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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕПГРАДУ           

ФИЛПЛПЩКИ ФАКУЛТЕТ          

             

                

Наставнп-научнпм већу Филплпшкпг факултета Универзитета у Бепграду    

             

             

  На седници Наставнп-научнпг већа Филплпшкпг факултета Универзитета у Бепграду 

пдржанпј 27. 04. 2016. гпдине пдређена је Кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације 

кпју је мр Стпјанка Миланпвић предала ппд наслпвпм „Песничкп и есејистичкп делп Тпдпра 

Манпјлпвића“. У Кпмисију су именпвани: др Радивпје Микић, редпвни прпфеспр Филплпшкпг 

факултета у Бепграду (ментпр ); др Гпјкп Тешић, редпвни прпфеспр Филпзпфскпг факултета у 

Нпвпм Саду и др Милан Алексић, дпцент Филплпшкпг факултета у Бепграду. Пдлука Већа уручена 

је Кпмисији 4. 05. 2016. гпдине. Кпмисија има част да Већу Филплпшкпг факултета ппднесе 

следећи            

             

             

        И     З    В    Е    Щ    Т    А    Ј      

             

              

I  ППДАЦИ П КПМИСИЈИ          

              

1. Датум и прган кпји је именпвап Кпмисију:            

27. 04. 2016. Наставнп-научнп веће Филплпшкпг факултета Универзитета у Бепграду   

               

2. Састав Кпмисије са назнакпм имена и презимена свакпг члана, зваоа, назива уже научне 

пбласти за кпју је изабран у зваое, датума избпра у зваое и назив факултета, устанпве у кпјпј је 

члан Кпмисије заппслен:          

                 

1. др Радивпје Микић, редпвни прпфеспр, наука п коижевнпсти, српска коижевнпст, 2005.     

Катедра за српску коижевнпст са јужнпслпвенским коижевнпстима, Филплпшки факултет 

Универзитета у Бепграду, ментпр; 

  

2. др Гпјкп Тешић, редпвни прпфеспр, јужнпслпвенске коижевнпсти са тепријпм коижевнпсти, 

2010. 

Катедра за српску коижевнпст, Филпзпфски факултет Универзитета у Нпвпм Саду, члан кпмисије; 

3. др Милан Алексић, дпцент, наука п коижевнпсти, српска коижевнпст, 2014.       

Катедра за српску коижевнпст са јужнпслпвенским коижевнпстима, Филплпшки факултет 

Универзитета у Бепграду, члан кпмисије.        
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II ППДАЦИ П КАНДИДАТУ          

              

1. Име, име једнпг пд рпдитеља и презиме:          

Стпјанка, Душан, Миланпвић             

2. Датум рпђеоа, ппштина и република:           

30. 03. 1979, Дрвар, Бпсна и Херцегпвина             

3. Датум пдбране, местп и назив магистарске тезе: 

28. 12. 2010. Филплпшки факултет Универзитета у Бепграду, „Милан Ћурчин у кпнтексту српске 

авангарде“               

4. Научна пбласт из кпје је стеченп академскп зваое магистра наука:       

Пбласт филплпгије – Наука п коижевнпсти        

                

III   НАСЛПВ ДПКТПРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ        

  „Песничкп и есјистичкп делп Тпдпра Манпјлпвића“      

                

IV  ПРЕГЛЕД ДПКТПРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ        

             

 Дпктпрска дисертација мр Стпјанке Миланпвић  садржи 520 страница, прганизпвана је у 

седам ппглавља ( Увпд, Тпдпр Манпјлпвић у пгледалу међуратне критике, Збирка „Ритмпви“,  

Тпдпр Манпјлпвић у „Српским  нпвинама“ и коижевнпм дпдатку „Забавнику“,  „Ватрпмети“ и 

„Бајка п Актепну“, „Песме мпга двпјника“, Закључак ). На крају дисертације налази се 

библипграфија.           

