
Aaron, Manuel (1935 -) : Pierwszy indyjski mistrz międzynarodowy (1961). Urodził się w Toungoo w 

Birmie i został arbitrem międzynarodowym w 1966 roku.  

Abrahams, Gerald (1907-1980) : Brytyjski prawnik, mistrz i autor szachów.  

Akademia : Pierwsza akademia szachowa została przeprowadzona w Fountainbleau we Francji w 1680 

roku.  

Aktywne szachy : Pierwszy oficjalny turniej Active Chess (30 minut na mecz) odbył się w Gijon w 

Hiszpanii w 1988 roku i wygrał go Karpow i Tukmakow. Karpov wygrał Mistrzostwa Świata w 

Aktywności w Mazatlan w Meksyku i otrzymał 50 000 $. Organizatorzy wydarzenia przekazali 100 000 

dolarów na badania nad AIDS.  

Adams, Michael (1971-) : Najwyższy w historii 13-latek, sklasyfikowany na 2405 miejscu w 1986 roku. 

W 1988 roku był jedynym zwycięzcą 10-planszowej symultanicznej wystawy satelitarnej z 

Kasparowem. W 1989 roku w wieku 17 lat zdobył 76. Mistrzostwo Wielkiej Brytanii, najmłodszy w 

historii. Uzyskał tytuł arcymistrza w wieku 17 lat i 2685 miejsce w rankingu. W 1997 roku przegrał z 

Anandem w półfinale Mistrzostw Świata FIDE. W 1998 roku miał ranking Elo 2715 i był piątym 

najsilniejszym graczem na świecie.  

Adams, Weaver (1901-1963) : W 1939 roku napisał książkę zatytułowaną „White to play and Win”. Po 

publikacji zagrał w turnieju w Dallas. Przegrał wszystkie partie białymi i wszystkie wygrał czarnymi! 

Weaver Adams wygrał 49.US Open w 1948 roku.  

Addison, William (1933-2008) : Uważany za najlepszego gracza w Go wśród szachowych mistrzów. Brał 

udział w 1970 Interzonal w Palma de Mallorca, a następnie rzucił szachy na rzecz kariery w bankowości. 

Był mistrzem międzynarodowym.  

Adianto Utut (1965 - ) : Pierwszy arcymistrz indonezyjski (1986). Urodził się w Dżakarcie w Indonezji. 

Jest byłym Mistrzem Świata Juniorów. 

Adjournment [Odroczenie] : Po raz pierwszy wprowadzono w Paryżu w 1878 r. Odroczenie to przerwa 

między sesjami gry, zwykle nocna. Boczny ruch pieczętuje legalny cel ruchu niewidoczny dla 

przeciwnika. Po wznowieniu gry na planszy rozgrywa się zapieczętowany ruch, a gra toczy się dalej.  

Agdestein, Simen (1967 - ) : Norweski arcymistrz (1985), który w 1986 roku zremisował z Arencibia w 

mistrzostwach świata juniorów. Reprezentował Norwegię w ich drużynie piłkarskiej. Został 

najmłodszym arcymistrzem na świecie w wieku 18 lat, kiedy zdobył tytuł. Czterokrotnie zdobył 

mistrzostwo Norwegii, po raz pierwszy jako 15-latek. 

 Ager chessmen [Stare szachy] : Szachy znalezione w Ager w Hiszpanii wyrzeźbione w krysztale górskim. 

Są przykładem najwcześniejszego typu szachów używanego w Europie w XII wieku. To była popularna, 

choć nieprawdziwa tradycja, że ten zestaw należał do Karola Wielkiego.  

Agzamov, Georgy (1954-1986) :  

Rosyjski arcymistrz (1984), który zginął, gdy próbował pójść na skróty, aby popływać, spadł między 

dwie skały.   

AIPE : Association Internationale de la Presse Echiqueenne. Jest to organizacja dziennikarzy 

szachowych założona w 1968 roku przez Jordiego Puiga. AIPE przyznaje szachowe Oscary wybitnym 

graczom roku. Ponad 70 krajów ma swoich przedstawicieli w AIPE.  

Aitken, James (1908-1983) : 10 razy zdobył mistrzostwo Szkocji w szachach.  



Age of Chessplayers  : Capablanca nauczył się gry w  szachy w wieku 4 lat, obserwując grę swojego ojca. 

Karpowa nauczył się ruchów w wieku 4 lat. Spasski nauczył się gry w wieku 5 lat, a później dołączył do 

Pałacu Pionierów w Leningradzie, gdzie codziennie spędzał 5 godzin na szachach. Była mistrzyni świata 

Nona Gaprindashvili nauczyła się w wieku 5 lat, obserwując grę swoich braci. Fischer uczył się w wieku 

6 lat, czego uczyła jego starsza siostra po przeczytaniu zasad dołączonych do pudełka z szachami. 

Smysłow uczył się w wieku 6 lat, czytając książkę o szachach znalezioną w bibliotece jego ojca. Larsen 

uczył się w wieku 6 lat, a później porzucił studia inżynierii lądowej aby zostań szachowym 

profesjonalistą na pełen etat. Alekhine uczył się w wieku 7 lat od swojej dziedziczki matki. Petrosian 

uczył się w wieku 8 lat. Kiedy jego rodzice zmarli, gdy miał 16 lat, zaczął grać w szachy na pełny etat. 

Tal uczył się w wieku 8 lat, obserwując pacjentów grających w szachy w szpitalu ojca. Wstąpił do Pałacu 

Młodych Pionierów w Rydze i został trenerem szachowym, gdy miał 10 lat. Emanual Lasker uczył się w 

wieku 11 lat, uczył go jego starszy brat. Botwinnik nauczył się gry w wieku 12 lat. Steinitz uczył się w 

wieku 12 lat od swoich szkolnych przyjaciół. Browne uczył się w wieku 13 lat po dołączeniu do klubu 

szachowego na Manhattanie. Blackburne uczył się szachów dopiero w wieku 19 lat po przeczytaniu 

książki o szachach. Dwa lata później prowadził równoległe wystawy z zawiązanymi oczami. Staunton 

uczył się dopiero w wieku 19 lat, a poważnym graczem został dopiero w wieku 26 lat. Mir Sultan Khan 

nauczył się gry w wieku 21 lat. Dwa lata później został mistrzem całych Indii w szachach. Rok później 

zdobył mistrzostwo Wielkiej Brytanii. Przez całe życie był analfabetą, nie potrafił czytać ani pisać.  

Ajeeb : Nazwa automatu szachowego zbudowanego przez Charlesa Hoppera, stolarza z Bristolu w 1865 

roku. Kilku szachistów i szachistów obsługiwało figurę Indianina naturalnej wielkości. Jeden przeciwnik 

strzelił do Ajeeba po przegranej grze, raniąc operatora. Jednym z operatorów Ajeeb był mistrz szachów 

i warcab Constant Ferdinand Burille. Podczas jego lat jako operator rozegrał ponad 900 partii szachów 

i przegrał tylko 3 partie. Nigdy nie przegrał ani jednej partii w warcaby. Pillsbury był jego ukrytym 

operatorem od 1898 do 1904 roku. Kiedy Ajeeb był wystawiany w Nowym Jorku w Eden Musee, grał 

w warcaby za grosze i ćwierć szachy. Wśród przeciwników byli Theodore Roosevelt, Houdini, admirał 

Dewey, O. Henry i Sarah Bernhardt. Ajeeb miał 10 stóp wysokości. Ajeeb został po raz pierwszy 

wystawiony w Królewskim Instytucie Politechnicznym w Londynie w 1868 r. Został umieszczony w 

Crystal Palace w latach 1868–1876, a następnie trafił do Królewskiego Akwarium w Westminster do 

1877 r. Następnie został przewieziony do Berlina, gdzie ponad 100 000 osób obejrzało go w trzy 

miesięce. Przybył do Nowego Jorku w 1885 roku. Został zniszczony przez pożar na Coney Island w 1929 

roku. Charles Barker, mistrz USA w warcaby, również pracował z Ajeebem, nie przegrywając ani jednej 

gry.  

Achmilovskaya-Donaldson, Elena (1957 - 2012) : Kobieta arcymistrz (1977) z Rosji, która była 

pretendentką do Mistrzostw Świata Kobiet w 1986 roku. W 1988 roku uciekła z Amerykaninem Johnem 

Donaldsonem, kapitanem drużyny USA, grając na olimpiadzie szachowej w Grecji. Wróciła do Związku 

Radzieckiego prawie rok później, aby odebrać swoją 7-letnią córkę. Uzyskanie wiz wyjazdowych zajęło 

im trzy tygodnie. Jej matka, Lydia Achmilowska, kilkakrotnie zakwalifikowała się do Mistrzostw Kobiet 

ZSRR i była czołowym graczem korespondencyjnym 

Akhsharumova-Gulko, Anna (1958-) : Ukończyła jako pierwsza Mistrzostwach ZSRR  Kobiet w 1976. Jej 

mąż, Boris Gulko, po raz pierwszy zremisował w mistrzostwach radzieckich mężczyzn w 1977 roku. Z 

całą pewnością powinna była wygrać tytuł radzieckiej kobiety z 1983 roku rozgrywany w Tallinie, 

pokonując swoją główną konkurentkę, Nonę Ioseliani, po tym, jak wygrała z czasem. To dałoby jej 12 

punktów do 11 punktów Nony. Następnego dnia Ioseliani złożył protest w sprawie nieprawidłowego 

działania zegara. Anna odmówiła gry. Wynik jej gry został arbitralnie odwrócony przez 

Ogólnozwiązkowy Zarząd Sędziowski w Moskwie, tracąc tym samym tytuł i kończąc na 3. miejscu. 



Koronę sowieckich kobiet odzyskała w 1984 roku. W 1987 roku zdobyła mistrzostwo Stanów 

Zjednoczonych kobiet z doskonałym wynikiem 9-0. 

Akins, Claude (1926-1993) : aktor (szeryf Lobo) i entuzjasta szachów. Uczył gry Deana Martina i zawsze 

pokonał Johna Wayne’a.  :  

Akopian, Vladimir (1971-): mistrz świata do lat 16 w 1986 r. I mistrz świata juniorów w 1991 r. Jest 

jednym z 15 najlepszych graczy na świecie z rankingiem Elo 2655.  

Akopyan, Harutyan: Zwycięzca 11 amerykańskich mistrzostw szkolnych.  

al-Adli (800? -860?) : Ojciec analizy otwarcia. Przypisuje mu się opisową notacją szachową i systemem 

rankingowym (5 klas graczy). Był najsilniejszym graczem swoich czasów, dopóki nie został pokonany 

przez ar-Razi.  

Alburt, Lev (1945-): rosyjski arcymistrz, który uciekł z ZSRR w 1979 roku. Trzykrotnie zdobył 

mistrzostwo USA i dwukrotnie US Open. Posiada doktorat z fizyki i filozofii przyrody. Był pierwszym 

arcymistrzem kiedykolwiek wybranym do organu zarządzającego Federacji Szachowej Stanów 

Zjednoczonych (USCF).  

Aleksandr Aleksandrowicz Alechin (1892-1946) : Zwycięzca pierwszych mistrzostw ZSRR (1920) i jedyny 

człowiek, który zginął podczas mistrzostw świata w szachach. Studiował prawo na Sorbonie, ale nie 

uzyskał doktoratu, jak twierdził. Czasami nazywano go „Ale-and-Wine” ze względu na swoje nawyki 

związane z piciem. Ożenił się cztery razy z kobietami starszymi od niego o 20-30 lat. Jedna z jego żon 

została nazwana „Wdową Filidora”. Był jeńcem wojennym, jak wszyscy inni zawodnicy szachów na 

międzynarodowym turnieju w Mannheim w 1914 roku. W 1915 i 1916 roku służył w Rosyjskim 

Czerwonym Krzyżu. W 1918 r. Był śledczym w Moskwie. W 1919 r. Był więziony w celi śmierci w Odessie 

jako szpieg. W 1920 roku wrócił do Moskwy, by zostać aktorem filmowym. Pełnił również funkcję 

tłumacza partii komunistycznej i został mianowany sekretarzem Wydziału Edukacji. W 1921 roku ożenił 

się z zagranicznym delegatem komunistycznym i opuścił Rosję na stałe. Na Sorbonie jego praca 

magisterska dotyczyła chińskiego systemu więziennictwa. W 1930 roku zdobył pierwszy 100% wynik 

na Olimpiadzie Szachowej, wygrywając 9 gier na pokładzie 1 dla Francji. Podczas II wojny światowej 

został nazistowskim kolaborantem i oświadczył, że jest gotowy poświęcić swoje życie za nazistowską 

Rosję. Brał udział w siedmiu turniejach w Niemczech podczas wojny i napisał kilka artykułów o 

tematyce nazistowskiej. Zmarł w Portugalii po zadławieniu się nie przeżutym kawałkiem mięsa.  

Alechin-Capablanca 1927 , mecz: Cały mecz pomiędzy Alechiem i Capablancą w 1927 roku odbył się za 

zamkniętymi drzwiami w Buenos Aires. Nie było widzów ani zdjęć. Alekhine wygrał mecz z 6 

zwycięstwami, 3 porażkami i 25 remisami. Przed tym meczem Alekhine nie wygrał ani jednego meczu 

z Capablanca. Po rozpoczęciu meczu Alekhine cierpiał na infekcję dziąseł i musiał usunąć sześć zębów.  

Alexander, Conel Hugh O'Donel (1909-1974) : Zdobył mistrzostwo Wielkiej Brytanii w 1938 i 1956 roku. 

Podczas II wojny światowej był częścią brytyjskiego kodeksu rządowego i kodu szyfrów wraz z innymi 

angielskimi mistrzami szachowymi, którzy pomogli złamać niemiecki kod Enigmy . Zabroniono mu 

podróżowania do jakiegokolwiek kraju znajdującego się pod sowiecką kontrolą lub wpływem za życia 

ze względu na jego związek z kryptografią. Za zasługi w czasie wojny otrzymał Order Imperium 

Brytyjskiego (OBE).  

Alexandre, Aaron (1766-1850) : Autor Encyclopedie des Echecs, pierwszej książki zawierającej zbiór 

wszystkich znanych wówczas odmian początkowych. Opublikowany w 1837 roku wprowadził notację 

algebraiczną i symbole roszady O-O i O-O-O. Napisał także The Beauties of Chess w 1846 roku, pierwszą 



dużą kompilację problemów szachowych i końcówek. Był to żydowski rabin, który pracował w 

automacie Turk.  

Alfonsi, Petro: lekarz króla Henryka I i autor Disciplina Clericalis (Instrukcja Clerks). Uznał szachy jako 

jedno z siedmiu osiągnięć rycerskich do opanowania. Inne zadania obejmowały jazdę konną, pływanie, 

strzelanie z łuku, boks, handel detaliczny i pisanie wersetów.  

Alfonso Manuscript: rękopis zamówiony przez Alfonsa Mądrego (1221-1284), króla Kastylii. 

Obejmował szachy, backgammon i gry losowe w kości. Skompilowany w 1283 r. Nosi tytuł Juegos 

Diuersos de Axedrez, Dados, y Tablas con sus Explications, Ordenudos por man Dado Del Rey don 

Alonso el Sabio. Jest to pierwsze źródło wspominające o podwójnym ruchu pionka w pierwszym ruchu.  

Algebraiczna notacja: Pierwsze użycie notacji algebraicznej pochodzi z francuskiego rękopisu 

napisanego w 1173 r. Pierwsze użycie notacji algebraicznej figurki miało miejsce w Belgii w 1927 r. 

Notację algebraiczną wprowadzono w CHESS LIFE w 1969 r. Dopiero w 1974 r. Główny amerykański 

wydawca opublikował pierwszą książkę, w której zastosowano notację algebraiczną.  

aliyat: tytuł nadany przez kalifa al-Ma’mun czterem najlepszym szachistom na początku dziewiątego 

wieku. Czterech najlepszych graczy to Jabir al-Kufi, Rabrab, al-Ansari i abu’n-Na’am. To pierwsi 

nieoficjalni arcymistrzowie szachów. Ich końcówki przetrwały do dziś.  

All-Russian Chess Federation [Wszechrosyjska Federacja Szachowa]: Pierwsza rosyjska federacja 

szachowa, utworzona w 1914 r. Liczyła 865 członków.  

Alladin: najsilniejszy szachista końca XIV wieku. Był również znany jako Ali Shatrangi (Ali the 

Chessplayer). Mógł z powodzeniem dawać szanse wszystkim innym wiodącym graczom. Był 

Chińczykiem i prawnikiem.  

al-Lajlaj (Jąkający): Pierwsza osoba, która przeanalizowała i opublikowała prace na otwarciach w 910 

roku. Był uczniem as-Suli, najsilniejszego gracza X wieku. Jego analizy zostały przeniesione z arabskiego, 

perskiego, sanskrytu, tureckiego i włoskiego z XVI wieku.  

Allen, George (1808-1876): Wnuczek Ethana Allena, który napisał Życie Filidora, muzyka i szachisty, w 

1858 roku. Jako pierwszy ujawnił, jak działał Turek, w książce poświęconej pierwszym Kongresowi 

Szachowemu w Ameryce.  

Allgaier, Johann (1763-1823): Autor pierwszej książki szachowej opublikowanej w języku niemieckim 

w 1795 r. Obsługiwał automaty szachowe Turek, kiedy pokonał Napoleona Bonaparte w 1809 r. Służył 

jako kwatermistrz księgowy w armii austriackiej. Zmarł z powodu obrzęku, nagromadzenia nadmiernej 

ilości wodnistego płynu poza komórkami ciała.  

al-Mutamid: mauretański król poeta, który rządził Sewillą pod koniec XI wieku. Był uważany za 

mecenasa szachów i trzymał w swoim królestwie kilku szachowych mistrzów. W 1078 roku Alfons VI i 

Ibn-Ammar, mistrz szachowy na korcie al_Mutamid, rozegrali partię szachów o stawkę Sewilli. Ibn-

Ammar wygrał i miasto zostało uratowane przed oblężeniem. Alfons zatrzymał szachy i szachownicę.  

al-Rashid (? -809): abbasydzki kalif z Bagdadu (786-809), który preferował szachy i przyznał liberalne 

pensje mistrzom szachowym na swoim dworze około 800 r.  

Ameryka: Pierwsza wzmianka o szachach w Ameryce pojawiła się w 1641 roku w historii holenderskich 

osadników Esther Singleton. Pierwszy amerykański turniej szachowy odbył się w Nowym Jorku w 1843 

roku.  



Amerykański Kongres Szachowy: Paul Morphy wygrał pierwszy Amerykański Kongres Szachowy, który 

odbył się w Nowym Jorku w 1857 roku. Zaproszono 16 najlepszych amerykańskich graczy. Pierwsza 

nagroda to 300 $. Morphy odmówił przyjęcia pieniędzy, ale przyjął srebrną usługę składającą się z 

dzbanka, czterech kielichów i tacy.  

Amerykańska Federacja Szachowa: Prekursor Amerykańskiej Federacji Szachowej (USCF). W 1939 roku 

połączył się z National Chess Federation, tworząc USCF.  

Amerykańska Rewolucja: Podczas rewolucji amerykańskiej był duży wysiłek kolonistów, aby zmienić 

nazwy elementów na gubernatora, generała, pułkownika, majora, kapitana i pioniera. Chłopiec dał 

generałowi Rahlowi z armii brytyjskiej notatkę od szpiega, że George Washington ma zamiar 

przekroczyć Delaware i zaatakować. Generał był tak pochłonięty grą w szachy, że włożył kartkę do 

kieszeni nieotwartą. Tam został znaleziony, gdy został śmiertelnie ranny w kolejnej bitwa.  

American Women’s Congress [Kongres Kobiet Amerykańskich]: pierwszy Kongres Kobiet 

Amerykańskich odbył się w Nowym Jorku w 1906 roku.  

Anand, Viswanathan (1969-): indyjski arcymistrz (1988), który wygrał mistrzostwa świata juniorów w 

1987 roku. Jest jednym z najszybciej poruszających się szachistów wszechczasów. W 1995 roku grał 

Kasparowem o mistrzostwo świata PCA w Nowym Jorku i przegrał po 1 zwycięstwie, 13 remisach i 4 

porażkach. W 1998 roku przegrał z Karpowem o mistrzostwo świata w szachach FIDE. Jego ranking FIDE 

z 1998 roku wynosi 2795, ustępując tylko Kasparowowi (2815).  

Anastazji Mat: Mat zaczerpnięty z powieści Wilhelma Heinse’a z 1803 roku. 1 ... Ka7 2.b5 Ka8 3.Kc7 Ka7 

4.Bc8 Ka8 5.Bb7 + Ka7 6.b6 mat. 

Andersen, Eric (1904-1938): 12 razy zdobył mistrzostwo Danii, w tym 8 z rzędu. 

Anderson, Frank (1928-1980): trzykrotny mistrz Kanady i międzynarodowy mistrz (1954). Był bliżej 

tytułu arcymistrza niż jakikolwiek inny gracz. W 1958 roku zdobył 84% na olimpiadzie w Monachium. 

Zachorował i nie był w stanie rozegrać ostatniej rundy. Z tego powodu przegapił tytuł arcymistrza. 

Nawet gdyby grał i przegrał, uczyniłby ostateczną normę niezbędną do tytułu arcymistrza.  

Anderson, Gerald (1893-1983): brytyjski szachista, który został International Judge of Composition w 

1960, a International Master in Composition w 1975. Był ostatnią osobą, która grał z Alechinem.  

Andersson, Terry: jeden z zakładników przetrzymywanych przez terrorystów podczas kryzysów 

irańskich. Uważa, że szachy pomogły mu przetrwać tę próbę.  

Anderssen, Adolf (1818-1879): Najsilniejszy zawodnik na świecie w latach 1859-1866. Kiedy zmarł, jego 

nekrolog miał 19 stron. W 1851 r. A. Anderssen został uznany za najsilniejszego szachistę świata. W 

tym samym roku A. Anderson został uznany za najsilniejszego gracza w warcaby na świecie. W 1877 

roku grupa niemieckich fanów szachów zorganizowała turniej upamiętniający 50. rocznicę nauki 

ruchów szachowych przez Andersena. To jedyny turniej w historii szachów zorganizowany dla 

upamiętnienia zawodnika. Zremisował na drugim miejscu, za Paulsenem.  

Andersson, Ulf (1951-): szwedzki arcymistrz (1972), który jest wszech czasów mistrzem rysunku. W 

porównaniu z przeciwnikami na najwyższym poziomie, zremisował 74% swoich gier, wygrywając 10% 

i przegrywając 16%. ma ocenę 2640.  

Arabski: Pierwsze wzmianki o szachach w języku arabskim pojawiają się w 720 roku w romantycznych 

wierszach Kutaiyiry Azzaty i al-Farazdaqa. Arabizowana nazwa perskiego Chatrang stała się shatranj. 



Kawałki nazwano Shah (król), Firz (minister lub królowa), Fil (słoń lub biskup), Faras (koń), Rukh 

(rydwan lub łódź) i Baidaq (piechota).  

Araiza, Jose (1897-1971): 15 razy z rzędu wygrał mistrzostwa Meksyku w szachach.  

Arbiter: dyrektor turnieju lub meczu. Najmłodszym arbitrem dużego turnieju była Sophia Gorman, 

która w wieku 19 lat była arbitrem na turnieju World Candidates. FIDE stworzyło tytuł arbitra 

międzynarodowego w 1951 roku. Arbiter musi posiadać praktyczną znajomość dwóch oficjalnych 

języków FIDE (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego).  

Ashley, Maurice (1966-: pierwszy międzynarodowy mistrz afroamerykański. Zdobył mistrzostwo 

Marshall Chess Club w 1993 roku. Urodził się na Jamajce i był trenerem Harlem Raging Rooks, który w 

1991 roku zdobył tytuł mistrza kraju. Ma 2 z 3 normy potrzebne, aby zostać arcymistrzem.  

Ashtapada: 64-kwadratowa plansza do gier bez kontroli, używana w Indiach już w II wieku p.n.e. i 

pożyczony na shaturangę i szachy. 

Asperling, B. (1650? -1710?): Szwajcarski autor Traite du Ieu Royal des Eschets, czyli „Traite de 

Lausanne”, w 1690 r. Jest to ostatnia książka, która pozwala średniowiecznemu królowi na skok, a 

pierwsza książka, aby uporządkować klasyfikację otworów.  

Aspis Nagroda: Nagroda za najlepsze osiągnięcia szachisty poniżej 13 lat. Nagroda Laury E. Aspis jest 

ufundowana przez dr Samuela Aspisa z Cleveland i obejmuje duże trofeum oraz 1500 $. Zwycięzcami 

zostali John Litvinchuk (1980), John Jarecki (1981), Stuart Rachels (1982), Marco Robert i Ilya Gurevich 

(1983), Evan Turtel (1984), K.K. Karanja (1985), Alex Chang (1986), Bobby Seltzer (1987), Marc Berman 

(1988), Erez Klein (1989), John Viloria (1990), Tal Shaked (1991), Jorge Zamora (1992), David Peterson 

( 1993), Jordy Mont-Reynaud (1994), Vinay Bhat (1995), Asuka Nakamura (1998).  

as-Razi: Champion of Persia w 847 po pokonaniu al-Aldi w obecności kalifa Matawakkila. Napisał 

książkę o problemach szachowych, z których dwa przetrwały do dziś 

Assiac: pseudonim Heinricha Fraenkela, autora szachów.  

Association [Stowarzyszenie]: Scottish Chess Association jest najstarszym na świecie, założonym w 

1884 r.  

as-Suli (880-946): turecki gracz, który pokonał al-Mawardiego, rezydenta mistrza kalifa al_Muktafi, aby 

zostać mistrzem znanego świata w X wieku. Jego wyższość uznawano aż do czasów renesansu.  

Atahualpa (1500-1533): 12. i ostatni król Inków w Peru, który został uwięziony przez Francisco Pizarro 

i hiszpańskich konkwistadorów w 1533 roku. Został uwięziony w Cajamarca w Peru i nauczył się gry w 

szachy, obserwując grę swoich strażników i wkrótce pokonał ich wszystkich . Mówi się, że pewien 

hiszpański kapitan go za to nienawidził i kazał go zamordować. Ta informacja została zachowana w 

liście Don Gaspara de Espinosa (1533) i autobiografii Dona Alonso Enriqueza de Guzmana (1518-1543).  

Atkins, Henry (1872-1955): brytyjski nauczyciel, który zdobył mistrzostwo Wielkiej Brytanii 9 razy z 11 

występów, 7 razy z rzędu (1905-1911, 1924 i 1925). Tylko Penrose wygrywał go częściej (10 razy). Był 

znany jako „mały Steinitz”.  

Ault, Robin (1941-1994): pierwsza osoba, która trzykrotnie wygrała mistrzostwa USA juniorów (1959-

1961). Przegrał również wszystkie 11 meczów w Mistrzostwach USA 1959-60.  



Auto da Fe: powieść napisana przez laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, Eliasa Canettiego. 

Głównym bohaterem jest mężczyzna imieniem Fischer, który marzy o zostaniu mistrzem świata w 

szachach i kupowaniu ubrań od najlepszych krawców na świecie. Książka została napisana w 1935 roku.  

Automaty: maszyny dające iluzję gry w szachy. Pierwszym automatem był Turek Kempelena (1769), 

następnie Ajeeb Hoopera (1868), a następnie Mephisto Gumpela (1878). 

Averbakh, Yuri (1922-): ekspert od gier końcowych i arcymistrz (1952), który nie znał prawidłowej 

zasady roszady podczas gry w międzynarodowym turnieju. Był prezesem radzieckiej Federacji 

Szachowej od 1972 do 1977 roku. Jego córka wyszła za wielkiego mistrza Marka Taimanowa. Był 

redaktorem głównego radzieckiego magazynu szachowego Schachmatny.  

Avigad-Vernon, Ariel (1987-): Najmłodsza osoba (7 lat, 237 dni), która pokonała eksperta w ocenianym 

turnieju.  

AVRO: Algemeene Veerenigde Radio Oemrop, holenderska firma nadawcza, która sponsorowała 

najsilniejszy turniej na świecie, który odbył się do tego czasu w 1938 roku. W konkursie wzięło udział 

ośmiu najlepszych graczy na świecie (Keres, Fine, Botvinnik, Alekhine, Reshevsky, Euwe, Capablanca i 

Flohr). Pierwsze miejsce to równowartość 550 $. Alechin po raz pierwszy w życiu wyprzedził 

Capablankę. Capablanca po raz pierwszy w życiu spadła poniżej 50%. W tej imprezie przegrał cztery 

mecze. Flohr, oficjalny pretendent, który miał rozegrać mecz o mistrzostwo świata z Alekhine, zajął 

ostatnie miejsce bez ani jednego zwycięstwa w 14 rundach. Każda runda była rozgrywana w innym 

holenderskim mieście, które zmieniało się pomiędzy Amsterdamem, Hagą, Rotterdamem, Groningen, 

Zwolle, Haarlem, Utrecht, Arnhem, Breda i Leiden.  

Axedrez: hiszpańskie słowo oznaczające szachy. Portugalczyk Damiano napisał hiszpańską książkę, w 

której sugeruje, że szachy zostały wynalezione przez Kserksesa i powinny być nazwane na cześć 

Xerxesa, stąd słowo Axedrez.  

B 

Bacrot, Etienne (1983-): W 1997 Bacrot został najmłodszym arcymistrzem w historii w wieku 14 lat i 2 

miesiące. Urodził się we Francji 22 stycznia 1983 roku. W 1995 roku wygrał mistrzostwa świata do lat 

12 w Brazylii. W wieku 10 lat był najmłodszym mistrzem FIDE. 

Baden-Baden 1870: Pierwszy międzynarodowy turniej w Niemczech i pierwszy przerwany wojną 

(wojna francusko-pruska). Pierwsze miejsce to 3000 franków. Ten turniej jako pierwszy wprowadził 

zegary szachowe, ale gracze mieli możliwość korzystania z klepsydr. Zwycięzcą został Adolf Anderssen. 

Baden-Baden 1925: Pierwszy międzynarodowy turniej w Niemczech po I wojnie światowej zwyciężył 

Alechin. 

Bagirov, Vladimir (1936-2000): Łotewski gracz, który został arcymistrzem w 1978 roku w wieku 42 lat. 

W 1998 roku wygrał mistrzostwa świata w szachach, które odbyły się w Austrii. 

Balinas, Rosendo (1941-1998): Filipiński arcymistrz, który był najlepszym graczem w Azji w latach 60. 6 

razy zdobył mistrzostwo Filipin w szachach. W 1976 roku wygrał międzynarodowy turniej w ZSRR 

(Odessa). Dopiero drugi raz od 35 lat obcokrajowiec wygrał międzynarodową imprezę w ZSRR. Jedynym 

obcokrajowcem, który wygrał w Rosji, była mistrzyni świata Capablanca. 

Balet: Pierwszym baletem o tematyce szachowej był Ballet des Echecs, wykonany dla Ludwika XIV we 

Francji. Balet Checkmate, skomponowany przez Sir Arthura Blissa i choreografowany przez Ninette de 

Valois w 1937 roku, został zaprezentowany na Wystawie Światowej w Paryżu. Pierwszy balet na lodzie 



znalazł się w pantominie Sinbad the Sailer (1953), w której łyżwiarze rozegrali mecz Morphy - Duke of 

Brunswick. W 1986 roku powstał musical Chess autorstwa Tima Rice’a. 

Balogh, Janos (1892-1980): Zwycięzca pierwszego międzynarodowego turnieju korespondencyjnego w 

1932 roku.  

Banks, Newell (1887-1977): mistrz USA w warcaby, który był również mistrzem szachowym. Pokonał 

mistrza USA w szachach, Franka Marshalla, i jego czołowego pretendenta, Izaaka Kashdana, na turnieju 

w Chicago w 1926 roku. W swoim życiu przebył ponad milion mil grając w szachy i warcaby oraz 

rozegrał ponad 600 000 partii szachów i warcabów.  

Bardeleben, Kurt Von (1861-1924): Najsilniejszy niemiecki gracz końca XIX wieku i siła arcymistrzowska. 

Popełnił samobójstwo, wyskakując z górnego okna swojego pensjonatu w Berlinie, gdzie żył w biedzie. 

Baring chess [Szachy bez mata]: gra w szachy, w której nie ma mata, a partię wygrywa gracz, który jest 

w stanie zbić wszystkie figury przeciwnika, pozostawiając przeciwnika z gołym królem. Ta gra była 

rozgrywana już w IX wieku i niektórzy uważają, że gra obnażająca była oryginalną grą w szachy.  

Barnes, Thomas (1825-1874): Thomas Barnes zdobył więcej zwycięstw niż ktokolwiek inny przeciwko 

Paulowi Morphy, wygrywając 8 gier i przegrywając 19. Poszedł na dietę i stracił 130 funtów w 10 

miesięcy, powodując jego śmierć.  

”BASIC CHESS ENDINGS" [„PODSTAWOWE ZAKOŃCZENIA SZACHOWE”]: Najbardziej znana książka o 

końcówkach, napisanie jej przez Reubena Fine'a zajęło tylko 3 miesiące.  

Battel, Jack (1909-1985): Były redaktor naczelny CHESS REVIEW w latach 1948-1969.  

Baturinsky, Victor (1914-2002): szef delegacji Karpowa we wczesnych latach jako mistrz świata. Był 

prokuratorem Stalina w NKWD (tajna policja) i pułkownikiem pod dowództwem Ławrentiego Berii, 

szefa tajnej policji, który został później stracony przez Nikitę Chruszczowa.  

Beatles: W 1966 roku US Open odbył się na targach Seattle World’s Fair Fusy. The Beatles byli pod ręką, 

aby dać koncert. Na Open dyrektor turnieju zasłonił salę gry. Setki fanów Beatlesów, widząc salę 

zasłoniętą zasłonami, założyło, że Beatlesowie są w środku. Zaczęli walić w okna, dopóki ktoś nie 

otworzył zasłon, by pokazać, że trwa turniej szachowy. Ringo Starr i John Lennon grali w szachy. Yoko 

Ono gra również w szachy. 

Beauharnois, Eugene (1781-1824): pasierb Napoleona oraz książę i wicekról Włoch. Kupił Turka od 

Maelzela za 30 000 franków (równowartość 60 000 dolarów) w 1811 r. Książę przechowywał go w 

swojej rezydencji w Mediolanie. Sprzedał Turka z powrotem Maelzelowi w 1817 roku za tę samą cenę. 

Beechey, Frideswide (1843-1919): Pierwsza kobieta w kolumnie szachowej i pierwsza kobieta, która 

wygrała nagrodę jako kompozytor problemów szachowych (1882). 

Belakovskaya, Anjelina: zwyciężczyni szachowych mistrzostw Stanów Zjednoczonych w 1996 roku. 

Belgrad GMA 1989: W turnieju Stowarzyszenia Wielkich Mistrzów Belgradu w 1989 roku uczestniczyło 

98 arcymistrzów, co stanowi rekord świata pod względem liczby GMów w jednym turnieju. To był 

najsilniejszy Szwajcar wszechczasów. Turniej został ufundowany przez Yugoslav Airlines z funduszem 

nagród w wysokości 100 000 $. Zwyciężył Jugosłowiański arcymistrz Krunoslav Hulak. 

Beliavsky, Alexander (1953-): rosyjski arcymistrz (1975), który wygrał Mistrzostwa Świata Juniorów w 

1973 roku i Mistrzostwa ZSRR w 1974 roku. 



BELLE: Pierwszy komputer, któremu przyznano tytuł Mistrza Szachów USA w 1983 roku. BELLE wygrał 

Mistrzostwa Świata Komputerowe 1980 w Linz, działając na PDP 11/23. BELLE zostało stworzone przez 

Kena Thompsona i Joe Condona. W 1982 roku Ken Thompson pojechał do Moskwy i pomyślał, że BELLE 

podróżuje z nim w skrzyni, aby wziąć udział w turnieju. Jednak amerykańska służba celna skonfiskowała 

komputer szachowy na lotnisku Kennedy'ego w ramach operacji Exodus, programu mającego na celu 

zapobieganie nielegalnemu eksportowi produktów zaawansowanych technologicznie do Sowietów. 

Odzyskanie BELLE od organów celnych zajęło ponad miesiąc i 600 USD grzywny. 

Bellin, Jana Malypetrova Hartston Miles (1947-): Najlepsza brytyjska zawodniczka. Jest także 

anestezjologiem, co według niej jest specjalizacją odpowiednią dla szachisty - „to jak kłopoty z czasem, 

masz tylko cztery minuty”. Wcześniej żonaty z Billem Hartstonem i Tony Milesem. 

Benedict, Clare (1871-1961): wnuczka Jamesa Fenimore'a Coopera, która przeniosła się do Szwajcarii i 

została patronem szachowego turnieju drużynowego krajów europejskich. Pierwsza Clare Benedict 

International Team Tournament odbył się w 1953 roku i został wygrany przez  Holendrów. 

Benjamin, Joel (1964-): Zwycięzca mistrzostw National Elementary, Junior High School and High School 

Championships, U.S. Junior Championship, U.S. Open Championship i U.S. Championship. Jest 

redaktorem miesięcznika szachowego CHESS CHOW.  Był mistrzem w wieku 13 lat, najmłodszym 

mistrzem Manhattan Chess Club w wieku 14 lat. Został arcymistrzem w 1986 roku. Asystował 

zespołowi IBM DEEP BLUE, który pomógł pokonać Garry'ego Kasparowa w meczu komputerowym 

DEEP BLUE przeciwko Kasparowowi w kwietniu 1997 roku. 

Benko, Pal (1928- 2019): urodzony we Francji węgierski gracz, który był potajemnie zaangażowany w 

powstanie węgierskie w 1956 roku. Spędził półtora roku w węgierskim więzieniu politycznym. Otrzymał 

pozwolenie na grę w pierwszej desce w drużynie Węgier podczas Olimpiady Studentów w Islandii w 

1957 roku, gdzie uciekł do USA. Został arcymistrzem w 1958 roku. Mistrz świata. Pięć razy wygrał US 

Open. 

Bergraser, Volf (1904-1986): Wygrał mistrzostwo Francji w szachach w 1957 i 1966 roku. W wieku 77 

lat został arcymistrzem korespondencyjnym. 

Berlin Pleides: Siedem gwiazd niemieckich szachów: 

· Paul von Bilguer, porucznik armii i autor Handbuch, najbardziej wpływowej książki o szachach od 90 

lat; 

· Dr Ludwig Bledow, profesor matematyki i założyciel Plejad; 

· Wilhelm Hanstein, urzędnik państwowy; 

· Bernard Horwitz, malarz i szachista; 

· Baron Tassilo von der Lasa, ambasador Prus i księga szachowa; kolekcjoner (ponad 2000 książek). 

Nigdy nie grał w turnieju ani meczu; 

· Carl Mayet, adwokat i sędzia; 

· Carl Schorn, malarz. 

Berliner, Hans (1929-2017: Zwycięzca V mistrzostw świata w korespondencji (1965-68). Jego 3-

punktowy margines zwycięstwa był największym marginesem zwycięstwa, jaki kiedykolwiek osiągnął 

w rundzie finałowej Mistrzostw Świata, a jego procent zwycięstw był również największy ze wszystkich 

mistrzów świata. W 1979 roku opracował program do gry w backgammona, który pokonał aktualnego 



mistrza świata w backgammon. To był pierwszy raz, kiedy mistrz świata został pokonany przez 

komputer. Był pierwszym arcymistrzem korespondencji amerykańskiej. 

Bernstein, Ossip (1882-1962): W 1918 roku Ossip Bernstein został aresztowany w Odessie przez Czeka 

i nakazany rozstrzelaniu przez pluton egzekucyjny tylko dlatego, że był doradcą prawnym bankierów. 

Gdy pluton egzekucyjny ustawił się w szeregu, przełożony poprosił o wyświetlenie listy nazwisk 

więźniów. Odkrywając nazwisko Ossipa Bernsteina, zapytał, czy jest słynnym mistrzem. Niezadowolony 

z twierdzącej odpowiedzi Bernsteina, zmusił go do gry z nim. Jeśli Bernstein przegra lub zremisuje, 

zostanie zastrzelony. Bernstein wygrał w krótkim czasie i został zwolniony. Uciekł na brytyjskim statku 

i osiadł w Paryżu. Syn Bernsteina był oficjalnym tłumaczem prezydenta Eisenhowera, ponieważ mówił 

prawie każdym językiem europejskim. W wieku 74 lat nadal grał w międzynarodowych turniejach. 

Berta Von Massowa Medal: Medal za wybitną zasługę w międzynarodowych szachach 

korespondencyjnych. 

Best Match [Najlepszy mecz]: 16. mecz drugiego meczu Mistrzostw Świata Karpowa-Kasparowa w 

Moskwie w 1985 roku został wybrany przez międzynarodowe jury Grandmasters jako najlepszy mecz, 

jaki kiedykolwiek rozegrano w ciągu ostatnich 30 lat. 

Karpov-Kasparow, Moskwa (16) 1985 

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Sc6 5.Nb5 d6 6.c4 Nf6 7.N1c3 a6 8.Na3 d5 9.cxd5 exd5 10.exd5 Nb4 

11.Be2 Bc5 12.OO OO 13. Bf3 Gf5 14.Gg5 Re8 15.Qd2 b5 16.Rad1 Sd3 17.Nab1 h6 18.Bh4 b4 19.Na4 

Bd6 20.Bg3 Rc8 21.b3 g5 22.Bxd6 Qxd6 23.g3 Nd7 24.Bg2 Hf6 25.a3 a5 26.axb4 axb4 27.Qa2 Bg6 28.d6 

g4 29.Qd2 Kg7 30.f3 Qxd6 31.fxg4 Qd4 + 32.Kh1 Nf6 33.Rf4 Ne4 34.Qxd3 Nf2 + 35.Rxf2 Bxd3 36.Rfd2 

Qe3 37.Rxd33 ... Rc1! 38.Nb2 Hf2 39.Nd2 Wxd1 + 40. Sxd1 Re1 + i białe zrezygnowały 0-1 

Best Game Prize [Nagroda za najlepszą grę]: nagroda za najlepszą grę w turnieju lub meczu. Pierwsza 

nagroda za najlepszą grę została przyznana Gunsburgowi za jego grę przeciwko Masonowi w Nowym 

Jorku 1889. 

