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Nieprzypadkowo Maltę porównuje się do naszego Poznania. Pierwszym powodem jest oczywiście 

Malta Festival – ogromne przedsięwzięcie artystyczne jednoczące różnorodnych twórców z całego 

świata, co swoją drogą stanowi pewien opis Malty – wyspy, która jest zlepkiem niezliczonej liczby 

narodowości i kultur. Drugi powód to obszar i zaludnienie, ponieważ oba miejsca są bardzo 

zbliżone pod tym względem. Trzeci jest już moim subiektywnym odczuciem, bo mam wrażenie, że 

w obu miejscach szachy przeżywają swój rozkwit, choć jego skala jest, oczywiście, zależna od 

warunków, jakie daje infrastruktura. Maltańscy szachiści muszą mierzyć się z podstawowym 

problemem, jakim jest geografia i świadomość, że większość życia szachowego dzieje się poza 

małym punktem na Morzu Śródziemnym. Mimo to, od wielu lat próbują stworzyć aktywną 
społeczność entuzjastów królewskiej gry i ostatnie lata to szczególnie intensywny rozwój ich 

działań (w tym nasz polski akcent - arcymistrz Bartłomiej Heberla przygotowywał drużynę 
narodową do olimpiady w Tromsø w 2014 roku).

Z moim rozmówcą, szachistą, działaczem Malta Chess Federation, spotykam się w restauracji, w 

której od półtora roku regularnie widują się miejscowi gracze. Jest to czwarta lokacja tych 

otwartych spotkań – cała inicjatywa trwa już 3,5 roku. Podczas moich dwóch wizyt przewinęło się 
może 10 zawodników na różnych poziomach, w tym aktualny mistrz Malty. Zdarzają się też 
turnieje blitza, na których można spotkać utalentowanych juniorów.

- Na początek, oczywiście, prosiłbym Cię o przedstawienie się i opowiedzenie swojej szachowej

historii.

- Nazywam się Peter Sammut Briffa, jestem Maltańczykiem, mam 57 lat. Około 50 lat temu mój 

wujek nauczył mnie grać w szachy, nauczył też moje 3 siostry, najmłodsza z nich grała w drużynie 

narodowej. Niemniej, to ja byłem tym, który potraktował szachy najbardziej poważnie, na tyle, na 

ile pozwalają na to maltańskie możliwości. Graliśmy na każdej przerwie w szkole, byłem w 

drużynie szkolnej. W 1986 roku grałem po raz pierwszy w drużynie narodowej, a w 1991 zdobyłem

pierwsze mistrzostwo kraju. Na kolejne musiałem czekać 10 lat, łącznie zdobyłem ich 3. Nie 

ukrywam, że liczę jeszcze na kolejne, ale z każdym kolejnym rokiem jest ciężej, szczególnie, że 

pojawiają się nowi, młodzi zawodnicy.

- To teraz przejdźmy do historii szachów na Malcie.

- Pierwszy zapis partii szachowej rozegranej na wyspie pochodzi z XIX wieku. Malta Chess 

Federation została utworzona w 1923 roku, a kilka lat później zostały rozegrane pierwsze 

mistrzostwa Malty. Drużyna narodowa pierwszy raz wystąpiła na olimpiadzie w Siegen w 1970 

roku.

- Jak to wygląda dzisiaj? Czy Malta ma jakichś arcymistrzów?

- Niestety nie. Można śmiało powiedzieć, że Malta nie jest dobrym miejscem dla ludzi chcących 

zajmować się szachami profesjonalnie, czy nawet półprofesjonalnie. Kraj jest po prostu za mały. 

Ledwo mamy kilku zawodowych piłkarzy, a jest to najbardziej popularny sport na wyspie. 



Najwyższy tytuł, jaki udało się zdobyć Maltańczykowi to mistrz Fide i posiada go starszy o rok ode 

mnie Geoffrey Borg i jest on najsilniejszym szachistą w naszej historii.

- Odniosłem wrażenie, że macie kilku utalentowanych graczy. Na ostatnim spotkaniu 

zagrałem kilka partii z 13-letnim Jackiem Mizzim (aktualny mistrz Malty do lat 20(!) - przyp.

autor) i muszę przyznać, że mnie rozniósł.

