
India teema maleülesannetes 
 
Tänases malenurgas alustame probleemmale teemade tutvustamist. Esmalt tutvustame 
maleülesandeid, kus lahenduseni jõudmiseks tuleb matistaval poolel vabastada 
matistatava poole kuningale mõni väli seeläbi, et nii-öelda kaetakse üle mõne oma 
viguri tulistamise all olev väli, eesmärgiga ülekatmine hiljem otsustava efektiga taas 
avada. Sellist teemat tuntakse ka India teema nime all. 
 
Adolf Anderssen 
Aufgabe für Schachspieler 1842 

 
(Kh8 Od8 Oe8 ef3 eh2 / Kh6 eh3 eh7) 
Matt nelja käiguga! 
 
Tegu on vist ühe maailma enim taasavaldatud maleülesandega. Ülesande autoriks on 
omaaegne tegelik maailmameister praktilises males, kombinatsioonilise mängu 
hiilgavamaid esindajaid sakslane Adolf Anderssen (1818-1879). 
Kuna must on algseisus käigupuuduses, siis on selge, et valge peab oma avakäiguga 
vabastama mustale ühe välja. Selleks ohverdatakse üllatuslikult üks odadest. 
Lahendus: 1.Oh5! Kxh5 2.Kg7 h6 3.Kf6 (ülekatmine) Kh4 4.Kg6#. 
Tegelikult pole selle ülesande näol tegemist päris klassikalise India teemaga – selline 
matt läks probleemmale ajalukku „Andersseni mati“ nime all. Päris „India probleem“ 
avaldati kolm aastat hiljem – kohe selgitame. 
 
Henry Augustus Loveday 
La Palamede 1845 

 
(Ka1 Vd1 Og2 Oh6 eb2 ef2 eg4 / Ke4 Rf3 eb7 ee5) 
Matt nelja käiguga! 
 
Siinkohal ongi esitatud Indias elanud inglise vaimuliku Henry Augustus Loveday 
kuulus „India probleem“. See avaldati maailma esimeses maleajakirjas, 1836. aastal 
Prantsusmaal ilmuma hakanud väljaandes „La Palamede“. 
Lahendus: 1.Oc1! b5(b6) 2.b3(b4) b4(b5) 3.Vd2! Kf4 4.Vd4#. 
Väliselt on antud ülesande lahenduskäik üsna sarnane eelpool esitatud Andersseni 
ülesande lahendusega. Mis neil kahel ülesandel siis vahet on? Selgituse selle kohta 



saame lugeda Isai Rozenfeldi koostatud raamatust „Mis on proleemmale?“ (Tallinn, 
1976): „Tähelepanelikum analüüs näitab aga, et siin esineb oluline erinevus, kuna 
enne matistava viguri väljalülitamist väljal d2 (mida nimetatakse kriitiliseks), ületab 
see vigur mainitud välja, võimaldades seega ülekatmist.“ 
 
Järgnevalt tutvustame kahte Rumeenia problemisti Wolfgang Pauly (1876-1934) 
meistriteost. See mees oli erialalt astronoom, juba 22-aastaselt avastas ta niinimetatud 
Pauly komeedi (see avastus on läinud astronoomia ajalukku). Olgu öeldud, et sel 
malemehel oli üks veelgi kuulsam nimekaim – Austria füüsik Wolfgang Pauli (1900-
1958), keda 1945. aastal tunnustati Nobeli preemiaga. Kui probleemmales jagataks 
Nobeli preemiaid, siis võinuks selle omal ajal oma tööde eest saada kindlasti ka 
Wolfgang Pauly. 
 
Wolfgang Pauly 
Deutsches Wochenschach 1905 

 
(Ke1 Vf2 Oc4 Rc6 eg3 / Ke3 eg4 eg5 eg7) 
Matt nelja käiguga! 
 
Lahendus: 1.Vf8! Ke4 2.Ke2 g6 3.Of7! Kf5 4.Od5#; 1...g6 2.Vf1! Ke4 3.Kf2! Kf5 
4.Ke3#. Kahekordne India teema kasutamine! 
 
Wolfgang Pauly 
Tidskrift för Schack 1907 
3. auhind 

 
(Kf1 Vd7 Og3 ec3 ee2 ef6 eh2 / Kh1 ec4 ee3 ee7 ef2) 
Matt nelja käiguga! 
 
Lahendus: 1.Ob8! e5 2.Vh7 e4 3.Vc7 Kxh2 4.Vh7#; 1...e6 2.Ve7 e5 3.Vxe5 Kxh2 
4.Vh5#; 1...exf6 2.Vd4 f5 3.Vf4 Kxh2 4.Vh4#. Kolmekordne India teema 
kasutamine! 
 
Iseseisvaks lahendamiseks pakume seekord eelpool tutvustatutega analoogse ülesande 
Helmut Luige (19.02.1928 Paikuse vald, Pärnumaa - 05.05.2009 Tallinn) loomingust. 



Olgu lahendajatele vihjeks öeldud, et autor demonstreerib kahepoolset India teema 
mehhanismi. 
 
Helmut Luik 
Noorte Hääl 1947 

 
(Kf8 Vd5 Oc6 Od2 Ra1 Rg8 ea5 ef4 / Kc4 ea6 ec5 ef7) 
Matt nelja käiguga! 
 
Margus Sööt, meistrikandidaat males 
 
 
 
Eelmises malenurgas esitatud Helmut Luige ülesande lahendus: 1.Vd8! f5 2.Od7! 
Kd3/Kd5 3.Ob5+ Ke4 4.Oc6#; 1...f6 2.Oe8!! f5 3.Vd7! Kb5 4.Vd4#. 


