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РЕЦЕНЗИЈА
  „П   

   Г  С “
 А  Д

 Магистерскиот труд на Александра Димитрова со наслов „Пост-
модернистичките стапици во драмите на Горан Стефановски“ прет-
ставува вистинско освежување и придвижување во македонската 
теорија на литература. Димитрова смело се зафаќа со проучување 
на обемен драмски корпус создаван во период од триесет и пет 
години, составен од дваесетина обемни драмски текстови на 
најславниот современ македонски драмски автор. Овој подвиг е 
дотолку посмел кога ќе се земе предвид фактот дека тоа е прва 
теориска монографија за најпопуларниот и најнаградуваниот ма-
кедонски драмски автор, изведуван на најреномирани сцени и 
надвор од македонскиот контекст. 
 Теориското соочување со драмското дело на Горан Стефанов-
ски е не само прв, туку е и вистински научен предизвик. Со сувере-
на научна апаратура, Димитирова за првпат овозможува длабин-
ски научни анализи, кои „од корен“ ја преосмислуваат закораве-
ната и плитка слика за неговото дело во нашата театарска критика. 
 Димитрова сфаќа дека Горан Стефановски луцидно ги инкорпо-
рира и успешно ги оркестрира актуелните реплики: од музиката, 
филмот, политиката или секојдневниот живот. Кај него, како што 
докажува Димитрова, нема строга поетолошка граница, бидејќи 
во неговите драми, на театарските сцени, мудро се испреплетени 
модернизмот и постмодернизмот, реалистичното и фантастично-
то, актуелното и традицијата, чинејќи ги неговите текстови живо 
читливи и гледливи. Полнокрвноста на неговата остра „реплика-
стрела“ сосем заживува преку плетенката на модернизмот и пост-
модернизмот.
 Поаѓајќи од насловот на книгата на Горан Стефановски „Mала 
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книга на стапици“, во која блескавиот драматург и перфектен про-
фесор по драматургија ги синтетизира своите искуства како науч-
ник и како автор, во форма на совети за креативно пишување дра-
ми, Александра Димитрова добива сосем луцидна и освежувачка 
идеја за наслов на својот труд, во духот на неговиот дискурс. 
 Имено, насловот на магистерскиот труд „Постмодернистички-
те стапици во драмите на Горан Стефановски“ сосем успешно ко-
респондира со насловот на книгата „Мала книга“ од Стефановски. 
Поаѓајќи од насловот, авторката го насочува своето внимание 
пред сè кон разоткривање и опишување на системот креативни 
постапки кои Горан Стефановски ги применил во процесот на 
создавање на своите драми, а кои кореспондираат со поетиката 
на постмодернизмот. Од друга страна, во оваа студија Димитрова 
докажува како таа креативност била третирана во македонската 
наука за литература низ призмата на постмодернизмот или нека-
ко поинаку. Конечно, оваа магистерска дисертација ги потенцира 
естетските вредности на драмското творештво на Горан Стефанов-
ски, во рамки на македонската драматургија, но преку продлабо-
чен аксиолошки систем на изградени научни вредности, стабилно 
стандардизирани во нејзиниот теориски свет.

* * *
 Структурално, магистерскиот труд е поделен во делови. 
 Во првиот дел е даден пресек на книжевните критики објавува-
ни во Македонија за Горан Стефановски, почнувајќи од годините 
на неговото дебитирање на македонската книжевна и театарска 
сцена (1974 год.), сè до најновите книжевни критики.
 Во вториот дел се потенцирани дефинициите за круцијалните 
теориски поими, потребни за пронаоѓање на постмодернистич-
ките стапици во драмското творештво на Горан Стефановски. Во 
овој дел се дадени развојните етапи на постмодернизмот како 
културно-филозофско движење во последните три децении на 
минатиот век, кое се рефлектирало во литературата. Поетиката 
на постмодернизмот, особено на постмодерната драма е накусо 
проследена преку делата на неколкумина врвни книжевни крити-
чари, но соодветно се разгледани и неколку научни трудови кои 
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се појавуваат во последните десетина години во рамки на маке-
донската книжевна теорија. Посебно важен акцент е ставен врз 
теоријата на интертекстуалноста, како значајна компонента во 
предложените драмски текстови. 
