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Ба чыць мэ туБа чыць мэ ту

Ход ка нёмХод ка нём

Бе ла рус кія спарт сме-

ны чар го вы раз пра дэ-

ман стра ва лі сваё май-

стэр ства на су свет ных 

спа бор ніц твах па сё гі.

Гэ тым ра зам ві цэ-

чэм пі ё нам све ту і 

брон за вым пры зё рам 

чэм пі я на ту Еўро пы 

стаў 17-га до вы сту-

дэнт фа куль тэ та кам-

п'ю тар ных сіс тэм і 

се так БДУ ІР Ан тон 

СТАРЫКЕВІЧ. У тур-

ні ры пры ма лі ўдзел 

больш за сто най мац-

ней шых гуль цоў з роз-

ных кра ін, у тым лі ку 

з Аў стрыі, Гер ма ніі, 

Поль шчы, Ра сіі, ЗША, 

Фран цыі і Япо ніі.

Гэ тыя шах ма ты атры ма-

лі не ма лую па пу ляр насць у 

на шай кра і не, а бе ла рус кая 

шко ла сё гі ста ла най мац-

ней шай у Еў ро пе. У Япо ніі ж 

гуль ня ўжо даў но пе ра ста ла 

быць прос та хо бі ці спор там 

і пе ра тва ры ла ся ў са праўд-

ную рэ лі гію. Час та сё гі там 

вы ка рыс тоў ва юць за мест 

су моўя пе рад пра ца ўлад ка-

ван нем, та му што япон скія 

шах ма ты вы дат на па каз ва-

юць уз ро вень эру ды цыі ча-

ла ве ка. Каб да ве дац ца пра 

іх больш, мы па гу та ры лі з 

Ан то нам Ста ры ке ві чам і вы-

свет лі лі, што трэ ба для та го, 

каб стаць пра фе сі я на лам у 

гэ тай гуль ні, і чым жа сё гі 

ад роз ні ва ец ца ад тра ды-

цый ных шах мат.

На са май спра ве ад роз-

нен няў на шмат больш, чым 

па да бен стваў. На прык лад, 

дош ка ў япон скіх шах ма тах 

9х9 (у тра ды цый ных по ле 

8х8), усе фі гу ры плос кія, 

пя ці ву голь най фор мы і ад-

на го ко ле ру. Хоць па няц це 

«чор ныя» і «бе лыя» ўсё роў-

на ёсць, яно ад люст роў вае 

чар го васць хо ду, чор ныя ў 

сё гі хо дзяць пер шы мі. На 

драў ля ных до шчач ках на-

ма ля ва ныя іе рог лі фы, якія 

і па зна ча юць наз ву фі гу ры 

і яе маг чы мас ці. Так, ёсць 

ка роль, конь, пеш ка, лад дзя 

і слон, ад нак не ўсе яны хо-

дзяць гэ так жа, як у тра ды-

цый ных шах ма тах.

Ан тон па зна ё міў ся з сё гі ў 

ста ліч ным Па ла цы дзя цей і 

мо ла дзі ў 11-га до вым уз рос-

це і за ха піў ся гэ тай гуль нёй 

прак тыч на ад ра зу. Хоць, ус-

па мі нае ён сён ня, спа чат ку 

не асаб лі ва ду маў над ха-

да мі, не пра ліч ваў кам бі на-

цыі. «Больш ха це ла ся прос-

та па гу ляць і па гу та рыць з 

хлоп ца мі», — з усмеш кай 

ад зна чае ця пе раш ні ві цэ-

чэм пі ён. З тых ча соў мі ну ла 

шэсць га доў, за іх ён паспеў 

да сяг нуць чац вёр та га да на. 

У япон скіх шах ма тах імі вы-

мя ра ец ца май стэр ства гуль-

ца, са мы вы со кі дан у ама-

та раў — шос ты, але па куль 

яго ма юць толь кі япон цы, 

ні хто з еў ра пей цаў не змог 

да сяг нуць вы ні ку вы шэй за 

чац вёр ты.

