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Світова антологія шахопоезії
Віктор Капуста, Андрій Фролкін 

Тайлори: родинна шахопоема творилася… 130 років!
Заявка на включення до Книги рекордів  Гіннеса

   Шановне панство — прихильники поезії та шахів! Маємо честь презентувати новий 
твір для поповнення українськомовної антології світової шахопоезії, яку поступово укла-
дає група ентузіастів. Ідеться про поему «Шахи: різдвяна маска» (“Chess: A Christmas 
Masque”) англійського автора Луїса Тайлора (Louis Tylor), що побачила світ далекого 

1888 року в лондонському видавництві “T. Fisher Unwin” [8], а 
нещодавно перевидана  в Сполучених Штатах Америки видав-
ництвом “Kessinger Publishers” (2010 р.) та низкою інших книж-
кових видавництв. Саме ці перевидання стимулювали сучасний 
інтерес англомовних читачів до напівзабутої шахопоеми — 
солідного тексту на 112 друкованих сторінок. Та в нашій статті 
цей твір одержить несподіваний розвиток за участю авторового 
онука, відомого ветерана британсь-
кої шахової композиції Кріса Тайлора 

(Chris Tylor), якому, до речі, щойно виповнилося 86 років. Проте 
зберігатимемо інтригу до свого часу… 
   Нагадаємо: історія  шахопоезії нараховує понад тисячу років. 
Правда, сам термін увійшов у вжиток лише наприкінці минулого 
століття з легкої руки українського поета, проблеміста, професо-
ра філології та, що найприкметніше, шахопоета Анатолія Мой-
сієнка. Він визначив шахопоезію як вид творчості, що синтезує 
в собі власне поетичне і шахове начала. Шахопоезія як творчий акт передбачає шахо-
во-композиційну основу образно-текстової структури [3: 248]. 
   За суворого підходу, до цього виду візуальної поезії відносять у першу чергу твори, 
що складаються з поетичного тексту і шахової задачі, етюду або фрагмента цікавої ша-
хової партії. Згодом у ході дискусії було слушно запропоновано віднести до шахопое-

тичної творчості й той поетичний доробок, в якому  вербальна 
шахова образність (без наявності діаграми) служить важливою 
творчою домінантою. Подаємо перелік лише окремих художніх 
ознак шахопоезії: суцільна шахова метафора, образ-шахівниця, 
шахопоетичний центон (тобто включення в описовій формі чи 
у вигляді діаграми з розв’язком до поетичного тексту шахової 
композиції іншого автора, як правило, не посилаючись на ньо-
го), шахопоетичний образ у координатах усього книжкового про-
стору [2: 30—32]. Не будемо втомлювати читача продовженням 
цього ряду. Але зазначимо, що на час появи «Різдвяної маски» 
Л. Тайлора описувана нами традиція уже мала в своєму активі 

низку таких видатних творів світової літератури, як поеми «Шахнаме» Фірдоусі (Х ст.), 
«Хосров і Ширін» та «Іскандер-наме».

Луїс Тайлор

Кріс Тайлор

титульна сторінка першого 
видання поеми.
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   Нізамі Гянджеві (ХІІ—початок ХІІІ ст.), алегорична поема «Мова птахів» Алішера На-
вої (1499 р.). Серед європейських набутків Луїс Тайлор міг знати поему співвітчизника 
Вільяма Джонса «Каїсса», що набула неабиякого поширення в 50-ті роки ХІХ ст. [4: 145]. 
Шахову позицію популярної в добу Відродження триходової задачі в описовій формі 
включає до своєї поеми «Шахи» польский поет Ян Кохановський (1564 р.). З нею Тайлор 
навряд чи зустрічався, зате міг бути обізнаний з відомою поемою «Гра в шахи» італійця 
Марка Віди (1513 р.), перекладеною та виданою десятки разів різними мовами і яка, як 
вважають дослідники, справила вплив на Кохановського. До речі, на думку легендарного 
британського історика шахів Г. Мaррi, Віда першим використав термін «башта» на позна-
чення тури, після чого ця назва закріпилася в західноєвропейських мовах. А в англійсь-
кій традиції фактичний аналог башти — зáмок, як підкреслює Маррі, часом вживається 
замість терміна «рух» (тура). [6: 51]. У Тайлоровому творі саме Зáмок стане помітним 
персонажем. 
   Луїс Тайлор  у «Різдвяній масці» не протиставляє себе виробленій на той час тради-
ції розвитку образу-шахівниці. Проте прагне бути досить самостійним і переконливим у 
художньому дослідженні обраного матеріалу. Він не замикається в рамках осмислення 
шахів як моделі життя. Йому, здається, є ближчою розширена формула людської гри, 
запропонована Вільямом Шекспіром через персонажа комедії «Як вам це сподобається»: 
«Увесь світ — сцена,/ А всі чоловіки й жінки — лише гравці;/ Вони виходять на сцену і схо-
дять з неї,/ І одна людина водночас грає кілька ролей». (Подаємо в нашому підрядному 
перекладі) [7: 32]. 
   Л. Тайлор, котрий не був професійним поетом, усе ж відважився на такий сміливий 
лірико-епічний крок. Як повідомляє в листі до авторів цієї статті його онук Кріс, дід Луїс 
Тайлор (1837—1905) походив з родини підприємців та промисловців, яка розвивала свій 
бізнес неподалік Лондона. Заснував фірму Луїсів дід Джон Тайлор (1756—1818). Згодом 
сімейну естафету підхопив Джонів син Джозеф (1782—1852). Не втратив підприємниць-
кої жилки й онук Луїс. А Луїсів син Макс (1875—1969) та онук Кріс обрали інший життєвий 
шлях. Хоча продана Тайлорами родинна фірма 1977 року встигла відзначити 200-річний  
ювілей! Луїс Тайлор був знаний у рідному краї ще й тривалою самовідданою благодійні-
стю: надавав допомогу сім’ям шахтарів. Крім того, він знаходив снагу і час писати книжки, 
серед яких осібно стоїть поема «Шахи: різдвяна маска». 
   З опорою на онукові коментарі та зауваження робимо екскурс у саму поему, котру сучас-
ному читачеві сприймати не так просто через надто віддалені життєві реалії. Але чистота 
помислів, релігійно-пацифістський настрій, цікаво підмічені деталі наближають нас і до 
історичних подій, згадуваних у поемі, і до обстановки різдвяного вечора — чарівної пори, 
коли людей і сьогодні відвідують піднесені емоції. Не без інтересу ми вслуховуємося в хо-
рові співи, де висловлюються моральні переконання автора, в часом задовгі наративи чи 
розлоге моралізаторство в стилі філософських поем минувшини; прощаємо розмитість 
думки, коли, як слушно зауважує в листуванні онук Кріс, «важко визначити та підсумувати 
позицію якогось конкретного персонажа» або коли певні сюжетні лінії обриваються на 
півслові, відсутній чіткий розподіл на розділи.
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   Однак постежимо за розвитком колізії. У пролозі поеми  розповідається різдвяна леген-
да. Мовляв, той, хто заснув на самоті в ніч перед Різдвом і прокинувся перед північчю, 
може спостерігати, як оживають-олюднюються предмети. Саме така пригода трапилася 
з героєм поеми Еріком. Він просинається під звуки дзвонів і співи колядників: «Славімо 
Господа різними голосами…». Ерік бачить, що на шаховому столику, за яким він непоміт-
но заснув, розбираючи зіграну кимось матчеву партію, фігури раптом заворушилися. Ерік 
далі аналізує гру, і відтепер сприймає білих і чорних не стільки як фігури, скільки як уо-
соблення Добра і Зла. Проте у фіналі партії напружена неприязнь між  фігурами зникає. 
Фігури, пішаки та колядники (за вікном) підхоплюють цю тему у хорах з приспівом «Коли 
настав кінець грі/життю». Ерік білим віршем виголошує монолог «Є гра у надрах гри». 
(Переклад уривків поеми тут і далі виконаний співавторами статті).
    ЕРІК:
Є гра у надрах гри: не тільки чорні
В борні із білими, а й Зло — з Добром. 
В фігурок-лордів тут своя мораль,
А в пішаків — своя. Так і з людьми:
Нуртує в кожнім правда і неправда. 
Одним, чий жереб легший, все сприяє:
Обов’язки виконують охоче.
А ті, на кого тисне повсякденність,
В полоні інших прагнень — мати волю.
На терезах у розуму і тіла
Хитаються дві шальки рутинерські:
Піднесеність шляхетства — нижчість 
рабства.
Що праведники Божі скажуть нам?
Не переможе правда крок за кроком?
Як звичка подолає злий інстинкт, 
Більш людяною стане враз Людина?
Життя не тільки праця і розвага —
Стежина дальня в стрічне майбуття.
Де лорди-лицарі? Де ті джентльмени?
Сьогодні є хоча б один такий?
Сучасна гра без правил з хибним слідом 
—
Цілком не те, що є на шахівниці.
Гравці у підступах перемагають,
Їх ненасить приводить до корони. 
Хто ж завтра зцілить шахівницю світу
Стратегією Миру і Життя?
[8: 16—17].

     Дія поеми наразі переноситься на Землю
Обітовану. Цю історію розповідають Ли-
цар (Кінь) Білої Королеви, Єпископ (Слон) 
Білої Королеви, Єпископ і Лицар Чорної 
Королеви. У хрестовому поході якийсь 
Лицар потрапив до полону, не витримав 
випробувань і зрадив свою віру… Ерік дя-
кує оповідачам, але вважає, що цій історії 
«бракує присмаку нинішньої повсякден-
ності». Хор шахових фігур співає про те, 
що сприймає власне життя як сон. Тим ча-
сом Ерік вислухує історію про іншого бран-
ця, переказану Зáмком Чорного Короля. 
Генерала конфедератів часів громадянсь-
кої війни у США полонив противник. Однак 
до нього поставилися не як до ворога, а  як 
до брата. 
   А далі — факт з біографії самого автора, 
поданий вустами Лицаря Білого Короля. 
Поет роздумує про власну смерть після 
того, як втратив 15-річного сина, котрого 
здолала невиліковна хвороба. В дію всту-
пає Хор чорних фігур. Він закликає злих 
духів знайти гарну людину (героя), довести 
її до руїни і поглянути, що було б з нею, 
«якби Бог існував...». Кріс Тайлор вислов-
лює припущення, що тут йдеться про ад-
мірала Нельсона. На це прозоро натякає 
і Чорна Королева, яка виступає фактично 
від імені адміралової коханки леді Гаміль-
тон: «Я велика — я жила, кохала, правила, 
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як королева…» А втім, не будемо прощатися з цим драматичним персонажем і обіцяємо 
зустріч з Чорною Королевою в кінці статті… Сюжетну ініціативу перехоплює Біла Коро-
лева, переповідаючи від свого імені чи від імені британської королеви Вікторії (не цілком 
зрозуміло!) п’ять історій зі Святого Письма. Ерік при цьому мовчить, а Хор шахових фігур 
виголошує римованими ямбами тези й антитези — фактична кульмінація поеми.  

   ХОР ШАХОВИХ ФІГУР:
   ТЕЗА
Одне і те ж? О ні! Невпинний плин
Буттям, якщо потік не висох.
Ні звуком, ані поглядом одним 
Медово не вгамуєш пристрасть.
Фантазії не довго тішать:
У завтра звуть, та спогади миліші.
Одне і те ж? О ні!

В час мудро-молодий, коли Людина
Природу кликала на бій,
Їй буйно-дикі сили безупинні 
Несли життєву віть мерщій. 
Той час минув — сирий, як глина, — 
Любов і ненависть Доцільністю поглинув.

Одне і те ж? О ні! В лихих традицій
Завжди  отруйне джерело. 
Покайся — тропарем тобі проститься,
І не суди, що віджило. 
Іди! Пиши свої псалми — 
Омиєш руки чистими слізьми. 
Одне і те ж? О ні! 

   АНТИТЕЗА
Завжди одне і те ж: лиш Слово вічне.
Не в формі сила — в глибині, 
Крізь шторм чи бурю люту як покличе —
Озвуться гори й неземні. 
На силу Слова покладемся. 
В минулому, майбутнім, сьогоденні 
Завжди одне і те ж. 

Не блякнуть з часом мудрі застороги:
Не битви бійся більше — хабаря,

Мов засідки в пітьмі серед дороги.
Це ворог дикий по тобі вдаря. 
Подумав: Сили Зла вже мертві —
Вони ж, сховавшись, будуть далі перти.
Завжди одне і те ж?

Завжди одне і те ж: при згадці Зла 
Співець псалмів громи пожбурив.
Нараз за ним завіса відійшла —
Постав суфлерів шерег на котурнах.
Читай частіше між рядків,
Молись за грішних Богу й поготів:
Завжди одне і те ж.

   ТЕЗА
Завжди на самоті: де ворог, друг?..
Подбає кожен сам за себе. 
Хтось має зиск від праці наших рук —
Не заплатив, як так і треба. 
Чи ворога притиснути до брами?
Чи піддобритися дарами?
Завжди на самоті. 

І довго будемо вести дебати?
Пощо найбільш слабкому примус?
Він влітку мусить власне збіжжя жати, 
Що сіяв у дощі під зиму. 
Рука, яка бере, — вразлива.
Рука, яка дає, — щедроти злива, —
Завжди на самоті. 

Завжди на самоті: в Житті і Смерті.
Хоч мріємо ще процвісти. 
У пристрасті й у стримові уперті
І вірим трохи простоті. 
Життя стрічаємо, як вийде,
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А Смерть свою зустріти ми повинні
Завжди на самоті. 

   АНТИТЕЗА
Нікóли не на самоті: стривай !
Збратався світ, рушаючи в дорогу.
Ціну за добрі справи не складай,
Подякуй всім за допомогу.
Не примирися із гріхами,
Бо перемоги Смерті ждуть над нами
Ніколи не на самоті. 

Відчуй, як віра переходить в віру:
Про ближніх і неближніх дбай,
Ти міряєш когось — тебе хтось міря, 
Завершенням свій день сповняй. 
Охопить душу мир Господній — 
В Любові сплинеш завтра чи й сьогодні.

Ніколи не на самоті: у пустку 
Лиш підеш без поводиря. 
Ісуса біль у вічність пустить,
Як призове Небесного Царя.
Тому і ми, у мить останню 
Сповиті Силою Його, в чеканні
Ніколи не на самоті. 
[8: 95—98].

   Напруга дії поволі спадає. Білий і Чор-
ний Королі обмінюються довгими спічами, 
викладаючи свої погляди на шахи і життя. 
Чорний монарх начебто мимохідь завів 
мову про можливість зміни шахових пра-
вил. А що ж Білий Король? Чи вірить він 
у переміни на краще? У певний момент 
читачеві здається, що той, розгублено мір-
куючи про реальність і сон, людське життя 
і шахову гру, з певною надією дивиться в 
майбутнє. Ось фрагмент його промови.

   БІЛИЙ КОРОЛЬ:
Коли б навчитися терпіти й ждати,
То кожен би з нас мав зірковий шанс
Єдиним ходом величі додати,
Коронувавши пішака в свій час.

У нас, як у людей? І ні, і так.
Програв? Осмисли: помилився де?
Аналізуй-но: від невдачі — вспак.
Урок до досконалості веде.

А людям? Не бракує благодаті?
Чи похибки і втрати всі збагнуть?
Їм партію удруге не почати.
Не гра в любов — життя в них на кону.
[8: 101].

   Після виступів Королів Ерік помічає, 
що видіння тьмяніє; фігури уповіль-
нюють рухи. Й, аналізуючи заключні 
ходи матчевої партії, він раптом ро-
зуміє, що чорні, здавалось би, у нічий-
ному фіналі могли форсовано виграти. 
Та виграш чорних сил не означає для на-
шого героя перемоги Зла. Обмірковуючи 
цю маленьку несподіванку, Ерік чує го-
лос невидимого Ворога (аналог нечистої 
сили?), що пропонує йому сховати фігури 
у шахівниці, а потім наказує самим фігу-
рам: «Додому! До вашої скрині, мовчазним 
і темним буде ваше місце, безглуздим ваш 
спокій». Сюжетний поворот в дусі знаме-
нитого рубаї Омара Хайяма. Щоправда, в 
оригіналі у персидського мудреця йшлося 
все-таки не про шахи. А ось його перший 
європейський інтерпретатор британець 
Едвард Фіцджеральд (1859 р.) у загадко-
вих ляльок помітив шахові риси, які в на-
шому прозовому перекладі з англійської 
прочитуємо так: «Це все картата дошка 
ночей і днів, де доля людьми, як фігурами, 
грає: Здійснює туди й сюди ходи, i мати 



6                                                   Проблеміст України, №2(60), квітень-червень 2019                                     
і побиття фігур, І одну за одною складає назад у скриньку (шахівницю)» [5]. Не хочеться 
й на мить засумніватися, що Тайлорова ремінісценція з Хайяма випадкова. На момент 
виходу його поеми Фіцджеральдові інтепретації набули широкої популярності і перевида-
валися багато разів. Причому, наведений нами рубаї мав кілька варіацій. Наче вступаючи 
в прямий творчий діалог з Хайямом—Фіцджеральдом, Тайлор подає заключну репліку 
Еріка:  «“Мовчання і темрява” — о ні! А мова і світло через всі мої дні. О друзі, а тепер: 
“На добраніч”».
   Та фінальну крапку в обсервованій шахопоемі ставити рано. Нагадаємо її назву в ори-
гіналі: “Chess: A Christmas Masque”. Авторового ж онука звати Chris. Збіг-панторима? Ні! 
Закодована символіка. Ім’я Кріса, який має народитися майже через чотири десятиліття 
після написання поеми, приховано в заголовку дідового творіння як передбачення твор-
чого зв’язку поколінь. І онук відгукнувся на символічну пропозицію, склавши під впливом 
слова талановитого пращура задачі, що гарно вмонтовуються в текст шахопоеми. У на-
шій розвідці вперше друкуємо одну з них — кооперативний мат за три ходи.* В ній онук 
скористався «підказкою» з монологу Чорного Короля, котрий допускав можливість змін у 
грі — змін правил ходів, завдань чи мети ортодоксальних шахів, наче пророкуючи в не-
далекому майбутньому широкий розвиток шахових задач на зворотний і кооперативний 
мати та казкових жанрів композиції. Луїс Тайлор, без сумніву. інтуїтивно відчував, що у 
його шахову добу зароджується щось нове, яке бере початок від манускриптових кіпер-
ганей (1273 р.) [1: 501], кооперативних пошуків німця Макса Ланге, а затим  американця 
Семюела Лойда (з другої половиини ХІХ ст) [4: 173], від першої в шахах казкової фігури зі 
знаменитого рукопису “Bonus Socius” («Добрий товариш», ХІІІ ст.) [1: 501] Отже, в задачі 
Кріса Тайлора починають чорні і, символічно в пацифістському дусі шахопоеми об’єд-
навши зусилля з білими фігурами, допомагають поставити мат… собі. Завдяки Тайло-
ру-молодшому тут маємо нову (обіцяну!) зустріч з Чорною Королевою, що «жила, кохала, 
правила, як королева», але під кінець її залишили «вмирати в канаві, немов собаку»:

(a) 1.sxe3+ uc4 2.sxc5+ ud3 3.sxh5 qxh5#
(b) 1.sxc5+ ud3 2.sxe3+ uc4 3.sxh6 qxh6#.
   Так завершилися поневіряння Чорної Королеви. А 
наявність у задачі ще й усіх восьми білих піхотинців 
символізує спів Повного хору білих пішаків.
 На нашу думку, відтепер у родинної шахопоеми є 
два автори — Луїс та Кріс Тайлори, дід та онук, що 
об’єднали мистецькі зусилля на відстані 130 років. 
Випадок справді унікальний. Начувайся, Гіннесе!

   1.Басистый М., Василенко А., Владимиров Я. и др. Словарь 
терминов шахматной композиции. — Киев: 2004. 

   2.Капуста В. Шахові образи в поетичному контексті // Наукові записки. — Випуск 117. — Серія: Філологічні 
науки (мовознавство) — Кіровоград: 2013.
   3.Мойсієнко А. Поетика шахової задачі. Шахопоезія // Мойсієнко А. Філологічні студії. — Умань: 2015.
   4.Шахматы: Энциклопедический словарь / Гл. ред. А. Е. Карпов. — Москва: 1990.

Chris Tylor
Original

H#3  (b) wPh5>h6   11+5
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   5.FitzGerald E. Rubaiyat of Omar uhayyam [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.poemhunter.
com/poem/the-rubaiyat-of-omar-khayyam/ 
   6.Murray H. J. R. A Short History of Chess / With chapters by B. Goulding Brown and H. Golombek — Oxford: 1963.
   7.Shakespeare W. As You Like It [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
https://books.google.com.ua/books?id=5NDCAgAAsBAJ&pg=PA31&dq=Shakespeare+you+like+it&hl=ru&sa=X
&ved=0ahUuEwiSxqX- 4JLfAhWsiIsuHUInDzQQ6AEIPjAD#v=onepage&q=Shakespeare%20you%20like%20
it&f=false
   8.Tylor L. Chess: A Christmas Masque. — London: 1888. 
___
      * Для найбільш допитливих читачів і втаємничених аматорів композиції наводимо ще одну оригінальну 
задачу онука, додану ним до дідового тексту. Виконана вона у казковій формі шахів “All-in Chess” («Шахи за 
участю всіх»), яку Кріс Тайлор винайшов у 1976 році. Ідея цієї задачі-мініатюри на кооперативний мат за чотири 
з половиною ходи справді узгоджується з основною ідеєю поеми: чорні та білі фігури практично одна сім’я. 
Короткий виклад казкових правил “All-in Chess”. Кожна зі сторін при своїй черзі ходити може замість ходу 
власною фігурою зробити хід фігурою суперника. При ході фігурою протилежної сторони її короля можна по-
ставити під шах – або ходом самого короля, або ходом зв’язаної фігури убік з лінії зв’язки. Після того, як одна зі 
сторін зробила хід без взяття фігурою з поля X на поле Y, інша сторона на наступному ході не може повернути 
цю саму фігуру на її попереднє поле, тобто X.
     Chris Tylor
      Original All-in Chess: H#4½ 

1...bue6 2.wuf3+wuf4 
3.bud5 bud4+ 4.bud3 wue5 
5.wud6 bud4#.