 Во третиот дел е разгледана „Мала книга на стапици“ од Го-
ран Стефановски, затоа што некои од упатствата за креативно 
создавање драмски дела истовремено се интересни појдовни 
точки за пронаоѓање на постмодернистичките елементи во драм-
ските текстови.
 Во четвртиот дел Димитрова најпрвин дава синтетизирана 
дефиниција на еден нов поим т.н. постмодернистичка стапица, 
а понатаму прави компаративен преглед на модернистичките и 
постмодернистичките стапици, преку примери од избраните дра-
ми. Со ваквиот компаративен приод таа докажува дека квантита-
тивно поголем дел од драмите на Горан Стефановски гравитираат 
околу постмодернистичката поетика. Во овој дел од магистерски-
от труд, Димитрова преку поврзување на стапиците предложени 
во „Мала книга на стапици“ со поетиката на постмодернизмот и ги 
определува круцијалните постмодернистички категории во пред-
ложените драмски текстови, категориите – драмски лик, драм-
ско време, драмско место, драмско дејство, драмски предмет/и, 
драмски мотивации, драмски модалитети, книжевно-стилски 
елементи. 
 Во петтиот дел Димитрова врши категоризација и периодиза-
ција на драмите на Горан Стефановски. Вертикалното расчленува-
ње на драмите ја доведуваат авторката до заеднички елементи во 
двата корпуса драми. 
 Во шестиот дел од својата магистерска работа ги синтетизира 
научните сознанија преку апликативни примери од претходните 
делови.

* * *
 Иако Горан Стефановски е присутен во македонската книжев-
ност и театар точно триесет и пет години, иако неговите драмски 
текстови побудуваат внимание во рамките на балканскиот, ев-
ропскиот и американскиот културен контекст, иако Стефановски 
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ги има освоено најпрестижните книжевни и театарски награди во 
некогашната СФР Југославија, сè до оваа 2011 година не постои 
монографски труд во кој прецизно и методолошки би направил 
периодизација и сосем ново темелно превреднување на драм-
скиот опус на овој автор, најпрвин во контекст на вкупната маке-
донска литература, а потоа и во рамки на европските драматур-
гии. Непостоењето на монографски научен труд за Стефановски, 
во македонската театрологија и во македонската наука за литера-
тура, е своевиден пропуст и хендикеп за македонската култура во 
целина.
 Нашата препорака е дека на македонската книжевна критика 
ѝ беше потребен овој научен труд, пред сè затоа што во него се 
дадени компаративно двата големи поетолошки корпуса од тво-
рештвото на Горан Стефановски. Освен тоа, во него на многу сим-
плифициран начин се дефинирани базичните поими потребни за 
негово разбирање. Сметаме дека Александра Димитрова со овој 
магистерски труд поставила одличен базис за прецизно научно-
теориско превреднување на драмскиот текст како специфичен 
книжевен жанр. Воедно, таа ја определила историско-книжевна-
та вредност на драматургијата на Горан Стефановски, составила 
уредна и сосем точна периодизација на драмските текстови на 
овој автор. Очекуваме во иднина овој научен труд да биде вредна 
алатка за секој истражувач на македонската драмска продукција. 
Објавувањето на овој монографскиот труд за драмското творешт-
во на Горан Стефановски ќе претставува оддолжување на маке-
донската наука за литература кон овој автор, поради целокупното 
културно влијание кое тој го извршил и го врши врз македонската 
литературна и театарска сфера. 

проф. д-р Кристина Николовска
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 Дисконтиниутетната македонска литература, која не ги поми-
нува сите развојни фази карактеристични за западно-европските 
литератури, туку прави скоковити премини од еден во друг лите-
ратурен период и во која литературните жанрови започнуваат да 
се стабилизираат дури по формирањето на македонска држава, 
сè до почетокот на минатиот век не бележи драмска и театарска 
продукција. 
 Иако никулците на македонската драма можат да се бараат 
во македонскиот фолклор, поточно во карневалските церемонии 
или верско-обредните манифестации, драма во нејзиниот дене-
шен облик не е запишана од ниту еден од собирачите на фолкло-
рот. Најблизок облик до oна што ние денес го перцепираме како 
драма се запишаните народни обичаи, обреди и ритуали, кои 
се во корелација со верско-црковните празници или во врска со 
клучните моменти од животот на човекот (раѓање, стапување во 
брак, смрт). 
