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За годину дана колико није међу нама о Новици Петковићу и његовом дјелу 
писано је безмало више и боље него за читава живота. Тако то ваљда бива са онима 
који другима прискачу да помогну, поправе и подрже, а њима нема ко. И по томе се 
знало да смо испратили самотника. Тек када је отишао, опсјетили смо се кога смо 
имали. Пишући о Петковићевом настојању да се у вријеме свакојаког осипања оствари 
критичка визија континуитета и компактности српске културе, један аутор је у овом 
зборнику, између осталог, записао и ово: „У годинама и деценијама које предстоје – а у 
којима ће наше прво и посљедње питање бити питање нашег дословног духовног 
опстанка – тек ћемо постати свјесни упражњеног мјеста које остаје изa овог посвеће-
ника ријечи.“ 

Споменица Новици Петковићу – а ваљало би вратити стари сјај неким ријечима 
– има пет поглавља. Пођимо редом.  

 
1. 

 
У првом поглављу су сјећања. Добрица Ћосић, Нестор савремене српске књиже-

вности, у кратком запису који већ у наслову изриче висок суд о Новици Петковићу 
(„Узор књижевног теоретичара и професора“) свједочи како се Новица Петковић „није 
повијао пред влашћу, ни пред јавним ауторитетима, нити се смањивао пред успешнима 
од којих је зависила његова професорска и научничка каријера“. И мало даље: „Учи-
њена му је велика неправда неизбором за члана Српске академије наука и уметности. 
Сматрам тај догађај двоструким губитком.“ 

Сјећања Радована Вучковића („Новица Петковић из мога угла“) и Бранка Летића 
(„Сарајевски период Новице Петковића“) лијепо се прожимају и надопуњују, а у поне-
чему и разилазе. Обојица су Петковићеве колеге са Филозофског факултета у Сарајеву 
и обојица изблиза свједоче о Петковићевом сукобу са сарајевском не само књижевном 
чаршијом, о времену омразе и свакојаких подозрења. Све је почело једним полемич-
ним, начелним одговором „босанском духу“, а завршило се изгоном из Сарајева када је 
дух изашао из флаше.  

 „Сећања на Новицу Петковића – из новосадског угла“ Славка Гордића у знаку 
су оног парадокса да обично пишемо мало о онима о којима мислимо често и присно. 
Подвлачећи свој доживљај сродства Зорана Мишића, Миодрага Павловића и Новице 
Петковића, онај „дар интимности са материјом о којој пишу“, Гордић истовремено 
истиче – „јер са интимношћу ретко другује дисциплина“ – да је сваки од поменутих и 
изразито „уредан дух“. 

Први дио Споменице окончава се веома живописним „успоменама бившег сту-
дента“ Владимира Димитријевића („Професор и помеждење“), а помеждење је оно 
стање између живота и смрти – из којих се помаља рељефан портрет Професора, посве-
ћеника текста, који је религију замијенио књижевношћу. Димитријевићево сјећање 
завршава се молитвом за Праведника, за душу „уснулог слуге Свога, Косовца Новице, у 
месту светлом, у месту одмора, одакле одбеже сав бол, туга и уздисање“. 

 
2. 

 



У другом поглављу прештампавамо често помињани полемички одговор Новице 
Петковића („О једној доследној недоследности“) на текст Мухамеда Филиповића 
„Босански дух у књижевности – шта је то?“ Ријеч је о Петковићевом одговору на 
Филиповићев текст из далеке 1967. године, у коме је Филиповић тврдио да је српска 
књижевност у Босни и Херцеговини, која је свој врхунац достигла у дјелима Иве 
Андрића, „Босну више дијелила, него ли многе војске које су преко ње марширале и у 
њој крв пролијевале“. Петковићев одговор помињали су и Вучковић и Летић, а помињу 
га и неки други аутори у овом зборнику. Старији су га можда заборавили, а млађи га 
канда нису ни читали, па је добро подсјетити се шта је и када Петковић препознао и 
како је тим препознавањем почело његово страданије које ће се завршити пресељењем 
из Сарајева у Београд. 

 
3. 

