 

19291 

  

Wstęp 1. Kcż! wiąże .drugą figurę, oczywiście najmilej 

widziane jest wiązanie dwu bierek. Wytwarza się. pozycja 

- tempowa niezwykle rzadka w temacie. Gra główna to dwa. 

warianty: Hd5 2. Weśż i Gd5 2. weś (wiązanie czammej fi- 

gury z: równoczesnym uwolnieniem białej). Oprócz bicia 

związanych bierek możemy wyróżnić jeszcze dwa inne wa- 

rianty: Sf4 2. Gcz$ (blokowanie) i Hc5 2. Heó*. 

W latach 1928—1932 przeprowadzono wiele badań nad 

tą kombinacją, osiągnięto sporo niezwykłych układów, aż, 

do dziwactwa, natomiast gorzej było ze stroną artystyczną, 

no i ekonomią. Trzeba bowiem ustawić trzy baterie, dwa   
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wiązania i trzecią, na której zwiąże się czarny, i niewiele 

zadań rozwiązało kwestię tak prosto jak nr 115. 

Ile można uwalniać białych bierek, niech na to pytanie 

odpowiedzą rekordziści, którzy nie pominęli i tej dziedziny. 

„O ile się nie mylę, nie przekroczono czterech figur, co uzna- 

jemy za poważne osiągnięcie, gdyż wtedy z samego za- 
mierzenia wypływa konieczność skonstruowania bogatego 

ośrodka ideowego. Do najlepszych. kompozycji należy dwu- 

chodó wka nr 116 kompozytora angielskiego. 

" 1ió. E. E. Westbury 

$V negi. Gocd Companion 

1917 

Mat 

Ź posunięciach 

  

Już samo rozważenie zagadnienia, w jaki sposób uwat- 

niać cztery białe bierki, naprowadza nas. na odpowiedź, że 

jedyną drogą będzie użycie bialej baterii z biaiym królem 

jako przykryciem, gdyż inaczej zabraknie nam. sposobu na 

szachowanie króla z czierech stron. To stanowi idealny za- 

mysł. konstruktora-artysty, który będzie usiłował przepro- 

wadzić realizację 
Wstęp 1. fg5 z groźbą 2. Kf4F ze względu na treść nie 

podlega zbytnim krytykom, trudno, słaby wstęp. Sformujmy 

teraz obrony, z natury rzeczy bezpośrednie: Hh5 2. Se7:ż,. 

„ Wb2 2. d5$, Wd7/ 2. He5d, Ga2 2. Sb4ż, Niespodzianką jest 
piąte uwolnienie przez przesłońę Seś 2. Hdś i Ge3'2. Ke3t. 

"Z rekordową ilością uwolnień połączono drugi motyw, ongiś 
bardzo popularny, jakim jest możliwie wielka ilość matów. 

z baterii królewskiej, co w terminologii polskiej nosi nazwę 

, «tańca wśród mieczów» (termin proponowany przez inż. Ła- 
sińskiego). 
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Naturalnie, budowanie takich rekordów polega na znale- 

zieniu właściwego mechanizmu, obrony i posunięcia matu- 

jące są proste i uzyskują znaczenie w masie podobnych 

manewrów. Dlatego bardzo cenną grą ze względów arty- 

stycznych. jest uwolnienie przez przesłonę, gdyż wespół 

z obroną Wd7 stosuje znany chwyt, czyli wprowadzenie do- 

datkowej siły, różnicującej posunięcie matujące (po Wd7 

atakowanie pola d5, po Seć punktu c5).. 

Zupełnie: wyjątkowe osiągnięcie prezentuje nasz problem 

nr 117 wielkiego mistrza probiemistyki G. Heathcote'a. Tru- 

dno sobie wymarzyć bardziej harmonijne połączenie szcze- 

gółów i prostsze wykonanie tak trudnego rekordu, jak uwol- 

nienie” czterech białych figur. 

Mat 

w 2 posunięciach 

117. G. Heathcote 

ł nagr. Norwich Mercury 

1905 

  

Piękny tematowy wstęp 1. Ke5! wiąże cztery własne fi-- 

gury, grożąc matem 2. Kd4t. Teraz formuje się bogaty ośro- 

dek tematyczny: Hygś 2. Hgót, Wc8 2. Gg4t, Hd7 2. Hist, 

Gt2.2. Wf5ż, Gh4 2. Wh4t i Se3 2. Sg3t. W sumie sześć 

uwolnień białych figur, co jest rekordem nie do pobicia. 

Zestawmy teraz obie ostatnie prace. Wspólną cechą jest 

jedynie możliwe użycie baterii królewskiej, Heathcote użył 

jej na linii prostej, co konstrukcyjnie okazało się racjonal-- 

niejsze. Wstęp tylko ma tę ujemną stronę, że nie ma przy- 

gotowanego mata po 1.. Se3+, i to stanowi jedyną sła- 

'bość tego wspaniałego problemu. Ponieważ Hfó, i Wf4 są 

dwukrotnie uwalniane, przypatrzmy się, w jaki sposób zróż- 

nicowano matujące posunięcia. Uwolnienie W stosuje ory-. 
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ginainą wariację wprowadzenia nowej siły przez figurę stwa- 

rzającą szkodę po Gh4 w połączeniu z oddaniem pola ma- 

towania. W uwolnieniu H równie pomysłowe oddanie pola 
matowania g6, na którym czarny bije białą bierkę., 

Należy podkreślić, że wstęp odgrywa doniosłą rolę kon- 

strukcyjną, gdyż otwiera pola f5 i g4 dla matujących figur. 

Naturalnie nie można było na wzór obrony WCc8 pomyśleć 

gry np. Wb1 i usunąć S$, który na e3 szachuje białego K, - 

gdyż wtedy nastąpiłby mat w 1. ruchu 1. Sg3ź; to pole od- 

daje dopiero $ po przesłonie linii e. 

Po tych ogólnych uwagach o rozmaitych sposobach uwo!l- 

nień omówię jeszcze dwa specjalne tematy, zanotowańe 
w historii problemistyki jako temat Schóra i Castellariego. 

Temat $chóra. Kilka- razy już stwierdzałem, że stwarza- 

nie specjalnych tematów polega głównie na rozszerzaniu 
idei z jednego człona zadania na inne, i tak czarne samo- 

związanie zaopatrzone właściwą groźbą daje nam obronę 

Schiffmanna czy Nietvelta. Albo też zamiana istotnego szcze- 
gółu zmienia mechanizm Mansfielda w temat Foschiniego. 
Kombinacja zaś Schóra jednoczy w sobie wstęp, obronę 

czarnych i posunięcie matujące, które razem tworzą dopiero 

całość, należy więc do skomplikowanych pomysłów wła- 

ściwych współczesnej problemistyce. Piękny problem nr 118 
wyjaśni nam tę tajemnicę. 

118. S$. Hertmann . 

! nagr Chemr Wochen; 

schach 1926 

Mat 
"w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie 1. S4c5! (wstęp wiąże białą figurę i uwalnia 
czarną). Temat tworzą dwie obrony: $e7 2. $g7* i Se3 2. Sdaż 
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(uwolnienie z równoczesną przestoną). Dodatkowa gra wy- 

stępuje po $c7 2. Gh7* (przesłona). Jaka tedy będzie de- 

finicja tematu? „e | 

, Biały we wstępie wiąże własną bierkę | uwalnia czarną. 

Uwolniona figura z kolei uwalnia związaną białą, która ma- 

tuje. idea więc leży we wstępie, szkodliwości czarnej obrony 

t posunięciu maiującym i jest specjalną formą uwęinienia 

białej bierki, Nic więc dziwnego, że utrzymuję charakter 

tej grupy;» dlatego możemy mieć dwojaką formę tematu 

Schóra, to znaczy uwolnienie przez, przesłonę i zasadnicze. 

Podobnie Uuwólnienie czarmej bierki może być dwojakie: 

przez przesłonę albo zasadnicze. Dwuchodówka przedsta- 

wia ideę z uwolnieniem zarówno bialego jak i czarnego 

przez przesłonę.  . -. - | | 
Równocześnie, jako pomysł ściśle konstrukcyjny, wysię- 

puje podwójny wentyl, czyli odsiona linii Ha8 jako korzyść 

obrony. Ponieważ ośrodek składa się z dwu samodzielnych 

momentów: uwolnienia i czarnej przesłony, posunięcie ma- 

tujące różnicuje się samo; natomiast w obronie $e7 na-. 

stępuje wybór, jak zwykle przy wielokrotnych przesłonach. 

Mat 2. Gh7ó? został wyeliminowany przez wprowadzenie 

nowej siły na pole gó, chwyt dobrze nam znany.” 

"Widzimy więc, że czasami przy skomplikowanych Kom 

binacjach niektóre tematy wysiępują jakó siła pomocnicza, 

ściśle konstrukcyjna (podwójny wentyl w nrze 118). | 

Uwolnienie zasadnicze daje większą ilość tematowych 

uwolnień, jak wskazuje zadanie nr 119, również węgierskiego 

kompozytora. 

449. 8. Boros 

wam. zeszcz. Guidelli- 

Memoriał 1925 

Mat 

w 2 posunięciacie. 
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w pozycji pó e5f nastąpi 2. Ha5t (przygotowany). Wstęp 
1. Heól. wiąże białego H i uwalnia czamego H (uwolnienie | 
zasadnicze). Groźba 2. MHdS%. Teraz każde odejście H uwal. 
nia białego. Hd8, e5 2. HeS%, Hd7ę 2. Hdzż, Hdć 2. Kdeż 
i He4 2. He4t, Rekordowe, gdyż czterokrotne przeprowa- - 

dzenie motywu. Kompozycja ma jednak mało walorów arty- 
stycznych, gdyż żasadnicze uwolnienia, o ile. nie meją do- 
datkowej strategii, są prozaiczne i niesubtelne, dłatego po- 
winniśmy się zawsze starać o uzupełniające motywy w szka- 
dliwości obrony. 

Zadwojenia naszego tematu są wyjątkowo rzadkie i tru- 
dne do realizacji, znam tylke jeden wartościowy przykład 
dwuchodówkę nr 120 angielskiego kompozytora. a 

120.3. M. Barry 

il nagr. Grantham Journai mm sai Mał 1928 187 ŻA w 2 posunięciach 

| Piękny wsięp 1. He4l wiąże dwie białe. figury; w zdwe- 
jeniach jedno wiązanie musi być biciem piona. Uwolniony 
skoczek kolejno uwalnia obie białe bierki. Przeciw groź- 
bie 2. Wd4t czarny gra: Sd5 2. Hdd i Sc2 3. d3%, Warto- 
ściowym uzupełnieniem jest wariant Sf5 2. Gg2: (przesłona), 
która podobnie jak obrona Wd8 2. Wećś uaktywnia biale 
wiążące figury, co uważamy za bardzo ważne ze względu 
na postulaty ekonomii. | | | 

Konstrukcja zawojenia Śchóra należy do trudnych Za- 
gadnień nie tyle ze względu na duale, które eliminuje sama 
ziożoność tematu, dle z powodu możliwych ubocznych roz- 

| aaa Pized wstępem mamy przecież dwie wolne białe 
| ierki, które mogą w rozmaity sposób matować. Trzeba wy-.  
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naleźć podstawową różnicę między możliwością mata po 

uwolnieńiu a brakiem matów przed: wstępem. Autor tę rzecz 

rozwiązał naprawdę pomysłowo. Przed wstępem mat pio- 

nem na d3 jest broniony przez piona c4, który we wstę- 

pie jest bity, zaś inne pola atakowane przez białego H 

trzyma związany S$e3. Z tym. łączy się znany nam chwyt, 

czyli otwieranie linii białych figur, które umożliwią posunię- 

' cie matujące (Sd5 2. Hd4* rola Ggl, vide nr 24). Prócz tego 

przeprowadzenie zdwojenia jest możliwe tylko z uwalnie- 

niem przez przesłonę, co sprawia, że te różne konieczno- 

ści utrudniają nam znalezienie większej ilości mechanizmów, 

dlatego na palcach możemy policzyć. realizacje zdwojeń. 

Jak już nieraz twierdziłem, istotą analizy konstrukcyjnej 

jest uważne porównywanie kompozycji, szczególnie przy 

złożonych tematach. Zajmijmy się zbadaniem drugiego zdwo- 

jenia, które, niestety, ma już większe defekty techniczne, 

chociaż sam pomysł przeprowadzenia jest godny uwagi. 

"Mat 
w 2 posunięciach 

121. P. A. Boorer 
Chess IV 1938 

  

Mamy dwie figury wolne Gb4 i Sf4. G nie może mato- 

wać 1. Gc3, gdyż król wyjdzie na c5, S$ zaś nie ma wol- 

"nego pola matowania. Poważną słabością jest natomiast 

brak przygotowanego mata na He2" 2. Se2$? (Kc4). 

_ Wstęp 1. Kdó uwalnia czarnego S$, atakuje pole c5 i zwal- 

nia pole e6 dla własnego skoczka. . Grozi 2. Wd3, gdyż 

„H atakuje teraz pole c4. 

Ośrodek ideowy tworzą dwie gry skoczkowe: S$c5 2. Gc3t 

| Se5 2. Seó+. 
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Nadto pojawia się trzecie uwolnienie He2 2. Se2t. Było- 

by najlepiej postawić czarnego piona na e3, a białego z d2 
przenieść na b2. Taka poprawka dopuszczała do ubocznych 

rozwiązań 1. Hf8 z nieuchronnym matem 2. Hc5+, względnie 

1. Hgó z matem 2. He4+, względnie 2. Hd3+. Prócz tego po 
wstępie Wd8 okazuje się zupełnie zbędną figurą i to osła- 

bia logikę całej koncepcji. Na marginesie zaznaczam, że 
identyczny chwyt konstrukcyjny: atakowanie pola i zwol- 

nienie drugiego. dla S realizuje o trzy lata wcześniejszy 

problem nr 124 przedstawiający zdwojęnie tematu Castel- 

. lariego.. 
Temat Castellariego należy do zupełnie współczesnych 

kombinacji złożonych i niesłusznie nosi tę nazwę, co jest. 

nie tylko moim zdaniem, ale: i wielu innych teoretyków. 

„Pierwszy bowiem wpadł na ten pomysł znany kompozytor 

węgierski Schór, który dał pełnowartościową dwuchodówkę 

w dwu oryginalnych wariantach. Samo połączenie propago- 

wali bardzo kompozytorzy włoscy, ogłaszając. kilka konkur- 

sów tematowych, nawet w meczu Węgry — Polska jeden 

z tematów polecał opracowanie połączenia Castellariego. 

W odniesieniu do kombinacji Schóra jest to pewna de- 
formacja ideowa wstępu, gdy manewry w obronie i posu- 

nięciu matującym pozostają bez zmiany. Przypatrzmy się za- 

daniu Schóra, które ilustruje koncepcję. 

122. Ł. Schór : 
3 pagr. Magyar Sakkvilag 

1928 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie: 1. Kg5! grozi Sg3t, obrony tematowe: Hd5 

2. Het! i Ha5 2. Hd3+! (uwolnienia). Trzecie uwolnienie wy- 
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stępuje po Hf2 2. Hi2t. Jak zdefiniujemy kombinację? We 
wstępie biały równocześnie wiąże i uwalnia jedną z dwu 
swoich bierek. Uwolniona figura grozi matem. W obronach 
czarny wiąże uwolnioną bierkę (korzyść obrony) i uwalnia 
związaną (szkodliwość obrony). W posunięciu matującym gra 
uwolniona figura. Temat leży więc we wszystkich czterech 
członach dwuchodówki. =. 

Mamy tu rozszerzenie poprzedniego pomysłu na groźbę: 
ona to sprawiła, że korzyść obrony jest również ideowa, gdyż 
trzeba wiązać groźbową bierkę, szkoda zaś obrony i matu- 
jące posunięcie — identyczne. Różnica jest natomiast we 
wstępie, tutaj nie występuje uwolnienie czarnej figury. 

Rozważmy teraz konstrukcję dwuchodówki; naturalnie 
musimy mieć najmniej dwie baterie, a ich zamiana stanowi 

. aktualną grę. Problem nr 122 posługuje się zasadniczym tak 
uwolnieniem jak i wiązaniem, co nadaje pewną jednolitość 
manewrom. Motywowanie matującego posunięcia przeprowa- 
dzono tadnie, używając popularnego chwytu, zwolnienie pola, 
na którym biały zamatuje (dź i e1). | > 

Bogaty dorobek -zadaniowy wyczerpał wiele. połączeń 
i możliwości, wiązano i uwalniano biał figurę przez prze- 
stonę, kombinowano z innymi pomysłami. Aby zilustrować 
zakres tematu, podam jeszcze dwie dwuchodówki. 

123. M. Segers 

ł nagr. Lo Ścacch. di 

Roma 1736 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Temat Castellariego w połączeniu z półzwiązaniem, rzadka 
i oryginalna koncepcja. Po wstępie 1. Kh7! grozi 2. Sf5t, dla-- | 
tego czarny musi wiązać agresywnego skoczka. Hd7! 2. Hf4t. 

  

      

   . UWOLNIENIE BIAŁYCH BIEREK 475 

(uwGlnienie ze związaniem Wf4). Ten ideowy wariant ma uzu- 
| pełnienie: Wf7 2. Hgó* z pełnym wykorzystaniem półzwią- 

- zania. - 

_ Motywowanie matującego posunięcia wykonane wedle 
znanego sposobu; pe prostu wprowadza się nową siłę da 
szkodliwości posunięcia (pole 94), dlatego nie mamy dualu 
po Hd7 2. Hf4t, a nie 2. Hgó$? | 

Zdwojenia, podobnie jak w temacie Schóra, są niezwykłą 
rzadkością, wydaje mi się, że tylko raz jeden udało się wy- 
konać tę rzeczywiście trudną koncepcję, którą przedstawia 
problem nr 124. | 

424. M. Wróbel 
i nagr. ex ae. Mecz . 

Węgry—Polska 1935 © 
4 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Tematowy wsięp 1. Kg7! uwalnia białego piona i wiąże 
wie białe bierki, grozi: 2. e8Ht. Każde odejście Sf7 stanowi 
obronę, wiązanie przez odsłonę. Uwalnianie przez przesłonę 
daje grę główną: Se5! 2. Hd5t! | Sfg5 2. SfAŻI, Na Sf mu 
2. We2ż, co nadaje kompozycji jednolitość. Uzupełniające 
warianty to dwukrotne szachowanie białego króla: 

| tu, podobnie jak w zadaniu nr 120, istotę planu kon. 
strukcyjnego stanowi obalenie ubocznych rozwiązań, które - 
mogłyby stworzyć we wstępie wiązane figury. Ale 1. Hd5f 
zwalnia królowi pole fó, zaś $gć nie ma fa razie możności 
matowania, gdyż pole f8 zajmuje biały król. Po wstępie zaś 
następuje korzystne przegrupowanie, to jest zaatakowanie 
punktu f6 | zwolnienie (8. Uważam ten motyw konstrukcyjny 
za jedyny dotąd wynaleziony w tym zdwejeniu, inne zaś pre- 
wadzą niechybnie do niepoprawności. I tutaj także przepro- 
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wadzić można zdwojenie tyiko przy uwolnieniu przez prze- 

Na tym kończę omawianie bogatego działu uwolnień e 

łych bierek, powrócę jeszcze w innym miejscu do specja nie 

złożonych organizmów, które kumulują uwolnienie, półzwią 

zanie, szachy białemu królowi w jednym zadaniu. Obecnie 

zaś wypada przejść do efektownej kombinacji oświetlającej 

wszelkie typy i możliwości tematu zwanego «szachami bia- 

" 4emu królowi». * 

  
    

  

Rozdział IX 

* Szachy białemu królowi (szachy na odlew) 

«Szach białemu królowi» jest nam, już trochę znany, kom- 
pozycje nr 12, 13, 48, 48a i 75 stosowały ten motyw bądź 
jako pomocniczy przy realizacji innych pomysłów, bądź jako 
siię równorzędną, wspierającą koncepcję. Niniejszy rozdział 
zajmie się istotą st ategii, możliwościami realizacyjnymi i stru- - - 
kturą artystyczną zeddania z szachem biatemu królowi. 

Już z dotychczasowych przykładów wyciągnęliśmy wnio- 
sek, że szachy możemy dawać bądź z baterii (ńr 75), bądź 
też zasadnicze (nr 12, 48), względnie łączyć oba typy. Wła-. 
ściwie podział taki, istotny choćby w uwolnieniu białej bierki, 
tutaj nie będzie, moim zdaniem, bardzo wskazany. Dlatego 
w jednej grupie omawiam obie możliwości, postaram się 
tylko podkreślić pewne różnice. konstfukcyjne. Wprówadzę, 
natomiast inne rozgraniczenie, które nada zupełnie odmien- 
ny charakter obu grupom. . | 

Do pierwszej zaliczam te wszystkie problemy, w których 
dopiero po wstępie pojawia się możliwość szachowania bia- 
tego króla. Ten typ jest wyjątkowo popularny i- posiada wielką 
ilość wartościowych dwuchodówek. Druga grupa, której przed- 
stawicielem jest zadanie nr 12, w pozycji ustala maty przy- 
gotowane na szachy, a we wstępie przeprowadza ich za- 
mianę. Kompozycyj z zamianą mata, Do szachu naliczymy zna- 
cznie mniej, gdyż praca konstrukcyjna utrudnia nam osiągnię- 
cie artystycznych rezultatów. Poza tym odpada poniekąd nie- 
spodzienka, gdyż widzimy sposobność szachowania, a często: 
nie doceniamy mistrzostwa, z jakim przeprowadzono defor- 
mację przygotowanej gry. W każdym razie, pomimo tematowej 

Dwuchodówka . 12   
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wspólnoty, są to dwa najzupełniej odrębne światy, a dokład- 

niejsza analiza zapozna nas z charakterem obu grup. 

"Rozpocznę przegląd od historycznej, dziś dwuchodówki 

wielkiego mistrza starszego pokolenia, przedstawiciela angie|-| 

skiej szkoły — G. Heathcote'a. 

125 G. Heathcote s "B Rej Mat 

|pagr Sydney manna Ac f w 2 posunięciach 
Herald 1907/08 Ź 

  

Na początku XX stulecia przeważa zadanie wariantowe 

o równorzędnym zespole gier; jeśli się pojawia jakiś temat, 

autor akcentuje go dyskretnie, by stał się najwyżej primus 

inter pares. W zgodzie z tym ogólnym nastawieniem jest. 
i kompozycja nr 125. Wstęp 1. Wf5—g5! pierwszorzędhy. Po 

-hg5t występuje groźba 2. Kf5*. Drugi wariant szachujący zu- 

pełnie nieprawdopodobny ftg5t! (szach podwójny) 2. Ke5*. 

'Równoważącą parę dają nam blokowania pola c3, a więc: 

Gc3. 2. Hflf i bc3 2. Ke3$ (przez przesłonę). Ż pobocznej 
gry najbardziej interesuje nas obrona f5 2. .Se5+ a nie 

2. Ke5$? 

Konstrukcja - nie pozostawia nic'do życzenia, wstęp piękny 

i trudny, motywowanie. korzyści obrony po bc3 2. KI5%$?, nie 

wolno przestonić W, ze względu ha uwolnienie pola królew- 

„skiego d5 — pomysłowe. 
Różnicowanie posunięć matujących opiera się na kilku 

'chwytach: 1) wprowadzenie nowej siły przez figurę, wyko- 

nującą szkodę (Gc3 2. Ke3?), 2) zwoinienie pola przez anty- 

blok (bc3), 3) wprowadzenie nowej siły z równoczesnym zwol- 

nieniem punktu, na którym biały zamatuje (f5). Wedle wska- 

zań szkoły angielskiej brak jest nierzeczowych duali, jako ' 

  

_ piona na b7. 

„stycznych cech: oto bardzo często dowolne szachowanie króla 

_strukcyjny. Jeszcze częstsze jest to w zadaniach z szachami 

  uwolnienie czarnej bierki, jako wstęp tematowy — uważam     

    (SZACHY BIAŁEMU KRÓLOWI 179 © 

zaciemniających, z tych powodów umieścił autor czarnego 

Już pierwszy przykład wskazuje nam jedną -z charaktery- 

pokrywa się z groźbą, czego nie uważamy za defekt kon- 

przez odsłonę czarnej baterii. . 

Mniejsze walory artystyczne zauważymy w następnej dwu- 
chodówce, która nam demonstruje sześciokrotne zasadnicze 
szachowanie białego króla. 

Mat 126. A. Wąterhouse 

w 2 posunięciach, Norwich Mercury 1907 

  

Rozwiązanie: 1. Ke3. Wstęp ma swoje dobre i złe strony; : 

za ' dodatni. uznamy jego tematowość i narażanie się na sza- 
chy, za ujemną — zejście z linii baterii, która stwarza groźbę 

Sro. Czarny jako jedyne obrony ma szachujące posunięcia: 

Whż3T 2. Sf3t, Welt 2. Se2$, H, We8t 2. Seóż, Wa3t 2. Sb3, 

Sf5t 2. Sf5F i 'Sczt 2. Sc2$, Jak widzimy, ideowy ośrodek 
wykonano bardzo szablonowo, idąc po linii najrhniejszego 

oporu. Właściwie możemy stwierdzić, że szachowanie króla 

różnicuje tylko wieloposunięciową groźbę i, ściśle biorąc, nie 

są to logiczne obrony. | | 
Zupełnie inaczej ujęto podobną koncepcję w ząadaniu 

nr 127. 

- Związany czarny H zostaje uwolniony we wstępie 1. Hcl!; 

równocześnie biały tworzy królewską baterię. Nadmienię, że 

za najwłaściwsze, gdyż daje ono pożądaną w kompozycji 

4 12*  
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127 A. Kraemer 

| nagr. Kockelkorn-- 

Memoria! 1922 

Mat 

w 2 posunięciach 

niespodziankę. Groźbę 2. Ha3+ parują właściwie tylko SZa- 

chy białemu królowi, jeśli nie liczyć prozaicznej parady Hd4 

2. Sb7*%, która jest wynikiem konieczności. konstrukcyjnej. 

Czarny ma więc sposobność również sześciokrotnego sza- 

chowania, z tą tylko różnicą, że eliminowano słabość wstępu 

i duale w groźbie. Szachujemy: Hb3t 2. Kb3Ę, Hdzt 2. KdZĘ, 
Hd2j 2. Kdź+, Hdit 2. Kdl* (4 razy gra bateria królewska 
na linii c), Hc4t 2. Sc4t i He4t 2. Se4* (dwa maty z drugiej 
baterii), Oczywiście i tu 'we wszystkich wariantach bijemy H, 

co nie należy do pomysłów zbyt wartościowych, ale jedno- 

litość, jaką stwarza gra białych baterii, nawet jednolitość 

bicia, nadaje utworowi wyrazistą linię, tak że tę. rekordową 

pracę można uznać za osiągnięcie artystyczne. 

Teraz przejdźmy do ilustracji szachów z baterii; istotą stra- 

tegii w znacznie większym stopniu niż w poprzednich pracach 

jest skomplikowana gra białych i czarnych baterii, co należy 

do charakterystycznych cech naszego tematu. Figurami odsła- 

niającymi czarne dalekobieżne bierki mogą być wszystkie 

figury z wyjątkiem H. Przyjrzyjmy się wariantowej pracy mi- 
strza D. Przepiórki. 

Przepiórka nie był specjalistą .w dziale dwuchodówki, 

skomponował tylko 8 takich zadań odznaczających się dobrą 

konstrukcją, ale nie nowych w pomyśle i wykonaniu. Wstęp 

1. Hf8, grozi 2. Hf2*. Akcentowaną parę obron tworzą szachy 
białemu królowi z pionem w tytułowej roli. eót 2. d7+ i edót - 

2. Gg7$, przy czym różnicowanie posunięcia jest proste i po- 

, lega na otwieraniu linii skośnej c5—f8. Uzupełnienie stanowią 

   

   ś SZACHY BIAŁEMU KRÓLOWI 

128. D. Przepiórka 

American Chess Bulletin 

4924 

Mat 

w 2 posunięciach 

trzy proste blokowanie skoczkowe Sb5 2. Se4f, Scó 2. Saót 
i $c4 2. d4f. | 

Ten drobny problem nie nasuwa żadnych uwag na tefmat 
konstrukcji, poza ogólnym spostrzeżeniem, że pion przy sza- 
chowaniu króla nie odgrywa nigdy większej roli i najczęściej 
używamy go w zadaniach wariantowych jako właściwego deli- 
katnego akcentu nie rozbijającego harmonii uzupełniających 
wariantów. 

Znacznie bardziej plastycznie przedstawia się w naszym 
temacie rola czarnego króla, który odsłaniając baterię sza- 
chuje swego przeciwnika. Tutaj już zaczyna się tworzyć bar- 
dziej samodzielny ośrodek ideowy i to podejście może się 
już obyć bez póbocznej gry, chociaż znamy również | bogate 
kompleksy wariantowe. Oczywiście, najlepszym wstępem sta- 
nie się oddanie pól królewskich, jak „we wszystkich pomy- 
słach z czarnym królem. O ile wiem, zrealizowano dotąd trzy 

'gry ideowe, naturalnie, przy właściwym posunięciu wstępnym. 

129. A. G. Stubbs 

| nagi. Good Companion' 

| Il 1918 

Mat | 

w 2 posunięciach 

  

Piękny tematowy wstęp oddaje trzy pola królowi 1. Hg7! 
i wywołuje „zwarty ośrodek: Ke5f 2. Sóe4ż, Kc5j 2. S2e4ż 
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i Kc3ę 2. Sóeśt. Całości dopełnia krytyczny ruch We5 2. S2e4ż 
(blokowanie z odcięciem czarnej. W). Przy wolnych polach 
królewskich naturalne różnicowanie posunięcia matującego 
opiera się na chwytaniu wolnych pól (Ke5). 

Przy skomplikowanych pomysłach, jak zobaczymy, zwykle 
występują dwie białe baterie i ich ws półgra stanowi podstawę 

konstrukcji. Komponowanie zadań z szachami ma swoje plusy 

i minusy, jeśli będziemy oceniać trudności techniczne. Nie- 

_wątpliwym ułatwieniem jest fakt, że szach zawsze uchodzi za 

wystarczającą obronę, stąd brak kłopotów przy budowaniu 

korzyści parady. Ujemną stroną tej afery są zawsze posunięcia 

matujące, gdyż musimy się za wszelką cenę wystrzegać duali, 

_ które zawsze są rzeczowe, gdyż szach stanowi peinowarto- 

ściową obronę. Wreszcie, niebezpieczeństwo niepoprawności 

czyha ze zwiększoną siłą, gdyż tematowy wstęp jest bez- 

względnym warunkiem piękna i nie chcemy, jak nieraz 

w innych iematach, stosować bezbarwnego zagrania. Poza 

tym wprowadzenie przynajmniej trzech baterii, dwu białych 

i jednej czarnej, przeciąża pozycję i utrudnia nam wzniesienie 
budowli o przejrzystej konstrukcji. do 

Te niedogodności częściowo odpadają przy użyciu czar- 

nego króla jako przykrycia baterii, jako że ta osobistość jest 

nieodzowna w każdym problemie, więc jedno przeciążenie . 

odpada; niekiedy uda się nam przeprowadzić koncepcję tylko 

z jedną białą baterią i wtedy mamy prawo do słusznej dumy. 

W ten sposób ują: pomysł Schiffmann w dwuchodówce 

nr 130; ale nie tylko sama faktura stahowi o „wartości kom- 

pozycji, ciekawie przemyślano modernizację mechanizmu wa- 

riantowego. Dwudzielność koncepcji podobnie jak nr 31 i spo- 

jenie dwu par wariościowych obron w przekonywającą całość 
powie nam wiele o współczesnym iraktowaniu zasad archi- . 
tektury zadaniowej. 

- Rozwiązanie: 1. Sd2! z groźbą 2. Hh5*. Piękny wstęp oddaje 
_ dwa pola królowi: Ke5t 2. Sd7$ i Kg5t 2. Seśt. Druga para 

to przesłona Grimshaw na polu e2: We2 2. Se4+ i Ge2 2. Sdzt. 

  

   SZACHY BIAŁEMU KRÓLOWI, 

430. J A. Schiffmann 

IV nagr. Kulisa 1928 * w 2 posunięciach 

Sprawdzenie szczegółów budowy objaśni nam istotną wartość 
koncepcji. Jedna biała bateria, kontrolowana przez dwie czar- 

ne figury, strzela w grach ośrodka. Motywowanie posunięć 
matujących na szachy białemu królowi wyjątkowo proste; 

podwójny szach rozwiązuje sprawę różnicowania mata, po- 
dobnie jak w poprzednim zadaniu.. 

Natomiast o wiele ciekawsza jest defórmacja znanógo nam 

pomysłu .z .dwuchodówki nr 41, Schillera, którą przedstawia 

druga para wariantów. Naprawdę pomysłowo zastosowano 

rolę figur kontrolujących baterię, które się wzajemnie prze- 

słaniają i tworzą Grimshaw, podczas gdy kompozytorzy Zwy- 

kle. wprowadzali trzecią bierkę. Ta innowacja, zgodna zresztą 

z postulatami 'ekonomii, podnosi oryginalność ujęcia. Gdyby- 

śmy chcieli trochę pogrymasić, można by sobie życzyć iep- 

szego wykorzystania białego Hd1, który właściwie gra. tylko 
w groźbie. 

Na marginesie pozwolę sobie w skrócie . nakreślić kilka . 

uwag historycznych na temat, w jaki sposób kompozytorzy 

pojmowali ideał problemowy, czyli wizję artystyczną. Pomi- 

nąwszy okres początkowy, pierwszym stadium było zadanie 

-wariantowe o zespole, równorzędnych obron tworzących 

ideowy ośrodek. Poprzez akcentowanie ważniejszych ma- 
newrów dochodzimy do: dwudzielności, zwykle dwu par, 

o różnej strategii z wyeliminowaniem wszelkiej uzupełnia- 

jącej gry, jak w przykładzie nr 130. Skoro pomysł tematyczny 
zacznie się rozrastać i komplikować, dochodzimy do współ- 

czesnego ujęcia idei przez stworzenie nadrzędności ośrodka, 
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, któremu, jeśli nie jęst zbyt samodzielny, towarzyszy dyskre- 
thy akompaniament pobocznej gry. Przy samodzielnej kon- 

cepcji zasadniczo może wystarczyć groźba i para obron, nie- 
kiedy uzupełniana wariantem — zwykle ruchem króla. 

Naturalnie, zawsze możemy użyć jednego z podanych sy- 

stemów i wtedy mówimy o dwuchodówce. typu współcze- 

snego, jak chcą niektórzy — modernistycznego, bądź dwu- 

dzielnego, albo też idziemy w kierunku archaizacji, świadomi 
- niebezpieczeństwa antycypacji czy powtórzeń, gdyż wiele, 

bardzo wiele zrobiono w typie wariantowych dwuchodówek. 
Powróćmy jednak do naszych rozważań nad tematem. 

Dotąd zapoznaliśmy się z rolą białej baterii, ale równie cie- 
kawie przedstawia się bateria czarna, wykładnik ideowy sza- 
chów białemu królowi. | 

Rozpatrzmy problem nr 131, który zapoczątkował wzmo- 
żone studia nad naszym tematem; autorem jest wybitny mistrz 
C. Mansfield. : 

Mat 

w 2 posunięciach 

131. €. Mansiield 

] nagr. Good Companion 
ll 1997 

  

Bardzo oryginalny układ o czterech bateriach, trzech bia- 
łych oraz jednej czarnej Ge2—$c4. Wstęp o kryształowej 

_ Czystości 1. Ge4! nie tylko uwalnia $, lecz także oddaje 
pole e5 królowi. Groźba 2. Sc4* występuje również na S* +, 
np. Sd2f 2. Sc4f. Dalsze trzy szachy białemu K tworzą ideę: 
Sdój 2. Gd3t! (szach plus czarne sainozwiązanie), Se5t. 
2. Wd3+! (szach z równoczesnym blokowaniem wolnego pola) 
i Se3t 2. Sb5+l. W sumie cztery szachy Z jednej czarnej 
baterii. | 
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| Pomówmy przede wszystkim o plusach architektoniki. Wy- 
dawałoby się, że umieszczenie 4 baterii powinno przeciążyć 
układ, w rzeczywistości tak nie jest. Prawdziwie mistrzowskim 
pęmysłem było uaktywnienie baterii na czwartej poziomej, 
która w obronie $dó występuje czynnie. Prócz tego spełnia . 
subtelną rolę w różnicowaniu matującego posunięcia po Se3 
2. Sb5+ (a nie 2. $c4*?), gdyż wtedy przesłona białej W uwol- 
niłaby dla króla pole e4. Również i trzecia bateria, Hc1—Weg, 
występuje aktywnie po Se5. 

„. Natomiast na Sb2, aż, a5, bót pojawia się dual 2. Sc4ż 
i 2. Sb5$, można by go częściowó usunąć stawiając na aż, 
a5 i bó czarne piony. Autor jednak uważał przeciążenie po- 
zycji za większy defekt, a trzeba przyznać, że w tym układzie 
usterka ta przechodzi bez większego wrażenia. | 

Trudno podać receptę bezwzględnie obowiązującą; jeśli 
chodzi o zasadę, niewątpliwie trzeba usunąć dual z ośrodka 
temalowego, czasami jednak poczucie artystyczne nakazuje 
raczej liberalniejsze traktowanie przepisów. 

Dzisiaj już cztery szachy z jednej czarnej baterii nie są 
rekordem, co zresztą wcale nie umniejsza wartości pionier- 
skiej pracy Mansfielda. Obecnie możemy się pochwalić pię- 
cioma szachami, a do najlepszych należy nr 132. 

132 S$ $ tewmam , 

il nagr Mid Week. Sports 

Releree 1927 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. dó, chociaż tematowy, niezbyt dobry, gdyż otwiera 
linię strzału białej baterii. Natomiiast ośrodek zrealizował autor 
bardzo pomysłowo. Sdół 2. Wd5t, Sf2j 2. Se4$ (trzeba wy- 
łączyć uwolnionego Gf3), $c5f 2. e4*: (szach plus czarne samo- 

     

 



    

  

    

186 - TAJEMNICE DWUCHODÓWKI 

- związanie), Sg5ł 2. Sb7+ | ScZt 2. WISŻ (szach z równoczesną . 
przesłoną). . 

Przy komponowaniu zadań rekordowych doniosłe znacze- 

nie ma różnicowanie matującego posunięcia, gdyż od ich 

ilości zależy bogactwo ośrodka. Trzeba stwierdzić, że niuanse 

drugiego ruchu białych nie pozostawiają nic: do zyczenia; 

autor zgromadził kilka chwytów. Obrony Scśt i Sc5t różnicują 

się same, gdvż opierają się na samodzielnych, złożonych mo- 

tywach. Natomiast eliminację pozostałych trzech matów prze- 

prowadzono kunsztownie przez: 1) wprowadzenie nowej siły 

przez figurę wykonującą szkodliwość (Sdó), 2) uwolnienie 

związanej czarnej figury (po Sf2t, która obala dual 2. Wd5+?), 

3) wyłączenie białej bierki (po Sg5t tylko 2. Sb7+, a nie 
2. Wd5+? lub 2. Se4+? ze względu na pole f4). Z tych po- 
wodów stoją piony d2 i g3, aby uniemożliwić powstanie trialu. 

l tu, jak w wielu: pracach, groźba jest identyczna z jednym 

z tematowych wariantów, co uznamy za cechę charaktery- 

styczną w grupie szachów z baterii. . a 
"Już bardzo dawno ktoś sprytny zadał sobie pytanie, czy 

można szachować białego z dwu baterii; nawiasowo dodam, 

że spryt polegał na znalezieniu orzekonywającej odpowiedzi. 
Tym kimś był ceniony amerykański kompozytor starszego po- 

kolenia A. F. Mackenzie, którego zbiór zadań wydał A. C. White 

pod wzruszającym tytułem «Chess Lirics» (Liryka szachowa). 

133. A. F. Mackenzie 

Ill nagr. Hampstead and 

Highate Express 1904 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Zupełnie niezwykły problem w stylu współczesnym; natu- 
. ralnie decydujemy się na odejście S$, aby się narazić na dwa 
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szachy $$ 2. $ed4+ i Sd5t 2. Wfóż. Wstęp 1. Sfzi motywo- 
wano koniecznością zajęcia pola d2 (Kdz 2. Sf4$). Ale zupeł- 
nie niespodziewanie wyskakuje piękna odpowiedź czarnych 
gf3j 2. Wg5+! (szach z równoczesnym blokowaniem). Do- 
datkowa gra wynika z pozycji Wf3 2. Hc2$, A więc trzy szachy 
z dwu czarnych baterii. 

Bazę konstrukcji stanowi wolne pole dź, przy czym: mat 
przygotowany Kd3 2. Wf2t wcale nie ułatwia znalezienią 
wstępu. Tu motywowanie mata polega na odsłonie białej 
figury, inaczej w ogóle nie mielibyśmy rozwiązania, czyli 
„chwyt użyty choćby w zadaniu nr 24. 

Linia budowy tradycyjna, gra dwu białych baterii przeciw: 
dwu czarnym, obie dobrże wyzyskane, pionowa gra trzy razy, 
na skośnej dwa razy. Nawet stojący na uboczu H spełnia 
wszystkie wymagania ekonomii, chociaż nie pracuje w sto- 
sunku do swej bojowej siły. - | 

Zadanie to w swoim czasie wzbudziło podziw, i słusznie; 
nawet dzisiaj, po 40 latach, zachowało wdzięk, co cechuje 
jedynie nieliczne dawne kompozycje nie tylko w dziedzinie 
problemistyki. | 

Czy tylko trzy szachy są możliwe. przy użyciu dwu baterii? 
Znowu pytanie wielce prozaiczne, ale powiększenie gier tema- 
towych nie zawsze odbywa się lekko i bez trudu. Trzeba bo- 
wiem usprawnić technikę, wynaleźć nowe podejścia, aby po- 
dołać zagadnieniu. Jednym z pierwszych, który zrealizował 
cziery gry, był Mansfield. Ale zanim przejdziemy do tej kom- 
pozycji, przypatrzmy się pięknej dwuchodówce przedwcześnie 
zmarłego mistrza włoskiego (nr 134). | 

134. 6. Guidelit 

ii nagr. Riv Scacch 

italiana V 1918 

Mat 

w 2 posunięciach - 
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„ Piękny wstęp tematowy 1. Ge5! uwalnia S$g5; groźba 

2. Sfóż, Na $rof 2. Sd2*, Se4j 2.Se3+. Druga czarna bateria 

daje jednego szacha G4 2. Sdót. 

Teraz, zestawiając obie prace, dojdziemy do bardzo inte- 

resujących wniosków na temat konstrukcji zdwojeń idei. Wie- 

my, że kompozytor, podobnie jak malarz, musi sobie uzmy- 

słowić szkic sytuacyjny, czyli szkielet zadania. Ustawia dwie 

czarne baterie i szuka tematowego wstępu, który otworzy 

obie linie. Zasadniczo widzimy tylko cztery możliwości: 

1) uwolnienie czarnej związanej figury, 2) odsłona linii, 3) bi- 

cie figury białej (jak w nrze 133), 4) wejście białego króla na 

dwie linie szachowania. Te typy dadzą się kombinować i łą- 

czyć z sobą, typ 4. jest samodzielny. Skoro kompozytor zde- 

cydował się w nrze 134 na punkt 1 i 2, następuje obróbka za- 

sadniczych linii budowli. Korzyść obrony, czyli idea, motywuje 

się prosto — szachy. Natomiast ciekawie przeprowadzone 

szkodliwość obrony, czyli odsłonę bialych figur dalekobież- © 

nych, motyw pracy nr 24. Wolne pole królewskie e4 różnicuje 

pośunięcie matujące, które biały lapie dwukrotnie, względnie 

po blokowaniu Se4 uwolnienie czarnej Wf3, co prowadzi do 

podwójnego szacha. 

| W ogóle, jak stwierdziliśmy na dotychczasowych przykła- 

dach, podwójny szach, występuje bardzo często w tym typie 

zadań, szczególnie przy szachach przez odsłonę. I tak w nrze 

129 jawi się dwukrotnie po Kc3jt i Kc5ł, podobnie w nrze 130 

w obu grach głównych, wreszcie raz w ostatniej dwucho- 

dówce nr 134. To będzie najprostsze motywowanie drugiego 

ruchu białych i konstrukcyjnie najwygodniejsze. 

Drugim sposobem, odnoszącym się do szkodliwości obrony 

czarnego, będzie odsłona linii białej figury lub nawet baterii. 

Szczegóły można łączyć rozmaicie: 1) zaatakowanie bronio- 

nego pola, co. pozwoli na użycie figury trzymającej dotąd 

pole (edó i dó w nrze 128 i wszystkie gry ideowe w nrze 

134), 2) zaatakowanie wolnego pola (punkt d3 w nrze 1553), 

3) otwarcie aktywnej baterii (w nrze 131 po S$dó). Oczywiście, 
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nie znaczy to wcale, że ra tym kończą się wszystkie typy 
szkodliwości, ale te dają nam sposobność stosunkowo pro- 
stego zrealizowania pomysłu, i to zgodnego z wymogami 
ekonomii. " 

Przejdźmy z kolei do zapowiedzianej dwuchodówki Mans- 
fielda o czterech szachach z dwu baterii. 

135.0 Mansfield 
i nagr Queensland 

Chess Ass. 1919 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Doskonały wstęp 1. Se4! nie tylko uwalnia. czarnego Sf3 

i otwiera linię a3—f8, ale równocześnie oddaje pole królowi. 

Na Hb4f mamy groźbę 2. Wc5+ i zarazem wariant tematowy. 

Trzy dalsze szachy stwarza bateria czarna: St 2. Sf5%, Sd4t! 

2. SfoF! | Se5j 2. Sfó+ (szach i blokowanie przez przesłonę). 
' Rozpatrzenie się w momentach konstrukcyjnych da'nam 

sporo ciekawego materiału. Przede wszystkim, podobnie jak 

w nrze 151,'mamy pewną odmianę sprzężonej baterii, gdzie 

jedna figura przesłania dwie strzelające figury różnego ko- 

loru; obrony $d4 w nrze 135 i $dó w nrze 131 identyczne 

„w pomyśle. Również blokowanie w obu tych pracach jest 

"ważnym szczegółem architektonicznym, chociaż ujęcie mo- 

tywu odmienne. Autor połączył dwa rodzaje szachów: zasad- 

niczego i z baterii, chociaż właściwie nie ma to żadnego 

znaczenia, jeśli chodzi o całość kompozycji. 0. 

Wreszcie jeszcze jeden arcyciekawy szczegół odnośnie 

spraw «budowlanych». Dotąd obserwowaliśmy, jak wielkie 

"znaczenie ma wolne pole królewskie. Zwykle bywa ono 

węzłem konstrukcji, motywującym matujące posunięcia. Tutaj 

rola punktu e4 sprowadza się do zera. Wprawdzie ze wzglę- 
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dów artystycznych lepiej oddać pole królowi, co do tego nie 

ma dyskusji, ale .konstrukcyjnie jest nam obojętńe, ośrodek 

mechanizmu nie uległby zniweczeniu, gdyby punkt e4 był do- 

datkowo bronioriy. Mamy tu do czynienia z wyjątkowym ukła-- 
dem, kiedy strzelające baterie atakują wolne pole, i wtedy 

motywowanie drugiego ruchu białych opiera się wyłącznie 

na grze na wolnych liniach lub otwieranych (por. nr 131 i 135). 
Ostatnie dwa przykłady ilustrują nam dalsze bogacenie 

ośrodka ideowego przez powiększanie ilości szachów bia- 

"femu królowi. Oczywiście, że powyżej czterech każdy na- 
stępny wariant będzie już póważnym osiągnięciem, sposoby 

zaś uzyskania go są nieraz bardzo kunsztowne i pomysłowe. 

Pięć gier tematowych podaje nam piękny problem nr 136. 

136. C. Mansfield 
łl nagr. Settimana 

Enigmastica 1935 

„ Mat 
w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie: 1. Kf5! Gb4t, Ga3t 2. Gc5+ i równocześnie 

groźba. Ośrodek ideowy tworzą dalsze posunięcia G, a więc: 

6d4t 2. Ge5ł, Ge3t 2. „Sc5+! (z przesłoną: Wel), Gdój 

2. Sb5ł+ (samozwiązanie czarne). Prawdziwą „niespodziankę 

stanowi piąty wariant szachujący Wfit 2. Sf2+!. W pobocznej 

. grze zwróćmy uwagę na blokowanie po $d7 2. Hd5t. 

