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Пролог

АЛЬФА ВСТРІЧАЄ АМЄГУ

Мальчік сидів на підлозі, розклавши навколо себе пакети з чіп
сами, шоколадні батончики і кукурузяні хлопья. Спершу він жма
кав спустошені пакети й відкидав їх убік. Но всі ці обгортки були 
дуже льогенькі, й тому далеко не відлітали. Так і сидів мальчік, по
між сміття та вкусностєй, і ніхто не мішав його мислям. Це продол
жалось ровно пітнадцать хвилин.

Коли до закритія магазіна залишились щитані понти, охран
нік рішив пройтись по завідєнію. Він не дуже любив це діло, патаму 
шо за цілий день йому добряче набридали усі ці стелажі й полиці, 
вітрини і стойки, на которих лежало все, чого може забажати са
мий ізвращонний пожиратєль. Охранніка звали Вася і він дуже обі
жався, коли йому казали: «Слиш ти, Вася!». Чото він щитав, шо ім’я 
Вася — обідне й непрілічне, і звучить воно, як процес порчі воздуха. 
Іноє дєло, коли до нього звертались: «Васілій Петрович». «Оце вже 
друге діло», — мислєнно розквітав Вася і готувався заподіяти люди
ні, яка до нього так обратилась, отвєтну любєзность.
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— Ну шо там, Вася?! Всьо нормально, закриваємся? — ето во
лала продавщиця возлє каси, яка уже давно ждала того мгновєнія, 
коли можна буде схватить своє любіме зеркальце, размєром із сви
нячий пятак, а другою рукою виколупать із сумочки, потративши 
на упоїтільні пошуки кілька хвилин, свою не дуже любіму помаду, 
котрою вона пользувалась токо після роботи. Сама вона не могла 
об’яснить, чому маже губи імінно цією помадою, і тільки тагда, 
коли вертаєцця з магазіну. Дома вона витирала її влажною і сухою 
салфетками (по очіріді) — й опять же не задумувалась, нафіга нада 
було мазацця. Дорога була не очінь дальока — продавщиця жила 
у тому ж кварталі. І верталася всігда ноччю. І ліхтарі на її путі якшо 
й були, то нікада нормально не світили. У кращому разі — мутно об
ляпували землю потустороннім свєчєнієм, якого було недостатньо 
дажи, шоб роздивитись калюжу під ногами. Словом, непонятна іс
торія з цими губами.

— Нєт, так і підем, а магазін хай одкритим стоїть. Всьо равно 
утром возвращацця — і все по новой. — Васілій Петрович рокотав ці 
глупі слова розмірено й серйозно, од чого в продавщиці случилось 
замішатільство.

— Ти шутіш? Вася, ти так шутіш, да?
— Ну да, шучу.
Охраннік був людиною скромною і незлобною, а потому прощав 

людям і тупість, і невігластво, і острі приступи діареї на робочому 
місці. Впрочім, якби він работав у магазині прибиральником, то, 
може, й змінив би своє мнєніє, — але тільки нащот останнього пункта.
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Мальчік чув, шо до нього наближаюцця тяжолі й опасні шаги, 
але не зважав на них. Він був поглощон поглощєнієм чіпсів — так 
міг би подумати сторонній наблюдатіль, позбавлений чуття стилю 
і нездатний проникнути в тайні закамарки дєцкої душі. Бо на
справді мальчік не просто сидів і тупо жрав чіпси да шоколадки — 
він мічтав. Поки шаги охранніка наближали його до розриву з мі
ром чистих фантазій, він намагався виловить з них побільше судь
боносних знаків. Бо мальчік, хоть і був юний годами, проте вже 
знав, шо в житті кожної людини трапляюцця знаки, ігнорація кото
рих призводить частіше за все до мощних побоїв анонімного ха
рактєра. Ну, тоість, ти можеш не знать, чому і за шо на тебе посипа
лись каратільні піндюліни, но должин понімать, шо за етім стоїть. 
А стоїть за етім якийто непонятий воврімя знак судьби, до якого ти 
поставився, наче до козявки, шо причепилася к пальцю, словно ма
ленька анаконда.

Охраннік підійшов до передостаннього ряда стелажів, на яко
му був представлений асортімєнт хлібо-булочних іздєлій, озирнув
ся по боках, і ловко стирив одну із маліньких булочок. Він, як ніхто 
інший, чудово знав, шо цей сектор магазіна не прострелюється ка
мерами відеоспостереження, патаму шо сам їх і настроїв відповід
ним чином. Шоб, значить, каждий вечір притирювать собі на піз
ній ужин булочку-дві. Ні, красти він не любив, просто щитав це 
маліньким удобством.

Вдруг він почув, як шото заворушилось поблизу. Щурів і 
мишей в магазіні не водилось, тож Васілій Петрович таки успів
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перепугатися, перш ніж акуратно зазирнув за останній ряд полок 
і побачив там отрішонного мальчіка, шо сидів просто на підлозі, 
посеред обгорток від сожраних товарів.

— Ну дак ми закриваємся чи нє? — нєрвний голос продавщиці 
засвідчив, шо губяки свої вона уже намазала й, віроятно, уже ізго
товилась бряцать ключами.

— Да іди уже, єслі сильно спішиш, я сам закрою, — гукнув ох
раннік, уставившись на малолєтнього сладкоєжку, которий тепер 
тожи поняв, шо його уєдінєніє нарушене. — Я й забув зовсім, шо 
мені нада ще кумові перезвонить.

Васілій вчинив так не із врєдності чи ше гірших намірів, а тіки 
потому, шо любив психологічні експерименти.

«Значить так, — думав він собі, — ось зара мальчік-обжора 
должин іспугацця й кинутись навтьоки. Він же понімає, шо остава
тись тут опасно. Він должин почуствовать, шо я питаюсь ізбавицця 
от єдиного свідка, а це очінь стрьомно. Єслі він не дибіл — точно ки
нецця навтьоки».

— Ну, харашо, я пошла, пака!
Двері лязгнули, як гільотіна, і тепер уже настав чірьод Васілію 

Петровичу дивуватись і підозрювати шото неладне. Мальчік, вроді 
нічого не случилось, і далі жував канфєти з чіпсами да п’ялився 
кудись під стелю. Наче біля нього не охраннік появився, а мєлкій 
павучок сказочного проісхождєнія.

Потупцявши трохи в нірішитільності, Васілій крякнув (хотя цей 
звук в його виконанні всьо жи боліє нагадував рохкання), підійшов
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до мальчіка й усівся напроти нього, прямо на підлогу. Заботліво су
зивши глазки, він спросив:

— Про шо ти думаїш?
Мальчік навіть не глянув на охранніка, він усе ще печально 

блукав поглядом дето під потолком.
«Він, навєрно, буде мовчать, отморозка із себе корчити,» — по

думав Васілій, но мальчік наче прочитав цей сумнів і негайно його 
опровьорг.

— Я думаю про шахмати. Но ви ж не про те хотіли спитать, 
правда? На самом дєлє вам інтірєсно, шо я тут дєлаю, як мене зо
вуть і так даліє.

— Ну да, а такжи мені цікаво, чи знають твої родітілі, де ти 
швендяєш по ночам в столь юном возрастє, і пачіму так случилось?

Мальчик припинив жувать і одарив охранніка незамутньон
ним поглядом.

— Мене всігда про це питають. І скрізь.
Васілій відчув, що дитині не то шоби горько й обідно за якісь 

негаразди в його жизні, а просто облом розказувать історію тіпа ат
мазки, котору він, очевидно, разучив не хуже, ніж стішок про ново
годню йолочку.

— А шо ти думаєш про шахмати? — внізапно запитав охран
нік. І не лише для того, шоб озадачить мальчіка нестандартним по

відєнієм (подобні інциденти всьо жи передбачають нєсколько інші 
сценарії). Діло в тому, шо ця репліка неймовірно зацікавила Васілія 
Петровича. Він бо, як ніхто інший, прекрасно знав, шо інтерес
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к шахматам може ввести людину і не в таке заціпеніння. То шо ж 
казать про рибьонка, якого случайний доторк до істини може пре

образить, змінивши сущность і життєві орієнтири.
— Я уявляю собі, як харашо і весело було б іграть, якби усі 

шахматні фігурки вдрут ожили. Шоб коні — скакали, пєшки — мо
тузили друг друга, як настаящі воїни, шоб за каралєвою развіва

лось бірюзове плаття с розовими рюшиками. І шоб вони могли 
не тіки ходить і бицця, но і бєсєдувать, гулять, розказувать шось 
про свою шахматну жизнь. Це ж так цікаво!

Охраннік якось вмить смягчився, й откусив зразу половину 
краденої булочки. Ні, він помнив про камери стеження. І про те, шо 
надо буде потім ще задержацця на роботі й трохи помахлювать 
із пльонкою, — він уже колись займався цією постидною діяльні
стю, хоть і дуже не любив згадувати про той случай з Валєнтіною. 
Тагда так само по підлозі були розбросані пакєти з чіпсами і не тіль
ки — така ото розплата за незграбну страсть, яка всьо равно закін
чилась уборкою да суєтою.

Васілій Петрович від цього спогаду пойожився, — і він одлетів 
восвоясі, наче скурена сігарєта.

— Ти щитаїш, шо бірюзове плаття з розовими рюшиками — 
це красіво й достойно каралєвского обліка? — спитав охраннік.

— Ну, всьо ж од тканєй залежить.
Кажда репліка цього странного мальчіка дивувала Васілія. 

Якето осторожне чуство наростало в його ізмученій від недопоніма
нія з боку окружающих душі. Будто сама ця встрєча, ця розмова —
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не обичний внєштатний случай, який згодом стане вирваною стра
нічкою, мєлкою цяткою на простирадлах памяті. Й нада сказать, шо 
вперше за багато років охраннік був по-настоящому взволнований.

— А скажи мені, дітя, шо іще ти думаєш про шахмати?
— Мені б хотілось знать про них побільше, — з великим рвєні

єм відповів малиш. — Я пару днів тому вперше побачив, як вони ви
глядять. Сусід розказав, шо і як ходе, але він сильно путався, коли 
ми почали партію, — і я в нього бистро виіграв.

— Ти поставив йому мат?
— Мат? Тоість, ви про шо? — насторожився мальчік.
— Ну, шоб виіграть партію в шахмати, нада поставить супер

нику мат — ето таке спеціальне слово, яке в перекладі з древніх вос
точних язиков означає «смерть».

У мальчіка появився блєск во глубінє зрачков, і Васілій міг би 
поклястись, шо це тільки начало возгоранія мальчішеського любо

питства, яке вже не спинити.
— Так ви умієте іграть в шахмати?! А я всьо думав, у кого ж 

розпитать... Бо мій сусід мало шо знає. Про мат, наприклад, він ні
чого не казав. Я просто побив його караля — і виіграв.

— Ні, караля побить не можна, —улибнувся Васілій, —такого 
в правилах нема. Це хоть і слабінька фігура, но імунітет до сабельок 
у неї — будь здоров! Монарх всігда лишаєцця на полі боя, дажи 
єслі він абсолютно сам і абсолютно голий. А мат — це коли ти лю
бою фігурою напав на караля, а в суперника нема защіти й втекти 
нема куда.
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Мальчік вдруг схопився на ноги, обгортки закружились біля 
нього в зрадливому хороводі.

— Дядя, я вас сильно прошу: научіть мене іграть в шахмати!
Охраннік опереточно розсміявся, но бистро поняв, шо подоб

на сміхова натужність тут недоречна.
— Для начала, мій загадочний друг, скажи, як тебе звуть? Ну, 

і на всі остальні вопроси тожи хотілось би почути відповідь.
— Я — Міша. Живу з бабушкою, батьки уїхали на заробітки 

за граніцу й приїжджають раз в полгода. Бабушка моя, хоть і моло
да ще, і здорова, но страдає безсонніцею, а тому глотає в десять ча
сов таблетку — й хропе до ранку, як убита. Так шо вона нічого 
не знає. Ну, а єслі ви про це, — і мальчік винувато показав на об
гортки, — то я заплачу, в мене єсть дєньги.

— Ну шо ж, — охраннік хруснув шийними хребцями, вращая 
головой. То лі от усталості, то лі така у нього врєдна привичка. 
Тепер всьо ясно.

— Так ви научите мене іграть в шахмати?
— Прямо січас?
— Ну да! До ранку ше пять часов, а спать мені зовсім не хочецця.
— Шото я не пойму, у кого безсоння — у твоєї бабушки чи 

все ж таки у тебе? — улибнувся охраннік.
— Ну, чесно кажучи, я мало сплю. Колись мене водили к док

тору, так той сказав здать аналізи — і більше нічого не об’яснив.
Охраннік гимикнув і тепер сам задумчиво вняпився погляом 

у стелю, вроді там чимось було для глаз намазано.

10



— Ти знаїш, Міша, єсть одна проблема, а точніше — дві. По-пер
ше, у мене тут нема шахмат. По-друге, я трохи устав за день, а зав
тра — знову заступать на вахту, так шо давай лучче зробимо так: 
приходь около часу дня, коли у нас обєд.

Міша широко усміхнувся.
— Я обізатільно прийду!
Він вже збирався попрощатись, але перед тим запитав:
— А ви харашо в шахмати іграєте?
Тепер настав чірьод Васілію загад очно улибацця.
— Якби я гарно грав — то не работав би охранніком, еге ж? 

Хотя... Не знаю дажи, як пояснить... Одне тільки скажу: тобі, навєр
но, сильно повезло, шо ти зайшов поїсти чіпсов на халяву імінно 
сюда, а не в сусідній магазін.

Міша, канєшно, подумав, шо це такий намьок, і поліз в кише
ню, звідки витягнув кілька купюр. Але охраннік встановив його рі
шучим взмахом:

— Не треба. Щитай, я тебе угостив.
— Тоді до завтра?
— Давай, я закрию маркєт і проведу тебе домой.
— Мене нікуда не нада проводити, я живу в цьому ж домі, 

на третьому етажі, окна прмямо над вашим входом.
— Ну, тоді біжи.
Міша побіг до виходу, і за мить двері знову ляснули, оставив

ши охранніка наодинці з разбросаними на полу обгортками і не
достачею в касі.

11



* * *

Ровно в час дня Міша зайшов в магазін, растєряно і якось 
нєрвно роззираючись по сторонам. Перед ним з’явилася якато не
дружелюбна тьотка з коробкою шакаладок на плечі.

— Мальчік, у нас обєденний перерив, закрито, — вона насуну
лась на нього, і гаркнула кудато в сторону: — Люся, ти апять забула 
двері закрить?

— Я не купувать, я до вашого охранніка... — мальчік трохи 
растірявся, бо не знав навіть, як зовуть магазінного стража.

— А ти йому хто? — роздався голос згори. Міша дивився на ка
робку, яку женщина тримала віртікально, і йому показалось, шо 
ето сама каробка озвалась до нього. — Плімяннік ілі шо? Чото я тебе 
раньше тут не бачила.

— Галя, пропусти мальчіка, він до мене, — Васілій Петрович 
вийшов із-за дверей, на яких було написано «служебноє поміщєніє», 
й помахав до Міші.

— Це шо, ваш плімяннік? — без особого ентузіазма спитала 
Галя.

— Га? Ну да, тіпа того.
Васілій ухопив Мішу за руку й повів за собою.
— У мене тут каптьорка, — пояснив він.
«Каптьоркою» була маленька комнатка, отгоржена в углу 

складського приміщення якимито щитами, шо навіть не доставали
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до потолка. Там був і пульт відеонаблюдєнія, над яким возвишалось 
три монітора, й малінький стіл, застелений газетами. На столі 
Міша побачив шахмати — і серце його чуть не остановилось. Він ні
коли раньше не бачив такої красоти. Дошка була здєлана з дерева 
і камня. Чорні клєтки свєркали зеленими прожилками, а білі іскри
лись перламутром. Фігурки були дуже красіві, різьблені, наче живі. 
Коні, шо стали на диби, з розвихреними грозними гривами, очару
вали малиша.

— Сідай, — охраннік підсунув табуретку.
Міша ледве примусив себе оторвать взгляд від фігур.
— Я зовсім забув учора запитати, як вас зовуть.
Охраннік ігріво ляснув себе долонею по лбу.
— Діствітєльно, як же ето я не відрекомендувався?! Це все 

від ізлішнього трєпєта душі, — усміхнувся він. — Зови мене Пад
люччо. Доктор Падлюччо — ось моє ім’я.

— Доктор Падлюччо? Ви — доктор?
— Да, мій мальчік. При нашій останній встрєчі я упоминав, шо 

тобі сильно пощастило. Тільки не пояснив, як слід, чому. Я — доктор 
шахматной ігри, магістр шартранджа, учасник багатьох великих 
состязаній. У світі шахмат мене знають, як доктора Падлюччо.

— А шо таке шартрандж?
— То дуже древнє, сакральне ім’я шахмат.
Міша розгублено жував на вустах десятки запитань, які хотів 

поставить усі разом, но не знав, як це здєлать. Тож випалив пер
ше-ліпше зі свого довжелезного переліку.
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— Дядя Падлюччо, розкажіть мені про дибюти. Мій сусід ка
зав, шо без знанія дибютів неможливо виіграть, — цим він поясню
вав свій глупий програш. Він казав, шо колись даже купив кніжку 
дибютів, но так і не одкрив її, а позже здав у макулатуру.

— Да, странні люди, — лагідно сказав доктор Падлюччо, хру
стя су ставами в області пальців, і помітно наслаждаясь етім муд
рим звуком. — Но лучче ти сідай і слухай. Для ізучєнія шахмат стой
ка непотрібна, ето жи не бокс. Ось тобі чіпси й горішки — угощайся.

Міша підсунув до себе кілька упаковок, забувши навіть по
дякувати.

— Для начала, мій юний друг, я расскажу тобі одну історію.
— Доктор, а вона не сильно нудна? — стріпінувся мальчік, 

який привик, шо взрослі подобними словами прєдваряють якіто 
позіхальні настанови.

— Вона волшебна, — блиснув глазіщами странний доктор. — 
Сладка, наче згущоне молоко, й увлікатільна, наче учєбнік з анато
мії для старшокласників.

Мальчік зацікавився й перестав шарудіть упаковками.
— Ітак, Міша, начнем наш перший урок. Насправді він уже 

буде далеко не перший, бо ти коєшо знаєш, а тому ми можем про
пустить самі елімінтарні свєдінья, яким обучив тебе сусід. Наприк
лад, ти знаєш, як називаюцця всі фігури, як вони ходять. Ти дажи 
навірняка знаєш, шо таке «взятіє на проходе», і чим два ноля отліча
ються од трьох нулів, єслі йдецця про рокіровку. З такими знаніями 
вже можна приступать до вивчення сірьозних речей.
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Сьогодні я раскажу тобі в загальних рисах, як лучче почи
нать ігру.

— Доктор Падлюччо, ви раскажите мені про дибюти? — з на
дією та огоньками умствінної страсті запитав мальчік, хотя ще се
кунду тому він хотів подолать волни стида й перепитати про «взятіє 
на проходе» та якіто нолі й рокіровку.

Но в отвєт доктор лиш снісходітільно розсміявся і щолкнув 
мальчіка по кирпатому носу, ібо у многіх мальчіков, про яких пи
шуть у книжках, чомусь імінно кирипаті носи, так шо тут всьо дуже 
удачно совпало, хоч і не про це мова.

— Нєт, Міша, про дибюти — ще трохи рановато. Но єслі ти 
проявиш терпіння, ми скоро до них доберемся. Бо прєждє, ніж 
посвятить тебе у всі таїнства моїх ізлюблінних шахматних начал, 
в яких куєцця будуща побєда, гартуєцця сила духа й закаляєцця 
протівнік, — а він неодмінно закаляєцця, єслі правильно подобрать 
дибют, — я ознакомлю тебе з важнєйшими принципами шахмат
ной ігри, про які ти будеш помнить ночью і зимою, во снє й у міг трі
умфа. Хоч який би ти дибют не ізбрав своїм оружиєм, хоч яка б за
щіта охраняла монолітність твоїх рєдутов, хоч яка б осліпітєльна 
мисля бомбанула в твоєму мазгу — то лі в разгар сраженія, то лі 
на виході з мітільшпіля, — ти должин помнить усе, про що зараз по
чуєш. Іначє можеш дажи не сідать нікада за шахматну доску.

Запала ісполнєна важності пауза, котору бистренько обірвало 
жезтяне лязгання за дверима. Дьорнулась ручка — і вони распах
пулись. На порозі предстала уборщиця, ізвєсна своїми трудовими
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поривами на всю околицю. Ця досить крупна женщіна по імені Ва
лєнтіна не признавала прайвесі, ба даже не знала такого слова. 
І тому заходила скрізь без стуку, хотя в остальном це була вопло
щонна галантность. Болєє того, вона наче вивалилась із романів 
руского пісатіля Івана ГЬнчарова і дажи виражалась так, шо змушу
вала довго кліпать рєсніцами, перш ніж риципієнт соображав, чого 
вона хоче.

— Можна, я прічіню вам бєспокойство? — пропищала вона, 
сунувшись зі шваброю і відром в каптьорку, внаслідок чого відразу 
стало тісно й піднялась відносна вологість.

— Валєнтіна, нє врємя, — ловко парірував Васілій Петров
ич, — я уже просіл вас нє пріривать... еее... столь рєдкіє часи моєго 
досуга.

— Ну што ви, право... — Валєнтіна обдала приміщення недоб
роякісним поглядом. — Нє смєю вас больше бєспокоіть, я удаляюс.

— Якась вона странна, — сказав Міша. — Як тура.
— Дуже інтірєсно, — враз пожвавився доктор Падлюччо, — 

надзвичайно. І чим же ця тьотя похожа на туру?
— Як це — чим? По-перше, у неї ширина по всьому тілу одіна

кова, а волосся на голові зубцями стирчить у різні боки, да ше й так, 
шо проплєшини видно. І...

Міша потупив очі й нахмурився, наче згадав щось таке, чого 
й не нада було казать.

— Ну-ну, кажи-кажи, не стісняйся, —доктор довірітєльно на
хилився до Міші.

16



— Мені показалось, шо у неї ці проплєшини дуже симетрично 
расположені вокруг голови, через рівні проміжки, як бойніци в башні.

— Ти ба! — Падлюччо воздвигнув брови тріугольніками. — 
І правда, натуральна тура. Тільки знаїш, шо... Не треба тьоті ка
зать, шо вона на туру похожа. Вдруг вона знає, шо таке тура.

— Угу.
Міша кивнув і знову пару раз плямкнув ротом, вродє нава

жуючись ляпнуть шото стрьомне. Потім зітхнув — і таки запитав.
— Доктор, а скажіть мені, чого туру, раз вона така сильна, ні

хто не питаєцця уже в началі партії вивести, шоб короля сильніше 
довбануть?

Падлюччо опять соорудув неравнобедрені трикутники на міс
ці брів і одповів:

— Ти дажи не уявляєш, мальчік, наскільки глибоке й іспіщ
рьонне слідами загадок твоє питання. Впрочім, якраз про це, як і 
про нєкоторі інші особливості шахматних фігур, я й собиравя тобі 
розказать сьогодні. Єслі, канєшно, Валєнтіна не прічинятиме нам 
біспокойств.
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Лєкция перша

ФІГУРИ ТА ЇХНІ ОСНОВНІ ПОВАДКИ

Чимало іскушонних знатоков шахматної тиорії полатають, ні
би одних тіки знаній про те, як ходять фііури, вполнє достатньо, шоб 
переходити до ізучєнія дибютних принципів. Це глибоке заблуждє
ніє. Бо фігури протягом віків мінялись і сама ігра еволюционірувала. 
Отражая принципи світобудови, шахмати всігда внушали людству 
мисль про зибкость і непостоянство, — тіки мало хто міг раздуплиц
ця й осягнуть ці судьбоносні знаки. Скажу тобі, мій окутаний шалью 
нєвєдінья друг, одну горьку крамолу: для проникнення за грані мате
ріального міра крізь калітку, расположену на території шахматної 
доски, не так важливо, шо і як ходе. Нада прошарить іншу сакраль
ну закономєрность: чому вони ходять так, а не іначе? Коли в твою 
довбешку посієцця ето зірно, ти почнеш учицця тонкостям ігри 
як зрілий мастєр, а не як сліпе щуря, шо тикається носом в кучі гам
на, разбросані по подвалу поколіннями дворніков і сторожей.

