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PIĘKNA DWUCHODÓWKA (oraz dodatek) 
 

Miniaturę poniższą poznałem jako pracę wybitnego arcymistrza rosyjskiego Aleksandra Kuzowkow wyróżnioną  
I nagrodą w Memoriale W. Brona, zorganizowanym przez pismo Wiestnik Problemista w roku 1991,  

 
Mieczyslaw ZALEWSKi 

1 pochwała Szachy 1972  
2059 Szachy XII 1972 

 
#2                                           (4+3) 

 

 
 
 
1...We4 2.Hd6# 
1...Ge5 2.Hc4# 
 

1.Hf5? ~ 2.e3# 
1...We4 2.Hc5# 
1...Ge5 2.Hd3# 
1...Wh3! 
 

1.Sc3! ~ 2.Sb5# 
1...We4 2.H:e4# 
1...Ge5 2.Hb6# 

Idealna technicznie realizacja trzyfazowego tematu Zagorujki przy pomocy tylko 7 bierek z 6 matami tematycznymi i dwoma 
dodatkowymi w groźbach zasługuje na najwyższe uznanie, stanowi bowiem najlepsze zapewne ujęcie takiej zamiany w całej 
literaturze światowej. Z lekkim twórczym niepokojem podziwiałem osiągnięcie Kuzowkowa, ale zdumienie wywołał fakt, ze 
pozycje tę przed ponad 18 laty opublikował Polak Mieczysław Zalewski. Zadanie wyróżniono 1 pochwałą w konkursie 
miesięcznika Szachy. W werdykcie naszego pisma zaskoczyła mnie opinia sędziego, uzasadniająca tak niską pozycję 
znakomitej, moim zdaniem, dwuchodówki: 

 

„Problem niezbyt oryginalny, gdyż obrazy matowe identyczne jak w miniaturach W. Speckmanna 
("Schach-Echo" 1961) i F. Guilbota („Thémes-64” 1960). Te miniatury nie dają jednak zamiany 
trójfazowej, jaką osiągnął autor.”  
L. Szwedowski Szachy VII 1973, s.320]. 

 

Oto zadanie, na które powoływał się sędzia. 
 

Werner SPECKMANN 
2379 Schach-Echo 1961 

 
#2             b) Sa8→h1           (4+3) 

 

 
 
a) 1.Kb3! ~ 2.Wd3# 
1...d5 2.Hf4# 
 1...Ge5 2.Hd3# 
 

1.He6? Sb6! 
 

b) 1.He6! ~ 2.Wc4# 
1...d5 2.He3# 
1...Ge5 2.Hc4#   
 

1.Kb3? Sf2! 

Szablonowa zamiana matów w 2 wariantach w formacie: próba – rozwiązanie z przestawieniem obu faz w bliźniakach. 
Dwuchodówka wielokrotnie antycypowana. Oto jeden z „przodków”: 
Nazir MANSUROW, 1510 Problem 01/1960: 8/8/4b3/4Q3/2k3r1/1R6/1K4p1/8. #2. 1.Ka3? Wg3! 1.Hd6!  
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Fernand GUILBOT 
539 Thémes-64 17 01/1960 
46 Album FIDE 1959 -1961 

 
#2                                           (5+2) 

 

 
 
 
 
1...W:d5 2.Hc2# 
1...Wd4 2.H:d4# 
 

1.Se3! ~ 2.Hb4# 
1...W:d5 2.H:d5# 
1...Wd4 2.He7# 
1...Kd6 2.He7# 

W drugim przywołanym zadaniu po wstępie zwalniającym pole czarnemu królowi następuje zamiana 2 matów w układzie: 
przygotowanie – rozwiązanie. Mat po 1…Wd4 w grze realnej przypomina się po 1…Ge5 w zadaniu Zalewskiego. 

Nie podzielam opinii sędziego deprecjonującej w gruncie rzeczy osiągnięcie mistrza Zalewskiego. 
Istotnie w omawianej dwuchodówce mamy „cytat” z #2 Speckmanna czy Mansurowa, mamy jeden podobny, choć nie 
Identyczny, mat z zadania Guilbota, ale mamy też nową trzyfazową całość z 8 matami (warianty tematyczne + groźby)!  

Wszak dodanie tylko jednego cennego mata wzorowego w zadaniu czeskim czy jednego wariantu tematowego w problemie 
strategicznym lub zwiększenie o jedną ilości gier zamiennych zgodnie z powszechnie przyjętymi kryteriami oryginalności to 
wystarczające powody do uznania samodzielności kompozycji. A wzbogacenie o jedną fazę z pełną grą to z pewnością 
wyższy jej stopień! 

Na koniec jeszcze jedna refleksja. Zadania wyróżniane WH czy pochwałami często „przepadają”, bo przegląda się głównie 
te nagrodzone. I tak było w tym przypadku. Jedna z najlepszych polskich dwuchodówek w historii była pominięta nawet w 
Polskich miniaturach!  

 
Mieczysław ZALEWSKI 

139 Szachy IX 1973 

 
#3                                            (5+2) 

 

 
 
 
1.Kh1! tempo 
1...Se1,h4 2.Gf4 S:f3 3.Sf2# 
1...Sf4 2.Sg5+ A K:g3 3.Ge1# B 
1...Se3 2.Ge1 B ~ 3.Sg5# A 
 

Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na skromną z pozoru miniaturę. Ograniczony materiał: skoczek i goniec przeciwko 
skoczkowi na skraju szachownicy nie rokuje obiecująco. Popatrzmy więc. Po wstępie odejścia skoczka stwarzają dwie 
możliwości 2.Gf1 i 2.Gf4. Trzeba więc jedną z nich wyeliminować: po 1…Se1 2.G:e1 pat, a po 1…Sh4 – 2…S:f3 i nie ma 
3.Sf2; po 1…Se3 – przesłona (2.Gf4?); po 1…Sf4 2.G:f4 pat, a 2.Ge1- 2…Se6! Ciekawe unikanie duali. Ponadto 
przestawienie białych posunięć AB – BA i trzy różnorodne maty wzorowe! 
Godna zapamiętania trzychodówka! 
 
15 czerwca 2022           Waldemar Tura 


