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Суддя вдячний організаторам за виявлену йому честь судити конкурс імені відомого поета і 
художника Тараса Шевченка! Чималу допомогу мені надали директор турніру Віктор Капуста, який, 
на моє прохання, надіслав двоходівки без імен авторів, а згодом і гросмейстер Віланд Брух, у пошуку 
попередників.   
Вибір кращих серед 56 двоходівок, надісланих авторами з 9 країн, полегшила велика кількість гідних 
задач. Деякі з них могли б мати ліпші шанси на іншому конкурсі і в іншого судді. Через це вирішив не 
показувати у присудженні твори А2 (Е.Шаповалов, kh6/kd4), А10 (М.Басистий і А.Василенко), А14 
(M.Guida), А15 (П.Новіцький), А18 (V.Zamanov, kd1/kd4), А20 (П.Мурашов), А26 (Z.Labai, 
ke4/ke1), А27 (Z.Labai ,kb6/ke4), А32 (И.Агапов), А37 (В.Мельников), А45 (А.Безгодков). А55 
(М.Креймер). Буду радий відповісти їх авторам на можливі запитання за адресою: 
kovacevic.marjan@gmail.com  
Про твір, що претендував на відзнаку. Задача А09 (V.Vilauskas,kc2/kd5) має серйозного 
попередника: А.Слесаренко, В.Шаньшин, 2 приз, Глас луду, 1994. Попередник кращий і складений на 
20 років раніше. 
Решта двоходівок, яких ви не побачите у присудженні, не потребувала довгих роздумів. Можливо, 
авторам деяких з них будуть корисні мої пояснення. Зміст задачі А24 (S.Trommler, ka8/kd5) не 
виправдується відняттям вільного поля і взяттям чорного коня. В задачі А30 (О.Деревчук, 
І.Борисенко та В.Шевченко) хибні сліди – повний контраст чудовому розв’язку: взяття поля, 
спростування шахом і втечею короля. У задачах А36 (В.Євсеєв)  і А39 (О.Деревчук, ka8/ke3) все в 
порядку до моменту появи в хибних слідах взяття чорних фігур і навіть ферзя (!?) 
На честь поета в призових задачах міститься багато поетичного: краси гри і сюжету, сюрпризів, 
гармонії. 
 
1 приз 
Василь Дячук 
(Україна)  

 
#2                                       9+11 
 
Коли в базах не знайшовся близький попередник, суддя міг з полегкістю зітхнути. Так, частково зміст 
знайомий, але тут всі три фази нерозривно пов’язані: два мати одним конем, два – на полях перших 
ходів, два мати здійснюють новостворені пішакові батареї – Загоруйко 3х2. До того ж, перші ходи 
пов’язані реверсивністю, а вся гра – формуванням трьох різних батарей одним маленьким пішаком 



(єдиним на шахівниці!). Автор був готовий заплатити високу ціну за гармонію включенням зв’язаного 
чорного ферзя, бо цього вартувала стрункість і цільність вражаючого змісту.    
1.qd3 (A)? ~ 2.de, dc # (B, C), 1… nf2 (a) 2.ne3#, 1… bb2 (b) 2.nb4#, 1… e4!; 1.de (B)? ~ 2.qd3# 
(A), 1… nf2 (a) 2.t6#, 1… bb2 (b) 2.rc:c5#, 1… f6!; 1.dc (C)! ~ 2.qd3# (A), 1… nf2 (a) 2.q:e5#, 1… 
bb2 (b) 2.cb#.  
 