Wstęp sprowadza króla na dwie linie szachowania, czyli 4 

typ realizacyjny. Jego tematowość nie ulęga najmniejszej 

wątpliwości, ale w tego rodzaju ruchach mamy jedną ujemną 

stronę. Oto biały król musi odsłonić i przygotować do strzału 

białą baterię, inaczej trudno będzie uniknąć ubocznych roz- 

wiązań. Drugim sposobem jest bicie we wstępie czarnego 

piona jako motywacja groźby. Przyznam Się, że nie znam 
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| trzeciego chwytu, który by | można zastosować w posunięciu 
„wstępnym białym królem. 

Ugrupowanie członów strategicznych opiera się na orygi- 
nalnej koncepcji zamiany kontrolowanych pół. Czarny G pil- 
nuje polą dó; w obronach Gd4 i Ge3 czarny wprawdzie opusz- 
cza ważhy punkt dó, ale wynajduje sobie inny na linii strzału 

baterii. To stanowi o różnicowaniu matującego posunięcia. Na 

tym nowym stanowisku (Gd4) zostaje odcięty przez białego .- 

kolegę. Tego rodzaju warianty noszą w teorii nazwę opozycji. 
. Tutaj mają znaczenie li tylko konstrukcyjne, gdyż w przeciw- 

nym razie musielibyśmy mieć przyrńajmniej 2—3 analogiczne 

manewry, by je traktować jako uzupełnienie tematowe. 

Obrony Ge3f'i Wf1ł w charakterze podobne, gdyż. zasa- 

dzają się na zwolnieniu kontroli punktu e4 i skoczek dwu- 

krotnie matuje przez odsłonę baterii. Ujemną zaś stroną za- 

dania jest dua! po Gf2t i Gglt 2. Gc5ź i72. Ge5+ Oto orga- 

niczny defekt mechanizmu, który można by usunąć tylko kosz- 

tem niespodziewanego szacha po Wft, stawiając białego G 

- na f3 i czarnego piona na f2. Autor jednakże uznał, że piękno 

tego manewru przewyższa minusy dualu, co zresztą, moim zda- 

niem, należy uznać za zupełnie wystarczające wyjaśnienie. 

137. K. A. K. Larsen . 

Ii nagr. Brit. Chess 

Prob. Soc. 1932/33 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Drugi rodzaj wprowadzenia białego króla na dwie linie 

szachowania przedstawia dwuchodówka Larsena. 1. Kgó!, , 

Sb 2. Seś (równocześnie groźba), Sd5t 2. Scót (bloko- 

wanie), Wdśt 2. Se4t i Wd5t 2. Sf5+! (blokowania). Czwarte 

blokowanie występuje w pobocznej grze $d4 2. Sf7+. 
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Pouczające wprowadzenie dwudzielnej budowy przy za- 

stosowaniu analogii w centralnej grze. Punktem zasadniczym 
" konstrukcji jest pole d5. Spotykamy się tu z nowym chwytem, 

który pomnaża ilość gier tematowych. Zwykle rzadko używa 
się ich do motywacji korzyści obrony, nasz przykład wprowa- 
dza manewr, wiaściwy różnicowaniu posunięcia matującego, 

niweczenie podwójnego atakowania pola eóć. Ponieważ obie 
pary wariantów stosują tę paradę, przeto tworzy się jedno- 

lity kształt. Podpierają koncepcję cztery blokowania, w tym. 
dwa wolnego pola. d4. Wolny ten punkt znacznie ułątwia, 
robotę techniczną, gdyż usuwa ewentualne duale w groźbie, 
jako że trzeba atakować d4. Bicie piona we wstępie jest ko- 
niecznością, gdyż w przeciwnym razie biały zamatuje w pierw- 
szym posunięciu 1. Seó+ i dlatego H musi stać pod biciem. 

Sądzę, że. tylko te dwa sposoby uzyskania tematowego 
wstępu są możliwe, w każdym razie nie znam przykładu, który 
by zrealizował wstęp przy użyciu innego chwytu. 

"Na zakończenie pierwszej grupy problemów, które wpro- 
 wadzają szacha dopiero „po posunięciu wstępnym, przedsta- 
wiam rekordową dwuchodówkę angielskiego kompozytora 
D. Hersoma. Pomysł ujęto niezwykle prosto. Ale wiadomo 
nam nie tylko z kompozycji szachowej, że proste fakty są 

zwykle najtrudniejsze do wydobycia. Przyjrzyjmy się_ Pozycji 
zadania nr 138. 

niecznością konstrukcyjną skierowaną przeciw ubocznym roz- 
wiązaniom. Grozi 2. Wc5%. Teraz czarny szachuje z baterii 
czterokrotnie, zaś szkodliwością są blokowania, co nadaje 
opracowaniu pożądaną linię. Wbzt 2. W3d4t, Wbą4 2. Wczt, 
Wb5ł 2. W5d4t | b5t 2. Wdót. Drugą grupę pomysłu stano- 

wią dwa szachy zasadnicze: $e4t 2. He4t i Sg4t 2. Hg4t. 

w sumie 6 szachów białemu królowi przy pozycji bez białych 

pionów. 

Technicznie rzecz pojęta trochę szablonowo, przy zupełnej 

symetrii wariantów Wb3 i WbS, ożywiającym szczegółem jest 

po Wb4 blokowanie przez przesłonę. Różnicowanie posunięć 
po.WbSt i b5f motywuje się po prostu szachem, cdpadają 
więc komplikacje właściwe innym tematom. 

Natomiast prawdziwie dowcipnym pomysłem artystyczno- 
konstrukcyjnym jest wprowadzenie, niby na marginesie idei, 

dwu szachów zasadniczych. Są one równie proste i nieskom- 
plikąwane jak poprzednie, ale przez wydobycie sześciu gier 

tematowych dwuchodówka otrzymała pełnię, rzadko osiągalną 

w pracach rekordowych. 
Szachy w formie matów zamiennych. Bezwzględnie naj- 

trudniejszym działem dwuchodówki są zadania komponowane 

w formie matów zamiennych. Dokładne omówienie najważniej- 

szych zagadnień podaje ostatni rozdział podręcznika pt. «Biały 
gra», tutaj zaś w związku z naszym. tematem podaję tylko nie- 

które charakterystyczne ujęcia. 

Punktem wyjścia jest nie kwestionowana przez nikogo za- 

sada, że w pozycji na wszelkie szachy białemu królowi musimy . 

mieć przygotowane maty. Często, jak np. w uwolnieniu białej 

figury, maty takie pozostają bez zmiany, gdyż są one tylko 

drobnym szczegółem konstrukcyjnym, czasami autor wprowa-- 
dża urozmaicenie, dając zamianę jednego mata. Ktoś pomy- 

słowy wpadł na ideę, by zamianę mata podnieść do godności 

ośrodka tematowego, i oto pojawia się świeża koncepcja, 
która prowadzi do nowych efektów strategicznych i zupełnie 

. lowoczesnego ujęcia zagadnień konstrukcyjnych. 
- Dwuchodówka i 13 

138-D H. Hersom 

- | nagr Brit. Chess Probl 

Soc. 1932/53 

. Mat 7 

w 2 posunięciach 

  

We wstępie 1. Kfó! biały król wchodzi na linię dwu bateśli 
czarnych; naturalnie oswobadza on białą baterię, co jest ko- 
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Zamianę mata wywołuje wstęp, jest on więc na swój spo- 
sób tematowy i zwykle trudny do znalezienia, gdyż na ogół 
niechętnie wyrzekamy się gotowych matów. Pierwszy tedy 

ruch białych przynosi nie tylko groźbę, ale i wewnętrzną prze 

budowę pomysłu. Deformacji ulega zwykle tylko ośrodek kom- 
pozycji, gra poboczna schodzi na trzeci plan, tak że ledwie 

'raczymy na nią zwrócić uwagę. 
Wyjątkową precyzją ódznacza się architektonika zadania, 

szczegóły musimy przemyśleć dokładnie, zastanowić się nad 

rolą pól i figur, a chwyty konstrukcyjne — jest ich sporo — 

mają doniosłe znaczenie. Ponieważ analiza kompozycji polega 

, przede wszystkim na znalezieniu motywu konstrukcyjnego, po- 

daję zadania jako ilustrację najważniejszych chwytów. 

1) Zamiana białej figury na figurę. Najprostszym sposobem 

wariacji tematu jest wprowadzenie zamiany roli białych figur. 

Właściwie w krańcowych wypadkach nie tyle zmienia się sam 

mat, ile figura matująca; to podejście ilustruje problem nr 139. 

139. A. Marl 
! nagr. Good Companion 

u. 1922 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Klasycznie prostą budowę posiada ta dwuchodówka o wy- 
jatkowej ekonomii, zwróćmy uwagę na dwa maty przygoto- 

wane: gół 2. Sf6+ i g5t 2. We5$. W obu wypadkach jako 
szkodliwość obrony występuje przesłona. czarnych wież. Maty 

są możliwe dzięki otwartej linii e i ona stanowi ośrodek kon- 

strukcyjny. Po pięknym wstępie 1. Se4!, który oddaje pole eć 

krółowi, linia e zostaje zamknięta, w zamian — biały otrzymuje 

wolną linię c7—-e5, która powoduje. zamianę matów, a więc: 

gót 2. Sefóż! i g5t 2. He5$!. Mówiąc ściśle, nie tyle zamienił 

  

    

SZACHY BIAŁEMU KRÓLOWI 195 | 

się mat, ile figura matująca. Mamy tu połączone dwa chwyty: 
zamianę roli białych figur i zamianę wolnych linii. Zamiana po 
gó ma jeszcze różnicowanie matującego posunięcia 2. Sefóż,. 
a nie 2. Sgfó*?, ze wzgiędu na konieczność chwytania pola e6. 

Z punktu widzenia artystycznego wysoka ocena tej dwu- 
chodówki opiera się. na mistrzowskim wydobyciu jednolitości 
manewrów zarówno przed grą jak i w grze. Motyw strate- 
giczny to już nie analogia, ale wręcz identyczność manewrów, 
zarówno ze strony białych jak i czarnych, co sprawiło, że dwa 
maty zemienne są najzupełniej wystarczające, by ośrodek stał 
się problemowo samoistny. 

2) Zamiana baterii na baterię. Zupełnie podobny charakter 
nosi drugie podejście do zamiany matów po szachu, tylko za- 

„ miast figury pojawia się biała bateria, co jest jeszcze łatwiej- 
sze do przeprowadzenia. 

140. 5. Boros 

Magyar Sakkviłag 1929 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

Przyjrzyjmy się przygotowanej grze: Hd8ę 2. Se7$, Hg8f 
2. Sfg7f, Hd2f 2. Seżż | Gfół 2. Stót. Szkodliwością obrony 
czarnych jest opuszczenie kontrolowanego pola e4 i zależnie 
od szacha biały $ przesłania białego króla. 

Zupełnie naturalne, że odejście z baterii bez większych 
kłopotów sprowadza deformację przygotowanych matów. 
1. Hh4l teraz biały formuje inną balerię. Groźbę stanowi 
niezmieniony mat gry głównej Gfót 2. Sfót, jak również 
i pierwszy mat zamienny Hd8ż 2. Sićt. Oprócz tego widzimy 
jeszcze dwa inne maty zamienne: Hg8t 2. Shąq7£ | Hdzę 2. St4t. 
Natomiast niespodziewanie pojawia się wariant Hg2t 2. Skgzę. 

13* 
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"Taki nowy mat, którego nie mieliśmy w przygotowaniu, nazy- . 

wamy matem dodanym. 

Ta bardzo ekonomiczna dwuchodówka posiada pewien mi- 

nus konstrukcyjny — groźbę wielokrotną, gdyż matuje So, 
właściwie szachy białemu królowi różnicują tylko posunięcia 

groźbowe, co zaciemnia nieco linię pomysłu, ale ten defekt 

jest po prostu cechą charakterystyczną zastosowanego 

chwytu, jak się przekonamy z dalszych prac. . 

3) Zamiana wiązania czarnych figur należy również do pro- 

stych środków konstrukcyjnych i musi nam dać w rezultacie 

odmienne maty w grze faktycznej. Ten chwyt przedstawia nam 

wybitny specjalista włoski A. Mari. 

144 A Mar 

łl nagr. ex ae. Ajedrez 
Arg. 1926/27 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Interesujący układ o złożonej baterii na pionowej e i zwią- 

zaniu czarnego $. Przed wstępem pojawiają się trzy przygo- 

towane maty na szacha: Hećł Hióf 2. Gfó+ i Hg5t 2. Sg5+. 

Również na Keć nastąpi 2. We7+ (przygotowany). Maty są 

możliwe z powodu związania $ i węzłem konstrukcyjnym przed 

wstępem są pola e7 i f6, pola strzału związanego skoczka. 

Jeśli teraz we wstępie 1. Hel! dokonamy zamiany wiązania 

czarnych bierek — automatycznie zamieniają się i maty. Grozi 

2. He4*. Przez związanie Ge4 uruchomiliśmy nieczynną białą 

baterię na piątej poziomej. Szachujemy teraz białego króla: 

Heót 2. gó (ze związaniem H i otwarciem linii G), Hfót 

2. gfó* (z otwarciem linii W) oraz Hg5t 2. Wg5+ (z otwarciem 

linii obu białych figur). Mat przygotowany po Keóć pozostaje 
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ten sam, natomiast $ stwarza jeszcze dwie gry: Sc 2. d4g 
(przesłona) i Sfó 2. Halt. 

Konstrukcyjnie, o ile przed wstępem węziem były pola e7 
i f6, po pierwszym ruchu następuje wymiana na pole f5, co 
powoduje zamianę trzech matów po szachu. Gdybyśmy chcieli 
szczegółowo badać rolę każdej figury, wtedy stwierdzimy, 
że Wh$5 jest przed wstępem pasywną figurą, co niewątpliwie 
stanowi słabość zadania i ułatwia rozwiązanie. Pomimo tej 
niedokładności problem ten należy do najciekawszych reali- 
zacji naszego tematu, zaś złożona bateria gra w obu członach 
niezwykle pomysłowo. 

Dlaczego Wh5 uznajemy za słabą stronę zadania, wyjaśni 
nam to jeden z podstawowych punktów kodeksu artystyczno- 
konstrukcyjnego. Wiemy, że celem kompozytora jest utrud- 
nienie rozwiązania i wydobycie niespodzianki. Biorąc do opra- 
cowania jakiś temat w formie matów zamiennych decydujemy 

„się na specjalny rodzaj dwudzielności. Gra przygotowana staje 
się stanem faktycznym, historią w stosunku do rzeczywistej gry. 
Dlatego twórcy dążą, by również i przygotowanie nosiło cechy 
kompozycji samodzielnej, tak jakby nie następowała zamiana 
matów. Dlatego duale przed posunięciem wstępnym, względ- 
nie pasywność białych bierek stanowi minus, minus artystyczny, 
a nie ekonomiczny, gdyż Wh5 ze stanowiska ekonomii jest 
w zupełnym porządku, w grze zaś wykorzystano dostatecznie 
jej siłę bojową. Natomiast ułatwia ona znalezienie rozwiąza- 
nia przez swą pseudo-nieekonomiczność i bierność. w przy- 
gotowanych matach. Musimy się więc wystrzegać takich bie- 
rek przy zamianie matów. : 

4) Zamiana baterii na punkt. Stopniowo przechodzimy do 
- coraz subtelniejszych motywów konstrukcyjnych, a im niepo- 
zorniejsza będzie siła powodująca zamianę; tym trudniejsza 
będzie ona do wychwycenia. 

Proste w pomyśle jest zadanie nr 142. W pozycji występu- 
ją trzy szachy: Hbój 2. Sbó+ i Hfót 2. Sdfóż (z równoczesnym 
uwolnieniem białego S$, jako szkodliwość) oraz Hd5t 2. Hd5*  
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442. A. H. Hermansson 

(- nagr. Schackwdriden V. 

1932 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. Hf2! bardzo ładny, schodzi z ważnej baterii, atakuje 

w zamian punkty f5, fó i f7. Następuje zamiana trzech matów: 

Hbót 2. Wbó+ (pole (7 bronione przez H), Hfóż 2. Hfóż i Hd5t 

2. ed5% (pole (5 bronione znowu przez H). Groźba 2. Hi5$, 

Na czym polega świeżość pomysłu? Przede wszystkim na nie- 

wyszukanej prostocie obu członów — we wszystkich grach 

występuje nieskomplikowane bicie H — oraz na przestawie- 

niu ustalonej hierarchii pojęć. Przecież bateria należy do pla- 

stycznych i groźnych sił nieledwie elementarnych, a tu biały 

pozbywa się potężnej broni i wskakuje wprawdzie na ważną 

linię f, ale optycznie słabszą od baterii. To odwrócenie pojęć 

nadaje specyficzną barwę niewyszukanym matom, gdyż o war- 

tości kompozycji stanowi zasadniczo postawienie właściwego 

chwytu. Prócz tego daleko posunięta ekonomia układu i szczu- 

płość sił czarnych sprawiają, że nierzeczowe duale na ruchy 

nie parujące groźby nie wpływają na ogólną ocenę tej wdzię- 
cznej pracy. 

Kombinowanie chwytów konstrukcyjnych nigdzie nie jest 

tak ważnym zagadnieniem jak w kompozycjach o matach 

zamiennych. Pozwalają nam one na wydobycie głębokiej stra- 

tegii i kunsztownej konstrukcji. Zastanówmy się wobec tego, 

czy potrafimy przeprowadzić antyformę ostatniego motywu 

technicznego i jaki kształt przybierze temat w tym sformu- 

łowaniu. Jak wskaże nam przykład nr 143, ośrodek tematowy 

zaimponuje nam bogactwem treści, co zresztą jest naturalne, 

gdyż bateria posiada duże możliwości bojowe i taktyczne. 

   

  

SZACHY BIAŁEMU KRÓLOWI "199 

5) Zamiana punktu na baterię — oto motyw następnej 
dwuchodówki. 

143. H. D. O'Bernard 

Good Companion Ill. 

1918 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Maty przygotowane: Heśf 2. Geóż, Hf5j 2. Gf5%, Wg5t 

2. Hg5+* i Sf3ę 2. ef3+. Podstawą przygotowania jest punkt h4, 

broniony przez białego H. Wstęp 1. Hb4! oddaje wolne 

pole królowi i stwarza baterię. Oddanie pola zmienia wszy- 

stkie przygotowane maty: Heóćj 2. Seć+, Hf5j 2. Sf5t, Sfzę 
2. Sf3+ i Wg5t 2. ST5f. Minusem jest groźba St, przez co 

właściwie wszystkie obrony różnicują tylko matujące posu- 

nięcie. Jako ozdoba pojawia się róża białego S. Cztery 

maty zamienne. 
Te duale w groźbie są znowu organicznym defekiem po- 

dobnie jak w zadaniu nr 126 i 140; najprościej można je eli- 

minować budując pozycję z wolnym polem królewskim, ale 

nie na linii baterii, by figura odsłaniająca musiała chwy- 

tać ten punkt. Wtedy jednak trzeba zrezygnować z większej 

ilości zamiennych matów.. 
W każdym rażie zamiana punktu na baterię pozwala na 

stosunkowo proste wykonanie zamiany matów, należy tylko 

zastanowić się nad rolą groźby, która zwykle bywa piętą 

achillesową tego chwytu. 
6) Zamiana pola na pole. W kompozycji im niepozorniej- 

szy wymyślimy manewr, tym większą nadamy mu subtelność. 

Przy zamianie pola na pole pomysł konstrukcyjny zwykle 

bywa skomplikowany, nieraz używamy kilku tematowych pół, 

gdyż jedna para czasem nie wystarcza. Trzeba więc zbudo- 

wać precyzyjny mechanizm, dostatecznie dobrze umotywo- 
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wać rolę punktów przed wstępem i podać powody koniecz- 
ności zamiany matów. W tym typie komponując ośrodek 
musimy z góry, zakładać deformację siatek matowych, zda- 
nie się na los szczęścia nigdy nas nie doprowadzi do po- 
myślnego zakończenia; dlatego niewiele żnajdziemy warto- 
ściowych przykładów ilustrujących możliwości tego subtel- 
nego chwytu. 

144. A.: Mari 

- Atlantica 1927 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

W pozycji widzimy dwa niezwykłe przygotowane maty: 
Keżj 2. Sczłt (królewska odsłona) i Ge7ł! 2. Sc5t! (szach 
z równoczesną przesłoną). Różnicowanie matujących pąQsu- 
nięć zdradzi nam istnienie tematowych pól. Po Ke2t tylko 
2. Scjt, gdyż. musimy atakować wolne pole królewskie d1, 
w drugim wariancie 2. Sdót? obalono przesłoną H, przez co 
zwalnia się pole f4, pozostaje tylko 2. Sc5+, gdyż Wf4 po- 
zwala na przesłonę Ga7. Wiadomo teraz, że przed wstępem 
zasadnicze znaczenie mają pola c3, d4 i e5. W jaki sposób 
zamienić mata? Najprościej, atakując pole dl. Uczynimy to 
we wstępie 1. Wfl! z groźbą 2. Welt. Teraz na Ke2tż na- 
stąpi 2. Sg3+! (trzeba bronić pola f1), na Ge7t 2. Sdóż! (nie 
2. Sc5+? Kd4), wieża bowiem broniąc punktu f4 zwolniła 
pole d4. Nastąpiła tedy wymiana atakowania pól, zamiast 
f1 — dl, zamiast d4 — f4, zamiast c3 — gź, trzy pary tema- 

- towych pól. . a 

Oczywiście nie jest to jedyna możliwość, możemy wpro- 
wadzać rozmaite odcienie, a więc zamianę chwytania pól, 
bądź zamianę podwójnego atakowania punktu, motywować 

  

    

SZACHY BIAŁEMU KRÓLOWI 201 

różnicę zarówno przestoną białych figur jak i uwalnianiem 
czarnych, możliwości znajdziemy dużo, wszystkie one opie- 
rają się jednak na tej samej bazie konstrukcyjnej. i należą 

_do jednej rodziny. 
Na tym kończę omawianie działu szachów białemu kró- 

lowi. Daleki jestem od wyczerpania wszystkich typów i nie 
silę się nawet na pełny obraz. Powrócę jeszcze do tej 
kwestii w dalszych rozdziałach podręcznika przy analizie 
«Białej kombinacji» i «Poprawionych obron». 

Obecnie zaś przystępuję do przeglądu skomplikowanych 
mechanizmów zadaniowych, które ilustrują nam łączenia 
złożonych . tematów, jak półzwiązanie, uwolnienie, szachy 
białemu królowi w rozmaitych kombinacjach i proporcjach. 

      

 



  

    

  

  

Rozdział X 

Złożone mechanizmy zadaniowe 

Pozornie może uchodzić za paradoks twierdzenie, że naj- 

łatwiejszym sposobem tworzenia nowych mechanizmów za- 

daniowych jest komplikacja. Na tej drodzę wprawdzie nie 

uzyskamy bezwzględnie oryginalnych motywów, gdyż w wię- 

kszości wypadków oryginalność pokrywa się z prostotą, 

ale możemy imponować bogactwem najprzeróżniejszych łą- 

czeń. Ostatnie lata twórczości szkoły nowoamerykańskiej, 

której wielki okres skończył się mniej więcej około roku 

1926, dają nam przegląd złożonych tematów, niekiedy fanta- 

stycznie pomyślanych. Cały materiał podzieliłem na cztery 

grupy i teraz w krótkich uwagach zilustruję poszczególne 

zdobycze. , 
1. Półzwiązanie i uwolnienie. Łączenie to należy do naj- 

bardziej popularnych; mamy dziesiątki wartościowych zadań, 

"które pokazują nam nowe koncepcje strategiczne, jakie 

można wydobyć przy połączeniu tych dwu tematów. 
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Mat 
w 2 posunięciach     145. J. J. Rietveld 

| nagr. De Schelde 1924 

  

     

   

  

       

    

Komponowanie mechanizmów wymaga przede wszyst- 

kim niezwykłej techniki, gdyż rmiusimy zbudować pozycję 
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składającą się z kilku baterii. Przykład nr 145 demonstruje 
nam grę czterech bateril: na czwartej poziomej półzwiąza- 
nie, na piątej mechanizm uwolnienia oraz dwa wiązania 
czarnych figur. Wstęp 1. Ga7! tworzy groźbę 2. Sczę, Grę 
tematową daje półzwiązanie: Gd5! (uwolnienie Hcó jako 
korzyść obrony) 2. Hd3+r (uwolnienie i: wiązanie Sb4) Sd5 
2. Hb1F! (uwolnienie i wiązanie Gc4) Ge2 2. Gcóż | Sc5: 
2. Hc4$ (uwolnienie). Pełne półzwiązanie gra trzy razy, tema- 
towa para wariantów to kumulacja półzwiązania i uwolnie- 
nia. Konstrukcyjnie rzecz przeprowadzona doskonale; róż- 
nicowanie posunięcia matującego zasadza się na uwolnieniu 
czarnej figury Sd5 2. Hbi* nie Hc4t. Ustawienie batórii na 
skośnej ma podwójną rolę: najpierw konieczne jest jako 
motywowanie wariantu ideowego Gd5, poza tym okazuje - 
się potrzebne w uzupełniającej grze Ge2. Wstęp dobry 

'i wcale nie łatwy do znalezienia; na Gg1? jedynym 'obale- 
niem będzie g2l i po 2. Sf2$? czarny król ma dwa pola 
wolne. e 

Na sposób wariantowy zbudowano tematowy ośrodek 
w następnej dwuchodówce; właściwie na szerokim tle zło- 
żonych manewrów. mamy silnie akcentowany jeden wariant 
o podwójnym efekcie strategicznym. 

146. A. Elierman 

I nagr. Good Gompanion 

XI. 1919 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Wyjątkowo piękny problem o harmonijnym zgrupowaniu 
obron. Wstęp 1. Wg4! z groźbą 2. He4t. Centralny wariant 
$c5! 2. Sbót! (uwolnienie i wiązanie Hcó). Jeszcze dwa razy 
gra półzwiązanie $dó 2. Sc7* (wiązanie plus przesłona) i.Heć 
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2. Hc5+ (wiązanie i blokowanie). Drugie uwolnienie wystę- 
puje po $c3 2. Se3+ oraz przesłona Wf4 2. He5$. Motywowa- 
nie matującego posunięcia przeprowadzono tu dwiema dro- 
gami: 1) przez łączenie dwu samodzielnych motywów (po 

Wf4 2. He5t, a nie $c/%?, chociaż linia G została przesto- 

nięta), 2) przez opuszczenie pola, na którym biały zama- 

tuje (po Sc3 2. Se3%). 
Dobrym złudnym rozwiązaniem jest 1. Wf4? z jedyną 

obroną Geó!, dlatego we wstępie musimy wyłączyć nie- 

wygodną figurę. , 

- Cechą dominujacą dwuchodówki staje się różnorodność, 
autor dobra! troskliwie obce sobie manewry, ale znalazł 

odpowiedni mechanizm, który nadał kompozycji żywą i arty- 

styczną całość. 
Niewątpliwie, jeśli chodzi o jasność tematyczną, zadanie 

nr 145 postawimy wyżej, gdyż tam autor uzyskał parę iden- 

tycznych wariantów, dlatego chętnie zrezygnował z pobocz- 

nej gry i bogacenia ośrodka. Zresztą zadanie to, jako póź- 

niejsze, wykorzystuje już nowe podejście, propagowane 

przez współczesną twórczość, gdy kompozycja Ellermana po- 

- jęta jest jeszcze wedle dawniejszych poglądów. 

jak już nieraz zaznaczałem, nie ma to wcale wpływu na 

ostateczną naszą ocenę walorów artystycznych, obie prace 

sioją na wysokim poziomie, możemy tylko stwierdzić, że 

pelniejsze tematycznie będzie zadanie Rietvelda. Natomiast 

wszelką dyskusję na temat wyższości nowych tendencji 

w problemistyce nad starymi pozostawiam na uboczu, gdyż 

nie wniesie ona pożądanych zdobyczy. 

Zupełnie oryginalnie pomyślano koncepcję strategiczną 

w dwuchodówce nr 147, którą uważam za wybitnie artysty- 

czne osiągnięcie. Były mistrz świata Capablanca wyrażał się 

o niej entuzjastycznie, co dowodzi rzeczywiście niezwykło- 

ści, gdyż mistrzowie gry praktycznej mają na ogół słabe 

zrozumienie problemistyki. Dlatego tylko plastyczne pormysły 

znajdują u nich uznanie.   
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147. c. Mansfield 

1! nagr. Hampshire 

Telegraf 1919 

Mai 

w 2 posunięciach 

  

Cztery baterie widzimy na diagramie, a nadzwyczajny 

wstęp 1. Hf5! rozładowuje jedną z nich, co jest pomysłem 

wybitnie problemowym. Grozi 2. Wd4+. Na bagaż ideowy 

składają się tylko trzy warianty, ale jakość ich nie pozosta- 

wia nic do życzenia. 

Hd3! 2. Sd4Fi (półzwiązanie i blokowanie przez prze- 

"słonę) Sb5! 2. Sc5+! (druga figura zwiazana plus identyczne 

blokowanie). Organicznie łączy się trzecia obrona Se2! 

2. d3£! (półzwiązanie plus uwolnienie i przesłona Gf1). Wresz- 

cie, jako niespodzianka, czwarte blokowanie po Sd5 2. Hf1F! 

i po raz czwarty gra półzwiązanie. . 

Należy podkreślić, że kompozycja jest jakby wykuta z je- 

dnej bryły; osiągnięto w wysokim stopniu jednolitość przez 

grę figur półzwiązanych i blokowań czarnych, nie licząc dwu 

białych przesłon w matującym posunięciu. 

Do kompozycji z typu rekordowych należy dwuchodówka 

nr 148. 

148. M. Wróbeł 

1. wzm. zaszcz. Leipziger 

Tag. 1929 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Przeładowana pozycja, jak zwykle w. pracach rekordo- 

wych. Na pierwszy plan wybija się wariant o „czterech mo- 
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tywach strategicznych. Wstęp 1. We4! wiąże białą figurę; 

grozi 2. Wd4* (na linii związania). Obrona Sf4! skompliko- 

wana; korzyścią obrony jest wyłączenie bialego G 2. Weóż! 

(związanie H, uwolnienie białej figury i w posunięciu matu- 

jącym uwolnienie czarnej figury, czyli mat Goetharta). , 

Poboczna gra o charakterze tła, a więc Hc3 2. Wg4* 

(switchback, czyli powrót figury na dawne miejsce) Sc5 

2. Sbó$ (blokowanie) i Hc5 2. We3t (drugie uwolnienie). 

Już chociażby z tych przykładów możemy wysnuć pewne 

ogólne wnioski. Oto łączenie złożonych tematów może się 
odbywać dwojako. Po pierwsze: staramy się o wykonanie 

pary wariantów o identycznym składzie ideowym, jak nr 145. 

Wiedy poboczna gra spada do roli konieczności konstruk- 

cyjnej i nie interesuje nas bardziej, chyba że służy jako 

podbudowa ekónomii (wafiant Ge2 w nrze 145). Po drugie:. 

jeden silnie akcentowany wariant wplatamy w bogaty ze- 

spół bądź jednolitych, bądź różnorodnych obron (nr 146). 

Żasadniczo przy tak skomplikowanych motywach różńico- 

wanie nie odgrywa większej roli, gdyż musimy pamiętać, 

że motywowanie jest dopiero zagadnieniem przy równorzę 

dnej zawartości elementów w obronie. Wtedy nawet przy 

złożoności parady, jak Sd5 i Gd5 w nrże 145, muszą być one 

różnicowane uwalnianiem czarnej bierki. 
Cóż tedy uznamy za istotny czynnik pomysłu konstruk- 

. cyjnego złożonych mechanizmów? Skoro odpada częściowe 

usuwanie duali — komponowanie powinno być uproszczone. 

W pewnym sensie tak, jeśli pominiemy inną trudność, jak 

sprowadzenie do jednegó mianownika obu tematów. Prze- 

cież musimy wynaleźć punkty zazębienia i linie łączne. Mu- 

simy w jakimś miejscu na szachownicy spleść półzwiązanie 

z uwolnieniem. Tutaj leży węzeł konstrukcyjny. W dwucho- 

dówce nr 145 poziome czwaita i piąta są terenem tematu, 

punktem zazębienia staje się pole d5, punkt ciężkości wszy- 

stkich baterii. Budowanie koncepcji polega tedy na lo- 

gicznym wyborze tego punktu i sprowadzeniu doń wszyst- 
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kich poszczególnych elementów strategicznych. W zadaniu. 

nr 146, pomimo wariantowego charakteru, punktem zazębie- 

nia będzie pole c5, spajające w jednej obronie grę dwu 

„jdeowych baterii. Jeszcze dobitniej podkreśla ten fakt wa- 

riant Sf4 w nrze 148, gdyż pole f4 doprowadza do współ. 
gry trzech baterii. Jeśli więc znajdziemy w mechanizmie 

komponowanej dwuchodówki punkt ciężkości, połowa pracy 

konstrukcyjnej leży już poza nami, a drobne techniczne trud- 

ności nie są zagadnieniem, o którym warto by rozprawiać. 
Temat Hume'a. Pewien specyficzny typ symbiozy pół- 

związania z uwolnieniem nazwano tematem Hume'a, od na- 

zwiska cenionego kompozytora angielskiego starszego po- 

kolenia. Polega on (oczywiście temat, a nie kompożytor) na 
uwolnieniu dwu białych figur przez przesłonę z półzwiąza- 

nia, przy czym jedna z figur uwalnia jedną białą bierkę, 

druga — konkurencyjną. Tworzy się w ten sposób wyrazisty 

ośrodek, wprawdzie ciężki i wcale nie łatwy do artystycz- 

nej obróbki, ale posiadający pełny wyraz plastyczny. Z. przy- 

jemnością podaję dwa problemy polskich autorów, którzy 

dali ciekawą koncepcję strategiczną. 

. 149. 1. Czarnócki 
Ill nagr. Brit. Chess Fed. 

1935/56 

Mat 

w 2 posunięciach, 

  

Mechanizm tematu Hume'a składa się z dwu białych 

związanych. wież na c$ i eć oraz półzwiązania dwu S$. Wstęp 

1. Ge7 z groźbą 2. Gfót. Czarny paruje groźbę przez ata- | 

kowanie pól e5 lub f6. Temat tworzy para wariantów: Sfg4! 

2. Wdóż (uwolnienie i związanie Se3) i Sc4! 2. Wd3ź (uwol- 
nienie drugiej W i związanie Sf2). Uzupełniające blokowanie 
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przez przesłonę Sd5 2. Scó+ jest koniecznością konstruk- 

cyjną i równocześnie podbudową ekonomii, gdyż wyzyskuje 
Sd8, który gra tylko w grze przygotowanej po Geóf. 

Druga. kompozycja komplikuje temat grą białej baterii, 

co uważam za dobry pomysł konstrukcyjny. 

150. J. Fux 

V 'nagr. Wiadomości 

Szachowe 1936 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie: 1. Gb7! z groźbą Se4t. Czarny w obronie. 

trzy razy przestania piątą poziomą, parując w ten sposób 

groźbę.tWd5 2. Wcóf (uwolnienie i wiązanie S$ przy otwar- 

ciu linii białej figury) Sf5 2. Sd7:* (uwolnienie drugiej bierki 

i wiązanie W). Wariant Gd5 2. d4t stanowi zwyczajną prze- 

słonę. Ciekawym szczegółem technicznym jest zatrudnienie 

Sg5 w przygotowanej grze Geót 2. Seóf. 

Najlepszy jednak znany mi przykład ha temat Hume'a 

skomponował C. Sheppard, (nr 150a). 1. Ggó. Tutaj -oprócz 

150a. C. Sheppard 

| nagr. Good Companion 
X. 1921 

Mal 

w 2 posunięciach 

  

tematowej pary Seć 2. He4ż i Sdb5 2, Wećż występują 
jeszcze trzy uwolnienia białych figur: Sf5 2. Hf4t, f5 2. Hd4t 

i Scb5 2. Wc5f. Zwracam uwagę na zręczne różnicowanie 
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duali, które | opiera się bądź na 1) otwieraniu linii czarnych 
figur (Sdb5), bądź na 2) antybloku (f5), i biały w matującym 
posunięciu musi chwytać zwolnione pole. - 

2) Uwolnienie i szachy białemu królowi. To- połączenie 
niezwykle żywotne zostało zbadane w okresie wojny. świa- 
towej. Bodaj że najwięksżym specjalistą w tej dziedzinie był 
G. Guidelli, wybitny włoski mistrz. Możliwe są rozmaite kon- 
cepcje, zarówno z szachem zasadniczym jak i przez „odsłonę, 
przy czym ten drugi typ daje głębsze efekty strategiczne. 
„Jednym z pierwszych przykładów jest dwuchodówka nr 151. 

151. G. -Guidelli 
! nagr. Good Companion 

XL. 1915 

Mat 

„w 2 posunięciach 

  

Piękny tematowy „wstęp: uwalnia linię szachowania i od- 

"daje wolne pole d5 1. Ha7i grozi 2. Wb5ż. Dwa zasadni- 
cze 'szachy tworzą-ośtodek Hd5t! 2. Sećt (szach z uwolnie- 

niem) i Gd5t 2. Weóf (szach zasadniczy). W obu wypadkach 

szkodliwością jest blokowanie wolnego pola. Na Gcó © na- 

stąpi 2. Wdó* (chwytanie wolnego pola). 
Linia zestrojenia obu tematów niezwykle prosta, jak za-* 

wsze przy zasadniczych szachach, które oszczędzają nam je- 

dnej czarnej baterii, koniecznej przy odsłonach. Punkt cięż- 

kości, pole d5, wyzyskano odpowiednio, chociaż wariant Gd5 

nie ma identycznego składu motywów. Finezyjnie gra S$ 

w obronie Kd5 2. e4$, atakując ważne pole e6, co ma duże © 

znaczenie ze wżględu na ekonomię. 

O wiele jednak ciekawsze są uwolnienia z szachami 

przez odsłonę; duży wkład Guidellego sprawił, iż teoretycy 

włoscy ochrzcili ten typ jego nazwiskiem, ale do formal- 

Dwuchodówka . 14 
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nego uznania tego za temat, zdaje mi się, nie doszło, moż- 

liwe, że ze względu na zbyt miałą komplikację tematyczną. 

W każdym razie muszę nadmienić, że w tym typie narażamy | 

się łatwo na możliwość antycypacji z powodu dużego wy- 

czerpania motywów, czego przekonywającym dowodem był 

mecz Węgry—Polska w roku 1935. 

Klasycznie prostą ilustrację daje nam problem nr 152. 

152. G. Guidelli 

Good Companion VII. 

1917 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

"W pozycji jeden mat przygotowany Sc4f, d3t 2. Wb2t. 

Wstęp 1. Hc3! grozi 2. Helf dodaje analogiczny wariant 

c4j 2. We5+*, Ta para efektownych obron tworzy całą treść 

zadania i wszelkie uzupełnienia są zbędne. 

Linie łączenia obu tematów zazębiają się na polach wią-. 

zania białej figury i tu leży cała tajemnica budowy mecha- 

nizmu. Następnie będziemy dążyć, aby grę tematową ob- 

służyć jedną baterią, nie kłopoczemy się o różnicowanie 

matującego posunięcia, gdyż szach zmusza nas do prze- 

słony własnego króla. 

Możemy również dążyć do wzbogacenia ośrodka tema- 

towego i wydobycia większej ilości szachów przy zachowa- - 

niu pary ideowych uwolnień. Tą drogą poszedłem przy kom- 

ponowaniu meczowego zadania nr 153. 

Ciężki mechanizm, jak zwykle przy rekordach. W pozy- 

cji jeden tematowy wariant przygotowany: Sb2t 2. Gaót 
(szach i uwolnienie). Tematowy wstęp 1. Wd7!, dobry po- 

„mimo bicia piona, otwiera drugą. linię szachowania. Groźba 
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identyczna z obroną Sł 2. Wećń. Czarny jednak ma moż- 
ność jeszcze dwukrotnego szachowania: Sd2j 2. Gc4ż (te- 
matowy) i Sd4t 2. Sd5* (szach z blokowaniem). 

" 453. M. Wróbel 
| nagr. ex ae. Mecz 

Węgry-—-Polska 1935 

Mat . 

w 2 posunięciach 

  

Jeżeli weźmiemy konstrukcję pod lupę, dostrzeżemy or- 

ganiczną skazę. mechanizmu, która jednak pozwoliła na uzy- 
" skanie większej ilości szachów. Oto przeciw groźbie 2. Weót, 
Sb2t jest czystą obroną, gdyż paruje groźbę, uwalniając 

figurę. Natomiast druga obrona ideowa Sd2f nie ma wy- 

starczającej czystości. Czy szachowanie broni od groźby? 

Nie — ruch więc Sd2 obala groźbę nie przez szacha, ale ra- 

czej przez możliwość zasłony K na e4. Ten dodatek znie- 

kształca nieco linię koncepcji, ale to już wina mechanizmu 

i na to nie miałem żadnej rady. Inna rzecz, że nagradzając 

pracę, sędziowie podzielili móje zdanie, iż dwa dodatkowe 

warianty szachujące w zupełności rekompensują drobna 

wadę ideowej gry. 
Już chociażby ostatnia dwuchodówka świadczy, że roz- 

budowa ośrodka nie należy do rzeczy prostych i wychwy- 

'cenie pola ciężkości obu tematów zmusza niekiedy kompo- 

zytora do interpretowania idei w sposób odbiegający: od 

przyjętych norm. 

Idźmy teraz dalej. Dotąd posługiwaliśmy. się jedną białą 

figurą, którą uwalnialiśmy najwyżej dwukrotnie, spróbujrzy 

teraz użyć dwu białych bierek i zobaczmy, jaki będzie wy- 

nik eksperymentu. Czasami więcej niż dobry, jak świadczy 

praca nr 154. . 

14*
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Mat . ten Cate m 

nd. Zw. w 2 posunięciach Hol.-Ind. Zw. Szach. 1924 | 

  

Rozwiązanie 1. Hd4, a, 2. Hc4f. Przygotowana gra na 
posunięcia szachujące pozostaje bez zmiany. Sdót 2. ed8S+!. 

sfój 2. Sds* i Sfst 2. Shórk, a więc trzykrotny szach przy 

równoczesnym uwalnianiu dwu związanych białych figur. 

Wstęp oczywiście bezbarwny, ale wątpię, by można osiągnąć 

lepszy, poza tym możliwość budowy nowych mechanizmów 

bardzo ograniczona ze wzgłędu na konieczność umieszcze- 

nia punktów ciężkości na polach królewskich czarnego króla. 

Jak trudno stworzyć coś nowego w tym kompleksie, 

świadczy prawie identyczne powtórzenie pozycji przez ro- | 

syjskiego kompozytora L. Łoszyńskiego Il nagr. «Zadaczi i Etiu- 
dy» 1930 (3wsKG1/20WPSs! /2P1k2h/4P1ppj4P3/gpó/4gw2/H7) 1. 

Hd4 nawet wstęp pozostał ten sam. 

Temat Larsena to dalsza kómplikacja naszego połącze- 

nia; dochodzi tu jeszcze do głosu motyw korzyści obrony, 

jakim jest uwolnienie czarnej figury. . 

Mat 
w 2 posunięciach 

-155. K. A. K. Larsen 
ii nagr. Brisbane Coufier 

1923 

  

Nie ułega najmniejszej wątpliwości, że właściwie można . 
użyskać tylko jeden centralny wariant, wydobycie pary te- 
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matowych obron należy do rzeczy wyjątkowo trudnych. Dla- tego należy iść raczej w kierunku najbardziej artystycznego 
ujęcia kompleksu z jedną grą. W ten sposób pomyślane 
jest zadanie nr 155. Wstęp f8$ tematowy i wcale niezły, 
pomimo zabrania królowi wolnego pola e6. Grożba pokrywa 
się z wariantem szachującym S$ 2. Sdf7ż. Centralny wa- 
riant SbSf! uwalnia czarnego H 2. Sbd7ż:! (uwolnienie plus 
szach) i Seót 2. Sfd74 (szachowanie z równoczesnym bloko- 
waniem). . 

Te trzy obrony tworzą tematowy ośrodek bardzo ory- 
qinalnie pojęty. Skomplikowany pomysł zasadza się na grze 
„a trzech liniach: pionowej b i poziomej piątej i siódmej. 
Skala tematu nie jest jednak duża, wszystkie znane. mi za- 
dania dwojako realizują myśl przewodnią: 1) wplatają jeden 

-« centralny wariant w zespół różnorodnych pojedynczych mo- 
tywów, przy czym wprowadzają jeden lub najwyżej dwa 
szachy białemu K, 2) budują ośrodek na wzór nru 155, to 
znaczy trzy warianty szachujące z akcentem na grze tema- 
towej. . 

Historia kombinacji wielce prozaiczna; powstała ona 
w roku 1923; Larsen opublikował wtedy cztery dwuchodówki, 
z których nr 155 była nagrodzona. W roku 1928 «Die Schwal- 
be» ogłosiła konkurs tematowy, na który wpłynęło 28 zadań; 
nagrodę otrzymał K. A. L. Kubbel, ale brak było wybitniej- 
szych osiągnięć względnie nowych mechanizmów czy chwy- 
tów. Od tego czasu nie spotkałem żadnego zadania opra- 
cowującego tę kombinację ,. dzisiaj jest ona tylko cieka- 
wostką: historyczną. 

3) Półzwiązanie i szachy białemu królowi. W latach 1916— 
1920, a więc w okresie pełnego rozkwitu szkoły nowoame- 
rykańskiej, zbadano również i zasadnicze” możliwości naszego 
połączenia. Pomimo pozornie groźnego zestawienia kompo- 
zycje te okazały się bardzo wdzięczne, a motywy strate- 
giczne o niezwykłej plastyce. Dwuchodówek na ten temat 
mamy jednak stosunkowo niewiele ż powodu dużych  trud-  
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'ności konstrukcyjnych. Kilka wybranych przykładów wysokiej 

klasy zapewnia nas, że rozpiętość motywów i elastyczność 

są godne uwagi jeszcze i dzisiaj. Najpierw .przypatrzmy się 

kompozycji, .która przeprowadza szachy: zasadnicze z pół- 

związania. | , . 

156. A. Elierman / 

! nagr. Handelsblad 1917 z © q j PZ w 2 posunięciach 
. . , Ź / , 

Rozwiązanie: 1. Hcó!, groźba 2. He8*. Teraz rozpoczyna 

"się walka półzwiązania z dwiema białymi bateriami. Ośrodek 

ideowy to para wariantów o.kilku złożonych motywach stra: 

tegicznych: Wb2f! 2. $b3ti i Wb3ł! 2. WbS=FI (wiązanie 

czarnej figury, szachowanie króla i przestona czarnego G). 

Obie naczelne gry o identycznej treści. Na marginesie kom- 

binacji Hf4 2. We5* (blokowanie przez przesłonę). 

"Na czym polega walor strategiczny kompozycji? Uwy- 

datni się on' najlepiej, .gdy zestawimy tę dwuchodówkę 

z nrem 126. W obu zadaniach ośrodkiem są zasadnicze Sza- 

chy, tutaj tylko skomplikowane półzwiązaniem. Całe piękno 

tkwi w dodatkowym elemencie szkody obrony, to jest 

w przesłonach czarnych gońców, gdyż manewry zasadhicze 

są mniej samodzielne | musimy je kombinować z uzupełnia- 

jącymi motywami strategicznymi. Ta zasada estetyczna, cho- 

ciaż ustawicznie podważana, wykazuje jednak dużą żywot- 
ność, tak że trzeba się liczyć z jej znaczeniem.   
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157. P. ten Cate 
ł nagr. Austral 1923 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

* 

Wstęp 1. He7! formuje trzecią baterię, groźba 2. Wcót 

pokrywa się z wariantem ośrodka He7 2. Wcóż ze związa- 
niem S$; często w bardziej skomplikowanych tematach groźba 

nosi taki charakter. Istotę kombinacji tworzą trzy szachy 

- białemu K: St 2. He5t, Sc 2. Wfóż i Sećt! 2. Wdąż! (mat 
Goetharta). Na marginesie blokowanie cb5 2. Saó+. 

