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За о став шти на по ро ди це Ми кла шев ски 
као при лог про у ча ва њу гра ђе о ру ској 
еми гра ци ји у Кра ље ви ни Ср ба Хр ва та 
и Сло ве на ца/Ју го сла ви ји из ме ђу два 

свет ска ра та
АП СТРАК ТУМ: По ро дич не за о став шти не пред ста вља ју ва жно 
сред ство са зна ња жи вот них при ли ка од ре ђе не гру пе љу ди на ми-
кро ни воу, али и ма кро ни воу кул ту ре, тј. одређенe сли ке дру штве-
ног и кул тур ног кон тек ста у ко ме се та гру па на ла зи ла. Рад у оп-
штим цр та ма пред ста вља за о став шти ну по ро ди це Ми кла шев-
ски, из бе гле на кон Ок то бар ске ре во лу ци је 1917. го ди не из Ру ске 
им пе ри је на те ри то ри ју да на шње Ср би је, за јед но са хи ља да ма 
дру гих по ро ди ца. Ови ма те ри ја ли мо гу по слу жи ти бу ду ћим ис-
тра жи ва чи ма у Ар хи ву Ју го сла ви је као при лог про у ча ва њу гра ђе 
о ру ској еми гра ци ји у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју-
го сла ви ји, у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, од 1918. до 1941. 
го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: По ро дич на за о став шти на, по ро ди ца Ми кла-
шев ски, ру ска еми гра ци ја, Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/
Ју го сла ви ја, ме ђу рат ни пе ри од

Оп шти по да ци о ру ској еми гра ци ји 
у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји у ме ђу рат ном пе ри о ду

До ла зак од ре ђе ног бро ја љу ди из Ру ске Им пе ри је у Кра ље ви ну Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца (ка сни је Кра ље ви ну Ју го сла ви ју) на кон Ок то бар ске ре-
во лу ци је 1917. го ди не, пред ста вљао је у мно го че му по вољ ну еми гра ци ју по 
та да шњу за јед нич ку др жа ву Ју жних Сло ве на. Кон ти ну и тет кул тур ног жи во-
та, сва ко днев них на ви ка, али и по ли тич ких, ре ли гиј ских и обра зов них ин-
сти ту ци ја јед не за јед ни це, чи ји је број при пад ни ка про це њи ван на 30–40.000 
у пе ри о ду од 1919. до 1924. го ди не, све до чио је о кул тур ном, еко ном ском и 



оп штем до при но су јед ном дру штву у јед ном вре ме ну. Са мо у глав ном гра ду, 
Бе о гра ду, би ло је око де сет хи ља да ру ских еми гра на та, што зна чи да је на 
та да шњих 100.000 ста нов ни ка, у про се ку, сва ка де се та осо ба го во ри ла ру ски 
је зик. Ру ски до се ље ни ци би ли су у ве ли кој ме ри при хва ће ни и њи хо ве ин-
сти ту ци је на ста ви ле су да функ ци о ни шу, по сво јим пра ви ли ма и про гра ми ма. 
Уз вра ћа ње де ла ру ског на ро да но вој зе мљи до ма ћи ну ви ше стру ко се од ра зи-
ло на ско ро све аспек те жи во та у др жа ви.1 Док су ко зач ке по ро ди це на се ли ле 
ру рал на под руч ја, оста ли еми гран ти су би ли у ур ба ним под руч ји ма, као што 
су Бе о град, Но ви Сад, Пан че во, Бе ла Цр ква, Зре ња нин, Но ви Бе чеј, Кра ље во, 
Ниш, Ско пље, Охрид, Са ра је во, Ба ња Лу ка, Тре би ње, Мо стар, За греб, Љу-
бља на, Ду бров ник, Хер цег Но ви, Ти ват, Бу два итд.  Оно што се де ша ва ло на 
том ма кро ни воу мо же се бо ље раз у ме ти уко ли ко се пру жи увид у ми кро ни-
во, а то су лич не при че, по ро дич но на сле ђе и еле мен ти ма те ри јал не кул ту ре 
у ви ду раз ли чи тих фо то гра фи ја, до ку ме на та и дру гих слич них ма те ри ја ла. 
Та ко је у Ар хи ву Ју го сла ви је по хра ње на гра ђа ве за на за ру ску еми гра ци ју, на 
осно ву ко је су ор га ни зо ва не и по је ди не из ло жбе, пи са ни на уч ни при ло зи и 
при ка зи, те сни ма ни до ку мен тар ни фил мо ви.2

По ро дич не за о став шти не пред ста вља ју ва жно сред ство са зна ња жи-
вот них при ли ка од ре ђе не гру пе љу ди на ми кро ни воу, али и ма кро ни воу кул-
ту ре, тј. од ре ђе не сли ке дру штве ног и кул тур ног кон тек ста у ко ме се та гру па 
на ла зи ла. Рад у оп штим цр та ма пред ста вља за о став шти ну по ро ди це Ми кла-
шев ски, из бе гле на кон Ок то бар ске ре во лу ци је 1917. го ди не из Ру ске Им пе ри-
је на те ри то ри ју да на шње Ср би је. Ови ма те ри ја ли мо гу по слу жи ти бу ду ћим 
ис тра жи ва чи ма у Ар хи ву Ју го сла ви је као при лог про у ча ва њу гра ђе о ру ској 
еми гра ци ји у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ји у пе ри о ду 
из ме ђу два свет ска ра та, од 1918. до 1941. го ди не. Срп ско-ру ске кул тур не 

 1 Ми ро слав Јо ва но вић, Ср би и Ру си 12–21. век (Исто ри ја од но са), Бе о град 2012, 176 
(да ље: М. Јо ва но вић, Ср би и Ру си 12-21. век...).

 2 Ђур ђи ја Бо ров њак, „При ло зи про у ча ва њу опу са ар хи тек те Ва си ли ја Ми хај ло ви ча Ан-
дро со ва”, Ар хив: ча со пис Ар хи ва Ју го сла ви је 1–2, Бе о град 2014, 207–219; Ком нен Пи-
је вац, „Из ло жба ’Ру ска еми гра ци ја у Ју го сла ви ји у до ку мен ти ма Ар хи ва Ју го сла ви је и 
Др жав ног ар хи ва Ру ске Фе де ра ци је 1920–1939’”, Ар хив: ча со пис Ар хи ва Ср би је и Цр не 
Го ре 1–2, Бе о град 2003, 197–198; Дра го мир Бон цић, при каз: „Ру ски ле ка ри у Кра ље ви-
ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ји, Би о граф ски реч ник и ан ке те (1918–1946)”, 
Ми хил Го ри нов мл., Ма ри на Со ро ки на, На да Пе тро вић, Ми лан Ме да ко вић, Ран ка Ра-
ђе но вић, Бе о град –Мо сква 2012, Ар хив: ча со пис Ар хи ва Ју го сла ви је 1–2, Бе о град 2013, 
268–270; Ран ка Ра ђе но вић, Из ве штај са ме ђу на род не на уч но-про свет не кон фе рен ци је 
„1917. го ди на у исто ри ји и суд би ни ру ске ди ја спо ре”, Ар хив: ча со пис Ар хи ва Ју го сла ви-
је 1-2, Бе о град 2017, 300–301; Ран ка Ра ђе но вић, Из ве штај са „Срп ске не де ље” у До му 
ру ске ди ја спо ре „Алек сан дар Сол же њи цин”, Мо сква, Ру ска Фе де ра ци ја, 1–6. ок то бар 
2018. го ди не, Ар хив: ча со пис Ар хи ва Ју го сла ви је 1–2, Бе о град 2018, 210–211.
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ве зе кроз исто ри ју пред ста вља ју по себ ну те му,3 а ва жна тач ка у окви ру тог 
кор пу са је сте збир лич них и по ро дич них при ча оних ко ји су жи ве ли да ле ко 
од сво је отаџ би не, на ста вља ју ћи да одр жа ва ју кул тур ну тра ди ци ју пре да ка у 
јед ном кул тур но слич ном окру же њу.