                  

V   ВРЕДНПВАОЕ ППЈЕДИНИХ ДЕЛПВА ДПКТПРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ      

             

 Ппштп је у магистарскпм раду „Милан Ћурчин у кпнтексту српске авангарде“ ппказала 

интереспваое за авангардну српску коижевнпст, мр Стпјанка Миланпвић је, сасвим лпгичнп, за 

тему свпје дпктпрске дисертације изабрала песничкп и есејистичкп делп Тпдпра Манпјлпвића, 

имајући на уму једнпставну чиоеницу да је Тпдпр Манпјлпвић једна пд кључних фигура српске 

авангардне коижевнпсти. А будући да је Манпјлпвић важан дппринпс српскпј авангарднпј 

коижевнпсти дап у некпликп пбласти ( ппезија, есејистика, драма ), мр Стпјанка Миланпвић је 

пдлучила да у средиште свпг интереспваоа ппстави песничкп и есејистичкп делп Тпдпра 

Манпјлпвића, впђена идејпм да „једна пд важних пспбина песничкпг дела Тпдпра Манпјлпвића 

јесте изражена аутпппетичка кпмппнента кпја се мпже дефинисати кап ппступак есејизације 

песништва“. Акп је, другим речима, Тпдпр Манпјлпвић мнпгп пре неких наших песника из друге 

пплпвине 20. века ( Бранкп Миљкпвић, нпр. ) настпјап да есејистичку тематику уведе у ппезију, 

пнда је лпгичнп да се та два сегмента оегпве стваралачке делатнпсти ппсматрају у једнпј врсти 

чврсте везе.            

 Мада је дпктпрска дисертација „Песничкп и есејистичкп делп Тпдпра Манпјлпвића“ 

значајна и збпг тпга штп је реч п првпј системски заснпванпј интерпретацији Манпјлпвићеве 

ппезије и есејистике у кпнтексту српске авангардне коижевнпсти, не мпже се мимпићи ни 

чиоеница да пва дисертација има велики коижевнп-истпријски значај, ппштп се у опј указује не 
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самп на местп и улпгу Тпдпра Манпјлпвића у српскпј коижевнпсти између два светска рата већ и 

на местп и улпгу пвпг песника и есејисте у пбликпваоу укупних тпкпва српске коижевнпсти 20. 

века. Пплазећи пд става да „песничкп и есејистичкп делп Тпдпра Манпјлпвића насталп је на 

темељу кпмуникације с најинтересантнијим еврппским културним ппкретима и филпзпфским 

системима на прелазу из 19. у  20. век“ и ппсебнп истичући Манпјлпвићев дппринпс 

„еврппеизацији српске културе“, мр Стпјанка Миланпвић кап једну пд крупних заслуга Тпдпра 

Манпјлпвића види и оегпв рад на „прихватаоу слпбпднпг стиха“ али и оегпвп залагаое за 

„аутпнпмију песничкпг ствараоа“. А кад је реч п ппетичким пдликама дела Тпдпра Манпјлпвића, 

Стпјанка Миланпвић га ппвезује са експресипнизмпм кап пним пбликпм авангарднпг коижевнпг 

делпваоа кпји је имап еврппски карактер и кпји је у ппјединим наципналним коижевнпстима 

имап и сасвим специфичне црте.         

 Псветљавајући есејистички рад Тпдпра Манпјлпвића, мр Стпјанка Миланпвић настпји да 

свпју интерпретативну ппзицију ппстави у врлп ширпкп заснпвани кпнтекст. Из тпг угла гледанп, 

есјистичкп делп Тпдпра Манпјлпвића, а пре свега студија „Пснпве и развпј мпдерне ппезије“, 

мпже се сагледавати кап резултат настпјаоа да се пбразује еврппски пквир за сагледаваое ппјава 

у српскпј коижевнпсти. Указујући на тп да Тпдпр Манпјлпвић зачетке мпдерне ппезије тражи кпд 

великих француских песника ( Бпдлер, Рембп, Маларме ) а највише дпмете те ппезије види у 

Апплинерпвпм песничкпм делу, мр Стпјанка Миланпвић истиче да је Манпјлпвић избегап сваки 

радикални пблик авангардистичке мисли, да пн није, другим речима, пдбацивап традицију и да је 

затп и писап п Бранку Радичевићу, Лази Кпстићу, Дису и другим тзв. сппрним песницима. Али, акп 

није бип пдвећ радикалан у пднпсу према коижевнпсти минулих времена, Манпјлпвић је бип 

радикални заступник идеје аутпнпмије уметничкпг стваралаштва, штп је ппдједнакп билп важнп и 

у међуратнпм перипду и у времену ппсле Другпг светскпг рата. Птуда се и мпже претппставити да 

је, примера ради, Зпран Мишић бпрећи се за мпдерни песнички израз педесетих гпдина прпшлпг 

века, инспирацију прпналазип и у есејистичкпм ппусу Тпдпра Манпјлпвића, ппсебнп у оегпвпм 

ставу да Лаза Кпстић има пнај значај у српскпј коижевнпсти кпји у францускпј имају Бпдлер или 

Рембп.             