Почнемо з караля, ібо про нього взагалі нема шо сказать. 
Це безвольне і трусліве чмо, яке всігда винне у твоєму програші.
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їй-богу, без нього можна було б атлічьно справитись з любим про
тівніком. Но чому так? А діло в тому, шо дана модель — то вивернута 
шинелька нашого міра, в якому каралі плюють на народ, жирують 
і льогко провтикують державність, суверенітет та інші націєтворчі 
чинники. Ми благоговіємо перед смрадом і гнілостью самого заху
далого караля, хотя могли б зібратись невеликою оравою з якою- 
небудь вчасно по добраною в бліжайшій підворітні Жанною Д’Арк, 
напасть на цього ублюдка й побєдно обложить матом. Но уви. Впро
довж століть шахмати волають до нас про цю простєйшу істину, но 
всьо напрасно. Впрочім, сама ж ігра дає відповідь і на цю остросоці
альну ділєму. Отвєт криєцця в судьбі обичних пєшок, которих най
більше не тільки в шахматах, на жаль. Шо може пєшка? Це узколо
ба й тупа істота, котору каралі отправляють на бойню, часто дажи 
без особого смисла, а тільки раді куража й примарних перспектив. 
Пєшка набагато сильніша, єслі рядом єсть ще одна пєшка, котора 
може подцєржать її чи захистить в критичну мить. Пєшкам, як 
каждому обичному гражданіну, закон позволяє ходить тіки прямо. 
Будь-яка нагода чкурнути налєво чи направо (дажи на одну клєточ
ку, скромненько, по діагоналі) — всігда сопряжена з гріхом убійст
ва. Причому найчастіше пєшку змушують — ради отого оманливо
го відчуття свободи, шо появляєцця в момент двіженія по діагоналі 
налєво (чи направо) — прибити собі ж подобне сущєство, которе за
винило перед каральом тіки в тому, шо у нього іной цвєт кожи, або 
інакші музичні уподобання, або слішком опасні мислі в голові. При
чини для убійства є всігда — у кожній партії. Но всі вони для пєшки
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одінакові, бо нема у неї ані волі, ані можливості маньовра. Така 
доля визиває огиду даже в дерв’яних подєлок, — паслєдній Бураті
но ледве стримує риглі при мислях про такий ізгіб кар’єри, тому 
для пєшок в шахматах існує одна прівілєгія, которої позбавлені всі 
інші обітатілі дошки. Смисл її ти знаєш: дошкандибавши до пос
лєдньої лінії, пєшка може перетворитись на будь-яку іншу фігуру. 
На будь-яку — но тільки не на караля. Тоість, підняти морду з гря
зі — но в князі всьо равно не прослизнуть. Глубіни смислів і підтек
стів тут безмежні, в них можна утонуть без томіка Плутарха під 
пахвою і зшитка з діалогами Платона в запасном кармані. Тому ос
тавим це. Бо щас я остаточно перейду на стіхи і розридаюсь.

Лучче подивимся уважно на коня. Це єдина шахматна фігу
ра, яка задумана деміургами іменно коньом, а не ослом чи ще яко
юсь тягловою силою. І ходить він як конь — тут теж все ясно. Може 
стрибать туда-сюда, аби тільки нашлась для нього вільна клєтка. 
Но за цією зовнішньою простотою криєцця одна таїнствінна вла
стивість, шо позволяє глянуть на прєісполніне задорного іржання 
животне под преломльонним буквою «ге» углом. Діло в тому, шо 
сила коня найбільше залежить (по сравнєнію з другими фігурами) 
від того, де він стоїть. В углу — це жалкій поні, декоратівна лашад
ка, у якої всі мислі — тіки про те, шоб пожрать да поспать, і ніякого 
бойовога духа і кровавих вспишок у зрачках. Стоя в углу, конь 
може пригнуть тіки на дві клєтки — та й то недалеко, і єслі сраже
ніє розгортаєцця на іншому участку доскі — толку від нього, шо 
від ромашки польової. Но варто коню занять одну з центральних
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клєток — і це вже зовсім інша картіна. Ето мустанг буланного тіпа. 
Із ноздрєй його валить дим, а із пасті — пламя і потоки сєри. 
Він весь складається іх жажди битви й усім своїм тевтонським 
нутром питаєцця винюхать вражеського караля. Із-под копит його 
лине стон і проклятія повєржених пішаків, а всі остальні фігури 
тихо казяцця від такої приті. Саме в коня закладена метафора, 
виражающа природу успєха. Її несложно усвоїть: всігда тусуйся 
в центрі, шоб побільше мозолити людям глаза, зиркай на всі сторо
ни і будь готовий пригнути не тіки в світле будуще, но і отшатнуцця 
вижидатільно в засаду. Шо більше клєток перед тобою — то більше 
шансів не облажацця. Конь — це символ умного гєроїзма, неда
ром же його ізваянія часто увінчує рицарь. Це тіпа значить, шо 
конь і всі його можливості та переваги — на самом дєлє лише про
екція чийогось ума і смєкалкі. Якщо підсумувать цю парадігму зна
чень, ми прийдем до важнєйшого вивода: в шахматах і поза ними 
не нада бути коньом, но необхідно уміть іспользувати всі його 
стрибучі переваги.

Тепер настав чірьод ше однієї фігури, яку парадоксальним 
образом іменують «льогкою», — слона. Льогкость коня, канєшно, 
гожи спорне питання, але як бути з «льогкостью» слона — це вже 
загадка, достойна таджицьких мудрєцов. Частічно ми можем от
мазацця від такого суєтного вопроса, ібо в європейській шахмат
ній тридиції нема нікакого слона, а єзть бішоп, тобто епіскоп, ліцо 
духовне, а потому і льогке. Но тада ми стикаємся з метафізич
ною проблемою вищого порядка: откуда етот странний дуалізм?
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Як ето обичне індійське животне еволюционірувало аж до епіско
па? У Дарвіна по етому поводу нічого не сказано.

Єслі розглядати чисто шахматні повадки слона — то вони 
більшою мірою слонячі, нєжелі єпископські. Фігура ходить строго 
по діагоналі, ровнінько, і може достать протівніка на ізрядній від
стані. Тут єзть аналогія з дліною хобота, яким слони діствітільно 
здатні хапонуть шо угодно. В отлічіє от коня, слон нікада не при
гає — і це тожи почерпнуто не от фонаря, а із природи.

Тепер, малиш, закрий глаза. І открий. І знову закрий. Нє, 
не так. Я хочу, шоб ти не тупо кліпав, як нєрвний паралітік, а шоб 
очистив свій внутрінній погляд. І навчився облущувать любу маш
кару із суті вєщєй. Варто лише на міг забуть про Індію та претен
зії британських каланізаторів, викинуть із мозга всі ці грамадні 
обриси і незграбність, толстєнну кожу й хобот, щоб переконатися: 
не слон ето вовсє, ні. Фігуру так назвали брахмани й дервіші, чиї рі
лігіозні уявлення нам чужді. Но суть — вона ж не залежить від того, 
як її понімають представники разних етносів да культур. І полягає 
вона в тому, шо слон — ето фігура, реальна мощь якої проявляється 
не в гущі масових баталій, када вокруг ширяють згустки плоті, 
а в просторих позиціях, када можна одним ходом подолать океан 
шахівниці. Заженіть сію фігуру в узку комнату, й там він буде гибі
ти, впираючись інтілєктом в товсті задниці так званих захисників 
вітчизни. Його голос можуть і не почути. Для поніманія цієї фігу
ри та її повадок необхідно усвоїть, шо таке пространство. По-дру
ге, зверни увагу, мій способний учінік, на іншу духовну область.
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Я маю на увазі сферу проповідництва й поширення праведного 
учення. Када ти спраглий нести людям світло, но вимушений ни
кацця за чиїмись спинами, — тада ти, дійсно, слон тупий, а не єпи
скоп. Но варто лише тобі оказацця на широкій плогцаді, возвисицця 
над перехрестями і магістралями, над нечисельною, но спраглою 
одкровення паствою, — і тоді кажде слово твоє упаде в грішні душі 
тяжолою монетою; ти зможеш їх карать і возвишать, спасать от 
упадка і позиціонних нівзгод, ілі же пінком отправлять в гієну ог
нінну. Тоді жезл твоєї власті стане намного дліннєє і могущєствінні
ше, ніж самий спритний хобот. А главне, шо ти побачиш світ не за
хламльонною лавкою старйовщика — ти узриш весь його чоткий 
дуалізм і не ступиш на стезю іновєрцов та боговідступників. Ібо для 
тебе, на відміну від усіх інших фігур, існуватимуть тіки клєтки опрі
дільонного цвєта. І не буде у тебе сумнівів та терзань щодо ізбранної 
стезі, як і належить настоящому служителю вищих сил. Сама боже
ственна природа оберігатиме тебе від діавольських діагоналей, за
пруднених нечистотами. А тепер скажи мені, прозрєвший мальчік, 
хто ж ця фііура насправді: недоумкувате ушасте животне ілі благо
родний епіскоп? Тотоже.

У нас осталось уже не так багато тем для світської бесіди. Селі 
нощитать, їх лишилось тіки дві. Це самі сильні фігури, хотя між 
ними — ціла пропасть доблесті.

Отже, тура. Її найлегше опознать, ібо даже невіглас в царині 
архітектури ніколи не скаже на башню, шо ето вілла ілі патіо. У цієї 
фігури є ще одне тотемне ім’я, каторе видумали на сєвєрних землях
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якіто нащадки тюлєнєй і уральських гномів. Мені, право, даже 
стидно повторить його вголос, таке воно недорікувате і оторване 
не то шо від мудрості, но дажи і от ошмьотков рассудка. Но прийде
ться всьо жи осквернить уста його проізношенієм, ібо ім’я це часто-
густо використовується на північ од Чернігова, де земля заокруглю
єцця і обростає кустарніками. Ти був, синок, на північ од Чернігова? 
Ні? Ну й харашо, я б тожи не рискнув отправиться туда, де шахмат
ну туру нарікли, о Боже, ладьйою. Сам посуди: шо общого між 
кам’яною фортецею, шо мощно смотрицця в любому інтер’єрі, в якій 
угодно топографічній площині, на схилах гір та в неозорих пустин
ях, і утлим човником, у якому за царя Гороха всякі бариги перевози
ли домашню утвар, базарний хлам, м’ясо, ковбасу й курей? Де па
фос величі, де значимість процесів, заключонних в названіє другої 
по силі шахматної боєголовки? Ладья — це ж дажи не есмінець, 
не броніносець Грозний, в конце концов — не та велична галера, 
чи як її там звали, шо борозділа Середземне море у пошуках мас
штабної добичі й імперських звершень. Ладья, і це ми точно знаєм 
із басєн і літописів, — то суто річкове судно, которе в мореплавських 
нуждах могли іспользувать хіба шо які довбні тіпа вікінгов, которим 
і в балії вполнє комфортно переміщацця по своїм мерзлотам. Непра
вильність цього імені очевидна ще й тому, шо переміщення ладьї 
в матіріальному світі жорстко залежить від річища, которе рєд
ко када буває пряме, а частіше — ізвілісте й зміїсте, як харцизя
цька хитрість. Ладья, пєтляя по порогам і мініводопадам, кружась 
на колобанях і шарпаючись по залівах та рукавах, ніяк не може
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асоциіруватися з прямолінійністю і ровностью тури, її величавою 
походкою. Щоправда, скєптіки з числа упомінаємих више гномів 
і дрімучих олєніводів, наголошують на тому, шо тура — тоже слі
гонца дибільне названіє для цієї фігури. Хотя би потому, шо ета по
стройка в принципі ходить нікуда не може. Перемістить її на нове 
місце можна тільки після тщатільної руйнації при помощі ката
пульт, осадних орудій та, шо саме лучче, бульдозіров. І шо ми мо
жем возразить на цей ісподтішка висунутий аргумент? А хотя би 
то, шо нада не привязувацця к обрисам і технічним характерис
тикам, бо всьо ето — кайдани для познанія, про шо я вже втомився 
повторять. Якшо піднятись у башню із слоновой кості, чи ще з яко
гось прочного і філософського каменя, і ретельно обдивицця всі ок
рєсності з бойніц та скважин в стінах, оставліних татарськими 
стрілами со смєщонним центром тяжисті, то перед нами постане 
ось яка картіна: вся земля — від обрію і до підніжжя вежі — з такої 
висоти нічим не отлічатимецця від шахматной доски. Бо селюки 
віддавна привикли всі угодья розбивати на квадрати, шоб рові
нінько кругом, і шоб усе можно було чотко помірять. І ці плодородні 
гектари вони засівають разними культурами, від чого любий кар
татий плацдарм для грядущих битв за урожаї стає подібний на чор
но-білі клєтки, которі не обязані ж бути жостко чорними або біли
ми. У мене дома, на чірдаку, валяєцця одна колекційна шахівниця, 
так там нема ні білих, ані чорних клєток — усі вони якісь рябі 
від птічьєго помьота й древньої немитості. Й шо від того? Дос
ка ж при цьому всьо равно остаєцця шахматною, а не стіральною!
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От де краєугольний камінь, шо ним годилось би розтрощить любу 
біологічну одиницю, котора неспроможна отлічить зірно від ус
тюків, а плєвєла щитає самим ценним субпродуктом. Тіки тура 
нам може показать весь мір, як шахматну доску, — запомни це, 
мій мальчік златокудрий. Глядя з її вершини, в тебе не буде нужди 
зазирнуть за угол чи якось іще викривити свій погляд, ти будеш 
зирить тіки прямо — і мисленно зможеш сягнути неба, не кажучи 
вже про якуто жалку сусідську межу, де час од часу товчуцця пу
заті дядьки з вилами в руках, якими вони жилають відстоювати 
свої права й свободи. Впрочім, не будем зараз обсуждать земель
ний кодекс, хотя його структура у шахматах тожи заложена із
рядно. Й, за бажання, із нашої ігри можна накопать намного біль
ше пользи для селянства, ніж із законов, ізданих мандатними 
неробами. Як бачиш, нема у нас причин зрікацця рідної тури — 
фігури, шо много здатна об’яснить каждому, хто не продав обидва 
вуха діаволу тіпа Мамони. І не годицця нам іти на поводу при
хильників ладєйного діскурса, на це нема часу і, чесно говоря, 
бракує нєрвов. Хай сидять у своїх коритах і вичерпують оттуда 
відрами гамно, в якому всяка скудна мисль прєбуває вічно, акі 
грішник у пеклі.

Як і єпіскоп-слон, тура стає сильніша, када її поставить ой 
у степу широкому, а не на дні осушеного болота, окружонного іва

ми, — ти десь бачив, шоб вежі зводили на дні усохших водо
йомів? Отож бо. Ми знову переконуємось, шо в шахматах немає 

ні найменших ізмишлєній, а тіки проекції всеохопного Абсолюта.

26



До речі, скоро вже обідня перерва, нам нада подкріпицця перед 
дальшим обучєнієм, тож я позволю собі приблизить завершення 
цього ноктюрна.

Лише до одної фігури ми пока не торкнулися своїми мозкови
ми щупаками, но час пробив. Це фєрзь, вганяющий в заціпеніння 
всякого врага одним лише своїм прекрасним відом. Ферзя по всьо
му світу чаще кличуть каралєвой, бо це і є принцеса без бобов і горо
шин під пухнастими пиринами, — у неї вообше немає ніяких пи
рин, бо дєвочка ця привикла до спартанської обстановки. Та й круг 
общєнія її, як можна запримітить, не дуже то й плекає жеманність 
і схильність до кокетства. Перед ким фліртувать? Кому строїть глаз
ки? Нема достойних. Кругом одні тіки бездарності й враги. Кароль 
зове її своєй подругой, но вона його одкрито презірає. Та ще й на
стільки, шо вже в началі партії опущений монарх питаєцця скоріше 
заховатись за туру, подальше з глаз її, налитих кров’ю. На дошці 
для фєрзя нема авторитетів, нема фігур, перед якими нада плазува
ти й заісківать. Одне лише її лякає — це самотність в окруженії 
ворожому, коли на біле (ілі чорне, шо даже екзотічнєй) тіло нава
люються скопом всякі слуги сатани, що прикриваюцця духовним 
саном, і даже коні шото шепчуть їй про Єкатіріну Вєлікую, — вона 
того не дуже понімає, но наміри коней для неї ясні. Й усе це відбува
єцця під покровом і прихистком могучих тур, шо вміють берегти 
наймерзенніші таємниці, крики і стони. От від цього каралєва про
кидаєцця в поту й сльозах, а тому нема страшнішої за неї істоти 
на полі брані.
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Ця фігура найлегше ставить мат врагу — їй необхідна для цьо
го лише найменша поміч, шоб було об кого спертись, поставивши 
побєдно ногу в стальній панчосі на шию падшому пройдосі. Но ти, 
малиш, я бачу, знову озадачсн цим дуалізмом найменувань верхов
ної фігури і прагнеш чоткості, прояснення в мазгах? Ну шо ж, із
воль. Я буду чесним наставніком — так рєшено навіть не мною, 
а сонмом тих апостолів науки, які призвали колись мене, і дажи за
просили постоять під сєнью мудрості своєї. Якшо ти хочеш стати 
настоящим шахматістом, то лучче про каралєву суєтно не згаду
вать. Зови її фєрзьом, хотя глаза і чуства кричатимуть тобі, шо 
це не так. В основі цієї странності — одна давня й трагічна історія. 
Діло в тому, шо древні мудрєци, які поцупили шахмати прямісінько 
із накладного кармана на балахоні Бога (для чого цей карман, крім 
шахмат, — метафізична таїна; одні агностіки кричать, шо то ніякий 
не карман, а вичурний прообраз антикрила, а другі стверджують, 
шо то самий обичний карман для подаяній, і як в ньому оказались 
шахмати — ще одна загадка), дак оті халдєї давнини із сивиною 
в голосі зібрлись на зорі людства, шоб поназивать шахматні фігури, 
бо в стиреному ними комплекті не оказалось ані інструкциї по при
мінєнію, ані гарантійного талона, — ніякої документації. Власне, 
через їхню освячену врем’ям, но всьо жи чисто людську, самодіяль
ність і траплялися всякі зміни правил ігри, внєшності та кличок фі
гур. Покрутивши любий глобус, я із закритими глазами покажу тобі 
місце, де вони збирались для постіженія шахмат, — ето було у Пер
сії, дружок, в странє чудєс. А там — в силу релігійних, звичаєвих
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і моральних устоїв, — главна фігура аж ніяк не могла оказаця жен
щиною, дажи єслі вона була нею. Ну, ти може чув про всю подобну 
азіатщину, про дікость нравов і условності, шо заставляють та
мошніх мужчин іграть в театрах ізнурьонних ожиданієм любві 
принцес. Нам цього не понять — і больно надо. Ітак, коли вони уз
ріли, шо найбільша й наймощніша фігура (а за відсутністю інших 
критеріїв, ці матьорі дяді в тюрбанах могли орієнтуватись тіки 
на размєр) своїми рисами і утончонностью ну аж ніяк не напоми
нає падішаха, то спершу даже сіли в розпачі й скурили грам опія. 
Після цього рєшеніє ділєми родилося саме собою. Один із етіх муд
рєцов схопив ножа — й стесав каралєві всю прєлєсть із лиця. А за
одно — й усім другим фігурам, шоб, значить, создать єдиний кор
поратівний стиль. Коли ж на нього інші ополчились — той перший 
вспомнив про заповіт Творця не дєлать рукотворних зображень 
всього, шо Ним походу згенеровано було. Й тут усі захлопали в ла
доші, бо узріли прагматічний путь спасіння шахмат від гніву іє
рархів і праведників. Отак і народилося нове ім’я каралєви — 
Фєрзь, — шо значить «полководець». Зверни увагу, юний мій мис
литель, шо каралю ніхто й не збирався вручать бразди правління 
й повноважень, ніби між ним і каралєвою відбувся якийсь таєм
ний тендерний обмєн (сугубо симолічний, да). Взамін пасівності 
кароль отримав дікоратівну важность, якою всі донині сущі мо
нархи успішно козиряють.

Пойми цей чисто нравствінний нюанс: коли сьогодні ми 
називаєм фєрзя каралєвою — то ніби стаєм прідатілями тих
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сивоголосих мудреців і їхньої страшної тайни, за викриття якої ко
жен з них ризикував поплатитись жизнью і загробним кайфом. 
Хто зна, чи зважились вони б на подобну авантюру, якби не апо
крифічний грам опія, шо за лігендою сам закотився в їхній усаміт
нений шатьор...

Не будем забувать і ще одну обставину: в Европі, охваченій ба
цилою просвітництва, бажання насипать солі на хвіст Востоку було 
велике. Вольтер і його посіпаки щитали, шо в тих ото пісках лише 
гальмують світло, а потому каждий день строчили безбожні філіто
ни та інші пасквілі про східний триб життя. І шахмати попали 
під роздачу, коли хтось настучав розхристаним французам про іс
тинну природу фірзя. Оттуда й понеслась плебейська мода: нази
вать фігуру каралєвою, і тикать пальцьом на її жабо, глузливо ухми
ляясь. Для нас ці дрязги — не очінь важний матеріал, бо практичної 
цінності він не становить. А потому давай-ка лучче сходим у буфет 
через дорогу, поближе к Абсолюту, назустріч сонцю мастірства.
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Лєкция друга

ОБЩІ ПРИНЦИПИ ДИБЮТНОЇ ТИОРІЇ

Сходивши у потворну столовку, котора колись належала 
крупнєйшему воєнному заводу, а нині перетворилась на сімвол 
упадка та констатацию тщєтності людських поривів, доктор Пад
люччо предложив Міші прогуляцця тихим парком тіпа сквєріка.

Ступаючи ногами на прєлу ліству, доктор поринув у міланхо
лію, шо виражалась у заложених за спиною руках і утрірованому 
мовчанні.

— А скажіть, доктор Падлюччо, чому так получаїцця, шо вроді 
всі одінаково знають, як фігури в шахматах ходять, но часто буває 
таке, шо умні люди проігрують якимто дігініратам?

— Дажи так? — оторвався від міланхолії доктор, норовя на
ступить на особо шустрі листочки, шуршащі на їхньому путі.

— Ну да, я сам бачив. У нас в домі живе один професор. І він 
якто празнував день рождєнья, після чого вийшли вони з го
стями, тоже, навєрно, професорами, й сіли возлі парадного, на 
лавочці, в шахмати іграть. А тут виходе Коля-алкаш со второго.
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Підійшов і начав сміяцця з того, як вони іграють. То наш профе
сор встріпінувся і визвав його тіпа на дуель, ну, тоість поспорив 
з ним на бутилку водки. Дак Коля першу партію виіграв за пять 
мінут, після чого вони ше три раза зіграли — і у всіх професор по
лучив мат. Етот придурок потім до пів другої ночі пєсні орав у дво
рі. До сіх пор, як баче професора, зразу кличе в шахмати іграть, 
аж той відскакує від нього, наче од демона. Якось странно, шо так 
случаїцця.

Доктор Падлюччо благосно улибнувся й закурив сігарєту.
— Ти знаїш, малиш, нічого странного в цьому нема. Діло 

в тому, шо для ігри в шахмати потрібен особий склад ума. Це тіки 
невігласи да прєподи фізкультури триндять на каждом углу, шо 
шахмати трінірують мозг. Тіпа, у кого лучче башка варить — той 
і буде краще іграть. Ето, уви, неправда. Я сам не раз із таким сти
кався. Дивишся — вроді, умнєйша людина, а в шахмати — дуб ду
бом. І навпаки — як у твойому прикладі. Хотя, мій друг, пояснен
ня може оказацця ше проще. Твій сасєд-алкаш вполнє колись міг 
бути атлічним шахматістом, і дажи мастіром.

— Ви хочете екать, доктор, шо занятіє шахматами — не
безопасне?

— В якомусь смислі, опрідільонно. Благодаря шахматам ти 
зможеш многе постігнуть, а це на людей по-різному вліяє.

Огібая скверик с востока, доктор Палюччо вдруг остановився.
— Ну як, то ти іще не розхотів учицця шахматам?
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— Наоборот! — жвавенько вигукнув Міша. — Я тільки й думаю 
про те, коли вам уже надоїсть круги наматувать, і ми вернемся в ма
газін. Доктор Падлюччо, Ви ж розкажете мені сьогодні про дибюти?

— Сьогодні, мабуть, уже не вийде. Я ж не можу всю смєну про
стирчать на складі — з роботи виженуть. Поетому давай домовимо
ся так. Ми будем занімацця хоть каждий день, но тіки в обід і, єслі 
ти діствітільно ночами не спиш, послє служби. Тоість дето вже в на
чалі первого ночі. Ну як?

Міша лучісто просіяв в отвєт і вшився.
— Тоді до скорого!

* * *

Опівночі, ровно в дванадцять ноль п’ять, Міша сидів на тому ж 
місці, шо й наканунє — під стелажом у дальньому углу маркета. 
Навколо нього знову возвишались обгортки і пакєтікі, но доктор 
Падлюччо даже не здєлав йому замічаніє, — лише подав знак.

