
Problemistide kuningas Samuel Loyd

Samuel Loyd (30.01.1841 Philadelphia-10.04.1911 New York) hakkas maleülesandeid
looma ajal, mil see valdkond oli alles lapsekingades. XIX sajandi keskpaigaks oli seni
populaarne zanr – mansuubid (nii nimetati kuni tolle ajani maleprobleeme ja -etüüde) end
lõplikult ammendamas. Mansuubi sisu seisnes üldjuhul üllatavas forsseeritud variandis
(kombinatsioonis), millega näiliselt kehvemas seisus pool suutis partii saatuse enda
kasuks pöörata. Tihtipeale oligi tegu praktilisest partiist pärit fragmendiga.
Loyd oli üks esimesi, kes hakkas koostama tänapäevani populaarseid maleülesandeid, kus
igal malendil on oma kindel funktsioon (ökonoomse konstruktsiooniga) ja raskestileitava
avakäigu avastamiseks tuleb ära tabada autori idee. Õppida polnud Loydil loomingulises
mõttes kelleltki.

Kaasasündinud andekus

Juba väiksena paistis Loyd silma oma erakordsete võimete poolest. Ta suutis jäljendada
peaaegu kõigi muusikariistade ja metsloomade hääli ning oli tuntud suure naljamehena.
Eriline anne oli tal kõikvõimalike matemaatiliste mõistatuste peale ning fantaasiast poisil
puudu ei tulnud. Kuna kodus peeti lugu malest, siis sattus ka noor Loyd sellest mängust
vaimustusse ja nii ta maleülesannete juurde jõudiski.
Loydi esimene ülesanne ilmus USA ajakirjanduses 1855. aastal ja vaevalt
seitsmeteistkümneselt tunnistati ta juba Ameerika Ühendriikide parimaks problemistiks.
Periood enne oma kahekümnendat sünnipäeva osutus eriti viljakaks, sest selle aja jooksul
nägi ilmavalgust umbes 300 ülesannet. Loydi töid iseloomustab erakordne ideederohkus
seoses suurepärase tehnilise meisterlikkusega.

(Kc1 Lh3 Vd2 Rb2 Rc7 ea3 eb6 ee3 / Kc3 Lc5 Oc6 Ra5 Re5 eb3 eb7 ed3)

See kahekäiguline on Loydi lemmikülesanne, mis ilmus “Chess Monthly’s” 1859. aastal.
Avakäik käivitab teistegi autorite poolt hiljem rohkelt rakendust leidnud mehhanismi:
1.Lc8!

Hilisemast loomeperioodist väärib tutvustamist raskestileitava avakäiguga
kolmekäiguline, mis ilmus 1879. aastal “Cleveland Voice’s”.



(Kg1 La8 Vg3 Re3 Rh5 ef5 ef6 eg4 eg5 eh2 / Kh4 ef7 eh3 eh6)

Ülesanne lahendub järgmiselt: 1.Lh1! Kxg5 2.Rg2 hxg2 3.h4++; 1…hxg5 2.Lg2 hxg2
3.Rxg2++.

Suur huvi matemaatika vastu

Loyd oli üsna tugev ka praktilises mängus. Rahvusvahelisel turniiril Pariisis 1867. aastal
lõpetas ta kümnenda kohaga. Malet mängis ta siiski väga harva.
Loydi rikkaliku loomingu hulgas leidub rohkesti mitmesuguseid ebatavalisi
maleprobleeme. Matemaatikahuvilisena püüdis ta malemänguski mõningast korrapära
leida. Kuidas jõuda võimalikult kiiresti seisuni, kus laual on vaid kaks kuningat? Loyd
pakkus välja sellise tee (ülesanne ilmus 1895. aastal): 1.c4 d5 2.cxd5 Lxd5 3.Lc2 Lxg2
4.Lxc7 Lxg1 5.Lxb7 Lxh2 6.Lxb8 Le5 7.Lxc8+ Vxc8 8.Vxh7 Lxb2 9.Vxh8 Lxa2
10.Vxg8 Lxd2+ 11.Kxd2 Vxc1 12.Vxg7 Vxb1 13.Vxf7 Vxf1 14.Vxf8+ Kxf8 15.Vxa7
Vxf2 16.Vxe7 Vxe2+ 17.Kxe2 Kxe7.
Põhjus, miks Loydile nii väga meeldisid maleprobleemid, peitub tema enda poolt öeldus:
“Males võidab üks pool leidliku manöövri või kombinatsiooni abil, peensuse abil, mida
tema vastane ei ole ette näinud. Mitte miski ei saa olla huvitavam ja arendavam, kui
hiilgavate maleprobleemide uurimine. Seda eriti ajal, mil kardinaalsed
avanguteoreetilised uuendused on end peaaegu ammendanud ja edu sõltub rohkem kui
kunagi varem osavusest ja vilumusest juhtida malendeid mängu lõppfaasis.”
Maailmas sai Loydi maleülesannetest veelgi kuulsamaks tema poolt 1878. aastal loodud
matemaatiline mõistatus-mäng “15”, mis omal ajal oli niisama populaarne, kui tänapäeval
tuntud “ruubiku-kuubik”. Klotse liigutades tuleb numbrid seada õigesse järjekorda.
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