 А ппштп је Тпдпр Манјлпвић у свпјим есејима настпјап да афирмише пне тпкпве нашег 

песништва кпје је занемаривала тзв. академска критика, сасвим је лпгичнп штп се оегпв 

есејистички рад мпже, кап и есејистички рад Станислава Винавера, ппсматрати кап резултат 

настпјаоа да се „неминпвнп растури пнај дптрајали коижевни сајам на кпјем није билп места за 

једнпг Лазу Кпстића и једнпг Диса“. А да би дп тпг растураоа мпглп дпћи у песничку уметнпст је 

требалп увести велике и значајне нпвине, пд кпјих је најзначајнији бип слпбпдни стих, пднпснп 

мпгућнпст ритмичкпг преуређиваоа песничкпг гпвпра. Размишљаоа п ритму су деп свакпг 

експресипнистичкпг прпграма и пна су нашла свпје местп и у филпзпфији и естетици. А питаоа 

ритма су тпликп ппседала Тпдпра Манпјлпвића да је пн свпјпј првпј песничкпј коизи и дап наслпв 

„Ритмпви“, Указујући на тп да „у збирци „Ритмпви“ Тпдпр Манпјлпвић се пслаоап на древне 

прфичке представе п прирпди света и чпвекпвпм месту у оему, али и на касније актуелизације пве 

теме  ( нарпчитп кпд Дантеа )“, мр Стпјанка Миланпвић је настпјала да ппкаже пнп штп је важнп за 

дпбар деп авангардне коижевнпсти – на пптребу мпдерних песника да свпја песничка настпјаоа 

везују за пнај деп културнпг наслеђа кпји им пмпгућава да укажу на „двпструку прирпду ппезије“: 

„У свпјим најмпћнијим пплетима ппезија мпже да прпдре у сферу трансценденталнпга, али свпју 
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снагу црпе из живпта и непдвпјива је пд пвпга света“.      

 Приказујући есејистички и песнички рад Тпдпра Манпјлпвића, мр Стпјанка Миланпвић је, 

пнпликп кпликп је билп пптребнп, приказала и оегпву живптну и песничку судбину, указујући и на 

пкплнпст да је Манпјлпвић учествпвап у Првпм светскпм рату али и да је са Милпшем Цроанским 

и Станиславпм Винаверпм чинип „језгрп авангарднпг коижевнпг ппкрета“, једнакп кап штп је 

знатну пажоу ппсветила и пкплнпстима кпје сведпче п Манпјлпвићевпм интереспваоу за друге 

уметнпсти ( сликарствп, нпр. ) али и оегпвпм учешћу у раду литерарне групе „Алфа“. Пд приказа 

Манпјлпвићевпг учешћа у коижевнпм живпту непдвпјив је и псврт на критички пднпс према 

оему, пднпснп приказ пплемика у нашем међуратнпм коижевнпм живпту, ппштп је један пд 

разлпга за те пплемике бип и Манпјлпвићев песнички и есејистички рад кпји су представници тзв. 

старе критике сматрали „закаснелим изданкпм декаденце“. Детаљнп се псврћући на пплемике у 

кпјима су учествпвали најзначајнији критичари наше међуратне коижевнпсти, мр Стпјанка 

Миланпвић настпји да тај сукпб „старих и нпвих“ прикаже кап сегмент сталне бпрбе између 

усппстављенпг и наметанпг канпна и пптребе да се коижевнпст меоа.  

Указујући на тп да „ппчетак песничкпг стваралаштва Тпдпра Манпјлпвића бип је ппд 

утицајем великих песника францускпг симбплизма, мр Стпјанка Миланпвић ће у анализи песничке 

коиге „Ритмпви“ ( 1922 ) настпјати да ппкаже да је Манпјлпвић „традицији прилазип из угла 

стваралачкпг дијалпга а не негације и пдбациваоа“, да је пн, другим речима, бип песник кпји је 

тежип „превреднпваоу културне баштине и оенпм инкпрпприраоу у савремена дела“. Истп такп, 

Манпјлпвић је пзначаван и кап ерудитни песник и пн је у свпју прву песничку коигу укључип 

разнплику грађу, у расппну пд митплпшких аспцијација, прекп ренесансне филпзпфије дп 

текпвина мпдерне цивилизације. У свпјпј анализи мр Стпјанка Миланпвић гради врлп ширпкп 

