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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

МО ЛИ ТВА ЗА ИЉУ МИ ХАЈ ЛО ВИ ЧА  
ЧИ СЛО ВА

Са ово га све та, из Мо скве 16. де цем бра 2019. го ди не, оти шао 
је у не ке мир ни је и ти ше сфе ре Иља Чи слов, пре во ди лац, сла ви ста 
и пу бли ци ста, ко ји је не скри ве ним за но си ма и стра сти ма био ве зан 
за срп ску кул ту ру и срп ски на род. Ро ђен у Мо скви 14. мар та 1965. 
го ди не, Чи слов је 1989. за вр шио сла ви сти ку на Фи ло ло шком фа
кул те ту Мо сков ског др жав ног уни вер зи те та „Ми ха ил Ло мо но сов”, 
а спе ци ја ли зо вао је срп ски је зик и књи жев ност. Био је пре да вач на 
Пра во слав ној гим на зи ји и Др жав ној ака де ми ји сло вен ских кул ту ра 
у Мо скви, где је оку пљао мла де ис тра жи ва че и де лат ни ке за ин те
ре со ва не за иде је сло вен ског за јед ни штва, а по себ но за не го ва ње 
и из у ча ва ње срп скору ских књи жев них, кул тур них и по ли тич ких 
ве за. Је дан је од осни ва ча Дру штва ру скосрп ског при ја тељ ства и 
ње гов се кре тар од 1991, а пред сед ник је по стао 1996. го ди не. Члан 
је Са ве за пи са ца Ру си је (од 1992) и Удру же ња књи жев ни ка Ср би
је (од 2015), те са рад ник Ин сти ту та за свет ску књи жев ност Ру ске 
ака де ми је на у ка.

Пи сац је ве о ма из ри чи тих и оштрих пу бли ци стич ких тек
сто ва, стра сних есе ја, али и од ме ре них на уч них при ло га, док по
себ ну вред ност има ју ње го ви пре во ди. Пре вео је књи гу Све тог 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа Серб ский на род как раб Бо жии, ро ман 
Ву ка Дра шко ви ћа Ру ски кон зул, до ку мен тар не сту ди је оца Савe 
Јо ви ћа Ет нич ко чи шће ње и ге но цид сло вен ске кул ту ре на Ко со ву 
и Ме то хи ји, два ро ма на Љи ља не Ха бја но вић Ђу ро вић. По све ће но 
је бри нуо о пре зен та ци ји срп ског пра во слав ног, ду хов носпи са тељ
ског на сле ђа ко је оте ло тво ру ју Све ти Са ва, Све ти вла ди ка Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић и Све ти ава Ју стин По по вић. По себ ну ве шти ну и ра
фи ни ра ност ис ка зао је у пре во ђе њу срп ске по е зи је, ко ју је, за јед но 
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са Сер ге јом Гла вју ком, пред ста вио у ан то ло ги ји под на сло вом Из 
ве ка в век: Серб ская поэзия вто рой по ло вины XX ве ка (Мо сква 
2003; књи га је има ла још јед но из да ње 2007. го ди не). Иља Чи слов 
је на пи сао пред го вор за ову ан то ло ги ју, а оп ши ран при каз овог 
из да вач ког по ду хва та из пе ра Ми ће Цви је ти ћа об ја вљен је, под 
на сло вом „Из ве ка у век”, у Ле то пи су Ма ти це срп ске апри ла 2010 
(књ. 485, св. 4, 778–784).

