
Про тих, хто жив на письмовому столі  Про тих, хто жив на письмовому столі  
Колька ПижиковаКолька Пижикова

На	столі	школяра	Колька	Пи-
жикова,	 як	 і	 на	 будь-якому	

письмовому	столі,	стояли	різно-
манітні	 речі.	 Коли	 людей	 у	 кім-

наті	 не	 було,	 вони	 оживали,	 роз-
мовляли	 між	 собою	 й	 вирішували	

всілякі	важливі	питання.
Звісно,	не	кожен	міг	це	бачити.	Для	того,	щоб	під-

гледіти,	 як	 оживають	 речі,	 треба	 знати,	 звідки	 і	 як	
саме	на	цю	справу	дивитися.

На	столі	була	безліч	різних	предметів,	проте	лише	
деякі	заслуговували	на	особливу	увагу.

Ось,	 приміром,	 глобус.	 Цей	 мешканець	 столу	 вва-
жав	 себе	 великим	 усезнайком	 і	 знаменитим	 мандрів-
ником.	На	земній	кулі	не	існувало	жодного	материка,	
жодної	країни	і	навіть	малесенького	острівця,	де	б	гло-
бус	не	побував,	бо	всі	вони	були	намальовані	просто	на	
ньому.
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Старовинний	 чорнильний	 прилад	 украй	 пишав-
ся	своїм	шляхетним	походженням.	Одначе	поводився	
він	напрочуд	дивно.	Варто	було	опустити	ручку	в	одну	
з	чорнильниць1,	як	та	враз	починала	чвиркати	пляма-
ми	та	ще	й	ніколи	не	перепрошувала.	Зелене	сукно,	що	
вкривало	стіл,	нагадувало	фотографію	зворотного	боку	
місяця	з	усілякими	незвіданими	морями,	вулканами,	
горами	та	пустелями,	і	чорнильниці	вважали	це	своєю	
особистою	заслугою.	Одне	слово,	кожен	пишався	чим	
міг.
1		 Раніше	 учні	 писали	 ручками	 з	 пером	 (залізним	 вістрям),	 умочаючи	 їх	

у	чорнило,	налите	в	чорнильницю.
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Але	найбільшу	шану	мали	шахи.	Річ	у	тім,	що	Коль-
ко	 Пижиков	 збирався	 стати	 шаховим	 чемпіоном.	 Він	
дуже	заздрив	Ботвиннику,	Смислову,	Карпову	й	Кас-
парову	 —	 найвідомішим	 шахістам,	 і	 був	 не	 проти	 зі-
грати	з	ними	одну-дві	партії,	та	все	якось	не	випадало	
вільної	хвилини.

Зате	 зі	 своїм	 сусідом,	 Петрусем	 Півничуком,	 він	
грав	у	шахи	мало	не	щодня.	При	цьому	обидва	гравці	
робили	такі	хитромудрі	ходи,	що	навіть	шахові	королі	
нестямлювалися.

Тож	у	шахів	Колька	Пижикова	було	нелегке	життя,	
сповнене	несподіванок.

Та	про	нього	слід	розповісти	докладніше.





Шахове королівствоШахове королівство

У	великій	полірованій	скринь-
ці	в	білу	і	чорну	клітинку	меш-

кали	дві	ворожі	армії.	І	очолюва-
ли	їх	королі	та	королеви.	Солдати	

й	 офіцери	 були	 озброєні	 до	 зубів,	
тури	—	неприступні,	наче	ті	форте-

ці,	а	коні	—	норовливі	й	витривалі.
Хоча	у	наш	час	королев	називають	ферзями,	а	офі-

церів	—	слонами,	Колько	вважав	за	краще	залишити	
за	 ними	 старовинні	 звання.	 Шахи	 були	 його	 власні-
стю,	і	він	мав	право	чинити	з	ними,	як	заманеться.

Й	ось	дивна	річ.	Щойно	гравці	виходили	з	кімнати,	
як	 у	 войовничій	 шаховій	 державі	 наставав	 мир:	 про	
жодну	війну	не	було	й	мови.	Королі	з	королевами	ходи-
ли	одне	до	одного	на	гостину,	влаштовували	веселі	свя-
та	й	карнавали,	каталися	верхи	на	бойових	конях.	Білі	
офіцери	 танцювали	 почергово	 з	 чорною	 королевою,	 а	
чорні	—	з	білою.	Ніхто	нікого	не	збивав	і	не	оголошу-
вав	мат.