заснпвану ппдлпгу на кпју се мпра ппставити свака интерпретација ппезије Тпдпра Манпјлпвића, а 

тп штп у ту ппдлпгу пна укључује и филпзпфска учеоа и лирске митплпгеме самп је један пд 

дпказа кпликп је ппезија Тпдпра Манпјлпвића тешка за тумачеое. Тп је у истп време и разлпг штп 

је мр Стпјанка Миланпвић прибегла пнпм типу интерпретације кпји би се мпгап пзначити кап 

анализа „реда-пп-ред“, пднпснп песма пп песма, ппштп је тп једини начин да се ппкаже какп се 

кпд Манпјлпвића „напушта кпнкретни предмет певаоа“ и какп се пстварује „пренпшеое 

песничкпг фпкуса на унутарои живпт субјекта“, п чему је пвај песник писап и у свпм есеју 

„Интуитивна лирика“ из 1922. гпдине.         

 Сасвим слпбпднп се мпже рећи да су анализе ппјединих песама и циклуса из коиге 

„Ритмпви“ у дпктпрскпј дисертацији мр Стпјанке Миланпвић узпрни пбрасци брижљивпг читаоа 

мпдернпг песничкпг текста, читаоа у кпме се укрштају коижевнп-истпријске ппјединпсти, 

филпзпфска ппдлпга и ппетика експресипнизма ( а ппсебнп увереое експресипниста „да ће 

уништаваоем ппјавнпг света, дппрети дп суштине – духпвне стране стварнпсти“ ). И кад је већ реч 

п експресипнизму, треба рећи да је мр Стпјанка Миланпвић, псветљавајући важне црте пве 

авангардне ппетике, указала и на тп какп се кпд експресипниста „ружнп наметнулп кап медијум 

кпји пткрива суштаственп, и без присилних дефпрмација реалнпсти“. Неке пд интерпретација мр 

Стпјанке Миланпвић су дп мере заснпване на пптреби да се ппштују семантички хпризпнти 

песничкпг текста да ће пне мпћи да ппслуже кап пбрасци за дпбрп тумачеое мпдерне ппезије, 

пбрасци кпји, сасвим сигурнп, не би били мпгући да није ппстпјап дпбар ппдстицај у есејистици 

Тпдпра Манпјлпвића, ппсебнп у есејима у кпјима је пн, на трагу симбплистичкпг наслеђа, 
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разматрап какп стварити песничкп делп кпје ће бити „пчишћенп пд свих неппетских елемената“. 

 Приказујући у свпјпј дпктпрскпј дисертацији Тпдпра Манпјлпвића и на ппдлпзи коижевнпг 

живпта једнпг сасвим специфичнпг времена ( Први светски рат ), мр Стпјанка Миланпвић ће рећи 

да „у ппезији крфскпг перипда, кап и у свим каснијим коигама ппезије Тпдпра Манпјлпвића, 

присутни су митплпшки сижеи, архетипске представе, најппзнатији јунаци и симбпли из грчке и 

римске митплпгије“, а да је дп такп виспкпг степена прпжимаоа лирскпг текста митплпшким 

елементима дпшлп и збпг пптребе да се усппстави аналпгија између митплпгије и свакпдневице, 

ппштп се такп универзализује искуствп стеченп у сасвим кпнкретнпм тренутку. А тп је и разлпг штп 

је Тпдпр Манпјлпвић, независнп пд Елипта а далекп пре Мелетинскпг, фпрмулисап претппставке 

за ппетику митплпгизма у мпдернпј коижевнпсти и култури, једнакп кап штп је баш пн међу 

првима указап на тп да је пснпва мпдернпсти ппезије Лазе Кпстића садржана и у напприма да се 

наш уметнички стих пдвпји „пд усменп-фплклпрне пснпве“, на чему је инсистирап и Станислав 

Винавер. И кап штп је у анализи песама и циклуса из „Ритмпва“ увек настпјала да текст ппвеже са 

слпженим кпнтекстпм и ппдтекстпм, такп је и у интерпретацији песама из збирке „Ватрпмети и 

Бајка п Актепну“ ( 1928 ), мр Стпјанка Миланпвић, идући пд песме дп песме, желела да ппкаже у 

чему се све пгледа пнп штп пна пзначава кап „аутпрпвп дпбрп ппзнаваое духа свпг времена“. А 

дух тпг времена је, уз све псталп, бип пбележен „прптејскпм сменпм уметничких праваца“ штп је и 

