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УВОД
ТАЈНЕ ЗАГОНЕТАЊА И ОДГОНЕТАЊА
„Треба одмах да разјаснимо и објаснимо да је загонеташтво (енигматика уопште) културна делатност и да загонетачке креације спадају у
посебну грану уметности“.
„Енигматика је као средство разоноде са просветно-васпитном сврхом захватила цели свет“.
„Мало се зна да је још у 19.ом веку Ђорђе Натошевић (педагог, предавач, школски инспектор) био пропагатор увођења загонетки у школски
учитељски рад. Јер загонетка је од највеће користи за децу. Загонетка
развија ум код деце, деци нема лепшег средства за вежбање у мишљењу
од решавања загонетака. Добра загонетка јача вољу и стрпљивост,
вежба се меморија и домишљатост, при чему до потпуног изражаја долази познато поучно правило: „Нека се учење спроводи у игри. Човек није
нигде комплетан – сем у игри“, рекао је немачки песник Шилер. Како је,
без сумње, енигматика игра речи, онда је јасно да су то ствараоци једне
врсте умне забаве, мисаоно-интелектуалне игре којом се проверава
интелигенција, домишљатост, инвентивност и оштроумност. Зато, вратимо загонетање у школске клупе, узор живота, a живот је пун изненађења и недоречености. И сам човек је себи загонетка. А чаробна реч која
откључава тајну налази се у главама свих нас!„
(из књига „Енигматски записи“ М.Пауновића и
„Лексикон српских енигмата“ М.Лазаревића и Ј.Вуковића)

Загонеткама се људи баве од најстаријих времена, желећи да покажу своје знање и оштроумност. И на нашим просторима загонетање
има дубоку традицију. Прве старе загонетке у једном српском рукопису
из 17.ог века открио је Ђура Даничић, а са појавом Христифора Жефаровића (прва половина 18.века) у српским песничким књигама уграђивани
су и одређени елементи енигматике.
У својим листовима и часописима Јован Јовановић Змај је неговао
и пропагирао разне врсте загонетки. Као издавач и уредник више из-

~5~

дања, неговао је и редовно доносио разне врсте загонетки под заједничким називом „Даштања“. Овај часопис за децу и младе доносио је загонетке подељене по тежини: „за млађе“ и „за старије“. С обзиром на време
у коме је стварао, квалитет објављиваних загонетака био је на високом
нивоу, а неговане су загонетке: ребус, аритмогриф, коњићев скок, магични лик, анаграм, испуњаљка, народна загонетка, загонетна питалица,
рачунски задатак. Поред Змаја и Вука Караџића, највише народних умотворина на тему загонетки прикупио је Стојан Новаковић који је 1877.године објавио највећу збирку.
Ево шта о овој теми пише и Исидора Секулић: „Да ли сте довољно
размишљали о чудовишности, о чуду, о величанству језика? Развијен језик, то је биће и крв народа, то је максимала онога што једна култура
оставља и даје. Све што један народ има и зна, стављено је у списак и
категорисано у језику...“

Овај буквар написан је за оне од 7 до 77, па и више од 77 година.
За оне који тек улазе у свет загонетки, за оне који понешто знају, а нарочито за оне који су дубоко закорачили у све тајне загонеташтва и одгонеташтва. У сваком случају, може свима бити од користи.

ЕНИГМАТИКА – ГИМНАСТИКА УМА
Енигматика није само забава и разбибрига. Енигматика је гимнастика ума и стваралачка игра духа. Она служи за стицање нових знања,
али и за проверу већ наученог.
Реч енигма значи загонетка. Постоје више од хиљаду врста и подврста најразличитијих загонетки. Занимљиво је да се свакодневно појављују сасвим нове врсте мозгалица.
Најпопуларнија врста енигматских загонетки су укрштене речи.
Прве укрштене речи саставио је Британац Артур Вин. Објавио их је 21.децембра 1913. у забавном додатку њујоршког недељника World. У Србији
је прва укрштеница, чији је аутор био Браца Алексијевић, објављена
18.марта 1925.године у Илустрованом листу.
Многи људи уживају док решавају најразличитије мозгалице, али
има и оних који воле да их стварају. Постоје енигмате који састављају
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укрштене речи или остале мрежасте загонетке, док је другима специјалност постављање загонетки чија се решења добијају преметањем слова.
Свако од нас може да састави свој ауторски енигматски задатак. Није
толико тешко колико се чини на почетку. Ако желите да саставите магични квадрат у коме се све речи читају подједнако и водоравно, и
усправно, покушајте прво са квадратом 4х4, саставите их неколико, а
онда покушајте и са 5х5. Ко зна, можда једног дана успете да саставите
и магични квадрат 7х7 који представља изазов и за веште енигмате. Уосталом, правило и јесте да се крене од једноставнијег ка сложенијем.
Енигматских задатака има много и свако има неке омиљене које
решава, али могао би да покуша да састави неке сасвим нове – своје.
Чињеница је да су видео игрице много заступљеније и популарније
од решавања и/или састављања разноразних мозгалица, али важно је
развијати и мождане вијуге – не само рефлексе.
Марина РАИЧЕВИЋ

А
АФОРИЗАМ
Када се каже „афоризам“, у нас се мисли на мисао, досетку поводом дневног догађаја. Међутим, шире посматрано, то је запажање и о
другим темама и као такве их можемо наћи у готово свим делима. Афоризам представља праву посластицу читаоцима који уз читање воле и да
прибележе.
Народна књижевност је права ризница бритких порука, а неретко
се и у свакодневном животу чују мисли којих се не би постидео ни какав
мудрац („а некад сам остао збуњен говором обичног кмета“ каже прота
Матеја Ненадовић).
Седамдесетих година прошлог века овај вид стваралаштва доживљава процват у нас, тако да неформални Београдски афористичарски
круг, преузевши примат од чувеног пољског афоризма, снагу нашег
израза преноси другим културама и срединама. Без икакве сумње се наш
афоризам налази на првом месту у свету и то је највећи домет домаће
књижевности...
Пошто је афоризам првобитно саопштавао забрањену мисао, попуштањем стега стварају се услови да се о свему може и сме писати.

~7~

Парадокс је да данас афоризме више људи пише него што их чита и разуме!
Станиша МИЛОСАВЉЕВИЋ („Дриблинг духа“,
часопис „Бележница“ бр.4 пролеће 2001)

•

Афоризам је дриблинг духа на малом простору.
Александар БАЉАК

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бићу кратак. Казаћу само оно што мислим.
Мој тата је правник. Он каже да незнање не оправдава лоше
оцене у школи.
Тата, је л' могу ја сада да будем писац? Знам сва слова!
Ми смо постали од човеколиких мајмунисања.
Не читам басне. Гледам их уживо.
Кад црв уђе у јабуку, каже се да јабука није добра, а не црв.
Кад тринаесто прасе отпадне од сисе, човек учини све да и
оно постане свиња.
Џабе сте кречили. Зидови опет имају уши.
Живим у Србији. Тако би требало сваки прави родољуб да се
жртвује за своју земљу.
Милен МИЛИВОЈЕВИЋ („Није ово Данска“ и
„Нама не свиће ни кад устанемо“)

АКРОСТИХ
Књижевни термин чија почетна слова, речи или слогови стварају
нову реч, мисао (тему, поруку) која је упућена читаоцу.
Лековито сунце греје
Ево нас на плажи
То пролеће више није
Ово доба умор блажи
С.ДИВКОВИЋ
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Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ

АНАДИПЛОЗА
(УДВАЈАЉКА)
У књижевности су анадиплозе познати стилски и стиховни украси.
Могућности за енигматско стваралаштво у овој области нису велике, јер
је број анадиплозних појмова ограничен. С тога, фонд публикованих загонетака ове врсте није замашан, а више аутора је објавило стиховне
саставе на исту тему (КАН + КАН = КАНКАН, БА + БА = БАБА, ПЕР +
ПЕР= ПЕРПЕР и др.)
Истакнути нишки енигмата и енигматски писац Марјан Радаковић,
својим пионирским подухватом књигом „Анадиплозе“ дао је значајан
допринос обогаћењу енигматске литературе. Према тврдњи аутора, сабрао је готово све анадиплозне саставе објављене у нашој енигматској
штампи. Због те чињенице, његова књига није само студија или антологија, већ истовремено представља и збирку до сад објављених анадиплоза.
Из књиге „Енигматски записи“
Момир ПУНОВИЋ
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АНАГРАМ
Историјат – као и за многе друге ствари у Старом веку за развој
анаграма заслужни су Грци. Према неким историчарима први анаграмиста био је математичар и филозоф ПИТАГОРА.
Анаграмирање је постало нарочито популарно у Средњем веку,
када су многи владари и племићи тражили да се од слова нечијег имена,
преметањем сачини прихватљив и похвалан израз, тврдња или реченица. Анаграми су били и у службеној употреби као једна од криптографских метода и као подесно средство за шифровање односно тајну преписку.
Анаграм је загонетка до чијег се решења долази премештањем
слова. Потребно је да се од једне речи, преметањем слова, дође до
друге. На пример:
РОМАН – НОРМА; ПАСУЉ – ЉУСПА; ТРУБА – БАРУТ; РАПСОДИЈА – ДИЈАСПОРА.. Обично се анаграмирају имена знаменитих људи,
називи познатих градова, река, планина, језера... Пример једног доброг
анаграма могао би да буде: ОН СА ТЛА ЛИКЕ, а решење је НИКОЛА
ТЕСЛА. Добар анаграм је онај који јасно указује на решење. На пример:
О, ЗАР ПЛИЋЕ ЈЕ?! (Језеро Палић)
Главни елементи анаграма су ПОСТАВКА и РЕШЕЊЕ.
Ако поставка и решење нису ни у каквој вези, у питању је само обично преметање слова (нпр. ортопед – торпедо). Пожељно је да буде и
у решењу и у поставци што више дужих речи, важан је и избор теме анаграма. Битно је да анаграми буду тематски, актуелни и да прате актуелна
друштвена збивања. Треба бирати теме које се односе на области значајне за општу културу најширег круга решавача (од најмлађих до најстаријих), избегавати непознате личности и превише стручне термине познате само малом броју људи, стране речи итд, итд...
Анаграми могу бити проширени, крњи, учаурени, једноструки,
дупли, палиндромни, читаљке и др. У облику стиха анаграм би изгледао
овако:
Драгана је марљива
показује знање
на крају је чека
велико признање.
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Решење ове загонетке дате у облику анаграма је НАГРАДА. Иначе,
анаграм може бити састављен у логогрифном (крњем) облику и то тако
што се при састављању не узме у обзир једно слово из првобитне речи,
или се употребе сва слова а у задатку дода још једно слово кога у првобитној речи нема.
Примери: риба – логогрифни анаграми су: БАР и РАБИН. Није
тешко, вреди покушати.
Двоје наших познатих књижевника и анаграмиста, Гордана Јовановић Шарић и Радомир Мићуновић својим стиховним и обичним анаграмима одвешће нас у свет тајни загонетања и одгонетања.
КАКО зовемо домаћу птицу
од које спремамо укусну супицу?!?!
ТАПКА она у бари
да жабице превари
за ручак јој треба,
јешће их без хлеба.
Несташно младунче
на маму се дури
а она му рже:
ДЕ БРЖЕ
појури
ПЛАЧЕ мала Нела
оса је ујела.
Нисам! Оса збори.
Ко је? – Одговори
Двоструки анаграм – допуњаљка
КУПА мама дете
па даје савете:
Покриј се по глави,
КАПУ топлу стави!
Хладноћа није баук
Рече мали _ _ _ _.
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НЕКО МАЛЕ птице има
у жичаним кавезима,
неко зеца ил' кунића,
неко друга мала бића!
Само КОЛЕ НЕМА зверку,
ни рибицу црвенперку.
Зато његов тата смера
да му купи тог ГУШТЕРА.
Проширени анаграм + А
МАЈСКИ ЗРАЦИ греју
топлота свима прија,
на сунцу ужива
и џиновска ЗМИЈА.
ПИРКА ветар Средоземља
која ли је ово ЗЕМЉА?!?
ЛАКО БУРА може
том РЕКОМ да хара
чим штрајкови крену
оближњих рудара.
КРЧАГ вина дижем
истог овог трена.
Наздрављам тој древној
Колевци ХЕЛЕНА.
РЕТКИ су тренуци
што проводи Пако
на планини ЛЕПОЈ
и суровој тако.
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„РАКОВИЦА“ – СВЕ ДАВНИ МЕТОСИ !!
ШТЕДРО ДОЧЕКАЛИ ГОСТЕ НА ТЕРАСИ „ЈЕЗЕРА“
НА ТУРНИР-САБОР, ДА „БРУСЕ“ ГАМБИТ-БАЛ !!!
О, КРИВА ВРЕЛА !!?
ЈАО! – БАЛ ЗА ДУКАТ?
К'ЊЕМУ НОТЕ И КЛИЗАЧ
ДРИБЛА ЛИ НЕКО?!
РАЈ – ПЛАМТИ ВИСОКА!!
КОСТИМ – СТРАСНА, ГИПКА...
ТРЧИ ЛУКА НА...!?
О, ВИДНО ПЛОВИ БРОД
И ТЕЧНА СИ МРАК !!!
ЕРАК СНИМА ВАРКЕ
ЛАКО, ЧИТКО... - „СТОП“
Ту Мување – на стази екстра магичне;
„НАГ“ Меч - заиста су у њем'атрактивне;
Е, ко се страши злог баука и гује – јел ми?
Радомир МАТИЋ
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АНАГРАМНА УКРШТЕНИЦА