 Во поновите истории на македонската театрологија се тврди 
дека театарот како институција на македонска почва егзистирал  
живо уште во шестиот век п.н.е. (логичен факт бидејќи на терито-
ри јата на Македонија постојат повеќе антички амфитеатри, каде 
сигурно се одигрувале драмски претстави), но за жал нема пронај-
дени писмени докази за драмска продукција од нашите антички 
предци. 
 Првпат во македонската литература, драми започнува да пи-
шува Јордан Хаџи Константинов – Џинот во деветнаесеттиот век, 
но тие се без особена книжевна вредност. 
 Родоначалник на македонската драма е Војдан Чернодрински.  
Тој на почетокот на дваесеттиот век ги удира темелите на маке-
донската драматургија и театар. Врз неговото драмско дело, маке-
донската драматургија и театрологија скромно се надградува по 
Првата светска војна, во тогашната Вардарска Македонија. Само 
ќе ги споменеме Панов, Крле и Иљоски, славната тријада која ја 
за почнува етапата битова драма во периодот меѓу двете светски 
војни. 
 Македонската драмска продукција својот вистински интензитет 
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го добива дури по Втората светска војна, по осамостојувањето на 
Република Македонија (во рамките на некогашната југословенска 
федерација). Како особено важно во развитокот на македонската 
драматургија се смета поставувањето на сцена на драмата „Вејка 
на ветрот“ од Коле Чашуле, драма која од современата теорија 
на литературата е означена како меѓник на две развојни фази на 
македонската драматургија, битовата и современата. 
 По Коле Чашуле и неговата „Вејка на ветрот“ (1957 год.) се 
напушта т.н. битовата фаза на македонската драматургија и се 
навлегу ва во новите литературни правци, модернизам и пост мо-
дерни зам. Македонски драматурзи, следејќи ги артистичките тен-
денции во Европа, започнуваат нова ера во македонската драм-
ска ли тература. 
 Паралелно со драмската продукција во годините од 1945-1990 
се следи и богата книжевно-критичка продукција, која со внима-
ние ги проследува актуелните драмски објави. 
 Квантитативно богатата критика за драмата и театарот, многу-
пати при оценувањето на еден драмски текст или претстава, ги 
меша поимите и терминологијата, па во драмата (како сценско 
дело) бара и други вредности освен литерарни. Поточно, голем 
дел од македонската критика патела од комплексите на тогашни-
от социјалистички систем и во уметничкото дело ги барала вред-
ностите на тој систем или романтичарски препознавала љубов 
кон татковината, кон сопствениот народ и сл. 
 Тоа не значи дека тогашната критика е апсолутно погрешна и 
дека во неа не се детектирани литерарните вредности на драм-
ските текстови, туку дека се мешаат контекстите и терминологи-
ите и наместо термини од теоријата на литература, се користат 
термини од социологијата, филозофијата или антропологијата, а 
многу често и од психологијата. 
 
 Кога Горан Стефановски се појавил на македонската книжевна 
и театарска сцена во 1974 год. со драмскиот текст „Јане Задрогаз“ 
и со своите дваесет и три години успеал да презентира драмско 
дело достојно за почит, македонските критичари во ова дело за 
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жал не успеале да ги препознаат карактеристиките на новиот ев-
ропски книжевен и културен правец, постмодернизмот. Првосоз-
даденото дело на Стефановски дури во деведесеттите години на 
дваесеттиот век добива соодветни и издржани критики. Дотогаш 
критичарите го коментираат „Јане Задрогаз“ со суперлативи, но 
теорискиот алат кој го поседуваат е недоволно прецизен за да 
из врши издржана и објективна анализа на истиот. Драмата „Јане 
Задрогаз“ добива највисоки оцени, но само поради нејзината сод-
ржина, користењето на фолклорот како предлошка, како и поради 
ко ристењето на народниот јазик.
 Почитуваниот академик Георги Старделов во книгата „Портре-
ти и профили“ објавена во 1987 год. сместува еден есеј за Горан 
Стефановски насловен како „Горан Стефановски (1952) или Vita 
triumphatrix“. Во него Старделов не се впушта во интерпретација 
на драмското творештво на Горан Стефановски, туку го глорифи-
цира Стефановски како личност од секојдневниот живот, поаѓајќи 
од неговото образование, неговото театарско семејство, негова-
та начитаност. Старделов барајќи централна, односно средишна 
идеја во драмското творештво на Стефановски, доаѓа до заклу-
чок дека таа е сушноста на насилството во човековата историја. 
