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Беларуска-літвінскія шахматы — вытанча-
ны шлях уласным розумам аднавіць вяліка- 
княскае мінулае сваёй краіны.

Ажыўляючы рухамі фігураў блізкі-далёкі 
свет, філігранна крэслячы крокамі вершнікаў 
і ратнікаў абрысы думкі, вы адначасна фар-
муеце цікавае поле для стратэгічных і так-
тычных эксперыментаў. Мастацтва гульні 
незаўважна, але трывала і надоўга ўводзіць 
вас у прастору гістарычных каардынатаў. 
Чыстае хараство рэальнасці, дзе ўладарыць 
розум, вабіць шторазу з усё большым імпэ-
там аддавацца партыі. І хто ведае — маг-
чыма, не толькі шахматы будуць скарацца 
вашай волі, але часам і вы ўсёй сваёй асобаю 
— волі шахматаў. Вось тут — абяцаем! — і 
пачнецца самае цікавае…

БЕЛАРУСКА-
ЛІТВІНСКІЯ 
ШАХМАТЫ



КНЯЗЬ (A, A)
Паводле традыцыі, ад пачатку аглядае поле дзеяння 
з цэнтра першага ад краю радка. Выверанымі кро-
камі набліжаецца да ўлады.

Месца на полі: E1 — белыя; E9 — чорныя.

Ходзіць у любы бок (у тым ліку па дыяга-
налі) на адну клетку.

Князь можа займаць Трон і здзяйсняць 
ракіроўку.
/ Больш падрабязна пра Ракіроўку ніжэй.

ДОШКА
Памер дошкі — 9 х 9 клетак.

ФІГУРЫ
Трапляючы ў вялікае шахматнае княства, 
вы маеце справу агулам з 36 фігурамі — 18 
з аднаго боку і 18 з іншага.

Кожная фігура названая дзвюма літарамі — па 
адной з кожнай актуальнай графічнай сістэ-
мы, лацінкі й кірыліцы. / Напрыклад: Гетман (G, Г)



КНЯЖЫЧ (K, К)
Становіцца леваруч ад Князя. Улады за таго мае менш, 
а вось свабоды самавызначэння, як і належыць, — больш. 
Хітруе, інтрыгуе і адначасна зацята бароніць свайго 
ўладара — бадай, самая шматгранная асоба ў гульні.

Месца на полі: D1 — белыя; F9 — чорныя.

Ходзіць у любы бок (у тым ліку па дыяга-
налі) на адну або дзве клеткі.

Можа займаць Трон і пераскокваць праз яго.

ГЕТМАН (G, Г)
Знаходзіцца праваруч ад Князя. На полі пачуваецца 
ўпэўнена і вольна, можа кіраваць войскам з кожнай 
вызначанай вамі (або Князем) кропкі.

Месца на полі: F1 — белыя; D9 — чорныя.

Ходзіць у любы бок (у тым ліку па дыяга-
налі) і на любую адлегласць.

ГАРМАТА (M, М)
Напярэдадні бою знаходзіцца справа ад левай Лад-
дзі або Гетмана. Моцнымі ды трапнымі стрэламі 
няўхільна аддаляе суперніка ад Трона, скаланаючы 
паветра выбухамі пораху.

Месца на полі: B1, G1 — белыя; C9, H9 — чорныя.

Зрушваецца па дыяганалі у любы бок на 
любую адлегласць.



ВЕРШНІК (V, В)
Грыміць срэбнаю збруяй злева ад Княжыча або правай 
Ладдзі. Наводзіць жах на войска суперніка, праносячыся 
па-над ім. Гонар і крылы княства.

Месца на полі: C1, H1 — белыя; B9, G9 — 
чорныя.

Ходзіць фігурамі « », « », « », « », « », 
« », « », « » у любым кірунку (на дзве 
клеткі у адзін бок і на адну клетку перпен-
дыкулярна першапачатковай лініі руху).

ЛАДДЗЯ / ВЕЖА (L, Л)
Чакае свайго часу ў порце — адным з кутоў дошкі. Без 
выхаду да мора перабудоўваецца ў ахоўную Вежу. Да-
памагае Князю падчас Ракіроўкі.

