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Последните воздишки на Поетот

(Осврт кон стихозбирката „Скршнување“ од  
Иван Василевски)

„...Сал зборот ќе чека под ровкиот камен 
да залеби во мојата последна песна 

кога мене веќе ќе ме нема.“
(Кога мене веќе ќе ме нема – Иван Василевски  
– според  Кога ми се чинеше дека ќе умрам од  

Бранко Радичевиќ) 

Делата што поетите ги оставаат остануваат во 
времето како палимпсести, под телото на зборот за-
секогаш стојат живи и неизбришливи трагите од по-
етовата душа. И токму таму, меѓу навидум избриша-
ните траги и свежите лузни од зборовите, започнува 
вистинскиот живот на поезијата. Таму се раѓа живот 
кој поетот му го вдахнува на зборот, а неговата судби-
на се граничи со бесмртноста. Животот на големите 
поети не згаснува со нивното физичко заминување 
од земниот свет. Последниот поглед, пред засекогаш 
очите да потонат во блажено заспивање, е првиот че-
кор на поетот по патеките на поетската вечност. Таква 
поетска вечност за себе создаде Иван Василевски, ја 
издигна во зборот, изгради храм со силна верба во 
својата мудрост, дека вечни се само градбите што 
ќе се извишат во зборот. Живеејќи скромно, не на-
метнувајќи се ниту со збор ниту со дело, тој трпеливо 
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создаваше, како неимар ѕидаше велелепни поетски 
зданија, кои допрва ќе се раскрилуваат во својата 
вонвременска убавина. Катадневно, со голи раце и 
скршена душа, поетот го градеше својот манастир во 
зборот, го издигна, го устрои сред недогледна леди-
на, за да им пркоси на невремињата. Во манастирот 
што го издигна неговата душа катаноќ навраќа на бде-
ние со зборот. Седнати еден наспроти друг, потона-
ти во глува тишина глаголат стихови, во еден глас со 
ангелите пеат, сè дури не ја заслепат светлината. Така 
поетот ѝ пркоси на минливоста и со песната постила 
калдрма до вечноста. 

Иван Василевски, плодниот македонски пи-
сател (полиграф – истовремено беше поет, драмски 
писател, новинар и публицист) остави зад себе пре-
богата поетска ризница, собрана во последната не-
гова книжевна објава – изборот поезија „Сликање 
на ангелот“ (Матица, 2015, Скопје). И покрај обем-
носта на поетскиот материјал собран во книгата, со 
неа не се исцрпи творештвото што  Василевски го 
создавал со години. Во неговата оставина, низ тетрат-
ките и бележниците, неговата грижлива сопруга и 
муза Смиља пронајде песни, дел од нив заокружени 
во целина, но поголемиот дел сè уште во процес на 
создавање. Незавршените стихови како сè уште да го 
чекаат враќањето на поетот, спокојно во надеж дека 
неговото перо ќе се врати за да ја заврши започната 
игра. Ги преместуваше зборовите, ги обликуваше и 
вајаше, за од нив да создаде убавина што ќе му ја по-
дари на светот. Познавајќи го перото на Василевски, 
знаејќи го неговиот темелен и студиозен пристап кон 
создавањето на песната, заклучуваме дека песните 

кои останале необјавени се песни во зародиш. Тоа се 
новородени песни, сè уште непроодени, но во нивни-
от поетски код е запишано името на големиот поет. 
Сакајќи да го зачуваме од заборав сето она што за 
време на својот живот го создавал Иван Василевски, 
ги објавуваме интегралните текстови на необјавените 
поетските творби. Тоа се стихови – никулци, на кои 
поетот им вдахнал живот, но не ја дочека пролетта за 
да ги собере плодовите од посеаното семе.