— У Кра і не ўзы хо дзя ча-

га сон ца на ват не ве да юць 

пра іс на ван не кла січ ных 

шах мат, хут чэй за ўсё яны 

спы та юць: «А на шы што, 

не кла січ ныя?» — ка жа Ан-

тон. — Там сё гі на ву ча юць 

кож нае дзі ця, лі чыц ца, што 

гэ тая гуль ня раз ві вае ло гі ку 

і вель мі да па ма гае ў ма тэ-

ма тыч ных сфе рах. Шмат хто 

ў Япо ніі за хап ля ец ца сё гі, як 

хо бі, але так са ма там гэ тая 

гуль ня іс нуе як спорт, праў-

да, пра біц ца ў пра фе сі я на-

лы да во лі цяж ка. Для гэ та га 

трэ ба скон чыць спе цы яль-

ную шко лу па сё гі — сё ры-

кай. Каб ту ды тра піць, для 

па чат ку трэ ба здаць ус туп-

ны эк за мен: прэ тэн дэнт па-

каз вае, што ве дае тэ а рэ тыч-

ную ба зу. За тым прад' явіць 

рэ ка мен да цыю для на ву чан-

ня ад пра фе сій на га гуль ца і 

за пла ціць пяць ты сяч до ла-

раў. Ад нак па сту піць ту ды 

па ло ва спра вы: у шко ле раз 

у паў го да пра вод зяц ца тур-

ні ры для вуч няў, і, каб па-

спя хо ва яе скон чыць, трэ ба 

вый граць тры та кія тур ні ры 

і да сяг нуць тым са мым чац-

вёр та га да на. Усё гэ та трэ-

ба зра біць да 25 га доў. Тыя, 

хто ста но вяц ца пра фе сі я-

на ла мі, гу ля юць у тур ні рах 

вы ключ на з роў ны мі са бе і 

зма га юц ца за япон скія ты-

ту лы. Адзі ным ча ла ве кам з 

Еў ро пы, ка му ўда ло ся скон-

чыць гэ тую шко лу, з'яў ля ец-

ца дзяў чы на з Поль шчы.

Удзель ні чаць у чэм пі я на-

тах све ту і Еў ро пы па сё гі 

мо гуць толь кі ама та ры, кім 

і лі чац ца бе ла рус кія спарт-

сме ны. Аса цы я цыя сё гі Япо-

ніі ад праў ляе на гэ тыя між на-

род ныя тур ні ры па не каль кі 

сва іх пра фе сій ных гуль цоў, 

але толь кі для трэ ні ро вач-

ных пар тый. Ан тон Ста ры ке-

віч так са ма су стра каў ся з імі 

і на ват пе ра ма гаў. На зва ныя 

спа бор ніц твы з'яў ля юц ца са-

мы мі прэ стыж ны мі тур ні ра мі 

ся род ама та раў, та му сваю 

«брон зу» і «се раб ро» Ан тон 

ус пры няў з ра дас ны мі эмо-

цы я мі.

— На са май спра ве ў 

Бра ціс ла ву я ехаў з адзі най 

за да чай — не прай граць у 

пер шым ту ры, як гэ та бы ло 

два га ды за пар. Ха це ла ся 

прос та па ка заць свой уз ро-

вень гуль ні. Та му за да во ле-

ны вы ступ лен ня мі, хоць у 

іх і бы ла до ля шан ца ван ня. 

За дру гое мес ца на чэм пі я-

на це све ту атры маў ку бак, 

рос піс пра фе сі я на ла і ве ер 

з па жа дан ня мі ад пра фе сі я-

на лаў сё гі. Сум на, але боль-

шасць тур ні раў пра хо дзяць 

без гра шо вых пры зоў, з-за 

гэ та га мно гія сы хо дзяць, 

на прык лад, у кі тай скія шах-

ма ты, дзе кру цяц ца да во лі 

вя лі кія срод кі. У сё гі, на коль-

кі я ве даю, ёсць лі та раль на 

не каль кі спа бор ніц тваў, дзе 

іс нуе пры за вы фонд, адзін з 

іх — ка ляд ны тур нір у Кра ка-

ве, за пер шае мес ца мож на 

атры маць сім ва ліч ныя гро-

шы — до ла раў сто, — ад-

зна чае Ан тон.

Хло пец пе ра ка на ны, што 

бе ла рус кая шко ла сё гі са-

мая моц ная пас ля япон скай 

у све це.