Najlepiej sprzedająca się książka o szachach: Być może najlepiej sprzedającą się książką o szachach jest 

CHESS MADE EASY autorstwa C. J. Purdy'ego i G. Koshnitsky'ego. Wydany po raz pierwszy w 1942 r., 

24. wydaniem w 1977 r., Sprzedał się w 438 000 egzemplarzy. 

Bhat, Vinay (1985-): W 1995 roku najmłodszy mistrz Ameryki w wieku 10 lat i 6 miesięcy. Stary rekord 

najmłodszego mistrza został ustanowiony w 1994 roku przez Jordy'ego Mont-Reynauda. Obaj gracze 

są członkami Palo Alto, California Chess Club i obaj członkowie zostali wprowadzeni w szachy 

turniejowe przez Billa Wall'a. Zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach kadetów USA 1998 (do lat 16) z 

mistrzem krajowym Dmitrijem Schneiderem. 

Bilek, Istvan (1932- 2010): węgierski arcymistrz (1962). W 1979 roku na międzynarodowym turnieju w 

Skupsku pożegnał się w pierwszej rundzie, zremisował 10 kolejnych gier w 13, 14, 12, 9, 12, 13, 17 i 9 

ruchach, wykonując 5, 12, 15, 26 Odpowiednio 7, 4, 5, 12, 18 i 5 minut. W ten sposób zrobił tylko 125 

ruchów w 109 minut w tym 11 rundowym turnieju mistrzowskim. Kiedy zdobył mistrzostwo Węgier, 

jego żona zdobyła mistrzostwo Węgier kobiet. 

Billah: Kalif Bagdadu, który skomponował pierwszy problem szachowy w 840 roku. 

Bisguier, Arthur (1929-2017): Zwycięzca Mistrzostw Stanów Zjednoczonych w 1954 r., Zwycięzca 

dwóch Otwartych turniejów w USA, reprezentował USA w pięciu olimpiadach. Wygrał US Senior Open 

w 1989, 1997 i 1998 roku. 



Biskup : Pochodzenie nazwiska biskupa szachowego jest niejasne. Został wprowadzony w XV wieku, 

przejmując ruch kuriera i umieszczony tam, gdzie kiedyś znajdował się alfil przy ustawianiu szachów na 

szachownicy. Wygląd muzułmańskiego filaru był bezkształtny, ale z dwoma wypukłościami podobno 

symbolizującymi słonia, od którego pochodzi jego nazwa. Być może sugeruje to mitrę biskupa, stąd 

nazwa Bishop, używana w krajach anglojęzycznych od czasu, gdy nowa gra zyskała akceptację. 

Pierwotny ruch biskupa obejmował tylko trzy kwadraty po przekątnej. Do 1500 roku mógł przesunąć 

się na dowolny otwarty kwadrat po przekątnej. 

Bjelica, Dimitrije (1935-): jugosłowiański dziennikarz szachowy i mistrz, który mógł rozegrać w jednym 

czasie największą liczbę partii. W 1982 roku rozegrał 301 meczów na raz, wygrywając 258, remisując 

36 i przegrywając 7 za dziewięć godzin. Jest byłym mistrzem Bośni i Hercegowiny. Przeprowadził 

wywiady i sfilmował wszystkich mistrzów świata od czasów Botwinnika. 

Blackburne, Joseph Henry (1841-1924): Jego przydomek to Czarna Śmierć, nadany mu przez komentarz 

w księdze turniejowej Wiednia 1873. Był również znany ze swojego temperamentu. Po przegranej w 

meczu ze Steinitzem wyrzucił go przez okno. Na szczęście dla Steinitza byli na pierwszym piętrze. Kiedyś 

został aresztowany jako szpieg, ponieważ wysyłał pocztą szachy i uważano, że były to zakodowane 

tajemnice. W mistrzostwach Wielkiej Brytanii w 1914 roku w wieku 72 lat zajął pierwsze miejsce. 

Podczas symultanicznej wystawy na Uniwersytecie w Cambridge, studenci myśleli o uzyskaniu 

przewagi, umieszczając butelkę whisky i szklankę na każdym końcu grającego owalu. W końcu opróżnił 

obie butelki i wygrał wszystkie swoje mecze w rekordowym czasie. Podczas ruchu wstrzemięźliwości w 

Anglii ogłosił, że pije whisky, poprawił szachy, ponieważ alkohol oczyścił mózg i starał się udowodnić tę 

teorię tak często, jak to możliwe. Szacuje się, że w swojej karierze rozegrał 100 000 partii szachów. 

Blathy, Otto (1860-1939): przypisane za stworzenie najdłuższego problemu szachowego, mat w 290 

ruchach. 

Bledow, Ludwig (1795-1846): Założyciel pierwszego niemieckiego magazynu Deutsche Schachzeitung 

w 1846 roku. 

Blind Chessplayers: W 1950 Sir. T. Thomas był pierwszym niewidomym graczem, który zagrał na 

olimpiadzie szachowej (Dubrownik, Jugosławia). Międzynarodowe Stowarzyszenie Braille'a zostało 

założone przez niewidomego gracza R. Bonhama. Pierwsze Mistrzostwa Świata w Korespondencji 

Niewidomej rozpoczęły się w 1955 roku i wygrał je R. Bonham. James Slagle zdobył pierwsze 

mistrzostwa USA dla niewidomych w 1971 roku. Amerykański mistrz Albert Landrin (1923-) brał udział 

w Mistrzostwach Świata dla Niewidomych w Szachach i grał wszystkie partie z pamięci, bez użycia 

szachownicy. W 1968 roku Stany Zjednoczone miały tylko 25 ślepych szachistów w Braile Chess 

Association. Związek Radziecki miał 150 000 niewidomych graczy w swoim Braile Chess Association. 

Blindfold Checkers [Rozgrywki z związanymi oczami]: Blindfold Checkers jest trudniejsze niż ślepe 

szachy. Największa liczba rozgrywanych jednocześnie gier to 28. Jednorodność warcabów utrudnia 

osiągnięcie wyróżniających się pozycji. 

Blindfold Chess [Szachy z zawiązanymi oczami]: Buzecca, muzułmanin, był pierwszym graczem z 

zawiązanymi oczami w Europie, który rozegrał dwie partie z zawiązanymi oczami we Florencji w 1265 

roku. Minęło 518 lat, zanim Filidor rozegrał trzy partie z opaską w 1783 roku. Zdolności Filidora wydają 

się jednymi z największych, na które podatna jest ludzka pamięć. Ten rekord trwał 74 lata. W 1857 roku 

Louis Paulsen rozegrał cztery mecze jednocześnie. Szachy z zawiązanymi oczami są w Związku 

Radzieckim prawnie zabronione, ponieważ są uważane za artystycznie bezcelowe i szkodliwe dla 

zdrowia. 



Bloodgood, Claude (1937-2001): autor THE TACTICAL GROB. Kiedyś zajmował 29 miejsce w rankingu 

USCF na OTB w kraju, został skazany na śmierć za zabicie swojej matki. W celi śmierci rozegrał ponad 

1200 gier pocztowych. Opłata pocztowa została opłacona przez stan Wirginia. Został zaplanowany do 

wykonania 6 razy, ale za każdym razem otrzymywał odroczenie. Jego wyrok śmierci zamieniono na 

dożywocie, a państwo przestało płacić pocztę. Mógł grać w turniejach szachowych OTB w towarzystwie 

strażnika. W jednym przypadku uciekł na kilka tygodni po tym, jak on i inny szachista pokonali strażnika. 

Kiedy został schwytany po kilku tygodniach na wolności, odebrano mu przywilej korespondencyjny w 

zakładzie karnym Virginia State. 

Blumenfeld, Boris (1884-1947): Urodzony w Volkovisk w Rosji, wynalazca Blumenfeld Counter Gambit. 

Został studentem psychologii szachowej i uzyskał doktorat za pracę o charakterze błędów w szachach. 

Zmarł w Moskwie w 1947 roku. 

Bobotsov, Milko (1931-2000): pierwszy Bułgar, któremu przyznano tytuł międzynarodowego 

arcymistrza (1961). 

Bogart, Humphrey (1900-1957): Zanim został gwiazdą filmową, Humphrey Bogart kusił nieznajomych 

w 5-minutowych szachach po 50 centów za partię w salonach szachowych na New York Times Square. 

W 1943 roku FBI uniemożliwiło mu grę w szachy pocztowe, myśląc, że zapis szachowy to tajne kody. 

Był dyrektorem turniejów USCF i działał w California State Chess Association. Kiedyś zremisował grę z 

Reshevskim na jednoczesnej wystawie. Nakręcił 75 filmów, a szachy pojawiają się w kilku jego filmach. 

On i jego żona, Lauren Bacall, pojawili się na okładce CHESS REVIEW w 1945 roku grając w szachy z 

Charlesem Boyerem. 

Bogoljubov, Efim (1889-1952): Kiedyś spędził ponad dwie godziny w swoim 24. posunięciu przeciwko 

Steiner, Berlin 1928, a potem wybrał ruch, który stracił kawałek. Jego najsłynniejsze stwierdzenie 

brzmiało: „Kiedy jestem biały, wygrywam ponieważ jestem biały. Kiedy jestem czarny, wygrywam, 

ponieważ jestem Bogoljubovem ”. Zmarł w Triberg w Niemczech po zakończeniu symultanicznej 

wystawy szachowej. 

Boi, Paolo (1528-1598): Jeden z czołowych graczy XVI wieku. W 1549 roku pokonał w szachach papieża 

Pawła III. Papież zaproponował, że uczyni go kardynałem, na co odmówił. W 1574 roku pokonał Ruy 

Lopez na dworze króla Filipa II Hiszpanii. Król obsypał go wspaniałymi nagrodami, w tym oficjalnym 

spotkaniem na Sycylii, za które płacono 500 koron rocznie. W 1576 roku został wzięty do niewoli i 

sprzedany jako niewolnik Turkowi. Grał w szachy dla swojego pana, co przyniosło mu mnóstwo 

pieniędzy. Później odzyskał wolność. Został otruty, prawdopodobnie przez zazdrosnych rywali, w 

Neapolu w 1598 roku. 

Bolbochan, Jacobo (1906-1984): Były mistrz Argentyny, który został mistrzem międzynarodowym w 

1965 roku w wieku 59 lat. 

Bolbochan, Julio (1920-1996): argentyński arcymistrz, który otrzymał tytuł w 1977 roku w wieku 57 lat. 

Book, Chess [Książka, Szachy] : Najstarszą europejską książką o szachach jest „Juegos Axedrez, dados y 

tablas”, napisana w XIII wieku. Pierwsza książka w twardej oprawie o szachach, Dass Goldin Spil, została 

wydana w Augsburgu w 1472 roku. Pierwszą książką szachową wydrukowaną w Rosji było tłumaczenie 

Morals of Chess Benjamina Franklina, wydanej w St. Peterburg w 1791 roku. Tytuł brzmiał Pravila dlia 

Shashechnoi Igry (Zasady gry w szachy). Jednak w tytule użyto słowa oznaczającego warcaby zamiast 

słowa oznaczającego szachy (shakmatnoi). Pierwszą książką, która wyjaśniała strategię szachową, była 

L'Analyze des Eschecs, Philidora w 1749 roku. Przeszła ona ponad 100 wydań w dziesięciu językach. 

Pierwszą książką szachową opublikowaną w Ameryce była „Chess Made Easy” autorstwa Jamesa 



Humphreysa, wydrukowana w Filadelfii w 1802 r. To był tylko przedruk książki Philidora opublikowanej 

w 1796 r. Pierwszą oryginalną książką amerykańską była The Elements of Chess, wydana w Bostonie w 

1805 roku. Pierwsza książka o szachach w całości poświęcona analizie jednego otwarcia, Analiza Muzio 

Gambit autorstwa Kassina i Cochrane'a, została opublikowana w Indiach w 1829 roku. W języku 

niemieckim ukazała się książka pod tytułem Porady dla widzów podczas turniejów szachowych. 

Wszystkie strony z wyjątkiem ostatniej były puste. Na ostatniej stronie były dwa słowa: Halt’s Maul, 

miej usta na kłódkę. Pierwszą recenzją książki był CHESS Twiss w 1787 roku. 

Book Play: W Londynie odbył się turniej z odwróconymi pozycjami rycerzy i biskupów, aby uniknąć gry 

książkowej. To było w 1868 roku. 

Bośnia: W 1993 roku osoba została postrzelona i zabita podczas gry w szachy w Bośni i Hercegowinie, 

jako pierwsza zginęła od snajpera podczas gry w szachy. 

Botwinnik, Michaił (1911-1995): Były mistrz świata (1948-57, 1958-60, 1961-63), który jako jedyny 

trzykrotnie zdobył tytuł. Grał z każdym mistrzem świata tego wieku i wczesnym trenerem Karpowa i 

Kasparowa. Nigdy w życiu nie grał w „towarzyską” lub rozrywkową partię szachów. Posiada tytuł 

doktora (1951) z elektrotechniki, a obecnie pracuje nad komputerowymi programami szachowymi. 

Otrzymał 5000 $ za zdobycie pierwszego tytułu mistrza świata. 

Boy, The: pseudonim Giovanniego Leonardo, czołowego gracza XVI wieku, ze względu na jego 

młodzieńczy wygląd. 

Breyer, Gyula (1894-1921): Węgier o sile arcymistrza, ustanowił nowy rekord po omacku 25 

przeciwników (15 wygrał, 7 zremisował, 3 przegrał) w 1921 roku. Był jednym z pionierów liderów 

hipernowoczesnych szachów. 

Briceno, Adalgisa de: Starsza kobieta, która była prezydentem Federacji Szachowej Wenezueli w latach 

80. Podczas kampanii szachowej została fizycznie pobita i doznała urazów szyi i kręgosłupa. 

Brilliancy Prize: nagroda zawierająca genialne połączenie w turnieju lub meczu. Pierwsza nagroda za 

błyskotliwość turnieju, srebrny puchar, trafiła do Henry'ego Birda za zwycięstwo nad Jamesem 

Masonem w Nowym Jorku w 1876 roku. Pierwsza wspaniała gra meczowa, 300 franków, została 

przyznana Steinitzowi przeciwko Tchigorinowi w 8. mistrzostwach świata. gra w 1889 roku. 

Brytania Wielka: Pierwszym brytyjskim odniesieniem do szachów jest łaciński poemat de Shahiludo, 

napisany przez mnicha z Winchester. 

British Chess Association (BCA): Pierwsza ogólnokrajowa organizacja promująca szachy, założona w 

1884 roku. Ojciec Winstona Churchilla był niegdyś prezesem BCA, a lord Tennyson był 

wiceprezydentem. 

British Chess Magazine: Pierwszy magazyn szachowy, który przez 100 lat był nieprzerwanie 

publikowany (1881–1981). Zaczęło się jako miesięcznik szachowy w 1872 roku o nazwie Huddersfield 

College Magazine. 1 stycznia 1881 roku stał się magazynem BRITISH CHESS MAGAZINE. 

Bronstein, David (1924-2006): Zwycięzca pierwszego Interzonal w 1948 roku w Saltsjobaden, który 

przeżył zamach podczas turnieju. Ostatniego dnia Bronstein grał z Tartakoverem. Nagle Litwin rzucił 

się na Bronsteina, żeby go zabić. Kilku widzów złapało go. Chciał zamordować wszystkich Rosjan, 

ponieważ twierdził, że to Rosjanie byli odpowiedzialni za wysłanie jego siostry na Syberia i 

zamordowanie jej. Bronstein wygrał mecz i Interzonal z wynikiem 13,5-5,5. Nagroda za pierwsze 

miejsce dla pierwszego międzystrefowego wyniosła 550 $. 



Brat - siostra: Pierwszą parą brat-siostrą, która zajęła pierwsze miejsce w turnieju, bylia Harold i 

Bernadette Reddik w Chicago w 1982 roku. 

Browne, Walter (1949-2015): sześciokrotny mistrz USA w szachach (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 

1983). Został arcymistrzem w 1970 roku, reprezentując Australię. Jest założycielem World Blitz Chess 

Association (WBCA). 

Bruce, Rowena (1919-1999): Jedyny zawodnik, który grał z dwoma mistrzami świata w turnieju tego 

samego dnia. W turnieju Plymouth w 1938 r. Grała rano z mistrzynią świata Menchik, a po południu z 

mistrzem świata Alekhinem przez rundy 2 i 3. W latach 1937-1969 11 razy zdobyła mistrzostwo Wielkiej 

Brytanii. 

Brunner, Lucas: pierwszy szwajcarski arcymistrz. Po uzyskaniu tytułu GM przeszedł na emeryturę z 

szachów. 

Buckle, Henry (1821–1862): Zwycięzca pierwszego współczesnego turnieju szachowego, turnieju Divan 

w 1849 r. Był brytyjskim historykiem, który mówił siedmioma językami i czytał dwanaście języków. 

Zmarł na tyfus w Damaszku. 

Budapeszt 1950: Turniej Pierwszych Kandydatów. Bronstein i Boleslavsky zremisowali na pierwszym 

miejscu w tym 10-osobowym turnieju. Bronstein później grał z Bolesławskim w meczu play-off, aby 

wyłonić pretendenta do mistrzostw świata i wygrał. Reshevsky został zaproszony do gry, ale rząd USA 

nie udzielił mu wizy na Węgry. 

Budżet: Roczny budżet FIDE wynosi 150 000 dolarów. Roczny budżet szachowy Rosyjskiej Federacji 

Szachowej wynosi 175 milionów dolarów. 

Bugojno 1986: pierwszy w historii turniej kategorii 16, ze średnią oceną 2628. Karpow był zwycięzcą 

tego jugosłowiańskiego turnieju super-arcymistrza. 

Bull Fighting : W 1976 roku, podczas turnieju szachowego w Palma de Mallorca w Hiszpanii, Michaił Tal 

jako pierwszy Rosjanin stanął do walki z bykiem na arenie walk byków. 

Bundesliga: turniej szachowy reprezentacji Niemiec. Arcymistrzowie z całego świata są rekrutowani do 

udziału w tych imprezach drużynowych i otrzymują nawet 50 000 $. 

Buoncompagno, Giacomo: książę Sora i główny patron szachów w XVII wieku. Był nieślubnym synem 

papieża Grzegorza XIII. 

Butrimov, Ivan (1782-1861): Opublikował pierwszą rosyjską książkę o szachach w 1821 roku. 

Byrne, Robert (1928-2013): Absolwent Yale, który został nauczycielem filozofii, a następnie 

zrezygnował z zawodu szachowego. Zdobywca trzeciego miejsca na Leningrad Interzonal w 1973 roku. 

W rezultacie został dopiero trzecim Amerykaninem (po Fischerze i Benko), który zakwalifikował się do 

Kandydatów. Miał wtedy 45 lat. 

C 

Cable match [Mecz kablowy]: Pierwszy mecz kablowy (ruchy transmitowane telegraficznie) odbył się 

między British Chess Club i Manhattan Chess Club w 1895 roku. W 1897 roku mecz kablowy między 

Brytyjską Izbą Gmin i Izbą Reprezentantów USA zakończył się remisem. 

Cafe de la Regence: Być może pierwszy klub szachowy na świecie. Ta kawiarnia została otwarta w 

Paryżu w 1670 roku i była pierwszą kawiarnią w Europie. Zgromadziło się tu około 1740 szachistów, 

aby grać w szachy. Gracze tacy jak Philidor, Morphy, Steinitz, Lasker, Capablanca, Alekhine, Legall, 



Deschappelles, Bourdonnais, Saint Amant, Franklin, Napoleon, Voltaire, Rousseau, Robespiere i inni 

grali tam do 1916 roku, kiedy to zamknięto salę szachową. 

Caissa: Muza lub bogini szachów, pierwotnie leśna nimfa, w wierszu Sir Williama Jonesa z 1763 roku 

zatytułowanym Caissa. Scacchia Ludus Vidy, wiersz opowiadający o wynalezieniu szachów, 

zainspirowany Marsem. 

Calabrese, The: Nickname of Gioacchino Greco, XVII-wiecznego włoskiego gracza. 

Calvo, Ricardo (1943-2002): hiszpański dziennikarz i międzynarodowy mistrz, który został 

skrytykowany przez FIDE za napisanie w 1991 roku listu do NEW IN CHESS, który został zinterpretowany 

przez wielu latynoamerykańskich czytelników jako rasistowski. Pisał o bezimiennym dziennikarzu z 

Ameryki Południowej, który „skorumpował” młodych ludzi. 

Cambridge-Oxford Mecz: Najdłużej trwający coroczny mecz w szachach. Tradycyjna seria rozpoczęła 

się w 1873 roku. W 1998 Cambridge wygrał 50 razy, Oxford wygrał 49 razy i 17 razy zremisował. 

Camel : imię używane dla biskupa w Tybecie i Mongolii. 

Campomanes, Florencio (1927-2010): pierwszy wybrany na prezydenta FIDE spoza Europy. Grał na 

planszy 2 dla Filipin na olimpiadzie w Moskwie w 1956 r., Olimpiadzie w 1958 r. W Monachium i był 

czołową szachownicą Filipin na olimpiadzie szachowej w 1960 r. Kiedy został wybrany na Prezydenta 

FIDE w 1982 roku, cały sztab FIDE i sekretarz FIDE zrezygnowali w proteście. Ukończył Brown University. 

Canda: Reprezentant Kanady na międzynarodowe wydarzenie szachowe dostał się na turniej przez klub 

lekkoatletyczny, który zebrał pieniądze w bingo. 

Canal, Esteban (1896-1981): Peruwiański szachista, który uzyskał tytuł arcymistrza w 1977 roku w 

wieku 81 lat. Canal mieszkał w Wenecji we Włoszech od 1923 roku, ale reprezentował Peru dopiero w 

1950 roku na olimpiadzie szachowej. 

Canute [Kanuta (995–1035)]: król Danii, Norwegii i Anglii w latach 1016–1035. Gry w szachy nauczył się 

podczas wizyty w Rzymie w 1027 r. Król kazał zamordować duńskiego hrabiego, gdy hrabia przewrócił 

szachownicę po królu. zrobił zły ruch i próbował go cofnąć. 

Capablanca y Graupera, Jose Raoul (1888-1942): wysłany na Uniwersytet Columbia z Kuby w 1906 roku, 

aby studiować inżynierię chemiczną, spędził większość czasu w Manhattan Chess Club. Dwa lata 

później rzucił studia na Columbia University i większość czasu poświęcił szachom. W latach 1908-09 

odbył tournée po Stanach Zjednoczonych i przegrał tylko jedną partię z setek rozegranych podczas 

symultanicznych wystaw, wygrywając wszystkie pozostałe. W 1913 roku Capablanca od pierwszej żony 

uzyskał stanowisko w Kubańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych z tytułem Ambasadora 

Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Generalnego, a jej rodzina zdegradowała go na stanowisko attaché 

handlowego. Kiedyś polecił burmistrzowi Hawany oczyścić pokój turniejowy, aby nikt nie widział, jak 

rezygnuje z gry (przeciwko Marshallowi w 1913 roku). Kiedyś odmówił pozowania z piękną gwiazdą 

filmową, mówiąc: „Dlaczego powinienem dać jej rozgłos?” Capa przegrał tylko 36 gier z 567 w całym 

swoim życiu. Nie przegrał ani jednej partii od 1916 do 1924 roku. Capablanca nigdy nie miał w domu 

zestawu szachowego. Zmarł, oglądając partię szachów w klubie szachowym na Manhattanie. Generał 

Batista, prezydent Kuby, osobiście zajął się przygotowaniem pogrzebu. 

Capture [Przechwytywanie]: Najdłuższe opóźnienie w zbiciu figury lub pionka to 57 posunięć granych 

przez Chajesa-Grunfelda, Carlsbad 1923. Gra trwała ponad 15 godzin i trwała 121 posunięć. 

Carew, Lady Jane (1797-1901): Pierwsza szachistka żyjąca  trzy stulecia. 



Carr, Neil (1968-): Najmłodszy gracz, który pokonał arcymistrza na jednoczesnej wystawie zegara. W 

1978 roku w wieku 10 lat pokonał arcymistrza. 

Carroll, Charles (1737-1832): Ostatni ocalały z 56 sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości. W wieku 89 

lat grał na automacie tureckim w Baltimore w 1827 roku i wygrał. Zmarł w wieku 95 lat. 

Cartier, Georges: pseudonim dr Savielly Tartakowera podczas II wojny światowej, kiedy był 

porucznikiem w armii Wolnej Francji. 

Castling [Roszada]: Jeszcze w 1561 roszada była dwoma ruchami. Trzeba było grać R-KB1 w jednym 

ruchu i K-KN1 w następnym. Uważa się, że najdłużej opóźniona roszada miała miejsce w grze Bobotsov-

Ivkov, 1966, kiedy Białe rzuciły się w 46. posunięciu. 

Caxton, William (1422-1491): Wydawca drugiej książki, która miała być wydrukowana w języku 

angielskim, GRA I GRA SZACHY, w 1475 roku. Książka składała się z 72 stron, bez ilustracji i 

wydrukowana w Brugii w Belgii. Książka była dedykowana George'owi, księciu Clarence, najstarszemu 

bratu króla Edwarda. Jest to tłumaczenie książki Jacobusa de Cessolisa. Oryginalna książka jest warta 

ponad 100 000 dolarów. Pierwsza drukowana książka w języku angielskim to RECUYELL OF THE 

HISTORYES OF TROYE, wydana przez Caxtona w 1474 roku. 

CCA: Continental Chess Association, założona przez Billa Goichberga. 

CCLA: Correspondence Chess League of America. Jest to najstarsza pocztowa organizacja szachowa w 

Ameryce i druga najstarsza na świecie. W 1909 r. Założyło ją trzech korespondentów. Wydaje 

największy na świecie magazyn szachowy korespondencyjny THE CHESS CORRESPONDENT, najstarszy 

magazyn ogólnokrajowy w USA. CCLA miał pierwszy ranking liczbowy graczy w 1940 roku. 

Cenzura: W 1935 roku Stany Zjednoczone rozegrały z Anglią mecz korespondencyjny na tablicy 1002. 

Został zatrzymany w 1941 r., Kiedy Rada Cenzorów rządu brytyjskiego uznała, że zapis szachowy był 

rodzajem kodu, który oferował zbyt wiele możliwości dla tajnych wiadomości. W tym czasie 

zakończono 562 mecze. Stany Zjednoczone wygrały 223, przegrały 203 i zremisowały 100 meczów. 

Cessolis, Jacobus de: dominikański mnich, który napisał De Moribus Hominum ed de Officiis Nobilium 

Super Ludo Scaccorum (O zwyczajach ludzi i ich szlachetnych działaniach w odniesieniu do partii 

szachów). Jest to najbardziej znana ze wszystkich szachowych moralności. Przypowieści dotyczą 

wszystkich rodzajów i kondycji ludzi, alegorycznie reprezentowanych w różnych szeregach przez figury 

szachowe. 

Chadwick, Stanley (1870-1943): pierwszy prezes CCLA i uważany za „ojca CCLA”. Pełnił funkcję prezesa 

CCLA od 1909 do 1917 roku. 

Chairs and chess [Krzesła i szachy]: Podczas meczu Fischera-Spasskiego w Rekjaviku w 1972 roku 

Rosjanie połączyli chaotyczną grę Spasskiego z krzesłem Fischera. Islandzka organizacja umieściła 

wokół krzesła całodobowego strażnika, podczas gdy na krześle przeprowadzono testy chemiczne i 

rentgenowskie. Nie znaleziono nic niezwykłego. 

Chang, Alex i Angela: W 1986 roku Alex Chang wygrał National Elementary School Championship. Jego 

siostra Angela zajęła 2 miejsce. 

Charles, Ray (1930-2004): muzyk Ray Charles nauczył się gry w szachy w 1965 roku po dwukrotnym 

zatrzymaniu i hospitalizacji z powodu uzależnienia od heroiny. Nauczył się gry w szachy w szpitalu, 

gdzie po 17 latach zażywania narkotyków poszedł na przeziębienia. Używa zestawu kołków dla 

niewidomych. 



Chaturanga : Najwcześniejszy prekursor szachów, który można jasno zdefiniować, pochodzi z VII wieku. 

Nazwa sanskrycka oznacza czterostronne lub cztery części armii - rydwany, słonie, konie i żołnierze 

piechoty. 

Chaucer, Geoffrey (1342-1400): Jego romantyczny poemat Księga księżnej, napisany w 1369 roku, 

zawiera wiele odniesień do szachów. 

Check [Szach]: Do początku XX wieku ogłoszenie szachu było obowiązkowe. Aż do końca XIX wieku 

obowiązkowe było mówienie „szach królowej” lub „gardez”, kiedy została zaatakowana. W pewnym 

momencie, jeśli król i inna figura były jednocześnie atakowane przez bierkę, zwyczajowo ogłaszano ten 

fakt, mówiąc obu figurom szach. Aż do początku XIX wieku niezapowiedziany szach można było 

zignorować. W 1969 roku w Tallinie w meczu Westerinen-Tal było 38 szachów z rzędu. 

Checkers [Warcaby]: W 1851 roku mistrzem świata w warcaby był A. Anderson. Mistrzem świata w 

szachach został A. Anderssen. Newell Banks był jedynym amerykańskim mistrzem warcabów i szachów. 

Mógł grać jednocześnie w 10 partii szachów, 10 partii w warcaby i bilard. Pierwsza kolumna w warcaby 

pojawiła się w New York Clipper w 1856 roku obok kolumny szachowej. Rekord dla jednoczesnych gier 

w warcaby z zawiązanymi oczami to 28. 

Checkmate [SzachMat]: Średniowieczny zwyczaj mata upoważniał zwycięzcę do podwójnej stawki. 

Czarnobyl: Wygrana z meczu Karpow-Kasparow 1986 Londyn-Leningrad (900 000 dolarów) została 

przekazana ofiarom katastrofy nuklearnej w Czarnobylu. Mistrzostwa ZSRR rozgrywane były w Kijowie 

w czasie wypadku w Czarnobylu. 

Cheron, Andre (1895-1980): Jeden z największych analityków gier końcowych i kompozytorów 

wszechczasów. Grał w Board 1 dla Francji na olimpiadzie w 1927 roku. Stworzył najdłuższe rozwiązanie 

problemu, które zawierało wszystkie testy, wykonując 69 ruchów. 

Chess [Szachy]: Szachy są również znane jako ash-shatranj (arabski), sittuyin (birmański), sah 

(chorwacki), sach (czeski), siang (chiński), schak (duński), echecs (francuski), schach (niemiecki), 

zatrikion (Grecki), shitranj (Hindustani), sakk (węgierski), scac (islandzki), scacchi (włoski), shogi 

(japoński), tiyang keni (koreański), scaci (łacina), chator (malajski), shatara (mongolski), shatranj (Parsi), 

chatrang (perski), szach (polski), xadrez (portugalski), schamat (rosyjski), chaturanga (sanskryt), ajedrez 

(hiszpański), schack (szwedzki), makruk (tajski), chandaraki (tybetański), i skaki (turecki). 

CHESS musikal: Najdroższy musical, jaki kiedykolwiek powstał, kosztował ponad 4 miliony dolarów w 

1986 roku. Musical został napisany przez Tima Rice'a, a muzykę stworzyli Benny Andersson i Bjorn 

Ulvaeus (dawniej ABBA). 

Chessboard [Szachownica]: Pierwsza szachownica naprzemiennie jasnych i ciemnych kwadratów 

pojawiła się w Europie w 1090 roku. 

Chess City of the Year [Szachowe Miasto Roku]: W 1985 Szachowym Miastem Roku było Foxboro w 

stanie Massachusetts. Nie ma klubu szachowego. 

Chess Informant [Szachowy Informator]: Pierwszy tom Szachowego Informatora został opublikowany 

we wrześniu 1966 roku. Obecnie ukazało się 68 tomów. Do 1990 r. Chess Informant był publikowany 

dwa razy w roku. Od 1991 roku ukazuje się trzy razy w roku. Każdy tom zawiera najlepsze gry rozegrane 

w tym okresie. W pierwszych 68 tomach opublikowano 68 772 gier, w tym 2567 kombinacji i 2073 

zakończeń. Około 8 000 szachistów opublikowało swoje partie w Chess Informant. 

Chess is My Life: Tytuł autobiografii autorstwa Karpowa i Korcznoja. 



Chess Life  :  Magazyn Chess Life po raz pierwszy pojawił się jako oficjalna publikacja USCF w 1946 roku. 

Chess Machie : pseudonim Capablanki. 

Chess Made Easy: pierwsza opublikowana w Ameryce książka o szachach. Został opublikowany w 1802 

roku w Filadelfii przez Jamesa Humphreysa. Zawierała zasady szachów, gry od Philidora i Cunninghama, 

pochodzenie szachów, anegdoty i Morals of Chess autorstwa Benjamina Franklina. 

Chess Oscar: przyznawany wybitnemu graczowi roku i ustalany głosami Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Szachowych. Szachowy Oscar to statuetka kobiety pod parasolem. Oscar 

szachowy z 1998 roku trafił do Ananda. 

Chessplayers [Szachiści]: Światowa Federacja Szachowa szacuje, że jest 550 milionów szachistów. 

Chess sets : W 1971 roku szachy wylądowały w sądzie w Londynie  handlarza antykami Trevora Stowe'a 

za nieprzyzwoite pokazanie w oknie. Każdy z 32 elementów przedstawiał pary w pozycjach 

seksualnych. Krupier musiał zapłacić 132 USD grzywyi kosztów sądowych. 

Chiburdanidze, Maya (1961-): mistrzyni świata kobiet przez 13 lat, aż do porażki z Xie Jun z Chin w 1991 

roku. Jej trenerem był Eduard Gufeld. W wieku 16 lat była mistrzynią ZSRR kobiet i 17-letnią mistrzynią 

świata, najmłodszą ze wszystkich mistrzów świata w szachach. W wieku 34 lat rzuciła szachy, aby zostać 

zakonnicą. 

Chikvaidze, Alexander (1932-2012): Zastąpił byłego kosmonautę Witalija Sewastionowa w 1986 r. na 

stanowisku Prezydenta Radzieckiej Federacji Szachowej. Był gruzińskim zawodowym dyplomatą, który 

służył jako były ambasador w Kenii przydzielony do radzieckiego konsulatu w San Francisco oraz 

ambasad w Londynie i New Delhi. 

Chiny: chiński cesarz Wen-ti dokonał egzekucji dwóch zagranicznych szachistów po tym, jak dowiedział 

się, że jeden z kawałków nazywa się „Cesarz”. Był zdenerwowany, że jego tytuł cesarza może być 

powiązany ze zwykłą grą i zakazał tej gry. Chińskie szachy rozgrywane są na szachownicy o wymiarach 

9 kwadratów na 8, a figury przesuwają się po przecięciach linii, a nie po polach, tak że rzeczywista 

powierzchnia gry wynosi 10 na 9. Jedna z figur to armata, nieznana nigdzie indziej. Szachy nie były 

wymieniane jako sport wyczynowy w Chinach aż do 1956 roku. Chińskie Stowarzyszenie Szachowe 

powstało w 1966 roku. Pierwszy turniej o mistrzostwo odbyło się w Chinach dopiero w 1974 roku. 

Pierwszy międzynarodowy turniej odbył się w Chinach w 1980 roku. 

Christiansen, Larry (1956-): Pierwszy gracz, który został arcymistrzem międzynarodowym, nie będąc 

mistrzem międzynarodowym. W 1977 roku otrzymał tytuł. Jest także pierwszym zawodnikiem, który 

wygrał National High School Championship w 1971 roku. Zdobył mistrzostwo USA w szachach w 1980 

i 1983 roku. 

Churchill, Lord Randolph (1849-1895): Ojciec Winstona Churchilla został wybrany wiceprezesem 

Brytyjskiej Federacji Szachowej w 1885 roku. Lord Tennyson był prezesem Brytyjskiej Federacji 

Szachowej. Brał lekcje szachów u Zukertorta i Steinitza. Był współzałożycielem Oxford University Chess 

Club. 

Ciocaltea, Victor (1932-1983): rumuński szachista, który został mistrzem międzynarodowym w 1957, 

aw 1978 roku został arcymistrzem przez 21 lat. W latach 1952-1979 8 razy zdobył mistrzostwo Rumunii. 

Czysty wynik: doskonały wynik 100%. Capablanca trzykrotnie osiągnęła doskonałe wyniki: w Nowym 

Jorku 1910 (7-0), Nowym Jorku 1913 (13-0) i Nowym Jorku 1914 (11-0). Fischer wygrał mistrzostwa 

USA w 1963 roku 11-0, pokonał 6-0 Taimanova i Larsena 6-0 w meczach kandydatów. 



Close, chess [Zegar, szachy]: pierwszy mechaniczny zegar szachowy został wynaleziony przez Thomasa 

Wilsona w 1883 roku. Wcześniej używano okularów z klepką. Po raz pierwszy użyto okularów 

klepsydrowych w Londynie w 1862 roku. Obecny zegar z przyciskiem został po raz pierwszy 

udoskonalony przez Veenhoffa w 1900 roku. Pierwszy elektroniczny zegar szachowy został 

wyprodukowany w Kijowie w 1964 roku. 

Club, Chess: Pierwszy na świecie klub szachowy został założony we Włoszech w 1550 roku. Pierwszym 

klubem szachowym w Anglii był Slaughter's Coffee House, założony w Londynie w Anglii w 1715 roku. 

Najstarszym klubem szachowym w Europie jest Zurich Chess Club, założony w 1809 roku. , Najstarszy 

klub szachowy w USA to Manhattan Chess Club, założony w 1877 roku. Pierwszy rosyjski klub szachowy 

został zorganizowany przez Tchigorina w 1880 roku. Największym klubem szachowym w USA jest 

Labate Chess Center w Anaheim w Kalifornii liczy około 400 członków. 

Codebreakers i szachy: Podczas II wojny światowej niektórzy z najlepszych szachistów byli również 

łamaczami kodów. Brytyjscy mistrzowie Harry Golombek, Stuart Milner-Barry i H. O’D. Alexander był 

w drużynie która złamała nazistowski kod Enigmy. We wrześniu 1939 roku brytyjska drużyna szachowa 

zakwalifikowała się właśnie do finału Olimpiady w Buenos Aires. Kiedy wybuchła wojna, polecono im 

wrócić do domu następnym statkiem. Podczas jednej nocnej warty Milner-Barry wysłał alarm do reszty 

statku, gdy pomyślał, że zauważył U-boot. Okazało się, że to morświn. 

Coe, Jacques (1893-1997): członek-założyciel Amerykańskiej Federacji Szachowej w 1955 roku i były 

prezes Manhattan Chess Club 

Cohen, Lewis: Lewis Cohen nigdy nie przegrał meczu w National Elementary Championships, strzelając 

40-0. 

College: Pierwszy międzynarodowy turniej przeznaczony wyłącznie dla studentów odbył się w 

Liverpoolu w Anglii w 1952 roku. Pierwszy oficjalny turniej szachowy olimpijski dla studentów odbył się 

w Oslo w 1954 roku. 

Collins, John (1912-2001): nauczyciel gry w szachy Bobby'ego Fischera, Roberta Byrne'a, Williama 

Lombardii, Donalda Byrne'a, Sal Matera i Raya Weinsteina. Zdobył mistrzostwo USA w szachach 

korespondencyjnych, mistrzostwo klubu szachowego Marshalla i mistrzostwo Nowego Jorku. Był 

pierwszym pocztowym redaktorem szachowym Chess Review. 

Colum, chess [Kolumna, szachy]: Pierwsza kolumna szachowa gazety ukazała się w Liverpool Mercury 

w 1813 r. Najstarszą istniejącą kolumną jest „Illustrated London News”, która ukazała się po raz 

pierwszy w 1842 r. Pierwsza amerykańska kolumna szachowa ukazała się w 1845 r.  

Computers [Komputery]: Pierwsza próba szachowa ze strony komputera to mat w 2 zaprogramowany 

w 1949 roku na maszynie cyfrowej Ferranti. Pierwszy program komputerowy, który grał w prawdziwe 

szachy, został napisany na MIT przez Alexa Bernsteina w 1959 roku. Massachusetts Amateur 

Championship to pierwszy raz, kiedy komputer szachowy grał w szachy przeciwko ludziom w 

warunkach turniejowych w 1967 roku. MacHack VI z MIT skończył z 1239 wstępną ocena. Pierwszy 

turniej szachowy, w którym jedynymi graczami były programy komputerowe, odbył się w Nowym Jorku 

w 1970 roku. Pierwsze komputerowe mistrzostwa świata odbyły się w Sztokholmie w 1974 roku i 

wygrał je radziecki program KAISSA. Cray Blitz był pierwszym komputerem szachowym, który wygrał 

stanowe mistrzostwa szachowe, kiedy wygrał mistrzostwa Mississippi w 1981. W 1983 roku po raz 

pierwszy mikrokomputer pokonał mistrza w grze turniejowej. W 1983 roku po raz pierwszy komputer 

uzyskał tytuł mistrza. W maju 1997 DEEP BLUE pokonał w pojedynku mistrza świata Garry'ego 

Kasparowa. 



Consecutive Moves [Kolejne ruchy]: były to 72 kolejne ruchy hetmana w grze Mason-Mackenzie w 

Londynie w 1882 roku. 

Cook: Termin kompozycji dla alternatywnego klucza, który nie został zamierzony przez kompozytora. 

Nazwany na cześć Eugene'a Cooka (1830-1915), który był tak ekspertem w rozwiązywaniu problemów 

i znalazł drugie lub więcej rozwiązań tak wielu problemów, że jego imię zaczęło oznaczać czyn. 

Cook Eugene (1830-1915): czołowy amerykański problemista swoich czasów. Wiele ze swoich 

problemów szachowych opublikował w Staunton’s The Chess Player’s Chronicle i The Illustrated 

London News. Cook był prezesem Stowarzyszenia Szachowego New Jersey i objął stanowisko w dziale 

problemowym w The Chess Monthly. W tym czasie Paul Morphy był redaktorem działu gier. W 1859 

napisał American Chess-Nuts, główne dzieło szachowe w Ameryce. Osobiście skomponował około 800 

problemów. 

Cook, Nathaniel: Projektant szachów ze Staunton w 1835 roku. Zarejestrował swój projekt w 1849 

roku. Howard Staunton zalecił użycie tych szachów sześć miesięcy później. Cook nie odnowił swojej 

rejestracji, ważnej tylko przez trzy lata. W 1852 roku Staunton zawarł umowę z Cookiem, aby 

autoryzować podpis Staunton jako znak towarowy do dołączania do pudełek, w których sprzedawano 

jego zestawy. Firma Cooka została wchłonięta przez firmę John Jaques and Son Ltd w 1900 roku. 