    Казковий фінал                    
казкової задачі:

    Евгений Фомичев, почти международный гроссмейстер
КАК Я НЕ СТАЛ МОЛДОВАНИНОМ

   Июнь 1987-го. Мне, выпускнику химфака нижегородского политеха, пора покидать alma 
mater. У меня – 4-й средний балл по курсу, выше только у девчонок-зубрил, (а кому они 
нужны?), и, соответственно, у моих ног  по распределению (выбирай – не хочу!) – весь 
бывший Союз, включая «солнечный» Магадан.
   Но лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме, а посему для адепта 
шахматной композиции более притягательными казались Вильнюс (Е.Леун), Днепропе-
тровск (В.Руденко), Кишинев (А.Иванов). В конце концов размер зарплаты взял верх и 
я направился в самый южный город священной триады, где предстояло работать на 
аттестованной должности в криминалистической лаборатории МВД Молдавии.
   Увы, почетный караул из сусликов, оглушенных ревом двигателей самолета и вытянув-
шихся по струнке вдоль ВПП аэропорта Кишинева, не предвещал ничего хорошего. Май-
ор-кадровик МВД Молдавии озабоченно почесал репу. И было от чего. Какой-то мудак 
(МудАк = мудрый академик!) продублировал закрытую годом ранее заявку…
   Пока я решал извечные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?», Альберт Иванов 
предложил прошвырнуться в композиторскую Мекку СССР – Одессу-маму, тем паче не-
далеко – всего-то около 4 часов на дизеле. Сказано – сделано. 
    И вот мы уже в гостях у Юрия Марковича Гордиана. Море, пляж, многочасовая прогул-
ка по историческому центру «жемчужины у моря» (пока А.Иванов отправился по каким-то 
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своим делам), воспетому Бабелем, Куприным, Ильфом-Петровым и прочими «акулами 
пера», в компании друга человека породы «дворпинчер» (по определению самого Ю.
Гордиана)…
   Разумеется, поговорили за жизнь, сверили часы по творческим воззрениям. Они ока-
зались весьма близкими. До зарождения  полноценного творческого союза оставались 
считанные недели, тем более, что на первых порах мне не хватало техники, особенно в 
киперганях.
   Кстати, читатель может лицезреть нас на фото, сделанном 5 сентября 1987 г. Только 
что стартовал фестиваль по композиции в г.Бровары Киевской области, слева направо: 
Ю.Гордиан, А.Иванов (с хлебом-солью), Ваш покорный слуга. Ну, а в сторонке (Боже, как 
давно это было!) – Марк Басистый и Анатолий Слесаренко.
   Когда А.Иванов вернулся, от нас уже сбежала последняя электричка, то бишь дизель, 
идти назад по шпалам было далековато, а посему Юрий Маркович определил нас на 
ночлег к Раинди Миндадзе, известному одесскому решателю и композитору той поры. 
Пока мы добирались от остановки до дома, где он жил, искали нужный корпус и подъезд, 
разразилась поистине фееричная южная гроза с не менее фееричным ливнем, а посему 
в квартиру Р.Миндадзе ввалились два привидения, мокрых до нитки.
   Хозяин, главный винодел колхоза имени Карла Либкнехта, справедливо решил, что 
лучше всего путников согреет собственноручно произведенная мадера за хорошо на-
крытым столом. Отличное вино как страстная женщина разгоняет кровь по жилам, вол-
нует душу и стимулирует мозг, а мадера вдвойне (ой, не зря ее боготворил известный 
распутник и государственный деятель Григорий Распутин!). Завязался неторопливый 
разговор до первых петухов…
… Речь зашла о №1. «Пять вариантов с правильными матами!!» - только и смог выдох-
нуть Раинди Миндадзе.

1 В.Руденко-50 ЮК
1988, 1  приз

     #4             5+13

2 Probleemblad
1987, III приз

     s#3             13+13

3 БАЗу-50 ЮК
1992, II приз

     s#3             11+13
   Об этой задаче написано не меньше, нежели про пьесу «Ричард Третий» Вильяма на-
шего Шекспира, поэтому просто ограничимся решением: 1.sc3! – 2.me5+ uxd6 3.mf7+ 
ue6 4.sc8#, 1…g5 2.sa5+ ud4 3.mf5+ uxc4 4.od5#, 1…e5 2.mb6+ uxb6 3.mc8+ 
ub5 4.oc6# (эхо!), 1…qc1 2.mxe4+ ub5 3.sa5+ uxc4 4.sa4#, 1…oxd6 2.me3+ 
ub5 3.oc6+ ub6 4.md5#. Здесь и далее приводятся только творения фирмы «Ю.Гор-
диан & Е.Фомичев». Фирма же веников не вяжет, а если и вяжет, то только фирменные!
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   К слову, эта задача была уже не первой, стартовым «веником» (к слову, Альбом ФИДЕ 
1986-88!) оказалась №2. 1.od1! – 2.qxe4+ uxe4 3.sd4+ qxd4#, 1…e3 2.sd4+ ue6 
3.sxd5+ sxd5#, 1…mxf2 2.sxd5+ uf4 3.qxe4#,  с трехтактным циклом 2-3 ходов 
белых АВ-ВС-СА, еще 1…uf4 2.fg3+. «Действительно, свежий и сложный механизм 
циклического чередования ходов белых» (Ю.Гордиан).
   Да-да, не удивляйтесь – 30 лет назад трехвариантные циклы в s#3 выглядели откро-
вением, а рожденный 3 годами ранее первый 5-тактный такой шахматный «двигатель 
унутреннего исгорания» (M.ueller, Die Schwalbe, 1984, III приз) и вовсе казался подарком 
внеземной цивилизации. В наши же дни А.Селиванову (Z.Gavrilovski-50JT, 2018, I приз) 
удался рекордный 6-вариантный цикл-апгрейд известной схемы!
   №3 отмечена призом в первом конкурсе составления, организованном неутомимым 
А.Селивановым в честь 50-летия Богословского алюминиевого завода. И тоже с циклом 
АВ-ВС-СА: 1.qg8! (отдавая f7!) – 2.sxf5+ oxf5 3.od5+, 1…ef2 2.od5+ uxd5 3.se4+, 
1…fe4 2.sxe4+ uf7+ 3.sf5+. Дополнительно 1…d5 2.se5+ uf7 3.se7+, 1…uf7 
2.g6+ ue6 3.qe8+.В те годы я  много внимания уделял «шахматному импрессиониз-
му», как называл чешскую школу незабвенный А.Грин, и это нашло отражение в нашем 
творчестве, а так же в содержании моих докладов на Всесоюзных фестивалях.
   Забавный случай произошел на упомянутом выше фестивале в Броварах. Перед моим 
выступлением мы – фирма «ЮГ+ЕФ» и инструктор местного шахматного клуба – загля-
нули в его кондейку за фигурами к демонстрационным шахматам. На 2 комплекта прихо-
дилась… одна-единственная белая пешка! Что делать? Главный организатор фестиваля 
В.Арчаков испарился по-английски, то бишь не прощаясь, а вместе с ним дематериали-
зовался и харьковчанин А.Мочалкин. Инструктор был в ужасе. Но Юрий Маркович спас 
его от инфаркта короткой фразой: «Ему хватит!» Действительно, единственной белой 
пешки на 2 комплекта фигур мне хватило, ибо мой доклад был посвящен новочешским 
задачам. Из этой же «оперы» и второе трио «веников.

4 Шахматы в СССР
1988, 2-3 поч.отз.

     #4                5+9

5 А.Копнин-70 ЮК
1989, II приз

     #3                5+11

6 Sachove Umeni
1988, III приз

     #3                5+9
   №4  - с каноническим белым материалом Ф+С+2К, чеканным тройным эхо в центре 
доски,  4-м правильным матом сверх программы и «вишенкой на торте» - эффектной ти-
хой жертвой 3.mc7!: 1.sf2! – 2.mc3+ uxe5 3.se3+ ud6 4.mb5#, 1…fe5 2.mf6+ ud3 
3.oa6+ uc3 4.md5#, 1…uxe5 2.se3+ ud6 3.mc7! mc3 4.me8#, 2…uf5 3.me7+! 
mxe7 4.se4#. Увы, судил приверженец принципа «кривого ружья» А.Спирин и задача 
получила неприлично низкое отличие… 
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   №5 содержит редкостное хамелеонное эхо с превращением белой пешки в коней на 
соседних полях, а в третьем варианте она матует сама в образе новоявленной королевы 
Золушки: 1.qf8! ub7 2.d8s+ (угроза) sc7 3.sxd5#, 1…qa8 2.d8m+ uxc8 3.sb7#, 
1…qxc8 2.dcm+ ub8 3.sa7#. И этой задаче поначалу не повезло – судивший треххо-
довки Ю.Фокин отвалил ей аж… последний похвальный отзыв. Юбиляр искренне возму-
тился и попросил оценить №5 объективно, что и было сделано. Спустя несколько лет у 
трехходовки-победительницы Г.Игнатенко был найден полный предшественник, так что 
№5 является чистым победителем ЮК-70 А.Г.Копнина. Установить истину никогда не 
поздно!
   №6 мы «сообразили на троих» с Анатолием Слесаренко. Здесь по жертве тяжелой 
фигуры (2 на одном поле d4), по правильному мату – каждому! 1.sc5! – 2.sd4+! mxd4 
3.od2#, 1…mxh6 2.qd4! mxd4 3.sa5#, 1…mge3 2.qd3+! uxd3 3.sxe3#.
   Но не только правильными матами жив наш союз.

7 Schakend Nederland
1988, 2-3 поч.отз.

     #3vv               10+9

8 Уральские сказы
1991, I приз

     h#3*               5+5

9 Всероссийский
конкурс 

1991, I приз

     s#3              12+14
   №7 в духе новонемецкой (логической) школы. Главные планы 1.е7 и 2.е5 опровергают-
ся шахами развязанных черных фигур – 1…of4+!, 1…mf3+! Предварительный маневр 
1.f4! (злые языки утверждают, что «старший мастер» О.Бендер начал свой легендарный 
сеанс в Нью-Васюках именно так.) – 2.f5 (fg5) приводит к блокированиям – обычному и 
en passant – и тематические развязывания проходят: 1…gf4 2.e7! – 3.e8m#, 1…gf3 2.e5! 
– 3.q6h7#, вторая пара по М.Адабашеву: 1…mc5 2.sxc7+, 1…qa5 2.oxd4+.Задача 
явно опередила свое время. Кстати, именно в 80-е В.Руденко предложил и начал претво-
рять в жизнь «синтез М.Адабашева». Как популярна эта концепция сегодня!
   Скажите – кто из композиторов молодого и среднего поколения (конечно, по стажу 
составления!) не «изобрел велосипед» №8? Вначале 1….qg1 2.qg2 mg6+ 3.ug3 
qxg2#. Black to play! 1.mf2! oh1 2.og2 md5+ 3.uf3 oxg2#. А здесь третьим был 
Андрей Лобусов, предложивший форму блока. 10 персонажей, по-нынешнему фигуроис-
числению гравюра. Новаторский характер носит и №9, где, видимо, впервые в самомате 
осознанно проведен механизм положения на матующем ходу черных – крест  ладьи: 
1.c3! – 2.sxe3+ ue5 3.sf4+ qxf4#, 1…e5 2.me6+ mxe6 3.sxe3+ qxe3#, 1…qbxd4 
2.oxe3+ ue5 3.cd4+ qxd4#, 1…mh3 2.mg6+ ug5 3.se5+ qxe5#.
   Эта задача попала сразу в несколько соревнований по очному решению, как и многие
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другие «веники» нашей фирмы, что свидетельствует об определенной общественной 
ценности нашего творчества. Например, №10 фигурировала в еще «тепленьком» чем-
пионате Соединенного Королевства 23 февраля с.г. Тематические варианты 1.sa2! 
– 2.od4+ uxd5 3.me3#, 1…sc4 2.od6+ uxd5 3.mf4#, 1…qxe5 2.qc6+ uxd5 
3.mb4#, 1…me6 2.od6+ uxd5 3.me3#, с квартетом правильных матов со связкой чер-
ного ферзя дополнены техническими: 1…uxd5 2.sxb3+, 1…sxd5 2.sa3+.
    Надо иметь талант (тем паче, что задача в Альбоме ФИДЕ 1989-91!), чтобы потерять 
очки. Но мультичемпион мира по решению Петр Мурдзя такой талант имел и «посеял» 
аж целое очко. И вообще он был не похож на себя, занял непривычное 8-е место, прои-
грав даже тем, кого рвал как Тузик грелку. То ли у Петра затянулось празднование «дня 
варенья» 20 февраля, толи он познавал ночной Итон, как в 2010-м изучал ночную Москву 
в компании В.Гурова и О.Первакова со всеми вытекающими из этого последствиями.

10 Мемориал 
З.Бирнова 

1989, I-II приз

     #3              8+11

11 Шахматная
композиция 
1992, I приз

     #4              6+10

12 StrateGems
2000, спец. Приз

     s#6              10+13
   №11 пока еще никто не решал, но она, как и предыдущая, «чешка». Помнится, А.Грин, 
комментируя задачу чешского короля М.Гавела, написал: «Чешские мастера любили 
пококетничать своим мастерством составления. Белая пешка, казалось бы, обречен-
ная выполнять техническую функцию, активно участвует во всех правильных матах». В 
«яблочко»! 1.sa5! – 2.sxb4+ ue3 3.md1+ uf3 4.oe2#, 1…c5 2.sa2+ ue3 3.md5+ 
uf3 4.oe4# (эхо!), 1…ue3 2.sc5+ uxf4 3.oe4! – 4.sc1#.
   Увы, на дальнейший процесс творчества повлияли негативные процессы на простран-
стве бывшего СССР, прежде всего связанные с первоначальным накоплением капита-
ла. Музы молчат не только тогда, когда гремят пушки, но и когда шелестят купюры… 
Многим из творцов шахматной красоты пришлось выживать не только материально, но 
и физически. Когда, наконец, рассеялся дым, процесс составления возобновился, но 
уже не с такой интенсивностью, хотя по-прежнему фирма веников не вяжет, а если и 
вяжет, то только фирменные. №12– наиболее гармоничный механизм трехкратной жерт-
вы ферзя с извлечением черного короля под трехкратное образование белых батарей: 
1.d8m! – 2.sxd5+! uxd5 3.qd7+ uc4 4.md6+ ud5 5.me4+ uc4 6.md2+ qd2#, 1…
cb4 2.sc5+! uxc5 3.qc7+ ud4 4.mc6+ uc5 5.mxb4+ ud4 6.mc2+ qc2#, 1…c4 
2.sxe5+! uxe5 3.qe7+ ud4 4.me6+ ue5 5.mxf4+ ud4 6.me2+ qe2#.
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  Конечно, можно сразу поставить лошадь на d8,  а фер-
зилу переместить на b8 c 1.sd6, но как не эстетичен вы-
лезший из берлоги отощавший весенний медведь… Ну, 
а тринадцатая (мое любимое число, да и сам я родился 
в пятницу тринадцатого!) выиграла приз в юбилее тог-
дашнего патриарха одесской и украинской композиции, 
титул этот теперь унаследовал Юрий Маркович. 1.md2! 
– 2.mb3 oxc6+ 3.mxc6, 1…md5 2.sg4+ uxe5 3.uf7! 
f3 (3…od5+?) 4.se4#, 1…od5 2.sg6+ uxe5 3.uxe7! 
me4 (3…md5+?) 4.mf3#.Обструкция, используемая не 
сразу, с двукратным перекрытием черного слона. Все, 
что не случается, к лучшему. Молдованом в том далеком 

году я так и не стал, зато долгие годы получаю массу удовольствия от совместного твор-
чества, да и просто от общения с таким замечательным человеком, как Юрий Маркович 
Гордиан.

13 Н.Резвов-80 ЮК
2002, III приз

#4                            7+10

   В конце 2018 года вышла из печати книга международного мастера по шахматам и 
международного гроссмейстера  по шахматной компо-
зиции, известного этюдиста Йоханана Афека «Practical 
Chess  Beauty», которую мы презентуем нашему чи-
тателю. Она состоит из 17 тем.разделов, каждый из 
которых в свою очередь включает три компонента - из-
бранные партии автора, его этюды и упражнения  на 
данную тему. Именной указатель в конце книги насчи-
тывает более 180 имен.  В книге есть и этюды автора, 
которые участвовали и были отмечены в украинских 
конкурсах составления, а также этюды украинских авто-
ров: три примера - в конце этого материала, А в начале 
– выдержки из вступления от автора книги,  и из  пре-
дисловия от мг Эмиля  Сутовского (перевод В.Самило).

В поисках шахматной красоты
“Лучшие гроссмейстеры используют этюды как часть своих тренировочных программ, 
чтобы улучшить свои творческие способности и нестандартное мышление, чтобы отта-
чивать их вычислительные навыки, обогащать арсенал тактического оружия и углублять 
понимание эндшпиля. И не менее важно: держать себя в тонусе и получать удоволь-
ствие в шахматах! За свою профессиональную шахматную карьеру, насчитывающую  
более 50 лет, в качестве игрока, писателя и тренера (среди прочего, другие шахматные
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интересы), я посвятил много своего времени и сил продвижению изучения эндшпиля как 
отличного образовательного инструмента для развития чувства эстетики и точности, а 
также выработки навыков точной оценки силы и качества каждой фигуры в отдельности 
и в гармонии с другими фигурами. Все эти достоинства необходимы для формирова-
ния разностороннего и оригинального игрока - не меньше, чем знание теории дебютов и 
стратегии эндшпиля.
  Эта книга - приглашение исследовать шахматную красоту вместе со мной, на протя-
жении всей моей жизни, в качестве игрока и композитора... Эта книга, подытоживающая 
пятьдесят лет моей карьеры, структурирована в соответствии с основными темами ее 
комментариев, в каждой главе представлены партии  и фрагменты партий;  мои этюды 
в качестве основного блюда,  и подборка упражнений, нацеленных на уровень игроков, 
в качестве десерта.
  Большинство этюдов в этой книге имеют игровые начальные позиции (так как это почва, 
на которой я воспитывался); однако время от времени читателю разрешается заглянуть 
в сказочную страну шахматных фантазий,  чем-то отличающуся, но которая также явля-
ется одной из сокровищ шахмат”.

/Yochanan Afek, Amsterdam, October 2018/
Из предисловия

(GM  Emil Sutovsky)
 “Вы держите книгу, написанную  Маэстро, Маэстро здесь не для официального названия, 
хотя  Й.Афек - международный мастер, который все еще иногда выигрывает турниры. 
  Йоханан - профессиональный шахматный композитор, чьи этюды вызвали головную 
боль и огромное удовольствие для поколений лучших игроков - и я до сих пор не могу 
поверить, что он официально стал композитором-гроссмейстером всего три года назад. 
Йоханан также является организатором, лектором, автором, журналистом, тренером, 
решателем, как вы его называете - он охватывает все аспекты шахмат своей огромной 
страстью к игре и своим профессионализмом. Представителю старой доброй школы, 
Йоханану  удалось адаптироваться, и его работы включают в себя человеческий ин-
теллект и вдохновение, но в то же время дополняются использованием современных 
технологий.
  Карьера Афека, как конкурентоспособного игрока, была довольно успешной, но его 
жизнь в шахматах просто исключительна. Один из самых популярных фигур в шахмат-
ном мире, Йоханан всегда окружен коллегами, друзьями, зрителями - всегда готов по-
делиться одной из своих последних драгоценных жечужин или же открытий. И не раз я 
был свидетелем того, как игроки топ-10  ломали голову над этюдами Афека. Его лекции 
и мастер-классы привлекают множество ярких юношеских талантов, но также приносят 
много радости клубным игрокам, которых приглашают погрузиться в чудеса шахмат.
  Книга, которую вы держите, полна энергии; это свежо и очевидно написано с большой 
любовной страстью к игре. Йоханан явно любит делиться своими знаниями и охотно 
приглашает в свой волшебный мир. Я отправился в путешествие и мне это очень понра-
вилось, и я уверен, что вы разделите это чувство”.
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   1.  1.g6! mb4!   1...mc5 2.ua7 oxc6 3.g7 uf7 4.me5+ ug8 5.mxc6+.-  2.g7 uf7 
3.me5+ ug8 4.uc7!!  Блокирование пешки выглядит неестественно, но это единствен-
ный способ выиграть   4...oxc6 5.mxc6 md5+ 6.uc8!!   try 6.ud8? mf6 7.mxe7+ uf7 
приводит к цугцвангу с ходом белых  6...mf6  Альтернатива - пешечная гонка: 6...e5 
7.ud7 e4 (or 7...mf6+ 8.mxf6+ uxg7 9.me4+.- и пешка блокируется в зоне Троицкого)   
8.me7+! mxe7 9.uxe7 e3 10.uf6 e2 11.ug6 e1s 12.mf6#  выигрывая на волоске!  
7.mxe7+ uf7 8.ud8!+.-  достигая знакомого взаимного цугцванга, но на этот раз с хо-
дом черных, и их проигрышем.  
   2.  1.qa7!  Парадокс,- белые начинают, блокируя свою проходную пешку  1.qb7? of8! 
2.a5 qh6 3.mb6 oc5 4.uc4 of2 5.ub5 qh1 6.a6 qb1+ 7.uc6 qc1+ 8.ud6 oxb6 
9.qxb6 uf7 10.ue5 qc5+ 11.ud4 qa5=  1...0-0  1...of8 2.md6+! oxd6 3.qa8+,  
2.me7+ uf7  3.mxf5+ ug6 4.ue4!!  Неожиданная жертва,  4.mxh6? uxh6 5.ue4 
uh5 6.a5 qe8+7.ud3 qf8 8.ue3 qe8+ 9.uf2 g4 10.ug3 gxf3 11.uxf3 ug5=  Спо-
койное 4.md4? qf4! 4.a5 g4=  форсирует обмен пешек  4...qxf5, 4...qf6 5.a5 qc6+6.
ud5 qe1 7.me7+ ub5 8.mg8! qa1 9.a6 of8 10.mf6+ ug6 11.md7 og7 12.mc5+.- 
5.qa6+! qf6 6.qxf6 +uxf6 7.a5 of8  Cлон стремится на диагональ a7-g1, но все его 
усилия напрасны из-за великолепной тактики  8.ud5 g4!  Иницируя  альтернативную  
возможность  9.fg, 9.a6? допускает  блестящий ресурс  9...oc5!! 10.uxc5 g3! 11.a7 g2 
12.a8s  g1s+=, 9...oh6 10.g5!!  и далее финал, как в этюде Оттена (1892). 10…oxg5 
11.ue4! oh4 12.uf3+.-  
   3. 1.ug5! Естественное 1.c5? преждевременно 1…mg3+ 2.uh4 me4 3.c6 md6 
4.ug5 ue4 5.uf6 ud5 6.md3 uxc6= 1...ue4, 1...mg3 2.uf6 ue4 3.mb3! mf5 4.c5+.-  
2.uf6!  нет еще 2.c5? ud5 3.md3 mg3 4.uf6 me4+ 5.ug7 mg5=  2...ud4 3.ug7 
mf2!  3...mg3 4.me2+!!  маленькое эхо 4...mxe2 5.uxh7 mf4 6.ug8+.-  4.c5!! заманчи-
вое 4.md3? опровергается  4…mxd3 5.uxh7 mc5!! 6.ug6 (or 6.ug8 me4=) 6...me6= 
4...uxc5 5.md3+!!,  5.uxh7? mg4=,  5...mxd3 6.uxh7 mf4 Ключевое поле с5 забло-
кировано, и черный конь вынужден идти  по неблагоприятному маршруту.  6...me5 (нет 
6… mc5) 7.ug7!+- (нет 7.ug8? mg4! 8.h7 mf6+=) 7.ug8! ud6 8.h7 mg6 9.ug7,+.- и 
черные не могут задержать пешку.