Через мінуту мальчік сидів за столом в каптьорці й неотривно 
наблюдав за фігурами на шахматній досці, словно вони могли роз
біжацця в різні боки, якби він на міг втратив бдітільность. Доктор 
тим часом сперся на пульт спостереження і, після наповненої тай
ною паузи, почав лєкцию вкрадчівим, порепаним од дима і пилі 
голосом.
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— Сьогодні ми здєлаєм ще один важний шаг, який позволить 
нам приблизитись вплотную к дибютному мастірству. Ти, мабуть, 
уже знаїш або догадуєшся, шо в шахматах єсть велике множество 
усіляких начал, которі зовсім не похожі одне на одне. Но в то жи 
врем’я, над ними простіраєцця нєка стратосфера універсальних 
ідей, которим подчиняється любий дибют. Цю колобаню общих со
ображеній підмітили ще дрєвніє, но не сразу — понадобились вєка 
унилих схваток і отчаяних попиток подолання законів природи, 
шоб дійти до розуміння ідеального порядка і висшої гармонії, кото
рі голубями мудрості нависають над шахматним іскуством. Вос
пользуюсь понятною тобі мітафорою. Шоб іграть в морскій бой, 
нада намалювать квадрат, де вверху кажда клєтка обозначаєцця 
буквою, а збоку — цифрою. Такі правила — і їх мінять нізя. Но єсть 
один нюанс. Букви для позначення каждого поля можуть бути любі, 
лиш би не повторялись. Удобно було б, наприклад, просто постав
ить їх по алфавіту. Або можна іспользувать тіки переші десять при
голосних. Варіантів — лєгіон. Но ми даже не задумуємся над ними, 
а молча пишем собі «РЕСПУБЛІКА». Потому шо це полегшує нам 
ігру і захищає от ошибок.

— Ето ви намікаєте, шо в шахматах оці буковки, намальовані 
под клєтками, можна повидряпувать і написати там якето слово? — 
здивувався Міша.

— Ні, буковки тут ні до чого, — насупився Падлюччо. — Яка 
все ж таки прівратна вєщ — взаєморозуміння між людьми... Ладно, 
забудь про ету мітафору, хай уші твої заповнить друге іносказаніє.
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Представ собі, шо ти стоїш у лісі й дивишся, як у тебе під нога
ми бігають туда-сюда мурахи. Вони вроді би бігають у різних на
прямках, тащать на собі шо попало, нападають на якихось врагів 
не дуже мощних. Но всі їхні розхристані дєйствія — не випадкові. 
Над ними єсть мета і свод правил. І шо б не робила кажда отдєльна 
мураха — все це підчиняється, так сказать, парадігмі мурашника. 
Смисл в тому, шо кажда свобода — ето обмеження її горизонтів; 
без етого свобода тіряє свої властивості, як просрочений йогурт. 
Дуже важно, шо ці обмеження — вроді й необов’язкові, но желанні.

Можливо, твій пластічний ум ше не дозрів для таких істон
чонних матерій, но це неважно. Ти, главне, слухай і запоминай.

Ітак, общі принципи шахматной ігри, мій любий учєнік, мож
на ізложить при помощі кількох умних правил. Грасмейтери круп
ної масті, канєшно, часто іграють так, будто ці закони не для них 
писані, но тобі ше рано про це знать. Любе повстання проти прові
дєнія — ето соблазн, ізвєсний у науці як синдром Люципера.

Правило номер один. В началі ігри всігда нада боротись за 
центральні клєтки й занімать їх пєшками да фігурами. Ти вже 
знаєш із прошлої лєкциї, шо сила нєкоторих фігур напряму зале
жить од того, де вони пасуцця. На центральних клєтках — сама 
сочна трава, там клєвєр — шо держись. До того ж, з центру всігда 
швидше добратись до нички вражеського караля, хоч у якому б 
кутку він прихистив свій брєнний зад.

Правило друге. В началі партії нінада ходить много раз одною 
і тою ж фігурою — це всігда плохо кончаєцця. Старайся сначала
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якомога більше фігур вигнать із стойла, а вже потім думай про длі
тєльні маньоври і походи. Ця істина позичена із жизні стада, де 
приватна ініціатива якогото барана, шо возомнив себе біглєцом 
із Шоушенка, зачастую наказуєма як не сірим вовком з лісу, так ло
макою доброго пастуха.

Правило третє. Не спіши виводить в бой тіжолі фігури. Помн
иш, ти спрашував про Валєнтіну? Ееее... Тоість, про туру? Ну, чого б 
її не задєйствувать пошвидше? Так от, мій стрємітільний друг, вся 
проблема в тому, шо Валєнтіна... ееее... тоість, тура — дуже непово
ротка. Шоб розшевелить її, нада потратить багато усілій і ходів, 
а в началі партії на це немає врем’я. Перші ходи подібні до ліхора
дочного сбрасування одіянь, када так не хочецця тірять драгоцен
ний темп. Як тіки всі сили будуть разбросані по досці, по углам 
і закамаркам, коли перші пєшки закотяться под кровать, а над про
чіми органами пробіжить волна сладострастія, — тіки тада увєрєн
ним рухом пора вводить в ігру туру... Ілі фєрзя... Но всьо ето, дру
жок, уже в глубоком міттельшпілі, де вся твоя позиція — єдиний 
механізм, шо здійснює, так сказать, обратно-поступатільні двіже
нія. Ми поки шо не будем цього касацця — больно щікотліва тема 
для начінающих. Тож сразу перейдем до правила третього, яке 
нада держать в черепній коробці дажи при условіях, шо там всьо 
мєсто пожрав дух борьби. Якшо тобі протівнік пропонує зохавать 
на шару якуто фігуру — пусть даже пєшку, — будь осторожний. 
Бо це означає одне із двух: ілі ти граєш із лопухом, ілі — шо на
много вірогідніше — тобі заготовили ловушку. Потому не спіши
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накидацця на еті дари волхвов, які можуть оказатись хуже колобка. 
Лучче прослить тугодумом, ніж заковтнуть кустарно здєланий гачок.

Надіюсь, мій антропологічно формірующийся друг, ти змо
жеш не расплєскать ці каплі настояної вєками мудрості до нашої 
наступної зустрічі.

На завершення ж сьогоднішньої лєкциї, пожалуй, я трохи 
приоткрою тобі двері дибютної тиорії. В цій сфері тожи єсть шото 
тіпа класіфікациї, до которої, можу сказать без лишньої скромності, 
я приложив чуток своїх усілій. Раньше щиталось, шо всі дибюти ус
ловно поділяюцця на два віда: пригодні для іспользування й каліч
ні. Мовляв, не кажде начало можна іграть, єслі ти — сірьозний ач
карік з дебелими амбіциями. Но мої польові ісслєдованія показали, 
що нема на світі такого дибюта, которий був би зовсім непридатний 
для резонансних погромів. Тут главне — не слєдовать інерционному 
мишлєнію, яке лучче застосовувать на базарі й в аптеці, коли нада 
вибрати, шо тобі вкусніше й полєзніше. В шахматах же, мій чудний 
учінік, самий уродлівий ходєц іноді можна іспользувать з громад
ною пользою. Впрочім, об етом — завтра, ібо сон наклав на вєкі мої. 
Наклав, значить, свою тяжесть, отаке от. Аж мислі заплітаюцця.

— Но доктор, — попитався возразить мальчік, — када ж ви 
будете уже показувати, як ходить?

— Терпіння — ето клад. Учись рить землю в його поісках, ма
лиш. До завтра.

І доктор Падлюччо несамовито позіхнув, символізіруя цим 
окончаніє урока.
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* * *

Наступного дня Міша прийшов зажурений і плюхнувся на 
своє місце (доктор так і сказав йому: «Сідай на своє місце»), як мішок 
із етім самим.

— Я бачу, ти чимось огорчьон? — заботліво спитався доктор, 
попутно запихаючи до рота бутерброд з вареною ковбасою.

— Да от, сьоні зустрів у дворі Колю. Він с утра уже був харашо 
подцатий. І сів з ним в шахмати сиграть партєйку.

— Ну-ну, і шо?
— Тепер должин йому шість бутилок. Дажи не знаю, шо ба

бушка скаже.
Доктор Падлюччо розсміявся.
— Шо ж, мій мальчік, це тобі тожи хароший урок. Но не го

рюй. Ще трохи ми позанімаємся — і ти зможеш не тіки отиграцця, 
но і вивести свого сасєда із запоя. Лібо розорить його. Жени своє 
униніє подальше, бо зара ми продовжимо увлікатільний екскурс 
в тіпологію шахматних дибютів, яку я составив.

Усі шахматні дибюти поділяюцця на нєсколько катігорій. Я со
бі все це записав, шоб не путатись. Тепер настав чірьод ізвлєчь ці 
записи із мого тайного загашніка.

Доктор порився під столом і, к маленькому ізумлєнію Міші, ви
тянув оттуда доску для оголошень і три разноцвєтних мєлка. Глип
нувши на цю доску, Міша почуствував імінно то, шо в спеціальній
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літературі називають дежа вю. Потому шо раньше точно такий щит 
із плотної фанери висів прямо під їхнім домом, й участковий каж
дий день прикалував на нього листочки, здєлані на ксероксі, з яки
мито жуткими харями. Но потом доска зникла — остався тільки оді
нокий столб тіпа обикновєнної труби. Мешканці будинку піняли 
на дворніка і Колю-алкаша. Шо вони вступили у прєступний зговор 
і сперли цю потрібну общєству вєщ. Но подобні звинувачення були 
відхилені із-за отсуцтвія чотких мотивів: ну, кому нада обикновєн
на фанерна доска та іще й з облущеною фарбою? Оно труба — 
і то більша ценность. Побурчали — і заспокоїлись. Без доски, як 
оказалось, тожи можна жить. І при тому — непагано, бо нада ска
зать, шо мєрзкі фотороботи убійцов і грабіжників ще нікому на
строєнія не подимали. Міша знав ше одне мєсто, де єсть похожа 
доска: в центрі города, возлі союза писателів. Туда якуто нудну 
газету вивішують, шоб малоімущі могли на халяву про жизнь літе
ратурну почитать і узнати, хто помер.

Доктор словно відчув якіто нехароші вібрації в душі мальчіка, 
і потому зразу всьо пояснив.

— Ти не дивись, шо ето учєбне пособіє таке старе і безобразне. 
На ньому ше очінь даже можна писать. У нас тут офіс єсть у сусід
ньому домі, так вони возомнили себе італьянцами і на прошлий 
Новий год повибрасували прямо із окон багато класних віщєй. 
В часності — й оцю нефігову доску. Правда, я точно не знаю, чи то 
з офіса викинули, ілі вона там раньше валялась, потому шо вряд лі 
в офісах таке держать.
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Рєзко дмухнувши на грязнувату фанерну поверхню, доктор 
Падлюччо не добився жодного ефєкта. Ані цвєт, ані грязность, ані 
запилюженість цього діковінного пособія не пострадали. Попри цю 
неудачу, доктор заходився вистукувать-вишкрябувать на ній синім 
мєлком якіто написи.

— Вот она, моя гордость! — восклікнув він, відстрибнувши 
на шажок назад. — Над етою касіфікациєю дибютів я трудився де
сять год і щитаю її всеохопною в більшій мірі, ніж всі екуменічні дві
женія землі. Для кращого розуміння отлічій між осовними видами 
дибютів, я опять жи воспользувався йомкими мітафорами. Ітак, їх 
всього чотири:

1. Бєй пасуду — я плачу (одкриті начала)

Самий популярний тіп дибютів. Найчастіше вознікають після 
того, як білі пользуюцця харізматічним ходом 1. е2-е4, но іногда 
й після 1. d2-d4. Після інших ходів — крайнє рєдко, но тожи буває. 
Як правило, в етіх дибютах уже в самому началі фігури скліщують
ся в жорсткій борьбі за центр, лінії вскриваюцця, а пєшки й льогкі 
фігури летять на протівніка в матовом угарі. Тут важен каждий ход, 
іде дуже жорстка і канкрєтна ігра з харашо і давно прощитани
ми варіантами, уводящими в глубінні ендшпіля. Ледь зазівався — 
і кірдик. Одкриті начала дуже похожі на войни між абізянами або
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крайнє тупими варварами, яким стратегія була неізвєсна, — всьо 
рішав напор і ярость. Імінно потому такого сорта дибюти дуже лю
били шахматні рамантіки. Яркій прімєр — Шатландська партія, 
шо начинаєцця ось так:

Білі работають, як професійні боксьори, задєйствовані в реке
ті: вони тупо пруть по центру, щитая всі попитки чорних защитиц

ця несуразним бикуванням. І діствітільно: саме галіме, шо можна 
придумать за чорних, дак ето защіщать пєшку на е5. Поетому її мі
няють — от гріха подальше. Логіка ігри тут така: чорні питаюцця 
бистро і ловко розставить свої льогкі фігури, попутно помінявши

1. е2-е4 е7-е5 2. Ngl-f3 Nb8-c6 3. d2-d4
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якомога більше етого баласта, шоб прослизнуть у прімєрно равний 
ендшпіль, де провтикать партію уже не так просто. Соврємєнна тио
рія бурчить, шо етот дибют — не сильно опасний для чорних, но всьо 
ето сказки в стилі камінтатора Дерепи. Шатландську партію грасмей
стери іграють до сіх пор з великим вожділєнієм, ібо це точний аналог 
грамотной распальцовкі. Приміняючи її проти пуглівого сопєрніка, 
можна добицця повного домінірування за щот вскритої лінії «де» і мо
гучого піхотінца, який стирчить у центрі, словно маяк камінний.

Саме популярне одкрите начало, від якого мене лічно тош
нить і пересмикує, — ето Іспанська партія, про котору ти навірняка 
шото чув. Отак вона вигляде:

1. е2-е4 е7-е5 2. Ng1-f3 Nb8-c6 3. Bf1-b5
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Тут всьо настільки лагічьно, шо вроді й нема чого об’яснять. 
Білі нападають — чорні защищаюцця. Хотя це перше вражен
ня — весьма оманливе. Потому шо подальші развівтвлєнія цього 
дибюта, просканірувані до маніакальних глубін, давно наводять 
мене на мисль, шо ніякий це не откритий, а закритий дибют. 
Канєшно, єслі іграющий білими фігурами не буде корчить із себе 
якогото агностіка, й тупо макране коня, — всьо сразу одкриєцця 
і прєдєльно проясницця. Но так іграють дуже рідко. Частіше шо 
білі, шо чорні питаюцця вначалі нічого не бить, а хітроумно со
вать фігури туда-сюда, жадібно нагромаджують чисто позиціонні 
вигоди й цинічно вижидають, када враг дрогнєт. Усе це пере
творюєцця на гидомирний балет, од якго можна захропіти вже 
на десятій мінуті.

Я спіциально згадав про цю богомерзенну партію, яку оши
бочно назвали в честь страни биков, каріди й матадорської отваги, 
шоб показать тобі пісочні обриси распространьонних дифініций. 
Одна лише сістєма в Іспанській партії заслужує поклонов і похваль
них грамот за прямоту і рвєніє — це контратака Маршалла. Но я 
не рикомендую прімінять її начинающим, ібо це езотерічіскій ви
верт мислі, овладєть которим можуть тільки опитні алхіміки.

Тепер звернемось до протилежного тіпа дибютів.
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2. І(с)п(ол)ать того йожика (закриті начала)

Приміняються вони переважно чорними, хотя мотивація етіх 
канеєрвних построєній буває дуже різна. Одні отталкуються від ма
лодушного признанія, шо раз випали чорні фігури — нада защи
щаться, й лучче починати риття оборонних канав іще до того, 
як враг замаячить на горизонті, роздираючи нєбосвод хоругвами 
й оружейними залпами. Інші вкладають у закриті начала нагловате 
й цинічне ставлення до протівніка. Мовляв, пока білі там тужацця 
і тащать свої осадні орудія до стєн неприступної крєпості — можна 
й чайком побалуватись. Іними словами, вєра в оборонну мощ чор
них фігур настільки крєпка, шо позволяє плювать на біле воїнство 
крізь бойніци (да ще й із піжонскіх харкачок).

Чорні ніби кричать до білих в громадний рупор — впірьод, 
спєсівая орда! Ламайте копья об наші броніровані ворота, вкривай
тесь волдирями под душом із кіпящої смоли!

Філософський підтекст такої людиноненависницької постави 
простий: обороняцця всігда простіше, ніж нападать, — про це ще 
гугеноти складали пєсні.

Для білих постановка вопроса вигляда нєсколько по-другому. 
їм ніхто не мішає захватувать центр і розставлять фігури на наібо
ліє ударні позиції — й цього достатньо, шоб перетворити подальшу 
партію на процес вскритія злобної черепашки тіпа улітки, внутрі 
якої може оказацця або жечужина, або зловоніє ядуче — як повезе.
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Но само по собі вскритіє — процес нєізбєжний, і чорні це, кстаті, 
тожи понімають.

Як уже можна догадацця, вся борьба в закритих началах має 
взвінчіно позиціонний характер. Доти, поки осадні рви не засипані 
шапками і головами, а ворота не роздовбані при помощі елєктродрелі.

Такжи — даби ти поняв ізбрану мною мітафору цього типу на
чал — варто упомянуть, що закриті построєнія своїм внєшнім відом 
дуже напоминають йожика. Пєшки торчать акуратно, крайнє рєд
ко висовуючись дальше третього ряда, будто би іголки матьорого 
дікабраза. Слонів у цих дибютах стараються располагать на магіст
ральних, великих діагоналях, де вони потенціально здатні влупить 
врага з архієпископським завзяттям. Відповідно, уколоцця об таке 
построєніє можна дажи в тому случаї, када твоя войовнича жопа 
тщатільно прикрита трусами і калісонами броніжилєтного тіпа.

Для прикладу стоїть упомянуть одне із самих древніх і опас
них закритих начал — Староіндійську защіту.

1. d2-d4 Ng8-f6 2. с2-с4 g7-g6 
3. Nb1-с3 Bf8-g7 4. e2-e4 d7-d6

Ми бачим тут тіпічіску картіну із жизні брахманов та інших 
високопарних буддістов: білі без малєйших проблем навалюються 
на центр, а чорні курять кальян і нікуда не спішать. Шо б там білі 
не мутили, тьомнокожі дервіші навірняка здєлають слєдующим хо
дом ракіровку, а потім — після профілактічіского тичка под дих 
в відє е7-е5 ілі с7-с5 — знову завтикають у свої міражі, будуть
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ганять лошадок по партізанських тропах, ожидая возможності по
дорвать центр білих.

При цьому чорних ніззя упрікнуть в пасівності — це радше 
торжество видержки і хладнокровія, тимчасовий расслабон врата

ря, який сосрідоточіно пінає штангу власних воріт, пока його ка
манда ганяє м’яч на власній половині поля, нєрвіруя форвардів 
і хавбеків суперника.

І хотя із цих староіндійських (впрочім, як і новоіндійських) по
строєній сипецця старінна пєрхоть, вони не нуждаються в бальза
мах і шампунях. Як і в случаї зі старіком Хаттабичом, увядша плоть 
вполнє може взблєснуть магічною силою, разразицця молніями і 
вєтрами. Не один тевтонський упрямєц поплатився рікламною ше
велюрою за насмєшкі над цим грозним тілом дибютів, тож і я тебе
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застерігаю од поспєшних коліков у животі, шо можуть виникнуть 
у каждого новічка від цієї мнімої безобідності.

А ми тим часом продолжим наше странствіє. Пункт третій 
моєї класифікациї — самий сложний для поніманія, а потому обо
значим його лише пунктірно.

3. Срака-мотика (полуоткриті начала)

Лєт п’ять назад я взагалі ігнорірував ці жлобські полумєри 
в тірмінології, бо їхня суть — в двойних стандартах теоретично за
точеного мозга. Адже «полуоткриті начала» — це саме ненужне 
шахматне визначення, под яким причаїлись, напрімєр, кровава 
і безпощадна Сіциліанська защіта, одкритіше якої може бути тіки 
перелом гомілки і стегна у трьох мєстах, і защіта Каро-Канн, суля
ща чорним длітєльну й нудну оборону в стісньонному пространстві. 
Тому под третім пунктом я питався об’єднувать гамбіти і контр- 
гамбіти, которі який-то умнік розпорошив мєжду откритими і за
критими началами. Но плод моїх усілій також виявився ізрядно 
червивим, ібо єзть поміж гамбітним рицарством нєсколько калік 
(найогидніший з яких — прінятий Фєрзєвий гамбіт, де жертва пєш
ки ненастояща), позорящих стройні ряди і валяющихся на обочині 
любої класіфікадиї. В ітогє я дійшов до вивода, шо в ету групу нада 
позливать усі дибютні ескапади, основані на ізлішній хітрості.
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Діло в тому, шо серед грасмейстерів зустрічаєцця немало нуд
них задрочок, которі не можуть толком начинать ігру, пока не по
ймуть, який же імінно дибют проти них примінили. Шоб довести 
таких буквоєдов до мікросказу, білі часто вдаюцця до грамотних 
ходів, які не обозначають канкрєтний дибют. Наприклад, після 
вкрадчівого 1. Ng1-f3 чорним нада чухать рєпу, бо дальше може 
послєдовать шо угодно. Точно така же картіна і після хода 1. с2-с4, 
которий далеко не всігда означає, шо білі собираються розкатать 
Англійське начало.

Спектр дибютів цієї катігорії — надзвичайно роздутий, і са
ме главне, шо тут немає смислового стержня, — один лише намір 
замутить воду. Для нас подобне гемороїдальне явище цікаве насам
перед тим, шо воно логічно і послєдоватєльно підводе до мого любі
мого тіпа дибютів, которому ми присвятимо найбільше вніманія, 
ібо в ньому — вся соль, перець і прочі спєциї шахмат.

Тому готовся, мій юний вундеркінд, ловить покрєпче кажде 
дифіцитне слово цієї часті, яка нарешті проведе тебе у царство ди
бютного разнообразія, нєвєдомого більшості врагів.

4. Банзай на ровном мєстє (ниправильні дибюти)

Ниправильними ці дибюти назвали злії люде, іспугані тою 
первісною, діковатою та нестримною енергєтікою, шо пронизує
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каждий ход і дажи каждий намір такого начала. Це вибор для на
стоящого бойца — труслівому єноту нема чого дажи потикацця 
на всіяну скальпами тропу кромєшної бойні.

Главна ознака цих начал — внєзапность, ніожиданность та 
визивающа огонь на себе постава. Іграя любий із цих дибютов, ти 
будеш чуствовать себе богатирьом, якого виперли для схватки 
з якимто поджарим пігмаліоном.

Тому я щитаю, шо давно пора переіміновать цей клас дибютов 
на шото більш героїчне, настояще. Возможно, ще прийде поет, чия 
мітафора окажецця точнішою стрілою. Цілком можливо, що цим 
поетом станеш ти, мій крохотний пєрєсвєт.

На цьому ми закончим урок, ібо наступна лєкция буде напов
нена важнєйшою для тебе інформациєю, і до цього треба як слід 
підготувацця: сходи у канцтовари й купи общий зошит на 96 листів 
(канєшно, лучче би на 64, но їх нестримно розбирають старшоклас
ниці, шоби базграть свої інтімні днєвніки), а также пару ручок, ка
рандаши й стирачку.

Попереду в нас — незабутня ночь великих таїнств і одкровень.
Після цих слів Міша зірвався зі стула, аж той перевернувся, 

оглушая склад ехом, — і побіг на виход. В його зрачках уже вспих
нуло пламя — і доктор Падлюччо тепер точно знав, що судьба под

бросила йому в учєніки не слабовольного сладкоєжку, а будущого 
чімпіона.
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* * *

Півпершої ночі — а Міші ще нема. Доктор неслабо розволно
вався, й уже п’ятий раз вийшов покурить на вулицю, питаяеь уло
вить правим ухом (на ліве він майже нічого не чув) найменші шоро
хи чи ще щось підозріле.

Він вкотре подивився на часи і вкотре подумав, що не нада 
цього дєлать так часто. Коли врем’я хоче завдать побільше болю — 
воно замідляється, словно виігриш у конєвому ендшпілі.

Черговий окурок полетів у калюжу праворуч від входу до мага
зіна. Ця калюжа ніколи не пересихала — дажи в самі жаркі літні дні 
тут було якето малопрівлікатільне болітце. Ну, а осінню та навесні 
вона, канєшно, торжествувала. Вся поверхня цієї здоровенної ка
люжі була покрита бичками. Доктор Падлюччо ось уже кілька год 
мріяв, шо рано чи пізно закидає її окурками до країв. І хотя він що
дня вносив свою лєпту — кількість бичків у калюжі чомусь не змі
нювалась. Доктор втомився вже аналізірувать возможні причини 
такого фєномєна, серед яких найвірогіднішою йому видавалась та, 
шо вказувала на інфернальну природу цього водойома.