Месца на полі: A1, I1 — белыя; A9, I9 — 
чорныя.

Перасоўваецца наўпрост у любы бок на 
любую адлегласць.

РАТНІК (r, р)
Стаіць ува ўзброеным шэрагу, сфармаваным перад 
іншымі змагарамі. Абачліва, але настойліва крочыць 
ў напроўставым кірунку.

Месца на полі: шэраг № 2 — белыя, № 8 — 
чорныя.



Ходзіць на адну клетку наперад. Можа 
«пераскокваць» праз дзве клеткі, калі 
дагэтуль яшчэ не хадзіў. Атакуе на адну 
клетку па дыяганалі.

Дасягаючы апошняе клеткі па верты-
калі, можа пераўвасобіцца ў любую фігу-
ру, якой няма на полі.
/ Калі Ратнік дасягнуў апошняй клеткі, а ўсе 
астатнія фігуры яшчэ на полі, ён можа здзейсні-
ць ператварэнне пазней — тады, калі нейкая фі-
гура пакіне войска. Ход ягонага пераўвасаблення 
трэба лічыць асобным ходам.

ТРОН
Цэнтральная клетка поля (E5).

Права займаць Трон — права Князя або 
Княжыча. Урачыстае ўзыходжанне супра-
ваджае гучны вокліч — «Трон!». Калі Трон — 
бітае поле, падымацца на яго нельга.
/ Бітае поле — клетка поля, куды можа пахадзіць фі-
гура суперніка, атакуючы фігуру з вашага войска.

Наступ на заняты трон 
называецца «Рокаш». 
Пасля абвяшчэння ро-
кашу фігура, якая мес-
ціцца на Троне, мусіць 
з яго сысці.  Любая ін-
шая фігура можа аба-
раніць яе ад нападу.

Толькі Княжыч можа 
пераступаць праз 
Трон, адстойваючы 
свае правы на ўладу. На Трон нельга ста-
навіцца ніводнай фігуры, акрамя Князя і 
Княжыча. Астатнія фігуры «пераскокваць» 
праз Трон не маюць права.

Чорны Князь заняў Трон. 
Белы Гетман абвяшчае яму 
Рокаш, але чорны Ратнік 
абараняе свайго Князя.



СВОЕАСАБЛІВАСЦІ
Калі Князь пакідае поле, новым князем 
робіцца Княжыч. Абавязковая «каранацыя» —  
асобны ход гульні.

РАКІРОЎКА
Падвойны ход Князя і Ладдзі, што дагэтуль 
не рабілі ніякіх крокаў, чакаючы адпаведна-
га моманту. Між імі не мусіць быць іншых 
фігураў і бітых палёў.

Кароткая ракіроўка: 2 княскія крокі да Ладдзі.

Доўгая ракіроўка: 3 княскія крокі да Ладдзі.

Механіка ракіроўкі:

 ▪ Князь робіць 2 або 
3 крокі да Ладдзі;

 ▪ Ладдзя пераплы-
вае на суседнюю з 
князем пазіцыю па 
іншы ад яго бок.

ПАЛАЦ
Квадрат 5 х 5 клетак у цэнтры гульнявога 
поля (с7 : g7).

Пасярод Палаца месціцца Трон. Найбольш 
важныя падзеі па захопу ды ўтрыманню 
ўлады адбываюцца ў Палацы. 

Права на Трон можа 
перайсці да Княжыча 
толькі тады, калі яго 
падтрымлівае Князь: 
вопытны ўладар мусі-
ць стаяць не далей як 
за два крокі ад цэнтра 
Палаца.

Прыклад падтрымкі Князем 
Княжыча ў праве на Трон.

Прыклад доўгай ракіроўкі.



КАНЕЦ ГУЛЬНІ
Калі ваш Княжыч у гуль-
ні не ўдзельнічае і ёсць 
пагроза таго, што на-
ступным ходам могуць 
скінуць з поля вашага 
Князя, абвяшчаецца 
Шах.

Калі вам абвясцілі 
Шах, а абставіны не 
дазваляюць уратава-
ць Князя (нельга зра-
біць аніводнага ходу, 
які б палепшыў ста-
новішча вашага ўла-
дара), абвяшчаецца 
Мат.