Као пре во ди лац Чи слов је дао зна чај не до при но се нај о бим
ни јем про јек ту ове вр сте ко ји је, на пре ко 3000 стра на, из вео Ан
дреј Ба зи лев ски: ње го ва тро том на Ан то ло гия серб ской поэзии 
при ка за ла је срп ско пе сни штво у ра спо ну од Ла зе Ко сти ћа и Во
ји сла ва Или ћа па до пе сни ка ро ђе них пе де се тих го ди на XX ве ка. 
У пр вом то му (об ја вље ном 2008. го ди не) Иља Чи слов је пре во дио 
Јо ва на Ду чи ћа, Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Вла ди
сла ва Пет ко ви ћа Ди са, Ми лу ти на Бо ји ћа, Ми ло ша Цр њан ског и 
Мом чи ла На ста си је ви ћа; у дру гом то му (2004) за сту пље ни су 
ње го ви пре во ди Вас ка По пе, Бран ка В. Ра ди че ви ћа, Сте ва на Ра ич
ко ви ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Витe Мар ко ви ћа, 
Але ка Ву ка ди но ви ћа и Ма ти је Бећ ко ви ћа; у тре ћем то му (2006) 
на ла зе се Чи сло вље ви пре во ди Сло бо да на Ра ки ти ћа, Ран ка Јо во
ви ћа, Ада ма Пу сло ји ћа, Ра до ми ра Ан дри ћа, Ра до ва на Ка ра џи ћа, 
Рај ка Пе тро ва Но га, Ми ла на Не на ди ћа, Дра го ми ра Брај ко ви ћа, 
Ми ло са ва Те ши ћа, Зо ра на Ко сти ћа и Ђор ђа Сла до ја. Чи сло вље ви 
пре во ди за сту пље ни су и у још јед ној ан то ло ги ји ко ју, под на сло
вом Серб ские поэты XX ве ка, пот пи су је Ан дреј Ба зи лев ски: у тој 
књи зи, ко ја при ка зу је срп ско пе сни штво од Ла зе Ко сти ћа до Рај ка 
Пе тро ва Но га, на ла зи мо Чи сло вље ве пре во де Све ти сла ва Сте фа
но ви ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа и Љу бо ми ра Си мо ви ћа. У овим про јек ти ма Иљи Чи
сло ву су при па ли не ки од нај зах тев ни јих пре во ди лач ких за да та ка, 
по пут пре во да из у зет но та на них пе са ма у ве за ном сти ху, као што 
су „Ro sa ca ni na” и „Сед ми ца” Ми ло са ва Те ши ћа. Та кве те шке за
дат ке Чи слов је оба вио ве о ма успе шно и убе дљи во. 

Кру на Чи сло вље вог пре во ди лач ког ра да је, без сум ње, Ње
го ше ва Лу ча ми кро ко зма: она се пр во по ја ви ла у збор ни ку ра до ва 
Ру ске ака де ми је на у ка – Ин сти ту та свет ске књи жев но сти А. М. 
Гор ког, уре ди ле Н. Д. Блу ди ли на и М. И Шчер ба ко ва, Ли те ра
турные вза и мосвязи Рос сии XVI I I –XIX ве ков: по ма те ри а лам рос
сийских и за ру бежных ар хи во хра ни лищ, выпуск 2, Мо сква 2016, 
а он да и у по себ ној дво је зич ној књи зи Лу ча ми кро ко зма (Епар хи ја 
Бу ди мљан сконик шић ка, Књи жев но дру штво „Ње гош” – Штам пар 
Ма ка ри је, Ник шић – Бе о град 2017), са про прат ним тек сто ви ма 
Иље Чи сло ва, Рад ми ла Ма ро је ви ћа и Ми лу ти на Ми ћо ви ћа. Чи слов 
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је Ње го ша пре вео не са мо фи ло ло шки ве о ма тач но не го и пе снич ки 
по не се но. Др же ћи се за да тог ме трич ког обра сца еп ског, аси ме трич
ног де се тер ца, он је ре дов но чу вао це зу ру по сле че твр тог сло га и 
ста би лан изо си ла бич ки оквир, та ко да се мо же ре ћи ка ко је ње го
вим пре во дом Лу че ми кро ко зма ве о ма до след но и вер но пре не сен 
дух основ ног сти ха не са мо Ње го ше ве епи ке не го и срп ског усме
ног пе сни штва у це ли ни, па и сти ха до брог де ла по е зи је срп ских 
ро ман ти ча ра. Чи сло вљев пре вод тек на по не ким ме сти ма по ка же 
из ве сне огре бо ти не, али ни шта од то га ни је по ја ва ко ја се не би 
до дат но мо гла из ве сним ар гу мен ти ма бра ни ти и прав да ти. Од 
све га је, да ка ко, нај ва жни је то да се овај пре вод Лу че за и ста мо же 
чи та ти у пу ном да ху и по ле ту, са не скри ве ним пе снич ким да ром 
и жа ром ко јем пра ви љу би те љи по е зи је не мо гу одо ле ти. За то по
ја ва овог пре во да пред ста вља оди ста ва жан да тум у пре зен то ва њу 
Ње го ша ру ским чи та о ци ма.