Од белешките што ги остави творецот недо-
пишани, може да се воочи целокупниот процес на 
создавање на една поетска рожба. Иван Василевски 
не ги употребувал зборовите случајно, во неговите 
песни зборот скоро секогаш е нужност, а не непо-
требен украс. Размислувал длабоко, ги разгатнувал 
зборовите, ги барал во времето, ги одварќал од по-
мислата да заминат во неповрат и така ги запишал во 
својот поетски тестамент. Со неверојатни знаења за 
пребогатиот лексички материјал со кој располага ма-
кедонскиот јазик, поетот толку претпазливо ги бирал 
зборовите, неуморно барајќи ги нивните синоними, 
кои во својата изворна форма имаат силна експресија 
врз читателот. Со голи раце поетот ги распретува 
древните, заборавени, а длабоко заорани бразди. Не-
уморно, до последната капка пот го корне троскотот, 
го расчистува плевелот за да забразди длабоко. Во 
сè уште влажната земја, останале заробени зборови 
кои во неговите песни ќе ја видат светлината на зора-
та. Трпеливо срочени, зборовите во песните на Иван 
Василевски се како боите на сликарското платно, со 
секој поглед на читателот (реципиентот) оживуваат, 
создавајќи многуслојни поетски слики. Узнавајќи ја 
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смислата на еден беден човечки живот,  поетот во пес-
ната ја балсамира својата бесмртност. Не беше тоа 
суета, беше порив, во ништожноста на животот да се 
најде смисла. За него песната беше благослов, него-
вата единствена непорочна љубов. Песната Кога мене 
веќе ќе ме нема (пишувана по мотив на песната Кога 
ми се чинеше дека ќе умрам од Бранко Радичевиќ) 
е песна – балада за минливоста и ништожноста на 
човечкиот живот, но и химна за вечната убавина на 
природата и нејзината бесмртност. 

На Преведèна пак ќе процветаат
дренот, глогот, шипокот...
Жолти, бели, розови ракатки 
ќе постелат шарена чипка на ридот
А мене веќе ќе ме нема 
да го видам тој небесен дар...

(Кога мене веќе ќе ме нема)

Преведèна, таа чудесна творба на природата 
која убавее таму горе високо љубејќи ги облаците, 
како да добива димензии на митски простор, во кој 
смртта и животот се допираат и дишат заедно. Така ја 
замисли поетот, така и ја наслика во својата песна. Ги 
плетеше стиховите како кога ја оградуваше Преведèна 
од багремови гранки, трње, дренови боцки.. Неговите 
зборови оградија поетски свет, единствен по својата 
убавина, свет кој ќе убавее сè додека има сонливи 
утра и уморни ноќи. Силно сраснат со божествените 
благодати на природата, поетот создаваше стихови 
кои се раѓаа како божилак, кога дождот и сончевите 
лачи се љубат со небесен допир. Токму во природата, 

поетот како да бара соговорник за да ги искаже сета 
насобрана скрб и тага, на нејзините создателства го 
калеми зборот и создава чудесна ендемска поетска 
билка. Тагата, жената и природата (Преведèна), сите 
три суштествуваат заедно, сраснати, чудесно поврза-
ни како да си приличат едно на друго. Преку тагата 
поетот се узна себеси: Ништо не постои без болка/ кој 
не страдал, /не се открил себе (Без болка); Преведèна 
стана негов синоним, а во жената ја најде смислата на 
постоењето и утехата, како да се одболува еден тежок 
живот. Сите три жарат во срцето на поетот, првата за 
да го жегне, втората да го утеши, а третата да го вдоми 
во своето срце засекогаш. Ќе можеш ли да заспиеш 
без моите песни?  Мислата упатена кон саканата жена 
останува да одекнува како ехо низ празниот простор, 
да лебди над умот и срцето и постојано да потсетува 
на една љубов, единствена и вечна:

Сè додека од моето грло макар и
шепот ќе слушаш, 
ќе знаеш дека
сè уште се раѓаат за тебе
песни во мојата душа

(Можеби)

Со прометејска храброст поетот ја гледаше 
судбината в очи. Не можејќи да Ѝ пркоси, ја направи 
ништожна земајќи ја песната во своите пазуви, спас-
трувајќи ја од нечестивите раце на судбината. Немило-
срдната Морена, обессилена и замолчена како да гувее 
и наведнува глава, оти пред неа со својата грамадност 
и одважност застанува песната. Токму тогаш, во немоќ 
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како да истура дожд, за да го оплоди и размножи сти-
хот. Кога осамената душа повторно ќе заластери под 
мразот, таа само ја живее неминовноста на земниот 
живот. Тагата и да ја казните, на осојница да ја распне-
те, пак ќе оживее. Токму таа оживеана тага воскресну-
ва во секој стих од песните на Василевски, тагата која 
со својот тежок плашт го загрнува, лажно ветувајќи му 
засолниште и надеж. Песната на големиот поет почива 
во заветрина, ништо не Ѝ можат ведите и ветришта-
та. Нејзината сила громко удира по слабината на жи-
вотот, потсетувајќи го дека не така одамна нејзиниот 
камшик ја преполови поетовата душа на две. Лузните 
остануваат врежани и во коските, а ќе се исцртуваат 
и по телото на ровката земја и таму ќе болат. Наслуш-
нувајќи ги чекорите на смртта, поетот со неверојатна 
подготвеност и одважност ја пречекува, спокојно че-
корејќи кон неа, бидејќи знае дека зад него останува 
неговата песна. Тогаш кога на сцената на животот се 
одигруваат и последните миракули, свртен кон свет-
лината Господова, поетот ќе запише:

Господе, време е да чукне ѕвонец
да се разлее по ридот сребрен звук,
и мојата ѕвезда да падне,
да изгори во темниот свод. 

