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СПОМЕНИЦА АКАДЕМИКУ НОВИЦИ ПЕТКОВИЋУ – ’ОБРИСИ 

ЈЕДНОГ ДУХОВНОГ ПОРТРЕТА’ 1 
 
Новица Петковић (1941–2008), књижевни критичар, есејиста, књижевни 

историчар и теоретичар, полемичар, професор универзитета, још за живота је заслужио 
једну споменицу јер је, сем једног изузетка (Иван Горан Ковачић, Поезија, 1973) 
приредио око двадесет појединачних дела српских писаца, девет научних зборника и 
критичка издања Сабраних дела Момчила Настасијевића (1991) и Владислава 
Петковића Диса (2003) и други том Дела Милоша Црњанског (1996), књ. 5–6, 
Приповедна проза (Приче о мушком; Дневник о Чарнојевићу). Истина, у српској 
историји и култури ретке су личности које су за живота добиле споменице. Међу такве 
срећнике међу писцима, забележено је, спадају: Јован Сундечић (1899), Милан Ђ. 
Милићевић (1901), Сима Пандуровић (1938). 

Упркос томе, сама чињеница да се, на 493 стране Б-формата, само годину и 
четири месеца после смрти академика Новице Петковића, у издању Академије наука и 
умјетности Републике Српске и њеног Одјељења за књижевност и умјетност, у едицији 
Зборници и монографије, са потписима академика Рајка Петрова Нога, уредника 
зборника, и Рајка Кузмановића, главног уредника едиције Зборници и монографије, 
појавила Споменица академику Новици Петковићу као да нас уверава да националне 
академије и не морају увек да каскају за временом, већ да и оне, осим оне основне, 
научне и едукативне улоге, могу бити и издавачи чија ће издања бити објављена у 
прави час – на добробит науке (у овом случају, науке о књижевности) и на добробит не 
само научне (универзитетске) већ и свеколике културне јавности. А и на то је, чини нам 
се, мислио Ного када је Реч приређивача почео реченицом: „За годину дана колико није 
међу нама о Новици Петковићу и његовом дјелу написано је безмало више и боље него 
за читава живота.” 

Споменицу академику Новици Петковићу, уз „Реч приређивача”, песника и 
есејисте Рајка Петрова Нога, композиционо подељену на пет, сем једног изузетка (Из 
оставштине Новице Петковића), ненасловљених, но тематско-мотивски кохерентних 
делова, чине текстови: „Узор књижевног теоретичара и професора” Добрице Ћосића, 
„Новица Петковић из мог угла” Радована Вучковића, „Сарајевски период Новице 
Петковића” Бранка Летића, „Сећања на Новицу Петковића – из новосадског угла” 
Славка Гордића и „Професор и ’помеждење’” Владимира Димитријевића (I); „О једној 
доследној недоследности” Новице Петковића (II); „Културолошки значај књижевних 
тумачења Новице Петковића” Светозара Кољевића, „Новица Петковић, обновитељ 
српског књижевног зналства” Љубише Јеремића, „Новица Петковић као тумач Милоша 
Црњанског и Момчила Настасијевића” Јована Делића, „Текстолошки рад Новице 
Петковића” Душана Иванића, „О стилистичким погледима Новице Петковића” Милоша 
Ковачевића, „Станислав Винавер и винаверовске теме у критичком дискурсу Новице 
Петковића” Ивана Негришорца, „О столпницима и отшелницима српске поезије” 
Давора Миличевића, „Као радилица: о Неким есејистичким константама Новице 
Петковића” Бранка Стојановића, „Критичар у огледалу поезије” Горана Максимовића, 

                                                 
1 Споменица академику Новици Петковићу, Академија наука и умјетности Републике Српске, 

уредник академик Рајко Петров Ного, Бања Лука, 2009, 493 стр. Синтагма у полунаводницима из нашег 
наслова припада песнику и критичару Драгану Хамовићу. 