Солдати	 теж	 ладили.	 Вони	 грали	 в	 доміно,	 в	 піж-
мурки,	а	якщо	й	влаштовували	бійку	і	клали	один	од-
ного	на	спину,	то	після	цього	тиснули	руки	й	залиша-
лися	друзями.

У	шаховій	державі	були	свої	суворі	правила	і	власна	
особлива	мова.	Якщо	котрийсь	офіцер	волів	запросити	
королеву	на	танок,	то	мав	підійти	до	тієї	клітинки,	на	
якій	вона	стояла,	і	ввічливо	сказати:	«Дозвольте,	ваша	
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величносте,	 запросити	 вас	 на	 тур	 вальсу».	 Шаховою	
мовою	це	звучало	так:

—	Гранд	плісе,	рахада	вальсе!
Погоджуючись,	королева	кивала	й	суворо	відказу-

вала:
—	 Гарде	 ля	 соль,	 туру	 де	 мозоль!	 —	 що	 означало:	

«Тільки	попереджаю,	не	будьте	слоном	і	не	відтопчіть	
мені	ноги!»

Коли	 ж	 починався	 гуртовий	 танок,	 усі	 бралися	 за	
руки,	кружляли	й	співали:

Е-два,	Е-чотири,
Танці	у	шаленім	вирі!
Еф-шість,	Це-сім	—	
Буде	весело	усім!
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Найбільшу	 пошану	 в	
скринь	ці	мали	королі.	Та	воно	
й	не	дивно.	У	шахових	держа-
вах	 королі	 відіграють	 значну	
роль.	Інша	справа	—	живий	ко-
роль:	хоч	би	й	мав	він	на	голові	
три	золоті	корони,	в	наші	дні	—	
він	 не	 фігура.	 Окрім	 того,	 ша-
хові	 королі	 стійкіші	 за	 решту	
королів,	позаяк	мають	у	п’ятах	
шматок	важкого	свинцю.

Ось	 так	 жили	 в	 шаховому	
королівстві,	коли	кімната	без-
людніла.	 Та	 лише-но	 гравці	
вишиковували	 шахові	 армії,	
як	 ураз	 починався	 запеклий	
бій,	 у	 якому	 поведінка	 фігур	
залежала	 від	 того,	 хто	 ними	
керував.

Узяти	 б,	 наприклад,	 чор-
ного	 короля,	 якого	 всі	 звали	
Смоль.	 Він	 ледве	 пересував-
ся	 і,	 навіть	 тікаючи,	 міг	 сту-
пити	лише	один	крок	назад	чи	
вбік.	Тож	йому	завжди	доводи-
лося	ховатися	за	спинами	сво-
їх	 солдатів	 або	 за	 спідницею	
королеви.	 Натомість	 королева	
могла	забігати	далеченько	впе-
ред,	вирішувати	важливі	воєн-
ні	 питання	 і	 крутила	 королем	
як	собі	хотіла.	Власне	кажучи,	
вона	й	була	найголовнішою	фі-
гурою	при	ньому.
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Коні	ж	були	як	коні.	У	битвах	вони	сахалися	вбік:	
стрибнуть	 на	 дві	 клітинки	 й	 неодмінно	 шарпнуться	
праворуч	чи	ліворуч.	Ну	що	з	них	візьмеш?	Зважаючи	
на	сучасну	військову	техніку,	коні	тільки	й	могли,	що	
кидатися	врізнобіч.

Офіцери	 шахової	 армії	 відзначалися	 легковажні-
стю:	 вони	 ніколи	 не	 ходили	 навпростець,	 по	 прямій,	
а	вешталися	по	косих	лініях	й	упадали	біля	королеви.	
А	солдати	були,	як	усі	солдати:	для	них	наказ	—	це	на-
каз,	і	відступати	вони	не	могли.

Чимало	фігур	прагнули	до	вищого	звання.	За	шахо-
вими	законами	герой,	досягнувши	протилежного	краю	
шахівниці,	міг	навіть	здобути	титул	королеви.

Власне,	шахові	фігури	так	і	говорили	час	від	часу:	
«Поганий	той	солдат,	який	не	мріє	стати	королевою».