"Budówa pomysłu ' charakterystyczna dla współczesnych 

tendencji konstrukcyjnych. Gdybyśmy np. usunęli piona bź, 

wtedy na Sb3 mielibyśmy dual 2. He5+ i 2. Wtóf. W jaki 
sposób autor zróżnicował matujące posunięcia? Na SbSf 

"1 Sf5t 2. He5*t, nie Wfó*, gdyż S atakuje pole dó, na Sczt 

2. Wfót, nie 2. He5f, ze względu na uwolnienie czamego G. 

Znamy już taki chwyt, jest to wprowadzenie nowej siły do 

posunięcia figury wykonującej szkodę obrony. Pola zaś b3 

i f3, które nie pozwalały na motywowanie, po prostu za-. 

stawiono czarnymi bierkami, przy czym W dodatkowo broni. 

przed ubocznym rozwiązaniem 1. Geś. Pełne półzwiązanie 

gra trzy razy. - . 

Porównywanie i zestawienie zarówno idei jak i kon- 

strukcji prowadzi nie tylko do pogłębienia znajomości sztuki 

problemowej, lecz również sprzyja komponowaniu nowych 

mechanizmów zadaniowych. Rozpatrzmy choćby awa osta- 

dnie przykłady. W dwuchodówce Ellermana mieliśmy awa 

szachy, wykonane przez obie figury półzwiązania, z wyko- 

rzystanym związaniem drugiej bierki, ale były to szachy za-. 

sadnicze. W kompozycji nr 157 szachy daje właściwie tyl- 

ko $, gdyż He5t 2. He5+ prowadzi najpierw do tego Sa- 

4
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. mego mata, „a prócz tego związanie S$ nie jest wykorzystane. 

Wniosek teraz prosty, czy potrafimy przeprowadzić szachy 

z dwu baterii, gdy przykryciem jest półzwiązanie? Oto ory- 

ginalna koncepcja, którą wykryliśmy obserwując dwa ośrodki 

ideowe znanych nam dwuchodówek. Po mistrzowsku wyko* . 

nał naszą koncepcję przedwcześnie zmarły mistrz Guidelli. * 

    

158. G. Guidelli 

it nagr. L'Eco degil 

$cacchi 1946/17 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Czarny król ma wolne pole e5, ale na Ke5 nastąpi przy- 

gotowany mat 2. Sc4f. Przepiękny tematowy wstęp 1. Kf7!! 

(grozi 2. Ho87) wprowadza białego króla na dwie linie szd- 

chowania. Cztery warianty szachujące budują świetny w kon- 

cepcji — ośrodek. Gł! 2. Szł5Ę! (ze związaniem P i łapa- 

niem pola e5) Ge7ł! 2. Gf4+! (związanie P) Ge5ł! -2. S7f5+! 

(uwolnienie Wf4 jako korzyść i blokowanie jako szkoda 

obrony), wreszcie eS5ł! 2. S7d5ź! (związanie G i blokowa- 

nie). Wspaniały kwartet. sa 

"_ Rozejrzyjmy się w konstrukcji problemu. Szkielet mecha- 

nizmu musi zawierać półzwiązanie oraz «dwie dalekobieżne 

figury przesłaniane przez wspomnianą czarną baterię. Prze- 

wodnim motywem układu: jest wolne pole e5, które obala 

'uboczne rozwiązanie w jednym posunięciu 1. Sc8*_ lub 

1. SI5$, ła. | 

Ponieważ istnieje przygotowana gra na ruch królem, wszy- 

stko w idealnym. porządku. Szachujące posunięcie G, które 

„wiąże piona, mobilizuje pośrednią baterię z matem SZf5+. 

Po Ge7t następuje zniweczenie podwójnie atakowanego pola, 

. jako korzyść obrony, chwyt dość częsty w złożonych tema-    
* 
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tach (por. nr 98), względnie uwolnienie czarnej W. Różhi- 
cowanie posunięcia matującego „zależne jest od trzech .ma- 

newrów: 1) opuszczenia kontroli nad polem e5, 2) uwolnie- 
nia czarnej bierki, 3) łapania wolnego pola. Punkt h4, który 
spowodowałby dual Gh4t 2. S315* i Gf4t, został zastawiony. 
Pewną drobną skazą, zresztą nie do usunięcia, będzie po 

Ge5t 2. S7f5%4 niewykorzystanie wiązania piona ze względu 
na podwójny szach, ale nad tym nie warto się szerzej roz- 
wodzić. 

Już chociażby z naszych przykładów widzimy, że są roz- 

maite sposoby formowania tematu, możemy bowiem usta- 

wiać półzwiązanie na prostej lub skośnej, szachować króla 

„bądź ruchami zasadniczymi, bądź przez odsłonę. Ale: mo- 

żemy również wprowadzić motyw zamiany mata po szachu, 

względnie zamiany szachów, i taką koncepcję przedstawia 

nam zadanie nr 159. | 

159. A. Ellerman - 

L'Alfiere di ke 1925 

Mat 

. w 2 posunięciach 

  

W pozycji gra przygotowana na szacha Gd5t 2. Wc4ż 
z wykorzystanym wiązaniem Ge5. Wstęp 1. Ka3 prowadzi 

do zamiany wiązania białych figur i zezwala na dwa nowe 

warianty szachujące: Gdół! 2. Sb4+! (półzwiązanie plus szach 

i przesłona linii czarnego piona) oraz Wc3t 2. Scjt. Na 

Gd5 następuje zamiana mata 2. Sdóf ze związaniem dru- 

giego G (nie Wc4 z powodu związania W). W grze. po- 

bocznej przesłona po f3 2. We3*. Półzwiązanie gra trzy 

razy, dwa w aktualnej, raz w przygotowanej. Zamiana wią- 

zania białych figur powoduje zamianę mała, co należy rów-  
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nież do elementarnych chwytów konstrukcyjnych. Budowa- 

nie pomysłu w kształcie mmatów zamiennych należy do wy- 

-jątkowo trudnych zagadnień, szczególnie, gdy chcemy prze- 

prowadzić przynajmniej deformację dwu tematowych wa- 

riantów. Dlatego problem nr 160, który podjął się realiza- 

cji szachów w tej formie, należy do :chlubnych wyjątków; 

poświęcimy mu baczniejszą uwagę, by wyłapać chwyty kon- 

strukcyjne zastosowane przez autora. 

160. S. Hertmann 

£ nagr. Bristoł Times 

19288 

Mat 
w 2 posunięciach 

  

Kompozycja posiada kilka przygętowanych matów: Gc4 

2. Wcąń, b5 2. cb5*, Sać 2. Hd7* i e3 2. Gd5t (ale i cdst 

dual). Obojętny ruch białych nie rozwiążuje, gdyż brak jest 

gotowej gry na Geć. Osią matów przygotowanych będzie 

spunkt bs, którego pilnuje Sdó w wariantach Gc4 i b5. Pię- 

'kny tematowy wstęp 1. Se4! opuszcza pole b5 i otwiera 

pionową d dla przysziych szachów. Teraz goniec formuje 

ośrodek ideowy składający się z trzech gier: Gedt 2. Sdó+! 

_ (szach, wiązanie G i powrót białej figury na dawne miej- 

"sce, aby łapać pole b5, mat zamienny), Geśt 2. Sd2t! (nie 
2. Sdó*? ze względu na uwolnienie), Ge4j 2. ed7+!. A więc 

"trzykrotny szach ze związaniem' czarnego G. Po b5 wystę- 

"puje drugi mat zamienny 2. Sa5*. Cóż tedy tworzy zamianę 

matów? Pe pierwsze — otwarcie linii szachowania, którą mu- 

simy po ruchu G przesłaniać. Po drugie — zamiana podwój- 

nego atakowania pola, przed wstępem pola b5, po wstę- 

pie — c5, chwyt wyjątkowo popularny i częsty. Po trzecie — 

zamiana roli piona bó, kióry bądź ofiaruje się w grze przy- 
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gotowanej, bądź uwalnia pole, na. którym biaty zamatuje. 

Różnicowanie matującego posunięcia osiągnięto dwiema dro- 

gami: 1) chwytaniem pola zwolnicnego przez czarne, 2) uwol- 

nieniem czarnej figury. Ten drugi motyw należy do ulubionych 

manewrów współczesnej sztuki problemowej. 
e 

4) Półzwiązanie, uwolnienie i szachy białemu królowi. 

. Cztery wybrane przykłady — oto pokaz przede wszystkim nie- 
słychanej techniki, wprost wirtuozerii w opanowaniu figur 

i szachownicy. Doprawdy, wygląda na cud, że autorom udało 

się nie tylko wykonać zadany temat, ale jeszcze osiągnąć 
spore zdobycze artystyczne, co zdarza się bardzo rzadko. 

161. G. Guidelli 
Ł'Alfiere di Re 1924 

. Mat 

w 2 posunięciach 

  

Niezwykły doprawdy rekord, praktycznie nie do pobicia; 

z tych powodów nie będziemy krytykowali wstępu 1. da$ 

z groźbą 2. S$cót, gdyż jest to doczepka o kosmicznej wprost 

konieczności i właściwie nie ma nic wspólnego z prze- 

„pięknym kwarteiem ośrodka. Pozwólmy: sobie szachować 

białego króla: $g—t 2. Hg7+! (wiązanie Sf5) Sf-t 2. Heść*F! 

(wiązanie $g5) Sdąłż! 2. Set! (szach plus uwolnienie) i $eśti 

2. Sgó*t (szach z uwolnieniem). Para wariantów łączy sza- 

chy z półzwiązaniem, druga zaś szachy z uwolnieniem. . 

Teraz analiza konstrukcyjna; najpierw linie ogólne. Przy 

połączeniu pełnego półzwiązania z uwolnieniem i szachami, 

jak wskazują wszystkie znane mi przykłady, musimy dążyć: 

1) de wspólnych pół królewskich obu królów, 2) figury pół- 

związania umieszczamy bezpośrednie przy czarnym królu, 

3)-bierki szachujące białego stoją pod biciem, tak że po 
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związaniu odpowiedniej figury, szachującego gałgana bijemy 

w matującym posunięciu. . | 

Ta przewodnia nić konstrukcyjna, ze względu na duże 

ograniczenia, dopuszcza tylko niewielką ilość mechanizmów, 

stąd groźba antycypacji daje się bardzo odczuć: Dowodem 

może być mecz zadaniowy Węgry—Polska z roku 1935. 

Jak motywować uwolnienie białej figury — oto druga kwe- 

stia do rozpatrzenia. Wiemy, że uwalniana figura musi stać 

na polu królewskim, i po szachowaniu bijemy bierkę szachu- 
jącą króla. Tutaj aktualne są tylko dwa motywy” 5 obrona 

szachującej figury, względnie linii, jako korzyść i uwojnienie 

białego jako szkoda obrony, 2) uwolnienie czarnej figury, 

która nie dopuści do bicia. Inne manewry zupełnie nie wcho- 

dzą w rachubę, co tównież stanie się ujemną cechą tego 
połączenia. W każdym razie przestudiowanie podobnie zło- 

żonego organizmu uważam *za. pożyteczne, gdyż uczy nas 

logicznego planowania ogólnych linii budowy, co „stanowi 
podstawę zrozumienia praw „architektonicznych. 

Nie zawsze jednak nasza kombinacja jest tak samodzielna, 

by wywracała i podporządkowywała inne ważne części „skła- 

dowe problemu. Czasami uda się nam uzyskać pełnię arty- 

styczną, znaleźć odpowiedni. tematowy wsięp, nawet, co 

wydaje się nieprawdopodobne — wzbogacić ośrodek te- 
matowy. Dwuchodówka nr 162 przedstawi nam inne ujęcie 

tej kombinacji, a porównanie da interesujący materiał do 

dalszych wywodów konstrukcyjnych. 

162. K. A. K. Larsen 
"H nagr. Good Companion 

U. 1920 

'Mat 
w 2 posunięciach 
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Efektowny tematowy wstęp 1. Kc5i! wiąże białą figurę i wprowadza króla na linie szachowania: groźba 2. Hfąck, Trzy szachy królowi oto nasz temat: d3t 2. We3żi (szach i półzwiązanie) $cot 2. Gc2$! (szach i półzwiązanie) i Se5t! 2. Ścztu (szach, półzwiązanie i uwólnienie w jednym Wwa- riancie). Ideowym uzupełnieniem jest drugie uwolnienie s po e5 2. Sfót. . 
Jeśli teraz zestawimy oba ośrodki, okaże się, że Guidelli 

daje cztery warianty, gdy Larsen trzy; tylko tam mamy po dwa tematy w wariancie, gdy tu trzy (Se5). Jakie są podo- bieństwa w architekturze? $ą nimi trzy wyliczone punkty, 
jako jedyne w uzyskaniu złożenia. Ale mamy też i różnice. _ Najważniejszą jest związanie bitych w matującym posunię- 
ciu bierek, poza tym zamiast 28 występuje półzwiązanie 
S-——P. Wiązanie figur daje w konsekwencji trzy motywy w je- 
dnym wariancie, gdyż odpada konieczność zastosowania po- 
dwójnego szacha. Motywowanie uwolnienia białego $ iden- 
tyczne, zasadza się na zaatakowaniu linii szachującej fi- 
gury (w nrze 161 pole f6, w nrze 162 pole d3). W drugim uwol- 
nieniu pojawia się znany nam chwyt epuszczenia pola, na 
którym zamatuje biały (e5 2. Stóż), . 

Prócz tego wstępny ruch ma również duże znaczenie kon- 
strukcyjne przez zaatakowanie punktów d4 i d5. L 

Temat Tuxena. Takie połączenie w jednym wariancie pół- 
związania, uwolnienia i szacha białemu królowi nazwane zo- 
stało tematem Tuxena. Dwuchodówka nr 162 przedstawia więc 
realizację tematu przy szachach i uwolnieniu przez przesłonę. 
Ale da się również wykonać i uwolnienie zasadnicze, jak wska- 
zuje problem nr 163. Jest to bogate zadanie wariantowe, które 
na tym samym konkursie otrzymało | nagrodę. Porównanie 
dwu stylów mogłoby doprowadzić do pięknych wyników czy 
norm, gdyby ktoś zajął się bliżej kwestią estetyki problemu 
szachowego. Zagadnienia te pozostawiam zupełnie na ubo- 
czu, gdyż nie pokrywają się one z celem, jaki postawiłem 
sobie przy pisaniu tego podręcznika. 
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"Manewry zasadnicze wymagają zwykle dopełniających mo- 

tywów bądź w szkodliwości posunięcia obronnego, bądź sze-- 

rokiego ita gry pobocznej. W pierwszym wypadku następuje 

bogacenie ośrodka ideowego, jak w nrze 156, bądź też ży- 

wego mechanizmu wariantowego w drugim, i tą drogą po- 

szedł Tuxen w przykładzie nr 163. 

463. H. V. Tuxen 

| nagr. Good Companion 

Hi. 1920 

Mat 

w 2 posunięciach 

BE © JJ 
' |ai LE 

  

Rozwiązanie: 1. Gc4—b3, grozi 2. Sc4t. Centralny wariant . 

Hf3ł 2, Ge3k przedstawia szach plus uwolnienie zasadnicze 

G i wiązanie Seć. Ponieważ w groźbie biały przesłania wła- 

snego G, każde odejście S$, czyli znany nam antyblok, paruje 

groźbę. Druga figura jest wiązana czterokrotnie: $g5 2. Hh2?, 

Sf4 2.-e5* (półzwiązanie i: czarna przesłona), Sd4 2. Hd4* 

i Sfa 2. ef8Ht. Uzupełniającą grę dają dalsze odejścia $, 

a więc: $d8 2. fe8S+ (przesłona) i $c7 2. S$b7+, SC5 2. Ge5f 

(blokowania). Wreszcie Hd4f 2. Hd4$ i S po raz drugi zwią- 

zany. W sumie 6 wariantów z półzwiązania i 7 odbilokowań 

z niepełną różą czarnego skoczka. . 

Konstrukcja nie nasuwa specjalnych uwag, wykorzystanie 

siły bojowej bierek zupełnie wystarczające, biała bateria gra 

* dwa razy, prócz tego raz jeszcze matuje H. Jedynie tylko pion 

a2, mniej przyjemny — stoi, aby ograniczyć ruchy G, w pize- 

ciwnym razie powstanie uboczne rozwiązanie 1. Gaż. 

Na zakończenie prezentacji złożonych tematów wypada 

podać dwuchodówkę Weeninka, wybitnego probłemisty ho- 

lenderskiego, mistrza gry praktycznej i cenionego publicysty. , 

Weenink jest autorem podstawowego dzieła, wydanego w se- 

    ś 
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rii White'a, pt. «The Chess Problem» (Problem szachowy). 

Za szczególnie interesującą uważam |. część książki, poświę- 
coną historii probiemistyki. | 

   

     

164. H. Weenink 

_|ll nagr. Good Companion 
Vil. 1920 

    

Mat 

w 2 posunięciach      

     Układ zawiera cztery baterie, pórzwiązanie oraz trzy wią- 

zania czarnych figur. Wstęp uruchamia jeszcze piątą, która 
otworzy ogień na białego króla. Wstęp tematowy 1. GfSI 
z groźbą 2. f4f. Na dowolny ruch pionem cbóf, cój 2. We? 

_(szach i związanie Wdó), e5ł! 2. $d7*! (szach plus wiązanie 

W i uwolnienie białej figury oraz uwolnienie czarnego $ jako 

korzyść obrony parującej 2. We7+?). Czyli cztery samoistne . 

motywy -strategiczne zebrane w jednym wariancie. Pięknym 

uzupełnieniem jest drugie uwolnienie S — po Sc5 2. Sc4t. 

Czymże więc będzie centralny wariant? Już znamy tę kombi-. 

nację: przecież to temat Larsena skomplikowany grą niepał- 

nego półzwiązania. o 
Konstrukcja problemu bardzo charakterystyczna ze względu 

na odstępstwo od reguł podanych do zadania nr iś1. Stało 

się to możliwe tylko za cenę zrezygnowania z peinego pół- 

związania (orak mata ze związaniem piona c7). Właściwie tylka 

"1. punkt został uchylony, natomiast drugi i trzeci musiał autor 

zastosować. Motywowanie uwolnienia białej bierki odbywa się 

wedle maniery podanej w 2. punkcie, czyli przez uwolnienie 

czarnej figury, która nie dopuszcza do bicia szachującej bierki. 

Na tym zadaniu zakończyłbym omawianie strategii obrony, 

strategii stworzonej przez kompozytorów zrzeszonych w Good 

Companion. Dzisiaj ten rodzaju grupowania elementów strate-  
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gicznych nazywamy tradycyjnym. Zanim przejdę do omawiania 

ultranowoczesnych manewrów, które w Iwiej części są zasługą 
rosyjskich kompozytorów, podsumujmy bilans zdobyczy arty- 

stycznych i tematycznych szkoły nowoamerykańskiej. 
Główna zasługa tego okresu to wykrycie istotnej wartości. 

obrony czarnej. Cała waga pomysłu prawie bez wyjątku ieży 

w szkodliwości obreny. Jeśli pojawiają się jakie momenty 
ideowe w korzyści obrony, są one indywidualnym osiągnię- 

ciem poszczególnych kompozytorów i najczęściej są wynikiem 

przekształceń ściśle konstrukcyjnych. Twórcy wyszli od żada- 

nia wariantowego otrzymanego w spadku po starej kompo-. 
zycji. Doprowadzono bogactwo wariantowe do pełnego na- 

sycenia, wykryto nowe złoża kombinacyjne, półzwiązanie, 

uwolnienie i szachowanie białego króla. Kiedy okazało się, 

że ma się ku końcowi bogatym zespołom, zaczęto posługiwać - 

się nowym systemem, który doprowadził do wyodrębnienia 

ideowej gry. Wybrano parę wariantów lub nawet jeden, ale 

wprowadzono doń dwa, trzy i nawet więcej strategicznych 

elementów, i to samodzielnych. , 

Okres świetności skończył się około roku 1927, nowe 

odkrycia zmieniły gruntownie charakter dwuchodówki. Na 

marginesie zaznaczam, że z omawianych dotychczas tematów 

obrona Schiffmanna i Nietvelta są pomysłem późniejszym i nie 

mają żadnych związków ideowych z koncepcjami szkoły nowo- 

amerykańskiej i do nich nie stosuje się podana charaktery- 

styka. p 
Nie znaczy to, aby inne człony dwuchodówki stanowiły 

tylko tolerowaną doczepkę. Ze względów artystyc'nych dą- 

żono zawsze do dobrego tematowego wstępu, posunięcie 

matujące stawało się podkreśleniem świetności pomysłu, ale 

' podrzędność tych członów była widoczna. Jakie zaś nowe . 

zdobycze przyniosty lata 1928—1932, poda nam następny 

rozdział pt. «Biała kombinacja». | 

  

Rozdział XI 

Biała „kombinacja 

- W rozdziałe pt. «Strategia wstępu» podałem dwa proble-. | 
my, które utrudniały znalezienie. wstępu przez zmuszenie roz- 
wiązującego do wyboru. właściwego ruchu z kompleksu po- 
dobnych manewrów. Zadanie nr 15 przedstawia pomysł ideo- 

- wy w złudnych rozwiązaniach. Wprawdzie dwuchodówka po- 
została dwuchodówką, ale przybyła jej nowa dziedzina, coś 
jak w dramacie «czas przeszły», fakty dawne, które stają się 
zawiązkiem zawikłtań rozgrywającej się: przed nami akcji. 

Badaniem rozpiętości strategicznej białej kombinacji w złu- 
dnych . rozwiązaniach zajęli się przede wszystkim” radzieccy 

problemiści. Sama idea, chociaż nie zdobyła większej popu- 
„arności, była ważnym wstępem do kombinacji liniowej, która 
swą plastyką podbiła cały świat. Ale sam pomysł odznaczał 
się dużą świeżością i właściwie dość dziwne, że przeszedł 
bez echa; może w przyszłości znowu nastąpi jego renesans. 

Trudno mi powiedzieć, kto pierwszy wpadł i zapoczątkował 
studia nad białą kombinacją, w każdym razie wspomnę dwa 
nazwiska: Barulina i Kubbia, którzy poświęcili się badaniom 
teoretycznym i praktycznym. 

Przyjrzyjmy się dwuchodówce nr 165 Kubbla, ilustruje nam 
ona w wyrazistym kształcie białą kombinację. Pozornie .zada- 
nia te są proste, niekiedy wręcz prozaiczne, dopiero. szcze- 
gółowe badanie wykrywa całe piękno i możliwe, że tu leży 
powód niepopularności. ma 

Rozwiązując tę prostą pozycję łatwo ustalimy, że najsłab- 
Szym punktem czarnego jest pole f4., na którym spróbujemy 
matować. Zagramy więc 1. He3? Wb4 2. Hc5t, Gdó 2. Geóź, 

Dwuchodówka - 15  
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165. K. A. L. Kubbel 
! nagr. Zadaczi i Etiudy 

1928 

Mat 
w 2 posunięciach. 

    

95 2. Gh7+. Czarny ma jednak wystarczającą odpowiedź Sd3 

i nie ma mata, gdyż H przesłonił linię piona. A może wystar- 

czy 1. e3? Jedyną odpowiedzią będzie Wbą4 i z powodu prze- 

słony H mat na c5 nieaktualny. Mamy więc biały Grimshaw 

w złudnym rozwiązaniu, co stanowi ideę zadania. Wstęp 1. Hc1! 

z trzema podanymi już obronami. 

Ujemną cechę białej kombinacji w złudnych rozwiązaniach 

stanowi zubożenie aktualnej gry na rzecz złudy. Dotychcza- 

sowe patrzenie na cel zadania było inne, uważaliśmy słusznie, 

że rzeczywistość powinna zawierać przynajmniej tyle strategii, 

co iluzja. Tutaj spotykamy się z odwróceniem pojęć; ostatecz- 

nie znieślioyśmy ideę w grze białych, w manewrach real- 

nych, występujących w rozwiązaniu, ale idea w pozornym roz- 

wiązaniu, bez odpowiednika w rzeczywistości, nie wzbudzała 

zaufania. 

Trzeba było lepiej zrównoważyć oba. człony, tak by zada- 

nie, niezałeżnie od zwodniczych ruchów, przedstawiało jakąś 

poważniejszą kombinację, i tę myśl przeprowadza dwucho- 

dówka nr 166. 
5 

186, M. M. Barulin 
Ii nagr. Szachmaty Listok 

-1927]1 

Mat 
w 2: posunięciach 
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idea złudnego rozwiązania występuje w następujących 
manewrach: 1. Gg4? grozi 2. Hcóf Wc3! i z powodu przesłony 
W nie mamy mata na gS. 1. Wg4? z groźbą 2. Sb4ż Gc3! 
i brak mata na f3 ze względu na przesłonę G — czyli biały 

Grimshaw obałany czarnym Grimshaw. Oryginalny pomysł. 

Gra rzeczywista na dobrym poziomie. 1. Wa$, grozi 2. bóż 

Wb3 2. Hc4$ (przesłona) Wc3 2. Wg5+, Gc3 2. Gf3t (Grims- 
haw) i Gd4 2. Sb4+ (blokowanie). Pion gó nie dopuszcza do 

ubocznego rozwiązania 1. Gf7. Dual po S$c3 został wyelimi-- 

nowany przez wprowadzenie nowej siły do akcji, która prze- 

słoni pole e4 (Sc3 2. Wg5t, nie 2. Gf3*?). 

Takie było pierwsze ideowe rozszerzenie zasięgu dwu- 
chodówki przez zaakcentowanie iluzji, ałe współcześni twórcy 

zaczęli badać i dalsze człony zadania, czy nadają się one 

jako umiejscowienie idei. 

Zwrócono ponownie uwagę na groźbę. Wiemy, że w pe- 

wnych tematach współczynna jest ona w wyrażaniu ośrodka, 

jeśli wspomnimy choćby anty-Goetharta czy obronę Schiff- 

manna, groźba nagle traci swćj podrzędny, ściśle konstruk- 

cyjny charakter, staje się ważnym elementem. pomysłu. Jeśli 

mamy ideową groźbę, to temat będzie leżał w korzyści obro- 

' my; o tym zawsze musimy pamiętać. W obronie Schiffmańna 

ideą jest korzyść, jaką przynosi wiązanie, szkoda wprawdzie 

ma również swój walor, ale uzupełniający. Podobnie ma się 

rzecz z anty-Goethartem, gdzie odsłona linii związanej figury 

czarnej wyraża temat, szkodliwość. zaś posiada jeszcze mnie j- 

sze znaczenie. 

Temat moskiewski, czasami nazywany włoskim, pokazuje 

jeszcze jedną formę ideowej groźby, która nie tylko współ- 

działa, ale wprost uzyskuje niezależność tematyczną. Co do 

nazwy — zdania były podzielone; niewątpliwie odkrywcami 

idei byli Włosi —.Mari i Chicco, stąd Gulajew proponuje 

słusznie nazwę: temat włoski. Lwią część dalszych prac nad 

pomysłem wykonali kompozytorzy radzieccy, nie bez racji 

15* 
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„więc Umnow podaje nazwę: temat moskiewski. Dzisiaj używa 
się tylko nomenklatury Umnowa. 

Pierwszy akt dramatu był niewątpliwie interesujący, miej- 

sce: konkurs. «Szachmaty», czas; rok 1928, w roli tytuło- 

wej: wybitny mistrz włoski Alberto Mari. Treść sztuki: idea 

w groźbie. 

167. A. Mar 

i nagr. Szachmaty 64. 

1928 

Mat 
w 2 posunięciach 

  

Po wstępie 1. Wb7 pojawiają się dwie ideowe groźby 
2. Hb4f i b4tf, a więc z punktu widzenia dotychczasowych 
wierzeń estetycznych grzech, i to wcale nie powszedni. Ale 
okazuje się, że słodki to był grzech, gdyż parowanie obu 
gróźb dało pierwszorzędny efekt strategiczny w postaci rów- 
noczesnego wiązania obu figur przez czarne baterie. Wfa! 
2. Wd3+! i Gd5! 2. Wc4ż! Poza tymi dwoma ideowymi czło- 
nami kombinacji nie ma żadnej innej wartościowej gry po- 
bocznej, zresztą była ona zbędna, gdyż mogła przytłumić wy- 
razistość pomysłu. Jako szkodliwość obron tematowych wi- 
dzimy proste motywy strategiczne, jak przesłonę i blokowa- 
nie, co powoduje dwukrotną grę białej baterii. - 

Kompozycja wzbudziła wielkie zainteresowanie, ale ga- 
niono użycie dwu gróźb. Poczęto się więc zastanawiać, czy 
nie można zlikwidować tego defektu i dostosować probiemu 
do wymogów tradycji. | 

Po licznych próbach radzieckich i włoskich kompozytorów 
nowy etap rozwojowy zapoczątkował Chicco. W roku 1930 
opublikował on w «De Problemist» dwuchodówkę, która dwie 
groźby zastąpiła motywem podwójnego szacha. 'Puryści tri- 
umfowali. | 

t 
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| Ta innowacja, będąca. zresztą w zgodzie z kanc *'em este- tycznym, znacznie wzbogaciła dorobek strategiczny, zacho- wując naturalnie wszystkie cechy charąkterystyczne zadania o dwu groźbach; pod względem poprawności uzyskaliśmy formę o wiele doskonalszą. ' 

468. Dr A. Chicco 2 Ż GDG Mat Be Problemist 1930 
w 2 posuniąciach 

Wstęp 1. Gfó inicjuje ideową groźbę 2. Sgzę, Obrony czar- nych polegają na podwójnym manewrze, to jest na przestonie białej baterii i równoczesnym zaatakowaniu pola 95 przez odsłanianą czarną figurę. Wystąpi tedy para dziwacznych wa- riantów Wd5 2. Sdst'j Gd5 2. West, która tworzy oryginalną i skomplikowaną formę przesiony Grimshaw z matem przez wyłączenie drugiej czarnej figury. Po Wfó 2.- Wcz$ z wyłącze- niem Gb3. Jakbyśmy teraz ocenili motyw obronny? Przecież to - podwójny wenty!, zmieniony i uzupełniony wyłączeniem białej figury. Taka drobna zmiana, a jakże inny otrzymujemy charakter kombinacji. 
Droga -do dalszych eksperymentów otwarta, jak z roau obfitości pojawiły się liczne zadania, z nich jedno rekordow o pięciu. tematowych wariantach podaje diagram nr 169. 

169. A; P. Gulajew 
I nagr. Konkurs Panuni- | Mat 

sta 1931 jl w 2* posunięciach  
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Niezwykle pomysłowy rekordowy mechanizm. Po wstępie 

1. d4 grozi 2. de5t. Czarny w obronie musi przesłonić linię 

baterii i odsłonić linię figury, by zaatakować pole e5. Ośrodek 

składa się ż pięciu wariantów: Wbd2 2. Gb4ż, Gd5 2. Hc7* 

(blokowanie), Gd3 2. Sb7$, Sd5 2. Heó* (przestona) i $d5 

2. Heśt. Szkodliwość obrony nie odznacza się wcale pięk- 

nością manewrów, ale też idea leży w korzyści obrony. 

Konstrukcja zawiera dużo ciekawych szczegółów. Przede : 

wszystkim trzy punkty przesłony białej baterii, gdy w nrze 168 

było tylko pole d5. Następnie dwukrotne wykorzystanie czar- 

nych baterii na pionowej e i skośnej b8—h2, i to ustaliło za- 

rysy budowy. Pozostała jeszcze delikatna kwestia różnicowa- 

nia posunięcia małującego, a tę przeprowadzono ż dużą zręcz- 

nością. Właściwie na odejście G, zajęcie pola d5 czy prze- 

słonę G widzimy kilka aktuainych mątów 2. Sb7*, 2. Hcót, 

2. Hc7t. Autor zastosował tu trzy chwyty: 1) wprowadzenie 

nowej siły do szkodliwości posunięcia (SdS 2. Hcót nie Hc7:F?), 

2) wyłączenie białej figury (S05 2. Hcóż nie $b7%?), co usu- 

nęto podwójne atakowanie królewskiego pola, 3) wiązanie 

białej figury, ulubiony motyw współczesny (Gd3 2. Sb7$ a nie © 

2. Hc677). 

po naświetleniu nowego podejścia do złudnych rozwiązań 

i groźby zajmiemy się wiaściwą kombinacją liniową i zobaczy- 

my, że zależnie od typu idea może leżeć w groźbie i korzyści 

obrony bądź w szkodiiwości obrony i matującym posunięciu. 

Wykładnikiem zaś są, podobnie jak w blokowaniu, pola kró- 

lewskie czarnego K. | | 

Temat A, zwany też obroną Barulina. W czerwcu 19732 T. 

w pięknie redagowanym miesięczniku włoskim «ll Problema», 

poświęconym: specjalnie kompozycji, opublikowali rosyjscy 

teoretycy Baruln i Isajew rozprawę pt «Un gruppo di temi 

del due mosse». Rzecz podaje wyniki badań nad kombinacją 

liniową, zapoznaje z klasyfikacją, omawia charakte: tematu. 

Autorzy podzielili kompleks na pięć klas zaocatrując je w na- 

zwy pierwszych liter alfabetu. Właściwie pełną niezależność   
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ma tylko temat A i B, temat C jest przejści i . 
binacją pierwszych trzech pierwiastków. Dzisiaj z bers ektywy | 
lat możemy stwierdzić, że tylko dwa pierwsze okazał w Tosi 
niebywałą żywotność, dalsże żaś typy stosunkowo mniejsze 
wzbudziły zainteresowanie. Jeden z pierwszych przykładó ' 
na temat A publikował Barulin jeszcze w roku 1928. a 

170. M. M. Barulin 
I! nagr. Szachmaty 

1928/11 

Mat , 

w 2 posunięciach 

  

Przyjrzyjmy się najpierw dokładnie rozwiązaniu. 1. Wfdł 

grozi Sb3% (biała przesłona). Obrony tematowe: Ge4 2. Hedż, 

„Gd3 2. Hd5* (uwolnienia H), cć 2. Gdó+ i Scć 2. Wb5t. Cóż 

więc stanowi istotę kombinacji? Oto w pozycji zadania jedno 

lub. więcej pól wokół czarnego króla jest atakowane przez 

dwie dalekobieżne białe figury. W groźbie biały przesłania 

jedną z nich, a mat jest możliwy tylko dlatego, że druga figura 

atakuje pole królewskie. Wobec tego czarny w obronie wy- 

łącza drugą figurę, parując w ten sposób groźbę. Idea więc 
leży w groźbie i korzyści obrony, szkodliwość obrony i matu- 

jące posunięcie mają tylko uzupełniającą rolę. | . 

A teraz zastanówmy się, w jaki sposób można parować 

groźbę, która przesłania białą bierkę atakującą pole królew- 

skie. Znamy dotąd dwa sposoby: 1) to antyblok złożony 

(nr 37), 2) wiązanie czarnej figury, czyli obrona Schifimanna. 

Trzeci sposób podaje obrona Barulina. 
Powróćmy do dwuchodówki nr 170. Mamy tam trzy tema- 

towe pola b4, b5, bó i trzy tematowe białe bierki Heó, Wf4 

i Gf1, które wyłączamy w obronie. Wstęp, oczywiście tema- 

towy, w skryty sposób w groźbie broni punktu b4. Nawet szko- 
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-dliwość obron ma zupełnie zadowalającą strategię: dwa uwol- 
nienia białego H. Różnicowanie matującego posunięcia daje 
chwyt, jakim jest wprowadzenie nowej siły na pola c4 i d5. 

Świeżość i oryginalność idei wzbudziła powszechny za- 
chwyt, rzeczywiście możliwość. tworzenia ńowych mechaniz- 
mów wprost przeogromna, łączenie z tradycyjnymi motywa- 
mi. czarnej strategii wyjątkowo dogodne. Nic dziwnego, że 

wkrótce zaczęto publikować setki dwuchodówek na tematA, 

niekiedy zupełnie pierwszorzędnych. Rekordziści zaczęli się 
wspinać na niedostępne szczyty rekordu. 

W roku 1951 Weenink, I nagr. «il Problema», dał 8 temato- 

wych wariantów, spółka Bernstein-Gajdorow oraz włoski 

- mistrz Stocchi w roku 1932 podwyższyli liczbę do 9, a w roku 
1934 Brenew zakończył historię osiągając zawrotną cyfrę 10 
tematowych obron i miejmy nadzieję, że już nikt nie będzie 
czynił prób pobicia tego rekordu. Dla ilustracji podaję zadanie 
O. Stocchiego. 

174. O. Stocchi 

I nagr. Magazinet 1932 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Bodaj że najlepsza artystycznie rekordowa. kompozycja, nie 
wolna jednak od pewnego szablonu i mechaniczności. Wstęp 
1. HhS, grozi 2. Gd3t z przesłoną dwu białych figur. Czarny - 
może.w obronie wyłączać trzy białe linie: Ga7 i H na poziomej 
i skośnej. Na pierwszy plan, ze względu na strategię SzkodlI- 
wości, wybijają się trzy warianty: Hf5 2. He2+ (blokowanie), 

„ Sf5 2. Sg5+ (blokowanie przez przesłonę) i e5 2. Wc4t (prze- 
słona). Pozostałe warianty raczej mechaniczne: bó 2. Gcót, 
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c5 2. HdSF, $c5 2. Sc5t, Gd4 2. Wd4t, Ge5 2. He5+ | Sg4 2. Hh7*. Punkty tematowe to pola e3, d5 i f3. 
"Motywowanie matującego posunięcia po ruchach bloku- jących pole f5 opiera się na wprowadzeniu nowej siły na pola g5 względnie e3. | 
Teraz zastanówmy się nad ogólnymi liniami planowania za- dań grupy A. Największym niebezpieczeństwem jest maniera bezmyślnego traktowania tematu, co szczególnie jaskrawo po- jawia się w rekordach. Dlatego raczej ograniczarny warianty do 5 lub 6, a wprowadzamy tradycyjne elementy szkodliwości 
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obrony, jak to wskazuje problem nr 172. 

172. L. A. tsajew 
Mat 

! nagr. Trud 1928 
w 2 posunięciach: 

     
   

Jeden z artystycznych problemów o 
litej grze czarnych. 

Wstęp 1. Hgź, charakterystyczny dla naszego tematu, grozi 
2. Se2$ (przesłona W). Polami tematowymi są e4 i e5, atako- 
wane przez G i H. Kompozycja o dwudzielnej budowie i wza- 
jemnych przestenhach. na có i f4. A więc: Wf4 2. He3$ i Gf4 
2. We4t, Grimshaw. Na c6 czterokrotna przesłona: Wcó 2. c5t, 

jasnej fakturze i jedno- 

_Gcó 2. Seó+ (Grimshaw), Scó 2. Sb5ż | có 7. Hdót, 
Ciekawie pomyślano różnicowanie matującego posunięcia 

po przesłonach; na có autor zastosował chwyt- zwolnienie po- 
dwójnie atakowanego pola, na którym biały zamatuje. Ponie- : 
waż wszystkie cztery warianty zbudowano w ten sposób — 
logika konstrukcji nie pozostawia nic do życzenia. 

Można również łączyć obronę Barulina z innymi motywami 
strategicznymi. W: męczu Dania—Polska jeden z tematów na- 
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kazywał związać grupę A z matem Goetharta. Przyniosło to 
ciekawy materiał doświadczalny, co wskazuje na dużą ela- 

styczność łączenia. Pozwolę sobie przedstawić pomystową 

koncepcję poznańskiego kompozytora M. Pfeiffera. 

Mat 

w 2 posunięciach 

173. M. Pieiffer 
„Mecz Dania—Polska 1955. 

  

Rozwiązanie: 1. Ggl, » 2. Sf2$. Wyłączenia Wd8 zwalniają 

tematowe pole d4 i uniemożliwiają białą przesłonę. Gdó 

2. Wd5$t (A plus Goethart), Sdć 2. He7*! (A plus Gamage), 

Hd5 2. Hd5f. W pobocznej grze jeszcze szachujące bloko- 

wanie Ge5ł 2. Wfóf. Oryginalna całość. Różnicowanie matu- 

jącego posunięcia po przesłonie dó opiera się na chwycie 

wprowadzenia nowej siły (Sdó 2. Wd5+?) na pole f5. Piony 

c5 i g5 muszą ograniczyć swobodę W na piątej poziomej, 

należy je uznać za konieczność konstrukcyjną. 

Te przykłady wystarczą, aby się zorientować w założeniach 

strategicznych tematu A, obecnie zaś przejdę do pewnej mo- 

dyfikacji, która nosi nazwę obrony Lewmanna. 

Obrona Lewmanna. Wiaściwie różnica między Barulinem 

a Lewmannem jest stosunkowo niewielka i rzadko spotykamy 

się z tą nazwą. Używa jej tylko teoretyk H. Albrecht. Można 

ją jednakże zatrzymać, gdyż nadaje ona nieco odmienny cha- 

rakter tematowi, przypomina trochę typy D I E, które również 

posługują się zneutraliżowaną przesłoną. Taka przesłoną za- 

wiera biały podwójny wentyl, to znaczy ptzesłonę białej 

figury z równoczesną odsłoną drugiej białej bierki, która neu- - 

tralizuje ujemne skutki przesłony. Motyw ten dobitnie charakte- 

ryzuje «usposobienie» białej kombinacji liniowej. 

        

BIAŁA KOMBINĄCJĄ 

174. A Mar 

ł nagr. Settimana 

Enigmistica 1934/11 
Mat 

w 2 posunięciach 

Klasycznie skomponowana dwuchodówka o szlachetnych 
proporcjach. Po wstępie 1. Gg7 grozi 2. Scóż (zneutralizowana 
przesłona, biały chwyta pole c5 przez odsłonę Wh5, przez co 
uchyla ujemną stronę przesłony). W obronie czarny, zamiast 
wyłączać bezpośrednio białe bierki, wyłącza iinię odsłanianą 
w groźbie, i na tym polega różnica między obu obronami. 
W zadaniu nr 174 widzimy pięć tematowych wariantów uzu- 
pełnionych tradycyjną strategią szkady. Najpierw dwa uwot- 
nienia: Hd5 2. He3+ | Sf5 2. He4ż:, następnie przesłony różnego 
rodzaju: Wd5 2. Sb3ź, Sd5 2, Wcśł: | d5 2. St7Ę, 

Chwyty konstrukcyjne, jakimi się autor posługiwał, i spo- 
sób ich użycia są wielce pouczające. W uwolnieniach mamy 
wprowadzenie nowej sily na połe e3 względnie e4. Po Wd5 
wprowadzenie nowej siły przez odsłonę skombinowane z ©pu- 
szczeniem podwójnie atakowanego pola, na którym biały ma- 
tuje. Po Sd5 motyw ten sam, co przy uwolnieniu. Jedyną skazą 
jest duał w rzeczowej obronie po Hh5 2. He4 i Wc4t, który 
można by usunąć, siawiając W na g5. | 

Jak możliwe są różne ujęcia obrony Lewimanna, wskazuje 
najlepszy bodajże problem, jaki skomponował warszawski 
kompozytor Z. Marjenstras, uczestnik meczu Dania—Polska. 

Po wstępie 1. Se3 grozi 2. Sg2k (zneutralizowana prze- 
słona). Czarny trzykrotnie wyłącza zamkniętą linię Gc1, a więc 
Hf4 2.f3%! | Gf4 2, Wgdk (Grimshaw) oraz Wd2! 2. f4f! (Goet- 
hart z równoczesnym wyłączeniem G). Biała bateria. strzela 
dwa razy Oryginalna koncepcja. Motywowanie matującego 
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Mat 
w 2 posunięciach 

"475. Z. Marjenstras 
- Mecz Dania—-Polska : 1935 

  

posunięcia po Wd2 i Hf4 ładne, szczególnie zablokowanie 

pola f4, przez co pion ma tylko jedyne pole f3. s . 
Temat E, zwany też obroną $omowa, jest bodaj że najpo- 

pularniejszym motywem z całej kombinacji liniowej. Ideę prze- 

prowadza szkodiiwość obrony i matujące posunięcie. Pierwsze 

zadanie pojawiło się również w roku 1928. 

176. E. N. Śomow 
ill nagr. Szachmaty 

1928/! 

Mat 
w 2 posunięciach . 

  

Rozwiązanie: 1. 14, grozi Weśf. Trzy tematowe obrony. hd 

rzą ośrodek kombinacji: Weć 2. c4, Gdó 2. Sest i d 
2. Wb5%. Jaka będzie definicja? Przeciw dowolnej groźbie 

czarny w obronie odsłania białą dalekobieżną figurę, która 

zaatakuje jedne luk więcej pól królewskich; wobec tego 

biały matuje przesłaniając własną figurę, która poprzednio 

broniła tych pól. Widzimy więc, że zarówno groźba jak i ko- 

rzyść obrony są zupełnie pobocznym czynnikiem kombinacji. 

Zadanie nr 176, jako pionierska praca, ma sporo niedo- 

kładności ściśle technicznych, szkodliwość obrony, jak zresztą 

i korzyść nie mają dodatkowych walorów strategicznych. Te- 

matowe pola — to punkty có, d4 i eć, przesłaniane bierki — 
ż użyciem jednej czarne 
staje się bicie tematowej figury czarnej w groźbie, względnie 
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Ga4, Wb4 i We2. Posunięcia matujące jedyne, różnicowanie występuje tylko w obronie Weć 2. c4t, a nie 2. Se3ż? ze względu na wprowadzenie nowej siły na pole e3. Trzeba przyznać, że mimo to idea nal 
interesujących i można dla niej znale 
formę. Możemy więc albo odsłaniać 
figurę i przesłaniać jedną, otrzymamy wiedy pożądaną jedno- iitość, bądź też, jak w nrze 176, użyć kilku tematowych bierek. Łączenie z tradycyjnymi motywami jest łatwe, gdyż. pomysł wykazuje dużą elastyczność. Naturalnie, istnieje możliwość budowania mechanizmów rekordowych. O ile się nie mylę, rekord wynosi tylko pięć wariantów, co w porównaniu z te- matem A nie będzie imponującą cyfrą. 

Przypatrzmy się. kilku przedstawiciełom tej grupy. 

eży do wyjątkowo 
eźć bardzo artystyczną 
kilka. razy jedną białą 

177. M. Wróbel 
Mat 

fl] negr. Ajan Sana 1932 
w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie: 1. Hbó, z groźbą 2. Hc5t. Każde odejście G obala groźbę. Temat tworzą trzy obrony: Gdć 2. We5ż (te- mat Bi blokowanie), Ge3 
i biała z wyłączeniem drugiej czarnej W) i Gf2 2. Siek! (B i czarna przesłona). Pi 
we uzupełnie 

2. Wfós:! (B plus czarna przesłona . 

erwszy wariant ma jeszcze dodatko- 
nie strategiczne, gdyż po Gdć, dzięki przesionie * Weć, została zniweczona możliwość dualu 2. Hd4't? Ponieważ tylko posunięcia G dają obronę, 

większyła znaczenie dwu pobocznych wariantów. 

jednolitość manewrów 'po- 

Teraz kilka wskazań realizacyjnych przy komponowaniu idei 
j figury. Najłatwiejszym sposobem 
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antyblok. Niekiedy też daje dobre wyniki, jeśli w parowaniu 

groźby czarna bierka odsłania linię własnej figury. Następnie 

przy formowaniu matującego posunięcia ogromne usługi od- 

daje biała bateria, która bez trudu zbuduje dwa tematowe 

warianty. o. m. 

Zasadniczo jednej czarnej figurze odpowiada również 

jedno pole tematowe, chociaż zdarzają się odstępstwa, oso- 

biście jednak uważam, że większa ilość takich punktów raczej 

"utrudnia konstrukcję. W dwuchodówcę nr 177 pole d4 uznamy 

za węzłowe, gdyż tu-zbiegają się linie odsłanianej i przesia- 

_nianej białej bierki. | 

Przyjrzyjmy się teraz roli figur i wzajemnemu współdzia- 

łaniu, co stanowi o wartości pracy konstrukcyjnej. Wiemy, że 

kombinacja liniowa zawiera ideę, że się tak wyrażę — plani- 

metryczną. Motyw główny tkwi bądź w przesłonie — wyłącze- 

niu (A), bądź w odsłonie — włączeniu (B). Wprawdzie obrona 

Somowa leży w szkodliwości czarnego ruchu, ale ma ona 

dwudzielną strategię: 1) to odsłona białej figury, 2) to współ- 

brzmiące z nią tradycyjne motywy. Harmonijne połączenie tych 

członów to tajemnica strony artystycznej w tym temacie. Weżź- 

my np. pod uwagę rolę czarnych wież w nrze 177 i białej 

"baterii. Po Ge3 i czarnej przesłonie, gdyby nie Wfl, dawa- 

_libyśmy mata również 2. Wgó+ i 2. Whót, a więc przesłona 

po Gf2 nie jest nieumotywowaną doczepką quasi strategiczną. 