- Raz na jakiś czas trafia się pokolenie talentów. Za moich czasów był to Geoffrey, jego starszy brat 

Andrew, jeszcze jeden gracz Conrad (Thake – przyp. autor), każdy z nich w pewnym momencie był

mistrzem kraju. W 1994 na Malcie organizowana była olimpiada dla dzieci (Malta Chess 

Olympiad), w której startowało 36 drużyn. Zespół reprezentujący Maltę składał się z 3 przyszłych 

zdobywców tytułu najlepszego szachisty wyspy. Obecnie oprócz Jacka, mamy przynajmniej pół 

tuzina utalentowanych graczy, a że trenowałem każdego z nich, to mogę z dumą powiedzieć, że 

wszyscy przerośli swojego nauczyciela.

- Z tego, co zdążyłem się zorientować, aktualnie większość życia szachowego na Malcie 

kumuluje się właśnie w tej restauracji na cotygodniowych spotkaniach?

- To nie do końca prawda, choć, oczywiście, w czasach przedcovidowych działo się więcej. Oprócz 

miejsca w którym się spotykamy jest jeszcze np. Swieqi Chess Club, który aktualnie przechodzi 

restrukturyzację w związku z pandemią, a kilka miesięcy temu przeprowadzał rozgrywki ligowe. 

Wiem też o kilku innych punktach, w których szachiści spotykają się, jak my tutaj, co tydzień.

- Z racji klimatu na Malcie aż się prosi by wyjść z szachami na ulicę, rozstawić kilka stołów i 

zapraszać do gry przechodniów. Próbowaliście przeprowadzić taką inicjatywę np. w stolicy – 

Valletcie?

- Co do wystawiania stołów w przestrzeni publicznej – nie jest to takie proste. Potrzeba m.in. 

pozwolenia policji, która wystawia licencję na tego typu przedsięwzięcia. Są też inne aspekty, które 

powodują, że zajmuje to dużo czasu i jest niezwykle energochłonne. Udało się natomiast 

przeprowadzić tego typu wydarzenia w galeriach handlowych. Przed pandemią organizowaliśmy 

turnieje dla juniorów w wieku 7-8 lat, na których gościliśmy od 30 do nawet 60 uczestników. 

Zawody zazwyczaj odbywają się w szkołach, ale w okresie wakacyjnym udało nam się dogadać z 

centrami handlowymi, które udostępniały nam przestrzeń do gry za darmo, w zamian 

gwarantowaliśmy dużo dzieci wraz z rodzicami jako potencjalnych klientów sklepów i kawiarni.

Muszę też tu nadmienić, że gdybyś poprosił mnie dwa lata temu o zorganizowanie turnieju dla setki

młodych uczestników, zrobiłbym to bez problemu. Mamy kilku instruktorów szachowych, 

prowadzących kursy w szkołach, część z nich posiada certyfikaty FIDE. Priorytetem nie jest 

wytrenowanie mistrzów świata, a danie dzieciom możliwość odnalezienia w szachach swojej pasji. 

Niemniej, wziąłbym 20 uczniów z jednej szkoły, 20 z drugiej, 10 z trzeciej, i tak dalej, i bym tę 
stówę uzbierał.

- To naprawdę imponujące, biorąc pod uwagę, jak mała jest wyspa.

- Trud polega na tym, że dzieci kończą kursy, a wraz z nimi swoje szachowe podboje. Jak to dzieci  

- próbują innych sportów, innych form spędzania czasu. Zostają tylko Ci najbardziej poświęceni 

grze. Każdego roku widzę 20, 30 juniorów, którzy znikają bezpowrotnie z szachowej sceny.

Mimo wszystko optymistycznie patrzę w przyszłość. Aktualnie, jest grupa graczy, którzy jako 10-

latkowie byli dużo lepsi niż ja, nawet kiedy byłem kilka lat starszy od nich. To oni będą ważną 
częścią naszego szachowego środowiska, częścią, która mam nadzieję, przetrwa dekady.



CHESS IN MALTA
It is no coincidence that Malta is compared to our Poznań. The first reason is of course Malta

Festival - a huge artistic event uniting a variety of artists from all over the world, which by the way

is a kind of description of Malta - an island that is a conglomerate of countless different

nationalities and cultures. The second reason is area and population as both places are very much

similar in this respect. The third is my subjective feeling, because I have the impression that in both

places, chess flourishes, although its scale, of course, depends on conditions provided by

infrastructure. Maltese chess players have to face the basic problem of geography and the

realization that most of chess life happens outside a small point in the Mediterranean Sea. Despite

this, they have been trying to create an active community of kings' game enthusiasts and the recent

years have been a particularly intensive development of their activities (including our Polish accent

- grandmaster Bartłomiej Heberla was preparing National Team for the 2014 Olympics in Tromsø).