Осим Ње го ша, од срп ских пи са ца је по себ но це нио Ј. Ду чи ћа, 
М. Ра ки ћа, В. Пет ко ви ћа Ди са, С. Сте фа но ви ћа, И. Ан дри ћа, М. 
Цр њан ског, М. На ста си је ви ћа, М. Се ли мо ви ћа, Б. Ћо пи ћа и др., 
али је нај те мељ ни је ве зан за срп ску ре ли гиј ску ми сао у ра спо ну 
од Све то га Са ве до Све тог Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и Све тог Ју сти
на По по ви ћа. Ње го ва ми сао и осо бе ни круг вред но сти до ко јих је 
др жао од ре ђе ни су те мељ ном, кон зер ва тив ном, хри шћан скопра
во слав ном ми шљу, по не кад и ра сно обра зла га ном, што је уме ло 
да иза зо ве ње го ву по тре бу за по ле мич ким об ра чу ни ма. Пом но је 
ослу шки вао и до ми шљао пра во слав но пре да ње, по себ но про зор
љи ве умо ве по пут Све тог Се ра фи ма Са ров ског и Све тог Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа. Сво је ин те ре со ва ње је у мла до сти пр во био ве зао 
за мр тве је зи ке и кул ту ре, а он да је до шло до за ни мљи вог от кри ћа 
срп ске кул ту ре. О то ме је Чи слов, у ин тер вјуу да том Ми ли Ми
ло са вље вић за не дељ ник Пе чат (бр. 330, 8. VI II 2014), ре као: 

Мој срп ски је зик ни је по све му са вр шен јер сам увек ви ше во
лео мр тве је зи ке. На по чет ку пу та ба вио сам се срп ско сло вен ским 
је зи ком. Схва тио сам ка сни је да са вре ме ни срп ски је зик има све 
вр ли не оног ста рог све та ко ји сам по нео не где још од де тињ ства. 
Ср би се ов де бо ре за отаџ би ну, за жи вот, за оп ста нак. Ов де је па три
о ти зам ве о ма сна жно из ра жен. То сам схва тио као сту дент. Би ло 
је ја сно да ако по ред кла сич не тре ба да пре во дим и са вре ме ну по
е зи ју, он да мо рам да истин ски уро ним у срп ски је зик, да се уду бим. 
Сто га сам то и учи нио и да нас сам ве о ма сре ћан због то га.

Иља Чи слов је до во дио сво је ђа ке и сту ден те у Ср би ју и Цр ну 
Го ру, где су оби ла зи ли цр кве и ма на сти ре, све та ме ста, али и ме ста 
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ко ја су обе ле жи ли по је ди ни пе сни ци и књи жев ни ци. На тим пу то
ва њи ма је љу бав ка срп ској кул ту ри ко ју је сво јим ђа ци ма ули вао 
про фе сор Чи слов са мо ра сла и ши ри ла се. 

Ње гов бо ле шћу та ко бру тал но пре кра ћен жи вот обе ћа вао је 
још мно го то га, да ле ко вред ни јег и пле ме ни ти јег од пу бли ци стич
ких, че сто и по ле мич ки оштрих, па и увре дљи вих на сту па, ка кви ма 
је био склон. Има ју ћи све то на уму, не мо же мо а да се не се ти мо 
оне сјај не фор му ла ци је Ни ко ла ја Бер ђа је ва о са вр шен ству хри шћан
ства и не са вр шен ству хри шћа на. До бра ду ша Иље Чи сло ва је, 
чи ни ми се, и са ма то осе ћа ла. Док ис пи су јем ове ре до ве и ова кве, 
мо жда и су ви ше ин ди скрет не оце не, не мо гу а да се не се тим ње
го вог го сто ва ња у Ма ти ци срп ској 2017. го ди не. Ка да сам, за хва љу
ју ћи не ким при ја те љи ма, до шао до дру гог бро ја збор ни ка ра до ва 
Ли те ра турные вза и мосвязи Рос сии XVI I I –XIX ве ков: по ма те ри
а лам рос сийских и за ру бежных ар хи во хра ни лищ, те кад сам по чео 
да чи там пре вод Лу че ми кро ко зма, био сам истин ски и искре но 
по не сен пе снич ком и сти хо тво рач ком ве шти ном са ко јом је Чи слов 
пра тио не жне и за ку ча сте сми са о не ни јан се Ње го ше ве ме та фи
зич ке, ре ли гиј ске по е зи је. Та да сам сво јим при ја те љи ма ко ји су ми 
збор ник до не ли ре као да бих оди ста во лео да у Ма ти ци уго сти мо 
пре во ди о ца са та квим ра фи ни ра ним осе ћа њем за је зич ке, стил ске 
и ме трич ке ефек те сти ха, а пред ло жио сам да на ше го шће бу ду и 
уред ни це збор ни ка. Пре ко тих при ја те љапо сред ни ка ус по ста ви ли 
смо ко му ни ка ци ју, па је за 30. јун 2017. за ка зан про грам у ко јем је, 
по ред Иље Чи сло ва, тре ба ло да уче ству ју и уред ни ца На та ли ја 
Блу ди ли на и ау тор ка тек сто ва Је ле на Оси по ва. На жа лост, у по след
њи час Блу ди ли на је због бо ле сти от ка за ла свој до ла зак, а уско ро 
се по ка за ло да је би ла реч о озбиљ ној бо ле сти ко ја је во ди ла ка 
смрт ном ис хо ду, па је 17. сеп тем бра 2017. за слу жни ис тра жи вач 
срп скору ских кул тур них ве за и уред ни ца два ју бро је ва по ме ну
тог збор ни ка оти шла, на жа лост, са ово га све та. Не ка јој је сла ва 
и хва ла!