Калі вы маеце пра-
ва зрабіць ход, але не 
можаце гэтым правам 
скарыстацца, бо ўсе 
вашыя фігуры паз-
баўленыя магчымас-
ці зрушваць з месца 
паводле правілаў, аб-
вяшчаецца Пат.

ПЕРАМОГА
Перамога абвяшчаецца воклічам «Трон 
мой!» і адпавядае хаця б аднаму з наступ-
ных пунктаў:

 ▪ Князь або Княжыч 
упэўнена ўтры-
маўся на Троне 
цягам аднаго ходу, 
уражаны супернік 
не насмеліўся аб-
вясціць Рокаш;

Прыклад сітуацыі «Мат». 
«Мат» і «Шах» магчымыя 
толькі пры адсутнасці фі-
гуры Княжыча на полі.

Прыклад сітуацыі «Шах».

Прыклад сітуацыі «Пат» 
для чорных фігур.

Прыклад перамогі шляхам 
утрымання Князя на Троне.



 ▪ вы абвясцілі суперніку Мат;

 ▪ адзін з гульцоў прызнае паразу;

 ▪ час адведзены на партыю сыходзіць.

НІЧЫЯ
 ▪ абодва бакі згодныя спыніць змаганне;

 ▪ аднолькавая пазіцыя бязлітасна-бессэн-
соўна фармуецца трэці раз запар;

 ▪ праз 50 хадоў без узяцця фігураў усе разу-
меюць — сюрпрызаў не будзе;

 ▪ нехта з гульцоў трапляе ў Пат.

ВЫНІК

 ▪ узыходжанне на Трон, прызнанне паразы, 
сканчэнне часу — 2 балы пераможцу;

 ▪ мат — 1 бал;

 ▪ параза — 0 балаў;

 ▪ нічыя — па 0,5 бала кожнаму войску.

ТЫПЫ ПАРТЫЯЎ
 ▪ буліт (у кожнага з гульцоў ад 1 да 5 хвілінаў 

на ўсе хады);

 ▪ бліц (5–15 хвілін на ўсё);

 ▪ рапід (доўжыцца ад 15 хвілін да гадзіны);

 ▪ класічная (трывае 13 гадзін);

 ▪ вольная (пазачасавая).



ЗАПІС ПАРТЫІ / НАТАЦЫЯ
Запіс люструе:

 ▪ код фігуры;

 ▪ поўны шлях фігуры (адкуль выйшла — 
дакуль дайшла);

 ▪ код выніку ходу.

Ракіроўка: кароткая — О-О, доўгая — О-О-О.
Ператварэнне Ратніка фіксуецца ў дужках 
кодам вернутай на поле фігуры.
Пры каранацыі адзначаецца клетка поля, дзе 
стаяў Княжыч.

Коды вынікаў ходу:

 ▪ Трон мой (#);

 ▪ Трон (+);

 ▪ Рокаш (-);

 ▪ Мат (х);

 ▪ Шах (*);

 ▪ нічыя не праз згоду на нічыю (~);

 ▪ скончыўся адведзены час (=);

 ▪ Каранацыя (^).





BELARUSIAN
AND LITVIN 
CHESS 

ENGLISH



KNIAŹ (A, A)
Traditionally, at the beginning Kniaź sweeps the field from 
the center of the first row. By calibrated steps he moves to 
the power.

Place: E1 — for white; E9 — for black.

Kniaź can move one square in any direction 
(including diagonal one).

Kniaź can occupy the throne and perform 
castling.
/ More information about castling can be found below on 
page 7

BOARD
The size of the board is 9 х 9

CHESS PIECES
Entering the great chess duchy, you will face a 
total of 36 pieces — 18 for each player.

Each piece is abbreviated using two letters — one 
for each current graphic system, Latin and Cyrillic 
alphabet, respectively.
/ For example: Hetman (G, Г)



KNIAŽYČ (K, К)
Kniažyč is placed to the left of Kniaź. He has less pow-
er but more freedom of self-expression than Kniaź, as is 
right and proper. He dodges, plots and at the same time 
persistently protects his sovereign — he is probably the 
most multifaceted piece in the game.