Кул тур ни, еко ном ски и оп шти до при нос 
ру ске еми гра ци је ју го сло вен ском дру штву и др жа ви

Ка да го во ри мо о кул тур ном, еко ном ском и оп штем до при но су ру ске 
еми гра ци је ју го сло вен ском дру штву и др жа ви, тре ба ре ћи да је за ту по ја ву 
осно ва би ла, по ред ди на стич ких ве за и кла сно-по ли тич ких раз ло га, ду хов на 
по ве за ност, тра ди ци ја и ре ли ги ја. Мно ге сфе ре функ ци о ни са ња Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви је би ле су под ути ца јем ру ских исе ље-
ни ка,4 а у овом де лу ра да би ће по ме ну те са мо не ке од њих. Пре ко осам де сет 
од сто ста нов ни штва Кра ље ви не Ср би је би ло је ру рал но 1910. го ди не. На-
кон Пр вог свет ског ра та по љо при вред но зе мљи ште, на ме ње но ур ба ни за ци ји, 
сво ју пре на ме ну до жи вља ва уз по моћ ру ских ур ба ни ста, ин же ње ра, ар хи те-
ка та итд. Ипак, по љо при вре да је оста ла глав ни стра те гиј ски ре сурс др жа-
ве, те је у том сми слу осно ван По љо при вред ни фа кул тет у Зе му ну 1919, од 
стра не Ни ко ла ја Ва си ље ва и дру гих ње го вих ко ле га. Ни ко лај Кра снов био 
је ар хи тек та ко ји по ста је кључ на фи гу ра ур ба ног и ар хи тек тон ског раз во ја 
Бе о гра да. Ње го ва ре мек-де ла је су са да шња Згра да Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
На род на скуп шти на, Ми ни стар ство спољ них по сло ва, Ми ни стар ство фи нан-
си ја, Ар хив Ср би је, као и мно ге дру ге гра ђе ви не ко је да нас об ли ку ју ур ба ни 
иден ти тет глав ног гра да Ре пу бли ке Ср би је. Др жав ни хи дро е нер гет ски си стем 
ство рен је од стра не ру ских гра ђе ви на ца Вла ди ми ра Гор јач ков ског и Иго ра 

 3 Го ран Ми ло ра до вић, „Кул тур не ве зе ја че од по ли тич ких: Ср би и Ру си 1917–1945. Го-
ди не”, Мо сква – Сер бия, Бел град – Рос сия, Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов, Том 4 
/ Рус ско-серб ские от но ше ния. 1917–1945 гг. Мо сква – Србиjа, Бе о град – Русиjа, До ку-
мен та и материjали, Том 4 / Ру ско-срп ски од но си. 1917–1945. Мо сква –Бе о град 2017, 
54–71 (да ље Г. Ми ло ра до вић, „Кул тур не ве зе ја че од по ли тич ких...”); Осто ја Ђу рић, 
Ру ска ли те рар на Ср би ја 1920–1941. Пи сци, кру жо ци, из да ња, Гор њи Ми ла но вац – Бе-
о град 1992 (да ље: О. Ђу рић, Ру ска ли те рар на Ср би ја...); Дра га на Ра до ји чић, „Вер ски, 
дру штве ни и кул тур ни аспек ти ру ских ми гра ци ја у Бо ку Ко тор ску. Ру ско гро бље и ду-
хов но за јед ни штво”, Ре ли ги ја, ре ли ги о зност и са вре ме на кул ту ра. Од ми стич ног до (и)
ра ци о нал ног и vi ce ver sa, Збор ник ра до ва Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 30, Бе о град 
2014, 129–141; Ми ро слав Јо ва но вић, „У сен ци га са и по ли ти ке: кул тур ни и ду хов ни 
кон так ти, ве зе и са рад ња Ср би је и Ру си је”, Збор ник ра до ва „Од но си Ср би је и Ру си је 
на по чет ку XXI ве ка” (при ре дио Жар ко Пе тро вић), Бе о град 2010, 183–192.

 4 Lju bo drag Di mić, „Ru ska emi gra ci ja u kul tu nom ži vo tu gra đan ske Ju go sla vi je“, Isto ri ja 20. 
ve ka: ča so pis In sti tu ta za sa vre me nu isto ri ju VI II, 1–2, Be grad 1990, 7–38 (да ље: Lj. Di mić, 
Ru ska emi gra ci ja...).

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2020102



Ла шко ва. Њи хов нај ве ћи про је кат био је си стем ка на ла Ду нав –Ти са –Ду нав.5 
Ру ски спор ти сти би ли су оку пље ни око Со кол ског по кре та. Њи хов фи зич ки, 
мо рал ни и ин те лек ту ал ни тре нинг и идејe о пан сла ви зму ши ри ли су јак осе-
ћај ко лек ти ви те та. Део бе о град ског Но вог гро бља, Ру ски не кро пољ, све до чи 
о пре ко 3000 Ру са ко ји су об ли ко ва ли кул ту ру у ме ђу рат ном пе ри о ду. Ру ски 
ути цај у вој сци био је дво стру ко вре дан. Док је обу ка вој ни ка Кра ље ви не до-
ла зи ла од об у че них офи ци ра и про фе со ра са цар ских вој них ака де ми ја, пу те-
ви, мо сто ви, ка на ли и дру ги ин фра струк тур ни про јек ти би ли су из гра ђе ни од 
стра не ру ских вој них ин жи ње ра ца, та ко ђе при сти глих на кон ре во лу ци је. Они 
су би ли ко лек тив но за по сле ни на уго вор ној слу жби у Ми ни стар ству гра ђе ви-
на и та ко ђе би ли ан га жо ва ни и у по гра нич ној слу жби.6

При мер две кључ не ру ске ин сти ту ци је ко је су на ста ви ле да ра де нео ме-
та но пре ма сво јим пра ви ли ма и са сво јим осо бљем по ка зу је да су исте би ле 
по др жа не од стра не зва нич них кра љев ских ин сти ту ци ја у сво јој но вој отаџ-
би ни. Си нод Ру ске пра во слав не за гра нич не цр кве (ру ски: Ру́ сская Пра во сла́-
вная Це ́ р ковь За гра ни́ цей), под вођ ством ми тро по ли та Ан то ни ја Хра по виц ког, 
на ла зио се у Срем ским Кра лов ци ма по чев од 1921. го ди не. Ру ски ге не рал и 
ба рон Пе тар Ни ко ла је вич Вран гел био је на че лу Шта ба Ру ске ар ми је у истом 
гра ду.7 Ту је 1924. го ди не осно ван Са вез ру ских вој ни ка, по зна ти ји као Ру ски 
оп ште вој ни са вез (ру ски: Рус ский Обще-Во ин ский Союз), ор га ни за ци ја ко ја 
је оку пља ла све оне ко ји су се про ти ви ли бољ ше вич ком ре жи му.8

Не сум њи во је да у зе мљи ко ја је пре те жно би ла у не по вољ ном де мо-
граф ском и еко ном ском пол жа ју до ла зак ру ских из бе гли ца зна чио мно го, по-
го то во што је ве ћи на њих чи ни ла тзв. рад ну ин те ли ген ци ју. Др жа ва је би ла 
ре ше на да тим љу ди ма пру жи основ не усло ве за рад и ства ра ње, а та ко на док-
на ди свој не до ста так ви со ко ква ли фи ко ва ног ка дра, услед прет ход них ра то-

 5 Ни ки та Бон дар јов, „Ру си ја и Ру си у Ср би ји (III)”, Ин фо порт, http://in fo port.co /ру си ја-
и-ру си-у-ср би ји-ii i/ (при ступ 26. 5. 2019); Lj. Di mić, Ru ska emi gra ci ja..., 20–23.

 6 М. Јо ва но вић, Ср би и Ру си 12–21. век..., 176–177.
 7 Исто, 176. Ви ше ин фор ма ци ја о са мом прав ном и те ри то ри јал ном по ло жа ју Ру ске пра-

во слав не за гра нич не цр кве у окви ру Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца мо же се про-
на ћи на дру гом ме сту. Алек сеј Ти мо фе јев, „Срп ско-ру ски дру штве но-по ли тич ки од но-
си у раз до бљу на ци о нал не тра ге ди је. 1917–1945”, Мо сква – Сер бия, Бел град – Рос сия, 
Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов, Том 4 / Рус ско-серб ские от но ше ния. 1917–1945 
гг. Мо сква – Србиjа, Бе о град – Русиjа, До ку мен та и материjали, Том 4 / Ру ско-срп ски 
од но си 1917–1945. Мо сква –Бе о град 2017, 42–43 (да ље: А. Ти мо фе јев, „Срп ско-ру ски 
дру штве но-по ли тич ки од но си...”).