— Колись я закидаю її бичками, — утисячне пообіцяв він собі, 
роззираючись по сторонам.

В друг він помітив смутну тінь під чахлим фонарним столбом. 
Ця тінь переміщалась в якомусь рваному, неровному ритмі. Спустя 
мгновєніє доктор поняв, шо тінь кульгає.
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Так, це був Міша. У нього був підбитий глаз, із носа юшила 
кров, а на мокрих рукавах курточки налипла грязь.

Доктор заботліво провів його у магазін і ринувся шуршать 
на полкє з влажними салфетками, но за спиною раздався взволно
ваний, із нотками нетерпіння, дєцкій голос.

— Не нада нічого іскать, доктор, це все пустяки, я вже в поряд
ку. Лучче начнем заняття — я так ждав цієї лєкциї!

Падлюччо ізумльонно глянув на Мішу й не повірив своїм гла
зам. Рибьонок явно світився от радості, хотя його розквашена фі
зіономія подразумівала обратне.

— Міша, шо стряслось? Хто тебе обідив? — грозно запитав 
він, зжимая в руках пластікову каробку, де містились іздєлія для гі
гєни інтімних мєст.

— Все атлічно! — вигукнув Міша. — Я взяв убідітільний ре
ванш у Колі-алкаша! Правда, када тікав, то в потьомках перечепив
ся об якусь корягу, но це вже чіпуха!

— Ну шо жи, — з рудімєнтами недовіри проскрипів доктор 
Падлюччо. — Будем щитать, шо всьо харашо. Тіки я тобі запріщаю 
надалі іграть з етім Кольою. Як нада буде — я сам пріподам йому 
урок нешуточних матов, будь увєрєн.

Міша тим часом зняв курточку і витер лицьо її ізнанкою.
— Ідьомте вже на склад, я купив і зошит, і карандаші! І ви, на

решті, розкриєте мені всі тайни настоящих дібютов!
— Ладно. — Доктор Падлюччо відклав коробку на місце. — 

Приступим. В конце концов, це теж тобі урок — борьба ніколи
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не заканчуєцця за шахматной доскою, бо є лише отраженієм на
шої хітросплітьонної жизні. Це знаніє тобі в майбутньому не раз 
згодиться.

Зайшовши до каптьорки, доктор заходився потирать руки, 
хрустя костяшками.

— Ітак, я знову воспользуюсь своїми запісями, які так довго 
ждали цієї миті. Тепер слухай і намагайся конспєктірувать кажде 
слово — ключ до ігри пливе тобі в мозги.
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Лєкция третя

КУРС НАСТОЯЩИХ ШАХМАТНИХ ДИБЮТІВ

Дибют Арангутанга

1. b2-b4
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Названий так патаму, шо ета пєшка с пєрвого же хода тя
нецця впірьод столь жи безсмислєнно, як і рука абізяни, яка токо 
шо виколупала із жопи трохи гамна, панюхала його і осознала, 
шо воно сильно воняє. Но дажи в абізяни достаточно ума, шоби 
не витирать руки об себе — потому це благоразумне животне та
ким вот брєзглівим жестом, напомінающим ход 1. b2-b4, і витя
гує руку, шоб подальше от носа і менше воняло, да ще й морду от
ворачує нібось.

І в цьому от отворачіванії морди єсть ще один сугубо шах
матний подтєкст. Бо с точкі зрєнія ігрової красоти і гармонії ход 
1. b2-b4 — це позор якийто, а не ход. Він настільки потворний, шо 
визиває тошноту в сопєрніка (власне, імєнно тому його інколи 
й прімєняють особо цинічні грасмейстери).

В етого хода єсть ще одна філософська ідея сумнівної красо
ти, но убойной аргумінтациї. Дєло в том, шо ета пєшка в дибюті 
взагалі нікому не нада. Вона токо під ногами путаєцця і мішає. 
Єслі б її не було, слоняра зразу би валив на поле «бе2», шоб з нього 
пріцельно плюватись у вражеський угол, у якому так любить ни
кацця кароль після рокіровки. Нєнужность цієї пєшки чудово 
об’ясняє така от дєцка лавушка, на яку регулярно попадаються 
піонери і люди з очінь слабим зрєнієм та іншими атавізмами моз
га. Після лагічного, хоть і слєгонца сцикливого, отвєта чорних
1. ... е7-е6, білі тупо пріказують хоботу вступить в ігру. Тоість, 
єслі виражацця при помощі шахматной нотації, — 2. Bс1-b2.
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І туго чорні на чистому автопілоті проявляють нешуточну 
жадность — і ліхо макрушать вроді би беззащитну пєшку на «бе4», 
забуваючи при тому, шо ето жи грозна рука абізяни, котора не при
викла просто теліпацця без діла. У відповідь слєдуєт мощний удар
2. Bb2xg7, після каторого чорним можна зразу здавацця, ібо вони 
провтикують туру.

Впрочім, етот провтик, як уже було сказано више, допускають 
токо одержимі невіглаством студенти техучіліщ, а потому харе про 
нього. Будем щитать, шо ти научився, як не опозорицця при зітк
ненні з грозним арангутангом уже на втором ходу.

Тепер трохи общепознаватільної інформації. Історія цього ди
бюта тьомна й не сильно іслєдована. Матьорі ботани утвірждають,
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шо вперше його примінив ше у 19 столітті гражданін з животною 
фамілією Бугайов. Но етот містер Бугайов іграв дето на уровні ста
рікашок у парку Шевченка, а потому тодішні грандкатали не виска
зували його новинці уважухи і ріспєкта аж доти, поки на странний 
ход коньовим пішаком обратив своє хіщне вніманіє мосьє Тартако
вєр, ізвєсний всьому міру знаток непристойних анекдотів і культо
вий промоутер тодішньої шахматної мислі. Імєнно Тартаковєр по
мітив, шо цей дибют не має нічого общого з бугаями, і шо йому 
більше пасує мавпяча назва.

Впрочім, хоть він і питався доказать, шо 1. b2-b4 — нор
мальний з точки зрєнія парапсихології ход, ніхто йому особо 
не вірив.
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Так би і загнувся цей могучий дибют, якби за його развітіє 
не взявся совєцкій маестро, у котрого, кстаті говоря, фамілія тожи 
із міра фауни, — товаріщ Сокольський. Етот хітрий уроженець пен
зенської області зумів доказати партії та правітільству, шо іграть 
1. b2-b4 — не стидно, і честь совєцкої шахматної школи укупі з її 
престижом нічуть от такого новаторства не пострадають.

«Ну, смотри, сцуко, — сказав Сокольскому товаріщ Сталін. — 
Єслі ти зі своїм абізяннім ходом аблажаєш нашу магучу страну — 
станеш настоящою птіцою дето на Колимє». Сокольський на
прягся, а потому в послєдствії всьо більше триндів про етот кльо
вий дибют, но приміняв його не так часто. Єсть дажи така версія, 
шо це у нього було секретне заданіє: нахвалювати дибільний ход 
1. b2-b4, котрий він раді дєла перейменував на свою честь, винят
ково перед буржуазними мастірами шахмат (проще говоря — заси
рать їм мазги). Шоб, значить, іменно вони, еті скриті враги совєц
кой власті, чаще іграли сію нісуразіцу.

Сірьозні аналітики нині тожи щитають, шо з таким дибютом 
нєфіг лізти у вишше общіство, так звану шахматну еліту, ібо там 
люба ексцентріка вилазить очком. В смислі, проіграшом. К тому жи, 
ніхто не отміняв одне із епохальних дибютних правил, яке гласить: 
на дві клєтки нада пхать жилатільно центральні пєшки, а крайніми 
особо не дьоргацця. Як це правило опровіргать — пока шо не дуже 
ясно, а потому одне із самих жгучих шахматних начал валяєц
ця в самих бєсполєзних закромах тіорії, як ото ті мавпи, которих 
попрятали у зоопарку, пока не построять для них нові вольєри.
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А як у нас строять — це отдєльна історія. Так шо нєкоторих мавп нам 
з вами, дорогі друззя, ше довго не побачити. Хотя, єслі ми їх не бачи
мо, це ше не значить, шо вони втратили інтерес до власних какашок 
і прочого інтіліктуального досуга. А це позволяє утвірждать, шо в ди
бюта Арангутанга будуще єсть — і воно агромне.

1. g2-g4

Нісмотря на столь страшне названіє, ето один із самих упослі
джених дибютів у шахматах. Єслі представить собі конкурс серед

Дибют Гроба
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ідіотичних шахматних начал, то дибют Гроба упевнено переміг би 
в ньому. Патаму шо цей ход хароший тіки в тому випадку, єслі білі 
жилають получить мат кратчайшим путьом. Дєлаєцця це так:

1. g2-g4 е7-е5

2. f2-f3 Qd8-h4 X

Допитливий читач вправє поцікавитись, а чи міняє шото іной 
порядок ходов? Тоість, якшо вмєсто 1. g2-g4 сиграть 1. f2-f3? Отві
чаю: мало того, шо таке ухіщрєніє ніфіга не міняє, так воно ше 
й виглядить намного убогіше, патаму шо ход 1. f2-f3 вообше ніяк 
не називаєцця (іними словами, етот домен одкритий для всяких
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проходімцов, а тому поспішу цим воспользувацця і назвать його, 
на всякий случай, дибютом Падлючча).

Неуки щитають, шо ход 1. g2-g4 названий дибютом Гроба че
рез те, шо ета пєшка, видвігаясь, похожа на віко труни, которе 
приподнімаєцця, шоби через мгновєніє гепнутись на мєсто й при
печатать покойнічка обратно. Діствітєльно, сходство поражающе 
(особінно з огляду на описану више матову комбінацію). Но всьо жи 
придецця мені разочаровать тебе, мій юний мозгом друг. Дибют по
лучив своє ритуальне ім’я по іншій причині, а іменно — в честь 
швайцарського пісатіля й художніка Генрі Гроба, которий балував
ся етім ходом у перервах між написанням нової книжки для випуск
ників сіротських будинків і черговим мальовидлом, за которе йому 
отказувались платить бабки і вимагали возврата красок.

Впрочім, усілякі мєлочні негаразди не позначилось на оптимі
стичному характері Гроба, який прожив сємсят год у веселощах та 
ізлішествах, як і каждий творець безсмертних шахматних дибютів.

Вимогливий і способний учєнік (ну, вроді тебе) може обратить 
вніманіє, шо в дибюта Гроба єсть опрідільонне сходство з дибютом 
Арангутанга, який ми рассматрювали у попередному розділі. Сход
ство називаєцця умним словом симетрія, у которого чомусь сліш
ком хароший піар. На самом дєлє це не так — і с помощью шахмат 
у цьому легко переконатись. Якшо в дибюті Арангутанга білі не мо
жуть так швидко нагребти фатальних триндюлєй, то в началі Гро
ба — ето вірняк. Ви, канєшно, можете путьом всячіскіх махінацій 
оттянуть міг фіаско, но ненадовго. Опитний іграчіла накаже вас
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за ніуйомний випад 1. g2-g4 довольно бистро, одвічая, практічіскі, 
як угодно — толі 1.... е7-е5, толі 1.... d7-d5, то лі й вовсє 1.... Nb8-c6.

Допустім, шо після 1. g2-g4 ви почнете ворушить надбровни
ми дугами і попитаєтесь іграть логічєскі. Ну, вродє як зробили етот 
перший ход ошибочно — рука дьорнулась, не за ту пєшку схвати
лась, з ким не буває... Може получицця, наприклад шото таке:

1. g2-g4 е7-е5 2. Bfl-g2 d7-d5 3. h2-h3 с7-с6
4. е2-е4 Ng8-e7 5. d2-d3 Ne7-g6

Як бачимо невооружонним глазом, чорні абсолютно на ха
ляву получили мощний пєшечний центр і кантроль над важним 
полем f4. Білі не получили нічого харошого, кромі постоянного
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подрагіванія в ногах, зволоження подмишок і ожиданія ще худ
ших перспектив. Єслі би заставить грати за білих цю позицію 
Алєксандра Марковіча Константінопольського — він би шото по
виривав собі от отчаянія (но явно не волоси, ібо етот мастір — ли
сий як бубєн).

У каждій пристойній шахматній книжці пишуть, шо дибют 
Гроба не приміняєцця на практиці, — й ми не будемо сварить ана
літіков за цей скоропалітєльний вивод. Патаму шо на уровні дво
рових шахмат — це очінь даже грозне оружиє, яке може вибить 
сопєрніка із рівноваги, вселить у нього передчасну радість; від
так у нього може підскочить давлєніє, й подальший ісход партії 
уже рішатиме чисто фізічєска підготовка. Власне, на це й ращи
тував містер Гроб, располагаясь за доской дето в грязьових ван
нах Баден-Бадена, і прістально взірая на своїх візаві — разби
тих паралічами й артрітами міліонщиків, які наївно думали, шо 
в етіх самих грязьових розкошах обрєтуть покой і успокоять нер
ви. Ха-ха. Ха-ха, — думав мосьє Гроб, і сразу жи пропонував 
іграть на інтірєс, флєгматічно помєшивая багнюку вокруг шах
матной доскі спеціально купленою за страшні франки сігарою. 
І, канєшно жи, міліонщики часто велись на увесь цей художест
вінний развод.

Ітак, шановний іскатєль мудрості й просвітлення, здєлаєм 
правильний вивод: шоби удачно сиграть дибют Гроба — нада на
самперед грамотно вибрать суперника.
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Дибют Андерсена

1. а2-аЗ

Я помітив одну странну вєщ: дуже часто в назвах усіляких 
діковінних і неправільних дибютів присутні різні подтєксти і ре
мінісценції, которих туда ніхто вроді й не ложив. От взять хотя би 
цей дибют. Автор його — не просто однофамілєц ізвєсного дєц
кого писателя, но і сам увалився в історію шахмат як ізрядний 
сказочнік. Його іше називають самим крупним шахматним ро
мантіком XIX століття, тому шо в молоді годи іграв він дєрзко
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і художиствєнно, як настоящий кампазітор. Це вже ближче до со
рока років він став осторожнічать под воздєйствієм сильних оплє
ух, получених на міжнародній арені від молодих щєнков.

Адольф Андерсен завжди був верним рицарьом гамбіта і його 
побратима контргамбіта, любив жертвувать фігури з ловкостью 
фокусніка й старався всігда догодить публіці й закончить партію 
вдалим матом. Іного окончанія він не признавав. Сказано жи вище, 
шо рамантік.

І надо же такій судьбоносній іронії случицця, шоб його гром
кім і глубоко символічним для цивілізації іменем був названий са
мий нікчемний дибютєц, який тіки може случицця на 64-х чорно- 
білих шістках.

Ідея цього хода проста, як устройство гвоздя. Білі нібито пита
ються прижацця до стінки й закатать істєріку. Тіпа, не хачу ходить, 
не буду ходить первим, подать мені чорний цвєт!

Тут надо уточнить, шо во врємєна Андерсена ніяких готів іше 
не було, й відповідно чорний цвєт щитався зовсім не модним. Тоді 
ще провідні уми людства не поклонялись тьомним сілам, а дружно 
служили свєту. Потому шо ера еліктрічества тільки починалась 
і лампочка на врем’я розсіяла тьму й середньовічні забобони. Ця фі
лософська колізія безпосередньо вплинула й на шахмати. Наприк
лад, мастєр, якому випадало грати чорними фігурами, питався пе
реконати себе і суперника, шо вони обоє шпілять білими, вродє 
як і нема чорного цвєта, який обязує до защіти і точної реакції 
на всі провокационні вилазки білих. Все це воплощалося в отчаянні
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контргамбіти, де білі тіки збиралися шото пожертвувать, а вже чор
ні вискакували зі встрєчною жертвою. Луччі партії епохи романтіз
ма нагадують кроваву рубку, де всьо іскрить, піниться і шипить 
от дікості та азарта. На жаль, мало шо осталось від тої пронизливої 
героїки — сучасні кампутіри обламали всі барокові ізлішеста й зму
сили самих башковитих іграть в стилі сушеного сухаріка. Впрочім, 
про це ми побідкаємося в окремому розділі, а пока вернемся до цьо
го дибютного убожества — хода 1. а2-аЗ.

Як могучий Адольф дожився до такого начала — загадка. 
Случилось це під час епохального матчу Андерсена з американ
ським генієм Полом Морфі, який появився на світ у Новому Ор
леані, й тому ставився до європейської шахматної школи прі
мєрно з тим таки скептицизмом, з которим нєгри й досі зирять 
на білих виконавців блюзових кампазицій. «Чому це не індуси, 
а якіто набичені бюргери диктують моду в шахматах? І де, спра
шуєцця, луччі уми будущої сверхдержави? Чим це вони, бляха, 
занімаються у свободне від поглощенія віскі та золотої ліхорадки 
врем’я?», — цим вопросом мучився іще Абрам Лінкольн, якого 
дуже напрягала континенальна шахматна гегемонія, сімволізі
рующа мощность Старого світу.

Морфі став настоящим подарком для умствєнно отсталої 
в шахматах Америки. Він з дєцтва дуже вболівав за судьбу негрів, 
а потому, коли почув от дєдушки печальну історію про те, як один 
британський офіцер обворовав індійського брахмана, вимінявши 
у нього за пластмасовий браслєтік тайну сакральної ігри, воспилав
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іще й чисто шахматним чувством ненависті до всяких імперських 
виходок і такого же мислення.

Оказавшись у Европі, Морфі шастав по луччих кабаках Пари
жа, де зазвичай тусувались гранд-мастіра з усіх усюд. Вони сиділи 
за крохотними столами і шуршали жовтими от табака пальцями, 
гармонічьно хапали ними фігурки з такої же жовтої слонової кості. 
Пару раз Морфі обиграв усю цю публіку, яка затаїла на нього велику 
обіду. Виділяя по утрам жовч, європейські старічки все не могли 
рішить, як краще вчинити з оборзєвшим гастральором: то лі пос
лать його в Росію до маестро Чігоріна, від якого ще ніхто не вертав
ся без обострєнія алкоголізма і цинги, то лі наслать на пацана тяжо
лу артілєрію в відє Адольфа Андерсена. Сошлись на варіанті «бе», 
потому шо всі паризькі старічки хоть і жаждали поразки Морфі, 
но занадто сильно любили шахмати, шоб тупо унічтожить молоде 
дарованіє, отославши його к Чігоріну.

Про перший в історії матч між звьоздами Европи і Америки 
трудно говорить без сльоз. Судорги охватують горло і риданіє ко
титься у навколишній простір, як народна калмицька пісня у по
волжські степи. Всьо начиналось просто атлічна: у першій партії 
Андерсен устроїв Морфі погром, як настоящій Адольф. Паризькі 
старічки успокоїлись і навіть потіряли інтірєс до цього мегафайта. 
Но потім, коли після нічиєї у другій партії Андерсен начав проігру
вать — усі дружно спохопились, но не придумали нічого луччого, 
як обдєлацця от ужаса. Андерсен проіграв пять партій поспіль — 
і це було настояще уніженіє.
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Коли прозвучав фінальний свисток, старічки ніяк не могли 
успокоїцця і балакали між собою, шо побєда Морфі — якато підозрі
ла і ненастояща. А потому заставили шахматістов сиграть ще матч 
із шести коротких партій, та ще й з обязятільним условієм, шо 
всі партії должни начинацця агресівним Королівським гамбітом, 
в якому Андерсену не було равних. Но і в цьому додатковому матчі 
Морфі наваляв Адольфу тумаков со щотом 6:1, після чого спакував 
чумадани і поїхав давать інтерв’ю у Чикаго і Нью-Йорк. Там він усім 
розказав, шо в Европі ніхто не уміє іграть в шахмати, а тамошній 
чаплійон — ето якато калікатура на мастєра шахмат. Потім він при
звав усіх їхать в Індію й учицця у настоящих знатоков мудрої ігри, 
а не в континентальних шарлатанів тіпа Адольфа.

Тобі, канєшно, усе ще цікаво, яке отношеніє дибюта Андерсе
на до всієї цієї історії? Одвічаю: саме пряме. Бо іменно під час поє
динку з Морфі Адольф малодушно принявся іграть 1. а2-аЗ.

Нада сказать, шо старци з паризьких шахматних кабаків по
питались розвинути тіорію, ніби це не такий уже й гамняний ход. 
Мовляв, білі не спішать показувати всі свої козирі, а ждуть, поки 
цим займуцця чорні, шоб потім їх бистренько догнать і наказать. 
Найсмішніше, шо це пояснення і досі остається єдиним внятним 
аргументом на користь упаднічеської мислі Андерсена, суть якої 
під час матчу полягала зовсім в іншому: забицця в у гол, терпіть і од
бивацця без жодних мислей про перемогу.

І хоч це вже ні в які ворота не лізе, уже в 20-му столітті начало 
Андерсена ізрєдка стали примінять ше й за чорних, переіменувавши
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його в «Захист Святого Георгія». Канєшно, ходу 1. ... а7-а6 більше па
сувало би ім’я якогось іншого святого — то лі болєзнєнного Віта, то лі 
одержимого страстью роздавать падаркі Валєнтіна. Но не зря жи муд
рий капітан Врунгель чотко доказав недорікуватим яхтсменам глубін
ну связь між назвою судна і його судьбою. Так і з дибютами — іменно 
завдяки Грозному покровителю-змієборцю в 1980 году скромний шах
матюга Тоні Майлз обиграв при помощі хода 1. ... а7-а6 тодішнього 
чемпіона міра Анатолія Карпова. І случилось це не в п’яному згарі блі
цової поножовщини, не во мракє кабацкіх шахматних утєх, не на ла
вочці в парку Шевченка, не в опівнічному вагоні поєзда, а на самому 
настоящому чемпіонаті Европи. Впрочім, скептіки питаюцця напуст
ить туману й кажуть, шо до цієї славної перемоги Святий Георгій ще 
не опікувався хілим ходом 1. ... а7-а6, а якраз наоборот — взяв його 
под крило вже після надругатіЛьства над любімцем Брєжнєва.

Защіта Альохіна

1. е2-е4 Ng8-f6

Оце, собствінно, і єзть видумка дворяніна та естета Алєксанд
ра Альохіна, одна із багатьох, шо характеризує ульотность мислі 
єдиного в історії шахмат чімпіона світу, який помер непереможе
ним. Попри всю ексцентріку такої реакції на основний ход білих,
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досі ніхто ше не зміг обнаружить, де у неї расположена ахілєсова 
п’ята. Цей кавалерійський скачок попросту ніззя стриножить.

Чому цим ходом не пользувались раньше? Да очінь просто: 
сходу нападая на пєшку е4, чороні провоцирують білих на єдине 
умне рішення — німєдлінно напасти на наглєца путом 2. е4-е5.1 по
лучаєцця, шо чорні тупо здають центр, а замість розвитку змушені 
шутацця каньом від подальших пєшечних нападок. Особо азартні 
ігроки, питаясь воспользувацця общими теоретичними соображе
ніями, розігрують ось таку «Сістєму прєслєдованія коня»:

1. е2-е4 Ng8-f6 2. е4-е5 Nf6-d5 3. с2-с4 Nd5-b6 
4. с4-с5 Nb6-d5 5. Nb1-с3 е7-е6 6. Bf1-c4
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Це одне із самих страних видовищ, яке тіки можна нарить 
в сфері дибютних причуд: каждим своїм ходом (крім першого) білі 
нападають на коня-вискочку, який вначалі тупо тікає, оглушая 
протівніка дерзким іржанням, а потім пользуєцця якою-то стрьом
ною защітою хілої пєшки е6, визиває ще більше нападок, і в підсум
ку принімає героїчну смерть у центрі дошки, після чого гра пере
творюється на крамєшний ад. І хоч як тяжко в це повірити, чорні 
ніде не провисають, і вся пєшечна навала білих та спецоперації 
по захвату центра прєвращаюцця в дим і пєпєл.

Єслі би Альохін не показав, як це робицця, — ніхто б не пові
рив, шо в дибюті можна так неістово пінать стратегічні основи 
й стереотіпи.
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От, наприклад, шо получаєцця в захисті Альохіна у так званій 
«Системі чотирьох пєшок», котора относицця до основних грасмей
стерських возраженій ходу 1. ... Nf6:

1. е2-е4 Ng8-f6 2. е4-е5 Nf6-d5 3. d2-d4 d7-d6 
4. с2-с4 Nd5-b6 5. f2-f4

Ісходя із постулатов дибютной теорії захудалого кампазітора 
Філідора ілі старічка Стейніца, чорним тут уже пора здавацця. Весь 
центр окупірований, білі слони нетерпляче хоботяцця в стойлах, коні 
в два прижка готові подключитись до інтервенції, — блєдна маска 
смертельної загрози носицця по клєтках, наслаждаясь богацтвом 
вибора, і готовясь до пишної трапези. Но Альохін, як настоящий
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естет, з архангельскою льогкостью показав, як обламувать рога за
булдижному білому воїнству, й потіхоньку закутувать цей «мощ
ний» центр у прочний смірітєльний саван.