1 Yochanan Afek
Проблеміст України, 2012

2 приз

выигрыш

2 Y.Afek & V.Samilo
The Problemist, 2014-2015

Special HM

выигрыш

3 Yochanan Afek
A.Zinchuk- 80 MT,  2018 

Special HM

выигрыш

Три этюда
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Владимир Самило
Владислав Тарасюк

Шахматные уроки Василия Иванчука
     18 марта Василий Иванчук - легенда украинских шахмат - отметил свой юбилей. Вот 
уже 30 лет он входит в число сильнейших шахматистов мира: гроссмейстер с 1988 г. (в 
19 лет), двукратный победитель командных чемпионатов мира (1989 и 2001), четырех-
кратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад (1988, 1990, 2004, 2010), чем-
пион мира по блицу (2007) и по быстрым шахматам (2016), вице-чемпион мира (2002), 
чемпион Европы (2004), чемпион Европы среди юношей (1986/87).

Начало
    Феномен всегда вызывает желание у его почитателей обратиться к истокам. В книге 
«Шахові новели Василя Іванчука» (Луцьк, 2006) любители шахмат найдут ответы на мно-
гие вопросы  о том, как одаренный мальчик из далекой глубинки, из городка Копыченцы 
на Тернопольщине, прошел путь от начинающего шахматиста до супер-гроссмейстера, 
вошедшего в элиту шахматистов современности…
     “З самого малечку я в ньому щось шукала, - розповідає Марія Василівна (мати Васи-
ля) - Якби не шахи, то обов’язково знайшла б щось інше, і він домігся би свого в іншій 
сфері діяльності. На шахи ми вийшли чисто випадково. Ми виховували сина, син вихову-
вав нас… Батько приходив з роботи, мати готувала вечерю, а малого Василька потрібно 
було чимось забавляти. І якось Михайло Васильович розставив на шахівниці дерев`яні 
фігурки і почав розповідати своєму шестирічному сину: оце - король, а то - ферзь, пішак 
іде просто вперед, а б’є навскоси. Кінь ходить дуже цікаво - буквою «Г»”… А потім був ви-
падок, який вирішив долю Василька. Якось на відпочинку з батьками він “загубився” у лісі. 
Знайшли його неподалік на галявині із старою газетою, в якій був надрукований шаховий 
етюд. Реакція хлопчика на хвилювання батьків була щирою: “Ніяк не можу знайти виграш 
за білих. Відчуваю, він десь близько. Як би мати з собою шахівницю, я би знайшов...”  
Саме після цього батьки вирішили показати свою дитину фахівцям.

Две партии
   Для иллюстрации шахматного творчества Василия Иванчука мы выбрали две партии. 
На первой диаграмме - финал 6-й решающей партии киевского матча (1984) за право 
выступить на чемпионате мира среди кадетов. Василию еще не было 15 лет. 1.qxh7+ 
uxh7 2.hxg6+ ug7 3.qh7+ uf8 4.sd8+ se8 5.qf7# - эполетный мат, а позиция на 
диаграмме - это фактически этюдо-задача с заданием мат в 5 ходов... В том, первом для 
него, выездном чемпионате в Шампиньи (под Парижем) Василий занял 2-е место. 
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    На следующей диаграмме(N2) - фрагмент 2-й партии чемпионата мира 2007г. по блицу,
победному для В.Иванчука (на тот момент он имел 2-й в мире рейтинг - 2787). Его сопер-
ником был будущий чемпион мира, а тогда юный М.Карлсен (2714). Маленькая комби-
нация с жертвой ферзя в эндшпиле этой партии послужила основой для этюда, который 
его автор посвящает нашему юбиляру. 36...qe8 37.sxe8! uxe8 38.cxb5 (и пешку не 
остановить) 38…f4 39.b7 fxe3+ 40.ug2, +-. 
     Этюд №3: 1.uf1! (1.sxh3? cxb3! 2.uf1 sc4+ 3.ug2 se2 4.sf3 sxf3+ 5.uxf3 qc2, 
-+) 1...se6  [1...sc8 (1...cxb3 2.qe1+! =) 2.sg3 cxb3 3.qe1+uf7 4.sh4! sa6+ 5.c4 
sxc4+ 6.ug1, =]  2.qe1 (2.bxc4? se2+ 3.ug1 qc2 4.qa1 qxc3 5.f5 sg4 6.uf1 uf8! 
7.fxg6 ug7 8.c5 qa3 9.qe1 sxd4, -+) 2...sxe1+! 3.uxe1 cxb3 4.f5! (4.sxh3?) 4...b2 
5.sc7+ uf8! 6.sb8+ ug7 7.fxg6! qa1+ 8.ue2!  (8.ud2? qg1! 9.sxb2 h2 10.sxb7+ 
uxg6 11.sxd5 h1s, -+) 8...b1s 9.sc7+ uh6 10.sf4+ ug7 11.sc7+ uxg6 10.sg3+ 
uf7 11.sc7+ ue6 12.sc8+! (12.sc6+? uf5!-+)12...ud6 13.sd8+! (13.sc5+? ud7! 
-+) 13...uc6 14.sc8+ ub6 15.sb8+,= Идея из партии реализована с переменой цвета.

Об этюдах, и не только
     Из интервью В.Иванчука (для сайта Сhess-News).
     Вопрос любителя шахмат: «Решаете ли вы сложные этюды для сохранения точности 
и дальности расчёта вариантов? А когда решаете этюды, расставляете ли фигуры на 
доске или просчитываете в уме?».
     В.Иванчук: «Конечно, решаю... И в уме тоже. Иногда расставляю. Но это когда уже, 
как правило, что-то посложнее. Или расставляю с самого начала и прикидываю, сколько 
мне понадобится времени, чтобы приблизить обстановку к турнирной. Могу поставить 
часы. Условно говоря, поставил себе пять минут, время прошло, я чётко задачу не ре-
шил, но смотрю, что же я успел за это время найти, как-то проверяю себя…
     Кстати, помимо этюдов, очень люблю решать задачи на маты в три-четыре хода. И 
если предлагать детям, то мне кажется, что как раз лучше им давать решать задачи на 
мат, потому, что там болем чётко определена цель -  к чему устремиться. В этюде надо 
позицию, которая стоит на доске, довести серией точных и сильных ходов до явно вы-
игранной или явно ничейной. А само понятие «явно выигранная» или «явно ничейная» 
зависит всё-таки от уровня игрока. А тут всё-таки цель, когда надо поставить мат за 
определённое количество ходов, более ясна».

1 В.Иванчук 
Дм.Комаров

Ход белых

2 В.Иванчук 
 М.Карлсен

Ход черных

3 Владимир Самило
(публикуется впервые)

посвящается В.Иванчуку

Ничья
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    Этюдную тему дополняет пример из названной книги “Шахові новели Василя Іванчука”. 
В.Иванчук: “Одного разу я довго намагався знайти розв`язок етюду Каспаряна. Нічого, 
однак, у мене не виходило. І, врешті решт, я змушений був подивитися розв`язок. Він 
досить гарний.

1.oa5+ ue3 2.od5 qe8+ 3.ub7 qe7+ 4.uc6 qg7 
5.of7 ue4 6.od2! uf5 7.ud5! qxg6 8.oe6#. Цього 
всього я не бачив, але в мене була на те більш вагома при-
чина. З самого початку  мені впав в око хід 1…ud3!! І потім 
інших відступів короля від шаху я навіть не розглядав. Річ 
у тім, що тепер білі не можуть грати 2.od5 qe5! 3.g7(при 
чорному королі на е3 білі вигравали б ходом 3.ob6) 3...
qe8 4.ub7 qe7 =… Таким чином, можна зробити вис-
новок:  етюд не розв’язується. Білим вдається перемогти 
лише після 1…ue3? (знак питання - В.Іванчука). Цікаво, що 
через декілька років я мав нагоду розповісти про своє від-
криття Генріху Мойсеєвичу Каспаряну. Це сталося під час 

міжнародного турніру в Єревані 1989 року… Уважно проаналізувавши варіанти, автор 
визнав свою помилку. Він не бачив, що після 1…ud3 2.od5  чорні мають відповідь 2…
qe5!  І тому помилково вважав найсильнішим ходом за чорних 1...ue3”.
     Примечание. Этюд исправляется перестановкой слона g2 на e4 (или добавлением 
б.пе3).

Малоизвестный факт
    В 1992 г. женская команда Украины (благодаря поддержке Василия Иванчука) смогла 
принять участие во  Всемирной шахматной Олимпиаде в Маниле, где впервые в своей 
истории выиграла серебряные медали. В составе той команды выступали Алиса Галля-
мова-Иванчук, Марта Литинская, Ирина Челушкина, Лидия Семенова.

Астана 2019 - утраченный шанс
    5-14 марта в столице Казахстана Астане состоялся командный чемпионат мира по шах-
матам.  Женская команда Украины, как и команда Грузии, в итоге набрала 12 командных 
очков (+4-1=4), но уступила 3-е место по дополнительному показателю - количеству ин-
дивидуальных очков. Обе команды были в числе потенциальных фаворитов чемпионата 

и претендовали на высокие места, - поэтому матч между 
ними в 4-м туре имел особое значение. В ходе борьбы в мат-
че у нашей команды был реальный шанс добиться победы 
в этом противостоянии, но на 3-й доске черные  не реали-
зовали перевес в легкофигурном эндшпиле, упустив такую 
возможность на 47 и 48-м ходах, правда, для этого (во вто-
ром случае) надо было найти этюдный ход. 47...ua2!? (про-
ще выигрывало 47...ua3! 48.g5 b3) 48.me6 b3? 49.mc5! 
oh3 - поздно! (49...b2 50.ma4! b1s 51.mc3, +-) 50.g5 (или 
50.mxb3, но не 50.uf3? oxg4!), и  партия закончилась вни-
чью.  А выигрывало этюдное 48....oh3!! 49.uf3 (49.mc5 

4  Генрих Каспарян 
1962

Выиграш

5 Л.Джавакишвили - 
A.Ушенина

Ход черных



18                                                 Проблеміст України, №2(60), квітень-червень 2019                                     
oxg4) 49...oxg4+ [или то же с перестановкой 49....b3 50.mс5 b2 51.ma4 oxg4+! 
52.uxg4 f5+! 53.uf3 (53.uxf5 b1s+! -+) 53...ub3! 54.mxb2 uxb2 55.ue3 uc3, -+] 
50.uxg4 b3 51.mc5 b2 52.ma4 f5+! 53.uf3 ub3! (53...b1s? 54.mc3+, -+) 54...mxb2 
55.uxb2 ue3 54.uc3! +-.
     Но украинские шахматистки все-таки не остались без отличий шахматной Олимпиады: 
в индивидуальном зачете Мария Музычук была второй на 1-й доске, а Анна Гапоненко - 
третьей на 4-й доске.

  На прохання Олександра Деревчука, редактора часопису «Чорно-білі стежини», розмі-
щуємо остаточні підсумки конкурсу, проведеного цим журналом в 2018-му році, на тему:

 «Двоходова задача з темою Харківська-2 в мініатюрі».
   В конкурсі на тему Харківська -2 взяли участь 11 учасників із 8 країн з 35 задачами. Кон-
курс в цілому добрий, але хотілося б бачити більш різноманітне виконання теми. З усіх 
задач в 27 тематичною фігурою є король.  Тематичне спростування королем на вільне(і) 
поле(я) на яке в початковій позиції не має відповіді, значно знижує загальне враження від 
таких задач і не несе в собі  відповідного естетичного сприйняття . 
   Поєднання тем  і близнюки звичайно вітаються, але  при цьому не повинно бути пору-
шення художніх вимог, які в певній мірі понижують оцінку задачі або взагалі її дискреди-
тують.

Учасники:
   Сулейман Абдуллаев (Азербайджан) - №3÷5, 21, 22*; Борислав Атанасов (Бол-
гарія) - №28; Dieter Müller (Німеччина) - №22*, 27, 35; Николай Акимов (Казахстан) 
- 25, 26; Zoltan Labai (Словакія) - №23; Александр Тюнин (Росія) - №6÷17; Эдуард 
Наговицын (Росія) - №24, 30, 31; Юрий Алексеев (Росія) - №29; Rauf Аliovsadzade 
(США) - №1*, 2*;  Микола Чернявський (Україна) - №1*, 2*, 18, 19, 20; 
Михайло Гальма (Україна) - №32, 33, 34.

Некоректні:
   №4 (ue1/ue4)  Дуаль у варіанті на один із тематичних захистів у 1. qe7? 1. ... ud5 
2. sc6#,of3 #; №6 (ug5/ue4) Не виконані умови теми. На тематичні захисти в хибних 
слідах мати повторюються і не захищають від загрози; №18 (uh7/ue5) Дуаль у варіанті 
на один із тематичних захистів у у фазі sc4?  1. ... ud6  2. sc7/e6#; №30 (ua5/ua3) 
Задача без діаграми, нотація і розв’язок не співпадають. 
   Виключені із-за попередників, уступають по змісту або формі раніше відомим зада-
чам, або недостатньо оригінальні: №11(uc1/uf4), №14(ue1/ud3), які є дуже близьки-
ми по схемою з  відповідно відміченими задачами №13, №12 цього ж автора, але гірші по 
виконанню; №20 (uc5/ua3) Порівняйте: K.Jespersen yacpdb/124472, №21(uh3/uf5) 
Попередник: yacpdb/13926 Z.Labai, Slovenská дзеркальне відображення з перестанов-
кою чорного коня; №22(ug7/uf5) Попередник: yacpdb/33160 A.Слесаренко зеркальне 
відображення.
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   №24 (uc6/ud4)  >>yacpdb/8602 - порівняйте Гнат, Зеновій Смена (Москва) (111) 
1998-08 №25 (ue3/ud1), №26 (uh7/ue4 одного автора. В обох задачах дуже відомі 
схеми, які не раз використовувалися. Порівняйте з №25 yacpdb/146679 kardos, Tivadar 
Die Schwalbe (102/5650) 1986   Comm.  (малюк!), до №26 yacpdb/125639 Fonteyn, L. A. 
Münchner Zeitung 1906 , yacpdb/154137 >154137 М.Чернявський, А.Тюнин, Bakcsi-60 JT 
1994 Special HM; №27 (ug2/ue6). В  першому близнюку у рішенні без компенсаціїї від-
бирається вільне поле у чорного короля; №29 перша наполовину   фаза задачі 1.sd5+ 
d5! за межами фолу, а без неї немає теми. Також зрівняйте з >>yacpdb/162556 Lincoln, 
Robert A. Still More Fun with Chess Miniatures 2002; №31  В  другому близнюку  на тема-
тичний захист проходить чотири мати 1. me6? [2. sh7#] 1. ... f5   2. qg7, mf8/f4, sg5# 
1. ...uf5, що порушує цілісний задум автора.

Зміни в остаточних підсумках після  попереднього присудження:
До задачі №2 (1 приз) знайшовся сильний попередник, порівняйте: Є.Богданов From Mini 
up to Мaxi-2 2003 (uf2,se4,oe3,pp:e6,f5,h4 – uh5,pg4) (повідомив А. Тюнин).
Задача №2 має свої плюси: на одну фігуру менше і не має вільного поля для чорного 
короля в початковій позиції, тому  отримує спеціальну відзнаку.
№1 лишається відзнаки із-за вказаного попередника до задачі №2 (див.)
№28 лишається відзнаки, порівняйте, цього автора СШН-2018 №7320 і наведених попе-
редників у підсумках  суддею В.Пільченком.

Розподіл відзнак:
9  А.Тюнин (Росія) 

1 приз

     #2               4+3

7  А.Тюнин (Росія)
2 приз

     #2               4+3

23  Z.Labai (Словачина)
3 приз

     #2               5+1

5  С.Абдуллаев
 (Азербайджан)   

4 приз

     #2               6+1

8  А.Тюнин (Росія)
1-3 поч.відгук

     #2               6+1

12  А.Тюнин (Росія)
1-3 поч.відгук

     #2               5+2
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13  А.Тюнин (Росія)

1-3 поч.відгук

     #2               5+1

35 D.Müller (Німеччина)
4 поч.відгук

     #2               5+1

15 А.Тюнин (Росія)
5 поч.відгук

     #2               5+2

34  М.Гальма (Україна)
6 поч.відгук

     #2               4+3

16  А.Тюнин (Росія)
пох.відгук на рівних

     #2               5+2

3 С.Абдуллаев 
(Азербайджан)

пох.відгук на рівних

     #2               5+2
19 М.Чернявський 

(Україна)
пох.відгук на рівних

     #2               5+2

32  М.Гальма (Україна)
пох.відгук на рівних

     #2               6+1

10  А.Тюнин (Росія)
пох.відгук на рівних

     #2               4+2
№9 1 - приз 1. uc7?  1. ... d5 [a]  2. se2#  1. ... e6 [b]!  1. sg8?   1. ... e6 [b]  2. sg5#  1. 
... d5 [a]!  1. sf7! ~ 2. sf5#  1. ... e6 [b]  2. sh5# 1. ... d5 [a]  2. sxe7# . Вибір гри з  под-
воєнням теми та чергуванням захистів і спростувань , переміною матів та в кожній із фаз 
з блокуванням полів біля чорного короля пішаками. Напрочуд гармонійне  втілення теми.
   №7 2 - приз 1. ua6? 1. ... ub4 [a]  2. sc4 [A]# 1. ... c6 [b]! 1. oc3?  1. ... c6 [b]  2. se5# 
1. ... b2! 1. oe5?  2. sc4 [A]#  1. ... ub4 [a]!  1. sd7!  1. ... c6 [b]  2. sd4#  1. ... ub4 [a]  
2. sb5#. Подвоєння  теми з переміною матів та парaдоксом Домбровскіса .
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   №23 3 - приз 1.qc4? 1…uxf8 (b) 2.qc8#   1…uh8! (a) 1.qg4+ ? (A) 1…uh8 (a) 
2.oc3# (B) 1…uxf8! (b) 1.oc3! (B) 1…uh8 (a) 2.qg4# (A) 1…uxf8 (b) 2.qd8#. Под-
воєння теми з чергуванням захистів і спростувань, Салазар, переміна матів. Створення 
та гра батареї в розв’язку. Вступний хід очевидний. 
   №5 4 - приз 1. oe2?  1. ... ud4 2. sd3#  1. ... ue6 [a]!  1. og7? ~ 2. sf5 [B]#]  1. ... 
ue6 [a]  2. se4 [A] # 1. ... uc5! 1. sa1? ~ 2. se5  #     ( 1. ... ue6 [a]  2. se5  # )      1. 
... ue4! 1. sh7? 1. ... ue6 [a]  2. sf7# 1. ... ud4! 1. og6! [2. se4 [A]#]  1. ... ue6 [a]    
 2. sf5 [B]#  (1. ... ud4 2. sd3#). Звичайно  схема з Ле Гранд використовувалася не-
однорозаво, але переміна ще одного тематичного мату та тематичне спростування дає 
право задачі на оригінальність. Не можна вважати тематичною фазу  1. sa1? [2. se5#]  
1. ... ue6 [a]  2. se5#  1. ... ue4! тому, що не має захисту  від загрози.
   №8  1 –3 -й почесний відгук 1. qg6?   1. ... uc5 [a]  2. qc6#  1. ... ud3 [b]!  1. ue1?  
1. ... ud3 [b]  2. oe2#  1. ... uc5 [a]! 1. sh2!  2. sc2#  1. ... uc5 [a]  2. sc7# 1. ... ud3 
[b]  2. se2#.  Подвоєння теми з чергуванням захистів і спростувань, переміна матів. 
   №12 1 –3 -й почесний відгук 1. g4? ~ 2. oe5 [A]# 1. ... ug3 [a]! 1. sa4?  1. ... uxg3 
[a]  2. oe5 [A]# 1. ... ug1! 1. of6!  1. ... uxg3 [a]  2. se5#.  Виконання теми з парадок-
сом Домбровскіса та переміною типу матуючої фігури на тематичний захист, прокладка 
шляху в рішенні.
   №13 1 –3 -й почесний відгук 1. qf3? [2. se7 [A]#] 1. ... uf6 [a]!  1. qg5? 1. ... ue6/f6 
[a]  2. se7 [A]# 1. ... uf4! 1. md4! 1. ... uf6 [a]  2. sg7# 1. ... uf4 2. md3# 1. ... uxd4 
2. sd5# 1. ... ud6 2. sc7#. Ще одне виконання теми з  парадоксом Домбровскіса та 
зірочкою чорного  короля. Вступним ходом жертвується кінь.
   №35  4 -й почесний відгук 1.d8q? 1…ud6 (a)! 1.mc5?  ud6 (a)  2.c8m(A)# 
1. ... ue8!  1.c8s!  ud6 (a)  2.sd5#.  Перетворення пішака у три різні фігури.
   №15 5 -й почесний відгук 1. sg8?  1. ... uf3 [a]  2. sg3#  1. ... ud4 [b]!  1. sh8? 1. 
... uf3 [a]  2. sh3 [B]# 1. ... ud4 [b]! 1. ma4? ~ 2. sc3# ( 1. ... ud3/d4 [b]  2. sc3#) 
1. ... uf3 [a]!  1. mce4? ~ 2. sc3#  (1. ... ud3/d4 [b] 2. sc3#)  1. ... uf3 [a]!  1. sa6! ~ 
2. sd3# 1. ... uf3 [a]  2. se2# 1. ... ud4 [b]  2. sd3 [E]#.  Заявлені автором варіанти 
третьої і четвертої фази не захищають від загрози ,тому тематичними вважати іх не мож-
на, Залишається тематичним лише хід 1. ... uf3 [a] з переміною матів та спростування 
– захист  на хід 1. ... ud4 [b]  ,який повторюється  у хибних слідах.
   №34  6 -й почесний відгук 1.sd1? 1...ue3 (a) 2.sd4#  1...ug3! (b) 1.sh1? 1...ug3 
(b) 2.sh4# 1...ue3 (a)! 1.ug5!  1...ue3 (a) 2.se1# 1...ug3 (b) 2.sg1#. Подвоєне ви-
конання теми з чергуванням захистів і спростувань та переміною матів в розв’язку. Повна 
симетрія.