Correspondence Chess [Szachy korespondencyjne]: Pierwsza partia szachów korespondencyjnych 

została rozegrana w 1119 roku przez króla Anglii Henryka I i króla Francji Ludwika VI. Najwcześniejsza 

gra pocztowa toczyła się między graczami w Bradzie i Hadze w 1824 r. W 1870 r. Powstał pierwszy 

korespondencyjny klub szachowy Caissa Correspondence Club. W 1888 roku odbył się pierwszy 

międzynarodowy turniej korespondencyjny. Większość gier korespondencyjnych rozgrywanych 

jednocześnie to 1000 przez Roberta Wyllera. W 1883 Cambridge University rozegrał korespondencyjny 

mecz z przytułkiem dla obłąkanych Bedlam. Bedlam wygrał. Jedyni dwaj arcymistrzowie 

korespondencji w USA to Hans Berliner i Victor Palciauskas. Obaj byli mistrzami świata w 

korespondencji. Najwyżej ocenianym graczem korespondencyjnym USCF był Penquite na poziomie 

2927 (wygrał 49 gier z rzędu, bez przegranych, bez remisów). 

Couselor: Imię królowej na Borneo, Chinach, Iranie i Turcji. Imię biskupa na Jawie. 

Cracov poem [Wiersz krakowski]: poemat łaciński w rękopisie z 1422 r. W Bibliotece Jagiellońśkiej w 

Krakowie. Wiersz przypisuje wynalezienie szachów Ulissesowi. 

Crafty: program szachowy napisany przez Boba Hyatta. To „syn” Cray Blitz. 

Cray Blitz: Pierwszy komputer, który wygrał mistrzostwa stanu (Mississippi w 1981). Cray Blitz wygrał 

Mistrzostwa Świata w Szachach Komputerowych w 1983, 1986 i 1989 roku. Program został napisany 

przez Roberta Hyatta. 

Crittenden, Kit: W 1948 roku Kit Crittenden wygrał mistrzostwa stanu Karolina Północna w wieku 13 

lat, stając się najmłodszym mistrzem stanu. Rok wcześniej zajął ostatnie miejsce w mistrzostwach 

stanu. 

Crotto, Rachel (1958-): Jedna z najmłodszych dziewczyn, które kiedykolwiek grały w mistrzostwach 

USA, w wieku 13 lat. 

Crown Prince of Chess: pseudonim Aarona Nimzovicha. 

Cuba : W 1952 roku w Hawanie odbył się międzynarodowy turniej. Podczas imprezy na Kubie doszło 

do rewolucji. Prezydent sponsorujący turniej został odwołany. Meksykańscy kandydaci zostali 



odwołani przez swój rząd. Wreszcie mistrz Kuby, Juan Quesada, grający w tej imprezie zmarł na atak 

serca. Na jego pogrzebie byli obecni wszyscy obecni mistrzowie. W 1965 roku Kuba połączyła się do 

Marshall Chess Club w Nowym Jorku teleksem, aby umożliwić Fischerowi udział w turnieju Capablanca 

Memorial odbywającym się w Hawanie. Każda gra trwała do siedmiu godzin. Po wydarzeniu Kuba 

musiała zapłacić rachunek w wysokości ponad 10 000 dolarów. Dr Jose Raul Capablanca, syn 

nieżyjącego już mistrza świata, przekazał ten ruch w Hawanie. Kuba wydała ponad 5 milionów dolarów 

na olimpiadę w 1966 roku, która odbyła się w Hawanie. Castro rozegrał kilka meczów pokazowych, w 

tym remis z Arcymistrzem Tigranem Petrosianem. Pierwszy otwarty międzynarodowy turniej odbył się 

na Kubie w 1992 roku dla upamiętnienia 400-lecia Hawany jako stolicy wyspy. 

Customs Act of 1876 [Ustawa celna z 1876 roku]: Ustawa ta została specjalnie stworzona w Wielkiej 

Brytanii, aby zapobiec importowi nieprzyzwoitych i obscenicznych szachów po odkryciu, że 

obsceniczne figury szachowe zostały wysłane do szkoły z internatem dla dziewcząt. 

Cypr: W 1960 roku założono Cypryjskie Stowarzyszenie Szachowe i odbyły się pierwsze cypryjskie 

mistrzostwa szachowe. W 1962 roku Cypr zdobył najgorszy wynik ze wszystkich drużyn olimpijskich. W 

Warnie drużyna wygrała 0 za 20, a jeden z ich zawodników, Ioannidis, również zdobył 0 za 20. Ich 

drużyna wygrała tylko 2 mecze, zremisowała 2 gry i przegrała 76 spotkań. W 1964 roku na Olimpiadzie 

w Tel Awiwie. Ionnidis przegrał wszystkie mecze (4), a Cypr ponownie zajął ostatnie miejsce, remisując 

1 i przegrywając 13. Ich drużyna wygrała 5 spotkań, zremisowała 4 mecze i przegrała 47 spotkań. 

Czerniak, Moshe (1910-1984): Urodzony w Polsce szachista, wyemigrował do Palestyny, większość 

życia spędził w Argentynie, a ostatecznie osiadł w Izraelu. Mistrzostwo Palestyny zdobył w 1936 roku 

w wieku 26 lat. Mistrzostwo Izraela zdobył w 1974 roku w wieku 64 lat. 

D 

Dadian, Prince: sponsor turnieju Monte Carlo z 1903 roku. Zaprosił Tchigorina do gry, ale później 

zapłacił mu 1500 franków (więcej niż pieniądze z trzeciej nagrody), aby nie grał, ponieważ Tchigorin 

opublikował analizę jednej z gier księcia, wskazując, że popełnił poważne błędy. Cennym przedmiotem 

artystycznym było trafienie do zwycięzcy krótkiego pojedynku pomiędzy zdobywcami I i II miejsca 

(Tarrasch i Maroczy). Gracze również chcieli grać na pieniądze. To zdenerwowało księcia, który 

przekazał przedmiot artystyczny zdobywcy trzeciego miejsca (Pillsbury). 

Dake, Arthur (1910-2000): Arthur Dake został poborcą opłat za mosty, następnie kontrolerem 

autostrad, a wreszcie inspektorem samochodowym w stanie Oregon po odbyciu służby w marynarce 

handlowej, gdy miał 16 lat. W trzech olimpiadach szachowych wygrał 27 meczów i tylko cztery 

przegrane, zdobywając złoty medal i najlepszy wynik indywidualnego zawodnika w Warszawie 1935. 

Honorowy tytuł arcymistrza otrzymał w 1986 roku w uznaniu jego wyników w latach trzydziestych. 

Daly, Harlow (1883-1979): Prawdopodobnie najstarsza osoba, która wygrała stanowe mistrzostwa 

szachowe. W 1968 roku zdobył mistrzostwo stanu Maine w wieku 85 lat. Wcześniej wygrał w 1961 roku 

w wieku 77 lat, aw 1965 roku w wieku 81 lat. 

Damaini, Petrus: kardynał biskup Ostii, który napisał do papieża Aleksandra II w 1061 r., Wzywając 

papieża do zakazania duchowieństwa szachów i ukarania biskupa za marnowanie czasu na wieczorne 

granie w szachy. 

Damiano (1500-1544): Autor Questo Libro e da imparare giocave a scachi, pierwszej książki o szachach 

we Włoszech. Został napisany w języku włoskim i hiszpańskim i był pierwszym bestsellerem 

współczesnej gry w szachy. Przeszedł przez osiem edycji w ciągu 50 lat. 



Deaf and Dumb [Głuchoniemi]: pierwsze drużynowe mistrzostwa niesłyszących odbyły się w Norwegii 

w 1953 roku. Pierwsze mistrzostwa świata dla niesłyszących i niemych odbyły się w Polsce w 1956 roku 

i wygrał je Svaversky z Czechosłowacji. 

Dziekan Amerykańskich Szachów: Tytuł Jerzego Koltanowskiego. Tytuł ten otrzymał wcześniej 

Hermann Helms. 

Dziekan of New England Chess: Tytuł Harry Lyman 

DEEP BLUE 

Superkomputer szachowy IBM, który oblicza ponad 200 milionów ruchów na sekundę lub 50 miliardów 

ruchów w 3 minuty. W maju 1997 roku pokonał mistrza świata Garry'ego Kasparowa z 2 zwycięstwami, 

1 porażką i 3 remisami. Kasparow pokonał Deep Blue w lutym 1996 roku z 3 zwycięstwami, 1 porażką 

i 2 remisami. Deep Blue to projekt szachowy IBM od 1989 roku. 

Kasparov - Deeper Blue, Game 1, May 3, 1997 Reti Opening, King’s Indian Attack, Barcza System 

1.Nf3 d5 2.g3 Bg4 3.b3 Nd7 4.Bb2 e6 5.Bg2 Ngf6 6.O-O c6 7.d3 Bd6 8.Nbd2 O-O 9.h3 Bh5 10.e3 h6?! 

11.Qe1 Qa5?! 12.a3 Bc7?! 13.Nh4 g5?! 14.Nhf3 e5 15.e4! Rfe8 16.Nh2 Qb6?! 17.Qc1 a5 18.Re1 Bd6 

19.Ndf1 dxe4 20.dxe4 Bc5 21.Ne3 Rad8 22.Nhf1 g4?! (22...Bg6) 

23.hxg4 Nxg4 24.f3 (24.Nxg4 Nxe3 25.Nxe3 Be7 26.Kh1 Bg5 27.Re2 a4?! 28.b4 f5?! 29.exf5 e4 30.f4! 

Bxe2 (30...Bxf4 31.gxf4 Bxe2 32.Qd2 threatening 33.Qc3 and 34.Qg7) 31.fxg5 Ne5 

32.g6! Bf3 33.Bc3! Qb5?! 34.Qf1 Qxf1 35.Rxf1 h5 36.Kg1! Kf8 37.Bh3 b5 38.Kf2 Kg7 39.g4! Kh6 40.Rg1 

hxg4 41.Bxg4 Bxg4 42.Nxg4+ Nxg4+ 43.Rxg4 Rd5 44.f6 Rd1 45.g7  

Deep Blue resigned 1-0 

Deeper Blue - Kasparov, Game 2, May 4, 1997 Ruy Lopez, Smyslov Variation [C93]  

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 h6 10.d4 Re8 11.Nbd2 

Bf8 12.Nf1 Bd7 13.Ng3 Na5 14.Bc2 c5 15.b3 Nc6 16.d5 Ne7 17.Be3 Ng6 18.Qd2 Nh7?! 19.a4 Nh4 

20.Nxh4 Qxh4 21.Qe2! Qd8?! 22.b4 Qc7 23.Rec1! c4?! 24.Ra3 Rec8 25.Rca1 Qd8 26.f4! Nf6?! 27.fxe5 

dxe5 28.Qf1 Ne8 29.Qf2 Nd6 30.Bb6 Qe8 31.R3a2! Be7 32.Bc5 Bf8?! (32...Qd8) 33.Nf5 Bxf5 34.exf5 f6 

35.Bxd6 Bxd6 36.axb5! axb5 37.Be4! Rxa2 38.Qxa2 Qd7 39.Qa7 Rc7 

40.Qb6 Rb7 41.Ra8+ Kf7?! (41...Kh7) 42.Qa6 Qc7 43.Qc6 Qb6 44.Kf1 (44.Kh1!) Rb8 45.Ra6 (and 

Kasparov resigns (??) 1-0 

[45...Qe3! 46.Qd7+ Kg8 47.Qxd6 Rf8 48.Qe6+ Kh7 draws; 45...Qe3 46.Qxd6 Re8! 47.Bf3 (47.h4 h5 

48.Bf3 Qc1+ 49.Kf2 Qd2+ 50.Be2 Qf4+ 51.Kg1 Qe3+ 52.Kf1 Qc1 draws) Qc1+ 48.Kf2 Qd2+ 49.Be2 Qf4+ 

50.Ke1 Qc1+ 51.Bd1 Qe3+ 52.Kf1 Qc1 53.Ke2 Qb2+ 54.Ke1 Qxc3+ 55.Kf1 Qc1 56.Ra7+ Kg8 57.Ke2 Qb2+ 

58.Ke1 Qc3+ 59.Kf1 Qc1 60.Ke2 Qb2+ 61.Kf1 Qc1 62.Ke2 draws by perpetual check] 

Kasparov - Deeper Blue, Game 3, May 6, 1997 Irregular / English Opening [A00] 

1.d3 e5 2.Nf3 Nc6 3.c4 Nf6 4.a3 d6 5.Nc3 Be7 6.g3 O-O 7.Bg2 Be6 8.O-O Qd7 9.Ng5 Bf5 10.e4 Bg4 11.f3 

Bh5 12.Nh3 Nd4 13.Nf2 h6 14.Be3 c5 15.b4 b6 16.Rb1 Kh8 17.Rb2 a6 18.bxc5 bxc5 19.Bh3 Qc7 20.Bg4 

Bg6 21.f4 exf4 22.gxf4 Qa5 23.Bd2!? Qxa3 24.Ra2 Qb3 

25.f5 Qxd1 26.Bxd1 Bh7 27.Nh3 Rfb8 28.Nf4 Bd8 29.Nfd5 Nc6 30.Bf4 Ne5 31.Ba4 Nxd5 32.Nxd5 a5 

33.Bb5 Ra7 34.Kg2 g5!? 35.Bxe5+ dxe5 36.f6 Bg6 37.h4 gxh4 38.Kh3 Kg8 39.Kxh4 Kh7 40.Kg4 Bc7! 



41.Nxc7 Rxc7 42.Rxa5 Rd8 43.Rf3 Kh8 44.Kh4 Kg8 45.Ra3 Kh8 46.Ra6 Kh7 47.Ra3 Kh8 48.Ra6 draw (1/2-

1/2) Deeper Blue - Kasparov, Game 4, May 7, 1997 Caro Kann Defense / Pirc Defense, Czech System 

1.e4 c6 2.d4 d6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 Bg4 5.h3 Bh5 6.Bd3 e6 7.Qe2 d5 8.Bg5 Be7 9.e5 Nfd7 10.Bxe7 Qxe7 

11.g4 Bg6 12.Bxg6 hxg6 13.h4 Na6 14.O-O-O O-O-O 15.Rdg1 Nc7 16.Kb1 f6 17.exf6 Qxf6 18.Rg3 Rde8 

19.Re1 Rhf8 20.Nd1 e5 21.dxe5 Qf4 22.a3 Ne6 23.Nc3 Ndc5 24.b4 Nd7 25.Qd3 Qf7 26.b5 Ndc5 27.Qe3 

Qf4 28.bxc6 bxc6 29.Rd1 Kc7 30.Ka1 Qxe3 31.fxe3 Rf7 32.Rh3 Ref8 33.Nd4 Rf2 34.Rb1 Rg2 35.Nce2 

Rxg4?! (35...Rff2) 36.Nxe6 Nxe6 37.Nd4 Nxd4 38.exd4 Rxd4 39.Rg1 Rc4 40.Rxg6 (40.Rh2) Rxc2 

41.Rxg7+ Kb6 42.Rb3+ Kc5 43.Rxa7 43...Rf1+?! (43...Kc4!) 44.Rb1 Rff2 45.Rb4 (threatening 46.Ra5 

mate) Rc1+ 46.Rb1 Rcc2 47.Rb4 Rc1+ 48.Rb1 Rxb1+ 49.Kxb1 Re2 50.Re7 Rh2 51.Rh7 Kc4?! (51...d4!) 

52.Rc7! c5 53.e6 Rxh4 54.e7 Re4 55.a4 Kb3 56.Kc1 draw ½-1/2 (56...Kxa4 57.Rxc5 Rxe7 58.Rxd5 

draws) Kasparov - Deeper Blue, Game 5, May 10, 1997 Reti / King’s Indian Attack [A07] 

1.Nf3 d5 2.g3 Bg4 3.Bg2 Nd7 4.h3 Bxf3 5.Bxf3 c6 6.d3 e6 7.e4 Ne5 8.Bg2 dxe4 9.Bxe4 Nf6 10.Bg2 Bb4+ 

11.Nd2 h5 12.Qe2 Qc7 13.c3 Be7 14.d4 Ng6 15.h4 e5 16.Nf3 exd4 17.Nxd4 O-O-O 18.Bg5 Ng4 19.O-O-

O Rhe8 20.Qc2 Kb8 21.Kb1 Bxg5 22.hxg5 N6e5 23.Rhe1 c5!? 24.Nf3 Rxd1+ 25.Rxd1 Nc4 26.Qa4 Rd8 

27.Re1 Nb6 28.Qc2 Qd6 29.c4! Qg6 30.Qxg6 fxg6 31.b3 Nxf2 32.Re6 Kc7 33.Rxg6 Rd7 34.Nh4 Nc8 

35.Bd5 Nd6 36.Re6 Nb5 37.cxb5 Rxd5 38.Rxg6 Rd7 39.Nf5 Ne4 40.Nxg7 Rd1+ 41.Kc2 Rd2+ 42.Kc1 Rxa2 

43.Nxh5 Nd2 44.Nf4 Nxb3+ 45.Kb1 Rd2 46.Re6 c4 47.Re3 Kb6 48.g6 Kxb5 49.g7 Kb4! draw ½-1/2  

50.g8=Q Rd1+ 51.Kb2 Rd2+ and Black has a draw by perpetual check) 

Deeper Blue - Kasparov, Game 6, May 11, 1997 Caro Kann [B17] 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Ng5 Ngf6 6.Bd3 e6 7.N1f3 h6 (7...Bd6) 8.Nxe6 Qe7 9.O-O fxe6 

10.Bg6+ Kd8 11.Bf4 b5 (11...Nd5) 12.a4 Bb7 13.Re1 Nd5 14.Bg3 Kc8 15.axb5 cxb5 16.Qd3 Bc6 17.Bf5 

exf5 18.Rxe7 Bxe7 19.c4 Kasparov resigns 1-0 (19...bxc4 20.Qxc4 Nb4 21.Re1 Re8 22.Nh4 Nb6 23.Qf7 

N6d5 24.Nxf5 Kd8 25.Nxg7 is strong; 19...Nb4 20.Qxf5 Rf8 21.Qe6 is strong) time used: 1 hour 

DEEP THOUGHT : Kiedyś najsilniejszy komputer do gry w szachy na świecie. Przeszukiwał około 2 

milionów pozycji szachowych na sekundę. Deep Thought stał się pierwszym komputerem, który 

pokonał arcymistrza w grze turniejowej, pokonując Benta Larsena w 1988 US Open. Deep Thought zajął 

pierwsze miejsce w US Open z Tonym Milesem. Deep Thought został mistrzem świata w komputerach 

w 1989 roku i pokonał Davida Levy'ego w meczu pod koniec tego samego roku. 

De Firmian, Nick (od 1957): mistrz USA 1998. Do tytułu zdobył w 1987 i 1995 roku. 

Demonstracyjna Tablica: Pierwsza tablica demonstracyjna została zaprojektowana w 1857 roku przez 

Lowenthala. Pierwsze użycie tabliy demonstracyjnej w meczu o mistrzostwo świata miało miejsce w 

meczu Steinitz-Zukertort w 1886 roku. 

Denker, Arnold (1914-2005): Były bokser (wygrał trzy kolejne pojedynki Złotych Rękawic przez nokaut), 

który wygrał mistrzostwa USA w szachach w 1944 roku. W 1942 roku pokonał Reshevsky'ego na czas 

w mistrzostwach USA. Podczas gdy widzowie patrzyli, dyrektor turnieju (Walter Stephens) omyłkowo 

oświadczył, że czas Denkera dobiegł końca. Patrzył wstecz na zegar i odmówił zmiany decyzji, która 

ostatecznie dała Reshevsky'emu tytuł. Denker pojawił się kiedyś w reklamie papierosów Camel. Tytuł 

Honorowego Arcymistrza otrzymał w 1981 roku. 

Dania: Duńczycy, Kanut V i Valdemar, grali w szachy podczas ataku. Canute został zabity, ale Valdemar 

uciekł, używając szachownicy jako tarczy. W 1250 roku król Eryk IV (Ploughpenny) został schwytany 

podczas gry w szachy, a później stracony. 



Deschapelles, Alexandre (1780-1847): Prawdopodobnie najsilniejszy gracz na świecie w latach 1810-

1820. Twierdził, że opanował szachy w ciągu trzech dni nauki. Stracił prawą rękę w walce z Prusakami. 

Zrezygnował z szachów i zaczął grać w wista, kiedy nie mógł już pokonać przeciwników. George Perigal 

po przeprowadzeniu z nim wywiadu napisał: „M. Deschapelles jest największym szachistą we Francji; 

M. Deschapelles jest największym wista we Francji; M. Deschapelles jest największym graczem w bilard 

we Francji; M. Deschapelles jest największym hodowcą dyni we Francji; M. Deschapelles jest 

największym kłamcą we Francji ”. 

DEUTSCHE SCHACHZEITUNG: Czołowe czasopismo szachowe w Niemczech. Jest to najstarszy wciąż 

istniejący magazyn szachowy. Został założony w 1846 roku przez Bledowa. Nie był publikowany od 

1945 do 1950 roku. 

De Vere, Cecil (1845-1875): Pierwszy oficjalny mistrz Wielkiej Brytanii w szachach (1866), który zdobył 

tytuł w wieku 21 lat. Pozostał najmłodszym posiadaczem tytułu przez ponad wiek. Naprawdę nazywał 

się Valentine Brown i urodził się w Walentynki. Zmarł na gruźlicę w wieku 29 lat. 

Dilaram’s Mate: najsłynniejsza z kompozycji Shatranj. W starych arabskich rękopisach szlachcic grał w 

szachy i postawił kołkiem swoją ulubioną żonę, Dilaram (beztroski), na jedną z gier. Niestety, dla 

szlachcica gra poszła źle, a porażka wydawała się nieunikniona. Dilaram krzyknęła do swojego 

szlachcica, jak unikać partnera. Powiedziała: „Poświęć swoje dwie wieże, ale nie mnie!” Tak właśnie 

zrobił i wygrał mecz. Oto nowoczesna wersja partnera Dilaram. 

1.Rh8 + Kxh8 2.Sg4 + Kg8 3.Rh8 + Kxh8 4.g7 + Kg8 5.Nh6 mate 

Divorce [Rozwód]: W 1963 roku żona szachisty w Mediolanie złożyła pozew o rozwód, ponieważ miał 

taką obsesję na punkcie szachów, że odmówił pracy i utrzymania dwójki ich dzieci. Sąd orzekł, że pani 

Edvige Ruinstein miała prawo do separacji z mężem. 

Dlugy, Max (1966-): Zwycięzca Mistrza Świata Juniorów z 1985 roku. W 1990 roku został pierwszym 

arcymistrzem, który został wybrany na prezydenta Amerykańskiej Federacji Szachowej. W 1985 roku, 

w wieku 19 lat, awansował do Interzonals, najmłodszego amerykańskiego gracza od czasów Fischera. 

Dos Hermanas 1996: pierwszy w historii turniej kategorii XIX. Kramnik i Topalov zremisowali o pierwsze 

miejsce. 

Down, Nick: Były brytyjski Junior Correspondence Champion. W mistrzostwach British Ladies 

Correspondence Chess Championship 1985-86 Nick Down wszedł jako Miss Leigh Strange i wygrał to 

wydarzenie. Został później złapany i przyznał, że jego oszustwo było żartem, który wymknął się spod 

kontroli. Później został wyrzucony z British Correspondence Chess Association. 

Draw [Remis]: Po raz pierwszy remis liczył pół punktu w Dundee International w 1867 roku. Aż do 1952 

roku USCF Laws of Chess stanowił, że remisy nie mogą być akceptowane za obopólną zgodą, aż do 

wykonania 30 ruchów. 

Drawig Master : pseudonim Carla Schlechtera. Podczas swojej kariery turniejowej rysował połowę 

swoich gier. Jednak tytuł powinien prawdopodobnie trafić do O'Kelly de Galway, który zremisował 

wszystkie swoje dziewięć meczów w Beverwijk w 1957 roku, zremisował siedem z dziewięciu w 

Beverwijk w 1958 roku i wszystkie dziewięć meczów zremisował w Beverwijk w 1959 roku. 

Drawn Games: Do 1867 rozlosowanych gier turniejowych musiało zostać powtórzonych. 

Międzynarodowe zasady gry w szachy z 1929 r. I zasady USCF z 1939 r. Wymagały od graczy wykonania 

co najmniej 30 ruchów przed wyrażeniem zgody na remis. 



Dubaj: gospodarz Olimpiady Szachowej 1986. Holandia, Szwecja, Norwegia, Dania i Wyspy Dziewicze 

Stanów Zjednoczonych zbojkotowały Olimpiadę, ponieważ Izrael został wykluczony. Uczestniczyło w 

nim rekordowe 107 krajów. Poprzedni rekord to Lucerna 1982, która liczyła 91 krajów. 

Duchamp, Marcel (1887-1968): Znany artysta (jeden z twórców dadaizmu, surrealizmu i kubizmu) i 

szachista, który wykorzystywał szachy w wielu swoich obrazach. W 1927 roku jego narzeczona, Lydie, 

skleiła wszystkie jego figury szachowe na szachownicy, ponieważ spędził miesiąc miodowy na nauce 

szachów. Rozwiedli się trzy miesiące później. Grał dla Francji na czterech olimpiadach. Jego trzy 

najbardziej znane obrazy szachowe to: The Chessplayers (1910), Portrait of a Chessplayer (1911) oraz 

King and Queen Surronded by Swift Nudes (1912). 

Duel [Pojedynek]: Maroczy wyzwał kiedyś Nimzovicha na pojedynek pistoletowy pod Bledem, 1931. 

Durao, Joaquim (1938-2015): portugalski szachista; otrzymał tytuł Mistrza Międzynarodowego w 1975 

roku. 13 razy zdobył mistrzostwo Portugalii. 

E 

Edmondson, Ed (1920-1982): były prezydent i dyrektor wykonawczy Amerykańskiej Federacji 

Szachowej. Podczas gry w szachy na plaży Waikiki doznał zawału serca. Trofeum Edmondson trafia do 

zwycięzcy National Open. Przeszedł na emeryturę z Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych jako 

pułkownik podpułkownika, służąc jako nawigator samolotów na tankowcach i bombowcach. 

Edward I (1239-1307): król Anglii. W 1270 r. Grał w szachy przeciwko żołnierzowi w pomieszczeniu z 

dachem pokrytym dachówką. Właśnie opuścił krzesło, gdy nagle w miejscu, w którym siedział, spadł 

ogromny kamień. Jego szwagier Alphonso of Castile zlecił wykonanie jednego z najważniejszych 

manuskryptów na temat szachów. 

EG: Endgame periodyk w języku angielskim poświęcony endgames. 

Egipt: Szachy zostały wprowadzone do Egiptu przez króla Sasan, Khusrau II w 620. 

Einsiedeln Wersety : Najwcześniejsze znane literackie opisy szachów i najwcześniejsze odniesienie do 

szachów w zachodnim dokumencie. Został napisany w X wieku w klasztorze w Einsiedeln w Szwajcarii. 

Jest to 98-liniowy wiersz opisujący szachy. 

Einstein, Albert: Albert Einstein był dobrym przyjacielem mistrza świata w szachach Emanuala Laskera. 

W wywiadzie dla New York Times w 1936 roku Albert powiedział: „Nie gram w żadne gry. Nie ma na to 

czasu. Kiedy przechodzę przez pracę, nie chcę niczego, co wymaga pracy umysłu ”. W późniejszym życiu 

zaczął grać w szachy. 

Eliskases, Eric (1913-1997): austriacki arcymistrz, który pozostał w Argentynie podczas olimpiady 

szachowej po wybuchu II wojny światowej. Tytuł GM otrzymał w 1952 roku. Eliskases pokonał 

Capablankę i Fischera. 

Elo, Arpad (1903-1992): grał w 37 kolejnych mistrzostwach stanu w Wisconsin, od 1933 do 1969, 

zdobywając tytuł 9 razy. Był profesorem fizyki i prezesem Amerykańskiej Federacji Szachowej, zanim 

ta połączyła się i stała się częścią Amerykańskiej Federacji Szachowej. Uważany jest za ojca naukowych 

rankingów szachów. 

Endgame [Gra końcowa]: Maksymalna liczba ruchów potrzebnych do wykonania mata z najgorszej 

możliwej pozycji wyjściowej jest następująca: Wieża i goniec kontra dwóch skoczków - 223; Królowa 

kontra dwóch gońców - 71 ruchów; Hetman i wieża kontra hetman - 67 ruchów; dwaj biskupi kontra 



rycerz – 66 porusza się; Królowa kontra dwóch rycerzy - 63 ruchy; Wieża i goniec kontra wieża - 59 

ruchów. 

Endgame miniature [Miniatura gry końcowej]: Gra końcowa składająca się z nie więcej niż 7 

elementów. 

En passant: po raz pierwszy użyty w XV wieku, ale powszechnie przyjęty dopiero w 1880 roku. 

Eon de Beaumont, Charles D ’(1728–1810): francuski szachista i transwestyta, który był dyplomatą 

Ludwika XV. Kiedyś pokonał Philidora. 

Epigramy: Epigramy to zwięzłe, dowcipne wypowiedzi, które czasami mają znaczenie lub mają 

moralność. Szachy obfitują w fraszki znanych osób i znanych szachistów. Oto kilka przykładów 

szachowych fraszek. 

· „Szachy to dobra kochanka, ale zły mistrz”. - Abrahams 

· „Szachy zawsze będą panem nas wszystkich”. - Alexander Alekhine 

· „Ze wszystkich narkotyków na świecie szachy muszą być najprzyjemniejsze na zawsze”. - Assaic 

· „Posadzenie rycerza w grze na K6 jest gorsze niż zardzewiały gwóźdź w kolanie”. - Efim Bogolyubov 

· „Dobry gracz zawsze ma szczęście”. - Jose Capablanca 

· „Szachiści to szaleńcy o określonej jakości, tacy jak artysta powinien być, a nie jest w ogóle”. - Marcel 

Duchamp 

· „Szachy trzymają swego pana we własnych więzach, wstrząsając umysłem i mózgiem, tak że 

wewnętrzna wolność najsilniejszych musi cierpieć”. - Albert Einstein 

· „Człowiek, który cofnie ruch w szachach, wybierze kieszeń”. - Fenton 

· „Możesz być dobry w szachach tylko wtedy, gdy kochasz tę grę.” - Bobby Fischer 

· „Lubię sprawiać, że się wiją”. - Bobby Fischer 

· „Jeśli wygram, jestem geniuszem. Jeśli nie, to nie. ” - Bobby Fischer 

· „Życie to rodzaj szachów, z walką, rywalizacją, dobrymi i złymi wydarzeniami”. - Benjamin Franklin 

· „Nie możesz grać w szachy, jeśli masz dobre serce”. - francuskie przysłowie 

· „Szachy to morze, w którym może pić komar, a kąpać się słoń”. - przysłowie indyjskie 

· „Często gram ruch, wiem, jak obalić”. - Bent Larsen 

· „Na szachownicy kłamstwa i hipokryzja nie trwają długo”. - Emanuel Lasker 

· „Nie można wygrać w szachy z gracją”. - Milne 

· „Pomóż swoim kawałkom, aby mogły Ci pomóc”. - Paul Morphy 

· „Odosobniony pionek rzuca mrok na całą szachownicę”. - Aron Nimzovich 

· „Pionek jest duszą szachów”. - Philidor 

· „Końcówki pionowe są dla szachów tym, czym puttowanie dla golfa”. - Cecil Purdy 



· „Szachy to głupi sposób, aby przekonać bezczynnych ludzi, że robią coś bardzo sprytnego, kiedy tylko 

marnują swój czas”. - George Bernard Shaw 

· „Szachy są bezwzględne: musisz być przygotowany na zabijanie ludzi”. - Nigel Short 

· „Szachy to zimna kąpiel dla umysłu”. - Sir John Simon 

· „Pomiędzy grą początkową a końcową bogowie umieścili grę środkową”. - Siegbert Tarrasch 

· „Szachy, podobnie jak miłość, jak muzyka, mają moc uszczęśliwiania mężczyzn”. - Tarrasch 

· „Kiedy nie wiesz, co robić, poczekaj, aż przeciwnik wpadnie na pomysł; z pewnością będzie źle ”. – 

Tarrasch 

· „Biały przegrał, ponieważ nie pamiętał prawidłowej kontynuacji i musiał sam wymyślić ruchy.” - 

Tarrasch 

· „Każdy szachista powinien mieć hobby”. - S. Tartakower 

· „Taktyka to wiedzieć, co robić, gdy jest coś do zrobienia; Strategia to wiedzieć, co robić, gdy nie ma 

nic do zrobienia ”. - Tartakower 

· „Wszystkie błędy są tam i czekają na dokonanie”. - Tartakower 

· „Zwycięzcą gry jest ten, kto popełni przedostatni błąd”. - Tartakower 

· „Zawsze lepiej jest poświęcić ludzi przeciwnika”. - Tartakower 

· „Nie ma wyrzutów sumienia jak wyrzuty sumienia w szachach. To przekleństwo na człowieka. W 

szachach nie ma szczęścia ”. - H.G. Wells 

· „Szachy są jak małżeństwo. Nie możesz mieć mata bez szachu. „- Brian Wood 

Erasmusa Liceum: liceum, do którego uczęszczali Bobby Fischer, Walter Browne i Barbra Streisand. 

Barbra uczęszczała na Erasmusa w tym samym czasie co Bobby i kiedyś „się w nim podkochiwała”. 

Bobby rzucił szkołę w wieku 16 lat, mówiąc: „Wszyscy nauczyciele są dupkami”. 

Euwe, Max (1901-1981): Były Prezydent FIDE, który był dwukrotnym mistrzem świata - 1935-37 i przez 

1 dzień w 1947 roku. W 1947 roku Kongres FIDE głosował, że Euwe zostanie mistrzem świata od śmierci 

Alechina. Jednak delegacja radziecka, która dołączyła do FIDE w 1947 r., spóźniła się o jeden dzień na 

to głosowanie. Pojawili się następnego dnia i odebrano im tytuł na rzecz turnieju meczowego. Był 

niegdyś mistrzem Europy w boksie wagi ciężkiej amatorem. Podczas meczu o mistrzostwo świata w 

1948 roku, Euwe nosił rękawiczki podczas grania w swoje mecze. Kiedy zapytano go dlaczego, 

powiedział, że ma na sobie rękawiczki bo ręce psychicznie wywołały w nim ducha walki. 

Evans, Larry (1932- 2010):  W szachy nauczył się od swojego starszego brata w wieku pięciu lat. Jego 

brat zginął później w akcji jako członek załogi bombowca podczas II wojny światowej. Najlepszy gracz 

w blackjacka ze wszystkich arcymistrzów. Mieszkał w Reno w Nevadzie. Pięć razy zdobył mistrzostwo 

USA i cztery razy U.S. Open. W 1951 roku, w wieku 19 lat, był mistrzem U.S. Open, U.S. Closed 

Champion i U.S. Speed Champion. Evans dał kiedyś równoległą wystawę w szpitalu dla obłąkanych, 

wygrywając 39 i przegrywając 1. Kiedy poszedł pogratulować zwycięzcy, zwycięzca powiedział: „Nie 

musisz być szalony, żeby grać w szachy, ale to z pewnością pomaga!” 

Evergreen Gra: nazwa nadana przez Stienitza grze Anderssen-Dufresne, Berlin, 1852, ze względu na jej 

piękno. Adolf Anderssen - Jean Dufresne, Berlin 1852, Evans Gambit 



1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.b4 Gxb4 5.c3 Ba5 6.d4 exd4 7.OO d3 8. Hb3 Hf6 9.e5 Hg6 10.Re1 Ne7 

11.Ba3 b5 12.Hxb5 Wb8 13. Qa4 Gb6 14. Sbd2 Gb7 15.Se4 Hf5 16.Gxd3 Hh5 17.Sf6 +! gxf6 18. exf6 Rg8 

19.Rd1! Hxf3 20.Wxe7! Sxe7 21.Hxd7 + Kxd7 22.Gf5 + Ke8 23.Gd7 + Kd8 24.Gxe7 mat 

Excelsiora Motyw: Pion, który przechodzi z pola początkowego do rangi promocyjnej w 5 kolejnych 

ruchach w trakcie rozwiązania. 

Exchequer, Chancellor of the  [Skarbnik, kanclerz]: brytyjski minister finansów. Tytuł pochodzi od 

wyliczania pieniędzy na szachownicy używanej do gry w szachy. W 1080 Normanowie nazwali swoje 

działy finansowe State l’excheiquier na cześć szachownicy, która była używana jako forma liczydła. 

Egzekutor Berlina: Pseudonim Kurta Richtera. 

Exclamation point [Wykrzyknik]: pierwszy wykrzyknik oznaczający ruch w szachy pojawił się w 

notatkach z gry w Kronice gracza szachowego Stauntona i oznaczał zły ruch. 

Ezra, Abraham (1092-1167): Napisał pierwsze wiersze szachowe w języku hebrajskim w XII wieku. 

F 

Fagan, Mathilda (1850-1931): Zwycięzca turnieju szachowego w Bombaju w Indiach, w którym wzięło 

udział 12 mężczyzn. Wygrała wszystkie swoje mecze. Została zdyskwalifikowana, ponieważ była 

kobietą grającą w klubie, którego członkostwo było ograniczone do mężczyzn. Odwołała się od tej 

decyzji do sądu i wygrała. Została aktywistką emancypacyjną. 

Fahrni, Hans (1874-1939): Pierwszy mistrz, który grał z 100 przeciwnikami jednocześnie. Miało to 

miejsce w 1911 roku w Monachium. Jego wynik to 55 zwycięstw, 39 remisów i 6 porażek w ciągu 

siedmiu i pół godziny. 

Fairy chess  [Szachy wróżki]: znane również jako szachy heterodoks. Niektóre elementy Wróżki 

obejmują nocnych jeźdźców, balony, Vaos, Edgehogs, Fers, Camels, Wazirs, Imitators i Grasshoppers 

Farma: W 1949 roku 125 000 zawodników rywalizowało o mistrzostwo kołchozów ZSRR. 

Father of Modern Chess  [Ojciec współczesnych szachów]: pseudonim Aarona Nimzovicha. 

Ferrantes, Giovanni: redaktor włoskiego miesięcznika szachowego L'Italia Scacchistica przez 46 lat 

(1946-1992). Zmarł w 1995 roku. 

Fers: Średniowieczny typ królowej, który może poruszać się tylko o jeden krok wzdłuż dowolnej ze 

swoich 4 przekątnych i nie ma ruchu ortogonalnego. 

FIDE: Federation Internationale des Eschecs, czyli światowa federacja szachowa, została założona w 

1924 roku przez Pierre'a Vincenta z Francji. Alexandre Rueb był pierwszym prezesem FIDE. 

Piętnastoma krajami założycielskimi były: Argentyna, Belgia, Kanada, Czechosłowacja, Finlandia, 

Francja, Wielka Brytania, Holandia, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwajcaria i 

Jugosławia. Jest 156 krajów, które są członkami, druga co do wielkości organizacja na świecie pod 

względem liczby członków (tylko piłka nożna jest większa). Związek Radziecki dołączył do FIDE w 1947 

roku, ale dopiero po wyrzuceniu z FIDE Hiszpanii, członka-założyciela FIDE. FIDE rozważała kiedyś 

utworzenie funduszu dla emerytowanych i biednych szachistów. 

Field, Ted: Sponsor nowojorskiej części meczu o mistrzostwo świata w 1990 roku Kasparow-Karpow. 

Wyprodukował TRZECH MĘŻCZYZN I DZIECKO, KOKTAJL, SKUTECZNĄ FORTUNĘ i AKCJĘ KLASOWĄ. 

Kupił Panavision za 52,5 miliona dolarów i sprzedał go za 150 milionów dolarów. 



Film: Po raz pierwszy szachy pojawiły się w filmie ze sceny w PIERŚCIEŃ ŻYCZEŃ w 1914 roku. 

Pierwszym filmem, który zajmował się wyłącznie szachami, była „Gorączka szachowa”, szalona w 

Moskwie w 1925 roku, z udziałem Capablanki. 

Fine, Reuben (1914-1993): Jeden z najlepszych szachistów w USA w latach 30. Zajął pierwsze miejsce 

w 23 z 27 ważnych wydarzeń w swojej szachowej karierze. Podczas II wojny światowej był zatrudniony 

przez Marynarkę Wojenną do obliczania, na podstawie prawdopodobieństwa położenia, gdzie mogą 

wynurzyć się okręty podwodne wroga. Był także tłumaczem, który mówił w języku francuskim, 

hiszpańskim, włoskim, holenderskim, jidysz i niemieckim. Później przeprowadził badania nad 

japońskimi atakami Kamikaze. Porzucił szachy, aby zostać psychoanalitykiem. 

Firdausi (934-1020): Jeden z największych poetów perskich. W 1011 roku ukończył wielki poemat „Shah 

-nameh” (Księga Królów), który opowiadał historię szachów. Napisanie tego ogromnego wiersza zajęło 

35 lat i ma 60 000 wierszy. Jest to jedyne źródło przedislamskie, które podaje takie szczegóły, jak nazwy 

figur szachowych. Wiersz został przedstawiony sułtanowi Iranu, który wynagrodził Firdausiego żałosną 

sumą pieniędzy. Firdausi rzucił pieniądze kelnerowi i wyjechał do Afganistanu. 

First-second [Pierwsza-druga]: Po raz pierwszy, gdy Stany Zjednoczone zajęły pierwsze drugie miejsce 

w międzynarodowej imprezie, był Międzynarodowy Turniej Portimao w Portugalii. Larry Evans zajął 

pierwsze miejsce, a za nim Norman Weinstein. 

