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ЛЕГЕНДА ЗА ШАХОТ

Шахот е една од најстарите и најубавите игри која ја измислил човекот.
Неговата историја е стара околу 2000 години, а првите партии шах се
одиграни во Индија. Шахот всушност претставувал борбен распоред на
две индијски војски, секоја од кои била составена од борбени коли (денеш-
ните топови), слонови (денешните ловци), коњи, пешаци, крал и војско-
водец (денешната кралица).

За настанувањето на шахот постојат повеќе легенди, од кои најубава е
приказната за мудрецот Сети и младиот индиски крал, кој бил многу
арогантен и лошо се однесувал кон останатите. За да го подучи кралот
како подобро да војува и да владее, мудрецот ја измислил играта шах и на
кралот му покажал како и најслабата фигура, пешакот, може да биде
клучна за резултатот од битката на 64 полиња и да донесе победа. Кралот
брзо научил да ги движи фигурите, ги научил правилата на играта и бил
воодушевен од играта. Затоа на Сети му понудил награда која самиот
мудрец ќе ја избере. По кратко размислување Сети му рекол на кралот:

- Дај ми толку зрна пченица колку што
ќе се добие кога на првото поле ќе се ста-
ви 1 зрно пченица, на второто поле 2 зрна
пченица, на третото 4 зрна пченица итн. на
секое следно поле двојно повеќе отколку
на претходното, се до последното шеесет
и четврото поле (вид цртеж).

Прво кралот помислил дека мудрецот
се шегува, кога за толку голема работа
бара ваква скромна награда, па им рекол
на своите слуги да пресметаат колку зрна
пченица треба да му се дадат на Сети, да ги избројат зрната пченица и
дополнително да му дадат уште една вреќа пченица. Набрзо слугите
пресметале дека на Сети треба да му се дадат
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зрна пченица. Тие се вратиле кај кралот и му соопштиле дека дури и да
има сто пати повеќе пченица од таа што е во кралските силоси, не е
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доволно да се исплати наградата на Сети (всушност се работи за 150 го-
дишен денешен род на пченица, за чие сместување е потребен силос со ос-
нова квадрат со должина на страна 180 метри и висина еднаква на расто-

јанието од Земјата до Месечината, бидејќи се знае дека 31 dm пче-ница
содржи околу 1500 зрна пченица. Кралот се замислил и за да си достои на
зборот го повикал Сети и му рекол:

- Почитуван Сети, јас не сакам од наградата да ти недостасува ниту
едно зрно пченица, па затоа заедно со моите слуги ќе ја преброиш пче-
ницата од твојата награда.

Сети, задоволен од мудроста на кралот се насмеал и му рекол дека тој ја
постигнал целта, а наградата е најмалку важна. Но, зошто Сети воошто не
се обидел да се пребројат зрната од неговата награда. Имено, тој знаел
дека ако се брои по едно зрно во секунда, тогаш за една година може да се
избројат 60 60 24 365 31536000    зрна пченица, па затоа за да се пребро-
јат сите зрна од наградата потребни се приближно 584 942 417 355 години,
што е многу повеќе од еден човечки живот.
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