пмпгућилп да се са „бучнпг рушеоа застарелих канпна“ пређе „у  мпдерни класицизам“, п чему је 

Манпјлпвић писап у свпјим есејима п мпдерним сликарима и збпг чега је и сам ппсегап за 

спајаоем „античкпг мита и наципналне фплклпрне традиције“, штп је, сасвим сигурнп, 

елементкпји се мпже срести и кпд Растка Петрпвића и других авангардних писаца. Птуда је и 

лпгичнп штп у анализи песме „Ватрпмети“ мр Стпјанка Миланпвић указује на „спајаое најнпвијих 

стваралачких замисли са универзалним митским и фплклпрним представама кпје су, упркпс 

старини, пстале идејнп младе и мпдерне“.        

 Пратећи важне тематске елемене у песмама Тпдпра Манпјлпвића, мр Стпјанка Миланпвић 

је дпшла у прилику да псветли јпш један важан културнп-истпријски фенпмен – „мпдернп 

песништвп се, пппут средопвекпвнпг, вратилп хришћанству, чудесним фантастичким бајкама, 

легендама, авантуристичким ппвестима“ и пвај оен закључак, ппред тпга штп има значај у 

интерпретацији ппезије Тпдпра Манпјлпвића, има важну улпгу у псветљаваоу неких важних 

карактеристика српске коижевнпсти друге пплпвине 20. века. Указујући на тп какп је Манпјлпвић 

верпвап да „права ппезија настаје из сппнтанпг лирскпг излива, а не из утврђене идеплпгије, 

дпктрине, из коига и старих кпдекса“, мр Стпјанка Миланпвић ппказује какп је ппсебнп ценип 

„надвременске песнике“, ппштп су пни „у свпм делу сппјили античку ерудицију и класичнп 

савршенствп пблика са дубпким искреним надахнућем“ и на таквпј ппдлпзи је настала 

Манпјлпвићева песма „Бпжићна ппвпрка“, песма у кпјпј песник пткрива „нит кпја ппвезује 

различите етапе западне културе (пд антике, прекп средоег века и ренесансе дп мпдернпг дпба)“. 

Ппсебну пажоу је мр Стпјанка Миланпвић ппсветила Манпјлпвићевпм пднпсу према Гијпму 

Аплинеру, ппштп у оему Манпјлпвић види аутентичнпг мпдернпг песника чију ппезију и 

анализира пптпунп мпдернпм критичкпм терминплпгијпм ( ерудиција, цитатнпст, псећаое 

истприје ).            

 Пд ппсебнпг је значаја пкплнпст да у свпјпј дпктпрскпј дисертацији мр Стпјанка Миланпвић 

увек ппезију и есјистику Тпдпра Манпјлпвића ппсматра у еврппскпм кпнтексту, дпвпдећи оегпву 
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есејистичку делатнпст у везу са идејама Т. С. Елипта, Ппла Валерија и других истински мпдерних 

тумача песничке уметнпсти. Захваљујући управп тпме, пна је и мпгла да тумачи ппетику 

митплпгизма у мпдернпј коижевнпсти, ппетику кпја „двадесетих и тридесетих гпдина прпшлпг 

века вратила се кпсмпгпнијскпм, спларнпм и календарскпм циклусу кап узпрним мпделима за 

уметничкп ствараое“. А укључиваое ппетике митплпгизма у аналитичку пптику пмпгућилп је мр 

Стпјанки Миланпвић да Тпдпра Манпјлпвића ппвеже са тенденцијама чији су нпсипци били Чпјс, 

Ман, Кафка, Елпт, Паунд, Јејтс, Валери, Клпдел, Кпктп, Жирпду, штп, другим речима, значи да пна 

нашег песника и есејисту види кап типичнп еврппску коижевну ппјаву, једнакп кап штп је тп бип 

услпв да се заснује аналитички приступ кпји је бип ппдесан затумачеое песничкпг текста кпји је 

семантички врлп слпжен, ппштп је у себе „упип“ различите културнп-истпријске инфпрмације и 

садржаје. Ппред тпга, Тпдпр Манпјлпвић је, пд сампг ппчетка свпг коижевнпг делпваоа дп друге 

пплпвине прпшлпг века, дп песме „Тестамент“ пбјављене гпдину дана пре песникпве смрти, бип 

песник у чијпј су песничкпј бипграфији иукупнпм делпваоумпгли пратити сви важни аспекти 

мпдерне коижевнпсти, пд пних кпји су ппдразумевали пптребу за нпвинама дп пних кпји су се 

заснивали на пптреби да се у коижевни текст угради врлп слпжени ппдтекст. Једнпм речи, мр 

Стпјанка Миланпвић је настпјала да у Тпдпру Манпјлпвићу види типичну фигуру мпдерне 

коижевнпсти. Јединп штп изпстаје у оенпм приступу песничкпм и есејистичкпм делу Тпдпра 

Манпјлпвића свакакп је критички приступ, јасније издвајаое вреднпсти уместп дескрипције 

песама и циклуса.           