Fischer, Robert (1943-2008): najmłodszy amerykański mistrz szachowy w historii (14), trzeci 

najmłodszy arcymistrz wszechczasów (15 lat, 6 miesięcy, 1 dzień) i najmłodszy kandydat do mistrzostw 

świata w historii (15). Fischer kiedyś wycofał się z turnieju szachowego, ponieważ w turnieju brała 

udział kobieta (była Lisa Lane i mistrzynią USA). Jego IQ osiągnął ponad 180. Za pokonanie Spasskiego 

w meczu Fischer-Spassky II w Jugosławii w 1992 roku otrzymał 3,65 miliona dolarów. Obecnie mieszka 

w Budapeszcie i nie interesuje się już tradycyjnymi szachami. W 1962 roku chwalił się: „Kobiety są 

słabymi. Mogę dać Knight szansę każdej kobiecie na świecie! ” Jego ocena występów przeciwko 

Larsenowi w 1971 roku wynosiła 3060 po zwycięstwie 6-0. W 1970 roku wygrał Blitz Tournament of 

the Century w Herceg Novi w Jugosławii z wynikiem 19 na 22. Po turnieju odwołał z pamięci ruchy 

wszystkich swoich 22 gier, obejmujących ponad 1000 posunięć. W 1981 roku został aresztowany w 

Pasadenie pod zarzutem napadu na bank. Później opisał ten incydent w książce zatytułowanej „BYŁEM 

MĘCZONY W JAILHOUSE PASADENA. W 1956 roku 13-letni Bobby Fischer pokonał Donalda Byrne'a po 

wspaniałej ofierze hetmana. Ta gra została nazwana „Game of the Century”. 

Donald Byrne - Bobby Fischer, Nowy Jork (Rosenwald), Rd 8, 17 października 1956 Gruenfeld 1.Nf3 Sf6 

2.c4 g6 3.Sc3 Bg7 4.d4 O-O 5.Bf4 d5 6.Hb3 

dxc4 7. Hxc4 c6 8.e4 Nbd7 9. Rd1 Nb6 10. Hc5 Bg4 

11.Gg5 Na4 12.Qa3 [12.Nxa4 Sxe4] 12 ... Sxc3 13.bxc3 

Sxe4! 14.Gxe7 Hb6 15.Gc4 Sxc3 16.Gc5 Wfe8 + 17.Kf1  

17...Be6! 18.Bxb6 Bxc4+ 19.Kg1 Ne2+ 20.Kf1 Nxd4+ 

21.Kg1 Ne2+ 22.Kf1 Nc3+ 23.Kg1 axb6 24.Qb4 Ra4 

25.Qxb6 Nxd1 26.h3 Rxa2 27.Kh2 Nxf2 28.Re1 Rxe1 

29.Qd8+ Bf8 30.Nxe1 Bd5 31.Nf3 Ne4 32.Qb8 b5 33.h4 

h5 34.Ne5 Kg7 35.Kg1 Bc5+ 36.Kf1 [36.Kh1 Ra1+ 



37.Kh2 Bg1+ 38.Kh3 Na7] 36...Ng3+ 37.Ke1 

37...Bb4+ [or 37...Re2+ 38.Kd1 Bb3+ 39.Kc1 Ba3+ 

40.Kb1 Re1 mate] 38.Kd1 Bb3+ 39.Kc1 Ne2+ 40.Kb1 

Nc3+ 41.Kc1 Rc2 mate 0-1 

Fischer Chess Clock [Zegar szachowy Fischera]: ma na celu wyeliminowanie zamieszania w czasie 

poprzez przydzielanie czasu na początku gry i dodawanie minut po każdym ruchu. Zegar został 

opatentowany (# 4,884,255) przez Fischera w 1988 roku i był używany w meczu Fischer-Spassky II w 

Jugosławii. 

Fischerandom Szachy: Bobby Fischer próbuje stworzyć nową odmianę szachów. Wszystkie pionki są 

ustawione normalnie, ale białe figury są tasowane losowo wzdłuż pierwszego rzędu, pod warunkiem, 

że król musi znajdować się między dwiema wieżami. Czarne piony są następnie umieszczane jako 

lustrzane odbicie białych. Obowiązują normalne ruchy roszady. 

Fischer, Regina Wender (1913-1997): Matka Bobby'ego Fischera, który urodził się w Szwajcarii. W 

czasie II wojny światowej pracowała jako nitownica w zakładzie obronnym, została wychowawczynią, 

dyplomowaną pielęgniarką i lekarzem. W latach 1933-1938 studiowała medycynę w Pierwszym 

Moskiewskim Instytucie Medycznym w Związku Radzieckim. Jej dyplom medyczny nie obowiązuje w 

Stanach Zjednoczonych. W 1960 r. Przykuta łańcuchem do bramy Białego Domu, aby zaprotestować 

przeciwko rządowej odmowie wysłania drużyny szachowej do NRD. W 1968 roku, w wieku 55 lat, 

uzyskała dyplom lekarza na Uniwersytecie Friedricha Schillera we wschodnich Niemczech. 

Flaga: urządzenie zamontowane na każdej tarczy zegara szachowego, po raz pierwszy użyte w 1899 

roku. 

Flandrii, hrabia: W 1213 hrabia Flandrii rozgniewał się i pobił żonę po przegranej z nią w szachach. 

Później został wzięty do niewoli. Jego żona mogłaby uzyskać jego uwolnienie, ale nigdy nie wybaczyłaby 

mu bicia. Pozostał więźniem przez 13 lat. 

Flesch, Janos: W 1960 roku rozegrał 52 mecze jednocześnie z zawiązanymi oczami w Budapeszcie - 

rekord świata. 

Flohr, Salo (1917-1998): W 1937 roku Salo Flohr zostało nominowane przez FIDE jako oficjalny 

kandydat do gry w Alekhine na Mistrzostwa Świata. Zaczęto przygotowania do meczu z Alechinem, ale 

plany zostały porzucone, gdy adoptowana ojczyzna Flohra, Czechosłowacja, została przyłączona przez 

Niemcy. Flohr po raz drugi został uchodźcą i wyjechał do Rosji. Został osierocony w czasie I wojny 

światowej i jako dziecko uchodźcy został zabrany do Czech. 9 razy zdobył mistrzostwo Węgier i zagrał 

w 11 olimpiadach dla Węgier. 

Flores, Rodrigo. : Urodził się w 1913 roku w Santiago w Chile. W wieku 12 lat grał w mistrzostwach 

Chile i zajął czwarte miejsce. Trzykrotnie zdobył mistrzostwo Chile. Był zwycięzcą mistrzostw Marshall 

Chess Club w latach 1946-47. 

Fools’ mate [Mat głupca]: Najkrótsza gra kończąca się matem po dwóch ruchach. 1 g4 e6 lub e5 2 f3 

lub f4 Hh4 mate. 

Francja: Pierwsza francuska wzmianka o szachach znajduje się w raporcie z oblężenia Antiochii. Podczas 

pierwszej krucjaty Piotr Pustelnik znalazł tureckiego generała grającego w szachy. W 1110 roku król 

Francji Ludwik VI został schwytany przez angielskiego rycerza, który krzyczy, że król został schwytany. 



Król uniknął krzyku: „Ignorancki i zuchwały rycerzu. Nawet w szachach nie można zabrać króla ”. W 

1962 roku Bobby Dudley wygrał pierwsze zawody we Francji ocenione przez USCF. 

Franklin, Benjamin (1706-1790): Napisał pierwszy artykuł szachowy opublikowany w Ameryce, „Morals 

of Chess”. Franklin napisał go w Londynie w 1779 r. I odtworzył w udoskonalonej wersji w „Columbian 

Magazine” w Filadelfii w 1786 r. W 1791 w Petersburgu ukazało się tłumaczenie z francuskiego 

przedruku. Była to pierwsza książka o szachach wydana w Rosji. Podczas jednej z wizyt we Francji grał 

w szachy z księżną Bourbon. Zrobiła ruch królem obok króla Franklina, a Franklin wspomniał, że był to 

nielegalny ruch. Odpowiedziała: „Nie bierzemy więc królów”. Franklin odpowiedział: „Robimy w 

Ameryce”. Franklin grał w szachy z Thomasem Jeffersonem z równym wynikiem. 

Fredkina Nagroda: nagroda w wysokości 100 000 $ za pierwszy komputer, który wygra mecz od 

arcymistrza. 

Fryderyk Wielki (1740-1786): król pruski i entuzjastyczny szachista, który prowadził korespondencyjną 

grę ze swoim wczesnym nauczycielem Wolterem, prowadzonym przez królewskiego dworzanina 

między Berlinem a Paryżem. 

Frenklakh, Jennie (1980-): szachowa mistrzyni USCF w wieku 16 lat. W 1993 roku zdobyła mistrzostwo 

USA juniorów dla graczy poniżej 13 roku życia i reprezentowała Stany Zjednoczone w czterech światach 

do lat 12, poniżej 14 lat i mistrzostwa do lat 20. 

From Russia With Love: Ian Fleming’s From Russia With Love to powieść o Jamesie Bondzie, która stała 

się drugim filmem z serii o Jamesie Bondzie w 1963 roku. Film otwiera turniej szachowy w którym 

arcymistrz Kronsteen, tajny agent SMERSH, rozgrywa mecz. Pozycja na tablicy jest pobierana z 

rzeczywistej gry. Boris Spassky - David Bronstein, Leningrad (Mistrzostwa ZSRR) 1960, King’s Gambit 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 d5 4. exd5 Bd6 5.Nc3 Ne7 6.d4 

O-O 7.Bd3 Nd7 8.O-O h6 9.Ne4 Sxd5 10.c4 Ne3 

11.Gxe3 fxe3 12.c5 Be7 13.Gc2 Re8 14.Qd3 e2 15.Nd6 

Sf8 16. Sxf7 exf1 = Q + 17. Wxf1 Gf5 [17 ... Kxf7 18.Se5 + 

Kg8 19. Sf6 mat] 18. Hxf5 Hd7 19. Hf4 Gf6 20. S3e5 

He7 21.Gb3 Gxe5 22. Sxe5 Kh7 

23.Qe4 + [23 ... Kh8 24.Wxf8 + Wxf8 25.Sg6 + Kh7 

26.Sxf8 + Kh8 27.Hh7 mat] 1-0 

Frydman, Paulino (1905-1982): czołowy polski zawodnik lat trzydziestych, który reprezentował swój 

kraj na siedmiu olimpiadach. Kiedyś biegał nago po hotelach, krzycząc „ogień”. 

G 

Gambit: zapasy określające potknięcie się po piętach. Ruy Lopez jako pierwszy użył go jako szachowego 

terminu dla pułapek w 1561 roku. Greco wprowadził ten termin do Anglii i Francji w 1623 roku. 

Gambling [Hazard]: Policja dokonała nalotu na turniej szachowy w Cleveland w 1973 roku, aresztowała 

dyrektora turnieju i skonfiskowała zestawy szachowe pod zarzutem zezwolenia na hazard (nagrody 

pieniężne dla zwycięzców) i posiadanie urządzeń do gry (zestawy szachowe). Incydent ten powtórzył 

się w Los Angeles w 1989 roku. L.A.P.D. zastępcy oficerów napadli na nocny turniej szachowy w Dad’s 

Donuts. Wspomniani trzej mężczyźni grali w hazard po znalezieniu 1,50 dolara na stole. Detektywi 



zorganizowali nalot po tym, jak jeden z nich bezskutecznie próbował dołączyć do gry błyskawicznej. 

Następnie detektyw wyciągnął swoją odznakę i powiedział „jesteś aresztowany”, a inni wkroczyli do 

środka. W 1988 roku tajna policja aresztowała szachistę Arkadego Floma w parku w Nowym Jorku po 

tym, jak wygrał znaczny banknot 5 dolarów przeciwko policjant udający robotnika budowlanego 

podczas gry błyskawicznej. Został uwięziony na 3 dni, skonfiskowano mu leki i dostał zawału serca. 

Aresztowanie zostało odrzucone przez sędziego, który powiedział, że szachy to nie hazard, ponieważ 

to gra umiejętności, a nie przypadek. Pięć lat później miasto rozstrzygnęło pozew o bezprawne 

aresztowanie poza sądem na 100 000 dolarów. 

Game of the Century: Gra pomiędzy Donaldem Byrne i Bobbym Fischerem w 1956 roku, kiedy Fischer 

miał 13 lat. 

Gaprindashvili, Nona (1941-): Pierwsza kobieta, która w 1978 roku zdobyła tytuł arcymistrza 

międzynarodowego. Została pierwszą kobietą, która wygrała „męski” turniej szachowy, kiedy 

zremisowała o pierwsze miejsce w Lone Pine w 1977 roku. perfumy nazwane jej imieniem w ZSRR. 

Garcia, Guillermo (1954-1990): Trzykrotny mistrz Kuby, który zajął 2 miejsce w 1988 New York Open. 

Jego nagroda w wysokości 10 000 dolarów została skonfiskowana przez Departament Skarbu, 

powołując się na ustawę Trading With the Enemy Act z 1917 roku, ponieważ był Kubańczykiem. Zginął 

w wypadku samochodowym niedaleko Hawany. 

Gelfand, Boris (1968-): arcymistrz z Białorusi. 

Geller, Yefim (1925-1998): Jeden z 10 najlepszych graczy na świecie od ponad 20 lat. Był 

sześciokrotnym Kandydatem w latach 1953-1971. 

Gens Una Sumas: (Wszyscy jesteśmy jednym ludem). Motto FIDE. 

Gruzja, Rosja: Od 1963 do 1969 Gruzja była miejscem narodzin obu mistrzów świata w szachach 

(Petrosiana i Gaprindashvili). 

Gilbert, Ellen (1837-1900): Prawdopodobnie najsilniejsza kobieta w historii. W 1879 roku rozegrała 

mecz korespondencyjny z jednym z najsilniejszych korespondentów na świecie, George'em Gossipem 

i ogłosiła mata w 21 ruchach i mat w 35 ruchach w swoich dwóch partiach. Była znana jako Królowa 

Szachów. 

Giuoco Piano: Pierwsze znane otwarcie szachowe według rękopisu z Gottingen (1490). 

Gligoric, Svetozar (1923-2012): jugosłowiański arcymistrz, który został jugosłowiańskim sportowcem 

roku w 1959 roku, pierwszy szachista w Jugosławii, który został tak uhonorowany. Uważany jest 

również za jednego z najlepszych bohaterów wojennych Jugosławii i najlepszego arcymistrza grającego 

w piłkę nożną. 

GMA: Stowarzyszenie Grandmasters, założone 16 lutego 1987 roku w Brukseli przez Kasparowa. 

Zorganizował Mistrzostwa Świata, w których 24 najlepszych graczy na świecie zostało zaproszonych do 

rywalizacji o tytuł „Mistrza Świata w turniejach”. 

Goebbels, Paul Joseph (1897-1945): W 1933 roku Goebbels, niemiecki minister propagandy i 

oświecenia, chciał „Wszechniemieckiej ligi szachowej”. Wykluczył wszystkich żydowskich szachistów z 

oficjalnych turniejów niemieckiej ligi szachowej. Goebbels szukał graczy o silnej perswazji narodowych 

socjalistów. Otto Zander, prezes nowej ligi, powiedział, że wszyscy Żydzi zostaną wykluczeni, chyba że 

sprawdzą się na pierwszej linii wojny. 



Golden Knights: Pierwszy pocztowy turniej szachowy Golden Knights rozpoczął się w 1943 roku i wygrał 

go John Staffer. 

Golombek, Harry (1911-1995): Trzykrotny mistrz Wielkiej Brytanii (1947, 1949, 1955). Odznaczony 

Orderem Imperium Brytyjskiego (O.B.E.) w 1966 roku za zasługi w grze w szachy, pierwszej tak 

uhonorowanej. Był pilotem Królewskich Sił Powietrznych podczas II wojny światowej. Reprezentował 

Anglię w 9 olimpiadach. Sędziował 6 meczów mistrzostw świata. 

Gothenburg Trylogia: Potrójna masakra argentyńskiego arcymistrza Najdorfa, Panno i Pilnika przez 

Keresa, Gellera i Spassky'ego w 14 rundzie turnieju Göteborg Interzonal w 1955 roku. 

Gottingen Manuscript: Najwcześniejsza znana praca w całości poświęcona współczesnym szachom. 

Podobno napisane przez Lucenę w 1474 roku. 

Graf, Sonja (1914-1965): Zwycięzca czterech turniejów US Women’s Open i dwóch Closed 

Championships (1957, 1964). Była mistrzynią swoich rodzinnych Niemiec aż do wybuchu II wojny 

światowej. Na olimpiadzie szachowej w Buenos Aires w 1939 roku hitlerowska edykt uniemożliwił jej 

grę w drużynie niemieckiej. Zaczęła grać na wolności pod hasłem „Wolność”. 

Grandmaster {Arcymistrz]: Po raz pierwszy użyty w związku z szachami jako gracz najwyższej klasy w 

1838 r. Tytuł arcymistrza został po raz pierwszy użyty w 1907 r. Na turnieju w Ostendzie. W 1914 roku, 

Mikołaj II, car Rosji, nadał tytuł „arcymistrza szachów” Emanuelowi Laskerowi, Alechinowi, Capablance, 

Tarraschowi i Marshallowi po tym jak zajęli pierwsze 5 miejsc w turnieju w Petersburgu. 

Grasshopper  [Konik polny] : Figurka szachowa Wróżki, która porusza się po liniach królowej, ale kiedy 

napotyka mężczyznę dowolnego koloru wzdłuż jednej z tych linii, musi przeskoczyć nad tym mężczyzną 

na plac obok. Jeśli na tym polu znajduje się przeciwnik, konik polny go pojmuje. 

Great Stone Face: pseudonim Michaiła Botwinnika. 

Greco, Giachino (1600-1634): Najbardziej znany z wędrownych szachów na początku XVII wieku. 

Utrzymywał się ze sprzedaży szachowych manuskryptów otworów i pułapek bogatym mecenasom. 

Został zabrany do Indii Zachodnich przez hiszpańskiego szlachcica, gdzie zmarł, pozostawiając swoją 

fortunę jezuitom. 

Grefe, John (1947-2013): zremisowany po raz pierwszy w szachowych mistrzostwach USA w 1973 w El 

Paso w Teksasie. Swój sukces przypisał całkowitemu oddaniu Guru Maharaj-Ji, 15-letniemu prorokowi 

z Indii. 

Grenada: W 1408 roku książę Yusuf z Grenady został skazany na śmier przez swojego brata, 

Muhammada VII, ale otrzymał ostatnią prośbę - pozwolenie na dokończenie partii szachów. Monarcha 

zmarł, gdy gra była w toku, a jego skazany brat został Yusufem III, królem Grenady. 

Gresser, Gisela (1906-2000): 9-krotna zwyciężczyni mistrzostw USA kobiet. Po raz pierwszy zdobyła 

tytuł w 1944 roku. W wieku 63 lat zdobyła mistrzostwo USA w 1969 roku. Drugie miejsce zajęła 55-

letnia Mona Karff (sześciokrotna była mistrzyni). Była pierwszą kobietą w USA, która uzyskała tytuł 

magistra. 

Grigoriev, Nikolai (1895-1938): radziecki analityk gry końcowej. W 1936 roku francuski magazyn La 

Strategie promował konkurs na koniec gry. Z 12 nagród, które podzielił pierwszą i drugą nagrodę, 

zdobył trzecią, czwartą i piątą nagrodę; podzieliła się 1 i 2 wyróżnieniem oraz otrzymała 3, 4, 5 i 6 

wyróżnienia. 



Groningen 1946: Pierwszy międzynarodowy turniej szachowy po II wojnie światowej. Botwinnik 

wygrał, otrzymując od królowej 1500 guldenów holenderskich i srebrne pudełko papierosów. 

Najlepszemu laureatowi nagrody wręczono obrus. Zdjęcie Wieży Martini w Groningen w srebrnej 

ramie zostało przekazane ostatniemu miejscu. Za wstęp na imprezę zapłaciło 12 000 widzów. Pojawiło 

się 21 zaproszonych graczy, ale tylko 20 mogło zagrać. Turniej nie chciał odrzucić żadnego 

zagranicznego gracza, więc to między Prins i Euwe odpadło. Jeden z rosyjskich graczy obiecał zaprosić 

Prinsa na międzynarodowy turniej, jeśli zrezygnuje. Zgodził się, ale obietnica nigdy nie została 

spełniona. 

Grundy, James (1855-1919): Odpowiedzialny za najbardziej niesławny skandal w historii mistrzostw 

USA. Grundy potrzebował wygranej w ostatniej rundzie, aby zająć pierwsze miejsce na 5. 

Amerykańskim Kongresie Szachowym w 1880 roku. Grundy przekupił swojego przeciwnika, Preston 

Ware'a, 20 dolarów podczas gry, aby przewaga Ware'a przeszła w remis, tak aby Grundy mógł zapewnić 

sobie drugie miejsce. miejsce. Kiedy Ware zgodził się i wziął pieniądze, Grundy oszukał go i zagrał o 

zwycięstwo, które zrobił. 

Gwatemala: W 1986 roku Gwatemala była reprezentowana przez czterech braci o imieniu Juarez na 

olimpiadzie szachowej w Dubaju. Ich kobiecy zespół miał 10-letnią Heidi Cueller, jako członkinię 

zespołu. Była najmłodszą osobą, która grała na olimpiadzie. 

Gulko, Boris (1947-): Były radziecki mistrz (1977), który przez ponad 7 lat próbował wyemigrować ze 

Związku Radzieckiego i ostatecznie pozwolono mu to zrobić w 1986 roku. Rozpoczęli 40-dniowy strajk 

głodowy. Jego żona jest jedną z najsilniejszych szachistek na świecie, Anna Akhsumarova. Dwukrotnie 

zdobyła mistrzostwo ZSRR kobiet i została oszukana po trzecim zwycięstwie w 1982 roku, kiedy wynik 

wygranej gry został odwrócony. Boris odmówił podpisania listu, w którym potępił ucieczkę Wiktora 

Korcznoja w 1979 r. Został aresztowany za demonstracje przed moskiewskim oddziałem 

międzynarodowym w 1982 r. i pobity przez agentów KGB. Odmówiono mu wstępu na turniej, nawet 

jako widz. W 1991 roku Gulko musiał zostać przemycony do Jugosławii, aby w 1991 roku zagrać drugą 

po Irinie Levitinie w Women’s Interzonal. Nie udało mu się zdobyć paszportu od delegacji turniejowej, 

więc przeszmuglowali go z Węgier. Po raz pierwszy zremisował z Judit Polgar w US Open 1998. Jest 

jedyną osobą, która zdobyła mistrzostwo ZSRR i USA. Zdobył mistrzostwo USA w 1994 roku 

Gumpel, Charles (1835-1921): Wynalazca automatyki szachowej „Mephisto”. Był producentem 

sztucznych kończyn. 

Gunsburg, Isidor (1854-1930): Jedyny brytyjski gracz, który kiedykolwiek rozegrał mecz o mistrzostwo 

świata. W latach 1890-1891 Gunsberg grał ze Steinitzem o mistrzostwo świata i przegrał po 4 

zwycięstwach, 9 remisach i 6 przegranych. W 1916 r. Pozwał „Evening News” za zniesławienie, kiedy 

powiedzieli, że jego szachowa kolumna zawiera błędy. Wygrał sprawę po tym, jak brytyjski Sąd 

Najwyższy przyjął stanowisko, że w sprawach szachowych osiem przeoczeń nie spowodowało błędu. 

Gunsberg rozpoczął karierę szachową jako gracz w automacie szachowym Mephisto. 

Gurevich, Ilya (1972-): podstawowy mistrz Stanów Zjednoczonych (1983), mistrz świata do lat 14 

(1985), mistrz USA juniorów (1990) i mistrz świata juniorów (1990). 

Gutmayer, Franz (1857-1937): Napisał książkę o tym, jak zostać mistrzem szachowym, ale sam nigdy 

nim nie został. 

H 

Hajfa, Izrael: Widok olimpiady szachowej z 1976 roku. Libia zaprotestowała i jednocześnie 

zorganizowała własną olimpiadę. ZSRR nie grał, a drużyna Stanów Zjednoczonych wygrała. Była to 



pierwsza olimpiada przeprowadzona w systemie szwajcarskim. Nie było też medali na nagrody zarządu. 

Zamiast tego było wiele nagród, tylko jedna na deskę. Na przykład najlepsza szósta tablica trafiła do 

Kim Commons, która otrzymała kopię MY SIXTY MEMORABLE GAMES Fischera. 

HAL: W filmie 2001: Odyseja kosmiczna komputer HAL gra w szachy Franka Poole'a. HAL mówi: 

„Przepraszam, Frank. Myślę, że przegapiłeś to. Królowa do Biskupa trzeciego, Biskup bierze Królową. 

Knight bierze Bishopa, kolego. Ale HAL ma czarne figury i powinien powiedzieć hetmanowi szóstemu 

gońcowi. A białe mogły uniknąć mata po kilku innych ruchach. Gra w scenariuszu jest prawdziwa 

rozgrywana w Hamburgu w 1913 roku. 

Roesch - Schlage, Hamburg 1913, Ruy Lopez [C77] 

1.e4 e5 2.Nf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ba4 Sf6 5.He2 b5 6.Bb3 Be7 7.c3 OO 8.OO d5 9.exd5 Sxd5 10.Nxe5 Sf4 

11.Qe4 Sxe5 12.Hxa8 [lepiej może be 12.d4 Gb7 13.Hxb7 (lub 13.Hxf4 Sd3 14.Hf5 Wxc1 15.Rxc1 i białe 

są pionkiem w górę) 13 ... Ne2 + 14.Kh1 Sxc1 15.Rxc1 Sd3 16.Rc2 i białe są pionkiem ] 12 ... Hd3 [grożący 

13 ... Ne2 + 14.Kh1 Sg3 + 15.hxg3 Hxf1 + 16.Kh2 Sg4 17.Kh1 Hh1 mate] 13.Gd1 ?? [Białe muszą zagrać 

13.We1, aby przetrwać] 13 ... Bh3! 14. Hxa6 Gxg2 [grożenie 15 ... Hxf1 mat] 15.We1 Hf3! Czarny 

rezygnuje. HAL mówi, że 16.Gxf3 Sxf3 mat, ale białe mogą opóźnić mata o kilka ruchów. Białe mogą 

zagrać 16.h3 lub 16.h4, a po 16 ... Sh3 + 17.Kh2 Sg4 mate. Może dalej uniknąć mata o jeden ruch więcej 

z 16.He6 lub 16.Hh6. Po 16. Qh6 

H gxh6 17.h3 Sxh3 + 18.Kh2 Ne4 mate. 

Hall of Fame, US: US Chess Federation wybór najlepszych amerykańskich szachów. Członkowie to 

Berliner, Benko, Bisguier, Robert Byrne, Jack Collins, Denker, Edmondson, Elo, Larry Evans, Fine, 

Fischer, Gresser, Harkness, Helms, Horowitz, Kashdan, Koltanowski, Loyd, Mackenzie, Marshall, 

Morphy, Palciauskas, Pillsbury , Reinfeld, Reshevsky, Steinitz i Vukcevich. 

Hamburger Schachklub: Najstarszy klub szachowy w Niemczech, założony w 1830 roku. 

Hanauer, Milton (1909-1988): wiceprezes Marshall Chess Club, którego był członkiem przez ponad 60 

lat. 

Handbuch des Schachspiels: Rozpoczęty przez von Bilgaera i ukończony przez von der Lasa, był to 

pierwszy encyklopedyczny opis otwarć szachowych na nowoczesnych liniach. 

Hanken, Jeremy: W 1998 roku grał w 32 turniejach US Open - więcej niż ktokolwiek inny. 

Harris, Walter: pierwszy afroamerykański mistrz. 

Hartston, William (1947-): Bill Hartston zdobył mistrzostwo Wielkiej Brytanii w szachach mężczyzn, a 

jego żona Jana Malypetrova Hartston (1947-) wygrała mistrzostwa Wielkiej Brytanii kobiet w 1974 

roku. Hastings Najstarszy i najdłużej trwający turniej na świecie. Po raz pierwszy odbyła się w 1895 

roku, obecna seria rozpoczęła się w 1920 roku. 

Hawana 1966: W Hawanie odbyła się 17. Olimpiada Szachowa. Premier Castro był członkiem Komitetu 

Organizacyjnego i pojawiał się na wielu rundach. Grał między innymi z Petrosianem i Fischerem. Każda 

drużyna miała kierowcę i samochód. W konkursie wzięły udział 52 kraje spośród 68 członków FIDE. 

Kuba pokryła koszty powietrza każdej drużyny. Amerykańska drużyna szachowa była pierwszą 

amerykańską drużyną kulturalną, która odwiedziła Kubę od czasu przejęcia władzy przez Castro w 1958 

roku. Pierwsze miejsce zajął ZSRR, a następnie Stany Zjednoczone. Między Węgrami a Jugosławią 

doszło do remisu. Sędziowie zdecydowali się przyznać Węgrom brązowy medal, ale ich obliczenia tie-



breaka były błędne. Jugosławia powinna była otrzymać brązowy medal i nigdy nie zostało to 

naprawione. Na zakończenie Olimpiady odbyła się symultaniczna ekspozycja 6480 tablic. 

Hawthorne Chess Club: klub szachowy Jacka Collinsa, który trenował Fischera, braci Byrne, Lombardię, 

Materę i Weinsteina. 

Hayes, Rea: Zwycięzca pierwszego turnieju US Senior Open, który odbył się w 1981 roku. 

Hazeltine, Milton (1824-1907): felietonista gazety szachowej pod koniec 19 wieku. Był pierwszą osobą, 

która pominęła „do” w zarejestrowanych ruchach - zmieniając „P do K4” w „P-K4”. 

Heidelburg: miejsce pierwszego znanego turnieju szachowego w 1467 roku. 

Helms, Herman (1870-1963): pierwszy dziekan amerykańskich szachów. Pisał szachy przez 62 lata, od 

1893 do 1955 roku w „Brooklyn Daily Eagle”. Wydawał „The American Chess Bulletin” od 1904 do 1963 

roku, przez okres 59 lat. Zmarł na Brooklynie w wieku 93 lat. Odegrał kluczową rolę w skierowaniu 

Bobby'ego Fischera do Brooklyn Chess Club. 

Helpmate: Problem, w którym białe i czarne współpracują, aby znaleźć najkrótszego matkę. 

Helsinki 1952: Miejsce dziesiątej olimpiady szachowej i pierwszy udział Sowietów, którzy wygrali. 

Henley, Ron (1956-): amerykański arcymistrz z Houston w Teksasie. Jest jedynym Amerykaninem 

wybranym jako drugi po radzieckim graczu. Służył jako drugi za Anatolijem Karpowem w meczu o 

mistrzostwo świata w 1990 roku. Ron zdobył tytuł GM w 1982 roku. Jest członkiem American Stock 

Exchange. 

Henryk I (1068-1135): król Anglii, który w 1106 roku więził swojego brata Ryszarda, księcia Normandii, 

w zamku Cardiff na 28 lat. Jedynym zajęciem Richarda była gra w szachy. 

Heritage tournament [Turniej dziedzictwa]: turniej szachowy organizowany przez 25 lat lub dłużej. 

Hero of Hastings [Bohater z Hastings]: pseudonim Henry'ego Pillsbury'ego, który był nieoczekiwanym 

zwycięzcą turnieju Hastings 1895. 

HIARCS: System szachów o wyższej inteligencji z automatyczną reakcją. HIARCS 6.0 to najsilniejszy na 

świecie mikrokomputerowy program szachowy z oceną Elo 2587. W kwietniu 1997 roku pokonał 4: 2 

FIDE International Master Deen Hegott w 6 meczach. Był to pierwszy przypadek w historii, kiedy 

mikroprocesorowy program szachowy pokonał utytułowanego FIDE IM w meczu na kontrolerze czasu 

turnieju. 

Hitech: mistrz komputerowy z 1986 roku w Ameryce Północnej, programowany przez dr Hansa 

Berlinera, formalnego mistrza świata w korespondencji. Przed wygraną XVI North American Computer 

Championship, wygrał turniej mistrzowski w Pittsburghu z oceną wydajności ponad 2400. W 1988 

Hitech wygrał mistrzostwa stanu Pennsylvania State Chess Championship, pokonując w ostatniej 

rundzie International Master Ed Formanek (2485). 

Hoang, Thang Trang: Mistrzyni z Wietnamu, która wygrała Mistrzostwa Świata Dziewcząt w 1998 roku 

w Indiach. 

Hodges, Albert Beauregard (1861-1944): były mistrz USA. Jego pierwszą pracą był ukryty operator 

Ajeeb, Chess Automation. Grał w szachy i warcaby. Zdobył mistrzostwo USA w 1894 roku po pokonaniu 

Jacksona Showaltera. Nigdy nie bronił swojego tytułu. Pillsbury rzucił mu wyzwanie w 1895 roku, ale 

Hodges odmówił z powodów biznesowych. Był jedynym amerykańskim mistrzem, który grał przeciwko 



5 mistrzom świata w szachach przez okres 60 lat. Grał Zukertort, Steinitz, Lasker, Capablanca i Alekhine. 

Zdobył mistrzostwo Manhattan Chess Club i mistrzostwo Nowego Jorku. 

Hodgson, Julian (1963-): Zwycięzca Mistrzostw Wielkiej Brytanii w 1992 roku z rekordem 

wszechczasów wynoszącym 10 na 11 punktów. Był także zwycięzcą British Championship 1991. 

Holland, Kirk: Prawdopodobnie najstarszy aktywny szachista w Stanach Zjednoczonych, który w wieku 

94 lat nadal gra w rankingowych turniejach. 

Hongkong: Drużyna z Hongkongu na Igrzyskach Olimpijskich Studentów w 1974 r. Składała się z pięciu 

braci w wieku od 8 do 18 lat. W 1990 r. Drużyna olimpijska w Hongkongu składała się z czterech graczy 

z czterech różnych krajów. 

Horowitz, Al (1907-1973): wydawca, autor i promotor gry w szachy. Wygrał lub zremisował trzy tytuły 

U.S. Open. Był jednym z założycieli magazynu Chess Review w 1932 roku i autorem ponad 20 książek 

szachowych. 

Hort, Vlatimil (1944-): Jeden z najlepszych arcymistrzów na świecie. W 1984 roku rozegrał 663 mecze 

na równoległej wystawie w ciągu 32 i pół godziny w Porz w Niemczech Zachodnich. W 1977 roku 

rozegrał z 550 przeciwnikami, 201 jednocześnie, i przegrał tylko 10 meczów po 30 godzinach gry na 

Islandii. 

Horwitz, Bernard (1807-1885): urodzony w Niemczech malarz i kompozytor szachowy. W 1862 roku 

wygrał pierwszy turniej kompozycyjny. 

House Resolution 545 [Rezolucja Izby 545]: W 1986 roku Izba Reprezentantów USA przyjęła rezolucję 

Izby 545 jednogłośnie, zgodnie z którą rząd Stanów Zjednoczonych uznaje Bobby'ego Fischera za 

Mistrza świata w szachach. Rezolucja trafiła następnie do Senatu, gdzie została zakwestionowana przez 

senatora Metzenbauma (D-OH) i zmarła w Komisji Sądownictwa Senatu tydzień później. Rezolucja 

została przygotowana przez przedstawiciela Charlesa Pashayana (R-CA). 

Huebner, Robert (1948-): najsilniejszy niemiecki gracz od II wojny światowej. W 1971 roku grał w meczu 

kandydatów z Petrosianem, kiedy popełnił błąd w swoim 7. meczu, zrezygnował i wycofał się z meczu. 

Powiedział, że przeszkadzają mu hałasy uliczne. Petrosian tylko wyłączył swój aparat słuchowy. 

Huebner jest papirologiem i ma doktorat. Jest także światowej klasy graczem w chińskich szachach. 

Hug, Werner (1952-): Mistrz Świata Juniorów w 1971 roku i Mistrz Szwajcarii w 1975 roku. W 1979 

roku ustanowił rekord świata, grając 560 gier jednocześnie, wygrywając 365, remisując 126 i 

przegrywając 49. 

Hund, Barbara (1959-): pierwsza kobieta w Niemczech Zachodnich arcymistrz. Urodziła się 13 dni po 

tym, jak jej matka, Juliane, grała w szachowych mistrzostwach Niemiec. 

Hungarian Petrosian [Węgierski Petrosian]: pseudonim Lajosa Portischa. 

Hunter, Charles: brytyjski mistrz korespondencji w 1961 roku i międzynarodowy mistrz kompozycji 

(1967). Jest również znany jako najszybszy mówca na świecie. 

Huon of Bordeaux: romans napisany około 1200 roku opisujący służącą, która gra w szachy przeciwko 

księżniczce o rękę w małżeństwie. Jeśli przegrywa, traci głowę. W końcu pozwala mu wygrać. 

Hyde, Thomas (1634-1701): autor De Ludis Orientalibus w 1694 roku. Był pierwszą osobą, która bez 

wątpienia udowodniła, że szachy powstały w Indiach. 

I 



ICCA: Międzynarodowe Stowarzyszenie Szachów Komputerowych. Założona w 1977 roku, aby 

reprezentować szachy komputerowe przez organizacje informatyczne. 

IFSB: Internationalen Fernschachbund. Założona w 1928 roku w celu promocji szachów 

korespondencyjnych. 

Islandia: ma największą populację szachową na mieszkańca na świecie. Loteria rządowa pomaga 

finansować turnieje szachowe i piłki ręcznej. Islandia miała 6 arcymistrzów w kraju liczącym zaledwie 

250 000 mieszkańców. 

Iljumzhinov, Kirsan: Prezydent FIDE. Jest także Prezydentem Rosyjskiej Republiki Kałmucji. 

Ilyin-Genevsky, Alexander (1894-1941): Rosyjski mistrz, który musiał dwukrotnie nauczyć się gry. Był 

zagazowany, a następnie wstrząśnięty pociskiem podczas I wojny światowej, która odebrała mu 

pamięć. Wcześniej był mistrzem Genewy, gdzie dodał do swojego nazwiska miasto. Musiał uczyć się 

gry od nowa, zaczynając od tego, jak porusza się każdy element. W liceum był członkiem podziemnej 

organizacji bolszewickiej, co doprowadziło do jego wydalenia. Z zakazem powrotu do żadnej rosyjskiej 

szkoły, wyjechał do Genewy, gdzie wykonywał prace partyjne dla Lenina. Podczas rewolucji 

październikowej i rosyjskiej wojny domowej był szefem moskiewskich rezerwistów. W 1920 r. 

Zorganizował pierwsze szachowe mistrzostwa ZSRR. Pierwsze mistrzostwa ZSRR zdobył w 1927 r. W 

1941 r., Próbując uciec z Leningradu na barce z dziesiątkami innych pasażerów, Niemcy zbombardowali 

barkę. Aleksander był jedynym zabitym. 

Immortal Draw: Gra pomiędzy Carlem Hamppe i Philippem Meitnerem 

Immortal Game Nazwa nadana przez Falkbeera grze Anderssen-Kieseritzky, Londyn, 1851. 

Adolf Anderssen - Lionel Kieseritzky, Londyn 1851, „King’s Gambit Accepted”. 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Gc4 Hh4 + 4.Kf1 b5 5.Gxb5 Sf6 6.Sf3 Hh6 7.d3 Sh5 8.Nh4 Hg5 9.Sf5 c6 10.g4 Sf6 

11.Rg1 cxb5 12.h4 Hg6 13. h5 Hg5 14 Hf3 Sg8 15.Gxf4 Hf6 16.Sc3 Gc5 17. Sd5! Hxb2 18.Bd6! Gxg1 19.e5 

Hxa1 + 20.Ke2 Na6 21. Sxg7 + Kd8 22.Hf6 +! Sxf6 23.Be7 mat 1-0 

Indie: Szachiści w X wieku obstawiali palce w grze w szachy. Przegrany musiał odciąć sobie palec 

sztyletem i zanurzyć dłoń we wrzącej maści, która przyżegała ranę. 

Indonezja: Olimpiada w 1984 r. Miała odbyć się w Indonezji, ale wycofali swoje wsparcie ze względu 

na zmniejszone dochody z ropy. 

Ingo System: pierwszy system oceny. Został wprowadzony przez Antona Hosslingera w 1948 roku i 

nazwany na cześć jego miejsca urodzenia Inglostadt w Bawarii. 

Innocent Morality [Niewinna moralność]: alegoria napisana w XIII wieku, która pojawiła się w 

rękopisowym zbiorze kazań papieża Innocentego III. Jest to najwcześniejsza znana drukowana 

wzmianka o szachach. Moralność porównuje szachy z życiem, figury przedstawiające różne pozycje 

ludzi w społeczeństwie. 

International Woman Grandmaster: Tytuł stworzony przez FIDE w 1976 roku. Pierwszymi kobietami, 

które otrzymały ten tytuł były Nana Alexandria, Nona Gaprindashvili, Alla Kushnir, Irena Levitina i 

Milunka Lazarevic. 

Iran: jedyny kraj na świecie, który zakazuje gry w szachy. Ajatollah Chomeini zakazał gry, ponieważ 

„szkodzi pamięci i może powodować uszkodzenie mózgu”. Powiedział również, że szachy przyczyniają 



się do mentalności wojennej. Wcześniej Iran, za szacha, był jedynym Arabem  na XXII Olimpiadzie w 

Izraelu. 

Irlandia: W 1958 roku panujący mistrz Irlandii wygrał mecz na olimpiadzie w Monachium, jednak 

Irlandia przegrała mecz 0-4! To dlatego, że mistrz Irlandii Wolfgang Heidenfeld grał w RPA, gdzie 

pokonał Irlandię 4: 0. 

Izrael: W 1982 roku Mistrzostwa Izraela w Szachach zostały przerwane, ponieważ kilku jego 

uczestników zostało powołanych do służby wojskowej w Libanie. Cała izraelska drużyna olimpijska w 

1996 roku urodziła się w Rosji. 

Istambuł: miejsce Olimpiady Szachowej 2000. 

Italia: Włoska Federacja Szachowa odmówiła jednemu ze swoich najlepszych graczy, Stefano Tatai, grę 

we włoskiej drużynie olimpijskiej. Tatai był 44 i siedmiokrotnym mistrzem kraju. Włoska Federacja 

Szachowa chciała, aby reprezentowali Włochy tylko członkowie w wieku 30 lat lub młodsi. Rezultatem 

był bardzo słaby występ na olimpiadzie. Włoskie mistrzostwa z 1980 roku zostały opóźnione do 1981 

roku z powodu trzęsienia ziemi. 

Iwan Groźny (1530-1584): Zapalony szachista, który zginął grając w szachy przeciwko Borysowi 

Godunowowi. Zakazał gry w szachy w Rosji w 1551 roku. 

Iwanczuk, Wasilij (1969-): arcymistrz z Ukrainy. Zwycięzca 1988 New York Open. 

