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     ПРОМОЦИЈА   НОВЕ ЗОРЕ, 24/ 2009-2010. 

  /Културни центар, И.Сарајево, 14. маја 2010./ 

Драги посетиоци,  

поклоници оваквих књижевних манифестација. 

 Пред нама је 24. број Нове Зоре, препознатљиве у њеном већ 
седмогодишњем излажењу. Сваки њен број је до сада представљен више пута 
у бројним местима код нас, у окружењу и иностранству, гдегод има Срба 
заинтересованих за сопствену културу и судбину. Јер, циљ овог часописа је 
био, и остао, да зближи расељене припаднике једног -језички и духовно, 
традицијски и цивилизацијски- јединственог народа. Као из претходних 
бројева, тако и из овог броја Нове Зоре, читаоци могу да се обавесте „из прве 
руке“, од најпоузданијих стручњака, о разним питањима из сопствене 
културе, и то како у историјској вертикали, од првих немањићких корена, 
тако и у планетарно широком простору на који је Судбина раселила Србе. 
Зато се Нова Зора  остварује, и концепцијски и прилозима садржаним у њој, 
као општекултурни и општекњижевни српски часопис. 

 Из тих разлога и ово данашње представљање часописа није наш говор 
вама,него позив на разговор о заједничким нам питањима, као што свако 
читање неког текста и јесте, уистину, нека врста  разговора са 
истомишљеницима или полемике са неистомишљеницима. У Новој Зори 
пишу наши истомишљеници о нашој, српској, култури и књижевности, 
заинтересовани за њен опстанак и њен развој. У њој има за свакога понешто, 
како за „обичног“ читаоца тако за високог „интелектуалца“, али увек о ономе 
што се тиче свих нас, нас Срба, ма где да смо. 

 Овај број Нове Зоре започиње, с разлогом, текстовима о патријарху 
Павлу, свецу који је донедавно земљом ходао, и о његовом подвижничком 
следбенику и сабрату оцу Симеону Добрићевском, које пишу најпозванији, 
владике: Амфилохије, Атанасије и Григорије. Световни пандан њима је 
недавно преминули српски филозоф Михаило Марковић, о чијем људском и 
научном прометејству у опирању тоталитарним режимима, пише наш 



најкомпетентнији филозоф и стални сарадник Нове Зоре, др Ристо Тубић. С 
овим уводним текстовима једну оквирну целину чине завршна сећања, у 
рубрици In memoriam, на недавно преминуле српске писце, Мома Капора, 
Милорада Павића, Драгомира Брајковића и Вујицу Решина Туцића. Они су 
наше јуче и наше данас. 

 А ко смо били прекјуче, у 19. веку, у Херцеговини и Мостару, показују  
др Ранко Поповић и др (ускоро) Драга Мастиловић осветљавајући научни 
рад Мостарца Јована Радуловића, његове написе о српској православној 
општини у Мостару, о српским културним друштвима и истакнутим српским 
ствараоцима.  

О томе тек толико, само да упоредимо наше јуче и наше сада.  

У том погледу је занимљиво и разматрање др Милоша Ковачевића, 
нашег водећег лингвисте данас, о судбини српског језика, а тиме и 
књижевног стваралаштва у старом Дубровнику, на том језику и са том, 
српском, одредницом некад: довољно је за потврду навести став 
Дубровчанина Милана Решетара, великог филолога и слависте, да је 
„Дубровник по језику био увијек српски“. 

 Као што и део одреднице „часопис за књижевност“ сугерише, Нова 
Зора има највише књижевних текстова, поетских и прозних, и текстова о 
књижевности. Укратко ћу се осврнути на текстове о књижевности, и то само 
на неке, држећи се става „да се у једној капљи огледа цело море“. 

 За читаоце, посебно студенте књижевности, праве су посластице два 
тумачења књижевних текстова: прво, тумачење Новице Петковића 
Андрићеве новеле „Мост на Жепи“, овде донесено из његове заоставштине, и 
друго, анализа Јована Делића поезије Миодрага Павловића. Петковић указује 
на „унутрашње“ и „спољашње“ време Андрићеве приче и, према томе, 
читаочеву „двосмерну“ позицију: унутрашњу, из које посматра ликове 
новеле како „улазе“ у причу и „излазе“ из ње, као из оквира уметничке слике, 
и спољашњу, прво, пишчеву - у одређењу према предмету, мосту, о коме 
пише, и, потом, читаочеву - у односу према самом делу. Јован Делић, опет, 
указује на „кључне речи“ и „кључна места“ Павловићевих песама помоћу 
којих споља „отвара“ грађевину песме и уводи читаоца у сам њен храм, да 



изнутра препознаје и осећа уметникове мисли и преокупације и, на основу 
њих, даље, „откључава“ до тада неуочене слојеве песме: историјске, 
метаисторијске, библијске и метафизичке. Када Петковић и Делић 
објашњавају књижевна дела, онда све изгледа једноставно и лако. 

 Поред ових аналитичких демонстрација, уживање читаоцу пружиће и 
есеји Милосава Мирковића о поезији Танасија Младеновића и, посебно, 
Марка Вешовића о поезији Рајка Петрова Нога у рубрици „Трагови“. Овај 
последњи је тим занимљивији јер су данашњи Вешовићеви ставови о поезији 
Р.П.Нога сасвијм другачији, али не из књижевних разлога. 

 Посебну целину радова о књижевности чинио би есеј Марка Недића о 
српској књижевној критици као „жанру“, писан поводом двотомне Историје 
српске критике академика Предрага Палавестре, скупа с множином 
критичких осврта у рубрици „Прикази“. У њима су представљене 
новоизашле књиге: белетристичке, попут прозе и поезије Радована Караџића, 
Гојка Ђога, Мома Капора па све до најмлађега Владимира Кецмановића, 
односно поједина научна дела попут студије о Јевту Дедијеру 
антропогеографа Милована Пецеља. У сваком од њих су занимљиви погледи 
и оцене компетентних рецензената, који, сваки на свој начин, препоручују 
читаоцима ова дела. А неки од њих, као приказ Бранка Стојановића о роману 
Англос Мома Капора, прерастају у бриљантне есеје који се читају с 
уживањем као и сама дела на која се односе. А то је, ваљда, довољно речита 
препорука свима да узму у руке и овај број Нове Зоре. 

 И да закључим. Нова Зора је данас часопис са угледом у културном 
свету. И научно је рангиран па је изузетна част објавити у њему текст, чак и 
за највеће писце и научнике. Али и више од тога, Нова Зора је толико 
популаран и национално маркиран часопис да га читају Срби „сви и свуда“. 
То потврђује и подужи списак пренумераната који својом претплатом, уз 
драгоцену помоћ српских добротвора - видно назначених у часопису, брину о 
даљој судбини Нове Зоре. Јер, а на то упућује и њен назив, зора је (освит) 
прво светло, а светлост је и атрибут божански, и прометејски, тј. 
просветитељски чин. 

 



           

 


