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ВЕЧЕ НОВЕ ЗОРЕ 

Сваки нови број Нове Зоре представља истински ужитак за све љубитеље лијепе 

књижевности. Заправо, и да не отворимо часопис на његовим корицама се срећемо са 

именима аутора на чијој би сарадњи позавидјели, а не сумњам и да завиде, многи „већи“ и 

старији престони књижевноумјетнички књижевни магазини. Из те својеврсне крвне слике 

јасно можемо прочитати шта нас очекује на страницама најновијег броја, али и наслутити 

неке параметре унутар савремене српске књижевне сцене. Нова Зора, наиме, постаје посве 

рефенцијалан часопис када су у питању  савремена поезија и проза писана или преведена 

на српски језик. Та се референцијaлност у овом часопису постиже једним крајње 

либералним ставом према потичким и, неријетко, политичким ставовима аутора чији се 

текстови објављују, што свакако није случај са другим сличним публикацијама. Ово само 

потврђује како је Нова Зора један брижљиво укомпонован часопис и како њено еминентно 

уредништво није тек пуко слово на папиру, него озбиљан и савјестан тим који ју је у 

релативно кратком трајању претворио у најзначајнији књижевно-периодички лист са 

адресом у Републици Српској. 

 Број настао зиме која је спојила 2009. и 2010. годину неминовно је на почетним 

страницама посвећен праху благопочившег Патријарха српског господина Павла. Онога уз 

кога се ријеч Човјек занавијек ваља и мора писати великим словом. Тек ће нас будућност 

просвијелтлити да ли смо и шта научили од њега који је за Србе светац постао и док је 

земљом ходао. 

 Литерарни дио двадесет и четвртог броја Нове Зоре отварају пјесме Миодрага 

Трипковића, од којих најдуже у сјећању остају пророчки завршни стихови прве од њих 

Будућим пјесницима „Одувек песници своју славу/Дугују будућим песницима. 

Неробовање модерним, вјештачким и неријетко наметнутим потским мјерилима 

уредништво Зоре потврђује шароликошћу аутора чије стихове објављује, с тим да та 

разноликост није ништа слабије изражена ни када је ријеч о појединим ауторима. Наравно, 

неријетко, а то је случај и са овим издањем објављене пјесму су веома различитог, 

понекад и крајње дискутабилног пјесничког квалитета, али до сада смо се посвједочилчи 

како је неколико аутора у својим сљедећим објавама у овом листу знатно порадило на 

свом изразу и немало поправило вриједност свог поетског исказа. Шанса коју нуди Нопва 



Зора младим или мање афирмисаним ауторима, да им се пјесме нађу поред 

најеминентнијих пјесника српских, неријетко дјелује стимулативно, што представља 

добитак за ауторе, али и за српску литературу уопште. 

 Већ након првог прегледавања овог броја намеће се осјећање да проза завријеђује 

посебан осврт. Одломак из, у тренутку слагања броја незавршене књиге Мома Капора 

Како постати писац, сентименталног наслова Новогидишња прича, подсјећа још једном 

какав је мајстор причања био овај дојучерашњи члан Зориног Издавачког савјета. Колико 

је само симболике у првим ријечима овог текста: „Последњу Нову годину...“. Ово је 

нажалост први сусрет читалаца Нове Зоре са писцем који више нажалост није жива 

легенда српске литературе.  

 Дневници Мирослава Јосића Вишњића још су један у низу разлога да љубитељи 

овог посве аутентичног писца себи и другима потврде да је без обзира на приповиједачки 

жанр велики писац увијек присутан у сваком слову сваког свога поетског гласа макар га 

започео слоганом „У ћутању је сигурност“. 

 Одломци из рукописа Миленка Стојчића интригантног насова Кључ за Кочићеву 

браву у сваком случају наговјештавају једно веома интересантно и несвакидашње 

остварење. Ови одломци нас враћају у нека пређашња времена кад су романи излазили у 

наставцима у књижевним часописима, представљајући свакако најбољу рекламу за 

њихове читаоце. 

 Представљати ауторсаку димензију новог боја Зоре, а не позабавити се или бар 

осврнути на цртеже Анђелка Арнаутовића, као и попратне текстове о његовом 

стваралаштву представљало би неправду и према сликару, али и накани уредништва да се 

храбро понесу са овим обликом умјетничког стваралаштва, неријетко неприкладног за 

часописе оваквог формата штампане у црнобијелој техници и на релативно малом 

формату. 

 Нова Зора је и у свом  двадесет и четвртом издању потврдила да је прерасла у 

најзначајнији књижевноумјетнички часопис у Републици Српској, вриједан респекта и 

изван ових простора. Својом брижљиво конципираном концепцијом постала је лист чији 

је сарадник бити част и за оне који су частољубље давно усавршили до савршенства.  

        

         