Біла	армія	мала	горіховий	колір,	який	вважався	за-
хисним.	А	білий	король	якось	вскочив	у	халепу.	На	од-
ному	з	бойовищ	він	загубив	свою	корону.	А	король	без	
корони	—	не	король,	отож	Колько	почав	величати	його	
генералом.	Звісно,	він	залишився	найголовнішим,	але	
тепер	до	нього	всі	зверталися	просто	за	званням	—	ге-
нерал.	Попри	огрядність,	він	тримався	струнко.	Спав,	
якщо	потрібно,	в	окопах,	їв	із	похідного	казанка,	а	сол-
датів	називав	«синками».	Та	й	взагалі,	був	«усім	гроза,	
солдатам	батько».	Говорив	твердо,	наче	рубав	з	плеча.	
І	якщо	випадало	йому	прилюдно	виголошувати	промо-
ву,	то	одразу	було	видно:	генерал!

Саме	 в	 його	 армії	 й	 служив	 геть	 оббритий,	 в	 ата-
ках	битий,	перемогами	знаменитий	шаховий	солдат	на	
прізвище	Пєшкін,	рядовий	дерев’яної	гвардії.





Як чиж рятував хороброго солдатаЯк чиж рятував хороброго солдата

Пєшкін,	 на	 перший	 погляд,	
нічим	 не	 відрізнявся	 від	 ре-

шти	вояків.	Адже	в	армії	всі	во-
яки	на	один	штиб,	особливо	коли	

виструнчаться	в	строю.
Одначе	той,	хто	знав	його	ближ-

че,	міг	би	багато	що	про	нього	розпо-
вісти.	 Солдат	 Пєшкін	 був	 майстерно	 вирізьблений	 із	
міцного	дуба.	Якби	він	був	справжньою	людиною,	про	
нього	говорили	б:	«Добре	збитий,	міцно	зшитий».	За-
вжди	підтягнутий,	стрункий,	він	весело	виблискував	
серед	товаришів.	Недарма	Колько	завжди	ставив	його	
попереду	 генерала.	 На	 Пєшкіна	 можна	 було	 поклас-
тися	у	бою,	і,	якщо	траплялося,	що	супротивник	його	
збивав,	Колько	одразу	ж	ставив	його	на	дошку	замість	
уцілілого	воїна,	примовляючи:

—	Мого	Пєшкіна	ні	багнет,	ні	куля	не	беруть!
Він	 так	 уподобав	 дерев’яного	 солдата,	 що	 на	 його	

круглій	лисій	голові	олівцем	домалював	очі,	ніс	і	чудо-
ві	вуса.	Праве	око	у	вояка	було	широко	розплющене,	
а	 ліве	 завжди	 лукаво	 примружене.	 Здавалося,	 Пєш-
кін	ось-ось	докине	якийсь	веселий	солдатський	дотеп.	
Чинити	добрі	справи	він	вважав	своїм	обов’язком	і	са-
мовіддано	 зголошувався	 на	 будь-яке	 завдання.	 Коли	
Колько	 робив	 уроки,	 а	 під	 вікном	 зчиняли	 гармидер	
кури,	Пєшкін	не	вагаючись	летів	через	вікно	в	атаку	
й	розганяв	галасливих	пліткарок.	Коли	зашкутильгав	
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обідній	стіл,	солдат	від-
важно	підставив	під	ко-
ротку	 ніжку	 свою	 кру-
глу	 голову	 і	 простояв	
так,	 доки	 не	 при	йшов	
столяр.

Так,	дерев’яний	сол-
дат	 мав	 чуйне	 серце.	
Він	 ніколи	 не	 забував	
зроблених	 йому	 по-
слуг	 і	 завжди	 платив	
добром	за	добро.

Однієї	 погожої	 дни-
ни	 Колько	 Пижиков	 і	
Петрусь	Півничук	вирі-
шили	 влаштувати	 ша-
хову	партію	в	садку,	на	
свіжому	 повітрі.	 Ша-
хівницю	 поклали	 на	
травичку,	і	на	ній,	згід-
но	 із	 шаховим	 стату-
том,	 вишикували	 оби-
два	 війська.	 Під	 яскравими	 променями	 сонця	 вояки	
відчайдушно	 кинулися	 в	 атаку.	 На	 шахівниці	 раз	 у	
раз	лунало	бадьоре	цокотіння	солдатських	чобіт	і	кін-
ських	копит,	а	гравці	потирали	руки,	приказуючи:

—	Так,	а	тепер	ми	вашого	слона	—	піхотою!
—	А	ми	тоді	вашу	піхоту	кавалерією!
У	самий	розпал	бою	солдат	Пєшкін	абсолютно	чесно	

