
Hillar Kärner – malele pühendunult läbi elu

Jätkame eelmises malenurgas algust tehtud intervjuud malemeister Hillar
Kärneriga (sündinud 27. juulil 1935 Tallinnas).

1979. aastal täitsite Bulgaarias Primorsko rahvusvahelisel turniiril teistkordselt
rahvusvahelise meistri normi (esmakordselt Tallinnas 1977). Võrdlesite omal
ajal Primorsko turniiri taset hea Balti turniiri om aga – kas tõesti oligi nii, et
keskmise tasemega NSV Liidu turniiril oli raskemgi läbi lüüa kui
rahvusvahelisel turniiril?
Primorsko turniir toimus suvisel ajal, rand oli mängupaiga lähedal, imeilus liivarand
Musta mere ääres 40 km Türgi piirist. Füüsiline tegevus turniiri ajal oli väga
värskendav, ujumine viis mõtted mujale. Mängisin himuga, kaks või kolm vooru enne
lõppu jõudsin pluss kolme peale ja siis oli normi saavutamine juba võimete kohane.
Normi täitsin kindlalt.
Tõepoolest, sõltuvalt aastast, sõltuvalt Balti turniiri koosseisust, võisid need olla
Primorsko turniiriga samaväärse tugevusega.

On avaldatud arvamust, et kui Eestit poleks NSV Liidu poolt okupeeritud, siis
oleks Keres tulnud maailmameistriks. Kuidas on teie malelist karjääri
mõjutanud Eesti kuulumine NSV Liidu koosseisu, tuli see pigem kahjuks
(piiratud liikumisvabadus) või kasuks (tugev sisene konkurents)?
Ma ei oskagi peast öelda, kui palju on minult välissõite ära võetud, kuid neid on ikka
üksjagu. Üks näide: Sotši suurturniiri ajal (1977) sain heaks tuttavaks ja sõbraks
Rumeenia maletaja Foissoriga, aasta hiljem saatis ta mulle turniirikutse, kuid et tal
puudusid mu täpsed isikuandmed – ta teadis mu sünniaastat, kuid isa nimeks oli
pannud Ivan, isa on mul tegelikult Richard, siis öeldi mulle selle peale, et te võite ju
minna, aga Rumeenia piirivalve ei lase teid riiki sisse.
Neid juhuseid oli rohkemgi, mil võeti ära võimalus osaleda välisturniiril. Mõnel
korral olen ise asja läbi surunud – näiteks kasvõi rahvusvahelise meistri nimetuse
saamisel otsustavaks saanud Primorsko turniir. Et õnnestus sinna üldse minna, siis
selleks kulus palju minu ja Tõnu Truusi energiat.
Sellest pole üldse mõtet rääkida, et teinekord paluti maletajatel ritta võtta, et
julgeoleku mehel oleks hea üle lugeda. Nii juhtus näiteks, kui sõitsime rongiga
matšidele Soome Leningradi kaudu ja siis tegi rong kuskil peatuse. Tagasi Soomest
tulime läbi Moskva, et saada Moskvast oma pass kätte. Iga kord oli ise mees
julgeolekuks võistlustel kaasas.

Jäite oma pika karjääri jooksul malepartii ajal tih ti ajapuudusesse, miks?
Noorusest peale on minu suurimaks veaks males olnud, et tahtsin alati teha parimat
käiku. Selleks, et teha parimat käiku, tuleb aga “tukkuda” ja nii jäädki ajapuudusesse.
Ilmselt oli mu iseloom liiga nõrk ja ma ei suutnud mingil hetkel kiiremini mängida.
Ajasin taga mingisugust kristallpuhtust või ilu või ma ei oskagi öelda, mida. Ilmselt
oli mõtlemisaparaat siiski nii aeglane, et kahte head asja korraga ei saanud – kas
kannatas mängu kvaliteet või ületasin aja.
Mäletan, et kunagi mängisin partii Raul Renteriga, kus mul oli 20. käiguks laual
täiesti läbi seis ja aega oli mul kellal järgmiseks ajakontrollini teha jäänud 20 käiguks
vaid üks minut. Tegin minutiga vajaliku hulga käike ja ajakontrolli järel andis vastane
alla ehk minutiga mängisin vastase üle. See näitab, et suutsin vajadusel kiiresti
mängida.



Üksikutes partiides olete võitnud maailmameistreid Mahhail Tali ja Anatoli
Karpovit, samuti mitmeid teisi tugevaid maletajaid. Mida mäletate nendest
võitudest?
Taliga mängimine mulle kuidagi istus või suutsin ma end tema vastu nii metsikult
motiveerida. Võitsin teda kolmel korral: 1952 Rostov-na-Donu noorte üleliidulistel
võistkondlikel meistrivõistlustel, 1971 Pärnu turniiril, 1983 rahvusvahelisel Paul
Kerese mälestusturniiril Tallinnas. Tean tagantjärgi, et Tali naine hoiatas teda minuga
mängimise vastu.
Tal ütles kunagi, et ma olevat taktik, et ma peaksin mängima vanaindia kaitset ja teisi
teravaid avanguid. Need on Tali sõnad, ju ta teadis rohkem, kuigi ma ise ei saa sellest
siiamaani hästi aru, sest ise pean end siiani positsionääriks.