I meet my interlocutor, a chess player and an activist of the Malta Chess Federation, in a restaurant

in which local players have been seeing regularly for a year and a half. This is the fourth location of

these open meetings - the whole initiative has been going on for 3.5 years. During my two visits, it

gathered maybe 10 players of different levels, including the current Maltese champion. There are

also blitz tournaments where you can meet talented juniors.

- First, of course, I would ask you to introduce yourself and tell your chess history.

- My name is Peter Sammut Briffa, I am Maltese, I am 57 years old. About 50 years ago mine

uncle taught me how to play chess, he also taught my 3 sisters, the youngest of them played in the

National Team. Nevertheless, I was the one who took chess the most seriously, as seriously as Mal-

ta

allows. We played on every break in school, I was in school team. In 1986, I played for the National

Team for the first time, and in 1991 I won my first National Championship. I had to wait 10 years

for the next one, I won 3 in total. I am still counting on the next ones, but with each subsequent year

it is harder, especially because of new young, talented players.

- Now let's move on to the history of chess in Malta.

- The first record of a chess game played on the island comes from the 19th century. Malta Chess

Federation was formed in 1923 and the first Malta Championship was played a few years later. The

National Team first performed at the Olympics in Siegen in 1970.

- How does it look today? Does Malta have any grandmasters?

- Unfortunately not. It is safe to say that Malta is not a good place for people who want to treat

chess professionally or even semi-professionally. The country is just too small. We barely have a

handful of professional footballers, and it is the most popular sport on the island. The highest title

that the Maltese man has managed to obtain is Fide Master and it belongs to one year older than me

Geoffrey Borg and he is the strongest chess player in our history.

- I got the impression that you have a few talented players. At the last meeting I played a few

games with 13-year-old Jack Mizzi (the current champion of Malta under 20 (!) - author's

note) and I must admit that I got destroyed.

- Every once in a while, we come across a generation of talented players. In my days, it was

Geoffrey, his older brother Andrew, another player named Conrad (Thake - author's note), each of

us was National Champion at one point or another. In 1994 we held Malta Chess Olympiad, in

which 36 teams competed. The team representing Malta consisted of 3 future winners of the island's

best chess player title. Currently, apart from Jack, we have at least half a dozen talented players, and

since I have coached every single one of them, I am proud to say that they have all surpassed their

teacher.

- From what I have figured out, most of the chess life in Malta currently accumulates in this

restaurant because of these weekly meetings?

- It's not entirely true, although, of course, more was going on in the pre-Covid era. Apart from the



place where we meet is also, for example, the Swieqi Chess Club, which is currently going through

restructuring due to the pandemic, and a few months ago it held league games. I also know of a few

other points where chess players meet, like us here, every week.

- Due to the climate in Malta, it begs to go out with chess on the streets, set up a few tables and

invite poeple to play game or two. Have you tried to carry out such an initiative, e.g. in the

capital - Valletta?

- As for displaying tables in public space - it is not that simple. For example, you need a permission

from Police for a license for this type of event. There are also other aspects that make it very time-

consuming.

But we carried out such events at shopping malls. Before the pandemic, we organized

tournaments for juniors aged 7-8, where we hosted from 30 to even 60 participants. The

competitions are usually held in schools, but during the holiday season we managed to get along

with shopping malls that provided us with free space and in return we guaranteed a lot of children

with their parents as potential customers of shops and cafes.

I must also mention here that if you had asked me two years ago to organize a tournament for a

hundred young participants, I would have done it without a problem. We have several chess

instructors, who run courses in schools, some of them have FIDE certificates. The priority, of

course, is not finding and training world champions, but giving children the opportunity to find

their passion in chess.

However, I would take 20 students from one school, 20 from the other, 10 from the third, and so on,

and I would have collected a hundred somehow.

- It's really impressive considering how small the island is.

- The difficulty is that the children finish the courses and with them, their chess careers. They are

only kids - they try other sports, other forms of spending time. Only the most devoted will

stay. Every year I see 20 or 30 juniors disappearing forever from the chess scene. Nevertheless, I 

am

optimistic about the future. Currently, there is a group of players who are much better than me when

I was at their age, even when I was a few years older than them. They will be important part of our

chess community, part, that I hope will last for decades.