перепинив	 шлях	 Петрусевій	 чорній	 королеві.	 Ні	 впе-
ред	 їй	 рушити,	 ні	 назад.	 Безвихідь.	 Проте,	 оскільки	
Петрусь	не	вельми	шанував	правила	гри	і	мав	до	того	ж	
надзвичайно	спритні	руки,	він	непомітно	схопив	Пєш-
кіна	і	пожбурив	його	в	траву.
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—	 Де	 мій	 Пєшкін,	 га?	 —	 сердито	 запитав	 Колько	
Пижиков.

—	 Хіба	 я	 знаю!	 —	 вигукнув	 Петрусь	 Півничук.	 —	
Він	же	твій,	ти	його	й	шукай.

Колько	заходився	шукати	солдата.	Знаючи	звички	
свого	суперника,	він	не	відсувався	від	дошки	й	повсяк-
час	поглядав	на	неї.

—	Допомагай!
—	Не	хочу!
—	Знаю	я,	чия	це	витівка!
—	А	ти	доведи!
—	Доведу!
—	Доведи!
—	А	ось	і	доведу!
Гравці	зійшлися	чупри-

на	в	чуприну,	і	шахова	бій-
ка	перетворилася	на	справ-
жню.
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А	 тим	 часом	 Пєшкін	 опинився	 у	 вкрай	 скрутно-
му	 становищі.	 Садок	 після	 нещодавнього	 поливання	
вкривали	 калюжі.	 Солдат	 з	 льоту	 потрапив	 в	 одну	 з	
них	по	груди.	Навколо	калюжі	височіла	густа	трава,	і	
солдат	не	бачив,	що	відбувається	попереду	нього,	поза-
ду	і	з	боків.	Та	Пєшкін	анітрохи	не	розгубився.

—	Ні	мат,	ні	шах,	а	вода	в	вухах!	Ну	і	становище,	—	
бадьоро	мовив	він,	дивлячись	на	своє	віддзеркалення	
у	воді	й	розпрямляючи	чудові	вуса.	—	Ось	тобі	й	маєш!	
Теперечки	без	сторонньої	допомоги	звідси	не	вибрати-
ся.

Дві	жаби	проскочили	повз	нього,	але	не	наважили-
ся	непокоїти	військову	людину.	Бо	ж	хтозна,	може,	він	
у	засідці	сидить?
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Сумно	 закінчила-
ся	б	його	історія,	якби	
в	 цю	 справу	 не	 втру-
тився	 чиж,	 звичайні-
сінький	 чиж,	 громадя-
нин	пташиної	держави.	
Скуйовджений,	 він	 лі-
тав	 по	 садку	 та	 репету-
вав	на	всю	горлянку:

—	 Чив-чив-чивереки!	
Чив-чив-чиверуки!	Диво,	
диво!	Моя	чижиха	знесла	
три	 яєчка!	 У	 мене	 будуть	
троє	синочків	або	троє	до-
нечок!	 Чив-чив-чивереки!	
Чив-чив-чиверуки!

І	все	живе	раділо	цій	події.	Сонце	злетіло	високо	в	
небо	й	сяяло	там,	наче	жар-птиця.

—	 Стрик-стрик!	 —	 виспівували	 бабки	 перед	 дзьо-
бом	чижа.

Жирні	черв’яки	повиповзали	з	нір	і	заходилися	роз-
тягуватися,	 наче	 гармошки,	 туди-сюди,	 туди-сюди,	
а	мурашки	пустилися	в	танок.

Бачив	це	і	солдат	Пєшкін	зі	своєї	калюжі,	й	хоч	ги-
нув	він	серед	білого	дня,	а	теж	думав:	«Ех,	радіє	пташ-
ка,	радіє!	А	я	вже,	певно,	відмарширував	своє	по	ша-
хівниці».
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Тільки	він	так	подумав,	як	почув	голос	чижа:
—	Агов,	солдате,	ти	як	сюди	втрапив?
—	Буль-буль-бубуруль!	—	відповів	Пєшкін.
Вода	дійшла	вже	до	носа,	отож	замість	слів	вийшли	

самі	бульбашки.
—	Гай-гай,	—	закричав	чиж.	—	Та	ти	ж	тонеш!
—	Буль,	—	кивнув	Пєшкін,	і	бульбашки	знову	за-

танцювали	по	калюжі.
—	Солдат	тоне!	Солдат	тоне!	—	закружляв	чиж	над	

калюжею.	—	Агов,	хто	є	живий,	сюди,	рятуйте!
І	 лише	 коли	 він	 тричі	 гукнув	 «рятуйте!»,	 трава	

заворушилася	й	неподалік	від	калюжі	вигулькну-
ла	пухнаста	істота	на	чотирьох	лапах.	Це	був	кіт	
Васько,	який	мешкав	у	Пижикових	на	кухні.	
Він	першим	зачув	крики	чижа	і	примчав	до	
місця	події.

