
Boriss Spasski ja Viktor Kortšnoi austasid proua Maria Kerest

Maailmakuulsad malesuurmeistrid Boriss Spasski ja Viktor Kortšnoi külastasid
aprillikuu viimasel nädalal Tallinna, et õnnitleda legendaarse Eesti maletaja Paul
Kerese abikaasat Mariat tema 90. sünnipäeval.
Boriss Vassiljevitš Spasski (s.1937) on maleajaloos 10. maailmameister (1969-72),
üks lugupeetumaid, populaarsemaid ja armastatumaid suurmeistreid maailma
maleelus. Paul Kerest, kelle matusel ta 1975. aastal ka osales, on ta pidanud oma
suurimaks iidoliks. Boriss Spasskit saatis Tallinnas abikaasa Marina, kelle ema on
vabalt eesti keelt valdav Tallinna venelanna.
Viktor Lvovitš Kortšnoi (s.1931) on võitnud loendamatu hulga rahvusvahelisi turniire
ja osaleb tänase päevani tippmales. Mänginud kaks MM-tiitlimatši Anatoli
Karpoviga. Kortšnoi viibis esimest korda Tallinnas ligi 60 aastat tagasi, kui jagas koos
Iivo Neiga esikohta NSVL juunioride esivõistlustel.
Eelmise aasta jaanuaris, kui täitus 90 aastat Paul Kerese sünnist, peeti Tallinnas
esinduslik rahvusvaheline kollokvium, millel osalesid Kerese-generatsiooni 15
rahvusvaheliselt tuntud suurmeistrit, FIDE tippfunktsionäärid ning maailma nelja
juhtiva maleajakirja peatoimetajad. Eestimaa võõrustas külalisi meeldejäävalt – neid
võtsid vastu Eesti riigikogu esimees, Eesti Vabariigi kultuuriminister, Tallinna
linnapea ja Eesti Vabariigi president. Maailma malepress andis toimunule üksmeelselt
kõrge hinnangu.
Proua Maria Kerese juubeliga seonduvalt peeti Tallinnas kollokviumi “Paul Keres 90”
jätku-üritus “Pauli kõrval”. Üritust korraldas Eesti Kirjanike Liidu toimkond eesotsas
Piret Saluri, Mart Siilmanni ja Ülo Tuulikuga, põhifinantseerijaks oli Tallinna linn ja
Kultuurkapital. Malemajas toimunud ümarlauda juhtisid kirjanik Ülo Tuulik ja antud
hetke maailma malest kirjutamise esinumber suurmeister Genna Sosonko (Holland).
Paaritunnisel aktiivsel ja huvitaval meenutusfoorumil osalesid tippmaletajad,
treenerid, maleaktivistid Tallinnast ja Tartust, Eesti kultuuritegelased. Pikk oli seejärel
lillekinkijate jada proua Maria Kerese juurde. Õnnitlustelegrammid saatsid Juri
Averbahh, Svetozar Gligoric, Vassili Smõslov jpt.
Eesti riigikogu pikaaegse liikme professor Toomas Alatalu saatel külastasid
suurmeistrid Spasski ja Kortšnoi abikaasadega järgmisel päeval Paul Kerese
nooruselinna Pärnut, kus võõrustajaks oli maavanem Toomas Kivimägi.
Ametlik Eesti ei jätnud legendaarse maletaja abikaasat ning kaugelt tulnud
suurmeistreid tähelepanuta. Boriss Spasski näiteks oli suuresti üllatunud Tallinna
linnapea Edgar Savisaare põhjalikust kursisolekust maailma, Eesti ja Tallinna
maleeluga, nende pärimiste asjatundlikkusest, mida linnapea kohtumisel üles näitas.
Proua Maria Kerese juubel tipnes elegantse vastuvõtuga Eesti riigikogu Kalevipoja
saalis, võõrustajaks riigikogu esimees akadeemik Ene Ergma.
Hiigelpannoo Vabaduse väljakul teavitab juba pikemat aega tallinlasi ja meie külalisi,
et Eestimaa pealinn tahab saada aastal 2011 Euroopa kultuuripealinnaks.
Informatsioon maailmakuulsa eestlase Paul Kerese mäletamise elushoidmisest ja
austamisest, mis jõuab Euroopasse Boriss Spasski ja Viktor Kortšnoi autoriteetses
sõnastuses, on kahtlemata suur ja oluline tugi ning tunnustus meie euroopalikule
maailmanägemisele, meie humanistlikule traditsioonile mitte unustada isamaale au
toonud inimesi.
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Paul Kerese monument Tõnismäel

Harju maavanem tegi Tallinna linnavalitsusele ettepaneku tagada Paul Kerese
monumendi säilimine selle praeguses asukohas.
Tallinna Linnavalitsus võttis 28. juunil 2006 a. vastu korralduse, millega otsustati
moodustada Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 omanikule tagastatav krunt. Riikliku
järelevalve tulemusena tegi Harju maavanem Värner Lootsmann Tallinna
linnavalitsusele ettepaneku tühistada või viia seadusega vastavusse korraldus nii et see
välistaks reformitaval maaüksusel asuva maailma ja Eesti maleajaloo suurmehe Paul
Kerese monumendi teisaldamise.
Harju maavanema Värner Lootsmanni sõnul oli Paul Keres suurmees ja eestluse
kandja läbi aastakümnete. „Arvestades ka tema tähtsust maleajaloos, pean vajalikuks
monumendi säilimist selle praeguses asukohas“, lisas Lootsmann.

Monumendi foto: Indrek Aunver


