
10 сторінок про шахи 
 Шановні друзі та колеги! 

 

Щиро вітаємо із професійним святом – Днем журналіста!  

Шахова гра надала багато символічних виразів та метафор, що надійно увійшли у 
нашу мову. Журналісти ЗМІ будь якого типу, автори статей на економічну чи 

політичну тематику, оглядачі відділів культури, спорту або освіти хоч раз у житті 
використовували у роботі вирази «багатоскладова комбінація» або «патова 

ситуація», писали про «гамбіти» або «хід конем», говорили про «рокіровки» чи 
«цейтнот». 

 

У цей день ми підготували для вас ще 10 цікавих афоризмів та висловлювань про 
шахи й взаємозв’язок між шаховою грою та суспільством, які, можливо, наведуть на 

цікаву думку чи підкажуть нестандартне рішення у роботі.  

 

З повагою, 

Федерація шахів України 

6 червня 2012 року 



“Шахи – це море, у якому колібрі може 
напитися, а слон -  викупатися” 

 

/індійське прислів'я/ 

 
Вважається, що батьківщиною 

    шахів є Індія, а початок історії  

                цієї гри сягає V-VI ст. н.е. 



“Шахи - як і кохання –  

потребують партнера” 

 

/Стефан Цвейг/ 

(1881-1942) 
Австрійський письменник,  

    автор “Шахової новели”  (1941 р.) 



“Гарному гравцю завжди щастить” 

 
/Хосе Рауль Капабланка/ 

(1888-1942) 
Кубинський шахіст, дипломат,  

3-ій чемпіон світу  з шахів  

  



“У шахах виграє той, хто  

помиляється передостаннім” 

 
/Тартаковер С.Г./ 

(1887-1956) 
Шахіст, гросмейстер, 

  один з найсильніших шахістів початку ХХ ст., 

     шаховий теоретик та літератор 



“Насолодження гамбітами –  

ознака молодості у шахах” 

 
/Емануел Ласкер/ 

    (1868-1941) 

Шахіст, математик, 

2-й чемпіон світу з шахів 



“Вдала жертва – це та, яка не є 
необхідною, але залишає у вашого 

супротивника збентеженість” 

 
/Рудольф Шпільман/ 

(1883-1942) 
один з найсильніших шахістів початку ХХ ст., 

“лицар королівського гамбіту”, 

“останній романтик шахів” 

 

 



“Тільки у гравця з ініціативою  

є право атакувати” 

 
/Вільгельм Стейніц/ 

    (1836-1900) 
1-й офіційний чемпіон світу з шахів, 

  найбільш видатний шаховий теоретик ХІХ ст., 

           засновник позиційної школи гри у шахи 



“У кожному здоровому суспільстві  

є прохідний пішак” 

 

/Арон Німцовіч/  

(1886-1935) 
Шахіст,    

претендент на світову першість  

у 1920-1930-х рр.,  

шаховий літератор 

 

 



 

“Загроза сильніша за її втілення” 

 

/Зігберт Тарраш/ 

    (1862-1934) 
Шахіст, теоретик шахів 

Завдяки Таррашу шахи перестали бути  

       азартною грою, а стали наукою 



 

“Шахи – це спорт, кривавий спорт” 

 

/Марсель Дюшан/ 

(1887-1968) 
художник, теоретик мистецтва,  

одна з найбільш впливових фігур у 
мистецтві ХХ ст., 

шахи були улюбленою грою митця  
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