„Новица Петковић и поетика српске књижевности” Ранка Поповића (III), ИЗ 
ОСТАВШТИНЕ НОВИЦЕ ПЕТКОВИЋА2: 1. „Мишићев прилог развитку српске 
поезије” (1978)3, „Андрићева новела ’Мост на Жепи’” (1982), „Преуређење усменог 
стиха у поезији Симе Милутиновића” (1993), „Тумач српског песништва и његовог 
развитка”4 (1994), 2. „’Туђи гласови’ у Мандељштамовој поезији” (1983), „Разговор је 
души посластица” 5 (1986), „Нови опис стиха”6 (1986), „Лирски палимпсести”7 (1987), 
„На граници језика и музике” 8 (1996), „На извору живе воде: Српска књижевност у XX 
веку” (1999), „Завештање великог професора. Сећање: Славко Леовац (1929–2000) 
(2000), „Чувар извора: Десет година од смрти Васка Попе” (2001), „Новица Петковић, 
гост Другог програма: Разговарао Милош Јефтић” (21. јун 1992), „Обриси једног 
духовног портрета: Запис поводом књижевних разговора Новице Петковића” (IV); 
„Кратка биографија Новице Петковића” Марине Петковић, „Библиографија академика 
Новице Петковића”9 Славице Несторовић-Петровски и Наташе Белић (V), Регистар 
имена. 

Споменица је окупила деветнаест аутора. С два-три изузетка, махом су то 
магистри и доктори књижевноисторијских наука, од којих су неки, било у Сарајеву, 
било у Београду, било на Палама, радили са Петковићем (Р. Вучковић, Б. Летић, С. 
Кољевић, Љ. Јеремић, Ј. Делић, Д. Иванић, М. Ковачевић, Р. П. Ного) или су пак били 
његови студенти на Сарајевском, односно на Београдском универзитету (Г. 
Максимовић, Давор Миличевић, Р. Поповић, Д. Хамовић, В. Димитријевић). Неки од 
Петковићевих студената (Г. Максимовић, Р. Поповић) касније ће радити са њим на 
Универзитету у Српском / Источном Сарајеву – на Филозофском факултету на Палама, 
док сам уредник Споменице није био Петковићев студент, али је са њим радио на 
Палама, а и један и други су били присиљени да, под политичким притисцима, 
препливају Дрину, међу племениту (Ного – 1982, Петковић годину дана касније, 1983). 
Нескривени смисао ове (наоко спољне) напомене јесте у томе што се њоме у ствари 
саопштава да су аутори текстова, неки мање, неки више, већином изблиза, упозна(ва)ли 
и човека Новицу Петковића и његово књижевнокритичко и научно дело, што се, као 
посебан квалитет, развиди у њиховим текстовима. Било да су писани у мемоарско-
наративном или у есејистичко-научном кључу, сви ти текстови, и начином на који су 
писани и предметом који аналитичко-синтетички сагледавају, доприносе да читалац 
Споменице стиче потпунији увид у ширину Петковићевих књижевнокритичких, 

                                                 
2 Овај део је приредио песник и критичар Драган Хамовић, који напомиње да је реч о текстовима 

из периодике, досад неувршћеним у Петковићеве књиге. „Први одељак окупља обимније радове, други 
сегмент чине краћи текстови, прикази и чланци који помажу да се боље осветли Петковићев допринос 
књижевном животу и његов књижевнонаучни став”, бележи Хамовић који је написао и изврстан текст 
„Обриси једног духовног портрета”. 

3 У загради је година у којој је објављен Петковићев текст. 
4 Реч је о Драгиши Живковићу 
5 Реч на додели Награде „Исидора Секулић” Данку Поповићу за Књигу о Милутину. 
6 О књизи Облик и смисао Светозара Петровића (Нови Сад, 1986). 
7 О монографији Лирски источници Хатиџе Крњевић (Београд – Приштина, 1986). 
8 Саопштено на Дучићев дан, 17. марта 1996, посвећен добитнику Награде „Јован Дучић” Рајку 

Петрову Ногу. 
9 Библиографију чине: I Посебна издања (1968–2007), II Студије и чланци у монографским 

публикацијама и зборницима (1964–2008), III Критике (1962–2004), IV Приређена критичка издања, V 
Приређени научни зборници (1988–2007), VI остали приређени наслови, VII Преводи, VIII Интервјуи 
(1991–2004), IX Рецепција академика Новице Петковића (1968–2009), X Књиге у најави. Уз све похвале 
ауторима Библиографије за труд, прегледност и примену савремених библиографских начела, наслов IX 
дела Библиографије (Рецепција академика Новице Петковића), језички је доста незграпан; боље би било: 
Рецепција дела Новице Петковића. 



