
Шијангчи и џанги (кинески и корејски шах) 
 

Кинеска и корејска варијанта шаха се по много чему разликују 
од осталих плодова еволуције чатуранге. Уз шоги, то су једине игре из 
шаховске породице које уместо извајаних фигура користе специфично 
обликоване дрвене плочице на којима су, кинеским знацима, написана 
имена фигура које те плочице представљају. Осим тога, фигуре се не 
постављају на поља, већ на пресеке линија, попут камења у гоу. Играју 
се на таблама 10х9 пресека, а кретање Краља и Саветника је 
ограничено на тзв. Тврђаву, која представља простор од 3х3 тачке у 
почетна два реда и средишњим колонама. Због свега овога можемо 

слободно рећи да, када би неко покушао да 
дизајнира гарнитуре ових игара са јединим циљем 

да западњаке лиши жеље да их науче, тешко да би могао да унапреди постојећи дизајн. 
Међутим, специфичности се ту не завршавају. Скакачи у ове две игре не могу прескакати 
фигуре које им се налазе директно на путу (кретање скакача се третира као једно поље напред, 
па једно поље дијагонално).  

 Иако игре на први поглед изгледају идентично, постоје 
значајне разлике међу њима. Шијангчи поседује тзв. Реку која дели 
таблу хоризонтално на једнаке делове и коју Слонови не смеју да 
пређу. Слонови се крећу исто као претеча модерног Ловца из 
шатранџа – по два поља дијагонално, али без могућности 
прескакања фигура. Пешаци, након преласка Реке, добијају 
додатну могућност кретања једног поља лево или десно. Такође, 
фигура под називом Катапулт се креће као шаховски Топ али 
противничку фигуру може узети само прескакањем неке друге 
фигуре. Постоји и фигура попут шаховског Топа, која се овде зове 
Кочија. Због броја становника Кине, шијангчи је најигранија 
шаховска варијанта на свету, а поседује и значајну 
интернационалну играчку базу. У Кини се игра на високом нивоу и 
коегзистира са запаним шахом. 

  Џанги, с друге стране поседује нешто другачија 
правила. Пешаци од почетка имају додатну могућност 
кретања лево и десно, а Катапулт овде мора прескочити 
фигуру да би се уопште кретао. Слонови поседују уникатну 
кретњу у свету шаховских варијанти: једно поље напред па 
два поља дијагонално, као продужена кретња Скакача и 
такође немају могућност прескакања фигура које су им на 
путу. Занимљиво је и то да у овој игри играчи имају право да 
прескоче потез уколико то желе. У Кореји се Џанги сматра за 
коцкарску игру и ужива много мању популарност од гоа. 

Шијангчи – почетна позиција 

Џанги – почетна позиција 

Кретња Скакача – поља 

„Х“ су недоступна 

Кретња Катапулта 

Џанги – кретња Слона 



 
За разлику од шогија, у ове две игре нема коришћења узетих противничких фигура, па је 

логично да, као и у шаху, стране буду различитих боја. Стога је дизајнирање „шахоликих“ 
гарнитура за ове игре много лакше изводљиво него што је то случај код шогија. Дизјан таквих 
гарнитура варира од простог приказивања шаховских симбола уместо кинеских знака на 
традиционалним фигурама, до коришћења шаховских фигура типа Стаунтон (које су стандард у 
западном шаху) и табле са црно-белим пољима. 

 
Немања Новаковић 

У следећем наставку „Шатар (монголски шах) и го“ 
 

Шијангчи гарнитура са највишим степеном 

сличности шаховској гарнитури – сваки пресек са 

традиционалне табле је овде замењен пољем. 

Саветници и Катапулти су представљњни 

фигурама какве не постоје у шаху 

Стаунтон фигуре на традиционалној шијангчи табли, 

постављене на пресеке линија. Катапулти и Слонови 

су представљњни облицима који не постоје у шаху 