Ми не будемо вдаватись тут до розлогих демонстрацій та ана
лізов, позаяк йдецця про магістральні путі теорії, которими уже 
прошвендяло туда-сюда много поколінь, і опит цих псіхованих ту
ристів сідчить: Філідор зі Стейніцом тупо гнали бєса, пространно 
рассуждая про пєшечне домінірування в центрі.

Но защіта Альохіна попала в наш апзор діковінних дибютів 
не із-за своєї революционної наглості, а благодаря одному з рєдких 
її отвітвлєній, шо називаєцця «Бруклінським варіантом»:

1. е2-е4 Ng8-f6 2. е4-е5 Nf6-g8
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Практична ценность такого цинічного отступлєнія каньом на 
ісходну позицію, понятне діло, сугубо отріцатільна. Все ж таки чор
ні в началі партії вимушені тіпа доганять білих і бороцця передусім 
за равєнство і брацтво, а вже потім — за перехоплення ініциатіви, 
а в етому бруклінському варіанті чорні якби говорять: «ГИ-ГИ!!!» 
і придуркувато улибаюцця. Но, з другої сторони, бруклінський варі
ант — це саме поетічне втілення ідеї Альохіна, яка посилає в задній 
проход консервативні уявлення про дибютну стратегію.

Гамбіт Блекмара-Дімера

I.d2-d4 d7-d5 2. е2-е4 d5xe4 3. f2-f3

На перший погляд, шо тут странного і удівітільного? Білі рі
шитільно сунуть центральні пєшки вперед — їх не зупиняє да
же негайна потєря королівського пєхотінца, ба навіть навпаки — 
ета перспектива їх сильно возбуждає. Саме оцим возбуждєнієм од 
неминучих матеріальних потєрь і характеризуєцця таке дибютне 
явище як гамбіти. Усі вони поділяються на коректні, напівкоректні 
та некоректні, но подобну класифікацію придумали якіто нитіки. 
Ми же її рішитєльно отбросим на імпровізовану свалку, даби не за
сорять свій взор всякими условностями. Так учили великі шахмат
ні рамантіки, які ради чисто шахматного возбуждєнія готові були 
з перших же ходов отдать пєшку-другу, а то й цілу фігуру, шоби
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виіграть драгоценне врем’я для мобілізації оставшихся сил — і бро
сицця матовать вражеського караля.

Гамбіт, придуманий американцем Блекмаром ше в 19-му сто
літті, пожже був грубо облаяний разними умніками, які хором взя
лися торочить, шо тіпа зря білі тут отдають пєшку — ніфіга їм 
не світить. Патаму шо чорні вовсє не обязані сходу кушать под ставу 
на f3, а даже єслі й скушають — нічо з їхнім апітітом не станецця.

Падєніє популярності цього іскусного дибютного подвоха свя
зане дажи не з тим, шо шахматісти в двадцатом вєкє сильно поум
ніли. Більшою мірою воно свідчить про загальнолюдську духовну 
кризу. Всьо діло в тому, шо Блекмар, як і багато закутаних в аблака 
грьоз рамантіков, свято вірив у людську жадность. Йому в голову
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не могло стукнуть, шо хто-то откажецця зохавать апітітну пєшку 
на f3, після чого послєдує общєразвівающий ход 4. Nglxf3 — і білі 
вроді як чуть-чуть начинають обганять чорних в актівності.

Нада сказать, шо жадность в 19-му столітті, по-перше, щита
лася нормальнєйшим людським рефлексом, одним із небагатьох, 
шо отлічає созданіє Боже від галімої абіззяни. В такий спосіб при
хильники креационісцької тиорії намагалися показать дулю мод
ній пошесті дарвінізма. Мовляв, єслі Господь шото положив у наші 
грєшні душі — так хулі рипацця й повставать проти генерального 
плана. В шахматах ета нравствєнна дискусія обострялась ше з од
нієї причини: в началі 20-го вєка дедалі частіше за фігурки стали 
хапацця всякі атеїсти та агностіки, которі увіровали в технічний
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прогрес, абізян та інше ніцшеанське белькотіння. І серед цих 
ігроков попадались діствітєльно крєпкі орєшкі, які переносили 
своє нізмінне богоборство в пространство священної індостан
ської ігри. Вони напрочь отказувались жрать гамбітні пєшки й 
доказували, шо в отвєт на кажду жертву можна придумать хітру 
епікуляцию, яка доведе нераціональність возбуждающих душу 
потєрь.

Так і з гамбітом Блекмара: якийто нєряшлівий ідолопоклоннік 
придумав, шо вмєсто 3. ... e4xf3 можна дьорнуться 3. ... е7-е5.

Дальше шахмотні справочніки, придумані такими же затяти
ми дарвіністами, наводять шото вродє такого вріанта, ілюстрірую
щого убогость та необоснованость агрісівних намірів білих:
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4. d4xe5 Qd8xd1+ 5. Kelxd1 Nb8-c6 6. Bcl-f4 Ng8-e7 
7. Bfl-b5 Ne7-g6 8. Bf4-g3 Bf8-c5 9. Bb5xc6+ b7xc6

По самим мутним прікідкам, тут уже діствітєльно білим нема 
причин для буйства і радості, — вони можуть уповать тіки на те, шо 
в протівнику прокинеться формінна абізяна й начне совать фігури 
куда попало, но строїть на таких надєждах шахматну карьєру тро
хи лєгкомислєнно.

Ітак, мій драгоценний друг, упадок гамбіта Блекмара про
должався аж до середини 20-го століття, аж поки за його реані
мацію не взявся колорітнєйший представник нємєцко-фашицької 
шахматної школи Еміль Йозеф Дімер, ізвєсний своїми арійськими
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ідеями та прєданностью ідеалам послєднього рейха, із-за чого всі 
ставилися до нього з общєпланетним прєзрєнієм. Но дідок не зда
вався, й до останнього вздоха гнув свою лінію. Як істінний арієць, 
він щитав, шо білі должни з первого же хода думать тіки про одне: 
як швидше поставить мат, бо всьо інше — це трусость і ліцимєріє. 
Путьом сложних досліджень він прийшов до висновку, шо боліє 
грозного оружия протів чорних, ніж гамбіт Блекмара, в історії 
шахмат нікада не було й не буде. Почувши таку тілєгу (а Дімер був 
іше й журналюгою, тож умів виражацця громко та вітієвато), всі 
заслужені шахматісти Германії принялись глумицця зі старічка 
й шушукать, ніби у нього на почві любові до ідеалів рейха відбу
лось смєшеніє мозгов із вмістом кишечника. Натомість Дімер, ко
торий за словом у карман не ліз, заявив, що «німецькі шахмати 
насквозь просякнуті духом гомосексуалізма», і закликав світо
ву громадськість не слухати етіх пєдіков, а лучше присвятить 
побільше вніманія вивченню удосконаленого ним безсмертного 
гамбіта Блекмара, який відтоді заново увалився в історію под ті
тулом «гамбіт Блекмара-Дімера», шо вже свідчить про заслуги 
яросного тевтонця. Собствінно, покращення состояло в тому, шо 
Дімер запропонував перед подставою на f3 вогнать в ігру ферзе
вого каня:

I.d2-d4 d7-d5 2. е2-е4 d5xe4
3. Nb1-сЗ Ng8-f6 4. f2-f3
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Дімер настільки захопився пропагандою цього вдосконален
ня, шо до каждого хода в своїх аналізах ставив нєсколько знаків ок
лику. Він написав кучу статейок і книжку про етот гамбіт, а шоб ох
вачєні педерастією шахматісти не посягали на його тайні знанія, 
заснував Орден Блекмара, учасники которого давали нерушиму 
клятву гамбіту, а взамєн получали журнальчики і поучєнія от само
го Дімера. «У войни тільки тоді єзть смисл, єслі це война до повного 
унічтоженія», — філософствував нєзгібаємий дідок, який свято ві
рив, шо його гамбіт може не тільки сломать любого врага, но і зміні
ти саму суть людини.

Позаяк Дімер довольно вдало заткав пельку німецьким мастір
ам (за шо вони його, в свою чергу, ізгнали з шахматного профсоюза),
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гавкать на старого рубаку взялись науськані духом гомосексуалізма 
іностранні мастєра. В часності, нский англічанін Ендрю Мартін на
катав статтю, шо іграть гамбіт Блекмара-Дімера — це всьо равно, шо 
сразу купувать собі надгробіє. І його злобний голосок обростав чис
ленними підвиваннями тошнотворних прихильників «коректності».

Правду кажучи, даже в своєму улучшеному варіанті габіт Блек
мара-Дімера не сильно змінився: білі всьо равно получають по мор
дасам від прєзрєвших жадность гуманоїдів. Но це вовсє не означає, 
шо іграть його — заняття умалішонне й комічне. Потому шо, напом
ню, етот гамбіт — концепт ідеологічний і філософський, а не тупо іг
ровий. І када за його допомогою комусь вдається здобути перемогу — 
то це не іначе, як перемога духовного масштаба і значення. Дімер 
у це вірив, а значить — так і єзть.

Дибют Уйтелкі

Скромний чехословацький мастєр Максіміліан Уйтелкі в своїй 
фігурній жизні достіг небагато, а єслі чесно виражацця — крайнє 
мало. Зато придумав хоть і галімий, но по-своєму любопитний ди
бют, який характеризуєцця двума сногшибатільними особливостя
ми. По-перше, його можна іграть шо за чорних, шо за білих. По-дру
ге, в цьому началі немає строгої послідовності ходів, но єзть свої 
жорсткі контури, які проявляюцця на восьмом ходу. Уйтелкі щитав,
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шо главна задача дибюта — добитись красівої та гармонічної рас
становки фігур, і шоб протівнік по ходу не встиг іспортить цей зами
сел. І він діствітєльно нашов таку схему. Незалежно від того, як там 
ходить супостат і шо замишляє його возмущонне сознаніє, Уйтелкі 
предложив висовувавать пєшки b, d, е та g на одну клєтку впірьод, 
коней ставити (єслі за чорних) строго на d7 і е7, а слонов фіанкітіро
вать на b7 та g7. Получаєцця така вот красота і сплошна естетіка:

Нада сказать, шо це — саме аутічне шахматне начало, плод 
снобізма та лузєрского унинія. Іногда воно приводить до спокойної 
та нудної ігри, — у тому випадку, єслі попадеться такий же ску
кожений суперник, шо поддасться соблазну й собі ізваять нєчто 
схоже. Тоді оба будуть зирити йожиками друг на друга й іспитувать
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глубоку печаль од того, шо любий послєдующий ход може раз
рушить симетрію і ослабить позицію. З таким подходом можна 
взагалі дальше не іграть, а согласицця на нічию й отправицця 
на прогулку вечірніми кварталами недружелюбного города, і там, 
в потьмарених закоулках, льогко надибать опровірженіє своєї бого
противної тоски.

Ще хуже, шо льодяний холод, ізлучаємий дибютом Уйтелкі, — 
не дуже й оригінальна ідея. Існує досить таки громадна куча всяких 
дибютов, де встрічаєцця двойне фіанкєтто слонів, й при тому вони 
вібрірують жизнью й бажанням задорнічать да копошицця.

У даного начала тіки одне достоїнство, яке може знадобицця 
дєрзкому новічку. Почуствовать його мощ ти зможеш тіки тоді, 
коли якийсь лобур, повєрхносно владєя шахматними таїнствами 
і не предсталяя собой по життю ріальної загрози, запропонує си
грать вам вслєпу. Подчоркую: затєя канає тіки в протівостоянії 
з олухом, неспособним удержать в голові даже кілька ходів. У цьому 
щасливому випадку ви можете без труда обиграть його, називая до
брий десяток ходов защіти Уйтелкі, які не так вже й трудно виу
чить. Віроятность ошибицця тут крайнє мала, а шансів, шо супер
ник зіб’єцця раньше, — предостатньо. Также защіту чеського парня 
со смішною фамілією я раджу примінять у партіях со всякими наво
роченими грасмейстерами, де єдінствєнна цель новічка — полу
чить мат якомога пожже. Уйтелкі гарантірує, як мінімум, шо ви 
не получите мат в три хода (разві шо грасмейтсер розкусе вашу 
хітрость і ослаблену подготовку).
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І, наконєц, ше одне чисто психологічне соображеніє. Практі
ка показує, шо в будь-якій грі суперник страшно обіжаєцця, када 
ви його ігноріруєте. Це розшатує його параметри стойкості. Ми вже 
рассматрювали дибюти, які викликають у протівніка настоящу 
озлобленість да ярость, патаму шо напомінають плювок в харю. 
Але не з каждим шахматістом така надмєнность проходе без врєда 
для організма. Дибют Уйтелкі в цьому смислі — дуже інтілігєнтний 
й не такий харкатільний, як бруклінський варіант защіти Альохі
на. Ваш оппонєнт, канєшно жи, пойме, шо ви його ігноріруєте — но 
не сможе докопацця, ібо скромні ходи Максіміліана і злучають по
казне смірєніє, — ету шаловлівость опущених в пол глазьонок ніхто 
воврімя не помічає.

* * *

Минуло почті три часа, но Міша словно не замічав тікання 
стрєлок, яке й направду трудно було замітить ввіду отсуцтвія в кап
тьоркє настінного годинника (котли доктора не щитаюцця). Він іс
пєщрив буквами і діаграмами вже много страніц, і Падлюччо все 
ждав, коли мальчік попросе здєлать перерив під невинним прідло
гом відвідин туалєта, приміром. Но цього не послєдовало. Казалось, 
шо невидима пружина, в яку скрутилася страсть познаній Мішиної 
душі, іще дажи наполовину не розпрямилася.
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Впрочім, доктор Падлюччо вже й не дивувався. Таке було вра
ження, будто мальчік — ненаситна губка, впітующа шахматну муд
рость. Його вопроси й уточнення всігда були умєсни й виказували 
глубоке розуміння матіріала.

— Мій будущій Ботвіннік, — ласково громихнув доктор, за
кашлявшись. — В океані людського скудоумія ти, бізусловно, бу
деш мощним абсорбентом, і на путі своєму ти не наткнешся на та
кий кладязь мудрості, которий не зміг би залпом осушить. Но давай 
вернемся к діствітільності, де мало смисла, но много насущних же
ланій і потреб.

Можливо, ми ще вернемся до цієї теми, но ето буде намного 
пожже. Бо главні фундамейти твоїх будущих успіхів уже заложені, 
й настав час почати обліцовочні работи. Впрочім, не сьогодні. Сам 
розумієш, ніч пред’являє свої права.

Напослєдок я одне лиш скажу. Агромний обрій безцінних ди
бютів простирається од робкого зарєва до грубого заката. Він не
скінченний, і складається із тисячі начал. А толіка, шо про неї ти 
почув сьогодні, — лише фрагмент величної картіни, який тобі од
крився при взгляді сквозь діру в паркані. Звісно, дажи цих знаній 
тобі пока хвате, шоб накатать свою лижню й увєрєнно спускацця 
з горки, а не летіти з неї кубарєм, ламаючи ребра і доспєхі. Попере
ду в тебе — багацько битв, під час которихти побачиш реальні всхо
ди нашого сьогоднішнього посєва.

Но всьо жи перший етап твого обучєнія ше не завершений. 
Пока ти тільки магл, який увєрував у чудо, але не внаслідок небесного
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просвітлення, а лише тому, шо получив у диню волшебною мітлою. 
А подобні аргументи не ігнорірують дажи дибіли, з-поміж яких ти, 
безумовно, ізбраний.

Доктор Падлюччо закурив і попитався проткнуть сігарєтою 
випущене кольцо дима, но трюк не получився.

— Ти бачиш, мальчік, не все тече так гладко, як про те шепче 
тисячелітнє русло. Дажи знатоки зімнєй рибалки провалюються 
під льод і погібають, як шалапути. І я — живий тому прімєр. Бо на
віть ті колосальні залежі опита й знаній, которі мені удалось назгрі
бать, блуждая по Тібєтах і внутрішніх Монголіях, монастирях юж
ної Франциї та бібліотеках Ватікана, так і не получилось примінить 
на практиці, шоб ніспровєргнути якогото більш-менш ізвєсного 
грасмейстера. Я прозівав той возраст благодатний, в якому рас
кальонний до білого досвід можна отчеканить в монету тріумфа. 
Хотя, з другого боку, мені дічайше повезло зустріть тебе. Тепер 
я з каждою нашою встрєчою відчуваю, як шото мєжду нами переті
кає. Ти, ета, фільм про «Горца» бачив?

— По тілівізору?
— Ну да, його по всіх каналах крутили. Отам схєматічно пока

зували нєчто похоже — када енергія покідає одного безсмертного 
й перетікає в іншого. Його вначалі дико теліпає, но потім він стає 
іще сильніший і проворніший.

— Но доктор, наскіки я помню, це случаєцця тільки після того, 
як вони вступають у схватку? Да і побіждьонному там капєц настає, 
так вєдь? А ми ж із вами дажи не іграли ще ні разу... — І Міша якось
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робко улибнувся, но від цієї делікатності на доктора війнуло жут
ким холодом, аж він почуствував під серцем тіпа укол.

— Да-да, я помню. Но ти вєдь тоже не сприймай мої слова 
буквально, то всьо ж таки кіно, ще й галівудське, а вони всігда 
іскажають реальність, так сказать, раді красного словца, тоість 
спіцефєкта.

Міша послушно кивнув, закрив тітрадь, а карандаші засунув 
у нагрудний карман.

— Мені не терпиться сиграть із кимось, — рішуче заявив 
юнєц. — Примінить проти якогото довбня шокірующий дибют 
Блекмара-Дімера, наприклад.

— О, я тебе прекрасно понімаю. Застояне знання — це навіть 
хуже, ніж перестиглий плод. Власне, я ж про це й веду. Мєч в нож
нах іржавіє, а стояча вода вкриваєцця сначала ряскою, а потім — 
пластіковими бутилками. І ураган не угомониться, пока не звале 
з ніг бодай якусь нерасторопну карову чи не поруйнує домік, здєла
ний із хлама. Но помниш, мій рєзко возмужавший учєнік, що я тобі 
товкмачив про терпіння? Найближчі дні тобі прийдеться плекать 
цю шахматну чесноту, шоб закінчити учобу.

— Доктор, але ви ж всьо важне вже розказали, якого біса даль
ше протирать штани й недосипати? Чесно говоря, при нашій пер
шій зустрічі я трохи прибрехав про безсоння.

— Я догадувався, — лукаво подмигнув до Міші доктор Пад
люччо. — Тебе видають красні глаза і судорожні двіженія грудної 
клєтки.
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Слегка разоблачонний Міша тут же всласть позіхнув.
Натомість доктор схилився до мальчіка й уважно просверлив 

його цепкими глазами профісіонального охранніка.
— Запам’ятай іще одне. У всіх культурах так заведено спокон 

віків, що лише наставнік знає, коли завершене навчання його подо
пєчного. На цьому — надобраніч. Завтра я жду тебе, щоби постав
ить точку. Залишилась послєдня грань — і бриліант готов.

87



Лєкция четверта

ОДА ШАХМАТНІЙ ЯРОСТІ

Сонце пижилось нагріть внєзапно почерствілу од заморозків 
землю, і сіяло над городом на всю катушку. Земля тим часом, віді
мо, уже хропіла в зимній спячці, тож не могла оцінить благородного 
порива.

Натомість Міша, одмитий та почищений бабушкою, як по
добраний біля церкви прянік, ішов по проспекту, високо задерши 
голову. Він хотів роздивицця сонце, но мало шо бачив, крім світла. 
«Надо би чорні очки, очки би надо темні нацепити», — повторював 
він собі під ніс, щурився, но голову не опускав.

Мисль про очки спустя дві хвилини неожиданно матеріалізу
валась на упітаній мармизі крупної женщини, яка перегородила 
вход до маркета.

— А, наш каждоднєвний мальчік, — подозрітільно прощебе
тала вона. — Так ми до дяді топаєм, до дяді Васі, да?

— Ну да, до дяді Васі, — дєрзко і звонко одповів Міша, розгляда
ючи її узінькі сонцезахисні окуляри, шо создавали ілюзію улесливості.
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Но шото було не так з цією відповіддю, потому шо тьотка 
(а це була не хто інша, як тура маркєта по імені Валєнтіна) в друг 
вчепилася мальчіку в плече своєю тяжилєнною рукою і недруже
любно запищала до нього, забувши про учтівость:

— А тепер давай розказуй правду, маліньке брехло! Я провіря
ла — у Васілія нема плімянніка! Шо ви там робите у тій каптьорці? 
Я многе бачила на своєму віку, но шоб таке... І в мислях... Боже, 
який кашмар, яке нещасне врем’я випало нам, грішним!

Валєнтіна зривалася на крик і в такт своїм візгам трусила 
мальчіком, словно поїденим молью ковріком.

Доктор Падлюччо почув цей вереск (ібо не почути його він 
не міг даже лівим ухом, на которе був глухуватий), і вже спішив 
на поміч. Наблизившись, він попитався втелющитись між мальчі
ком і Валєнтіною, но та сцепила руки так крєпко, шо прийшлось 
доктору примінять свої навики охранніка.

— Ага, і ти прибіг, канєшно! Кубло порока!
Навколо етої динамічної групи, яку харашо би було по бистро

му ізваять в гіпсе на заздрість Лаакаону, вже собиралась малінька 
толпа, — переважно работніки маркєта і покупатілі. Присутність 
публіки пагубно подєйствувала Валінтіні на нерви, і вона зайшлася 
по-настоящому:

— Такий ти, Вася! Ось твоя лічіна і сповзла! Тепер я знаю, по
чіму мене отвєрг, проклятий ізвращєнєц!

— Ви много сібє позволяєте, Валінтіна! — гримнув доктор, от
тісняя женщину від рібьонка.
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— Хватіт прикидатись! То я, дурна, купилась на всі ці ізвороти 
й словеса, а що ж насправді? Сьогоді ж дірєктору на стіл ляже допо
відна — я не буду мовчать про цього сквєрного мальчішку і ваші 
постидні тайни.

— Які ше тайни, Валєнтіна? Побойтесь Бога!
— Ах ти ж нігоднік!
— Я внє сібя од ярості, Валінтіна, уйдіть із глаз моїх подаль

ше — і клєвєщіть, скільки влізе. Пойдьом, малиш, — промовив докт
ор з напускним спокойствієм.

І, взявши Мішу за руку, вони пішли на склад, оставивши всіх 
наодині з озлобленою Валєнтіною та її домислами, позбавленими 
чистоти, як ацкє плам’я.

— Доктор, ви хоть представляєте, шо вона може наплести? 
Вас же з роботи виженуть! — торочив Міша, розпачливо махаючи 
руками.

— Да не волнуйся так, малиш, — сказав доктор зачинивши 
двері в каптьорці. — Вона, канєшно, може насолить. Але чи варто 
зважати на ницість убогих і слєпцов, яким бажання помсти заливає 
баки? Ну, да, скоріш за все, діректор мене звільнить. Всякий на
чальнік боїться слухов і крізісного менеджмента, которим легше 
розвалить коліктів, ніж вирішить найдрібніші проблеми. Тому бу
дем щитать, шо наша встрєча тут — остання в усіх смислах. Я маю 
встигнуть розповісти главне, без чого велич шахматной борьби 
не проясницця для тебе вповні.
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Моя остання лєкция — про страсть і ярость. Це те, без чого 
шахмати немислимі, як плаваніє без басейна. Я знав чимало опит
них бойцов, які отправлялись на важнєйшу турнірну партію, наче 
худоба на заклання. Мисль про нічью перемагала їхній дух — і це 
приводило к разгрому. Запомни, будущий кумір для молодьожі: ні
коли й ні за які бариші не можна даже помишлять про мізєр, бо це 
наближчий шлях до шахматного пекла.

Колись про це знав каждий мастір. Але з роками єдкій прагма
тізм разрушив цю основу основ, і воздвиг на ній ідола доцільності. 
Так народився термін «грасмейстерська нічья», — осиковий кілок 
для нашої любімої ігри.

Ітак, я дам тобі путєводну ніть, з якою ти зможеш не заблукати 
у лабіринтах соблазнов. Цю лєкцию я написав давно, але читатиму 
її вперше. Внімай, пока мєсні халдеї не висадили двері й не прєрва
ли наш покой.