Iwanow, Igor (1947-2005): uciekł ze Związku Radzieckiego. Jego pierwszy mecz na Zachodzie został 

zremisowany po 14 ruchach, myśląc, że jego przeciwnik jest silnym mistrzem. Ranking jego przeciwnika 

został później ustalony na 1651. W 1982 roku, reprezentując Kanadę w Toluca Interzonal, Iwanow 

stracił tytuł arcymistrza i zakwalifikował się do kandydatów o pół punktu. 

Ivins, Walter (1870-1966): emerytowany mistrz, który zmarł w wieku 98 lat, z okresem gry w szachy 85 

lat. 

Ivkov, Boris (1933-): Zwycięzca pierwszych Mistrzostw Świata Juniorów, które odbyły się w Anglii w 

1951 roku. Jest żonaty z byłą „Miss Argentina”. 

J 

J’adoubovic: pseudonim Milana Matulovica. Zrezygnował z przegranego ruchu przeciwko Bilekowi w 

1967 Sousse Inerzonal, mówiąc „j'adoube” po tym, jak cofnął ruch. Udało mu się to. 

Janowski, David (1868-1927): mistrz szachowy i nałogowy hazardzista. W 1901 roku wygrał 

międzynarodowy turniej w Monte Carlo i stracił wszystkie pieniądze z pierwszego miejsca w kasynie 

tego samego wieczoru, kiedy turniej się zakończył. Kierownictwo kasyna musiało kupić jego bilet do 

domu. W innym przypadku oddał swoje pieniądze znajomemu i obiecał, że nie zwróci ich aż do 

zakończenia turnieju szachowego. Jednak pokusa hazardu okazała się zbyt silna i błagał o zwrot 

pieniędzy. Jego przyjaciel odmówił. Janowski był tak wściekły, że pozwał jego przyjaciela. Janowski miał 

mecenasa szachowego, holenderskiego malarza Leo Nardusa, który przez wiele lat wspierał go w 

szachach. Stracił poparcie, gdy Janowski nazwał Nardusa szachowym idiotą, gdy Nardu zasugerował 

alternatywne posunięcie podczas analizy jednej z partii Janowskiego. Janowski zasłynął z narzekań, 

które były alibi, gdy przegrał. Na jednym turnieju wszystkie jego prośby zostały spełnione i na 

pierwszym nie miał na co narzekać. Kiedy przegrał turniej, powiedział: „Pozbawiłeś mnie alibi. Jak 

spodziewałeś się, że zagram dobre szachy? ” Janowski zmarł bez grosza przy duszy  w domu w Hyeres, 

Francja. Zrobiono zrzutkę  aby zapobiec pochowaniu go w grobie biedaka. 



Japonia: Japończycy skonfiskowali książkę szachową podczas II wojny światowej, myśląc, że to kodeks 

wojskowy. Japonia miała zorganizowaną federację szachową dopiero w 1968 roku. Ich pierwszy 

krajowy turniej szachowy odbył się w 1969 roku. 

Jarecki, John (1969-): Pierwsza osoba, która w tym samym roku (1980) wygrała Krajowe Mistrzostwa 

Europy w szachach podstawowych i gimnazjów. 

Jayyash: przywódca buntu w południowej Arabii pod koniec XI wieku. Przebrał się za indiańskiego 

faqira zaproszonego do gry w szachy z wezyrem Zabida w Jemenie. Po wejściu do pałacu wezyra na 

mecz szachowy, pokonał swojego starego wroga. 

Johannesburg 1981: Pierwszy turniej kategorii 16, najsilniejszy, jaki kiedykolwiek odbył się do tej pory. 

Wygrał Ulf Andersson. 

Johner, Hans (1889-1975): Swiss International Master (1950), który zdobył mistrzostwo Szwajcarii 12 

razy od 1908 do 1950. Jego brat zdobył je 6 razy. Hans Johner był kiedyś dyrektorem Orkiestry 

Filharmonii w Zurychu. 

Jones, Ernest (1879-1958): psychoanalityk, który napisał „Problem Paula Morphy'ego”, najsłynniejszy 

przykład pojedynczego studium przypadku w dyscyplinie psychoanalitycznej. Został dostarczony do 

Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w 1930 roku. 

Jefferson, Thomas (1743-1826): Zapalony szachista i kolekcjoner. Zebrał dziesiątki zestawów 

szachowych, kiedy odwiedzał Europę lub wysyłał je do swojego domu w Monticello. W prezencie 

rozdawał także zestawy szachowe. Jego ulubioną książką był traktat Philidora o szachach. Grał każdego 

gościa, który wiedział, jak grać w szachy w swoim domu w Monticello. Jefferson dużo grał Franklina iw 

swoich wspomnieniach powiedział, że był mu równy w grze. Kolejnym z jego przeciwników był James 

Madison. Jefferson odwiedził kiedyś paryski klub szachowy i bardzo szybko przegrał wszystkie partie. 

Powiedział, że nie ma sensu grać w szachy z graczami, którzy każdego wieczoru spędzają kilka godzin 

w klubie szachowym grając w szachy. Jefferson uczył i grał w szachy ze swoimi wnukami w West Lawn 

w Monticello. 

Jolson, Al (1886-1950): Al Jolson założył klub szachowy zwany Knight Riders of the Air, składający się z 

gwiazd radiowych. Al Jolson był pierwszym aktorem filmowym, który wystąpił w pierwszym 

pełnometrażowym, mówiącym obrazie, The Jazz Singer, w 1927 roku. 

Juarez Bracia: Czterech braci, którzy reprezentowali Kostarykę w kilku olimpiadach szachowych. 

Jun, Xie (1971-): Pokonana Maya Chiburdanidze o tytuł mistrza świata kobiet w 1991 roku po 15 

meczach w Manili. Była szóstą kobietą na świecie. Została siódmą mistrzynią świata kobiet i pierwszą z 

Azji. 

K 

Kalish, John (1937- 2001): Kalish zdobył mistrzostwo Okinawy 25 razy z rzędu. 

Kamsky, Gata (1974-): Urodzony na Syberii, Gata Kamsky zdobył mistrzostwo ZSRR juniorów (poniżej 

18 lat) w wieku 12 lat. Gata i ojciec Rustam uciekli ze Związku Radzieckiego po występie w 1989 New 

York International. Został arcymistrzem w wieku 16 lat. Zdobył mistrzostwo Stanów Zjednoczonych w 

1991 roku w wieku 17 lat, najmłodszy od czasu, gdy Fischer wygrał je w latach 1957-58 w wieku 14 lat. 

Kanel, Hans: Szwajcar, który ustanowił światowy błyskawiczny (5-minutowy mecz) rekord ciągłej gry w 

1981 roku po rozegraniu 60 godzin i 39 minut. Rozegrał 420 gier i wykonał 17 286 ruchów. Wygraliśmy 

320 meczów, przegraliśmy 79 i zremisowaliśmy 31. Średnia ocena jego przeciwników wynosiła 2222. 



Rozegrał średnio 7,1 gry na godzinę. Najbardziej znanym przeciwnikiem był Victor Korthnoi, którego 

wygrał 1, zremisował 1 i przegrał 4 mecze. 

Karff, Mona May Ratner (1914-1998): Zagrała w 18 mistrzostwach USA kobiet, wygrywając 7 razy, od 

1938 do 1974 roku. Mówiła płynnie 8 językami i została milionerem grając na giełdzie. Wyszła za mąż 

za swojego kuzyna, ale później rozwiodła się i była romantycznie związana z doktorem Edwardem 

Lakserem. 

Karnamuk: Perski romans napisany w 600. Jest to pierwsze perskie pismo o chatrangu, wczesnej formie 

szachów. 

Karpow, Anatolij (1951-): pierwszy mistrz świata, który zdobył tytuł bez rozegrania meczu w szachy. 

Zdobył tytuł w 1975 roku, kiedy Fischer odmówił obrony tytułu. Anatolij został kandydatem na mistrza 

w wieku 11 lat, mistrzem w wieku 15 lat, międzynarodowym arcymistrzem w wieku 19 lat, a mistrzem 

świata w wieku 24 lat. W 1978 roku otrzymał tytuł Sportowca Roku Związku Radzieckiego i został 

osobiście odznaczony przez prezydenta ent Breshneva. Karpov został mistrzem świata, zanim został 

Mistrzem ZSRR. Jako mistrz świata nigdy nie zdobył gorzej niż 4 miejsce. Żaden radziecki przeciwnik 

nigdy go nie pokonał poza Związkiem Radzieckim. Został pierwszym milionerem grającym w szachy. 

Jest członkiem Najwyższej Radzieckiej Komisji Spraw Zagranicznych i prezesem Radzieckiego Funduszu 

Pokojowego. Jest pierwszym mistrzem świata urodzonym w Azji. Posiada najbardziej kompletną 

kolekcję znaczków pocztowych na temat szachów i specjalizuje się w znaczkach z reprodukcjami 

obrazów. W 1989 r. Ankieta przeprowadzona w BRITISH CHESS MAGAZINE wykazała, że Karpov był 

najnudniejszym graczem świata, a za nim Sammy Reshevsky. Praca dyplomowa Karpowa na 

Uniwersytecie Państwowym w Leningradzie nosiła tytuł: „Czas wolny i jego znaczenie gospodarcze w 

czasach socjalizmu”. Nie ma wzmianki o szachach. 

Kashdan, Isaac (1905-1985): Założył PRZEGLĄD SZACHÓW w 1933 roku. Kiedyś pojawił się w filmie 

Groucho Marxa „You Bet Your Life” i Groucho nazwał go „Mr. Ash Can ”przez cały występ. Założył 

CHESS REVIEW w 1933 roku. 

Kasparow, Garry (1963-): Pierwotnie nazywał się Weinstein. Został arcymistrzem w wieku 17 lat, 

najmłodszym sowieckim mistrzem w wieku 18 lat i najmłodszym mistrzem świata w wieku 22 lat i 210 

dni. W swoim pierwszym międzynarodowym turnieju, Baku 1979, przekroczył normę arcymistrzowską 

i zajął pierwsze miejsce jako gracz bez oceny. Jego pierwszy ranking FIDE wynosił 2500. Został mistrzem 

świata juniorów w 1980 roku i współmistrzem ZSRR w 1981. Był pierwszym ZSRR, który zrobił zachodnią 

reklamę. Jego najwyższa ocena wyniosła 2810 po zdobyciu 9 ½ - 1 ½ w turnieju 15 kategorii w 

Belgradzie w 1989 roku. W maju 1997 roku przegrał mecz z komputerem szachowym  DEEP BLUE. 

Kasparow-Karpow Mecze: Po pięciu meczach o mistrzostwo świata Kasparow i Karpow rozegrali 144 

mecze, a Kasparow prowadził w sumie 73-71 (21 zwycięstw, 19 porażek i 104 remisy). 

Kavalek, Lubomir (1943-): Zwycięzca międzynarodowego turnieju reprezentującego Stany 

Zjednoczone, nigdy nie stawiając stopy w USA w tym czasie. 

Keene, Raymond (1948-): brytyjski arcymistrz (1976), autor ponad 100 książek szachowych i 

organizator wielu międzynarodowych meczów szachowych. Za zasługi szachowe w 1985 roku otrzymał 

Order Imperium Brytyjskiego (OBE). W 1971 roku został mistrzem Wielkiej Brytanii. 

Kempelen, Farkas (Wolfgang Von) (1734-1804): Wynalazca pierwszego automatu Turka w 1769 roku. 

Zbudował go wyłącznie w celu rozrywki i tajemnic cesarzowej Austrii Marii Teresy. Przez lata pracował 

nad doskonaleniem hydrauliki, projektując wozy strażackie i pompy hydrauliczne. Ale nikt się nimi nie 

interesował. Wszyscy byli zainteresowani Turkiem. W końcu tak zirytował go ciągły strumień 



odwiedzających, że zdemontował Turka, oświadczając, że został uszkodzony i nie można go już 

wystawiać. W 1783 roku cesarz Józef II nakazał mu ponowne wystawienie Turka. 

Keres, Paul (1916-1975): estoński arcymistrz. Brał udział w niemieckich turniejach podczas II wojny 

światowej. Kiedy Armia Czerwona wyzwoliła kraj, władze sowieckie początkowo planowały wykonanie 

egzekucji Keresa. Botwinnik interweniował, rozmawiając ze Stalinem, a Keres został oszczędzony. W 

1953 roku Paul Keres został pierwszym sportowcem roku w szachach w Związku Radzieckim. W 1962 

roku został estońskim sportowcem roku. Nigdy nie został mistrzem świata, ale pokonał w swojej 

karierze dziewięciu mistrzów świata. Zapytany, dlaczego nigdy nie został mistrzem świata, 

odpowiedział: „Miałem pecha, tak jak mój kraj”. Na swoim pogrzebie w Tallinie w Estonii miał ponad 

100 000 osób. Narodowy Bank Estonii wydał banknot o nominale 5 koron (5 koron) z portretem Paula 

Keresa. Nowo otwarte pliki KGB pokazują, że Sowieci zmuszali go do rzucania grami. Pokazuje również, 

że KGB chciało stracić Keresa za zdradę po przejęciu Estonii przez Związek Radziecki. Mecz turniejowy 

Haga-Moskwa w 1948 roku o mistrzostwo świata spowodował, że Keres przegrał pierwsze 4 mecze z 

Botwinnikiem. Keres był zmuszony rzucić te gry, aby uratować siebie i swoją rodzinę. 

Kholmov, Ratmir (1925-2006): Ten arcymistrz był kiedyś zawieszony na rok w grze turniejowej z 

powodu zachowania niestosownego szachowego mistrza (był pijany). 

Kieseritzky, Lionel (1806-1853): regularnie szachowy w Cafe de la Regence w Paryżu, który był mistrzem 

międzynarodowym. Nie był lubiany. Zmarł bez grosza przy duszy i został pochowany w grobie nędzarza. 

Na jego pogrzeb przyszła tylko jedna osoba - kelner w Kawiarni. 

Król i pion kontra król: Istnieje 906,545,760 możliwych pozycji króla i pionka przeciwko królowi. 

King’s Gambit: pierwsza książka o King’s Gambit została opublikowana w 1706 roku przez M. Caze. 

Królewski skok: W XV wieku król mógł przeskoczyć na dowolne trzecie pole w pierwszym ruchu, pod 

warunkiem, że nie wyskoczył z szachów lub nad nimi. Skok króla przetrwał do XVII wieku w Anglii i 

Francji. Przetrwał w Hiszpanii i Portugalii do 1750 roku. W Islandii przetrwał do XIX wieku. Z tego ruchu 

rozwinęła się roszada. 

Knight tour [Turniej rycerski]: liczba możliwych tras rycerskich przekracza 122 miliony. 

Knoppert, Eric: W 1985 Eric Knoppert rozegrał 500 partii 10-minutowych szachów w 68 godzin. 

Kolisch, Ignatz (1837-1889): We wczesnych latach był prywatnym sekretarzem rosyjskiego księcia 

Urusowa. Później stał się wędrownym szachistą. Przeprowadził się do Wiednia i spotkał Alberta 

Rothschilda. Zaangażował się w bankowość, został milionerem i mecenasem szachów. 

Koltanowski, Geroge (1903-2000 ): Dziekan American Chess. Nadal jest redaktorem szachowym w San 

Francisco Chronicle i napisał ponad 18 000 szachowych kolumn. Jest honorowym międzynarodowym 

arcymistrzem, Arbiter Międzynarodowy i były Prezydent Federacji Szachowej Stanów Zjednoczonych. 

W 1937 roku grał jednocześnie z 34 przeciwnikami, z zawiązanymi oczami, wygrywając 24 mecze i 

remisując 10. W 1960 rozegrał 56 kolejnych gier z zawiązanymi oczami z rzędu, wygrywając 50 i 

remisując 6 podczas gali rozgrywanej w San Francisco. wycieczka rycerska. Czterokrotnie zdobył 

mistrzostwo Belgii i był członkiem-założycielem FIDE w 1924 roku. 

Konstantinopolsky, Alexander (1909-1990): Zwycięzca pierwszych mistrzostw korespondencyjnych 

ZSRR. Był jednym z czołowych trenerów w ZSRR w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 

Kopec, Danny (1954-2016): Jeden z czołowych autorytetów w dziedzinie sztucznej inteligencji i jej 

zastosowania w szachach. Posiadał tytuł doktora. w inteligencji maszynowej.  



Korcznoj, Wiktor (1931-2016): czterokrotny mistrz ZSRR, grał w sześciu drużynach olimpijskich ZSRR. 

Na olimpiadzie szachowej w 1970 roku w Skopje w Jugosławii Victor zaspał i przegapił swoją rundę 

przeciwko Hiszpanii przegrany domyślnie. Runda rozpoczęła się o 15:00. Uciekł na Zachód w lipcu 1976 

roku po turnieju w Amsterdamie. Syn Wiktora Korcznoja, Igor, został wysłany na 30 miesięcy do 

syberyjskiego obozu pracy za odmowę służby wojskowej. W 1991 roku Korcznoi otrzymał 

obywatelstwo szwajcarskie po 14 latach pobytu. Wystąpił w ośmiu meczach kandydatów. 

Korn, Walter (1908-1997): redaktor MODERN CHESS OPENINGS (MCO) i pierwszy międzynarodowy 

sędzia FIDE ds. Kompozycji szachowych końcowych w Ameryce Północnej. 

Kotov, Alexander (1913-1981): odznaczony Orderem Lenina za ważny wynalazek dotyczący zaprawy 

murarskiej. 

Kramnik, Vladimir (1975-): Jeden z trzech najwyżej ocenianych szachistów na świecie. W 1991 roku był 

mistrzem świata młodzieży do lat 18. Był zwycięzcą pierwszego „Intel Speed Chess Grand Prix” w 1994 

roku. 

Krush, Irena (1984-): Brała udział w Mistrzostwach USA Kobiet w 1995 roku w wieku 11 lat. To 

najmłodsza zawodniczka, jaka kiedykolwiek brała udział w krajowych szachowych mistrzostwach bez 

ograniczeń wiekowych. W wieku 9 lat pokonała mistrza, najmłodszego, jaki kiedykolwiek pokonał 

mistrza w grze rankingowej. Zdobyła brązowy medal na mistrzostwach świata dziewcząt w 1998 roku, 

które odbyły się w Indiach. Zdobyła Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych Kobiet w 1998 roku. 

Krylenko, Nikolai (1885-1938): Entuzjasta szachów odpowiedzialny za przekonanie rządu radzieckiego 

do poparcia szachów. Był komisarzem wojennym w pierwszym rządzie bolszewickim, następnie 

głównodowodzącym rosyjskich sił zbrojnych, głównym prokuratorem trybunałów rewolucyjnych, a 

później komisarzem sprawiedliwości w ZSRR. Jego szachowym tytułem był przewodniczący Sekcji 

Szachowej Najwyższej Rady Kultury Fizycznej Federalnej Republiki Rosyjskiej, a później sekretarz 

radzieckiej Federacji Szachowej. W 1937 r. Został aresztowany i oskarżony o opóźnianie rozwoju 

szachów, odcinanie go od życia społecznego i politycznego Związku Radzieckiego. Został stracony przez 

Stalina jako wróg ludu. 

Kurajica, Bojan (1947-): Zwycięzca Mistrzostw Świata Juniorów w 1965 roku. Tytuł jest automatycznym 

przyznaniem tytułu International Master, ale on nawet nie był mistrzem. W ten sposób został mistrzem 

międzynarodowym, nigdy nie będąc mistrzem. 

L 

Labourdonnais-MacDonnell Mecz: rozegrano 85 meczów, co stanowi największą liczbę rozegranych 

kolejno gier w warunkach meczowych. Żaden z nich nie znał ani słowa w języku drugiego. 

Labourdonnais spędzał czas plując, przeklinając, śpiewając i śmiejąc się. MacDonnell poświęcił nawet 

półtorej godziny na wykonanie jednego ruchu. 

Lane Hickey, Lisa (1938-): była mistrzyni USA kobiet (1959-62, 1966). Rozegrała 4 mecze w turnieju 

Hastings Reserve w latach 1961-62, po czym wycofała się po jednym remisie, dwóch porażkach i 

odroczonym meczu. Powiedziała, że nie może się skoncentrować, ponieważ „tęskni za domem i jest 

zakochana”. W 1960 roku pojawiła się w „What’s My Line” i na okładce SPORTS ILLUSTRATED. W 1964 

roku otworzyła swój własny klub szachowy Queen Pawn w Nowym Jorku. 

Lange, Max (1832-1899): Wynalazca helpmate w 1865 roku i Ataku Maxa Langego. 

Lanni, Diana: Jedna z dziesięciu najlepszych szachistek w USA. Uciekła z domu, aby uciec od domowego 

zgiełku, pracowała jako tancerka topless i prostytutka. Wzięła udział w turnieju kobiet w Michigan i 



wygrała. Była uzależniona od narkotyków i miała myśli samobójcze i trafiła do Bellevue Hospital w 

Nowym Jorku. W 1980 roku wyszła ze szpitala i trafiła do Chess Center w Nowym Jorku, gdzie znalazła 

pokój i pracę. Od tamtej pory większość czasu spędzała grając w szachy. 

Larsen, Bent (1935-2010): duński arcymistrz, który mieszkał w Buenos Aires. W 1956 roku grał na 

pierwszej szachownicy duńskiej drużyny na olimpiadzie szachowej w Moskwie. Grał tak dobrze, że FIDE 

przyznało mu tytuł arcymistrza, nie będąc najpierw mistrzem międzynarodowym. W 1966 roku, kiedy 

Larsen pokonał Gellera w meczu, był to pierwszy raz w meczu, w którym radziecki arcymistrz przegrał 

kiedykolwiek z obcokrajowcem. Bent Larsen był pierwszym GM, który przegrał z komputerem w 

turnieju w 1988 roku. Aby uzupełnić swoje dochody, tłumaczy kryminały na język duński. W 1953 roku 

Larsen całą noc pracował nad odroczonym meczem, aby znaleźć zwycięską linię. Potem próbował 

przespać kilka godzin. Przegrał grę, ponieważ zaspał i nie pojawił się na czas. 

Las Palmas 1996: Najsilniejszy turniej szachowy, jaki kiedykolwiek odbył się. Było to wydarzenie 

kategorii 21 ze średnią oceną 2757. W turnieju wzięło udział 6 najlepszych graczy na świecie: Garry 

Kasparov (2785), Anatoly Karpov (2775), Vladimir Kramnik (2765), Veselin Topalov (2750), 

Viswanathan Anand (2735) i Wasilij Iwanczuk (2730). SuperTorneo odbyło się w Las Palmas na 

Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii w grudniu 1996 roku. Kasparow wygrał to wydarzenie z 3 

zwycięstwami i 7 losowaniami. Anand zajął 2 miejsce. 

Lasa, Baron Tassilo von Heydebrand und der (1818-1899): pruski dyplomata i ambasador, który nigdy 

nie grał w turnieju ani meczu. Jednak w grach pozornych pokonał najlepszych graczy na świecie, w tym 

Staunton, Anderssen i Lowenthal. Mógł być drugim najsilniejszym szachistą na świecie od 1845 do 1855 

roku. W 1843 napisał Handbuch des Schachspiels, pierwszy kompletny przegląd otwarć w jakimkolwiek 

języku. 

Lasker, Edward (1885-1981): został mistrzem międzynarodowym w wieku 75 lat. Edward Lasker zdobył 

mistrzostwo Paryża w 1912 r., Mistrzostwo Londynu w 1914 r., Mistrzostwo Nowego Jorku w 1915, a 

mistrzostwo Chicago w 1916 roku. Edward Lasker ukończył studia z inżynierii mechanicznej i 

elektrycznej. Wynalazł i opatentował laktator do zabezpieczania mleka matki. W wieku 90 lat grał w 

teleksie między Nowym Jorkiem a Londynem. Był siódmym kuzynem Emanuela Laskera.  

Lasker, Emanuel (1868-1941): Lasker przypadkowo zajął pierwsze miejsce we Wrocławiu w 1889 roku. 

Inny zawodnik, potrzebujący remisu lub wygranej o pierwsze miejsce, miał wygraną odroczoną grę. Po 

odroczeniu przegrał. Później odkryto, że jeden z jego pionków został strącony z planszy między 

zapieczętowaniem a wznowieniem gry, co dałoby mu zwycięską przewagę. W rezultacie Lasker, który 

rozważał rezygnację z szachów, wygrał imprezę i tytuł mistrza kraju. Pięć lat później został mistrzem 

świata. Kiedyś próbował hodować gołębie na pokazy drobiu. Próbował przez wiele miesięcy i nie udało 

mu się. Dowiedział się później, że wszystkie gołębie były samcami. W latach 1901–1914 zagrał tylko w 

trzech turniejach. W 1908 roku ożenił się w wieku 48 lat i jednocześnie został mężem, ojcem i 

dziadkiem. Jego żona, kilka lat starsza od niego, była już babcią. Próbował zmienić zasady turnieju dla 

starszego gracza na poziomie międzynarodowym. Zaproponował przerwanie gry po 2 godzinach na 

półgodzinną przerwę. Jego teoria głosiła, że delikatne ćwiczenia lub przemyślenie innych myśli na 

chwilę ożywi starszy mózg. Podczas I wojny światowej zainwestował oszczędności życia w niemieckie 

obligacje wojenne i wszystko stracił. Napisał książkę, w której ogłosił, że Niemcy muszą wygrać I wojnę 

światową, aby ocalić cywilizację. Jego doktorat dysertacja z 1902 roku na temat liczb idealnych stała 

się kamieniem węgielnym algebry XX wieku. Uważał, że jeden z jego przeciwników, Tarrasch, miał 

hipnotyczne moce i chciał grać nim w oddzielnym pomieszczeniu. 



Last Place [Ostatnie miejsce]: Po raz pierwszy zdobywca ostatniego miejsca pokonał obecnego mistrza 

świata w tej samej imprezie w Hanowerze w 1983 roku, kiedy Wolfram Hartman pokonał Karpowa. 

Ten sam los spotkał Karpowa, który zajął ostatnie miejsce Torre w Londynie w 1984 roku. 

Laucks, Forry (1897-1965): Założyciel i patron klubu szachowego Log Cabin. Upadł i zmarł po 6. rundzie 

US Open w San Juan. 

Leary, Timothy (1920-1996): Użył zestawów szachowych jako wizualnych rekwizytów do 

przygotowania zajęć na Harvardzie, aby uzyskać wpływ LSD. Powiedział: „Życie jest grą w szachy, w 

której gramy”. 

Lee, Edward: W wieku 14 lat pokonał 7 arcymistrzów na jednoczesnych wystawach: Karpowa, 

Korcznoja, Nunna, Speelmana, Ftacnika, Kochieva i Kupreichika. Zremisował także z Korchnoiem i 

Hortem na dwóch innych wystawach. 

Leko, Peter (1979-): Węgier, który stał się najmłodszym International Master na świecie w wieku 12 

lat. W wieku 14 lat i 4 miesięcy, został najmłodszym arcymistrzem w historii. W 1994 roku został 

Mistrzem Świata Juniorów. 

Lemachko, Tatjana (1948-2020): szachistka, która uciekła z bułgarskiej drużyny w przededniu ostatniej 

rundy olimpiady w Lucernie w 1982 roku. Była jedną z ośmiu finalistek mistrzostw świata kobiet w 1983 

roku. 

Lendl, Ivan: gwiazda tenisa i szachista. Jego ojciec, Jiri, był juniorskim mistrzem Czech w szachach. 

Lenin, Włodzimierz (1870-1924): zapalony szachista, który podczas wygnania używał „Karpowa” jako 

jednego ze swoich pseudonimów. 

Levanto, Galwan de: Physician to Pope Boniface VIII. W 1293 r. Przypisał wynalezienie szachów 

filozofowi Justusowi za zreformowanie perskiego tyrana Juvenilisa. 

Levitina, Irina (1954-): była trzykrotną mistrzynią kobiet ZSRR, której nie pozwolono na grę w Interzonal 

Kobiet 1979 w Buenos Aires i na Mistrzostwach Świata Kobiet, ponieważ jej brat wyemigrował 

(legalnie) do Izraela. 

Levy, David (1945-): British International Master, który w 1968 roku postawił 2,500 $, że żaden 

komputer nie może go pokonać do sierpnia 1978. Wygrał zakład od Dona Michiego, Johna 

McCarthy'ego, Seymoura Papperta i Eda Kozdrowickiego. 

Les Eschez Amoureax: Anonimowy francuski wiersz zawierający ponad 30 000 wierszy napisany w 1360 

roku. Opisuje wyimaginowane przygody autora w Ogrodzie Rozkoszy. Spotyka się i gra w szachy z 

kobietą, która jest równie zręczna w grze, jak piękna. 

Lewisa figury szachowe: Najstarsze znane istniejące figury szachowe, wyrzeźbione z kości słoniowej 

morsa. Siedemdziesiąt osiem kawałków zostało znalezionych w kamiennej komorze na piaszczystym 

brzegu na zachodnim wybrzeżu Wyspy Lewis w 1831 roku. Pochodzą one z lat 1150-1170. Kawałki 

zostały odkryte przez chłopa, który znalazł tajemniczą kamienną budowlę zakopaną kilka stóp piasku. 

Kawałki znajdują się w British Museum i National Museum w Edynburgu. Najbardziej uderzającym 

elementem jest wieża, która jest raczej formą pieszego kapitana niż zamku. 

Lewis, Lennox: mistrz boksu wagi ciężkiej WBC, który codziennie gra w szachy podczas treningu. 

Liberzon, Vladimir (1937-1996): radziecki arcymistrz, który wyemigrował do Izraela w 1973 roku. Był 

pierwszym radzieckim arcymistrzem, który wyemigrował do Izraela. Nie był zawodowym szachistą w 



pełnym wymiarze godzin i został przeszkolony jako inżynier elektryk, który pracował dla National 

Electrical Company. 

Libia: miejsce nieoficjalnych igrzysk szachowych w 1976 roku w proteście przeciwko głównej olimpiadie 

szachowej w Hajfie w Izraelu. Zgłosiło się 37 uczestników. Salwador wygrał to. Każdy zespół miał własny 

samochód i kierowcę, a każdy członek zespołu dostawał 8 dolarów dziennie. Czterdzieści osiem krajów 

wysłało swój zespół do Hajfy. Włochy miały zespół na obu igrzyskach olimpijskich. Ich delegat FIDE 

zaproponował, aby USA nie mogły organizować wydarzeń FIDE i uczestniczyć w spotkaniach FIDE, 

ponieważ USA nie wydały wizy delegatowi z Libii. 

Linares, Hiszpania: Miejsce pierwszego w historii turnieju 17 kategorii, ze średnią oceną 2658, w 1991 

roku. Zwycięstwo wygrał Ivanchuk. To był pierwszy turniej od 1981 roku, w którym Kasparowowi nie 

udało się przynajmniej zremisować. 

Literatura: Pierwszym na świecie czasopismem poświęconym wyłącznie literaturze szachowej był 

„Chess Reader” w 1955 roku. 

Liverpool Mercury: Pierwsza angielska gazeta, która opublikowała szachową kolumnę. Kolumna 

pojawiła się po raz pierwszy 9 lipca 1813 r. I zakończyła się 20 sierpnia 1814 r. 

Living chess [Żywe szachy]: pierwsze żywe szachy, w których biorą udział ludzie jako figury szachowe 

zademonstrowano na dworze Karola Młota, frankońskiego władcy Austrazji w 735 roku. 

Lombardy, Bill (1937-2017): Pierwszy Amerykanin, który wygrał oficjalne mistrzostwa świata w 

szachach, wygrywając Mistrzostwa Świata Juniorów w 1957 roku z doskonałym wynikiem 11-0. 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1967 roku przez kardynała Spellmana. 

Londyn 1851: Pierwszy międzynarodowy turniej szachowy w historii. Turniej odbył się w połączeniu z 

Wielką Wystawą Sztuki i Przemysłu w 1851 roku. Organizatorami byli Howard Staunton i St. George’s 

Club. Anderssen zdobył srebrny puchar i 183 funty. Był winien 1/3 swojej wygranej Szenowi po 

prywatnej umowie, że jeśli któryś z nich zdobędzie pierwszą nagrodę, podzieli się nią z drugą. 

Londyn 1927: pierwszy z serii międzynarodowych zawodów drużynowych znanych jako Olimpiady 

Szachowe. Udział wzięło szesnaście krajów, wygrane przez Węgry. 

Longest Games [Najdłuższe partie]: Najdłuższa partia szachów to 269 posunięć (Ivan Nikolic - Goran 

Arsovic, Belgrad 1989), która zakończyła się remisem po 20 godzinach gry. Najdłuższa wygrana gra 

białych to 193 ruchy (Stepak - Mashian, Israeli Championship 1980). Najdłuższa wygrana partia 

czarnych to 161 posunięć (Duras - Janowski, San Sebastion 1911). 

Loranth, Alice (? -1998): Wieloletni kierownik Wydziału Sztuk Pięknych i Zbiorów Specjalnych Biblioteki 

Publicznej w Cleveland. Przez 30 lat kierowała jedną z największych kolekcji szachowych na świecie - 

John G. White Collection. 

Losers [Przegrani]: Najgorszą stratą gracza był Macleod z Kanady, który przegrał 31 meczów w 

nowojorskim systemie podwójnego z każdym w 1889 roku. Płk Moreau przegrał wszystkie 26 meczów 

na turnieju Monte Carlo w 1903 roku. 

Loshinsky, Lev (1913-1976): Uważany za największego z kompozytorów problemowych. Zdobył ponad 

70 nagród za pierwsze miejsca w konkursach kompozytorskich. 

Lowenthal, Johann (1810-1876): Wynalazca tablicy demonstracyjnej w 1857 roku. 



Loyd, Sam (1841-1911): Najsłynniejszy amerykański kompozytor szachowy. Jako 16-latek służył z 

Paulem Morphym jako współpracownik Chess Monthly. Zmodyfikował wschodnią grę planszową i 

spopularyzował ją jako Parcheesi. Był znany jako „The Puzzle King”. Pełnił funkcję prezesa New York 

Chess Club i zorganizował pierwszy międzynarodowy turniej na ziemi amerykańskiej. Skomponował 

około 3000 zadań szachowych. Był właścicielem sieci sklepów muzycznych, a także magikiem i 

brzuchomówcą. 

Lucena, Luis: Autor najstarszej istniejącej drukowanej książki o szachach, REPETICION DE AMORES Y 

ARTE DE AXEDRES, opublikowanej w 1497 roku. Znanych jest tylko 8 kopii. 

Lucerna: Widok na olimpiadę szachową 1982 w Szwajcarii. Ugandyjska drużyna przez pomyłkę 

pojechała do Lugano w Szwajcarii (gdzie odbyła się olimpiada z 1968 roku). 

M 

Mackenzie, Arthur (1861-1905): szachista, który komponował problemy szachowe, gdy był niewidomy. 

Był odpowiedzialny za popularność tej dwusilnikowej na początku XX wieku. Przypadkowo problem 

zgłoszony do turnieju kompozytorskiego był prawie identyczny z innym problemem zgłoszonym przez 

H. Lane'a. Obaj mieli ten sam kluczowy ruch. Większy zbieg okoliczności H. Lane również był ślepy. 

Mackenzie, George (1837-1891): Zwycięzca drugiego, trzeciego i piątego Amerykańskiego Kongresu 

Szachowego. Zdobył 1 miejsce w każdym turnieju amerykańskim, w którym brał udział (13 turniejów i 

7 meczów). Został żołnierzem zawodowym i był kapitanem armii Unii podczas wojny secesyjnej. W 

1869 roku w Nowym Jorku wygrał 82 mecze i przegrał 8 w najdłuższym turnieju mistrzowskim, jaki 

kiedykolwiek odbył się, wygrywając turniej. 

Maelzel, Johann (1772-1838): inżynier mechanik, który kupił Turka od syna Wolfganga von Kempelena. 

Podobno wynalazł metronom i był dobrym przyjacielem Beethovena. Książę Eugeniusz de Beauharnais 

kupił Turka od Maelzela w 1811 r. Za 30 000 franków, a Maelzel przekazał część pieniędzy 

Beethovenowi. W 1817 r. Za tę samą kwotę odkupił Turka od księcia. Księciu nie przekazano żadnej 

gotówki, ale Maelzel miał zapłacić z każdego zysku, jaki mógł osiągnąć. Książę zmarł, ale jego 

spadkobiercy pozwali Maelzela o równowagę. Maelzel uciekł do Ameryki z Turkiem, aby uciec przed 

długami i procesami sądowymi. Maelzel został pochowany na morzu w 1838 roku po śmierci na statku 

płynącym z Kuby do Ameryki. 

Magazyn, Chess: Pierwszym magazynem poświęconym całkowicie szachom był Le Palamede, założony 

przez La Bourdonnais w 1836 roku. Pierwszym angielskim magazynem szachowym, The Philidorian, był 

redagowany przez George'a Walkera w 1838 roku. Najstarszym istniejącym magazynem szachowym 

na świecie jest Deutsche Schachzeitung, założone w 1846 roku. Najdłużej zachowany magazyn 

angielski, British Chess Magazine, powstał w 1881 roku. Pierwszy amerykański magazyn szachowy, The 

Chess Monthly, został opublikowany przez Daniela Fiske w 1857 roku. Pierwszy rosyjski magazyn, 

Shakhmatnyi listok, został opublikowany przez Tchigorina w 1876 roku. 

Makovetz, Gyula (1860-1903): redaktor pierwszego węgierskiego magazynu szachowego, Budapesti 

Sukkezende, od 1889 do 1894. 

Manchester Chess Club: najstarszy szachowy slub w Wielkiej Brytanii, który rozpoczął się 3 września 

1817 roku. 

Manhattan Chess Club: założony w 1882 roku w Nowym Jorku i najstarszy nieprzerwanie działający 

klub szachowy w Ameryce. 



Mannheim Kongres 1914: seria turniejów szachowych w Niemczech, kiedy wybuchła I wojna światowa. 

XIX kongres Niemieckiej Federacji Szachowej rozpoczął się 20 lipca i zakończył 1 sierpnia. Pierwsze 

miejsce zajęło 2000 marek (500 $). Wśród graczy znaleźli się Alekhine, Marshall, Reti, Janowski, 

Spielmann, Tarrasch, Mieses, Duras, Tartakover, Bogoljubov i Vidmar. Wygrał Alekhine (9,5-1,5), a za 

nim Vidmar i Spielmann. Rozegrano tylko 11 z 17 zaplanowanych rund. Frank Marshall uciekł do 

Amsterdamu. Jego bagaż pojawił się w Nowym Jorku wiele lat później, a cała zawartość pozostała 

nienaruszona. Rosyjscy mistrzowie szachów zostają aresztowani, a pula nagród zostaje zmniejszona o 

połowę. Alechin był przetrzymywany na niemieckim komisariacie, a następnie w więzieniu 

wojskowym. Został uznany za niezdolnego do służby wojskowej i zwolniony po 6 tygodniach. Tarrasch 

dowiedział się, że jego syn był zginął w akcji. 

Maratońskie Szachy: W 1983 r. Dwóch kierowców autobusów z Bristolu w Anglii grało w szachy bez 

przerwy przez 200 godzin. Roger Long i Graham Croft rozegrali 189 meczów, a Long wygrał 96 do 93. 

Morals of Chess: Esej o szachach autorstwa Benjamina Franklina, napisany dla Columbian Magazine w 

1786 roku. Uważał szachy za najstarszą i najbardziej uniwersalną grę znaną człowiekowi. 

Marco, Georg (1863-1923): urodzony w Rumunii Austriak o sile arcymistrzowskiej. Był bardzo dużym i 

potężnym człowiekiem. Nazywano go „najsilniejszym” szachistą na świecie ze względu na swoją siłę 

fizyczną. 

Mariotti, Sergio (1946-): pierwszy i jedyny włoski arcymistrz (1974). 

Maroczy, Geza (1870-1951): Inżynier wodociągowy i nauczyciel matematyki, który był jednym z 

najbardziej utytułowanych graczy od 1899 do 1908 roku. Podobno jego duch powrócił w 1985 roku i 

grał z Korcznjem przez szwajcarskie medium. 

Marsylianka Szachy: odmiana szachów wynaleziona w 1925 roku, w której każdy gracz gra po dwa 

ruchy na raz. 

Marshall, Frank (1877-1944): Pierwszy Amerykanin, który pokonał radzieckiego gracza w 

międzynarodowym turnieju (Nowy Jork, 1924). Panował jako mistrz USA przez 30 lat, ale obronił tytuł 

tylko raz, kiedy pokonał Eda Laskera (5-4) w 1923 roku. Był pierwszym mistrzem, który rozegrał ponad 

100 meczów jednocześnie. W 1916 roku zagrał ze 105 zawodnikami w National Press Club w 

Waszyngtonie.Wygrał 82 mecze, przegrał 8, zremisował 15. W 1922 rozegrał 155 meczów jednocześnie 

w Montrealu. Zdobył 126 zwycięstw, 21 remisów i 8 porażek po 7 godzinach gry. Tydzień później był w 

stanie odtworzyć z pamięci 153 partie. Martwiło go to, że zapomniał o dwóch pozostałych grach. 

Myślał, że traci pamięć. Założył Marshall Chess Club w 1922 roku, aby rywalizować z Manhattan Chess 

Club. Twierdził, że grał co najmniej jedną partię szachów każdego dnia przez 57 lat. W 1904 roku został 

ogłoszony mistrzem USA w szachach, kiedy Pillsbury odmówił z nim meczu z powodu choroby. Pillsbury 

zmarł w 1906 roku. Marshall oficjalnie przyjął tytuł dopiero w 1909 roku, kiedy to wygrał mecz z 

Jacksonem Showalterem, mistrzem przed Pillsbury. Ogłosił przejście na emeryturę w 1936 roku jako 

mistrz USA w szachach. Stepan Levitsky - Frank Marshall, Breslau 1912, French Defense 

1.d4 e6 2.e4 d5 3.Sc3 c5 4.Nf3 Sc6 5.exd5 exd5 6.Be2 Sf6 7.OO Be7 8.Bg5 OO 9.dxc5 Be6 10.Nd4 Gxc5 

11. Sxe6 fxe6 12.Bg4 Qd6 13. Bh3 Rae8 14.Hd2 Gb4 15.Bxf6 Wxf6 16.Rad1 Hc5 17.Qe2 Bxc3 18.bxc3 

Hxc3 19.Rxd5 Nd4 20.Hh5 Ref8 21.Re5 Rh6 22.Hg5 Rxh3 23.Rc5 

23 ... Hg3 !! [24. hxg3 Ne2 mat; 24. fxg3 Ne2 + 25.Kh1 Wxf1 mat; 24. Hxg3 Ne2 + 25.Kh1 Sxg3 + 26.Kg1 

(26.fxg3 Wxf1 mat) 26 ... Sxf1 27.gxh3 Sd2 wygrywa] 0-1 



Martz, Bill (1945-1983): rozegrał 104 mecze z rzędu bez porażki. Uzyskał stopnie naukowe z 

matematyki i prawa, ale nigdy nie praktykował. Był sprzedawcą samochodów. 