Place: D1 — for white; F9 — for black.

Kniažyč can move one or two squares in any 
direction (including diagonal one).

Kniažyč can occupy the throne and leap 
over it.

HETMAN (G, Г)
Hetman examines chess horizon to the right of Kniaź. He 
feels very confident and free on the board and can direct the 
troops from any square determined by you (or by Kniaź).

Place: F1 — for white; D9 — for black.

Hetman can move any number of squares in 
any direction (including diagonal one).

HARMATA (M, М)
On the eve of the battle, Harmata (a cannon) is placed 
to the right of the left Laddzia or Hetman. Using heavy 
and tidy shots, Harmata persistently moves the opponent 
away from the Throne shaking the air with gunpowder.

Place: B1, G1 — for white; C9, H9 — for black.

Harmata moves any number of squares in 
any diagonal direction.



VIERŠNIK (V, В)
Vieršnik (a horse rider) rattles his silver harness to the 
left of the Kniažyč or to the right of Laddzia. He scares the 
opponent’s troops while leaping over them. Vieršnik is honor 
and wings of the duchy.

Place: C1, H1 — for white; B9, G9 — for 
black.

The move of the Vieršnik forms letters « »,
« », « », « », « », « », « », « ». The 
Vieršnik can go move in any direction 
(two squares one way and one square 
perpendicular to that direction).

LADDZIA / VIEŽA (L, Л)
Laddzia (a vessel) waits for its time in a port — one of the 
board corners. It has no access to rivers and seas, that’s 
why it rebuilds into Vieža (a tower) when comes into play. 
Laddzia helps Kniaź when castling occurs.

Place: A1, I1 — for white; A9, I9 — for black.

It can move any number of squares in 
horizontal and vertical directions.

RATNIK (r, р)
Ratnik starts to move from a row of his friends being 
formed like a firewall beside other fighters. Carefully but 
persistently he goes straight ahead.

Place: row No. 2 — for white, row No. 8 — 
for black.



Ratnik moves one square forward. This 
duchy freedom activist can leap over two 
squares unless it has already moved. Ratnik 
captures the other side piece one square 
diagonally.

If Ratnik reaches the last vertical square, 
it can be promoted to any piece which is 
absent from on the board.

/ If Ratnik reaches the last vertical square but all other 
pieces are on the board, he can turn into another 
piece later, when some piece leaves the battlefield. 
The promotion move is considered a separate move.

THRONE
The central square of the field (E5).

Kniaź and Kniažyč have the right to occupy the 
Throne. The solemn ceremony is accompanied 
with the loud exclamation — “Throne!”. If the 
Throne is attacked by the other side piece, the 
ascent to it is forbidden.
/ A square on the board where the other side piece can 
move to to attack your piece.

The attack directed to 
the occupied Throne is 
called “rokaš”. As soon 
as rokaš is announced, 
the piece on the Throne 
has to leave it. Any 
other piece can protect 
it from attack.

Only Kniažyč can 
leap over the Throne 
protecting the rights to power. The Throne can 
be occupied by Kniaź and Kniažyč only.

Other pieces have no right to leap over the 
Throne.

Black King has occupied 
the Throne. white Hetman 
announces rokaš but black 
Ratnik  protects his King.



THE PALACE
The 5 x 5 square in the middle of the board (c3 
: g7).

In the middle of the Palace stands the Throne. 
The walls of imaginary for you and real for 
chess heroes building become witnesses of the 
fight for the right to rule the state. Honestly.

The right to occupy 
the Throne can move 
to Kniažyč when Kniaź 
stands by his side only. 
Experienced ruler must 
be nearby, no farther 
than two squares from 
the center.

PECULIARITIES
When Kniaź leaves the board, Kniažyč becomes 
new Kniaź. The obligatory “Coronation” is a 
separate move in the game.

CASTLING
A double move of Kniaź and Laddzia which 
have previously made no moves and have 
waited for the appropriate moment. There 
must be no pieces between them and they may 
not pass through squares that are under attack 
by enemy pieces.