У Но ви Сад Иља Чи слов је сти гао са сво јим ђа ци ма из Пра
во слав не гим на зи је, а са њи ма је до шао о отац Сер ги је, ди рек тор 
шко ле. У раз го во ру пре про гра ма Иља и ја смо ус пе ли бар до не кле 
да се упо зна мо, па сам му, уо чив ши ње го ве на кло но сти ка од сеч
ном су ђе њу о ства ри ма ко је зах те ва ју ма ло по дроб ни је ра су ђи ва
ње, скре нуо па жњу да, бар док про грам у Ма ти ци срп ској тра је, не 
до пу сти се би из лив гне ва у од но су на не ке лич но сти и по ја ве ко је 
га про сто ма ме и иза зи ва ју на афек тив ну ре ак ци ју. Он је обе ћао 
да ће др жа ти свој је зик на узди. На мо је за до вољ ство, у Ма ти чи ној 
са ли ви део сам за ни мљив са став по се ти ла ца, а ме ђу њи ма и не ко
ли ко ко ле га са сла ви сти ке и ру си сти ке са но во сад ског Фи ло зоф ског 
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фа кул те та. Би ло ми је дра го због то га што сам сма трао да Иљин 
пре вод не са мо што за слу жу је све по хва ле не го за слу жу је да те 
по хва ле оду што да ље и ши ре, а по го то во ме ђу ср би сти ма, сла ви
сти ма и ру си сти ма по Ср би ји. Све је те ве че ри те кло са свим ле по: 
пр во сам ја по здра вио све на ше го сте, по себ но ис та као зна чај ових 
збор ни ка у из да њу Ру ске ака де ми је на у ка, а он да за слу жно ис хва
лио пре вод Лу че; отац Сер ги је је по том бла го сло вио скуп и ре као 
не ко ли ко ре чи о са мој гим на зи ји; а он да је Је ле на Оси по ва го во ри ла 
о це ли ни збор ни ка и о соп стве ним ис тра жи ва њи ма срп скору ских 
књи жев них и кул тур них ве за. Усле ди ло је по том обра ћа ње Иље 
Чи сло ва, а и оно је са свим ле по те кло, јер је го во рио о то ме ка ко 
се он за ин те ре со вао за срп ску књи жев ност и кул ту ру, го во рио је 
о пи сци ма ко је це ни, ко је је пре во дио... 

