Шоги, jапански шах
Шоги, јапанска верзија шаха, уз го, јесте најпопуларнија стратешка игра у Јапану. Он уједно
представља и главни разлог због којег Јапан и даље нема ни једног шаховског велемајстора.
Просто, Јапанци играју шоги, а нама добро познат (западни) шах и даље представља непознаницу
за просечног Јапанца. Иако је основни циљ и начин његовог остварења у шогију идентичан као у
шаху (мат противничком краљу) начин игре и размишљања се посве разликује. Разлог томе је
већи број фигура и поља, другачије кретње неких фигура, правило промоције као и правило да
узета противничка фигура може бити враћена на таблу као сопствена.

Почетна позиција

Него кренимо од почетка. Власник једног сајта који се бави азијским шаховским
варијантама је одлично констатовао: „Када би неко покушао да дизајнира шоги гарнитуру са
искључивим циљем да западњаке одврати од жеље да га науче, тешко да би могао да унапреди
постојећи дизајн.“ И заиста, прва ствар коју просечни европљанин каже када угледа таблу и
фигуре на слици горе, је: „Ја ово никада нећу научити“. Међутим, то је јако велика предрасуда. Све
што је потребно је једна одиграна партија од двадесетак минута да би се знаци попамтили, а
фигуре јасно разликовале. Шоги се игра на табли величине 9х9 поља. Сваки играч има по двадесет
фигура на располагању. Те фигуре су: Краљ, девет Пешака, Ловац, Топ, два Копља, два Скакача,
два Сребрна Генерала и два Златна Генерала.
1. Краљ, Ловац и Топ се крећу идентично као и у шаху.
2. Пешаци могу да се крећу само по једно поље у напред, без могућности да у првом
потезу пређу два поља, а „једу“ исто као што се крећу – у напред. Из тог разлога они не
могу чувати једни друге као што је то случај у шаху.

3. Копље може да се креће као Топ, али само у напред. Не може се кретати у назад нити
лево и десно.
4. Скакач има исто кретање као скакач у шаху, али само на предња два поља. Ово значи
да је шоги Скакач знатно слабија фигура него шаховски Скакач

Скакач

5. Сребрни и Златни Генерал имају кретања која су прилично необична и немају
еквивалентне фигуре у шаху. Њихова кретања се могу видети на сликама испод.

Златни Генерал

Сребрни Генерал

Прва битна разлика у односу на шах јесте правило промоције. У шаху се термином
„промоција“ назива могућност пешака да се претвори у било коју другу фигуру када достигне
последљи ред. У шогију се за промоцију не користи само последњи ред већ три последња реда,
тзв. „противнички камп“. Такође, за разлику од шаха, у шогију се скоро све фигуре могу
промовисати, али не у било коју другу фигуру већ само у једну предодређену фигуру. Пешаци,
Копља, Скакачи и Сребрни Генерали се промовишу у Златне Генерале. Златни Генерали се не
промовишу, јер су они већ Златни Генерали, а Ловац и Топ (најјаче фигуре у шогију) се промовишу
у Коња и Змаја. Коњ (не треба га мешати са Скакачем) је фигура која задржава кретњу Ловца, и
добија додатну могућност да се креће по једно поље у свим правцима, попут Краља. Слична ствар
је и код Змаја, који задржава кретњу Топа уз могућност кретања по једног поља дијагонално.