Short castling: two Kniaź’s moves to Laddzia.

Long castling: three Kniaź’s moves to Laddzia.

Castling consists of the following:

 ▪ Kniaź moves two or three squares toward 
Laddzia;

Kniaź supports Kniažyč in the 
right for the Throne.



 ▪ Laddzia is placed 
on the square next 
to Kniaź, on the 
other side of Kniaź.

END OF THE GAME
If your Kniažyč was 
taken away from the 
game and there is a 
threat that during the 
next move of your 
opponent the same may 
happen to your Kniaź, 
check is announced.

If you are checked 
and there is no way 
to save the Kniaź 
(there are no moves to 
improve the sovereign’s 
situation), checkmate 
is announced.

If you have the right 
to make a move but 
have no legal moves 
because all pieces 
cannot move according 
to the rules, stalemate 
is announced.

VICTORY
The victory is marked by exclamation “The 
Throne is mine!” and meets at least one of the 
following points:

 ▪ the player’s Kniaź or Kniažyč has kept the 
throne for one move and the impressed 

Example of a long castling.

Example of a mate. A check 
and a mate are possible only 
if there is no Kniažyč on the 
board.

Example of a check.

Example of a stalemate for
the black pieces.



opponent has not 
dared to announce 
“Rokaš”;

 ▪ you have checkmated 
your opponent;

 ▪ one of the players has laid down the arm;

 ▪ the time for the game is up.

DRAW
 ▪ both players have agreed to a draw;

 ▪ there has been senseless threefold 
repetition of a position;

 ▪ after 50 moves everyone understands that 
there will be no surprises;

 ▪ one of the players has been stalemated.

RESULT
 ▪ throne occupation, resignation, running out 

of time — 2 points to the winner;

 ▪ checkmate — 1 point;

 ▪ loss — 0 points;

 ▪ draw — 0.5 points to each player.

TYPES OF GAMES
 ▪ bullet game (each player has from 1 to 5 

minutes for all moves);

 ▪ blitz game (5–15 minutes for all);

 ▪ rapid game (lasts from 15 minutes to 1 hour);

 ▪ classic game (lasts for 13 hours);

 ▪ no time control (unlimited time).

Example of a victory by keeping
Kniaź on the Throne.



RECORDING THE GAME / NOTATION
Notation reflects the following:

 ▪ Abbreviation of the piece;

 ▪ Complete piece’s move (the square it left 
and the square it reached);

 ▪ The result of the move.

Castling: short one — О-О, long one — О-О-О.
Promotion of Ratnik is indicated by brackets 
with the code of the piece which returned to 
the board. 
The coronation is recorded marking the square 
where Kniažyč was located.

The results of the move:

 ▪ The Throne is mine (#);

 ▪ Throne (+);

 ▪ Rokaš (-);

 ▪ Checkmate (х);

 ▪ Check (*);

 ▪ Draw not by agreement (~);

 ▪ Running out of time (=);

 ▪ Coronation (^).



ПРА АЎТАРАЎ
Беларуска-літвінскія шахматы — гульня, 
падобная да класічных шахматаў фігурамі, 
але адрозная ў сваёй стратэгіі ды тактыцы. 
Правілы гульні вынаходзілі і ўдасканальвалі 
беларусы Алесь Астроўскі і Мікалай Тамашэ-
віч з 1999 і да 2020 года.

Праект «Беларуска-літвінскія шахматы» 
распрацавала і рэалізавала кампанія PRAS.

Набор, што вы трымаеце ў руках, пабачыў 
свет пры фінансавай падтрымцы маёнтка 
«Падароск» і Паўла Бераговіча.

ABOUT US
Belarusian and Litvin chess is a game which is 
similar to classic chess in terms of pieces but at 
the same time different in terms of its strategy 
and tactics. The rules of the game were being 
drafted and improved by Belarusians Alieś 
Astroŭski and Mikalaj Tamaševič from 1999 till 
2020.

«Belarusian and Litvin chess» project was 
developed and implemented by PRAS company.

The set you are now holding was brought to life 
with financial support from Manor Padarosk 
and Paviel Bierahovič.

PCHESS.BY                    PRAS.BY






