
Ситујин и макрук (бурмански и тајландски шах) 
 

На еволутивном путу од чатуранге до шогија, постоји низ различитих варијанти. То је 
потпуно природно и логично с обзором да еволуција било чега никада нема само један правац. 
Прве две варијанте које ћу описати су ситујин (бурмански шах) и макрук (тајландски шах).  

Сматра се да је Ситујин 
директни потомак чатуранге. Игра 
се на табли величине 8х8 поља и 
поседује исти број фигура. Игра 
почиње тако што се пешаци прво 
поставе на трећи и четврти ред (за 
белог) односно на пети и шести 
ред (за црног). Остатак фигура се 
онда поставља по жељи играча. 
Промоција Пешака се врши на 
најдужим дијагоналама које су 
означене линијом. Занимљиво је 
то да се Пешак једино може 

промовисати у Генерала (Дама у шаху) уколико је он већ био узет, што 
значи да оба играча не могу имати више од једног Генерала на табли. 
Разлике у односу на западни шах када је кретање фигура у питању јесу 
кретање Генерала који се креће по једно поље дијагонално, и Слона 
(Ловац у шаху) који се може кретати по једно поље дијагонално плус 
једно поље напред. Сматра се да ова кретња представља слонове ноге и 
сурлу и идентична је кретњи Сребрног Генерала у шогију. Још једно 
значајно правило јесте да потези који доводе до пат позиције нису 
дозвољени и да играч мора одиграти неки други потез. Ситујин је данас 
потиснут од стране западног шаха, и углавном је популаран у северо-
западном делу Бурме.  

Тајландски макрук је с друге стране успео да 
задржи популарност на Тајланду и игра се на прилично 
високом нивоу. У њему се опробао и велемајстор 
Владимир Крамник који је изјавио да је макрук стратешки 
јачи од западног шаха и да га је потребно играти јако 
прецизно, попут завршница у шаху. Величина табле, као и 
број и кретање фигура су потпуно идентични као и у 
ситујину, међутим почетна поставка много више личи на 
западни шах, с том разликом да се Пешаци постављају на 
трећи односно шести ред. Такође, за промоцију Пешака се 
користе три последња реда. Ове особине, укључујући и 
специфично кретање слона, га чине наизглед прилично 
сличним јапанском шогију. Оно што макрук значајно 
разликује од осталих варијанти шаха јесу изузетно 
компликовани услови под којима се ремизира. Поред 
начина ремизирања на који смо навикли у западном шаху, 
постоји и низ других правила која укључују бројање 

могућих потеза и фигура на табли. Због тога се јако велики број партија завршава ремијем.  
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