Podobną rolę spełnia We2, która po Gdó nie dopuszcza da 

dualu 2. Wfóż? Takie zazębienia w konstrukcji nadają logikę - 

układowi, motywując konieczność istnienia pewnych mane- 

"wrów strategicznych z punktu widzenia architektury 

Dalsze pogłębienie tematyki przez dołączenie nowych 

elementów widzimy w dwuchodówce nr 178 duńskiego mi- 

strza Larsena. | 

Piękny wstęp: 1 Hg4! opuszcza baterię i wywołuje groźbę 

2. Hf5t, Każde dowolne odejście S$ paruje groźbę przeż 

odsłonę GbT; na S$ 2. Wdaf. Z tych powodów czarny de- 

cyduje się na: wybranie dwu analogicznych obron $dó! 
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178. KA. K. Larsen = 
| nagr. Tija. Ned. Śch 

1930 

Mat 

w 2 posunięciach 
   

2. S8c7$! i Sc5! 2. Sóc7t!, a więc temat B w połączeni 
z blokowaniem przez przesłonę. Ten piękny ośrodek zu. 
pełniają trzy wcale wartościowe gry: Sc4 2. Gcóż Hela 

2. Sf4t (blokowania) i c2 2. He4$ (przesłona).. e 
. Całą niezwykłość pomysłu ocenimy dopiero po wykryciu 
istnienia dwu par tematowych figur, i co za tym idzie — dwu 
Pie to CA e5. Co się dzieje po $dó? Czarny odsłonił 

! iate "gury Hg4 i Weś; pole c4 zostało zaatakowane 
więc po S8c7* występuje temat B w odniesieniu do c4, 
pole e5 jest iapane zwyczajnie, jako odpowiednik złożo- "M ; 7 i ego blokowania. Zaś po Sc5 znowu odsłona obu figur 

0 teraz ideowym polem będzie e5, a po Sóc7Ę, H speł- 
zagadnienie jaa rolę przy blokowaniu. Samo postawienie 

ienia uważam za arcydzieło t u- 
mienia sprawy, y konstrukcyjnego rozu- 

| kogo przyznać, że bardzo rzadko spotykamy tak wy- 
a oo organiczne wzbogacenie idei; obie części są tak 
rzeprowadu że będzie dowodem istotnego ograniczenia 

adzanie lub przeciwstawiani bu. Ź ń 
binacji e wstawianie obu członów kom- 

s Przyjrzyjmy siĘ jeszcze jednemu połączeniu: kompleksowi 
matu Bi półzwiązania; realizacja również godna uwagi 

deo azaNIE: 1. e3 z groźbą 2. Schł. Autor pomyślał 
a Ją parę z niebywatem rozmachem, wprowadzając jako 

rzyść obrony wiązanie białego S. Wtó! 2. Sg5t! | wgó! "+ 2. Sf2F! (B plus pełne półzwiązanie). W dopełniającej grze 
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179. M. Adabaszew 

M nagr. Mecz Moskwa— 

Rostow "1930 

Mat 
w 2 posunięciach 

  

5 m i 

są jeszcze dwie wartościowe obrony Wf2 2. s (Eo ę 

związanie i zneutralizowana przesłona) oraz. se . 

kowanie). . . = 

© Rozejrzyjiny się trochę w liniach yć a Y Jako 

iwie bia i ' Ź z jako odsłona, dwie białe figury, które: służą ra o 

przesiona, co nadało pracy wybitną ekonomię. b a wo 

słaniamy H, zaś W działa jako ideowa kontro a, A 

zamieniają się róle, naturalnie 'z aa io O iwd 

ia. żenie, ż lizacja będzie tylko : , zania. Mam wrażenie, że realizac ) M 

jeśli czarne bierki znajdują się tuż przy królu, a 2 dno. 

datkowym motywie wiązania białego muszą y hono. 

kierunkowe, a więc 2 W dub H G. Stworzenie nowyc a 

matów uważam za wyjątkowo trudne, co jeszcze podno 

jrtość tej dwuchodówki. m 
a jak już wspominałem, rekord wynosi pięć ROOM 

obron i osiągnął go Watney; zadanie zresztą ma wsze 

defekty rekordomanii. 

Mat. 480. ©. G. Watney 
w 2 posuniąciach The Observer X 1930 

  

Wstęp 1. Wh4, jedyny możliwy, zabiera królowi wolne 

pole d4 i stwarza tempo. Gra główna imponuje nie tyle ja-. 
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kością, co ilością manewrów. $ 2. Śce7ż, Se5 2. Sge7+ (blokowanie), Wc2 2. e4f, We2 2. Sf4ż i Wb5 2. Ge4t, Na inne ruchy W występują po trzy posunięcia matujące, ale tego nie. można było uniknąć. 

    
    

        

    

    

Naturalnie, jeśli chodzi o stronę artystyczną, blem nie może się mierz 
tylko dowód, że można 

ostatni prą- yć z poprzednimi przykładami, daje 
przeprowadzić pięć gier temato- 

zupełnie wystarcza ją co objaśniają zagadnienie. _ Temat Isajewa to połączenie obu typów kombinacji linio- wej, tematu A jako korzyści obrony, i tematu B jako szko- dliwości. Taki złożony organizm ideowy można wykonać dwo- jako: 1) albo jako problem pseudowariantowy, 2) bądź też w zdwojeniu lub nawet w formie rekordu. Pierwszy spo- sób unaoczni nam zadanie nr 181. 

181. M. Wróbel 
Mat ł nagr Nepszawa 1934 

w 2 posunięciach 

  

Bardzo skomplikowany mechanizm o trzech polach tema- towych, d3 i d4 dla tematu A i c5 dla B. Dobry tematowy Dwuchodówka 
16  
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wstęp 1. Sd1! umożliwia groźbę 2. Sdót (przesłona białej 
W). Temat A wystąpi po wyłączeniu H i Gh8. A więe: 

Sb3 2. Sb2f (A plus przestona W), $ce3 2. Hc3t i Gg7 

2. Se3F, Temat B otrzymujemy po wiązaniu Sf7 jako korzyści 

obrony Wb7 2. Gd5ż (B plus przesłona G). Wreszcie cen- 
tralny wariant aranżuje ruch Wb3! (temat A jako korzyść 
obrony), 2. Se5%! (temat B jako szkodliwość), co razem sta- 
nowi temat Isajewa. Za konieczność konstrukcyjną uważam 

przesłonę po Se4 2. Wd4f. W sumie mamy pięć wariantów 

tematowych — trzy A, jeden B i jeden wariant Isajewa. 
Wstęp podbudowują trzy ideowe złudne rozwiązania 

4. Wdd5? tylko Wb7! i pole dla G jest zajęte, oraz dwie 

złudy o charakterze obrony Barulina 1. S$e2? Sb3! i Se4 
Gg7! bez mata. 

Podstawą procesu konstrukcyjnego jest biały wentyl, lub 

podwójny wentył, wykonany czarną figurą, czyli czamy musi 

przesłaniając jedną linię odsłaniać drugą. linię tej samej 

lub innej białej bierki. Naturalnie, jeśli nie idziemy po dro- 

dze do rekordu, trzeba dobierać obrony na sposób wa- 

riantowy, to. znaczy zbliżone w charakterze, gdyż inaczej 

wypaczy się sens artystyczny koncepcji. 

Przy kumulowaniu kiłku wariantów typu «lsajew», zmienia 

się zupełnie charakter założenia, odpadają wszelkie ozdoby 

stylowe, budujemy jedynie schemat bardzo trudnego ośrod- 

ka. Używając jednej figury, i to tylko czarnego H, uzyskamy 

awa warianty; przy większej ilości tematowych bierek re- 

kordem są trzy ideowe gry, dotąd nie przewyższone przez 

nikogo. Rozważania nad naszym tematem zamknę dwucho- 

dówką, wprawdzie nie wolną od usterek, ale i tak należy 

ją uważać za niebywałe osiągnięcie. Mam tu na myśli zada- 

nie rosyjskiego mistrza Gulajewa. 

Wstęp jest, niestety, słaby: 1. 988, z groźbą 2. S8e7*%, Za- 

'sadnicze manewry to wyłączanie linii białego H, jako ko- 

rzyść obrony, ale równocześnie pojawia się szkoda w kształ- 

cie odsłony. Wc4 2. S6e7$! (ze zneutralizowaną przesłoną 

  

| jest to nie do prze 
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182. A. P. Gulalew 
1 wzm. zaszcz. Szach. Mat 
maty w Z. S. R. R. 1933 w 2 posunięciach 

  

   
, 

odnośnie pola e4), Gd4 2. Sbkąż | $dą 2. $c7ż, Po St5 2. Stóż otrzymujemy dodatkową czarną przesłonę, | Rozbiór konstrukcyjny wskaże nam, że t kitem dia kombinacji A jes ematowym pun- 
t pole e4, zaś i trzy punkty, po jednym dla każdej figury zy pola od, có i e5. Bardzo dowcipnie Umotywował autor obronę W. 4, groźba zniweczona, ale w zamian wypływa podobn ma: newr, tylko. z ponownym łapaniem tematowego punktu (e4) h Naturalnie, trudno żądać, by poza strategią liniową można yło przemycić jakieś inne motywy tradycyjne. Technicznie jc prowadzenia, a nawet mijałoby się z ce- 

; _ Temat c. Temat C nie posiada tak zdecydowanie jasnych nii ani plastyczności poprzednio omówionych typów A i B Przykład nr 183 zapozna nas z istotą kombinacji. o 

183. A. Bottacchi 

ł nagr. H Problema 
1932/11 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie: 1. Wból, grozi Hf5ż, Za temat uznamy parę wariantów: He3 2. Wbdóż! j Hd3 2. Wgdóż!. Reszta ma- 
16* 
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newrów znacznie mniej, interesująca. Jaka więc będzie do 
finicja tematu C? Oto w zasięgu czarnego króla paki ę 

dwa tematowe pola, które są tylko raz bronione przez c - 

łego i tylko przez dalekobieżne figury. w dwu O io 
czarny uwalnia kolejno oba pola, wyłączając białą " rę. 

W matującym posunięciu biały musi odsłonić drugą igu ę, 

tała zwolnione pole. . . by Po tej definicji wróćmy do naszego przykładu; p 

my, leży w korzyści obrony i matującym posunięciu: jak 

autor przeprowadził koncepcję? Polami ternatowymi są wa 

wiście punkty leżące na linii pośredniej , baterii, a wię 
c5 i e4, bronione raz przez H. Korzyść obrony to wyłącze- 

nie dwu linii H, a szkoda — opuszczenie punktu dó, na któ- 

rym matują. obie W. Cóż więc sprawia różnicowanie o 

nięcia matującego? A no oswobodzenie pola królews iego. 

Ponieważ identyczny manewr powtarza się w drugiej da 

nie, mówimy o idei «unikania duali», którą przedstawię szcze- 

Ó «Strategii matującego posunięcia». m 

0 konstrukcyjnie dwichodówka stoi na wysokim poziomie, 

przede wszystkim należy podkreślić ekonomię a Wodyę 

dyną usterką jest rzeczowy dual po ad Wbdóż i Wgdóf, 
nieczny jest pion czarny na e3. . 

Temat © pozostał s dziś wielką niewiadomą. Jeśli cho- 

dzi o ogólne linie budowy, mogę podać następujące wska- 

zanie: Szkodliwość obrony trzeba tak obmyślić, „dY stano- 

wiła ona opuszczenie pola lub pół, na których biały zama- 

tuje. Uważam tę koncepcję za najbardziej celową i cala 

najlepsze rezultaty praktyczne. Następnie, „ponieważ o Z 

o jak największe podobieństwo obu członów, kad w 

używają tych samych matujących figur, a więc 28 , 

Ta uwaga należy raczej do repertuaru wskazań artys ycz 

nych, chociaż i konstrukcyjnie ma pełne ow. 

gdyż na tym samym polu matują jednorodne figury, o po 

oczywiście nie wprowadzimy w akcję bezpośredniej ba 

. terii, która jednak nie leży w charakterze tematu. 
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Wprowadzenie tradycyjnej strategii do szkodliwości obro- | 
nych i stosunkowo mało 

o jakimś zdecydowanym charak- 
a uzyskać wartościową symbiozę, wybiinego mistrza radzieckiego. 

ny należy do zagadnień bardzo trud 
pojawiło się kompozycji 
terze. W jaki sposób możn 
wskazuje zadanie Barulina, 

184. M. M. Bóarulin 

I'l nagr. Magyar 

Sakkvilag 1934 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

   
Po wstępie 1. Ha, grozi 2. Hc5t, Łatwo się przekonamy, że pola d3 i e3 są tematowe. Wyłączania białych figur We8 i Gh7 dokonują bierki półwiązania. Ośrodek ideowy składa się z dwu wariantów: Gf5 2. Se2$! | Seć 2. SfzĘi, 7 gry po- bocznej na uwagę zasługuje blokowanie złożone po Sd3 2. We4f i b4 2. Sb5$ (przesłona). 
Przez zastosowanie półzwiązania rozszerzyły się ramy schematu. Przede wszystkim mamy dwa pola matowania, kontrolowane przez dwie (e2) lub jedną. figurę (f3). Ogólny: chwyt, opuszczenie pola, na którym biały matuje, został za- chowany, autor również użył tych samych figur białych do wyrażenia idei. Cechą charakterystyczną jest niejednolity skład obu członów tematowych; obrona Seć posiada je- den motyw więcej niż konkurencja, gdyż odsłania prze- słoniętą przez S linię Ghó. Przyznam się, że wolałbym wi- dzieć dwa jednolite warianty, ale ze względów konstruk- cyjnych trudno znaleźć lepszy i prostszy mechanizm. 

Jeśli teraz zestawimy grupę C z dwiema poprzednimi, to stwierdzimy, że podobieństwo nie jest zbyt duże. Wspólną cechą jest walka o tematowe punkty wokół czarnego króla 
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oraz odsłanianie'i przesłanianie linii dalekobieżnych figur bia- 
łych. Jednak grupa C wykazuje pewne skłonności, które 
wiążą ją z grupą zwaną unikaniem duali. Równocześnie 
stanowi ona przejście do typu D i E, które są swojstą kom- 
plikacją pierwszych trzech grup. A teraz przejdę do te- 
matu D, który, złożonością motywów strategicznych zadowoli 
amatorów silnych wrażeń. , | 

Temat D przypomina motywy grupy Bi C, tylko charakter 
łączenia oraz podniesienie do godności idei zneutralizo- 
wanej przesłony nadaje mu oryginalne oblicze. Przykład 
nr 195 posłuży nam za materiat dowodowy i pozwoli na 
wydanie orzeczenia. . 

185. M. M. Barulin 

I nagr. Szachmatny 

Łistok 1931/1 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Zbadajmy dokładnie rozwiązanie: 1. Sfó, grozi 2. He4f. 
Temat: Gd3 2. Sfd5t | Ge2 2. $cdst, Gra uzupełniająca: 
Hf5 2. ShSi* (mat zamienny, poprzednio Hf5 2. Włi5$), Sdó 
2. He5* | Se3 2. Hgzę. Spróbujmy opisać treść gry ideowej 
Podobnie jak w typie ©, mamy dwa tematowe pola e5 i (5, 
podwójnie przez białe bronione (różnica tylko w zdwojeniu). 
Analogicznie: figury matujące są przykryciem pośrednich 
baterii Idea składa się z dwu manewrów typu © i w zależ- 
ności od wyłączenia jedna z dwu figur małuje odsłaniając 
baterię. Jak dotąd, cały człon obrony identyczny z tematem 
C, wyjątek stanowi tylko podwójne atakowanie tematowych 
pól. Natomiast posunięcie matujące, jak w typie B, zawiera 
przesłonę białej figury, która jest zneutralizowana przez rów- 

noczesną odsłonę drugiej białej figury, czyli biały podwójny 
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wentyl. A teraz niezwykłe, różnicowanie matującego posu- nięcia podobne do typu C. Przestudiujmy raz jeszcze te- mat Gd3 2. Sfd5t, a nie 2. Scd5+, i Ge2 2. Scd5t, a nie 2. Sfd5t. Co obaliło dual? Wyłączenie białych figur, które nie pozwala na zwyczajną przesłonę białej figury, czyli treść ideowa obrony czarnych w temacie A, stanowi tutaj ideową motywację różnicowania drugiego ruchu, i to w formie ilu- 
zorycznej, w złudzie. Doszliśmy więc do rozwikłania tajem- 
nicy połączenia składników, teraz wiemy, że obrona jest 
podobna jak w. grupie C, posunięcie matujące jak w B, 
a różnicowanie jak obrona w A. 

Nic dziwnego, że. takie skomplikowane twory nie dadzą 
„się zrealizować zbyt prosto ani często, zwykle pozycje grze- 
szą przeładowaniem i pewną jakby zewnętrzną i pozorną 
niedokładnością prymitywów. Wydawałoby się, że przy ta- 
kim skompiikowaniu z konieczności odpada możliwość wsżel- 
kiego innego tączenia, i w zasadzie tak jest. Warto jednak 
przytoczyć jeden niebywały wyjątek o przepięknych. pro- 
porcjach, skomponowany przez Barulina. 

186. M. M. Barulin 

ł nagr. li Problema 

XI/XIL 1932 

Mat 
w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. Sd5, grozi 2. Wczt, Aby parować groźbę, czarny 
włącza Gh8 w dwu wariantach: $d7 2. Ste3+ | Se4 2. SdeZź. 
Jako uzupełnienie mamy dwa blokowania przez przesłonę 
Sd5 2. Sdót i Sb5 2. Sbóż, Jednolita gra czterech skoczków. 

Rozbiór tematyczny należy w tym wypadku do rzeczy 
bardzo trudnych i przekonuje nas, że ciężko zbudować taki 
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system, aby nie nasuwał żadnych wątpliwości. Zbadajmy ma- 

„newry tematycznej pary: $d7, otwarcie linii i zaatakowanie 

pola c3, to samo po Se4. Mat następuje przez przestonę 

Wh3 kontrolującej punkt c3. Tu sprawa nie przedstawia 

żadnych trudności, przecież to temat B, czyli obrona So- 

mowa. Ale prawdziwa afera ujawnia się w związku z dru- 

gim polem tematowym — d3. 

Teoretyk H. Albrecht uważa tę kombinację w odniesie- 

niu do pola d3 za temat D. Jakie są pro. i contra? Za tym 

poglądem przemawia przede wszystkim zneutralizowana prze- 

słona, która jest najważniejszą cechą grupy D. Natomiast 

'brak podwójnego atakowania tematowego pola d3. Zu- 

pełnie już w charakterze typu C będzie wariant Sd7, jeśli 

chodzi o korzyść obrony i zwolnienie pola królewskiego d5, 

chociaż znowu matowanie nie ma nic wspólnego z tematem. 

Moim zdaniem można stwierdzić: 1) Zadanie jest wspa- 

niałe, co uważam za jedynie istotne, gdyż teoria na tylko 

wówczas sens, o ile służy radą i współpracuje z praktyką. 

2) W odniesieniu do poła c3 mamy temat B. 3) W odnie- 

sieniu do punktu d3 widziałbym swoistą interpretację obrony 

Lewmanna, przeszczepionej na grunt tematu D, albo jeszcze 

lepiej — C. Cokolwiek jednak zadecyduje teoria, kompozycja 

ta dowodzi, że są tereny graniczne, na których zlewają się 

wyraźne kontury klasyfikacji, co nie jest jednoznaczne z mę- 

tnością dwuchodówki. . 

|. Temat E o równie skomplikowanej fakturze jest wyni- 

kiem połączenia elementów grupy B i D. Teoria odróżnia 

dwie formy kombinacji; z pierwszą zapozna nas problem 

nr 187. . | 
Podobnie jak typy C i D, nasz pupilek do wyrażania swej 

osobowości potrzebuje pary analogicznych manewrów. Po 

wstępie 1. c4 grozi 2. Hb2%; temat określają dwa warianty: 

We2 2. S2g4t! i de2 2. S6g4+!. Zbadajmy treść kombinacji. 
W obronie przeciw dowolnej groźbie czarny odsłania linie 

białych figur, co prowadzi do mata z przesłoną zneutrali-   
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187. M. M. Barulin 

A wzm. zaszcz. 

Ii Problema 1932] 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

zowaną. Podstawą więc jest temat B, ale jakże on zmi nił swoje oblicze! Przede wszystkim otrzymał zneutrallzo. waną przesłonę typu D oraz analogiczne obrony z kolejnym otwieraniem linii białych figur. Różnicowanie posunięcia. ma. tującego polega na wyborze odsłony jednej z dwu pośred- nich” baterii. Oczywiście, motywacja jest inna niż w gru- pie D, gdyż tam czarny w obronie wyłączał, a tu włącza białą figurę. Teraz przejdźmy do nru 187. Dwa tematowe pola d4 i f4 są raz bronione przez przesianianą Wh4 (pewne podobieństwo z kuzynem C). Przesłona W w obu wypad- kach zwalnia tematowe pola. W jednej obronie czarny włą- cza białą bierkę na jedno pole (We2) w posunięciu matu. jącym biały podwójny wentyl, czyli zneutralizowana prze- słona cnwyta drugie pole; w drugiej obronie zmieniają si 
role tych pól. Oto szczegółowy opis kombinacji. t . lak jak w dwuchodówce nr 184, oba człony nie maj 
identycznej zawartości strategicznej; parada We? pyszni się niezupełnie potrzebnie jeszcze odsłoną linii d4— 1 ak 
w nrze 184 wariant Seć. 8 I tutaj także względy ogólnokonstrukcyjne skłoniły autora 
do takiego zestawienia. co jest zupełnie naturalne przy 
skomplikowanych mechanizmach ideowych. Ww pobocznej 
grze po We4 występuje oryginalna przesłona i 

. 
na i Ggl ( 

drugi chwyta ważne pole d4. * o BO 
z Druga forma tematu E stanowi znaczne uproszczenie, po 
prostu zamiast odsłony białej figury możemy zastosować blokowanie, jak wskazuje zadanie Isajewa. 
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Mat 

188. LA aalów w 2 posunięciach 
«cóś». 1932 

  

Rozwiązanie: 1. Gb4, groźba 2. Gc3. KO arik 

siada dwie pary jednolitych obron, ideową: w Gdzk (orze. 

i Sd5 2. Sfd7t! i poboczną: Sf3 2. Sg4t i Se2 2. SdS: 
. torając 

-słony). Nas interesuje przede wszystkim temat zawierający 

dwa punkty dó i eć i dwie figury odsłaniające pośrednią 

baterię. Aby mógł nastąpić mat, musi wpierw czarny 

Ś i rze- 
blokować pole, drugie zaś chwyta ana różnicuje 

słona. Blokowanie, oczywiście przez przesłonę, r 
a . o mó- 

matujące posunięcie, podobnie ie ny, za Elą przynależ. 

i i iby "biedny krewny, przyr 
wiąc, ta odmiana, niby dn * atwiącym 

vielkiej i | ma tylko w matuj ność do wielkiej rodziny liniowej , o, 

„posunięciu zneutralizowaną przesłonę oraz konieczność p 
, . Ne "deowe. 

. siadania sakramentalnej pary obron jako minimum ao tę 

Jak bliskie związki możemy wykryć między tem 

i E2, pokaże nam porównanie z o  aczelnych 

głębszych badań stwierdzimy identyczność o 178 ca 

obron. Wystarczającą różnicę stanowi w Na śnie bloko> 

dwu białych figur, przynależna tematowi B wzglę 1E8 too. 

waniu, dokonana przez $Se4 (OCZ Ca wpro niu a 

wanie siatki matowej zasadza Bołe, 

iz j przesłony, czyli odsłony, wykonanej przez 

Nie zmieni to jednak faktu, że „pewne SEE układy te 

matu B wykazują duże podobieństwo do idei E amacie 

Na zakończenie wypada wspomnieć również oo M 

zwanym anty-Lewmamn, który ma pewne cechy wsp 

pem DIE. 

"przesłony. 
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Anty-Lewmann. Wiemy, co to jest obrona Lewmanna, w groźbie przedstawiająca z neutralizowaną przesłonę, w obro- nie zaś wyłączenie linii, którą odsłaniamy w groźbie. Jak wszystkie realizacje tematu A przeprowadza ideę w groźbie i korzyści obrony. Wobec tego, w myśl zasad logiki, idea antyformy musi tkwić w szkodliwości obrony i matującym po- sunięciu. Prosimy sprawdzić to choćby na Goetharcie i Ga- mage'u oraz ich antyformach. , | Nasz temat można wykonać bądź jedną, bądź dwiema «czarnymi figurami. Zwykle używa się dwu, co daje piękną strategię w typie DiE z charakterystycznym dia tych grup różnicowaniem matującego posunięcia. Za ilustrację idei po- _ służy nam dwuchodówka -nr 189. a 

189. Barulin I lsajew 

i nagr. De Probiemist 

„1932 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie: 1. Hag, grozi Hc5*. Temat wypełnia para 
obron skoczkowych z piękną strategią szkodliwości obrony: 
Sfeć 2. Sc4t:, $geć 2. Sd/ki — czyli czarny nie tylko otwiera linię białej figury, ate i przesłania własną. Otwarta linia 
spełnia rolę zneutralizowanej przesłony w posunięciu ma- 
tującym, a równocześnie motywuje wybór drugiego ruchu. . 
Uzupełniającą grę dają dwa blokowania: Wb5 2. Wcóż 
i a5 2. Hdó$. Teraz zdefiniujemy temat: Przeciw dowolnej 
groźbie czarny w obronie odsłania linię pośredniej baterii, 
co pozwala białemu na mata przy użyciu zneutralizowanej 

l teraz muszę znowu wskazać na bliskie pokrewieństwo 
anty-Lewmanna z: typem B, przecież tutaj czarny odsłania  
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R ozdział XIl 

POPRAWIONE OBRONY 

Wspomniałem już, że współczesna kompozycja dąży do 

rozszerzenia terenu dwuchodówki; takim sposobem było 

wprowadzenie iluzji, czyli umieszczenie idei w złudnych roz- 

wiązaniach. Drugim wynalazkiem, i to doniosłym, stały się po- 

prawione obrony, zwane przez radzieckich teoretyków «prze- 

dłużoną obroną». Nomenklatura angielska używa nazwy «Black 

corręction» -— czarna poprawka. 
Kto pierwszy podjął świadome studia nad tą kwestią, 

doprawdy nie wiem. Umnow w książce pt. «Zadania sza- 

chowe w ZSRR» twierdzi, że był nim radziecki kompozytor 

L. Gugel, który w roku 1929 wystąpił z dwuchodówką -niżej 

podaną. 

Mat 
w 2 posunięciach 

190. L. Gugel 
4 nagr. Zadaczi i Etiudy 

nr 8. 1929 

  

Zadanie to otwiera szerokie perspektywy, dlatego wy- 

jątkowo dokładnie trzeba przestudiować każdy szczegół 

tematyki i konstrukcji. | . " 
Wstęp 1. Ha1!, groźba 2. Sb4t. Każde odejście S pa- 

„ruje groźbę wiążąc białą bierkę. A więc Sf2. Geóf. Cóż 

tedy nastąpiło na dowolny ruch Sf5? Powstała szkodliwość 

w postaci otwarcia linii gońca, czyli wtórna groźba. Z tych 
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powodów czarny szuka dodatkowych obron, które unie- szkodliwią wtórną groźbę. Ma on takie trzy posunięcia: '$g7 2. Ha8t, Se7 2. Wd8t (wtórne przesłony) i Sd4 2. Hdąż. 
Po S$e7 dual 2. Ha8$? obalono wprowadzeniem nowej siły na pole có. Jako uzupełnienie, gra druga figura półzwią- zania Sd3, $có 2. Se3+, co uczyni pełne półzwiązanie w trzech wariantach. > 

Zobaczymy, jak bardzo powiększył się zasięg dwucho- dówki. Przy mechanizmie wtórnej groźby mamy 6 członów zadania: 1. wstęp, 2. groźbę, 3. ogólną obronę, 4. wtórną 
groźbę, 5. wtórną obronę, 6. matujące posunięcie. | 

Ogólna obrona jest introdukcją kombinacji, Iwią część 
walorów strategicznych oddaje wtórnej obronie, ma jednak 

„wdzięczną rolę nadawania jednolitości ze względu na stały 
motyw parowania pierwszej groźby (wiązanie Sc2 w zada- 
niu nr 190). 

Wtórna groźba i wtórna obrona mogą przeprowadzać 
wszystkie znane nam tematy i iączenia, skomponujemy tedy 
wtórnego Goetharta czy temat A lub B, półzwiązanie, czy 
„szachy białemu królowi. Ta niesłychanie bogata dziedzina 
wtórnej strategii jest obecnie dokładnie badana przez współ- 
czesnych kompozytorów. © jednym tylko należy pamiętać: 
Istotą. mechanizmu wtórnej groźby jest fakt, że występuje 
ona w innym kształcie niż groźba zasadnicza i dopiero na 
ogólną obronę czarnych. | 

Aby unaocznić tę różnicę, przyjrzyjmy się pięknej pracy 
G. Andersona. | | 

191. G. F. Anderson 

| nagr. Good Comp. X. 
" 1917 

Mat 

w 2 posunięciach 

     



  

  
    

256 TAJEMNICE DWUCHODÓWKI 

W pozycji mamy przygotowany mat na szacha: WgSt 

2. Sg5ł. Piękny tematowy wstęp 1. WbS!, grozi 2. Sec5t, 
otwiera linię szachowania. Wt 2. Sec5t. Skoro nie wy- 

starcza dowolny ruch, spróbujemy gwałtowniejszych środ- 
ków: Wa5t! 2. Sf2f, Wf4ł 2. Sdc5+! i We4t 2. Sd4t. W grun- 
cie rzeczy mechanizm bardzo zbliżony, ale brak jest zasad- 

niczo wtórnej groźby, gdyż WeoT podtrzymuje pierwszą. Do- 

datkowe więc parady są nie tyle poprawioną, ile wzmoc- 

nioną obroną. Przypuszczam, że ten termin oddaje dobrze 

charakter samej kombinacji. 

Nie będę dokładniej rozważał walorów tej pięknej dwu- 

chodówki, pozostawiam czytelnikom znałezienie motywu róż- 
nicowania matującego posunięcia. Również nie wątpię, iż 

wszyscy łatwo dojdą, że obrona WdSt jest paradą Schiff- 

manna, zresztą zapewne nieświadomą. 

Zanim: przejdę do rozważania zasięgu strategicznego po- 
prawionych obron, chciałbym zwrócić uwagę na pewne ory- 

ginalne odstępstwo, które z ducha niewątpliwie należy do 

mechanizmu wtórnej groźby, natomiast trochę gorzej wy- 

gląda tutaj litera prawa. Otóż, a brzmi to paradoksalnie, 

pomysł nasz możemy przedstawić w formie tempa. Na ogół 

tego rodzaju ujęcia są stosunkowo bardzo rzadkie, toteż 

z prawdziwą przyjemnością podaję przykład polskiego za- 

służonego kompozytora starszego pokolenia O. Jarosza (dr 
Jaroszyński). 

192. O. Jarosz 

wzm. zaszcz. Tygod. 

liustr. 1913 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Kompozycja skromnego lekarza z Piasków Luterskich pod 

Lublinem, mało znanego za granicą, wykazuje niezwykłe na 

    

   

    

POPRAWIONE OBRONY 257 

owe czasy ujęcie strategiczne. Sprawy te omawiam szerzej w «Historii Polskiej Problemistyki», która jest w stadium opra- 
cowywania, tutaj wystarczy sam rozbiór tematyczny. Po wstępie 1. Ha8 i sformowańiu baterii półzwiązania tworzy się pozycja tempowa. Nas interesuje przede wszystkim gra te- matowych czarnych S$. A więc $c 02. Se74. Niewątpliwie mamy tu do czynienia z wtórną groźbą, którą obala wtórna obrona $cd4! 2. Hb7+ (samozwiązanie czarne). 

Zupełnie analogicznie pomyślano drugą parę wariantów: ' 
Se 2. Sf4t | Sd4! 2. Hg8t!l. Na H— 2. Se7+ z niepełnym wykorzystaniem półzwiązania. | | 
_Rozpatrzmy poszczególne motywy i chwyty. Na $ « opusz- cza czarny pole, na którym biały zamatuje, znany nam do- brze sposób. Poprawiona obrona jako motyw korzyści ope- 

ruje praktycznym chwytem, zwolnieniem podwójnie atakowa- nego pola. Jeśli chodzi o jedność tematyczną, zadanie od- 
znacza się wyraźną koncepcją i przy prostocie pozycji — 
dużym skomplikowaniem, gdyż autor posługuje się półzwią- zaniem, następnie zdwojeniem, to jest dwiema figurami te- 

„matowymi, wreszcie wtórnym czarnym samozwiązaniem obu 
figur. Zadanie to swym ujęciem wyprzedza o ćwierć wieku 
swoich współczesnych, o czym przekona nas identyczny 
w fakturze problem: 192a. H. Liess 3. wzm. zaszcz. Brit. 
Chess Fed. 1938/39 (7H/3p3G/S1spsP2/3k4/20P1wp1/4W1 P1/ 8/1K1W4) 24 1. Gc2. Sa 

Po tym krótkim wstępie, precyzującym ogólne kształty 
poprawionych obron, przechodzę do przeglądu najważniej- 
szych form tematowych i łączeń. 

Bezpionowy meredith o wzorowej konstrukcji. Wstęp 
1. Heó, grozi 2. Hc4t$. Tematowy ośrodek budują ruchy $c4; 
S— 2. Sf2+ (wtórna groźba i temat B w odniesieniu do pun- 
ktu c2, zaś w odniesieniu do e? zneutralizowana przesłona: 
wskazuje na groźbę obrony Lewmanna): Dwie poprawione. | obrony przesłaniają linię H: Se5 2. Hd5t | Se3 2. Wdzż. 
Szkodliwością wtórnych obron są proste motywy, jak prze- 

Dwuchódówka 
17 | 
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193. L. Schór M > z 4 Mat 

. Dle Schwalbe M, m taciach 
ł nagr. Die e ZA e w 2 posunięciac| 

32, Turniej 1938 

le memo AM MM mg 

LE BE 

"słona i złożone blokowanie. W grze pobocznej jawią się 

jeszcze dwa blokowania: Hc3 2. Sc5+ i Hd4 2. Self. Te- 

matem zadania jest więc kombinacja zwana «wtórną obroną 

Lewmanna». = 

Główną czynnością przy mechanizmie wtórnej groźby jest 

nakreślenie ogólnych linii postępowania. Wstęp i zasadhni- 

cza groźba nie przedstawiają większych kłopotów, istotne 

będzie rozpatrzenie dalszych momentów. | 

Weźmy więc 1. Korzyść ogólnej obrony: tutaj jawią się 

trzy najważniejsze możliwości, a) odejście spod bicia (nr 193), 

b) odsłona wiasnej dalekobieżnej figury (nr 190), e) anty- 

błok zwykły lub złożony (nt 192). 

2. Szkodliiwość ogólnej obrony, która stwarza wtórną 

groźbę, może być bardzo rozmaita, wspomnę tylko najważ- 

niejsze motywy: a) odsłona linii białej figury, b) zwolnienie 

pola, względnie linii matowania, c) uwolnienie białej figury. 

Najczęstszym motywem bywa we współczesnej kompozy- 

cji odsłona białej bierki (nr 190 | 193), a o istocie wtórnej 
groźby decyduje wykorzystanie ujemnych stron ogólnej 

obrony. Widząc wtórną groźbę, czarny wydobywa dodatko- 

"we argumenty, czyli. wtórną obronę. | 

3. Najgłówniejsze motywy korzyści obrony są: a) prze- 

słona iinii białej figury (nr 193), b) bezpośrednia obrona za- 

 grożenego punktu (nr 190), e) wiązanie białych bierek, 

Y 

ZE 

  
d) uwolnienie czamiej figury, e) zwolnienie pól królewskich 

- (nr 192). 
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Szkodliwość obrony wtórnej oraz matujące posunięcie 
są utrzymane w charakterze znanych nam już zasad konstruk- 
cyjnych, nie wzbudzają więć żadnych poważniejszych wątpli- 
wości. | 

Teraz zaś dokonamy przeglądu wybranych dwuchodówek, 
zainteresujemy się linią konstrukcyjną oraz przedstawieniem 
i łączeniem motywów strategicznych. . 

194. G. Cristoffanini 
Ill nagr De Probiemist 

1931 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Bardzo piękny układ bez białych pionów, z wolnym po- 
lem królewskim g2. Autor przedstawia grę awu baterii w for- * 
mie mechanizmu wtórnej groźby. Wstęp 1. Ghól, grozi 
2. We3+: Ogólną obronę stanowi odsłona linii czarnej. W, 
która wiąże białego kolegę (lb). G=— 2. Wc4t. Szkodliwo- 
ścią obrony jest również odsłona linii, co powoduje wyłącze- 
nie Hc2, kontrolującego baterię (2b). Przeciw tej wtórnej 
groźbie czarny ma dwie dodatkowe obrony; korzyść parady 
bolega na dwukrotnym uwolnieniu czarnej figury (3d). A więc: 
Ge3 2. Wf4 (wtórne blokowanie) i Gc3 2. Wd4ż! (wtórna 
przesłona; tę wykorzystuje biały, wyłączając linię strzału 
uwolnionej wieży). Kompozycja ta jest bardzo prostą reali- 
zacją poprawionych obron. 

Równocześnie dwuchodówka ta, wedle propozycji Chicco, 
ilustruje tzw. temat Cristoffaniniego. Definicja będzie nastę- 
pująca: Przeciw dowolnej groźbie czarny ma jako obronę 
wiązanie białej bierki, grożącej matem. Wiązanie nie pozwala 
na zejście z linii, natomiast umożliwia mata na linii związa- 

| : 17* 
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nia. Nasz przykład przedstawia. trzykrotne przeprowadzenie 

motywu. Inna rzecz, że temat nie jest zbyt samoistny, dla- 

tego rzadko spotykamy tę nazwę poza prasą włoską. 

Nie zmienia to postaci rzeczy, że konstrukcyjnie probiem 

stoi na wysokim poziomie, użyto figur bardzo oszczędnie, 

zatrudniając je na kilku liniach, choćby H — kontrola pół 

có i e2. Poza tym praca ta jest równocześnie rekordem, gdyż 
dotąd nie zrealizowano więcej niż trzy maty związaną figurą. 

Naturalnie, nie jest konieczne użycie białej baterii, którą 

z powodzeniem może zastąpić biały H. 
—W odmienny sposób zrealizowali mechanizm wtórnej groź- 

by bracia Pimenow (nr 195). 

195. W. | $. Pimenow 
I! nagr. Konk. Temat. 

«64». 1933 

Mat 
w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie: 1. Hb2, grozi 2. Sc3t,'s — (korzyścią. ogól- 
nej obrony jest odsłona linii własnej figury, która wiąże S$). 
Szkodliwością obrony będzie zwolnienie punktu matowania: 

S= 2. Hb3F (wtórna groźba ze związaniem H). Niweczą ją 

dwa uwolnienia H, przy czym po S$d3 2. Hd2*! (wtórna zło- 
żona przesłona) i $d7 2. e4t (przesłona z wyłączeniem H 
od pola f3). W pobocznej grze jeszcze jedno blokowanie 

Gel 2. Se3+. Zadanie brało udział w tematowym konkursie 

dla prac z mechanizmem wtórnej groźby. | 
. Bardzo wdzięcznym motywem strategicznym, nadającym 

się do mechanizmu wtórnej groźby, stały się wszełkie typy 
„kombinacji liniowej. Nic dziwnego, przecież wprost idealnie 

pokrywają się one z założeniami konstrukcyjnymi naszego 

mechanizmu, toteż odsłona białej figury jako szkodliwość   
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ogólnej obrony, czy wyłączenie białej jako korzyść wtórnej _ obrony — użyta być może jako część składowa kombinacji 
liniowej. 

Przyjrzyjmy się kilku problemom i rozmaitym sposobom - 
wprowadzenia strategii liniowej w ramy poprawionych obron. 
Charakterystycznym przykiadem prostego ujęcia pomysłu jest 
dwuchodówka nr 196. | 

196. F. Fleck 

* Hl nagr. Grantham Journal 

1933 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

Tematowy wstęp 1. Ha8! uwalnia $, który wystąpi w roli 
tytułowej: groźba 2. Hc8'+. Ośrodek. tematowy tworzą cztery 
manewry $, a więc Su 2. Geó+ (wtórna groźba). Korzyścią — 
odsłona czarnej figury, szkodliwością — odsłona białej. W po- 
sunięciu matującym biały przesłania własną W. Ha, przesła- 
niasz własną figurę, już ja ci pokażę, ja się poprawię i gram 
$b4! (spróbuj przesłonić W — temat A w korzyści obrony). 
Nie, to nie, zgadza się biały, mnie wystarczy 2. Se7+! (anty- 
Lewmann i czarna przesłona wtórna jako szkodliwość i po- 
sunięcie matujące ze zneutralizowaną przesłoną pola e4). 
Dwie inne wtórne obrony zawierają proste motywy: $e7 
2. Wf8% (przesłona) i Sf4 2. e4ż: (blokowanie). Należy nad- 
mienić, że wariant centrainy w odniesieniu do pola e6 ilu- 
struje nam temat B kombinacji liniowej. Ta typowa kompo- 
zycja świadczy dobitnie, ile niesłychanych walorów strate- 
gicznych tkwi w zamykanych i otwieranych liniach białych 

| czarnych figur. W pracy zaś nad planowaniem zrębów bu- 
dowy najlepiej z góry zakładać cztery fundamentalne fakty: 
1) co będzie korzyścią ogólnej obrony, 2) co damy jako 
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szkodliwość, 3) jaki motyw otrzyma Korzyść wtórnej obrony 
i 4) wybór pół tematowych trzeba uzgodnić z poprzednimi 

punktami. | | 

197. M. Wróbel 

ł nagr. Skakbladet 1923 

Poświęcone K. A. K 

Łarsenowi 

Mat. 

w 2 posunięciach 

  

W pozycji zadania widzimy półzwiązanie; jest możliwość 

wydobycia dwu matów przygotowanych, np.: Wd2 2. Sejf 

(wiązanie G) lub Gd4 2. S$dót (wiązanie W). Wstęp 1. Ha2 

opuszcza baterię; taki manewr nazywamy fałszywym tema- 

tem, który nas zwodzi, że może półzwiązanie to temat kom- 

pozycji. Groźba 2. Hd5t. Ośrodek tematyczny tworzą trzy 

"warianty: Woo 2. Ge4t (wtórna groźba, temat B). Korzyścią 

obrony, podobnie jak w zadaniu Schóra, jest odejście spod 

bicia, szkodliwością — otwarcie linii dwu białych figur. Popra- 

wione obrony tworzą wtórny temat B: We5 2. Ge3*  (bloko- 

wanie złożone i wyłączenie Gc5) oraz Wdą 2. Se54 (prze-. 

słona). Te trzy warianty obrony Somowa rzucono na tło kilku 

pobocznych wariantów: Gd4 2. Hc2t, Gh5 2. Sh4$ i l Sd7. 
2. Se7+* (przesłony). * 

Chciałem zwrócić uwagę na rzadko 'stosowany chwyt ko- 

rzyści wtórnej obrony, czyli kontrolowanie pola matowania 

wtórnej groźby. Konstrukcyjnie problem wykonany dobrze. 

wszystkie figury wykorzystane zgodnie z nakazami ekono- 

, jedynie pien d2 spełnia smutną rolę parowania. ubocz- 

nego rozwiązania 1. Gd2, Gcit, Gf2 2. Hd5t, w aktualnej 
zaś grze nie spełnia żadnej roli. 

Następna kompozycja wprowadza znany nam z zadania 

nr 4 manewr, polegający na przesłonach i wyłączaniu czar- 
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nych figur. Przesłony figur kontrolujących baterię równocze- 

śnie spełniają czynności służebne: wobec kombinacji tinio- 
wej, a takie nadawanie kilku funkcji poszczególnym mane- 
wrom zawsze dobrze świadczy o logice konstrukcji. 

198. R. Blichnet SIA ZJĄ m Mat 
| nagr De Maasbode 193% * w 2 posunięciach 

Baterię białą na skośnej ać6—f1 kontrolują dwie daleko- 

bieżne figury oraz $d4. Wstęp 1. Sc8, groźba 2. Sa/*. Ko- 

rzyścią ogólnej obrony jest odsłona Ggl, szkodliwością — 

odsłona białej Wh4, a więc $d4 — 2. $dóf (wtórna groźba, 

temat B). Aby parować dodatkową groźbę, czarny ma w za- 

pasie dwa piękne ruchy skoczka: Sf3ł (odważ się przesło- 

nić, a pole có? Korzyść — temat A) 2. e4*! Czarny przesła- 

nia jedną, biały wyłącza drugą kontrolującą figurę. $f5 (bez- 

pośrednia obrona) 2. e3+! z zamianą przesłon. Gry pobocz- 
nej brak, zresztą najzupełniej wystarczają trzy iematowe 

- warianty składające się na ładnie pomyślaną strategię. 
Żanim podsumujemy bilans i wyciągniemy pewne wnio- 

ski na temat planowania mechanizmu wtórnej groźby, roz- 

wiążemy jeszcze jedną dwuchodówkę. 

199. BE. J. Umnow 
I nagr. «ó4»- 1929]1 

Mat 

w 2 posunięciach 
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Jeśli chodzi o kumulację rozmaitych motywów strategicz- 
nych, to praca nt 199 nie pozostawia nic do życzenia; roz- 

patrzmy treść i charakter kombinacji. Wstęp 1. Kcó sprowa- 

dza ideową groźbę 2. Se4* (wyłączenie Gh7 i mat Goethar- 
ta). Każde dowolne odejście S daje obrony, zwane anty- 
Goethartem. $ + 2. S$e5t (korzyść ogólnej obrony anty-Goe- 
thart, szkodliwość — temat B). Przeciw kombinacji B są skie- 
rowane dwie poprawione obrony, które jako korzyść przy- 
noszą zaatakowanie punktu e5, a więc Sf3 2. e4$! (mat Goe- 

_ tharta wtórny) i $e4 2. Wdążt (wtórna złożona przesłona). 
Mamy więc w jednym zadaniu: mechanizm poprawionej obro- 
ny, Goethart, anty-Goethart, temat B i złożoną przestonę. 

Konstrukcyjnie rzecz rozwiązano udatnie pomimo pew- 
nych niedociągnięć. Najważniejszą figurą jest Gh7, jako isto- 
tna motywacja systemu Goetharta i jego antyformy. Ko- 
nieczność wyłączania G niewątpliwie trzeba uznać za oś 
architektury, równocześnie jednak pajawia się organiczna 
wada w postaci piona g7, który niby deus ex machina gra 
po ruchu GbT 2. g8H$. Na Ge4t 2. Se4t, co znowu moty- - 
wuje drugi organiczny defekt, dual po He4t 2. Sd5t (ładna 
przesłona), ale i 2. Se4*. Przy tych wszystkich błędach, zdaje 
się, nie do uniknięcia,. zadanie ma dużą wartość jako ory- 
ginalny pomysł strategiczny. 

A teraz na podstawie ośmiu dwuchodówek, które mon- 
tują mechanizm wtórnej groźby przy użyciu jednej czarnej 
figury, zbierzmy pokrótce najważniejsze dane konstrukcyjne. 
Z sześciu członów organizmu wstęp i groźba podrzędniej- 
sze mają znaczenie, naturalnie nie w znaczeniu artystycznym, 
lecz technicznym. Oczywiście, może się wyłonić kwestia, czy 
groźba ma być biciem, czy ruchem zapraszającym do odblo-. . 

„ kowania, ale to wszystko zależy od korzyści ogólnej obrony. 
Pomińmy w tej chwili korzyść ogólnej obrony, w uwadze do 
nru 193 powiedziałem o niej wystarczająco, natomiast pomów- 
my trochę o jej szkodliwości, czyli zaproszeniu do wtórnej     
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groźby, i dodatkowej rekompensacie strategicznej, czyli po- prawiónej obronie. | » 
'W charakterze mechanizmu, bez względu na jakość moty- wów strategicznych, leży skłonność do nastrojów planime- trycznych, na palcach można by wyliczyć zadania, które się bez tego obchodzą. Weźmy szkodliwość obrony; właściwie jedyny pełnowartościowy chwyt to odsłona linii białej figury. Stąd płynie ważne wskazanie — umieszczajmy czarne figury temałowe na skrzyżowaniu linii białych i czarnych daleko- _bieżnych figur. W nrze 190 po ruchu Sf5 odsłaniają: się trzy linie, dwie białych figur i jedna czarnej. Odsłanianie czarnej 

„figury bardzo często przybiera kształt wiązania (nry 190, 194, 195). W nrze 196 Sd5 również uwalnia trzy linie, w tym dwie 
białe, w nrze 197 i 198 tematowe bierki otwierają po dwie 
linie. . 