Правилним
преметањем
слова и исправним решењем укрштенице под 8.водоравно се добија
име и презиме наше фолк-певачице, чији је познати хит песма
„Мирно спавај нано“. Почните од
најкраћих речи.
ВОДОРАВНО: 1. НИК – ФИЛЕТА – ПАТ, 2. ЗАТО – ОМЕР – КРМА, 3. ВОЛАР – ИН – ЛАСТА, 4. БА – КАРБОНИТ – ЕП, 5. БЕР – МАГРЕБ – НИП, 6.
ТОРА – СРМЕ – СТРП, 7. АРЕНЕ – ЈА – ТИЛКА.
УСПРАВНО: 1. ЗАБРЕКЛА, 2. ОБРАЗИНА, 3. ВОН – РАТЕ, 4. ТРО – РИО,
5. БАР – ЦЕ, 6. МА – САБ, 7. МОНОГРАФ, 8. АРТЕРИЈЕ, 9. ЕТ – МЕН, 10.
МИТ – КК, 11. КАМ – ПОЛ, 12. ЛАП – ПРВА, 13. ПРИСТАТИ, 14. ЋАТИНСКЕ
Вељко ДОПУЂА

АНАГРАМНА ИСПУЊАЉКА
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АМЕРИЧКА УКРШТЕНИЦА
У америчкој укрштеници усправно се уписују иста слова а водоравно речи.
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АРИТМОГРИФНА ИСПУЊАЉКА
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Б
БЕЛА УКРШТЕНИЦА
Ова укрштеница се решава тако што сами уписујете црна поља.
На крају сваког водоравног и усправног низа описа речи наведен је,
у загради, број црних поља која се налазе у том реду.
Распоред црних поља је симетричан а може бити и асиметричан. На
крају аутор уписује укупан број црних поља у укрштеници.
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БРОЈЧАНА УКРШТЕНИЦА
У београдском дневном листу „Политика“, у рубрици „Да ли знате“,
питање је било: Која се укрштеница решава по принципу –исто слово,
исти број. У одговору се каже:
„Бројчана или аритмогрифна укрштеница је таква укрштеница код
које нема класичних описа, али зато је свако поље означено бројем. Бројчана укрштеница решава се по принципу: исти број –исто слово. Према
томе, сви појмови су тако и обележени, а ономе који је решава као полазна основа служи личност или догађај коме је укрштеница посвећена.
Правилним одгонетањем личности или догађаја, открићете неколико
слова која ће вам даље бити од помоћи“
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В
ВРЕТЕНО
Вретено је као енигматски састав комбинација пирамиде и клина
(види слику).
Овде имамо лик или дијаграм који је налик вретену, а у чија поља
треба уписати речи према датим описима. До средине лика речи „расту“
(повећава се за по једно слово), а од средине опадају, односно смањују
се за по једно слово. То значи да у првом делу треба претходном појму
преметнути слова, па још једно додати, а у другом делу треба, такође,
преметнути слова па једно одузети и тако доћи до краја вретена.
На тај начин, додајући односно одузимајући слова, увек треба да
се добије нов појам.
Објашњење како се “прави“ вретено је приказано на доњем примеру:

ВОДОРАВНО: 1. Десето слово азбуке, 2. Хемијски симбол литијума, 3.
Највећа афричка река, 4. Италијански филмски глумац, Вентура, 5. Град
у БиХ, 6. Маслинасато-зелени минерал, силикат магнезијума, 7. Гудачки
инструмент, 8. Управљач моторног возила (мн.), 9. Аероплан, 10. Алкохолно пиће од грожђа, 11. Неупотребљаван, 12. Лична заменица, 13. Хемијски симбол азота.
Радомир МАТИЋ
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ВИШЕСМЕРНЕ УКРШТЕНЕ РЕЧИ

ВОДОРАВНО: 4. Црквени звонари, 13. Држава у Азији, 14. Јапанска
миља, 19. Према, 21. Град у Србији, 26. Забрањена тема, 30. Десна притока Саве, 34. Ауто-ознака Лесковца, 37. На том месту, 38. Дужица у оку,
43. Велика копнена површина на Земљи.
УСПРАВНО: 1. Пометња, 3. Ауто ознака за Руму, 6. Кривични закон
(скр.), 7. Ораница, 8. Мера за земљиште, 9. Симбол калцијума, 18. Вердијева опера, 20. Доњи екстремитет, 22. Радио – телевизија (скр.), 23.
Индустријска област у Немачкој, 24. Симбол, амблем, 27. Корално
острво, 33. Наравоученије, 34. Део биљке, 39. Грчко слово, 40. Притока
Дунава у Аустрији, 41. Симбол гвожђа, 42. Својеручно (скр.)
У СМЕРУ КАЗАЉКЕ НА САТУ: 1. Крај, свршетак, 10. Извођач уметничког дела, 11. Врста детелине, 12. Диференција, 16. Војни савез међу
државама, 17. Врбово дрво, 28. Четвртина круга, 31. Најтежа
атлет.дисциплина, 32. Трем, 35. Трезвени практичари.
СУПРОТНО СМЕРУ КАЗАЉКЕ НА САТУ:
2.Жена владар, 4. Једна наша република, 5. Бојишта, 15. Списак имена,
22. Име и презиме славног српског војводе, 25. Пољопривредни стручњаци, 28. Имовина у новцу, богатство, 29. Верност, 31. Справа за појачавање звука, 36. Електрична струја.
Жарко ПЕШИЋ
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Г
ГАТАЛИЦЕ
Вук Врчевић је за 40 година сакупио само 63 народне гаталице.
„Но јамчити могу да до моје небрижљивости а још мање лењости
није ни најмање зависило, него може бити да на моју жалост нијесам био
у прилици да у веселим састанцима и при зимњим сијемима у некадашњу
моју жалост, па ни последњих година чујем толико гаталица колико приповједака, басана, питалица, загонетака итд. А да их још Бог зна колико
у народу има то ће ми сваки народњак потврдити.“
Ево како Врчевић тумачи народне гаталице.
„Мени се чини да се ове гаталице простим народом измишљене
могу успоредити шарадама и ребусима живућим у изображеном народу,
па ако се и не могу назвати „Српски ребуси“ по њиховом кроју и препростом измишљању, ипак спадају овој струци.“
Стручњаци кажу да је „гаталица врста кратке шаљиве народне приповетке на граници народне игре, блиске загонетки, али опширнија од
ње. Намењене и забави и ведром оштрењу духа.“
Из збирке Вука Врчевића ево једне гаталице.
„Разболео се некакав бег и на ум пало му на лубеницу, те пошаље
сина на пазар да му је купи, говорећи му: „Мене не треба но само једна,
али ти ваља купити толико колико мораш дати ђумрукчијама на шестора
врата, а да мене само једна дође“.
Упита га син: „ А по колико узимају ђумрукчије ђумрука?“
„Богме сви редом по половицу од лубеница колико их гођ буде“.
Питање: Колико је морао лубеница купити па да једну донесе своме
оцу?
Пробајте да решите ову загонетку!!!
Јован ВУКОВИЋ

ГОРДЕ ЧАРОЛИЈЕ
Под културом подразумевамо целокупно друштвено наслеђе којим
се вреднују људске делатности. Помоћу њих се човек дефинитивно
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одвојио и настао. Дакле, то је настанак и процес нарастања свег богатства са и око човека. Уметност, као део духовне културе човекове обухвата скуп активности и објеката створених са намером да се пренесу
емоције у циљу стимулисања људских чула, као и људског ума и духа.
А књижевност као грана уметности, чије је изражајно средство реч,
подразумева сва писана дела која имају естетску вредност. Након свих
врста уметности, рачунајући и стрип који се издвојио као девета, енигматика се прогласила десетом уметношћу, са општом дефиницијом као
вештина састављања и решавања загонетака.
Но, посматрамо ли шире, енигматика или загонеташтво је и област
културног стваралаштва, вид новинарства, грана уметности чији је превасходни циљ стицање знања кроз разоноду и забаву. То веома широко
поље мудрости којим се голица ум, побуђује машта, скраћује доколица, је
и животна играрија духа која причињава радост и задовољство. Интердисциплинарна је јер користи сазнања из разних области, па је и свуда
око нас, али је треба препознати. Скоро да нема нити једног културног
народа који не негује своју енигматику, а веома су ретки појединци који
бар једном у животу нису покушали да реше неку загонетку.
Обликовање свести човека је у складу с природом и временом у
којем живи. Појаве у природи су одувек представљале тајну, па је развојем и сам човек имитирао природу и тежио да буде загонетан. Прве загонетке потичу из праисторије, са пећинских цртежа, митова и легенди.
Једна од можда најстаријих из грчке митологије је:
Јутром се креће на четири , у подне на две а увече на три ноге! –
човек, јер га описује у свим периодима времена (детињство – док још није
проходао, па се креће пузећи, зрело доба – када се креће на две ноге и
позни период – када се припомаже штапом).
Још пре Христа, Јевреји су на челу државе имали најмудрије, а то
су били и загонетачи. Аристотеловом ученику, Александру Великом приписује се први ребус о граду Тиру а Римско доба обележио је Цицерон
потписивањем зрном грашка (цицер). Средњи век карактеришу анаграми
који су се користили за псеудониме познатих, а у Другом светском рату
немачки обавештајци су мобилисали све загонетаче за прављење кодова и шифара за обмањивање непријатеља.
Српска загонетка има дубоку традицију јер нас је на то натерало
вишевековно ропство под Турцима. Овим врцавим искрицама људског
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ума припада значајно место у усменом народном књижевном стваралаштву, али и у делима наших познатих писаца. Домишљатом игром речи и
мајсторским коришћењем стилских фигура настајале су необичне језичке бравуре, које су скривале одгонетке. Загонетке су код нас дуго
имале усмену форму, све док се Вук Караџић није посветио сакупљању
тог народног блага. Он је свакако најзаслужнији што је вишевековно
усмено народно стваралаштво касније добило писмену форму, па је тако
створена бисерна ризница народних умотворина, доступна и садашњим
и будућим генерацијама. Но, иако је Вук прикупио велики део тог стваралаштва, оцем српског загонеташтва сматра се др Ђорђе Натошевић
(1821-1887), теоретичар и реформатор, који је увео загонетке у школе.
Међу нашим старим писцима било је и загонетача, попут Густава
Крклеца, Бранислава Нушића, Радоја Домановића, Јована Јовановића
Змаја, Десанке Максимовић итд. А запажена места у српском загонетању
у новије време заузимају и ауторка ове књиге – Гордана Јовановић Шарић,
као и енигмате Момир Пауновић, Радомир Мићуновић, Ђорђе Оташевић,
Живан Перић, Гојко Мандић, моја маленкост и многи други.
Поетска форма у загонеташтву пружа могућност да се осети богатство дражи и могућности српског прелепог језика, па и нађе радост и задовољство што се може применити код великог броја загонетака. И баш
зато су и загонетке у стиху или енигмориме врло ефектне као поетске минијатуре, песмице од најчешће једне строфе, углавном у четверцу, петерцу или шестерцу које се лако памте и решавају.
Појава новинских загонетака попут стихованих анаграма, шарада,
чаура, логогрифа и сл. просто је у заборав бацила праву књижевну, природну српску ауторску загонетку. А вештина њеног загонетања није се
заснивала на строгој и присилној употреби синонима и апозиција у стиховима, већ на умећу аутора да што духовитијим и досетљивијим стихом
прикрије одгонетку. Језгровитост, мелодичност и хармоничност загонетачких стихова и надахнути метафорично – алегоријски описи – то је оно
што наше загонетке чини занимљивим за решавање.
И Гордана је подстрек за свој подухват од преко 400 сјајних минијатурних енигморима нашла сталним учешћем на нишком конкурсу и освајањем најпре сребрне медаље на 4.ФЕЗу за загонетку:
„У шуми се чује бука, вредни мајстор длетом чука.
Само напред чудни створе, ручак ти је испод коре!?

~ 23 ~

а потом и златне медаље на 5.ФЕЗу за загонетку:
Свака јој је страна њива засејана,
Мудар је ко уме њен род да разуме!?
Гордана је успела да вештином прикривања одгонетке врцавим
стихом створи задовољство код читалаца, нарочито млађих одгонетача,
што им је успело да дођу до решења. Карактеристично прикривање одгонетке помоћу асоцијативних описа:
На његовом цвету вредне пчеле пасу
И у целом свету тај мед је на гласу.
голица ум код одгонетача тако да се дубљим промишљањем лако дођу
до одгонетке – багрем, на чијем цвету пчеле пасу...
Код неких примера се користила познатим пословицама и изрекама:
Кад процвета жут је сав.
Ко га бере биће здрав.
па се до решења – дрен лако долази јер се у нашем народу за здравог
човека каже да је ко дрен.
Синоними и апозиције се ређе користе код ове врсте загонетака али се
и тако успева да мајсторски прикрије одгонетка – јабука, као знана воћка
још од Адама и Еве:
То је воћка знана нама
Још од Еве и Адама.
Сјајним описом, игром речи и мајсторским коришћењем стилских
фигура настајале су необичне језичке бравуре попут:
Поклонила зора бајна
свежој трави зрна сјајна
да бисерну ниску ниже;
али сунце све је ближе.
Где одгонетка – роса представља „сјајна зрна бисерне ниске“.
Ова позната песникиња, дугогодишњи енигмата, пензионерске
дане опосвећује својим унучићима и са вољеном особом енигматом Владом Шарићем увелико ствара, слика, пише и објављује. Као да жели да
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својим потомцима остави што више тог културног блага. До сада је објавила једанаест књига, од тога трећину из области енигматике а запажена
је и у сликарству.
На крилима загонетке Гордана још битку бије, ствара дивне, лепе,
ретке, а и горде чаролије!
Никола ЧД ПЕШИЋ

Д
ДОДАВАЉКА
То је загонетка код које се основном (задатом) појму додаје једно
слово (на почетку или на крају) чиме почетни појам добија друго значење.
Примери:
Из ЛОКАЛА гледам ПУТ, а далек је – мало скрит.
РУКСАК стављам ја на леђа па са КОЊЕМ преко међа.

ДАШТАЛИЦЕ
Арктички предатор
На северу што дах леди
он на санти мирно седи
и погледом прати нежно
своје царство, бело, снежно.
Трбух овог створа
препун бити мора
рибе пуна врећа
до новог пролећа.