Похвальні відгуки на рівних
   №16 1. sa8? ~ 2. sa4# 1. ... uxd4 [a]  2. se4# 1. ... ub4 [b]! 1. sh3? ~ 2. sc3# 
1. ... ub4 [b]  2. sb3# 1. ... d5!  1. se8! [2. sa4#] 1. ... ub4 [b]  2. sb5 # (1. ... uxd4 [a]  
2. se4). Виконання теми без додаткових нюансів.
№3 1. sf7? ~ 2. sf2#    1. ... hxg4 [a]!  1. qg2?  1. ... hxg4 [a]  2. ug6 [B]#    1. ... uxh3! 1. 
sf5! ~ 2. sf2#    1. ... hxg4 [a]  2. sxg4 [A]# 1. ... ug3 2. sf2#. На g4 у автора стояв бі-
лий кінь. Його можна замінити білим пішаком, що абсолютно  не впливає на зміст задачі.
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Думаю, що автор не буде проти.
   №19 1. se3? - 2. sg3#  1... h4 2. mh2#  1... uh4 2. sg3# 1... f4! 1. se5? - 2. sg3# 
1... h4 2. s:f5# 1... f4 2. s:h5#     1... ug5!  1. sf6!  1... f4  2. of5# 1... uf4 2. s:f5# 1... 
uh3 2. of5# (1... h4  2. s:f5#). Балтійська тема  та переміна матів. Порівняйте з такою: 
yacpdb/34616 В.Сажин, Hlas ľudu (591) 1976-08-12. Гра у розв’язку повністю  співпадає, 
але відхід від симетрії з перестановкою ферзя і зміщенням позиції на край   вправо  до-
бавляє додаткову фазу та  часткову зміни гри, що  дає право задачі на оригінальність. 
   №32   1.sg6? 1...ud4 (a) 2.sd6#   1...ud5!  1.mf4? 1...ud6 2.sc7#  1...ud4! (a)  
1.oc4!  2.sf4# 1...ud4 (a) 2.sd5# (1...ud6 2.sc7#). Просте виконання теми без до-
даткових нюансів.
   №10 1. se1? ~ 2. sxe6# ( 1. ... ud5 [b] /e7 [a]  2. sxe6# 1. ... e5 [c]! 1. sb7? 1. ... e5 
[c]  2. sd7# 1. ... ue5!  1. sh8!   1. ... e5 [c]  2. sd8 # 1. ... ud5 [b]  2. sd4#  1. ... ue7 
[a]  2. sf8#.  Виконання теми і не більше. Варіант першої фази не захищає від загрози. 
Пішак на g5 зайвий. Дозволю собі його зняти, думаю що автор не буде проти?
 №17 Спеціальний приз 1. se5+?  1. ... ug4 [a]  2. mf2# 1. ... ug6! 1. ud2?   
1. ... ue4 2. sd3#  1. ... ug4 [a]!  1. mg1?  1. ... ug4 [a]  2.sg6 # 1. ... ug5! [b] 1.mf4! 
1. ... ug5/g4 [a] 2.sg6#. Єдиний малюк в конкурсі. Тема з парадоксом Домбровскіса.

   

№2 Спеціальний приз 1.uc4? 1...bxa2 (a) 2.sc1#  1...b2 (b)!  1.se2? 1...b2 (b) 2.sa6#  
1...bxa2! 1.sf2? 1...b2(b) 2.sa7#  1...bxa2 (a)!  1.c4! – zz  1...bxa2 (a) 2.sc3#  1...b2 (b) 
2.sa5#.  Подвоєння теми з чергуванням захистів і спростувань, при цьому на захист 
1...b2 (b)! мат змінюється тричі. Вся тематична гра  чорним  пішаком з блокуванням полів.  
Для повної гармонії не вистачає ще одного варіанту на захист 1...bxa2!(a).
   №33 Спеціальний почесний відгук. Присвячуєтьс Івану Сороці. 1.qb2? 1..b5 
2.qa2#  1...ua3! (a) 1.q:b6?  1...ua3 (a)  2.q:a5# 1...a:b6!  1.qb1!  1...ua3 (a) 
2.qa1# 1...b5 2.qa1#.  За криптограму  в якій  можна «закрити очі» на  взяття білої 
фігури, яка робить вступний хід.

Вітаю переможців і  бажаю всім учасникам  успіхів!
Суддя конкурсу Петро Новіцький.

17  А. Тюнин (Росія)
спец. приз

     #2               4+1

12 Р.Аліовсадзаде (США) 
М. Чернявський (Україна)

спец. приз

     #2               4+3

33 М. Гальма (Україна)
спец. поч. відгук

     #2               3+4
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Мои изыскания

Николай Грива.
   Буквально с первого моего знакомства с шахматной композицией я «запал» на этю-
ды-малютки. С тех пор я неустанно их коллекционирую. Сначала в тетради, затем занес 
их в компьютер. Большую помощь в приобщении к компьютеру и программам мне оказал 
Rainer Staudte, за что я ему безмерно благодарен. Так у меня появились диски с програм-
мой Томпсона и я с радостью анализировал малютки из моей коллекции, которые (как 
часто бывает) были без решений. Дальше состоялось знакомство с программой  Е.Нали-
мова и я периодически проверял на наличие дефектов этюды с ее помощью.
   Забавный курьез произошел с известным этюдом И.Моравца (№1).
После 1.f5 ud5 2.f4 черный король блокирован. 2…uc6 3.uc8 d5 4.f6 ud6 5.f5 блокада 

повторилась! 5…d4 6.ud8 d3 7.f7 d2 8.f8s+ и белая пешка превратилась с шахом.
Безжалостная «железяка» указала, что можно и 1.uc7 d5 2.f5 d4 3.f6 d3 4.f7 d2 5.f8s 
d1s и здесь решает только 6.f4!! 
   Josef Moravec (1882-1969) – чешский проблемист и этюдист. Ознакомившись с его 
творчеством испытываешь некоторое недоумение. Он составил много этюдов-миниатюр 
и… многофигурных задач, в том числе несколько «чешских октетов». Дефектных этюдов 
у него практически не было. 
   В последние годы жизни он составил пару десятков этюдов с материалом, приведен-
ным на диаграмме №1а. И будучи человеком очень мудрым, он понимал, что ферзевые 
окончания очень глубоки и… придумал новый жанр композиции лежащий между задачей 
и этюдом: ULT. Значения этого слова я не нашел нигде, но задание звучит как «Выигрыш 
кратчайшим путем во столько-то ходов».
   №2 1.sf1+ ua2 2.sa6+ u~ 3.ue6 sb8 4.ud7;   1…ub2 2.sb5+ u~ 3.ue6 sc8+ 
4.ud6 в обоих вариантах с неизбежным появлением второго белого ферзя.
Много работал И.Моравец с материалом «Слон и конь против коня». Им составлено 
порядка 170 таких позиций. Вот один из примеров (№3): 1.ud4 ub6 2.ue3 uc5 3.ud2 
ud4 4.og8! md3 5.me2+ ue4 6.oh7+ и черный конь теряется.
Однако, вернемся к позиции №1.

№1 J.Moravec
Sach, 1941

Выиграш

№1а 
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   Чудо было очень близко: сдвиг позиции на 1 вертикаль вправо и остается только ав-
торское решение: 1.g5 и т. д.
   Поиски продолжались. Мне захотелось найти этюдные идеи в практической партии. 
Без проблем удалось скачать 4-5-фигурные базы Налимова и «привязать» их к Chess 
Assistant. Находки не заставили себя ждать:

   №4 64.ug3 и А.Широв сдался. Интересно, знал ли он следующий этюд?
   №5 1.uc3! Только ничью дает 1.d4? uc2 2.d5 ud2 3.uc5 ue3 4.d6 ue4 1...uc1 
Умело оттесняется черный король в варианте: 1...ua2 2.d4 ua3 3.uc4! (3.d5? d6!) 3...
ua4 4.uc5ua5 5.d5; 2.d4ud1 3.d5 ue2 4.ud4 uf3 5.ue5ue3 6.d6 и выигрывают.

№2 J.Moravec
Revue FIDE 1960

Ult u 4

№3 J.Moravec
Revue FIDE 1964 

Ult u 6

№4 Ian Rogers - Alexei Shirov
Groningen 1990

 

№5 A.Herberg 1936 

Выигрыш

№6 В.Козловская – Н.Гаприндашвили
Москва, 1967 №7 Н.Григорьев, 1933

Выигрыш
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   №6 У белых всего 2 хода! 76.ub1? (Правильно было 76.ua1! ) ub3 77.ua1 mf8 
78.ub1 a2+ 79.ua1 me6 80.h7 md4 0-1. Смотрим следующий этюд.
   №7 1.ma2 uf8 2.uf6! ug8 3.ug6 uh8 4.mс1 ug8 5.h7+ uh8 6.md3 a2 7.me5 
a1s 8.mf7#.

Такие исследования привели к выпуску двух (пока!) учебных книг. 

  
 Подобные интересные материалы накапливаются и я хочу поделиться некоторыми с 
читателями журнала. Возможно, кто-то использует эти идеи для своих этюдов…
№8 53...g5? и партия закончилась вничью. Черные не составили маленький этюдик:  53...
ug5! 54.uh3 uf6! 55.g4 ug5! 56.gxh5 uxh5! 
   №9  98...uh2? ( 98...uf1! ) 99.sh4+ ug2 100.sg3+ uh1 101.sh3+ sh2+ 102.mg3+ 

ug1 103.sf1#. Через 31 год этот этюд «составил» П.Гвоздяк.
   №10 Видимо, заметив, что после 68…Кg6?? 69.f8m!+ они даже проигрывают, черные 
сыграли 68...se6? 69.uf8! sh6 70.ue8! se6+ 71.uf8! sd6+ 72.ue8! и партия закон-
чилась вничью. К победе вело 68...uh6! 69.f8s ug6! Теперь можно!
Замечания и отзывы буду рад принять на niva@ua.fm.

№8  чемпионат Финляндии 
по переписке, 

1974 г.

№9 
Д.Яновский - Г.Голомбек

Гастингс, 1952

№10 
 турнир в Аргентине, 

1988
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XXXIII чемпіонат України з шахів (розв’язування композицій)

Валерій Копил
   27 та 28 квітня в селі Омельник Кременчуцього району Полтавської області відбувся 
33 особисто - командний чемпіонат України з шахів (розвязування композицій). Для ба-
жаючих ознайомитись с завданнями, відповідями на завдання та таблицями індувідуаль-
них результатів, результатів серед команд та результату серед юніорів ми розміщуємо в 
журналі звіт про цей чемпіонат. Також в суботу відбувся Опен турнір. Завдання, відповіді, 
таблиця приводится після звіту про чемпіонат. Вступне слово від Володимир Погорєло-
ва, гросейстра України, срібного призера чемпіонату України 2019 року.

Володимир Погорєлов
Омельниковий рай

      Цього року чемпіонат України з розв’язування шахових композицій проходив у малень-
кому містечку Омельник - передмісті Кременчука Полтавської області. Автору цих рядків 
і раніше не раз щастило  бувати в багатьох красивих місцях світу в складі національної 
збірної України.  І для мене дуже приємною несподіванкою було відкрити цей дивовиж-
ний куточок Полтавщини, який своєю мальовничістю і неповторною самобутньою красою 
підкорив учасників чемпіонату, особливо тих, хто приїхав сюди вперше. Є в нашій рід-
ній Україні такі чудові місця, де душа заряджається позитивною енергією, де хочеться 
творити, розкривати свої потенційні здібності. На жаль, в силу різних причин,  багато  з 
цих місць зараз знаходяться в занедбаному стані, чого не скажеш про санаторій-казку  в 
Омельнику. Тут  господарям вдалося створити прекрасний мікроклімат. Окрім якісного 
європейського ремонту готелів і різного роду закладів, доглянутих мальовничих рекре-
ацій, професійного та доброзичливого обслуговуючого персоналу, сама природа цього 
дивовижного придніпровського краю прекрасно гармонує з сучасністю. Затишно розта-
шувався серед красивих лісів, річок і озер цей, багатьом поки що не відомий, сущий рай 
на землі.
    Чемпіонат пройшов на одному диханні:  чітко, гладко, як то кажуть з почуттям, з тол-
ком, з розстановкою. У цьому чимала заслуга досвідченого організатора подібних зма-
гань Григорія Щербова, який забезпечив учасникам прекрасні умови як для проживання 
так і для самих змагань. Завдяки чіткому і справедливому суддівству досвідчених суддів 
Юрія Білоконя та Юрія Малімоленка чемпіонат пройшов на гідному рівні. Багато позитив-
них емоцій викликав у розв’язувачів вдалий підбір шахових композицій, який з любов’ю і 
знанням справи скомпонував Юрій Білокінь. Особисто я, незважаючи на великий досвід, 
не зміг розібратися в дотепних і красивих хитросплетіннях деяких завдань, де начебто 
все просто, а знайти вірний шлях розв’язання вдається не всім. Ось за цю чудову красу і 
гармонію ми любимо шахову композицію!
     Про результати та напруження боротьби на чемпіонаті можна судити за таблицями, де 
докладно висвітлюються всі етапи змагання. Приємно відзначити вдалий виступ юніорів 
та чудову доброзичливу атмосферу давніх друзів-суперників, які приїхали на чемпіонат з 
різних областей України.
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33-й відкритий особисто-командний чемпіонат України з шахів серед дорослих та 
11-й чемпіонат України серед юніорів (розв’язування шахових композицій)

День перший
27.04.2019 c. Омельник                   1 тур         20 хв.

1

     #2               11+5

2

     #2              11+10

3

     #2              11+10

2 тур         60 хв.

4

     #3             10+10

5

     #3              11+10

6

     #3              11+10

7

     +                 3+5

8

    +                 5+6

9

     =                 9+8

3 тур         100 хв.
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10

H#2     3 Sol         9+15

11

H#3        4 Sol        5+11

12

     H#4  2 Sol        4+8

13

     #4             9+10

14

     #5              9+10

15

     #9              9+10

16

S#2                      12+14

17

 S#3                      12+12

18

 S#5                     11+12

6 тур         50 хв.

33-й відкритий особисто-командний чемпіонат України з шахів серед дорослих та 
11-й чемпіонат України серед юніорів (розв’язування шахових композицій)

День другий
28.04.2019 c. Омельник                   4 тур         50 хв.

5 тур         80 хв.
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1. P1309067 Walter Pulitzer 27 Brooklyn Standard-Union14/05/1892 (mirror) 
1.sf4 Zz (5) 1...sd8+ 2.cxd8m#; 1...sg1/sf2/sa4/sb4/sc4 2.c8s#/c8o#/qxe5#/
qf6#/sxe5#/qd6#; 1...qg1/qg2/qg3/qxg7/qg6/qg5 2.qxe5#; 1...sxd3/ud5 
2.qxe5#/sxe5#; 1...sa1/sb2/sc3/se3/se4 2.c8s#/c8o#/qf6#/qd6#; 1...sd6+ 
2.qxd6#; 1...sd5 2.qf6#; 1...qxf4 2.g8s#/g8o#; 1...e4/exf4 2.mxd4#; 1...sd7 
2.qxe5#/qf6#/sxe5#; 1...sxf4 2.c8s#/c8o#; 1...sxc5+ 2.mxc5#.

2. P1033818 Herbert Ahues Schach 2000 1.me2 (5) threat: 2.mf6#; 1...uxf5 2.sxd5#; 
1...mg4 2.sxd3#; 1...oe6 2.mc3#; 1...qb6 2.mxc5#.

3. P1022452 Thomas Taverner Pen and Pencil 1890 1. Preis (mirror)
1.qa7 Zz (5) 1...exf3+ 2.mxf3#; 1...mf2/sa3/sb1/sb5/sb4/sb3 2.e3#; 1...c2 
2.sd2#; 1...sxc1/sxa2/sd2/sc2/b5 2.sxb6#; 1...sxe2+ 2.mxe2#; 1...mc4/mc6/
mb7 2.mc6# 1...e3 2.sf4#; 1...mb3 2.qa4#.

4. P1180210 Johann von Szirmay 1107 Leipziger Illustrirte Zeitung08/09/1866
1.oc7! threat: 2.mc5+ (1.0) ud5 3.of3#/mf4#, 2...dxc5 3.se5#; 1...oc4 2.sf6 (1,0) 
threat: 3.sf5#/of3#/mc3#, 2...dxe2 3.sf5#, 2...me1 3.sd4#/sf5#/mc3#, 2...me3 
3.sd4#/of3#/mc3#, 2...oe6/fxg6 3.of3#/mc3#, 2...md4 3.sxd4#/mc3#; 1...dxe2 
2.sf3+(1.0) ue5 3.sf5#; 1...f6 2.sc5 (1.0) threat: 3.sf5#, 2...me3/md4 3.sd4#, 2...
dxc5 3.mc3#, 2...d5 3.mg3#/mc3#; 1...ud5 2.of3+ (1.0) ue6 3.sf6#

5. P1021525 Eric Manfred Hassberg? 1946 1. ehrende Erwähnung
1.a8s! threat: 2.se4+ (0.8) mxe4 3.qxe5# ; 1...oh5 2.qxe5+ (0.7) ug6 3.qxg5#, 2...
uxe5 3.se4#; 1...sc7+ 2.mxc7+ (0.7) md7 3.se4#/sf6#/qxe5#, 2...me6+ 3.mg4#;
1...sxe6+ 2.sxe6+ (0.7) mxe6+ 3.mg4#; 1...b1s/b1o 2.sxb1+ (0.7) md3+ 3.mg4#, 
2...me4 3.saxe4#/qxe5#/sbxe4# 1...m4d5+ 2.md4+ (0.7) uf4 3.me2#:
1...m4~ 2.mg4+ (0.7) [1...md3+ 2.mg4+ mf2 3.sf3#/sxf2#/qxe5#/qxf2#, 2...mf4 
3.qxe5#/me3#;1...me2+/mxg2+/m4h5+ 2.mg4+ mf4 3.qxe5#/me3#;1...mxh3+ 
2.mg4+ mf4 3.me3#, 2...mf2/uxg4 3.sf3#].

6. P1022156 F. Adomeit 171 Arbeiter-Schachzeitung (Chemnitz) 12, p. 374, 12/1928 
1. Auszeichnung Problemturnier des 1. Kreises im DASB 1928
1.qg3! threat: 2.sh4 (1.0) threat: 3.sd8#
1...qh2 2.g8s+/g8q+ (0.8) oxg8 3.qxg8# /2.g8m threat: 3.me7#, 2...oxg8 3.qxg8#
1...qxg3 2.qd5 (0.8) threat: 3.qd8#
1...oxg3 2.uxb6 (0.8) threat: 3.od7#
1...og6 2.g8q+ (0.8) oe8+ 3.qxe8# /2.g8s+ oe8+ 3.sxe8# /2.hxg6 threat: 3.g8s#/
g8q#/sh8#, 2...qh2 3.g8s#/g8q#; 1...qc2 2.g8s+/g8q+ (0.8) oxg8 3.qxg8#
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7. Б. Лурье, Л. Митрофанов 1985 (2751 Мат в этюдах 1990)
1. h6 ue5 2.ud7 a3 3. oe4 (1.0) uf6 4. ue8 a2 5. uf8 (1.0) a1s 6. h7 e5 7. h8s+ 
ue6 8. sh6+ (1.0) ud7 9. sc6+ (1.0) ud8 10. sb6+ (1.0) uc8 11. of5#

8. Алексей Селезнёв Tidskrift for Schack, 1923 (переработка)
1. of6+ ug8 2. ue7 (1.0) d6 3. oh8 (1.0) uxh8 4. uf7 (1.0) og8+ 5. uxg6 (1.0) (5…
oh7+ 6. uf6 ug8 7. g6 +-) 5... oe6 6. uf6 (1.0) +-

9. 10354. Hans J. Beyer Schach 4/1984 (corr. Y.Bilokin 27.04.2019)
1. d5 (1.0) cxd5 2. h7(1.0) oxh1 3. f3 (1.0) oxf3 4. oa1(1.0) oe4+ 5. ub2(1.0) oxh7 =

10. Іван Сорока «100 років української еміграції» Молода Галичина 05.05.1992 1 приз
1.uf4 sc1+ 2.qe3 oc7# @ 1.qe6 oxg5 2.uf5 sa5# @ 1.qe7 uxb4 2.uf6 sxc3# 
@-1.0 @@-3.0 @@@-5.0

11. Ю. Білокінь Оригінал для 33 ЧУ
1.qd2 oxb3 2.ud3 qc1 3.oe4 oc4# (1.25) 1.qb4 mg7 2.ud4 oxb3 3.uxc5 
me6# (1.25) 1.oxc5 of1 2.uxd5 oh3 3.uc6 me7# (1.25) 1.uxf5 qxc7 2.ug6 od3+ 
3.uh6 qh7# (1.25)

12. Олександр Костенко Оригінал для 33 ЧУ
1.qxa3 ob7 2.mb3 oc8 3.qc3 dxc3 4.ua4 oxd7# (2.5) 1.sf7+ uxf7 2.ma6 ue6 
3.od8 ud5 4.ob6 oxc6# (2.5)

13. P1049334 Friedrich Dubbe Deutsches Wochenschach 1898
1.ma2 Zz g6 2.mc1Zz f3 3.me2 (1.5) ma3/mxc3/md4/md6/mc7/ma7 4.sd4#, 3...f2/
fxe2 4.sg3# 2...mxc3 3.sxc3+ (1.0) ud6 4.sd4#/sc7#
1...f3 2.sxf3 ud6 3.sd3+ (1.5) md4 4.sxd4#, 3...uc5 4.b4#, 3...ue5 4.sg3#
2...mxc3 3.sg3+ (1.0) ud4 4.sxc3#

14. P1064062 Hermann Weißauer Probleemblad 2002 nach F. Sackmann
1.sf1! threat: 2.sf8# (1.0)
1...oe3 2.sd1 of2 3.sc1 od4 4.se1 (3.0) o~ sxo#
3...ud4 4.sf4+ (1.0) uc5 5.sxf2#

15. P1278857 William Bone Reprints: 83 A Collection of Problems in Chess 1855
1.md6+! uf8 2.qh8+ og8 3.qxg8+ uxg8 4.sc4+ uh8 5.mf7+ ug8 6.mh6+ uh7 
7.g6+ uh8 8.sg8+ (4.0) qxg8 9.mf7#
6...uh8 7.sg8+ qxg8 8.mf7+ (1.0) uh7 9.g6#
1...d6 2.se5+ (0.6) dxe5# 1...f5 2.se4+ (0.6)fxe4#



Проблеміст України, №2(60), квітень-червень 2019                                                 31
16. P1300150 Reino Heiskanen 2773 Stella Polaris 09/1969
1.se7! threat: 2.sxf7+ (0.8) qhxf7#/qfxf7#
1...cxb3 2.qxd3+ (0.6)mxd3# 1...qe8 2.se4+ (0.6)qxe4#
1...mxe3 2.og2+ (0.6)mxg2# 1...f6 2.se5+ (0.6)fxe5# 1...oxc7+ 2.se5+ (0.6)oxe5#

17. P1103087 Camillo Gamnitzer Schach-Aktiv 1988 Informalturnier 1987/88 3. Preis
1.se7! threat: 2.sh4+ og4 3.sxg4+ (0.8) of4#
1...qxf7 2.mxf7+ uxf5 3.mxh6+ (0.7) oxh6#
1...mxc4 2.mxc4+ ud5 3.mce3+ (0.7)oxe3#
1...og4 2.mxf3+ uxf3 3.se3+ (0.7) oxe3#
1...mxf5 2.mc6+ mxe7 3.qf4+ (0.7)oxf4#
1...mxc2 2.mg4+ ud3 3.se2+ (0.7)fxe2# 1…mxf7 2. sh4+ uxf5 3. sf4+ (0.7) oxf4#

18. P1092354 Vukota Nikoletic 2051 Phénix 07/1995 2. ehrende Erwähnung
1.qfg8! threat: 2.mg2+ fxg2 3.se3+ uxf5 4.qg5+ uf6 5.sc3+ (1.25) mxc3#
1...sxe8 2.sxh4+ uxf5 3.qg5+ uf6 4.q5g7+ uf5 5.qf7+ (1.25) sxf7#
1...f2 2.qg4+ hxg4 3.qxg4+ uxf5 4.og6+ uf6 5.sc3+ (1.25) mxc3# (2...uxf5 
3.q8g5+/og6+ uf6 4.sc3+ mxc3#)
1...cxd6 2.sh2+ uxf5 3.sc2+ uf4 4.oh2+ ue3 5.qe6+ (1.25) dxe6#

Open                                       
27.04.2019 c. Омельник                                                                                                 180 хв. 