књижевноисторијских и књижевнотеоријских интересовања, у његов метод рада10, који 
се с временом мењао, допуњавао и усавршавао. И што је још важније: док читамо ове 
текстове дубоке оданости, пред нама се помаља и људски лик и научно дело Новице 
Петковића. 

А да се, због ширине тема о којима компетентно пишу аутори прилога и због 
различитих, уосталом, врло легитимних приступа Петковићевом делу, не бисмо 
изгубили у на моменте и заводљивом текстуалном ткању, у средишњем делу зборника, 
почев од 237. до 407. стране (средишњем без обзира на то што он чини четврто од 
укупно пет поглавља овог складно компонованог зборника), у прилици смо да читамо 
за самог Петковића заиста карактеристичне и у највећој мери репрезентативне текстове 
из његове оставштине (за будућност). Дакле, у Споменици је и читава (омања) 
Петковићева нова књига, у којој се, према нашој оцени, издвајају текстови (означени 
бројем 1): „Мишићев прилог развитку српске поезије”, „Преуређење усменог стиха у 
поезији Симе Милутиновића” и „Тумач српског песништва и његовог развитка” (о 
Драгиши Живковићу), а у другом делу те књиге (текстови испод броја 2): „На граници 
језика и музике” (о поезији Рајка Петрова Нога), „Чувар извора” (о поезији Васка 
Попе), и текст „Новица Петковић, гост Другог програма). Читајући их, ми ћемо се 
уверити до којих се висина винуо Петковићев аналитички дух или, зависно од 
перспективе из које се они посматрају: до којих је дубина досезала његова критичка и 
научна мисао11. Одговарајући на више питања која се односе и на поезију и на поетику 
– а слична питања Петковић је, пишући, годинама постављао сам себи – сазнаћемо и 
шта Новица Петковић, као некада Богдан Поповић, мисли о томе шта је велики песник, 
односно шта је велика поезија. („Није, у ствари, велика она поезија која нам говори о 
великим проблемима и о великим догађајима. То се само савременицима чини. Велика 
поезија је она поезија која помоћу малих померања у језику активира дубоко похрањене 
у култури егзистенцијалне човекове информације, обавештења и искуства”, тако гласи 
Петковићев одговор.) Иако је, бар у нашем доживљају, у непосредном животу (никако 
у критици и науци) остављао утисак политичког аматера (да не кажемо аутсајдера), 
многа Петковићева предвиђања из 1992. године, понајпре она која су се односила на 
судбину тадашње Југославије и у њој Србије, потпуно су се обистинила, нажалост. 
(„Видећемо тек шта ће се десити, што ће зависити, у првом реду од политичких решења 
која ће нам бити наметнута. Међутим, оно што остаје трајан задатак и због чега се не 
сме одустати, јесте – да ми радимо на јединственом систему културе. То је за нас 
најважније… У ствари, надам се да ће та држава, коју ћемо тада имати и која ће, 
свакако, бити мања, па ће, нажалост, можда чак четвртина нашег народа остати изван 
њених граница, опет прикупити и опет дати онакве људе које је дала мала Србија у 
последњој четвртини XIX века, који су припремили наше битке за уједињење”, 
пророчки је говорио Петковић.) 

О коме год аспекту Петковићевог књижевнокритичког или научног дела и 
институтско-универзитетског деловања да пишу – аутори текстова у Споменици, 

                                                 
10 „Дакле, моји основни ставови су ови – прво, да оно о чему говорим буде, пре свега мени самом, до 
краја јасно… Друго, да то о чему говорим може бити, колико год је могуће у нашој области, проверљиво, 
дакле да онај ко мене слуша може проверити оно о чему ја говорим, да види да ли је тачно или није… И 
треће, да с љубављу говорим о ономе што је предмет мога проучавања”, казао је Новица Петковић у 
разговору за Други програм Радио Београда. На истом месту каже и: „Волим да споменем једну 
Августинову изреку, која каже да је сајџија онај који расклапа и склапа сатове, али ако питате сајџију 
шта је време, одговор од њега не можете добити… Ипак, оно што морам: за студенте морам бити 
сајџија.” 
11 „Тој дубини (дубини велике поезије која… малим померањем у језику активира у култури дубоко 
похрањене егзистенцијалне информације, обавештења и искуства – БС) желим сâм да се приближим, и 
тој дубини да приближим онога ко ме слуша”, рекао је Петковић у том разговору. 