Може,	 ви	 гадаєте,	 що	 кіт	 Васько	 ба-
жав	 урятувати	 Пєшкіна?	 Аж	 ніяк!	
Його	цікавило	геть	інше.	Тому,	під-
кравшись	 тихцем	 до	 калюжі,	 він	
сховався	 в	 густющій	 траві,	 аби	
чиж	його	не	помітив.
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—	 Гей,	 хто	 це	 там?	 Мер-
щій	сюди!	—	загукав	чиж,	по-

чувши,	як	за	його	хвостом	заво-
рушилася	трава,	але	на	допомогу	

ніхто	не	поспішав.
Чиж	пурхнув	у	калюжу	і	простяг-

нув	солдатові	крило.	Та	тієї	ж	миті	кіт,	
наче	 повна	 торба,	 навалився	 на	 чижа.	

Вода	 в	 калюжі	 загойдалася	 й	 підкинула	
Пєшкіна	вгору.

—	 Ґвалт,	 рятуйте!	 Розбійник!	 —	 закричав	
Пєшкін.	—	Допоможіть!

Але	було	запізно.	Кіт	із	чижем	у	зубах	уже	си-
дів	на	даху.	 І	саме	зараз	Колько	Пижиков	помітив	

свого	улюбленця	й	витяг	його	з	калюжі.
—	Пєшкін,	Пєшкін	знайшовся!	Ура!
Солдат	і	далі	гукав	на	допомогу,	одначе	Колько	його	

не	чув.	Голос	солдата	від	тривалого	перебування	у	воді	
сів	і	був	не	голосніший	за	комариний	писк.	Уперше	в	
житті	заплакав	солдат	від	кривди.	Сльози	котилися	по	
його	обличчю,	але	Колько	не	міг	їх	бачити,	бо	Пєшкін	
і	без	того	був	мокрий	з	голови	до	ніг.
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Колько	 квапився	 до	 ша-
хівниці	й	навіть	не	помітив,	
як,	поволі	кружляючи	в	по-
вітрі,	падало	з	даху	пір’я.

Петрусь	Півничук	зник,	
кинувши	 свою	 армію	 на-
призволяще.	 Колько	 зро-
бив	 хід	 конем,	 потім	 іще	
один	—	іншим	конем,	ого-
лосив	мат	і	змахнув	чорні	
фігури	 з	 дошки.	 Це	 була	
грандіозна	 перемога,	 але	
й	вона	не	втішила	Пєшкі-
на.	 Наразі	 хоробрий	 сол-
дат	 не	 радів	 навіть	 сво-
єму	 порятунку.	 Перед	
його	очима	все	ще	круж-
ляли	пір’їнки.

Чимало	 часу	 минуло	
відтоді;	багато	відбулося	на	

шахових	полях	шахів,	матів	і	навіть	один	пат1.	Коль-
ко	Пижиков	виграв	у	Петруся	Півничука	матчі	на	пер-
шість	кімнати,	будинку	 і	двору.	Пижиков	надав	собі	
звання	 гросмейстера	 двору,	 а	 Півничук	 нарешті	 на-
вчився	правильно	ходити	конем.	

У	садочку,	в	нових	гніздах,	уже	запищали	жовто-
роті	пташенята.	І	лише	тоді	зміг	Пєшкін	помститися	
Васькові	за	загибель	свого	рятівника.	Хороброму	сол-
датові	 судилося	 прославитися	 далеко	 за	 межами	 ша-
хового	королівства.

Але	це	вже	інша	історія,	про	яку	слід	розповісти	де-
тальніше.
1	 Пат	—	положення	в	шаховій	грі,	коли	фігури	одного	гравця	не	мають	хо-

дів	і	його	королю	не	оголошено	шах	(партія	вважається	нічиєю).


