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Горан Стефановски доспео је на позоришну сцену као веома млад ау-тор, 
1974. године с комадом Јане Задрогаз. Публика на југословенским 
позоришним играма у Новом Саду била је разгаљена животношћу и 
аутентичношћу приступа, дионизијским списатељским рукописом, којим је 
Горан Стефановски прожео делове македонске књижевне баштине одакле је 

преузео матрицу за своје прво драмско дело. Током протеклих дванест година Стефановски је 
написао неколико значајних позоришних драма, једну телевизијску серију и неколико 
телевизијских комада. Дакле, реч је о писцу који поуздано и континуирано остварује свој 
програм, а који истовремено налази ваљан одзив међу позоришним стручњацима 
(редитељима, глумцима) на југословенском плану. 

У едицији Савремени југословенски писци Народне књиге штампана је књига позоришних 
текстова Горана Стефановског која садржи четири драме: Лет у месту, Дивље месо, Хи-Фи и 
Тетовиране душе. Дакле, од познатих текстова изостављена је само драма Дупло дно. 

Окупљене у књизи, драме Горана Стефановског омогућавају да се утврде елементи драмске 
поетике овога аутора. Премда су тематски и жанровски различите, све четири драме поседују 
јединство језика. Чини се да је Стефановски успео да језик својих драмских јунака прожме 
мисаоношћу и језгровитошћу, а да при том задржи функционалност сценског говора. Као 
ретко који писац у нас, Стефановски уме да води драмске јунаке линијом језичког 
промишљања, тако што се у изговореној реченичној фрази нуде два нивоа мишљења: 
експликативни и подразумевани. Први ниво исказа примерен је подржавању сижеа, док је 
други начињен по мери рецепције подтекста. Отуда дијалози које воде јунаци драма Горана 
Стефановског поседују двострукост у елаборацији идеје и вишезначност у одређивању 
мисаоне димензије драме. Друга ваљана значајка ових драма јесте прецизно уобличење 
ликова. Стефановски у основи нуди образац који је у драми увек захвалан: то је ситуација у 
којој појединац настоји да оствари побуну против друштва, породице, облика друштвене или 
идеологизоване свести и слично. Покаткад је ова побуна релативно замагљена или пак 
прекривена другим облицима драмске технике, али она представља трајну чињеницу 
драмског дела Горана Стефановског. У драми Тетовиране душе Војдан настоји да се 
интегрише у свет за који није спреман, коме није у извесном смислу дорастао; у драми Лет у 
месту Михајло се супротставља туђинској идеолошкој доминацији; у комаду Дивље месо 
Стефан тежи да се испне степеницама успеха у друштво које га презире, док у драми Хи-Фи 
Матеј се отворено буни против артефаката друштва које негује двоструки морал. Дакако, 
Стефановски добро зна да је драма садржана у самоме чину побуне, а не у извесности њенога 
исхода, тако да драму гради управо од односа који се развијају у микросредини у којој живе 
драм-ски јунаци током покушаја побуне. С обзиром на то да су односи сложени, међусобно 
испреплетани и често парадоксални, сиже сваке драме Стефановски обликује према 
логичном исходу развоја међусобних релација унутар друштвене групе или породице. Тиме 
се, најзад, доспева и до уочавања драмских ситуација, које код Стефановског имају 
реалистичку фактуру, добро сложене саставне делове, а симболично значење. Када, на 
пример, Војдана припадници екстремне емиграције насилно тетовирају, драмска ситуација је 
театарски максимално ефектна: на сцени је крајње заоштрен сукоб, спроводи се силеџијски 
чин, али ситуација добија универзални смисао трагичног и несавладивог безнађа у коме се 
без изгледа на спасење, налазе отпадници од нације и домовине. 

Горан Стефановски представља особену списатељску личност; васпитаван је и образован на 



искуствима савремене светске драматургије – посебно енглеске – а своје целокупно драмско 
стваралаштво заснива на премисама националног, али не и фолклорног промишљања света. У 
књижевности, која нема ни богату ни развијену драмску литературу, Горан Стефановски је 
успео да оствари веома високе вредности, драме универзалног досега. Македонска 
књижевност у прошлости бележи невелике домете драмама Иљоског и Панова, а после 
Другог светског рата тек почиње њен интензиван развој. После Колета Чашула, Живка Чинга, 
Томета Арсовског и Бранка Пендовског, долази нараштај који предводи Горан Стефановски, а 
где свежи тон и оригиналан приступ доносе Јордан Плевнеш и Русомир Богдановски; 
посматрана у контексту невелике традиције, драматургија Горана Стефановског тим више 
добија на значају, јер уводи македонску књижевност, с оствареним резултатима и дометима, 
на југословенску, па и европску сцену. 

Поговор књизи драма Горана Стефановског написао је Јован Ћирилов, анализирајући сваку 
од четири драме понаособ. Драме су умешно превели Гојко Јањушевић, Биљана Биљановски 
и сам аутор. 
(1987) 

* Из необјављене књиге Драматуршка аналекта. 