2 приз 
Валерий Шаньшин 
(Росія) 

 
#2                                          8+5 
 
Чудовий приклад елегантної конструкції й такого ж виконання, в центрі якого переміна функцій і всієї 
гри. Загроза першого хибного сліду і початок другого повертаються в варіантах розв’язку, а перші дві 
фази  між собою пов’язані переміною матів на гру rd5. Кожна фаза привносить щось своєрідне: у 
першій маємо найкрасивіші мати, у другій двічі використовується несподіване самозв’язування на 
g6, а розв’язок справедливо посів своє місце широтою гри та класичним першим ходом з наданням 
свободи і королю, і турі!  
1.qc4? ~ 2.r e3# (А), 1...r:d4 (а) 2.nd6#, 1...r:f5 2.ne6#, 1... gf (b)!; 1.q:g6 (Х)? ~ 2.qg2#, 1... 
r:d4(а) 2.r e3# (A), 1... r :f5 2.q:f5#, 1... rd6 2.n :d6#, 1... re6!; 1.ne2! ~ 2.ng3#, 1... gf (b) 
2.r e3# (A),1... r :f5 2.n d6#1… k:f5 2.q:g6# (X), 1...r:d3 2.q :d3#.  
 
3 приз 
Валерий Шаньшин 
(Росія) 

 
#2                                          9+9 
 
На перший погляд,, скромний зміст з радикальною переміною гри напівбатареї. Але тут закладено 
кілька нестандартних думок, які не поясниш лише назвами тем. Одна з них втілена в рідкісному 
чергуванні поля загрози і поля, яке віддається чорному королю (f5 i f7). Друга думка пов’язана з 
чорними лініями  впливу на білу напівбатарею (b8-b6 i c1-c6) – у розв’язку чорні активно 
використовують можливість винищення батарейних фігур, а в хибному сліді нова батарея 



перекриває ті ж самі чорні лінії. Кожна фаза формує дві батареї: одну пряму та одну непряму. А 
інверсія білих ходів відбувається несподівано –  на різні ходи чорного короля. Все зроблено 
елегантно, і доводиться пошкодувати лише, що гра білих у хибному сліді виглядає більш 
привабливою.  
1.be4 (А)? ~ 2.b(f5# x), 1...k(d7 y) 2.n f7# (B), 1... r :f8 2.nc4#, 1... qg5 2.n b7#, 1... qf4!; 
1.n f7 (B)! ~ 2.b(d7# y), 1... k(f5 x) 2.be4# (A), 1... r:b6 2.nd8#, 1... q:c6 2.ng5#. 
 
4 приз 
Вячеслав Пильченко  
 (Росія) 

 
#2                                        9+10 
 
Корекція загрози третього ступеня частіше за все втілюється білим конем. Через те часто-густо 
спочатку здається, що механізм уже знайомий. Між тим, пошук по базах показав, що такої комбінації 
з темами Ханнеліуса і Уранія не було. Конструкція настільки опрацьована, що не відразу помітно всі 
тонкощі, які врахував автор. Становище білого короля та pb7 унеможливило найменші дуалі на всі 
довільні ходи ne6, а спростування перших двох фаз диференційовані легкою рукою, чергуючи ролі 
спростування і варіанта в другій фазі. Особливо пікантні переміни на ходи 1… rd3 i 1… n:f4: 
1.r e7 (A)?~ 2.ne~# (2.n c5?, 2.ng5?), 1... n :f4 2.n:f4#, 1...c5!; 1.ne~? ~ 2.re7# (A), 1...c5 
2.r:d5#, 1... n:f4 (a)!; 1.n c5!? ~ 2.d4# (B) (2.r e7?), (1... r:d3 2.n f:d3#, 1... d4 2.cd#), 1... r:f4 
(b)!; 1.ng5! ~ 2.nf7# (C), (2.r e7?, 2.d4?), 1... n:f4 (a) 2.d4# (B) (2.re7?), 1... r:f4 (b) 2.re7# (A) 
(2.d4?), (1… n d6 2.b:d6# 1... r:d3 2.n:d3#). 
 
