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Praeitame „Šachmatijos“ numeryje Jums siūlėme išspręsti šias miniatiūras ir nustatyti, 

kokios idėjos jose įgyvendintos.  Dabar galite pasitikrinti ar teisingai sprendėte ir supratote 
šių miniatiūrų  idėjas. „A“ uždavinyje aiškiai matome, kad po 1. ... Kxa2 seka 2.Vxa6≠. 

A 
W. A. Shinkman 

„Dubuque Chess Jour 
nal“, 1874 

5+2                      ≠2 

B 
W. A. Shinkman 

„Deutsches  Wochen-
schach“, 1912  

    5+2                       ≠3  

C 
F. Saavedra 

„Glasgow Citizen 
Weekly“, 1895 

  2+2                         + 
Jei eitume 1.Vg2? ir norėtume duoti matą 2.Vb2≠, tai juodieji lengvai apsigina 1. ... Re2! 

Valdovei kelias užtvertas. Jei eitume bokštu, pvz. 1.Bc7?, tikėdamiesi po bet kokio juodo 
rikio ėjimo duoti matą 2.Bc1≠, tai juodieji lengvai apsigintų arba užtvėrę bokštą (1. ... Rc4!), 
arba  1. ... Rd3!, kad galėtų nuo šacho užsidengti b1 laukelyje. Geriausias yra taikus ėjimas 
1.Ba7!!, niekuo  negrasinant, o tiesiog laukiant, kol juodieji paeis. Dabar po 1. ... R~ eina 
2.Vh8≠; po tikslios rikio gynybos 1. ... Rc8  yra 2.Vh1≠; o po 1. ... Kxa2 galima 2.Bxa6≠ 
(bokštas pakeitė valdovę). O ėjimas bokštu už kitos figūros (šiuo atveju – už juodųjų rikio), 
vadinamas pasala, o idėja - pasalos tema su valdovės ir bokšto funkcijų pasikeitimu. Atidesni 
mūsų skaitytojai pastebės, kad baltas žirgas čia nieko neveikia ir jį gali pakeisti baltas 
pėstininkas. Tačiau anais laikais buvo vertinamas ir kita ypatybė, tai –  galimų  baltųjų  
klystkelių gausa. Ir iš tikrųjų, po ėjimo žirgu juodiesiems patas! 

„B“ uždavinyje į akis krenta  variantas 1.Re3+  Kxe3 ir būtų  matas valdove iš d4 
laukelio, jei nebūtų juodojo žirgo. Žinotina, kad tiesioginio mato uždaviniai beveik visada 
nesisprendžia ėjimu, šachuojančiu juodųjų karalių, bet ieškant sprendimo, tokius ėjimus reikia 
patikrinti, nes kartais jie parodo tikrąjį sprendimą. Matome, kad po 1. ... Kg3, galima lengvai 
užmatuoti juodųjų karalių dviem būdais: 2.Vh1 ir 2.Vh8 su matu iš laukelio h3.  Šis variantas 
parodo sprendimą:  1.Vh8! (vėl pasalon ir laukiant juodųjų ėjimo) dabar po bet kurio juodųjų 
ėjimo 2.Re3(+) ir matas trečiu ėjimu neišvengiamas. Reikia pažymėti puikų pirmą ėjimą, 
kuris suteikia  juodųjų karaliui tris laisvus laukus. Esant g2 laukelyje juodajam pėstininkui, 
dingsta visas efektas, nes sprendžia paprastas ėjimas 1.Vf6+. 

„C“ etiudas žinomas visam pasauliui. O pradžią jam davė paprasta šachmatų partijos 
pabaiga. Bet apie tai kitame numeryje. 

Dabar namų darbas: išmušė valanda ir patiems padresiruoti šachmatų figūras, tad 
pateikiame užduotį  pradedantiemsiems  kompozitoriams. Pozicijos „A“ pagrindu 
pabandykite sukurti naują uždavinį su pirmu ėjimu  valdove į bokšto užnugarį . 