И та ман кад је за вр шио, ја пре у змем реч на ме ран да се за хва
лим уче сни ци ма и да по зо вем пу бли ку да раз го вор на ста ви мо у 
не фор мал ној ат мос фе ри, у са ло ну и уз кок тел, али у зао час, Иља 
Чи слов за тра жи да до да са мо још дветри ре чи. То, да ка ко, ни су 
би ле са мо дветри ре чи не го је би ла чи та ва бу ји ца оштрих, увре
дљи вих и по све му, за ову при ли ку, крај ње не до стој них ре чи упу
ће них они ма ко ји ни су ис кре ни при ја те љи Ср ба и ко ји су и пре ма 
ње му, Иљи, би ли у ра зним при ли ка ма не пра вед ни. Па ле су, при
том, и не ке ра сне ква ли фи ка ци је, а по ста ло је очи глед но да Иља тог 
тре нут ка баш не вла да со бом. Ја сам, уз то, имао нео до љив ути сак 
ка ко га је, баш кад је са свим ле по и убе дљи во за вр шио сво је из ла
га ње, по ле вом ра ме ну џар нуо не ча сти ви шап тач и у ње му по кре нуо 
пот пу но не кон тро ли са ну ла ви ну. Ви део сам искре но за пре па шће
ње на ли ци ма не ких ко ле га ру си ста и сла ви ста, а јед но од тих 
ли ца ми је, не што ка сни је, отво ре но ре кло да је реч о скан да лу 
ко ји ни ка ко не при ли чи Ма ти ци срп ској. И ти љу ди су би ли са свим 
у пра ву. О то ме сам од мах по сле про гра ма, ко ји сам бр зо при вео 
кра ју, раз го ва рао са Чи сло вим, па сам му ре као да је он ра дио не 
про тив са мо га се бе не го про тив ства ри за ко ју се за ла же: ис пу стио 
је јед ну до бру при ли ку да у озбиљ ном све тлу при ка же соп стве ни 
рад, а да је на ме сто то га јав но сти ис ка зао ли це ко је је – ако већ, 
на жа лост, и по сто ји – бо ље при кри ти не го му до зво ли ти да се 
сло бод но раз мах не. И ре као сам му да ни је ни хри шћан ски ни 
људ ски опа да ти не ке љу де ко ји ни су ту да му уз вра те и да ка жу 
ка ко они ви де по ме ну те про бле ма тич не си ту а ци је. Док сам му то 
све го во рио, пред со бом сам ви део уми ре но деч је ли це Иље Чи
сло ва: чи ни ло се као да и он са да са гле да ва да је учи нио не што 
не при лич но, али – по ми слих – то ни је ни ка ква га ран ци ја да ово 
Бож је де те не ће опет, већ у сле де ћем тре нут ку, по но ви ти та кав 
или сли чан гест. Не што је у ње му по сто ја ло што је об је ди ња ва ло 
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чи сту деч ју на ив ност и скло ност ка ис па ди ма истин ског ман гу па! 
У ње му је у мо мен ту про го во рио чи сти, при мор ди јал ни Сло вен, 
све јед но да ли Рус или Ср бин, јер та квих Ср ба знам не ма ли број. 
То су обич но вр ло за ни мљи ви и да ро ви ти љу ди, енер гет ски же сто
ки и че сто са свим ју ро ди ви, али су они че сто и са ме се бе из не на
ђи ва ли сна гом не ка квих чуд них и не кон тро ли са них ре ак ци ја.

Рас та ли смо се, та ко, тог јун ског да на 2017. са тра го ви ма из
ве сних сен ки ко је су и са мом Иљи Чи сло ву па ле на ду шу. Али 
та кве сен ке ни су мо гле да пад ну на де ло сјај ног пре во ди о ца и на 
убе дљи ве ефек те ко је је он умео да про из ве де. Вре ме је од ми ца ло, 
а он да је сти гла вест из Мо скве да се Иља Чи слов раз бо лео и да 
је реч о озбиљ ној бо ле сти. Са за бри ну то шћу и са у че ство ва њем 
смо пра ти ли ње го ву бор бу са опа ким не при ја те љем, мо ли ли смо 
се за ње га и на да ли да ће Го спод би ти ми ло стив и да ће му ука за
ти на бла го твор не пу те ве спа се ња. Вест о Иљи ној смр ти сти гла 
је јед ном мом дра го ме при ја те љу и ме ни упра во у да не ко је смо 
нас дво ји ца про во ди ли на хо до ча снич ком пу то ва њу по Је ру са ли
му, Изра е лу и Си на ју. Тај мој при ја тељ, Пе ри ца Ми лу тин, био је 
упра во онај ко ји ми је и до нео из Мо скве збор ник ра до ва са Иљи
ним пре во дом Ње го ше ве Лу че. Та да, у Ју де ји, у ма на сти ру Све тог 
Са ве Осве ште ног, мо ли ли смо се за пре ми ну лог, у Хри сту бра та 
Иљу Чи сло ва. Мо ли ли смо се ве ру ју ћи да ће Го спод ви де ти оно 
ли це не ви ног де те та, а да ће за оно дру го ли це има ти ми ло сти. 
Чи ни ли смо то ре чи ма ко ји ма су и ру ски и срп ски бо го тра жи те љи 
ве ко ви ма при зи ва ли жи во га Бо га: „Ису се Хри сте, си не Бож ји, по
ми луј нас гре шне! И по ми луј бра та на ше га Иљу Чи сло ва!”