Міша підпер руками голову й тіки благодаря цьому його рот 
оставався закритим. Но по-настоящому, на астральному уровні, 
він був одкритий наопашки, як сумка пойманого на кордоні кон
трабандіста. Доктор Падлюччо порився трохи у шухлядах і видобув 
оттуда запилюжений манускріпт, який являв собою дісяток страніц 
формата А4. Одну ногу він поставив, согнувши в коліні, на свободну 
табуретку. Руки його, прикоснувшись до давніх записів, дрібно 
задрожали.

І ось він почав читать: з неабияким вираженієм, шастаю
чи глазами по сторонам, ніби обращаясь до невидимої авдиторії.
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Кажда фраза вилітала у пространство з якимто внутрішнім театр
альним перезвоном і гіпертрофірованими інтонаціями, від чого 
текст набував додаткової обрядності:

— Чи знаєте ви, поклонніки унилих розваг, шо таке настояща 
шахматна ярость? Я розкажу вам, шо ето таке і чому при цих словах 
нада сразу падать ніц, бажано під стіл, і позорно молить о пощадє.

Холодні мозгом люди полагають, шо ігра в шахмати взагалі 
позбавлена страсті й накалу оної. Вони так вважають, ібо їх вводить 
в оману спокойствіє та врівноваженість ігроцкіх фізіономій, зави
сающих над доскою рітуальними каменюками. Да і руки-ноги шах
матних ігроков під час партії перебувають під строгим контролем 
центральних нервових систем. Нєт, вони не дьоргаються в ліхора
дочном танце бізумія, ім чужди всі ці млєкопітающі рухи, якими род 
людський привик виражать свої куці чуства. Так світ влаштований: 
кажда незграбна емоційка потребує граційного вираження, потому 
шо в протівному случаї, када цей нєрвний всплєск заключон у недо
рікувату форму натуральної істєріки, з неї хохотатимуть пігмеї та 
євнухи, і вони будуть при цьому праві. Шахматіст під час ігри — ето 
осколок Будди і його нравствєнних настанов. Так його прєдпочитає 
бачити весь пєстрящій газетними заголовками та іскрящийся фо
товспишками світ, тому шо юдолі грєха непотрібна істина — обі
тающі в ній комахи здатні зацінить тіки внєшні ефекти, да.

Так шо ми імєєм, отрішившись від гнілосних стереотипів? 
У нас остаєцця все та же картіна недвіжимості, но попробуєм 
роздивицця її не откудато збоку, чи знизу, чи зверху, а ізнутрі,
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де й вирують анонсовані напочатку лєкциї страсті, недоступні про
стому оку, поражонному сліпотою ума.

Начнем з дибюта. Коли грасмейстер тіки хапається рукою 
за пєшку (ну, він ше може вхопитися за каня, но чаще всьо-таки 
за пєшку) — він не просто робе перший хід. На самом дєлє він одкри
ває врата, за якими тусуєцця в ожиданії його судьба. Після встрєчі 
з нею він завжди вертаєцця обратно — як не на щиті, то со щитом, 
а іногда і вовсє без щита і спідньої білизни. Для того, шоб здєлать 
це просте двіженіє — переставити пєшку на дві клєтки (да, можна 
і на одну, но це погана прикмета, як ми уже з’ясували у поперед
ній часті) або по-конячому пригнуть буквою «ги» — потрібна кала
сальна концентрація духа на мінімальному участку тєла, а саме — 
в пучках двох-трьох пальців (обратіть вніманіє, шо настаящі грас
мейстери нікагда не загрібають фігуру в жменю, й не потому, шо 
це некультурно, а токо, шоб не растірять концентрацію). Єслі би цю 
енергію подсчитать у джоулях чи ще в яких-то пригодних одиницях 
ізмірєнія, то ми би получили мощность малінького атомного ріакт
ора. А відповідні показники у тітанов шахматної енергетики тіпа 
Фішера ілі Пільзбері намного више. Впрочєм, це особий вид енергії, 
непридатний для нужд народного хазяйства.

Перший ход має ще дві скриті от охламонов властивості, які 
безпосередньо стосуюцця страсті й вібрацій. Тільки самі дальокі 
от шахмат гражданє полатають, шо грасмейстер робе перший хід, 
і всьо. Тіпа, када його рука отривається от фігури, поток вібра
цій вщухає. А сам творець вулканічних процесів стає банальним
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соглядатаєм, і жде, зачаївшись, отвєтного тичка суперника, і тіки 
тада може знову возбуять атомним віхрєм. Усе це не відповідає іс
тині, малиш. Запомни це і передай своїм дворовим друззям, які 
привикли іграть на щолбани да подсрачніки. Настаящий грас
мейстер нікада — НІКАДА! — не робе один ход, ібо в бєзднах його 
воображенія партія подобна повноводій річці. Откривши дамбу 
першим ходом, уже ніхто не може встановить мощного шествія 
водних мас і їхнього смертоносного булькання. І хотя на дошці, ді
ствітільно, ми бачимо один лише ход, плин партії намного ви
переджає моторно-двігатєльні рефлекси організма. Буває так, шо 
поки суперник ніби думає над отвєтним ходом, між ними уже розі
грується кілька паралельних битв, і оба ігрока наярюють варі
анти глубокіх ендшпілів, тонко чуствуя малєйші вібрациї візаві. 
От хтось моргнув уже на втором ходу — дак ето не потому, шо 
в глаз якато дрянь залетіла, а від того, шо в пропасті открившогося 
йому форсіруваного варіанта вдрут промількнула коварна ловуш
ка на 26-му ходу, которої він раньше не замічав, або не придавав їй 
большого значення. Опитному ігроку даже одного такого намьо
ка буває достаточно, шоби ізбрать нужне продовження партії, 
й спустя полчаса оказацця в дєбрях тропіческої красоти, куда 
не можуть попасти прості смертні — токо опитні й спеціально обу
чені турісти.

Вкус крові, який появляється на вустах бойовитого шахматі
ста, не зрівняти со всіма канфєтами міра. Жодне апітітне суфлє 
не замінить йому скрипучої солі азарта на вставній челюсті.

94



Як магучій вікінг, одітий у всьо кожане да залізне, з агромною 
дубіною в руках і чортіками в красних глазіщах, опитний грасмей
стер погружаєцця в атаку акі Марс і Одін. Його не остановить торга
шество і попрошайство хітрого сопєрніка, здатного всьо помінять 
і упростить. Він і бровою не поведе, потірявши вєрного каня. Стіхія 
взиграє у нього за пазухою радосним воєм, — і град упаде на за
росші бородами до п’ят мармизи.

З чим порівняти надриви, розриви і шрами шахматної борь
би? Вони подібні до сумашедшої молотарки, запущеної в безкраї ук
раїнські степи. Вони горять алим пламінєм, як башні рок-музикан
тів і фашицьких танків. Вони історгають усі відомі науці життєві 
соки вмєстє з обичними тілесними виділеннями, і паводок етот 
роз’їдає убогость міра шо ядрьона кіслотіща.

Не каждий, моє многогрішне дитя, здатен узрєть, як хіла ослі
ца людського інтілєкта перетворюється на царєвну-красавіцу з пор
но-фільмов. Не каждому дано пройти в ці разверзті врата, і не каж
дого вщипне за щоку нордічєскій вітер неістовства, указуя вірний 
шлях до первозданної красоти, як її замислив Творець шахмат і про
чих необов’язкових елементів всесвіту. Токо той, хто уберіг свій 
мозг от пагубного карієса азартних ігр тіпа дурака, казла да пре
сквєрного насміхання над святостью 64-х клєток, ім’я которому — 
шашкі. Тіки той, хто роздивився сквозь гавкіт і побої шкільного 
підагога тончайші чари і соблазни матіматіки, де немає місця іс
кушенію подмінить істіну словесами, а пряму лінію — гонівом, як 
це принято у мерзенних філологів і, прости Господи, журналістів.
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Тіки той, хто привик, ступая на шаткий мостік над бурною рікою, 
спершу трогать його ногою, даби іспитать на прочность і не оказац
ця мокрим і мертвим посміховиськом. І, нарешті, тіки тому камєнь 
зовнішнього спокойствія розкриє свій алінький цвєточік в малахіто
вій шкатулці, у кого воврімя появицця мудрий наставнік. Не нада 
його іскать — він сам найде тебе, громихая доскою і авоською з бути
лочками. І када ви сядете на лавочку і сиграєте кілька унилих пар
тій, када бутилочок стане в два раза меньше, када наставнік витяг
не із оттопирєного нагрудного кармана нову пачку сігарєт — от тада 
і лови свою жар-птіцу. Просто скажи йому: дядя, а расскажи мені 
про настояхцу шахматну ярость! І знаєш, шо станецця в цей фанта
стічний міг? А станецця от шо: він покаже тобі «Ніувядаєму партію». 
І коли ти побачиш її, доля рішить сама: чи оставить тебе серед соіс
катілєй найсокровеннішого знання, ілі же тупо погнать в гастроном.

А тапер замри і благоговєйно закрий рота, ібо я покажу тобі 
її — ету вічнозільону партію, котора от уже більш як полтора вєка із
лучає священну лють і пламя істинної шахматної ярості.

Ніувядаїма партія

(історічєска справка: даний шедевр шахматного буйства зба
цали в 1852 році вєлічайший представник романтізма Адольф Ан
дерсен і скромний катала Дюфрень, которий — єслі би не падєніє
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на нього бетонної стєнки по імені Адольф, — остався б не в тих ана
лах, которі считаюцця почотними. Партію іше називають «вічнозі
льоною», а рускій старший мастір Чігорін щитав, шо лучче неї в сві
ті єсть тіки дві вєщі: рассол і Сікстінська капела).

Андерсен, управляя білими фігурами, розіграв гамбіт Еван
са — діко популярне в то врем’я відгалуження Італьяньскої партії, 
яке в наші дні мало хто приміняє. Патаму шо іграть гамбіт Еванса 
можуть тіки грасмейстери з крєпкими нервами і отмєнним мочовим 
пузирьом, а це зара велика рєдкость. Основна ділєма для чорних

1. е2-е4 е7-е5 2. Ngl-f3 Nb8-c6
3. Bf1-c4 Bf8-c5 4. b2-b4
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в цій позиції точно така жи, як і в більшості інших гамбітів — жрать 
пєшку ілі трусліво сглотнуть слину і втекти? Ми уже говорили про те, 
шо раньше жадность була нормою жизні, а тому мало хто в таких 
позиціях шото мудрував: чорні обично кушали гамбітного пєхотін
ца на «бе4» і ждали тумаков возмєздія. Тиорія на цій стадії каже, шо 
великої разніци для чорних нема — і так можна, і так. Но нада поні
мать, шо з прихваченою пєшкою терпіть ущємлєнія намного слаще 
для психіки, ніж просто так. А то, шо ущємлєнія будуть, можна 
не сумнівацця, — іначе білі сиграли би поскромнєє, типу 4. d2-d3. 
Дюфрень, канєшно жи, глотнув добичу:

4. ... Вс5хb4 5. с2-с3 Вb4-а5 6. d2-d4 e5xd4 7.0-0
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Картіна, яку ми бачим, начинає напоминать полотна Айва
зовського. Чорні токо шо сожрали ще одну пєшку, а білі побрєзгува
ли її отиграть — і кровожадно рокіровались. В лівому вусі Дюфреня 
сразу жи пролунав загробний голосок: «Ето дурний знак, дядя, 
нада шото рішать...». Той іскоса глипнув на Андерсена і замітив, як 
в гущє усов Адольфа хіщно взблєснув золотий зуб. Дюфреню дажи 
показалось, шо зуб у видатного рамантіка — якогото странного ро
зового оттєнка і трохи видовженої форми, а потому він ліхорадочно 
замотав головою, отганяя наваждєніє. Наваждєніє швидко здрис
нуло, но це не ізбавило його від необхідності здєлать ход. Дюфрень 
дважди приложив дєсніцу ко лбу, і шото його таки осінило: замість 
того, шоб побить ще одну пєшку Андерсена, він просунув свого ка
мікадзе на одну клєтку вперед — 7.... d4-d3. Єсть в цьому ході саму
райська отвага і діавольська хітрость, патаму шо єдина його мета— 
запутать мозги суперника, сокрушить його безпідставними підоз
рами. Но тьортий калач Адольф опять проігнорував ефемерні за
грози, й продовжив нагнітать атмасфєру:

8. Qdl-b3 Qd8-f6 9. е4-е5 Qf6-g6 
10. Bc1-а3 Ng8-e7 11.Rf1-e1

На перший взгляд, Андерсен устроїв якето странне шоу. Йому 
настойчіво агнца підсовують на заклання — а він від нього шараха
єцця, як від прокажонного. З самурайської точки зрєнія (а в пішака 
на d3 другої точки зрєнія вже не осталось) — це взагалі несми
ваємий позор. Це получилось так, вроді Саня Матросов бросився
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на амбразуру, а нємєц-пулімьотчик в це врем’я якраз вийшов поку
рить. І лежить, значить, Саня на амбразурі, в ожиданії смерті ге
ройської, — а вмєсто неї чує в карідорах дзота булькання жидкості, 
звон стаканов і хрипкі голоса, шо травлять анікдоти. Така якась іді
отська ситуація, не дай Бог...

«Раз так, нада срочно ще шото пожертвувать, — рішив Дюф
рень, — якщо вже такий день благодарєнія розгорівся, получай 
і ти індєйку жарену». Тож, набравши повні льогкі сігарєтного дима 
і прочих газов, царящих в турнірному приміщенні, він отправив 
на смерть ще одного самурая: 11. ... b7-b5. Андерсен цього разу 
не уберігся від іскушенія, й пєшечку приговорив — 12. Вс4хb5. 
Всьо-таки ніщо людське йому не було чужде — да й грєшно
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від падарків постійно відмовлятися, мотівіруя це тим, шо в люд
ській доброті може зачаїцця змєя подвоха. Після такого отвєта, 
Дюфрень чуть-чуть розслабив пряжку на ремені, розстібнув дві 
путовиці на штанах і позвав офіцианта, которий спустя мінутку, 
зігнувшись пополам, услужліво подав маестрові обйомну стаканя
ру. Як опитний ігрок, Дюфрень харашо знав, када можна німного 
розслабицця. Да і в мозгу його вже звонко вібрірував наступний 
мощний ход — 12. ... Ra8-b8, которим він связував вражеських 
слона і каралєву, алхімічєскім макаром перетворюючи їх на якого- 
то Тяні-Толкая. Бєдний грасмейстер дажи рішив, ніби йому уда
лось погасить атаку Андерсена. Но вдруг — і снова в лівому вусі — 
почув він всьо той таки зловонний голосіще: «Втяни пузо, дружок, 
нє врємя...»

«А чо це, чо це?», — подумки возмутився Дюфрень, єдва не по
давившись. Сей риторичний вопрос недовго повзав мєжду склад
ками сірого віщества, потому шо всього через чотири хода все ігро
ве небо обратно затянули тучі цвєта мощнєйших фінгалов:

13. Qb3-a4 Ва5-b6 14. Nb1-d2 Вс8-b7
15. Nd2-e4 Qg6-f5 16. Bb5xd3 Qf5-h5

Єслі отуто добренько прислухацця, то уже можна почути рас
кати грома і позирить, як разряди статічіскої електрики прошмигу
ють між отдєльно стоящими фігурами. У чорних вроді би всьо пуч
ком — тіки кароль стовбичить в центрі, як свиня-рекордсменка 
на виставці передових досягнень. Я вже казав тобі, малиш, шо
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кароль в центрі — дірьмова мода. Рамантіки, кссаті, хоть і плювали 
на всі теперішні закони шахматної термодинаміки, но тожи пита
лись таблом не щолкать і воврімя никать караля в утол. Дюфрень 
же, відімо, полагав, шо женицця і в сємсят год не пізно.

І ось тут, дружок, вєлікій Андерсен перетворився на крєпко 
разгнєваного архімага. Ну, шоб ти лучче поняв, я тобі так поясню: 
шото похоже на подальший розвиток собитій в цій вічній партії 
могло б случицця в стінах Гогвардса, єслі би Волан Де Морт нахар
кав зеленими соплями на улюблені домашні тапочки професора 
Дамблдора, подарені йому кадато одним красівим парнєм, тожи 
волшебніком. Ну, ти ж в курсі нащот Дамблдора, його особих чувств 
і привязаностєй? Да? Ну, тада не будем атвлікацця. Так от, хоть мені
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й страшно уявить, якого жуткого іспіпілєнія тіпа «авада кедавра» 
зазнав би етот гєтеросексуальний вискочка Де Морт, но даже ця 
картіна сугубо магічної расправи — всього лише обична ділова раз
борка по сравнєнію з тим епічним бойовим полотном, яке сооруди
ли тітани духа Андерсен і Дюфрень. Тут каждий ход — як нова 
хвиля небаченого цунамі. Разрушенія та смертоносий шквал, ви
пущені на волю Андерсеном, явно застали Дюфреня врасплох: він 
даже попросив дєвочок злізти йому з колін і вийти в сусідню комна
ту, чого раньше нікада собі не позвляв.

В началі цієї віртуозної, як прижок матацикліста через велику 
кітайську стіну, атаки білі жертвують каня: 17. Ne4-f6+ (напомі
наю, шо це не плюс, а шах, тоість — угроза дать каралю в диню). 
Дюфреню вже не випадає крутить носом, всі його надєжди тіки 
на те, що Андерсена заклинить на жертвінному пориві — й він по
просту не зможе остановицця, як і каждий охвачений аргазмом 
сладострастєц.

17. ... g7xf6 18. e5xf6 Rh8-g8 19. Ra1-d1

Попереднім ходом чорні напали каралєвою на каня (той 
факт, шо конь захищений пішаком, — обичний міраж, ібо ця пєш
ка не може й рипнутись, закривая своїм чахлим тєлом монарха 
від посягатільств враждєбно налаштованої тури). Андерсен жи 
просто отмахнувся од етої утрози, наче гадзілла від японського по
лісмена й куцим ходом своєї башні продовжив чавить Дюфреня. 
Той з якимто істошним пірацкім криком негайно вспоров білому
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каню брюхо: 19. ... Qh5xf3. Адольф же на все це знову не кліпнув 
глазом, а продожив з манікальним напором жертвувать матіріал:

20. Relxe7+ Nc6xe7.

Єслі ти, мій подавлений інтілєктом юноша, коли небудь поба
чиш подобну позицію — це означатиме лише одне: ти помер і оказ
вся в раю. Бо на землі такого вже не случицця. Шо ми бачим? Ми 
бачим, шо наступним ходом білі, іменно білі, получають мат (єслі 
каралєва б’є на «же2»). Будь-яка защіта від цієї угрози приводить 
до того, шо чорні унічтожають іще парочку фігур. Іними словами, 
у чорних в худшому випадку остаєцця в живих половина лічного со
става й невідворотні матові утрози в один-два хода, а в білих — жалка
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пригоршня бойцов, з якими можна разві шо копать канави. В диму 
сраженья («Всьо же ці дєвочки накурили тут ізрядно», — встиг поду
мать Дюфрень, зажигая нову сігару) нєкоторим куцоумним спосте
рігачам показалось, шо Андерсен таки доігрався, таки увльокся 
оргаїстичними спазмами, — і тепер його жде ужасна расплата.

Но шо жи ето? Куда дивляцця судді? Хто позове доктора і помі
ряє Адольфу тімпіратуру? Шо він собі позволя? А от шо він собі 
позволя — ізящним ходом 21. Qa4xd7+ він жертвує фірзя, кото
рого алчний Дюфрень ковтає, словно анаконда трєпєтную лань:
21. ... Ke8xd7. Присутні в залі журналюги начинають строчить 
в свої жолті газети бодрі отчоти про сумашествіє світоча шахматно
го рамантізма і його оглушитєльну поразку. Ніхто вже не дивицця
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на дошку, патаму шо у білих практічіскі не осталось фігур, а чорні 
або ставлять мат наступним ходом, або кушають ще одну туру, пі
сля чого партія перетворюєцця на затєю Ірода (чи хто там младєн
цов любив різать).

Дюфрень уже витирає вспотєлі ладоні об штани і просить дє
вочок вернутись в комнату, де вже чути звон бокалов і журчаньє 
бордо. Хтось в утлу насмєшліво пукає ротіком, ізображая таким 
плебейським образом таргєдію великого маестро.

А шо ж Адольф? Жаль, не було мене там, тож і не можу ручац
ця за слова одного літописця, мого дружка, який просто зашов собі 
похавать у кабак, а када біля ігравших за сусіднім століком джен
тельменів образувалась толпа, він і сам підійшов побліже, обжигая 
пальці кофієм і прожигая сігарой дирки в сюртуках шахматних лю
бителів, которі заслоняли йому зрєліще. Я помню кажде його слово, 
яке він роняв у плодородну почву мого воспріятія, лежачи на лікар
няному одрі в прєдсмертних судорогах. І хоть я туда іше не збира
юсь, но розкажу тобі, малиш, цю страстну мізансцену доступними 
словами.

Ти ж, навєрно, бачив фільми про Тірмінатора? Ну, хотя б 
один? Там у каждому фільмі єсть приблизно така сцена, яка нам 
дуже підходить в качістві паралелі. Впрочім, така сцена єзть прак
тично в любому фільмі, де розказують про якого-то настоящого ге
роя. Його під час вирішальної битви сначала б’ють всі атмарозки, 
шо брали участь в сйомочном процесі, а потім він лежить — такий 
весь грязний, в кровіщі, абосцаний якийто... Ну, це шоб у зрітєля
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родилось побільше жалості, змішаної з отвращенієм. Потому шо, 
раз уже надавали етому герою таких тріндюлєй, — значить, нія
кий він не герой, а тряпка і ботанік. Но вот камера наїжджає 
на побитого Тірмінатора, з якого дроти в разні сторони торчать 
і глаз напоминає автомобільну фару після аварії, й усі ошарашено 
стежать, як він вдруг преображаєцця (чисто духовно, дажи єслі 
про жилізяку йдецця), встає, бере в руки атлічну таку арматури
ну, яка всєгда случайно валяється біля крєпко побитого героя, 
і таааааак гамселить всіх атмарозків, шо брали участь у сйомоч
ному процесі, шо даже останній скєптік в зрітільному залі пережи
ває приступ великої справедливості (приступ, кстаті, тожи сугубо 
оргазматічної природи). Так вот, брехать не буду: ніякого такого 
побоїща і сумасбродства між ігроками найвищого класу не було 
й не могло случицця. Но я вже казав тобі, мій заінтригований 
мальчік, про обманчіве таїнство шахматного спокойствія. Тож 
када Андерсен вдруг повільно підняв свої длінні й кашлаті рєсніци 
да обвів многопудовим поглядом усю цю тараканью свору, шо при
нялась галдіть і славити талант Дюфреня, у залі вмить запала 
цвинтарна тиша. Бо грасмейстер потянув руку не до суперника, 
щоб привітать його, а до свого слона у білих ризах, від якого 
враз бризнуло сліпуче світло — 22. Bd3-f5+. Дюфрень пощитав, 
що впертість класіка можна простить, а тому навіть не звернув 
увагу на цей шах, а просто відступив (22. ... Kd7-e8), приміряюч
ись уже до свого хода, який мав увігнати осиковий кілок в позицію 
Адольфа.
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Наступний ход — і знову шах (23. Bf5-d7+), і знову втеча на 
єдине вільне місце (23. ... Ke8-f8). І — без найменшої перерви й те
атральних жестів — останній хід: 24. Ва3хе7# (тоість мат)

Ні, це був не гром серед ясного неба. Ці стилістичні пошлості 
тут не годяцця, як і нагромадження знаків оклику та великих літер. 
Це було так, вроді ти сидиш у туалеті, тужишся в тотальній тиші 
й спокої, аж раптом прямо над головою вибухає стоватна лампочка, 
засіваючи осколками твій сконцентрований на іншому організм.

Чи варто й говорить про отвисання щелеп і нєпроізвольне се
човиділення пристуніх при такій розв’язці джентельменів і мілих 
дам? Ні, Каіса не потребує таких жертв — тож і ми лучче ще раз по
дивимся на цю небесну красоту: у чорних — дві лишніх тури і лишня
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каралєва, білі — прижаті до канатів. Но тим не менше — чорні полу
чають мат раніше.