Co się dzieje po ogólnym ruchu czarnych? Powstaje jakaś korzyść i jakaś szkoda. Jeśli, co zdarza się najczęściej, szkoda powstała na skutek otwarcia linii białej figury, wyłania się sprawa tematowego pola, pola królewskiego, które dostało się pod działanie strzału nowej bierki. Tutaj możemy stosować bądź bezpośredni atak, z matem w punkcie tematowym (nr 190), bądź też wykorzystać je pośrednio. Sama poprawiona obrona, czyli istotna część strategii, może mieć ideę bądź tylko w szkodliwości wtórnej obrony, bądź też równomiernie 
i w korzyści, i szkodzie z akcentem ideowym wedle woli 
autora i właściwości tematu. Tradycyjne ujęcie widzimy 
w nrze 190, korzyść obrony wtórnej nie zawiera wcale po- 
ważniejszych motywów, walor tkwi w szkodliwych wtórnych 
przesłonach. Ideę w korzyści wtórnej obrony zauważymy - 
w nrze 193, we wszystkich innych zadaniach oba człony są 
zrównoważone, w nrze 197 i 198 z przemożnym akcentem na strategii wtórnej szkodliwości. - 

W ogólności zaś kompozycje z jedną figurą tematową pod- 
kreślają przede wszystkim jednolitość, powiedziałbym — ma- 
newru ogólnego, autorzy dążą również, by poprawione obro- 

  

      

 



  

  

TAJEMNICE DWUCHODÓWKI 
266 

ny, szczególnie jeśli nie są liczne, tworzyły tematowe pary 

o podobnym składzie elementów strategicznych. | 

Zupełnie inny odcień strategiczny uzyskujemy przy zdwo- 

jeniach, czyli dwu tematowych czarnych bierkach. Kompozycja 

uzyskuje wtedy dwudzielną budowę koncepcji, którą zwykle 

się spaja analogią, co stosuje się często i w innych typach 

zadań, bądź też podkreśla się kontrast, ale tu potrzeba sporej 

dozy wyczucia, by nie wypuścić w świat potworka. 

Znamy już takie jedno zdwojenie nr 192 Jarosza, autor 

z prawdziwym wyczuciem zastosował daleko idące podobień- 

stwo, wręcz nawet identyczność manewrów. Przy zdwojeniach 

jedno z pół tematowych, na którym się skupia gra obu figur, 

pozwolę sobie nazwać punktem węzłowym albo węzłem (po- 

le d4 w nrze 192). | 

Zbadajmy teraz parę dwuchodówek, aby się zapoznać 

z charakterem i nawykami typowych zdwojeń. 

200. M. Adabaszew 

! nagr. Western Morning 

News 1937; 

Mat 

„w 2 posunięciach 

  

Trudno sobie wyobrazić prostszy a-przy tym tak wdzięczny 

pomysł; oczywiście, nie ma on pretensji do wielkości, drobne 

bowiem są motywy tej dwuchodówki. Natomiast nie można 

mu odmówić pewnego bogactwa i zwartości przy pięknej 

budowie. Wstęp 1. Gf8!, grozi 2. Hb7$4, motywowany koniecz- 

nością przesłony ósmej poziomej przed związaniem. Odblo- 

kowania pól d4 i e5 podziałają na białego otrzeźwiająco: 

wd=2. Wd2ż. Trudno, mamy w zapasie dwie poprawione 

obrony: Wd3 2. Hc4f: (wtórna przesłona) i Wde4 2. Hd7* 

_ (wtórne blokowanie). Zupełnie symetrycznie pomyślano drugi   
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Czę 2. Wg5%ż | wtórne obrony: Wf5 2. Heóż | Weą 

. Zastosowanie chwytów konstrukcyjnych pomysłowe, z t 
kim sposobem jeszcze się nie znamy. Wiemy, że korż ścią 
ogólnej obrony są odblokowania, szkodliwością zaś otwiera. 
nie linii królewskich, a nie bocznych jak w dotychczasow ch 
przykładach. Korzyść obrony wtórnej niesłychanie prosta, 
zwyczajnie dalsze kontrolowanie linii prostej i skośnej, cz i 
linii szachowania. W obu członach przeprowadził autor ten 
sam chwyt realizacyjny. Szkodliwość poprawionych obron 
zawiera jedynie motywy elementarne przesłony i blokowania. 
Widzimy więc, co czasami też się zdarza, że prostota. elemen- 
tów konstrukcyjnych i tematycznych nadała dwuchodówce 
odświeżający wdzięk. Nie potrzebuję zaś szeroko udowad- 
niać, że tematowym polem węzłowym jest punkt e4. 
h agp odblokowanie tylko złożone interpretuje probiem 

201. G. -Cristoffanini 
1 nagr. Settimana Enigm 

1955/H 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. We2 (podobny w typie jak w nrze 200 ńie do- 
puszcza do związania S$) grozi 2. Se3ż (przesłona dwu bia- 
tych figur). Jasne, że obroną będą odblokowania obu tema- 
towych bierek, co stanowi korzyść ogólnej obrony. Naturalnie, 

"że szkodliwością staną się otwarcia linii białych figur. $v 
2. Gf4% (wtórna groźba). Dwie poprawione obrony po prostu 

"atakują białą baterię: Sb5 2. Hcst i Sf5 2. Hg8* (wtórne 
przesłony). Jeśli G= 2. Gb4*t i poprawiona obrona Gf5 
2. We5t (wtórna przesłona). 
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'Przy antyblokach konstrukcja udaje się zwykle oko 

szczególnie przy złożonych, wtedy wyłączane w groźbie | 

gury służą za motywację wtórnej groźby; otwieranie linii 

niejako automatycznie nakręca mechanizm wtórnych obron. 

Wykonanie dwuchodówki nr 201 zupełnie zadowalające, 

przede wszystkim jedna bateria obsługuje oba człony. Chwyt 

przy montowaniu wtórnej groźby prosty i praktyczny, ponowne 

zaatakowanie tematowego pola (c5, e5) pozwala na opuszcze- 

nie go przez inną figurę. W rozmaitych odmianach i transfor- 

macjach możemy wykryć ten motyw, który uważam za naj- 

ważniejszy w tym typie zadań. . 
Bardzo piękną analogiczną grę dwu czarnych figur wykry- 

jemy w dwuchodówce nr -202; autor zużytkował kilka efekto- 

wnych kombinacji. | 

Mat 

w 2 posunięciach 
202. R. Cofman 

IV nagr. Smena 1932 

  

W pozycji mamy półzwiązanie na czwartej poziomej; gdy- 

byśmy mogli znaleźć jakieś przygotowane maty ze związa- 

niem czarnych figur, wtedy mielibyśmy fałszywy temat. wstęp 

1. Hb5, grozi 2. Hc4t. Dotąd wszystkie przykłady zdwojenia 

posługiwały się jednym typem parowania groźby, czyli korzy- 

ścią ogólną obrony. Tutaj autor łączy dwa chwyty: 1) odejście 

spod bicia W, 2) odsłonę czarnej figury po G—. „Zapoznajmy 

się z treścią zadania. W2. Sb3t, Szkodliwość obrony to 

otwarcie linii H, co wraz z matującym posunięciem daje te- 

mat.B. Aby parować wtórną groźbę, czarny postanawia zwią- 

zać $ (korzyść wtórnej obrony) We2! 2. We4ż! (wtórna prze- 
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słona). Druga wtórna parada Wcż 2. bc3t bez wi 
znaczenia * 

identyczną zawartość zauważymy w drugiej parze warian- 
tów, co uznamy za chwalebne, a więc G= 2. Ge3t (wtórna 
groźba, temat B) i poprawiona obrona Gdć! (znowu wtórne 
wiązanie białej figury) 2. Sećt! (wtórna przesłona). Poboczna 
gra, prowadząca do tych samych matów, nie ma większego 
znaczenia. sa | 

_. już chociażby z podanych przykładów możemy wysnuć 
wnioski co do tendencji, jakie panują przy planowaniu zadwo- 
jeń. Oto dwudzielną budowę tematu trzeba połączyć w ca- 
łość strategiczną. Bodaj że jedynym zbadanym dobrze spo- 
sobem jest wprowadzenie analogii, identyczności mane- 
wrów, względnie symetrii. Wtedy taki dwugłos otrzymuje 
harmonię i daje rzeczywiście oryginalną strategię. Zwykie 
w zdwojeniach mamy pola wspólnego zasięgu obu tema- 
towych figur i wtedy mówimy o iematowym polu węzłowym 
albo krótko — o węźle. Przykładem jest pole d4 w nrze 192, 
pole e4 w nrze 200, można by też starać się przekonać, że 
i pole f5 w nrze 201 ma coś niecoś z węzła. Ale można rów- 
nież obejść się bez takiego punktu, jak świadczy nr 202, 
wtedy jednak musimy wydobyć ostrą i identyczną tematykę 

ększego 

_obu członów. 
Czyż potrzeba zapewniać, że rekordziści odwiedzili rów- 

nież teren mechanizmu wtórnej groźby starając się o wpro- 
wadzenie większej ilości tematowych bierek? Zaprezentuj- 
my jedną dwuchodówkę o trzech muszkieterach. 

208. F. W. Nanning 
Jubiteuszowy konk. 

Dr Birgfelda 

Die Schwalbe IX 1937, 

Mat 
w 2 posunięciach 
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Po wstępie 1. dZ, którego nie możemy zaliczyć do: do- 

brych, występuje groźba 2. de4+. Teraz Korzyścią ogólnych 

obron jest odsłona czarnych figur. Se 2. Hc8+ (szkodli- 

wość — otwarcie linii Fl, pierwsza wtórna groźba). No, to 

Se5 2. Sdóż (poprawiona obrona, blokowanie). Zastoso- 

wano tu dwa chwyty: 1) wprowadzenie nowej siły na pole d7 

jako korzyść: wtórnej obrony, 2) uwolnienie poła, na którym 

biały zamałuje, co stanowi podstawę różnicowania posu- 

nięć matujących. Druga para zbudowana anałogicznie: Sg 

2. Wfóż i poprawiona obrona $ge5 2. Shót. Tutaj wtórna 

obrona stosuje jako chwyt zniweczenie podwójnego atako- 

wania pola (f6). Trzecia wreszcie para jest nieco odmienna 

w nastroju: Wo 2. HfśrF (trzecia wtórna groźba) i We3 2. Sd4* 

(wtórna przesłona). Przy większej ilości tematowych bie- 

rek zwiększa się również liczba tematowych pól; w zada- 

niu nr 203 tylko trzy pola nie są na pewno tematowe: eó, 

_g4 i g5. Polem węzłowym będzie e5 dla dwu tylko figur. 

ideałem, do którego dążymy, byłoby uzyskanie poprawio- 

nych obron przez trzy bierki na polu węzłowym. 

przestawione poprawione obrony. W okresie między ro- 

kiem 1939 a 1942 pojawiła.się jeszcze jedna metoda trak- 

towania mechanizmu wtórnej groźby, którą nazwałbym prze- 

stawionymi (reziproke), poprawionymi obronami. Należy ona 

do wdzięcznych, ale trudnych ujęć i zagadnieniu temu po- 

święcimy parę słów. Propagują je przede wszystkim. kom- 

pozytorzy węgierscy i na ich przykładach zbadamy istotę 

rzeczy. 

204. H. Molnar, 

ł! negr. Magyar Sakkvliaę 

1942 

L. Ktein-Memorial 

Mat |. 
w 2 posunięciach 
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Rozwiązanie: 1. $e4, grozi 2. Wd4Ż; wstęp zabiera 
c5 i oddaje punkt d3; teraz rozpoczynają budować isro> 
dek tematowy dwie czarne bierki: -6— 2. Hećż (wtórna 
groźba) i Gc5 2. Sd2$! (uwolnienie S jako wtórna korzyść 

„I blokowanie jako szkodiiwość). Druga para prowadzi do 
przestawienia matów: So 2. Sdz (wtórna groźba mot w 
poprawionej obrony z pierwszej pary) i Sd3 2. Heóż! (uwol- 
nienie W jako korzyść i blokowanie jako szkodliwość mat' 
wtórnej groźby pierwszej pary). | 

. Jak widzimy, powstaje jednolity kompleks czterech wa- 
riantów, które wymieniają posunięcia matujące przy iden- 
tycznym składzie obron. Dodatkowo nadmieniam, że wtórne 
groźby mają też analogiczny motyw, jakim jest otwieranie 
a białych figur. Ośrodek więc musi posiadać dwie figury 
grożby, © i dwie pary obron w formie mechanizmu wtórnej 

Na zupełnie elementarnych motywach szkody zbudowany. 
_ jest następny problem spółki problemistów węgierskich. 

205. T. Feldmann 
i 3. Szóghy 

ł nagr. ex se. Limburg- 

$chs Dagbi. 1940fi 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie: 1. Głó, 2. dc5$. Dwi 6: 1. ; . . Dwie pary tworzą ośro- 
dek dwuchodówki: 6 2. Se8$ (otwarcie linii H, który za- 
atakuje pole e6) Gcć 2. Sc8*! (wtórne blokowanie). Ana- 
logiczne manewry wykona dru fi newr ga czarna figura: Sc 2. $e8ż 
(wtórna groźba) i Seć 2. Se8t! (wtórne blokowanie). Bardzo 
prosty sposób przestawienia tematowych matów. 

len typ zadań, stosunkowo jeszcze mało wykorzystany, - 
jest ostatnią nowością w dziedzinie poprawionych obron. 
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Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, najlepiej używać jako 

tematowych figur G i S. Motywowanie zasadniczej obrony, 

jeśli chodzi o szkodę, to otwieranie linii białych figur. Po- 

prawione obrony mogą mieć rozmaitą zawartość, najczę- 

ściej spotykane — uwalnianie czarnych figur, względnie bio- 

kowania. | | 
Zapoznaliśmy się ogólnie z mechanizmem wtórnej groźby, 

z wytycznymi konstrukcji i tematyki. Ażeby pogłębić znajo- 

mość w tym dziale, zapoznamy się jeszcze z rozmaitymi 

złożonymi tematami, jak szachy białemu królowi, uwolnie- 

nia, wiązanie i.półzwiązanie i wreszcie na zakończenie — 

zamiana mechanizmów wtórnej groźby. 
Szachy białemu królowi w iormie wtórnych obron są ce- 

nionym sposobem uzyskiwania nowych momentów  strate- 

gicznych i to zarówno quasi tradycyjnych jak i wmontowa- 

nych w kombinację liniową. Jak wygląda współczesny pro- 

blem na ten temat, powie nam dwuchodówka nr 206 

206. A. Chicco 

Szachmaty w S$. S. S$. R - 

" 1932 

Meat 
w 2 posunięciach 

  

Złożony mechanizm zadaniowy o czterech bateriach roz- 

maitego typu. Tematowy wstęp 1. Wf4! uwalnia linię szacho- 

wania; groźba 2. Sa4t. Ośrodek ideowy składa się z trzech 
wariantów $--ł 2. $ge4ż! (wtórna groźba temat B). Oprócz 

tego spotykamy się z nowym typem wiązania czarnej figury 

(proponuję nazwę: złożone wiązanie); jest to wiązanie czar- 

nej figury dopiero w matującym posunięciu. Poprawione 

obrony znowu zastosują złożone uwolnienie, to jest uwol- . 

nienie na razie niezwiązanej figury, ałe wiązanej w groż-     
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bie Sf3t! 2. Sećt i Sd3t! 2. Sce4t! (blokowanie i wtó temat B). Rozplanowanie tematyczne bardzo ładne „zarówno korzyść jak i szkoda obron posiadają elementy strategiczne akcent spoczywa jednak zarówno na korzyści ogólnej obrony jak i na poprawionych obronach. | 
Ww kompozycjach z szachem białemu królowi korzyść obrony nie przedstawia żadnego poważniejszego zagadnie- nia, szkodliwość ogólnej obrony, odsłora białej figury — mo- 

tyw wprost nagminny. Ża charakterystyczny szczegół uznamy 
fakt, że. pierwsza: szkodliwość na $= , czyli otwarcie linii G 
okazuje się potrzebne jako podstawa wtórnej szkodliwości po Sd3f, ale takie precyzyjne wykorzystanie białych sił nie 
zdarza się często. - 

-_207. M: Wróbel 
wzm. zaszcz. Sacha 

Mat 
w '2 posunięciach Maksla +4937 

  

Tu tylko dwie baterie obsługują temat, zresztą, przy 
znajmy, mniej skomplikowany niż poprzedni. Wstęp 1. Sg5! 

grozi 2. Sc2+. Skoczek atakuje białego króla: St 2. seóż! 
(wtórna groźba, temat B). Pierwszą szkodliwością jest od- 
słona linii białej figury. Skoro nie wystarcza dówolne odej- 
ście, czarny gra Scóż! (korzyść wtórnej obrony temat. A) 
2. He4t (wtórna przesłona). Po Sd3ł! (korzyścią jest znowu 
wyłączenie białej figury) 2. de3ż (wtórna przesłona). Dwu- 
chodówka więc przedstawia w formie poprawionych obron 
szachy białemu królowi plus temat A 1 Bi czarne przesłony. 
Polami tematowymi są: dla obrony Barulina puhkt c4, dla 

.Somowa punkt d5. 
Prawdziwą akrobatykę demonstruje nam zadanie nr 208. 
Dwuchodówka 

18  
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208. A. P. Korepnin 

2 wzm. zaszcz. Szachmaty 

w S$. S. $. R. 1935 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Ten wyrafinowany pomysł wart jest dokładniejszego zba- 

dania. Po 1. Sdó! grozi 2. Sd3t. Tematowy wstęp uwalnia 

skoczka, który szczególnie wdzięczną odgrywa rolę w na- 

"szym mechanizmie. S$ 2. SIE. Szkodliwością ogólnej 

obrony, czyli pierwszą szkodliwością — jest odsłona białej 

figury, którą biały wykorzystuje jako zneutralizowaną prze- 

słonę pola f4, a więc wtórna groźba — anty-Lewmamn. Czarny 

dysponuje tylko jedną poprawioną obroną, ale wystarcza- 

jaco złożoną: $eśt. Korzyścią wtórnej obrony będzie wyłą- 

czenie białego G, które nie dopuszcza do przesłony W 

(pole (5) — temat A. 2. Sd7*!! Za szkodliwość wtórnej 

obrony uznamy: odsłonę G i blokowanie pola eć, co pro- 

„wadzi do przesłony Wd8, czyli tematu B. Kompozycja więc 

ma za treść temat Isajewa z szachami białemu królowi z anty» 

Lewmannem jako uzupełniającym motywem. | me 

Te trzy przykłady nakreśliły nam nowoczesny charakter 

szachów białemu K, dalsze podawanie problemów uważam 

za zbędne. Natomiast na zakończenie podam jedno piękne: 

zdwojenie Guidellego. 

209. G. Guidellli 

Ii nagr. Good Comp. 
Folder ill. 1918 

Mat 
w 2 posunięciach 
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Wartościowy problem o bardzo po j j | ji 

weźmy pozycję po wstępie 1. Ha2, groźba Haśt. Oba i 
mają „sposobność szachowania króla przez odsłonę P 
lami tematowymi są punkty e5 i f5, przy czym wolne. le 
e5 stanowi węzeł. Sprawdźmy: Sf-t 2. Sc4ki, Szkodliwo. 
ścią pierwszej obrony — to sdsłona Wf8, w matującym po- 
o biały musi łapać pole e5. Wobec tego gramy StoSt! 
mola 4 Wcó, 2. Sd5I (wtórne blokowanie wolnego - 

, sag CZNA treść zawiera druga para wariantów: Sgt 
. SgdFl (wióma groźba) i Sge5t! 2. Sg2żi 5rne wanie) g g ! (wtórne bloko- 

. Konstrukcję pomyślano / precyzyjnie. Figury szachujące 
włączają białe bierki na pole f5, na jedno, a nie więcej 
pół, co pobudza znowu jedną baterię do strzału. Motywa. 
cja posunięć maiujących przez chwytanie pól świadczy, że 
punktem ciężkości konstrukcji staje się pole węzłowe e5 
Również motywowanie korzyści wtórnej obrony ma cha- 
'akier problemowy; uwalnianie czarnej W nie tyle nie do- 
Quszcza do strzału, ile różnicuje miejsce, na jakie pójdzie 
Se3. Co ważne zarówno we wtórnej groźbie jak i popra- 
wionej obronie -— odsłaniane białe figury są aktywne. Jedy- 
tym minusem pracy, i to poważnym, jest duai po Sge5t 
2. S1g2 i 2. $3g2 matują. Niestety, nie możemy uniknąć tego 
organicznego biędu, gdyż po e5 nastąpić może tylko 
2. S1g2+, zaś zastawienie drogi krępującemu pionowi sta- 
nowi dużą trudność, gdyż pola e5 i eć muszą być wolne 
dia szachowania, względnie uwalniania Wdó. 

Uwolnienia białej bierki zmieniają nieco swój charakter 
gdy wejdą w mechanizm wtórnej groźby. Przede wszystkim 
wydatnie się zmniejsza ilość wariantów tematowych. Można 
by rzec, że dominujące stanowisko uwolnienia zatraca się 
na rzecz zrównoważonej współgry poszczególnych członów 
kompozycji. 

| 18" 
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Mat z10. W. Hebelt 
ięciach tl nagr. Brit. Chess. Fed. w 2 posunię 

1936/37 

  

Ten problem miodego utalentowanego i OrODór- 

skiego przedstawia uwolnienie białej W lek ideowy  wype 

cjach. Wstęp 1. Hcó, grozi 2. He4+. Ośrodek i a ez. 

nia gra $; S$ 2. Sb2f (temat B w odniesieniu , Pzero. 

co do pola c2 groźba a E Loda Su5 2 | scik obrona 

' i wtórne obrony: $€5 2. , „| 

Lewmanne, włóra, jako szkodliwość, przesłona |onżo każ 

oraz S$g5! (korzyść obrony temat A, gdyż 24 owstaje 

2. We3+!, uwolnienie białej figury. Po WdS 2.8 M 

jeszcze jeden motyw, anty-Lewmann i pon o w 

wana w odniesieniu do obu punktów tematowyc je h dówką 

w fakturze są znaczne podobieństwa z dwucho WA 

Schóra nr 193, ale kompozycja Hebelta była MAAAC pa 

kowana. Konstrukcja omów o jej wartości Pad. 

i cję bez białych pionów, O 

czy przede wszystkim dobre 2 5 Py całym bo. 

iantami. Nie zapominajmy bowiem, 

gactwie tematyki machanizm OJ o stkia kady. wytyczno 

nesans wariantowego problemu. Wsz mę 

zą się i do naszych zadań, które zastosowały nę 

oprawionych obron. W pewnym sensie O U 

belta jest pracą wariantową pomimo PE e Ta e 

różnorodnych tematów, jak Lewmann i anty- ew p c 

mat A 1 B i uwolnienie białej figury. Ponieważ autor aaa 

łożył akcentu na żadnym z motywów, o z 

sny mechanizm wariantowy, zupełnie różny od równ 

gatych zespołów z lat 1910—1920. 
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Natomiast zdecydowany kształt tematowy demonstruje praca nr 211. 

211. M. Adabaszew 

12 wzm. zaszcz. Szach 

"małny Listok 1930 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. Wcó! gro.i 2. Wc4ż. Odejście Sd5 wiąże wieżę, co stanowi korzyść ogólnej obrony, szkodliwością jest znany nam motyw zwolnienia pola, na którym biały zamatuje. S$ « 2. de3t. Czarny dysponuje tylko dwiema, ale pięknymi wtór- _hymi obronami. Sfó! 2. Hd3ż | Sf4! 2, He4+. Rozbierzmy wariant "na części składowe. Korzyścią wtórnej parady będzie uwol- nienie czarnej figury, która atakuje zwolnione uprzednio poie e3. Równocześnie jednak uwalnia się i biały H (szkodliwość obrony). Co najciekawsze, że te wtórne ruchy różnicują równocześnie matujące posunięcie przez wprowadzenie no- wej. siły na pola dź, względnie e4. 
Naturalnie, obie ideowe obrony posiadają identyczną treść, co w pewnym typie zadań jest zasadniczym warunkiem. Stanowią też one nadrzędny czynnik w temacie, podczas gdy inne warianty służą jako mniej ważne uzupełnienie. Wypada jeszcze podać choćby jeden przykład zdwojenia; czyli uwolnienie białej figury przez glwie tematowe czarne bierki. Takie realizacje nie są zbyt częste, a jeśli są, rzadko wybijają się ponad przeciętność. Natomiast wyjątkiem będzie taka dwuchodówka, jak nr 212 Rietvelda, która przeprowadza po mistrzowsku dwukrotne uwolnienie białej figury w mecha- nizmie wtórnej groźby. 
Rozwiązanie: 1. Sf8, grozi Seót. Tematem kompozycji są manewry obu S$; $e — 2. Sb5+ j wtórna obrona S$c7! 2. We3ł:! 
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Mat 
212. 3. 3. Rietveld w 2 posunięciach 

U! nagr. Nepszawa 1938 

Drugi człon powstaje po $f — 2. He4tż, nadto dwie wtórne pa- 

rady $dól 2. Wg5*! i Sg3 2. e3t. - 

Rozpatrzmy się teraz w ogólnych zarysach budowli. Ko- 

rzyścią pierwszej obrony jest bądź odejście spod bicia, bądź 

' odsłona czarnej bierki, zaś szkodliwością w obu wypadkach 

włączenie białych figur. Włączenie ich na pola królewskie 

powoduje nieskomplikowane maty. Jako korzyść wtórnej 

"obrony daje autor prostę atakowanie zagrożonych pól b5 

i e4, co powoduje uwolnienie W. Włączone na punkt d5 ie4 

białe bierki odgrywają ważną rolę również w poprawionych 

obronach. 

W mechanizm zadania wpleciono zręcznie różnicowanie 

matującego posunięcia po $c7 2. We3f, a nie 2. WeóćF?, gdyż 

nie wolno przestaniać otwartej przez czarne linii. igientyczny 

motyw widzimy w konkurencyjnym wariancie Sdó 2. Wg5t, 

a nie 2. Wi5$4? Druga wtórna obrona po $g3 stanowi warto”: 

ściowe uzupełnienie. 
, 

W zdwojeniach, jak wspominałem, często pojawia się 

punkt węziowy, szczególnie przy użyciu tych samych figur. 

| tak mamy punki d4 w nrze 192, punkt e4 w nrze 200, wzglę- 

dnie pole e5 w nyze 205 i 209, Przy uwolnieniach niekonie- 

czne jest posługiwanie się WĘZiem, gdyż przestona linii w je- 

- kimkolwiek punkcie daje uwolnienie białej figury. Polami te- 

- matowymi w nrze 212 są punkty c4, d5, d i e4, których wy” 

korzystanie jest niezwykle proste. Ponieważ analogia obu 

członów pomysłu jest bardzo duża, kompozycja sprawia wra- 

żenie ostrością koncepcji.   
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Te trzy przykłady wskazują n ia, jaki 
zachodzą w, uwolnieniu białej bierki pod wpływem M 
aaa wtórnej groźby. Teraz w skrócie podam kilka przykła. 
Ów przedstawiających rozmaite rodzaje wiązań A 

koja zanie I półzwiązanie. należy do trudniejszych tematów 
e niechętnie dają się wykonywać w mechanizmie wtó 

groźby; nie znaczy to wcale, abyśmy nie mieli takich ł czeń 
zwykle jednak ich wartość artystyczna w żadnym wypadki 
nie rekompensuje poniesionych trudów. Znamy już jedną d ih 
chodówkę z wtórnym samozwiązaniem czarnym, nr 192 Jaro. 
SZa. Zanalizujmy jeszcze jedno zadanie na ten temat 2 zo. 
baczymy, że wytyczne są zupełnie podobne. "=" 

i 213. A. Ellerman 

IV nagr. Szachmaty 
w $. 8. 8. R. 1935 Ma! 

w 2 posunięciach 

  

Wata 1 Wa stwna pozycja o dwu tematówych bierkach. 
stęp 1 b4, groźba 2. Hb3*. Teraz antybiok Gc5 i We4 

staje się korzyścią ogólnej obrony. Ge2. Hcśt (wtórna 
groźba). Bicie $c4t zwalnia punkt có (korzyść wtórnej obrón ) 
samozwiązanie czarne wykorzystuje biały 2. Wbsż Analo- 
gicznie pojęty jest drugi człon kombinacji W ż, Geóż (wtórna 
grożba), Wdś! 2. Hg2ż oraz Wes 2, Staż (wtórne blokowanie. 

o cZ ny więc, że linia wigzania podobna do nru 192, jeśli 
chodzi o konstrukcję. Oczywiście, że zarówno motywacja jak 
wozłow, są najzupełniej samodzielnie obmyślone.. Punktem 

z ym jest pole d4, zwykłymi polami tematu są przede 
wszystkim poła có i eć, pomniejsze już znaczenie mają unkty 
c5, e4 | e5 w odniesieniu do konstrukcji. | a



  

  

s 
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- Zdaje mi się, że dotychczasowy materiał, ilustrujący dzia-. 

łanie mechanizmu wtórnej groźby, dał nam sporo hipotez 

i pewników. Do tez udowodnionych zaliczam taki moment, jak 

wprowadzenie analogii w zawojeniach, następnie konieczność 

wyszukania węzła w czarnym samozwiązaniu. Wiązania bowiem 

na różnych polach nie dadzą jednolitego obrazu, który jest 

potrzebny przy parze ideowych wariantów. 

Najtrudniejszym tematem z rodziny wiązań jest niewątpii- 

wie półzwiązanie, które niezwykle wrogo ustosunkowuje się 

do mechanizmu wtórnej groźby. Rzecz zupełnie oczywista, że 

mamy tu do czynienia nie tylko ze zdwojeniem, ale jeszcze 

musimy otrzymać siatki matowe ze związaniem kolejnym obu 

bierek, przynajmniej w dwu wariantach. Trudności sprawiły, 

że ten typ zadań nie uzyskał popularności, chociaż pozwala 

"na wcale ładną strategię o charakterze wariantowym. 

Już w zadaniu nr 190 L. Gugela mieliśmy półzwiązanie, ale 

właściwie tylko skoczek f5 działał zgodnie z mechanizmem 

wtórnej groźby. Jego kolega zaś objął bardziej tradycyjną 

rolę. Tymczasem tematycznie pełnym będzie pomysł dopiero 

wtedy, gdy obie półzwiązane bierki zostaną odpowiednia 

wyzyskane. 

Dawno temu, gdy jeszcze nie myślano o mechanizmie 

wtórnej groźby, L. Millins otrzymał I. nagrodę w roku 1927. 

Sędziowie bardzo chwalili połączenie wentyla i poawojnego 

wentyla, ale tego, że równocześnie zastosowano tu popra- 

wióne obrony, nikt wtedy nie zauważył, gdyż mechanizm nie 

był odkryty. A na ogół odkrywcą jest ten, kto pierwszy 

zauważy. To nasze pierwsze przedstawienie półzwiązania 

w formie wtórnej "groźby. 

Rozwiązanie: 1. Wbó z groźbą 2. Hb5*%. Korzyścią ogólnych 

obron są odsłony czarnych figur. Grajmy tedy figurami pół- 

_ związania: $ = 2. Hgśt (wtórna groźba i wiązanie G). Popra- 

wione „obrony mają jako korzyść przesłonę czwartej pozio- 

mej, gdy szkodliwością będą rozmaitego rodzaju przesłony:     
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214. L. Millins 
it nagr. Grantham Journał 

1927 
LH 

w 2 posunięciach 

  

Sf4 2. Weśż (wtórna przesłona i wiązanie G), $g5 2. Gdsk 
Sc5 2. Wb4t i $d4 2. Sa5+, a więc bukiet wentyli i podwójn ch 
wentyli. Druga grupa wariantów znacznie uboższa: G2 Hdsż 
(wtórna groźba) i poprawiona obrona Ge4 2. Hdą4ż (wtórna 
przesłona ze związaniem S$). W sumie półzwiązanie gra trz 
razy przy zdwojeniu mechanizmu poprawionych obron. " 

„Przez pewien okres czasu, w pierwszych miesiącach 1938 r 
próbowałem rozgryźć tę formę półzwiązania. Tak powstał c kl 
około 15 dwuchodówek, co jest mniej ważne, ale wykryłem 
pewne prawa, jakie rządzą układem. Podporządkowanie się 
zaleceniom pozwoli nam na jakie takie przedstawienie tematu 
Z serii wybieram jeden przykład o charakterze wariantowym. 

215. M. Wróbel , 
„ Tijdschrift v. Ned. Sch. 

1938 

Mat 
w 2 posunięciach 

  

Pomimo iż zadanie ma prosty i jasny układ, realizuje ono | 
w swoim rodzaju trudny do osiągnięcia rekord 8 tematowych 
gier w formie poprawionych obron prz i er w 1 ( ' y pełnym wykorzystaniu 
półzwiązania. Wstęp 1. Ga1! z groźbą 2. Scz+, Przeciw groźbie 
wystarcza odejście półzwiązanych figur. Weźmy Sd4 z korzy- - 
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ścią ogólnej obrony — antyblokiem. $dn 2. Sg5t (wtórna 

groźba, temat B). Czamy ma w zapasie trzy poprawione, 

obrony: Sf3 2. Gf5% (wtórny temat B), Seć! 2. We5t! (wtórna 

przesłona i wiązanie $c4) oraz Se2 2. Hc2t, która nabierze 

większćj wartości ze względu na złudne rozwiązanie 1. Gb2? 

sc2! | =: | 

Drugi człon tematu równie bogaty: $c— 2. Hd5=; korzyść 

pierwszej obrony to odsłona czarnej figury, szkodliwość — 

odsłona białej. Wtórną groźbę parują również trzy poprawione 

obrony: $e3! 2. f3%! (wtórne blokowanie ze związaniem $d4), 

Se5 2. Sg5f% (wtórne złożone blokowanie) i $bó 2. Wwdźśż (prze- 

słona). | " , 

Przejdźmy jednak do rozważań konstrukcyjnych; zasadni- 

czo korzyść ogólnej obrony może się posługiwać tylko dwoma 

motywami: 1) edsteoną czarnej figury, 2) antybiokiem. Najwy- 

godniejsze będzie stosowanie w każdym zadaniu obu możli- 

wości, dlatego prawie wszystkie znane mi prace umieszczają 

pólzwiązanie w bezpośrednim sąsiedztwie czarnego króla. 

Skomponowanie zaś dwuchodówki z półzwiązaniem daleko 

od króla uważam za niewdzięczne, zwłaszcza że w miarę 

oddalenia rosną trudności i maleje szansa na realizację; 

jest to ważna cscha zasadnicza. Najbardziej elastyczne sę 

„następujące układy przy królu: 1) półzwiązanie 2$ na prostej 

(nr 215), 2) półzwiązanie 25 na skośnej, 3) półzwiązanie $-G— 

(nr 205) na skośnej i 4) półzwiązanie S-W na prostej. Wszystkie 

inne kombinacje są bardzo trudnę do wykonania, a najgorsze 

SĄ ŻW. e , 

Oczywiście, o tąezeniu półzwiązania z innymi złożonymi 

- tematami praktycznie nie nia mowy; znam tylko dwa probie- 

my, które potrafiły doczepić jeszcze uwolnienie białej figury, 

aie za to wyhodowały sobie drobny defekt, jakim była ta 

sama wtórna groźba na odejście «obu figur półzwiązanych. 

Zamiena matów w mechanizmie wtórnej groźby. Dalszą, 

i to poważną, komplikacją jest wprowadzenie do kompozycji 
A 
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„zamiany matów w mechanizmie wtórhej groźby. Oto, jak 
zwykle w takich pracach, mamy przygotowaną wtórną grożbę 
jak i obronę i otrzymujemy maty zamienne. Kto pierwsz | 
wpadł na tę koncepcję stwierdzić trudno, w każdym razie 
akcję zapoczątkowali kompozytorzy węgierscy i włoscy. Aby 
ow WAĆ możliwości pomysłu, zanalizujmy trzy dwucho- 
ówki. 

216 M. Wróbel. ' Mat 
nagr. Zadaniowiec 1943 w 2 posunięciach 

1
3
 

; 
SS
 

  

PE 
Ź 
p. 

Jakie widzimy przygotowane maty? $4 © 2. Hdót oraz po- 
prawiona obrona $4c5 2. Gc4f, Po wstępie 1. Heż, grozi 
2. de4t, zamieniają się maty, nawet, można powiedzieć, 
powstaje przetworzony mechanizm wtórnej groźby. 

Korzyścią pierwszej obrony jest odejście spod bicia, które 
otwiera linię e | wywoluje wtórną groźbę 2. Heóśt (mat za- 
mienny). Czarny ma dwie poprawione obrony: $4c5! 2, Sężż! 
(zamienny, wtórna: przesłona) i S$4ghi 2. Sfófl (zamienny, 
wtórna przesłona). 

żastanówmy się nad motywem realizacyjnym. Przede 
wszystkim za podsiewę zamieny matów należy uznać wy» 
Mmianę linii 6. na pionową e: To powoduje uszeregowanie 
podrzędniejszych motywów. Odsłona linii e wymienia pole dó 
na eó. Po $4c5 zamiana mata polega na wymianie godwój- 
nego atakowania pól, bardzo ważny chwyt konstrukcyjny. Mu- 

- simy tylko pamiętać, że najlepiej, by szkodliwość obrony za- 
irzymywała ten sam motyw, co ułatwia konstrukcję. W grze 
przygotowanej widzimy dwa podwójnie atakowane pola có 
i d4. Przesłona W właściwie powinna dać dual, gdyby nie  
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fakt, że skoczek e4 uchyla atakowanie w odniesieniu do . 

b. S (Sc34? Kd4l). Po wstępie H zwolnił pole có, zaś pole 

d4 pozostaje pod kontrolą, więc mat się zamienia. Podobny 

chwyt przedstawia trzeci wariant. Jeśli przed wstępem zagra- 

my S4g5, wystąpi groźba 2. Hdót, a nie 2. Sfót? Ke5!. Do- 

piero po wstępie i otwarciu linii oraz po czarnej przesłonie 

pojawia się znowu motyw podwójnego atakowania pól, co 

pozwala na grę $g4. Jak zwykle bywa w mechanizmach 

wtórnej groźby, szkodliwością ogólnej obrony staje się od- 

słona białej bierki. 

Mat 

w 2 posunięciach 

217. O. Stocchi 

1 nagr. Mecz włochy: 

Niemcy (1 temat) 103, 

  

W meczu tym pierwszy temat przewidywał zamianę ideo- 

wych matów w mechanizmie wtórnej groźby. Zbadajmy przy- 

gotowany mechanizm: $e2. Scóż i poprawiona obrona Sd$l 

2. Sef3+! Zawartość strategiczna tego wariantu godna uwagi: 

korzyść wtórnej obrony 'to uwolnienie czarnej figury, szkodli- 

wość zaś przesłona G i otwarcie linii białej W, co prowadzi 

do anty-Lewmanna. 

Wstęp 1. Sd3!, z groźbą 2. Gc5+. Teraz zauważymy. jak 

zmienił się ośrodek. Se 2. Sf54. Odsłona białej W i opuszcze- 

nie punktu matowania dają nam temat B, tematowy punkt e4. 

Wobec tego trzeba ponownie zaatakować pole f5, co jest 

możliwe tylko po Sd5! 2. Sef3*! Korzyść i szkodliwość wtór- 

nej obrony identyczna z grą przygotowaną, zmieniła się tylko 

rola matujących figur oraz We8. Zamiast anty-Lewmanna otrzy- 

mujemy wtórny temat B. 

Rozbiór metody, jaką przeprowadzono zamianę matów, 

doi 
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wykaże kilka ważnych szczegółów. Zauważ my, ż w orzed. " tone dwa pola: cś i f5; jedno z nich ważne Jas, przed w ep: sm, rugie po nim. Są też białe figury, które mają szych ChWYŁÓW pm na tych polach. Jednym z najważniej- zain aw Yi przy zamianie matów jest zbudowanie współ. ych pól, które po wstępie zamieniają role, powodając z lotni | amianę matów. istotnie, wspaniałym pomysłem okazała się rola j orzesłowy w ore przed wstępem służy do zneutralizowania 
będzie o M Eg owionej obronie. Punktem więc tematowym 

ed. | teraz rola wstępu, w tej j dziwaczna, co stanowi cur * konstrukcyjne Wideo ta, .Curiosum konstrukcyj zściwi 
e 

yjne. Właściw: 
gdyby nie groźba, można by zdjąć Se5 z szachownicy; w każ. dym razie da ; ż ym razie do zamiany matów wcale nie jest potrzebny po- dobnie, jak Sh4 w grze przygotowanej. Co teraz dzieje si 

! . e 
prawie naa obroną? Oto po Sd5 biała W cpanowuje całą 
a m o e, pole e5 zmienia rolę pozostając nadal tema- 
punktow g y we wtórnej groźbie odstępowało tematyczność zad ha tębom pasicniu do konstrukcji pasywność Sh4 

nie należ żadny: Orobie, ne w żadnym wypadku do walorów 

218. G. Cristoffanini 
i nagr. Radio Ujsag 

1937/1V 
Mat 

w 2 posunięciach 

  

> SG jąc pozycja z dwoma przygotowanymi matami: Sg 
m ck (półzwiązanie i wtórna groźba) oraz poprawiona 

rona Se5! 2. Wf4ż! (wtórny temat A jako korzyść i prze- 
S ona jako szkoda). Wstęp 1. Hdó, groźba 2. Hd5$. Teraz na-- 
stępuje zamiana gry i matów przygotowanych S5—2 Wf4:: 
(mat ten występował w poprawionej obronie przed wstępem)  
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ij Se5! 2, $c3*%! (wtórna przesłona i związanie W). Po WC$ 

„nastąpi 2. Wf4f i półzwiązanie na upartego można uznać za 

zupełne, chociaż mat pozostaje bez zmiany. . | 

Przeprowadzenie deformacji mechanizmu wtórnej groźby 

ma kilka ciekawych momentów. Podstawą ogólnej budowy 

są linie Hb8 i Gh8, zamiana przesłony wprowadza inne ugru- 

powanie czarnych sił, co okaże się ważne przy motywowaniu 

szkodliwości ruchów. Już to wskazuje na istnienie zależności. - 

między -polami cz i f4, które bądź są atakowane, bądź wolnę, 

"zależnie od przesłony H i G. Równocześnie poprawiona 

obrona stosuje chwyt podwójnego atakowania pola. Pola d4 

1 f4 atakuje biały dwukrotnie, przy czym wyłączenie H przed 

wstępem odcina go od pola d4, dlatego mat 2. $c3* nie po- 

jawia się — tylko 2. wf4$. Po wstępie atakowane są podwój- 

nie te same pola, tylko teraz następuje zamiana w zwolnieniu 

podwójnie atakowanego punktu, rzecz często przydatna w za- 

daniach o zamianie matów. | tak pole f4 zostało wyłączone 

przez przestonę, natomiast c3 staje się polem „matowania. 

Te przykłady nakreśliły nam charakter problemów przed- 

stawiających zamianę tematowych matów w mechanizmie 

wtórnej groźby. Zadań takich publikowano dotąd stosunkowo 

niewiele; przeciętnie dochodzi się do dwu matów zamien- 

nych, trzy zdarzają się bardzo rzadko, cztery — o ile ktoś 

osiągnie — stworzą rekord. Jedna jest przy tym rzecz nie- 

zwykle charakterystyczna: oto co najmniej 85% zadań używa 

jako figury tematowej czarnego $, co dowodzi, że istnieją 

" bliżej jeszcze nie zbadane trudności, które poniekąd elimi- 

nują dalekobieżne figury. Z hetmanem nie znam ani jednego 

przykładu, z W 2% A. Chicco, z gońcem nie więcej niż 3—4 

problemów, reszta naturalnie skoczkowa. | 

Nie znaczy to wcale, żeby temat był niewdzięczny albo 

dawał małe możliwości; przyczyną smutnego stanu są Ogro- 

mne trudności konstrukcyjne | często przy realizacji autorzy 

tak dokładnie pogubią walory artystyczne, że z uczuciem ulgi 

rzucają wynik natchnień do kosza. 

POPRAWIONE OBRONY , 

Na tym kończę omawiani j n 
N ę awianie najważniej » jszych tył i ognia omowanych w mechanizmie wtórnej gredby, Równo. nono BO ten jest zamknięciem najważniejszego członu 

I — posunięcia obronne 1a się 
M go czarnych. Wyba i kaze zająć ostatnią kwestią: strategią a Se h m naturalnie sam ruch matujący, nawet ideowy, nie sku. 
wością obro Na w całości, zwykle dzieli się ze szkodłi. ości: rony. każdym razie dotąd t . 
ważaliśmy kwestię mata, teraz zab emy się do zmycaojoZ 
mętodycznie. ierzemy się do zagadnienia 
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Dawna kompozycja, jak mogliśmy to stwierdzić na wielu 

przykładach, studiowała przede wszystkim strategię: wstępu 

'i obron czarnych. Natomiast nie doceniono możliwości, jakie 

daje drugie posunięcie białych. Wprawdzie w zadaniach re- 

kordowych i bardziej złożonych problemach wariantowych 

spotykamy się Z pojęciem różnicowania matującego. posu- 

- nięcia, ale było to zagadnienie wyłącznie konstrukcyjne 

Właściwym rozpatrzeniem strategii matującego posunięcia 

zajęła się dopiero współczesna kompozycja; powstało zło- 

żone i niełatwe zagadnienie, zwane unikaniem duali, czyli 

wyborem matowania pomiędzy dwoma lub trzema zbliżonymi 

do siebie ruchami. Co stanowi motor unikania duali, jakie są 

typy j rodzaje — wszystko to zależy o 

wej funkcji, którą pozwolę sobie przedstawić. 
d tak zwanej dodatko- 

Mat 249. M. M. Barulin 
w 2 posunięciach © pochw. Szachmatny 

Listok 1950/11 

  

Jednym z pierwszych problemów na temat unikania duali 

jest kompozycja nr 219 Barulina. Przyjrzyjmy się rozwiązaniu 

i zwróćmy specjalną uwagę na posunięcia matujące. 1. Sh3, 

grozi 2. S$g5f ze związaniem He7. Wobec tego czarny w obro- 

nie uwalnia H, parując w ten sposób groźbę: Sge5 2. W3d4F   

s , 
. 
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(a nie Wód4ż?) i Sce5 2. Wódąt (a nie 2. W3d4+7) Widzim . / | więc, że silny akcent ideowy spoczywa na wyborze sposobu 
matowania, czyli unikaniu duali. Co powoduje tę eliminacji cję jednego posunięcia? Powiem ? y krótko: dodatkow. 

"w tym wypadku odsłona linii czarnych figur, które wiążą ko: 
leno biale wieże. Jaka więc będzie definicja unikania duali? 

ystępuje wtedy, gdy mamy par I vie ę ebron, . 
p ieuie matc, pa Poe ć matujących. Dodatkowa tinkcja 

owanie. Jeżeli czarny dodatkow j Dw ą funkc 8 
nia baj Pośrednią szkodę białym i krępuje swobodę działy. 

a białych figur, wtedy mówimy o czynnym unikaniu duali (jak | 
-w nrze 219 aktywność pole wl iu bi | e 219 - ga na wiązaniu białych figur). Na- 
stępnie, jeśli występuje para tak pomyślanych wariantów że 
złudny mat jednej odmiany staje się rzeczywistym w drugiej 
A na odwrół, wtedy mamy częściowe unikanie duali. Kompo- 

ki li, 

o orz . . „o , przeznaczeniu matującego posunięcia, gdy «częściowe» 
WAŁA na metodę łączenia dwu wariantów w silnie zwartą 

dotad a typ unikania duali zdobył niesłychaną popularność 
Spojo, o ce przesady, publikowano setki dwucnodówek, tak że 

ączeń i kombinacji zostało już mo ! ię: , 1 cno nadszarpnię- 
i a ga ano? były prawdziwym triumfem tego typu 

ę SzoŚ . nagradzanych kompozycji przedstawiała różne 
omy i ujęcia. tej kombinacji. : | | , . 4 Unika TY jeszcze inny sposób potraktowania czynnego 

ia duali, sposób minimalnie dotąd wyzyskany, który ilu- 
. struje nam zadanie nr 220. 