Големината на Стефановски ја наоѓа во умешноста насилството 
да го открие во специфичен македонски контекст. Насилството во 
„Јане Задрогаз“, смета Старделов, е дадено на митски план, а во 
„Диво месо“ на социјален план. Понатаму тврди дека во драми-
те на Горан Стефановски се проникнуваат историјата и поезијата, 
егзистенцијалното и поетското, топиското и утопиското. Старде-
лов поентира дека во драмите на Стефановски се открива човекот 
во денешниот кошмарен свет и тој кошмарен свет во човекот. На-
шиот заклучок е дека Старделов ги загатнува, но не ги дооформу-
ва прецизно согледбите за големината и важноста на Горан Сте-
фановски во македонската драматургија. Сметаме дека недорече-
ностите во овој текст се должат на непознавањето на теориските 
поими потребни за интерпретација на едно книжевно дело. 
 Еден научен труд со наслов кој ветува „Историја и поетика на 
македонската драма“, а потпишан од Христо Георгиевски е објавен 
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во 1996 година. Во овој обемен труд кој веројатно иницијално 
бил замислен како некој вид пресек на целокупната современа 
македонска драматургија, иако се потрошени многу страници за 
опис на ликовите и раскажување на сижето на речиси сите драми 
објавени до таа година, сепак не се донесени теориски дефини-
ции на развојните фази на македонската драма. Алатките со кои 
оперира Георгиевски се позајмени од сите други науки освен од 
теоријата на книжевноста, па оттаму постојат многу недоследно-
сти во терминологијата и мешање на поими од други општестве-
ни науки. Иако стартува многу амбициозно, Христо Георгиевски 
не успева да се справи со обемниот драмски опус, ниту да го пе-
риодизира или типологизира. 
 Конкретно за опусот на Стефановски, тој многу повеќе низ дра-
мите ја наоѓа и реконструира личната филозофија на Горан Стефа-
новски кон светот и животот т.е. објаснува што сакал да постигне 
авторот со приказната и ликовите. За илустрација – откако за „Јане 
Задрогаз “ констатира дека е ритуална драма тој тврди: „Стефа-
новски тргнал од традицијата, во неа поместува виталистички и 
обновителски дух, животот го слика во неговата сложеност и не-
повторливост, го потенцира историскиот и егзистенцијалниот 
трагизам не во неговата фактографичност, туку како универзална 
категорија која зрачи со поетски еквиваленти“ (1996:148). 
 Христо Георгиевски во оваа книга му посветува педесетина 
страници на драмскиот опус на Горан Стефановски и низ нив пра-
ви обид за детекција на вредностите на секоја драма поединечно, 
но за жал не успева во својот амбициозен потфат. Христо Георгиев-
ски во својата книга „Историја и поетика на македонската драма“ 
интерпретирајќи ги од тематски аспект драмските остварувања 
на Стефановски, констатира дека во првата фаза Стефановски е 
модерен реалист, додека во втората започнува да создава пост-
модернистички драми („Хај Фај“, „Дупло Дно“, „Црна Дупка“), без 
да ги даде компаративно разликите од едниот и другиот корпус 
драми или теориската основа за овие свои тврдења. 
 Сума сумарум, вакви и слични критики кои секогаш бараат 
други контексти освен литерарни, за Горан Стефановски се на-
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пишани во голем број. Тие умеат во драмскиот текст да најдат 
историја кога ја нема, да додадат филозофија ако отсуствува, да 
накалемат борба со западниот свет и капитализмот, но не и да 
дадат објективно читање. 
 За Горан Стефановски пишувале периодично и Александар 
Алексиев, Богомил Ѓузел, Наталија Вагапова, Миодраг Друговац, 
Милан Ѓурчинов, Гане Тодоровски, Раде Силјан, Веле Смилевски, 
како и голем број театарски критичари. Сепак, по сета исчитана 
литература од овие респектирани автори не најдовме доволно 
добри места кои би можеле да бидат пренесени во нашиот труд. 
 Во продолжение ќе ги проследиме есеите хронолошки наста-
нати малку подоцна, а во кои најдовме појдовни точки за нашата 
понатамошна анализа на обемниот опус на Горан Стефановски. 