будући да махом спадају међу најбоље српске књижевнике или писце есејистичке и 
научне прозе, знају знање, знају да мисле и да пишу, и то се напросто види и осећа у 
њиховим текстовима, који су, готово одреда, прожети ванредним разумевањем 
„творних идеја” Петковићевих. Стога и не желим да те текстове на било који начин 
разврставам или пак рангирам, али једно је свакако сигурно: и Академија наука и 
умјетности Републике Српске, и Рајко Петров Ного као уредник и приређивач 
Споменице, и Драган Хамовић као приређивач четвртог дела зборника („Из 
заоставштине Новице Петковића”), уз сарадњу бројних аутора, сачинили су дело које 
ће, ван сваке сумње, бити међаш у будућим проучавањима Петковићевог „књижевног 
зналства”, како лепо рече Љубиша Јеремић. 

И, као што је ред – поготово када пишемо о књизи посвећеној драгом човеку и 
врсном књижевном критичару, овај осврт ћемо завршити примедбом да Споменици 
недостаје текст једног нашег версолога (стихолога) о Петковићевом доприносу 
изучавању српског стиха. Тај допринос, као што се зна, више је него драгоцен. 

 
2. НОВИ ПОГЛЕДИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ12 
 
Угледни књижевни критичар, историчар књижевности и есејист Јован Делић 

(1948), професор савремене српске књижевности на Филолошком факултету у 
Београду, досад је објавио књиге: Критичареви парадокси (1980), Српски надреализам 
и роман (1980), Пјесник „патетике ума”: О пјесништву Павла Поповића (1983), 
Традиција и Вук Стеф. Караџић (1990), Хазарска призма: Тумачење прозе Милорада 
Павића (1991), Књижевни погледи Данила Киша: Ка поетици Кишове прозе (1995), 
Кроз прозу Данила Киша: Ка поетици Кишове прозе II (1997). 

Делићева најновија студија посвећена је поезији и поетици српске модерне. Уз 
уводни текст – „Превладавање полемичке позиције” – у којем је образложио 
књижевнотеоријска и методолошка полазишта на којима књига почива – аутор је 
саопштио не само разлоге за једну овакву студију већ, што је доста необично, али врло 
поштено, и могућа питања усмерена против саме књиге, чиме нас је, у ствари, само 
додатно усмерио на њено читање. Студију чини шест ауторских огледа: „Нов ритам с 
новим осјећајем” (Ка поетици Милана Ракића)13; „На крсту срца и ума” (О Дучићевој 
’религиозној’ поезији); „Поглед с међе” (Тема смрти у пјесништву Јована Дучића); 
„Путопис као ’аутобиографија једног срца и једне памети” (О путописима Јована 
Дучића); „О ’здравом’ и ’болесном’ Шантићу”; „ Маргиналије уз поетику Симе 
Пандуровића”; „ Владислав Петковић Дис као пјесник промјене сензибилитета” и 
„Пјесник страсти, сумње, бола и поноса” (О поезији и поетици Милутина Бојића). На 
крају књиге су Регистар имена и Белешка о писцу. 

Као што се, с обзиром на ауторов углед у науци о књижевности и очекивало, 
Делић је написао, мисаоно, стилски и проблемски, изузетно продубљене огледе о 
шесторици песника, довољно репрезентативних за читаву идејно-стилску формацију 
српске модерне. А чињеница да је о Дучићу написао чак три заиста вансеријска огледа 
– два о најизразитијим аспектима (мотивским и поетолошким) Дучићеве поезије и један 
(само на први поглед помало развучен текст14) о путописној прози Дучићевој, сама за 

                                                 
12 Јован Делић, О поезији и поетици српске модерне, Завод за уџбенике, Београд, 2008, 375 стр. 
13 Текст у загради није наша (БС) парафраза, већ су то Делићеви поднаслови уз поједине огледе. 
14 А на питања „Чему овако дуг рад о путописима? Чему чести исцрпни цитати и готово ропски 