 8 А. Ти мо фе јев, „Срп ско-ру ски дру штве но-по ли тич ки од но си...”, 41; Дра ган Пе тро вић, 
Ју го сло вен ска по ли тич ка јав ност и СССР 1921–1941, Док тор ска ди сер та ци ја, Уни вер-
зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, 308 (да ље: Д. Пе тро вић, Ју го сло вен ска по-
ли тич ка јав ност и СССР...).
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ва.9 Про свет ни до при нос ру ских еми гра на та био је, у нај ма њу ру ку, зна ча јан 
у ра том опу сто ше ној зе мљи, као што је то би ла Кра ље ви на СХС/Ју го сла ви ја. 
Сва ки де се ти ру ски еми грант био је ви со ко обра зо ван (13%), а ве ћи на њих 
има ла је сред њо школ ско обра зо ва ње (62%).10 Ско ро че твр ти на свих та дањ-
ших про фе со ра у Кра ље ви ни по ти ца ла је из Ру си је. Ме ђу ру ским еми гран-
ти ма би ло је са мо три од сто не пи сме ног ста нов ни штва. Њих два де сет осам 
би ли су управ ни ци раз ли чи тих фа кул тет ских ка те дри ши ром др жа ве. То ком 
бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра та Ср би ја је из гу би ла сто че тр де сет 
се дам док то ра. На кон Ок то бар ске ре во лу ци је у Кра ље ви ну СХС при сти же 
че ти ри сто ти не че тр де сет ру ских док то ра,11 као и ше сна ест про фе со ра ме-
ди ци не, ме ђу ко ји ма је и Алек сан дар Иг ња тов ски, осни вач Ме ди цин ског фа-
кул те та у Бе о гра ду. Тре ба спо ме ну ти и оста ле обра зов не ин сти ту ци је, као 
што су Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, осно ван од стра не ру ског исто ри ча ра 
Ге ор ги ја Остро гор ског. Вла ди мир Фар ма ков ски био је ма шин ски ин же њер, 
управ ник Ма шин ског ин сти ту та СА НУ, да на шњег Ин сти ту та тех нич ких на у-
ка СА НУ. Ру ски на уч ни ци би ли су део Ру ског на уч ног ин сти ту та, осно ва ног 
у Бе о гра ду 1928. го ди не, ко ји је био сме штен пр вих пет го ди на у згра ди Срп-
ске кра љев ске ака де ми је, а по том, од 1933, у згра ди Ру ског до ма у Бе о гра ду. 
По сто ја ло је мно штво дру гих про фе со ра, на уч ни ка и оста лих уче них љу ди 
ко ји су сво јим ра дом по ма га ли та да шњу на у ку у Кра ље ви ни,12 али то сва ка ко 
пре ва зи ла зи окви ре овог ра да.

Др жа ва је та ко ђе по ма га ла раз ли чи та про свет на и кул тур на удру же ња, 
цр кве не хо ро ве, ор ке стре итд.13 Ју риј Уса ков ски био је пр ви фо то граф нај ста-
ри јег днев ног ли ста у Ср би ји, По ли ти ке, док су мно ге дру ге ње го ве ко ле ге 
бе ле жи ли пеј за же, тра ди ци о нал ну кул ту ру та да шњег на ро да и пра ви ле сним-
ке из ави о на. Сте пан Ко ле сни коф, сли кар ре а ли ста из ју жног де ла Ру си је, био 
је при хва ћен као не ко ко ће во ди ти број не ре ста у ра ци је сли ка и фре са ка ши-
ром др жа ве. На ста нак ба ле та у Ср би ји по ве зан је са ру ском еми гра ци јом, где 
је ва жно спо ме ну ти Је ле ну По ља ко ву као пр ву ба ле ри ну, ко ре о гра фа и пе да-

 9 Ми ли ца Цр но је вић, „Вра ћа ње ду га. Ру ске из бел ги це у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји: 
би бли о гра фи ја ра до ва 1920–1944: по ку шај ре кон струк ци је”, Гла сник На род не би бли-
о те ке Ср би је 1, Бе о град 2005, 549–551 (да ље: М. Цр но је вић, „Вра ћа ње ду га. Ру ске 
из бе гли це у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји...“).

 10 Mi ro slav Jo va no vic, The Im mi gra tion of Rus sian re fu ge es in to the Kin gom of Serbs, Cro ats 
and Slo ve nes 1919–1924, Sum mary, As so ci a tion for So cial Hi story, http://www.udi.rs/ar tic-
les/MJ O_rus sian_re fu ges.pd f (при ступ: 25. 5. 2019).

 11 Д. Пе тро вић, Ју го сло вен ска по ли тич ка јав ност и СССР..., 309.
 12 Ни ки та Бон дар јов, „Ру си ја и Ру си у Ср би ји (III)”, Ин фо порт, http://in fo port.co /ру си ја-

и-ру си-у-ср би ји-ii i/ (при ступ 26. 5. 2019).
 13 М. Јо ва но вић, Ср би и Ру си 12–21. век..., 177.
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го га на пр вој ба лет ској шко ли у Бе о гра ду.14 На ста нак опе ре и опе ре те та ко ђе 
се ве зу је за ру ске умет ни ке, док су ру ски му зи ча ри ор га ни зо ва ли кон цер те и 
пу бли ку упо зна ва ли са шла ге ри ма и дру гим об ли ци ма по пу лар не му зи ке.15

Ови оп шти по да ци илу стру ју ста ње у ко ме је ру ска еми гра ци ја на кул-
тур ном, еко ном ском и оп штем пла ну по ма га ла др жа ву и дру штво у ко ме се 
на шла. Ме ђу тим, на овом ме сту не мо гу се на бро ји ти све на уч не, обра зов не и 
дру ге про свет не уста но ве, већ са мо не ке од њих, ка ко би се илу стро ва ла си-
ту а ци ја по пи та њу тог де ла ру ског ути ца ја. У сле де ћа два по гла вља овог ра да 
би ће дат кра так осврт на две ру ске ин сти ту ци је у обла сти кул ту ре и обра зо ва-
ња, на ро чи то из угла две лич но сти чи ја је за о став шти на да нас до ступ на у Ар-
хи ву Ју го сла ви је. У пи та њу су Олег Ми кла шев ски и Но на Бе ла ви на, ка сни је 
ње го ва су пру га. Њи хов син, Игор Ми кла шев ски, ко ји да нас жи ви у Њу јор ку, у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, од лу чио је да, на кон две из ло жбе одр жа не 
у Њу јор ку и Бе о гра ду, на сле ђе сво јих ро ди те ља за ве шта као ар хив ски ма те ри-
јал, за бу ду ћа по ко ле ња ко ја ће ис тра жи ва ти кул тур ни жи вот ру ске еми гра ци је 
у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји. Осим гра ђе ве за не за по ро ди цу Ми кла шев-
ски, ка та ло зи са на ве де них из ло жби та ко ђе су део ар хив ске збир ке.

Ру ско драм ско по зо ри ште за на род у Бе о гра ду и Олег Ми кла шев ски
Ве за но за по зо ри ште и филм, ру ски екс пер ти по ма га ли су сво јим срп-

ским ко ле га ма да бу ду струч ни ји у сво јој обла сти. Ру ска глу ми ца На та ли ја 
Ер де ли би ла је јед на од њих, као и Ми ха ил Ива њи ков, ка мер ман. Алек сан дар 
Ге ра си мов је у окви ру филм ске сек ци је Хи ги јен ског за во да у За гре бу за чео 
тон ски филм и кон стру и сао пр ву звуч ну ка ме ру 1932. го ди не. По зна ти по зо-
ришт ни ре ди тељ Ју риј Ра ки тин ра дио је у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, 
док je ње го ва су пру га Ју ли ја Шац ка-Ра ки ти на во ди ла драм ску тру пу „Те а тар 
ру ске дра ме (Ру ска драм ска сту ди ја)”. Рускo драм ско по зо ри ште за на род (ру-
ски: Рус ский общедо ступный дра ма ти че ский те а тр) на ла зи ло се у Ру ском 
до му у Бе о гра ду, а би ло је во ђе но од стра не Алек сан дра Че ре по ва до ње го вог 
од ла ска из Бе о гра да, па по том од стра не Оле га Ми кла шев ског.16 Осно ва но је 
1933. и да ва ло је пред ста ве све до не мач ке оку па ци је 1941. го ди не, оства ру-
ју ћи при ход од про да је ка ра та, уз број но осо бље у то вре ме (пре ко три де сет 
чла но ва). Та да шња омла ди на у Бе о гра ду је та ко мо гла да се упо зна са кла си-
ци ма ру ске књи жев но сти у драм ском из во ђе њу, јер за то ра ни је ни је има ла 

 14 Kse ni ja Šu ku lje vić-Mar ko vić, „Ute me lji vač srp ske ba let ske umet no sti”, Or che stra, ča so pis 
za umet nič ku igru 24/25, Be o grad 2003, 34–35.

 15 Iva na Ve sić, „The ro le of Rus sian emi grants in the ri se of po pu lar cul tu re and mu sic in Bel-
gra de bet we en two world wars”, Beyond East and West Di vi de: Bal kan mu sic and its po les of 
at trac tion, Bel gra de 2015, 101–115. 