 Читањето на објавите за текстовите на Стефановски нè доведе 
до заклучоци дека по 1990 год., кога на скопскиот универзитет и 
катедрите Македонска книжевност и Општа и компаративна кни-
жевност, но и на Факултетот за драмски уметности започнува да 
се изучува драмата низ една нова научно-теориска призма и кога 
критичарите почнуваат да оперираат со современи теориски по-
ими, во периодиката се објавуваат теориски издржани интерпре-
тации за делата на Стефановски. 
 Ружица Јанчулевска во 1999 год. на XXXI Меѓународен семинар 
за македонски јазик, литература и култура во есејот „Хлестаков-
штината во Тетовирани души од Горан Стефановски“ поставува 
паралели меѓу ликот Хлестаков од драмата на Гогољ „Ревизор“ и 
ликовите од „Тетовирани души“, особено подвлекувајќи ја таа па-
ралела меѓу ликовите Војдан од „Тетовирани души“ и Хлестаков 
од „Ревизор“. Според Јанчулевска, лагата е нормална состојба за 
јунаците од оваа пиеса. Јанчулевска ја дефинира драмата „Тетови-
рани души“ како авангардна пиеса со изразени елементи на теа-
тарот на апсурд, во кој стварноста е лишена од секаква смисла и 
оправдување. Таа, поаѓајќи од ставот дека поетиката на театарот 
на апсурдот се карактеризира со распаѓање на комуникативните 
врски меѓу луѓето, истите ги наоѓа и кај ликовите од „Тетовирани 
души“. 
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 Есејот е одличен, но тој е насочен кон потенцирање на блиско-
ста меѓу Гогољевите ликови и ликовите на Стефановски. 
 Нада Петковска во 1992 во списанието „Литературен збор“ 
го објавува есејот „Митот и демитологизацијата во Тетовирани 
души од Горан Стефановски“ каде потенцира дека предмет на 
интерес во споменатата драма на Стефановски не е економска-
та, егзистенцијалната или финансиската страна на проблемите на 
македонските иселеници во Америка, туку дека во „Тетовирани 
души“ Стефановски ги соочува ликовите со апсурдот на сопстве-
ната егзистенција во средина која не е нивна. Според Петковска, 
за да ја надмине таа ситуација ликот на Македонецот во Амери-
ка е принуден да создава свои митови, кои некако ќе му овозмо-
жат да преживее. Петковска ги изедначува митовите и чинот на 
тетовирање односно смета дека судирот меѓу ликовите во оваа 
драма се базира на спротивставувањето на повеќе митови. Како 
доминантен таа го детектира митот за враќање во татковината, кој 
за ликот Кољо прераснува во митски обред. Цибра пак, според 
Петковска е мит за месија, а Војдан во тој фикционален свет е ру-
шител на митовите. Есејот на Петковска го дава едно од можните 
читања на овој текст. 
 Јелена Лужина, една од најревносните и најтемелни проучу-
вачи на драматургијата во Македонија, во сите прегледи на со-
времената македонска драма го споменува Горан Стефановски, 
секогаш констатирајќи дека тој со својата поетика е некаде на гра-
ницата помеѓу модернизам и постмодернизам. На многу места 
Лужина потенцира дека Стефановски започнува да го внесува, но 
никогаш целосно да го имплементира постмодернизмот во свое-
то творештво. 
 Во книгата „Македонската нова драма“, објавена во 1996 год., 
Јелена Лужина за првпат во македонската наука за книжевност ги 
поставува фундаментите за една теоретски прецизна типологија 
на македонската драматургија и театрологија. Во ова свое дело 
Јелена Лужина прави систематизација и периодизација на дра-
мите настанати по 1945 година. Таа ги дели драмските опуси на 
македонските повоени писатели на две големи групи –битова и 
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современа драма и заклучува дека драмите настанати по „Вејка 
на ветрот“ (1957 год.) можат да се поделат во два големи кор-
пуса, драми со модернистичка и драми со постмодернистичка 
провиниенција. 