однос према тексту о којем се расправља? Не ризикује ли аутор да му се приговори екстензивност, 
расплинутост и безидејност?”, која је, уосталом сам поставио, Делић одговара: „Рад је таквим писан 
свјесно и са сљедећим намјерама: 1) да се истакне Дучићев значај у развоју жанра; прецизније – 
превратничка Дучићева улога у развоју српског путописа; 2) да се истакне Дучићева поетичка 



себе, сугерише несумњив аксиолошки став Делићев – Јован Дучић је онај песник 
(путописац и есејист) чије књижевно дело чини средиште овога покрета, о којем – као 
што убедљиво показује и доказује Делићева сериозно, на махове и „цепидлачки” 
писана студија – ни данас није речена последња (реч). Зашто „цепидлачка”? Наиме, док 
сам читао Делићеву студију, присећао сам оних (ако се не варам – Елиотових) речи о 
једном херменеутичком поступку, који је он назвао „гњечење лимуна”, а управо на то 
покаткад ме сећају неке странице Делићеве студије будући да је и при писању ових 
огледа до пуног израза дошла општепозната особина овога аутора – сад већ сасвим 
извесно можемо рећи: константа, коју идентификујемо по Делићевим двама 
дијакритичким (разликовним) предлозима: „к(а)” и „кроз”. Као што је познато, предлог 
„к(а)” с речју у дативу (у овој књизи, он се, нимало случајно, јавља у наслову прва два 
текста ове студије: „Ка превладавању полемичке позиције” [1] и „Ка поетици Милана 
Ракића” [2]). Ка (са речју у дативу), поред осталога, означава завршно место, циљ 
кретања; усмереност (нечега), појам према којем се одмерава неки однос; 
успостављање додира, блиског односа, док предлог „кроз” (са именицом или 
заменицом у акузативу), који, у комбинацији са предлогом „ка”, затичемо чак и у 
насловима Делићевих студија: Књижевни погледи Данила Киша: Ка поетици Кишове 
прозе и Кроз прозу Данила Киша: Ка поетици Кишове прозе, поред осталога, значи и: а) 
пролажење с једне на другу страну појма чије се име налази у акузативу и б) кретање у 
границама појма означеног акузативом… Другим речима, Делић је, као поуздан 
херменеутичар, увек усмерен и усредсређен (о чему сведочи оно ка из наслова његових 
текстова и књига) на сâм књижевни текст (било да је реч о прози или о поезији), на 
литерарност текста (пошто је, претходно, вишеструко реконструисао контекст у којем 
се неки писац јавља), затим на попис и добро систематизован опис општих (типских) 
особина оне идејно-стилске формације којој писац и његово дело припадају, али, пре и 
важније, на детаљно, често минуциозно идентификовање (изражено и предлогом кроз) 
управо оних особина неког писца и његовог (песничког или прозног) дела по којима се 
он препознаје и разликује од сродних писаца из истог раздобља/правца/епохе.  

И баш стога што од читаоца не тражи да му верује на реч, него га, напротив, 
мотивише да сâм размишља, да заузме противстав, Делић у сваком огледу ове, по 
много чему, школски узорно писане студије редовно полази од кратке, концизно 
срочене „историје питања”, где, изузетно обавештен, каткад у виду малог омажа, 
’преслиша’ увиде, оцене и налазе и ранијих и савремених критичара15, историчара 
књижевности, али и самих песника који су, у правилу, и најтачније писали (или који и 
данас пишу) о писцима и делима о којима и сâм аутор ове студије пише, а онда своју 
пажњу усмерава на проблем назначен било насловом/поднасловом свога огледа, било 
да међунасловима скреће пажњу на нова виђења/читања/интерпретацију16. Поступајући 

                                                                                                                                                         
самосвијест и његови теоријски ставови о природи путописа; 3) да се установе главне особине 
Дучићевих путописа; 4) да се успостави однос између Дучићевих путописа и његове лирике и да се уочи 
еволуција Дучићевих схватања; 5) да се расвијетли и прошири контекст за боље разумијевање Дучићеве 
лирике.” Овим разлозима ми, у шали, додајемо још један: да професорови лошији студенти и не морају 
читати Дучићеве путописе пошто су већ прочитали Делићев оглед. У овоме тексту има и лепих 
„ганутљивих опаски”, попут ове: „Повремена разметљивост ерудицијом и наглашена нарцисоидност – 
која долази из пјесниковог карактера – такође нарушава увјерљивост казивања.” 