1 почесний відгук 
Анатолій Василенко (Україна), 
Валерий Шаньшин (Росія) 

 
#2                                      10+10 
 
З огляду на головний тематичний зміст, цій задачі місце перед попередньою. Адже тут втілено 
«повну форму» корекції загрози третього ступеня, з поверненням первісної загрози й у фазі другого 
ступеня 1.nd7!? bf4 2.qc5#, а варіант 1… e3 2.qd3#  спочатку виявляє фінальну загрозу і зв’язує 



логіку корекції загрози на всіх ступенях. Перед нами найамбіціозніша задача: до досить складної 
головної теми додано три фази з вибором двох із трьох спростувань та переміною спростування – 
варіант. З іншого боку, навіть якби я не вважав подвійні спростування в задачі напівкоректними, 
грубість перших трьох фаз притомлює : кожен варіант – зі взяттям чорної фігури, кожне 
спростування – зі взяттям білої… Якби автори пішли класичним шляхом і обрали лише один 
довільний хід, головна тема сяйнула б красою своїх мотивів зв’язування та розв’язування.   
1.na6? ~ 2.qc5#, 1... q:c7 (a) 2.n:c7#, (1... rc6 2.q:c6#, 1... e3 2.qd3#), 1... q:d8 (b)!, r:b5 
(c)!; 1.na4? ~ 2.qc5#, 1... q:d8 (b) 2.n:b6#, (1...e3 2.qd3#), 1... r:b5 (c)!, q:c7 (a)!; 1.nb7? ~ 
2.qc5#, 1... r:b5 (c) 2.r:d6# , (1...e3 2.qd3#), 1... q:c7 (a)!, q:d8 (b)!; 1.nd7? ~ 2.nf6# 
(2.qc5#?),1... b:f4 2.qc5#,  1...nh7 2.b:e6#, 1... q:d8 2.n:b6#, 1... nf7!; 1.n:e4! ~ 2.qd3# 
(2.qc5#?, nf6#?), 1... b:e4 2.qc5#, 1... be2 2.nf6#, 1... r:b5 2.r:d6#. 
 
2 почесний відгук 
Barry Barnes (Англія) 

 
#2                                          8+8 
 
Відзнака за веселу знахідку в красивій позиції – всупереч технічним слабкостям хибних слідів 
«вільного стилю» (дуальні загрози і спростування шахом). Несподіване поєднання старих тем: у 
спробах Гольцгаузен, у розв’язку – розв’язування із складним блокуванням! 
1.qd2? ~ 2.bb1-h7#, 1… r:e3+! (2.b:e3?); 1.bd2? ~ 2.bc3, 2.qa1#, 1…n:b4! (2.q:b4?); 
1.bb1! ~2.qd2#, 1… ne4 2.nc2# (2.nf5+?), 1… ne5 2.nf5# (2.nc2+?), 1… n:b4 2.q:b4#, 1… 
r:e3+ 2.b:e3#. 
У категорію похвальних відгуків поставлено композиції з цікавим змістом , але які  можуть викликати 
певні заперечення. 
.  
1 похвальний відгук 
Givi Mosiashvili (Грузія) 

 
#2                                      12+13 
 
Цю композицію слід порівняти зі спорідненим прикладом А) в Додатках, де головний зміст (повний 
Рухліс за схожим методом) висловлено у двох віршах – в ілюзорній грі та розв’язку. В грузинського 



автора до головних фаз додано ще три. Склалося враження повного використання напівбатареї, 
проте три додаткові фази створюють лише один важливий мат: 1… ne4 2.ne3#. Ціна зависока: 
одна фаза з подвійною загрозою і спростуванням шахом, друга – з множинною загрозою. Для такого 
випадку варто ввести термін «економія суцільної гри» – чим більше повторів, тим менша 
інтенсивність.  
1.rb6? ~ 2.rf6#, 1... ne6+ 2.q:e6#, 1… ne4 2.q:e4#, 1... rg6 2.b:g6#, 1... ra6!;  
1.ne6? ~ 2.nd5~#, 1...ra5 2.nd4#, 1... rb4 2.nb4#, 1… ne6+ 2.qe6#, 1… ne4 2.ne3#, 1... 
rc4!; 1.ne4? ~ 2.ng3/d6#, 1... ne4 2.ne3#, 1... ne6+!; 1.nf6! ~ 2.qe5#, 1... ne6+ 2.ne6#, 1... 
ne4 2.ne4#, 1... kf6 2.qe6#, 1... kf4 2. qe4#.  
 
