
Лери Кауфман - поређење разних шаховских варијанти 
 

Добар начин да се заврши серија текстова која је описивала разне азијске игре је 
превод Кауфманове анализе шаха и још неколико игара из шаховске породице. 
 

Лери Кауфман (Larry Kaufman) је амерички шаховски велемајстор, програмер и 
професор математике. Један је од чланова тима програмера који су створили познати 
шаховски енџин “Rybka 3”. Такође, поседује титулу аматерски 5. Дан у шогију и сматран је 
за најбољег играча шогија ван Јапана. Овај текст је написао у фебруару 1999. године на 
једној Гугл групи као одговор на дискусију у којој су се упоређивале разне игре из 
шаховске породице. У том моменту је имао титулу интернационалног мајстора у шаху. 
Следи превод његове анализе. 

 

Увод 
 

Пошто видим да постоји доста интересовања за упоређивање разних игара из 
шаховске/шоги породице, одлучио сам да изнесем своје мишљење на ту тему, мада 
мислим да је превише пажње поклоњено играма које су тек благо сродне шогију, имајући 
у виду да се за сваку партију тих игара вероватно одигра милион партија шогија.  
 Пре свега, моја компетентност. Ја сам једина особа на свету која је зарадила 
рејтинг од 2400 у шаху и шогију истовремено (ово је било тачно у моменту када је писао 
овај текст, али данас више није јер је најбољи играч шогија свих времена Јошихару Хабу 
достигао ФИДЕ рејтинг од преко 2400, прим. прев.) – у првом сам интернационални 
мајстор, а у другом аматерски 5. Дан. Некада сам био сматран за најјачег не-оријенталног 
играча шијангчија (кинески шах) у Америци, и одиграо сам отприлике по десет партија 
џангија (корејски шах), чу-шогија и великог шаха (модернизована верзија капабланкиног 
10х10 шаха), што је довољно да бих имао неког осећаја о томе шта су добре и лоше 
особине ових игара. 
 



Критеријуми 
 

По мом мишљењу, кључне тачке које треба размотрити код упоређивања поменутих 
игара су: 
 

1. Учесталост ремија у партијама мајстора – мање ремија је боље, мада појединци 
сматрају да је боље имати мали проценат ремија него потпуно одсуство истих. 

2. Приближно једнаке шансе за победу код оба играча. 
3. Важност познавања теорије отварања – што мања важност, то боље. 
4. Разноврсност игре – највећи приговор гоу. 
5. Историја и традиција – јако пожељно. 
6. Дужина партије – не предуго, не прекратко, мада је ово субјективно. 
7. Стратешки принципи – више је боље. 
8. Рана интеракција између играча – пожељна, јер ако можете да играте без 

обраћања пажње на противничке потезе, игри фали занимљивости. 
 

Игре 

 
Шах 
 

Хајде да почнемо са шахом, географски 
најраспрострањенијим чланом поменуте 
породице. Добија високу оцену за историју и 
традицију, дужину партија, стратешке 
принципе и рану интеракцију. На жалост, 
проценат ремија је превисок (око 50% на 
високом нивоу игре), и то је случај највише због 
природе саме игре, а не због одсуства борбеног 
духа. Шансе играча су прилично неједнаке, јер 
на високом нивоу игре, бели у просеку добија 
пет партија на сваке три добијене партије од 
стране црног. Запамћена теорија отварања је 
превише битна на високом нивоу, мада би 
идеје као што је Фишеров шах могле да реше 
овај проблем. Разноврсност игре није лоша али 
би могла бити много боља. Тако да шах добија оцену 4½ од могућих 8. Фишеров шах би 
добио исти резултат јер би добио поен код важности меморисане теорије, али би изгубио 
поен на историји и традицији коју уопште нема. 

 
  



Шијангчи 
 

 Размотримо сада кинсеки шах, верзију 
шаха коју, ако се не варам, игра највећи број 
људи на свету. Он такође добија добру оцену за 
историју и традицију, дужину партије и рану 
интеракцију. Даћу му средњу оцену за 
стратешке принципе (има доста стратегије, али 
мање него у шаху, рекао бих). Проценат ремија 
је можда мало нижи него у шаху, али је и даље 
превисок (верујем да је ограниченост Слонова и 
Саветника на сопствени камп главни разлог за 
већину нерешених партија). Играч који игра 
први има благу предност, мада можда мало 
мању него у шаху. Важност познавања теорије је 
велики проблем, као и у шаху. Разноврсност 
игре је отприлике као у шаху. Тако да шијангчију 
дајем исту оцену као и шаху: 4½. 
 
 
 
Џанги 

 
Корејски шах је рођак кинеског шаха. 

Добија мало мању оцену за историју и традицију, 
и мало већу за проблем важности познавања 
теорије, док су оцене за остале критеријуме 
отприлике исте. Хајде и њему да дамо 4½. 

 
  