1

#2                           8+5

2

#2                          10+7

3

     #3                     9+10
4

#3                         12+9

5

Білі виграють         6+6

6

 Білі виграють        8+5
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7

H#2     3 Sol         4+12

8

H#3        3 Sol        7+8

9

     #4                7+11
10

#5                        10+11

11

S#2                       7+11

12

     S#5                  12+5

1. William A.Whyath, Sunday Telegraph 1961 1.ua2! zz 1…ob7 2.s:b7#, 1…oc6 
2.sc4#, 1…q~ 2.sd7# 1…qd6 2.c6#, (5) 1…of~ 2.me7#, 1…o:d4 2.c4#, 1…g4 
2.mf4, 1.ua4? oc6!(2.sc4?), 1.ub4? qb8!(2.sd7?), 1.ub2? o:d4!(2.c4?).

2. E.Holladay, 2493 Chess 1959 3 Pr, 1.mc8! zz 1…s:a2/e3/e:d3/mb6/mc7/o~ 2.mb2/
mf2/sg2/s:a5/mb6/mb6(me7)#. (5)

3. Don Smedley, 1 Pr ea Matthews-75 JT 2003 1.m:d5 – 2.od3+ (1) q:d3/m:d3 3.mf6/
mc3#, 1…o:a5 2.s:e7+(1) uf5/u:d5 3.od7/se5#, 1…uf5 2.s:f7+ (1) ug4/ue4 
3.sf3/se6#, 1…mc4 2.mdc3+ (1) uf5/q:c3 3.od7/oc6#, 1…e6 2.mf6+ (5) q(o):f6/
uf5 3.oc6/od3#.

4. J.Warton, 2156 Chess January 1956 1.qa8 – 2.u:a3 (1) – 3.qa4#, 1…sg4 2.f:g4 (1) 
– 3.mf5#, 1…se6 2.d:e6 (1) – 3.mf5#,
1…sd7+ 2.u:a3zz (1) sf7(d8) 3.qa4#, 1…sc8 2.q:c8 (1) – 3.mf5#.

5. Andrej Jasik, E1124 The Problemist 2013  1.e7 (1) o:e7 (1…b4+ 2.ud4 o:e7 3.d:e7 
oh5 4.m:a6 O) 2.f:e7 (1) (2.d:e7? oh5 3.m:a6
qh3+ 4.ub4 qf3 5.f7 q:b3+! =) 2…b4+ 3.uc4 (1) (3.ud4? qd2+ 4.ue5 qe2+ =) 3…
mc7 4.d:c7 qe2 5.me6 (1) o:e6+ 6.ud3 og4 7.oe6! (1) q:e6 8.c8s+-.
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6. John Nunn, 1125 The Problemist 2013 1.h5+! (1) u:h6 2.me6! (1) g1s 3.uf5 (1) 
s:h2 4.of8+ u:h5 5.m:f4+ (1) uh4 6.ob4! (1) ug3 (6…sg1 7.oe1+, 6…sf2 
7.oe1!) 7.oe1+ -.
7. Petre Stojoski, Orbit 2000 I. 1.me3 qe6+ 2.uf4 sf1#, II. 1.me4 oc3+ 2.uf5 qf6#, 
III. 1.sb6 se4+ 2.ud6 ob4#. (1 – 1, 2 – 3, 3 – 5)
8. А.Ивунин, А.Панкратьев, Problemist of Ukraine 1(39) 2014  I. 1.mf2 c4 2.o:c4 oe6 
3.md3 qc4#, II. 1.o:c2 od7 2.ob3 oa4 3.od5 oc2#, III. 1.s:d2 u:h1 2.se3 qg2 
3.uf4 qg4# 1 – 1, 2 – 3, 3 –5)
9. V.Shavyrin, Probleemblad 2000 1HM 1.sb2! – 2.qc5+ s:c5 3.sd4+ s:d4 4.mc7# 
(1,25) 1…mc6 2.qd7+ q:d7 3.qd6+ (1,25) 3…q:d6 4.mc7#, 1…me6 2.qf5+ q:f5 
3.se5+ q:e5 4.mf6# (1,25) 1…of4 2.mc3+ ud4 3.me2+ u~ 4.m:f4# (1,25) 1.sc3? 
of4!
10. M.Vukcevich, StrateGems 1998 2 Pr 1.ua6 zz (1) 1…ob2 2.of4 – 3.od6# (0,5) 
2…mf7 3.od2+ q:d2 4.mf4 – 5.md5# (1) 3…oc3 4.mf4/me3 – 5.md5# (1) 1…oc3 
2.mf4 – 3.md5# (0,5) 2…of7 3.m:d3+ q:f3 4.of4 – 5.o:d6# (1)
11. S.Sovik &amp; P.Gvozdjak, Cyclone 2000 1.qh6? od5! 1.oh2 – 2.mfe4+ m:e4# 
(1)  1…qe3 2.sa5+ qb5# (1) 1…f5 2.mge4+ m:e4# (1) 1…o:f2 2.sd4+ o:d4# (1) 
1…od5 2.mge4+ m:e4# (1)
12. Rodolfo Riva, S2470 The Problemist 2013 1.c4! zz 1…d5 2.q:e4+ d:e4 3.ob4 e3 
4.oc3+ ud3 5.sb3 e2# (2,5) 1…d6 2.s:d6+ ue3 3.mg4+ uf4 4.oh6+ uf5 5.sd3 
o:d3# (2,5)

    Журнал «Проблеміст України» оголошує заочний конкурс розв’язування шахових ком-
позицій. Ведучий - Колесник Микола Іванович, секретар - Білокінь Юрій Володимирович. 
В кінці року будуть підведені підсумки змагання, переможців очикують книжкові призи 
від «Проблєміста України».           Річний конкурс розв’язування, 2019

1 тур
1

#5                         11+7

2

S#4                        15+5

3

Виграш                   4+4

Термін надсилання відповідей:  30.07.2019 р. Відповіді надсилати на адресу:  Колесник 
Микола Іванович, село Грузьке, Кролевецький район, Сумська область, або по email: 
bee579@ex.ua
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Об  иерархии и «поглощении» тем
М.Басистый

   Затронутые в этой заметке проблемы скорее относятся к композиторской философии,  
чем к композиции, как таковой. Конечно, было бы неплохо, если бы кого-нибудь из при-
знанных теоретиков композиции  заинтересовал  этот вопрос.
   Я сейчас собираюсь только вскользь коснуться довольно спорных вещей. Можно ска-
зать «обозначить проблему». Буду писать о двухходовом жанре, который мне более  
близок.
   Обычно в задачах высокого уровня представлена не одна только тема, даже если эта  
тема очень сложная.  
   На современной стадии развития двухходовки все составители стараются представить  
в задаче сочетание нескольких  тем. 
   Пропагандируя тему Харьковская-2, я столкнулся с тем фактом, что многие темы её  
как бы «поглощают», то есть, она целиком входит в другую тему. Как  обычно поступают  
в таких случаях при описании задачи? Указывают  только тему, поглотившую другую, 
а  первую не указывают совсем. Значит, существуют темы разного уровня. Но сначала  
такой мередит
М.Басистый  SuperProblem, 2019

1. ... qxf4 [a]  2. sxf4#
1. ... d3 [b]  2. sa1#
1. mxc7 [A] ? [2. md7#]
 1. ... qxf4 [a]  2. sb5 [B] #
1. ... d3 [b] ! 
1. sb5 [B] ! [2. md7#]
 1. ... qxf4 [a]  2. mxc7 [A] #
 1. ... d3 [b]  2. sb2#
 1. ... c5  2. sb8#

   Если описать тему этой задачи, то можно было бы указать перемену функций ходов  
mc7 и sb5. Но эта перемена функций является частью темы Салазара, а значит, при  
описании задачи указывается только тема Салазара. Кроме того, в задаче есть тема  
Харьковская-2 с ходом 1. … d3 (являющимся опровержением одной фазы и вызыва-
ющим различные маты в двух других). Эта тема вполне самостоятельна и никуда не  
входит, а также здесь есть перемена матов на 1. … q:f4.
   Не удивительно, что  выполнение одним ходом в разных фазах разных функций может  
стать основой для некоторых тем. Точно так и тактические, геометрические идеи и т.д.

     5-7 C+              #2
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В.Дячук 5 th FIDE World Cup 2 Prize

1. qf7? ~ 2. mg6# (A) 
1... qe3 (a) 2. q:e3# (B)   1... mf8! 
1. g4? ~ 2. mg6# (A) 
1... qe3 (a) 2. s:d4# (C) 
1... f:g3 e.p.! 
1. qe3! (B) ~ 2. s:d4# (C) 
1... q:e3 (a) 2. mg6# (A) 
1... d:c3 2. d4# 

   Здесь довольно сложная для выражения тема Ерохина сочетается с темой ле Гранд  
в трёх фазах с одинаковой защитой черных. Такое сочетание было названо комбинаци-
ей Дячука.
   Значит, тема Ерохина является и самостоятельной темой, и частью комбинации  
Дячука, которая её «поглощает». То же можно сказать и о теме ле Гранд.
    Комбинация Бурмистрова является, по сути, удвоенной темой ле Гранд. Полная  
форма темы Барнса - это сочетание темы Барнса с темой ле Гранд или псевдо-ле 
Гранд, комбинация Шаньшина - смешанная форма темы Киша и комбинации Шедея,  
тема Лендера - синтез тем ле Гранд и Салазара и т. д.
   Из-за этого у меня возникла идея, что можно классифицировать реверсивные темы  
(и не только реверсивные) по иерархии.
   Не являясь теоретиком двухходовки, не беру на себя ответственность составить  та-
кую классификацию, но остановлюсь на той идее, что всё изложенное - существующий  
факт.
   Теперь выскажу ещё одну мысль: чтобы строить здание, нужно сначала определиться  
со строительным материалом!  
   Когда я прикинул основу описанной выше классификации, то обнаружил, что не все  
даже простейшие сочетания имеют своё название.
   Та же тема Харьковская-2 до сих пор не признаётся некоторыми ведущими двухходо-
виками, как «слишком простая». Но это тот самый строительный материал!
    Рассмотрим следующую задачу.

Р.Мурашев, А.Слесаренко SuperProblem, 2019

*1...md3 (a) 2. mc3# (A) - Сомов 
*1...c:d6 2.sh1# (B)   *1...u:d6 2. sd7# (C) 
1. mb7? – 2. mc3, sh1# (AB) (2. sd7?(С)) 
1... md3! (a) (2. mdc3+? uc4 - Барулин) 
1. m:f5? – 2. sh1# (B) (2.sd7?), 1...e5! 
1... md3 (a) 2. me7# - battery play  1... ue4 (b) 2. mc3# (A) 
1...e:f5 2. sd7# (C) (1...g3 2.of3#)

     5-7 C+              #2

     5-7 C+              #2
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1. me4! – 2. mdc3# (A) (2.sh1?, 2.sd7?) 
1... md3 (a) 2. m:f6# - Барулин 
1...u:e4 (b) 2.sh1# (B) 
1...f:e4 2. sd7# (C) 
---------------------------------------
1.sd7? (С) – 2. s:e6#, 1...q:e8!
Что об этой задаче пишут авторы? «Новый синтез известных тем: 
● Выбор вступительного хода одной фигурой (md6) 
● Темы Барнса (AB) + Ле Гранда (B-bA – A-bB) + Шедея (AB) x2 
● Перемена в форме Чепижного (перемена мата + перемена по Рухлису 3x2 (aC)) 
● Перемена в форме Стокки x2 (ABC– ab, AC– ab, BC) 
● Обратный парадокс Домбровскиса (Aa!), обратный эффект Домбровскиса (Aa) 
● Антидуали в угрозах, с возвратом в маты вариантов 
● Линейные темы (Сомов, Барулин), на одну и ту же защиту - 1...md3 
● Перемена полей 2 защит на 1 поле (иллюзорная игра – решение, d6,e4) с теми же ма-
тами  Дополнительно, так же проходит, тема Харьковcкая-2 (a! – aA# – aX# – aY# - Quick 
Composing TT-209 - 2018, 1 st FRME TT - 2019), и аналогично для белых (1.C? – xC# – 
yC# – zC#).»
   То  есть, для алгоритма 1. A?; 1. B? x 2.A#; 1. C!  y  2. A#
названия не нашлось, а ведь это и есть «кирпичик», из которого могут состоять задачи.     
    Сколько ещё таких «кирпичиков» не имеют названия? Я не берусь ответить.
   Уважая исследования авторов, анализирующих сложные сочетания тем, я бы все-таки  
сказал, что на мой взгляд, ответ на этот мой вопрос более важен.
   Хочу познакомить всех с мнением А.Фролкина с его позволения. Ему я дал прочитать  
эту заметку:
   «Ты  действительно «вторгся» на территорию философии. Если верить физикам, квар-
ки составляют элементарные частицы, те формируют атомы, атомы образуют молеку-
лы. Основополагающие кирпичики – это кварки. Но это в объективном физическом мире. 
В мире шахматной композиции ситуация выглядит похожей, но этот мир – субъективный, 
«искусственный». Что считать базовым элементом задачи? Ход? Фигуру? Поле? Цвет 
фигуры? Цвет поля? Можно ли считать базовый элемент темой? А базовый тактический 
элемент, например, блокирование, связка, – это тема само по себе или не тема?
В терминологии шахматной композиции царит хаос. Есть темы, идеи, а еще замыслы и 
даже «идейные замыслы». Чем «замысел» отличается от «идеи» и «идейного замыс-
ла»? А еще есть «проблема перевода» – многие наши термины – типа того же преслову-
того «идейного замысла» – не используются в западной литературе.
Без решения таких основополагающих вопросов создать иерархию нереально. Однако 
такие решения должны были бы вырабатывать ведущие композиторы мира коллектив-
но, но такое тоже нереально.
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   Еще в начале 80-х Корнилов пробовал взяться за «морфологический анализ» ретро-
анализа, разложив ретроанализ на элементарные понятия, а затем, комбинируя эти 
понятия, создавать новые темы. Я убеждал его, что это бесперспективный путь. Так 
и получилось. Наверняка, если иерархию тем будут создавать Ковачевич и Шаньшин 
раздельно, они придут к разным результатам. А если они объединятся и согласуют свои 
противоречия, то кто-то третий все равно найдет у них изъяны. Темы выделялись хао-
тично, бессистемно, и попытки систематизировать их будут встречены в штыки. Кстати, 
над темами стали появляться уже и «надстройки» – «задачи будущего», «синтезы» (син-
тез Адабашева) и так далее. Можно предложить какую-то систему, но другие с ней не 
согласятся.» Хотелось  бы  услышать  мнение  других  неравнодушных  композиторов.

Оригінальні композиції
ДВОХОДІВКИ

Редактор: Микола Чернявський. Суддя 2019: Євгеній Гаврилів (Україна)

A568 М.Чернявський
(Львів)

#2                          5+2

A569 С.І.Ткаченко 
(Славутич)

#2                           6+4

A570 В.Марковцій & 
М.Чернявський
(Ільниця, Львів)

#2                           8+5
A571 С.І.Ткаченко & 

А.Василенко
(Славутич, Київ)

#2                           6+9 

A572  В.Рябцев
(Єнакієво)

#2                          8+8

A573  Є.Трахтман
(Дніпро)

 #2                          8+8
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A574  Imanol Zurutuza

(Іспанія)

#2                           9+9

A575  А.Панкратьев
(Росія)

#2                          9+10

A576 Miroslav Svitek
(Чехія)

#2                         9+11

A577  П.Мурашев
(Росія)

#2                         11+10

A578  Zoltan Labai
(Словаччина)

#2                        10+11

A579  П.Новіцький &
С.І.Ткаченко

(Рубченки, Славутич)

#2                         10+13
   
A568 1. qf6? e3 2. qf4#, 1...uc4!, 1. qb6? uc4 2. qb4#, 1...ue3!, 1. sf5? ue3 e3 2. 
sf2 qg4#, 1...uc4!, 1. c4? ud3 e3 2. sc3 sd5#, 1...u:c4! ue3!  1. qg4! uc4 ue3 
2. q:e4 sc3#. Зміна гри у формі Загоруйка на тлі Харківської теми-2 з реверсивними 
елементами і одноваріантної переміни за Рухлісом (автор). 
   A569 *1...oc5 2.oc5# (A) sc5# (B), 1.oc5 (A)?, 1...oc5 (a) c6 2.sc5 (B) ob6#, 1...a3! 
1.sc5! (B), 1...oc5(a) c6 2.oc5 (A) sb6#. Changed mates, play on same square (автор).
   A570  Спершу 1... d1~ e2 ud4 d4 2.s:d1 (A) qh3 (B) qh:d2 sg6#, 1.sd1? (A) e2 d4 
2.s:d2 se2#, 1... ud4! 1.qh3! (B) ud4 d4 2.s:e3 (загроза) sf1#, 1...ue2 d1~ 2.q:e3 
s:d1# (A). Задача-блок. Мати ілюзорної гри стають вступними ходами в хибному сліді 
та розв’язку. Зміна матів, мати зі зв’язуванням, вступним ходом надається вільне поле 
(автори). A571 1.qc8? ~ 2.qb4# (A), 1...c2 2.sb3# (B),1...sd5!, 1.m~? ~ 2.sb3# (B), 
1...qa3 2.sb5#, 1...sd1! 1.m:c5! ~ 2.sb4# [2.qb4 (A)? 2.sb3 (B)?], 1...s:c5 2.s:f1# 
[2.qb4 (A)? 2.sb3 (B)?], 1...q:c5 2.qb4# (A)  [2.sb3 (B)?], 1...o:c5 2.sb3# (B) [2.qb4 
(A)?], 1...u:c5 2.qc7# (2.qc8?),  1...qa4/qb5 2.sb5#. Біла корекція. Подвійна корек-
ція загроз. Антидуальний вибір матів на триразове блокування вільного поля (автори). 
   A572 1. sc5? ~ 2. s:e5#, 1...qe7! (2.mc5#?),  1. sd6? ~ 2. s:e5#, 1...e:d4 q:d6 2. 
s:d4 m:d6#, 1...qf5! (2.md6#?), 1. sa5? ~  2. s:e5#, 1...mb5 md5 2. se1 s:d5#, 
1...e:d4!, 1. s:c3? ~ 2. sd3, sf3, se1#, 1...f3 2. se3#, 1...q:c4! 1. se7! ~ 2. s:e5#, 
1...q:e7/qc5 2. m:c5#, 1...oe6, qf5 2.md6#, 1...qe6 2. of5#. Синтез білих комбінацій 
з полтавською темою і Грімшоу (автор).
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   A573 1.qf3? ~ 2.oc2# (A), 1...ma1! (a), 1.qf5? ~ 2.se4# (С), 1...md5 (b) 2.oc2# (A), 
1...mc5! (c), 1.mf5? ~ 2.se4# (С), 1...c5 (c) 2.qd4# (B), 1...md5! (b), 1.sa3? ~ 2.qd4# 
(B), 1...mc2 2.oc2# (A), 1...c3! (d), 1.sd5? h4!, 1.sa6? mb~ md1 2.qd4 (B) sc4#, 
1.qh4? me~  c3 f4 2.oc2 (A) mf4 se4# (С), 1...md1! 1.sf3! ~ 2.oc2# (A), 1...ma1(a) 
2.qd4# (B). Псевдо-ле Гранд, чергування захистів і спростувань, переміна мата (автор).
   A574 1. mf1? ~ 2. qe3 m:d2#, 1...q:e2!, 1. mc4? ~ 2. m:d2 qe3#, 1...o:c4!,  
1. mg2? ~ 2. qe3#, 1...q:e2! 1. mf5! ~ 2. qe3#, 1...mcd5 med5 m:f5+ qd3+ 2. se6 
m:d6 s:f5 e:d3#. Диференціація загроз.
   A575 1...e5 of4 oe3 b6/b5 2. md6 q:f4 q:e3 oc6#, 1. o:g4? ~ 2. of5, sd5#, 
1...h:g4 sd3/md3 2. sd5 of5#, 1...e6!  1. sh1! ~ 2. qf4#, 1...ud5+ ud4+ of5+ 2. 
qd3 of5 o:f5#.
   A576 1. qg5! ~ 2. qf5#, 1...m:g5+ AB 2. o:g5#, 1...s:e3+ BC 2. s:e3#, 1...c:d4 CD 
2. s:d4#,  1...f:g6/f5 DE 2. me6#, 1...og4+ EB 2. q:g4#. Spiral defensive motifs 
AB-BC-CD-DE, cyclic change of four defensive motives BC-CD-DE-EB: A – capturing of the 
threat unit, B – checking, C – creating flight by capture, D – indirect guarding by line-opening, 
E – direct guard of the threat square (автор).
   A577 1. e:d5? (A) ~ 2. sc4# (B), 1...oa6 d:e5 (a)  o:e5 (a) 2. m:c6 (C) d:c6 qg4 (D)#, 
1. qgd7? ~ 2. m:c6#, 1...d:e5 (a) m:e5 2. q7:d5 sa4#, 1...o:e5! 1. qg4! ~ 2. m:c6# (C), 
1...d:e4 d:e5 (a) o:e5 (b) m:e5 2. sc4 (B) q8:d5 e:d5(A) sa4#. Псевдо-Лендер, защиты 
с переменой матов, опровержения (e5) и маты (c6, d5 в разных фазах)  на одном поле. 
Белая коррекция, чередование защита-опровержение, Харьковская - 2 тема.  Перемена 
двух матов, самосвязывание, игра различных батарей (автор).
    A578 1.q:f6? ~ 2.q:f4# (A), 1...d:e5 (a) m:f6 2.mf2# (C) m:d6# (D), 1...g5!, 
1.q:d6? ~ 2.q:d4# (B), 1...f:e5 (b) m:d6 2.mf2# (C) m:d6# (D), 1...c5!, 1.e:f6? (E) ~ 
2.s:e6# (F), 1...e5 me8~ 2.mf2# (C) m:d6# (D), 1...d5! 1.s:e6! (F) ~ 2.e:f6# (E), 2.e:d6#, 
1...d:e5 (a) f:e5 (b) me8~2.q:d4# (B) q:f4# (A) m:d6# (D), 1...d5 f5 2.e:f6 e:d6#.
   A579 1...d:e3 d3 2. qd1# (A) s:c5# (B), 1. s:c3? ~2. s:c5# (B), 1...c4 (b) d:c3 2. sa3 
qd1# (A), 1. ...mb3!, 1. s:e4? ~2. sd5#, 1...o:c6 (a) 2. s:c6#, 1...sh1!, 1. md~? ~ 
2. qd7# (C), 1...o:c6 (a) 2. q:c6#, 1...c4 (b)! 1. m:e5! ~2. mc4#, 1...u:e5 c4 (b) q:e5 2. 
sf4 s:d4 qd7# (C). Жертовний вступний хід білого коня в розв’язку та білого ферзя в 
хибному сліді  з «жертовного»  положення, біла корекція, корекція загрози, переміна двох 
матів (a-a), в одному з них спростування -мати (b-bb), тема Харківська-2, захисту (A-A) та 
функції ходу [B-B]. (Автори).  