 16 О Ћу рић, Ру ска ли те рар на Ср би ја..., 39–42; 91; 123.
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при ли ку. Док је Че ре пов сма трао да је та кул тур но-про свет на ду жност по зо-
ри шта нај ва жни ја, вла сни ца дру ге по ме ну те по зо ри шне тру пе, Ју ли ја Ра ки-
тин, го во ри ла је да драм ски умет ни ци тре ба да при ка зу ју до га ђа је по ве за не 
са зе мљом из ко је по ти чу, да кле, оно што су ства ра ли со вјет ски ау то ри.17

Ру ски пи сци и но ви на ри би ли су оку пље ни око Са ве за ру ских пи са ца 
и но ви на ра, осно ва ног 1925. го ди не, чи је је се ди ште би ло ка сни је у Ру ском 
до му. Са вез је ор га ни зо вао раз ли чи те те мат ске ве че ри, чи та ња по е зи је, кон-
цер те и из ло жбе, пред ста вља не та да шњој бе о град ској пу бли ци. Осим ру ске 
штам пе и књи жев но сти у еми гра ци ји, по сто јао је и зна ча јан фонд књи га у 
јав ним и при ват ним ко лек ци ја ма, на ро чи то у Бе о гра ду, где је кра јем два де се-
тих го ди на про шлог ве ка по сто ја ло не што ви ше од 200.000 на сло ва. При ме ра 
ра ди, На род на би бли о те ка Ср би је у то вре ме има ла је при бли жно исти број 
књи га.18 Осим по ме ну тог са ве за, у Бе о гра ду је де ло ва ло још и пет књи жев них 
кру жо ка.19 Тре ба на по ме ну ти и то да је Ру ски дом нај ста ри ји кул тур ни цен тар 
у Бе о гра ду, осно ван од стра не дру ге ет нич ке гру пе и фи нан си ран од стра не 
др жа ве, а из гра ђен 1933. го ди не. То ком ор га ни зо ва ња из ло жбе ма те ри ја ла по-
ро ди це Ми кла шев ски и дру гих ма ни фе ста ци ја, Ру ски дом про сла вио је осам-
де сет пет го ди на по сто ја ња. Већ је на по ме ну то да је ру ско по зо ри ште у ње му 
има ло сво је се ди ште, а по чев од 1921. го ди не мно штво ру ских по зо ри шних 
тру па из ве ло је у пе ри о ду од на ред них два де сет пет го ди на пре ко че ти ри-
сто пред ста ва, док су ру ска драм ска удру же ња на сто ја ла да обез бе де по ло жај 
драм ских умет ни ка у дру штву.20

Је дан од тих де лат ни ка био је и Олег Пе тро вич Ми кла шев ски, ро ђен 
у Јал ти (Крим) 1900. го ди не. Усме на ка зи ва ња ње го вог си на Иго ра ве за на за 
по ро дич но по ре кло на во де да се пи са на све до чан ства о њи хо вим пре ци ма 
ја вља ју уна зад до 1650. го ди не, ма да по сто ји ми шље ње да је сâма по ро ди ца 
ста ри ја од тог пе ри о да, иа ко за то не ма пи са них до ка за. По ро ди ца је у срод-
ству са по ро ди ца ма Га га рин и Бо брин ски, а има ко зач ко по ре кло са про сто ра 
да на шње Укра ји не, од но сно ње ни чла но ви би ли су офи ци ри у окви ру ко њич-
ке гар де Ру ске им пе ри је. Олег Ми кла шев ски до шао је нај пре у Тур ску 1920. 
го ди не, а за тим у Кра ље ви ну СХС/Ју го сла ви ју. Ње гов син Игор на во ди да му 
је отац био „не мир ног ду ха“, те да због то га не ки од до га ђа ја у ње го вом жи во-
ту не мо гу би ти де таљ ни је са гле да ни, као што је бо ра вак у Тур ској са дру гим 

 17 Vla di mir Ko la rić, „Film ska de lat nost ru skih emi gra na ta u Be o gra du i ju go slo ven skim ze-
mlja ma u pr voj po lo vi ni XX ve ka“, Zbor nik ra do va Fa kul te ta dram skih umet no sti 13–14, 
Be o grad 2008, 189.

 18 Исто, 36–38; Д. Пе тро вић, Ју го сло вен ска по ли тич ка јав ност и СССР..., 311.
 19 М. Цр но је вић, „Вра ћа ње ду га. Ру ске из бе гли це у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји...”, 

552.
 20 Алек сей Ар сеньев , „Рус ские те а тральные труппы в Белградe”, Се ни ца, http://www.se ni-

ca.ru /ser bia/facts/hi story/rus skie-te a tralnye-truppy-v-bel gra de (при ступ 25. 11. 2019).
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ру ским еми гран ти ма, пре до ла ска у Ју го сла ви ју. Оно што се мо же ре ћи за тај 
пе ри од ње го вог жи во та је сте да је био члан ор ке стра са ста вље ног од љу ди из 
ње го ве зе мље, ко је је упо знао и са ко ји ма је сви рао и де ло вао на под руч ју Ис-
тан бу ла. Ода тле је до шао у Бе о град 1929. го ди не, где је по чео да ра ди као глу-
мац и ре ди тељ у на ве де ном ру ском по зо ри шту у Ру ском до му (Ру ско драм ско 
по зо ри ште за на род), на раз ли чи тим пред ста ва ма, ко ме ди ја ма, мју зи кли ма, 
ба ле ти ма и сл. У окви ру збир ке по ро ди це Ми кла шев ски у Ар хи ву Ју го сла ви-
је на ла зе се са чу ва ни ре пер то а ри и на ја ве драм ских де ла у ко ји ма је Олег уче-
сто во вао, ме ђу ко ји ма су Тр го вач ки дом, Сен за ци ја, Стран ци, Не при ја те љи 
итд. Ова лич ност ба ви ла се и ком по но ва њем му зи ке за драм ска де ла и из во ђе-
ња тан го пле са, а не ка од са чу ва них но та у окви ру збир ке Ар хи ва Ју го сла ви је 
су „По след њи пут”, „Тво је пла ве очи”, „Ма е стро, ви сви ра те кра сно”, „Ве-
сна” (текст на пи са ла Но на Бе ла ви на, Оле го ва су пру га) итд. О драм ском ра ду 
у Ру ском до му то ком три де се тих го ди на про шлог ве ка пи сао је и сâм Олег у 
по себ ном но вин ском члан ку, на во де ћи да је ру ско по зо ри ште, бу ду ћи бо га то 
ре пер то а ром (по зо ри ште, ба ле ти, опе ре, опе ре те) и ка дром, у то до ба „за и ста 
би ло сре ди ште ру ске кул ту ре”.21 Тај чла нак се та ко ђе на ла зи у овој ар хив ској 
збир ци, каи и лич на до ку мен та Ми кла шев ског, фо то гра фи је и раз глед ни це 
са ње го вим драм ским из вед ба ма, као и дру ги ма те ри ја ли. Др жав на ко ми си-
ја за ру ске из бе гли це име ну је Оле га Ми кла шев ског за управ ни ка по зо ри шта 
кра јем три де се тих го ди на, ко је на крат ко ста је са ра дом то ком на ци стич ког 
за у зи ма ња Бе о гра да 1941, али на ста вља под на зи вом Ру ски те а тар Удру же-
ња сцен ских рад ни ка (ру ски: Рус ский те а тр Общества рус ских сце ни че ских 
деяте лей), све до 1944. го ди не.22 Дру штво ру ских сцен ских умет ни ка (ру-
ски: Общество рус ских сце ни че ских деяте лей), ко ју је пред во дио по ме ну ти 
Алек сан дар Че ре пов,23 Олег је пре и ме но вао, као ње гов на след ник, у Удру же-
ње чла но ва ру ских по зо ри шта у Ср би ји (ру ски: Общество рус скихъ сце ни-
че скихъ дѣяте лей въ Сербiи) 1941.24 Свој рад Ми кла шев ски је окон чао 1944, 
ка да са Но ном Бе ла ви ном еми гри ра нај пре у Не мач ку (део ко ји ка сни је пот-
па да под аме рич ку оку па ци о ну зо ну), где су се њих дво је вен ча ли, а по том им 
се ро дио син Игор 1946. го ди не. У Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве еми гри ра ју 
1949, где је Олег на ста вио да се ба ви по зо ри шним и му зич ким ак тив но сти ма. 
Умро је у Њу јор ку 1992. го ди не.25

 21 Олег Ми кла шев ски, „Из ис то рии рус ско го ис кус ства: Рус ский общедо ступный те а тр в 
Бел гра де”, Но вое рус ское сло во, Нью-Йорк 12. 5. 1982.