2 похвальний відгук 
Dragan Stojnić (Сербія) 

 
#2                                        15+9 
 
У першому перегляді поставив цю задачу в призові – далася взнаки моя слабкість до тем Шифмана 
та Левмана. Потім знаходив мінуси обраного механізму: псевдо-ле Гранди готові у початковій 
позиції, паразитні варіанти турою на b6 i c7, ферзь у ролі тури, пасивність однієї системи в кожній 
фазі… Все це важко виправити без переміни становища тематичних фігур. Залишилось тільки 
питання штучної додачі na3, щоб активізувати ba8 у розв’язку. Приклад Б) в Додатках показує, 
що автор міг уникнути цієї слабкості і трохи пожвавити механічність конструкції.  
1.qe8? ~ 2.nc6# (A), 1...k:e4 (x)  2.nf3# (2.nc6?!), 1...re7 2.be3# (B), 1...de 2.q:e5#, 1...rb5+ 
2.n:b5#, 1…rc7/rb6 2.be3#, 1...na5!; 1.qh4! ~ 2.be3# (B), 1...k:e4 (x)  2.b:d2#  (2.be3?), 
1...bg4 2.nc6# (A), 1...r:b5+ 2.n:b5#.  
 
3 похвальний відгук 
Павел Мурашев, Евгений Пермяков (Росія) 

 
#2                                      13+11 
 
Батарейна гра в механізмі Салазара з чотирма ходами чорних фігур на одне поле в розв’язку. Всі 
труднощі конструкції викликало взяття конем на с4, без якого мали б, наприклад, позицію В) у 



Додатках. Чи варто було додавати сім фігур заради неоковирного варіанта зі взяттям чорного 
ферзя? Чи слід пошукати інші шляхи розвитку механізму?  
1.qb6 (A)? ~ 2.rc6#, 1… ke3 2.rd5#, 1… b:c4 (a) 2.r:e5# (C), 1… q:c4 (b) 2.re4# (B), 1… 
n:c4! 1.r:e5 (C)! ~ 2.re4# (B), 1… k:c4 (c) 2.qf4#, 1… n:c4 2.n:e2# (2.qb6#?, rc5#?), 1… 
b:c4 (a) 2.qb6# (A) (2.rc5#?, n:e2#?), 1… q:c4+ (b) 2.rc5# (2.ne2#?, qb6#?), 1… q:e5+ 
2.q:e5#.  
 
Дякую всім авторам цих цікавих композицій і вітаю переможців! На мій погляд, задачі явно 
виправдали сподівання організаторів конкурсу.  
 

Марјан Ковачевић, 
міжнародний суддя  

 
Додатки 
 
А) До задачі G.Mosiashvili: 
Владимир Ерохин 
3.пох.о., „Шахматная композиция“, 1996  

 
 
1... r~ 2.qc3#, 1... f3 2.qe3#, 1.nb7! (~), 1... r~ 2.ndc5#,  
1... kc4: 2.qc3#, 1... ke4 2.qe3#, 1... f3 2.nb6#. 
 
 
 
 

#2                           15+7 
 
Б) До задачі D.Stojnić: 
Версія  

 
 
1.qe8? ~ 2.nc6#, 1... ke4: 2.nf3#, 1... re7/rc7/rb6 2.be3#,  
1... de 2.qe5:#, 1... rb3:+ 2.nb3:#, 1... ra6!; 1.qh4! ~ 2.be3#,  
1... bg4 2.nc6#, 1... ke4: 2.bd2#, 1... rb3:+ 2.nb3:#. 
 
 
 

#2                           13+8 
 
В) До задачі П.Мурашева, Е.Пермякова: 
Версія 

 
 
1.qc6? ~ 2.rd6#, 1... qd4: 2.rf4#, 1... bd4: 2.rf5:#, 1... kf3 
2.re5#, 1... d2!;  
1.rf5:! ~ 2.rf4#, 1... qd4:+ 2.rd5#, 1... bd4: 2.qc6#, 1... qf5:+ 
2.q:f5:#, 1... kd4: 2.qg4#. 
 
 

#2                           11+6 