Marks, Karol: szachista amator, który w szachy był bardzo biednym przegranym. Kiedy przegrał, wpadła 

w złość i wpadał w furie. 

Mistrz: Najmłodszym graczem, który zdobył tytuł mistrzowski, jest Hikaru Nakamura w 1998 roku w 

wieku 10 lat i 79 dni. Najstarszym graczem, który został mistrzem, był Oscar Shapiro w wieku 74 lat. 

Matanovic, Aleksandar (1930-): jugosłowiański arcymistrz (1955) i redaktor naczelny Chess Informant. 

Trzykrotnie zdobył mistrzostwo Jugosławii. W latach 1990-1994 był wiceprezesem wykonawczym FIDE. 

Mecz: Pierwszym meczem over the board był mecz McDonnell-La Bourdonnais w 1834 roku. Najdłużej 

odbywającym się corocznym meczem jest mecz Oxford-Cambridge, który odbywa się co roku od 1873 

roku. 

Match of the Century: pierwszy mecz ZSRR kontra Reszta Świata, który odbył się w Belgradzie w 1970 

roku. 

Mat: Istnieje 8 różnych sposobów matowania w dwóch ruchach i 355 różnych sposobów matowania w 

trzech ruchach. 

Matematyka i szachy: istnieje 318 979 564 000 sposobów rozgrywania pierwszych czterech ruchów w 

szachach. 

Matylda: Córka Ottona II, która została „wygrana” w wyniku meczu szachowego pomiędzy Ezzo, hrabią 

Palatynu, a jej bratem, Świętym Cesarzem Ottonem III. 

Matulovic, Milan (1935-2013): GM Matulovic z Jugosławii został skazany na 9 miesięcy więzienia za 

zabicie kobiety w wyniku niebezpiecznej jazdy (nie, nie powiedział J'adoube). 

McCormick, Edgar (1914-1991): Uczestnik większej liczby turniejów szachowych U.S. Open niż 

jakakolwiek inna osoba (37 razy). W czasie II wojny światowej był kryptografem. Zdobył Mistrzostwa 

Stanów Zjednoczonych Amatorów w 1961 roku i ponownie w 1990 roku w wieku 75 lat. 

McKenna, Patrick: Obecnie przebywa w celi śmierci w Ely State Prison w Nevadzie za zabicie towarzysza 

z celi więziennej po kłótni o partię szachów. 

McShane, Luke: W wieku 13 lat i dwóch miesięcy został najmłodszym Brytyjczykiem, który uzyskał tytuł 

Mistrza Międzynarodowego w marcu 1997 roku. 

Mechanics Institute: Najstarsze miejsce spotkań szachowych w Stanach Zjednoczonych, założone w 

1854 roku. Dawniej Mercantile Library w San Francisco, nie zostało zarejestrowane jako odrębny klub 

szachowy. W 1906 roku wielkie trzęsienie ziemi w San Francisco zniszczyło budynek. Nowy budynek 

Instytutu Mechaniki powstał dopiero w 1909 roku. W międzyczasie klub szachowy nie istniał. Z tego 

powodu Manhattan Chess Club w Nowym Jorku, założony w 1882 roku, twierdzi, że jest „najstarszym 

klubem szachowym w Ameryce który ciągle istnienieje. 

Mecking, Henrique (1952-): brazylijski arcymistrz. Był mistrzem Brazylii w wieku 13 lat i wygrał 

południowoamerykańską strefę w wieku 14 lat. Podczas meczu swoich kandydatów z Petrosianem 

złożył formalny protest. Oskarżył oficjalnego mistrza świata o kopanie w stół, potrząsanie szachownicą, 

zbyt głośne mieszanie kawy i toczenie monetą na stole. Dwukrotnie podszedł do sędziego, aby 

poskarżyć się, że Petrosian oddycha zbyt głośno. Mecking cofnął się do stołu i wydał własne dźwięki. 



Petrosian odpowiedział, wyłączając aparat słuchowy. Odszedł z szachów w 1978 roku, kiedy nabawił 

się miastenii, wyniszczającej choroby mięśni. Wrócił do szachów w 1991 roku. 

Menchik-Stevenson, Vera (1906-1944): Mistrzyni świata Vera Menchik sześciokrotnie broniła tytułu, 

zdobywając 78 zwycięstw, 4 remisy i tylko 1 porażkę. W 1927 roku wygrała pierwsze mistrzostwa 

świata kobiet w szachach z 10 na 11. W swoich pierwszych mistrzostwach świata zagrała jako Rosjanka, 

następne pięć jako Czeszka, a ostatnie jako Brytyjka. Zmarła w Kent w czerwcu 1944 r. Po tym, jak 

niemiecka rakieta V-1 uderzyła w jej dom, zabijając jej matkę i siostrę, panią Olgę Rubery (światowy 

pretendent w 1935 i 1937 r.). Mąż Very, R.H.S. Stevenson była sekretarzem Brytyjskiej Federacji 

Szachowej, która zmarła w 1943 roku. W chwili śmierci Vera pracowała w redakcji „Chess” jako 

redaktor ds. Gier. 

Menchik Club: zawodnicy, którzy przegrali z Verą Menchik. W latach trzydziestych Albert Becker 

powiedział, że gdyby ktoś przegrał z tą kobietą, zostałby członkiem klubu Menchik. Był pierwszym 

członkiem. Inni członkowie to Max Euwe, Sammy Reshevsky, Mir Sultan Khan, Sir George Thomas, C. 

H. O’D. Alexander, Edgar Colle, Frederick Yates, William Winter, Lajos Steiner, Frederich Saemisch, 

Milner-Barry, Harry Golombek i Jacques Mieses (który przegrał z nią cztery razy w pojedynku). 

Mephisto: Najlepsze z automatyzacji. Był obsługiwany z innego pomieszczenia za pomocą środków 

elektromechanicznych. Wstąpił do County Chess Association w Anglii w 1878 roku i wygrał. 

Operatorem był Gunsberg. Obsługiwał go z piwnicy sali turniejowej. Mephisto został zbudowany przez 

C.G. Gumpel. Mephisto był pokazywany tylko przez 12 miesięcy, a potem zerwał. Podczas gry z 

kobietami uzyskałby wygrywającą pozycję, a następnie przegrał, oferując później uścisk dłoni. 

Mephisto został po raz pierwszy wystawiony w Westminster Aquarium w Londynie w 1876 roku. 

Mephisto Portorose: Jeden z najsilniejszych dostępnych na rynku mikrokomputerów szachowych. W 

1990 roku pokonał Karpowa, Huebnera i Bronsteina na wystawach symultanicznych, wygrał 

mistrzostwa Niemiec Zachodnich w blitzu i zdobył tytuł International Master (IM), zdobywając 7-4 

punkty w Dortmond Open. 

Merado, Marty: W 1998 roku zagrał w 28 US Open z rzędu - rekord. 

Meksyk: W latach trzydziestych XX wieku rząd meksykański zaoferował wszystkim zagranicznym 

mistrzom szachowym nominacje na instruktorów szachowych w armii. Kostich został pułkownikiem. 

Alechine i Capablanca nie zaakceptowali swojej rangi. Ruben Fine i Kashdan zostali porucznikami. 

Mieses, Jacques (1865-1954): Urodził się jako Jakob Mieses, ale zmienił nazwisko, aby brzmiało bardziej 

elegancko. Był pierwszym brytyjskim graczem, który otrzymał tytuł arcymistrza. Kiedy miał 84 lata, 

Jacques rozegrał mecz z holenderskim mistrzem Van Forrestem, który był dwa lata starszy od niego. 

Po wygranej Mieses wstał z zarządu i powiedział: „Młodzież zwyciężyła”. 

Miles, Anthony (1955-2001): Pierwszy urodzony w Anglii gracz, który został arcymistrzem do gry over-

the-board w 1976 roku. Kiedyś pokonał mistrza świata othello we własnej grze. W 1974 roku zdobył 

Mistrzostwa Świata Juniorów w Manili. Otrzymał tytuł Honorowego Master of Arts w dziedzinie 

szachów na Sheffield University. W 1975 roku zgodził się na remis z Reubenem bez żadnego ruchu. To 

był pierwszy raz, kiedy gra została wylosowana w rozgrywkach międzynarodowych bez żadnego ruchu, 

co czyni ją najkrótszą rozegraną partią. 

Milner-Barry, Sir Philip Stuart (1906-1995): angielski gracz International Master wo był jednym z 

brytyjskich łamaczy szyfrów podczas II wojny światowej. Później został podsekretarzem skarbu w 

Anglii. 



Minasjan, Artash: Zwycięzca 58. i ostatnich Mistrzostw ZSRR, które odbyły się w Moskwie w 1991 roku. 

Jego nagrodą był złoty medal i nowy samochód prosto z fabryki „Łada”. Mistrzostwa ZSRR to 11-

rundowy Szwajcar. Udział wzięło dwudziestu siedmiu arcymistrzów i 29 międzynarodowych mistrzów, 

wygranych przez gracza bez tytułu. 

Minckwitz, Johannes (1843-1901): niemiecki mistrz szachowy, który napisał kilka kolumn szachowych, 

czasopism i książek. Rzucił się pod pociąg elektryczny, który odciął mu obie ręce. Zmarł pięć dni później. 

Mir: radziecka stacja kosmiczna, gdzie kosmonauci są zachęcani do zajęć rekreacyjnych. Szachy są 

ulubioną rozrywką orbitalną, ale kosmonauci są zniechęcani do grania przeciwko sobie. Nikt nie chce 

ryzykować stresu psychicznego od zwaśnionych członków załogi. Kosmonauci mogą grać w szachy z 

kontrolerami naziemnymi lub członkami wizytujących załóg. 

Mont-Reynaud, Jordy (1984-): Został mistrzem szachów w wieku 10 lat i 7 miesięcy w 1994 roku. 

Moonraker: powieść o Jamesie Bondzie autorstwa Iana Fleminga, która zawiera odniesienia do Paula 

Morphy'ego. 

Morphy, Paul (1837-1884): Duma i smutek szachów. Wyobraził sobie, że jest prześladowany przez 

krewnych i znalazł się w odosobnieniu. Myślał, że jego jedzenie jest zatrute lub że ktoś chciał go zabić. 

Kiedyś zaatakował osobę na ulicy i wyzywa go na pojedynek na śmierć i życie, aby naprawić 

wyimaginowaną krzywdę. Miał fetysz z damskimi butami. Morphy miał kapelusze i cygara nazwane 

jego imieniem. Był pierwszą postacią sportową, która wydała komercyjne poparcie, kiedy oświadczył, 

że zegarek: „Zbadałem zawartość tego zegarka i stwierdziłem, że jest wykonany w 100% z oryginalnych 

maszyn”. Kiedy przyjechał do Paryża, aby zagrać w Anderssena, chorował na grypę. Jego leczenie 

polegało na podawaniu pijawki. Stracił cztery litry krwi i był zbyt słaby, by opuścić łóżko hotelowe. Więc 

zagrał Anderssena z pokoju hotelowego i wygrał 7-2. Po powrocie do Nowego Jorku powitali go 

Longfellow, Oliver Wendell Holmes, Samuel Morse i John van Buren, syn byłego prezydenta. Van Buren 

opieczętował Morphy'ego jako „szachowego mistrza świata”. Po raz pierwszy użyto tego wyrażenia. 

Jego najsłynniejsza gra była grana w operze z księciem i hrabią. 

Morphy - książę Brunszwiku i hrabia Isouard, Paryż, 1858 Phildor’s Defense 

1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Gg4 4. dxe5 Gxf3 5.Hxf3 dxe5 6.Bc4 Nf6 7.Hb3 Qe7 8.Sc3 [8.Gxf7 + Hxf7 9.Hxb7 

jest prostsze] 8 ... c6 9.Bg5 b5 10.Sxb5 cxb5 11.Bxb5 + Nbd7 12.OOO Rd8 13.Rxd7! Wxd7 14.Rd1 He6 

15.Gxd7 + Sxd7 16.Hb8 + !! Sxb8 17. Rd8 mat 1-0 

Muzułmańskie szachy: Koran zabrania reprodukcji na obrazach animowanych istot, więc muzułmańscy 

szachiści muszą grać w szachy z częściami o stylizowanych formach. 

Mouret, Jacque (1787-1837): Operator Turka od 1819 do 1824. Sprzedał tajemnicę tego, w jaki sposób 

Turek działał, Magazin Pittoresqu w 1834 roku. Było to pierwsze autentyczne objawienie sekretu 

automatu. W 1836 r. Magazyn „Palamede” ponownie opublikował ujawnienia Moureta. Był 

bratankiem Filidora. 

Move [Przenieś]: David Bronstein wykonał swój pierwszy ruch w 50 minut. Herman Steiner spędził 75 

minut nad swoim drugim ruchem. W 1980 roku Mistrz Międzynarodowy spędził 2 godziny i 20 minut 

przed wykonaniem siódmego ruchu. 

Monachium 1936: Uważane za dodatkową Olimpiadę Szachową. Niemiecki Związek Szachowy chciał 

zorganizować olimpiadę jako odpowiednik Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Monachium wybrano, 

ponieważ lokalny klub szachowy obchodził stulecie. Ale ponieważ Niemiecka Federacja Szachowa nie 

była częścią FIDE, impreza nie została uznana za należącą do oficjalnej serii olimpiad. Zgłosiło się 



dwadzieścia dwa kraje i 208 uczestników. Łącznie rozegrano 1680 meczów w tym wydarzeniu drużyn 

z ośmioma graczami i dwoma rezerwami. Węgry wygrały, nie tracąc ani jednego remisu. 

Morderstwo i szachy: W 1960 roku marynarz wdał się w bójkę z widzem w barze w Greenwich Village, 

kiedy widz skrytykował grę w szachy marynarza. Marynarz uderzył widza potłuczoną butelką piwa i 

uderzył w żyłę szyjną. Marynarz został ostatecznie uniewinniony od morderstwa i zamiast tego 

oskarżony o przypadkową śmierć. W 1989 roku radziecki naukowiec zabił innego radzieckiego 

naukowca na Antarktydzie po kłótni w szachy. W 1991 r. Patrick McKenna został skazany na śmierć w 

Nevadzie za zabicie współwięźnia z celi po kłótni o partię szachów. 

Murshed, Niaz (1957-): Wygrał mistrzostwa Bangladeszu w wieku 12 lat i 309 dni, stając się 

najmłodszym zwycięzcą krajowej federacji. Zdobył mistrzostwo Bangladeszu w wieku 13, 14 lat i 15 jak 

również. Później został pierwszym na jedynym arcymistrzem z Bangladeszu w wieku 20 lat. 

MOICH 60 PAMIĘTNYCH GRY: nowoczesny klasyk Bobby'ego Fischera, który prawie nigdy nie został 

opublikowany. W 1964 roku Bobby wycofał swój rękopis, zanim trafił do druku. Musiał wykupić sobie 

wyjście z kontraktu z Simon & Schuster. Martwił się ujawnieniem swojej strategii otwarcia. Pięć lat 

później zaktualizował swoje oryginalne dzieło 52 gier do MY 60 MEMORABLE GAMES i poprosił 

Larry'ego Evansa o współpracę przy książce. Oryginalny tytuł Fischera brzmiał MOJE ŻYCIE W 

SZACHACH, a następnie MOJE PAMIĘTNE GRY - 60 TURNIEJOWYCH WALEK. 

Mityczni wynalazcy szachów: Mityczni wynalazcy szachów to Jafet, Szem, Król Salomon, Lydus i 

Tyrrhenus, Hermes, Arystoteles, Semiramis, Zenobia, Attalus, Palamedes, Kserkses, Szatenscha, 

Ulisses, Diomedes, Adam, Grecy, Rzymianie, Babilończycy, Sami , Egipcjanie, Kastylijczycy, Irlandczycy, 

Walijczycy i Indianie Ameryki Południowej, Islandczycy, Australijscy aborygeni, Chińczycy, Pigmeje, 

Bataki i Meetaks, Jason, Okrągły Stół Rycerzy Króla Artura. 

N 

Najdorf, Miguel (1910-1997): urodzony w Polsce zawodnik, który został w Argentynie po wybuchu II 

wojny światowej i został naturalizowanym obywatelem Argentyny pięć lat później. Zmienił imię z 

Mieczysław na Mendel na Miguel. W 1943 roku rozegrał 40 meczów z zawiązanymi oczami. Następnie 

zagrał jednocześnie z 222 przeciwnikami, wygrywając 202 przeciwników, zremisował 12 i przegrał 8 

gier. W styczniu 1945 roku grał z 45 przeciwnikami z zawiązanymi oczami jednocześnie w Sao Paulo w 

Brazylii. Po 23 godzinach i 30 minutach gry wygrał 39 meczów, zremisował 4 i przegrał 2. 

Nakamura, Hikaru: Najmłodszy mistrz szachowy w wieku 10 lat i 79 dni. Rekord ten osiągnął 26 lutego 

1997 roku w Marshall Chess Club. Poprzedni rekord dla najmłodszego mistrza to Vinay Bhat i Jordy 

Mont-Reynaud. Nakamura był także najmłodszym graczem  który pokonał mistrza międzynarodowego, 

pokonując IM Jaya Bonina. 

Napier, William (1881-1952): urodzony w Anglii zawodnik, który zdobył mistrzostwo Wielkiej Brytanii 

w 1904 roku. Ożenił się z siostrzenicą Pillsbury'ego. 

Napoleon (1769-1821): zagrał Turka w 1806 roku w Berlinie. Kiedy przegrał, strącił wszystkie pionki z 

planszy i krzyknął „Bagatelle”, po czym wypadł z pokoju. Kiedy Napoleon umarł, chciał, żeby jego serce 

wyciąć i umieścić w stole szachowym. 

National Chess Centre: Największy klub szachowy w Londynie, liczący ponad 700 członków, do czasu 

zbombardowania go przez Niemców w 1940 roku. 

National Elementary Championship: W 1992 National Elementary Championship, które odbyło się w 

Knoxville, Tennessee, zgromadziło rekordową liczbę 1201 uczestników, dając rekordowe 375 trofeów. 



National Scholastics: Pierwsze krajowe mistrzostwa szkół średnich rozpoczęły się w 1969 roku. 

Pierwsze krajowe gimnazjum rozpoczęło się w 1973 roku. Pierwsza krajowa szkoła podstawowa 

rozpoczęła się w 1976 roku. 

Neale, Joseph: pracownik poczty, który został zwolniony z pracy w niepełnym wymiarze godzin jako 

trener szachowy w centrum społeczności w Riverside w Kalifornii w 1994 roku. Swoją urazę złożył w 

ratuszu, gdzie zastrzelił burmistrza, dwóch członków Rady i trzech policjanci. Żaden ze strzałów nie był 

śmiertelny. 

Negyesy, Gyorgy (1893-1992): węgierski mistrz, który zmarł tuż przed swoimi 99. urodzinami. Był 

najdłużej żyjącym mistrzem szachów. 

Neimetdinov, Rashid (1912-): pierwszy mistrz ZSRR w szachach i warcabach. Napisał pierwszą książkę 

o szachach w języku tatarskim. 

New York 1857: znany również jako American Chess Congress, był to pierwszy amerykański turniej 

szachowy, w którym wyłoniono mistrza kraju. Wygrał Paul Morphy z 14 zwycięstwami, 1 porażką i 3 

remisami. 

New York 1869: New York 1859 miał 48 graczy, którzy grali ze sobą dwa razy w systemie każdy z 

każdym. Rozegrano 2256 meczów, największy w historii turniej indywidualny. 

Nowego Jorku Mistrzostwa stanu: najdłużej trwające mistrzostwa stanu w Ameryce, które rozpoczęły 

się w 1878 r. W 1944 r. Mistrzostwa stanu Nowy Jork zostały odwołane, ponieważ IBM, który miał być 

gospodarzem, został poproszony przez rząd Stanów Zjednoczonych o odwołanie wszystkich konwencji 

w celu zmniejszenia obciążenia urządzeń do spuszczania na wojnę. 

Newspaper : Najstarsza wciąż istniejąca kolumna szachowa gazety ukazuje się w The Illustrated London 

News, który po raz pierwszy ukazał się w 1842 roku. 

Niceforos: cesarz Bizancjum, który został wprowadzony do szachów (zatrikon) w 802. Jest to 

najwcześniejszy dowód istnienia szachów wśród Greków. 

Nightrider: Figurka szachowa wróżki, która wykonuje ciągłe skoki skoczka w linii prostej w jednym 

kierunku, aby poruszyć się lub zbić, dopóki nie zostanie zablokowana. 

Nimzovich, Aron (1886-1935): Założyciel hipermodernistycznego ruchu w szachach i autor MY SYSTEM. 

Stał na głowie podczas imprez szachowych i wykonywał ćwiczenia w sali turniejowej. Po przegranej 

partii wskoczył na stół i krzyknął: „Dlaczego muszę przegrać z tym idiotą?” Miał wydrukowane 

wizytówki z napisem „A. Nimzovich: kandydat do mistrzostw świata w szachach i następca tronu świata 

szachów ”. Kiedyś złamał nogę podczas gry w szachy. Okręcił nogę wokół nogi krzesła, a następnie 

wykonując swój ruch, podskoczył, by ze złamaną nogą runąć na podłogę z bólem. 

N.N. : Nescio Nomen, łacińska fraza oznaczająca nieznane imię. Zwyczajowo używano N.N. na imię 

nieznanej osoby. 

Non-stop Szachy: Roger Ling i Graham Croft ustanowili rekord świata w grze non-stop 200 godzin w 

1982 roku. 

Normanów Podbój : wprowadził szachy w  Brytanii w 1066 r. 

Northern Philidor: pseudonim Aleksandra Petroffa. 

Nunn, John (1955-): brytyjski arcymistrz, który wyjechał do Oksfordu w wieku 15 lat, ukończył szkołę w 

wieku 18 lat i uzyskał doktorat z matematyki w wieku 23 lat. Na olimpiadzie w Salonikach w 1984 roku 



otrzymał 3 złote medale: najlepszy wynik na pokładzie 2, najlepsza ocena wydajności na Olimpiadzie i 

zwycięzca konkursu na rozwiązywanie problemów. 

O 

O’Kelly de Galway, Alberic (1911-1980): W 1962 roku został pierwszym arcymistrzem szachów over-

the-board i korespondencyjnych. 

Olafsson, Fridrik (1935-): pierwszy arcymistrz Islandii i były prezydent FIDE (1978-82). Jest sekretarzem 

generalnym islandzkiego parlamentu. W 1955 roku spóźnił się, aby wziąć udział w corocznym turnieju 

Hastings w Anglii. Nie znaleziono dla niego żadnego pokoju, więc pierwszą noc spędził w celi na 

komisariacie w Hastings jako gość miejscowej policji. 

Oldest Recorded Game  [Najstarsza zapisana gra]: Najstarsza zarejestrowana gra pochodzi z rękopisu z 

X wieku. Najstarsza gra zarejestrowana w nowoczesnym stylu rozgrywa się między Francisco de 

Castelliz i Narcisi Vinoles w XV wieku. 

Olimpiady: Pierwsza oficjalna olimpiada rozpoczęła się w Londynie w 1927 r. Wcześniej olimpiada 

odbyła się w Budapeszcie w 1926 r. Na zasadach, w których mogli uczestniczyć tylko amatorzy. Pojawiły 

się tylko cztery drużyny: Węgry, Jugosławia, Rumunia i Niemcy. Pierwsza Olimpiada Kobiet odbyła się 

w 1957 roku. Pierwsze zwycięstwo Stanów Zjednoczonych nad ZSRR miało miejsce w 1984 roku w 

Salonikach w Grecji. Na olimpiadzie w Buenos Aires w 1976 roku członek zespołu z Bliskiego Wschodu 

chciał kupić jedną z dziewcząt pracujących na budowie za 1 milion dolarów. Oferta nie została przyjęta. 

Najstarszym zawodnikiem biorącym udział w olimpiadzie jest 90-letni Gudju na olimpiadzie w 

Salonikach w 1984 roku. Jest jedynym ocalałym z grupy, która utworzyła FIDE i grała na olimpiadzie w 

Paryżu w 1924 roku. Najmłodszą uczestniczką olimpiady była 10-letnia Heidi Cueller z Gwatemali, która 

grała w ich kobiecej drużynie w 1986 roku w Dubaju. 11-letni Schermann z Wysp Dziewiczych grał w 

Siegen w 1970 roku. W 1982 roku 12-letni Kien Tjing-Joe grał w Surinamie. Stany Zjednoczone są 

jedynym krajem, który pokonał ZSRR dwukrotnie w Olimpiadzie Szachowej. W 1992 roku, kiedy rozpadł 

się Związek Radziecki, zamiast jednej drużyny, 12 ze 102 drużyn pochodziło z poprzedniego Związku 

Radzieckiego. Żaden z tych krajów nie zakończył z wynikiem ujemnym, a trzy kraje z byłego Związku 

Radzieckiego zdobyły złoto, srebro i brąz. Pierwszą kobietą, która grała w męskiej drużynie, była Mary 

Gilchrist, która grała dla Szkocji na olimpiadzie w 1937 roku. W 1950 Madame Chade de Silans grała 

dla Francji. W 1994 roku w Moskwie odbyła się olimpiada szachowa, gdzie przestępczość była tak 

poważna, że kapitan macedońskiej drużyny szachowej został okradziony z 7 000 dolarów w banku 

znajdującym się po drugiej stronie ulicy od centrum gry. 

Otwory, liczba możliwych: po jednym ruchu jest 400 różnych możliwych pozycji. Istnieje 72 084 różnych 

możliwych pozycji po dwóch ruchach. Po trzech ruchach jest ponad 9 milionów różnych możliwych 

pozycji. Istnieje ponad 288 miliardów różnych możliwych pozycji po czterech ruchach. Liczba 

odrębnych gier 40-ruchowych jest znacznie większa niż liczba elektronów w obserwowalnym 

wszechświecie. 

Otwarcie orangutana: To otwarcie (1.b4), znane również jako Otwarcie Sokolskiego, otrzymało swoją 

nazwę podczas turnieju w Nowym Jorku w 1924 r., Kiedy arcymistrz Tartakover odwiedził Zoo w Central 

Parku, spotykając orangutana Suzana. Następnego dnia Tartakover zagrał przeciwko 1.b4 Maroczy. 

Oscar: World Chess Oscar został założony w grudniu 1967 roku przez Jordi Puig dla dziennikarzy 

szachowych, którzy wybierali wybitnego gracza roku. 

Oxford: Oxford był pierwszym uniwersytetem, który miał klub szachowy w 1845 roku. W 1873 roku 

Oxford zakwestionował Uniwersytet Cambridge. Co roku grają w szachy i jest to najdłużej odbywający 



się coroczny mecz w szachach. Arcymistrz John Nunn ukończył Oxford w wieku 18 lat. Międzynarodowy 

Mistrz Ken Regan ukończył Oxford. 

P 

Pachman, Ludek (1924-2003): arcymistrz, który został uwięziony w Czechosłowacji po tym, jak otwarcie 

protestował przeciwko sowieckiej okupacji jego ziemi w 1968 roku. Został pobity i złamał czaszkę i 

kręgosłup. 

Paine, Thomas (1737-1809): amerykański rewolucjonista uratowany przez partię szachów. Paine został 

aresztowany za sprzyjanie wygnaniu, a nie egzekucji króla Ludwika XVI i miał zostać zgilotynowany w 

Paryżu w 1794 roku. Jego żona poszła do kawiarni odwiedzanej przez Robespiere'a i pokonała go w 

partii szachów. Robespiere ponownie rzucił jej wyzwanie i obiecał spełnić każde jej życzenie, jeśli 

ponownie go pokona. Znowu wygrała i uratowała życie męża. Tom Paine napisał „Prawa człowieka” i 

„Zdrowy rozsądek”. 

Painting [Malarstwo]: Pierwszym obrazem z motywem szachowym był obraz weneckiego artysty z 

1490 roku. Nazywał się Szachownicy. 

Pałac Młodych Pionierów: radziecka szkoła sportowa dla dzieci z klubem szachowym, którą można 

znaleźć w każdym sowieckim mieście. Tigran Petrosian odbył wczesne szkolenie w Pałacu w Tbilisi, 

Smysłow w Pałacu Moskiewskim, Poługaevsky w Pałacu Kujbyszewa, Karpow w Pałacu Złatousta i 

Kasparowa w Pałacu w Baku. W tych Pioneer Chess Clubs bierze udział ponad 5 milionów dzieci. 

Palamede, Le: pierwsze czasopismo w całości poświęcone szachom, założone przez La Bourdonnais w 

1836 r. Czasopismo zostało nazwane na cześć starożytnego greckiego wynalazcy Palamades, który jest 

jednym z wielu znanych twórców szachów. Magazyn został opuszczony w 1839 r., A następnie pojawił 

się ponownie w latach 1842–1847. 

Palciauskas, Victor (1941-): Zwycięzca 10. Światowych Mistrzostw Korespondencyjnych w 1984 r. Jest 

doktorem fizyki teoretycznej. 

Pan-Am Intercollegiate: najstarsze zawody drużynowe w Ameryce, rozpoczęte w 1946 roku. 

Paryż 1924: Pierwsze światowe zawody drużynowe, organizowane w połączeniu z igrzyskami 

olimpijskimi. Pięćdziesięciu czterech uczestników pochodziło z całego świata. Indywidualnym 

zwycięzcą został Mattison z Łotwy. Zwycięzcą drużyny została Czechosłowacja. Dwaj przedstawiciele 

Rosji byli uchodźcami mieszkającymi w Paryżu. Kanada i Irlandia były reprezentowane tylko przez 

jednego gracza. 

Patzer: Słaby szachista. Od niemieckiego czasownika patzen, zrobić bałagan. 

Pion: Nowy ruch pionkiem, przesuwający się o dwa pola w pierwszym ruchu zamiast o jeden, został po 

raz pierwszy wprowadzony w Hiszpanii w 1280 roku. Rozpoczynanie gry przez wykonanie dwóch 

ruchów pionkiem przed ruchem przeciwnika było powszechne w Niemczech i Holandii aż do XVI wieku. 

i nadal powszechne w Niemczech pod koniec XIX wieku. W niektórych częściach Azji pionki zaczęły na 

3 miejscu zamiast 2. Pionki biją na wprost w szachach chińskich i japońskich. Aż do 1890 r. Pionek po 

osiągnięciu 8. stopnia może pozostać pionkiem. Powiązane prawo stanowiło, że promocją może być 

tylko kawałek, który został schwytany. Jeśli żadna bierka nie została zbita, pionek pozostawał pionkiem 

do momentu zbicia. Steinitz był głównym orędownikiem tego prawa dotyczącego fałszywych pionków. 

Promocja piona: W XV wieku promocja pozwalająca na więcej niż jedną królową była uważana za 

niewłaściwą, ponieważ symbolizowała cudzołóstwo. W Hiszpanii i we Włoszech w XVII wieku pion mógł 



awansować tylko do rangi królowej. We Francji i Niemczech promocja ograniczała się do zagubionego 

elementu. W niektórych krajach gracz może promować pionka na figurę wroga, aby wymusić pat. 

Obecne prawo dotyczące promocji pionków zostało ustanowione w 1851 roku na pierwszym 

międzynarodowym turnieju w 1851 roku. Dopiero w latach siedemdziesiątych XIX wieku można było 

promować pionka i ogłosić go „manekinem” bez uprawnień. 

PBS: Najpopularniejszym programem telewizyjnym PBS był mecz szachowy Fischer-Spassky z 1972 

roku. 

PCA: Profesjonalne Stowarzyszenie Szachowe. 

Perła Zandvoort: nazwa nadana 26. meczowi meczu o mistrzostwo świata pomiędzy Euwe i Alekhine 

w 1935 roku. Mecz został rozegrany w Zandvoort w Holandii. 

Penquite, John: Najwyżej oceniany korespondent USCF z oceną 2933. 

Penrose, Jonathan (1933-): angielski międzynarodowy mistrz, który 10 razy zdobył mistrzostwo 

Wielkiej Brytanii w szachach (1958-63 i 1966-69). Jest jednym z czołowych szachistów 

korespondencyjnych na świecie. Ma doktorat z psychologii, a jego ojciec był wybitnym genetykiem. W 

1970 roku załamał się na olimpiadzie w Siegen z nerwowego napięcia. Potem zwrócił się do szachów 

korespondencyjnych. W wieku 15 lat zdobył British Junior Championship i London Championship w 

1949 roku. 

Percival: romans napisany przez Chrestiena de Troyes. Bohater, Gauvain, zostaje odkryty w 

towarzystwie pewnej kobiety. Używa szachownicy jako tarczy, a pani rzuca szachami w intruzów, gdy 

uciekają. 

Perfect Scores [Doskonałe wyniki]: Miss E. Tramner zdobyła doskonały wynik 11-0 w Mistrzostwach 

Brytyjskich Kobiet w 1949 roku. Pani R. Bruce zdobyła wynik 8-0 w Mistrzostwach Wielkiej Brytanii w 

1951 roku. 

Perlis, Julius (1880-1913): urodzony w Polsce austriacki prawnik i gracz o sile arcymistrzowskiej. Zmarł 

z powodu narażenia w wypadku alpejskim. 

Persja: W 638 Persja została podbita przez islam pod wodzą kalifa Omara. Uważa się, że jest to 

najważniejszy krok w historii szachów, ponieważ gra jest rozpowszechniona na całym świecie. 

Petroff, Alexander (1794-1867): Pierwszy silny gracz wyprodukowany przez Rosję. Był pierwszym 

rosyjskim mistrzem, teoretykiem, szachistą i kompozytorem. 

Petrosian, Tigran (1929-1984): były mistrz świata. W latach 1968-1975 nigdy nie przegrał więcej niż 

jednego meczu w żadnym turnieju. Zremisował ponad połowę swoich wszystkich partii szachów, 

wyższą część niż jakikolwiek inny mistrz świata. Za zwycięstwo w mistrzostwach świata w szachach w 

1966 roku otrzymał niecałe 2000 dolarów. W 1972 roku na olimpiadzie w Skopje przegrał na czas partię 

z Hubnerem, co było jego pierwszą porażką w całej karierze. Kiedy później powiedziano mu, że incydent 

był pokazywany w telewizji, powiedział: „Gdybym wiedział, z pewnością rozbiłbym zegar”. Jego 

pierwszy oficjalny mecz, jaki rozegrał, dotyczył mistrzostw świata, które wygrał pokonując Botwinnika 

w 1963 roku. Kiedy przegrał mecz z Fischerem w 1971 roku, żona Petrosiana zrzuciła winę na jego 

trenera, Alexeya Suetina, i uderzyła go. 

Petrov, Vladimir (1907-1945): czterokrotny mistrz Łotwy. Zmarł w obozie jenieckim. 



Philadelpia [Filadelfia]: W grudniu 1826 roku Maelzel sprowadził Turka do Filadelfii. Podekscytowanie 

wywołane przez tajemniczego Turka przyczyniło się do powstania pierwszego klubu szachowego w 

Filadelfii. Ponad 100 członków zapisało się do klubu szachowego w pierwszym tygodniu. 

Philately [Filatelistyka]: Pierwszy znaczek pocztowy przedstawiający motyw szachowy został wydany w 

Bułgarii w 1947 roku. 

Philidor, Andre (1726-1795): Jego ojciec był królewskim bibliotekarzem muzycznym, który miał 20 

dzieci, częściowo poślubił drugą żonę o ponad 50 lat młodszą od siebie. Andre był dzieckiem z drugiego 

małżeństwa. 

Philidora Dziedzictwo: Powszechny, zduszony wzór kojarzenia polegający na składaniu w ofierze 

królowej i łączeniu się z rycerzem. Stanowisko jest znane od 1400 roku. Nazwa pochodzi od Wstępu do 

historii i nauki o szachach Thomasa Pruena w 1804 roku. Książka zawiera tekst Philidora i stanowisko 

„Sprytne dziedzictwo”. Stało się znane jako Dziedzictwo Filidora w Traktacie o szachach Hoyle'a w 1808 

roku. 

1.Qe6 + Kh8 2.Sf7 + Kg8 3.Nh6 + Kh8 4.Hg8 + Wxg8 5.Nf7 mat. 

Philippines [Filipiny]: Filipińska Federacja Szachowa ma określony strój dla szachistów. Na imprezach 

szachowych zakazali kapci, T-shirtów i kamizelek. Rząd Filipin był gotów zapłacić 5 milionów dolarów 

za mecz Fischera-Karpowa, drugą co do wielkości pulę w historii sportu i największą, jaką kiedykolwiek 

odrzucono. Byli jedynym narodem, który wysłał swoją drużynę na Olimpiadę 1976 w Hajfie i Olimpiadę 

Przeciw Izraelowi w Trypolisie w Libii. 

Phillips, Harold (1874-1967): Prezydent USCF w latach 1950-54, Prezydent Marshall Chess Club, były 

mistrz stanu Nowy Jork i mistrz Manhattan Chess Club. Był dyrektorem organizatorem wielkiego 

Międzynarodowego Turnieju Nowy Jork 1924. Grał w turniejach szachowych od ponad 70 lat. 

Phootograph [Zdjęcie]: Pierwsze znane zdjęcie szachistów wykonał Fox Talbot, ojciec procesu kalotypii, 

w 1843 roku. 

Piece [Bierka]: Znane figury szachowe pochodzą z VIII wieku. Jest to wyrzeźbiony król z indyjskiej figury 

szachowej, ale z arabskim napisem. 

Pillsbury, Harry (1872-1906): Pillsbury dawał jednoczesne wystawy grając 10 szachistów i 10 graczy w 

warcaby, grając w wista. Dostał listę do zapamiętania: Lek przeciwzapalny, periosteum, takadiastase, 

plasmon, ambrosia, Threlkeld, strepococcus, straphylococcus, micrococcus, plasmodium, Mississippi, 

Freiheit, Philadelphia, Cincinnati, lekkoatletyka, brak wojny, Etchenberg, amerykańska, rosyjska, 

filozofia, Piet Potgelter's Rostech, Salamundister's, Salamundsio Nek, Manzinyama, teozofia, 

katechizm i Madjesoomalops. Po kilku minutach był w stanie wyrecytować listę do przodu i do tyłu. 

Następnego dnia mógł sobie przypomnieć tę listę. W 1900 r. Odbył siedmiomiesięczne tournée po 

całym kraju, podczas którego dał ponad 150 wystaw i przebył 40000 mil. Od 1890 do 1900 roku 

Pillsbury pracował na automacie Ajeeb w Nowym Jorku. Pillsbury zmarł na kiłę w 1906 roku w wieku 

34 lat. Był uważany za jednego z 10 najlepszych graczy w warcaby w kraju. 

Play [Gra]: W 1624 roku w teatrze Globe w Anglii ukazała się sztuka Thomasa Middletona pt. Gra w 

szachy. Przedstawienie przedstawiało wybitne postaci polityczne w przebraniu szachów. To również 

satyra na hiszpański ślub księcia Karola. Grał w zapakowane domy przez 9 dni z rzędu. Spektakl 

przerwał protest ambasadora Hiszpanii, którego poprzednik został przedstawiony na scenie jako 

Czarny Rycerz. Władze oskarżyły aktorów i ukarały grzywną, a Middleton poszedł do więzienia. 

Players [Gracze]: Największa liczba graczy w jednym turnieju to 1251 na World Open 1985. 



PLO: Organizacja Wyzwolenia Palestyny jest tymczasowym członkiem FIDE. 

Pocket Set [Zestaw kieszonkowy]: pierwszy zestaw kieszonkowy został opracowany przez Petera 

Rogeta w 1845 roku. 

Polgar, Judith (1976-): Drugi młody wielki arcymistrz w wieku 15 lat, 4 miesiące i 27 dni (Fischer był 

arcymistrzem w wieku 15 lat, 6 miesięcy i 1 dzień po Portoroz Interzonal w 1958 roku). Swoją trzecią i 

ostatnią normę GM osiągnęła zdobywając mistrzostwo Węgier w 1991 roku. W 1986 roku w wieku 9 

lat wygrała nieocenioną sekcję New York Open, wygrywając 7 meczów i zremisując jedną. W wieku 11 

lat otrzymała ocenę 2350. W wieku 12 lat i jeden miesiąc uzyskała tytuł mistrza międzynarodowego - 

młodszy od Fischera lub Kasparowa. W wieku 13 lat była mistrzynią świata do lat 14 dla chłopców i 

najwyżej ocenianą kobietą w FIDE. Jest jedną z 10 najlepszych szachistek na świecie (kobiety lub 

mężczyźni). Wygrała US Open w 1998 roku. 

Polgar, Zsuzsa (1969-): Zwyciężczyni pierwszych Mistrzostw Kadetów Kobiet (poniżej 16 lat) w 1981 

roku. W wieku czterech i pół lat zdobyła mistrzostwo Budapesztu do lat 11. W wieku 12 lat otrzymała 

ocenę ponad 2300 na Węgrzech i 2245 punktów FIDE. W 1987 FIDE przyznało 100 darmowych punktów 

rankingowych każdej kobiecie z wyjątkiem Susan na światowej liście rankingowej. To przewyższyło 

Susan z pierwszego miejsca na drugie, za tytułową radziecką kobietą. Wygrała mistrzostwa świata 

kobiet w lutym 1996 roku, pokonując Xie Jun. 

Porath, Joseph (1909-1996): Międzynarodowy mistrz urodzony w Niemczech i reprezentujący Niemcy 

na olimpiadzie w 1928 roku. W 1934 r. Przeniósł się do Palestyny i 6 razy wygrał mistrzostwa szachowe. 

Pocztowe Opłaty:  W 1947 roku Federacja Szachowa Stanów Zjednoczonych wezwała wszystkich 

szachistów do napisania do swoich kongresmenów, aby zaprotestowali przeciwko ustawie o 

podwyższeniu opłat za korzystanie z kart pocztowych z jednego centa do dwóch centów. USCF 

uważało, że stawki te podniosłyby koszt szachów pocztowych do tego stopnia, że zniechęciłyby do 

praktyki szachów korespondencyjnych. 