 22 О Ћу рић, Ру ска ли те рар на Ср би ја..., 39–42.
 23 Alek sej Ti mo fe jev, „Druš tve ni ži vot ru skih emi gra na ta u oku pi ra noj Sr bi ji”, In te lek tu la ci i 

rat 1939–1947., Zbor nik ra do va s De sni či nih su sre ta 2011. Za greb 2012, 293. 
 24 Алек сей Ар сеньев , „Рус ские те а тральные труппы в Белградe”, Се ни ца, http://www.se ni-

ca.ru /ser bia/facts/hi story/rus skie-te a tralnye-truppy-v-bel gra de (при ступ 25. 11. 2019).
 25 Ев ге ний Алек сан дро вич Алек сан дров, Рус ские в Се вер ной Аме ри ке: Би о гра фи че ский 
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Ма ри јан ски дон ски 
де во јач ки ин сти тут у Бе лој Цр кви и Но на Бе ла ви на

Обра зов ни си стем цар ске Ру си је на ста вио је да функ ци о ни ше по свом 
про гра му и са сво јим осо бљем, што је био га рант за очу ва ње си сте ма вред-
но сти јед ног про сто ра и вре ме на, тј. ру ске кул ту ре. То је прак тич но зна чи ло 
да ће они ко ји бу ду по ха ђа ли ту шко лу мо ћи да ље да очу ва ју свој кул тур ни 
иден ти тет, ка ко би га пре не ли да ље на бу ду ће ге не ра ци је. Вла сти Кра ље ви-
не су омо гу ћи ле рад ви ше од сед мде сет ру ских основ них и сред њих шко ла 
и школ ских гру па.26 Циљ га је ња тра ди ци о на ли зма у ру ским шко ла ма био је 
из не ди ри ти гру пе по је ди на ца ко ји ће на ста ви ти да одр жа ва ју до ре во лу ци о-
нар ни по ре дак и вред но сти у сво јој но вој отаџ би ни. На ста ва се из во ди ла под 
над зо ром др жав них про свет них вла сти, али и још јед ног те ла, чи је је по сто ја-
ње по ка зи ва ло да је обра зов ни си стем ужи вао од ре ђе ни сте пен ау то но ми је. У 
пи та њу је Школ ски са вет ру ских шко ла при Др жав ној ко ми си ји за из бе гли це. 
To зна чи да је, осим тзв. „на ци о нал не гру пе пред ме та” (срп ско-хр ват ско-сло-
ве нач ки је зик, исто ри ја и ге о гра фи ја Кра ље ви не), на ста ва би ла одр жа ва на на 
ру ском је зи ку, а ко ри сти ли су се ру ски уџ бе ни ци. У Бе лој Цр кви, Но вом Бе че-
ју, Би ле ћи (ка сни је Го ра жду) и Са ра је ву би ли су сме ште ни ка дет ски кор пу си 
и де во јач ки ин сти ту ти. Овај по се бан тип сред њих шко ла ра дио је под над зо-
ром Др жав не ко ми си је за ру ске из бе гли це, тра јао је осам го ди на, док је зва-
нич ни ру ко во ди лац био ру ски вој ни ата ше Вик тор Алек се је вич Ар та мо нов. 
По је ди ни ру ски на уч ни ци су сма тра ли да ове обра зов не ин сти ту ци је тре ба да 
по ста ну „обич не ру ске шко ле“, јер су „за ста ре ле” због га је ња тра ди ци је иде-
а ло зи ва не про шло сти, ду ха ка сте, стро го сти, ар ха и зма и на чи на вас пи та ња 
су прот ног ма те ри јал ној оску ди ци при сут ној ме ђу ру ским еми гран ти ма.27

Ме ђу тим, вла сти Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је су омо гу ћи ле рад ових 
шко ла, уви дев ши не са мо кул тур не већ и по ли тич ке раз ло ге за та кво ста-
ње, ка ко би се би обез бе ди ле „сим па ти зе ре и за штит ни ке тек из во је ва не не-
за ви сно сти, га ран те свог оп стан ка“. Ка дет ски кор пу си као „сред ња вој на 
учи ли шта” и де во јач ки ин сти ту ти, „жен ске сред ње шко ле са ин тер нат ским 
сме шта јем”, на ста ви ли су да ра де пре ма свом пла ну и про гра му, са свим на-
став ним и по моћ ним осо бљем. Ка ко на во ди Алек сеј Ар се њев, фи нан си ра ње 
ових уста но ва вр ше но је од стра не „Зем го ра”, ру ске окру жне и град ске са-
мо у пра ве, осно ва не у до ба Пр вог свет ског ра та, као и ен гле ских и фран цу-
ских до бро твор них ор га ни за ци ја и Ме ђу на род ног Цр ве ног кр ста. Ка сни је је 
фи нан си ра ње у пот пу но сти пре у зе ла Др жав на ко ми си ја за за шти ту ин те ре са 

сло варь, Хэмден – Сан-Фран ци ско – Санкт-Пе тер бург 2005, 340 (да ље: Е. А. Алек сан-
дров, Рус ские в Се вер ной Аме ри ке...).

 26 М. Јо ва но вић, Ср би и Ру си 12–21. век..., 177.
 27 Lj. Di mić, Ru ska emi gra ci ja..., 12–14.
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ру ских из бе гли ца у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји.28 Јед на од тих шко ла је сте 
Дон ски ма ри јан ски де во јач ки ин сти тут у Бе лој Цр кви, у ко ме је у пе ри о ду од 
1920. до 1941. го ди не обра зо ва ње сте кло око шестсто де во ја ка. Осно ван је у 
Но во чер ка ску у XVI II ве ку, а ева у и сан пре ко Је ка те ри но да ра (Кра сно да ра) у 
Но во ро сијск. По том је пре се љен у Вар ну, ода кле пре ко Со фи је и Бе о гра да 
до ла зи у Бе лу Цр кву. У цен тру ове ва ро ши до би је на је згра да за ин сти тут, 
тач ни је за ин тер нат, док се на ста ва од ви ја ла у згра ди Др жав не гим на зи је.29 
Кон цер ти, пред ста ве, ба лет ске пред ста ве и ве че ри по е зи је би ли су са мо део 
кул тур ног жи во та на ве де не ру ске шко ле, де ље ног са дру гим ста нов ни ци ма 
Бе ле Цр кве.

Ме ђу уче ни ца ма Дон ског ин сти ту та у Бе лој Цр кви је и Но на Сер ге јев-
на Бе ла ви на (уда та Ми кла шев ски), ро ђе на 1915. го ди не у Јев па то ри ји (Крим). 
Као ма ла де вој чи ца до ла зи са по ро ди цом на кон Ок то бар ске ре во лу ци је нај пре 
у Тур ску 1920. го ди не, а по том, 1922. го ди не, у Кра ље ви ну СХС/Ју го сла ви ју. 
Њен отац Сер ги је био је све ште ник у Кре по љи ну (се ло у око ли ни Жа гу би-
це), док је мај ка Је ли са ве та би ла до ма ћи ца. Сва њи хо ва лич на до ку мен та су 
део збир ке по ро ди це Ми кла шев ски, по хра ње не у Ар хи ву Ју го сла ви је. На кон 
за вр ше ног Дон ског ин сти ту та у Бе лој Цр кви од ла зи у Бе о град, где за вр ша ва 
Прав ни фа кул тет, по сле ко га по чи ње да ра ди у Окру жном су ду у Жа гу би ци. 
Део до ку мен та ци је у окви ру на ве де не збир ке са др жи та ко ђе фо то гра фи је и 
раз глед ни це из пе ри о да Но ни ног шко ло ва ња у Бе лој Цр кви. Пре ма ре чи ма 
ње ног си на Иго ра, мај ка је има ла и до зво лу за упра вља ње ва тре ним оруж јем 
ко ју је до би ла по слу жбе ној ду жно сти, бу ду ћи да је ра ди ла на ис тра га ма кри-
ми нал них слу ча је ва, што је од раз ње не „по сто ја но сти, мно го пу та ис ка за не 
то ком ка сни јег де ла жи во та”. Иа ко је ра ди ла у окви ру прав ног си сте ма, Но на 
Бе ла ви на се од у век ин те ре со ва ла за књи жев ност и умет ност, и то по е зи ју и 
дра ма тур ги ју. Из Жа гу би це до ла зи у Бе о град и од ла зи на ау ди ци ју у ру ском 
по зо ри шту, где убр зо по ста је глу ми ца, те аси стент ки ња ре ди те ља Иго ра Ми-
кла шев ског, за ко га се ка сни је уда је у Не мач кој.30 То ком жи во та у Ју го сла-
ви ји по че ла је да пи ше пе сме и при че на ру ском и срп ском је зи ку, ра де ћи и 
пре во де од ре ђе них књи жев них де ла. У Не мач кој су јој, пре ма на во ди ма из 
лич не до ку мен та ци је, штам па не пе сме у пе ри о дич ним пу бли ка ци јам Ја ва и 
зби ља и Пре глед. Свој да љи ли те рар ни рад на ста ви ла је об ја вљу ју ћи пе сме у 
ча со пи си ма, као што су Мо сто ви, Са вре ме ник и Пре по род, а ме ђу по себ ним 
збир ка ма пе са ма ко је је об ја ви ла мо гу се из дво ји ти Пла ви свет, Зе маљ ска 
сре ћа, По твр да, Вра ти ти се у Ру си ју пе сма ма, Та да смо жи ве ли на дру гој 

 28 Алек сеј Ар се њев, Са мо ва ри у рав ни ци: ру ска еми гра ци ја у Вој во ди ни, Но ви Сад – Фу-
тог 2011, 214–215 (да ље: А. Ар се њев, Са мо ва ри у рав ни ци...).

