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Radomir Mićunović 

 

О енигматским публикацијама 

 

Мозгалице из Санџака 

 

                                              АЛАЛ ПЕРА, ХАЛИЛОВИЋИ! 

 

        Супружници Елма и Енес Халиловић, обоје посвећеници културе из 

Новог Пазара, заслужују да им се каже: Алал пера, Халиловићи! Сакупили 

су, 

прибележили и приредили, потом објавили, мозгалице из Санџака, под 

насловом ЗАГОНЕТКЕ.  На преко 170 страница стало је благо духовности и 

духовитости памтиша и мудријаша са наших јужних простора, па и шире. А 

да би нам у руке дошла та драгоцена књига, допринео је новопазарски 

Грађански  форум. У едицији Сент, као рецензенти се потписују 

титулисана лица Милисав Савић, Љиљана Пешикан Љуштановић и Сањин 

Кодрић, илустрацијама се бавио Фарик Ђерлек, а ликовном опремом 

Милојко Милићевић. 
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     Халиловићи заслужују похвале и честитке за све што су урадили, и пре 

ове загонетљиве књиге.  Елма (01.11.1978) је докторант књижевности и 

српског језика на Филолошком факултету  у Приштини, са мастером на ФФ 

у Новом Саду, Објавила је књигу „Слепа Живана – како и зашто (2010). 

Изучава савремену и народну књижевност. Пише приказе и студије по 

књижевној периодици. Члан је редакције часописа СЕНТ и сарадник на 

пројекту Архива традицијеисторије и културе АТИК. 

 

Енес (05.03.1977), приповедач, романсијер, песник, драмски писац  и 

новинар, бивши кошаркаш,  што ће рећи да подједнако припада физичкој и 

менталној култури, Објавио по две збирке приповедака и драме, један 

роман, пет збирки песама. Заступљен у бројним антологијама код нас и у 

свету и превођен на више језика, а добитник је и више награда међу 

којима су и оне са именима Бранка Миљковићима, Ђуре јакшића и Меше 

Селимовића. 

 

Имао сам задовољство да, својевремено, писмено и усмено 

прокоментаришем његове “ Потомке одбијене просаца“, схватајући још 

тада како ослушкује било свог народа. 

 

На преко 70 страница, материјал је подељен на следеће називе: Ка 

загонеткама, Загонетке, Казалица, Казивар, О загоеткама и Са 

загонеткама. 

 

Наведена је коришћена литература, а ту су имена људи и жена које су 

сакупљачима пренели чуте и упамћене изреке.  Било их је одасвуд, њих 

двадесерта, сем Новог Пазара, углавном из Тутина, Рожаја, Бихора, са 

Пештера, од Пријепоља и Бијелог Поља, а највреднији су међу њима били 

су:  Ибрахим Булић (са 20 загонетки),  Сабит  и Сениха Маврић и Фаик 

Рамовић (по 18), Нусрет Колашинац и Рува Мурић (по 17), Мабера Рамовић 

(са 16), Беро Пачариз (14), Адис Дураковић и Хазбо Османлић (по 9),Неџиб  
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Прељевић (8)... 

 

Већина их је казивала по једну али вредну.  Неки више нису међу живима. 

 

Пошто има доста туђица, драгоцен је додатак са тумачењем таквих 

појмова и локализама.  А за љубитеље те врсте литературе је, свакако, 

драгоцен и стручни део, историјат и дефиниције загонетачког посла. 

Јер, то није само забава, већ својеврсна  збирка вековних спознаја, 

домишљатости и поуке. 

 

Укупно је 170 прилога, које није лако измерити, премда је последња 

међу њима Вага, са питалицом-поентом: 

                 Колико јој се на прси навали, 

                  толико јој се на чело написа. 

 Многе загонетке су у стиху, са блиц предисторијама. 

Једном речју, добродошла књига! Зато Халиловићима дугујемо захвалност, 

уз честитке за труд и п(р)освећенички допринос. 
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