Wstęp 1. Geć stwarza groźbę 2. Scóż. Przeciw tej agresji 
- czar Ź ić ny może tylko bić Se7, co powoduje czarne samozwiąza- 
pia Ga 2. Wds+! (a nie 2. Hd5*? z powodu związania), Se7 
aiw o 2. Wb8+? również ż powodu wiązania). Trzeci 
p a 2. STR. Dwie pierwsze odmiany przedstawiają ' 

niewątpliwie czynne unikanie duali, dodatkową funkcją 

19* 
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Mat 

w 2 posunięciach 
220. M. Segers , 

* nagr. L'ltalia Scacchi- 

stica 1953 

  

jest wiązanie białych figur. Sposób połączenia Wea ny 

Zauważymy, że złudne matowanie 2. ak u ty a wysle, 

j i 'wistej grze. Jeśli ziudne vystępuje w rzeczywistej grze. Jeśl YA 

nują w grze realnej, wtedy mówimy © zupełnym ROBA ic 

'Dwuchodówka Segersa przedstawia więc czynne —— zup 

ikanie duali. m | 

- orugą grupę unikania duali opracowują dwie następne 

kompozycje. 

Mat - 221. A. Chieca w 2 posunięciach Skakbladet 1932 

  

Rozwiązanie: 1. Hb7, grozi Ho4+*; ideowe obrony BEE 

na otwieraniu linii białych figur i 2 5C24 (a a. GoSkO pole 

| ie 2. Sc2+? pole a4) i $4d5 2. $C 2. Sb e 

WZ), Czy nie poznajemy starego znajomka?. Przecież (niowej 

Lewmann, kuzynek wielkiej rodziny — kombinacji obi ony: 

A co tutaj stanowi dodatkową funkcję? Powiedzmy 8 
, , . sciwie tutai. 

watnie i na ucho, aby później nie było plotek: właściwie tutaj 
+; e a- 

nie widzimy dodatkowej funkcji. «Co? z ję. przecież usta. 

( j ji? Protestuję, przec . — Nie ma dodatkowej funkcji US 

Hiśmy raz na zawsze, że idea unikania duali zasadza się na 
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jej istnieniu». Dodatkowa funkcja w tym problemie istnieje i równa się zero. Mamy więc bierne albo Pasywne unikanie duali wtedy, gdy żadna dodatkowa funkcja nie umniejsza siły bojowej białych. Natomiast pojawia się inny motyw, który nazwałbym możliwością szkodzenia samemu sobie, ion to powoduje różnicowanie matującego posunięcia. Po- nieważ w nrze 221 złudny mati rzeczywisty w wariantach za- mieniają role, stwierdzimy, że autor przedstawia bierne .-... częściowe unikanie duali, 

Ostatni wreszcie typ klasyfikacyjny znajdziemy w dwucho- dówce nr 222. 

222 M. M. Baruiin 
Bristol Times and Mirror 

$Z5] 
iysujł SĄ 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Pozycja diagramu zawiera trzy baterie, dwie białe oraz półzwiązanie; to „Są główni akiorzy w sztuce. Wstęp 1. Ga5, groźba 2. Sa3t. Czamy ma parę tematowych *obron: Ge 2. e$* (a nie 2. ed? z powodu uwolnienia) oraz d3 2. Gfs$ (a nie 2. Ge4ż, również uwolnienie). Zachodzi więc tutaj bierne — zupełne unikanie tluali, gdyż złudne maty nie wy- siępują w rzeczywistej grze. Zadanie jednak posiada defekt w postaci dorobionego gońca có, gdyż piony e2 i g2 nie - pozwoliły Gf wyjść z macierzystej bazy. 
Typ czynny — częściowy, który przeprowadza kolejne "wiązanie białych figur, nosi nazwę Barulin i, bierne zaś uni- kanie duali, polegające na uwolnieniu czarnych bierek, na- zwalo Barulin M. - | 
Zanim przejdę do szczególowego przeglądu strategii, jaką daje unikanie duali, powróćmy na chwilę do typu C DIE 
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. 

ji ajmy je w odniesieniu do ruchu ' 
inacii liniowej i zbadajmy je w oc . 1 

ko. ZaUWAŻyMY, że kombinacje te składają się 

2 ideowej pary, co upodabnia je do naszego tematu. Hz 

, nrze 183 przeciw groźbie 2. Hf5t czarny o OO atko 

r i óle5 i f(5 ma - 
i brona ta poza atakowaniem pól m 

aórunkcję a jest nią wyłączenie linii białego H, przynaj 

miej w wariancie Hc3 występuje WYTaÓniC oić © uktyw. 

tyw różnicuje matowanie, możemy więc mówi Ma 

nym częściowym unikaniu duali. To samo dzieje Sinan 

iv i tE.nr 187 i anty: iw nrze 185. Natomiast tema s aty-Ll r 

m 189 przeprowadzają bierne — częściowe unikanie duali 

Bierne unikanie duali 

Bierne, albo pasywne unikanie duali pa na się iero, 

i j je, dodatkowa funkcja równ ' 
szkodzenia sameinu sobie, aa e 

i iętać ż jest to punkt wyjściowy c 
tym musimy pamiętać, gdyż jes , > 

zumienia kombinacji. Metoda, która podaje formę KAWA 

| tematowego, to jest częściowość lub zupełność mane , 
. +. , Że 8 

określa nam nie tytłe istotę kombinacji, co owi 

względu na ostrość linii, unikanie duali częściowe A 

ika- 
ji probi j mplarze o zupełnym Uni 

5 produkcji probiemowej, egzemp” | h 

M » rzadkie, mało popularne, niekiedy stanowią wręcz kl 

iczne przypadki. 5 m. | -. 
Erzy najważniejsze kombinacje wyróżniłbym W a aty. 

1) czarny król w roli tytułowej, 2) a w zobaczymy o 

j ry bi unikania duali. blok, jako motory biernego nikan w duży 

Ż jaż bi ć nie pozwala na zby 
kładach, że chociaż biernoś , . 

 tasięg jednakże możemy uzyskać sporo interesujących po 
LI 

czeń. . DE s 

> 1. Czarny król. Nareszcie będą tańczyli, je A watęliwa - 

że si zi iczni towany król. 
że się pocieszać ustawicznie ma O i 

paciecha daje kilka dobrych motywów strategiczny c > a 

czelnym wyrazem tematyki staje się linia białych figur. 
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a jeśli musisz, rób to ostrożnie 

przesłaniaj własnych figur, 
i niechętnie — takie hasło j est najwłaściwsze naszej kombi- nacji. 

| 

    

223. G. H. Drese 

Mecz Holandla—-Polska 

, 1937 j 
Mat 

w 2 posunięciach 

    

W pozycji zasadniczej diagramu widzimy dwa przygoto- 
wane maty na szachy: Sf3t 2. Gfżł | Sgół 2. Ggóf. Przepiękny 
wstęp oddaje trzy pola czarnemu królowi. 1. He7! Teraz na- 
stępuje seria szachów: Ke3ł 2. Sc4ż! (a nie 2. Sg4F? pole f3), 
Kd5t 2. Sg4+! (a nie 2. Sc4żt? pole có). Czyli bierne — czę- 
ściowe unikanie duali przy rownoczesnym szachowaniu bia- 

_ łego króla. Sprzężona bateria odzywa się jeszcze trzy razy 
w grze głównej, zamieniając dwa maty przygotowane: Sgót 
2. Sgó+ i Sf3 2. Sf3t (zamienne) i Kd4 2. Sfzę, W grze po- 
bocznej biały uzupełnia grę skoczka, tak iż tworzy się pełna 
róża skoczkowa. Ujemną stroną tego zadania jest groźba, 
właściwie dowolne odejście Se5. 

A przypomnijmy sobie awuchodówkę nr 16 Barry'ego; 
zwróćmy uwagę na posunięcia królem po Kd7 2. Sg7+* (a nie 
2. SC7*? pole d8), po Kd5 2. Sg5t (a nie Sc5+? pole d4). 
W tej starej konpozycji przeprowadził autor dwadzieścia 
parę lat przed wynalazkiem koncepcję biernego — zupeł- 
nego unikania duali po ruchu czarnym królem. | 

Skoro już zaczęliśmy wspominać, idźmy dalej, by zatrzy- 
mać się przy nrze 77 Adabaszewa, który jak nam wiadomo, 
przedstawia Ill typ obrony Schiffmanna. Nas teraz zaintereź 
suje tylko matujące posunięcie. Przeciw groźbie 2. Sef4t 

. czarny przychodzi na lińię związania: Kc4 2. Sb4F (a nie 
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! i nie 
owodu uwolnienia G) i Ke4 2. a oclnego 

ież ienie). Typ bietnego — o-również uwolnienie) 0 czar '2. SO ali motywowanego w złudach a kom. 

ua figury czyli Barulin I! plus Schiffmann Ill, w 
nej figury, . | 

i chanizm. , 224 kon- 
plikOwONY my się teraz do zbadania ogólnych NA 

ka ch w temacie czarnego. króła. Jakie Wa I onowi 

aty wania jdeowego mata? Niestety, tylko dwa, estona 

zemną możliwość. Pierwszy i bardzo Pay kie bo uchu 

biał j figury, która zwalnia nowe pole krółew hi uwolnienie 

mo zrehy Drugi podaje nam problem nr 77, czy - bądź czę- 
. a a . ć 

wiązanej figury czarnej. Przy tym możemy ma tylko powne 

ć iowego, bądź zupełnego unikania duali, com 
SCIO (JU, - 

inacji gściowość 
znaczenie, jeśli chodzi © plastykę kombinacji, Czę 

razi iczo nie ma 
bowiem nadaje pracy wyrazisty rysunek. aa komioinacjach. 

to jednak większego znaczenia, jak przy innyc h 

o: ę 7 każdym razie, jak przy wszy Lo a matowy 

królom w roli tytułowej, wielce pożądany. będzie 

| j ŚCI la walki. , 
ddający właściwe pol | 5 | o króla 

aa Rar zupełnie” zrozumiałe, że przy io. szczególnie eę 

i ikanie , e 
iedy wystąpi czynne uni J S Da 

ozy k pozycjach z szachem białemu królowi. o pra 

adk wo udało mi się wpaść na takie ujęcie, kt o p ię 

bierne ia duali iada również i czynne, ,, 
i i duali posiada | „© 3 

AC ę ej, gdyż bez właściwego Od: 
>e, w. formie szczątkowej, g O te 

jak kednika Kompozycję tę przedstawiam jako o nięcia 

krótkich uwag o roli króla w strategii matującego p 
rótki i OI KI | 

2. $df4*? z p 

Mat 

APOS 
w? posunięciach 

9 wzm. zaszcz. ©X Ge. 

Brit. Ch. Mag. 1938/! 

  

ikich koncepcjach z czarnym - 

   mera 
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„. Tematowy wstęp 1. Sból oddaje dwa pola królowi, groźba 2. Sb7t, Czarny .może trzykrotnie szachować biatego monar- chę: Ka5j 2. Sa4ż (a nie Sbc4ż? pole ać), Kc5ł 2. Sde4ż (a nie 2. $dc4f? pole b5). Czyli zupetne bierne unikanie duali, prze- prowadzone dwiema figurami z dwu baterii. Sytuacja się zmie- nia w obronie: Kaśę 2. $de4k (a nie 2. Sbc4ż?). Cóż tutaj różnicuje matujące posunięcie? Oczywiście dodatkowa funkcja, . jaką spełnia W, poza bowiem szachowaniem atakuje ona. pole c4, mamy więc w. tej odmianie czynne unikanie dualu. Oprócz tego w pobocznej grze wysiępuje wartościowy wa- riant Wa5 2. Sb5% z blokowaniem woinego pola królewskiego. Do repertuaru zasadniczych linii konstrukcyjnych zadanie to nie wnosi nowych pierwiastków, pokazuje tylko na możli- wość wariacji w ramach pierwszego punktu. Możemy bowiem albo matować z baterii, jak w nrze 16, 77 i 223, przy zasto- sowaniu bezpośredniego szacha, albo też, jak w nrze 224, przy użyciu podwójnego szacha, chociaż konstrukcyjnie nie "ma to większego znaczenia. 
2. Temat Mariego jest kombinacją interesującą i chyba najbardziej atrakcyjną z wszelkich typów biernego unikania duali. Odkrycia dokonał wielki mistrz włoski Alberto Mari, na co zwrócił uwagę dr Cristoffanini w czasopiśmie «ll Proble- ma». Jak zwykle, tak i tutaj jednostkę ternatycznę stanowi para wariantów, zaś naczelnym motywem jest kolejne otwie- ranie linii białych figur. Pierwszą dwuchodówkę publikował 

Mari w roku 1932, temat rychło uzyskał popularność, szcze- gólnie był „ulubiony w latach 1934—1936, chociaż i później pojawiały się czasem nowe interpretacje tematu. 
Zapoznajmy się teraz z pierwszym problemem, który nasz temat połączył z uwolnieniem białej figury, a trzeba przyznać, że mamy tutaj spore możliwości tematycznego kumulowania. motywów. | 
Rozwiązanie: 1. Gdć, grozi 2. He5$, Para tematowych obron powoduje uwolnienie Sf4. A więc S345 2. Seśt (a nie 2, Se2$? pole e4) | $7f5 2. Se2ż: (a nie 2. Seóż? pole e4), czyli bierne 
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Mat *225. A. Mari 
w 2 posunięciach . Szachmaty w S$. $. S$. R. 

" 1932 * 

  

'— częściowe unikanie duali. Dwa inne ruchy S$ uzupełniają 

treść kompozycji Scó 2 czź (przesłona) i $c4 2. Sb5f% oraz pię- 

kny wariant Ke4 2. Hd5f ze związaniem obu czarnych bierek. 

Zdefiniujmy teraz nasz temat: Dwie białe dalekobieżne 

figury są przesłonięte przez czarne bierki; celują one na pole 

tematowe (zwykle jedno). W obronie czarny kolejno odsłania 

białe figury, które zaatakują tematowy punkt. Występują dwie 

możliwości matowania: pierwsza, realna, to przesłona przesło- 

niętej baterii, druga, złudna — przesłona otwartej linii, która 

ponownie zwalnia pole królewskie. 

Mat 2258. M. Adabaszew 
w 2 posunięciach 

Die Schwalbe. 1936 

  

Z tego wynika, że pole tematowe musi być wolne, jak 

w. nrze 225, bądź też raz tylko atakowane przez figurę, która 

opuszcza ten punkt w matującym posunięciu. Tę drugą możli- 

_wość zastosował M. Adabaszew, nr 225.a: 1. Wci pole tema- 

towe d3 raz atakowane; temat Wzgś 2. e4+ (nie 2. e3+?2) 

| Wóg4 2. e3$ (nie 2. e4+? bierne — częściowe unikanie 

duali). Naturalnie że przy atakowanym po lu matowanie jest     

ST RATEGIA MATUJĄCEGO POSUNIĘCIA 
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mo +. s źliwe tylko z baterii, przy wolnym lepsze warunki k ki kon- - strukcyj. j a. | Kcyjne daje nam zwyczajne bezpośrednie matowanie, ch 

' , O- ta NA baterii nie jest teoretycznie wykluczone 
zo oryginalną formę przy atako U te, | Orne wanym polu 

o z młody włoski mistrz Stocchi. ZASŁOSOWAł GR a 
w a zneutralizowaną przesionę, co okazało się szcz śiwym 
taa konstrukcyjnym. Jest to drugi sposób opracć wania 

ido gdy pole tematowe jest zajęte PANA 
rol ' . > . * - kturze wskazuje no pe niej odmienny w konstrukcji i fa 
e, uże możliwości strategic . 

czenie różnych motywów s YCH lak | naa: czasnych. | y zarówno tradycyjnych jak i wsbół- 

226. O. Stocchl. 

il nagr. il Problema 
1/1934 

- Mat 

w 2 posunięciach 

  

Ci a 
+ o zaCyjna. Punky ton pozycja znamionuje duże trudności reali- 

? . kt t owy cZ,, przestohięte białe figur 
. A ; 

* W w stę Pe tego biała bateria kontrolowana przez Hed. 
Czary . W 2, z groźbą 2. Sd4t (neutralizująca przestona). 
drugiej b ożiomaj, $d2 ag, MSN pośredniej baterii na 

j. . Sd3% (a nie 2. Scót? i 
2 5 . ? pole c2) i d2 
0oz ii © nie 2. Sd5R7 pole c2). Jako szkodliwość obrony 
figury. I arciem linii pojawia się jeszcze przesłona czarnej 
Lou a nna plus torga możemy określić następująco: obrona 

mat Mariego z częściow iem i 
k lt ym -— biernym uni- 
* tukcja au | o przesioną jako szkodliwość obrony Kon 

! n z białą baterią nie należy do łat ni 
wiele bowiem pozycji zmusz j niczanie posunięć oowiem | l; ża nas do ograniczenia posunięć 
odsłaniającej figury. W rozmaitych tematach. mieliśmy liczne 

„  
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przykłady, wystarczy, że wymienię choćby takie dwuchodówki, 

jak nr 30 piony c3, 87, g7, nr 31 piony a2, tatr 109 piony bó 

i gó, nr 173 piony c5, g5, nr 197 pion d2, nr 201 piony c, 

67 i nr 212 pion €7. Są to zawalidrogi, szczególnie używane 

w pozycjach, gdy nie mamy wolnego pola królewskiego. Po- 

dobny system widzimy i w nrze 226: trzeba było Sb4 zabrać 

wszystkie poła z wyjątkiem tematowych có i d3. Dlatego król 

stól na ać, a biały-pion, poza tym zbędny, na d5. Z tych po- 

wodów nieadzowny będzie pion aż, konieczność zajęcia pola 

_a3 doprowadziła do nieładnej barykady na pionowej a. 

Dotąd mieliśmy przykłady z jednym polem tematowym, ale 

'można również rzecz przedstawić przy dwu punktach; następ- 

nie wcale nie jest obowiązkowe posługiwanie się koniecznie 

częściowym unikaniem duali, możemy również zastosować 

zupełne. Nie koniec jeszcze rozmaitościom: temat da się 

wtłoczyć w męchanizm wtórnej groźby, a te nowe cechy 

. znajdziemy w znanym nam już zadaniu Rietvelda nr 212. 

Omawialiśmy już ten problem przedstawiający uwolnienie 

białej W w mechanizmie wtórnej groźby. Weźmy jeszcze raz 

pod rozwagę dwa wtórne uwolnienia: $e7 2. WeSt (a nie 

Weóż? pole d5) i $dó 2. Wg5ż (a nie 2. WIi5%? pole 64). 

Mamy więc wiórnego Mariego i bierne —— zupełne unikanie 

duali przy dwu polach tematowych d5 i e4. Teraz dopiero 

zadanie to staje w pełnym świetle jako nie tylko piękne, ale 

i tematycznie bogate osiągnięcie. , 

Na zakończenie wspomnę jeszcze o jednej dwuchadówce, 

która również posługuje się mechanizmem wtórnej groźby. 

207. 0. Stacchi | Mat | 
w 2 posunięciach 

ł nagr. ll Probiema 1934 
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Rozwiązanie: 1. Sgól i2 1. ', grozi 2. Sf4:k, Odejści ; 
groźbę przez odsłonę czarnych figur. S0— 2. HeSt | puje 
aa) i poprawiona obrona $gąt (uwolnienie G) 2 Gbsż 
(nie . Ge3*? pole eć), $d2. Hist: (wtórna groźba) r o 
ad) 1 obrona $e4! (uwolnienie G) 2, Gezt: (nie Ż Gbót? pole 

. lemat zadania: wtórny Mari z równocze | m 
bialej figwy | Blam czeshym uwolnieniem 

. ym — częściowym unikaniem duali 
dwu figurach tematowych i jednym polu. Po 1 keć 2 het ' 
(wiązanie obu S$). . e De 
tematu Matica Tae uwagi nad planowaniem mechanizmu 
e o dochodzimy do nasiępuj ho wni ÓW 

1) najlepiej używać dwu bi i zzamychi teznatowy i iałych i dwu czarnych t | 
figur, które atakują jedno woln Ź ż raz ałakow nie , e pole kądź też raz atakowane 
waż bałero mio geje 2) przy dwu polach tematowych, ponie- 

nie schodzą się w jednym tematow (ci a ie sch: Wym punkej 
PaSAdICZO najprościej stosować zupeine unikanie chiań (nie 
ć am żadnego przykładu <częściowego»), 5) mechanizm wtór. 
oj groźby znajduje dobre zastosowanie, ale wtedy nejwie- 
hi będzie użycie białej baterii w wariantach tematowych 

yw k AR Ten znany. nam z poprzednich rozważań mo- 
a 1oże yć również użyty jako dodatkowa funkcja prz 

nikaniu duali, jak wskazuje problem nr 228. " 

228. M. Wróbel: 
Nepszawa Vi 1939 

. Mat 

w 2 posunięciach 

  

SSP 1. Seś, grozi 2. Wd5*, Obrony tematowe Sc - 2. Hb5+ 
ć Sn groźba) | poprawiona obrona Scd4! 2. Sdźź (a nie 

. Sd7 ? pole có) i Sa3 2. Gdót i. poprawiona obrona Sbd4! 
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2. $d7t! (a nie 2. Sd3+? pole b5). A więc bierne — częścio- 

we unikanie duali motywowane odblokowaniem.. 

Zadanie więc przedstawia dwukrotne uwolnienie białej 

figury przy unikaniu duali. Jak teraz opiszemy temat? Oto są 

dwie białe bierki, atakujące dwa pola królewskie, zabloko- 

wane przeż czarne bierki. W obronie następuje odblokowanie 

obu pól, czyli przedłużenie wolnej ilnii tematowej białej figury. 

Podobnie jak u Mariego, nie wolno nam przesłonić odbloko- 

wanej linii, ale konkurencję trzeba. 

Oczywiście, że i tu najmniejszą jednostką ideową będzie 

para, a więc musimy mieć dwie białe ij dwie czarne bierki te- 

matowe. Podobnie jak w poprzednim temacie, przy częścio- 

wym unikaniu duali, tworzą się punkty węzłowe, na których 

schodzą się manewry obu tematowych. figur. W nrze 228 

punktami tematowymi są pola bó i c4, węzłem — punkt d3. 

Muszę nadmienić, że przy antybioku zwykle stosuje się Czę- 

ściowe unikanie duali, przykłady na zupełne są mi nie znane. 

O wiele bogatszy mechanizm zadaniowy przedstawia nam 

dwuchodówka nr 229. 

Mat 
229. K.'A. L. Kubbel 

, 

w 2 posunięciach 
rl nagr. Munkassak, 1934 

  

Ukryty wstęp 1. Wd7 i groźba 2. He5% wywołują dwie pary 

analogicznych obron skoczkowych; $e2. Hd4* (wtórna groź- 

ba) i dwie poprawione obrony: Sef3 2. Se3+ (a nie Sfó?? 

pole e5) i Scó 2. Gc4+ (wtórna przesłona). Druga para o tej 

samej zawartości strategicznej: Sdf3 2. Stót (a nie 2. Se3+?. 

pole d4) oraz S$dcó 2. Scjt (przesłona). Ta kompozycja po- 

siada dwa pola węzłowe có, f3, dwa tematowe d4 i e5 i po 
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dwie białe i czarne bierki temato kodli ią” 
są przesłony przy użyciu biernego. częśc unik nia 
Na w grze pobocznej jeszcze jedna przesłona WIS 2 edł 

omiast przykry jest dual po Sgó 2. Hd4ż i 2. e4$ page 
op było ustawić G na gó, zamiast na h7 | ' UBiego 

rzy antyblokowych przesłonach, mo: , ni 
duali, musimy przesłaniać dwie czarne lnie (WAL I Wha) ano | 
pnncześnie wyłączyć oba współzależne pola, tak by ę ka 
anty lok stanowił motywację. Różnicowanie posunięcia matu. 
jogo drugiej pary posługuje się znanymi chwytami: 1) opu- 
5 iem pola, na którym biały zamatuje, i 2) odsłoną białej 
gd jako pomocniczą siłą przy matowaniu, jak w nrze 24 

mości pia przyznać bezstronnie, że przy pewnej schematycż- 
innych oacycznej manierze antyblok przystosowuje się do 

olac u ya Ów zarówno tradycyjnych jak i współczesnych. 
ych realizacji, choć przyzna może przyczynić stę do cieka- 

, przyznam się, że prz j | 
dwuchodówkach w tym typie, nie widziałem ani jednaj wa. 
prawdę wielkiej kompozycji. o 

Aby zamknąć ten krótki przegląd antyblokowych kombi-- 
nacji, omówię jeszcze zadanie nr 230, które łączy unikanie 
duali z uwolnieniem białej figury. 

230. G. Cristoffanini 

HI nagr. ex ae. 

Weenink-Memorial 1932 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Dwuchodówka o dwu woln | | ych polach królewskich i przy- 
gotowanych matach Kd5 2. Sb4t i K15 2. Hh7$ (ze zwęża 
> Sdóę roaalowy wstęp 1. Gbóć wiąże białego S$, groźba 

. - lemat tworzą dwa uwolnienia czarnej W i białego S$ 
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a więc Sed! 2. Sf2% (a nie 2. Sc5$? pole d4) i Sfd5! 2. Sc5* 

(a.nie 2. Sf2F? pole f4). Trzecie uwolnienie przeprowadza król; 

Kd5 2. Sb4$. W pobocznej grze blokowanie wolnego pola po 

Sf5 2. Sc3t. Sam pomysł tematyczny zupełnie samoistny, ale 

widać autor miał duże trudności konstrukcyjne, o czym świad- 

czy zawalidroga na a7, który stoi tylko po to, by nie do- 

puścić do ubocznego rozwiązania 1. Ga7. 

Jeśli teraz zestawimy ogólne linie tematu, to otrzymamy ; 

następujące wskazania: 1) Temat wymaga dwu biatych i dwu 

czarnych figur oraz dwu pół tematowych, blokowanych przez 

czarne. 2) W przeciwieństwie do Mariego warunkiem kon- 

strukcyjnym staje się pole węzłowe, bardzo ułatwiające reali- 

zację. Czy bez węzła da się wykonać nasz temat, osobiście 

powątpiewam, ale nie mogę dać „decydującej odpowiedzi. 

3) pomysł daje się wykonać zarówno przy użyciu baterii jak 

i bez niej. 4) Motywowanie obalenia duału zawsze odbywa 

się przez przesionę białej figury. Dotąd nie próbowano ruchów 

zasadniczych, a szkoda — mogą tam tkwić jeszcze zupełnie 

nie wyzyskane możliwości. 5) Mechanizm wtórnej grożky nie 

bardzo nadaje się do realizacji, zwykle chroma na jedną nogę 

(nr 229). 6) Najlepsze motywowanie tematu daje groźba, bicie 

jednej z tematowych figur, co bardzo usprawnia konstrukcję, 

wtedy nie wprowadzamy dodatkowych figur, jak np. Wcó 

w nrze 230, która jedynie motywuje korzyść tematowych 

obroń, poza tym jest zupełnie zbędna. | 

Oprócz tych oficjalnych, że się tak wyrażę, tematów, opra- 

cowanych szeroko przez rzesze kompozytorów, pojawiają się 

od czasu do czasu modne ujęcia, które później znikają z prak- 

tyki turniejowej. Do takich koncepcji riależy modny ongiś po- 

mysł, czyli wykorzystanie tematu B do tak podejrzanej akcji 

jak unikanie duali. Nie będę się szerzej rozwodził nad tą spra- 

wą, wystarczy jeden przykład nr 231 objaśniający nam meritum 

sprawy. |. sa | 

Rozwiązanie: 1. Hc4!, grozi 2. Sdz+. Para ideowych warian- 

"tów szachuje białego króla: Wbd7t 2. Sdąż (a nie 2. Sdóf? 

  

_ pojawia się w formi 

    

       

  

231. G. J. Nietvelt 
Il! nagr Skakbladet 1932 

  

     
   

    

Mat 
w 2 Posunięciąch 

pole e5) i Wed7ł 2. Sdóż (a ni 
pole edZę ie 2. $d4ż? s wach spelnia ośrodek Hdsł 2. ed5t, Jaka bądzie Trzeci 
białą figura, aa ą dwa tematowe pola atakowane poj? cza kolejne a w dowolnej groźbie czarny dodatkowa oz 
tematu bi Drugi po a białą figurę, zezwalając na mata Wagi 
powstania wogle! o ud nie wolno przesłonić ze względu ną | ematowe mog 90 Po a. Mamy więc dwie białe i dwie czą s 5 251 przedatona - dwa pola tematowe. Kompozycja wiec bierne — częścią temat B z sząchem białemu królowi oraz szkodiiwoŚć wig. e unikanie duali, no i czarną przesłone j 0 

| ony, 
ę jako 

    

  

  

    

      

   

   
   

  

   

  

białej paso rodzaju unikaniu duali zw 
erii, a ideowe różnicowani + ; o , an wykonujemy jedną figurą. Nie ; 

  

ykle wprowadzamy grę 

znaczy t matującego posunięcia 
się obejś "e | o wcale, aby ni - 

c boz baterii, jest nawet sporo zadań które fany , inny Sposób przeprowadziły pom iast ni 
ś owadzi ysł. Natomiast i i posługuje cję gej acej jest biały $; lwia część dynichodw rek Bea wysta $ oczkiem, jako najwłaściwszą fi Ju i aś pują bardzo rzadko | we lepszych reali zacjąch. Mam wrażenie, że jeszcze celom, zaś G chyba nie bardzo bę 

   

   

  

    

   

w mogłaby służyć naszym 
dzie przydatny, 

Tak'w zwart ini s 

nego unikśnia ua Teo, wyglądają najciekawsże formy bier- 
działem: czynnym umila... Jmiemy się znacznie b zynnym unikaniem -duali, które ZASAdNICZO aw 

wsze 
e części ; . 

Dwuchodówka M; ciowego unikania. 

20 
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Czynne unikanie duali 

Jak już wspominałem. na. wstępie rozdziału, motorem uni- 

kania duali jest dodatkowa funkcja, która w jakiś sposób ogra- 

nicza swobodę białych manewrów nie dopuszczając w ten 

sposób do duału. Zastanówmy się abstrakcyjnie, jakie mogą 

być siły dodatkowej funkcji w ogólności. Zasadniczo mamy 

tylko dwie możliwości: możemy parować dual albo 1) przez 

odstonę linii czarnych dalekobieżnych figur, albo 2) przez wy- 

łączenie linii białych dalekobieżnych figur. Poza tym nie mamy 

nic. Ale grupa pierwsza rozpada się na dwie klasy, to jest na 

zwyczajną odsłonę i na wiązanie białych figur, grupa druga — 

na zwyczajną przesłonę (wyłączenie) i uwolnienie czarnych 

bierek. Teraz rozpatrzymy kolejno te cztery typy, zbadamy 

charakter kombinacji i ewentualnie wysnujemy pewńe wnioski 

tematyczne i konstrukcyjne. | 

Odsłona czarnych figur 

1) Zwyczajna. Będziemy eliminowali dual dodatkową funk- 

cją, która będzie odsłoną czarnej figury. Czy taki pomysł ma 

jaki walor artystyczny i w jaki sposób podejść do takiego 

pomysłu — wskaże nam skomplikowana dwuyuchodówka nr 232. 

Pozycja ciężka i masywna. Po wstępie 1. h4, grozi Sgóf. 

Czarny dysponuje parą tematowych uwolnień $d4, a więc: 

$ce5 2. Se2$ (a nie 2. Seó*+?) i $de5 2. Seó+ (a nie 2. Se2+7. 

z powodu otwarcia linii czarnego H). 

Ż 

q 4 AŻ 7 | o 23. 
232, F. Fleck ka a. i m4 

ac , 22 % Mat 
| nagr. Magyar S$akkvilag  |/%,fm,, M, w 2 posunięciach | 

Ź 
ora, ? LEBM 

Zdam: ATE 
4934 

a LE | 
BRE | 

4 
, 

A, 

  

h nA , 

Ż a 
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Rozpatrzmy szczegółowo z Ć 
| vo zawartość strategic 
py Se5 posiada kilka motywów: 1) uwolnienie białegą a. h Pona czarnej W, 3) odsłonę linii białej figury (© NB ),.4) blokowanie wolnego pola e5, wreszcie 5 
czarnego H. | odslonę 
harce A 5 " właśnie nasza dodatkowa funkcja umniejszająca 

uwainianego $, czyli czynne — części | 
* , ęściowe unikani 

duali. Poza tą parą iematową właściwie nie mamy pobocznej 
gry, autor możliwie dużo elementów zmieścił w ośrodku) 
zi do najzupełniej samoistnym. Mamy wprawdzie jesz 

przesłonę po g2 2. Gh2+ i i ść 
konstrukcyjna, „ ale stanowi ona konieczność 

Inne wykorzystanie czainych linii demonstruje nam dwu- 
chodówka nr 233 kt , 

groźby. -85, która wykorzystuje mechanizm wtórnej 

233. M. Wróbel 

| nagr. Lwowskie Kało 

Problemistów 19421! 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Kompozycja o skomplikowanym mechanizmie i kil i 
rach tematowych. Wstęp 1. Wf4 (grozi 2. Hd4:F) pozwala na 
dwa szachy białemu K: Wh5t 2. Sh5ż i Gdzł 2. Hd3t. Każde 
O aaa S paruje groźbę ze względu na odsłonę W 

w 2 Sd no 2. Se4+ (wtórna groźba, wiązanie H i złożone 
jązanie W). Szkodliwością ogólnej obrony jest opuszczenie 

pola, na którym biały zamatuje:. Jedyna poprawiona obrona 
polega na uwolnieniu H jako korzyść wtórnej obrony. Równo- 
cześnie jednak następuje przesłona Gać i opuszczenie pól 
d3 i e2. Sdc4! 2. Se2$ (a nie 2. Hdz$? z powodu Wd1). Druga 
para ma identyczną treść: Se — 2. Sd5t (wtórna groźba) i po- 
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'prawiona obrona $ec4! 2. Hd3ł (a nie 2. Se24? z powodu 

We5), czyli czynne — częściowe unikanie duali z dodatkową 

funkcją otwierania linii czarnych figur. 

Inny rodzaj unikania duali zawiera trzecia para wariantów: 

Wd5 2. $d5t (a nie 2. Se4*? pole c4) i We4 2. Se4t (a nie 

2. $d5$t? pole c4) również czynne — częściowe, ale ten ro- 

dzaj omówimy później. , | 

Zanim przejdę do omówienia charakteru zadań unikają- 

cych duali przeż odsłonę czarnych figur, chcę podać funda- 

"mentalną uwagę. Najmniejszą jednostkę tematyczną stanowi 

para obron. Przy komponowaniu musimy dbać, aby treść obu 

części pary była pod względem strategicznym identyczna; jest 

to warunek bezwzględny. 

2) Wiązanie białych figur. Ściśle rzecz biorąc, jest to także: 

odsłona czarnej figury, tylko że tam czamy działał na całej 

linii, tutaj zaś napotyka biała bierkę, którą wiąże. Wiemy już, 

że kolejne wiązanie dwu białych figur w formie częściowej 

'nosi nazwę Barulin I, i kilka przykładów, które zamierzam tu 

zaprodukować, opracowują ten temat. 

Pomysł sam, trzeba przyznać, jest o wiele efektowniejszy 

niż zwykła odsłona, ale też tak bardzo nadszarpnięty, że dziś 

nie łatwo dać jakiś względnie oryginalny mechanizm. Ponie- 

waż pomysłowość jak, i ślepoia probłemistów jest ogólnie 

znana, nie traćmy nadziei, a tymczasem rozpocznijmy prze- 

gląd od pięknej dwuchodówki Barulina. . 

Bardzo oryginalna koncepcja biało-czarnej gry. Rozwiąza- 

nie: 1. He8, grozi 2. Hf8f. Złożona para wariantów tworzy 

"234. M. M. Barulin 

| nagr. Club d'Escacs 

Barcelona 1935 

- Mat . 

w 2 posunięciach 
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| jet: 518 2. S3e4ż (a nie 2. S5e4ż? 
. 8864 (a nie 2. S3e4F? wiązanie). j 

miczny kombinacji. Po Sf5 czainy odsłania Ing po ad a 
pole f5. Następuje mat przez przesionę dwu biał ich wj 
temat B w odniesieniu do tematowego pola e5 i blok anie 
przez przesłonę w odniesieniu do punktu f5. Analogiczne ma. 
newry zauważymy w drugiej obronie, zmienia się tylko ha. 
rakter tematowych pól e5 i f5. Po Se5 pole f5 daje temat 5, 
a e5 — ztożone blokowanie. Równocześnie kolejne wiązani 3 
obu białych $ daje nam czynne — częściowe unikanie du i 
zwane Barulin I. Naturalnie, nie każde czynne — częściowe 
unikanie duali nazywamy tematem Barulin I; to tylko które 
przeprowadza wiązanie białych figur. ma 

309.   

  

wiązanie) oraz Se5_ 

   
   

      

        

   

  

Jeżeli teraz zestawimy ten problem z nrem 219, to przeko- 
namy się, że są możliwe rozmaite formy zrealizowania po- 

mysłu. Najczęściej stosowano punkt węzłowy, jak w nrze 219 
gdyż to nadaje jednolitość grze czarnej, wtedy mamy tylko 
jedno tematowe pole królewskie. Nr 234 wskazuje, że nawet 
przy dwu polach tematowych uzyskujemy jednolitą treść obu 
głównych wariantów. Dalsze zadania zobrazują nam inne po- 
dejścia i łączenia, a trzeba oddać sprawiedliwość: symbioza 
z innymi manewrami nie przedstawi ści ni awia trudności ni - 
nania. . | 009 poko 

235. T. Czarnecki 

Mecz Hołandia—Polska 

1937 

Mat 

w 2: posunięciach 

  

Temat wysunięty 'w meczu z Holandią brzmiał:-w groźbie 
występuje mat z wykorzystaniem wiązania czamej figurv'  
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czarny w obronie uwalnia ją bierkami z. półzwiązania. Pól- 

„związanie musi być całkowite, przynajmniej w grze pobocznej 

Zobaczymy, jak autor opracował zadany temat. Wstęp 

1. Geć, groźba 2. Hf5Ę ze związaniem $d4. Tematowe obrony 

będą polegały na uwolnieniu skoczka figurami półzwiązania: 

Hb2 2. f4* (a nie Sc4+? z powodu wiązania) oraz $c3 2. $c4* 

(a nie 2. (44? również ze względu na wiązanie), czyli czynne — 

częściowe unikanie duali przy kolejnym wiązaniu białych i czar- 

nych figur. | | 

Niezależnie od wprowadzenia półzwiązania zauważymy 

pewną odmianę w sposobie wiązania białych bierek: otóż 

raz wiąże się przez odsłonę, drugi raz występuje wiązanie 

zasadnicze, gdy dotąd stosowaliśmy w obu członach odsłonę 

czarnej figury. | 

236 M. Adabaszew 

Nagr. Norsk. Sjakkblad 

1 1935 

Mat . 

w 2 posunięciach 

  

„Ciekawe połączenie przedstawia problem nr 236. Wstęp, 

wprawdzie słaby, 1. Sa8 zabiera królowi pole bó, a oddaje 

b5, ale poza tym ma momenty naprawdę interesujące: grozi 

2. c4ż ze związaniem H. Dwie tematowe obrony uwalniają 

Hg5. — Gf5 2. He5F (a nie 2. We5ż$? wiązanie) i (5 2. We5% 

(a nie He5*? wiązanie). Treścią zadania jest złożona przesłona 

(por. nr 53) uzupełniona czynnym — częściowym unikaniem 

duali przez kolejne wiązanie białych figur. Prócz tego wystę- 

puje mat zamienny po szachu Hbo5ł 2. Scóf, przed wstępem 

Hb5f 2. WbS?. | 

Jeśli chodzi o konstrukcję, to właściwie słabą stroną zada- 

nia będzie wstęp (gdyby był mat przygotowany na Kbó, wszy* 
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stko byłoby w porządku) a poza tym zbyt pasywny Sd8, który 
gra właściwie tylko w jednym wariancie. Nie zmienia to po- 
staci rzeczy, że jest to jedna z nielicznych realizacji połączenia 
złożonej przesłony i unikania duali. me 

| Ostatnie wreszcie zadanie przedstawia jeszcze inne zesta- 

wienie tematów, próbuje mianowicie powiązać unikanie duali 

z: szachami białemu królowi. - | 

237. M. Wróbel 

6 wzm. zaszcz. Magazinet 

1937 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

W  tatach 1937—1939 studiowałem dokładniej strategię, 

jaką daje połączenie szachów białemu K z wszelkiego ro- 

dzaju typami unikania duali. Szczególnie interesującą grupę 

stanowiły szachy zasadnicze. Zastanawiałem się, czy jest mo- 

. żliwe w typie szachów zasadniczych unikanie duali Barulin l. 

Jest tylko jedna droga, tj. użycie dwu czarnych S$ jako figur 

szachujących, bądź też 2..G, ale na polach tego samego ko- 

loru. Jedynym przykładem, jaki. ocalał i przepłynął szczęśliwie 

przez morze niepoprawności, jest problem nr 237. 

Wstęp 1. Ke7!, grozi 2. We4t. Jako jedyrią obronę czarny 
ma pięć szachów, z których dwa stanowią ośrodek ideowy' 

Sbd5t! 2. Wed5+ (a nie Wcd5*? wiązanie) i $ed5f! 2. Wcd5+F 

. (a nie 2. Wed5*? wiązanie), a więc czynne — częściowe uni- 

kanie duali typu Barulin I z zasadniczymi szachami białemu kró- 

lowi. Oprócz tego możemy jeszcze trzykrotnie zaszachować: 

Hh4t 2. Wg5ż, He5t.2. He5+ i Sf5t 2. Sf5t. Temat ten, jak 

- zdołałem się przekonać, należy do niezwykle trudnych zaga- 

dnień konstrukcyjnych i da się przedstawić tylko przez dwa  



    

   

312 TAJEMNICE DWUCHODÓWKI 

czarne S i dwie białe W. Dlatego wątpię, aby prędko poiawił 

się jaki drugi przykład. | . 

Ogólne uwagi konstrukcyjne rozpocznę od zaznaczenia 

że najmniejszą cząstką tematową jest para jednolitych obron. 

"Do przeprowadzenia czynnego unikania duali musimy mieć 

dwie białe i dwie czarne tematowe bierki. Zwykle używęmy 
punktu węzłowego, na który sprowadzamy obie czarne figury 
(nry 232, 233, 236, 257). Czasami przy uwolnieniu czarnej figury '-- 

punkt możemy zastąpić linią (nr 235). Natomiast rzadkie są 

wypadki zadań o dwu lub więcej polach tematowych, bez uży- 

cia punktu węzłowego. Tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia, 

ale trzeba w inny. sposób nadawać wyraźny kształt pomysłowi, 
skoro odpadnie jednolitość węzła. . : 

Teraz zastanówmy się nad drugą kwestią — polem mato- 
wania. Wiemy, że zasadniczo dwie mamy możliwości mata, 
które w częściowym unikaniu duali zamieniają się rolami. 

Weźmy pierwszą ewentualność: jedną figurę tematową białą. 

Ponieważ oba człony muszą mieć identyczny manewr, po- 

wiedzmy: uwolnienie lub przesłonę, czarny musi przesłaniać 

dwa punkty równocześnie, czyli dwie czarne figury (zad. 

nr 229.1 232). Przy ciwu białych tematowych bierkach zwykle 

na wzór czarnego węzła formuje się również i biały, gdyż obie 
figury najczęściej matują na tym samym polu. Często też uży- 
wamy tych samych figur, co bardzo ułatwia konstrukcję. Taką ' 

linię spotykamy w nrze 219: dwie W, jedno pole matowa- 
nia d4, w nrze 234 dwa $, pole matowania e4, w nrze 236 
H W (H w roli W) „jedno pole mata e5. Są to niewątpliwie 
najczęściej stosowane sposoby przy unikaniu duali przez wią: 
zanie białych. 

Trudniej określić jakieś normy przy użyciu różnorodnych 
blałych figur. W każdym razie, skoro szkodliwość leży w prze- 
słonie (nr 233), akcja odbywać się będzie na jednej linii. 

| Ogólny wniosek można wysnuć następujący: przy jednej 
figurze tematowej wystarcza jedna czarna spełniająca rolę 
dodatkowej funkcji,.przy dwóch trzeba dwu aktorów dodat- 
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kowej funkcji. Dla kompozytorów zaś poszukujących now h możliwości taka uwaga: opracowujcie głównie czynne a | pełne unikanie duali przy różnych figurach białych; w t m typie właściwie jeszcze wszystko jest do zrobienia, e 

Przesłona (wyłączenie) białych | linii 

Drugim sposobem przeprowadzenia unikania duali jest przesłona linii białych figur. Jeśli są to wolne linie, wiedy mówimy o zwyczajnej przesłonie, jeśli zaś na tej linii stoi czarna figura, wtedy występuje uwolnienie czarnej figury jako "motywacja matującego posunięcia. 
| 1) Przesiona zwyczajna. Różnicowanie matującego pósu- nięcia przez białą przesłonę należy bez przesady do najulu- bieńszych podejść współczesnej kompozycji, można by nawet rzec, że przechodzi ono niekiedy w irytującą manierę. Nie- sposób podawać wszelkie możliwości i odcienie, zajmę się głównie tematem jawajskim. Aby jednak wprowadzić w istotę rzeczy, rozpocznę od omówienia pięknego problemu nr 238, który swobodnie i oryginalnie ujął. kwestię strategii drugiego posunięcia białych. 

238. A Mari 127 O 
i nagr. li Problema A, ż ay AM Ż Mat 1X—-X 1932 A Z 232 w 2 posunięciach 7 A, ZAM Ź, m 

| Śmiała koncepcja czterokrotnego uwolnienia dwu białych figur. Wstęp 1. Gdó, grozi 2. Gf5+. Teraz każde wyłączenie G 'H stwarza wystarczającą obronę: Wce4 2. Sdfąż (uwol-- nienie), Wc2 2. Sdc3+! (a nie 2. Sdf4ż? pole (5 wedle norm tematu A kombinacji liniowej), Gb3 2. Sef4ż (uwolnienie; 
x  
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i Gc2 2. Sed4$! (a nie 2. Sef47? pole f5 temat A). ową 

prowadza czynne unikanie duali, przy czym funkcją o miająca? 

staje się wyłączenie białego G. Jaka jest forma LUPO A 

Chyba zupełne unikanie, gdyż maty nie zamieniają $ ow 

w taki sposób, jaki powinien charakteryzować Nam > Ofsę 

Prócz tego pojawia się jeden mat zamienny: W t (cztery 

przed wstępem zaś 2. Hd5+. A więc tematem pracy s a aa 

zasadnicze uwolnienia dwu białych skoczków przy ró ci 

snej przesłonie' dwu innych białych bierek i swoistym u 

duali. | 

"Po tym wstępie przejdźmy do najważniejszego paco 

nia w tym typie unikania duali, to jest unikania czynneg 

częściowego. . R 

Temat Jawa. W roku 1930 znany i ceniony duński Mo 

H. Tuxen wystąpił z kombinacją, która należy do EE ig 

szych tego typu. Autor przez dłuższy Ce na " 

stąd nazwa tematu. Kombinacja ta stanowi wyjąt owo A 

czny teren twórczej pracy i cieszy się uznaniem ka m 

i sędziów konkursowych. Jednym z pierwszych problemów j | 

zadanie nr 239 Tuxena. 

Mat 239. H. V. Tuxen - 
w 2 posunięciach Skakbladet 1930 

  

Drobne to i skromne zadanie rozpoczyna złotą serię aa 

| niałych kompozycji na temat jawajski. Przypatrzmy się o, 

zaniu. 1. Gg8, grozi 2. We7+. Temat wypełnia para A 5 

pionowych, a więc: eć 2. $t6+ (a nie 2. Sdóf? tema Aa ce 

2. Sdóż (a nie 2. Sfóf? temat A), czyli czynne — części   
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unikanie: duali z funkcją dodatkową: wyłączeniem linii białej figury. 

Zajmijmy się teraz definicją «Jawy». W odu tematowych wariantach biały ma optycznie do dyspozycji dwa maty, które kolejno występują jako złuda i mat rzeczywisty. Obie grupy . przeprowadzają w posunięciu matującym przesłonę białych figur, która jest możliwa dlatego, iż pola królewskie są dwu- 
_ krotnie atakowane. Ale w obronie czarny kolejno wyłącza jedną z linii kryjących pole królewskie, dlatego druga linia nie może być przez białe przesłaniana i występuje tylko mat 
przez przesłonę jednej linii. Jest więc po prostu temat A wy- 
korzystany do aktywnego — częściowego unikania duali. 

W zadaniu nr 239 mamy dwa pola tematowe d5 i f4, ale 
są również konstrukcje i z jednym polem tematowym. Nato- 
miast konieczne są dwie białe tematowe figury, które czarny 
będzie kolejno wyłączał, oraz te, które w matującym posunię- 
ciu będą przesłaniane przez białego. Tuxen używa więc czte- 
rech tematowych białych figur przy dwu polach, ale wystar- 
czają i dwie figury przy jednym tematowym punkcie. Zanim 
przejdę do omówienia kilku dalszych przykładów, chcę jesz- 
cze raz podkreślić, że temat jawajski występuje wtedy, jeśli 
mamy czynne — częściowe unikanie duali z motywem te- 
matu A przy obaleniu dualu. 