Воле га деца
Бела вуна као пена
спустила се до колена,
знано лице она крије
из далеке Лапоније.
Јестива тиква
Жута и румена,
с њиве донесена,
зими омиљена
од давних времена.
Епохама скита
царица свих пита.

Непогода
Једна страшна ала
шуму прогутала.
Док дрвеће руши,
она лулу пуши.
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Дува, дува
Он прашином заспе пут
Неумољив. Силан, љут.
Због њега се
димњак пуши

и птичје гнездо руши.
Кад оснажи и кад стаса,
Мирну реку заталаса.
Кад се у вис дигне он,
стигне млазни авион.
Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ

ДОМИНО УКРШТЕНИЦА
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Ђ
ЂАЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ

Е
ЕНИГМАТИКА
Енигма, енигматика – или загонеташтво је дисциплина, вештина,
мудролија, мистерија, гимнастика ума, играрија духа, врлина чији је превасходни циљ – знање кроз игру, забаву и разоноду.
Облици и врсте енигматике нису једном за свагда дати јер људска
машта често открива разне новитете. То је широко поље мудрости којим
се голица дух, побуђује пажња, скраћује доколица.
Као грана уметности енигматика развојем одсликава време и простор у коме живимо, напредак друштва, његово културно богатство и сва
остварења на пољу народне умотворине и културне баштине.
Богатство нашег језика то омогућава. Тако се бистри ум јер се мора
водити рачуна о садржајности и атрактивности тема. На почетку треба
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подсетити на појмове битне за даље разумевање ове материје. Приликом загонетања служимо се описима, дефиницијама, асоцијацијама, апозицијама, синонимима, итд...Најчешћи су синоними – истозначице. То је
реч која исто значи а различито се изговара. На пример: пас, кер, псето,
а апозиција је замена за појам, нпр.пас – је домаћа животиња.
...“Очигледно је да енигматика има и значајну образовну улогу. Решавањем загонетки, посебно загонетки питалица, могуће је на једноставан начин сазнати нешто ново и тако обогатити своје знање. Поучни карактер је нарочито изражен код укрштених речи за које је карактеристично да се непознати појмови могу открити посредно, на основу познатих појмова који се са њима укрштају. Неки енигматски теоретичари зато
истичу да тежина загонетки треба да буде прилагођена нивоу просечног
решавача, али притом не нуде поуздано објашњење шта се под тим
подразумева. Да би се задовољили укуси решавача свих образовних нивоа, изгледа да је једини лек да се у енигматским листовима објављују
састави различите тежине и сложености, јер ће онда свако наћи загонетку по својој мери.
Момир ПАУНОВИЋ

У жељи да порастом интересовања читалаца за енигматику
последњих година, дечја штампа, дневни листови и недељници, па и литература посвећена енигматици сву пажњу усмеравају према младима,
средњошколцима, студентима па и људима поодмаклих година. С разлогом, јер, енигматика је пријатна многима омиљена, а врло корисна разонода.

ЕТНИЦА
АНА ПРОКИЋ (пироћанка)
РАНКА ЧУПИЋ (ћупричанка)
Марина РАИЧЕВИЋ
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З
ЗАГОНЕТКА
Загонетка представља метафоричну мисаону фразу постављену
често у облику загонетног питања које захтева одговор.
Постоје и ликовне загонетке чија се решења крију у цртежу.
Математичке загонетке заснивају се на логици и математичким законитостима, док су шаховске загонетке засноване на правилима шаха.
Кораци дуги,
А ноге кратке...
Могу бити гнусне,
А могу и слатке

„ЗАМАК ЗАГОНЕТАКА“
Свака јој је страна
њива засејана,
мудар је ко уме
њен род да разуме.

Ја сам гарав душе чисте,
не стидим се заната свог,
после мене и мог посла
задовољни сте ко бог.

Оклоп носи,
Ратник није –
вешто се
у њему крије.
Оклоп јој је чврст,
шарене је боје
а ти сада реци
у оклопу ко је?

Из дубине
душе сеже,
оно људе
чврсто веже,
и када је
баш најтеже,
тад адуте
своје преже!?

Знам да сте паметни,
знам да нисте глупи,
зато вас и нема
у његовој клупи.

И лети и зими ради,
И расхлади и заслади.
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Машина та јака
куца тика-така,
а кад је у квару
носе је лекару.
Он јој даје лек
да доврши век.

С једном увек лепо може,
па и две се добро сложе.
Три већ неке муке множе,
а са више – спаси Боже!

И
ИСПУЊАЉКА

СЛОГОВИ: А, АД, АН, АТ, БЉА, БРОД, БРОД, ВИ, ВИ, ВИН, ГОР, ДА, ДИ,
ДИ, ДМИ, ДНЕВ, ДОН, Е, И, ЈА, ЈА, КАН, КЕ, КОВ, КОР, ЛАНТ, МА, МА,
МИ, МИ, НА, НА, НАР, НЕ, НИ, НИК, НО, О, О, ОР, ПЛА, ПРЕ, РА, РАЛ,
РИМ, РО, СА, СА, СВЕ, СКИ, СКИ, СКИ, СКИ, СКИ, СКИ, СКИ, СКИ, СКИ,
СКИ, СКИ, СКИД, СКИМ, СКИР, СО, СТР, ТЛО, ШКА.
ВОДОРАВНО: 1. Опрема за скијање, 2. Народ који живи на обалама Гренланда и Лабрадора (мн.), 3. Светло у зони борбених дејстава у уловима
маскирања, 4. Руски композитор, члан „Велике петорице“, Николај, 5.
Најважнији бродски докуменат, 6. Роман енглеске књижевнице Емили
Бронте, 7. Други океан по величини, Атлантик, 8. Ратни брод на коме се
налази заповедник Генералштаба, 9. Дом планинара, 10. Сабља искована у Дамаску, 11. Изненадан, неочекивани растанак, 12. Име и презиме
руског композитора, балет „Жар птица“
Радомир МАТИЋ
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Испуњаљка 12х15

СЛОГОВИ: А, БА, БЛАСТ, ВА, ВИ, ВИ, ВИ, ВЛА, ВО, ГА, ДИ, КА, КЕ, КЛУ,
КО, КО, КРА, КУ, ЛА, ЛА, ЛА, ЛА, ЉА, МО, МР, НА, НИ, НИ, НО, НОМ, ЊЕ,
ЊЕ, О, О, ПЛА, ПЛА, ПЛА, ПО, ПО, РА, РАЗ, РИ, СА, СЕ, СЈЕ, СКА, СЛА,
СЛА, СТА, СТА, СТАР, СТИ, СТИ, СТИ, СТИ, СТИ, СТИ, СТНИ, СТРОН,
ТА, ТАН, ТИ, ТО, ТО, ЋНА, У, ЦА, ЦА, ЦА, ЦА, ЧАР, ЧАР, ЧАР.
ВОДОРАВНО:
1. Породица риба полетуша,
2. Грудњак „машна“ од коже за мачеваоце (фр.)
3. Простори на броду или подморници који се пуне водом,
4. Просторија у којој се праве и продају посластице,
5. Одузети коме власт,
6. Докторка, специјалиста за оперицију носа,
7. Птица певачица рачвастог репа,
8. Доктор за пресађивање одн. замену непрозирног дела рожњаче
прозирним,
9. Слаткиш од воћа,
10. Изданак (обично винова лоза) који је нико сам од себе,
11. Принцип јединства недељивости власти,
12. Административна и територијална аутономија.
Радомир МАТИЋ
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ИЛУСТРОВАНА УКРШТЕНИЦА

ИНДИРЕКТИ
Извори индирект као енигматска варијанта темељи се искључиво
на асоцијацији коју изазива и дочарава задата поставка (текст) индиректа. У енигматским часописима индирект се задаје тако што се најпре
упише поставка (задатак) која може бити једно слово, једна реч, две или
више речи (синтагма), реченица или део реченице, стих из песме, наслов
књижевног дела, име познате личности, земљописни или хемијски појам
итд. Испод текста поставке индиректа уписује се појам фраза са једним,
два или више бројева који указују од колико се речи састоји међурешење
(фраза) које се добија кад се изабере права асоцијација на задату
поставку. И, најзад, трећи део је решење које је по правилу увек једна
реч. Када се фраза састоји од две или више речи, до решења од једне
речи долази са једноставним спајањем речи међурешења (фразе).
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У предговору за књигу МОЗГАЛИЦА ИНДИРЕКТ који сам написао
под насловом ДИРЕКТАН ИЗАЗОВ ЗА ИНДИРЕКТ, поред осталог каже
се:
„Индирект је загонетка новијег датума, кратке форме, али ни мало
једноставна у стварању, јер захтева од аутора духовитост, маштовитост,
комбинаторику, оригиналност, сажетост, па и одређени степен образованости. Доста је непозната, па можда и зато непопуларна, мада садржи
све елементе праве класичне ауторске загонетке, од које је и кренуло
енигматско стваралаштво.
Даље, у овом предговору налазимо:
„Енигмати попут Владете ТРИВУНЦА са раскошним енигматским
талентом, а са годинама, све већим енигматским умећем и искуством,
више воле загонетке као што су словни ребуси, индиректи, анаграми и
слично, јер преко њих могу у пуној мери да искажу све оне особине, због
којих је енигматика и названа играријом духа и гимнастиком ума“
Треба рећи и то да је Енигматски клуб НОВА ЗАГОНЕТКА доста
допринео популаризацији и даљем развоју ове загонетке, преко низа
својих активности: издавање енигматског месечника ЗВРК, емитовање
ЕНИГМАТСКОГ ВОДИЧА на београдским радио-станицама, организовање традиционалног такмичења у састављању словних ребуса и индиреката под називом МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБЉА СТАНКОВИЋА и издавање клупског гласила ВЕСНИК.
Пошто ме заинтригирала ова енигматска дисциплина, почео сам и
ја да се њоме бавим, а у свим активностима које је организовао Енигматски клуб НОВА ЗАГОНЕТКА, у којима сам имао значајнију улогу, покушао
сам да наше енигматске ствараоце, пре свега из нашег клуба, анимирам
и привучем овој врсти загонетке, што је дало изванредна остварења у
овој сфери енигматског стварања. Поменимо неке од тих аутора који су
својим радовима показали да је ово загонетка са готово неисцрпним могућностима, која омогућава маштовите креације (Милија СТЕВАНОВИЋ,
Радомир МИЋУНОВИЋ, Владимир ШАРИЋ).
Индирект се релативно слабо појављује у енигматским часописима
и у енигматској штампи уопште. Данас у ери компјутеризације, што није
добро, „аутори“ прибегавају шаблонским програмским решењима, што
овде није могуће користити, јер је индирект, као и словни ребус, сваки
понаособ прича за себе.
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НОСИОЦИ ВРХОВНЕ ВЛАСТИ
(2,6)
ПРЕДСТОЈИ ВЕНЧАЊЕ, ОНИ...

МОРА ЗА СВЕ ДА ...
ЉУДИ ИЗ МАКАРСКЕ (5,3)
АКО НЕЋЕТЕ БАСТИЈАНУ,
ЧЕСТИТАЈТЕ...

ЕВИДЕНЦИЈА ЗЕМЉИШТА (4,4)
КАТАРИНА, ФИЛМСКА ЗВЕЗДА

ЈЕДАН ВЕРСКИ ОБРЕД (5,1,1)
СТ радија

ЈУЖНОАМЕРИЧКИ КАУБОЈИ
(2,3)
БАШ ЈЕ НЕЗНАЛИЦА.

ЈЕДАН МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ
(1,1,4)
ФоЛ к с в а г е н
Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ

ИНТЕГРАМ

~ 34 ~

Ј
АНАГРАМНА ЈЕДНАЧИНА
М+И=?
Уместо упитника упишите шестословну реч, али такву да горња анаграмна једначина буде тачна. Само пазите, постоје два равноправна
решења.
Јован НЕДИЋ

К
КВАДРАТ
Квадрат је посебна врста мрежасте загонетке. Наиме словни квадрат је претеча данашњих укрштених речи.
У квадрату су хоризонтални и вертикални низови квадратића једнаке дужине и дају (читани у оба смера) исте речи. На магичном квадрату
не постоје црна поља. Што су дуже речи, магични квадрат се сматра бољим. Најчешћа дужина речи, односно слова у речима код магичног квадрата, јесте пет, шест, седам и осам. Код нас, рекорд у овој врсти загонетке је магични квадрат са дужином слова 9 х 9.
У књизи „Прича о словним квадратима“ аутора Живомира Јевтића,
према подацима са којима је аутор располагао, први магични квадрат 7 х
7 у свету је објављен 1877., прва „осмица“ (8 х 8) објављује се 1884, а први
магични квадрат 9 х 9 угледао је светлост дана 1897.године. На српском
простору највероватније, прву „седмицу“ (7 х 7) објављује Јосиф Прикелмајер 1934. године у књизи „Гордијев чвор“, а први магични квадрат 8 х 8
налазимо исте године у београдском „Забавнику“. Прву „деветку“ (9 х 9)
објављује Бошко Петровић у београдској „Енигми“ 1959. године.
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КВАДРАТ 7 Х 7

А, БА, ВА, ВО,М КА, КИ, КЛУБ, КРА, ЛИ, ЛИТ, МА, МЕ, РАЛ, РИ, ТИ, ТИТ,
ТО, ТО, ТО, У, ХЕ, ШАХ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. Удружење шахиста, 2. Један континент,
Нови свет, 3. Минерал, оксидна руда гвожђа, 4. Град у Северној Македонији, 5. Обалски део морског дна, 6. Заковати ексерима, уковати, 7. Дубинска магматска стена.
Крста ИВАНОВ
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КОЊИЋЕВ СКОК
Коњићев скок спада у ред енигматских задатака који плене пажњу
како најмлађих, тако и оних одгонетача са вишедеценијским искуством.
Коњићев скок, уз ауторов зналачки одабир тематике и коректну
поставку, омогућава одгонетачима угодну забаву и истински доживљај.
У задацима аутори коњићевих скокова као теме најчешће узимају
народне изреке и имена познатих личности (филмска уметност, естрада,
спорт итд.). Прво слово у задатку скоро је увек у горњем левом углу
мреже, и обавезно је уоквирено, што значи да од тог слова треба почети
решавати коњићев скок. Сам назив коњићев скок нам говори да до следећег слова треба доћи скоком какав чини фигура (коњ, коњић) на шаховској табли.
И тако, скоковима, један за другим, као што је триказано на слици.