— У нас многа тых, хто 

ву чыць дзя цей сё гі, та му 

пра цэс ідзе доб ра. Шмат 

вы дат ных гуль цоў так са ма 

скан цэнт ра ва ны ў Ні дэр лан-

дах, Ра сіі і Гер ма ніі. Вя лі кім 

на шым плю сам з'яў ля ец ца 

яшчэ і тое, што ў Бе ла ру сі 

пра во дзіц ца вялікая коль-

касць тур ні раў, спарт сме-

ны гу ля юць шмат пар тый, 

за кошт ча го па ды ма юць 

свой рэй тынг. У Еў ро пе ж 

спа бор ніц тваў ма ла, та му 

мно гія ма юць доб ры ўзро-

вень, але пры гэ тым не та кі 

вя лі кі рэй тынг. На огул, сё-

гі вель мі не прад ка заль ная 

гуль ня, тут дру гак лас нік мо-

жа пе ра маг чы пра фе са ра, 

вы нік у многім за ле жыць 

ад трэ ні ро вак. На прык лад, 

я на бі раў ся май стэр ства ме-

на ві та на прак ты цы, акра мя 

рэй тын га вых гу ляю трэ ні ро-

вач ныя мат чы, гэ та вель мі 

да па ма гае.

Сён ня ў Ан то на больш за 

ты ся чу рэй тын га вых пар тый. 

Аб сва іх на ступ ных жа дан-

нях і мэ тах хло пец ка жа з 

асця рож нас цю, не ха ва ю чы, 

што чэм пі я нат све ту — тур-

нір, які ўсё ж та кі ха це ла-

ся б вый граць. Так са ма ў 

яго най блі жэй шых за да чах 

спа бор ніц твы ў Пра зе.

— Пе ра мож ца атры мае 

бяс плат ную па езд ку ў Япо-

нію, та му мне вель мі ха це ла-

ся б пе ра маг чы там, — дзе-

ліц ца пла на мі Ан тон. — У гэ-

тай кра і не вель мі ка рыс на 

па бы ваць хоць бы ў пла не 

во пы ту спа бор ніц тваў з 

мяс цо вы мі гуль ца мі. І яшчэ 

адзін фак тар: у нас вель мі 

цяж ка да стаць тэ а рэ тыч ны 

ма тэ ры ял па сё гі, а ў Япо-

ніі гэ тыя кніж кі пра да юц ца 

лі та раль на на кож ным кро-

ку. Ду маю, узяў бы з са бой 

асоб ны ча ма дан для кніг.

У бу ду чы ні Ан тон Ста ры-

ке віч не збі ра ец ца кі даць 

сё гі, а ў пра фе сіі ба чыць 

ся бе ў ІT-сфе ры. За раз ён 

на ву ча ец ца на пер шым кур-

се БДУ ІР. Што да ты чыц ца 

воль на га ча су, то з-за ву чо-

бы і за хап лен ня япон скі мі 

шах ма та мі яго за ста ец ца не 

так шмат, але Ан тон лю біць 

пе шыя пра гул кі і пра гляд се-

ры я лаў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

За раз Мі ра сла ва БУЛ ГА-

КАВА — сту дэнт ка пер ша га 

кур са фа куль тэ та пры клад-

ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма-

ты кі БДУ спе цы яль нас ці 

«ін фар ма ты ка». За пля чы-

ма — на ву чан не ў гім на зіі 

№ 4 Мін ска, паз ней — у Лі цэі 

БДУ на фі зіч ным про фі лі. 

Сё ле та ў Венг рыі дзяў чы на 

за ва я ва ла брон за вы ме даль 

на VІІІ Між на род най алім пі я-

дзе па аст ра но міі і аст ра фі-

зі цы ся род школь ні каў.

— За ці каў ле насць аст ра но мі яй 

па ча ла ся з за ці каў ле нас ці фі зі кай. 

У вось мым кла се па пра сі ла баць-

коў, каб яны ад вя лі мя не да рэ пе-

ты та ра па гэ тым прад ме це, бо ў 

шко ле не атрым лі ва ла ся ра шаць 

не ка то рыя за да чы, — рас каз вае 

Мі ра сла ва. — На стаў нік Аляк сандр 

Зя зю ля за ах во ціў гэ тай на ву кай, 

я і не па да зра ва ла, на коль кі яна 

на блі жа ная да жыц ця. Ка лі б рэ пе-

ты тар не змог да вес ці зра зу ме лай 

мо вай, што та кое фі зі ка, хут чэй за 

ўсё, я не зай ма ла ся б ёй на да лей. 

Мно гае ад ра зу не атрым лі ва ла ся, 

да вя ло ся шмат пра ца ваць. У дзя-

вя тым кла се пай шла ў Лі цэй БДУ 

на пад рых тоў чыя кур сы, вель мі 

ха це ла апы нуц ца ў лі ку за лі ча ных 

на фі зіч ны про філь. Акра мя та го, 

зай ма ла ся са ма стой на. На ма ган-

ні ака за лі ся не да рэм ны мі, я ста ла 

лі цэ іст кай і бы ла вель мі гэ та му 

ра да.