             

 

   VI  ЗАКЉУШЦИ ПДНПСНП РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАОА      

             

 Дпктпрска дисертација „Песничкп и есејистичкп делп Тпдпра Манпјлпвића“ мр Стпјанке 

Миланпвић је првп системски заснпванп тумачеое  песничкпг и есејистичкпг ппуса једнпг пд 

најзначајнијих представника српске коижевне авангарде. Ппсматрајући и есејистичкп и песничкп 

делп Тпдпра Манпјлпвића увек у еврппскпм кпнтексту, видећи, другим речима,у оему типичнп 

авангардну коижевну ппјаву, мр Стпјанка Миланпвић је дпшла у прилику да ппкаже кпликп је 

вангарда у српскпј коижевнпсти, а ппсебнп пнај сегмент српске авангарде кпји се мпже, пп 

ппетичким свпјствима, пдредити кап експресипнистички, настајала у пптпунпм сагласју са 

впдећим идејама тпга дпба. Акп је Тпдпр Манпјлпвић п коижевнпсти размишљап на начин кпји 

оегпву мисап дпвпди у везу са идејама Т. С. Елипта и Ппла Валерија, акп је пн кап песник делпвап 

у пнпм правцу чији нагпвештај срећемп у симбплистичкпј ппезији ( Маларме ), пнда је више негп 

пчигледнп да је реч п авангарднпј коижевнпј ппјави у сасвим специфичнпм пблику. Наиме, Тпдпр 

Манпјлпвић је бип лишен авангардистичке искључивпсти, пн је, другим речима, превише впдип 

рачуна п пптреби да у коижевнпсти мпра ппстпјати кпнтинуитет, свест п прпшлпсти, пптреба за 

упбличаваоем пних пблика коижевнпг гпвпра кпји мпгу да у себе укључе и дппринпсе 

претхпдних генерација. Акп је, другим речима, Манпјлпвић ппсебнп ценип песнике за кпје је 

гпвприп да су надвременски, пнда је пн и у свпјпј ппезији желеп да се пслаоа на брпјне 

претхпднике, да асимилује тематику и ппступке кпји се јављају већ у античкпј коижевнпсти али 

дплазе и дп такп мпдерних песника кап штп је Гијпм Апплинер.     
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VII ПЦЕНА НАШИНА ПРИКАЗА И ТУМАШЕОА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАОА    

             

 Тумачећи песничкп и есејистичкп делп Тпдпра Манпјпвића,  мр Стпјанка Миланпвић је 

увек настпјала дасе држи коижевнпг текста иоегпвих стварних пдлика и затп је изабрала 

аналитичку метпду кпја је најближа пнпмештп су представници англпсакспнске нпве критике 

звали ппмнп читаое, пднпснп пна је настпјала да коижевни текст аналитички псветли у свим 

ппјединпстима. Птуда је билп неизбежнп да пна не самп да ппшти псврт на Манпјлпвића кап 

коижевну ппјаву, на етапе у оегпвпм коижевнпм делпваоу, већ и да песничке збирке анализа 

идући пд циклуса дп циклуса, пд песме дп песме. Акп је тп, ван сваке сумое, дппринелп да оена 

дисертација дпбије на пбиму, пнда је тп пмпгућилп и да се мнпгп неппсредније виде пдлике 

Манпјлпвићеве ппезије и начин на кпји се оегпва ппезија мпже ппвезати саавангарднпм 

коижевнпшћу, на јендпј страни, и са еврппскпм коижевнпшћу пд антике дп данас, на другпј 

страни. Писана јаснп и прецизнп, са свпм пптребнпм коижевнп-истпријскпм и коижевнп-

тепријскпм апаратурпм, дпктпрска дисертација мр Стпјанке Миланпвић је изузетнп вредан прилпг 

прпучаваоу српске авангардне коижевнпсти али и сампг ппуса Тпдпра Манпјлпвића.  
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