КЛИН
Клин је таква врста енигматског састава (загонетке) која се састоји
у томе да се једној речи одузима било које слово, а преметањем осталих
слова добија нова реч са другим значењем.
Значи, клин је по свом саставу исти са пирамидом, а разлика је у
изгледу, односно графичком приказу. Клин почиње са најдужом речи
развијајући се према најкраћој са једним словом, док је код пирамиде
обрнуто.
Код нас је рекорд клина са четрнаест слова.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Познати амерички гитариста („Tears in Heaven“);
Проклет човек;
Вежбачки термин у боди-билдингу (мн.)
Међународна полиција;
Врста слепог миша;
Угажена стаза у снегу (мн.)
Покојни амерички глумац Селерс (Инспектор Клузо);
Јело од кромпира;
Део тела неких животиња;
Јуначка песма;
Међународна аутомобилска ознака за Португалију.
Бранко НИКОЛИЋ

КРИПТОГРАМ
Криптографија је део криптологије – науке која проучава и истражује и дефинише методе за шифрирање писаних информација као и њихово декриптовање. Особе – стручњаци за откривање тајних писама или
порука називају се криптолози.
Начин писања таквих писама схватљивих само онима којима су упућена назван је криптографија или тајнопис. После ових уводних напомена, да објаснимо шта је криптограм.
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То је грчка реч која представља врсту загонетке у којој треба прво
пронаћи „кључ“, па тек онда примeном тог „кључа“ приступити решавању
задатка односно загонетке.
Састављач криптограма може користити слова, бројеве и слике.
Углавном, у енигматским часописима објављују се криптограми у којима
састављачи користе слова, а уместо тајних писама, порука или података
из давних времена користи се широка лепеза појмова од: народних
изрека преко географских појмова, естрадних уметника, спортиста итд.

~ 39 ~

КРСТ

Л
ЛАВИРИНТ – УКРШТЕНИЦА
Лавиринт – укрштеница се решава на тај начин што свака нова реч
почиње задњим словом претходне речи.
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1-2. Свештенство које води бригу о својим верницима; 2-3. Врста зељасте
ливадске биљке; 3-4. Најмањим континент; 4-5. Врста јужног воћа; 5-6.
Старији фудбалер „Црвене звезде“, Љубомир, 6-7. Главни уредник „НИН“,
Милан; 7-8. Град на истоку Северне Македоније; 8-9. Прилагођавање
постојеће зграде или дела некој новој функцији (стр.);9-10. Обрада
земље и усева употребом техничких средстава; 10-11. Име фолк певачице Чекић; 11-12. Биљне болести неких биљака које изазивају неке
врсте гљива; 12-13. Град и лука на северу Чилеа; 13. Метеорски камен.
Радомир МАТИЋ

Помозите малом црвићу да дође до јабуке.
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ЛОГОГРИФ
Старица је сама,
Смета јој галама
(бака- - бука)

М
МАГИЧНИ КВАДРАТ
Магични квадрат је врста укрштених речи, бројева или слогова у
коме се све речи, бројеви или слогови читају подједнако и водоравно и
усправно.

Пример магичног квадрата 5х5

МАГИЧНИ ЛИК
Симетрични словни магични ликови са мрежом у облику крста или
штита спадају у мањи број загонетака које се редовно објављују у енигматским часописима. Највише су објављивани магични лик 6 х 8 и магични лик 7 х 9. Трећи по заступљености је магични лик 7 х 11 захваљујући превасходно ангажовању Бошка Петровића кога многи сматрају родоначелником савремене српске енигматике.
Магични лик је мрежаста загонетка са непотпуним укрштавањем
речи, и зато се сматра за специфичну врсту укрштених речи, најсличнију
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магичној укрштеници код које се такође, исти појам уписује водоравно и
усправно. Код магичног лика 7 х 11 до потпуног укрштања делова речи
(почев од трећег слова, закључно са деветим словом сваке речи) долази
у унутрашњем делу лика, димензија 7 х7, што асоцира на белину у укрштеним речима, до које се долази истим поступком али са речима различитих дужина. Бошко Петровић препознао је да се у магичком лику 7 х
11 могу у изузетној мери остварити сви постулати који карактеришу
одличну укрштеницу, што је успешно и постигао у бисерној ниски својих
радова.

Магични лик 7х11

Водоравно и усправно
1. Спортско такмичење европских клупских првака;
2. Море на југу европског дела СССР-а;
3. Назив београдског књижевног листа напредних идеја под утицајем
покрета Светозара Марковића;
4. Расквашеност блатом, каљавост.
5. Презиме наше сликарке, Вучкове кћери, Мине Караџић;
6. Стручњаци у криминологији;
7. Крупни коштуњави плод једне врсте џиновских палми.
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МАГИЧНИ ШТИТ

Слогови: ВА, ВА, ВА, ВА, ВИЋ, И, ЈА, ЈО, КРА, НА, НО, ЊЕ, ЊИ, ОД, ПОД,
РА, РА, РАК, СА, ТА, ТАР, ЧА.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. Јело од пирјаног купуса са печењем, 2.
Остављање на страну, 3.Наша бивша тенисерка, Ана, 4. Збогом (јап.), 5.
Мајстор за израду кравата, 6. Врста дрљаче.
Крста ИВАНОВ

Њ
ЊЕНО ВЕЛИЧАНСТВО – КРАЉИЦА
ЗАГОНЕТКИ, УКРШТЕНИЦА
Знатижељни истраживачи још никако са сигурношћу не могу да
одреде ко је измислио укрштене речи, данас ту омиљену разбибригу милиона људи широм света. Најпознатији истраживач историје енигматике
др. Франк Визетли тврди да су Кинези пре свих знали за укрштене речи.
Шест векова пре наше ере Кинези су састављали и решавали укрштенице.
Даље, укрштене речи су нађене у гробници фараона Тутанкамона.
Из Египта укрштене речи су пренете у Рим, на шта указују налази у ископинама града Помпеје, кога је затрпала лава вулкана Везува 79 године.
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Као прве укрштене речи савременог изгледа сматрају се оне које су
објављене у њујоршком часопису „Св.Никола“ за септембар 1875 године.
Реч је о двостуком дијаманту 9 х 9. Овај рад открио је Кент Милер из
Њукастла (Енглеска) који је уз то познат и по томе што је 1983.изумео
укрштене речи у боји.
Значајан јубилеј за светску енигматику везује се за 21. децембар
1913, када је у Њујорку, у недељном листу („СВЕТ“), објављена загонетка
под називом ( разонодина загонетка Крст од речи ). Аутор новог енигматског изума био је новинар Артур Вин пореклом Енглез, рођен 1871. у Ливерпулу, где је и почео своју новинарску каријеру. Одселивши се у САД
где је у листу „СВЕТ“ објавио историјску прву модерну укрштеницу.
Мада су загонетке на мрежним ликовима објављиване и пре
1913.године, оне су окарактерисане као „праукрштенице“ а Винов састав
проглашен је за прву модерну укрштеницу, зато што садржи три битне
иновације. Прво, у његовој укрштеници се укрштају различите а не исте
речи, што у раније објављеним саставима (магичним квадратима) није
био случај.
А када је објављена прва српска укрштеница? На ово питање је још
увек тешко одговорити. Овај истраживач је утврдио следеће: 1. Прва
српска укрштеница је била укрштеница са слоговима, у мини димензији и
објављена је у листу „српче“ бр. 5 из 1883. године; 2. Прва српска укрштеница објављена је у „невену“- у бр.10 од 1889. 3. Прва српска савремена
укрштеница под називом укрштене речи објављена је у „Дјечијим новинама“ бр.2 од октобра 1925.године. 4. Први енигматски часопис под именом „ЗАГОНЕТКА“ изашао је у Београду 01.01.1928.године.
На крају да додам и ово: Ако нисмо измислили укрштене речи, оно
је сигурно да их српски састављачи праве веома квалитетно, да смо по
томе међу најбољима у свету. Кад то кажем мислим на велике белине,
дужину речи, занимљивост укрштања и разне друге варијације у речима.
Момир Пауновић и Јован Вуковић
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О
ОСМОСМЕРНИ МОЗАИК ИЛИ ОСМОСМЕРКА
Назив „осмосмерка“ дао је Бранко Липановић, уредник „Вјесниковог
квиза“. Објављена је први пут 23.04.1975.године.
Осмосмерни мозаик спада у ред мрежастих загонетки. Само у односу на остале, осмосмерни мозаик је настао много касније. У Србији
осмосмерни мозаик први пут је 1976.године, објавио Златан Пупезин, наш
истакнути енигмата из Кикинде, у енигматском листу „Еурека“. Требало
би да у Србији остане назив „осмосмерни мозаик“.
Осмосмерни мозаик је добио име по томе што, поред тога што се
укрштају речи (као у укрштеници), оне морају бити поређане у свих осам
смерова у датом мрежном дијаграму и тако се читају.
Приликом састављања осмосмерног мозаика аутор мора водити рачуна о томе да испоштује одређене принципе, карактеристичне за ову
врсту загонетке. Пре свега, свака реч, макар једним словом, мора бити
захваћена линијама које решавач повлачи приликом решавања задатка,
што значи да свака реч мора имати најмање једно слово које се везује за
другу реч која се укршта са претходном речју. Исто тако, свака реч мора
имати најмање једно слободно слово како не би било „учаурених“ речи
(једно у другима) што би много отежало задатак решавачу. На пример:
златибор – боровина, оружар - гружанин, бондарчук -бонтон...
Осмосмерни мозаик може бити састављен од различитих појмова
али се он ради на одређене теме као што су географски појмови (градови, реке, планине, језера, државе), књижевни појмови (романи, песме,
писци...), животињско царство ( птице, сисари, водоземци...), биљке (
дрвеће, цвеће, лековите биљке, печурке...)...
Осмосмерни мозаик је састављен (попис појмова унесених у њега)
по азбучном реду. Појмови су заступљени у свих осам смерова (одозго на
доле, одоздо на горе; водоравно: слева на десно и здесна на лево; дијагонално: слева на десно и сдесна улево у обе дијагонале. Важно је да
број појмова у свим смеровима буде приближно исти.
Код осмосмерног мозаика двословне речи се не употребљавају.
Правило је и да свака реч у осмосмерном мозаику треба да се укршта са
другим речима бар два пута.
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На крају, да кажемо и то да сваки осмосмерни мозаик има и коначно решење. Оно се добија када се редом прочитају слова која, приликом решавања, нису прецртана.

Пример илустроване осмосмерке

Речи су турског порекла. Дато је њихово значење на нашем језику.
АБАЏИЈА – кројач, АЈДАМАК – батина, АЛАТНИЦА – просторија за алат, АТАР – општинско подручје, БАКРАЧ – бакрени котао, БАКШИШ –
напојница, БАСАМАК – степеник, ВАЈДА – корист, ДАМАР- пулс, било,
ДАНГА – ожиљак, ДЕМИР КАПИЈА – гвоздена врата, ДОЛАМА – кратак
капут, ДОЛАП – уређај за наводњавање, ДРАМЛИЈА – сачма за ловачку
пушку, ДУВАН – биљка за цигарете, ДУНЂЕР – тесар и зидар, ДУЋАН –
трговачка радња, ЂЕРДАН – накит, ЂИДИЈА – младић, ЋУМРУКАНА –
царинарница, ЕМИН – високи чиновник, ЕРГЕЛА – крдо коња, ЕСНАФ –
удружење занатлија, ЕСПАП – роба за тржиште, ЕФЕНДИЈА – господар,
ЗАНАТ – мајсторство, ЗЕЈТИН – уље за јело, ЗЕРДАВ – врста куне, ЗУЛУМЋАР – насилник, ЗУМБА – пробојац, ИЛИЏА – бања, ЈАБАНЏИЈА –
странац, ЈАВАШЛУК – неуредност, ЈАРАМАЗ – беспосличар, ЈАРАН –
пријатељ, ЈАТАГАН – закривљен нож, КАДУНА – отмена жена, КАЗАН
– котао, КАПИЏИК – мала капија, КАРАУЛА – стражарница, КУЛУК –
тежак рад, МЕЗЕ – закуска, МЕКИКА – врста пецива, МЕЛЕМ – лек, МЕРАК – прохтев, НАНУЛА – дрвена папуча, НАЏАК БАБА – свађалица,
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ПАПУЧЛИЈА – мајстор за папуче, ПАША – војна титула, ПЕНЏЕР – прозор, РАЈА – поданици, РОСПИЈА – зла жена, СУСАМ – оријентална
биљка, ТАИН – војнички хлеб, ТАРАНА – зрнасто тесто, ЋАСА – чинија,
ЋОРСОКАК – слепа улица, УЗЕНГИЈЕ – стремени, ФИЛЏАН – шољица
за кафу, ФИТИЉ – жижак у лампи, ЧАКШИРЕ – панталоне, ЧИВИЛУК –
вешалица за одећу, ЧУТУРА – пљоска, ЏАНАРИКА – врста шљиве,
ЏИБРА – комина, ШЕДРВАН – водоскок, ШАЛВАРЕ – женске широке
панталоне, ШАМАР – пљуска, ћушка, ШЕГРТ – трговачки ученик.
Решење:
Радомир МАТИЋ

ОСМОСМЕРНИ МОЗАИК

ОДУЗИМАЉКА
Одузимаљка је загонетка код које се од основне ријечи одузме
прво или задње слово да би се добила реч са новим значењем.
Возачи, пажња –
Ја на сва звона
на тој кривини
вреба вас она!

