
Malele kadunud talent Robert James Fisher

Tänases malenurgas kirjutame eksmaailmameistrist Robert James Fisherist, kes tõusis

maailma maletroonile 1972. aastal, mil alistas maailmeistrivõistluste tiitlimatšis

tollase maailmameistri Boriss Spasski. Pärast maailmameistriks kerkimist Fisher

sisuliselt loobus malest ja oma tiitlit ta 1975. aastal Anatoli Karpovi vastu ei kaitsnud,

mistõttu sai Karpov ilma mänguta maailmameistriks. Fisher oli omapärane kuju

toonases maleilmas ja annab aeg-ajalt kõneainet veel tänapäevalgi.

Geniaalne maletaja

Fisher sündis USA-s Chicagos 9. märtsil 1943, õppis malekäigud selgeks 6-aastasena

ja 15-aastasena, 1958. aastal sai temast tollal maailma läbi aegade noorim

malesuurmeister. Selle rekordi suutis napilt ületada alles maailma kõigi aegade

tugevaim naismaletaja Judit Polgar 1992. aastal.

1958. aasta jaanuaris võitis Fisher USA meistrivõistlused, tollal veel 14-aastasest

poisist sai läbi aegade noorim USA meister. Tee suurde malesse oli avatud, kogu

maailma uksed olid noore mehe ees valla.

Järgnevatel aastatel saavutas Fisher males palju suurepäraseid tulemusi, imelisi

turniirivõite, mängis hulga fantastilisi partiisid, kuid sai tuntuks ka kui väga eriline

maletaja – teda saatsid pidevalt skandaalid. Kõikide tema saavutuste loetlemiseks

napib paraku leheruumi.

Kindel on aga, et Fisher oli oma eesmärgile täielikult pühendunud – teda kannustas

soov saada maailma parimaks. Ja ehkki mänguliselt sai ta selleks juba varem kui tal

õnnestus tõusta maailmameistri troonile, siis pärast maailmameistriks tulekut 1972.

aastal ei saanud Fisheri maailma parima maletaja staatust enam keegi kahtluse alla

seada.

Aastatepikkuse pingutuse järel oli Fisher maailmameistriks tulekuga viimaks saanud

oma tahtmise, ta oli males kõik võimaliku saavutanud ja pidas paremaks taanduda.

Tegi seda aga kellelegi kinnitamata, vaikselt – või tegelikult, skandaalselt! Tema

maailmameistri tiitel jäi kaitsmata!

1992. aastal toimus Jugoslaavias nn XX sajandi revanšmatš, taas kohtusid laua taga

Fisher ja Spasski ning Fisher võitis ka selle matši. Kuna aga USA oli kehtestanud

toonasele Jugoslaaviale majandussanktsioonid, mida Fisher matši mängimisega

vaatamata korduvatele hoiatustele eiras, siis sattus mees hoobilt riigivaenlaste

nimekirja.

Fisher oli pärast seda sunnitud elama võõrsil, teadmata kus, kusjuures USA nõudis

teistelt riikidelt tema välja andmist, et patuse üle õiglaselt kohut mõista. 2004. aasta

juulis võeti Fisher Jaapanis vahi all, kuna ta üritas riiki siseneda aegunud USA

passiga. USA nõudis seejärel Jaapanilt Fisheri välja andmist, eksmaailmameistrile tuli

viimases hädas appi Island, kes andis Fisherile 2005. aasta märtsis kodakondsuse ja

see võimaldas Fisheril pärast enam kui poole aasta pikkust vahi all viibimist Jaapanist

Islandile elama asuda.

Sajandi partii

Täpselt 50 aastat tagasi mängis tollal vaid 13-aastane Fisher oma nime

maailmakuulsaks partiis Donald Byrne vastu. Partii ristiti “sajandi partiiks” ja leidis

omale koha paljudes maleraamatutes ja partiide kollektsioonides. Tutvustame

lugejaile seda kuulsat partiid ühes mõningate ChessBase kommentaaridega.

http://www.neevia.com


Donald Byrne - Robert James Fischer

Rosenwaldi memoriaalturniir, New York, 1956

1.Rf3 Rf6 2.c4 g6 3.Rc3 Og7 4.d4 0-0 5.Of4 [Byrne ei soovi käia 5.e4 ja siirduda

nõnda vanaindia kaitse radadele, tõenäoliselt seetõttu, et ta oli kuulnud, et tema vastas

istuv poisike oli juba tollal üks paremaid vanaindia kaitse tundjaid.]

5...d5 6.Lb3 dxc4 7.Lxc4 c6 8.e4 Rbd7 9.Vd1 Rb6 10.Lc5 Og4 11.Og5?! Ra4!!

[Omaaegne maailma üks paremaid maletajaid Reuben Fine pani sellele käigule taha

koguni kolm hüüumärki (teoses “The World's Great Chess Games”) ja nimetas seda

“brilliantseks vastuseks”. Samuti omal ajal maailma tippu kuulunud maletajad Salo

Flohr ja Mihhail Botvinnik nimetasid seda käiku maleajakirjas “64” “šokeerivaks ja

rabavaks käiguks”. Fred Reinfeld ütles selle käigu kohta “üks suurepärasemaid käike,

mis iial malelaual tehtud” ja malesuurmeister Jon Rowson arvas, et see on “üks

jõuliseim käik läbi aegade”.]