Всю партію Андерсен провів як пружина, фонтанірував жерт
вами фігур і сумасбродними ідеями, доігрався до того, шо завис на 
тонком і сєкущємся волоску, но ні разу не притормозив, не здав на
зад, не приглушив мотор. Він в’їхав на колісниці в пилающий желє
зобетонний дом — і пробив його, як картонку. Як це могло получиц
ця? — вопрошають і досі кудєсніки шахмат, аналізіруя цю партію 
при помощі кампутіров із самими дорогими і модними індікаторами 
на сістємих блоках. Сотні аналізів, посвящонних «нєувядаємій пар
тії», прідлагають які угодно версії да трактовки, указують возможні 
варіанти спасєнія для чорних і якіто неточності за білих. І спор во
круг коректності атаки Андерсена не вшухає. Діло в тому, малиш, шо 
витлумачити цю партію — всьо равно, шо об’яснить лєтній зной ілі 
зімню стужу. Тоість, можна, навєрно, но хто візьмецця? Хто захоче 
прослить ублюдком самовпевненим? Кому ця роль Іуди шахмат буде 
до душі? І, зрештою, чия кишка подужає утримати в собі столь яро
стний позив?
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Епілог

НА ПІДСТУПАХ ДО ЧИСТО 

ШАХМАТНОГО ГРААЛЯ

1.

Доктор Падлюччо і Міша сид іли на лавочці в самому центрі горо
да, у парку імені Шевченка. За їхніми спинами іграли в шахмати ста
річки у порепаних від низького уровня жизні плащах. У нєкоторих 
були даже настоящі шахматні часи, привязані вірьовками до столиків.

Да, була точно така ж осінь, як і в той день, коли вони розста
лись у магазіна, швидко й неоковирно попрощавшись. Сонце тужи
лось ізобразить тепло, но сама атмасфєра йому ні грама не вірила.

— Ти помниш, чим закінчилася наша остання встрєча в мага
зині? — запитав доктор Падлюччо, який майже не змінився, тіки 
шо отпустив казліну бородку, яка йому зовсім не личила.

— Нуда, ви вже дочитували останні строки, як в двері силь
но постучали. Хтось пронзітільно кричав: «Васілій Пітровіч, вас 
визиває дірєктор! Негайно!».
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— Да-да, це була Галя, наївна душа...
— Ну, і потім ви отложили текст, я вийшов за вами. Вокруг 

стояли якісь люди.
— Їм тіки шо шпіцпрутентів не хватало, чи як воно там... — 

уточнив доктор, глядя на скльоньонний профіль Тараса Григо
ровича.

— Да, мені тожи так показалось.
— А дальше? Дальше — помниш?
— Канєшно! Ми вийшли з магазіна, ви сунули мені бумажку 

з адресом і тіліфонами шахматного клуба, і всьо. Ви, я так поняв, 
отправились до дірєктора.

— Точно.
Міша замовк на мінуту, а потім продовжив.
— Я ту бумажку положив у нагрудний карман — і забув про 

неї до наступного дня. Мене ця нілєпа історія з Валєнтіною всю 
ніч непокоїла.

— А в магазін ти більше не заходив?
— Заходив, звісно, наступного ж дня! Но ота друга тьотка...
— Навєрно, Галя...
— Да, Галя, сказала, шо ви тут більше не робите. Уволились по 

собствіному жиланію.
— Так і було. Дірєктор пригрозив, шо єслі я не напишу заяву 

й не уберусь із города на нєкоторе врем’я — буде тіки хуже.
— І ви уїхали?
— Да, того ж дня.
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Міша роздивлявся свої туфлі, в яких уже було трохи холод
но, но не так сильно, як у кедах. Вони з доктором знову помовча
ли мінутку. За спиною старічки громко коментували свої бліцор
ські забави, но Міша тільки уловив, шо хтось із них називає туру 
ладьйою, — і перестав дослухацця.

— Я одного не пойму: навіщо ви уїхали? Вони ж тільки ше біль
ше укріпились у своїх ідіоцьких домислах! — обурено заявив Міша. 
Видно було, шо він сердиться на доктора через його поступок.

Падлюччо улибнувся.
— Мій мальчік, я ж учив тебе: не нада думать, що вся правда 

плаває тільки на поверхні. Вспливає часто сам знаїш шо, а істи
на — вона глибини любить.

— Знову ці ваші іносказанія. Ви прямо мені все поясніть.
— Всьо діло в тому, шо я давно збирався уволитись, у мене був 

готовий план евакуациї, а також — один орущий про невідклад
ність маршрутєц. І як тільки ми зустрілись, я остаточно поняв, шо 
пора в дорогу.

— І де ж ви їздили цілий год? Я за цей час, шоб ви знали, дру
гий взрослий разряд виконав!

— Похвально, — доктор радосно потріпав мальчіка за пле
че, — но це лише начало. А я міг думать весь цей час тільки про 
одне: щоб повернутись, і помогти тобі продовжить сходження на 
шахматні олімпи.

Я їздив у Тібєт, був у шанхайських мудреців і коєшо уточнив 
у старожилів лондонського кафе «Сімпсонс Діван». Но главні одкритія
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мене спіткали в Римі, в бібліотеці Ватікана, а потім — у монастирі 
Святой Сабіни...

Міша враз забув про те, як довго не міг простить доктору щез
нення, і схопив його за рукав.

— Так розкажіть скоріш! Невже ви справді були в тому кабаку, 
стіни якого помнять Генрі Едуарда Бьорда?

— Кажу ж тобі: не тільки там! Но странно, шо ти вовсє не ди
вуєшся, як ето мене пустили к тайнам Ватікана... Я так панімаю, 
шо Дена Брауна ти не читав...

— Та шо його читать — я кіно зирив, там вроді те саме. Но ліч
но я більше хотів би попасти в «Сімпсонс Діван», ніж у Ватікан. Ума 
не приложу, зачєм вам знадобились їхні галімі тайни.

— Мій ніщий кругозором друг, ти даже уявить не можеш, що я 
шукав?! Хотя, чого ж мені, твому наставніку, тут дивувацця, коли 
науку кончить так і не вдалось... Всьому виною ті останні строчки, 
які я так і не встиг тобі прочитать під час минулої лєкциї. Я потім 
навіть радувався, шо так сталось. Ібо в тих кількох рядках була со
крита мною найбільша тайна шахматного прозріння. Тайна, яку 
після смерті Андерсена передавали з покоління в покоління великі 
рамантіки. Вони ж успадкували це страшне знаніє безпосередньо 
від інквізиції. Сам Торквемада якось проболтався за келихом вина, 
в бєсєді з прадідом великого маестро Полєріо.

— Того Полєріо, шо придумав самий острий гамбіт?
— Да-да, малиш, я бачу, шо твоя артподготовка в області тио

рії й без мене трохи проповзла по стежці грандіозних одкровень.
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Так от, прадід Полєріо був ярим домініканським інквізітором. І якто 
приїхав до Еспанії ділицця опитом із самим мощним поджигатілєм ві
дьомськой сволочі. Ну, тіпа, порадитись, які лучче брать дрова для ав
тодафе, шоб полупалось більше дима для пущого благоговєнія толпи. 
Бо сам він, хоть і прідпочитав сосну, но дажи названіє цесього віда 
дрєвісіни рождало в ньому смутні й, правду кажучи, не зовсім прілічні 
асоциації. З возрастом він почав склонятись к мислі, шо сосна — 
це тупіковий путь, якато профанація процеса, но все не міг наважи
тись на інший вибір без відповідної консультациї з главним флори
стом Святої Інквізиції, которий зуби обточив об кєдр і його шишки, 
а в тополях і вербах шарив так, шо сам архієпіскоп з Тулузи — другий 
по щоту деревопромишліннік Франциї — вкривався алергійними пу
хирями заздрості. Так вот, вони якраз балакали про те, чи вигодно 
в целях правосудія вирашувать фруктові сади, чи це — откровєнна 
єресь. Торквемада слухав наївного брата і не міг спершу понять — 
хто перед ним: дурак затьмарений чи, навпаки, непрошибаїмий ох
раннік доктріни. Но вскорє магістр витончених питок прозрів. Торкве
мада залпом вижлуктив стакан — і виложив усі карти. Тоість, він роз
казав прадіду Полєріо, шо для запеклих і богомерзенних чародіїв да 
всяких колдунів по-настоящому годицця тільки дуб — і більш нічого. 
А також — після паузи, сповненої ожиданія отрижки, — наважився од
крить намного більше правди. Якщо точніше — всю правду аж до дна.

— Я, доктор, успів одвикнуть од ваших езопівських вибриків, 
тож ніяк не втямлю, про шо це йдеться? Нє, шоб просто розказать, 
скіки партій вони сиграли і хто продув?
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— Ти слухай і не бурчи, як язвінний желудок. Чи став би я, 
по-твоєму, болтать про шо попало?

— Ні, доктор, не стали би. — Міша покорно нахилив голову, 
хотя смірєнієм в його душі й не пахло. Просто він подумав, шо 
в доктора у голові случився обрив якихто мозгових ліній связі, 
від чого все в черепі учителя перемішалось. А в таких случаях псіхі
атри радять не діскутіровать, а потайки звонить в дурдом і визи
вать бригаду. Тож Міша, на всякий случай, нашупав у кармані мо
більний тіліфон і пригорюнився.

Тим часом доктор Падлюччо кілька разів озирнувся, й майже 
пошепки затараторив воспітанніку прямо в ухо:

— Ти заблуждаєшся в одному: прадєдушка Полєріо у шахма
ти не грав — він їх ненавидів ще більше, ніж впертість грішників. 
Но зараз не про це... Надмєнний Торквемада відчував, шо дні його 
летять куріпками понад болотом, вокруг якого, в кущах агромних, 
засіли вже зловєщиє мисливці. Він чуствовав, шо тайну, довірену 
йому на зберігання, пора комуто передать, вложить в чиюсь на
дьожну й крєпку макітру. І главне — шоб вилупки із ада не роздуп
лились, за ким ганяцця, свєркая фосфорними кругами своїх гла
зіщ. Цією тайною був — не много і не мало — ключ...

Доктор ще раз страшно озирнувся й заговорив ще тихіше:
— ...ключ, шо проясняє суть ізвєчної борьби добра зі злом 

й дає усім нам шанс... Останній шанс... Ця тайна — царіца усіх 
тайн, мій мальчік...
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Тепер Міша вже досить крєпко зжимав свій тіліфон, тільки 
не міг зорієнтуватись, яких імінно санітарів йому звать. Патаму шо 
в доктора зробилася така фізіономія, тоість, таке вираженіє лиця, 
словно перед повним помішатільством йому грозить ше й останов
ка серця. Падлючо же не зупинявся й тараторив дальше:

— Донедавна щиталось, шо ключ до неї втрачений назав
жди. А без цього ключа упомянуті мною строки з останньої лєкциї, 
которих тобі не суждєно було почуть, — лише півжмені обдрипа
нихсловєс. І ти навряд чи звернув би на них увагу. Да, точно...Ти б 
їх провтикав — я бачу це по твоїх глазах, в яких гніздицця неготов
ність до звершень. Я тоже раньше вірив, шо ключ загублений. 
Але рішив переконатись — раз і навсігда. Закрить цю тєму, шоб 
не мішала твому подальшому прогресу.

— І шо? Шо ви довідались? Цей ключ зберігся? Його можна 
розшукать? — у голосі Міші любопитство вібрірувало діко фальши
вими нотами, но доктор не зважав на це.

— Да, малиш, цей ключ — не вигадка. Я убідився в цьому.
Падлюччо достав пачку красного «LM» і негнучкими од холода

пальцями видобув оттуда сігарєтку. Разом з нею випав пробитий 
автобусний талончік. Вітер підхопив його, але уніс недалеко, — 
доктор хвацько припечатав білєтік до землі тіжолим чоботом. Потім 
мєдлінно видобув його з-під обуві й підніс ближче до очей.

— І хто би міг подумати, — флєгматічно промовив він, — шо 
вся соль шахмат і остального світу може поміститись на клочку по
жмаканой бамажки?
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2.

Над кастьолом літали чотири наглі ворони. Вони літали ту
да-сюда, безтолково каркали і явно шото видивлялися. Міша втя
нув голову в плечі — він всігда так дєлав, коли бачив у небі якихось 
птіц. Однажди — це було кілька год назад у парку возлі КПІ — ці пір
наті уроди підступно обдєлали його курточку на спині. Міші про це 
сказав якийто попрошайка біля Володимирського собора. Получи
лось так, шо мальчік півчаса гуляв по городу обосраний — і дажи 
не подозрівав, чого це за його спиною разлівісто гигоче маладьож, 
люди літнього віку та пасажири з дітьми.

Вдруг мальчік почуствував хребтом якесь касаніє — і втянув 
голову ще глибше. Так, навєрно, дєлав актьор, шо знімався в глав
ній ролі у фільмі «Всаднік без голови». Но це була всього лише десни
ця вчителя, а не бомбардіровка калом, тож Міша дажи воспряв ду
хом від такої везухи.

— Давай зайдем у храм, дитя моє.
Ето був голос доктора Падлюччо, хотя подобних інтонацій Міша 

від нього ще нікада не чув. Якась возвишеность на грані високопар
ності, недоречна під цими потрьопаними облаками, в яких ширяють 
чорні гамностріли, — так подумав Міша, но вголос мовив інше:

— Ви б іще предложили в музєй Леніна сходить.
Доктор улибнувся, як завсігдатай ресторану, якому нова офі

циантка питаєцця збрехать про достоїнства тих блюд, которими 
він уже неодократно травився.
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— В твоєму возрасті такого кшталту, я б сказав, стихійний ні
гілізм — явлєніє обичне. Тому будем щитать, шо я цього не чув. 
А ти — не говорив.

— Доктор, за ці півдня, проведені після разлуки, я остаточно 
перестав узнавать вас. Мені казалось раньше, шо для мого настав
ніка нема авторитетів, нема нічого ложного і суєтного, ніякого люд
ського марновірства, а єсть лише шахмати. І вдруг ви пропонуєте 
сходить у церкву. Ви не подумайте нічого такого — я не протів, мені 
якто пофіг, чесно говоря, одного тіки не пойму—зачєм? Тим більше, 
ви ж обіцяли мені розказать шото дуже важне, а все тянете різіну.

Падлюччо словно і не чув, як мальчік пижився вщипнуть сво
го учителя.

— Я так тобі скажу. Да, люди вже почті одвикли від Бога, 
як топ-грасмейстери — от каралєвського гамбіта. Но це ж не зна
чить, шо Бога, як і гамбіта з жертвой пєшки на еф чотири, в природі 
не осталось. Впрочім, я не збираюсь проповідувать. Комуто іншо
му — ще міг би, но не тобі...

Доктор многозначно залибився, заставши Мішу врасплох ос
танніми словами. Шо тут смішного? — нєрвно думав мальчік, шкі
рячись навзяєм.

— І в кастьол я тебе зову не для молитви. Нам нада закінчить 
бесіду, мій обдарований судьбою друг.

— Да? Так а чо тада нам іти в ету церкву? Можна було б, на
приклад, в МакДональдсі атлічно повисіти, захавать по біґ тейсті 
й полірнуть картошкой по-селянськи з гірчічним соусом.
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— Ми цю дрянь атлічно поглотім чуть пожже, а зараз — ідем 
в кастьол. — Доктор перший ступив на сходи. — Проблема в тому, 
шо єсть на світі уші, які не должни почуть нашу розмову.

В храмі громко іграв амириканський органіст, про шо сообща
лось на бумажці при вході. В честь цього канцерта возлі бумажки 
була приставлена бабушка, яка продавала білети.

Доктор Падлюччо протянув їй децол гривень і громко чихнув. 
Да ше й так чихнув, шо з носа вилетіла пузириста сопля, — летіла 
вона бистро й метко, в акурат на бабушкін коверкотовий воротнік. 
Старушка нічого не замітила, бо саме ізучала номінал купюр. Докт
ор подтолкнув Мішу до входу в храм і сам поспішив за ним, не ска
завши обхарканій білітьорші ні слова. Мальчік збирався було уп
рікнуть наставніка за таку нечаяну виходку, но передумав. Згадав, 
як полчаса ходив по городу з обісраною птіцами спиною — і ще раз, 
уже окончатільно, передумав.

«Може, так воно і нада, шоб у бабушкі на воротніку лежала со
пля. Може, в цьому тожи єсть якийто смисл», — завірив своє тускле 
сумління мальчік, бєгло озираючи свободні лавочки. Їх оказалось 
дуже багато — практично всі були вільні од людських задниць, 
спраглих духовного збагачення. Відімо, органіст зря перся сюда 
аж із Америки.

— Давай заникаємся у куток, — прідложив доктор Падлюччо. 
Міша, хоть і питався, но не замітив у цьому просторому залі жодного 
кутка. Доктор, навєрно, тожи. Бо сіли вони дето посередині, в пра
вій частині кастьолу. Амириканський органіст так обрадувався
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публіці, шо взявся ісполнять фугу вдвічі швидше, ніж положено, 
від чого звуки поналазили друг на друга, образувавши якийто нот
ний камніпад.

Доктор мовчав. Він хмурив кожу на лбу, й пучив мішки над 
глазами. Міша знав із власного опита, шо так тужацця тільки в двох 
випадках. Но мислі про це він тут жи одбросив, як ложні сліди 
в шахматній задачі на мат в два хода.

— Ну от, мій мальчік.
Падлюччо потянувся до кармана по сігарєти, но вчасно сха

менувся.
— Ну от, мій мальчік... — знову промимрив доктор, впершись 

глазними яблоками в тильні сторони ладонєй. Продєлавши це жал
ке подобіє масажа, він нарешті сів у півоберта до Міші. Льогка зане
покоєність вернулась в його душу, а рука мальчіка опять чомусь на
лапала тіліфон.

— Я много раз думав, як це все трапиться.
— Шо трапиться?
— Оця наша розмова. Дето так я це і уявляв. Буднічно й без 

лишнього пафоса.
«Ага, ага, — дума Міша. — Куда вже менше пафоса. Один ами

риканський органіст чого тіки вартий».
— Усе важне на світі так і проісходе — буднічно й незамітно, 

як чіханіє.
— Я би не сказав, доктор, шо чіханіє получилось у вас таке 

вже й незамітне, — не здержався Міша.
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Доктор опять проігнорірував колкость. Він бачив перед со
бою все того ж таки мальчіка, який год назад кушав шакалдки в ма
газіні й більше нагадував малолєтнього дибіла, ніж шахматного 
вундеркінда.

— Да, буднічно і непомітно. Саме так, як свідчить одна давня 
легенда, записана забутим нині учнем Домініка дето в середині 
тринадцятого вєка.

Міша позіхнув. Не демонстративно, а просто потому, шо мас
тірство амириканського органіста крєпчало з каждою мінутою.

— Канєшно, це дурне діло — цікавицця легендами в наш про
свіщонний час.

— Ага, Шерлок Холмс тожи так щитав.
— Не буду спорить. Но раз легенди здатні пронзать століття 

й залишатись у людській пам’яті, то шось таки за ними єсть. Ти зна
єш, мій упрямий друг, не всі легенди однаково заслужують, шоб 
опинитись на помойці. В історії на те чимало прикладів.

— В історії усяких прикладів хвата, на самий ізвращонний
вкус.

— І знову твоя правда, мій смишльониш. — Доктор хлопнув 
Мішу долонею по калєнкє, нога мальчика дьорнулась і підскочила. 
Будь-який невропатолог щасливо улибнувся б, побачивши такий 
пінок пространства. — Но та легенда, котору записав святий, чиє 
ім’я столь тщатільно вишкрябували з пам’яті ордену, має необичну 
долю. Колись — і врем’я це настане дуже скоро — ти прочитаєш її 
в оригіналі. Я ж розкажу тобі лиш общий смисл.
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— Надіюсь, хоть ця легенда якимто образом до шахмат лі
пицця?

— Ти третій раз підряд не оставляєш мені нагоди возразить — 
і це хароший знак. Да, ця легенда — про шахмати. Єслі ти помниш, 
я розказував тобі одну із версій про появу шахмат. Должин при
знацця, шо вона навряд чи кадато ложилась спать рядом із іс
тиною. Людська гординя, зіткнувшись із надприродною доскона
лістю шахматной ігри, захтіла приписать собі цей епохальний ви
нахід. Сначала губу неслабо розкатали індуси, за ними — іранці, 
перси, таджики. В Росії деякі болотні князьки тожи почали шото 
патякать про рукотворность шахмат — особінно після того, як під
дивились у столиці хазарського каганата, наскільки тамошні вель
можі льогко й бистро прокачують свій інтілєкт при помощі цих ма
ліньких фігурок. Европа ж, як всігда, довго не одбивала дупля, 
аж пока учоні маври понаїхали в Еспанію зі своїми 64-клєточними 
сувенірами. Поначалу вони питались вимінювать шахматні фігур
ки із слонячого скілєта на апільсіни, бо самі не дуже добре розуміли, 
якими перлами і перед ким вони швиряються. В Европі ж умні 
люди бистро просікли, шо шахмати нада записать в актів своїх 
научних одкритій, і таким макаром вибить табуретку мозгового 
прєвосходства у мавров із-під ніг. Частічно у них це получилось. 
Не стільки внаслідок уміло прокручених інтріг чи завдяки умінню 
торгувацця, як внаслідок застосування політики побоїв. Карочі, 
люди — вони ж на всій землі однаково жадні до слави, і все 
грандіозне так і тянуть, так і тянуть на себе. Но в епоху тьомного
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середньовіччя, котора іменуєцця «тьомною» винятково для канспі
рації та блєзіру, особо башковиті монахи почали докапуватись до 
суті багатьох речей. Нєкоторі копали з такою приттю, шо дажи із
рядно переборщили, як на своє врем’я. Надіюсь, ти чув у школі 
про Джордано Бруно. Він, ксаті, тожи поначалу був домініканцем. 
Таких, як Бруно, в ордені появлялось з каждим століттям все біль
ше. Пришлось регулювати темпи научного прогреса вручну — при 
помощі все тієї ж інквізиції, главна задача якої була одна: означити 
ті межі, в яких великі відкриття не доведуть суспільство до стреса 
й обморока. Ну, ти тіки уяви собі, шо серед агромного стада абіззян 
утворилась якато жалка кучка дісідєнтов. І пока всі інші протягом 
багатьох поколінь ськають друг другу воші й лазять по деревах 
в пошуках мурашок, хто-то з цих нарваних особєй вдруг начинає 
одкривать то колесо, то порох, то лампочку — це ж дісбаланс і нон
сенс. Не можна так бистро переходити від колеса до лампочки, пока 
всі інші ськають воші, — це путь колапса і руйнації. На цьому, ксса
ті, спалилась не одна цивілізація на нашому глобусі, тіпа Атлантіди.

Так от, помімо Бруно та інших йому подобних ачкаріків, яким 
чото було страх як інтересно, шо й навколо чого вращаєцця, в рядах 
домініканців завелись іще й такі, которі забивали на фізику да хі
мію. Я так думаю, шо дажи перспектива атомних досліджень не за
цікавила б їхні пронизливі уми. Ці монахи, якшо можна так ви
разицця, всі свої таланти рішили застосувать по спіциальності. 
Тоість, постановили докопатись, шо за расклади існували між Бо
гом і діаволом на зарі людства. Саме ці послідовники Домініка
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визвали в ордені настоящий корпоративний перепуг. Бо коєшо їм 
розкопать таки вдалося. На жаль, увесь цей труд був своєчасно 
знищений, і все, шо збереглось, — лише одна легенда.

Я потратив половину свого життя, шоби собрать її осколки во
єдино. І хотя восстановив далеко ще не все, но й того оказалось 
достаточно, шоб приоткрить портьєру, за которою складірувані за
гадки нашого мірозданія.

Ітак, в легенді, записаній монахом із унічтоженим ім’ям, на
чало ведеться од творення світу. І з перших страніц кажецця, шо 
то лише переказ Святого Письма. Але коли Господь вже все по
строїв і сотворив, легенда каже, шо сталось дещо із ряда вон. 
До нього прямо з пекла піднявся, харкаясь попелом, сам прароді
тєль зла. В легенді стверджуєцця, шо він нічуть не був похожий 
на змія, а більше на інтілігєнтного такого мужчину середнього 
віку. Шото тіпа того, як тепер показують у галівудських фільмах. 
І це тожи не случайно. Адже ні для кого сьоні не секрет, шо в Галі
вуді все знімають на лічні срєдства дьявола і під його, як нині ка
жуть, патронатом. Так от, посмів цей зловонний тіпаж припхацця 
до Господа і каже: а давай, ета, сиграєм в шахмати. Хто тіпа виі
грає — той і буде не певне врем’я прорабом міра. Сначала Творець 
хотів спустити наглєца в каналізационні труби, но потім чото 
согласився партєйку розкатать. У цьомі місці ясності немає — ут
рачений фрагмент не позволяє точно відновити суть. Но факт 
у тому, шо партія состоялась і діавол підступно, як і подобає його 
мєрзості, виіграв. Далі в тексті легенди знову зіяють прорєхи,

124



тож дажи не питайся нічого уточнити — я домислів не хочу 
строїть.