Јутро је, она
Пала по пољу,
Сквасила траву,
Али и зољу.

Пијетао би,
слушам брата,
у то коло,
да се хвата!

Гојко МАНДИЋ
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П
ПОСЛОВИЦЕ
У усменом стваралаштву нашег народа велики је број различитих
говорних умотворина које представљају особено богатство, како разноликошћу садржаја и дубином мисли, тако и лепотом израза. То су пословице, питалице, загонетке, као и здравице, брзалице и бајаличке басме
(како каже Вук Караџић).
Своје поуздано, у сталној, често и горкој животној стварности, безброј пута проверено животно искуство, наш народ је сажимао у језгровите изреке, створене да буду савет и упут. То су пословице. Према томе,
пословице се могу дефинисати као кратке и сажете изреке које садрже
поуздане и проверене мисли о различитим проблемима живота човека и
међуљудских односа. Сажетост пословице постиже се обично метафоричном употребом речи или сликовитошћу изражавања. Пословице могу
да буду и у прози и у стиху. Деле се на праве пословице (оне су увек у
прози), затим на пословице причалице, дијалошке и стиховане пословице.
Ево неколико примера пословица:
ПРАВЕ ПОСЛОВИЦЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

Свету се не може угодити.
Што човек више живи, више и зна.
Колико је од Земље до неба, толико је и од нечовека до човека.
У добру се не понеси, а у злу се не покуди.
Што не желиш себи, немој ни другоме.
Није злато све што сија.
Чега се мудар стиди, тиме се луд поноси.
Од ината нема горег заната.

СТИХОВАНЕ ПОСЛОВИЦЕ
•
•

Тешко вуку кога птице хране
и јунаку кога жене бране.
Боље ти је изгубити главу,
него своју огрешити душу.
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•

Није благо ни сребро ни злато,
већ је благо што је срцу драго.

ПОСЛОВИЦЕ ПРИЧИЦЕ
•

•
•

Болан здрава носи.
(ова се пословица каже кад се неко пренемаже да је болестан, а јачи је и здравији од онога који га негује.)
Ђе си пјевао љетос, пјевај и зимус.
(казале пчеле бумбару кад је дошао да презими код њих.)
Убио ти бог ту моју хитњу!
(рече пуж кад се двадесети дан попео на грану, па се оклизнуо и пао.)

ДИЈАЛОШКЕ ПОСЛОВИЦЕ
•

Игра мечка пред чичином кућом,
доћи ће и пред нашу.

ПИТАЛИЦЕ
По садржају, својим мисаоним и етичким квалитетима, као и по
свом особеном књижевном карактеру, питалице су врло блиске анегдотама. Питалица је само језгро анегдоте изражено у кратком дијалогу.
Према томе, питалице су кратке неразвијене причице сведене на „питање-одговор“. Некад питалица може да садржи по два или више питања, а исто толико и одговора.
Питалице могу имати разне мотиве: о срећи, несрећи, јунаштву, кукавичлуку, братству, очинству, сиромаштву, богатству, ропству и слободи.

ПОСВЕТНИЦЕ
КСЕНА ЕНИГМАТА
Тек четири пуне има
унучица моја Ксена,
а игра се бројевима,
та јој игра омиљена.
Бројевима кад барата

овај мали енигмата,
нервира се, мучи, зноји,
јер тек до десет зна да броји.
Разлике уочава
кад задатке решава,
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савладала разне финте
да прође кроз лавиринте.
Тек се учи том занату,
чуће се за тог енигмату.

3.

Тучак зрна лема
када струје нема
а колач се спрема.
Кад му падне мрак
уситни и мак.

4.

Морнари га слушају
док морима плове,
а његовог имењака
мрежицама лове.

1.

Нити дом чува,
нити лаје,
к'о нож сече
воду пераје,
огромна ал'
добро плива
ова неман
прождрљива.

2.
Лети птица снажна
сјајна и одважна:
челично јој срце бије
керозина када пије.

Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ

СВЕТ ПАЛИНДРОМА
Палиндром је реченица или реч која се идентично чита у оба смера,
која је, у ствари двосмерна.
Реч палиндром води порекло из грчке речи παλίνδρομο која значи
„онај који се враћа“. Овај термин је први употребио Бен Џонсон (15721637), енглески драмски писац, песник и књижевни критичар, 1600.године.
Најпознатији палиндроми са нашег подручја су речи: ратар, потоп,
терет, топот, поп, око., мелем, невен, радар
Најдужа наша палиндромна реч састоји се од 17 слова ИНТЕРТРОПОРТРЕТНИ (онај који се налази између три портрета“)..
Најпознатија палиндромна реченица је свакако: АНА ВОЛИ МИЛОВАНА, али постоје и многе друге реченице:
• СИР ИМА МИРИС;
• САВО И МАЧЕ ЈЕДЕ ЈЕЧАМ И ОВАС;
• И ЈОГУРТ УЈУТРУ ГОЈИ
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Палиндром је врло цењена форма. Бројни су примери код наших
великих књижевника, попут Његоша, Пекића, Матавуља, Орфелина...
О палиндрому се код нас најчешће писало успут, у склопу обраде
неке друге књижевне теме и углавном су га сводили на језичку играрију.
Да је ипак реч о високо цењеној форми, показују бројни примери већ поменутих великих књижевника.
С друге стране, палиндром је високо цењен у Француској, Британији, Америци, Русији, Шпанији...Песник Далибор Дрекић покренуо је
2011.године на фејсбуку страницу „Свет палиндрома“ која данас не чини
само групу љубитеља већ окупља близу 8.000 посетилаца. Судећи по учесталости објава, Дрекић је успео да на једном месту окупи заљубљенике у ову форму – од енигмата, песника и других писаца и уметника, до
оних који су палиндроме почели да пишу тек после доласка у ову групу.
По речима Дрекића, палиндром је визуелна форма, па зато многе
двосмислене реченице на фејсбуковој страници садрже пратеће фотографије и илустрације. Тако је, поред цртежа Барта Симпсона, једна ауторка написала: „Мења њу Барт трабуњањем“. Други пратилац странице
је, уз фотографију веслачког четверца, осмислио исказ: „Ал сева четверац! И царев теча весла“! Управо захваљујући илустрацијама, види се да
палиндром није само језички забавна, већ и друштвено – критичка
форма. Једна ауторка је уз призор из ријалитија поставила палиндромно
питање: „Мази ли беда дебилизам?“
„Граматичке, лексичке, творбене и друге особине српског језика
погодују стварању палиндрома, за разлику од многих других језика где
бројни дифтонзи (двогласи), граматичка ограничења и компликована
творба (стварање) речи онемогућавају да се осмишљава већи број квалитетних палиндрома. Енглески палиндром, на пример, готово да је
исцрпљена тема, а код нас је неисцрпна!“ наводи Далибор Дрекић.
Састављање нових палиндромних реченица може бити врло занимљиво. Најједноставнији начин је узети неку реч која, када се прочита уназад, оставља могућност да се на њу надовеже нека нова реч. Да бисте
написали палиндромну реченицу, потребни су само стрпљење, папир и
оловка. Ево неких примера:
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А, Јуло, иде лед и олуја!
Ривалка Нада пада на клавир.
Ја ти читам...А, ти, читај!
Нашем Саши Миша смешан.
Анка, Јани фина јакна!
Иво, зови...Иду људи и возови.
Постоје и палиндромни датуми као што је прошле године био –
02.02.2020. Ове године – 12.02.2021. Иначе, нема их много. Први палиндромски датум у овом миленијуму био је 21.02.2012. Следећи ће бити тек
10.03.3001.
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ПЕШЧАНИК ИЛИ ПЕШЧАНИ САТ
И пешчани сат представља комбинацију пирамиде и клина с стим
што се у овом задатку клин налази у горњој половини (види слику –
цртеж) а пирамида у доњој, тако да овај лик одгонетача (решавача) подсећа на пешчани сат. Треба знати и то да су две најдуже речи, прва и
последња, састављене од истих девет слова, а да се све осталеречи као
у пирамидама, клиновима и вретену граде од тих слова, стим што их пре
тога морамо да анаграмирамо (преметнемо).

Водоравно: 1. Грађевинарство, архитектура, 2. Теорија и пракса радова
уз употребу минско-експлозивних средстава, 3. Оданост (мн), 4.велика
преданост, усрдност, марљивост, 5. Наш старији певач народне музике
Габрић, 6. Врста лирске песме, 7. Чиста тежина неке робе, 8. Глас, звук,
9.Лична заменица, 10. Хемијска ознака за азот, 11. Ауто ознака за Ниш,
12. Конац, 13.Женско име од мила, Кристина, 14. Отпадак при стругању
дрва, пиљевина, 15. Стричева жена, 16. Смеса за прављење разних
свећа, 17. Ђинђуве, 18. Такса за прелаз преко моста (мн.), 19. Манастир
у Ђунису код Крушевца.
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ПРЕМЕТАЉКЕ
Бориса Назанског
Септембра 2020 године угледала је светлост дана енигматска сликовница за децу и одрасле. На 36 страница необичног формата у тврдом
повезу са прелепим цртежима и илустрацијама Борис је исписао ПРЕМЕТАЉКЕ у допуњаљкама са уписаним самогласницима при чему сугласнике треба уписати у њих а они су повезани линијама (цртама) са празним пољима допуњаљке. Уз сваку преметаљку исписани су стихови као
помоћ при решавању.
У уводу аутор упознаје младог читаоца са појмом ПРЕМЕТАЉКА и
примерима:
ПРЕМЕТАЉКА је игра словима, преметање слова.
На пример: ПОЉУПЦИ – па сад другачије преместиш слова и добијеш нову реч: ПУПОЉЦИ.
Пример други – реченица:
„ЈАКО ЦИМНИ СЛОВА“ – па их стварно јако цимнеш (окренеш их),
направиш нови редослед истих – и добијеш одгонетку:“ МОЈА СЛИКОВНИЦА“
Навешћемо још неколико примера из његове књиге:

ПРИСЛОНИТИ МАСКЕ
Стихови Бориса Назанског у решењу помажу и овако:
Прислонити маске уз лице
па кренути тако на бал
право је задовољство док траје – КАРНЕВАЛ
Е, дана ми...Има наде!
Нашем Саши Миша смешан.
Ава ти пса васпитава.
О, ми лову волимо.
О, тихо Паја похит'о.
Тасо, Иван навио сат.
Анка, Јани фина јакна!
Да кине?! Не, никад!
А, Рим и нас анимира.

Е, не спорим мир опсене.
Е, мете су кусе теме.
Вир опијата затаји порив.
„Азра“ – та катарза!
Ево, ради мами дарове!
*Рани ме семинар!
Ују радо дарују.
А, рече Васа да се вечера.
Мерка Нена крем.
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Отело се, Десо, лето.
А, кино, Мило, воли Моника?!
О, Саво, сукоб окусио Васо.
А, ту Лаза залута?!
Ако си висока!

Он те, Тања, сања сетно.
Иво, зови...Иду људи и возови.
О, ми те се сетимо!
Е, нит си у капи истине!

ПИРАМИДА
Пирамида је занимљив енигматски задатак и за састављаче и за
одгонетаче. Прво што одгонетачу као и у укрштеницама, магичним ликовима и другим загонеткама омогућава проверу знања одгонетањем траженог појма и, друго што се тражени појам добија додавањем једног
слова на претходни појам, а онда се то све (слова) анаграмира (слова се
преметају) и добија се нови појам увећан за једно слово, и тако све до
краја пирамиде. Пирамиде могу бити величине од нпр. 8 слова до пирамида које у себи садрже и више од 14 па и 15 слова (дужина речи).

ВОДОРАВНО: 1. Ознака за радијус, 2. Рукометни клуб (скр.), 3. Временски термин, 4. Омотач дрвета, 5. Име кошаркаша, Варде, 6.Дан у недељи,
7. Жена творац неког књижевног или научног дела, 8. Такмичење у аутомобилизму, 9. Самодржац, самовладар (мн.), 10. Певач који изводи
сопствене композиције на свој текст (мн.), 11. Документарни филм о војној операцији Барбадоса, 12. Теорија и пракса летења у свемир, 13. Стратосфера, космонаутика.
Радомир МАТИЋ
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Р
РЕБУС
Ребус је загонетка у сликама – погађање смисла помоћу слика и
знакова које треба одгонетнути. Историја ове врсте загонетки стара је
колико историја уопште.
Ребус је данас свеприсутан у сваком енигматском листу или енигматској рубрици неког листа или часописа. Његово величанство ребус је
врло популарна загонетка која код решавача захтева упорност, проницљивост, виспреност и чак изоштрене рефлексе. Он је омиљен и доста
присутан и у школама или куца на њихова врата. Развио се у више врста
и подврста чије решавање (одгонетање) представља прави доживљај, изазов и пријатну разоноду. А ребуси су се баш намножили: сликовни,
фото-ребуси, словни, комбиновани, анаграмни, палиндромни, логогрифни, диребуси, ребусоиди и раребуси!
Рекли смо напочетку да су ребуси загонетке у којима су уместо
речи стављене слике и цртежи (нацртани или насликани разни појмови).
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С
СКАНДИНАВКА
Врста укрштених речи где се у неискоришћена поља дијаграма
укрштенице уносе описи - у горњем делу квадрата опис водоравног
појма а у доњем делу квадрата опис усправног појма.
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СЛОВНИ И БРОЈЧАНИ СУДОКУ
Судоку је логичка загонетка која, од пре око хиљаду година, потиче
из Јапана. Сачињен је у облику квадратне решетке која је обично формата 9х9, начињена од подрешетки са 3х3 поља. На почетку је уписано
неколико бројева (или слова, када је у питању словни судоку) у неколико
поља. Циљ је да се решетка испуни бројевима (или словима) од један до
девет у свим пољима. Свака колона, сваки ред и сваки подквадрат мора
да садржи све бројеве од један до девет који се не смеју понављати. То
исто важи и за словни судоку. Важно је напоменути да се и код словног
судокуа бирају речи код којих се не смеју понављати два иста слова и да
су речи дужине од девет различитих слова (на пример палидрвце).
Решење судокуа (испуњавањем решетке бројевима или словима)
захтева само стрпљење и скромне логичке способности, мада неке загонетке могу бити прилично тешке. Судоку може да има више решења ако
је на почетку откривено мало бројева или слова, па зато треба водити
рачуна да се грешка не начини на почетку решавања задатка. Једини
начин решавања судокуа је метода елиминације, а ту се користи својство
да се један број или слово сме појавити само једном у сваком ступцу, реду
и блоку. Решавање постаје лакше уколико се открије више бројева или
слова.