Чу-шоги 
 

 Океј, хајде да оценимо чу-
шоги, о коме се много дискутовало 
на овој листи. Сигурно је да 
поседује историју и традицију, 
мада је већина тога данас 
изгубљена па хајде да му дамо ½ 
за то. Претпостављам да би 
проценат ремија код мајстора био 
јако мали, мада мислим да у свету 
не постоји ни један мајстор ове 
игре тако да не можемо тестирати 
ову хипотезу. Слично томе, тешко 
ми је да замислим да би играч који 
игра први могао да има ишта више 
од тривијалне предности, можда 
51:49%. Познавање теорије 
отварања очигледно није проблем; 
чак када би она и постојала, мало 
је вероватно да би то икада могло 
да буде одлучујући фактор у тако комплексној и дугачкој игри. Разноврсност игре је 
очигледно огромна; заправо, овде дајем оцену ½ јер је разноврсност кретања разних 
промовисаних и непромовисаних фигура далеко већа него што би икоме икада било 
потребно да ужива у игри, и она просто служи да спусти стандард игре тако што чини да је 
прилично тешко постати вешт са свим фигурама. Дужина партија је много већа него што 
би већина људи сматрала пожељним, мада је игра дефинитивно „игриве“ дужине. До 
ране интеракције може доћи, али је простор између кампова своди на минимум, тако да 
овде дајем оцену ½. Што се стратешких принципа тиче, по мом мишљењу, њих нема 
много јер се чини да тактички елемент доминира, али даћу овде пола поена, највише због 
тога што нисам довољно добар познавалац да бих ишта тврдио са сигурношћу. Зато дајем 
чу-шогију 5 поена, што је најбоље до сада, с том резервом што би се у њега морало 
уложити огромно време како би се стекла иоле квалитетна вештина играња. Ја волим 
понекад да одиграм партију, али пошто нисам играо довољно да бих знао кретње 
промовисаних фигура без консултовања упутства, моја вештина као и уживање у игри јако 
опадају како партија одмиче. 

Што се тиче већих рођака чуа, морам се сложити са Колином Адамсом да су они 
дефинитивно мање игриви од чуа, тако да сматрам да је константна дискусија на тему 
ових игара посве неозбиљна. Потпуно се слажем са Џорџом Хоџисом да јако велике 
варијанте уистину нису ни биле прављене за играње. Одређене верзије у којима фигуре 
постају слабије након промоције би једноставно биле досадне и склоне ремијима. Чу-
шоги већ има превише фигура, што је вероватно разлог због којег је та игра и престала да 
се игра, тако да још веће варијанте могу само да третирам као шалу. Извињавам се, али ја 
не знам шта је „тенџику“ шоги, тако да ту немам коментара. 



Велики шах 

 

Оно што је чу-шоги шогију, 
велики шах је шаху. Већа табла и 
додатне фигуре (Маршал 
(комбинује кретњу Скакача и 
Топа) и Кардинал (комбинује 
кретњу Скакача и Ловца)) дају 
потпуно нову димензију игри. 
Морам му дати нулу за историју 
и традицију (неколико партија 
које је одиграо Капабланка нису 
довољне). Верујем да би 
проценат ремија био јако низак у 
партијама мајстора (ја још нисам 
ниједном ремизирао), а 
предност првог потеза је 
довољно мала. Теорија не 
постоји, мада би то могло да се 
промени ако би игра постала 
популарна, тако да ћу овде дати 
½. Разноврсност игре је добра, 
већа него у шаху, без достизања тачке презасићења као у чу-шогију, али можда ипак мало 
мања него што бих желео, па ћу овде дати ¾. Дужина партија ми се чини таман довољна, 
мало већа него у шаху, али ни близу чу-шогија. Рана интеракција је иста као у шаху, а и 
стратешки принципи би требало да буду слични. Тако да велики шах, без обзира на 
минијатуруну играчку базу, по мојим критеријумима добија невероватних 6¼ од 8, што је 
далеко најбоље до сада. То је заиста изванредна игра и заслужује већу играност. 

 
 
  



Шоги 
 
А сада о шогију, онаквом каквог га 

тренутно играју милиони Јапанаца и 
неколико хиљада Западњака (овај 
податак се значајно променио у периоду 
од када је овај текст писан, и данас 
много више Западњака игра шоги, прим. 
прев.). Историје и традиције има у 
изобиљу и то је упоредиво са шахом. 
Проценат ремија (око 2% код 
професионалаца и 1% код аматера) је 
минималан (неки ће можда сматрати да је 
то премало). Предност играча који игра 
први је такође минимална (око 52:48%). 
Разноврсност игре је скоро идеална (десет 
врста фигура, укључујући промовисаног 
Ловца и Топа, наспрам шест врста у шаху). 
Важност познавања теорије отварања је 
велики проблем, скоро исто колико и у 
шаху, али су шансе за извлачење из лошег отварања боље у шогију, па ћу му дати ¼ 
(можда нам је потребан „Фишеров шоги“). Дужина партија је идеална. Рана интеракција је 
адекватна, мада мало мања него у шаху, па ћу овде дати ¾. Стратешки принципи су 
обимни, вероватно на нивоу шаха. Тако да шоги добија 7 од 8, што га чини јасним 
победником овог „такмичења“. 

 

Закључак 
 
Шоги није савршена игра. Неке критике наглашавају прилично арбитрарна кретања 

неких фигура, повремене ремије због непостојања доброг начина да се започне борба код 
неких отварања, врло неестетичну потребу да се победник „ћорсокак партије“ одређује 
бројањем поена (мало компликованије правило у шогију које неће бити објашњено из 
практичних разлога, прим. прев.) као и чињеницу да многе партије почињу тако што оба 
краља уђу у потпуно идентичне одбрамбене формације пре него што дође до било какве 
интеракције. Такође, многи сматрају да снага левог Анагума замка представља 
кварилачки фактор у шогију, јер се неко време чинило да је тај замак послао отварања 
„покретног Топа“ у историју, међутим, чини се да је недавни успех Фуџија и његовог анти-
Анагума система ставио велики знак питања на ту критику.  

Поред свих 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. 

 
Лери Кауфман 

  



У Београду тренутно постоји настојање да се организује први шоги клуб. Ако 

желите да научите да играте шоги и сами се уверите у трвдрње које је Кауфман изнео, 

пратите линк: http://www.facebook.com/pages/Shogi-Srbija/204380989660139 или 

потражите „Shogi Srbija“ на Фејсбуку и оставите поруку на зиду групе. 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, против рачунара или 

живих противника. 

Немања Новаковић 