Проблеміст України-2017  Двоходівки  
Остаточні підсумки 

   На жаль, позиція задачі А475 Є.Фащука нелегальна. Найменше взяттів білими пішака-
ми у випадку a:b, b:c. c:d, але тоді один з чорних пішаків поза балансом – або “f”, якщо 
чорні били h:g, або “h”, якщо чорні били f:g. Вона позбавляється похвальної відзнаки. 
Натомість, опублікована в статті «Очередной юбилей» (Проблеміст України, №3(53)) за-
дача київських проблемістів заслуговує спеціального приза.
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1... e5 2. sg5#, 1. mb6? ~ 2. m:c4#, 1... c:d3 2. s:d3#, 1... 
c2!, 1. sh8? ~ 2. s:c3#, 1... e5 c:d3 2. sh6 qf2#
1... oe5!, 1. oe4? ~ 2. qf2#, 1... og3 ue2 2. mf4 m:c3#, 
1... oa7! 1. m:c3! ~  2. me4#, 1... c:d3 2. s:d3#
1... u:c3 2. oe4#. Комплекс тем, руйнування білої напів-
батареї, але головна мотивація – переміна функцій ходу на 
полях с3 та е4. І втілено це майстерно!
                             М.Чернявський, суддя конкурсу

М.Басистий, 
А.Василенко, С.І.Ткаченко

Спецприз

  #2                   7+5               

ТРИХОДІВКИ
Редактор:  Володимир  Саміло. Суддя  2019:  Сергій  Ів.Ткаченко  (Україна)  

B253 О.Лисяний
(Україна)

#3                           4+2

B254 В.Черноус
(Україна)

#3    b)ma5-->d2      6+3

B255   А.Степочкин
(Росія)

#3                           7+4

B256 R.Aliovsadzade
M.Марандюк 

(США /Україна)

#3                          11+6

B257 А.Федоров,
А.Сыгуров ( Росія)

#3                          9+10

B258 L.Makaronez 
(Ізраїль)

#3                          9+10  
 
   B253 1.sg5?  1...uf2!   1.ud2? uf2 2.od5 uf1 3.sg2#  1…uf4!   1.me2! ~,c3  
2.sg3  u:e2 3.oc4#,  2…ue4  3.sf4#;  1… u:e2 2.sg3 uf1 3.oc4#; 1…uf2  2.oh5 
uf1 3.sg1#,  2…ue3 3.sd4#; 1…ue4 2.sg3 uf5 3.sf4#;  правильні  мати. 
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     B254 a)  1.qe1!  ud4,ud6  2.ub4,ub6  e3, ~  3.qd1,qd1#    
b) 1.qa3!  ud4,ud6  2.uc6,qa7  e3,~  3.qd3,qd7#  -  змі-
на  гри на ходи  чорного Короля  у близнюках.
    B255 1...c3 2 d4#; 1.mb7! - zz 1...c3 2.d4+ ue6 3.mc5#; 
1..ue6  2.mc5+ ue5 3.f4#  - три правильных мата (автор).
  B256 1.qa3!  ~  2.d4+  2...cd e.p.  3.qc3# (A)  2...ed e.p.  
3.md7# (B); 1...mx:f5  2.qg5  [3.qxf5#],  2...c3  3.qxc3# 
(A),  2...e3  3.Sd7# (B);  1...od3  2.qc3 (A)  ~  3.b4#, 1..ob3  
2.md7+(B)  ud5  3.oxe4#.  Две системы игры с темой Ада-
башева и переменой функции белых ходов. Первая пара 
вариантов с темой Виссермана в синтезе с темой Рухлиса. 

Матующие ходы первой пары становятся во второй паре вторыми ходами. Вариант угро-
зы со взятиями на проходе (авторы).  
   B257  1.fg5!? oc6! 1.f5! ~  2.se7! – 3.f4# (A), 2...g4 (a) 3.fg4# (C) 1...oc8 2.oe5! – 3.c4# 
(B), 2...mb4 (b) 3.cb4# (D),  2...mc5 3.sxc5#.  Первая пара вариантов с тихой игрой бе-
лых и созданием угроз мата белыми батареями; 1...od5 2.f4+! (A) uxe4 3.od3#, 
1...c5 2.c4+! (B) ud4 3.sd3#.  Вторая пара вариантов с дальним блокированием полей 
для черного короля, переменой функций ходов  A и B, матами с одного поля; 1...g4 (a) 
2.fg4+ (C) uxe4 3.og2#, 1...mb4 (b) 2.cb4+ (D) ud4 3.sd3#,  Третья пара вариантов с 
переменой функций ходов  a,b и C,D (авторы).  
   B258  1.od7? f4!;  1.oc6? ~ 2.sxe3+ se4 3.mf3#;  1...sxg1 2.qe4+ fe 3.sxe4#;  1...
f4!  1.oc2! ~ 2.qd5+ ed  3.sxf5#;  1...f4 2.qd1!  - 3.od4#, 2...sxf3+ 3.mxf3#;  1...mf4 
2.sxh1! – 3.mf3#;  1...c6 2.sxe3+ se4 3.mf3#;  1...qh5 2.qe4+ fe 3.sf6#
   B259  1.oxd6+? oxd6+!, 1.ed4+? oxd4+!,  1.sf3! ~ 2.sf4+ uxd5 3.sxf5#;  1...mc6 
2.ed4+ oxd4 3.oxd6#,  2...mxd4 3.qe3#;  1...mc4 2.oxd6+ oxd6 3.ed4#,  2...mxd6 
3.qe7#. Парадокс Келлера (автор)

B259 А.Панкратьев 
(Росія)                            

#3                        10+13

БАГАТОХОДІВКИ
Редактор: Михайло Марандюк. Суддя 2019: Віктор Капуста (Україна)

C293 R.Aliovsadzade
(США)

#4                            4+3

C294 С.І.Ткаченко
(Україна)

#4                            5+7

C295 Е.Фомичев, 
А.Сыгуров (Росія)

#4                        10+11
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C296 І.Ярмонов
(Україна)

#5                          9+10

C297 М.Марандюк
(Україна)

#6                          7+12

C298 R.Aliovsadzade
М.Чернявський (США/

Україна)

#7                            5+4   
  
   C293 1.ue6! z, 1...ue8 2.o:c7 uf8 3.ud7 e6(e5) 4.od6#, 1...c6(c5) 2.ud7 c5 3.oe5 
c4 4.og7#.

   C294 1.oh6! [2.qg6+ u:h4 3.of4 uh5 4.qh6#], 1...g1s 2.q:g1+ u:h4 3.og5+ uh5 
4.oe8#, 1...f2 2.qe4+ ug3 3.qe3+ u:h4 4.qh3#. Правильные маты, мередит (автор).
   C295 1.g4? [2.q:c4+], 1...of1,e2 2.qa4 ~ 3.qa:c4+ o:c4 4.s:c4# 2...o:g2+ 3.u:g2, 
1...ud4!;  1.qa4! [2.g4! ~ 3.qa:c4+ (A),qc:c4+ (B) o:c4 4.s:c4# 2...uf4 3.oh2+ 
ue4 4.s:e5#], 1...og~ 2.qa:c4+ (A) {qc:c4+?} o:c4 3.q:e3+ ud4 4.s:e5#, 1...of6! 
2.qc:c4+ (B) {qa:c4+?} o:c4 3.s:c4+ uf5 4.sg4#, 1...e2 2.a8s oe3 3.sae8. Двой-
ная угроза А и В из варианта-угрозы по Барнсу становятся вторыми ходами с антидуаль-
ным выбором в вариантах с черной коррекцией и игрой трех разных белых фигур на одно 
поле с4 (автори).

   C296 1.sf6+? qee5!; 1.sh8! [2.me6#/m:f5#], 1...qde5 2.q:c6! [3.q:d6+,me6+,mf5+] 
d5 3.me6+ d:e6 4.sd8! (возврат) ~5.sb6# (4...qe5~?, 4...d:c4?) 2...a:b4 3.q:d6+ uc5 
4.sb8 q:c4/b3 5.sb6#, 1...qee5 2.h:g6 [3.m:f5#] oe4 3.me6+ d:e6 4.sh4! ~ 5.sf2# 
(4...qe5~?, 4...oe4~?) 2...a:b4 3.m:f5+ uc5 4.qb5+ c:b5 5.sc8#, 1...ue5 2.me6+! 
u:e6 3.qb8 q:c4 4.qe8+ uf7 5.sf8# 3...f4,g:h5 4.qf8 ~ 5.sf6#.

   C297 1.o:c6? [2.od5#], 1...s:d2!; 1.md8+? ue5 2.m:c6+ ue6 3.md8+ ue5 4.mf7+ 
ud4!; 1.d4! [2.md8#], 1...c:d3 e.p. 2.o:c6! [3.od5#] mc3 3.oe8 ~ 4.md8+ ue5 5.mc6+ 
ue6 6.of7#, 1...c:d4 2.md8+! (2.o:c6? sa5!) ue5 3.m:c6+ ue6 4.md8+ ue5 5.mf7+ 
ue6 (5...ud4??) 6.od5#. Двухвариантная логическая задача с игрой слона и коня и 
двумя разными главными планами. В первом варианте взятие на проходе для перекры-
тия вертикали, обмен местами слона и коня. Во втором варианте дальнее блокирование 
поля, возврат коня и включение слона.

   C298 1.sd6! [2.sh6#] u:g5 2.f4+ uh5 3.of3+ sg4+ 4.o:g4+ f:g4+ 5.ug2! (5.ug3? 
пат) g3 6.sf6 ~ 7.sg5#. Перекрестные шахи (автори).
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ЕТЮДИ

Редактор Едуард Ейлазян. Суддя 2019-20: Michal Hlinka (Slovakija)

D124. П.Арестов 
(Росія) 

=                             2+3

D125. D.Keith (Франція)
Памяти Фрэнка Джеймса 

Маршалла

+                             6+11

D126. M.G.García 
(Aргентина)

+                             4+3
   D124 1.ub1 1.ua2? mb4+,  -+;  1.oh1?  ue5 2.ub1 ud4 3.uc2 ue3 4.ud1 
mf2(uf2) -+. 1…ue5! Поз. X с черной пешкой g4 и ходом белых. 1…uf5 2.od7+ =; 1…
ud6 2.oe4(oh1,ob7,oa8) =. 2.od7!!  Необходимо заставить черную пешку продви-
нуться вперед! 2.uc2? mb4+, -+;  2.oh1?  ud4 3.uc2 ue3 4.ud1, -+. 2…g3 3.oc6!! 
Поз. X1 с черной пешкой g3 и ходом черных! 3.oh3? mf4 4.of1 ue4 5.uc2 ue3 -+. 
3…uf4 3…ud4 4.oh1 – основное решение. 4.oh1!! 4.uc2? mb4+,  -+;  4.ob7? ue3 
5.uc2 me1+ 6.ud1 mf3 -+; 4.og2? ue3 5.uc2 me1+, -+. 4…mf2 5.og2! 5.oc6? 
me4 -+. 5…md3! 5…ue3 6.uc2 =. 6.oh1! 6.uc2? me1+ -+. 6…me1! 6…ue3 
7.uc2 mf2 8.og2! md3 9.oh1(uc3) =; 6...mf2 7.og2 – позиционная ничья. 7.ub2!! 
7.uc1? ue3 8.ud1 uf2 9.ud2 mg2 10.ud3 ug1 -+. 7…ue3  8.uc3 uf2. 8…ue2 
9.ud4(uc4) =. 9.ud4! 9.ud2? mg2 10.ud3 ug1 -+. 9…mg2. 9…ug1 10.oe4(od5) 
uf2 11.oh1! – позиционная ничья. 10.ue4! ug1 11.uf3 u:h1  12.u:g3 c ничьей.
   D125 1.sg5 [1.sf4? b3+ 2.ub5 b:a2!=; 1.m:d5? b3+!–+ (1...e:f5? 2.qe3+ s:e3 
3.m:e3+-) ] 1...b3+! [1...h6 2.mc6! h:g5 3.q:h8+ ud7 4.ub5+-] 2.ub5 sf1! [2...b:a2 
3.m:d5! sb1+ 4.uc6! sc2+ 5.ub7 sb2+ 6.u:c7 sh2+ 7.uc6 sc2+ 8.ud6+- e.g. 8...
sh2+ 9.qf4 0–0 10.mf6+ uh8 11.ue7; 2...b2 3.qh:h3 b1s+ 4.o:b1 s:b1+ 5.qb3+-] 
3.ob1!! [3.qh:h3? h6! 4.m:d5 (4.mc6 s:d3+! 5.q:d3 h:g5; 4.s:g7 b:a2 5.qhf3 sb1+! 
6.qb3 qh7) 4...h:g5 5.q:h8+ ud7 6.mb4+ ue7 7.o:b3 g4! 8.qc8 g3 9.q:c7+ uf6=] 
3...s:b1 4.qf3! [4.qh:h3? b2 5.m:d5 s:d3+ 6.q:d3 b1s+ 7.mb4 0–0! И выиграть мо-
гут только черные; 4.qe3? sf1+–+] 4...b2 [4...sc2 (d1) 5.mc6+-] 5.mc8! [5.mc6? 0–0! 
6.qg4 (6.sg6 qb8+–+; 6.me7+ uh8 7.mg6+ ug8=) 6...sd3+! 7.q:d3 b1s+ 8.mb4 
g6=; 5.m:d5? 0–0!=] 5...0–0! [5...sd3+ 6.q:d3 b1s+ 7.uc6! sc2+ 8.ub7 sb2+ 9.u:c7 
sc2+ 10.ud6+-; 5...ud7 6.mb6+! ue8 7.q:f7!+-] 6.sg6!! [6.qg4? sd3+! 7.ua5 
(7.uc6 sa6+ 8.uc5 sa5+ 9.uc6 sa6+ вечный шах; 7.q:d3 b1s+ 8.uc6 g6 9.me7+ 
ug7 10.se5+ f6 11.s:c7 qf7 12.q:h3 sc2+ 13.ud6 s:c7+ 14.u:c7 f5!=) 7...sd4! 
8.q:d4 b1s=; 6.sg1? sc2!=] 6...s:g6 [6...c6+ 7.ub6+-] 7.me7+ uh8 8.m:g6+ ug8 
9.me7+ uh8 10.q:h7+ u:h7 11.q:h3#
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   D126 1.uf6! ЛС: 1.oa4+? ud8! 2.ud6 uc8! (2...of3? 3.od7 mf8 4.of5 oe2 
5.mg4 o:g4 6.o:g4ue8 7.oh5+–) 3.mf5 of3! 4.md4 og2! 5.oe8 mf4! 6.mc6 
oh3! (6...o:c6? 7.o:c6+-) 7.me7+ ub8 8.ob5 og2!=. 1...mf8 1...mf4 2.ug5 og6 
3.oa4+. 2.ug7! ЛС: 2.oa4+? ud8 3.ug7 mg6 4.uh6 mf4 5.ug5 oe8! 6.mb7+ ue7 
7.mf5+ uf8!=. 2...og6 2...ue7 3.mf5+-. 3.ob3! 3.oa4+? ue7 4.mb7 (4.ob3 ob1!=) 
4...oe4=. 3...ob1 3...ue7 4.md5+ (или 4.oa2) 4...ud6 5.mb7+ uc6 6.ma5+ ub5 
7.mc4 od3 8.ma3+-. 4.md5! 4.mb7? mh7 /g6 5.md5 ud7 6.mc3 of5!=. 4...mg6!. 
4...of5 5.oa4+-. 5.uf6! 5.mc3? of5! 6.uf6 me7!=. 5...mf8 6.mc3! доминация. ЛС: 
6.oa4+? ud8 7.mc3 (7.ue5 mg6+ 8.ud6 mh4! 9.me6+ uc8 10.od7+ ub8!=) 7...
og6! 8.ob5 oh5!=. 6...mh7+ 7.ug7! 7.ue5? og6!=. 7...of5 8.md5! ЛС: 8.m5e4? 
ue7! (но не 8...o:e4? 9.m:e4 mf8 10.mf6+ ue7 11.md5+ ue8 12.oa4+–) 9.md5+ 
ud7 10.mg3 od3! (но не 10...ob1 11.mc3 od3 12.mge4+-) 11.mf4 ob1!=. 8...mg5 
9.oa4+! 9.mb7!? od7! 10.md6+ ud8=. 9...ud8 10.mb7+! 10.uf6? me4+ 11.u:f5 
m:c5=. 10...uc8 11.md6 +-вилка, доминация.

H908  М.Гальма 
(Україна)

h#2    b)ob4→a6    3+2

H909  О.Угнівенко 
(Україна)

h#2**                     3+2

H910  В.Чорноус 
(Україна)

h#2        3 sol.        3+3

КООПЕРАТИВНІ МАТИ
Редактор: Володимир Ластівка. Суддя 2019: Юрій Білокінь (Україна)

H911  М.Пархоменко 
(Україна)

h#2        2 sol.        2+4

H912  М.Пархоменко 
(Україна) 

h#2        2 sol.         2+4

H913  В.Чорноус 
(Україна)

h#2    b)oc6→c7    3+4
   
   H908 a) 1.ua5 ob6+  2.ua6 m:b4#; b) 1.oc4 ub6  2.ob3 mb2#. Позиція задачі 
нагадує силуєт проліска – провісника весни, ідеальні мати (автор).



H914  Д.Грінченко, 
О.Угнівенко, В.Шевченко 

(Україна) 

h#2*         2 sol.       5+2

H915  М.Пархоменко 
(Україна) 

h#2        2 sol.         3+4

H916  В.Чорноус 
(Україна)

h#2*                       5+3
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H917  K.Cefle 
(Туреччина)

h#2         3 sol.        3+5

H918  Д.Грінченко 
(Україна)

h#2      b)boa4      6+3

H919  М.Гальма 
(Україна)

h#2   b)2wS→2wo    3+6

H920  Р.Янко, 
М.Гальма (Україна)

h#2         4 sol.        2+7

H921  A.Bidlen
 (Словаччина)

h#2         3 Sol       6+4

H922  Р.Залокоцький, 
А.Мітюшин, О.Угнівенко 

(Україна)

h#2       2 Sol          7+5

  \
   H909 1.mf6 qe7  2.mg8 qh7#; 1… qf6  2.mg7 qf8#; 1… od5  2.mg7 qh6#. 
   H910 1.qa1 ub5  2.q:a2 qc3#; 1.qa1 q:a1  2.ua4 ob3#; 1.u:a2 qc3  
2.ua1 qa3#. Правильні мати, мініатюра (автор).

   H911 1.uc8 b6  2.ob8 b7#; 1.ua7 u:c7  2.qa8 b6#.
   H912 1.od6 sh5  2.ob8 sa5#; 1.ub8 sh4  2.oa7 sd8#.
   H913 a) 1.qf6 d7+  2.uf7 e8s#; b) 1.q:e7 d:c7  2.qf7 c8s#.
   H914 1.u:e7 md6+  2.uf8 qf7#; 1.u:g7 mg5  2.uh6 mf5#; 1… mg8+  2.ue6 
of5#. Парадокс Зілахі (автори).
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H923 Р.Залокоцький, 

А.Мітюшин, 
О.Угнівенко (Україна)

h#2        2 sol.       6+6

H924 J.Carf 
(Франція)

h#2        2 sol.        6+7

H925 А.Ивунин, 
А.Панкратьев (Росія)

h#2    b)uf6→a5   4+11
c)uf6→a6

H926  В.Юзюк
 (Україна)

h#2        5 sol.        8+8

H927 
R.Aliovsadzade (США) 

h#3       duplex      2+4

H928 Є.Орлов 
(Україна)

h#3        2 sol.         3+5
H929 А.Ивунин, 

А.Панкратьев (Росія)

h#3  b)wqc7 c)wpc7 2+7

H930 В.Копил
(Україна)

h#3          4 sol.        4+7

H931 О.Угнівенко 
(Україна)

h#3    b)uh4→g4     2+11
H932 В.Юзюк 

(Україна)

h#3      4 sol.            5+8

H933 О.Угнівенко, 
В.Ластівка (Україна)

h#3   b) uc4↔pg5   5+13

H934 М.Гальма 
(Україна)

h#4        2 sol.      4+4
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H935 А.Ивунин, 

А.Панкратьев (Росія)

h#4  b)wpe6→woe6  2+6

H936 М.Гальма 
(Україна)

h#4         2 sol.      3+7

H937 A.Bidlen 
(Словакія)

h#4,5       2 sol.     3+9
H938 І.Брюханов 

(Україна)

h#5      b)a1=a2     2+3

H939 A.Bidlen 
(Словакія)

h#5       2 sol.       5+7

H940 Р. Янко 
(Україна)

h#6                        6+8
H941 Z.Mihajloski 

(Македонія)

h#6        2 sol.      2+5

H942 Р.Янко 
(Україна)

h#7                        4+7

H943 K.Drazkowski 
(Польща)

h#8,5                      3+4

  
   H915 1.sg1 qf1  2.oh2 mf2#; 1.oh2 qh3  2.sg1 mg3#. Правильні мати зі зв’яз-
кою чорної фігури, переміна ходів та функцій чорних фігур (автор).
   H916 1.u:e6 oe4  2.ue5 qe7#; 1… uf4  2.u:e6 of7#. Блок з правильними мата-
ми (автор).
  H917 1.oc7 qd8 2.ob6 b8s#; 1.od6 qb5 2.of8 b8s#; 1.oh2 qb5 2.qg3 b8s#.
   H918 a) 1.o:f2 od1  2.oe3 of3#; b) 1.od1 g3  2.of3 mf6#. Смешанная прямая 
форма темы Залокоцкого. В первом близнеце – Буковинская тема. Во втором близнеце 
игра близка к её обратной форме (автор). 
   H919 a) 1.mce7 mh6  2.se8 me6#; b) 1.og8 o:h5  2.mge7 oh6#.