 
У трећем поглављу аутори су Петковићевом дјелу пришли из разноликих углова 

и својим прилозима освијетлили готово све важније области којима се Петковић бавио. 
Тако Светозар Кољевић („Културолошки значај књижевних тумачења Новице 

Петковића“) разматра саму срж Петковићевих доприноса идентитету „свеколике српске 
културе и књижевности као њеног најартикулисанијег израза, који неминовно понире и 
у језичко памћење њених веома разноврсних судбина и заокружења“, али говори и о 
низу тзв. културолошких неспоразума који су у критици пратили неке наше велике 
писце. Кољевићев текст са почетка овог поглавља занимљиво се дозива са текстом 
Ранка Поповића који је штампан на крају овога одјељка, између осталог и сличним 
цитатима – да ми своју културу носимо као стонога својих стотину нога, и да поезија у 
сваком часу живи са цијелом својом историјом – па тако уоквирују и прилоге других 
аутора о Петковићевој визији књижевности као спасоносном океану смисла и памћења. 

Враћајући сјај једној старинској ријечи коју је ставио у наслов свога рада 
(„Новица Петковић, обновитељ српског књижевног зналства“) Љубиша Јеремић, и сам 
врсни зналац прозе, Петковићеву је обнову књижевног зналства јасно разлучио од сва-
којаких езотеричних теорија, књижевног архиварства и омеђеног иманентизма, јер је 
Петковић „методолошке претпоставке једног истраживачког приступа учинио прозир-
ним тако што ће бити оптимално домишљене у својим најопштијим одређењима, као 
што ће једнако бити провераване у додиру са датом књижевном грађом, то јест, са 
обрађиваним уметничким текстом“. Јеремић је Петковићеву обнову књижевног знал-
ства особито пратио у студијама о дјелима Борисава Станковића и Милоша Црњанског. 

Најобимнији рад у овом поглављу потписује Јован Делић („Новица Петковић 
као тумач Милоша Црњанског и Момчила Настасијевића“) јер су и Петковићеви доп-
риноси, уз Борисава Станковића, о овој двојици великих пјесника највећи. Делићева 
узорна вјештина да сложеност преведе у једноставност, а оно што је непрозирно изош-
три, избистри и учини јасним, постала је образац интерпретативног умјећа. 

Оцјена приређивачког рада Новице Петковића дошла је од Душана Иванића 
(„Текстологија у научном опусу Новице Петковића“) који је, између осталог, и сам зна-
лац оваквих послова, па зато његове похвале Петковићевом приређивачком раду имају 
већи значај. Нигдје Иванић у свом прилогу није изашао изван оквира теме осим, можда, 
у посљедњој реченици која баца јарку свјетлост на Петковићев опус у цјелини: „Ту, у 
хипостази нијансе нашао је Новица Петковић смисао не само текстолошког рада, већ, 
рекао бих, проучавања књижевности.“ 

Милош Ковачевић у своме прилогу („О стилистичким погледима Новице Петко-
вића“) најприје констатује да је стилистички допринос Новице Петковића зачудо зао-



биђен, а онда са изразитим стручним компетенцијама показује да је Новица Петковић 
„највећи књижевни стилистичар кога су Срби имали“. 

 Иван Негришорац се у свом раду („Станислав Винавер и винаверовске теме у 
критичком дискурсу Новице Петковића“) позабавио инспиративношћу есеја и идеја 
Станислава Винавера за Новицу Петковића који је, колико је писао, његовао дијалошки 
однос са Винаверовим разумијевањем језика и стиховне проблематике, али је важна 
питања језичког утемељења модерне књижевности формулисао и рјешавао на суштин-
ски другачији начин. Намјесто слободног есејизирања и пјесничке интуиције, Новица 
Петковић је стављао „научну процедуру, чврсто утемељену у модерној лингвистици и 
поетици“. Новица Петковић је, тврди Негришорац, „у српској теоријској мисли дао 
примере најстроже научне процедуре, али је истовремено остао вазда отворен за интуи-
тивна назирања и песничке слутње“. 

Давор Миличевић („О столпницима и отшелницима српске поезије“) суштину 
Петковићевих истраживања тражи у Петковићевом динамичном односу према тради-
цији. Петковић „постојаност националне поетике провјерава на њеним најнестабилни-
јим тачкама“, код пјесника који су „на први поглед или бунтовни рушитељи традиције 
или тихи, самоникли усамљеници“, „ као столпници и отшелници српске поезије који су 
ту фину нит предања упркос свим искушењима успјели да преведу у ново вријеме“. Па 
тако и отклон од традиције учинили традицијом. 

