
Kauneid partiisid Hillar Kärneri loomingust

Maletaja Hillar Kärner sai käigud selgeks poisipõlves II maailmasõja aegu ja on
püsinud kauni mõttemängu juures kuni tänaseni, tüdimust ei ole ta seni tundnud. Veel
tänagi, 72-aastasena käib ta erinevais Eestimaa paigus toimuvatel maleturniiridel
nooremaid kimbutamas ja võtab tuima järjekindlusega seenioride auhindu – harva, kui
konkurentidel vähimgi lootus tekib.
Ajalugu mäletab mitmeid Kärneri suuri võite, aga ka kibedaid kaotusi ja
meeldejäävaid viike. Nii on ta viimane eestlane, kel õnnestunud alistada legendaarne
Paul Keres – juhtus see 1967. aastal “Kalevi” ja “Jõu” vahelises matšis. Veel mitmel
teiselgi korral seisis Keres Kärneri vastu kaotuse äärel, kuid suutis oma naha siiski
päästa.
Lisaks Kerese skalbile on Kärneri kontos nii võite kui ka viike maailmameistritiitlit
omanud maletajate üle – alistumise märgiks on talle käe ulatanud maailmameistrid
Mihhail Tal ja Anatoli Karpov. Kõhklematult võib Kärnerit pidada üheks läbi aegade
paremaks Eesti maletajaks.
Tänases malenurgas tutvustame lugejatele paari kena partiid Kärneri loomingust,
esitame need tema enda kommentaaridega. Mõnes järgmises malenurgas pakume aga
lugeda pikemat intervjuud malemeistriga.

Hillar Kärner - Jaan Ludolf (I maleolümpia 1971)
1.e4 Rf6 2.d3 (Kutse “omaloomingule”. Käigu universaalsusest kõneleb tõsiasi, et see
on rakendatav pärast 1...c5, 1...c6, 1...e6, 1...e5 ja 1...Rf6. Iseasi, mida see süsteem
valgele pakub.)
2...e5 3.Rf3 Rc6 4.c3 Oe7 5.Oe2 O-O 6.Rbd2 d5 7.O-O Oe6 (Hädavajalik oli 7...a5,
takistades valge aktiivsust liputiival.)
8.b4! a6 9.Ob2 dxe4?! (Selle vahetusega alustab must oma jõudude
ümbergrupeerimist, loovutab aga valgele initsiatiivi. Arvesse tulid käigud 9...h6 ja
9...Rd7.)
10.dxe4 Rd7 11.Oc4! Oxc4 12.Rxc4 Of6 13.Re3 g6 14.a4! Og7 15.Lb3 Re7?
(Huvitaval kombel see käik kaotab juba partii. Musta seis oli aga strateegiliselt raske
ja midagi paremat ei oska ka soovitada.)
16.Vfd1 c6 17.Vd3!! (Käigu mõte selgub nelja käigu pärast.)
17...Lc7 18.Vad1 Vad8 19.Rg5! (Ähvardab 20.Re6! Must on praktiliselt patis.)

19...Rc8 20.h4! (Et 20...Of6 vastata 21.Rg4!)
20...b6 (20...h6 järgneks 21.Re6! fxe6 22.Lxe6+ Vf7 23.Lxg6 ja musta seis ei pea
kaua vastu. Ähvardab 24.Rg4 ning 23...Vf6 pole võimalik 24.Vxd7! tõttu. Pärast
partiikäiku võidab valge vaikse, aga erakordselt ilusa vankrikäiguga.)
21.V1d2 ja must alistus, sest ähvardab 22.Ld1! Vaikne, aga õpetlik võistluspartii!



Hillar Kärner - Kusta Raudsepp (Ilmar Raua memoriaal 1973)
1.e4 c6 2.d3 d5 3.Rd2 e5 4.Rgf3 f6? (Kui juba musta kolmas käik on veidi
pretensioonikas, siis neljas võib juba maksta terve partii. Kusta Raudsepp oli tuntud
kui julge ja optimistlik võitleja, samaaegselt ka mehena, kes ei pidanud suurt lugu
avanguteooria tundmisest (“tühi ajaraiskamine” see teooria tuupimine!). Seekord
nähtavasti viis teda eksiteele valge tagasihoidlik algus.)
5.d4! (Pärast 4...Rd7 on see edasilüke väga tugev ja annab valgele senise praktika
põhjal paremuse, siinses seisus on aga efekt veelgi suurem.)
5...dxe4 6.Rxe4 exd4 7.Rxd4 c5? (Vastupanu võimaldasid käigus 7...Re7 ja 7...La5+,
olgugi et seisud pärast 7...Re7 8.Lh5+ Rg6 9.Oe3 või 7...La5+ 8.c3 (8.Od2? Le5)
8...Le5 9.Od3 f5 10.Lh5+ g6 11.Lh3 on kõike muud kui meeldivad.)

8.Ob5+ Od7 9.Le2 Oxb5 10.Rd6+ Kd7 11.Le6+ ja must alistus, sest pärast 11...Kc7
12.R6xb5# on laual matt!

Margus Sööt,
meistrikandidaat males

HILLAR KÄRNER
• Sündinud: 27. juulil 1935 Tallinnas
• Haridus: lõpetas 1954 Tallinna 22. keskkooli (praegune Jakob Westholmi

Gümnaasium), õppis seejärel Tallinna Polütehnilises Instituudis (TPI-s)
masinaehitust (jäi lõpetamata)

• Töö: 1960ndail Tallinna Ekskavaatoritehases ja Kirovi nimelises
näidiskalurikolhoosis, hiljem EKE Projektis, Kerese malemajas ja Jõus
instruktorina

• Perekond: teist korda abielus, esimesest abielust üks laps
• Saavutused: 7-kordne Eesti meeste meister (1970, 1975, 1977, 1983, 1984,

1985, 1987), üleliiduline maaspordiühingute meister 1966 (individuaalselt) ja
1970 (võistkondlikult), mitmekordne Tallinna meister. Meistrikandidaat
aastast 1954, meister 1964, rahvusvaheline meister 1979.

• Tulemused üksikpartiides: võitnud Paul Kerest (1967), Mihhail Tali (1952,
1971, 1983), Anatoli Karpovit (1972), Oleg Romanišinit (1977), Dragoljub
Velimirovitši (1977) jne; viigistanud Boriss Spasskiga (1973, 1975), Tigran
Petrosjaniga (1977), David Bronsteiniga (1971, 1975, 1977), Leonid Steiniga
(1971), Mark Taimanoviga (1972, 1975), Lev Polugajevskiga (1973), Jan
Timmaniga (1973), Ulf Anderssoniga (1973) jne.


