
Iseenda patistamine kaitseideena 
 
Seekordses malenurgas vaatleme maleprobleeme, kus nõrgem pool kasutab 
oskuslikult ära võimalust luua patipilt iseenda patistamiseks. Esmalt esitame paar 
etüüdi, kus viigi saavutamiseks tuleb üles leida autori poolt peidetud patiidee, seejärel 
aga paar ülesannet, kus must püüab valge matistamise plaanid segamini paisata pati 
loomise läbi, ometi õnnestub valgel ka sel juhul oma tahtmine saavutada. 
 
Johann Berger 
Theorie & Praxis 1890 

 
(Kh2 ef3 eg2 eg4 eh3 / Kb8 ea6 eg5 eg6) 
Valge alustab ja viigistab! 
 
Lahendus: esmasel vaatlusel näib, et selle ülesande puhul saab määravaks see, kes 
enne lippu jõuab. Kui aga proovime tormijooksuga 1.h4? gxh4 2.f4 Kc7 3.f5 Kd7, siis 
näeme, et must kuningas jõuab valge etturite lipustumist õigeaegselt takistama – valge 
kuningas aga musta a-etturile juurde ei jõua. Seepärast alustab valge veidi teisiti 1.f4! 
Kc7! (must kuningas üritab ikkagi jõuda takistama valgete etturite läbimurret 
kuningatiival; loomulikult ei jätka must siin 1...a5? 2.h4 gxh4 3.f5 gxf5 4.g5! ja valge 
võidab või 1...a5? 2.f5 gxf5 3.h4 gxh4 4.g5! ja valge võidab – käikude järjekord valge 
teisel-kolmandal käigul ei oma siin tähtsust, oluline on idee ehk läbimurde 
realiseerimine) 2.fxg5! a5 3.Kg3! a4 4.Kh4 a3 5.g3 a2 – patt. 
 
Josef Campbell 
The Chess Player’s Chronicle 1855 

 
(Kb5 Og5 ea4 eb2 eb6 ed4 / Kf1 eb7 ed5 ed6 eg3 eh3) 
Valge alustab ja viigistab! 
 
Lahendus: 1.Od2! g2 2.Oa5! g1=L 3.b4! ja ehkki mustal on tohutu materiaalne 
ülekaal, paiknevad nende malendid nõnda abitult, et vaatamata käiguõigusele ei suuda 
must patti vältida. 
 
Friedrich Köhnlein 
Deutsches Wochenschach 1905 



 
(Kb1 Ve3 Ob2 Rc7 Rg2 ea3 eb4 ec3 ed2 ef4 eh4 / Kg4 Ve5 Od7 ea6 eb3 eb6 ec4 ed3 
ee4 ef5 eh5) 
Matt viie käiguga! 
 
Lahendus: valge plaan musta kuninga matistamiseks on üsna selge 1.Kc1! - 2.Kd1 - 
3.Ke1 - 4.Kf2 - 5.Vg3#, kuid must ei vaata tegevusetult pealt. Niisiis 1.Kc1! Oa4! 
2.Kd1 Va5! (nüüd saab selgeks musta manöövrite mõte, sest 3.Ke1 b5! 4.Kf2 lõppeks 
patiga) 3.b5! Vxb5 4.Re8 ~ 5.Rf6# või 3...Oxb5 4.Rd5 ~ 5.Rf6#. 
 
Iseseisvaks lahendamiseks pakume taas ülesande tuntud Saksa problemistide 
Johannes Kohtzi (1843-1918) ja Carl Kockelkorni (1843-1914) loomingust. Nende 
meeste ühistöid oleme lugejatele juba ka mitme varasema malenurga juures 
tutvustanud. 
Isai Rozenfeldi raamatus „Mis on probleemmale?“ (Tallinn, 1976) on alljärgneva 
ülesande juures kirjutatud: „Kõrgelt tuleb hinnata saksa problemistide Johannes 
Kohtzi ning Carl Kockelkorni loomingut, kes esinesid muide alati kaasautoritena. 
Juba 1875. aastal formuleerisid nad nõude, mille kohaselt peab igas probleemis olema 
üksainus ideeline (temaatiline) peavariant, millele alluvad kõik ülejäänud. Seejuures 
omistasid nad erilist tähelepanu lahenduse lõppakordile, mis peab olema eredam 
sissejuhatavast mängust. Ent veelgi olulisem oli see, et nad tegid oma probleemides 
katseid arendada mustade omapoolseid kaitseideid, mille vastu tuleb valgetel 
tarvitusele võtta eriabinõusid. See osutus väga viljakaks mõtteks, mis laiendas peagi 
tohutult probleemmale ideede valdkonda. See mõte oli loogilise koolkonna ideeline 
tuum, mille Kohtz ja Kockelkorn arendasid oma kuulsas töös „India probleem“, mis 
ilmus 1903. aastal.“ 
 
Johannes Kohtz & Carl Kockelkorn 
Leipziger Illustrierte Zeitung 1866 

 
(Kg1 Oa1 Rf6 eh6 / Kh8 Of3 eg3) 
Matt viie käiguga! 
 
Margus Sööt, meistrikandidaat males 
 
 



 
Eelmises malenurgas esitatud Johannes Kohtzi ja Carl Kockelkorni ülesande 
lahendus: näib, et valge realiseerib lihtsalt plaani 1.Ob2 - 2.Oa3 - 3.Of8 - 4.Og7#, 
kuid mustal on varjatud kaitseidee 1.Ob2? Oh1! 2.Oa3 g2! 3.Of8 – patt (iseenda 
patistamine). Seepärast peab valge olema hoolikas 1.Oe5! Oh1! 2.Oxg3! ja alles nüüd 
saab realiseerida põhiplaani 3.Od6 - 4.Of8 - 5.Og7#. 
Isai Rozenfeldi raamatus „Mis on probleemmale?“ (Tallinn, 1976) kirjutatakse veel 
järgmist: „Ülesandes leiame väga lihtsalt, kuid väljendusrikkalt esitatuna ühe mustade 
kaitseidee, mida tuntakse maleetüüdide valdkonnas Klingi teema nime all.“ 