12.La3 [Sunnitud vastus. 12.Rxa4 Rxe4 13.Lc1 (13.Lxe7 La5+ 14.b4 Lxa4 15.Lxe4

Vfe8 16.Oe7 Oxf3 17.gxf3 Of8 musta võiduga.) 13...La5+ 14.Rc3 Oxf3 15.gxf3 Rxg5

ja mustal on selge paremus.]

12...Rxc3 13.bxc3 Rxe4! [Fine ja Reinfeld asetasid selle käigu taha kaks hüümärki.]

14.Oxe7 Lb6! 15.Oc4 [Vankri löömine on tabu: 15.Oxf8 Oxf8 16.Lb3 Rxc3! ja

mustal on selge paremus.]

15...Rxc3! 16.Oc5 [16.Lxc3 Vfe8 17.Oxf7+ Kxf7 18.Rg5+ Kxe7 (mitte aga

18...Kg8?? 19.Lc4+ Oe6 20.Lxe6+ Kh8 21.Rf7+ Kg8 22.Rh6+ Kh8 23.Lg8+ Vxg8

24.Rf7# – pimematt!) 19.0-0 Oxd1 20.Vxd1 Lb5 musta võiduga.]

16...Vfe8+ 17.Kf1

(Kf1 La3 Vd1 Vh1 Oc4 Oc5 Rf3 ea2 ed4 ef2 eg2 eh2 / Kg8 Lb6 Va8 Ve8 Og4 Og7

Rc3 ea7 eb7 ec6 ef7 eg6 eh7)

17...Oe6!! [See käik tegi tollal vaid 13-aastase Fisheri hetkega maailmakuulsaks

maletajaks. Fine lisas käigule koguni neli hüüumärki (“Jahmatavapanev vastus... mis

võidab kõikides variantides”), Flohr kolm hüüumärki. “Näha seda imetlusväärset

lipuohvrit mitmeid käike ette – nagu Fischer seda pidi tegema – on erakordne,”

kirjutas Graham Burgess teoses “The World's Greatest Chess Games”. Ka

maleprogramm Fritz soovitab mustale just ainult seda käiku, kõik muu on mustale

vastuvõetamatu, näiteks 17...Rb5? 18.Oxf7+! Kxf7 (18...Kh8 19.Oxb6 Rxa3 20.Oxe8

valge võiduga.) 19.Lb3+ Oe6 20.Rg5+ valge võiduga. Lühike analüüs kinnitab

Burgessi poolt öeldut, et Fischer pidi seda lipuohvrit nägema juba väga palju käike

ette.]

18.Oxb6 [Pärast seda käiku näitab maleprogramm Fritz mustale selget paremust.

Alternatiivi aga sisuliselt polnud. Halvasti lõppeb 18.Oxe6 Lb5+ 19.Kg1 Re2+

20.Kf1 Rg3+ 21.Kg1 Lf1+! 22.Vxf1 Re2# – pimematt! Erakordne, et ühes partiis on

võimalik pimematt mõlemat värvi malenditega. Võimalik oli veel 18.Lxc3 Lxc5!



19.dxc5 Oxc3 20.Oxe6 Vxe6 või 18.Od3 Rb5 ja mõlemas variandis must võidab

kergelt.]

18...Oxc4+ [Algab üks tuntumaid jahte kuningale kogu malemängu ajaloos – ja

kindlasti pakub see partii järele mängijaile tohutu esteetilise naudingu.]

19.Kg1 [19.Vd3 Oxd3+ 20.Kg1 Re2+ 21.Kf1 Rf4+ 22.Kg1 axb6 musta võiduga.]

19...Re2+ 20.Kf1 Rxd4+ 21.Kg1 [21.Vd3 axb6 22.Kg1 (22.Lc3 Rxf3 pole parem.)

22...Re2+ 23.Kf1 Rf4 musta võiduga.]

21...Re2+ 22.Kf1 Rc3+ 23.Kg1 axb6 24.Lb4 Va4! 25.Lxb6 Rxd1 [Fisheril on lipu

eest vanker, kaks kerget vigurit ja ettur, lisaks veel matirünnak valgele kuningale –

rohkem kui piisav kompensatsioon. Edasine on sisuliselt vaid vormistamise küsimus.]

26.h3 Vxa2 27.Kh2 Rxf2 28.Ve1 Vxe1 29.Ld8+ Of8 30.Rxe1 Od5 31.Rf3 Re4

32.Lb8 b5 33.h4 h5 34.Re5 Kg7 35.Kg1 [Valge soovib oma viimase käiguga vältida

ebameeldivat sidumist diagonaalil h2-b8, sest must plaanis lähemal ajal käia Od6.

Nüüd aga jääb valge kuningas tõrjumatusse mativõrku.]

35...Oc5+ 36.Kf1 [36.Kh2 Rd2 (ähvardab 37...Rf1+ 38.Kh3 Oxg2#.) 37.Kh1 Va1+

38.Kh2 Rf1+ 39.Kh3 Va2 ja valgel pole mati vastu kaitset.]

36...Rg3+ 37.Ke1 Ob4+ [Veelgi kiiremini lõpetas valge vastupanu: 37...Ve2+ 38.Kd1

Ob3+ 39.Kc1 Oa3+ 40.Kb1 Ve1# või 37...Ob3 38.Lh8+ Kxh8 39.Rxf7+ Kg7 40.Rd6

Ve2#.]

38.Kd1 Ob3+ 39.Kc1 Re2+ 40.Kb1 Rc3+ 41.Kc1 Vc2# 0:1.

Margus Sööt (Tallinn),

meistrikandidaat males