 29 А. Ар се њев, Са мо ва ри у рав ни ци..., 221–222.
 30 О Ћу рић, Ру ска ли те рар на Ср би ја..., 42.
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пла не ти итд.31 Ства ра ла штво Но не Бе ла ви не ни је би ло при сут но са мо у Аме-
ри ци већ и у Ка на ди, Фран цу ској и Ру си ји, би ва ју ћи при зна то у ме ђу на род-
ним окви ри ма. То ме у при лог иде по да так да је ње но име увр шће но у јед ну од 
ен ци кло пе ди ја са Уни вер зи те та у Кем бри џу, по све ће ну књи жев ним ау то ри ма 
на свет ском ни воу. Ње на пе сма „Бе о град”, на пи са на 1977. го ди не у Њу јор ку, 
ево ци ра се ћа ња на мла дост у пре сто ни ци та да шње Кра ље ви не СХС/Ју го сла-
ви је из ме ђу два свет ска ра та, чи ме се ис ка зу ју но стал ги ја, бол и се та. Пе сма 
је та ко ђе део ар хив ске збир ке по ро ди це Ми кла шев ски, као и при ча под на-
сло вом „Су срет са де тињ ством”. Осим ба вље ња по е зи јом, Но на Бе ла ви на је 
за вр ши ла курс за цр та ча и ба ви ла се ти ме до пен зи о ни са ња. Оба вља ла је та-
ко ђе до бро твор ни рад у окви ру ру ске еми гра ци је и би ла пред се да ва ју ћа удру-
же ња ко је је оку пља ло бив ше ђа ке Дон ског ин сти туа из Бе ле Цр кве у САД. 
То ком 1980. го ди не по ста ла је члан Ака де ми је „Ле о нар до да Вин чи” у Ри му. 
Умр ла је у Њу јор ку 2004. го ди не.

За кљу чак
По моћ Ср ба и дру гих ста нов ни ка Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је Ру си ма 

и дру гим еми гран ти ма из Ру ске им пе ри је сло же на је исто риј ска по ја ва чи је 
ис тра жи ва ње зах те ва са гле да ва ње це ло куп ног та да шњег дру штве но по ли тич-
ког кон тек ста. Дру штве ни ста тус ру ских еми гра на та био је од ре ђен и њи хо-
вим „ве о ма ја ким не фор мал ним уну тра шњим ве за ма”. По ред но стал гич не 
љу ба ви пре ма Ру си ји и ода но сти пра во сла вљу, оп шти кон зер ва тив ни (не то-
ли ко тра ди ци о на ли стич ки) по гле ди и не га ти ван од нос пре ма ко му ни зму би-
ли су део тих дру штве них ве за ру ске еми гра ци је и вла да ју ће ју го сло вен ске и 
срп ске по ли тич ке и кул тур не ели те.32 Осим по мо ћи Ру си ма од стра не др жав-
них вла сти, по сто јао је осе ћај ду га ме ђу срп ским на ро дом за по моћ ко ју је 
Ру си ја пру жи ла то ком Пр вог свет ског ра та. Ин сти ту ци о нал но „при хва та ње” 
не би би ло то ли ко успе шно да ни је по сто ја ла по др шка „од о здо”. Зе мље на ко-
ји ма је жи вео срп ски на род би ле су де ва сти ра не на кон Ве ли ког ра та, а Ср би 
су по ред то га до че ки ва ли Ру се. Ру ски екс пер ти и ин те лек ту ал ци по ма га ли су 
уни ште ну др жа ву на до та да не ви ђе ни на чин, што су и др жа ва и на род пре по-
зна ли. Дру ги раз ло зи тре ба да се тра же и у кул тур ним ве за ма, фор ми ра ним и 
об ли ко ва ним то ком исто ри је, ко је су овим деј стви ма са мо још ви ше оја ча ле. 
Чак су и то ком Пр вог и Дру гог свет ског ра та, ка да се мно ге са рад ње у Евро пи 
пре ки да ју, кул тур не ве зе из ме ђу Ср ба и Ру са оп ста ле и оста ле. По ка за ло се 
да кул ту ра умно го ме на ди ла зи по ли ти ку и оп ста је не за ви сно од вла да ју ћих 
иде о ло шких стру ку тра, због че га по мо ћу ње бо ље мо же мо да раз у ме мо не 

 31 Е. А. Алек сан дров, Рус ские в Се вер ной Аме ри ке..., 339–340.
 32 Алек сеј Ти мо фе јев, Ру си и Дру ги свет ски рат у Ју го сла ви ји: Ути цај СССР-а и ру ских 

еми гра на та на до га ђа је у Ју го сла ви ји 1941–1945, Бе о град 2010, 26–27.
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са мо ру ске еми гран те у чи та вој Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, већ и по је дин-
це, њи хо ве лич не и по ро дич не при че. Збир тих при ча до при но си пот пу ни јем 
раз у ме ва њу кул ту ре јед не гру пе у од ре ђе ном вре ме ну и про сто ру.33

По ро дич на за о став шти на, у овом слу ча ју, по ве зу је ми кро и ма кро пер-
спек ти ву кул ту ре. Ова два аспек та кул ту ре ни су су прот ста вље на, већ пред-
ста вља ју две стра не истог нов чи ћа, истог си сте ма вред но сти. Та ко се сти че 
и ши ра сли ка о дру штве ном и кул тур ном кон тек сту у ко ме се јед на гру па 
на ла зи ла. Иа ко је фо кус ли те ра ту ре о ру ској еми гра ци ји не са мо на по ли тич-
ким и еко ном ским фак то ри ма, већ и на ње ном кул тур ном ути ца ју на оп штем 
ни воу, по треб но је вра ти ти се на по је ди нач ни ни во или пак ни во ма ње гру пе, 
као што је по ро ди ца. Та ко се по но во мо же ис тра жи ти и бо ље осве тли ти ути-
цај ру ских еми гра на та и њи хов сва ко днев ни жи вот у ју го сло вен ској кра ље-
ви ни. Слу чај по ро ди це Ми кла шев ски ни је је дин ствен, упра во због то га што 
су по сто ја ле и хи ља де дру гих ру ских по ро ди ца, од ко јих је сва ка има ла свој 
соп стве ни до при нос та да шњој др жа ви и дру штву. На тај на чин, ма те ри ја ли 
по ро ди це Ми кла шев ски мо гу по слу жи ти бу ду ћим ис тра жи ва чи ма у Ар хи ву 
Ју го сла ви је као при лог про у ча ва њу гра ђе о ру ској еми гра ци ји у Кра ље ви ни 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ји у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, од 
1918. до 1941. го ди не.
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Bog dan D. Dra že ta

The Me mo ra bi lia of Mi klas hewsky Fa mily as a Con tri bu tion to the study of ma te rial 
on Rus sian Emi gra tion in the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes/Yugo sla via 

bet we en Two World Wars

Sum mary

Fa mily me mo mra bi lia are an im por tant tool of le ar ning abo ut the li fe cir cum stan ces 
of a par ti cu lar gro up of pe o ple at the mic ro le vel, as well as at the mac ro le vel of cul tu re, 
ie. a spe ci fi c pic tu re of the so cial and cul tu ral con text in which the gro up was lo ca ted. The 
pa per in ge ne ral re pre sents the me mo ra bi lia of Mi klas hewsky Fa mily who fl ed af ter the 
Oc to ber Re vo lu tion in 1917 from the Rus sian Em pi re to the ter ri tory of pre sent-day Ser bia, 
along with tho u sands of ot her fa mi li es. It is esti ma ted that bet we en 1919 and 1924, so me 
30-40,000 Rus sian re fu ge es set tled the com mon sta te of the So uth Slavs at that ti me – the 
King dom of Serbs Cro ats and Slo ve nes/Yugo sla via. The ir cul tu ral, eco no mic and any ot-
her con tri bu tion in ge ne ral was sig ni fi  cant for the Yugo slav sta te and so ci ety, whe re they 
whe re gu a ran teed con ti nity of cul tu ral li fe, everyday ha bits, but al so po li ti cal, re li gi o us and 
edu ca ti o nal in sti tu ti ons. So me of this ge ne ral in for ma tion is gi ven wit hin fi rst sec tion of 
the text, whi le the emp ha sis is pla ced on cul tu re (the a tre) and edu ca tion (one of the Rus-
sian high scho ols – the girls’ in sti tu te) in the se cond part of the ar tic le. The con tri bu tion 
in the se are as is shown thro ugh the li fe sto ri es of two emi grants, Oleg Mi klas hewsky and 
Non na Be la vi na, and re pre sents one of the many epi so des in which the re fu gee po pu la tion 
from the Rus sian Em pi re li ved, wor ked and cre a ted in Yugo slav king dom. Ac tor and pro-
du cer Oleg Pe tro vich Mi klas hewsky was one of the di rec tors of the Rus sian Dra ma The a ter 
for the Pe o ple, ac cor ding to him, one of the “cen ters of Rus sian cul tu re” who se ac ti vi ti es 
en ric hed Bel gra de’s cul tu ral li fe at that ti me. In ad di tion, he played in an or che stra ma de 
of Rus sian Émi grés in Is tan bul and la ter com po sed mu sic for dra ma tic works and Tan go 
dan ce per for man ces du ring his li fe in Bel gra de. Lawyer and po et Non na Ser ge ev na Be la-
vi na gra du a ted from the Ma rin skoy Don skoy Girl’s In sti tu te in Be la Cr kva, a spe cial type 
of high school that in clu ded Ca det Corps. The se edu ca ti o nal in sti tu ti ons ha ve cul ti va ted 
tra di ti o na lism with ot her Rus sian scho ols in the King dom to fo ster gro ups of in di vi du als 
who will con ti nue to ma in tain a pre-re vo lu ti o nary or der and va lu es   in the ir new ho me land. 
Oleg’s and No na’s son, Igor Mi klas hewsky, who now li ves in New York, Uni ted Sta tes, 
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has de ci ded af ter two ex hi bi ti ons held in New York and Bel gra de, to pre ser ve his pa rents’ 
he ri ta ge as ar chi val ma te rial for fu tu re ge ne ra ti ons to ex plo re the cul tu ral li fe of Rus sian 
Emi gra tion in King dom of SCS/Yugo sla via. In ad di tion to ma te ri als re la ted to Mi klas-
hevsky fa mily, ca ta logs from the se ex hi bi ti ons are al so part of the ar chi val col lec tion, 
which in clu des pho to graphs, per so nal do cu ments, post cards, mu si cal com po si ti ons, an no-
un ce ments of dra ma tic works, new spa per ar tic les, po ems and ot her ma te ri als. The ir ro le 
is to ser ve fu tu re re se ar chers in the Ar chi ves of Yugo sla via, as a con tri bu tion to the study 
of ma te rial on Rus sian emi gra tion in the King dom of SCS/Yugo sla via, bet we en two world 
wars from 1918 to 1941. Furt her at ten tion to this in ter war epoch of Ser bo-Rus sian cul tu ral 
ti es thro ugh hi story can be ac hi e ved by ex plo ring si mi lar fa mily me mo ra bi lia, mic ro le vel 
of cul tu re, for a bet ter un der stan ding of mac ro le vel, ie. spe ci fi c pic tu re of the so cial and 
cul tu ral con text in which the gro up was lo ca ted.