Прилог Бранка Стојановића („Као радилица“) једним дијелом призива сарајевска 
сјећања на подозрења у којима је дјелао Новица Петковић – „Само ви, професоре, енко-
дирајте и декодирајте, будите сигурни да Вас ми одлично разумијемо“ – а другим 
дијелом подвлачи извјесне есејистичке константе Новице Петковића, поглавито пово-
дом књиге Словенске пчеле у Грачаници. Мени је нарочито драго, јер је тачно, Стојано-
вићево запажање да се Новица Петковић по још једној особини од многих разликовао, 
„а то је да је он многа своја знања, несебично и са невиђеним ентузијазмом, расипао и 
даривао другима“. 

Горан Максимовић је у свом раду („Критичар у огледалу поезије“) кратко про-
шао кроз цјелокупно и разнолико Петковићево дјело, али је пажњу нарочито усмјерио 
на Петковићеву хрестоматију Поезија и критика, а онда и на посљедњу за живота 
објављену књигу Словенске пчеле у Грачаници, да би на крају одрешито закључио: 
„Ниједан наш савремени теоретичар књижевности, књижевни критичар и историчар 
књижевности није тако брижљиво његовао језик и стил својих научних расправа, није-
дан није створио тако кристално извајане реченице, као што је то чинио Новица Петко-
вић.“  

Да поновимо, текст Светозара Кољевића је на почетку, а Ранка Поповића на 
крају овог поглавља, у коме су стручно разматране књиге, идеје и стил Новице Петко-
вића. Поповић у своме огледу („Новица Петковић и поетика српске књижевности“) 
помно прати Петковићев однос према поетици и унутрашњој историји српске књижев-
ности, да би на крају закључио како код Новице Петковића много тога задивљује: 
„методолошка утемељеност колико и стилска избрушеност израза, дар филозофског 
промишљања колико и жив осјећај за језик, прецизност лингвистичке анализе колико и 
дах чисте пјесничке слутње“. 

Поповић је један од петорице – ако сам добро избројао – бивших Петковићевих 
студената који у овом зборнику пишу о Професору, а који свједочи да је Новица Петко-
вић и као предавач био од најрјеђе врсте оних који „умију да пренесу пламичак унут-
рашње ватре“ и да је, ето, он „имао срећу да се као студент у то увјери“. 

 
4. 

 



Још је један бивши Петковићев студент „кривац“ што се Споменица Новици 
Петковићу знатно разликује од сличних зборника. Онај коме су се посрећили и наслов 
и садржај књиге Словенске пчеле у Грачаници, а коју је за Петковићевог живота знала-
чки приредио бирајући у њу текстове који нису били ушли ни у једну до тада објав-
љену Петковићеву књигу, дакле, Драган Хамовић, сличан је посао обавио и за овај 
зборник. Под обједињујућим насловом „Из оставштине“ у ову „књигу у књизи“ ушли 
су различни, и треба ли рећи, изврсни текстови о Сими Милутиновићу Сарајлији, Иви 
Андрићу, одјеку Јована Дучића у савременом песништву, о српској књижевности у 
двадесетом вијеку, о Васку Попи, Зорану Мишићу, Драгиши Живковићу, Кирилу Тара-
новском, Светозару Петровићу, Славку Леовцу ... 

Посебну свјежину има Петковићев необјављен, а на Другом програму Радио 
Београда у јуну 1992. године емитован, дуг, концентрисан, резолутан, и што је за 
Новицу Петковића ријеткост, и исповиједан разговор са Милошем Јевтићем који баца 
накнадну свјетлост на живот и дјело Новице Петковића. Имајући увид и у друге Петко-
вићеве разговоре, Драган Хамовић је приложио свој запис („Обриси једног духовног 
портрета“) из кога се Петковићев портрет помаља, тим изразитије што је разговор о 
коме је поглавито ријеч смјештен „у преломне и страшне године за српски народ и 
његову књижевност и културу. Меродавност толиких Петковићевих увида и судова, 
изнесених мимогред (честа његова реч) у овим разговорима очигледна је и упућујућа, 
до данашњих дана, обележених сваковрсним смутњама и замућењима“. Петковићева 
вјера у културу као општенародну, колективну меморију можда нам је данас потреб-
нија него јуче. 

 
5. 