Коњ

Змај

Друга (и најбитнија) разлика у односу на шах јесте могућност коришћења узетих
противничких фигура. Када противнику узмете фигуру, она не излази из игре већ је имате „у руци“
и можете је ставити на таблу, на било које слободно поље (уз нека ограничења о којима овај пут
неће бити речи) у било ком потезу. Због овога се шоги партија никада не своди на просту
завршницу јер је свих четрдесет фигура у сваком тренутку у игри.
Правила има још, али овај текст неће улазити у детаље.
Постоји мало људи у свету који уопште знају да у Јапану постоји посебна варијанта шаха.
Главни начин на који је шоги раније успевао да допре ван Јапана су били јапански анимирани
филмови и стрипови у којима се игра с времена на време појављивала. Међутим, последњих
година неколико јапанских ентузијаста је почело интезивније да ради на ширењу шогија по свету.
Двоје људи који су се ту показали као најактивнији су професионална јапанска шоги играчица
Мадока Китао као и аматерски играч Томохиде Кавасаки. При томе, Кавасаки је одиграо јако
значајну
улогу
својим
youtube
каналом
на
енглеском
језику
(http://www.youtube.com/user/HIDETCHI/) на којем постоје серије видео лекција које се баве
правилима игре, проблемима матирања, теоријом отварања и анализом партија великих
мајстора. Кавасаки се бави и превођењем књига о шогију са јапанског на енглески. Један од
великих проблема за играче шогија који не говоре јапански јесте недостатак квалитетне
литературе на енглеском. Посао који Кавасаки ради је добар показатељ да се тек од скора
озбиљно ради на интернационализацији шогија. Захваљујући његовим видео лекцијама са
Јутујуба, девојка из Пољске по имену Каролина Стичинска је научила да игра шоги, а сопственим
трудом поправила своју игру до тог нивоа да је на једном турниру у Јапану овог пролећа успела да
победи јапанску професионалну играчицу Сачико Такамуре. То је био преседан у историји шогија
јер се до тада никад није десило да странац победи јапанског професионалца.

Каролина Стичинска против Сачико Такамуре

Шоги полако али сигурно долази у свет. Број играча се стално повећава. Тренутно у Европи
деветнаест земаља има савезе, а нама најближа је Мађарска. Локални турнири се стално
одржавају и сви су углавном отвореног карактера, а европско првенство се игра једном годишње.
Најзначајнији турнир је „Интернационални Шоги Форум“ који се одржава на сваке три године.
Последњем форуму који је одржан у Паризу прошле године присуствовали су и живе легенде
шогија Јошихару Хабу и Тошијуки Мориучи што је доказ да се у Јапану коначно озбиљно схвата
интернационална промоција ове сјајне игре. Такође, ту су били и шаховски велемајстори Максим
Вашије-Лаграв (ФИДЕ рејтинг 2705) и Аниш Гири (ФИДЕ рејтинг 2730), као и женски велемајстор
Алмира Скрипченко (ФИДЕ рејтинг 2437). Они су одиграли симултанку против Мориучија, а
Скрипченко је чак успела да забележи победу јер је имала помоћ од Мадоке Китао. Наравно, сви
шахисти су добили фигуре форе: Вашје-Лаграв Топа, а Скрипченко и Гири по Топа и Ловца. Треба
нагласити да због могућности присвајања узетих противничких фигура, ови хендикепи нису ни
близу толико велики колико би били у шаху.

С лева на десно: Вашје-Лаграв, Скрипченко, Гири и Мориучи

Када говоримо о шахистима који играју шоги, треба споменути америчког велемајстора и
шаховског програмера Лерија Кауфмана. Он је био члан тима програмера који су радили на
шаховском програму „Rybka 3“. Као интернационални мајстор, оставио је шах након неуспелих
покушаја да достигне титулу велемајстора. Након тога почео је да проучава шоги и ту је достигао
титулу аматерски 5. Дан. Био је сматран за најбољег шоги играча са Запада. Након неког времена
се вратио активном игрању шаха и врло брзо је постао велемајстор. Сматра да му је шоги помогао
у томе. Јако је занимљив његов текст у којем пореди шах, шоги и још неколико шаховских
варијанти наглашавајући њихове предности и недостатке. Текст је закључио следећом
констатацијом: „Поред ових критика, мислим да су докази јаки да је шоги најбоља игра у читавој
шаховској породици и, ризикујући да увредим играче гоа (игра коју такође играм и дубоко
поштујем), можда најбоља игра уопште.“ Читав текст можете прочитати овде:
https://groups.google.com/forum/#!msg/fa.shogi/3aMMKIoYWhQ/me27eP0nPwAJ

Лери Кауфман

Наравно, мора се поменути и прилика у којој је чувени Гари Каспаров одиграо партију
шогија са једним јапанским аматерским играчем.

Гари Каспаров

На жалост, у Србији још не постоји ни један шоги клуб, али тренутно се ради на
организовању првог клуба у Београду. За више информација о томе пратите линк:
http://www.facebook.com/pages/Shogi-Srbija/204380989660139 или потражите „Shogi Srbija“ на
Фејсбуку. Такође, можете се обратити на и-мејл адресу: nexxogen@gmail.com уколико вас занима
било шта о шогију укључујући и то где се може играти уживо или преко интернета.
Немања Новаковић
У следећем наставку „Историја шаховских игара“