Esmakordselt mängisite Eesti meeste meistrivõistlustel 1951, viimati 2003, olete
olnud meistrivõistlustel osaline rohkem kui 50 aasta vältel kokku 36 korral. Mis
on selle aja jooksul Eesti meistrivõistlustel muutunud, mida ise kõige enam
märkate?
Praeguseid Eesti esivõistlusi ei tahaks üldse kommenteerida, viimastel aastatel on tihti
ette tulnud, et näiteks pronksmedali võitja ei saa sisuliselt mitte midagi auhinnaks,
vaid sooja käepigistuse. Auhinnad vähemasti esikolmikule peaksid siiski olema, olgu
rahalised või esemelised.
Vanasti, mäletan jagasin Tartus toimunud tšempionaadil 3.-4. kohta (1972), sain
auhinnaks VEFi väikse raadio. Hea meel oli midagi saada. Nõukogude ajal rahalisi
auhindu küll polnud, aga mis meil alati olid – meil olid turniiride ajal talongid olemas,
vähemasti toitlustamine ja elamine olid tagatud. Tol ajal korraldati ka teatud aastatel
treeninglaagreid, näiteks käisime Sotšis mitu korda, regulaarselt toimusid Eesti
koondise treeninglaagrid Türil jne.

Mida loete oma pika maletajakarjääri parimaks saavutuseks?
1980. aastal võitsin Riia lahtised esivõistlused mitme suurmeistri ees, osales peaaegu
kogu Läti paremik eesotsas suurmeistrite Edvins Kengise, Zigurds Lanka ja Janis
Klovansiga. Jagasin esikohta, Aleksander Veingoldi ja suurmeister Leonid
Gofsteiniga, tänu koefitsentide süsteemile olin parim.
Ah-jaa, üks paremaid tulemusi on kahtlemata esikoha jagamine umbes 15 aasta eest
Soomes “Caissa” maleklubi turniiril koos kohaliku mehe Veijo Mäkiga. Võitsin seal
kaht Soome suurmeistrit, Heikki Westerineni ja Jouni Yrjölät. Esikoha auhinnaks oli
IBMi arvuti hinnaga 16 000 Soome marka – see oli aga aparaat, mida ei tohtinud NSV
Liitu anda ja nõnda sain selle eest rahaliselt vaid 8000 marka ehk poole arvuti
väärtusest.

Kust olete leidnud ja leiate ikka veel motivatsiooni male mängimiseks? Olete
seda teinud juba nii pikka aega.
Esiteks – male meeldib. Teine aspekt – male on vaheldus igapäevaelule. Kolmandaks
on turniiridel ka minimaalsed auhinnad, mis katavad osalemise kulud. Ilmselt olen
sündinud maletajaks. Kui turniiril hästi läheb, siis saab sellest positiivse emotsiooni,
kuid teinekord juhtub ka vastupidi...

Hillar Kärnerit küsitles
Margus Sööt,
meistrikandidaat males



PARTIIKOGUMIK HILLAR KÄRNERI ŠEDÖÖVRITEST?!
Hillar Kärner on aastakümnete jooksul mänginud palju meeldejäävaid, kauneid,
efektseid, õpetlikke, malemängu kaunistavaid partiisid. Nende partiide hulgas on nii
ilusaid võite kui ka kaotusi, samuti väärtuslikke ja hinnatavaid viike. Vanameister
näeks meeleldi enda partiisid ühtses teoses, kuhu võiks tema hinnangul mahtuda
umbes sada valitud partiid. Mänge saab soovi korral liigitada, näiteks võiksid eraldi
peatükkide all valikusse kuuluda: omal ajal uuenduslikke ja originaalseid avanguideid
sisaldavad partiid, efektsed ja õpetlikud lühipartiid, strateegiliselt hiilgavalt –
hillarkärnerlikult teostatud partiid, meisterlikult läbi viidud lõppmängud jne. Kas
leidub huvilisi, kes võtaks enda õlule teose komplekteerimise ja välja andmise?

ARVAMUS
Merike Rõtova, maletaja, maleajaloolane, eakaaslane: “Kärner on fantastiliselt malet
armastanud, ta on mänginud igal ajal – isegi siis, kui tippmaletajad on alaliidu
juhtorganitega tülis olnud, on tema ikka alati võistlustel osalenud.”