 
„Кратку биографију Новице Петковића“ урадила је Петковићева животна сапут-

ница, Московљанка, наша Рускиња Марина. 
„Библиографију академика Новице Петковића“ потписују Славица Несторовић-

Петровски и Наташа Белић. У ову темељито рађену библиографију ушле су и дојуче-
рашње одреднице. 

 
* 

 
Приређивач овог зборника имао је срећу да дуго другује са Новицом Петкови-

ћем. Тамо, у Сарајеву, у нашем малом кружоку у који су нас неприлике збиле, ми смо 
једни другима читали рукописе, али се знало да је нешто прочитано тек када би прошло 
кроз руке Новице Петковића. Не знам јесу ли какву корист други имали од мене, али у 
том кружоку ја сам био вишеструки профитер, јер сам поред редовног школовања, у 
дугим разговорима, шетњама и породичним окупљањима слушао поред Новице Петко-
вића и Светозара и Николу Кољевића, рецимо. Данас, и са радошћу и са тугом кажем да 
су то били моји универзитети. 

И на крају, мало документарних детаља. 
Пред Видовдан 1979. године умрла је Стевану Раичковићу жена Бојана. Да му се 

нађемо, пред јесен, позовемо га у госте. И са њим Матију Бећковића, чувеног са својих 
терапија смијехом. Лијепо је у кући, ама је у Босни још љепше у шуми. Ко велимо – у 
природи нема полиције, па се може на миру гласно и слободно зборити и на свачији 
рачун шалити. У Кривајевићима, на Нишићкој висоравни изнад Олова, Никола Коље-
вић је имао викендицу. У њу се смјестише наши гости. А ми им обдан долазили. Да би 
Стеван, макар на трен, јаде заборавио, потрудише се и сунце и мјесечина. Просуше што 



већ небеска свјетлила умију просути кроз јелове гране. И човјеку заиста лакну. Коме не 
би лакнуло кад види да у жалости није сам.  

Ама није залуду Андрић писао да се у Босни сваки драм њежности душом плаћа. 
Код толиких лопова и битанги који су оној земљи о глави радили, нас су, по шумама и 
горама, снимали, прислушкивали и шпијали, а онда неке саслушавали и душу на памук 
вадили. Да су наивни, да ће једном увидјети како су та два београдска емисара дошла 
да изврше анексију. Знају ли они да су то српски пјесници. Знају ли они шта је Бееео-
град. Кад саслушањима не изнудише шта су жељели, почеше привиђења. Да смо у 
босанским шумама спремали некакав конгрес. Да нас на Сињајевини чекају Ђилас и 
Ћосић... А све зато што су тада тамо били похапсили неке исламисте, па су им требале 
симетрије на овој другој страни. Да ствар буде сасвим трагикомична, Новица Петковић 
није ни долазио у Кривајевиће, и могу да замислим како се осјећао кад су га набиједили 
да је говорио оно што није говорио и био онамо гдје био није. Доцније ће се пронијети 
вијест како су Петковићев глас на снимку замијенили са гласом неког другог. „Само 
Ви, професоре, енкодирајте и декодирајте, будите сигурни да ми знамо шта мислите!“ 

Па ипак, ипак, кад данас вратимо траку сјећања, ко зна зашто је то све било 
добро. И мада народ каже да су двије сеобе као једна смрт, уз све незгоде и неприлике, 
након Петковићевог преласка у Београд, услиједиле су двије „жетвене деценије“ њего-
вих најбољих књига и радова. 

Многи нису ни знали да је Новица Петковић Косовац, рођен у близини Грача-
нице, јер је он изванредно и акценатски тачно говорио. И да је то рођење, гдје смо се 
сви духовно родили, дубински обиљежило овог нашег врхунског књижевног теорети-
чара, историчара и критичара који је свакојака своја знања и умјења из бијелог свијета 
монашки и стваралачки упошљавао на нашој књижевности. Та посвећеничка преданост 
нарочито се, рецимо, осјећа у красном запису „Словенске пчеле у Грачаници“, гдје се о 
руковети старих народних косовских лирских пјесама везе један текст баш онако како 
Змајеви стихови кажу – „Зујкале су пчеле уљаником / Око трмке, око своје цркве“ – а 
завршава се сликом „злаћане пчелице“ што души која напушта тијело показује „пута у 
небеса“. Књижевност, а нарочито поезија – за коју је имао дубљи, скоро музички слух – 
биле су Петковићева црква, а у тој цркви он је био та злаћана пчела. 

 
 

 