(Последна страница)

Мудрост е да се помисли да се разгатне тај-
ната на смртта, на онаа младата, зелената како ја-
гурида кисела, толку бесмислена и невозможна за 
прифаќање. Но хрброст е да се живее со сознанието 
дека токму таа се вдомила во дворот и пушта корени, 
кои го поткопуваат темелот на домот заканувајќи му 
се да го срушат:

Бесмислена,
безнадежна смрт
онаа што ги ништожи делата
пред да бидат создадени
недостојна за нас смртниците.

(Зрела смрт)

Овие стихови како да се одломки од едно по-
големо писание, кое се обидува да ја дофати сушти-
ната на филозофијата за ништожноста на човекот, за 
тоа дека нашата умисленост дека сме големи се по-
ништува со сознанието дека, набљудувани од космич-
ка перспектива, сме невидливи. Кој ли мудрец може 
да ги разгатне тајните на човечките скршнувања? 
Која е тајната на човековата опседнатост од непо-
знатото? Има ли гревот име? Филозофски и вечни се 
овие прашања, за нив и поетот полемизира со својата 
потсвест: Гатач сум / што доаѓа од најдалечниот /
извор на светлината (Да можам повторно да те 
родам).  Со поглед вкован в земи, одејќи по ридо-
вите на Преведèна, како потајно да бара камен под 
кој ќе ја пронајде равенката, по чија игра судбината 
ги одбира луѓето. Неговата душа лунѕа сакајќи да ги 
дофати небесните височини, за да сфати – како Бог 
низ густежот на животот направи тајна патека по која 
залута младото неопитно јагне:

Штом Бог ќе скршне во плитар
дозволено станува сè
и гревот добива сила
предимство и прелест во светот.

(Скршнување)
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Поетскиот маниризам на Иван Василевски тлее 
во еден постојан трепет, еден немир и милиони поста-
вени прашања за тоа дали вреди да се бара смислата 
на постоењето во еден бесмислен свет? Скромната 
необјавена оставштина на  Василевски собрана и 
насловена „Скршнување“, нè потсетува дека поетот 
имаше уште многу што да каже во песната, неговата 
плодна песна која се преродува со секое ново читање, 
така размножувајќи се до бесконечност. Со силна вер-
ба во моќта на зборот, поетот пишуваше убеден дека 
песната може да го потопи светот. Зборот е едро. И 
дека без него/песната не може да исплови,/да го по-
топи светот. (Зборот. Песната – Сликање на ан-
гелот) Нужност е да се случи тоа, оти по потопот ќе 
дојде нашиот нов живот, еднаш замислен и предвиден 
во песната на нашиот поет. Неговиот збор е лебно 
зрно ожнеано на пеколен ден во жетвар, нахранува 
и дава надеж дека нема да умре со последниот напи-
шан стих: Сал зборот ќе чека под ровкиот камен / да 
залеби во мојата последна песна. А дотогаш, остану-
ваме да ги собираме трошките од трпезата кои поетот 
ни ги остави кога последен пат вечераше со животот. 
Потајно ги расфрлал по патеката по која газеше, за 
да не залутаме во мракот и да не останеме гладни, по 
силниот  збор од неговата грамадна песна.

Стихозбирката „Скршнување“ е постхумно из-
дание на необјавените стихови на Иван Василевски, 
срочени во 14 поетски творби во зародиш, налик на 
последните поетови воздишки.  Вториот дел од кни-
гата, насловен Поетите – на Поетот содржи  пес-
ни посветени на големиот поет и пријател, а потпи-
шани од поети, блиски пријатели и соработници на 

Иван Василевски. Стиховите од овој дел се одгласи 
кои одекнуваат од песната, која Иван Василевски ја 
расфрли како плодно семе во времето. Од неа уште 
долго време ќе се оплодуваат нови поетски рожби, 
од перото на оние кои можеа да го слушнат ехото на 
поетот, а гравитираа во неговиот видокруг.  

Д-р Ана Витанова Рингачева
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