Бог дан Д. Дра же та

Се мейный ар хив Ми кла шев ских: К ис сле до ва нию ма те ри а лов по ис то рии рус ской 
эми гра ции в Ко ро лев стве сер бов, хор ва тов и сло вен цев/Юго сла вии в пе ри од ме жду 

двумя ми ровыми  война ми

Резюме

Се мейно е на сле дие является важным сред ством по зна ния жи зненных об-
стояте льст в опре де лен ной группы людей на ми кро у ров не, но так же и на ма кро у ров-
не культуры, т.е. кон крет ной кар тины со ци ально го и культур но го кон тек ста, в ко то-
ром ока за лась груп па. В це лом про из ве де ние пред ставляет со бой на сле дие семьи 
Ми кла шев ских, бе жав ших по сле Октябрьской ре волюци и 1917 го да из Рос сийско й 
им пе рии на тер ри то рию се годняшн ей Сер бии вме сте с тысяча ми дру гих се мей. Под-
счи та но, что в пе ри од с 1919 по 1924 год око ло 30-40 000 рус ских бе жен цев по се ли-
лись в тог да шнем общем го су дар стве южных славян - Ко ро лев стве сер бов, хор ва тов 
и сло вен цев / Юго сла вии. Их культурный, эко но ми че ский и любой дру гой вклад в 
це лом ва жен для юго слав ско го го су дар ства и общества, где им га ран ти ро ва на не-
прерывность культур ной жи зни, пов се дневных привычек, а так же по ли ти че ских, 
ре ли ги озных и обра зо ва тельных уч ре жде ний. Не ко торые из этих общих данных 
при ве дены в пер вой ча сти тек ста, а во вто рой ча сти статьи ак цент де ла ется на обла-
сти культуры (дра ма ти че ское ис кус ство) и обра зо ва ния (од на из рос сийских сред-
них школ - жен ский ин сти тут). Вклад в эти обла сти по ка зан в ис то риях жи зни двух 
эми гран тов, Оле га Ми кла шев ско го и Ноны Бе ла ви ной, и пред ставляет со бой один 
из мно го чи сленных эпи зо дов, в ко торых бе женцы из Рос сийско й им пе рии жи ли, 
ра бо та ли и тво ри ли в Юго слав ском ко ро лев стве. Ак тер и ре жис сер Олег Пе тро вич 
Ми кла шев ский был од ним из ру ко во ди те лей Рус ско го дра ма ти че ско го те а тра для 
на ро да, по его сло вам, од но го из «цен тров рус ской культуры», деятельность ко то-
ро го обо га ти ла тог дашнюю культур ную жизнь Бел гра да. Кро ме то го, он играл в ор-
ке стре, со стоящем  из рус ских эми гран тов в Стам бу ле, а поз же со чинял музыку для 
спек та клей и пред ста вле ний тан го во время своей жи зни в Бел гра де. Юрист и поэт 
Но на Сер ге ев на Бе ла ви на окон чи ла жен ский Ма ри ин ский Дон ский ин сти тут в Бе-
лой Цр кве, спе ци альную гим на зию, в ко то рую вхо ди ли и ка дет ские кор пусы. Эти 
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учебные за ве де ния, наряду с дру ги ми рус ски ми шко ла ми в Ко ро лев стве, взращива ли 
тра ди ци о на лизм, чтобы со здать группы людей, ко торые бу дут про дол жать под дер-
жи вать до ре волюци онный порядок и цен но сти на своей но вой ро ди не. Сын Оле га 
и Ноны, Игорь Ми кла шев ский, ко торый сейчас жи вет в Нью-Йор ке в США, ре шил, 
что по сле двух выста вок, про ве денных в Нью-Йор ке и Бел гра де, он пе ре даст на сле-
дие сво их ро ди те лей в ка че стве ар хив но го ма те ри а ла для бу дущих  по ко ле ний, чтобы 
они мо гли ис сле до вать культур ную жизнь рус ской эми гра ции в Ко ро лев стве СХС 
/ Юго сла вии. По ми мо ма те ри а лов, связанных с семьей Ми кла шев ских, ка та ло ги с 
этих выста вок так же являются частью ар хив ной кол лек ции, ко то рая так же включа-
ет фо то гра фии, личные до ку менты, от крытк и, музыкальные ком по зи ции, анонсы 
спек та клей, га зетные статьи, пе сни и дру гие ма те ри алы. Их роль заключа ется в том, 
чтобы слу жить бу дущим  ис сле до ва телям Ар хи ва Юго сла вии, как вклад в из у че ние 
ма те ри а лов о рус ской эми гра ции в Ко ро лев стве СХС / Юго сла вии в пе ри од ме жду 
двумя ми ровыми  война ми с 1918 по 1941 год. Дальнейшее отвле че ние вни ма ния к 
этой ме жво ен ной эпо хе серб ско-рус ских культурных связей на протяже нии всей ис-
то рии мо жет быть до стиг ну то пу тем ис сле до ва ния схо же го се мейно го на сле дия, ми-
кро у ровня культуры, чтобы луч ше понять ма кро у ро вень, т.е. опре де ленные образы 
со ци ально го и культур но го кон тек ста, в ко то ром ока за лась груп па.
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Се мейный ар хив Ми кла шев ских: 
К ис сле до ва нию ма те ри а лов по ис то рии рус ской 

эми гра ции в Ко ро лев стве сер бов, хор ва тов 
и сло вен цев/Юго сла вии в пе ри од ме жду двумя 

ми ровыми  война ми
АН НО ТА ЦИЯ: Се мейные ар хивы являются важным спо со бом 
осо зна ния жи зненных об стояте льст в опре де лен ной группы людей 
как на ми кро-, так и на ма кро у ровнях – они в опре де лен ной сте пе-
ни иллюстри руют общественные и культурные об стояте льства. 
В статье в общих чер тах пред ста влены ма те ри алы се мейно го 
ар хи ва Ми кла шев ских. По сле Октябрьской ре волюци и они вме сте 
с тысяча ми дру гих семьей уе ха ли из Рос сии в Ко ро лев ство сер бов, 
хор ва тов и сло вен цев. Те же ма те ри алы в бу дущем  по зволят ис-
сле до ва телям в Ар хи ве Юго сла вия из у чить ис то рию рус ской эми-
гра ции в Ко ро лев стве сер бов, хор ва тов и сло вен цев / Юго сла вии в 
пе ри од ме жду двумя ми ровыми  война ми.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛО ВА: се мейный ар хив, семья Ми кла шев ских, рус-
ская эми гра ция, Ко ро лев ство сер бов, хор ва тов и сло вен цев / Юго-
сла вия, ме жво енный пе ри од

Общие све де ния о рус ской эми гра ции 
в Ко ро лев стве СХС/Юго сла вии в ме жво енный пе ри од