Price, Judith Edith (1872-1956): pięciokrotna mistrzyni Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy wystąpiła w 

British Ladies Championship w 1912 roku, zajmując drugie miejsce. Wygrała go w 1948 roku w wieku 

76 lat, najstarszy zawodnik, który kiedykolwiek zdobył mistrzostwo kraju. Była pretendentką do 

mistrzostw świata w szachach kobiet w 1927 i 1933 roku. 

Prisons and chess [Więzienia i szachy]: W 1960 roku Bobby Fischer wygłosił równoległą wystawę w 

więzieniu Rikers Island. Pokonał wszystkich 20 więźniów, a 2400 więźniów oglądało wystawę i grał 

więzienny zespół. W 1971 roku więzień nie wrócił do Western Penitentiary z meczu szachowego na 

Carnegie-Mellon University. Tydzień później drugi więzień uciekł po turnieju szachowym. Naczelnik 

zauważył: „Obawiam się, że nie zostaniemy zaproszeni z powrotem na uniwersytet, jeśli tak będzie 

dalej”. 

Pritchard, Elaine Saunders (1926-2012): brytyjska mistrzyni kobiet i mistrzyni świata do lat 21 kobiet w 

wieku 13 lat. 

Prizes [Nagrody]: Morphy odmówił wydania 300 $ za pierwsze miejsce na pierwszym Kongresie 

Szachowym w Ameryce. Zamiast tego przyjął srebrny dzban, cztery puchary i srebrną tacę. Pokonał 

Stanleya w meczu, dając szanse na pionek i ruch. Morphy przekazał nagrodę w wysokości 100 dolarów 

żonie i dzieciom Stanleya. Na znak wdzięczności nazwała swoją następną córkę Pauline. W Paryżu w 

1867 r. Pierwszą nagrodą był wazon o wartości 5000 franków, podarowany zwycięzcy przez cesarza 

Napoleona III. Dopiero w meczu o mistrzostwo świata Stientiz-Gunsberg w 1890 roku przegrany 

zgarnął część nagrody pieniężnej. Nagrodą za pierwsze miejsce dla zwycięzcy meczu Tarrasch-Mieses 



w 1916 roku był pół funta masła. W tym samym czasie w wielkomiejskiej imprezie zwycięzca otrzymał 

beczkę śledzia schmaltz. Kiedy Fischer wygrał mistrzostwa świata, dostał 250 000 $. Kwota ta 

przekroczyła sumę nagród przyznanych za wszystkie poprzednie 27 meczy o mistrzostwo, które odbyły 

się od 1886 roku. Kiedy Spassky trzy lata wcześniej zdobył mistrzostwo świata, dostał tylko 1400 $. To 

mniej niż pierwszy oficjalny mecz o mistrzostwo świata pomiędzy Steinitzem i Tchigorinem, w którym 

Steinitz otrzymał 2000 $. Największy fundusz nagród turniejowych wynosił 150 200 $ na World Open 

1985. W turnieju w Ohio w 1983 roku, zysk z turnieju trafił do kampanii Ohio Nuclear Weapons Freeze. 

W 1845 roku nagroda za pierwsze miejsce w Mistrzostwach USA wyniosła 1000 USD. Sto piętnaście lat 

później, w 1960 roku, nagroda za pierwsze miejsce w mistrzostwach USA wciąż wynosiła 1000 dolarów. 

W błyskawicznym turnieju z Nimzovichem i Hansem Knochem pierwsze miejsce zajęły trzy koszulki. 

Hans Kmoch je wygrał. 

Problemy, szachy: Pierwszy złożony problem szachowy został opracowany przez kalifa Mutasima 

Billaha z Bagdadu około 840 rne Najwcześniejsze znane europejskie zbiory problemów szachowych 

zostały skopiowane w angielskich klasztorach Abbotsbury i Cerne Abbey w Dorset około 1250 roku. W 

1295 roku Nicholas de St. Nicholai napisał Bonus Socius, pierwszą wielką kompilację problemów 

szachowych. Pierwszy konkurs szachowy w rozwiązywaniu problemów odbył się w Londynie w 1854 

roku. Wygrał go Walter Grimshaw. Pierwszy turniej kompozytorski odbył się w 1862 roku i wygrał go 

Bernhard Horwitz. Najdłuższe rozwiązanie złożonego problemu wymaga 292 ruchów. 

Prodigy [Cudowne dziecko]: Pierwszym cudownym dzieckiem szachów był Paul Morphy. Nauczył się 

ruchów w wieku 8 lat i pokonał najsilniejszych graczy w Nowym Orleanie w wieku 11 lat. Reshevsky 

nauczył się ruchów w wieku 4 lat i był w stanie rozegrać partię po omacku w wieku 8 lat. Max Euwe 

nauczył się gry w wieku 4 lat i wygrał turniej w wieku 10 lat. 100% wynik. Arturo Pomar był mistrzem 

Balearów w wieku 11 lat. Neaz Murshid wygrał Mistrzostwa Bangladeszu w wieku 11 lat. Capablanca 

pokonał mistrza Kuby w meczu na 12. Kasparow zdobył mistrzostwo ZSRR w wieku 12 lat. Henrique 

Mecking był mistrzem Brazylii. w wieku 13 lat i zremisował pierwsze miejsce w mistrzostwach Ameryki 

Południowej na 14. Mistrz FIDE, Michael Adams z Anglii, uzyskał w 1986 r. ocenę 2405, najwyższą w 

historii przez 13-latka. Bobby Fischer uczył się gry w szachy w wieku sześciu lat. Mistrzostwa Stanów 

Zjednoczonych Juniorów zdobył w wieku 13 lat. W wieku 14 lat zdobył tytuł mistrza Stanów 

Zjednoczonych, stając się najmłodszym mistrzem Ameryki w historii (14), 

Professor of Chess: Pseudonim Jacoba Sarratta, pierwszego profesjonalnego gracza, który uczył 

szachów w Anglii. 

Purdy, Cecil (1906-1979): Zwycięzca pierwszych mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych w 

1955 roku. W 1951 roku był mistrzem Australii. Jego syn był juniorskim mistrzem Australii. Wygrał 

Mistrzostwa Australii cztery razy i przez 16 lat z rzędu był mistrzem Australii w korespondencji. 

Zarówno teść Purdy'ego Spencer Crakenthorp, jak i jego syn John byli mistrzami Australii. Zmarł na atak 

serca podczas gry w szachy. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Wygrałem, ale to zajmie trochę czasu”. 

Q 

Queen: pierwotnie nazywana mantri (minister lub doradca), mogła się przesunąć tylko na jeden 

sąsiedni ukośny kwadrat. Kiedy szachy przybyły do Europy, królowa mogła przeskoczyć trzy pola. Do 

1475 roku królowa uzyskała obecną moc poruszania się po szeregach i po przekątnych. Wczesne zasady 

w niektórych krajach nie pozwalały na awansowanie pionka do drugiego hetmana na szachownicy, 

ponieważ uważano to za promowanie bigamii i niedozwolone. 

Queen’s Gambit: W meczu o mistrzostwo świata w 1927 r. Queen’s Gambit odrzucony został rozegrany 

w 32 z 34 gier. 



Quevedo, Luis Torres y (1852-1936): hiszpański inżynier, który zbudował pierwszy prawdziwy automat, 

El Ajedristica. Automatycznie rozegrał grę końcową króla i wieży przeciwko królowi z dowolnej pozycji 

bez jakiejkolwiek interwencji człowieka. 

Quinteros, Miguel (1947-): Argentyński arcymistrz, który w 1987 roku miał zakaz gry w turniejach FIDE 

przez trzy lata, ponieważ grał w RPA. Quinteros był pierwszym arcymistrzem, który odwiedził RPA od 

1981 roku. Prowadził równoległe wystawy w Kapsztadzie, Sun City i Johannesburgu. Jest żonaty z byłą 

Miss Filipin. W 1979 roku opuścił pierwszą rundę Atlantic Open w Waszyngtonie, ponieważ myślał, że 

turniej odbył się w Atlantic City w New Jersey. 

R 

Rachels, Stuart (1970-): Został mistrzem w wieku 11 lat, 10 miesięcy w 1981. Nauczył się gry na kilka 

tygodni przed swoimi 9 urodzinami, uczył go jego starszy brat. Zdobył 1982 $ 1,000 Aspis Prize po 

wygraniu mistrzostw U.S. Junior High School Championship i U.S. Junior Open Championship. Brał 

udział w rekordowych siedmiu Mistrzostwach USA Juniorów. W 1989 roku zajął pierwsze miejsce w 

mistrzostwach USA, mimo że był najniżej ocenianym graczem. 

Racknitz, Freiherr Joseph Friederich von: W 1789 r. Von Racknitz zbudował Automat podobny do Turka 

Kemplena, aby zademonstrować, że taka maszyna może być obsługiwana przez ukrytego gracza. 

Opublikował swoją pracę w książce zatytułowanej „Ueber den Schachspieler des Herrn von Kempelen 

und dessen Nachbildung”. Nie domyślił się, jak ktoś został ukryty w Turku, skoro jego Automaton mógł 

ukryć kogoś, kto miał wtedy cztery stopy wzrostu. 

Radiowy Mecz: Mecz szachów radiowych USA-ZSRR w 1945 roku był pierwszym międzynarodowym 

wydarzeniem sportowym od wybuchu II wojny światowej. Był to również pierwszy międzynarodowy 

mecz szachowy rozgrywany przez radio. To był debiut ZSRR w międzynarodowym sporcie. Nigdy 

wcześniej drużyna reprezentująca ZSRR nie grała w innym kraju w żadnej formie sportowej. Burmistrz 

LaGuardia wykonał ruch otwierający, a ambasador USA Averill Harriman, który pełnił funkcję 

przewodniczącego meczu w Moskwie. Pierwszy krótkofalowy mecz radiowy w USA miał miejsce między 

Edem Laskerem w Chicago a Normanem Whitakerem w Waszyngtonie w 1920 roku. 

Raging Rooks: drużyna szachowa w Gimnazjum Adama Claytona Powella w Harlemie. Zremisowali o 

pierwsze miejsce na mistrzostwach US Junior High School Chess Championship w Dearborn, MI w 1991 

roku. Kiedy wrócili do Nowego Jorku, Bob Guccione, wydawca Penthouse, urządził dla nich przyjęcie w 

swojej kamienicy na Upper East Side. 

Ratings [Oceny]: Pierwszą organizacją, która przyjęła numeryczny system oceny, była Correspondence 

Chess League of America w 1933 roku. Pierwsza lista rankingowa USCF pojawiła się w numerze CHESS 

LIFE z 20 listopada 1950 roku. Ken Harkness ocenił 2,306 graczy w turniejach od 1921 do 1950 roku. 

Rueben Fine prowadził lsit z oceną 2817, a następnie Reshevsky na 2770. Masters to każdy powyżej 

2300, ekspert każdy powyżej 2100. Pierwsza brytyjska lista ocen została opublikowana w 1954 roku i 

miała Lista 49 graczy. 

Ragozin, Wiaczesław (1908-1962): W 1944 roku Ragozin trenował z Botwinnikiem o mistrzostwo ZSRR. 

Trenowali z radiem działającym na pełny regulator w pokoju, aby przyzwyczaić się do prawdopodobnie 

hałaśliwej sali turniejowej. Ragozin uplasował się na 14 miejscu na 17 i za swoje wyniki przypisał 

niezwykłą ciszę sali turniejowej! 

Regan, Kenneth (1959-): cudowne dziecko w szachach i mistrz międzynarodowy, który był mistrzem w 

wieku 12 lat. Był pierwszym graczem, który pobił rekord Bobby'ego Fischera jako najmłodszy mistrz. 



Zdobył stypendium Marshalla i doktorat. z matematyki na Oxfordzie. Obecnie jest profesorem 

nadzwyczajnym na Wydziale Informatyki Uniwersytetu w Buffalo, gdzie zajmuje się teorią złożoności. 

Reggio Emilia: W latach 1991-92 pierwszy turniej w kategorii 18 i najsilniejszy w historii (średnia ocena 

to 2676) odbył się w Reggio Emilia we Włoszech. Wygrał Viswanathan Anand. 

Reinfeld, Fred (1910-1964): Fred Reinfeld napisał 260 książek o szachach, warcabach, monetach, 

geologii, historii i kosmosie. Napisał ponad 100 książek o samych szachach. Był mistrzem szachów, 

który wygrał międzyuczelniane mistrzostwa USA w szachach, mistrzostwa stanu Nowy Jork, 

mistrzostwa Marshall Chess Club i Manhattan Chess Club Championship. Został zaproszony do gry w 

mistrzostwach USA, ale odmówił. Uczył szachów na Columbia University i New York University. 

Religia i szachy: Szachy zostały potępione i zabronione przez prawosławny Kościół w 1093 r. Kościół 

wyparł szachy w Rosji jako relikt pogaństwa. W 1125 roku John Zonares, były kapitan bizantyjskiej 

gwardii cesarskiej, został mnichem i wydał zarządzenie zakazujące gry w szachy jako swego rodzaju 

rozpusty. W 1128 r. Św. Bernard z Clairvaux zakazał Zakonowi Templariuszy gry w szachy. W 1195 r. 

Rabin Majmonides zaliczył szachy do zakazanych gier. Uznał szachistów za niegodnych zaufania w 

sądach. W 1208 r. Odo Sully, biskup Paryża, wydał dekret zakazujący duchowieństwa szachów. W 1240 

r. Synod w Worcester w Anglii zabronił gry w szachy duchowieństwu i zakonom. W 1254 roku król 

Ludwik IX pod wpływem Kościoła wydał edykt zakazujący gry w szachy jako bezużytecznej i nudnej gry. 

W 1260 roku król Henryk III polecił duchowieństwu zostawić szachy w spokoju „pod groźbą zła. W 1291 

roku arcybiskup Cantebury, John Peckman, zagroził przeorowi i kanonikom Norfolk dietę złożoną z 

chleba i wody, jeśli nie zaprzestaną gry w szachy. W 1299 roku napisano Clemintine Kormch, 

zawierający szereg wskazówek i rad dotyczących postępowania księży podczas święceń. Obejmował 

zakaz gry w szachy. W 1310 r. Szachy zostały zakazane duchowieństwu w Niemczech dekretem soboru 

w Trewirze. W 1322 r. Żydowski rabin Kalonymos ben Kalonymos potępił szachy w swoim Ebenie 

Bohanie. W 1329 r. Szachy zostały zakazane przez duchowieństwo na Synodzie w Wurzburgu w 

Niemczech. W 1375 roku król Karol V (Karol Mądry) zakazał gry w szachy we Francji. W 1380 roku 

William z Wykeham, założyciel Oksfordu i Winchester College, zaliczał szachy do uciążliwych, 

nieuczciwych i nieuczciwych gier zabronionych uczonym. W 1390 roku Jan I Aragoński zakazał gry w 

szachy. W 1392 roku Karol VI (Karol Ukochany) zarządził zakaz gry w szachy. Wkrótce potem oszalał. W 

1405 roku Johann Huss, słynny czeski reformator religijny, szukał pokuty za utratę panowania nad 

szachami. W 1416 roku Żydzi z Forli zobowiązali się nie grać w żadną grę losową przez 10 lat. Wyjątki 

dotyczą szachów. W 1420 r. Werner von Orseln, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, porzucił zakaz gry 

w szachy na tej podstawie, że szachy są dla rycerza odpowiednią rozrywką. W 1467 roku Karol Śmiały 

zakazał gry w kości i kart, ale zezwolił na grę w szachy przy odpowiednich okazjach. W 1495 roku Pedro 

Arbues, dominikański członek Inkwizycji, nakazał ofiarom prześladowań, aby stanęły w grze w żywe 

szachy. W grę grali dwaj ślepi mnisi. Za każdym razem, gdy złapany kawałek był brany, osoba 

reprezentująca ten kawałek była skazana na śmierć. Do 1500 roku szachy stały się uznaną rozrywką 

Żydów w szabat i inne święta. W 1549 roku protohierarch Sylvester napisał swoje Domostroi (rząd 

mieszkaniowy). W swoim rozdziale o złym życiu powiedział, że ci, którzy grają w szachy, będą razem 

mieszkać w piekle i będą przeklęci na ziemi. W 1551 roku Iwan IV z Rosji zakazał gry w szachy i nazwał 

je rozrywką helleńskiego diabła. W Moskwie czołowi duchowni stworzyli zbiór Stoglav, który zawierał 

zakaz gry w szachy. W połowie XV wieku święta Teresa, hiszpańska reformatorka klasztorna, 

wspomniała o szachach w swoich pismach religijnych. Używała szachów, aby zilustrować swoje 

rozważania na temat etyki i wiary. Władze kościelne w Hiszpanii ogłosiły jej patronem szachistów. W 

1570 r. Rękopis kościelny dotyczył kary kościelnej nakładanej na szachistów. Kara była następująca: 

„Jeżeli którykolwiek z duchownych gra w szachy, zostanie zwolniony ze swojego urzędu. Jeśli gra 

urzędnik lub świecki, to przez dwa lata będzie czynił pokutę publiczną i każdego dnia okaże 200 



posłuszeństw, ponieważ gra wywodzi się od bezprawnych Chaldejczyków, kapłanów bożków. To jest 

pokusa szatana. Po zarazie Cremony w 1575 roku wszystkie gry uznano za główne zło i przyczynę 

wszystkich problemów. Wszystkie gry, z wyjątkiem szachów, były zabronione przez rok. Pod koniec XVI 

wieku opublikowano rosyjską książkę o przepisach zakazujących gry w szachy. Duchowni kojarzyli grę 

z czarami i herezją. W 1649 roku car Aleksiej znalazł kilku graczy grających w zakazaną grę w szachy. 

Kazał ich wychłostać i uwięzić. Purytanie bardzo nie lubili tej gry i zniechęcali do gry w szachy. 

Reshevsky, Sammy (1911-1992): Urodzony Schmul Rzeszewski w rosyjskiej Polsce Sammy Reshevsky 

przybył do Stanów Zjednoczonych w 1920 roku. Uczył się gry w szachy w wieku 4 lat i dawał wystawy 

w wieku 5 lat. Jako 9-latek jego pierwsza symultaniczna wystawa w Ameryce był z 20 oficerami i 

kadetami w Akademii Wojskowej w West Point. Wygrał 19 gier i zremisował jedną. Podróżował po 

kraju i rozegrał ponad 1500 meczów w 9-lat w jednoczesnych wystawach i przegrał tylko 8 gier. We 

wczesnych latach nie chodził do szkoły, a jego rodzice trafili do sądu dziecięcego na Manhattanie pod 

zarzutem niewłaściwej opieki. Jego dobroczyńcą był Julius Rosenwald, założyciel firmy Sears & 

Roebuck. Siedmiokrotnie zdobył mistrzostwo USA. Jego pierwsze zwycięstwo w mistrzostwach USA 

miało miejsce w 1936 r. Jego ostatnie zwycięstwo w mistrzostwach USA miało miejsce w 1971 r. W 

1981 r., W wieku 70 lat, zajął trzecie miejsce w mistrzostwach USA. W 1984 roku, w wieku 72 lat, zajął 

pierwsze miejsce na turnieju arcymistrzowskim w Reykjaviku na Islandii. Kiedy zmarł w 1992 roku na 

zawał serca, zagrał 11 z 13 mistrzów świata. Grał w 21 mistrzostwach USA, od 1936 do 1981. 

Reti, Richard (1889-1929): Reti grał w mistrzostwach Węgier i Czechosłowacji w tym samym roku. 

Został potrącony przez samochód uliczny i zabrany do szpitala w celu uzdrowienia. W szpitalu nabawił 

się szkarlatyny, która go zabiła. 

Revolutionary War  [Wojna o niepodległość]: W noc Bożego Narodzenia 1776 roku George Washington 

przekroczył rzekę Delaware w Trenton, chwytając 1000 najemników z Hesji pod dowództwem 

pułkownika Rahla. Ten niespodziewany plan mógłby się nie udać, gdyby nie szachy. Lojalista w pobliżu 

amerykańskiego obozu wiedział o planie i wysłał syna z notatką, aby ostrzec pułkownika Rahla 

wcześniej tego dnia. Jednak pułkownik był tak pochłonięty partią szachów, że po prostu włożył 

nieprzeczytaną notatkę do kieszeni. Po bitwie notatka została odkryta, wciąż nieprzeczytana, u 

śmiertelnie rannego pułkownika. 

Rhode Island College: jedyna szkoła w Stanach Zjednoczonych oferująca stypendia silnym szachistom. 

Rice, Isaac (1850-1915): Wynalazca niesprawnego Rice Gambit. Wydał 50 000 dolarów na 

dofinansowanie wydarzeń Rice Gambit. Był milionerem, prezesem pierwszej firmy produkującej opony 

gumowe, zorganizował pierwszą taksówkę w Nowym Jorku i jeden z pierwszych twórców łodzi 

podwodnej. Był założycielem General Dynamics. 

Richardson, Keith (1942-2017): Otrzymał tytuł Międzynarodowego Arcymistrza Szachów 

Korespondencyjnych w 1975 roku, stając się pierwszym brytyjskim graczem, który otrzymał tytuł 

arcymistrza w grze w szachy. 

Robinson, Sir Robert: Zdobył 1947 Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. W 1950 r. Pełnił funkcję Prezesa 

Towarzystwa Królewskiego i Prezydenta Brytyjskiej Federacji Szachowej. 

Roget, Peter Mark (1779-1869): autor książki ROGET'S THESAURUS i opracował pierwszy kieszonkowy 

zestaw szachowy w 1845 roku. 

ROLLING STONE Magazyn: W 1986 r. Magazyn ROLLING STONE zawierał sekcję zatytułowaną Glamour 

Couples of the Year. Najpopularniejsze wybory to „Fergie i Andy, John i Tatum, Daniloff i Zacharow, 

Gorby i Raisa oraz Karpov i Kasparow”. 



Rumunia: W 1949 roku w mistrzostwach Rumunii pojawiło się 105 000 początkowych uczestników. 

Ostatecznie wygrał Balanel. 

Rosenfeld, Christine: pierwsza amerykańska mistrzyni międzynarodowej korespondencji (1990). 

Roshal, Alexander: redaktor naczelny 64-Chess Review. 

Rossolimo, Nicolas (1910-1975): Urodzony w Kijowie z greckich rodziców, którzy przenieśli się do 

Francji, zdobywając dziesięciokrotnie mistrzostwo Paryża, a następnie do USA, gdzie wygrał US Open 

w 1955 (nowy Buick). Nagrał rosyjskie pieśni ludowe, zdobył brązowy pas w judo, był taksówkarzem w 

Paryżu i Nowym Jorku. Grał w trzech drużynach olimpijskich USA i był we francuskiej drużynie 

olimpijskiej w 1972 roku. Zmarł w wiosce Greenwich po upadku ze schodów. Istnieją spekulacje, że 

został zamordowany. 

Rou, Lewis: Pierwszy znany amerykański autor szachów (1734). 

Round Robin: Pierwszym turniejem szachowym typu round-robin, w którym gracz grał z każdym innym 

graczem, był London International w 1862 roku. W tym przypadku, remisowe partie musiały być 

powtarzane, aż wyłoniono zwycięzcę. 

Royal Game: Pierwsza wzmianka o szachach jako „Królewskiej Grze” pojawiła się w Reson and 

Sensuallyte autorstwa Johna Lydgate'a w 1425 roku. 

Rubinstein, Akiba (1882-1961): Mistrz szachów, który twierdził, że uczył się szachów sześć godzin 

dziennie, 300 dni w roku. Kolejne 60 dni spędził grając w turniejach szachowych. Pozostałe pięć dni 

odpoczywał. Nigdy nie jadł publicznie i nie podawał rąk z obawy przed zarazkami. Był tak paranoikiem, 

że gdyby ktoś obcy podszedł do jego drzwi, wyskoczył przez okno. W 1912 roku wygrał pięć kolejnych 

mocnych turniejów w ciągu jednego roku (Wilno, San Sebastian, Wrocław, Pistyan i Warszawa), co jest 

rekordem, który nigdy nie został pobity. Podczas I wojny światowej, podobnie jak Lasker, zainwestował 

wszystkie swoje pieniądze w niemieckie obligacje wojenne. Pokonał Capablankę, Alekhine i Emanuel 

Lasker, gdy po raz pierwszy grał z nimi w grze turniejowej. W 1911 roku w San Sebastian skarżył się na 

muchę, która osiadała na jego czole i zaburzała jego koncentrację. Po wygraniu turnieju dyrektor 

turnieju Jacques Mieses zabrał go do czołowego psychologa w Monachium. Lekarz zbadał Rubinsteina 

i powiedział: „Przyjacielu, jesteś szalony. Ale jakie to ma znaczenie? Jesteś mistrzem szachów! ” 

Rubinstein wyobraził sobie hałasy w nocy: pukanie w ściany. Kiedyś wpadł do pokoju obok i próbował 

udusić Richarda Retiego, wierząc, że to on jest źródłem tych dziwnych dźwięków. W czasie okupacji 

hitlerowskiej spędził cztery lata ukrywając się w sanatorium w Belgii. Był najmłodszym z 12 dzieci. 

Rudge, Mary (1845-?): Zwycięzca pierwszego międzynarodowego turnieju kobiet, który odbył się w 

Londynie w 1897 roku. 

Rueb, Alexander (1882-1959): holenderski prawnik, który został pierwszym prezesem FIDE (1924-

1949). Był właścicielem jednej z największych bibliotek szachowych na świecie, aż do zniszczenia jej 

przez bomby w 1945 roku. 

Rules [Zasady]: W 1290 r. prawnicy Lombardii sformułowali regułę rządzącą grą w szachy, gdy spotykali 

się gracze z różnych krajów. Zasada głosiła: „Podczas gry w szachy należy przestrzegać zwyczaju 

miejsca, w którym się ją gra”. Przed 1853 rokiem zasady polegały na losowaniu koloru, a także 

pierwszym posunięciu na początku gry. Następnie gracze mieli te same kolorowe elementy przez całą 

sesję. Można było mieć czarne figury i ruszyć pierwszy. Czarny był uważany za szczęśliwy kolor szachów. 

W 1853 roku George Walker zasugerował, aby gracze, którzy zremisowali białe, powinni wykonać 

pierwszy ruch, aby wyrównać. Pierwsza międzynarodowa kodyfikacja zasad nastąpiła w 1929 roku. 



Ruodlieb: łaciński wiersz napisany przez mnicha Froumunda vonn Tegernsee w 1030 roku jest pierwszą 

pisemną wzmianką o szachach w literaturze niemieckiej. 

Russ, William (1833-1866): Wiodący amerykański kompilator problemów szachowych w XIX wieku. 

Adoptował 11-letnią dziewczynkę i oświadczył się jej, gdy skończyła 21 lat. Kiedy go odrzuciła, strzelił 

jej cztery razy w głowę, a potem strzelił dwa razy. Ona przeżyła, on nie. Jego książka szachowa, wydana 

pośmiertnie, nosiła tytuł AMERICAN CHESS NUTS. 

Rosja: Szachy zostały po raz pierwszy wprowadzone w Rosji w 820 r. Pierwsza Wszechrosyjska 

Federacja Szachowa powstała w 1914 r. Z 65 członkami. 

S 

Saemisch, Friedrich (1896-1975): przegrał więcej partii szachów na czas niż jakikolwiek inny mistrz. W 

jednym turnieju przegrał na czas wszystkie 13 gier. Kiedyś spędził 45 minut przed wykonaniem 

pierwszego ruchu, wpadł w kłopoty z czasem i przegrał. W innym przypadku przegrał partię w 13 

ruchach. Kontrola czasu wynosiła 45 minut w 2,5 godziny. 

Salgado, Rob: Zwycięzca szachowych mistrzostw korespondencyjnych Złotych Rycerzy w 1975 i 1983 

roku z doskonałymi wynikami. 

Saltsjobaden, Szwecja 1948: Pierwszy międzynarodowy turniej wygrany przez Davida Bronsteina, który 

przeżył zamach na swoje życie. Stany Zjednoczone nie były reprezentowane. Dwaj kandydaci, Isaac 

Kashdan i Arnold Denker, odmówili. USCF zebrał 1000 $, aby Kashdan mógł grać, ale czuł, że nie pokryje 

to jego wydatków. Denker musiałby sam sfinansować całą podróż. Siedmiu zawodników 

reprezentowało ZSRR w dwudziestoosobowym polu, a pięciu z nich zajęło czołowe sześć miejsc. 

Samford Chess Fellowship: Stypendium o wartości ponad 32 000 $ dla najbardziej obiecującego juniora 

w USA. Byli zwycięzcami byli Joel Benjamin (1987), Maxim Dlugy (1988), Patrick Wolff (1989), Alex 

Fishbein (1990), Ilya Gurevich (1991), Alex Sherzer (1992), Ben Finegold (1993), Gata Kamsky (1994), 

Josh Waitzkin (1995), Tal Shakad (1996), Boris Kreiman (1997) i Dean Ippolito (1998). 

Sanakoev, Grigory: The 12th Correspondence Chess Champion of the World. 

Saunders, Elaine: zdobyła tytuł brytyjskich dziewcząt poniżej 21 lat w wieku 10 lat. Zdobyła mistrzostwo 

Wielkiej Brytanii w 1939 roku w wieku 13 lat. 

Skandale i szachy: W 1987 roku strefa 11 (Azja Wschodnia / Australia) w Jjarkata w Indonezji została 

anulowana po zarzutach, że chińscy gracze rzucali partie, aby ubezpieczyć jednego z nich, który 

przeszedł do Interzonals. Większość graczy odmówiła gry po tym, jak chiński gracz zrezygnował z 

remisu i przegrał na czas z innymi chińskimi graczami. Gracz oglądał inne mecze i nie próbował 

kontrolować czasu przeciwko faworytowi, Xu Jun. FIDE unieważnił turniej. Później prezydent 

Campomanes zmienił decyzję i orzekł, że wyniki pozostaną niezmienione 

Schiller, Eric: USCF National Master i międzynarodowy arbiter FIDE. Autor ponad 70 książek o szachach 

i założyciel Chessworks Unlimited. Jego strona domowa to http://www.chessworks.com/schiller.htm. 

Schlechter, Carl (1874-1918): Najcichszy ze wszystkich arcymistrzów. Znany jako „Mistrz rysowania”, 

ponieważ zremisował połowę ze swoich 700 meczów turniejowych i meczowych. Umarł z głodu 

podczas głodu wywołanego wojną w Europie Środkowej, nie wspominając nikomu ze swoich 

znajomych, że potrzebuje pieniędzy lub jedzenia. Znaleziono go w pokoju bez pieniędzy, ciepła i 

jedzenia i zmarł w wieku 44 lat. 

Mat Scholar: 1.e4 e5 2.Hh5 Sc6 3.Gc4 d6 4.Hxf7 mat. We Francji nazywana jest matką pasterza. 



Schlumberger, William (1800-1838): Najsilniejszy gracz w Ameryce od 1826 do 1837 roku. Utrzymywał 

się, udzielając lekcji szachów w Cafe de la Regence w Paryżu, zarabiając 4 franki dziennie. Uczył Pierre 

Saint Amant. Ostatni operator Turka. 

Schmid, Lothar (1928-2013): niemiecki arcymistrz z największą prywatną biblioteką szachową na 

świecie, z ponad 20 000 książek o szachach. Służył jako główny arbiter w Fischer-Spassky 1972, Karpov-

Korchnoi 1978, Kasparov-Karpov 1986 i Fischer-Spassky 1992. 

Shulz, Don: Prezydent Federacji Szachowej Stanów Zjednoczonych. 

Schuster, Theodore (1911-1998): niemiecki redaktor szachowy, który przez 50 lat redagował swoją 

kolumnę prasową w Stuttgarter Zeitung. 

Scrivener, Robert (1881-1969): W 1961 roku Robert Scrivener w wieku 80 lat zdobył mistrzostwo stanu 

Mississippi, najstarszy mistrz stanu. 

Scotch Game: nazwa początkowa wywodząca się z gry korespondencyjnej między Anglikami w 

Londynie a Szkotami w Edynburgu w Szkocji. Jednak to Anglicy zagrali na otwarcie szkockiej! 

Second: uczestnik gracza. Pierwsze sekundy przypadły na mecz Lasker-Tarrasch w 1908 roku. 

Pozwolono im pomóc w przygotowaniach do otwarcia. Pierwsze sekundy asystowania podczas przerw 

były w meczu o mistrzostwo Alekhine-Euwe w 1935 roku. 

Seirawan, Yassar (1960-): Pierwszy Amerykanin, który pokonał aktualnego mistrza świata. Pokonał 

Karpowa w 1982 roku. Kiedyś we wrześniu 1983 roku ukazał się w magazynie „Cosmopolitan” jako 

Bachelor of the Month. Urodził się w Damaszku, przeniósł się do Anglii, a następnie wyemigrował do 

Stanów Zjednoczonych w 1967 roku. Jego ranking FIDE w 1999 roku to 2643 i numer 33 na świecie. 

Selenius, Gustavus (1579-1666): Autor najwcześniejszej szczegółowej relacji o żywych szachach i 

najwcześniejszej niemieckiej książki o otwarciach w 1616 roku. 

Semafor: W 1868 roku Georg Carr grał w szachy z przyjacielem oddalonym o pięć mil, używając 

teleskopu i semaforów. 

Sewastianow, Witalij: Prezydent Związku Szachowego ZSRR i pierwsza osoba, która grała w szachy w 

kosmosie podczas misji Sojuz IX w 1970 roku. Wynalazł koktajl Sojuz-Apollo (25% wódki, 25% ginu, 50% 

brandy). Został zaprojektowany, aby umieścić cię na orbicie. W 1986 r. Zastąpił go zawodowy 

dyplomata Alexander Chikvaidze. 

Shahade, Jennifer: Pierwsza kobieta, która wygrała US Junior Open. 

Shahiludo, de: łaciński wiersz napisany przez mnicha z Winchester w 1180 roku. Jest to pierwsze 

brytyjskie odniesienie do szachów. 

Shaked, Tal: najmłodszy arcymistrz Ameryki i najwyżej oceniany junior. W 1997 roku zdobył 

mistrzostwo świata juniorów. 

Szachmaty: rosyjskie słowo oznaczające szachy. Po raz pierwszy użył go serbski nomocanon, 

przetłumaczony z greckiego źródła w 1262 roku. 

Shannon, Claude: Pierwsza osoba, która opisała, jak można zaprogramować komputer do gry w szachy, 

w 1948 roku. 

Sherwin, James (1933-): Międzynarodowy mistrz, który przez ponad 10 lat był American Chess 

Foundation (ACF). Był zaangażowany w kilka skandali na Wall Street i został zastąpiony jako prezes ACF 



przez Fan Adamsa, emerytowanego dyrektora Mobil Corporation. Sherwin był sądzony 4 razy za opłaty 

manipulacyjne. Próbował podnieść cenę akcji Union Carbide na krótko przed sprzedażą dużego pakietu 

akcji. Prokuratorzy rządowi ostatecznie wycofali zarzuty po tym, jak sąd apelacyjny uchylił wyrok. 

Statki i szachy: W 1902 roku pierwszy mecz szachowy pomiędzy graczami na różnych statkach na morzu 

rozegrano pasażerom amerykańskiego liniowca Philadelphia i Cunard Liner Campania, oddalonego o 

70 mil. Ruchy były transmitowane przez operatorów bezprzewodowych znajdujących się na statkach. 

Mecz nie został zakończony, ponieważ radio było potrzebne do nawigacji. W 1962 roku pierwsze 

zawody na statku, które miały ocenę USCF, wygrał John Mauer (USS Intrepid Open). 

Short games [Krótkie mecze]: Najkrótszą grą w mistrzostwach USA była 5-krotna gra Shirazi-Peters w 

1984 roku. 

Short, Nigel (1965-): Najmłodszy zawodnik, jaki kiedykolwiek zakwalifikował się do gry w British 

Championship, lat 11. Wygrał brytyjskie mistrzostwa prędkości w wieku 13 lat i zajął pierwsze miejsce 

w British Championship w wieku 14 lat. 14 po zajęciu 2. miejsca w mistrzostwach świata juniorów i 

arcymistrza w wieku 19. W 1993 roku grał Garry Kasparow o tytuł mistrza świata, ale przegrał. Zdobył 

mistrzostwo Wielkiej Brytanii w 1998 roku. 

Showalter, Jackson (1860-1935): pierwszy oficjalny mistrz USA w szachach (1890). Uważany jest za 

wynalazcę kuli krzywej. Jego pseudonim brzmiał Kentucky Lion. 

Silans, Chaude de (1919-2001): Pierwsza dama, która zagrała na Olimpiadzie Mężczyzn (Dubrownik, 

Jugosławia) w 1950 roku. Zagrała we Francji jako pierwsza w rezerwie planszowej, wygrywając jedną 

grę, jedną remisując i przegrywając cztery. 

Symultaniczna Gra: Karl Podzielny rozegrał 575 gier jednocześnie w 1978 roku. W 30 ½ godziny wygrał 

533, zremisował 27 i przegrał 15. Vlastimil Hort zagrał z 550 przeciwnikami, 201 jednocześnie, aw 1977 

przegrał tylko 10 gier. Najlepszy rekord w grze symultanicznej osiągnął Capablanca, który rozegrał 103 

przeciwników, zremisował 1 mecz i wygrał całą resztę w Cleveland w 1922 roku. George Koltanowski 

rozegrał 56 kolejnych (nie symultanicznych) gier z zawiązanymi oczami i wygrał 50, zremisował 6 w San 

Francisco w 1960 roku. Janos Flesch zagrał 52 silne gracze po omacku, trwa 12 godzin. Wygrał 31, 

zremisował 18 i przegrał 3 mecze. Pierwsza symultaniczna wystawa satelitarna odbyła się pomiędzy 

Kasparowem przeciwko graczom z Londynu i Nowego Jorku w 1984 roku. W 1988 roku grał z 10 

przeciwnikami w Australii, Belgii, Kanadzie, Anglii, Włoszech, Japonii, Senegalu, Szwajcarii, USA i ZSRR, 

łącząc 8, remisując 1 i przegrana 1. Najlepszym równoczesnym rekordem jest zwycięstwo Jude Acers 

we wszystkich 114 meczach na jednoczesnej wystawie na targach Louisiana State Fair w 1966 roku. 

Najgorszy występ na symultanicznej wystawie to zawodnik z New Jersey, który zaprosił do gry z nim 

180 przeciwników w 1977 roku. Wystąpiło tylko 20, a 18 wygrało. Z dwóch strat jedna była poniesiona 

przez matkę wystawcy. W 1910 roku austriacki mistrz Josef Krejcik dał symultaniczny pokaz w Linz na 

25 planszach i przegrał każdą partię. W 1966 roku na olimpiadzie w Hawanie 380 najsilniejszych graczy 

Kuby grało z 18 przeciwnikami, w sumie 6840 na indywidualnych planszach. W 1984 roku Kasparow 

poprowadził pierwszą symultaniczną wystawę satelitarną, grając szachistów w Londynie i Nowym 

Jorku. W 1988 Kasparow zagrał 10 przeciwników w Australii, Belgii, Kanadzie, Anglii, Włoszech, Japonii, 

Senegalu, Szwajcarii, USA i ZSRR, wygrywając 8, remisując 1 i przegrywając 1. Największa symultaniczna 

wystawa na świecie odbyła się w czerwcu 1997 roku, kiedy to 1194 zawodniczki rywalizowały w Nowym 

Jorku z 40 czołowymi zawodniczkami, w tym z mistrzynią świata kobiet Susan Polgar. 

Slowest Move [Najwolniejszy ruch]: W 1980 roku Francisco Trois wykonał jeden ruch przeciwko Luisowi 

Santosowi w hiszpańskim Vigo w 2 godziny i 20 minut. To najwolniejszy pojedynczy ruch w historii. 

Miał do rozważenia tylko dwa możliwe ruchy! 



Smith, Ken (1930-1999): W 1954 roku zdobył British Blitz Championship stacjonując w Anglii. Nie dostał 

nagrody, ponieważ nie był Brytyjczykiem. W 1983 roku, grając w National Open w Las Vegas, Ken Smith 

wygrał 140 000 $ na turnieju pokerowym. Kiedyś zajął drugie miejsce w World Championship of Poker. 

8 razy wygrał Texas Championship, 7 razy Southwest Championship, 4 razy Southern Open, raz Mexican 

Championship i raz British Open. Napisał dziewięć książek i 49 artykułów na temat Smith-Morra 

Gambit, 1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3. 

Smyslov, Vassily (1921-2010): został kandydatem do mistrzostw świata, zajmując 2 miejsce w 1982 w 

Las Palmas międzystrefowych w wieku 61 lat, najstarszy kandydat wszechczasów. W jego meczu 

kandydatów z Huebner w Velden w Austrii remis zakończył się wynikiem 7-7. Aby rozstrzygnąć remis, 

obaj gracze zgodzili się użyć koła ruletki, aby wybrać zwycięzcę. Huebner miał czarny kolor, a Smysłowa 

czerwony. Koło było obrócone, gdy wypadło 0. W drugim spinie piłka wylądowała w „Czerwonej 3” i 

Smysłow wygrał. Zdobył pierwsze Mistrzostwa Świata Seniorów w 1991 roku w wieku 70 lat. Ojciec 

Smysłowa pokonał kiedyś Alechina w turnieju szachowym w 1912 roku. 

Sneaky Pete: Pierwszy komputer, który zagrał w U.S. Open (Columbus, Ohio, 1977). 

South Africa [Republika Południowej Afryki]: Wykluczony z FIDE w latach 1977-1992 ze względu na 

praktyki apretheid. Gracze biorący udział w wydarzeniach w RPA zostali również wykluczeni z wydarzeń 

FIDE. Zbanowani gracze to Miguel Quinteros, Ledek Pachman, Karl Robatsch i H. Kestler. 

Southern Chess Association: W 1950 roku Afroamerykanin został zaproszony na Kongres 

Południowego Związku Szachowego w Durham w Północnej Karolinie, ale następnie został wykluczony 

ze względu na swój kolor. Z powodu tego incydentu istniał ruch mający na celu zakazanie 

Południowemu Związkowi Szachowemu dostępu do szachów w USA. 

Space: Pierwsza gra między kosmosem a ziemią została rozegrana 9 czerwca 1970 roku przez załogę 

Soyez-9. Vatily Sevastynov (który później został prezydentem Związku Szachowego ZSRR) i Nikołajew 

grali z załogą naziemną na specjalnie zaprojektowanym zestawie szachowym dla osób w środowisku 

nieważkości. Gra zakończyła się remisem. 