15 „О модерни и модернизму је сам Милан Радуловић објавио четири књиге: Видови српске 
књижевне критике, 1978; Модернизам и српска идеолошка философија, 1989; Класици српског 
модернизма, 1995; Раскршћа српског модернизма, 2007”, подсећа нас Јован Делић у Уводу (Ка 
превладавању полемичке позиције). 

16 Најчешће у уводном делу огледа, Делић прецизно назначи ужа или специфична поља својих 
истраживања. Илустрације ради, ево како, у огледу о Дису и његовој поезији, изгледа та најава: 
„Пратићемо зато Диса као пјесника који мијења сензибилитет; пратићемо промјене на нивоу језика, 



тако, Делић је стигао до једног личног метода, који, ту и тамо, (под)сећа и на теорију 
„реда-по-реда” Богдана Поповића, коју је, опет, у нашем времену усавршио и 
осавременио Новица Петковић полазећи од других књижевнотеоријских премиса (на 
почетку је то феноменолошки приступ књижевном делу, оплемењен онтолошким 
увидима, потом руска формална школа и семиотика), најчешће их проверавајући на 
писцима и делима српске књижевности двадесетог века. „Стратегија ове књиге” – пише 
Јован Делић у уводном тексту студије – „јесте стратегија малих помака у 
преиспитивању традиције. Зато и верујемо да ова књига нуди низ нових погледа, 
одговора и интерпретација.” При томе, Делићева процена традиције, како на једном 
месту пише, иде у два смера: „да одговори шта је и у којој мери од тих вредности данас 
живо и подстицајно и шта је епоха о којој говоримо, односно њени пјесници, донијела 
ново у односу на своје претходнике? Још једно питање није без значаја: да ли је у епохи 
модерне већ било поетичких наговештаја и ’клица’ авангарде?” На сва ова (али и многа 
друга) питања Делић је дао заиста убедљиве, вишеструко образложене одговоре, до 
којих је аутор студије дошао расправљајући о писцима и делима у најбољој традицији 
не само наше универзитетске критике него, пре свега, разматрањем проблема о којима 
пише у вишеаспектној равни. Ту мислимо на однос критике према делу (еволуција тих 
схватања, од раних открића, заблуда до каснијих рехабилитација и превредновања); на 
тематско-мотивску, језичко-стилску и, по потреби, детаљнију версолошку анализу, 
затим на поредбену анализу, која иде од самеравања песника и стихова из корпуса 
српске књижевности до паралела са светском. И управо због потребе да све аргументује 
до детаља, Делићу се, ту и тамо, најчешће при продубљенијим тематско-мотивским 
анализама, догоди и да ’склизне’ у препричавање поезије. 

После читања студије О поезији и поетици српске модерне, већина нас који смо 
Делићеви савременици и који, према својој мери, снази, знању и афинитетима 
покушавамо да истрајемо на послу књижевних историчара или критичара савремене 
књижевности, биће у прилици да још једном рекапитулира обимно градиво које је 
захваћено овом књигом, да преиспита нека давно пригрљена, формирана мишљења, 
можда и неговане предрасуде, а покаткад ће нам Делићева студија уздрмати и саме 
темеље на којима почивају наша естетско-естетичка уверења. Сасвим извесно, ово је 
књига из које сви могу понешто да науче, књига коју ћемо радо прелиставати 
различитим поводима. У њој ћемо моћи да нађемо одговоре за које смо наивно мислили 
да су давно апсолвирани, алу будући да су они дати у облику стваралачког дијалога и 
да, мада целовити и конзистентни, не претендују на коначност, него нас позивају да се 
у тај дијалог, коме као да нема краја, и сами укључимо. Речју, Делићева студија се, због 
многобројних квалитета који су овим текстом само назначени, сама препоручује као 
незаобилазна есејистичка и научна лектира, подстицајна за будућа размишљања о 
поезији и поетици српске модерне. 

 
 

                                                                                                                                                         
фигура, слика, строфе, пјесме, збирке, осјећања, мотива.” Речено (обећано), учињено. Понекад и више од 
тога. 