 Што се однесува до драмскиот опус на Горан Стефановски, 
Јелена Лужина дава неколку различни периодизации на негови те 
дела. Најпрвин во „Македонската нова драма“ таа драмата „Јане 
Задрогаз“ ја вбројува во т.н. драма на поетски начин на ар ти ку-
лација на драмскиот говор, додека драмите „Диво месо“, „Лет во 
место“, „Хај Фај“ и „Дупло Дно“ ги вбројува во т.н. корпус од ин-
телектуално-вербалистички карактер (ова е дел од големата гру-
па на драми сведени под поимот Драми на кумулативен говор) 
(1996:193). Со други зборови, Лужина ги сместува споменатите 
драми во модернистичкото јадро од творештвото на Стефановски. 
За „Дупло дно“ тврди дека иако е кумулативен текст, тешко може 
да се разбере без театарска поставка. „Кула Вавилонска“ без со-
мнение ја вбројува во драма на редуциран (фрагментарен) говор 
што значи дека и оваа драма, како и „Дупло дно“ ги попишува во 
групата постмодернистички македонски драми.
 Нешто подоцна, во 2000 год. во својата книга „Театралика“, 
Јелена Лужина за Горан Стефановски тврди дека е ангажиран, 
тензичен автор кој има само неколку откачени/разиграни пиеси 
(„Јане Задрогаз“, „Лонг Плеј“, „Чернодрински се враќа дома“) и 
дека сите останати негови текстови се модернистички опсесиони-
рани од/со „кажување“ или со „разоткривање“/„екранизирање“ 
на некои големи и страшни вистини (2000:235). Лужина овде ја 
детерминира неговата авторско/творечка матрица како модерни-
стичка, тврдејќи дека тоа не е минус, туку дека е само надвор од 
интересот на постмодернистичката драмска фактура. 
 Во електронската книга, „Избрани есеи“ (издадена во рамите 
на проектот „Бабилонија“, Блесок, 2004 год.), Лужина откако кон-
статира дека „Јане Задрогаз“ е колективно дело на целата театар-
ска екипа која учествувала во реализацијата на оваа драма, а не на 
самиот Горан Стефановски, и самоуверено поентира: „Како и сите 
авангардистички театарски авантури, и оваа македонска ќе потрае 
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сосема кратко. Нејзините траги, подоцна долго ќе се забележува-
ат во конкретната театарска практика (особено во ракописите на 
македонските режисери од новата генерација, Георгиевски, Вла-
димир Милчин и Унковски), ама никогаш повеќе нема да се до-
прат со драмското пишување на самиот Горан Стефановски. Ма-
кар што неговите текстови кои низ Европа доста се играат послед-
ниве години (од „Сараево“, праизведено во Амстердам 1993-та, 
до „Хотел Европа“, праизведен во Стокхолм 2000-та) на прв поглед 
наликуваат на отворени драмски структури од – условно кажано 
– „авангардно потекло“, нивното повнимателно читање укажува 
дека првиот впечаток залажува. Уште од класичната своја пиеса 
„Диво месо“, праизведена во Скопје 1979-та (пак во минуциозна 
режија на Слободан Унковски), Стефановски доследно практику-
ва формално цврста, затворена, дури и ригидна, во литературна 
смисла претоварена драмска конструкција. Секогаш – дури и во 
оние, во техничка смисла, најфрагментарни, навидум примерно 
постмодернистички примери – драматургијата на Стефановски е 
и останува силно обременета со три типично модернистички (а 
не постмодернистички!!!) постулати: секогаш раскажува некоја 
приказна, којашто реферира кон нешто ептен конкретно и препо-
знатливо (скопскиот кварт Дебар-маало, комунизмот, војната во 
Сараево, емиграцијата/имиграцијата во Европа…); секогаш таа 
приказна ја раскажува „од почеток до крај“; секогаш сопствената 
драмска стратегија ја развива за преку неа да испрати некоја важ-
на „порака“ или да ја уточни некоја судбинска „вистина“ што мора 
да ја дознае цел свет…“ (2004)
 Од цитираниот коментар, јасно е зошто ја потенциравме недо-
следноста во периодизација на драмите на Горан Стефановски од 
страна на Јелена Лужина. Таа иако во 1996 год. јасно ги дели дра-
мите на Стефановски на модернистички и постмодернистички, во 
2000 год. ги сместува скоро сите во групата модернистички, а во 
2004 год. за „Јане Задрогаз“, тврди дека овој текст не е стопро-
центно авторско дело на Стефановски. 
 Пет години подоцна, надоврзувајќи се токму на докторската 
дисертација на Јелена Лужина, проф. д-р Катица Ќулавкова во 