БРОЈЧАНИ СУДОКУ
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СЛОВНИ СУДОКУ

Уместо цифара, дијаграм треба попунити задатим словима, тако да
се у сваком реду, колони и квадрату 3х3 свако слово појави само по једном. Да бисте успешно решили овај задатак, потребно је да од девет задатих слова саставите једну реч и пронађете њено место (водоравно или
усправно) у дијаграму.
Радомир МАТИЋ

СПУНЕРИЗАМ
Случајна или намерна замена слогова у суседним речима
МИТА АНКИЋ,
Добро дете,
Зна све песме
Тог поете.
Решење: Мика Антић

СИНТАГМЕ
О коришћењу синтагми у савременој југословенској енигматици почев од 1951.године владало је подељено мишљење. Тек осамдесетих година прошлог века, угледни српски енигмати чланови енигматског друштва „Загонетка“ Београд, предвођени председником друштва Бошком
Петровићем, својим радовима, посебно у часописима „Политика мозаик“
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и „Еурека“, у потпуности афирмишу употребу синтагми у укрштеним речима. Отклањању сваке сумње у исправност коришћења синтагми веома
су допринели и магични ликови 7х11 Бошка Петровића будући да су у 150
радова 84 синтагме биле заступљене 88 пута. Основни допринос синтагми у мрежастим загонеткама је што освежавају радове разбијајући
монотонију класичних садржаја, чинећи радове интересантнијим и пријатнијим за решавање.
У магичним ликовима 7х11 оптимални су редови са једном синтагмом. За представљање ове варијације намерно је изабран један од два
рада са четири синтагме, како би се читаоци ове књиге одредили о тачности претходне тврдње о освежавању, интересантности и пријатности
које пружају синтагме.

Велики број коришћених синтагми, поред исправног опредељења о
њиховој применљивости, сведочи о изванредном познавању српског језика и о ширини опште културе Бошка Петровића. Поред већине стандардних и препознатљивих синтагми налази се и одређен број оних које
својом свежином изазивају осмејак одобравања и признање аутору приликом решавања.

СЛОВНЕ СКРИВАЛИЦЕ
Ово је заједнички назив за: читаљку, акростих, палиндром, чаура,
клешта и шкољка.
Карактеристичан представник ових загонетака је ЧИТАЉКА. Код
ње се до решења долази директним читањем поставке загонетке.
Пример: Воја годинама на море не креће већ у своме ГРАДУ крај
Мораве шеће.
Решење ове читаљке је ЈАГОДИНА.
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У
УКРШТЕНЕ РЕЧИ

ВОДОРАВНО: 1. Преостали део, вишак, 10. Једно годишње доба,
11. Град у Италији (ауто-трке!) 12.Узвик нестрпљења, 13. Виши црквени
старешина код католика и англиканаца, 14. Ауто ознака за Нови Сад, 15.
Запара, врућина, 16. Симбол хрома, 17. Име композитора Теодоракиса,
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18. Опера Винћенца Белинија, 21. Упитна заменица, 22. Врховно феничко
божанство, 24. Ауто-ознака за Панчево, 25. Мајка Ромула и Рема (мит.),
26. Старији члан удружења или клуба, 28. Старији (скр.), 29. Поклон, 30.
Савез синдиката (скр.), 31. Ауто-ознака за Сремску Митровицу, 33. Велики отворен простор у граду, 36. Својеручно(скр.), 37. Хемијски елементи који нису метали, 41. Симбол натријума, 42. Очајнички јаук, 44.
Трећа жена римског цара Клаудија, 46. Сем, изузев, 47. Глумица са
слике,49. Радничка класа (лат.), 50. Симбол криптона, 51. Планина и
река у Русији, 52. Приморје (итал.), 53. Важан зачин, 54. Симбол радијума,
55. Узвик дозивања, 56. Дворска клика (шп.), 57. Симбол платине, 58.
Латинско писмо, 59. У правцу, према, 60. Доњи део посуде, 62. Аутоознака за Ужице, 63. Спилбергов „ванземаљац“, 64. Потврда, сведочанство (лат.), 66. Држава у Европи, 70. Планинска област у Грчкој, 71. Оморина, 72. Растопина, 76. Симбол литијума, 77. Велика просторија, хала,
78. Део јахаћег прибора, узенгија, 79. Румунска монета, 80. Врста лаке
тканине за летњу одећу, 81. Једна од САД,
УСПРАВНО: 1. Алпинизам, 2. Град у Француској (катедрала!), 3. Грчко
слово, 4. Ознака за малу рокаду у шаху, 5. Француски фудбалер, 6. Врста
платна, 7. У тој мери, 8. Француска глумица, Надин, 9. Установа за вођење земљишних књига, 13. Иста слова, 15. Сребрна нит за везивање,
16. Линија, 19. Становник Осетије, 20. Мушко име, Арсен, 23. Бивши
шведски фудбалер, Јонас, 24. Склопити посестримство, 27. Извргавати
подсмеху, исмевати, 29. Мање драмско дело, 31. Италијански композитор, 32. Млинарева жена, 34. Рачун(скр.), 35. Схватање да се живот
састоји у јелу и пићу (грч.), 36. Спиридон од миља, 38. Средства која изазивају крварење (мед.), 40. Мајстор за инсталирање, 43. Стари турски
ситан новац, 45. Име глумца Паћина, 47. Пас, керче, 48. Ранији, бивши
(лат.), 51. Педантност, сређенност, 57. Нешто мало, понешто, 58. Медикамент, 59. Житка запаљива течност, служи као растварач, 61. Небрига,
непажња, 62. Учитељ, 65. Спев, епос, 67. Арапин, 68. Град и покрајина у
Грчкој, 69. Дивља животиња, зверка, 73. Град у Француској, 74. Велики
број, мноштво, 75. Лична заменица, 78. Спортски клуб (скр.), 79. Аутоознака за Лозницу.
Војислав СКОКО
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УГАО

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
У дата поља лика се уписују слогови, а не појединачна слова;

ВОДОРАВНО: 1. Наш глумац („Јесен стиже, дуњо моја“), 6. Свеже, тек
припремљено (тур.), 7. Мајстор који кује и обрађује гвожђе (мн.), 8. Тропско длакаво воће, 9. Такса на граници (мн.), 11. Оданост, приврженост,
12. Скуп проблема научне области, 14. Име бивше француске тенисерке
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Пирс, 15. Зимски горњи капут војних лица (мн.), 17. Млади Месец, 18. Мајстори који се баве намештањем драперија, 20. Име глумице Ђуричин. 21.
Професори математике.
УСПРАВНО: 1. Братова кћи, синовица, 2. Ниска, огрлица (мн.), 3. Украс
мушког лица (мн.), 4. Врста минерала, „морска пена“, 5. Образованост,
обавештеност, 8. Биоскоп (гр.), 10. Витез (мн.), 11. Пентрање, 13. Стање
без галаме, мир, 14. Музичка драма, 16. Чувар ливаде, пољак (мн.), 17.
Име фолк певачице Његомир, 19. Задњи део стопала (мн.), 20. Место код
Крагујевца.
Крста ИВАНОВ

УМЕТАЉКА
Уметаљка је загонетка код које се у основни појам уметне једно
слово чиме тај појам добија друго значење. Слово се додаје унутар речи,
а не на почетку или на крају као код додаваљке.
Ту лупу већ,
ево сањам,
од ње се за
дрво склањам!

Мој родитељ
ума бистра
догурао
до магистра!
Изнад кола
птица лети
шта је шта ту
хај'д се сети!
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Ф
ФОТО РЕБУСИ

Х
ХОМОНИМ
Познато је да има речи које једнако звуче а имају различито значење и да се те речи називају ХОМОНИМИ.
У Енигматици постоји стиховни састав који такође носи назив ХОМОНИМ. Одгонетање такве загонетке практично се своди на откривање
две исте речи са различитим значењем. Нпр. БУНА – као устанак и БУНА
– као река у Херцеговини.
БАНАЋАНИН својој Соси
Осмог марта ЦВЕЋЕ носи.
Решење овог хомонима је ЛАЛА (популарни назив за Банаћанина) и
ЛАЛА (врста цвећа )
Момир ПАУНОВИЋ
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Пример други:
Сви одреда на КОСОВУ
Страну света ГРАДОМ зову.
Сада вам дајемо чак четири хомонима да их сами решите.
Из дечије приче
ИВИЧИНА СЕКА
Носи исто име
Као бугарска река.

Ко ГРАД овај на КОСОВУ
И ФУРУНУ тако зову!

На Банију ово место
ИЛОВАЧОМ зову често.

Црногорска ПЛАНИНА
Као СОЛДАТ име има.
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Ч
ЧАУРА – је загонетка код које је једна реч сакривена / учаурена/ у
другој. Основној речи се одузме прво и задње слово чиме она добија
друго значење.
Из ГРАДА ћу,
ЈУЖНО ВОЋЕ продах,
Као прво
приход би огроман,
поћи сада
и од истог, ево,
на острво!
купих Золин роман!
ЊЕГА пчела, ствара, питај тату
А ЗОЉА га ево једе!

РИБА, овог пута
ЗЕМЉУ би да гута!

Сакриле се
љуте змије
усред наше
Шумадије

Ове земље из Африке
представљају чудо
једна другу прогутала
зар то није лудо?
Милан МИЛИН

ЧИТАЉКА
(„Енигморимићи“ од Н.Пешића)
НО, ВИДИ НАР!
Прочитај два, три пута горњу узвичну реченицу. Можда ћеш тако открити
њен нови смисао. Али, ако не иде, ти онда растави другу реч на слогове
па их припој првој и трећој речи.
Шта добијаш?
Гојко МАНДИЋ

КО ПИЈЕ ДО КУМЕ?
НАТА!

Ове панталоне нису довољно
широке, мени су потребне чак
шире…

Милан МИЛИН

Јан БАЖИК
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Ш
ШВAJЦAРСКA УКРШTEНИЦA

ВOДOРAВНO: 1. Инструмeнт зa пoсмaтрaњe oкoм нeвидљивих прeдмeтa
– Maшинa зa сaбиjaњe вaздухa и гaсoвa, 2. Oбрaђивaњe, aнaлизa –
Пoпрaвкa – Вoдeнa биљкa бeлих цвeтoвa (мн.), 3. Врстa рибaрскe мрeжe
– Имe aмeричкe глумицe и пeвaчицe Синaтрe – Узвик при скoку – Кoњ сa
шaрeним пeгaмa (тур.) – Пoeн из сeрвисa у тeнису и oдбojци, 4.
Нeeлaстичнoст – Aлбум успoмeнa – Jeзeрo у Финскoj, 5 Meстo у истoчнoм
дeлу Бугaрскe – Врстa глинe зa изрaду вaтрoстaлних oпeкa –Нaшa
бившa тeнисeркa, Aнa, 6. Нeмaн, aждaja – Извршилaц – Mисao,
прeдстaвa, 7. Пeсник, сaтиричaр и aфoристичaр из Бoрa сa сликe –
Meстo у Taмнaви, 8. Tрoпски пaпaгaj (мн.) – Рoмaн Eрнeстa Хeмингвeja –
Глaвнa мисao рaспрaвe, 9. Гeoцeнтрични кooрдинaтни систeм (скр.) –
Пoднeвaк (мн.), 10. Врстa рaкиje – Лeвa притoкa Дунaвa у Нeмaчкoj, 11.
Пoгoдбeни вeзник – Сoли титaнскe кисeлинe – Aутo-oзнaкa зa Шaбaц, 12.
Aмeричкa сaвeзнa oстрвскa држaвa – Нajвeћи фрaнцуски кoмeдиoгрaф
(„Taртиф“), 13. Mузички кoмaд зa вeжбaњe (мн.) – Пристaлицa лeвицe
(мн.), 14. Oсoбa кoja рaнo устaje, рaнилaц – Сeдмo и 23. слoвo aзбукe, 15.
Oмлaдинскa рaднa aкциja (скр.) – Meстo кoд Купрeсa у БиХ – Aрaпскa
кoчиja (мн.).
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УСПРAВНO: 1. Глaвни грaд Русиje – Усиjaнa тeчнa мaсa у унутрaшњoсти
Зeмљe - Aртeмидинa свeштeницa (гр. мит.), 2. Дeснa притoкa Зaпaднe
Moрaвe – Припaдницe илирскoг пoкрeтa – Eмирaт нa Блискoм истoку, 3.
Врстa слaткoвoднe рибe – Лeскoвo дрвo, 4. Oзнaкa зa рaзрeд – Звeздa у
сaзвeжђу Шкoрпиja – Глaвни бoрaц у кoриди с бикoвимa, 5. Пoзнaтo
пaрискo пoзoриштe – Унутрaшњoст нeкe прoстoриje (мн.), 6. Врстa
кaртaшкe игрe – Удaрaти шaмaрe – Имe индиjскoг пoлитичaрa и
држaвникa Шaстриja, 7. Држaвa у Срeдњoj Aмeрици – Jeлoвник (фр.), 8.
Oписивaњe, дeскрипциja – Нaш шaхистa, Игoр, 9. Прeдлoг, прeдлaгaњe
(лaт.) – Бoja joргoвaнa, 10. Aмeрички шисaц, Tрумaн – Пилoт, 11. Пoкaзнa
зaмeницa – Склoнoст вeрoвaњa у митoвe – Цeнтиaр (скр.), 12. Meстo кoд
Бeрoвa у Сeвeрнoj Maкeдoниjи – Бившa спикeркa Рaдиo Бeoгрaдa, Дрaгa
– Бoг пoдзeмнoг мрaкa (гр. мит.), 13. Фaбрикa зa прoизвoдњу плинa (мн.)
– Meстo кoд Tутинa, 14. Фрaнцуски писaц, Рoмeн – Жaлoснa врбa (мн.),
15. Грчкo слoвo – Врстa минeрaлa, 16. Фрaнцуски фудбaлски клуб из
Moнбeлиjaрa – Сaвeт, кoлeгиjум, 17. Кoстурницa (лaт.), 18. Mлaдунчe
рисa – Грубo дoмaћe сукнo.
Крстa ИВAНOВ

