
Valitud maleprobleemid suurtelt meistritelt

Tänases malenurgas pakume lugejatele tutvumiseks ja lahendamiseks mitmeid
maleprobleeme maailmas väga tuntud komposiitoritelt. Seda loomingut ühendab asjaolu, et
lahendus käib justkui treppi mööda või siis on valge eesmärk käigu kaotamine.

Esmalt vaatleme Ameerika problemisti Alain Campbell White’i (03.03.1880-23.04.1951)
loomingut. Alljärgnev White’i poolt loodud lihtne seis illustreerib niiöelda treppi mööda
astumist ehk kõige paremini. Kuna algseisus on mustal suur materiaalne ülekaal, siis peab
valge tegutsema väga otsustavalt.

Alain Campbell White
algallikas?

(Ka4 Vg2 Og1 Oh1 / Kf3 Lc8 Ve2 Ve6 Oc3 Of5 Rd3 Rg4 ec4 ec7 ed2 ed6 ed7 ee5 ef4 eg3)
Matt 12 käiguga!

Lahendus: 1.Vf2+ Ke3 2.Vf3+ Ke4 3.Ve3+ Kd4 4.Ve4+ Kd5 5.Vd4+ Kc5 6.Vd5+ Kc6
7.Vc5+ Kb6 8.Vc6+ Kb7 9.Vb6+ Ka7 10.Vb7+ Ka8 11.Va7+ Kb8 12.Va8#.

Järgnev kena etüüd on Saksa-Briti maletajate ja problemistide Bernard Horwitzi (10.05.1807-
29.08.1885) ning Josef Klingi (19.03.1811-01.12.1876) ühislooming. Mehed tegutsesid
maleprobleemide loomisel tihti koos, üheskoos anti 1851. aastal välja ka populaarseks
osutunud raamat “Chess studies” – moodsa lõppmänguteooria üks aluseid.

Bernard Horwitz & Josef Kling
Chess studies 1851

(Kb5 Lh7 eb6 ee6 / Ka8 Lb8 Rg8 ea2 ee7)
Valge alustab ja võidab!
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Lahendus: 1.Le4+ Lb7 2.La4+ Kb8 3.Lf4+ Ka8! 4.Lf8+ Lb8 5.Lf3+ Lb7 6.La3+ Kb8 7.Lg3+
Ka8 8.Lxg8+ Lb8 9.Lg2+ Lb7 10.Lxa2+ Kb8 11.Lh2+ Ka8 12.Lh8+ Lb8 13.La1+ Kb7
14.La6#.

Järgnev meistriteos on väga produktiivse Ameerika problemisti William Anthony Shinkmani
(25.12.1847-25.05.1933) ja tema vennapoja, samuti tuntud maletaja ja problemisti Otto
Würzburg (10.07.1875-01.10.1951) ühislooming.

William Anthony Shinkman & Otto Würzburg
Chess Weekly 1909

(Kf8 La1 Vf7 Vg7 / Kh8 Lg1 Vh1 Of1 Oh6 Rg3 ea3 ee4 ef2 ef5 eg6 eh7)
Matt 13 käiguga!

Näeme, et kui laual ei oleks musta etturit a3, siis võiks valge alustada väga tugeva käiguga
La8! ja must on võimetu end kaitsma kaheksandal real loodud matiähvarduste vastu. Et must
ettur a3 kõrvaldada, selleks võtabki valge kuningas ette hullumeelse matka ühest laua äärest
teise ja seejärel tagasi. Õnnetul mustal ei jää muud üle, kui see matk kaasa teha, sest pärast
valge kuninga esimest sammu vabaneb sidumise alt väljal g7 asuv valge vanker ja ähvardus
Vxh7+ on niivõrd mõjus, et must saab tulistamisega vaid oma piinasid pikendada. Tõepoolest
efektne ülesanne!
Lahendus: 1.Ke7 Og5+ 2.Kd6 Of4+ 3.Kc5 Oe3+ 4.Kb4 Od2+ 5.Kxa3 Oc1+ 6.Kb4 Od2+
7.Kc5 Oe3+ 8.Kd6 Of4+ 9.Ke7 Og5+ 10.Kf8 Oh6 11.La8 Oxg7+ 12.Ke7+ Of8+ 13.Lxf8#.

Lõpetuseks veel üks kena käigupuuduse ülesanne selleltsamalt William Anthony Shinkmanilt.
Näeme, et kui alljärgneva diagrammseisu puhul oleks käigul must, siis ei oleks tal paremat,
kui jätkata d3-d2 ja järgneks matt nelja käiguga. Valge ülesanne on niiöelda käik ära kaotada,
käik vastasele üle anda. Selleks tuleb teha imeline kuningamanööver, kulutada kaheksa käiku
ja jõutakse tagasi algseisu, kuid selle vahega, et siis on musta käik – õigemini on must siis
käigupuuduses ja peab jätkama d3-d2, misjärel saab ta peatselt mati.

William Anthony Shinkman
Detroit Free Press 1881



(Kd1 Od6 ea3 ec4 / Ka5 Oc3 ea4 ea6 eb6 ed3 ed7)
Matt 12 käiguga!

Lahendus: 1.Kc1! Oe1 2.Kb2 Od2 3.Ka2 Oe1 4.Ka1! Oc3+ 5.Kb1 Od2 6.Kb2 Oe1 7.Kc1 Oc3
8.Kd1! (Olemegi jõudnud tagasi algseisu, kuid nüüd on musta käik.) 8...d2 9.Kc2 d1=L+
10.Kxd1 Od2 (10...Oe1 11.Kxe1 b5 12.Oc7#.) 11.Kxd2 b5 12.Oc7#.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males