Як можна дотумкать із подальшої оповіді, начальні умови пе
редбачали, шо час од часу Господь з діаволом сідатимуть за дошку, 
шоб поборотись за вплив на судьби народів і племен. Но — хоть 
про це й немає точної вказівки — каждий раз діавол умудрявся виіг
рувать у самих безнадійних позиціях благодаря всіляким ухіщрєні
ям. По-перше, перед каждою партією він втіхаря чуть-чуть міняв 
правила. І Господь не міг на це повліять, бо шахмати, хоть як це 
больно визнавати, були придумані не Ним.

— Пождіть, доктор, пождіть, — спохопився Міша, якого цей 
расказ нешуточно увльок, — так ви шо, діствітільно щитаєте, шо 
шахмати — діавольська ігра?

— Мій проснувшийся малиш, нарешті ти начинаєш німного 
шурупать — це ще один чудовий знак. Але твоє питання странне, 
як мартовське молчаніє котяр на кришах. Від того, як мені або тобі 
приємніше щитать, жоден струмок не змінить свого русла й не бу
де текти вспять. Я вже казав, шо не всі легенди — то пиль фанта
зій. І ця історія також не виросла із однієї голови, подобно осе
ледцю. Монах, которий записав легенду, непрямо посилаєцця на 
тайні манускріпти, шо храняться у надрах різних орденів у біль
шій тайні, ніж деякі апокрифи. Но, кромє них, існує ще й чимало 
загальнознаних фактів. От скажи: з якого б дива ще в 1161 ро
ці кардінал Даміані печатав указ про заборону шахмат серед ду
ховенства? Іще до нього єпископи питались оградить мирян
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від шахматной ігри, яку називали не меншим злом, ніж п’янство. 
Но всі ці розказні, що шахмати — азартна гра, були потрібні тіль
ки для внєшнього піара. До папи ж Олександра другого Даміані 
писав депешу в інших вираженіях — він бідкався, шо шахмати 
виходять з-під кантроля, й мозги духовності перебувають у вели
кій небезпеці. Бо шахмати — це ізмишлєніє діавола, которому 
не місце в святих застєнках. Це опасєніє поділяв і основатіль 
ордену тамплієрів Бернар, який питався унічтожить шахматну 
заразу, як злобну єресь. А єпископ з Франциї по фамілії Сюллі 
в началі тринадцятого вєка заявив, шо єслі побаче в когось под 
подушкой ферзя ілі слона — то сразу ж голову проб’є гвоздьом 
і вишле в Африку, до пігмеїв на потєху. Шо важно: боролись 
з шахматами не тіки вперті ортодокси, які ввійшли во вкус то
тального винищення слідів діавола. Один лиш внєшній від ша
хівниці доводив до істєріки і Яна Гуса, і багатьох європейських 
монархів, серед яких — польський Казімір Другий, французький 
Людовік Дівятий, англійський Едуард Читвертий. У православ
ній церкві каждого пропагандиста шахмат об’являли Львом Тол
стим, і навіть у 16 столітті, під час Стоглавого собора, рішили 
додушить цю клєтчату гідру. Зверни увагу, мій юний каріфєй, 
шо у Росії анафіму, виголошену шахматам, ніхто не отміняв до 
сього дня, — і саме в цьому государстві впродовж віків раждаюц
ця найсильніші в світі мастіра, которі у XX столітті встановили 
дажи шото тіпа планітарної шахматної гегемонії. І не спіши ка
зать, шо ето всьо — набір случайностей.
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Тепер вернемся до легенди, поцупленої з-під поли домінікан
ців. Вона частково проясняє багато подобних странностєй.

Ітак, када Господь начав рігулярно проігрувати родітелю 
смрада, то виникла природна потреба побить врага людського 
його ж оружиєм. Тоість — підступністю і хітростю. Сам Господь, 
канєшно, не міг собі цього позволить — не той фасон. Тому він од
ного разу, під час научної експедиції по Ближньому Востоку, об
ронив у кількох людних місцях нєсколько камплєктів шахмат. 
Одні із них подобрав індійський брахман, інший — персидський 
шах. Шото перепало і арабам, но вони, кажись, половину фігур 
розламали, а решту — потіряли. Господь приніс цю неземну ігру 
на землю імінно для того, шоб воспітать на глобусі достойних су
перників для самого діавола, якому Він так і сообщив: «Не буду 
я з тобою більше шпілить в цю скверну разновідность шашок. Но 
таяк матч должин состоятись при любій погоді, то я виставляю 
заміну: каждий раз, када ударить гонг, вмєсто мене за доску сіда
тиме син ілі дщерь рода людського. І запевняю тебе, мій ванючий 
канкурєнт, шо рано ілі поздно ти получиш по соплям».

Діавол спершу розлютився невимовно, шо шахмати — його 
найлуччий винахід — попали до людей без должної інфернальної 
трактовки і взагалі без надлєжащого ацкого патронату. Но мисль 
про те, шо відтепер за власть над міром нада буде змагацця не 
з главнокомандующим, а із рядовими, його обрадувала.

Для начала рогатий нігадяй рішив запудрить людям голови 
і скрізь, де шахмати здобули популярність, він взявся шкодить,
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навмання міняючи правила ігри. Така чіхарда тривала перші де
сять сторіч нашої ери. Діавол тим часом гастролірував країнами 
Близького Сходу й легко обігрував всіляких торгашів. Одних він пе
реконував, шо фєрзь не може ходить далі, ніж на одну клєтку, 
для інших припасав сюрприз, стрибаючи у вирішальну мить сло
ном по дошці й внушав по ходу, шо так і нада.

Одну із таких партій, точніше — тіки її фінал, я дажи можу 
тобі показать.

Доктор витягнув із нагрудного кармана туристичний кампєкт 
магнітних фігурок і бистро розставив на дошці таку позицію.

Щитаєцця, шо ету партію розкатали якіто перські вельможі, 
один із которих рішив сиграть на собствінну жону, но все це —
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восточні сказки, вигадка поета Фірдуосі. Насправді партію лабали 
один могучій падішах (за чорних) і вже згадувана пекельна морда. 
І ставка була вища — півцарства глупого і самовпевненого перса. 
Як бачимо, діаволу тут вроді непереливки — чорні готові поставить 
мат в один ход любою турою. Но білі фігури, гнані в бій діавольськи
ми ратицями, витворили от яку стрьомну камбінацию. Спершу 
на заклання пішла тура:

1. Rh4-h8+ Kg8xh8

І тут підступний сотона, завонявши весь дворик сєро-углєро
дом, вдруг перестрибнув слоном через коня і об’явив черговий шах:

2. Bh3-f5+
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Перський монарх аж підстрибнув на своєму тапчані, уда
рившись тюрбаном об многолєтню виноградну лозу, шо создавала 
мощну тінь, уют і взивала к поезії Хаяма.

— Шо це таке? — пролепетав він. — Відколи це слони стриба
ють, словно саранча?

— Ха! Ти шо, не знав? — притворно здивувався діавол. — 
Чи нікада тварин в глаза не бачив? Слону ж і пригати зовсім не на
да, шоб переступити якуто жалку лашадку.

Після цього партія тривала ше три хода:

2. ... Kh8-g8 3. Rhl-h8+ Kg8xh8 
4. g6-g7+ Kh8-g8 5. Ng4-h6#
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Якшо вже говорить на чистоту, то чорні по любому получали 
мат — дажи без цього внізапного прижка слоном. Но в тому ж і при
кол, шо полководцю демонів хотілося не просто виіграть, а ше й по
сіяти смуту.

Подейкують, шо загребуща дружина падішаха на ймення Ді
лірам, побачивши такий ізгіб кар’єри свого мужа, відразу жи отпра
вилась у Крим і впала з мєсних скал у море, образувавши якийто за
худалий мис.

Сам падішах, канєшно ж, спився і кончив дні на ринку, в ком
панії безумних літераторів.

Для чого я показую тобі цей яркій приклад діавольскої, з до
зволу сказать, манери ігри? А лиш для того, шоб ти міг лучче понять 
подальший розвиток сюжета із розкопаної мною домініканської 
легенди.

В ній пишецця, шо сам Господь, хоть і зарікся брати в руки 
шашки, потроху стежив за кознями антихриста — ну, чисто в служ
бових цілях. Він бачив, шо гад пекельний при помощі шахмат вско
рє поработить усю планету навіки. І подумав Господь: якшо я сам 
не раз стикався з подобним свинством — і нічого не міг вдіяти, то 
шо ж казать про моїх слабих духом созданій? У них же клепки 
не хвата, шоб осознать свою канциптуальну відмінність од абіззян, 
куда ж їм в шахмати тягацця з володарем всіх темних закоулків?

Тому Господь таки рішив вмішацця. У нього ж був прямий 
контакт з Петром і його Церквою, а потому ізбрав він самий бой
кій орден — домініканців, — якому вирішив одкрить усі настоящі
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шахматні правила й закони. Но тайну цю велів оберігать, ба навіть 
більше — порадив розпустити пургу про злобну сутність шахмат, 
щоби простий народ не спокушався наукою ходить каньом. Ця прі
вінтівна мера покликана була уменшити кількість жертв діаволь
ських сеансів одноврімьонної ігри, которі він тіки начав примінять 
в Европі.

— І шо, любєзний доктор, відтоді домініканці тіпа стали іграть 
з діаволом на першість світу?

— Почті шо так, мій мальчік. І більше того — з великим успі
хом. Впродовж кількох століть вони одвоювали в діавола чимало 
територій, подкріпляючи свої шахматні досягнення хрестовими 
походами. Легенда каже, шо дважди — у дванадцятому й трина
дцятому віках — монахи заганяли рогатого в такі льогкофігурні 
ендшпіля, шо не було чим дихать у келіях. І дважди враг людський 
спускався в пекло, побитий святим матом. На цьому, мій друг, ле
генда обриваєцця, но главне я тобі ще не сказав.

У перемогах святих отців, які так озадачили всі круги ада, 
була не тіки їхня доблесть. Тут не обішлось без ще однієї помочі з не
бес. Маленька часть її у тому, шо Творець сам лічно придумав низку 
шахматних дибютів, способних озадачить Міфістофіля. Про деякі 
з них я успів тобі потроху розказать. Щоправда, чорт над чортами 
теж не сидів, сложа роги, — він досить успішно затіяв контрагітац
ію супроти Божеських начал. І тепер їх дійсно приміняють тіки про
світлені. Всі ж інші — вернуть рила, немов це суть якісь оплошності 
та непорозуміння, а не дибюти Господа. Но главне, шо провернув
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Отець Небесний, — це якраз і є та найстрашніша тайна, котру дові
рив Торквемада прадєдушці Полєріо.

Доктор Падлюччо знову принявся озиратись, но не замітив 
у кастьолі нікого опасного, кромі бабушки з подсохлою сопльою 
на воротніку, яка примостилась біля дверей на стуло й розслаби
лась під водопадом органних переливів.

— Я попрошу тебе, мій кирпатий мальчік, вислухать цю тайну 
не менш уважно, ніж ти учора ізучав свіжий номер «Плейбоя» з Іре
ною Карпою на обложці.

— Откуда ж вам таке ізвєсно? — сполотнів малінький рукоблуд.
Доктор Падлюччо настроїв жосткость на дні глазніц і прохро

мив морально нестійку душу одною фразою:
— Запомни: всі твої тайни насправді лежать на видноті, як 

полуниця на базарі в разгар іюня.
Міша перестав щупать мобільний тіліфон. Тепер він не нага

дував цинічного юнца, которому все пофіг. Задоволений ефектом, 
доктор Падлюччо правив далі.

— Господь хоч і створив людей за образом своїм, но в плані 
стойкості чуток цементу не долив. Кромі того, в раствор попало за
багато глини. Тож і марних надій на те, шо люди в шахматах об
ставлять создатіля ігри, він не плекав. Оддати ж цілий світ на поталу 
гріховному приблуді, шоб получить у підсумку апокаліпсис з відпо
відним армагеддоном, він не спішив. Пришлось знову скористатись 
вичерпними повноваженнями — і сходить в бібілотеку вічності. 
Када Господь замислив світ, то всю його історію в найдрібніших
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деталях одразу записав, шоб у процесі стройки нічого не попутать. 
У цьому мегасховищі він помістив все будуще і прошле. Діавол жи 
не знав про існування такої бази даних. Він, казліна голова, і досі на
ївно полагає, шо строїть неожиданні й підступні козні, а не шурує 
по вже написаному тексту. Так от, Господь рішив чуть-чуть підпра
вити свій задум — і видобув із папки, де хранились партії діавола 
з представниками Бога, всього лише два лістіка. Це були дві епо
хальні партії — кінця 14-го й начала 21-го століть. У першій з них, 
за поперднім планом, діавол мав бути посрамльон, а в другій — 
взять риванш, який би плавно возвістив про торжество царства ан
тихриста. Господь не міг по ходу всьо переписать, хотя рука сама тя
нулась, шоб на обох бланках поставити поразку сотоні. Але — після 
тривалих роздумів, вагань і боротьби зі слішком добрими наміра
ми, — він рішився на одну нехитру маніпуляцію, суляшу людству ог
ромного масштаба поблажку. Ізящним жестом Всевишній поміняв 
листочки місцями — і захлопнув теку. А копії цих партій залишив 
під рукою в кабінеті.

Як знаємо з історії середньовіччя, події розвивались уже по 
новому сцинарію. В чотирнадцятому столітті домініканський мо
нах із римського монастиря Святої Сабіни не зміг здержати дья
вольскої атаки — і був нещадно заматований. До чого все це призве
ло — можна розказувать багато годин поспіль. Бариш нечистого 
в цій партії окупив усі його попередні поразки, тож із гоготом, у су
проводі фавнів та русалок, він воцарився на значній частині суші, 
й дажи в морі отхапав собі немалі маєтки. Ше й дачку збудував дето
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в районі острова Тузла. Впродовж наступних шести століть Всеви
шній кілька раз непрозрачно намікав захватчику, шо нада би ре
ванш забацать. Но той упав на ничку, як призовнік під час осіннього 
паводка повєсток. Втім, Божа канцилярія — то не якийсь галімий ва
єнкамат. Там відмазки такого сорта не проканують. І час нової партії 
за будуще планети пробамкав. Цей час гряде, й свідчення тому — 
не тіки пупиришкі на моїй кожі, але численні більш козирні знаки.

Діавол весь на нервах. Він хоть і не знає допуття про Божий 
план, але інтуїция в падонка тоже прокачана неплохо. Програвати 
власть свою над світом, якою не наситився сповна, він не збираєц
ця. І шоб уникнуть прідначертаного, він знову взявся за страшні 
видумки. Наприклад, іще в кінці прошлого вєка діавол лічно вло
жив агромні бабки у розвиток ІТ-технологій. Кампутір він поставив 
на покутті сучасної цивілізациї, й забацав з нього срамну ікону. 
А лопухи, яких давно обпутав інтернет і електронний банкінг, охоче 
повелись на етот сіліконовий символ діавольскої віри. Окремо по
кровітєль зла взявся за розвиток і вдосконалення шахматних про
грам, а пожже — цілих машин. Одні лише їхні названія чого тіки 
варті — Гідра, Глубокій Фріц, Рибка (і в цьому слові — прямий на
мьок на главний християнський символ, який став маліньким і без
защитним в останній час).

Як ти знаєш, мій мальчік, діавольське жилєзо вже сьогодні 
грає лучче главних мастіров планети. Тьомному лорду ше нада яки
хось пару лєт, шоб довести це прєвосходство до подавляющого. І та
гда він смєло вийде на змагання з любим білковим ігроком.
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— Так а чого б Всевишньому не разработать ще мощнішу 
шахматну машину?

— А тому, мій окутаний технічним мраком друг, шо всі слож
ності, удосконалення і прочі навороти — то винятково путь діавола. 
І нікада Господь не уподібниця у методах своїх цьому довбаному 
Еліктроніку. Якщо ж ти хочеш осягнути Божий промисел — питай
ся мислить просто, як ягньонок.

Міша, приоткривши рот, потянувся пальцем до носа. Можливо, 
він задумався. Принаймні, відон у нього був ізрядно барануватий.

— Впрочім, іщадіє чудово знає: змінити предначертане дуже 
непросто. Тому діавол не вдовольнився винаходом двухядерних 
процесорів, а шукає нові ресурси, пригодні для заговора проти 
Бога.

Він збільшив інвестиції для всяких хакерів безбожних, та ще 
й наобіцяв цим подрядчикам віртуальних новостройок агромну 
премію, якщо вони в кратчайші сроки таки сотворять повноцінний 
«штучний інтелект». Лукавий так міркує: людина створена за обра
зом і подобою Бога — ето факт. І єслі це творіння зуміє досконало 
відтворити образ свій — получицця не шось іноє, як натуральний 
Бог, но тільки штучний, керований при помощі командної строки 
та джойстіка. Такому тільки дай атмашку: створи світ, — і він заба
цає все точно так жи, як дєлав це Господь. Отримавши у віртуально
му пространстві точну копію Божественного проекта, діавол вміг 
одкриє для себе всі небесні тайни. В тому числі — й секретні бази 
даних, де зберігається ескіз його поразки.
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Скажу тобі відерто: Господь нешуточно розволнувався. Цей 
безкінечний прогрес і так постійно підкидав чималі падляни, а тут 
ще й сучий потрох придумав таку лазєйку в Божий промисел.

До того ж случилась ще одна значна халепа.
Доктор Падлюччо знову озирнувся — й замітив, шо бабушка 

з вже майже непомітною сопльою на коверкотовому комірі пересіла 
до них за спину. Када взгляд доктора дамаською сталлю полоснув її 
по лицю, бабулька тут же випрямилась і нібито ушла в музичні тка
ні амириканця, подрагівая в такт стокатто страшно нарощеними 
рєсніцами. Падлюччо напрягся, шо струна рояля, рвучко схопився, 
увлікая за собою Мішу по проходу між лавицями. Бабулька недо
вольно наморщила носік, і доктору показалось, шо в глубині її оч
ниць сколихнулось красне зарєво.

— Я так і знав, що навіть тут... Хотя, нема часу на це, ти слу
хай... Так буднічно...

Біля самого виходу з кастьолу доктор розвернув мальчіка до 
себе, схопив його за плечі й жарко прошептав йому над головою:

— Случилось так, шо листок із текстом партії, в якій Люципер 
должин облажацця, Господь ше років сто назад обронив нечаяно 
на землю. А всяке Боже слово — це дєйствіє, тому воно одразу ж во
плотилось случайним образом... Тобто, цю партію уже зіграли якіто 
посторонні лічності...

— Нічого не пойму... — насупився Міша. — Так шо тепер?
— Ато, шо єслі діавол або його поплічники раніше роздупляц

ця, хто і када іграв її, та ше й нариють текст, — то плану Божому
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хана. Приколу тому, шо вначалі, як ти помниш, було Слово. Це зна
чить, шо в будь-якому разі текст партії залищицця незмінний. Но 
єслі діавол знатиме його, він льогко зможе намутить собі потрібний 
цвєт фігур, — і то, шо було чорним, стане білим, а виграш перетво
риться в поразку.

Усі ці годи безпробудно тривають пошуки. Отродіє мерзенне 
риє землю, і спеціально треновані монахи тожи страдають астмою 
в архівах всього світу. Открию тобі більше: я сам — один із Божих 
псів тіпа іщейок.

Це ретельно скрите протистояння частково отразилось і на 
природі шахмат: вони всьо більше напоминають спорт, а не іскуст
во мислі.

Міша вдруг моторно замотав головою і замахав руками.
— Всі ці інтриги не влазять мені в голову. Я не пойму: чого би 

не зіграть пошвидше, пока діавол не найшов нічого, крім власного 
фоста? Чого б не сісти за доску по-чесному, як у Лінаресі?

— З діаволом? По-чесному? Ха-ха! Забудь це слово в наш вєк 
високих технологій! Ніяк ти не затямиш, мальчік, шо якби все було 
по-чесному — цар монстрів взагалі би не вилазив зі своїх підваль
них апартаментів. Пойми: для того, шоб ефективно боротись із не
чистю, тобі не допоможе ні автомат, ні гаубіца, ні граната РДГ-5. 
Для перемоги над вампіром потрібні тільки обичний осиковий кі
лок і молоток. І саме цим знаряддям є текст останньої ігри в сезоні.

— А хто сказав, шо ета партія взагалі кимось записана? Може, 
її сиграли якіто алкаші на лавочці? Вам не кажицця, доктор, шо вся
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ця кутірьма напоминає поімку вітра дірявим карманом? І навіть 
єслі допустить, шо текст існує... Шо буде, як його найдуть штаби 
обох сторін?

— Малиш, ти міг би ще поставити чимало логічних запи
тань, но забуваїш, шо це — особий случай. Не нада мірять вічність 
карманною рулеткою. Немає часу посвящать тебе в деталі, но 
знай: ця партія записана — і ето раз: у матчі між добром і злом 
не може бути нічиї або переігровки — ето два; нарешті, вичерпне 
знання про те, яким каньом ходить, не ляже на обидві шальки те
резів — і ето три.

Ця партія — не просто букви й цифри, ето Грааль, мій маль
чік... І пошуки його завершуються.

Доктор Падлюччо многозначно улибнувся і рушив далі. Міша 
задріботів за ним, як свиня із мультфільма про ведмедя Вінні.

— Невже ви хочете сказати, доктор, шо таки нашли його 
в своїх скітаньях?

Падлюччо зупинився. Вітер заліз йому за шиворот і мальохо 
там почудив. Доктор здригнувся.

— Не сам листок, но шлях до нього — точно обнаружив. І на
віть більше. Я зустрів того, хто сяде за доску обличчям до мармизи 
князя тьми.

— І хто ж це, доктор? — Міша все більше напоминав поросьон
ка. Він ізлучав неподражаєме любопитство, чисте й прозрачне, 
як віконна шибка, помита містермускулом. — Скажіть скоріш! Нев
же це сам Васілій Іванчук?
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Доктор Падлюччо тожи посвіжів наружностю, і басовито про
дікламірував, не втримавшись від урочистого перезвона в голосо
вих связках:

— Се ти, мій бездоганний умнік.
Міша густо покраснів. Бо насправді ждав саме цієї відповіді.
— Шото мені жарко, — хрипко мовив мальчік.
Доктор Падлюччо закурив свій красний «LМ».
— У нас мало часу, — обдав він свого учєніка струйою дима. — 

І саме хуже, шо ніззя прикинуть, скіки точно: кілька днів чи дві де
кади. Чи, може, ціла пятілєтка сплошного нірвоза.

Міша задер голову й ізучив обстановку на небі. Опасні ворони 
кудись ушились. «Навєрно, в парк КПІ», — подумав мальчік.

Вони з доктором спускались по тихій улочці, повз редакцію од
ної древньої газети, яку Міша любив за кльову шахматну рубрику. 
З минулого місяця її — не газету, шо було би логічніше, а саму руб
рику — чомусь прикрили.

— Про шо ти думаїш? — раптом спитав Падлюччо, і мальчік 
вдруг почуствував у роті вкус шакалада і чіпсів.

— Я думаю про шахмати, — відповів він. — Але не тільки.
— Ти думаєш, чому Господь ізбрав саме тебе?
— Та ні, про це не думаю.
І Міша знову покраснів, немов черешня в маминім городі.
— Насправді, доктор, хоть у мене і нема причин, шоб вам 

не вірить... Бо раз ви знаєте про той журнал, то, значить, ше ба
гато чого...
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Падлюччо стидліво розсміявся.
— Ну, не перебільшуй. Про «Плейбой» — я трохи пошутив. 

Просто сьоні утром я говорив із продавщицею в кіоску «Союзпічать» 
під твоїм домом. Розпрашував, чи є у них в продажі шахматні жур
нали, хто їх купляє. Так вона, убога женщина, мені все й виложила 
про тебе. Такий, сказала, не по годам развітой мальчік, ги-ги.

— Так, може, і все інше — тожи шутка? Нілєпий розигриш? — 
трохи нєрвно пробурчав Міша.

— Уви, мій учтівий друг. — Падлюччо закурив нову сігарєту. — 
Хотя мені й самому кажицця, шо це якето марення. І геній зла, я ду
маю, віддав би дуже много, аби внушить цю мисль тобі. Тож у хви
лини, коли почуєш в серці шопот: «Плюнь на все, забий!», — нехай 
мораль твоя не гнеться, як жердина Сергія Бубки.

У нас попереду, малиш, ше ціла туча всяких випробувань. 
Хоть ми і не машини фірми BMW, шоби проходити такі краш-тести.

2008р.
Київ
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