У 11 кла се су раз моў ні ца па ча ла 

рых та вац ца да алім пі я ды па аст-

ра но міі і тра пі ла на між на род ны 

этап. Ці быў гэ та ім гнен ны сак рэт 

пос пе ху?

— Брон за вы ме даль на між на-

род най алім пі я дзе — вы нік сур'ёз-

най што дзён най пад рых тоў кі і май-

го жа дан ня пра дэ ман стра ваць 

ве ды ў тым, што мя не ці ка віць, — 

ка жа су раз моў ні ца. — Мне заў сё-

ды па да ба лі ся спа бор ніц твы, та му 

ха це ла ся па гля дзець на ўзро вень 

ін шых удзель ні каў і па раў наць яго 

с аса біс тым. Каб доб ра пад рых та-

вац ца, пад час ву чо бы звяр ну ла ся 

да цу доў на га вы клад чы ка Лі цэя 

БДУ — Вік та ра Ва сі ле ві ча Ма лы-

шчы ца. Лі чу, што вы нік, яко га я да-

бі ла ся сё ле та ў Венг рыі ў скла дзе 

бе ла рус кай ка ман ды, у боль шас ці 

яго за слу га. Да рэ чы, свае фа куль-

та ты вы пе да гог заў сё ды пра во дзіў 

па-бе ла рус ку.

Гэ тую ака ліч насць дзяў чы на 

не лі чыць не чым не звы чай ным, 

бо баць кі з дзя цін ства вы хоў ва лі 

яе толь кі па-бе ла рус ку, да ча ты-

рох га доў Мі ра сла ва не ве да ла 

ін шай мо вы. За раз у боль шас ці 

выпадкаў яна так са ма раз маў ляе 

на род най.

Згад ва ю чы між на род ны этап, 

дзяў чы на рас тлу ма чы ла, чым ён 

ад роз ні ваў ся ад па пя рэд ніх:

— Са май цяж кай ака за ла ся ра-

бо та з тэ ле ско пам, бо на рэс пуб-

лі кан скім уз роў ні ні я ка га аб ста ля-

ван ня не бы ло. На спа бор ніц твах 

у Венг рыі бы ло мно га не стан дарт-

ных і скла да ных за дач, а так са ма 

вя лі кая кан ку рэн цыя.

Аст ра но мія пры ваб лі вае Мі-

ра сла ву тым, што пры вы ву чэн ні 

на ву кі шмат пра цуе фан та зія. Лю-

бі мы раз дзел для дзяў чы ны — кас-

ма ло гія. Яна вы ву чае эва лю цыю 

на ша га Су све ту і ста ра ец ца даць 

ад ка зы на роз ныя пы тан ні: «з ча го 

ўсё па ча ло ся?», «што ча кае Су-

свет у бу ду чы ні?» і гэ так да лей.

У Мі ра сла вы ёсць ма лень кая 

ма ра — ства рыць свой ан лайн-

пла не та рый. У ім мож на бу дзе 

ўба чыць ня бес ную сфе ру з зор-

ка мі, пла не та мі і спа да рож ні ка мі, 

ка ме та мі і ме тэ о ра мі. Па куль што 

гэ та толь кі ідэя: не ха пае во пы ту, 

каб яе ажыц ця віць, але дзяў чы-

не ха це ла ся б рэа лі за ваць сваю 

за ду му.

— Ве даю, што та бе пра па ноў-

ва лі рых та ваць школь ні каў да 

алім пі я ды па аст ра но міі...

— Так, ад Лі цэя БДУ. Я і не су-

праць, але з-за ву чо бы ва ўні вер-

сі тэ це не ўпэў не ная, ці атры ма ец-

ца су мя шчаць гэ тыя за ня ткі. Ка лі 

што — з ра дас цю па спра бую ся бе 

ў но вай якас ці, ду маю, што зма гу 

ча мусь ці на ву чыць дзя цей, якія за-

хоп ле ныя аст ра но мі яй.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

ЯПОН СКІЯ, А ЯК РОД НЫЯ
Хло пец пе ра ка на ны, 
што бе ла рус кая шко ла 
сё гі са мая моц ная пас ля 
япон скай у све це.

МО ВА, ЗО РЫ, МА РА...

Мі ра сла ва з ка ман дай на між на род ным эта пе ў Венг рыі.