Kombinacje i motywy, jakie dają się przeprowadzić w tej 
formie, są bardzo liczne i efektowne. Zarówno kombinacja 
liniowa, uwolnienia białej figury, jak szachy białemu królowi 
Czy kompozycje rekordowe dają nam sposobność do Wy- 

240. M. Wróbel 
ł! nagr. Mecz Węgry— 

Polska 1938 
Mat 

w.2 posunięciach. 
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kazania pomysłowości i artyzmu. Z ogromnej masy dwuchodó- 

wek, jakie dotąd publikowano, wybieram trzy kompozycje do 

„omówienia. 

-_ Temat polski w meczu z Węgrami proponował, aby przed- 

stawić zadanie z szachami białemu królowi w formie unikania 

duali w matującym posunięciu, przy czym zarówno szachy jak 

j unikanie mogły być wykonane w dowolnym typie. 

Wstęp 1. 95, grozi 2. Hh3+. Na ośrodek składają się cztery 

skomplikowane "warianty: Heżf 2. Sf5% (a nie 2. Se4$4? pole 

g2), jje4t 2. Sed (a nie Sf5%? pole g4), Hd7 2. Sf5% (a nie 

2. S€A+? pole g4), wreszcie Hg2 2. $c4ż (a nie Sf5F? pole h3, 

ani 2. Se4$? pole (5). Kompozycja więc przedstawia połą- 

_ czenie kilku motywów: szachów białemu królowi, zasadnicze- 

go uwolnienia białej figury z tematem Jawa, czyli czyńnym — 

częściowym uńikaniem duali przy wyzyskaniu motywu tematu A. 

Biały $ jest uwalniany cztery razy. Wstęp naturalnie nie należy 

do wartościowych, natomiast wolne pole królewskie h2 należy 

do rzadkości w tym typie zadań. 

Wariant po Hg2 przeprowadza unikanie podwójnych dual, 

biały wiedy ma do wyboru trzy matujące posunięcia, z których 

dwa są obalane podobnie jak w temacie A, tylko zamiast 

przesłony występuje bicie bierki. W matującym -posunięciu 

biały musi wyłączyć czarną Wc1. Przed wstępem naturalnie 

na posunięcia szachujące występują przygotowane maty, któ- 

rych jednak wstęp nie zmienia. | 

Ten rodzaj «Jawy», jaki reprezentują warianty Hd7 i He4, 

stał się najmodniejszą formą, gdyż używał tylko dwu temato- 

wych białych figur i jednego pola. Wtedy mieliśmy Uproszczo- 

ny kształt, gdyż po prostu należy zawsze przesłaniać przez 

czarne wyłączoną białą figurę. Jeśli chodzi q ekonomię, zre- 

_dukowanie białych tematowych figur dó dwu należy uznać za 

godne polecenia, a poza tym. oszczędzone bierki można użyć 

do komplikacyj i połączeń z innymi tematami | 

Wyjątkowy rekord przeprowadzający czterokrotne uwol- 

nienie dwu białych $ w połączeniu z «Jawa». Wstęp 1. Gh2, 
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241. M. Adabaszew 

ill nagr. Settimana 

Enigmastica 1935/I 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

grozi 2. Wc7*. Ośrodek tematowy stanowi gra Hi W a więc 
M5 2. Skd6ł (a nie 2. Sd8+? pole b8) i Hf8 2. Sdst (a nie 

. Sdór? pole b8). Drugą parę tworzy We2. Wc2 2. Sc5t: (a nie 
_2. Sdóf? pole c7) i Wh2 2. Sedót (a nie 2. Sc5? pole c). 

W tym zdwojeniu, bardzo pięknie wykonanym, widzim 
dwa pola tematowe, b8 i c7, i trzy białe figury tematowe: Gh2 

i dwie W. Ten trudny rekord sprawił, że w dwu obronach 
czarny zamiast przesłaniać — bije białe figuty co uchodzi 
za mniej plastyczne, ale z punktu widzenia tematu nie mo- 

żemy autorowi robić żadnych zarzutów, tym bardziej iż tego 
rodzaju realizacje można policzyć na palcach. ” 

Techniczne rozwiązanie zagadnienia naprawdę pomysłowe 

Autor wybrał jedyną chyba drogę, to jest dwie bezpośrednie 
baterie białe, które matują przy użyciu podwójnego szacha; 

tylko w ten sposób można zrealizować zdwojenie «Jaw ». 
Aby uniknąć ubocznych rozwiązań, trzeba było związać bierki 

przykrywające baterię i kto wie, czy w:-'ten sposób względ 
konstrukcyjne nie wzbogaciły istotnego wnętrza Kornbinacji 

Zanim przejdę do ostatniego przykładu, powrócimy jeszcze 
do dwuchodówki nr 233, która w mechanizmie wtórnej gróźb 

przeprowadzała unikanie duali przez otwieranie init czarnych 

iigur. zwróćmy teraz uwagę na obrony Wd5 i We4. Przecież 

oka od temat jawajski w jego popularnej formie, z tą. 
» (o o mianą, że przesłona wyłączonej linii jest po prostu 

am czarnej figury, co zresztą wcale nie zaciemnia tematu, 

og ten konsekwentnie powtarza się i w drugim  



    

       

Mat 

w 2 posunięciach 

  

. 242. R. Cofman 

| nagr. «64» 1934 

jezwykła kombinacja strategicz- 

na. Dotąd wszystkie zadania operowały parą, jako jednostką 

tematyczną, dając, jak nr 241, zdwojenie. Tutaj zaś mamy po- 

większenie komórki tematycznej do trzech wariantów i po- 

i 5 
dwójnego unikania duali. Wstęp 1. Wh7, grozi 2. TE otóż 

2. $dóż (a nie 2. Sfó+? pole 18, ani Sg7*? Foe, Śg7 , pa 

3 ni i 2. Sdó+? pole (8), . 
a nie 2. $g7*? pole 17, ani 2 

a nie 2. Sfet? pole 17, ani 2. Sdót? pole e7). We wszystkich 

wypadkach następuje mat z wyk w c 

związanie jest nieżupełne, chyba że uzupełnimy go Ch 

Gg7 2. Sg/* ze związaniem S$, ale mat pozostaje ten ra c 

Zresztą tutaj bateria półzwiązania ma znaczenie. ściśle s 

strykcyjne, gdyż inaczej nie można przeprowadzić koncepcj 

w poprawnej formie. s . 

Naturalnie, mamy trzy pola” tematowe: ©7, 7, f8, i trzy 

iate fi - dwie W i Gb 
białe figury tematowe: dwie Y ! 

chodówka może służyć za wzór dobrej roboty, weźmy i kw 

ustawienie Hff, który pośrednio broni ważnego pola DS. to 

zaś gustuje w pozycjach bezpionowych, będzie miał jeszc 

jeden atut więcej. 

Na marginesie pozwolę so 

nie, i bodaj ostatnie, które przedstawia temat 

m trójki j 242 a. 
mem trójkowym; jest to problem nr 

s wa k 2. Wd5$, Sf3 2. Se4* (2. Sd3+F?, 2. Seó+?), 20, 

2. Seót (2. Se47?, 2. $d3*7), Sd3 2. Sd3t (Se4F?, 2. PCA 

Zadanie to posiada „prawdziwe pełne półzwiązanie po no 

2. Sd7* i w pobocznej grze blokowanie Sb4 2. Gbóf. Ogó 

Klasycznie prosty układ i n 

bie podać jeszcze jedno zada- 

jawajski syste- 

    

orzystaniem wiązania Ge$5. Pół- 

4. Konstrukcyjnie 'dwu- 
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242a. M. Segers 
i nagr. Corresp. dl 

Valencia 1933 

Mat 
w 2 posunięciach    

linie budowy wewnętrznej są bardzo zbliżone, szczególnie ko- 
nieczność użycia półzwiązania, następnie bicie figury przesła- 
niającej w jednym wariancie (Sg7 w nrze 242 i Sdź w nrze. 
242 a). | 

Teraz przejdę do ostatniego rodzaju motywowania unika- 
nia duali. | | | 

2) Uwalnianie czarnych figur. Bardzo ciekawe możliwości 

strategiczne daje uwalnianie czarnej figury jako dodatkowa 
funkcja. Rozmaicie możemy ujmować kwestię: albo uwalnianie 

zarówno paruje groźbę jak i różnicuje posunięcie matujące, 

bądź też występuje ściśle tylko jako dodatkowa funkcja, 

a z obalaniem groźby nie ma nic wspólnego. O ile w temacie 

jawajskim szkodliwość posunięcia obronnego mogła się obyć 

bez otwierania linii białych figur, o tyle w tej grupie, podobnie 

jak w mechanizmie wtórnej groźby — włączanie biatych figur 

na pola królewskie należy do najbardziej ważkich i istotnych 

motywów konstrukcyjnych. Naturalnie, i tu jednostką tema- 

tową „będzie para wariantów, zwykle pojęta jako czynne — 

częściowe unikanie duali, zupełne zdarza się niezwykle 

rzadko. Trzeba stwierdzić, że temat nasz należy do elastycz- 

nych, daje zarówno zdwojenia, i to artystyczne, jak i łącze- 

nia z rozmaitymi tradycyjnymi elementami strategii. O jed- 
nym tylko trzeba pamiętać: ó czystości obron, gdyż tu bar- 

dzo łatwo wpadają motywy, które mącą logiczną linię kon- 

cepcji. Prezentację rozpocznę od typowego zadania nr 243. 

Rozwiązanie: 1. Hgó, grozi 2. Wh4$. Obronami będą uwol: 

nienia obu $, które równocześnie precyzują posunięcie matu- 
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243. M. Segers 

ł nagr. Arbeider Skak 

1935 

Mat 

w 2 posunięciech 

  

jące: Hf7 2. Hg4ż (wiązanie Se$, a nie 2. Hhó$?), He7 2. Hhó+ 

(wiązanie Sf5, a nie 2. Hg4$7). Analogiczne manewry wyko- 

nuje Wb7; Wf7 2. Sd3F (wiązanie Se5, a nie e34?) i Wc7 2. eSt 

(a nie 2. Sd3f?). 
Popularny ten szablon możemy zdefiniować następująco: 

przeciw dowolnej groźbie czarny w obronie kolejno uwalnia 

własne związane figury. W zależności od uwolnienia następuje 

"wybór matującego posunięcia, które wykorzystuje związanie 

drugiej figury. Drugą możliwość matowania paruje się uwol- 

nieniem czarnej bierki. "=; 

Zastanówmy się teraz nad ogólną linią architektoniczną. 

"W jaki sposób będziemy motywować szkodliwość obrony? 

W tym typie bowiem jest to sprawa najważniejsza. Zasadniczo 

warto wspomnieć o trzech punktach decydujących. a kon- 

strukcji. - o | 

1) Otwieranie linii białych figur. Jedno lub dwa tematowe 

pola są raz atakowane przez białe bierki, odsłona uaktywnia 

figurę lub figury, które — zwolnione z obowiązku 'ochrony 

pola — matują wykorzystując wiązanie. W nrzę 245 pola te- 

matowe e4 i f3. m | | 

| 2) Opuszczenie pól, na których biały zamatuje. Dwa poia 

tematowe są zwalniane przez czarnego przy uwalnianiu figur, 

_ przy czym jedno z nich łapie uwalniana figura. W nrze 245 

pola g4 i hó. | | 

3) uwolnienie białej figury. Ten sposób przynosi już wła- 

ściwie komplikacje tematu, łączenie opracowywane jeszcze 

w okresie Good Companion. Uwalniana bierka ma dwa maty 
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do dyspozycji, jeden z nich jest niwelowany przez uwolnie i 
czarnej figury. Aby uzupełnić ten wielce g pularny ch M 
ostatnio nawet trącący manierą, podaję wi notacji. Forsyta 
jeszcze dwa charakterystyczne zadania, które postu uj się 
jednym lub dwoma z wyliczonych sposobów. A AE 

2435a. A. Bottacchi | nagr. Settimana Enigmistica 1934/| 

  

. l4g1GGI3p1w2/2PS4/1W6/38P3IP1ks3W/Św1H/1K29S2] 1. c7 
243 b. M. Wróbel 1-3 wzm. zaszcz. ex ae. Tijdschrift v. Ned. - 

1 any ślESS/5SWZpIżpPT ktKI1p2shpH/2w4wl1 G481/p7/Gg3W2/ 

Teraz przyjrzyjmy się dwuchodówce, która uwolnienia - 
figury używa tylko jako dodatkowej funkcji, groźba zaś paro- 
wana jest w inny sposób. 

244. R. Cofman 

V—V| nagr. ex ae. 

. Tambowskaja Prawda 

1934 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie: 1. Hhó gróźba 2. Wg5St; | je ; . Wg5f; cztery obrony skocz- 
„kowe wypełniają temat. $gf3 2. $e7+ (a nie 2. Sde3:+?), Sgeć 
2. Sde3t (a nie. 2. Se74?). Druga para: $Sdeć 2. Sce3+ (a nie 

2. Sdó:+?) i Sdf3 2. Sdót (a nie 2. Sce3+?). A więc czynne — | 
częściowe unikanie duali z dodatkową funkcj uw iani aln - 
nych związanych figur. * A 

Konstrukcja bardzo charakterystyczna pozwoli nam na wy- 
_dobycie kilku szczegółów. 

Przede wszystkim motywem szkodliwości jest podana 
w punkcie 1. odsłona linii białych figur; polami tematowynmii 
są punkty królewskie es i f4, zaś węziem pola uwolnień f3 i e6. 
Charakterystyczne dia tematu przy dwu czarnych bierkach bę- 
„dzie używanie identycznych figur 2W lub 28; które najczę- 

Dwuchodówka * 21 

     



| 
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ściej przesłaniają białe linie na polach węzłowych. Obie pary 

obron mają tę samą zawartość treściową, która w kompozy- 

cjach tematowych należy do zasadniczych warunków. . 

Odmiennie przedstawia się historia przy jednej czarnej 

bierce tematowej: wtedy dysponujemy jedną parą tematową, 

co wymaga wzmocnienia-przez uzupełnienie innym motywem. 

O ile przy dwu figurach rzadko spotykamy tradycyjne elementy 

' strategiczne, o tyle jedna bierka wymaga wprost ideowego 

uzupełnienia. Dwuchodówka nr 245 przedstawia szachy bia- 

łemu królowi z unikaniem duali przez uwalnianie kolejne czar- 

nych figur. 

245. M. Wróbel 

X nagr. Settimana Enigmi- 

* stica 1937/U 

" Mat 

w 2 posunięciach 

  

Unikanie duali w połączeniu z szachem konstrukcyjnie nie 

należy do najprostszych kwestii, przy uwalnianiu bowiem CZar- 

nych figur musimy dążyć do takiej pozycji, by na linii odsłony 

leżały dwa punkty atakowane przez związane figury. Wstęp 

4. Sf8!, grozi 2: Hhe$. Skramny pion daje teraz dwa szachy, 

przy czym szkodliwością obrony jest przesłóna Waś. A e 

szachujmy króla: dół! 2. Sd7$ (a nie 2. Heót? uwolnienie ) 

i d5ł! 2. Heó$ (a nie 2. Sd7+? uwolnienie G), czyli czynne — 

częściowe unikanie duali. Uzupełnia zadanie blokowanie Se4 

2. faż i przesłona $d5 2. Hdót. | . o 

-_ Konstrukcja tej pracy opiera się na dwudzielnej budowie. 

Mamy dwie tematowe czarne figury związane, awie białe H 

i S$, dwa pola .matowania, d7 i eć6, oraz dwie szkodliwości 

przesłon W i opuszczenie pola .e6, na którym biały matuje 

Ruch szachujący właściwie zezwala na obie możliwości, które   
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dopiero koryguje dodatkowa funkcja przez uwalnianie kolejne 
czarnych bierek. 

Cała trudność znalezienia mechanizmu polega na dtobnym 
fakcie, że na jednej linii musimy zebrać: szachowanie króla, 

czarne, wreszcie wtłoczyć w to jakąś szkodliwość czarnego 

posunięcia. Ale czasem teoretyczne wyliczanie wygląda gro- 
źniej niż praca na szachownicy. 

Oryginałną koncepcję przy zużytkowaniu matów zamien- 
. nych przeprowadza znany mistrz włoski Stocchi w nrze 246. . 

246. O. Stocchi 

f nagr. Giostra Enigmi- 
stica, 1934]! 

Mat 
w 2 posunięciach 

  

Bardzo rzadko pojawiają się współczesne kombinacje stra- 

tegiczne w formie przygotowanych matów; mam wrażenie, że 

koncepcja oparta na linii stawia duże trudności przy zamianie 

matów. Dwuchodówka nr 246 szczęśliwie uniknęła błędów kon- 

strukcyjnych dając przed wstępem cztery przygotowane maty: 

Sf3 2. Sfóż (a nie Sf2+? uwolnienie), Seć 2. Sf2+* (a nie Sfóż?) 

czynne częściowe unikanie duali. c3 2. Ha4$ i d5 2. He5f. 
Dobry wstęp 1. Sf5!, grozi Hd4f, przeobraża zupełnie 

sytuację. Teraz czarny S$ parując groźbę wiąże $g4, przez co 

odpadają przygotowane maty. Natomiast rolę wiązanego S 

przejmuje drugi S: Sf3 2. Sdót (a nie 2. Sg3*?) i Seś 2. Sg3t 

- (a nie 2. $dó+?) i znowu czynne — częściowe unikanie duali 
oraz dwa maty zamienne. Po Kf4 2. Hd4f ze związaniem Sg5. 

Pomyślmy teraz trochę nad konstrukcją. Szkodliwością czar- 

nej obrony jest oczywiście popularna odsłona linii białej figury, 

która uaktywnia $g4. Polami matowania są f2 i f6 przed wstę- 

. , 21 

atakowanie dwu pól przez białe bierki oraz przez związane . 

  

=
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ej. 
pem. Stosunkowo pasywny jest Sg7 w grze przygotowan . 

Wprawdzie autor zrobił wszystko, by upozorować OE , 

przesłania on bowiem króla, ale to nie jest pewne alibi. Za- 

miana matów opiera się na popularnym chwycie. Oto czarne 

figury, choć związane, -atakują po dwa pola: d6—16 i 12—g3. 

Jedne z nich są potrzebne w grze, drugie w matach przed 

wstępem. Trzeba przyznać, że naczelny zamysł, jakim jest wią” 

zanie $, został powzięty bardzo prosto i przekonywająco, 

zaś wprowadzenie identycznej treści tematowej w obu CZę- 

ściach zadania uważam za bardzo poważne osiągnięcie. 

Poruszyłem już najważniejsze możliwości unikania duali 

"przy uwalnianiu czarnych figur. Na zakończenie . przeglądu 

jeszcze problem o mechanizmie: wtórnej groźby. 

    

247. M. Wróbel 

t nagr. Lwowskie Koło 

Probiemistów 1942JI1 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Wstęp 1. Sb5, grozi 2. Scht. Każde dowolne odejście S. 

jako antyblok — paruje groźbę. Sd = 2. Sc5R. Szkodliwość 

ogólnej obrony to odsłona Ga1, co zwalnia S$ od pilnowania 

pola e5. . | . 

Czarny dysponuje trzema poprawionymi obronami: Sc6!. 

Korzyść wtórnej obrony polega na uwolnieniu H, który broni 

póla c5, szkodliwość na przesłonie Wać 2. Sfóf (a nie 

2. Hh7$%?). Tutaj kompensacja, służąca celom wtórnej obrony, 

spełnia równocześnie rolę dodatkowej funkcji. Identyczną 

- treść ma druga poprawiona obrona Seć! 2. Hh7E (a nie 

"2. Sfef?), czyli wtórne czynne — częściowe unikanie duali 

przez uwalnianie czarnych figur w dodatkowej funkcji.    
R 

  

    

Trzecia 
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wtórna obrona dopełnia całości Se2 2. Hg2+ (wtórna prze- 
słona). 

Konstrukcyjnie zadanie przedstawia się korzystnie, pozycja 
bez białych pionów, unikanie duali nie jest sztucznie przycze- 
pione, wiązanie H stanowi organiczną część. poprawionej 
obrony. | 

Dokonaliśmy przeglądu najważniejszych motywów, które 

stanowią motor unikania duali najrozmaitszego typu. Widzi- 
my, że pozwalają one na użyskanie pięknych i oryginalnych 
łączeń, a dział czynnych — zupełnych unikań właściwie jeszcze 

nie:został rozpoczęty, na co zwracam uwagę miłośników i kom- 

pozytorów zadań szachowych; w tej bowiem dziedzinie jest 

jeszcze wszystko do zrobienia. 

Unikanie podwójnych duali. Mieliśmy już przykłady podwój- 

nego unikania duali: przedstawiały je prace nr 242 i 242a. 

Podam jeszcze dwa takie przykłady autorów polskich, któ- 

rzy w ciekawy sposób realizują koncepcję czynnego — czę- 

ściowego unikania podwójnych duali. 

248 W. Grzankowski 

| nagr. Szachista 1938 

Ma. 

w 2 posunięciach 

  

Młody kompozytor polski, który zaczął kamponować 

w ostatnich latach przed wojną, przedstawia trzy warianty 

_ o identycznym składzie. Wstęp 1. Sd4 nie jest dobry, nie dla- 

tego, że zabiera pole f5, a oddaje e5, ale ponieważ wiąże 
„Sd5. Groźba 2. Helt. Grę główną wykonuje tylko H, przy 
czym szkodliwością jest odsłona Gh8, który atakuje połe e5. 

Hb7 2. Wećt (a nie 2. Wf4::?, ani 2. Gd5$?) He7! (wiązanie 
białego H) 2. Wfak (a nie 2. Gd5+?, ani 2. Weóż?) i Hg4 
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2. Gd5ż (a nie 2. Weó*?, ani 2. Wf4*?). Unikanie podwójnych 

duali zasadza się na jednolitym chwycie: 1) uwolnieniu kolej- 

nym trzech czarnych figur, 2) wyłączeniu białej figury, co unie- 

możliwia bicie czarnej bierki. Ujemną stroną zadania jest trial 

po Hf8 2. Gd5:F, 2. Weót i 2. Wf4+, ale, niestety, konstrukcyjnie 
trudno będzie eliminować tę niedokładność. 

Drugim zadaniem o pomyśle unikania -.podwójnych duali 

jest piękna dwuchodówka młodego polskiego problemisty 

. Wacława Hebelta, który za tę pracę otrzymał | nagrodę 

w meczu Polska—Węgry. Autor wynalazł szczególnie intere- 

- sujący sposób eliminacji dwu niepotrzebnych posunięć, które 
konsekwentnie pojawiają się we wszystkich trzech temato- 

wych obronach. Co ciekawsze, żę przy tym, stosownie do 

podanego tematu, mamy szachowanie białego króla, dlatego 

należy wysoko cenić tę prostą, ale artystyczną realizację. 

249. W: Hebelt 

ł nagf.. Mecz Węgry— 

Polska 1 temat 1939 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Rozwiązanie: 1. Wc7! grozi 2. Hd7t. Główne obrony stwa- 
rza Sb4, szkodliwością jest otwarcie linii G i atakowanie 

pola dó. $d3ł 2. Sd4* (nie 2. Sf4*?, ani 2. He4+ z powodu 

wprowadzenia nowej siły na pola e5, f4, motyw dobrze nam 

znany), Scój 2. $f4F (a nie 2. He4$?, ani 2. Sd4*?) i Sd5t 

2. He4t (nie 2. Sf4+7, ani 2. Sd4*? z powodu wyłączenia linii 
- . białej W). 

Osią konstrukcji: jest wolne pole d%6, które atakuje G po 

szachach, jakie przez odsłonę daje S. Eliminacja duali polega 

na znanym już chwycie: wprowadzenia nowej siły przez figurę 
zagrywającą; ona to atakuje punkty d4 i e5, bądź e5 i f4. 
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"w obronie Sd3 pojawia -się nowy motyw: wyłączenie białej 
figury, czyli znowu znany nam sposób zwolnienia podwójnego 
atakowania pola e5. Widzimy tedy, że tych kilka. czy kilka- 

- naście chwytów konstrukcyjnych można stosować z pełnym 
powodzeniem w najrozmaitszych tematach i złożeniach, co . 
świadczy, iż są one elementarnymi siłami budownictwa pro- 
blemowego. 

250. F. Fleck 
ih nagr Nepszawa 1938 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Piękny problem nr 250 objaśni nam bliżej ten modny temat. 
Nie można zaprzeczyć, że sam pomysł należy do dowcipnych 
i przy prostej fakturze pociąga skomplikowaniem ośrodka te- 
matycznego. Przyjrzyjmy się rozwiązaniu. 1. Hd7! wstęp tema- 
towy oddaje pole e4, grozi 2. Hd5+. Teraz cztery blokowania 
prowadzą do czterech różnych: matów przy unikaniu potrój- 

nych duali: Sde4 2. Sd3+ (a nie 2. f4+?, 2. Hdót?, 2. Gdó*?), 
Sge4 2. f4% (a nie 2. Sd3+?, 2. Hdó+?, 2. Gdó+?), de4 2. Hdót 

(a nie 2. Sd3+?, 2. Gdó+?, 2. f4$7) i fe4 2. Gdóf (nie 2. Hdót?, 
2. Sd3*?, 2. 447). Ten miodny kwartet rozpada się na dwie 
silnie z sobą powiązane pary. Obrony. skoczkowe tworzą 

czynne — częściowe unikanie duali z dodatkową funkcją: 

odsłoną czarnych figur, dalsze dwie stanowią bierne — czę- 
ściowe unikanie duali przy użyciu antybloku jako motywacji. 

Teróz zbadajmy układ tematyczny. Mamy główne póle e4 — 

pole blokowania, oraz trzy punkty tematyczne — matowania: 

d3, dó i f4. Różnicowanie matujących posunięć stosuje trzy 

zasadnicze chwyty: 1) wprowadzenie nowej siły przez odsłonę 

czarnej figury, 2) wprowadzenie nowej siły przez bierkę za-  
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| grywającą, 3) odblokowanie, chwyt wprowadzony oSA 

dopiero współcześnie. Nie potrzeba chyba podkreślać. ju |- 
_|erskiej wprost dokładności barokowych szczegółów, zwrócę 

tylko uwagę na piękne zastosowanie motywu bicia w. prze- 

locie jako eliminacji duali po de4 i ie4. Zresztą nic dziw- 
| nego, że temat wielokrotnego blokowania wolnego pola przy 
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unikaniu kilku równocześnie duali musiał zainteresować kom-- 
pozytorów. Na tym polu najwięcej pracowali A. J. Smith 

i O. Stoechi. Podam jeszcze jeden przykład ilustrujący uni- 

kanie podwójnych duali. . 

250a. O. Stocchi 

! negr. Mistrzostwo Włoch JA 

1937 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

1 Gg8, Weć 2. Sb4ż (nie 2. Wa5$?, 2. Wd4t?), Geć 
2. Wa5t (nie 2. Wd4+?, 2. Sb4$?), eć 2. Wd4t (nie 2. Wa5t?, 
2. Sb4$?). A więc czynne — częściowe unikanie duali z do- 

datkową funkcją odsłony linii czarnych figur. . 

Temat Herpai'a należy do bardzo popularnych pomysłów 

współczesnych i wiąże się ściśle zarówno z kombinacją linio- 

„wą jak i z unikaniem duali, przy czym strategia posunięcia ma- 

tującego stanowi składowy czynnik kombinacji. Żanalizujmy 

Mat 

O ukaccze 19 w 2 posunięciach 1 nagr. Munkassak 1934/35 
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problem nr 251 Segersa, który wprowadzi nas w tajniki kon- . cepcji. 

„Po pięknym wstępie 1. Hh7! występuje groźba: podwójny szach 2. W5eżź, Aby ją parować, czarny musi zablokować wolne pole d4. Ideową. parę obron stanowią obrony «skocz- kowe: Sbd4 2. Se4ż (nie 2. Sd5+?) i.Scd4 2. Sd5t (nie 2. $e4+7), czyli bierne — częściowe unikanie duali; różnico- wanie daje nam znany antyblok. . 
Jakże tedy zdefiniujemy temat Herpai'a? Czarny w obronie przesłania dwie własne dalekobieżne figury: powinny więc. wystąpić dwa maty. Ta podwójna szkodliwość jest tylko. po- zorna, gdyż jedńa gra jest obalana przez dodatkową funkcję. 

- Oczywiście, mogą być rozmaite formy realizacyjne, *np dwuchodówka nr 232 F. Flęcka kombinuje temat Herpai'a z uwolnieniem białej figury i- dodatkową funkcją — odsłoną czarnych figur; nr 229 Kubbia posługuje się antyblokiem. 
Konstrukcyjnie problem Segersa stoi na wysokim pozio- mie; przede wszystkim ośrodek składa się z czterech gier na polu d4. Następnie wykorzystanie białych sił i dobrze umo- tywowany wstęp tworzą artystyczną całość. Druga para obron 'Wbd4 2. Sb5t i Wdd4 2. Hczt stosują stary chwyt: opuszcze- nie pola, na którym biały zamatuje. W zręczny sposób oba- lono również uboczne rozwiązanie: 1. Hc4f?, bc4t, król biały również bierze pośrednio udział w konstrukcji. 
Na marginesie zaznaczę, że użycie w groźbie podwójnego szacha często pozwala na wykonanie bardzo złożonych kom- binacji i współczesna problemistyka chętrie korzysta z tego motywu. 

Komplikujemy dalej nasz temat, mamy przecież duże możli- wości. A.może by tak zastosować mechanizm wtórnej: groźby: zobaczymy, jaki kształt przybierze ośrodek .tematowy i jakie osiągniemy nowe efekty strategiczne. Tę koncepcję zademon- struje nam dwuchodówka holenderskiego problemisty Dre- sego. 
|  
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Mat 252. G. H. Drese. 

w 2 posunięciach | nagr. lijdsch. 

v. K. N. $. B. 1940 

p 6 EE 

A z 
a
 

S
S
 

2 

  

N
o
 

Wstęp 1. Gc2, grozi 2. de4$f. Odejście W spod bicia jest 

zasadniczą obroną. A więc: W po linii e 2. Sd4F, w . po linii 

czwartej 2. Se34 i matami z kołejnym wykorzystaniem wiąza: 

nia czarnych figur. Dwie poprawione obrony uwalniają zwią- 

zane bierki: Wef4 2.. Sdóż! (nie 2. Sg3*?) i We5 2. Sg3+! (nie 

2. SdófF?). Dodatkową funkcję tworzy uwalnianie czarnych, 

które różnicują matujące posunięcie. Herpai'owska podwójna 

pozorna szkodliwość to równoczesna przesłona H i G. War- 

tościowym momentem jest pomystowe wyzyskanie uwolnie- 

nia jako wtórnej obrony i. jako dodatkowej funkcji. 

problem nr 253. 

Msi 

w 2 posunięciach 

23 E. Vissermann 

| nagr. Limburgsche Ż 

Dagbiad 1940j11 ) p 4 8 A 
z a 

GACZUC ZA 

wj za m |] 

W pozycji widzimy dwie figury tematowe na c8 i gó prze- 

słaniane przez dwa skoczki. Zagrajmy: $ceć 2. Sgdt i $geć 

"2. Scół: maty przygotowane z dodatkową funkcją — odsłoną 

czarnych tematowych figur (czarny wentyl). 

Wstęp 1. Wf4! nie tylko oddaje pole królowi, ale zmienia 

  

zupełnie ideowy ośrodek. Grozi 2. d4$. Teraz gra główna 

Jeszcze inną możliwość wykorzystuje piękny w pomyśle 

- dówka. 
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zostaje zamieniona: $ceć 2. WI5Ż! (nie > i 

2. Gdó+! (nie 2. Wf5%4? czarny oodwójny wenn), ka 
| Prawdopodobnie jest to pierwszy przykład przeprowadze- 

nia zamiany matów Herpai a, dlatego nie będziemy zbyt SU- 

rowi w ocenie wykonania. Szczególnie przykrą będzie pasyw- 
ność Hci, który gra właściwie tylko w groźbie, gdyż po Kf4 

występuje identyczny manewr. ; | 
Zbierzmy teraz najważniejsze punkty istotne przy budowie 

tematu: i) Pomysł wymaga dwu czarnych figur, kłóre równo- 

cześnie przesianiamy. 2) Przesłony możemy wykonać bądź 

jedną, bądź dwiema bierkami. 3) W skład kombinacji wchodzi 

" czynne — częściowe unikanie duali w matującym pośunięciu 

bądź też bierne — częściowe. 4) Dodatkowa funkcja zawiera 

najczęściej odsłonę czarnych figur, rzadziej uwolnienie czar- 

nej bierki. 

Dobiegiiśmy do końca naszych rozważań nad tematyką 

straiegią i konstrukcją dwuchodówki. Przekonaliśmy się chyba, 

że dziedzina to wielka i bogata pomimo skromnej ilości ru- 
chów. Sądzę, że w ogólnym zarysie orientujemy się już dobrze 

w zasadniczych ptocesach, jakie stawia przed nami dwucho- 

Ażeby posiąść pełnię wiadomości o problemie dwucho- 

dowym, zapoznamy się jeszcze z bardzo trudnym działem 

i dlatego nie tak popularnym, jakby na to zasługiwał Leży 

on na „uboczu wielkich szlaków tematowych, ale tyle kryje 

w sobie uroków, że są kompozytorzy, którzy całą prawie 

to play. poświęcili zadaniom typu «biały gra» (white 
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Dziwny to rodzaj zadań — kompozycje «biały gta», według 
angielskiej nomenklatury «white to play».. Konserwatywny, po- 
sługujący się dawno ustalonymi regułami dobrego tonu, 

i z tego powodu bodaj że najtrudniejszy rodzaj twórczości. 
Termin «biały gra» nie oznacza tematu, lecz metodę kompo- 
nowania, nowy sposób patrzenia na dwuchodówkę, jeszcze 
jedną drogę do uzyskania swoistego piękna. 

Już w poprzednich rozważaniach spotkaliśmy się z termi- 
nem: mat przygotowany; były to gotowe pozycje matowe 
przed wstępem, najczęściej stosowane w wariantach sza- 
chujących białego króla. Idąc dalej konsekwentnie, wpadnie- 
my na niebywały pomysł, szkoda że już dawno odkryty, zku- 
dowania dwuchodówki, która przed wsiępem będzie miała 
wszystkie maty przygotowane. Otrzymamy wtedy oryginałny 
twór, zwykle trudny zarówno do skomponowania jak i roz- 
„wiązania. Ma on przykry charakter, jest konserwatywny jak 
żaden przedstawiciel dwuchodówki, posiada mnóstwo kapry- 
SÓW, odrębne chwyty konstrukcyjne, dziwaczne założenia, 
swoiście rozumianą ekonomię, krótko mówiąc, zadanie «biały 
gra» — to odrębny zupełnie świat. . 

Skoro więc skomponowaliśmy pozycję, która przed wstę- 
pem posiada wszystkie przygotowane maty, stajemy przed 
poważnym zagadnieniem, co robić dalej. Musimy wynaleźć 
wstęp: w zależności od niego wystąpi podział na cztery 
grupy: 1) zadania z wyczekującym wstępem, który pozwala 
na utrzymanie całej przygotowanej gry bez zmiany, 2) zadania 
z matami zamiennymi i dodanymi, 3) zadania z przejściem na 
groźbę i 4) zadania » szachującym wstępem. 
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Pierwsza grupa jest mało interesująca, druga, najbogatsza 

i najważniejsza, będzie przedmiotem szczegółowej analizy: 

reprezentuje ją problem nr-254. 

254. J. R. Neukomm 

3 pochw. Good Comp. IV 

1921 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Zbadajmy najpierw przygotowane maty. Co nastąpi, gdyby 

czarny a nie biały miał posunięcie? Sb 2. He4ż, Sd » 2. SI7%. 

'd4 2. He4$ i g5 2. Wf5%, a więc cztery gotowe gry. Najlepiej 

byłoby znaleźć jakieś wyczekujące posunięcie, które nie ze- 

psuje pozycji. Pod koniec XIX wieku sporo publikowano takich 

zadań z wyczekującym wstępem, ale dzisiaj są one w zupeł- 

nej pogardzie jako mało artystyczne. Skoro nie mamy obo-. 

jętnego ruchu, musimy się zdecydować na przebudowę 

układu. . | s: 

Wstęp 1. Wtó! oddaje pole królowi i teraz z porównania 

gry przygotowanej i aktualnej wydobywamy klasyfikację ma- 

tów. Teoretycznie są możliwe następujące sytuacje: 1) maty 

niezmienne, to jest takie jak przed wstępem, 2) dodane, czyli 

_ nowe, których poprzednio nie było, 3) zamienne — na ten sam" 

_ ruch czarnego występuje inne posunięcie matujące, 4) zwięk- 

szone, gdy następuje rozszczepienie dowolnego posunięcia 

czarnych z gry przygotowanej na kilka obron z różnymi matu- 

jącymi ruchami, 5) zmniejszone, gdy brak jest jakiejś gry 

istniejącej w przygotowaniu. Na marginesie wypada zazna- 

czyć, że maty zwiększone zaliczają się do zamiennych. 

Teraz sprawdzamy, co się stało po wstępie w zadaniu © 

nr 254. Kf6 2. Hg5* (dodany), Sb — 2. Hc3* (żamienny, wią- 

zanie piona), $d4 2. Hf4+ (zwiększony, blokowanie), $d— 

< zanie. 

Wiemy już choćby z problemu nr 254, żetyp «biały gran. -— | 
to właściwie qwa zadania połączone wstępem. Jeden problem. 
tworzy przygotowaną grę, drugi rzeczywistą. Wszelkie wymogi. 
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7 

2. Weót (zamienny), d4 2. Hg5t (zamiónny, blokowanie) i gó 
2. Wf5zk (bez zamiany). Możemy więc stwierdzić, że nasz | r 
kiad zawiera cztery mały zamienne i jeden dodani hat 
niezmienne lub zmniejszone nie wchodzą. wcale w rachub x 
o 2 kolei zastanówmy się nad kodeksem «dobrego tonu» 
jaki przyjęto.w zadaniach «biały gra»; obowiązujących r | 

i przykazań jest tyle, że prawnicy byliby zachwyceni przecie 
wszystkim wspomnę o charakterystycznej dia dwuchodówki 
tendencji powiększania terenu działania. Zdajemy sobie s ra- 
wę, że rzeczywistość jej ogranicza się do dwu posunięć; komi 
pozytorzy dążą więc do wzbogacenia tej rzeczywistości jluzj 
jaką są ziudne rozwiązania czy unikanie duali. Nasz. rodzaj 

. zadań rozszerza teren przygotowaną głtą przed wstępem, jest 
to_ historia, która w naszym przypadku ma utrudnić rozwią- 

natury konstrukcyjnej czy artystycznej stosują się zarówno do 
„gry jak I przygotowania. Dłatego. wszystkie figury białe muszą 
grać zarówno przed jak i po wstępie (nakaz ekonomii), sta- 

. tyści bowiem niezależnie od pogwałcenia prawa ekonomii 
zdradzą: nam rozwiązanie, .gdyż wiemy, że po wstępie zo- 
staną oni zatrudnieni. Z tych samych wzgiędów maty przygo- - 

ale powinny mieć duali; jest to niedopuszczalne, 
reszcie, koroną postulatów staje się życzenie natury arty- 

| tegicznie w myśl którego gra po wstępie powinna być stra- 
icznie przynajmniej tak interesująca i wartości j 

„w przygotowaniu. SĘ SE | w s 
Konstrukcja zadań «biały gra» należy do bardzo trudnych; i 

pierwszą- troską kompozytora jest usunięcie. dowolnych posu-- 

nięć białych, co. powoduje ustawienie tak charakterystycznych 
par biało-czarnych pionów. W nrze 254 para h4-h5 ogranicza 

ruchy 'W po czwartej poziomej, pion f3 zabiera W pola f, 
2, 3. Pion hó stanowi najsłabsży punkt zadania; przed wstę- 

. Dwuchodówka ' . n NE 22 | 
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pem nie jest potrzebny, gdyż. po hó nastąpi 2. Sgót. Po | 

wstępie jednak broni pola g7 w wariancie. Kfó; zasadniczo 

w miarę możności należy unikać takich pionów. Natomiast 

dowcipnie umotywowano' rolę Sh8: przed wstępem matuje 

on po S$d 2. Sf7*, w grze rzeczywistej okazuje się ważny 

po Kfó 2. Hg5+ atakując pole f7. | z . 

A teraz dokonajmy małej zmiany w pozycji, czego nie po- 

- winniśmy robić, postawmy białego króla na al i zdejmijmy * 

biatego piona z hó. Otrzymamy znaną nam grę przygotowaną, 

wzbogaconą tylko odmianą hó 2. Sgół+. Jakie będzie rozwią- 

zanie?.Po prostu 1. Ka2, czyli pierwsza grupa naszego po-. 

działu —— wstęp wyczekujący, maty bez żadnej zmiany. 

Zanim przejdę do szczegółowego omówienia zadań dru- 

giej grupy, zaprezentuję jeszcze przedstawiciela obu dalszych 
_grup. Zadanie «biały gra» z przejściem na groźbę ilustruje nam 

adwuchodówka nr 255. 

Mat 

w 2 posunięciach 

255. J. J. Rietveld 
i-nagr. Ostdeulsche Mor- 

genpost 1923 

  

Maty przygotowane: Hc7 2. Wc5t, Ha7 2. SaSt, Hb5 
2. Wd4t, S >Hd3f. Pozycję zbudowano z wielką zręczno- 

- ścią przy dużej swobodzie białych figur. Biały król nie może 

się poruszyć ze względu na szachy, podobnie 'Wc7 i HfS, 

który broni pola bz. ze 

- Piękny wstęp 1. WfSI, na Wg5 nastąpi Hf2! bez mata. Na 
So występuje groźba 2. Hd5+ (zamienny). Czarny dysponuje 
trzema obronami: Hb5 2. Wf4* (zamienny, blokowanie), Hd4 

2. Sa5+! (blokowanie) i Hc7 2. Wc5* (niezmienny). Właściwie: - 
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obrona rld4 nie stanowi zamiennego mata chociaż zmieni się zawartość strategiczna szkodliwości ruchu czarnych m Typ «biały gra» z przejściem na groźbę cieszy się: raak 
popularnością, a to z powodu specjalnego nastawienia teore. 
tyków, którzy uważają, że nierzeczowe- duale, na ruchy nie 
parujące groźby, są defektem znacznie poważniejszym niż 
w hormalnych zadaniach groźbowych bez matów przygotowa- 

- nych. Dlatego praca Rietvelda bez jakichkolwiek duali należy 
do najlepszych zadań tego typu. Zwykle kompozytorzy ułatwia- 
ją sobie konsirukcję wprowadzając groźbę na jedno posu- 
nięcie czarnych, gdy reszta ruchów stanowi obi „8 sz obro. 
nr 269). z , 0 Por 

Przedstawicielem czwartej grupy jest problem nr 256 Eller- 
"mana. * , 

255. A. Ellerman 

5 wzm. zaszcz. Good 

Comp. IV. 1920 

Mat 

w.2 posunięciach 

  

Majty przygotowane: Sc w 2, Hd5t, Sg = 2. W2i5ź, dó, d5 
2. Scót i 61H (cv) 2. Hel. Wstęp 1. Weót brutalnie rozwiązuje 
sytuację. Właściwie mamy tylko dwa maty dodane: Keć 
2. He4t i feć 2. Sgórk (blokowanie). Reszta matów bez zmiany 
jedynie z nowym dodatkiem w obronach deć i sgeć — jakim 
są blokowania wolnego pola. Poza tym ginie mat po e1 H. | 

len rodzaj kompozycji pojawia się wyjątkowo rzadko, 
uważany jest za małó artystyczny, Worawdzie czasami trudno 
rozwiązać taki problem, gdyż nie spodziewamy się szachują- 
cego wsiępu, ale na ogół nie wnosi on wartościowszych ele- 
mentów do problemistyki, > | | | 

Po tym ogólnym wstępie, który grubą linią wyznaczył za- 
Jysy tej klasy zadań, przejdziemy do analizy wybranych kom- 

22%  



  

  

349 TAJEMNICE DWUCHODÓWKĄ . 

-. pozycji należących do drugiej grupy. I tu, podobnie jak w roz- 

dziale pt. «Szachy białemu królowi», uszereguję zadania we- 

dle najprostszych chwytów konstrukcyjnych. . 

"Mamy trzy zasadnicze chwyty konstrukcyjne powodujące 

zamianę matów: 1) zamiana roli figur, 2) zamiana linii, 5) za- 

miana pół. Naturalnie, trudno wynaleźć odpowiednie przykła- 
. dy, które stosowałyby przy komponowaniu tylko jeden chwyt, | 

zwykle łączy się dwa, a nawet i trzy typy, szczególnie przy 

większej ilości zamiennych matów. Są jednak niekiedy  pro- 

biemy, które w sposób „zdecydowary posługują się jednym 

chwytem: do nich należy zadanie nr 257, które przeprowadza - 
"znany nam chwyt: zamianę wiązania czarnych figur. 

| Mat 
w 2 posunięciach 

257. 6. H. Drese 
I nagr. Magazinet 1939 

  

_ Przyjrzyjmy się przygotowaniu: Sen 2. Se7ż, Sh 2. Staż, 

i b5 2. Wd4$ (we wszystkich wypadkach mat jest możliwy z po- 

wodu związania We4), Go, fg3 2. He4f. Białe figury w zado- 

walający sposób są czynne przed wstępem, w kążdym razie | 

obecność ich jest dostatecznie umotywowana: ma 

- Wstęp 1. Hd3! daje zamianę wiązania czarnych figur, jasne 

więc, że te obrazy matowe, przy których współdziała W mu- 

szą automatycznie zniknąć. Sprawdźmy: $c =. 2. Sbót, Sh =. 
-2. Stóż, b5 2. WcS+,.a więc trzy maty zamienne ze związa- 

niem czarnego gońca. Poza tym pojawia się mat dodany W = 
2. H albo Wddt. Zadanie nie jest wolne od usterek, mamy 

dual w grze dodanej, a prócz tego Ga7 'w rozwiązaniu nie 

bierze udziału, jest figurą zupełnie nieekonomiczną; można by: | 

ją zwyczajnie zdjąć z szachownicy. 
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Główny chwyt konstrukcyjny, jakim jest zamiana wiązania” 
czarnych figur, podbudowano innymi motywami. zastanówmy 
się nad rolą czarnych bierek; oto stwierdźimy niezwykle 
ważną rzecz, na którą rzadko zwraca się uwagę: podwójna 
rola tematowych figur. Sc8 atakuje dwa pola bó i e7/, ShB 
punkty f4 i fó. Biała bierka S$d7 trzyma pola bó i fó, a $gó — 
punkty 14 i e7. Przez zamianę wiązania następuje wymiana 

„pół, i te jest ośrodkiem konstrukcyjnym. Dlatego ' układając 
<zadanie tego typu musimy stale pamiętać, że zarówno. Blały 
jak i czarny musi mieć dwie możliwości akcji, z których jednej 
użyjemy w grze, drugiej w przygotowaniu. ' 

Zamiana wiązania figur może być wykorzystana w .rozmal- 
tych kombinacjach.-i formach; ten wdzięczny chwyt umożliwia 
nam wykonanie skomplikowanyc h pomysłów. Do takich spró- 
buję zaliczyć problem nr 258. se | 

258. M. Wróbel 

V. 0. 2 pochw. L'Echi- 
quier 1930 

Mat . 

w 2 posunięciach _ 

    

Jeżeli motyw poprzedniej pracy można bylo określić — 
zamiana wiązania i pól, tutaj tytuł będzie: brzmiał:. skryta za- 
miana wiązania't linii. Przyjrzyjmy się przygotowanym matom: 
(f3! 2. He5ż (wiązanie dwu figur), S 2. Hf4t i (3 2. We5t. 
"Wiązanie drugiej czarnej bierki występuje dopiero po ruchu 
królem. Wstęp -1. Hd! opuszczą ważną. linię c1-—hó i prze-- 
nosi się na drugą skośną. Kf3! 2. Wfaż! (wiązanie 25), Sv. 
2. We5$ i Sd4 2. Sbczk w sumie trzy maty zamienne oraz 
dodany po d2 2. He2t. 