ШАРАДА
Шарада је таква врста енигматског састава која се састоји од слогова, односно, тражена реч се састоји од речених (одгонетнутих) делова,
а који сваки за себе има неко значење. Реч ШАРАДА је француског порекла, а наприкладнији наш израз за такву врсту загонетки био би – СПАЈАЉКА.
Шараде се данас ретко срећу на страницама енигматских часописа.
Као и остале загонетке у стиху, и оне су подлегле под „најездом“ скандинавки и осмосмерки. Но, шарада има веома занимљив историјат у српској
енигматици. Дуго се сматрало да наше најстарије шараде потичу из
1827.године.
Такво становиште су имали они књижевни истраживачи који су је
пронашли на странама „Банатског алманаха“. Уз шараду је дато и објашњење за њено разрешавање. Састављач је дефинисао шараду као: „такову задату реч, у којој човек мора слогове донде редом истраживати и
склапати, док из њи прави смисао не дође“.
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Димитрије Давидовић (1789-1838) новинар и публицист, почео је
1815 године у Бечу да издаје алманах „Забавник“. Он је доносио приповетке басне, параболе легенде, анегдоте драме у једном чину. У годишту
1820 – том, објављене су на страни 196 – 201 „загонетке Србљином безимним састављене“. Било је ту чак преко двадесет загонетака. Обзиром
да није био наведен аутор, веровало се да су то народне загонетке. Неке
библиографије су забележиле тај податак, не улазећи у њихову суштину.
Пажљивом анализом може се утврдити да су неке од ових загонетака из 1820.године праве правцате шараде. Сваки слог је посебно дефинисан, као и коначно решење. Не треба замерити на упрошћеном поетском изразу јер ипак су то били почеци у стварању нових типова загонетака. Ево како гласи тај првенац:
Први слог је минерал
други дрво
читаво је дружбина.
Минерал је „со“, дрво је „бор“, а дружбина је дакле „СОБОР“. Тако
је некада гласио термин за САБОР.
Објављено је било осам шарада, као што су нпр. „ГО“ + „ВЕЧЕ“ =
ГОВЕЧЕ, или „КО“ + „РАК“ = КОРАК.
И „Забавник“ је одржао корак у штампању шарада, и када је променио уредника и место издавања.
Од 1833. издавао се у Београду и Крагујевцу. Били су познати и аутори тада објављених загонетака. Шараде су се сретале и у другим алманасима тога доба.
Намеће се јасан закључак да је српско загонеташтво имало чврсте
корене још у деветнаестом веку, односно да су загонетке биле равноправне осталим кљижевним врстама.
Мирослав ЖИВКОВИЋ

Ево још неколико примера шараде новијег датума:
1. Ват је јединица електричне снаге, Рос је енглески лекар, проналазач узрочника маларије, а лав је звер из породице мачака. Ако све
ове речи спојимо, добићемо ВАТ+РОС+ЛАВ = ВАТРОСЛАВ, а то
је име композитора Лисинског.
2. КОС (врста птице) + ТИМ (екипа) = КОСТИМ (врста женске одеће).
Пробајте сами решити и ова два примера:
1. Страна + енглеска племићка титула = врста спортисте
2. Пролећни месец + део недеље + десна притока Дунава у нашој
земљи = рудник бакра у СР Србији.
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РЕЦЕНЗИЈА
Књига загонетки и о загонеткама
ГАТКА СКРИВЕНИ (Б)УМ = „ЕНИГМАТСКИ БУКВАР“
Прихватити се захтевног пројекта, да се осмисли и напише „ЕНИГМАТСКИ БУКВАР“ представља велики подвиг.
До сада је више аутора код нас објавило публикације везане за тумачење загонетака: Бранислав М. Обрадовић „СТИХОВАНИ ЕНИГМАТСКИ БУКВАР“ (Енигматски савез Србије, Београд, 1997), Никола Ч. Пешић „ЕНИГМОРИМИЋИ“ (Машинац принт, Ниш, 2003), Гордана Јовановић
Шарић „ЂАЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ“ (БеоСинг, Београд, 2008), Милосав М. Барјактаровић „ЕНИГМАТИКА ЗА МЛАЂЕ И СТАРИЈЕ“ (Енигматски савез
Србије и Удружење енигмата „Вук Караџић“, Београд, 2011) итд. Наведене публикације су делимично обрадиле широко енигматско поље са
намером да млађем нараштају и онима који почињу да се баве решавањем и састављањем загонетака приближе више врста енигматских умотворина.
Најновији „ЕНИГМАТСКИ БУКВАР“ је свеобухватнији јер обрађује
скоро све главне врсте загонетака почев од анаграма и других тзв. ситних загонетака, па до испуњаљки и укрштених речи и других тзв. мрежастих загонетака. Сви одељци о загонеткама са примерима су поређани
азбучним редом па је то стога прави буквар.
Група борских аутора Радомир МАТИЋ, Крста ИВАНОВ и Марина
РАИЧЕВИЋ подухватила се писања овог штива са жељом, да неко у енигматској Србији, кроз приступачну литературу упозна млађе покољење, а и почетнике са дефиницијама појединих врста загонетки са
одговарајућим типичним примерима. Поред тога уврштени су афоризми,
гаталице, посветнице, пословице, синтагме и судоку као веома сличне
дисциплине загонеткама.
Стога су у „ЕНИГМАТСКОМ БУКВАРУ“ заступљени, поред троје
борских енигмата, истакнути енигмати са њиховим одабраним саставима
и текстовима (азбучним редом): Јан БАЖИК, Петар БИЗУМИЋ, Славко
БОВАН, Јован ВУКОВИЋ, Момир ВУЧЕНОВИЋ, Јадран ГОЛОИГРА,
Срећко ДИВКОВИЋ, Вељко ДОПУЂА, Небојша ДРАГОМИРОВИЋ, Мирослав ЖИВКОВИЋ, Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ, Динко КНЕЖЕВИЋ,
Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Олаф ЉУБИБРАТИЋ, Гојко МАНДИЋ, Милосав
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МАРЈАНОВИЋ, Милан МИЛИН, Радомир МИЋУНОВИЋ, Борис НАЗАНСКИ, Јован НЕДИЋ, Бранислав НИКИЋ, Бранко и Драган НИКОЛИЋ, Јован НОВАКОВИЋ, Момир ПАУНОВИЋ, Живота ПЕТКОВИЋ, Жарко ПЕШИЋ, Никола Ч. ПЕШИЋ, Марјан РАДАКОВИЋ, Снежана СТАМЕНКОВИЋ ЈОВАНОВИЋ, Стојимир ТАЛИЈАН, Миодраг ТОШИЋ, Владимир ШАРИЋ итд. Заступљени су и афористичари Александар БАЉАК, Милен
МИЛИВОЈЕВИЋ и Станиша МИЛОСАВЉЕВИЋ.
Овај спектар аутора и њихових творевина даје нам за право да ће
се „ЕНИГМАТСКИ БУКВАР“ читати са радозналошћу а да ће млађи и почетници научити тајне загонетања и одгонетања.
Енигматски савез Србије подржава иницијативу Енигматског клуба
„Бор“ да се одштампа „ЕНИГМАТСКИ БУКВАР“ и да буде прва књига у
новој едицији енигматске библиотеке.
Закључимо речима из текста са почетка књиге :
„ОВАЈ БУКВАР НАПИСАН ЈЕ ЗА ОНЕ ОД 7 ДО 77, ПА И ВИШЕ ОД
77 ГОДИНА. ЗА ОНЕ КОЈИ ТЕК УЛАЗЕ У СВЕТ ЗАГОНЕТКИ, ЗА ОНЕ
КОЈИ ПОНЕШТО ЗНАЈУ, А НАРОЧИТО ЗА ОНЕ КОЈИ СУ ДУБОКО ЗАКОРАЧИЛИ У СВЕ ТАЈНЕ ЗАГОНЕТАШТВА И ОДГОНЕТАШТВА. У СВАКОМ СЛУЧАЈУ, МОЖЕ СВИМА БИТИ ОД КОРИСТИ“.
15.10.2021. Шимановци

Гордана и Владимир ШАРИЋ
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ЛИТЕРАТУРА
1. „ЧАРОБНА БАШТА“ – Гордана Јовановић Шарић
2. „ЕНИГМАТСКИ ЗАПИСИ“ – Момир Пауновић
3. „ МАГИЧНИ ЛИКОВИ (7 х 11)
БОШКА ПЕТРОВИЋА“ – Владета Тривунац
4. „ПРИЧА О СЛОВНИМ КВАДРАТИМА“ – Живомир Јевтић
5. „АНАГРАМИСАНИ ХЕЛЕНИЗАМ“ - Гордана Јовановић Шарић
6. „ЕНИГМОРИМИЋИ“ – Никола ЧД. Пешић
7. ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ: „Новости Енигма“,
„Енигматика“ и „Загонетка“
8. „ЕНИГМАТСКА ПОЧЕТНИЦА“ – Шефик Вучијак
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РЕШЕЊА
А
АКРОСТИХ
Испуњаљка акростих:
Аполеон, Неоптолем, Атлант, Ганимед, Радамант, Атена, Мида, Икар, Сфинга, Аталанта, Нефела, Ифигенија, Херакле, Ерос, Леда, Електра, Нарцис, Итал, Зевс, Ахил,
Менелај;
Решење акростиха: АНАГРАМИСАНИ ХЕЛЕНИЗАМ (назив књиге Гордане Јовановић
Шарић)

АНАГРАМ
Решење: КОКА
Решење: ПАТКА
Решење: ЖДРЕБЕ
Решење: ПЧЕЛА
Решење: ПАУК
Решење: КАМЕЛЕОН
Решење: ЗМИЈСКИ ЦАР (+А)
Решење: КИПАР
Решење: КОЛУБАРА
Решење: ГРЧКА
Решење: ПРОКЛЕТИЈЕ
Решење: МАНАСТИРИ – СВЕДОЦИ
ВЕКОВА!!
Решење Анаграма за 14.сусрете енигмата Србије на Борском језеру : ДОБРОДОШЛИ У БОР – ГРАД БАКРА И ЗЛАТА
НА ЧЕТРНАЕСТЕ СУСРЕТЕ ЕНИГМАТА
СРБИЈЕ !!!

Решење: КАРЛОВЕ ВАРИ
Решење: „ОД ЗЛАТА ЈАБУКА“ – наш
филм
Решење: УМЕТНИЧКО КЛИЗАЊЕ
Решење: ЛОКАЛНИ ДЕРБИ
Решење: ОЛИМПИЈСКА ВАТРА
Решење: СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
Решење: УЛИЧНА ТРКА
Решење: ПОДВОДНИ РИБОЛОВ
Решење: МИСТИЧНА РЕКА филм К. Иствуда
Решење: СКРИВЕНА КАМЕРА
Решење: ОПТИЧКО СТАКЛО
Решење анаграма на тему:
ТАКМИЧЕЊЕ ЗА МИС СВЕТА У НА
ТРАНГУ
Решење анаграма на тему:
„ КОГА СУ ЗМИЈЕ КЛАЛЕ И ГУШТЕРА
СЕ БОЈИ „

ФОТО АНАГРАМИ:
1. УНИВЕРЗИЈАДА У БЕОГРАДУ

2.ГЛУМИЦА ОЛГА ОДАНОВИЋ

АНАГРАМНА УКРШТЕНИЦА
КИН=ЛАФЕТИ=ПТА ; АЗОТ= МОРЕ=МАРК; ЛАВОР=НИ=ТАЛАС;
АБ=РАБОТНИК=ПЕ; БРЕ=БАГРЕМ=ПИН; РАТО=СРЕМ,=ПРСТ;
ЕНАРЕ= АЈ=КЛАТИ; ЗОРИЦА МАРКОВИЋ.

АНАГРАМНА ИСПУЊАЉКА
ЖЕНЕВА, СЕКРЕТ, МОНТЕР, ПРОСЕК, ТУНИКА, МАНИТУ, БАЛАСТ, КОМОРА,
КОЛИБА, СИГНАЛ, ДИНАМО, ТАСТЕР, КОРИСТ, ГРАНИТ, КАМИОН, ПРЕНОС, КАРАТЕ.
Коначно решење на означеним пољима: Зар нисте чули за...ЖЕНСКУ СОЛИДАРНОСТ!
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АМЕРИЧКА УКРШТЕНИЦА
КИКИНДА=КАБЛ=ЛУДАЈА; КИКИН=АСКА=ЛАЛУ=АЈА; КИКИ=ЛАСК=АЛАЛ=ТАЈА;
КИК=АЛАС=РАЛА=СТАЈА; КИ=ТАЛА=АРАЛ=АСТА=А; К=СТАЛ=МАРЛ=ТАСТ=НА;
КОСТА=АМАР=ИТАС=ИНА;КОСТ=САМА=ТИТА=ТИНА; КОС=ОСАМ=ШТИТ=УТИНА;
КОСМОС= МОШТ=ТРУТИНА.
Решење: сова утина

АРИТМОГРИФНА ИСПУЊАЉКА
Водоравно: жутокљунац, алекса ивић, незахвално, преградити, обуздати се,
лаборирати, башчаршија, ескалација, лексикобус, марин држић, океанограф,
неупоредив, доцртавање, образовање.

