
Шатар (монголски шах) и го 

Шатар, монголски шах, је најсличнија 

игра западном шаху од свих до сада описаних. 

Једина фигура која се разликује од шаховских 

јесте Берс (Дама у шаху) који може да се креће 

као Топ, уз могућност кретања по једног поља 

дијагонално. То кретање је идентично Змају 

(промовисаном Топу) у шогију. Правило код 

отварања јесте да се, шаховском нотацијом 

речено, мора одиграти 1. Д4, Д5. Занимљиво је 

то да се, приликом матирања противничког краља, мора дати шах Дамом, Топом или Скакачем, у 

последњем потезу или током секвенце шахова. Ако се 

то не уради, партија се завршава ремијем. Такође, мат 

Скакачем представља реми. Шатар у Монголији 

представља породичну традицију. Чест је случај да су 

гарнитуре, које су ручно израђене и углавном уникатне 

по дизајну, породично наслеђе. Све фигуре 

представљају детаљно вајане скулптуре људи и 

животиња и често нису различитих боја, већ се на 

основу тога како су усмерене разликују од 

противничких. У Монголији се некада сматрало да онај 

ко игра шатар остварује вечни живот. 

Го, с друге стране јесте игра која не припада 

шаховској породици, али представља најпопуларнију 

азијску стратешку игру на свету. Настала је у Кини и 

стара је преко три хиљаде година. Игра се тако што играчи наизменично спуштају црно и бело 

камење на пресеке линија, на табли величине 19х19 пресека. Након спуштања, камење се не 

може кретати, а противник га може заробити тако што га опколи својим камењем и тада се оно 

склања са табле. Побеђује играч који освоји више територије. Правила ове игре су прилично 

једноставна, али због јако велике табле постоји огроман број варијанти. Управо због тога, рачунар 

по снази још увек није ни близу професионалних го играча. У Србији се го игра већ дуго, а Српски 

играчи остварују значајне успехе на европским и светским такмичењима. 

Немања Новаковић 

У следећем наставку „Лери Кауфман – поређење разних шаховских варијанти“ 

 

Традиционалне шатар фигуре. С лева на десно: Пешак, 

Топ, Скакач, Ловац, Берс и Краљ 

Модерна шатар гарнитура – утицај западног 

шаха је очигледан: табла има црно-бела поља 

што није традиционални дизајн, и Берс је 

представљен као жена, попут Даме у шаху, 

уместо као леопард 