Jaką tutaj mamy podstawę konstrukcyjną? Jest nią. linia, 
przed wstępem pola e3 i 14 po wstępie e2 i (3. Czarny, $ kon- 

* 
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SZ 

troluje pole f4 ośrodek koncepcji technicznej. Otwieranie linii, 

co zabiera K pole 3, względnie wiąże $, daje zamianę matów. 

Mat przygotowany na dowolny ruch $ zwiększa się po wsię- 

pie i podobnie jak w nrze 254 posiada charakter poprawio-. 

"nej obrony. Takie powiększanie gier jednej figury należy do 

praktycznych sposobów uzyskiwania większej ilości matów - 

zamiennych. | 

Ale linia może mieć jeszcze większe znaczenie w kon- 

strukcji: może być oto dominującym motywem przy zamianie 

matów. Kilka przykładów wskaże nam na rozmaite ujęcia i kon- 

cepcje. Niekiedy chwyt konstrukcyjny występuje bardzo wy- 

raźnie, w innych wypadkach wykrywamy go dopiero po szcze- 

gółowym zbadaniu pozycji. Zamiana linii na linię okazała się 

wyjątkowo wdzięczną koncepcją. Bardzo prosto i przy tym 

„oryginalnie ujął zamianę linii holenderski mistrz J. Hartong 

w ciekawej dwuchodówce ni 259, 

259%. J. martong 

Tydschrnift v. Ned. Sch. 
M. 192% 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Maty przygotowane: W = 2. Wgjt, Gg2 2. Wat, Gi2 

2. Sg5ż, Gh2 2. Hhlt, $ "9 2. Wd3ć, gS, gh5 2. Wf5*. Przygo- 

towanie tworzy interesującą całość, widzimy kilka prostych 

motywów strategicznych, jak blokowanie, przesłonę a nawet 

szach białemu królowi. Wolne linie d oraz pozioma pierwsza 

i piąta spełniają dużą rolę. Wstęp nie jest łatwy do .znale- 

zienia, na 1. Hf1? czarny ma jedyną obronę Wh$! Wszystkie 

biaie bierki grają w sposób zupełnie zadowalający. Wstęp 

1. d4! zamyka linię W, a otwiera linię H zamieniając dwa 

maty: Sio2. Hdst i Gi2 2. Sd2t (a nie: 2. Sgt, pole e3). 

(|. gotowane maty. 6 ©» 2. fóż, S ©>2. Gcót i eż 2. Hd3t. Het- 

„skośnej w baterii. Obie linie są zastawiońe czarnymi bierka- 

stała wyraźnie, szczególnie w wariancie po 62, właściwie 

zmienił się nie tyle, mat, ile dystans: matowania, co teoria 

„Uważa za zamianę mata: Rozszerzenie obron czarnych po Gao 

zasadza się na znanym sposobie podwójnego atakowania 

    
% 
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Inne maty bez zmianv. 

Zamiana linii białych figur stanowi główny chwyt kon- 
strukcyjny, właściwie nie tyle zmienił się mat, ile matująca 
bierka. O wiele bardziej.jinteresujący jest wariant po G/2. 
Otwieranie linii H zwolniło pole d2 dia S$, nic więc dziwnego, 
że pojawia się możliwość innego mata. Przepiękne natomiast 
jest obalenie gry przygotowanej przez zwolnienie podwójnie 
atakowanego pola e3. Piękna dwuchodówka, chociaż z małą 

ilością zamiennych gier. 

260. M. Wróbeł . 
„| nagr. ex ae: Zadanio- 

wiec 1944/t 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Jeszcze wyraźniej uwydatnia się żnaczenie linii jako środka 

konstrukcyjnego w nrze 260. Prosta pozycja zawiera trzy brzy- 

man gra fa dwu ważnych liniach trzeciej poziomej oraż na 

mi, zdawałoby się, że H nie może opuś ścić swego stanowiska. 

Wstęp 1. Hhól rozbraja baterię i przychodzi na dwie nowe 

linie zastawione przez te same czarne bierki. G =» 2. Hdót 

(zamienny), Ge7 2.. Sbó* (zwiększony, blokowanie) i e2 

2. Hdż* (zamienny), czyli trzy maty zamienne w bardzo eko- 

nomicznym układzie. Zamiana. dwu linii przeprowadzona zo--
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pola dó, co po Ge7 pozwala $c8 na 'metowanie, a tego nię 

było. przed. wstępem. 

Mat 

w 2 posunięciach 

„261. M. Pfelfter 

Mecz Dańia—Polska 1933 

  

Terhat Warszawskiego Koła Problemistów wysunięty. w me- - 
czu brzmiał: «Przedstawić w.zadaniu typu „biały gra” uwolnie- 

nie białej figury, przynajmniej z jednym matem zamiennym, . 
oprzy:. „czym wstęp wyklucza wiązanie białej bierki». 

Ten bardzo „trudny kompleks tematyczny przedstawia pro- a 

blem nr 261 w bardzo ładnej formie. Przygotowanie składa się 

z kilku matów: Gm 2. Wd7t, Sg — 2. Wtót, Sc ro 2. e5Ż, $d4, 
e5 2. -Hc7t (uwolnienie H). Widzimy więc, że linia siódma 
pozioma oraz pionowa c stanowią. podstawę przygotowania. 

- Wstęp 1. WCc7! zamienia dwa maty: $e5 2. Hc5:. (blokowa- 

nie) i Sd4 2. Hg3 dwukrotne uwolnienie H i dwa maty za- 
mienne. Konstrukcyjny pomysł opiera się na zamianie siódmej 

„poziomej na linię c, co wymieniło pole €7 ma c5. Motyw, 

często używany w zadaniach «biały gra», można by określić . 

następująco: jest pole, na którym biała figura matuje przed 

wstępęm; we wstępie biały stawia na tym polu. „własną figurę, - 

ce powoduje: zamianę matów. Najczęściej oba <hwyty poja- 

wiają się razem, chociaż można je kombinować z innymi spo-. 
sobami technicznymi. 

| Najbogatsze możliwości żamiany matów daje wielce róż- 

"rodny. motyw. zamiany pól; możemy. wykryć kilkanaście po- 

dejść od niezwykle prostych do złożonych rekordowych kom- 

pozycji. Zbadajmy choćby dwuchodówkę nr 262. - 
* Bardzo prosty pomysł; maty przygotowane: Kd4 2. 'Gf2+, 
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262. H. NV. Tuxen 

1 wzm żaszcz Good 
comp. 1820 

  

    " Mat 
w 2 posunięciach 

     

    

Kf4 2. Gd2t i d4t 2. Sd5t! (trzeba efiwytać pole f4, gdy czarny 
zablokował wolne poie..d4). 

Wstęp 1. -Gg3! zabiera pole f4, a oddaje. d2, ta zamiana 
wolnych pół przebudowuje maty. d4t 2. Śc4ż! (trzeba łapać” 
wolńe pole d2), nadto niat dodany Kd2.2. Gf4ż. Chwyt kon- 

„ strukcyjny bardzo wyraźnie wskazuje, że zamiana wolnych pól 
jest wystarczającym motywem przy zamianie matów. Właści- 
wie po szachu oba maty na;c4 i-d5 są aktualne, o różnico- 
„waniu stanowi-wolne pole królewskie. 

| Najułubieńszym sposobem deformącji matów jest oddanie 
wolnego pola królewskiego, jak to mieliśmy w zadaniu nr 
254. Zwykle powoduje ono daleko idące . zmiany, nie licząc 
lego, iż sam wstęp zyskuje na jakości. 

263. H. D'O. Bernard 
wzm. zaszcz. Chegs Ama- 

teur XII 1918 

Mat *, 
w 2 posunięciach 

  

Ten „ekonomiczńy problem posiada żywą grę przygotowa- 
"ną: W ©2. Hb5ż, Wc5 2. Sbąż (blokowanie) i f4:2. He4t. 
Wstęp 1. Sb8! oddaje królowi pole c5 i zamienia dwa maty: 
Wc5 2. Heóż i. 14 2. HhSrt, Mat t dpdany występuje: po Kc5 
2.. Heót.. |   
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Zastanówmy się nad sposobem realizacyjnym, co się stało 

z chwilą wykonania wstępu. Biały wymienił wolne pole c5 

za podwójne zaatakowanie pumktu có. Wiedy po f4 biały 

może łapać pole c5 mając trzymany punkt có, podobnie rzecz 

wygląda po biokowaniu na C5. „Krótko mówiąc, mamy tu do 

czynienia ze swoisią wymianą pola c5 na có. Sposób prze- 

prowadzenia różni się. jednak od chwytu zastosowanego 

przez iuxena. 

Odmiennie pojąt rolę wolnego pola Schiffmann w nrze 

264. 

264.7. A. Śchiffmann 

| nagi Wesiejn Morning 

News 1929711 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Zadanie posiada 4 maty przygotowane: $d7 2. Seśt, Seć 

2. $f7$ (blokowania), c5 2. He7ż i d4 2. Het (otwieranie 

linii). Piony ać i a7 są potrzebne, aby uniknąć dualu po c5 

2. Hbóż, piony gó i h7 ograniczają ruchy Si8 i białego króla. 

"Natomiast para a5—a4 nie jest potrzebna w przygotowaniu 

i to jest jedyna drobna słabość tej kompozycji. 

Wstęp 1. Hd2! oddaje wolne pole c$ i dlatego stoi pion 

3, aby po Kc5 matować 2. Hb4F. Wszystkie maty przygoto- 

wane zostają zamienione: $d7-2. Sted$, Seć 2. Sge4F (blo- 

kowania i mat ze -związaniem piona), c$ 2. Hd5$ | d4 2. Hdd, 

czyli cztery rnaty zamienne i jeden dodany. 

Chwyt konstrukcyjny bardzo prosty: oddanie wolnego pola 

„ w zamian za wiązanie czarnego piona. Maty gotowe na blo- 

* kowanie ulegają „deformacji, gdyż trzeba chwytać zwolnione 

pole c5. Nastąpiła więc wymiana pól e8 i f7 na e4. Dodatko- 

WYM motywem jest zamiana linii skośnej. a5—C7 i poziomej 
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piątej na pionową da, co jest zresztą organicznie połączone 

z głównym motywem konstrukcyjnym. Ten. sposób stosowano 

często przy zamianie. większej ilości matów, gdyż zezwala on 
„ha stosunkowo ekonomiczną budowę zadania. 

. 265..7. Czarnecki 

Ii nagr. Gazeta Polska 

1934 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

To chyba najlepsze zadanie warszawskiego kompozytora 
wprowadza rozszerzenie znanego nam chwytu konstrukcyj- 

nego. Przygotowanie ogranicza się do trzech gier: sf 

Ż. Hd3$, a3 2. GbS* | cb4 2. Wcóń. 
Wstęp 1. Sb5! oddaje dwa pola królowi, a a Śnie 

po raz drugi atakuje pola c3 i d4, a więc sposób, jaki mie- 

liśmy w nrze 263, tylko w zdwojeniu. Następuje zamiana wszy- 

stkich matów: $ o 2. He4$, s3 2. HbZt, ch4 2. Hd4f oraz dwa 

dodane jawią się po Kb4 2. Hc3* i Kd5 2. Heót. . 
Przypatrzmy się teraz roli figur i pól. Czarny Sf2 atakuje 

„pola d3 i e4, z których jedno potrzebne jęst w przygotowaniu, 

drugie po wstępie. Równocześnie w grze Sf cv nastąpiła wy- 

- miana poła c3 na b4. Obrona cb4 opuszcza pole, na którym 

biały zamatuje, znowu wykorzystanie podwójnego atakowania 

pól zamiennych. Natomiast mat przygotowany nie występuje, 

gdyż dotąd podwójnie atakowane pole bS zostało częściowo 

zwolnione; w. tej odmianie jako uzupełnienie mamy chwyt 

. który nazwałbym zamianę podwójnie atakowanego pola. Trzeci 

wariant po a3 przynosi znowu wymianę pola d4 na b4 w ana- 

logiczny sposób co pierwsza gra. Możemy więc stwierdzić, 

że podstawą konstrukcji jest oddanie dwu wolńych pół na 
podwójne zaatakowanie drugiej pary pól. Temu pomysłowi 
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podporządkowane są drobniejsze mótywy konstrukcyjne po- 
„dane w analizie. 

- Zanim przejdę do bardzo popularnego chwytu, jakim jest 
zamiąna podwójnie atakowanego pola, pozwolę sobie przed-. 

. stawić bardzo piękny problem wybitnego mistrza J. A. Śchiff- 
manna, który poza koncepcją strategiczną odznacza się zde- 

- cydowaną linią archiięktoniczną. Chwyt: ten, znany nam już 
z rozdziału pt. «Szachy białemu królowi», nazwałbym zamianą 
pola na baterię. Pomysł ten mieliśmy ' w dwuchodówce nr 143, 

tutaj z pewną zmianą pojawia się, w zadaniu nr 266. 

266. 3. A. Schiffmann 

HI nagr. L'Echiquier 1928. 
Ma: 

w 2 posunięciach 

  

Bardzo ładnie pomyślany problem o następującym órzygo- 
towaniu: S —2. Heóż, b4 2: abdt C1H, S$ — 2. Hc1$, Jasne 
jest, że H nie może opuścić pola cl; próbę zamatowania 
przez 1. Hh1? paruje czarny ruchem Se4l | 

| Wstęp 1. He3! opuszcza ważną linię szóstą - d pole mato- 
wania có, Teraz występują rozszerzone maty: $ — 2. He5$ (za-- 

- mienny), $e4i 2. Wdóż! (Goethart, zwiększony), $d5 2. We4$ 
_ (blokowanie, zwiększony) i $d7 2. .Wd7ę (zwiększony). Czyli . 
„dowolny ruch $, w przygotowaniu rozszczepił się. na zasadhni- 
cze posunięcie i trzy poprawione obrony, dając w sumie cztery 
maty zamienne. 

Pozostałe dwa maty są bez zmiany. Przed. grą para biało- 
czarnych pionów g3'i gą jest zbędna, w. rozwiązaniu zaś 
pion g4 zabiera S$ ważne pole i chroni przed. nierozwiąza|- 
nością. Konstrukcyjnie pomysł przeprowadzono prosto, za- - 
miana punktu có na „baterię daje zawsże dobre rezultaty,     
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szczególnie jeśli używamy jednej . czarnej figury, a CO za tym 
idzie — zwiększonych matów. 

Strategicznie koncepcja zupełnie samoistna,. przeprowa- 
dzenie mata Goetharta w typie «biały gra» nie należy dó 

przeciętnych. Wykorzystanie figur w obu częściach kompozycji 
. « zadowalające, stosunkowo najbardziej pasywny w grze jest 
-.$a7, ale i on odgrywa pewną rolę w wariancie b4 2, ab4rk, 
broniąc punktu b5. 

Odsłona linii białych figur stanowi bardzo często « OŚ stra- 
iegiczńą i konstrukcyjną dwuchodówek «white to playy. Ten 
motyw spotykamy w zadaniach nr 258, 260, 261, czarny odsła- 
nia białą bierkę; która atakuje pola królewskie, względnie 

linie matowania. W takich wypadkach najczęściej pojawiają 
się maty zwiększone, a pokazowym przykładem takiego ujęcia 
jest kompozycja nr 266. 

Dotychczas omówiliśmy kilka zasadniczych chwytów. kon- 
strukcyjnych, kolekcję ich powiększy często stosowany motyw 
zamiany podwójnego. atakowania pola. Wyjątkowo prosto 

_ przeprowadza ten pomysł dwuchodówka nr 267. 

267. G. Guidelli 
IV neagr. Good Comp. 

1917 

Mat” 

"w 2 posunięciach 

    

- Maty przygotowane: -'W'.2. Sb7$, Wbó 2. Gb4$ i bąż 
2. $bc4%. Jasne jest, że biały król nie może się poruszać 

„ze względu na piona, zaś po 1. Kd4? nastąpi Wd8! ze zwią- 
zaniem S$. Wstęp 1.:Ga4! zezwala na dwa szachy białemu 

królowi: bśt 2. Sdc4t i baśj 2. $bc4ż. Reszta matów bez 
zmiany. 

W. pozycji przed wstępem pole a4 jest podwójnie. atako- 
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- wane, a pole b5 tyłko raz przez Sdó, dlatego po szachu inter- 

weniuje Sb2. Po wstępie następuje zamiana podwójnego ata- 

kowania pola oraz mat zwiększony, który stanowi blokowanie, 

jako szkodliwość czarnego ruchu. 
Ten chwyt konstrukcyjny, bardzo: często i z doskonałymi 

wynikami stosowany, pozwolił na zbudowanie ekonomicznej 

„pozycji. Figury w obu członach zadania użyte są celowo, Sza-. 

chowanie zaś dodaje wartości, a raczej stanowi treść kombi- 

nacji strategicznej. 

Mat 

w 2 posunięciach 

268. L. $. Penrose 

ł nagr.” Good Comp. 1917 

  

To niezwykle bogate. i artystyczne zadanie amerykańskiego" 

kompozytora posłuży nam jako dalsza ilustracja omawianego - 

chwytu. Przygotowanie składa się. z kilku dobrych wariantów: 

-Hb5 2. Hclż, Wb4 2. Hb4t, Sa mu 2. HoZt, Sg m 2. Set, b5 

2. Het i d2 2. HfiF. 

Wstęp 1. Se/! przeobraża zupetnie sytuację. Przyjrzyjmy 

się teraz wariantom Hb5 2. Hhb5t (zamienny), Wb4 2. Heiż o. 
(blokowanie, zamienny), Sg. 1 2. Wid (zamienny), b5 2. Wet 
(zamienny) i d2 2. He4t (zamienny). W sumie pięć matów 

zamiennych przy bardzo żywej grze. | 

Łatwo zauważymy, że chwyt konstrukcyjny, ten sam co 

w pracy nr 267, wzbogacony jest kilkoma dodatkowymi moty- 

wami. | | | 
W przygotowaniu pole b4 jest podwójnie atakowane, po 

„wstępie wymienia się na póle b5. Równocześnie następuje 

otwarcie linii Wf5 i pedwójne zaatakowanie poła d5; tutaj 

mamy wymianę pola matującego (e3) na podwójne atakowa- 

nie -punktu d5.   
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Zamiana pola b4 na b5 sprowadza deformację trzech za- 
sadniczych matów . Hb5, Wb4 i d2, przy czym po d2 koniecz- 

ność łapania poła b4, względnie b5 uważam za kapitalny po- 
_ mysł. Wariant $g = zbudowany wedle starej recepty: oto 

czarny $ ma. w swym zasięgu dwa pola ejś i f4, jedno z nich 

potrzebne jest w przygotowaniu, drugie w aktualnej grze. 
Wariant po b5 motywuje się zupełnie prosto otwarciem linii 

białej W. 

Samo wykonanie dwuchodówki, pomimo masywnej pozycji, 

odznacza się elegancją i polotem. Nadmierną ruchliwość figur 

ograniczono w sposób prosty, są właściwie tylko dwie paty 

pionów na linii a i g. Najmniej jasnym punktem konstrukcji 

jest pion c7, który chroni przed ubocznym rozwiązaniem 

"1. SC7. 

Równie interesujący pomysł zawiera problem nr 269 

Hertmanna, wybitnego znawcy zadań typu «biały. gra». 

269. 8. Hertmann 

1 nagr. Brit. Chess Mag. .i 

1926 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

"Przyjrzyjmy się przygotowanej grze: Hg4 2. Wądż, Ggź 

2. Sg3$, S$ — 2. Weśń | S$d2j 2. Sd2*. Białe figury są wyko- 

rzystane wystarczająco. Wstęp 1. Sf3 przesłania linię białej W, 

co powoduje zamianę matów: Hg4 2. HeśF (groźba, aktualna 
tylko na to posunięcie, zamienny), 6G6g3 2. Sg5* (zamienny), 

S$ © 2. Hd3t (zamieńny), $dzt 2. Sfdźt. (zamienny) i Se5 

2. He5: (zwiększony), czyli pięć matów zamiennych. 

. Konstrukcja problemu bardzo interesująca, choć nie wolna 

- od usterek: odnosi się to do Sf1, który po wstępie jest figurą 

, zupęłnie nieekonomiczną i mógłby być zdjęty z. szachownicy. 
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Przesłona Wf3 wprowadziła $ na dominujące stanówisko, 
skąd atakuje trzy ważne pola d2, e5 i g5, przy. czym na e5. 

powstaje podwójnie atakowany punkt, który po Śco zwólni H 
od pilnowania. Poza tymi dwoma motywami konstrukcyj jnymi 
zastosowano jeszcze jeden znany, w wariancie Ggg. Czarna 
figura atakuje dwa pola, jedno przydaje się w przygotowaniu, 
drugie -po wstępie. Nastąpi ia więc w konsekwencji; zamiana 
roli figur, prace wykonywane przez Sf1 przejął Sh2. Prócz tego 
autor wprowadził motyw odsłony białej: figury po Sw, spoty- 

- kany w wielu pracach typu «biały gra». . 

To byłyby najważniejsze chwyty konstrukcyjne pr zy zamia-: 
nie matów. Jeżeli je zbierzemy, otrzymamy następującą listę: 
1) zamiana wiązania czarnych figur, 2) zamiana linii, 3) za- 
miana wolnych pól, 4) oddanie połą za baterię, „względnie 
podwójne atakowanie innego punktu, 5) zamiana podwójnie 

. atakowanego pola, 6) przesłona linii białej figury. 

Skoro już w. ogólnym zarysie znamy podstawy konstrukcyjne 
problemów ««biały gra», zastanówmy się trochę nad tematyką. 

- „Oto należy stwierdzić, że właściwym tematem tych zadań jest 
zamiana matów, wszystkie inne elementy. strategiczne nie za- 
stąpią zamiany, mogą tylko uzupełniać i powiększać wartość 
pracy. . 

Trudno jednak przypuścić, żeby wielkie zdobycze okresu 
„Good Companion, względnie: motywy białej kombinacji, nie 
wywarły wpływu na naszego pupilka. Wprawdzie chłopię oka- 
zało się bardzo trudne do prowadzenia i niepodatne: na 

- wpływy, ale, i tak możemy zarejestrować sporo dwuchodówek, 
„które wprowadzały nowomodne wymysły do konserwatyw.- 
"nego zadania. - 

Przemycenie - 'koncepcji strategicznej zadań groźbowych 
nie: przychodzi łatwo, powstają duże trudności: konstrukcyjne - 
i techniczne, szczególnie: przy bardziej skomplikowanych te- 
matach, jak półzwiązanie czy uwolnienie białej figury. W przęd- 
stawionych dwuchodówkach spotykaliśmy już strategię obrony 
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czarnych, chociażby niepełne półzwiązanie w nrze 254, uwol- 
nienie białej figury w nrze 261, szachy białemu królowi w nrach 
262 i 267 oraz mata Goetharta w nrze 266, nie licząc. prostych. 
elementów jak blokowanie. 

Teraz chcę podać kilkanaście problemów o zdeklarowanej | 
tematyce. Zobaczymy, jak należy podchodzić do tych kwestii, 
by nie wzbudzić nieufności tych staroświeckich, dobrze Wy- 
chowanych zadań. Defiladę rozpocznie sławne zadanie nr 270. 

270. L. Penrose 

t nagr. London, Observer 

1920-—21 

Mat 

w 2 posunięciach 

Przygotowanie: Wgż 2. Git, Gg2 2. Hezż (Grimshaw 
i uwolnienie), Wgżł 2. Sg3t, d2 2. Gc2+ | e2.2. Sd2+. Wstęp 
1. Kh5! oddaje wolne pole f5 i równocześnie uwalnia białego 
H. Te dwa momenty zamieniają trzy maty: Wg2 2. Hf3t, Gg2 
2. Hg4f (zamienne, Grimshaw), e2 2. Hd5$ (zamieńny) oraz 
dodany Kf5 2. Hf4t (ze związaniem piona e5S). Treścią kompo- 
zycji będzie zamiana jednej pary Grimshaw na inną, przy czym 
motywem konstrukcyjnym jest zarówno oddahie pola jak 
i odejście spod związania, co stanowi" podstawę wariantu 
e2 2. Hd3Ę. 

Najwięcej kłopotów przysparza kompozytorom wykarzy- 
stanie figur w złożonych kombinacjach. W jakim celu stoi Ghó? 
Okazuje się niezbędny w przygotowaniu po Wf1 2. Heżt, 
a w grze po e2 2. Hdzt broni pola f4. WdS spełnia ważną 
rolę trzymania punktów d3, d4 i e5. A czarne bierki? Para 

d6—d7 ogranicza swobodę ruchów jWd5, pion f6 spełnia 
podwójną rolę broniąc pól e5 i g5; w konsekwencji trzeba 
było postawić i piona f5. Wreszcie $c7 oprócz pilnowania W, 

Z 23    
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wystarczyłby na to biały pion c4, atakuje. pole eć w wariancie 

dodanym. 

271. H. D. O'Bernard 

i nagr. Grantham Journal. 
Mat 

w 2. posunięciach 

  

Niezwykle piękna kompozycja; przygotowanie Ś$có 2. Sećt, 

$c4 2. Sd3t, te same maty występują po bó i b5. c1H 2. Hh2+, | 

e2 2. Hcit i f5 2. e5ż (blokowanie). W przygotowaniu mamy 
nie znany nam dotąd temat. Haó stoi w centralnej pozycji, skąd 

broni pól d3 i e6. Takie stanowisko figury, która nie może się - 
ruszyć nie oddając jednego ż dwu pól, na którym biały ma- 

| tuje, nazywamy ogniskiem. Piękny wstęp 1. Wdl! otwiera li-- 

nię H i zajmuje pierwszą.poziomą. Równocześnie niweczy 

białą baterię, czynną w przygotowaniu. Teraz zamieniają się 
główne maty: $cć 2. Hfót, Sc4 2. Wfi+ nowe ognisko z inny- | 
mi matami oraz trzeci mat zamienny f5 2. He5+. Po 1. dó na- . 

stąpi Hc4! z zajęciem howego punktu ogniskowego. 

Jakiż tutaj mamy chwyt konstrukcyjny: zajęcie dwu linii 

"w zamian za opuszczenie baterii i podwójnie atakowanego 

pola e4. Po wstępie Sc5 nie może matować ze względu na - 

pole e4, rolę jego spełniają H i W. Ognisko należy do tema-- 

tów, które często opracowywano w zadaniach «biały gra», 

w kompozycjach bowiem groźbowych nie daje ono dosta- 
 tecznego efektu. | 

Jeszcze jedno zadanie na temat ogniska. Przygotowanie: 

Sf7 2. Sc4t, Sgó 2. Sg4t, Sh « 2. Gf2f, de2, d2 2. Hd2f 

Wstęp 1. Sf4! oddaje królowi wolne pole, co prowadzi do 

zamiany trzech matów: $f7 2. Sd5+, Sgó 2. Sg2+ (nowe ogni- 
sko, zamienne maty), Sf2 2. Gd2+! (blokowanie, zamienny)       
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i Sgź 2. Sg2ż (zwiększony, ale mat ten sam co po Sgó) oraz 

mat dodany po Kf4 2. Gdz. 

©. BL mia "l, | 

272. €. Promisio _ | 2. | j A; 2 
na r oston ranscript 2 2 IŻ I gr. Boston Tra a Soria: 

| zAB sa 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Konstrukcja zamiany matów: opiera się na dwu momentach: 

1) oddanie wolnego pola, ważne dla ogniska, i 2) zamiana 

„podwójnie atakowanego pola f2 na e2. Wykorzystanie figur 

dobre, Se5 po wstępie gra tylko w jednym wariancie, bo deż 

2. Hd2f broni pola f3. Natomiast niepotrzebny w przygotowa- 

niu biały pion h2 może naprowadzić na myśl oddania królowi 
pola f4. W sumie wartościowa kompozycja, choć ze względów 

artystycznych pierwszeństwo należy oddać nrowi 271. 

Mat 

w 2 posunięciach 

273. H. D. O'Bernard 

1918 

a 

  

Przyjrzyjmy się, przygotowanym matom: W © 2. Heó+ 

i Wd3t 2. Gd3+. Na 1. Gaó? nastąpi Wbó!, zaś na H lub wb3 

pat. Wstęp 1. $e4! daje zamianę linii. Teraz ożywa czarna : 

wieża. Waż 2. ba3+ (zwiększony), Wc3 2. bc3* (zwiększony), 

Wwbą 2. b3ż, Wb5 2. bąt! (nie bż+? pole d3) i Wb2 2. Hb2* 

(wszystko maty zwiększone). W sumie pięć matów zamien- 

nych tworzy dobrze nam znany temat białe pickaninny, czyli 

23*
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maksimum ruchów pionem. Temat ten mieliśmy już w zada- 
niach nr 9 i 69. Rzadko kiedy tak wyraźnie występuje rola 
chwytu konstrukcyjnego — zamiany linii na linię, co powo- 
duje rozszczepienie się dwu matów przygotowania na 6 gier 
po wstępie. Jednak w obu członach dwuchodówki Sd2 jest 
bierką najzupełniej pasywną i nieekonomiczną, zamianę ma-- 
tów powoduje nie tyle aktywność tego skoczka, ile pasyw- 
ność, czyli masa, w tym wypadku szkodliwa dla białych. Cały 
dowcip wstępu polega na przerzuceniu tej masy na odpo- 
wiednią linię. | 

Zresztą motyw pickaninny wyjątkowo łatwo daję się prze- 
prowadzić w typie «biały gra», szczególnie jeśli użyjemy 
jako tematowych figur czarnej W i białego H. Demonstruje 
nam to problem nr 273a S$. Hertmanna (wedle -Lewmanna) 
«Die Schwalbe» XII 1928 18[3p2p1/5P2K1/3WP3/5k2/1p1w1P2J 
1P1P4/1H2S2S/. 

Przygotowanie W a. 2. He4t lub 2. Hf5*. Wstęp 1. Hel 
sprowadza H na nową linię Wć3 2. dc3ek, We3 2. deżż, Wd4 
2. d3%, Wd$ 2. dż, nadto jeszcze dwa maty zwiększone 
Wd2 2. Hd2+ i WI3 2. Hc4t. | tutaj chwyt konstrukcyjny leży 
w zamianie linii białych figur. . , 

Zadań «biały gra» z szachami białemu królowi znamy. Spo- 
ro, jeden z tematów pierwszego meczu Węgry-—Polska po- 
lecał wykonać taki problem. Prócz tego mamy specjalny arty- 
kuł E. Goldschmidta: «Szachy jako nowy mat w zadaniach 
«biaty gra», publikowany w październiku 1933 r. w czaśo- 
piśmie problemowym «Die Schwalbe». W jaki sposób można 
przeprowadzić temat szachów przy użyciu kombinacji linio- 
wej, i to w typie «white to play», poucza nas dwuchodówka 
nr 274, | 

Przygotowanie: $d « 2. Wd5Sż | poprawiona obrona Sb5 
2. Sb7d, Se 2. Wczę, có, cdó 2. Hbóż. Wstęp 1. Gf3! otwiera 
linię szachowania oraz uwalnia 'pole e4. "Występują teraz dwa 
piękne zamienne maty: S$da t 2. Sed (zamienny, temat B) 
i poprawiona obrona Sh5ł 2, Sóe4ti (zamienny, w stosunku 
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274. W. Hebelt 

I nagr. Mecz węgry 

Połska 1935 

1 temat 

  

Met 

w 2 posunięciach 

    

   

do pola d5 wtórna obrona Somowa, w odniesieniu do punktu 
có zneutralizowana przestona). Inne maty pozostają bez 
zmiany. 

Wprowadzenie kombinacji liniówej do tak tradycyjnych za- 
- dań jak «biały gra» nie należy do rzeczy łatwych, mamy sto- 
sunkowo niewielką ilość tego rodzaju osiągnięć. Konstruk- 
cyjnie zadania z szachem można wykonać względnie prosto, 
gdyż szachowanie daje nam automatycznie zamianę mata 
w tych wypadkach, gdy dopiero wstęp naraża: białego króla. 
Chwyt konstrukcyjny to znane nam otwieranie linii białych fi- 
gur i czarnych w aktualnej grze z równoczesnym uwolnie- 
niem poła, na którym biały zamatuje. 

278. A. ©. White 
„ł! naegr Good Comp. iV 

1918 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Skomplikowany mechanizm problemowy z bogatą grą przy- 
gotowaną. Wgś, Gf4 2. Hf4ż, Wf3 2. ef3+, Wes 2. Hez$, Wd3t 
2. edt, Gg3 2. Heżż, Ge5 2: Weśtż, Wd5 2. Gd5ż, Wdą 
2. HYS, Weć 2. Sc5t, ale na Wda 2. Gd5* i $chk | Ggó 
2. Ggót. Wstęp 1. Kc3! zamienia tylko linię wiązania oraz 
podwójne atakowanie pola, zamiast e3 — punkt d4. Ten ruch 

* 
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wahadłowy przeobraża trzy siatki matowe, a mianowicie: Gg; - 

2. Sc5t (zamienny, uwolnieńie), We3 2. Hf5* (zamienny, blo- 

kowanie) i Wd4 2. Hd4$. Dwuchodówka pomyślana jest.z praw- 

dziwym rozmachem, autor mniej troszczył się o szczegóły tech- 

-niczńe, pozostawił duale w aktualnej grze, np. gź 2. Scht 

i Hfdf, Wcó 2. Hd4t i 2. Gd5t. Niewątpliwie są to defekty 

organiczne, które niełatwo będzie usunąć, o ile w. ogóle: jest . 

to możliwe. Sam pomysł jednak zaleca się tak piękną strate- 

gią, że możemy wybaczyć drobne usterki. 

Uwolnienie białej figury w zadaniu «biały gra» stanowiło 

dla mnie przez długi okres czasu wielką niewiadomą. Skompo- 

nowałem wtedy około 15 dwuchodówek, by ustalić pewne 

normy konstrukcyjne. Doszedłem do przekonania, że prakty- 

cznie najiepszym ujęciem jest zastosowanie wahadłowego 

wstępu, jak w nrze 275. Jeszcze wyraźniej występuje ten 

chwyt w pięknej pracy Larsena. 

276. K. A. K. Larsen 

| nagr. ex ae. Mecz 
Dania—Polska 1933 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Przygotowanie: H «© 2. Ha5$, e4 2. Hg3+ (uwolnienia), S «o. 

2. Wcó$. Wstęp 1. Hf5! wprowadza H na nowe linie: Hhó, 

f6 2. Hd7$, Heć 2. Hf8$ i e4 2. Hf4* (trzy uwolnienia i zarazem 

maty zamienne). O ile się nie mylę, jest to rekord uwolnień 

w zadaniach «white to play». 

Konstrukcyjnie zadanie .na dobrym poziomie; jak przeko- 

nałem się wielokrotnie, najwdzięczniejszą figurą do uwalniania 

jest biały H. W ogóle dalekobieżne bierki najłatwiej dają nam 

maty zamienne, wystarczy bowiem wykonać wstęp związaną 

figurą, a już wskutek zmiany dystansu mat ulega przeobraże- 
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niu, choćby po e4 w nrze 276. W każdym razie w tym temacie 
bodajże jedynym chwytem konstrukcyjnym jest zamiana linii 
i posługuje się nią większość znanych mi zadań. 

277. M. Wróbel 
Il nagr Simay-Molnar 

Memorial 1939 

Mat | , 

w 2 posunięciach 

  

Przygotowanie obejmuje pięć rozmaitych matów: S$e2 

2. Sg5+, Sf3 2. Hfó- (uwolnienie), We8 2. West, Sc 2. Heżt 

„i 16 2. Wfót. Osią przygotowania jest odsłaniana linia bia- 

łego H. Wstęp 1. Hd3! przeprowadza bierkę na nową linię, 

co powoduje zamianę dwu głównych matów: Se2 2. We5t! 

(temat B) i Sf3 2. Hf5t! (uwolnienie). 
Dwuchodówka należy do rzadkich realizacji; ota,po wstę- 

pie powstaje nowe zadanie typu «biały gra»: ze wstępem 
1. Hc3! i tak w nieskończoność. 

Bezwzględnie najtrudniejszym tematem do "zrealizowania 

w tym typie zadań jest pełne półzwiązanie i dlatego nie-' 

wiele. problemów zdołało w sposób artystyczny przeprowa- 

dzić kombinację. | | 

278. C. Promislo 

3 wzm. zaszcz. 8. Kon- 

gres Ameryk. 1921 

Mat 

"w 2 posunięciach 

  

Trudno sobie wymarzyć bardziej ekonomiczną pozycję 
-z trzema matami przygotowanymi: Sb « Ż. Hc8$, Sd7 2. Hgst  
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i Sd © 2. Hd5t (trzy gry pełnego półzwiązania). Bazą kon-. 

strukcyjną są dwie linie: d i ósma pozioma. 

. Wstęp 1. Hc7! sprowadza H na nowe linie; następuje za- 

miana dwu matów: $d7 2. He4F i Sd- 2. dS+, trzeci po Sb © 
2. Hc8F bez zmiany. Znowu półzwiązanie pełne gra trzy razy. 

Klasyczny w swej prostocie problem. , 

Zamiana linii oto chwyt konstrukcyjny tej pracy; po wstępie 

decydują linie pionowa c i skośna b8-——h2. Ograniczenie ru- 

. chów białych figur zupełnie niezwykłe, po 1. Wbó następuje 

pat. Osiągnięcie takiego rezultatu przy 9 tylko bierkach na 

szachownicy należy uznać za wyjątkowo szczęśliwy wypadek. 

Równie ciekawa jest praca nr 279. 

279. K. A. K. Larsen 

| nagr Good Comp. IV 
1921 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

Przygotowanie: dół 2. cdó$, eć 2. Hcóż (pełńe półzwią- 
zanie) i Gb7 2. Hd7*. Unieruchomienie białych figur pomy- 

słowe. 1. Ke4? Gb7! ze zwięzaniem H. 1. Kd4? Kf4? e5łfi 

1.-K15? dótł 1. He4? d5! bez mata. 

Wstęp 1. Sd8! oddaje wolne pole królowi: dóf 2. Hdóż, 

eć 2. Seśż (pełne półzwiązanie i dwa maty zamienne), Kd8 

2. Hd7t (ze związaniem G mat dodany). Słabością zadania * 

jest dual bo Gb7 2. Hb7$ i Hd7t oraz zupełnie nieekono- - 
miczny w grze $a4, potrzebny tylko w matach przygotowa-| 
nych. 

Chwyt konstrukcyjny wydedukujemy łatwo, będzie nim 
oddanie wolnego pola w zamian za podwójne atakowanie 

punkłżu b7. * 

    
w 
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Wreszcie, co należy do rzadkości, możemy czynić próby. 
zamiany nie tylkó matów, ale i tematu; powiedzmy, uwolnienie 
w przygotowaniu zamieniać na szachy białemu królowi w aktu- 

alnej grze, względnie kombinować inne złożone motywy. Za- 

dań tego rodzaju jest bardzo niewiele, jedno podaje nam 

diagram nr 280. 

280. M. Wróbel 

i nagr. Magazinet 1931 

_ Mat 
w 2 posunięciach 

  

Złożony kompleks ideowy; maty przygotowane przeprowa- 

dzają pełne półzwiązanie. e3 2. de3+, f3 2. Sgfśż. Inne gry: 
Gb2 2. GbZ+, Gc3 2. dcjź, Gd w 2. Seżż, Sfa 2. Wdóż. Ten 

bogaty zespół matów ulega dalszemu zwiększeniu w grze 

„aktualnej. Wstęp 1. He2! zamienia półzwiązanie czarne na 

białe wiązanie H i uwolnienia. e3 2. Wd5t, 15 2. Het! (uwol- 
nienie, dwa maty zamienne), G w 2. Hegż (uwolnienie, zamien- 

ny), 6c2 2. $c2z$ (zwiększony) oraz dwa maty dodane: Ge2ł 

2. Se2$ i gą 2. Hed! (uwolnienie). W sumie cztery maty za- 

mienne i dwa dodane, a co ważniejsze, że należy mówić o ża- 

mianie nie tylko matów, lecz i tematu. | 
Konstrukcja, pomimo skomplikowanego pomysłu, bez za- 

rzutu, wszystkie figury są konieczne zarówno w przygotowaniu 

jak i w grze. Chwytem konstrukcyjnym jest wprowadzenie H 

ma dwie nowe linie oraz podwójne atakowanie pól c4 i dZ. 

To powoduje zamianę .dwu matów po e3 i Gc2. 
Różnicowanie matujących posunięć po f3 2. He3% (a nie 

2. He4f?) oraz g4 2. He4t* (a nie 2. He3*) połega na wyłę- 
„czeniu białych figur oraz opuśzczeniu pola, na którym biały 
zamatuje. 
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Równie trudne do wykonania są zupełnie współczesne 
_ tematy z repertuaru kombinacji liniowej, czy unikania duali, 
natomiast mechanizm «wtórnej groźby» bywa często wdzię- 
czną formą, jak wskazuje choćby zadanie nr 277. Niewiele 
stosunkowo dwuchodówek opracowało strategię matującego 
posunięcia w typie «biały gra». Do najlepszych zaliczam kom- 
pozycję Neukomma. 

281. J. R. Neukomm 

| nagr. Simay-Molnar 

i Memoria! 1939 
Grupa C 

Mat - 

w 2 posunięciach 

  

- Konkurs poświęcony .pamięci Simay-Molnara poza sekcją 
. ogólną przewidywał grupy specjalne: meredith i dorabiani: 

figury, we wstępie. Dwuchodówka Neukomma wyzyskuje grę 
"piona ,zarówno w przygotowanych matach jak i w grze. 

'Na dó, lub d5 2. c8Ht. Wstęp 1. c8S! d6 2. Hhzt! (nie 
2. He7$?) i d5 2. He7£! (nie 2. Hh37), czyli czynne — czę- 
ściowe unikanie duali; funkcję dodatkową stanowi kolejne 
uwalnianie czarnych figur. 

Chwyt konstrukcyjny polega na zamianie punktu c8 na 
podwójne atakowanie pola e7. Budowa pomysłu bardzo pro- 
sta i poprawna, dual przed grą 2. c8Ht i c8G+ nie ma więk- 
szego znaczenia. 

W ten sposób omówiliśmy najważniejsze tematy oraz: spo- 
sób ich transponowania na typ «biały gra». Naturalnie, można 
by jeszcze pomnożyć liczbę przykładów, ale uważam podany 
materiał za wystarczający. Teraz jeszcze należy powiedzieć 
parę słów o kompozycjach z wieloma matami zamiennymi. 

S$. Hertmann do tej klasy zalicza dwuchodówki od 4 matów 
zamiennych. Ale są co prawda nieliczne realizacje, które osią-. 
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gnęły5 i 6 matów zamiennych. Rekord wynosi 7 matów za- 

miennych i nie sądzę, aby prędko został pobity. 

Rewię zadań rekordowych rozpocznie piękna praca we- 
gierskiego mistrza Hertmańna nr 282. | 

282. S$. Hertmann 

|! nagr. Chemnitzer 

Wochensch. 1920 

Mat 

w 2 posunięciach    
Przygotowanie składa się z następujących manewrów: 

W © 2. Gd5$, Sc 2. Hdzęt, $e © 2. Hc3t, G— 2. SbóF 

i Gc5 2. He5+. | 
Wsięp 1. Scó! oddaje pole d5 królowi. Sporawdźmy aktualna 

grę: W — 2. Wbą* (zamienny), $c - 2. Hb3t (zamienny), 
.'$d3 2. Heć* (rozszerzony, blokowanie), $e © 2. Hd4f (za- 
mienny), Gc5 2. Wc5+ (zamienny) oraz mat dodany Kd5 

2. Hećt, razem pięć matów zamiennych i jeden dodany. 

Konstrukcja bardzo charakterystyczna dla naszego typu: 

zadań. Autor zastosował kilka chwytów konstrukcyjnych: 

1) oddanie pola, 2) zamiana podwójnego atakowania pola 

(d4 zamiast d3), 3) otwarcie linii białej figury, co powoduje 

jeszcze jedno podwójne atakowanie pola b4 i bz. . 

Rola czarnych figur tradycyjna; zauważymy, że mają one 

po dwa pola matowania pod obstrzałem i tak: S$c1 pola b3 

i d3, Se2 punkty c3 i d4, z których jedne potrzebne są w przy- . 

gotowaniu, drugie po wstępie. -Niezwykle charakterystyczny. 

wariant Wg « należy do popularnych manewrów; odsłona 
białej figury, która w przygotowaniu matuje; we wstępie uwal- 

-niamy pole, po czym występuje inny mat. Zadań operujących 

tym motywem jest sporo, chociażby dwuchodówka tego sa- 

mego autora nr 282 a S. Hertmann 1. pochw. «Revista de Sah»  
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1926 [1884g/552/1Ws2kPH/8/1p1p2Gp/1K1p1P1P/2pwg3/2G1W3/ 
1. Se5l. Prosimy o dokładne zanalizowanie tej kompozycji . 

| wynałezienie chwytów konstrukcyjnych, dobrze nam zresztą 
znanych. Przekonamy się wtedy, że konstrukcja obu zadań 

"posługuje się podobnymi motywami technicznymi, chociaż stra- 
tegia i układ są odmienne. 

Następna rekordowa dwuchodówka o 6 matach zamien- 

nych oprócz samej zamiany przynosi jeszcze dodatkowo inne 

motywy strategiczne, co na ogół rzadko się zdarza w kompo- 

zycjach o większej ilości matów zamiennych. 

283. M. Wróbel 

6 pochw. L'Echiquier 1930. 

Mat 

w 2 posunięciach 

  

- Bardzo ekonomiczny problem z trzema matami przygoło- 

'wanymi: W © 2. Hh2ż, Wg8 2. Hg8+ i S « 2. Segżf, Wstęp 
1. Hb7! stwarza białą baterię. Przypatrzmy się teraz ruchom 

'Wg3 — Wf3 2. Hist, Wg4 2. Wiąż, Wg5 2. WISŹ, Wgć 2. Wiót, 

Wg 2. Wf7Ż | Wg8ł 2. Wfeż; w sumie 6 matów zamiennych. 
Bnalogiczne ruchy czarnej i białej bierki nazywamy opozy- 
cją, oprócz tego występuje motyw — szach białemu królowi. 

Chwyt konstrukcyjny bardzo wyraźny, jest nim zamiana linii 

i sformowanie białej baterii. Natomiast doniosią rolę spełnia 
biały król. Najpierw nie dopuszcza do dualu w przygotowaniu: 

wg8 2. Hg8* (a nie 2. Hh2*? z powodu związania). Następnie 

szachowanie należy tu uznać za motyw Ściśle konstrukcyjny, 

gdyż inaczej po Wg dowolny ruch Wf3 dawałby mata. 

'Rekordowe osiągnięcie przedstawia ńam dwuchodówka 

nr 284. ' 

  

BIĄŁY GRA ' j "365 

284. ©. Promisio 

i nagr Boston Transcript 

1919 

Mat, 

w 2 posunięciach 

  

Przygotowanie: Hf8t 2. HfeF, Hg7 2. Wg7ż, Sb — 2. Sdót 
i Se” 2. He7*. Po Hh5 i Hf4 występuje dua! 2. Hfst i 2. Hh5*. 

Wsięp 1. Hf5! tworzy baterię i zamienia 7 matów: Hist 

2. Gdat, Hg7 2. Gg7* (zamienne), Hfó 2. Htó*, Hgó 2. Hgót, 
Hg5 2. GgS*, Hh7 2. Hh7:: (maty zwiększone), $c « 2. We7ż 

_(zamienny). Po Hf4 i Hh5 utrzymuje się dual, co często się 

zdarza w rekordowych zadaniach. 

Chwyt konstrukcyjny bardzo wyraźny, jest nim zamiana 

podwójnie atakowanego pola f8 na baterię z równocze- 

stym podwójnym atakowaniemi pola f6. Ten system, o którym 

wspominałem również w rozdziale pt. «Szachy białemu kró- 

- lowi», dopuszcza liczne duale, które tkwią organicznie w pO- 
zycji i nie dają się wyeliminować. 

— Na tym kończę omawianie zadań typu «biały gra» i zarazem 

w, ogóle dwuchodówki. Przypuszczam, że omówiony, przeze 

mnie materiał okaże się wystarczający i da pojęcie o współ- 

czesnej dwuchodówce, o tematyce i łączeniu motywów 

Równocześnie wszędzie, gdzie to było tylko możliwe, po- 

ruszałem kwestie konstrukcyjne, niezwykle ważne nie tylko 

dla kompozytorów, ale i dla miłośników problemistyki, gdyż 

dają one wgląd w istotę zadania szachowego. Teraz tylko 
życzyłbym sobie, aby ten podręcznik o dwuchodówce okazał - 

się przydatny szerokim rzeszom problemistów i stał się za- 

czątkiem wielkiego rozwoju sztuki zadaniowej w Polsce.  
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