Б
БЕЛА УКРШТЕНИЦА
1.(прва са леве стране)
брошура, стефана, рест, руковалац, зов, могрен, море, омер, поочими, ат, метла, ш,
цала, а, ета, просперитет, тр, проклетије, и, нила, социјала, и, американер, со, тим, в,
фалстаф, м, о, порториканац, прешерн, ши, члан, ист, коске, ј, еб, вило, аа, олефин,
сорокин, кипар, кас, именица, р, лори, етан, ива, крила.
2.(прва са десне стране)
боито, полуспрат, ангел шурев, рала, тарот, доколичар, марабу, азимути, ко, ера, зр,
пен, ф, в, сми, па, мириси, алта, прзница, ар, реа, привесак, ла, турн северин, пањ, акаи,
пецарење, е, лидс, искварити, пакистанци, ава, и, москито, скаска, ит, ка, тате, е, орф,
мираж, перач, кна, арапи, ее, тапетарка, иселити се.
3.
сн, г, ками, тина тарнер, анатоми, дк, таваница, и, итачанин, њ, кила, а, апарати,
асанатори, ерар, е, и, истресати, ант, кистање.

БРОЈЧАНА УКРШТЕНИЦА
каро-кан, утопија, камел, д, валок, линотип, е, с, ока, опасник, суд, п, р, каре, промоција,
ит, аа, увртак, ки, снежана савић, к, барајево, и, ио, ременари, британаџ, ва, тра, арок,
пац, раћа, ас, ср, а, ад, памтивек, л, лала, кисић, ибара, џибути, самарџић, дар, третман,
џаја.

В
ВРЕТЕНО
и, ли, нил, лино, ливно, оливин, виолина, волани, авион, вино, нов, он, н.

ВИШЕСМЕРНЕ УКРШТЕНЕ РЕЧИ
Водоравно: црквењаци, иран, ри, ка, бор, табу, уна, ле, ту, ирис, континент.
Усправно: пометња, ру, кз, њива, ар, ца, аида, нога, ртв, рур, знак, наука, лист, ро, ин,
фе, ср.
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У смеру казаљке на сату: завршетак, интерпретатор, луцерка, разлика, антанта,
врбовина, квадрант, маратон, доксат, реалисти.
Супротно казаљке на сату: владарка, црна гора, ратишта, именик, радомир путник,
агрономи, капитал, оданост, мегафон, електрика.

Г
ГАТАЛИЦА
Решење: син је купио 64 лубенице, први 32, други 16, трећи 8, четврти 4, пети две,
шести једну, а једна му је остала за болесног оца.

Д
ДОДАВАЉКА
Решење: БАР (А);

Решење: В (ранац);

ДАШТАЛИЦЕ
1.
2.
3.

Бели медвед
Пожар
Деда мраз

4.
5.

Бундева
Ветар

ДОМИНО УКРШТЕНИЦЕ
1.
2.

ако, пст, мин, ата, аро, трс, дилижанса, о, елизабет, тејл, о, карамела, о, позадине,
ор, не, очарати се, новинари, ин, лави, к, чањ, ала, ар, радар, филмска трака.
дрвенград, ударац, варварин, гребени, азербејџанац, шап, дати, баез, деп, ле, ере,
ен, латино фил, санктуси, отицати, етар, танасијевић, тиранисати, апачи, есо, ала,
с, ритати се, авал, тен, тањирања, итератор.

Ђ
ЂАЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ
23. – путопис, леб и сол, ада кале, вртиреп, именици, калијум, изучити, текериш, коначно решење: плави кит, слепи миш.
24. – филателист, оманути, ае, камењари, р, аматеризам, в, чути, икад, н, нарита, аминал.
25. – математика.
26. – дрен.
20. – дрозд, јарац, зебра, ирвас, тигар. Коначно решење: дабар.
21. – украси, сретен, поделе, околина, вс, мов, цивили, едита, аван, нити, длето, алиса
марић.
22. – лажи.
28. – ветар, колубара, панчево, сталаћ, краљево. Коначно решење: врело.
29. – кестен пире.
30. – синсинати.
31. – атаман – тама.
32. – кртица.
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33. – ивана јордан, ливадарство, крива линија, скривалиште, преливати се, изругивалац, запрашивање, превртљивац, алтернатива.
У осенченим пољима: ива.
34. – слависта, телескоп, увертира, дом, етар, ик, ока, а, о - рук, рит, иравади, млеч,
лође, а, ењ, дуња, алек.

ЗАГОНЕТКА
Решење: Лажи
Решење: књига
Решење: корњача
Решење: Магаре
Решење: Оџачар

Решење: Пријатељство
Решење: Сладолед
Решење: Срце
Решење: Чашица ракије

И
ИСПУЊАЉКА
12Х14
Решење: скијашка опрема, ескимски народи, маскирно светло, римски корсаков, бродски дневник, оркански висови, атлантски океан, адмиралски брод, планинарски дом,
сабља димискија, ненадани раскид, игор стравински.

12х15
Решење: ластавица мркуља, пластрон кравата, баластни танкови, посластичарница,
развластити кога, ринопластичарка, сеоска ластавица, кератоплстичар, воћна посластица, самоникли ластар, сједињење власти, аутономна област.

ИНДИРЕКТИ
(Решење: Су верени – СУВЕРЕНИ)
(Решење: Ката стар – КАТАСТАР)
(Решење: га учи – ГАУЧИ)

(Решење: ...макар Ани – МАКАРАНИ)
(Решење: приче С, Т – ПРИЧЕСТ)
(Решење: Ф, Л аута – ФЛАУТА)

ИНТЕГРАМ

ИЛУСТРОВАНА УКРШТЕНИЦА
1.

Водоравно: јоргани, словачка, јадранско море, трико, наочарка, ирак, оса, вимена, авет, косилице, акт, елиса, капе, сто седамдесет, ас, сефови, акробата,
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2.

ева, ада, мина, етикета, кер.
Усправно: јаје на око, осам, со, радиокасетофон, авала, лестве, виле, иве,
инсектицид, ат, месара, сто, ам, малина, дирке, око, ракље, рт, сабља, америка, кеса, врат, так, каде, авион, треф, ар.
Водоравно: каубој и индијанац, нера, иницијали, рис, канарска острва, ас,
ластино гнездо, ват, купа, елиса, сидра, исток, инари, санта, аман, цркве, олива, ета, туба, осмерац.
Усправно: кришка лубенице, рт, улична светиљка, астал, очи, и, ти, авет, јесен,
сир, ива, ораси, об, ала, со, астерикс, во, ин, алас, јеж, ар, авиокарта, нар, амор, пи, цистерна, лонац.

Ј
АНАГРАМНА ЈЕДНАЧИНА
Решење: импулс, мишеви

К
КВАДРАТ
7х7
Водоравно: шах-клуб, америка, хематит, кратово, литорал, укивати, батолит.

Квадрат 7х7 са сликом
Бресква, раствор, естраде, страшен, квашени, воденац, ареница.

9х9
Просиктат, радислава, одонтолит, синтонија, историчар, клонивати, таличанин,
авијатика, татаринац.

Повезане седмице
Октопод, клапати, таранин, опатица, паничар, отицати, динарић, тапкати, авионал,
писмара, комесар, анасони, таранто, иларион, кроз оба квадрата: опатица и комесар.

КОЊИЋЕВ СКОК
1.

„КО СТАРО НЕ ТРПИ,
НИ НОВО НЕ НОСИ“

2.

„ВЕЛИКА ЈЕ ГОВЕЂА
ГЛАВА ЗА МАЧКА“

КЛИН
Ерик клептон, проклетник, претклони, интерпол, нетопир, пртине, питер, пире, реп, еп, п.

КРСТ 8х12
Радован трећи, слободарство, биволска кожа, градски живот, изнакитити се,
истраживалац, турски татари, цветови лапка.
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КРИПТОГРАМНА УКРШТЕНИЦА
Водоравно: џорџија, моб, апоени, ђаја, к, мзс, нар, х, кавитација, санаторијум, ини, уље,
ади, ваја, ађани, момчило бајагић, тп, опремање, отавић, и, статика, ови, амара, тимоти,
ука, гњавеж, оковати се, бре, иза, гарате, ла паз, р, њ, нконо, ан, артеска вода, а, дее,
е, сигмунд, њихалка, ретор, ам, фар, катона, псик, шеф, раж, корш, царић, ги, орб, доха,
азот, стирол, дерани.

Л
ЛАВИРИНТ УКРШТЕНИЦА
1-2 душебрижништво, 2-3 оскорушица, 3-4 аустралија, 4-5 ананас, 5-6 спајић, 6-7 ћулибрк, 7-8 крива паланка, 8-9 адаптација, 9-10 агротехника, 10-11 андреана, 11-12
анртракноза, 12-13 арика, 13 аеролит.

ЛАВИРИНТ

М
МАГИЧНИ ЛИК 7Х11
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МАГИЧНИ ШТИТ
Подварак, одвајање, ивановић, сајонара, краватар, тањирача.

Њ
ЊЕНО ВЕЛИЧАНСТВО УКРШТЕНИЦА
Водоравно: атапаск, иреника, камерно позориште, врпца, верб, сотир, ате, пјер лоти,
ато, рири, анкора, крос, еф, гостиварка, рн, л, алтернативно, и, исв, еристика, рсм, стас,
капа, тени, оток, агд, тор, атар, вран, ниро, аида, итд, апартман, кид, ж, алваро, рекоба,
р, ип, проскитати, ки, рајс, ленгер, раул, ана, јан урлих, рте, ранка, атин, раник, дисквалификација, отакати, хемичар.

О
ОСМОСМЕРКА(турцизми)
Решење: ћеле-кула

ИЛУСТРОВАНА ОСМОСМЕРКА ОСМОСМЕРКА СА СЛИКОМ
Решење: Света Петка

ОДУЗИМАЉКА
Решење: (о)кука
Решење: оро(з)

Решење: (р)оса

П
ПАНАГРАМНА ИСПУЊАЉКА
Решење: ђузепе верди

ПИТАЛИЦЕ
1.Аван, 2. Авион, 3.Адмирал, 4.Ајкула

ПЕШЧАНИ САТ
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ПИРАМИДА

ПРЕМЕТАЉКЕ
Решење: КОСТИМИРАНИ ПЛЕС

Р
РЕБУСИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Попи Јаница пуно вина
Двоје на клупи
Пилећи пилав
Петру жао косаре
Агилна старица – баба жури у стан
Зна се ко плаћа – јованов цех

Пљачка је откривена – разбојниче,
врати лову
8. Дилема разбојника – ко сакрива
благо?
9. Врхунски мађионичар – гутач кама
10. Став песимисте – само ругло видим
7.

С
СКАНДИНАВКА
Скандинавка- Српска Витни Хјустон
Решење: апостол, лектуре, етнолог, крајина, сарапул,
уб, каракали, г, банк, нос, аманда, лист, ранар, са, та,
стара цена, китир, марко, а, иначе, еос, стадо, болт, гт,
цо, молар, рик, вртлари, авалисти, аг, билећа, деца.

Скандинавка са фото ребусом
Водоравно: к, з, сладокусац, пуно сокова (решење фото
ребуса), онолико, ар, манија, тле, епитети, ив, намирисати, крн, око, с, с, тит, уд, рес, нов, или, цол, ага.
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СУДОКУ

СЛОВНИ СУДОКУ
Лад, цвп, еир, рпв, иае, длц, еиц, рлд, пав, цеа, вил, рпд, ирп, адц, лве, вдл, ерп, ица,
пцр, дви, аел, але, пцр, вди, дви, леа, црп.

У
УГАО 8х11
Лични порези, жути катанац, распалити се, антотиполит, проратовати, дифенил амин,
презаситити, мери цетинић.

УМЕТАЉКЕ
Решење: бук(в)а

Решење: ма(с)тер

Решење: ор(а)о

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
Решење: преостатак, лето, имола, ама, прелат, нс, спарина, и, цр, микис, норма, ко, т,
астарта, , па, реа, сениор, ст, дар, сс, см, трг, т, ср, неметали, на, вапај, месалина, с, осим, кејт винслет, пролетаријат, је, кр, урал, ривијера, со, ра, еј, камарила, л, е, пт, латиница, ка, дно, уе, и, ти, атест, немачка, и, з, епир, омара, раствор, ли, сала, стремен, леј,
тропикал, аризона.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
Бранимир Брстина, тазе, ковачи, ни, киви, та, царине, верност, тематика, мери, шињели, ло, мена, ва, драпери, рада, математичари.

Ф
ФОТО РЕБУСИ
1.

Фланела нема

2.
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Диван аперитив

Х
ХОМОНИМ СА СКАНДИНАВКОМ
Марица, 2. Глина, 3. Војник, 4. Пећ

ЧАУРА
Решење: А(НАНА)С
Решење: В(ОСА)К

Решење: НО(ВИС)АД
Решење: П(ИРАН)А

Решење: КРА(ГУЈЕ)ВАЦ

Решење: СО(МАЛИ)ЈА

Решење: КОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА

Решење: ЧАКШИРЕ

ЧИТАЉКА
Решење: НОВИ ДИНАР

Ш
ШАРАДА
Решење: 1. боксер 2. Мајданпек

ШВАЈЦАРСКА УКРШТЕНИЦА
Микроскоп, компресор, обрада, оправа, лотоси, сак, ненси, опа, чилаш, ас, крутост, споменар, ори, вишан, шамот, ивановић, ала, реализатор, идеја, милен миливојевић, уб,
аре, старац и море, тема, гкс, меридијани, мека ракија, наб, ако, титанати, ша, хаваји,
молијер, етиде, левичари, раноранилац, ећ, ора, рилић, арабе.
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