   
 H920 1.qd1 s:d1  2.f2 sh5#; 1.qc1 s:c1  2.f2 sh6#; 1.qb1 s:b1  2.d2 sh7#; 1.d2 
s:a1  2.d3 sh8#. Пасивна і активні жертви чорної фігури, звільнення лінії для білої 
фігури. Перекриття лінії чорної фігури. Мінімальна задача, гравюра, правильні мати 
(автори).  
   H921 1.ub5 b4  2.ua4 o:d7#; 1.ud5 oh5  2.c4 of3#; 1.d6 oc6  2.d:e5  m:e5#.
   H922 1.o:f5 me:c3  2.oe6 mb5#; 1.s:f5 md:c3  2.se6 mb5#. Пряма повна форма 
теми Залокоцького, Буковинська тема, включення-блокування, створення та гра білих 
батарей (автори).
   H923 1.m4:d5 qde6  2.mc3 qe4#; 1.m6:d5 qee6  2.mc3 qe4#.  Пряма повна 
форма теми Залокоцького, самозв’язування, розв’язування, блокування, створення та 
гра білих батарей (автори).
   H924 1.ud4 me4  2.f3 m:f3#; 1.of5 oh4  2.g5 m:f5#.
   H925 a) 1.q:f3 qc7  2.qf5 mg4#; b) 1.o:e3 oc6  2.ob6 qa3#; c) 1.m:c3 mc4  
2.mb5 ob7#.
   H926 1.u:d5 d8s+  2.uc4 s:d4#; 1.uc5 d:e8s  2.uc4 sb5#; 1.ue5 d:c8s  
2.ue4 sf5#; 1.uc6 d:c8q+  2.ub7 qc7#;  1.ue6 d:e8q+ 2.uf7 qe7#. Ходять 
тільки білий пішак d7 (перетворюється у ферзя на всіх трьох доступних полях і перетво-
рюється на туру там, де стоять чорні тури) і чорний король (автор).
   H927 a) 1.oc3 oa2   2.oa5 ub2  3.mb4 ob3#; b) 1.oa2 ua5  2.ub3 md4+  
3.ua3 b4#. Идеальные маты (автор).
   H928 1.b:c2 ua1  2.c1m ub2  3.mb3 a:b3#; 1.b:a2 uc1  2.a1m ub2  3mb3 c:b3.#.
   H929 a) 1.qb7 md5+  2.ub5 u:b7  3.mb4 mc3#; b) 1.ua4 qb7  2.ob4 uc7  
3.ua5 qa7#; c)         1.qb8+ u:b8  2.ub5 c8s  3.ub6 sb7#.
   H930 I.1.se6 qe5+(A)!  (oe5? … 4.ud7)  2.u:f4  qe4+  3.uf5 qf4#; II. 1.qe6 
oe5(B)!  (qe5? …  4.ug6)  2.ud5 od4   3.ud6 oc5#. III.1.of3 oc5  2.sd3  oe3  
3.oe5+ q:e5#(A); IV.1.ud4 qc5  2.od5  qc3  3.Ce4 oe5#(B). Игра на трех темати-
ческих полях – «е6», «е5», «с5». На поле «е5» удвоенный эффект с чередованием 1-го 
и 3-го ходов белых.
   H931 a) 1.mf2 d8q  2.me4 q:d4  3.mg5 q:f4#; b) 1.og5 d8m  2.oh4 m:f7  3.qg5 
mh6#. Перетворення в туру і коня, правильні мати, мінімальна задача (автор). 
   H932 1.uc6 b7  2.ub5 b:c8s 3.ua4 sa6#; 1.ud5 b7  2.uc4 b8s 3.qd4 sb3#; 
1.qc7 b:c7  2.ue6 c:d8s 3.uf5 sf6#; 1.qd7 b:a7  2.qc7 a8s 3.ud7 sd5#. Хрест 
чорного короля + перетворення одного пішака на чотирьох різних полях (автор).
   H933 1.a1o q:b1  2.ob2 o:d5+ 3.ub5 q:b2#; 
1. a1m o:b1  2.mc2 qg6+ 3.uf5 o:c2#. Тема Маслара (з деякою натяжкою в другій 
фазі) з перетворенням чорного пішака на слона та коня, правильні мати (автори).
   H934 1.ud5 oe7  2.ue6 o:a3  3.uf6 me5  4.ug5 oe7#; 1.ud3 ua2  2.uc2 
u:a3  3.ub1 md2+  4.ua1 of6#. Чорний король отримує мат на полях, на яких в 
початковій позиції стоять білі фі гури (автор).
   H935 a) 1.sb7 e7  2.og4 e8s+  3.uf3 sb5  4.se4 sf1#;  b) 1.sf8+ uh7  2.oe2 
ug6  3.sf2 ug5  4.uf3 od5#.
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     H936 1.d2+ ub1  2.d1o o:d4  3.oe2 ub2  4.ob5 oc3#; 1.u:b3 o:d4  2.uc4 
oa1  3.oe3+ ub2  4.ud4 ub3#. Індійський з Кністом (автор).
    H937 1… d:e3  2.uc5 uf2  3.d:e3+ u:e3  4.d5 uf4  5.ud4 of2#; 1… d:c3  2.e2 uf2  
3.d:c3 u:f3  4.ud4 uf4  5.d5 of2#.  
   H938  a) 1.qh5 ue1  2.uf3 mf5  3.ug2 ue2  4.uh1 uf1  5.qh2 mg3#; b) 1.qf8 
m:d6  2.uf6 uf4  3.ug7+ ug5  4.uh8 uh6  5.qg8 mf7#.
   H939 1.a6 b:a6  2.ob7 a:b7  3.d3 b8s  4.d:e2 sd6  5.e1o od3#;  1.oh3 g:h3  2.g2 
uh2  3. g1o+ ug3  4.oh2+ ug4  5.oe5 og2#.
   H940 1.uf3 a4  2.ue3 a5  3.of3 a6  4.o:a8 a7  5.of3 a8q  6.ue4 qe8#. Дурбар т.
   H941 1.oh1 og2  2.sa7(A) ue2  3.ob6(B) of1  4.ub7 ud3  5.uba6 uc4  6.ob7 
ub4#;  1.og2+ u:g2  2.sb6(B) uf3  3.ua7 ue4  4.uaa6 ud5  5.sa5+ uc6  
6.oa7(A) ob7#. Bristol b/ D L (автор). 
   H942 1.с5 ue6  2.uf8 ud5  3.ue7 uc4  4.ue6 u:b3  5.ud5 ua3  6.uc4 ua4  
7.d5 b3#. Магніт Лошинського у королів, правильний пішаковий мат, мередит (автор). 
   H943 1… md2  2.e4 mf3  3.e:f3 e:f3  4.a4 f4  5.a3 f5  6.a2 ub2  7.a1q f6  8.qh1 f7  
9.qh7 f8s#. 
   Примітка. Задача H884 О.Лисяного, опублікована раніше в журналі Sinfonie 
Scacchistiche (Італія) №1(135)-2019 під №793, виключається з річного конкурсу.
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ЗВОРОТНІ МАТИ
Редактор та суддя 2019: Іван Сорока

S383 С.І.Ткаченко
 (Україна)

S#2                       7+10

S384  Г.Козюра, В.Копил 
(Україна)

S#2                    13+10

S385  Г.Козюра, В.Копил 
(Україна)

S#3                        9+7

S386 В.Копил 
(Україна)

S#3                       8+15

S387  А.Степочкин
(Росія)

S#3                      13+10

S388  Rodolfo Rivа 
(Італія)

S#3                  12+12



S389 І.Брюханов 
(Україна)

S#4                          9+3

S390 Г. Козюра, В.Копил 
(Україна)

S#4                          9+8

S391 L.Lyubashevsky, 
L.Makaronez (Ізраїль)

S#4                      11+14
S392 Г. Козюра

 (Україна)

S#6                        13+3

S393 H.Grubert
(Німеччина)

S#7   2 розвязки     5+2

S394 Є.Орлов
 (Україна)

S#7                          9+4
S395 В.Чорноус 

(Україна)

S#8                          8+5

S396 О.Парадзінський
 (Україна)

S#10                        4+3
 
  S383 1.qg6! zz. 1... u:g6+ 2.se6+ o:e6#, 1... q:g6 2.se7+ u:e7#, 1... m:g6 2.se8+ 
u:e8#. На три захисти на полі g6 білі відповідають трьома жертвами білого ферзя. (Ав-
тор)
   S384 1.q e7? ~ 2.q:d7+ od6#, 1… m d~ 2.q e5+ o:e5#, 1… m:f3!, 1.ma5! ~ 2.s:d7+ 
od6#, 1… md~ 2.qe5+ o:e5#, 1… m:c5! 2.qd8+ od6#, 1… s:c5! 2.mf4+ o:f4#. 
Тема Нітвельта – чорні, захищаючись від загрози, зв’язують свою фігуру, сподіваючись 
на пряме її розв’язування у випадку, якщо білі спробують здійснити цю загрозу.
   S385 1.se6! ~ 2.q:d4+ u:c5 3.sb6#, 1… q:d5 2.se2+ u:c5 3.sc4+ u:c4#, 1… 
o:c5 2.qdd3+ qd5 3.q:b4+ o:b4#. Батарейна гра. (Автори).
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   S386 1.md1! ~ 2.q:d4+ u:d4 3.s:d6+ m:d6#, 1… mc2 2.mec3+ dc3 3.me3+ 
m:e3#, 1… md3 2.m:f6+ o:f6 3.q:b5+ mc5#, 1… d3 2.m:f6+ o:f6 3.mc3+ o:c3#. 
Розв’язування білого коня у трьох варіантах, жертви білих фігур, створення та гра трьох 
чорних батарей. (Автор)
   S387 1.mb2! ~ 2.sf1+ u:e4 3.mf6+ q:f6#, 1… f6 2.gf ~ 3.mg5+ q:g5#, 1… fg 
2.m:c4 ~ 3.me5+ q:e5#, 1… ed 2.od6 ~ 3.s:f4+ q:f4#.  1.sd2? ~ 2.sf1+ u:e4 
3.mf6+ q:f6 #, 1… fg!. «Хрест» чорної тури на матуючому ході.
   S388 1.mf5! ~ 2.q:e4+ u:e4 3.se3+ o:e3#, 1...  q:g6 2.se7+ (2.o:f6+?) u:f5 
3.qf4+ (3.qh5+?) o:f4#, 1… m:g6 2.o:f6+ (2.se7+?) u:f5 3.qh5+ (3.q f4+?) og5#. 
“Remote selfblocks, dual avoidance, 2+2 antidual effects extended to W2 and W3. Changed 
continuation from set play 1... m:g6 2.q:e4+ u:e4 3.se3+ o:e3#” (Автор)
   S389 1.od3! zz!, 1... q:a6 2.qf2+ qf6  3. ob1 u:b1 4.qf1+ q:f1#, 1... q:b5 
2.qe2+ qe5 3.ob1 u:b1 4.qe1+ q:e1#, 1... q:a4 2.qd2+ qd4 3.ob1 u:b1 
4.qd1+ q:d1#.
   S390 1.sc2? gh2 (a) 2.o:b6+ (A) o:b6 3.sc7+ o:c7 4.m:b7+ (B) o:b7#, 1… g2+! 
(b), 1.ug1? (C) g2 (b) 2.sc3 (D) bc3 3.m:b7+ (B) 4.o:b6+ (A) o:b6#, 1… gh2+! (a). 
1.sc3! (D) 1… gh2 (a) 2.o:b6+ (A) o:b6 3.sc7+ o:c7 4.m:b7+ (B) o:b7#, 1… g2+ 
(b) 2.ug1! (C) bc3 3.m:b7+ (B) 4.o:b6+ (A) o:b6#. Активна та пасивна жертва білого 
ферзя, чергування жертв слона та коня, ефект Салазара. (Автори)

   S391 1.se8! ~ 2.qd5+ u:d5 3.s:e5+ s:e5#, 1... od4 2.qe6+ ud5 3.q:e5+ o:e5 
4.s:e5+ s:e5#, 1... c3  2.qd5+ u:d5 3.s:c6+ ud4  4.s:e4+ o:e4#, 1... cb5  2.qd7+ 
u c6 3.qc7+ ud5 4.s:e5+ s:e5# , 1... q:b7 2.q:c6+ ud4 3.q:c4+ ud5 4.s:e5+ 
s:e5#. „Хрест“ білої тури.
   S392 1... ud4 2.m e6+ ue4 3.mc5+ ud4 4.mb3+ ue4 5.qg5 uf4 6.s:c4+ q:c4#, 
1.oe7! ud4 2.sc5+ ue4 3.sd4+ u:d4 4.mc6+ ue4 5.o:c2+ od3 6.ob4 o:c2#. 
“Пасивна форма теми Р.Свободи (т.Зілахі) в формі блоку без технічних чорних фігур. 
Білі отримують  мат з поля, на якому береться інша чорна фігура. Ефектна жертва 
білого ферзя і два активних блокування полів біля білого короля завершуються двома 
правильними матами.» (Автор)
   S393 1.sf3 g5 2.qf1 g4 3.sf6+ uh5 4.uh1 g3 5.qf5+ ug4 6.sd4+ uh3 7.og1 
g2#, 1.se4+ uh5 2.og4+ uh4 3.qh1 g5 4.of3+ g4 5.og2 uh5 6.sf5+ uh4 
7.og1 g3#.
   S394 1.sa8+? s:a8 2.d3 s~!    1.sf8+ sf7 2.sa8+ sd5 (2… sb7? 3.d3!) 3.d3! 
sb7!  (3... s:a8 4.qef2+ gf 5.qg3+ u:g3#)  4.oh6 sc6 5.sb7 sd5 6.sc6 se4 
7.sd5 s:d5 8.qef2+ gf 9.qg3+ u:g3#. Задача логічного стилю з жертвою важких 
фiгур, темою магніту та правильним матом у фіналі. 
   S395 1.c5 d4 2.e4 d3 3.od2 ua3 4.sc4 a4 5.sb5 cb5 6.e5 b4 7.of3 b3 8.od1 b2#.
   S396 1.qh3 e5 2.uh1 uf1(f2) 3.sg2+ ue1 4.sg1+ of1 5.sg3+ ue2 6.qh2+ 
og2+ 7.ug1 e4 8.qd4 e3 9.sh4 uf3 10.sf2+ ef#.



Проблеміст України - 2017
Задачі на зворотний мат

Problemist of Ukraine, Selfmates 2017 Award

Diyan Kostadinov – International Judge of the FIDE
   37 originals (and 1 correction) took a part in the Problemist of Ukraine Selfmates 2017. The 
level of the awarded problems is good. 
Some words about problems which were not included in the award:
S319 and S321 Paradzinskiy: two sweet miniatures with some nice effects, but the strategy and 
the thematic complex are poor.
   S322 Kopyl & Koziura: the authors found a way to include two nice tries which is good 
improvement, but the problem is still very close to the original predecessor by L.Stepan.
   S326 Kopyl & Koziura: good mechanism of creation of black indirect batteries which mates as 
a direct after white Royal battery play but unpleasant repetitions of white moves and not pure 
black defense in one of the variations.
There was also many single variation long-movers but with poor strategy.

The ranking is as follow:
1st Prize: 

S320 E.Fomichev

S#4                     13+10

2nd Prize: 
S306 V.Kopyl, G.Koziura

S#8                         9+3

1st Honorable mention: 
S329 G.Koziura

S#5                    14+06

2nd Honorable mention: 
S327 V.Kopyl

S#3                      11+12

Special Honorable 
mention: S334 

R.Zalokockiy, I.Soroka

S#10                      11+4

1st Commendation: 
S299 O. Efrosinin

S#3                       13+11
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2nd Commendation: 

S304 R.Yanko & 
V.Chernous, R.Zalokockiy

S#7                         8+8

3rd Commendation:
 S323 V.Kopyl, G.Koziura

S#5                     12+10

4th Commendation: 
S335 I. Bryuhanov

S#12                       4+3
5th Commendation: 

S318 V.Lastivka

S#13                     11+2

6th Commendation: 
S331 D.Gatti

S#7                         8+2

Special Commendation: 
S325 R.Zalokockiy

S#9                      8+13

   S320 1st Prize  1.qd7! ~ 2.s:e6+! u:e6 3.q:e7+ ud5 4.q7e5+ de5#, 1… ef6 
2.q:d6+! u:d6 3.sc7+ ud5 4.se5+ fe5#, 1… ef3 2.oc6+! s:c6 3.mc3+ s:c3 
4.q3e5+ s:e5#. Nice problem with mates by three different black pieces on the same 
square after three different white pieces sacrifices on that same square. Also three white 
pieces sacrifices on the third row at white 2nd moves. Good presentation of the 10 WCCT 
theme. 

   S306 2nd Prize 1.qc2? uf5! 1… ud4 2.sa1+ ue4 3.qc4+ uf5 4.sf1+ qf2 
5.qf4+ q:f4 6.oe4+ u:e4 7.sb1+ ud4 8.of6+ q:f6#.
1.qc3! ud4 2.qd3+ ue4 3.oc7 uf5 4.qf3+ ue4 5.qg4+ q:g4 6.mf2+ ud4 
7.sh8+ qg7 8.ob6+ q:b6#, 1... uf5 2.qf3+ ue4 3.qf2 ud4 4.sa1+ ue4 5.se1+ 
ud4 6.qd2+ q:d2 7.sf2+ q:f2 8.of6+ q:f6# Two model mates by unpinned bRs 
with change of functions between both black Rooks, wQ corner-to-corner play and nice line 
closings on the white 3rd moves. Good try with change of white continuation.

   S329 1st Honorable mention 1.of3! ~ 2.md5+ ud6 3.s:c5+(А) o:c5 4.qd8+(В) 
uc6 5.qb6+ o:b6#, 1... oh2 2.o:h2 f5 3.of4 ud6 4.mc4+ uc7 5.qb7+ m:b7#, 1... 
o:e3 2.a8m+ ud6 3.qd8+(В) md7 4.sc5+(А) o:c5 5.qb6+ o:b6#.
1.oе4? oh2!. Two variations with mates by black masked batteries and unpins of the bS.



The threat and first variation are connected with Zilahi theme. The threat and the second 
variation present reciprocal AB-BA moves. Good key. Model mates in the variations (not in the 
threat). The repetitions of 5.Rb6+ Bxb6# detracts.

   S327 2nd Honorable mention 1.ob2? ~ 2.q:e3+ u:e3+ 3.sd4+ q:d4#, 1… q:d7 
2.q5f4+ q:f4 3.q:e3+ u:e3#, 1… gf5 2.o:f5+ o:f5 3.se6+ o:e6#. 1.md8! ~ 2.qe5+ 
u:e5+ 3.sd4+ q:d4#, 1… q:d7 2.q3f4+ q:f4 3.qe5+ u:e5#, 1… gf5 2.sd3+ ue5+ 
3.sd4+ q:d4# Two changes of white continuations, black Royal battery play and good key.
   S334 Special Honorable mention 1.oa5+ o:a5 2.ud8 o~ 3.a5+ o:a5 4.a4 o~ 5.a5+ 
o:a5 6.a4 o~ 7.a5+ o:a5 8.oc8 o~ 9.sa5+ o:a5 10.qb5+ u:b5#. Five different white 
pieces sacrifices on the same square. Visually nice but mechanical play and checking key.

   S299 1st Commendation 1.mg3! ~ 2.mh5+ gh5 3.sf5+ s:f5#,
1... s:b3 2.s:e3+ s:e3 3.o:е5+ s:e5#, 1... sc1(a2) 2.s:d2+ s:d2 3.m:d5+ s:d5#. 
Three different mates by the bQ, three sacrifices by the wQ, black/white Queens duel.
   S304 2nd Commendation 1.ua1 a4 2.ob1 a3 3.qd4 ue5 4.qd3 uf5 5.qd2 
ue5 6.qe4 uf5 7.qb2 ab2#. Maneuvers by the white Rooks with multiple unpins and 
transformations of the white battery.
   S323 3rd Commendation 1.q3~? f5! 1… qg3 2.sd4+ oe4 3.s:f6+ of5 4.s:g5+ 
q:g5 5.md3+ o:d3# 1.qe2! Zzw! 1… f5 2.uc4 qg3 3.ud3 qg4 4.mc4 qg3 5.sd4 
oe4#, 1… qg3 2.sd4+ oe4 3.s:f6+ of5 4.s:g5+ q:g5 5.md3+ o:d3# Creation of 
two black B-R batteries on two different rows and mates after unpins of the bB. White correction 
in the try and key by the white Rook. Unfortunately the white play is not homogenic.
    S335 4th Commendation 1.uc2 ua2 2.sb1+ ua3 3.qf3 ua4 4.sb6 ua3 5.ub1 
ua4 6.qf4+ ua3 7.se3 ub3 8.of5 ua3 9.ua1 ub3 10.ob1 ua3 11.sc1+ ub3 
12.sb2+ cb2# Miniature with exchange of places between both kings and play of all pieces. 
It’s not new but good realization.
   S318 5th Commendation 1.og3+ ud2 2.sd3+ uc1 3.od6 ed6 4.sd5 dc5 5.b5 c4 
6.sd4 c3 7.sf2 ud1 8.e7 uc1 9.e8o ud1 10.of7 uc1 11.oa2 ud1 12.mc4 uc1 
13.mb2 cb2#. The author published an impressive series of 4 originals each of them with 
different white Phoenix so together they creates an AUW! Here is the longest one which is 
Minimal and with sacrificial key.
   S331 6th Commendation 1.sa8! Zzw! 1... q :h3 2.qg2+ uh1 3.qh2+ ug1 4.sa7+ 
qe3 5.me4 uf1 6.qhf2+ ug1 7.qe1+ q:e1#, 1... qh2 2.sg2+ q :g2 3.mf3+ uh1 
4.qe1+ qg1 5.mh4 qf1 6.qg2 qg1 7.qf1 q:f1#. Two model mates by the bR, Meredith 
and black minimal.
   S325 Special Commendation 1.mh7+ q:h7 2.sg8+ q:g8 3.qc8+ ug7 4.q:g8+ uf6 
5.qg6+ ue5 6.qe6+ ud4 7.qe4+ uc3 8.qc4+ ub2 9.qc2+ dc2#. Beautiful white 
Rook 7 moves Roundlauf and long bu trip, but the play is forced. 
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КАЗКИ

Редактор: Анатолій Караманіц (Україна),   Суддя 2019: Олександр Булавка (Білорусь)

G486 L.Kekely
(Словаччина)

h#2   2 sol   2+2
Transmuting kings 

Locust c2 

G487 В.Юзюк
(Україна)

#2   KoeKo   6+2

G488  М.Семенцов
(Україна)

h#2   7+5
Berolina e6

G489  И.Паскалев
(Болгарія)

h#2   10+10
Grasshoppera2,b)→a3; 

c)→g2; d)→h1

G490 А.Стёпочкин
(Росія)

h#3   KoeKo   2+4
MessignyChess

G491 D.Zimmer
(Польща)

h#3 2 sol 4+3
AntipodeanCirce

G492  М.Васючко, 
М.Гальма (Україна)

h#3   2 sol   5+20
Pao: e5,c1; Vao: g1,f1 

Grasshoppers: b1,b2,b3 
b4,b5,e4,g2, 

G493  М.Васючко, 
М.Гальма (Україна)

hs#3,5   2 sol  4+9
Pao:d2,e2 

G494  А.Стёпочкин
(Росія)

hs#3,5   b)me7→d3   5+9



G495 С.Смотров
(Казахстан)

hs#4   2 sol  2+3
Protean Kings

G496  А.Стёпочкин
(Росія)

hs#4  b)g7→d3   12+3

G497 М.Васючко, 
М.Гальма, 

А.Караманіц (Україна)

Ser-h#5 b)d8-g8  2+9
Grasshopper b2 

G498  Д.Гринченко
(Україна)

Ser-h#5   2 sol   5+2

G499  М.Васючко, 
М.Гальма (Україна)

Ser-h#5 b)b2-g1   5+4

G500  D.Zimmer 
(Польща)

h#5,5   2+2
Lion: a2,b2

G501 С.Смотров
(Казахстан)

hs#6  2 sol 2+3
KoeKo

Transmuting Kings

G502 І.Брюханов
(Україна)

s#7   Circe   5+2
Maximummer

G503 І.Брюханов
(Україна)

s#7   Circe   5+2

G486 Locust – саранча, эквивалент «шашечной дамки», прыгает как сверчок, но
только через неприятельскую фигуру, которая снимается с доски, и «приземляется»
на любое пустое поле за взятой фигурой. 1.d2 f2 2.e7 :d2-e2#; 1.g7 g1
2.f2+ :f2-g2#. Quartet. Minimal. Ideal mates.