Spassky, Boris (1937-): pierwszy radziecki, który wziął udział w turnieju Swiss System, Canadian Open 

w 1971 roku. Jego siostra Irena była kilkakrotnie mistrzynią kobiet ZSRR w warcabach. Jego zakończenie 

przeciwko Bronsteinowi w mistrzostwach ZSRR w 1960 roku zostało wykorzystane w sekwencji 

otwierającej film o Jamesie Bondzie „From Russia With Love”. 

Spielmann, Rudolf (1883-1942): Jego pseudonim brzmiał „Ostatni rycerz królewskiego gambitu”, 

ponieważ tak często grał w tym debiucie. Podczas turnieju widz beztrosko rzucił popiół na spodnie 

Spielmanna , które się zapaliły. Był tak pochłonięty grą, że nie zauważył, że się pali i musiał zostać 

uratowany przez gapiów. 

Sphynz: Problem szachowy, który pojawia się na pierwszej stronie książki Staunton THE CHESS PLAYERS 

HANDBOOK. 

Sports Illustrated: W numerze z 20 sierpnia 1962 roku Fischer napisał swój słynny artykuł „Rosjanie 

naprawili światowe szachy”. Oskarżył Sowietów o oszukiwanie i zmowę podczas turnieju Curacao 

Candidates. 

Stahlberg, Gideon (1908-1967): W 1941 roku szwedzki arcymistrz Gideon Stahlberg rozegrał 400 

meczów na 20 szachownicach (każdy przegrany został zastąpiony przez nowego gracza) w Buenos 

Aires. Po 36 godzinach jego wynik to 364 zwycięstwa, 14 remisów i 22 przegrane. Grał w 13 szwedzkich 

drużynach olimpijskich. Był arbitrem pięciu mistrzostw świata. Zmarł podczas turnieju w Leningradzie. 



Stalemate [Pat]: Reguła dotycząca impasu pojawiła się po raz pierwszy w Europie w słynnej grze 

Chesse-Play A. Saula. W Anglii gracz, który dał impas, przegrał grę. We Włoszech i Francji impas liczył 

się jako remis. W Hiszpanii i Portugalii liczyło się to jako gorsze zwycięstwo. Niektóre kraje nawet na to 

nie zezwalały. Wreszcie, w 1807 roku, ustawa London Chess Club dała impas jako remis i tak pozostało 

do dziś. 

Stamps, chess [Znaczki, szachy]: Ponad 50 krajów wydało znaczki na szachy. Stany Zjednoczone jeszcze 

tego nie zrobiły. Pierwszy znaczek z motywem szachowym został wydany w 1947 roku w Bułgarii z 

okazji igrzysk bałkańskich. Pierwszy znaczek szachowy przedstawiający mistrza szachowego został 

wydany przez Kubę w 1951 roku, kiedy to na znaczku za 25 centów pojawił się portret Capablanki.  

Stanley, Charles (1819-1901): Uważany za pierwszego szachowego mistrza Ameryki, dopóki nie 

przegrał meczu z Paulem Morphym. Rozpoczął pierwszą amerykańską kolumnę szachową, która 

zawierała pierwszy opublikowany problem szachowy w Ameryce. 

Star Trek: Kirk i Spock grali w szachy trzy razy w STAR TREK. Kirk wygrał każdą grę. 

Statham, Louis (1907-1983): fizyk, wynalazca, filantrop i patron amerykańskich szachów. Był 

właścicielem posiadłości Playboya w Los Angeles, zanim sprzedał ją Hugh Hefnerowi i przeniósł się do 

Lone Pine. Jego turnieje Lone Pine (1971-1981) stały się jednym z najważniejszych wydarzeń w USA. 

Do jego zainteresowań należały także wyścigi jachtów, śpiew operowy i krótkofalarstwo. W wieku 60 

lat zaczął grać w szachy korespondencyjne, grając jednocześnie ponad 40 partii. Miał doktorat z 

matematyki i był pionierem wykorzystania fal uderzeniowych w eksploracji ropy naftowej. Przyczynił 

się również do rozwoju sztucznego serca. 

Szachy Staunton: Jedyny typ zestawu szachów dozwolony w zawodach FIDE. W meczu o mistrzostwo 

świata w Baguio w 1978 roku żaden z zestawów szachowych pokazanych Karpowowi i Korcznojemu 

tuż przed meczem nie był na wzór Stauntona. Ktoś musiał jechać do Manili, aby znaleźć zestaw szachów 

Staunton, który przyjechał zaledwie 15 minut przed uruchomieniem zegarów. Wzór rycerza Staunton 

był wzorowany na greckim koniu z Eglin Marbles w British Museum. Nazwą standardowego wzoru 

szachów w Anglii przed wzorem Staunton był projekt St. George. 

Staunton, Howard (1810-1874): Organizator pierwszego na świecie międzynarodowego turnieju, który 

odbył się w Londynie w 1851 roku. W 1840 roku założył Chess Player’s Chronicle, pierwsze czasopismo 

szachowe w języku angielskim. 

Stein, Leonid (1934-1973): Trzykrotny mistrz ZSRR. Wybierał się na Drużynowe Mistrzostwa Europy w 

Bath w 1973 roku, kiedy znaleziono go martwego na atak serca w hotelu Rossiya w Moskwie. 

Steiner, Herman (1905-1955): mistrz Nowego Jorku w 1929 r., Mistrz US Open w 1942 i 1946 r. Oraz 

mistrz USA w 1948 r. Zmarł grając w mistrzostwach stanu Kalifornia. 

Stevenson: Vera Menchik, mistrzyni świata kobiet, wyszła za mąż i została panią Stevenson. Sonja Graf, 

mistrzyni Stanów Zjednoczonych, wyszła za mąż i została panią Stevenson. 

Stienitz, Wilhelm (1836-1900): Steinitz zajął 6 miejsce w turnieju w Londynie w 1851 roku. Po turnieju 

rzucił wyzwanie zdobywcy 5. miejsca na mecz. Steinitz wygrał. Musiało minąć kolejne 31 lat i 25 

meczów, zanim ktokolwiek będzie mógł go pokonać. Zdobył nagrody pieniężne w każdym turnieju, w 

którym kiedykolwiek grał, z wyjątkiem swojego ostatniego turnieju, Londyn 1899. Pierwszy uznany 

mistrz świata, który wygrał pierwszy oficjalny mecz o mistrzostwo świata przeciwko Zuckertortowi w 

1886 roku. Steinitz zaczął źle, przegrywając 1: 4, ale ostatecznie wygrał z wynikiem 12,5 - 7,5. Jego 

córka sprzedawała programy i zdjęcia widzom podczas nowojorskiej fazy meczu o mistrzostwo świata, 



aby zarobić kilka dodatkowych dolarów dla rodziny. Nie mogli sobie pozwolić na zimowy płaszcz dla 

niej, kiedy stała drżąca w przedsionku w zimną styczniową pogodę. Przez 27 lat był mistrzem świata w 

szachach. Po utracie tytułu wykazywał oznaki choroby psychicznej. Rzucał wyzwanie Bogu na mecz i od 

czasu do czasu pokonał Go w szachy z przewagą pionków. Wierzył, że może przesuwać figury szachowe 

poprzez telepatię umysłową. Wyobraził sobie, że może czerpać energię z ziemi i emitować prądy 

elektryczne. Był kiedyś przetrzymywany wbrew swojej woli w szpitalu dla obłąkanych w Moskwie w 

1897 roku. Miał złudzenie, że dzwoni do kogoś w Nowym Jorku. Został wysłany do azylu w 

gwałtownych protestach. Lubił jednak jedzenie i grał w szachy z innymi więźniami. Został tydzień. Zmarł 

w szpitalu psychiatrycznym East River na nowojorskiej Ward Island, bez grosza przy duszy, w 1900 roku. 

Po śmierci pozostawił bez środków do życia żonę i dwoje małych dzieci. Kiedyś splunął na Blackburne'a 

i Blackburne go uderzył. 

Stolen car [Skradziony samochód]: Szachy odegrały kluczową rolę w odzyskaniu skradzionego 

samochodu przez mężczyznę. W 1990 roku Bogdan Szetela zauważył przejeżdżający samochód, który 

wyglądał jak jego, który został skradziony 11 dni wcześniej. Ale ten samochód miał światło taksówki na 

górze i „Crescent Cab Co.” malowane z boku. Zauważywszy policjanta, powiedział policjantowi, że 

taksówka to jego skradziony samochód. Policja nie była przekonana, dopóki nie powiedział im, że 

zostawił szachy w kufrze, zanim został skradziony. Policja otworzyła bagażnik i znalazła szachy. 

Strauss, David (1946-): Pierwszy międzynarodowy mistrz, który przegrał z komputerem. W 1986 roku 

eksperymentalna maszyna Fidelity pokonała Straussa w 1986 US Open. 

Strazdins, Arkadijs: Wygrał klubowe mistrzostwa szachowe New Britain, Connecticut przez 23 lata z 

rzędu, od 1952 do 1975. 

Strajk: Pierwsze szachowe uderzenie miało miejsce na I Ogólnorosyjskiej Olimpiadzie Szachowej, która 

odbyła się w Moskwie w 1920 roku. Zawodnicy przestali grać w połowie imprezy i odmówili gry, chyba 

że otrzymali więcej racji żywnościowych i nagrody pieniężnej. Ostatecznie ich żądania zostały 

spełnione. 

Stroebeck: wieś w górach Harz, niedaleko Halberstadt w Niemczech. Legenda głosi, że w 1011 r. Henryk 

II Niemiecki wydał dekret, że Wendyjski hrabia Gungelin zostanie dostarczony do Biship of Stroebeck, 

aby był trzymany w odosobnieniu. Więzień spędzał długie godziny samotnie grając w szachy, używając 

kredą na podłodze lochu i szachów wyrzeźbionych z drewna. Zdobył wolność, ucząc swoich strażników 

gry w szachy, a partię tę przekazał ich przyjaciołom i krewnym. Podczas I wojny światowej miasto 

wydrukowało rachunek przedstawiający Bismarka jako światowego mistrza szachów. Co roku 2000 

mieszkańców miasta organizuje festiwal szachowy z paradami, sztandarami i żywą partią szachów. 

Sturgis, George (1891-1944): pierwszy prezydent USCF, wybrany w 1939 roku. Zmarł pełniąc funkcję 

po powrocie z miesiąca miodowego. 

Sukaikir: Ostatni autor muzułmańskiej partii szachów. W 1579 roku napisał „Fragrance of the Rose: on 

the Superiority of Chess over Nard (backgammon)”. 

Sultan Khan, Mir (1905-1966): Zwycięzca mistrzostw Indii, w ciągu pięciu lat trzykrotnie zdobył 

mistrzostwo Imperium Brytyjskiego i grał w reprezentacji Anglii w trzech olimpiadach. Był analfabetą i 

musiał nauczyć się zasad szachów w Europie, które były inne niż w szachach wschodnich (na przykład 

pionki mogły poruszać się tylko o jedno pole na raz). Nie znał angielskiego i musiał poprosić pracownika 

o zapisanie jego wyniku. Był sługą w domu pułkownika Umara Hayata Khana Tiwano, oficera armii 

odpowiedzialnego za konie króla Jerzego V. Pokonał Capablankę, Nimzovicha, Rubinsteina i innych 

czołowych graczy. Wrócił do Indii ze swoim panem, resztę życia spędził jako rolnik. Zmarł na gruźlicę w 



Pakistanie. W 1933 roku szachowa drużyna Stanów Zjednoczonych z Olimpiady została zaproszona do 

domu mistrza sułtana Khana w Londynie. Sultan Khan musiał czekać na wszystkich jako sługa przez cały 

wieczór. Sultan Khan został zaproszony do gry w Moskwie w 1936 roku, ale był zbyt biedny, aby wziąć 

udział. 

Suttles, Duncan (1945-): kanadyjski arcymistrz, który został pierwszym korespondencyjnym GM 

Kanady w 1982 roku. 

Sutton, Willie: Słynny złodziej bankowy, który został aresztowany przez FBI w 1952 roku. W jego 

posiadaniu był Horowitz JAK MYŚLENIE W SZACHU. 

Svidler, Peter: Aktualny mistrz Rosji i zwycięzca trzech mistrzostw Rosji. 

SWIFT: The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Drugi Międzynarodowy 

SWIFT w 1987 roku był pierwszym razem, gdy Kasparow, Karpov i Korcznoi rywalizowali razem. Karpow 

spotkał Kasparowa po raz setny. 

Swindle of the Century: Nazwa nadana grze Larry Evans-Sammy Reshevsky na Mistrzostwach USA w 

1964 roku. 

System szwajcarski: System kojarzenia wymyślony przez J. Mullera i użyty po raz pierwszy w turnieju 

szachowym w Zurychu w 1895 roku. George Koltanowski wprowadził system szwajcarski w Stanach 

Zjednoczonych. Pierwszym zastosowaniem systemu szwajcarskiego w Stanach Zjednoczonych były 

Mistrzostwa Teksasu w 1942 roku. Pierwszą imprezą krajową, w której zastosowano system 

szwajcarski, były międzyuczelniane mistrzostwa USA w 1945 r., A następnie w 1947 r. U.S. Open w 

Corpus Christi. Od 1947 roku każdy turniej US Open odbywa się w systemie szwajcarskim. Pierwsza 

Olimpiada Swiss System odbyła się w Buenos Aires w 1978 roku. 

Szabo, Laszlo (1917-1998): węgierski arcymistrz i były kandydat do mistrzostw świata w szachach. 

T 

Taimanov, Mark (1926-2016): Kupił punkt od Matulovic za 400 $ w Palma de Mallorca Interzonal w 

1970 roku. Kiedy przegrał z Fischerem 6: 0 w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, wrócił do ZSRR z hańbą. 

Zwykle arcymistrzów nie przeszukuje się podczas przekraczania granicy ze Związkiem Radzieckim, ale 

Taimanov został poproszony o otwarcie swojego bagażu do zbadania. Znaleźli jedną z zakazanych 

książek Sołżenicyna, którą Taimanov przyniósł z Kanady. Został pozbawiony tytułu „Honorowego 

Mistrza Sportu” i pozbawiony miesięcznych zarobków za posiadanie tytułu arcymistrza. Obaj wrócili do 

niego, gdy Fischer pokonał również Larsena 6-0. 

Tal, Mikhail Nekhemyevich (1936-1992): Na turnieju w Polsce w 1974 roku Tal grał białymi przeciwko 

Adamskiemu z oboma graczami w tarapatach. Flaga Adamskiego spadła, ale Tal stracił figurę i 

zrezygnował. W tym momencie żona Tala powiedziała: „Czarny nie wykonał jeszcze 40 ruchów”. Sędzia 

interweniował i przyznał zwycięstwo Talowi, ponieważ opadnięcie flagi nastąpiło przed rezygnacją Tal. 

Adamski odwołał się, ale jego protest został odrzucony. Tal wygrał turniej. Rodzice Tala byli kuzynami. 

W 1966 roku Tal został uderzony w głowę butelką w barze podczas Olimpiady 1966 w Hawanie i pobity. 

Opuścił pierwsze pięć rund olimpiady z powodu kontuzji. Mistrzostwa Świata w Blitzu zdobył w 1988 

roku. W latach 1972-73 Tal rozegrał 86 meczów bez porażki w międzynarodowych rozgrywkach, 

wygrywając 47 i remisując 39. Zmarł na niewydolność nerek w Moskwie. 

Tarjan, James (1952-): amerykański arcymistrz, który uzyskał tytuł w 1976 roku. Był to pierwszy tytuł 

GM w USA od 12 lat. 



Tamerlane (1336-1405): mongolski władca i zdobywca XIV wieku. Uważał polowanie i szachy za dwie 

rozrywki godne wojownika. Nazwał swojego syna Shahrukh (wieża szachowa). 

Tarrasch, Siegbert (1862-1934): Miał najgorszą wymówkę w historii, żeby przegrać mecz o mistrzostwo 

świata. Po przegranej z Laskerem obwinił swoją stratę o wpływ morskiego powietrza. Mecz rozpoczął 

się w Dusseldorfie, 100 mil od wybrzeża. W 1918 roku wygrał mecz szachowy, w którym nagrodą był 

kilogram masła. Tarrasch był lekarzem specjalizującym się w hipnozie. Tarrasch stracił dwóch synów na 

początku I wojny światowej. 

Tartakower, Saviely (1887-1956): arcymistrz z Francji, który grał w reprezentacji Polski na sześciu 

kolejnych olimpiadach, chociaż nigdy tam nie mieszkał i nie znał języka. Kiedyś przegrał pięć gier z rzędu 

i zapytano go, dlaczego. Odpowiedział: „Podczas pierwszej gry bolał mnie ząb. W drugiej grze boli mnie 

głowa. W trzeciej partii był to atak reumatyzmu. W czwartej grze nie czułem się dobrze. A w piątej 

grze? Cóż, czy trzeba wygrywać każdą grę? ” Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1909 r. W czasie 

I wojny światowej był porucznikiem armii austriackiej i został postrzelony w brzuch. W czasie II wojny 

światowej był porucznikiem w Armii Wolnej Francji. 

Tattersall, C (1877-1957): angielski kompozytor szachów i kompilator pierwszej dużej antologii 

końcówek, A Thousand End-Games, w 1910 roku. 

Tchigorin, Michaił (1850-1908): Założyciel rosyjskiej szkoły szachowej. Był pierwszym publicznym 

szachistą, organizatorem i dziennikarzem w Rosji. Jego pierwszy magazyn szachowy „Chess Sheet” miał 

zaledwie 250 subskrybentów w całej Rosji. Od 1878 do 1907 uważany był za najlepszego rosyjskiego 

szachistę. W 1889 roku bezskutecznie walczył ze Steinitzem o mistrzostwo świata w Hawanie, które 

zakończyło się po 17 meczach i tylko jednym remisie. Steinitz wygrał 10 i przegrał 6. Miesiąc później 

Tchigorin wygrał pierwszy międzynarodowy turniej w Ameryce, Nowy Jork 1889. Zajął drugie miejsce 

w turnieju Hastings 1895 (za Pillsbury) i wygrał pierwsze trzy turnieje ogólnorosyjskie (1899, 1900-01 , 

1903). Na Hastings 1895 zdobył pierścionek i egzemplarz TEORII I PRAKTYKI SZACHY Salvoliego za 

wygranie największej liczby Evans Gambits. 

Teeth [Zęby]: Gracz na turnieju w Hastings zaciskał zęby w skupieniu, że złamał sobie sztuczne zęby. 

Musiał zrezygnować z gry, aby iść do dentysty. 

Tel Awiw 1964: Miejsce XVI Olimpiady, która była pierwszą w historii Azją i po raz pierwszy gracze ze 

wszystkich pięciu kontynentów mogli wziąć udział w światowym spotkaniu. 

Telegraph: Pierwszy mecz telegraficzny rozegrano między Waszyngtonem a Baltimore w 1844 roku, 

połączony pierwszym amerykańskim telegrafem. 

Telefon: Pierwszy mecz telefoniczny rozegrano w 1878 roku przez dwóch graczy w Derbyshire w Anglii. 

Teletyp: Pierwsza gra turniejowa była grana przez teletype 25 sierpnia 1965 roku, kiedy Bobby Fischer 

grał w turnieju Capablanca Memorial. Grał w swoje gry teletypem z Nowego Jorku do swoich 

przeciwników w Hawanie na Kubie. 

Tennyson, Lord: Prezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Szachowego. 

Theresa z Avila, Saint (1515-1582): hiszpańska zakonnica, która napisała dewocyjne dzieło Droga 

doskonałości, używając szachów jako alegorii. W Hiszpanii uważana jest za patronkę szachistów. 

Thomas, George (1881-1972): brytyjski mistrz szachowy w 1923 r., Brytyjski mistrz badmintona (1920-

23) i ćwierćfinałowy tenisista na Wimbledonie. Jego matka była zwyciężczynią pierwszych mistrzostw 

Wielkiej Brytanii w szachach kobiet w Hastings w 1895 roku. Brał udział w zwycięskich drużynowych 



mistrzostwach gry deblowej na Wimbledonie w 1919 roku. Zremisował na pierwszym miejscu w 

Hastings, wyprzedzając Capablankę, Botwinnik i Lilienthal, z których wszystkich trzech pokonał. 

Thompson, Theophilus (1855-1910?): Pierwszy afroamerykański szachista. 

Tie – breaking [Rozstrzyganie remisów]: Pierwszym zastosowanym systemem rozstrzygania remisów 

był system Sonnenborn-Berger w Wiedniu w 1873 roku. 

Time Limit: Mecz Anderssen-Kolisch w 1861 roku był pierwszym, w którym zastosowano limit czasowy. 

Klepsydra dawała każdemu graczowi 2 godziny na wykonanie 24 ruchów. 

Tombstone: Data śmierci na nagrobku Alechina, 25 marca, jest nieprawidłowa. Zmarł w nocy z 23 na 

24 marca. 

Topałow, Weselin (1975-): bułgarski arcymistrz. W 1989 roku zdobył mistrzostwo świata do lat 14. W 

wieku 17 lat był arcymistrzem. Jest jednym z czterech najlepszych arcymistrzów na świecie. 

Torre, Carlos (1905-1978): pierwszy arcymistrz Meksyku. Kiedyś znaleziono go zupełnie nagiego 

biegnącego po Piątej Alei w Nowym Jorku. Był uzależniony od deserów ananasowych i spożywał 15 

dziennie. 

Torre, Eugenio (1951-): filipiński arcymistrz i pierwszy arcymistrz Azji. Kiedyś został uznany za jednego 

z dziesięciu najseksowniejszych sportów na Filipinach i pojawił się w filmie. 

Turniej: pierwszy na świecie turniej szachowy odbył się na dworze królewskim w Madrycie w 1575 

roku. Polerio i Leonardo pokonali Ruy Lopeza i Cerona w serii meczów zorganizowanych przez króla 

Filipa II. Pierwszym krajowym turniejem rozgrywanym w USA był Amerykański Kongres Szachowy, 

który odbył się w Nowym Jorku w 1857 roku i wygrał Paul Morphy. Pierwszą nagrodą był srebrny serwis 

o wartości 300 dolarów. Najbardziej wyczerpujący międzynarodowy turniej, jaki kiedykolwiek odbył się 

w Juracie, w Polsce, odbył się w 1937 roku. 22 mistrzów musiało rozegrać 21 meczów w ciągu 14 dni 

bez przerw. W 1985 roku do World Open w Filadelfii przystąpiło 1251 graczy, najwięcej graczy, którzy 

kiedykolwiek rywalizowali w jednym turnieju na poziomie mistrzowskim. 

Trade Union[Związek zawodowy]: Mistrzostwa Związków Zawodowych ZSRR w 1936 r. Miały 700 000 

zgłoszeń! 

Troitzky, Alexy (1866-1942): Założyciel nowoczesnej kompozycji do nauki gry końcowej. 

Trocki, Leon: Naprawdę nazywał się Bronstein, a jego ojciec - David Bronstein. Trocki był zapalonym 

szachistą. 

Tuggle, Jesse (1928-1991): Najbardziej aktywny zawodnik USCF od 1985 do 1990. W 1988 rozegrał 

rekordową liczbę 771 gier. Od 1985 do lutego 1991 rozegrał ponad 3400 gier ocenianych w turniejach. 

Turek: Pseudonim pierwszej automatyzacji. Wykonany przez Wolfganga von Kempelena w 1789 roku. 

Później kupił go pasierb Napoleona, Eugene de Beauharnais, za kwotę 30 000 franków, tylko po to, aby 

poznać tajemnicę jego działania. Były operator, Mouret, sprzedał tajemnicę swojego działania 

francuskiemu magazynowi 65 lat później. J.N. Maelzel kupił Turka od von Kempelena i oprowadzał go 

po różnych miastach w Stanach Zjednoczonych. Podczas pierwszego pojawienia się w Baltimore dwóch 

chłopców ukrywających się na dachu z widokiem na Turka odkryło mężczyznę wchodzącego i 

wychodzącego z maszyny. Artykuł ukazał się natychmiast w Baltimore Gazette, ujawniając oszustwo 

Maelzela. Edgar Allan Poe przeanalizował, jak „maszyna” działała w kwietniu 1836 roku i napisał 



artykuł eksponujący maszynę w Southern Literary Messenger. Turek został zniszczony przez pożar w 

muzeum w Filadelfii w 1856 roku, 

Napoleon - Turek (Allgaier), Schoenbrunn 1809 1.e4 e5 2.Hf3 Sc6 3.Gc4 Sf6 4.Ne2 Bc5 5.a3 d6 6.O-O 

Bg4 7. Hd3 Sh5 8.h3 Gxe2 9. Hxe2 

Sf4 10.He1? [10.Hg4 jest najlepsze] 10 ... Sd4 [grozi 11 ... Sxc2] 11.Gb3? [11. Dd1 jest lepsze] 11 ... Sxh3 

+ [lepsze jest 11 ... Sf3 +, zdobycie hetmana 

od 12.gxf3 Hg5 + 13.Kh1 Hg2 to mate] 12.gxh3 Sf3 + 13.g3 Sf3 + 14.Kg2 Sxe1 + 15.Rxe1 Hg4 16.d3 Gxf2 

17.Rh1 Hxg3 + 18.Kf1 Bd4 19.Ke2 Hg2 + 20.Kd1 Hxh1 + 21. Kd2 Hg2 + 22 Ke1 Sg1 23.Sc3 Gxc3 + 

24.bxc3 Qe2 mate 0-1   

Turer, Abe (1924-1962) : Mistrz szachów, który został zabity po dziewięciu dźgnięciach w plecy przez 

współpracownika, Theodore'a Smitha, w CHESS REVIEW. Abe pracował tam od dwóch tygodni. 

Napastnik został zwolniony z przytułku i twierdził, że Abe Turner był komunistycznym szpiegiem i 

musiał zostać zabity na polecenie Secret Service. 

Turtel, Evan (1972-): W wieku 9 lat został najmłodszym graczem, który pokonał mistrza, pokonując 

Alana Williamsa (2322) na turnieju szachowym w Nowym Jorku. Ocena Turtela w tym czasie wynosiła 

1605. Problem Bliźniaczych Szachów jest odpowiednikiem dwóch oddzielnych, choć powiązanych 

problemów, najczęściej przedstawionych na jednym diagramie. 

U 

Uganda: Ugandyjska drużyna szachowa pojawiła się w Lugano w Szwajcarii zamiast w Lucernie w 

Szwajcarii na olimpiadę szachową w 1982 roku. Olimpiada odbyła się w Lugano w 1968 roku. 

Univac Komputer: W 1948 roku Univac (uniwersalny automatyczny komputer) był reklamowany jako 

najsilniejszy komputer na świecie. Tak silny, że potrafił grać w szachy i remika tak doskonale, że żaden 

ludzki przeciwnik nie mógł go pokonać. 

Uniwersytet: Pierwszą uczelnią, która zaoferowała kurs szachów, był Uniwersytet Moskiewski w 1965 

roku. Na kurs zapisało się 2000 studentów. 

Uregel, hrabia: Jego testament, spisany w 1008 r., Wzywający szachy do kościoła, jest pierwszym 

odniesieniem do szachów w Europie. 

USA Mistrzostwa: Pierwsze oficjalne mistrzostwa Stanów Zjednoczonych odbyły się dopiero w 1936 

roku. Wygrał je Sammy Reshevsky. 

US Chess Federation (USCF): powstała w 1939 roku po połączeniu American Chess Federation z 

National Chess Federation. George Sturgis był pierwszym prezydentem USCF. Składki wynosiły 1 dolara 

rocznie. Pierwsza publikacja CHESS LIFE, oficjalnego magazynu USCF. 

US Hall of Fame: Członkowie Chess Hall of Fame to Paul Morphy, Robert Fischer, Reuben Fine, Frank 

Marshall, Isaac Kashdan, Geroge Koltanowski, Harry Pillsbury, Sammy Reshevsky, Sam Loyd, William 

Steinitz, Arpad Elo, Hermann Helms, I.A. Horowitz, Hans Berliner, John Collins, Arthur Dake, Arnold 

Denker, Gisela Gresser, Geroge Mackenzie, Pal Benko, Victor Palciauskas, Arthur Bisguier, Larry Evans, 

Robert Byrne, Ed Edmondson i Fred Reinfeld. 

U.S. Junior Championship [Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych Juniorów]: Walter Browen wygrał 

pierwsze zaproszone Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych Juniorów w Szachach w 1966 roku. 



U.S. Open: Pierwsze szachowe mistrzostwa U.S. Open odbyły się w Minnesocie w 1900 roku. W 1955 

roku pierwszą nagrodą na US Open w Long Beach był nowy Buick. Wygrał Nicolas Rossolimo. 

V 

Vajda, Arpad (1896-1967): Champion Węgier i International Master. Zmarł w wyniku wycieku gazu w 

zepsutym piekarniku. 

Valdiviesco, Don Antonio de (? -1550): biskup Nikaragui, który został zamordowany podczas gry w 

szachy w swoim kościele. 

Vasavadatta: Sanskrycki romans napisany przez Subandhu w 590 roku. Jest to pierwszy pisemny dowód 

na formę szachów. 

Vaughan, Stan (1956-): Rekordzista w większości symultanicznych partii szachów korespondencyjnych. 

W 1988 roku rozegrał 1124 gry pocztowe. 

Velimirovic, Dragoljub (1942-2014): Nazywany jugosłowiańskim Talem. 

Veresov, Gavril (1912-1979): mistrz Białorusi, który był kapitanem straży i kilkakrotnie ranny podczas 

II wojny światowej. Przyjechał z linii frontu, by zagrać w Mistrzostwach ZSRR w Moskwie w 1944 roku. 

Vergani, Beniamino: mistrz Włoch, który grał w Hastings w 1895 roku. Skończył na ostatnim miejscu i 

zdobył tylko 3 punkty na 21. Był tak bardzo zniesmaczony swoją grą, że nigdy więcej nie zagrał w 

turnieju mistrzowskim. 

Vetula, The: XIII-wieczny poemat łaciński, w którym wynalazek szachów przypisuje się Ulissesowi 

podczas oblężenia Troi. 

Vicent, Francesch: Autor najstarszej książki o otwarciach szachowych, opublikowanej w Hiszpanii w 

1495 roku. 

Video kasets: Na pierwszej kasecie szachowej wideo zagrali Orson Welles, Yasser Seirawan i Larry 

Christiansen w 1983 roku. Welles był narratorem dwugodzinnej kasety. 

Vidmar, Mediolan (1885-1962): pierwszy arcymistrz Jugosławii (1950). Był inżynierem elektrykiem. 

Voltaire (1694-1778): francuski filozof i pisarz, który był zapalonym szachistą. Grał w korespondencję z 

Fryderykiem Wielkim z Prus. 

Vukcevich, Milan (1937-2003): International Master nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie 

chemii. Wyemigrował do Ohio z Jugosławii. Zajął trzecie miejsce w Mistrzostwach USA 1975. Jest 

profesorem hutnictwa. Był pierwszym arcymistrzem kompozycji szachowej ze Stanów Zjednoczonych. 

Jest tylko jeden inny arcymistrz kompozycji szachowej z USA, Toma Garai. 

W 

Wade, Robert (1921-2008): Mistrz międzynarodowy, który zagrał równoległą wystawę przeciwko 30 

moskiewskim uczniom w 1951 roku i nie wygrał ani jednej gry. Przegrał 20 gier i zremisował 10 po 7 

godzinach gry. Trzykrotnie zdobył mistrzostwo Nowej Zelandii i dwukrotnie mistrzostwo Wielkiej 

Brytanii (1952 i 1970). Za zasługi dla szachów w 1979 roku otrzymał Order Imperium Brytyjskiego 

(OBE). 

Waldowski, Paul: Zwycięzca mistrzostw Nebraski w 1983 r. I stanowych mistrzostw amatorów. Obie 

imprezy odbyły się w ten sam weekend. 



Walker, George (1803-1879): autor pierwszej kolumny szachowej, która ukazała się w czasopiśmie 

Lancet w 1823 r. Wydawca pierwszego angielskiego magazynu szachowego, The Philidorian, w 1837 r. 

Ustanowił zwyczaj nagrywania gier. 

Walking ECO: Pseudonim Siemiona Furmana, arcymistrza i odnoszących sukcesy trenerów wielu 

młodych radzieckich mistrzów. 

Wall, Tim: redaktor British Chess Magazine. 

Wall, William (1951-): autor książęk o szachach (26 książek) i organizator. Tylko osoba, która może być 

jednocześnie prezesem dwóch państwowych związków szachowych. W 1980 roku został wybrany 

prezesem Ohio Chess Association, nadal będąc prezesem North Carolina Chess Association. 

Weinstein, Norman (1950-): zabił 83-letniego mężczyznę w domu opieki - pierwsze morderstwo 

dokonane przez mistrza. Odsiaduje wyrok dożywocia. 

Weinstein, Raymond (1941-): Zwycięzca Mistrzostw USA Juniorów w 1958 roku. Jego kuzynem jest 

arcymistrz Arthur Bisguier. Grał w dwóch amerykańskich drużynach olimpijskich i został mistrzem 

międzynarodowym. 

Whitaker, Norman (1890-1975): prawnik i międzynarodowy mistrz. Zremisował w turnieju US Open 

Championship w 1923 roku. Otrzymał 100 000 dolarów od Charlesa Lindbergha za obietnicę zwrotu 

dziecka Lindbergha. To było oszustwo, w wyniku którego trafił do więzienia na pięć lat. Nigdy nie 

znaleziono pieniędzy. Odsiedział kilka innych wyroków więzienia za inne oszustwa. W Alcatraz spędził 

18 miesięcy. Gdy tylko wyszedł, udał się do Corpus Christ w Teksasie, aby wziąć udział w US Open Chess 

Championship, które prawie wygrał. 

White, John (1845-1928): Założyciel i ofiarodawca największej na świecie biblioteki szachowej 

znajdującej się w Cleveland w stanie Ohio. W kolekcji znajduje się ponad 100 000 tomów książek i 

czasopism szachowych. 

Whiteman, Paul (1891-1967): znany jako król jazzu i lider orkiestr tanecznych i koncertowych. Był 

twórcą „jazzu symfonicznego” dla popularnej publiczności. Był fanatycznym szachistą wraz z resztą 

swojej orkiestry, która grała w przerwach. 

Winslow, Elliot: American International Master, który został profesjonalistą w backgammon i przeniósł 

się do Kopenhagi. 

Wintera Komitet : komitet utworzony w celu wspierania nawyku picia mistrza Wielkiej Brytanii 

Williama Wintera podczas międzynarodowego turnieju w Londynie w 1927 roku. Zebrali ponad 300 $, 

aby mógł wypić i wygrać turniej. W pierwszych trzech rundach pokonał Retiego, Nimzovicha i Colle pod 

wpływem alkoholu. Jednak przez pierwsze 3 dni wydał wszystkie pieniądze na alkohol. Komitet Zimowy 

nie mógł już zebrać pieniędzy. Zima przybyła trzeźwa dla każdej gry po 3 rundzie i przegrała każdą grę. 

Winter, William (1898-1955): Bratanek Jamesa Barrie, który napisał Piotruś Pan i dwukrotny mistrz 

Wielkiej Brytanii. Był aktywnym organizatorem partii komunistycznej i został kiedyś skazany na 6 

miesięcy więzienia za bunt. Winter został pogromcą szachów po tym, jak jego lekarz powiedział mu, by 

porzucił politykę. Prawdopodobnie rozegrał jedyną partię w mistrzowskich szachach, w której remis 

lub przegrana byłaby bardziej opłacalna niż wygrana. Remis lub przegrana kwalifikowałyby go do 

otrzymania specjalnych nagród dla zwycięzców turnieju Londyn 1927, który był o 7 funtów więcej niż 

jego szóste miejsce. 

Wolff, Patrick (1968-): mistrz USA w szachach 1992 i C0 w szachach 1995. 



Women amd chess [Kobiety i szachy]: Pierwsza wzmianka o kobiecie szachistce pochodzi z islamskiej 

korespondencji między Harun ar Rashid i Nicephorus w 802 n.e. Harun napisał, że kupił niewolnicę 

znaną ze swoich umiejętności szachowych. Pierwszy turniej kobiet został zorganizowany przez Sussex 

Chess Association w 1884 roku. Klub szachowy dla pań istniał w Nowym Jorku od 1894 do 1949 roku. 

Jest pięć kobiet, które posiadają tytuł arcymistrza: Nona Gaprindashvili, Maya Chiburdanidze, Zsuzsa 

Polgar, Judith Polgar i Pia Cramling. 

World Open: W 1983 World Open w Nowym Jorku doszło do 5-stronnego remisu: Spraggett, Quinteros, 

Shirazi, Bass i Zaltsman. Żaden z nich nie był urodzonym w USA zwycięzcą. 

Wojna światowa II: Wybitni szachiści przegrani w II wojnie światowej to Ilyin-Genevsky, Riumin, 

S.Weinstein (prezes klubu szachowego Leningradu i trener Botwinnika), Rabinowicz, Troitzky, 

Belavenets, Kubbel, Henrich Wolf, Vera Menchik, Olga Menchik, V. Petrov, Junge, Przepiorka, Treybal, 

Steiner, Votruba, Appel, H. Friedman, A. Frydman, Lowekl, Szpiro, Kremer, Kolski, Regedzinski. 

World Youth Team Championship [Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów]: Pierwszym oficjalnym 

wydarzeniem mistrzostw świata FIDE, jakie kiedykolwiek odbyły się w Stanach Zjednoczonych, były 

Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbyły się w Chicago w 1983 roku. 

Worst scores [Najgorsze wyniki]: O’Sullivan z Irlandii zdobył tylko ½ punktu na 13 w 1947 European 

Zonal at Hilversum. 

Wyller, Robert: W 1948 roku Robert Wyller z Glendale w Kalifornii grał w 1001 meczach 

korespondencyjnych naraz. 

X 

Xie Jun (1970-): Była mistrzyni świata w szachach. W 1996 roku straciła tytuł na rzecz Zsuzsy Polgar. Xie 

Jun pochodzi z Chin. W 1991 roku pokonała Mayę Chiburdanidze z Rosji, która była mistrzynią świata 

w szachach kobiet przez 13 lat. To zakończyło 41-letnią sowiecką dominację w szachach kobiet. 

Xie Xiaxun: Zwycięzca pierwszego chińskiego turnieju szachowego w 1918 roku. Dożył ponad 100 lat i 

swoją długowieczność przypisał chińskim szachom. Był wiceprezesem Shanghai Chess Association i jest 

uznawany za sprowadzenie zachodnich szachów do Chin. 

Y 

Yanofsky, Daniel Abe (1925-2000): urodzony w Polsce kanadyjski prawnik i arcymistrz (1964), który był 

pierwszym arcymistrzem w Brytyjskiej Wspólnocie. Ośmiokrotnie zdobył mistrzostwo Kanady, wygrał 

US Open w 1942 roku i British Championship w 1953. Był burmistrzem przedmieścia Winnipeg. 

Yates, Frederick (1884-1932): sześciokrotny mistrz Wielkiej Brytanii. Wyciek z uszkodzonej rury 

gazowej zabił go, gdy spał. Właśnie skończył wystawę symultaniczną 16 gier w Londynie. 

Yermolinsky, Alex (od 1958): arcymistrz USA (1992). Mistrz USA w 1993 i 1996 roku. 

Zajcew, Aleksander (1935-1971): rosyjski arcymistrz (1967), który zmarł z powodu zakrzepu krwi po 

przeżyciu nogi. 

Zapata, Alonso (1958-): pierwszy arcymistrz Kolumbii. 

Zero wyników: Walter Stephens zdobył 0-11 punktów w 1945 US Amateur Ch. Pani H. Cobbold zdobyła 

0-8 punktów w 1951 British Championship. 



Znosko-Borovsky, Eugene (1884-1954): rosyjski gracz o sile międzynarodowego mistrza. Walczył i 

został ranny w obu wojnach, rosyjsko-japońskiej 1905 i I wojnie światowej. Walczył także po stronie 

Białych podczas rewolucji rosyjskiej i został ewakuowany do Francji. 

Zugswang, The Immortal: Game between Saemisch and Nimzovich, Copenhagen 1923. 

Zuckerman, Bernard (1943-): Międzynarodowy mistrz, który grał w 1975 roku w Cleveland 

International, kiedy widz stał się głośny. Zuckerman (Zook the Book) powiedział mu, żeby się zamknął. 

Kiedy to nie pomogło, rzucił w widza schwytanego biskupa. Zuckerman otrzymał reprymendę za jego 

„niesportowe” zachowanie. 

Zukertort, Johannes (1842-1888): mistrz szachowy, lekarz, pianista, redaktor magazynu, krytyk 

muzyczny, językoznawca, szermierz i strzelec wyborowy. Biegle władał językiem angielskim, 

niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, łaciną, greką, hebrajskim, rosyjskim, sanskrytem, 

arabskim, tureckim, duńskim i polskim. Dziewięciokrotnie odznaczony za waleczność w trzech wojnach 

pruskich z Danią, Austrią i Francją, a raz pozostawiony na śmierć. Mógł rozegrać 16 partii szachów z 

zawiązanymi oczami. Redagował magazyn polityczny i kilka magazynów szachowych. Był jednym z 

najlepszych graczy w domino i wista na świecie. Był czołowym rzecznikiem reformy więziennictwa. 

Studiował z wyróżnieniem chemię, fizjologię, filologię i teologię. W 1878 roku wygrał duży turniej w 

Paryżu. Nagrodą za pierwsze miejsce była waza Sevres o wartości ponad 5000 franków, którą otrzymał 

od Prezydenta Francji. Sprzedał go trzy dni później w lombardzie za około połowę wartości. Miał udar 

w klubie szachowym Simpsona, grając w szachy za szylinga i zmarł następnego dnia. 

Zurich Chess Club: Najstarszy klub szachowy w Europie, założony w 1809 roku. 

Zweig, Stefan (1881-1942): austriacki biograf i powieściopisarz. Popełnił samobójstwo w Brazylii w 

1942 roku z poczucia samotności. Jego ostatnia powieść, „Królewska gra”, została opublikowana 

pośmiertnie w marcu 1944 roku. Powieść opowiada o jugosłowiańskim uczonym, który został 

szachowym mistrzem świata. Gra doktora B, który niedawno uciekł z więziennego szpitala po torturach 

przez nazistów. Dr B studiował szachy w więzieniu, aby nie oszaleć. 