G487 1.c3? 1...d5 2.c4#; 1...f5 2.f4#; but: 1...f6!; 1.g1! 1...d5 
2.g5#; 1...f5 2.f2#.
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G504 L.Kekely
(Словаччина)

Ser-hs#17   4+3
Transmuting Kings

Сamel h5

G505 М.Семенцов
(Україна) 

Ser-s#18   4+6

G506 L.Kekely
(Словаччина)

Ser-h#20    4+3 C+
Checkless Chess
Transmuting kings

G507  М.Семенцов
(Україна) 

Ser-s#20   4+6

G508  L.Kekely
(Словаччина)

pser-h#30   Vao d8   
(5+2) C+ 

Transmuting kings

G509  И.Паскалев
(Болгарія)

Ser-r=8   14+5

G488 Berolina e6 – сказочная , ходит по диагонали, а бьёт по вертикали. 1...f5
2.c4#, 1...d5 2.:b1#; 1.d7! zz; 1...f5 2.d4#; 1...d5 2.h7#; 1...d3
2.:e6#. Перемена двух матов.

G489 a) 1.a3 a4 2.a2 a1#; b) 1.b3 d6 2.a6 b6#; c) 1.g3 2.g2 g1#; d) 1.h3
h4 2.g6 f6#.

G491 AntipodeanCirce – Circe, при котором поле возрождения находится на рассто-
янии (4, 4) от поля взятия (в антиподе). Если поле возрождения занято, то взятие
обычное. 1.h4+ gh4[d8] 2.c6 c7 3.Sc6-a7 a6#; 1.a7 d6 2.f4+ gf4[b8]
3.g3 c8#.

G490 Messigny Chess – вместо обычного хода любая фигура (и  тоже) может
поменяться местами с одноименной фигурой противника. Обратный обмен местами
следующим полуходом запрещен. 1.0-0-0 c2↔c8 2.d3 e1 3.c3 b1#; 1.0-0
d3 2.e8 d3↔g8 3.e3 c4#. Эхо-мат.

G492 1.d4 :c7 2.:c7 e2 3.d6 h2#; 1.c4 :a7 2.:a7 d2 3.a6
:a1#.

G493 a) 1...bc5 2.b8 e2-e8 3.d4 e8-h8 4.b1+ :b1#; b) 1...cb5 2.c8
d2-d8 3.b3 d8-h8 4.c1+ :c1#



 G494 1...d1= 2.:e6+ :e6 3.f1 e5 4.e2+ e3#; b) 1...d1=2.:c6+ :c6
3.h1 d5 4.f3+ :f3#.

G495 Protean King – протейский , королевская фигура, до первого взятия ходит как
обычный , а взяв фигуру противника, начинает ходить как ходила она, и продолжает
ходить так до следующего взятия. Если протейский  приобретает свойства , то,
дойдя до последней горизонтали, превращается в другую фигуру. 1.e5 f6 2.ef6=
c5+ 3.:c5=rP a4 4.c3 b5#; 1.c3 f5 2.ef5= c5 3.c2 c4 4.:c4=rP
b4#.

G496 1.g3 g8 2.e5 h7 3.d5 g6 4.5c5 g8#; b) 1. b4 a2 2.c3 b1
3.c4 dc2 4.6c5 a2#.

G497 a) 1.b6! (1.0-0?) 2.0-0-0 3.b8 4.a8 5.b8 g2#; b) 1.f7! (1.0-0-0?) 2.0-0
3. h8 4.g8 5.g6 e5#.

G498 1.h2 2.h1= 3.:g3 4.f5 5.h4 g4#; 1.hg2 2.g1= 3.e3 4.g5 5.h4 
g4#. Превращение чёрной пешки на двух разных полях в лёгкие фигуры. Блокирование
одного и того же поля превращенными фигурами. Зилахи. Маты с одного поля разными
белыми пешками.

G499 a) 1. h1= 2-3.d5:f7 4-5.:d8-e8 b8#; b) 1. h1= 2-5.h8:f8:f7-e7g8#.
G500 1...g4 2.f2 f5 3.f6 e6 4.a1 d7 5.g7 h8 6.a7 c8#.
G501 1...e2 2.d5 f4+ 3.c3 e1 4.d2 d1+ 5.f2 g2 6.e1+ :e1#;

1...d5 2.b2 e4+ 3.c4 c5 4.d3 c1 5.e2 f2 6.d1+ :d1#.
G502 1.c1! zz h2 2.b4+ :d3[h1] 3.b3 zz b8 4.b2 zz h2 5.:h2[f8] zz
 :b4[a1] 6.h1 zz f8 7.b1 :a3[a2]#.

G503 1.e5! d8 2.c7+ e8 3.c8+ d8 4.fg7 f8 5.g6 e8 6.d7+ f8
7.f7+ :f7[d1]#.

G504 1-5.f5-f4-f3-f2-f1= 6-8e4:h3-e4 switchback 9-10.:h5-e6 11-15.h5-h4-h3-h2-
h1= 16.f1 b7+ 17.:b7#. Miniature. Double excelsior. Minor promotions. Switchback.
Ideal mate.

G505 1.h5! (1.g4?) 2-7.f3:e4-e5:f6-f7-f8= 8-10.d6:g3-h2 11-15.g4-gf5-f6-f7-
f8=16-17.c5-g1 18.f3+ :f3#.

G506 Checkless Chess – шахматы без шахов, шах возможен только матующий.
1-5.c7-d6-e5:f5-e4 6-10.f7-f5 7.f5-f4-f3-f2-f1= 11-14.h3-d7:b5-c6 15-19.b5-b4-b3-b2-
b1= 20.d3 ed3#. Miniature. Double excelsior. Promotions to bishops.

G507 1-5.h4-h5-h6:g7:h8= 6-7:e5-b8 8-11.e5-e6-e7-e8= 12.g6 13-14.e4-d5
15.b6 16-17.c6-b7 18.a7 19.a8 20.e4+ :e4#.

G508 1-8.b5-c6-d6-e7-f6-g5-h4:h3 and back 9-15.g4-f5-e6-d7-c8-b8:a8 and again back 
16-21.b8-c8-d7-c6:b6-a6 22-26.b5-b4-b3-b2-b1= 27-28.a3-c2+ c6 29.b4+ b8 
30.a5 c7#. Miniature. Long walk of black king with returns. Excelsior. Underpromotion.

G509 1.a2 2.ab1 3.:c2 4.:b3 5.a2 6-8. b3-b2-b1 h8=. Пат для всех 
белых королей. Проблемисты любят шутить: 8...h8 (король!) и пат одиннадцати 
белым королям :) (автор).
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ПРОБЛЕМИСТ УКРАИНЫ – 2018

СКАЗКИ
   В 2018 году в журнале было опубликовано ровно 70 задач. Количество, как обычно, 
не подкачало, а вот качество… И ведь, похоже, ничего с этим не поделаешь. Придумав 
какую-либо идею, автор сразу перено-сит ее на доску, не стараясь как-либо ее развить,
усложнить, украсить. В итоге получается нечто простое, сероватое (даже без 50 оттен-
ков). Теперь о более серьезных недостатках:  
   G407 – Побочные решения. Например:1.g1+ :a5 2.e2 b7#; G408 – Побочные ре-
шения. Например:1.e7 d4 2.:a7 :e7#; G411 – Слабое обоснование необходимо-
сти китайских фигур. Идея встречалась и без использования сказочных фигур и даже с 
правильными матами.; G412 – Побочные решения. Например: 1.e4 d6 2.b1 e2#; 
G415 – Автопредшественник: MT A.Ellerman-120, 2014, 1st Honorable Mention. Если бы во 
всех трех реше-ниях белые подготавливали возврат сверчка, то задача осталась бы в 
конкурсе.; G416 – Масса побочных решений. Например: 0…a6 1.c3 2.:d6 3.e7 4.d5 
5.e8 6.f8 :c5#;  G425 – Сказочное правило носит технический характер.;  G449 – 
Побочные решения. Например: 1…:b7 2.d5 h3 3.f3+ :f3 4.c6 :a8 5.e4 
:e4 6.b7 g2 7.a8 h1 8.h8 g2#; G455 – Нет решения из-за 22…c2! ; 
G469 – Необоснованное использование сказочной фигуры.; G470 – Версия задачи ав-
тора: Nn6/pr3pP1/P1kq1pp1/K4Br1/RP2P1P1/8/8/4b3, The Macedonian Problemist, 2007, 
Ser-s#4 ; G471 – Нет решений.  Все вышеприведенные задачи исключены из конкурса.
Кроме того, претендовавшая на отличие  G463 осталась за бортом присуждения. Ис-
пользуемые автором императрицы являются идейными фигурами, а вот единственная 
принцесса в замысел не входит, т.е. является технической, что очень плохо. Замысел 
можно оформить и без нее. Например, так: 8/8/8/4P3/4k1b1/5(EM)2/1r1(em)4/K1s4r.

      И, наконец, предлагаю вашему вниманию мою версию присуждения.
 
   G440 1 приз В начальном положении на белого короля нацелена полубатарея по линии 

f. Вполне логично по-строить игру так, чтобы эта батарея сы-
грала. Всё правильно, но  для  начала полубатарея транс-
формирует-ся в третьбата  рею! Осталось четыре полухода, 
а задача только усложнилась. Посмотрим, что нужно сде-
лать, чтобы достичь цели. Для отнятия полей у черного ко-
роля создаются косвенная антибатарея по вер-тикали b и 
прямая антибатарея по вертикали c (каждый раз с участием 
льва и беролины). Черные  же Vao e2 и e3 уходят из третьба-
тареи (один из них, перекрасившись, блокирует поле возле 
белого короля), и батарея все-таки сыграла. По сумме двух 
решений имеем перемену функций трех пар фигур, антиду-
али на первом ходу белых, бело-черный Бристоль и пра-
вильные маты. Мощнейший комплекс с востребованно-стью 
абсолютно всех фигур! 

I Приз 
P.Petkov (Болгария)

     HS#2,5   2 sol   (8+7) C+
Disparate Anti-Andernach

Pao: f8,g4  Vao: c3,f2,f3,h5
Berolina Super-Pawn: e3,e4

Rook-Lion: b8,c7,d1  



I. 1...f6=! 2.b7=! (2.b6=?) 2…e1=! 3.c5=+! c6=#!! (impossi-
ble are moves 3...c5~=?? and 3...c6?? because these  are paralyzed after 3rd white 
move!); II. 1...f7=!  2.b6=! (2.b7=?) 2…e2=! 3.c6=+! c5= #!! 
(impossible are moves 3...c6~=?? and 3...c5?? because these  are paralyzed after 
3rd white move!) Может показаться, что для реализации этого замысла вполне достаточ-
но китайских фигур, а львы и беролины появились лишь из-за технических сложностей, 
но нет. Если беролин заменить на Vao, то из-за использования правила Disparate, будут 
невозможны по четыре полухода в каждом решении. А если львов заменить на Pao, то 
замысел рушится из-за произвольного отскока белого Pao на третьем ходу. Но ложечка 
дегтя все-таки нашлась: поле e1 освобождается первым ходом черных, а поле e2 сво-
бодно изначально.

 
         

G459 II Приз 1.:b6 d7 2.b4 cb4 3.d3 c5+ 4.d4+ :d4#; 1.:f7 c7 
2.f5 ef5+ 3.f4 e6+ 4.e5+ :e5# Смысл жизни b7 состоит в самопожертвовании 
под черные пешки. Сделать это необходимо по двум причинам: предварительный под-
хват поля возле белого короля и освобождение поля для уже своего мо-нарха (черный 
Умнов). Рассмотрим судьбу черных линейных фигур. В одном решении одна из них сто-
ит на пути белой ладьи, в связи с чем, снимается с доски, а вторая образует играющую 
на третьем ходу  коро-левскую батарею и затем объявляет мат. По сумме двух решений 
эти элементы игры образуют черный Зилахи. Симпатичный комплекс. К тому же, всё 
сделано очень однородно и довольно экономично. Но есть и недостаток: e2  в одном 
из решений попросту не нужна. Хорошо, что задача построена в форме Неймана, что 
немного смягчает эту погрешность.

  G442 I Поч. отзыв G442. 1.cf3? C ~ 2.a8#, 1...b2 a 2.g3# A, 1...b7 b 
2.f2# B, 1...f6!; 1.g3? A ~ 2.d5#, 1...b2 a 2.cf3# C, 1...b7 b 2.g2# 
D, 1...:g4!; 1.f2! B ~ 2.d5#, 1...b2 a 2.g2# D, 1...b7 b 2.cf3# С. Три 
системы чередования. Дважды чередуются вступление и один из матов и еще 
один раз чередуются маты вариантов. Для реализации замысла используются 

II приз
В.Семененко (Украина)

     hs#4   2 Sol   11+5 C+

I почетный отзыв 
J.Brabec (Словакия)

#2   Eagle f8,a3   10+5 C+

II почетный отзыв
M.Васючко (Украина)

h#2  Nightrider g1,g4,g6  5+9 
Vao d1,h8       C+
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батарейная и анти-батарейная игры в симмет-ричном механизме. Ключевыми здесь яв-
ляются поля f2 и g3, каждое из которых подхватывается одним из орлов при наличии на 
f3 белого сверчка.

  G413 II Поч. отзыв 1.e2 :f2 2.e5 c3# 1.e2 e8 2.e5 c4#.  Перекрытия 
Гримшоу на полях e2 и e5. Каждый из перекрывающих ходов выполняет по две функции.
В первом случае (на e2) всё нормально. Здесь первично развязывание белого всадника. 
Перекрытие же вто-рично и является элементом в не указанном автором антидуальном 
разделении игры. Во втором же случае (на e5) явно не хватает возможности перекрыть 
фигуру еще в одной точке, подчеркивающую необходи-мость блокирования поля e5.  

   G414 III Поч. отзыв  1.ce2! (b1?) :e2-c3 2.b6 :b6-a5#; 1.fe2! (h3?) 
:e2-f4 2.g6 :g6-g8#. Очередной отголосок последнего WCCT. По два «невиди-
мых» взятия со стороны белых в каждом реше-нии. Разберемся в причинах, по которым 
взятия необходимы. Со вторым ходом всё ясно. Куда бы ни ото-шли c5 и e6, они ней-
трализуют мат возвратом на исходное поле. Поэтому их жертвы необходимы. С пер-
вым взятием чуть сложнее. Черные кони должны покинуть свои поля. К сожалению, это 
делается с дву-мя целями. Во-первых, чтобы отвлечься от матовых линий. Во-вторых, 
чтобы освободить поле для белого ферзя (ходы на c3 и f4 со взятием не годятся, т.к. 
придется еще сделать make-часть хода). Просто отойти на какое-либо поле, не мешаю-
щее мату, кони не могут. Нужна только жертва под ферзя, иначе на третьем ходу конь 
побьет ферзя и перекроет матующую фигуру make-ходом. 
 
 G446 I Пох. отзыв 1.ed5 a7 2.de6 a8 3.ed7 h1= 4.d8= b7 5.b8 :b8#. Цу-
гцванговый мат, который стал возможен благодаря тому, что черный ферзь блокировал 
две легкие ли-нейные фигуры. Белая пешка по пути к полю превращения вычистила две 
линии действия черных фигур. Первая a8-h1 для слона и ферзя, в перемещении кото-
рых видна Бристольская прокладка пути. Вторая a7-h7 для ладьи. 

III почетный отзыв
М.Храмцевич (Беларусь)

h#2   2 sol   4+11 C+
Take&Make

I похвальный отзыв
М.Семенцов (Украина)

hs#5                6+9 C+

II похвальный отзыв
И.Брюханов  (Украина)

s#11   Max. Circe   2+3 C+



    G451 II Пох. отзыв 1.h8=+ g4 2.h3+! :h3[d1] 3.d7+ e6 4.:e6[g8]+ 
g3! 5.e3+ h4 6.h6+ :h6[d1] 7.h5+ g3 8.g6+! g4 9.g5 f2 
10.d2+ g3 11.f2+ :f2[d1]#. Занимательная борьба белого ферзя с черными 
фигурами, направленная на привлечение черного коня на нужное поле и возврат короля. 
Можно отметить активное использование обоих сказочных правил.  
   
   G406 III Пох. отзыв 1.h4 d8=+ 2.c7-g3 c7#; 
1.f6+ f1-a6 2.c7-b8 d8=#; 1.c8 dc8=+ 
2.c7-a7 b7#; 1.e8 de8=+ 2.c7-a8 c7#.   
Полный комплект превращений белой пешки. Каждый 
раз правило NoBlackCapture обеспечивает неприкосно-
венность матующей фигуры. С другим правилом подоб-
ного однообразия нет. Три раза черный король переме-
щается в далекую матовую ловушку и еще один раз 
 к полю битвы подтягивается уже белый король.  

Судья конкурса: Александр Булавка (Кличев, 
Беларусь)

III похвальный отзыв 
L.Kekely (Словакия)

h#2   4 sol   2+6 С+  
Transmuted Kings  
No Black Capture

   Одесская областная шахматная федерация объявляет мемориальный конкурс, 
посвященный 80-летию Виктора Александровича Мельниченко.  
    Раздел – двухходовки, тема свободная. Судья – В.Марковций. Конкурсные задачи по-
сылать на e-mail: yury.gordian@gmail.com до 1 июля 2019 года. Предварительные итоги 
будут подведены к дню рождения Виктора Мельниченко (5 августа) и опубликованы на 
блоге Юрия Гордиана. Победители награждаются призами и дипломами. 
                                       «64  ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
    Годовые конкурсы составлений: разделы #2, #3, #n (судья А.Кузовков), этюды (судья-
NN).Композиции посылать на e-mail: askuzovkov@yandex.ru. Авторы опубликованных 
задач и этюдов получат раздел “композиция” журналов, где будет опубликована 
композиция, номера с решениями, номера с итогами. Победители разделов 
награждаются годовой подпиской.

Юбилейный конкурс «Марк Эренбург - 60»
25 Февраля 2019 Jubilee tourney «Mark Erenburg – 60»  The Israeli Chess Composition 
Society announces international jubilee tourney on the occasion of the 60-th birthday of Mark 
Erenburg. This tourney will be in two sections: Section A:  helpmates in 3 moves with white 
queen, at least one white rook and at least one white bishop in the initial position- additional 
pieces without limitations. Section B:  selfmates  in 3 and more moves. The number of moves 
is not limited, but the composer is asked to specify the type of solving program that was used 
for problem’s checking.Fairy pieces and conditions are not allowed. Judge:Mark Erenburg. 
Closing date:10/10/2019. The entries should be sent by e-mail to the address: 
mgrubnere1@gmail.com Prizes:in every section 1 Prize- 50 euro, 2 Prize- 40 euro, 3 Prize- 
30 euro.
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The editorial staff of “The Problemist Of Ukraine” attracts attention of the authors of the published at the magazine originals 
to the fact that editors are not 100% obliged to send the printed copies of the magazine to these composers. The fact of 
originals' divulgence is confirmed by means of their publication at  http:/www.chess-kopyl.com.ua/ua/problemist-ukrajini 
where one can find all information about the dateand magazine where it was published. Section judges from abroad get the 

Редколегія «Проблеміст України» звертає увагу авторів оригінальних задач, що були опубліковані на сторінках 
журналу, на те, що редакція не бере на себе 100% зобов'язання надсилання друкованої копії журналу композиторам. 
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Суддя 2019: Юрій Білокінь, м. Полтава, Україна.

Fairy:  Анатолій Караманіц, пр. Героїв, 32, кв.72, Дніпро, 49106, Україна
Anatoly Karamanits, pr. Heroiv 32, ap.72, Dnipro, 49106, Ukraine

E-mail: i_soroka@yahoo.com

S#: Іван Сорока, вул.Кошиця, 4, кв.141, Львів, 79058, Україна

Суддя 2019: Олександр Булавка, Білорусь.
E-mail: anat.karamanits@gmail.com

Суддя 2019: Іван Сорока, м. Львів, Україна.

Ivan Soroka, Koshica str. ,4, ap.141, Lviv, 79058, Ukraine

E-mail: mt41251@gmail.com

Статті по жанрах та оригінальні композиції надсилати за адресами:

Гол. редактор: посада вакантна. Тимчасове виконання обовязків поклдено на засновника журналу. 
Тому матеріали для друку надсилати 
Копилу Валерію Володимировичу v.kopyl@i.ua 
The editor-in-chief: The post is vacant, Send information for printing to Kopyl Valeriy
E-mail: v.kopyl@i.ua
Заст. гол.редактора: посада вакантна. Україна

#3: Володимир Саміло, пров. 23 Серпня, 1-37, Харків, 61103, Україна

Суддя 2019: Євген Гаврилів, м. Львів, Україна

E-mail: 

Mykola Chernyavskyi, Chukarin Str., 24, ap.12, Lviv, 79070, Ukraine.
#2: Микола Чернявський, вул. Чукаріна, 24, кв.12, м. Львів, 79070, Україна.

Суддя 2019-2020: Michal Hlinka, Košice, Slovakia.
Eduard Eilazjan, e-mail: ed.eil.ing139@gmail.com

H#: Володимир Ластівка, вул. Академіка Корольова б. 24, кв. 98, Черкаси, 18029, Україна
Volodumyr Lastivka, Akademika Koroljova str., b. 24, ap.98, Cherkasy, 18029, Ukraine
E-mail: lastivka05@ukr.net

Volodymyr Samilo, prov. 23 Avgusta, 1-37,  Kharkiv, 61103, Ukraine

Суддя 2019: Ткаченко Сергій Іванович, м. Славутич, Україна.
E-mail: vlsamilo@gmail.com

  
#n: Михайло Марандюк, вул. Героїв Майдану, 25, кв.23, Новоселиця, Чернівецька обл., 60300, Україна
Mikhail Marandyuk, Heroiv Maidanu str. 25, ap.23, Novoselitsa, Chernivtsi reg., 60300, Ukraine
E-mail: marandyuk49@gmail.com
Суддя 2019: Віктор Капуста, м. Київ, Україна. 

+/-: Едуард Ейлазян, e-mail: ed.eil.ing139@gmail.com

квітень - червень

Чемпіони України з шахів (розв’яузвання композицій) 2019
Збірна Полтавської області: Погорєлов Володимир гросмейстер України,
Василів Станіслав - кандидат в майстри спорту України, 
Соловчук Олексій - гросмейстер України,
Копил Валерій - гросмейстер України.
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