Прибытие опре де лен но го ко ли че ства людей из Рос сийско й им пе рии 
в Ко ро лев ство сер бов, хор ва тов и сло вен цев (по том – Ко ро лев ство Юго сла-
вия) по сле Октябрьской ре волюци и 1917 го да име ло по ло жи тельные по-
след ствия для общего го су дар ства южных славян. Члены то го со общества, 
чи сло ко торых в 1919-1924 гг. опре делялось в 30.000-40.000, со хра ни-
ли свои культурные цен но сти, пов се дневные навыки, а так же не прер ва ли 
деятельность по ли ти че ских, ре ли ги озных и обра зо ва тельных уч ре жде ний, 



внеся культурный, эко но ми че ский и общий вклады в общество. Только в 
сто ли це страны, Бел гра де с чи слен ностью на се ле ния 100.000, жи ло око ло 
10.000 рус ских эми гран тов, т.е. в сред нем каждый десятый го во рил по-рус-
ски. Рус ских при шельцев  в основ ном хо ро шо при ни ма ли и их уч ре жде ния 
про дол жи ли свою деятельность в со о твет ствии с их пра ви ла ми и про грам ма-
ми. Рус ский на род вер нул свой долг вто рой ро ди не, и имен но его выпол не ние 
отра зи лось на поч ти все аспекты жи зни страны.1 По ка ка зачье семьи по се ли-
лись в сельских районах, остальные осе ли в го ро дах, как Бел град, Но ви-Са д, 
Пан че во, Бе лая Цер ковь, Зренянин, Новый Бе чей, Кральево, Ниш, Скопье, 
Охрид, Са ра е во, Баня-Лу ка, Тре би не, Мо стар, За греб, Любляна, Ду бр ов ник, 
Гер цег-Но ви, Ти ват, Бу два и т. д. Про ис ходящее в культу ре на ма кро у ров не 
мо жно по ни мать на ми кро у ров не, а имен но на при ме ре личных ис то рий, на-
сле дий се мей и объек тов ма те ри ально й культуры – фо то гра фий, ма те ри а лов 
и т.п. В Ар хи ве Юго сла вии хранятся ма те ри алы по ис то рии рус ской эми гра-
ции. Выстав ки, на учные статьи, ре цен зии, а так же до ку мен тальные фильмы 
основыва лись на тех же ар хивных ма те ри а лах.2

Се мейные ар хивы являются важным спо со бом осо зна ния жи зненных 
об стояте льст в опре де лен ной группы людей как на ми кро-, так и на ма кро-
у ровнях – они в опре де лен ной сте пе ни иллюстри руют общественные и 
культурные об стояте льства. В статье в общих чер тах пред ста влены ма те ри-
алы се мейно го ар хи ва Ми кла шев ских. По сле Октябрьской ре волюци и они 
вме сте с тысяча ми дру гих се мей уе ха ли из Рос сии в Ко ро лев ство СХС. Те 
же ма те ри алы в бу дущем  по зволят ис сле до ва телям в Ар хи ве Юго сла вия из-
у чить ис то рию рус ской эми гра ции в Ко ро лев стве сер бов, хор ва тов и сло вен-
цев / Юго сла вии в пе ри од ме жду двумя ми ровыми  война ми. Серб ско-рус-
ские культурные связи на протяже нии ве ков являются от дельно й те мой,3 а 

 1 Ми ро слав Јо ва но вић, Ср би и Ру си 12-21. век (Исто ри ја од но са), Бе о град 2012, 176 (да-
ље: М. Јо ва но вић, Ср би и Ру си 12-21. век...).

 2 Ђур ђи ја Бо ров њак, „При ло зи про у ча ва њу опу са ар хи тек те Ва си ли ја Ми хај ло ви ча Ан-
дро со ва“, Ар хив: ча со пис Ар хи ва Ју го сла ви је 1-2, Бе о град 2014, 207-219; Ком нен Пи-
је вац, „Из ло жба ‘Ру ска еми гра ци ја у Ју го сла ви ји у до ку мен ти ма Ар хи ва Ју го сла ви је и 
Др жав ног ар хи ва Ру ске Фе де ра ци је 1920-1939’“, Ар хив: ча со пис Ар хи ва Ср би је и Цр не 
Го ре 1/2, Бе о град 2003, 197-198; Дра го мир Бон цић, при каз: „Ру ски ле ка ри у Кра ље ви-
ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ји, Би о граф ски реч ник и ан ке те (1918–1946)”, 
Ми хил Го ри нов мл., Ма ри на Со ро ки на, На да Пе тро вић, Ми лан Ме да ко вић, Ран ка Ра-
ђе но вић, Бе о град-Мо сква, 2012. Ар хив: ча со пис Ар хи ва Ју го сла ви је 1-2, Бе о град 2013, 
268-270; Ран ка Ра ђе но вић, Из ве штај са ме ђу на род не на уч но-про свет не кон фе рен ци је 
„1917. го ди на у исто ри ји и суд би ни ру ске ди ја спо ре“, Ар хив: ча со пис Ар хи ва Ју го сла-
ви је 1-2, Бе о град 2017, 300-301; Ран ка Ра ђе но вић, Из ве штај са „Срп ске не де ље“ у До му 
ру ске ди ја спо ре „Алек сан дар Сол же њи цин“, Мо сква, Ру ска Фе де ра ци ја, 1-6. ок то бар 
2018. го ди не, Ар хив: ча со пис Ар хи ва Ју го сла ви је 1-2, Бе о град 2018, 210-211.

 3 Го ран Ми ло ра до вић, „Кул тур не ве зе ја че од по ли тич ких: Ср би и Ру си. 1917-1945. го-
ди не“, Мо сква – Сер бия, Бел град – Рос сия, Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов Том 4 / 
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их важный аспект – личные и се мейные ис то рии тех людей, ко торые жи ли 
да ле ко от своей ро дины, про дол жая культурные тра ди ции сво их пред ков в 
дру гой культур ной сре де, но сов сем по хо жей на род ную.

Культурный, эко но ми че ский и общий 
вклады рус ской эми гра ции в юго слав ское общество и го су дар ство

Ког да речь идет о культур ном, эко но ми че ском и общем вкла дах рус-
ской эми гра ции в юго слав ское общество и го су дар ство, на до учитывать то, 
что их осно вой кро ме ди на сти че ских связей и клас сно-по ли ти че ских при чин, 
ста ли еще и ду ховные связи, тра ди ция и ре ли гия. На мно гих аспек тах жи зни 
Ко ро лев ства сер бов, хор ва тов и сло вен цев / Юго сла вии по влияли  рус ские 
при шельцы,4 и в этой статье упомянем лишь о не скольки х из них. В 1910 г. 
сельское на се ле ние Ко ро лев ства Сер бии со ставляло  бо лее 80% всех жи те-
лей страны. По сле Пер вой ми ро вой войны из ме не ние це ле во го на зна че ния в 
пользу ур ба ни за ции зе мель сельско хозяйствен но го на зна че ния осуществи ли 
с по мощью рус ских ур ба ни стов, ин же не ров, ар хи тек то ров и т.д. Но все рав но, 
сельское хозяйство оста ва лось главным ре сур сом страны, и поэто му в 1919 г. 
Ни ко ла ем Ва сильев ым и его кол ле га ми был осно ван Сельско хозяйственный 
фа культе т в Зе му не. Ключе вой фи гу рой в ур ба ни сти че ском и ар хи тек тур-
ном раз ви тии Бел гра да ста нет ар хи тек тор Ни ко лай Кра снов. Его ше де вра ми 
являются се годняшние зда ния Пра ви тельства Ре спу бли ки Сер бия, На род ной 
Скупщины (Пар ла мен та), Ми ни стер ства ино странных дел, Ми ни стер ства 
фи нан сов, Ар хи ва Сер бии, а так же мно гие дру гие зда ния, спо соб ствующие 
фор ми ро ва нию го род ской иден тич но сти сто лицы Ре спу бли ки Сер бия. Ги-
дро си сте му в стра не по стро и ли рус ские ин же неры Вла ди мир Горячков ский 
и Игорь Ла шков. Их самым крупным про ек том ста ла ги дро си сте ма «Ду най-
Тис са-Ду най».5 Рус ские спор тсмены ста ли чле на ми Со кольско го дви же ния. 

Рус ско-серб ские от но ше ния. 1917–1945 гг. Мо сква – Србиjа, Бе о град – Русиjа, До ку-
мен та и материjали, Том 4 / Ру ско-срп ски од но си. 1917–1945. Мо сква-Бе о град 2017, 
54-71 (да ље Г. Ми ло ра до вић, „Кул тур не ве зе ја че од по ли тич ких...“); Осто ја Ђу рић, 
Ру ска ли те рар на Ср би ја 1920-1941. Пи сци, кру жо ци, из да ња, Гор њи Ми ла но вац-Бе о-
град 1992 (да ље: О. Ђу рић, Ру ска ли те рар на Ср би ја...); Дра га на Ра до ји чић, „Вер ски, 
дру штве ни и кул тур ни аспек ти ру ских ми гра ци ја у Бо ку Ко тор ску. Ру ско гро бље и ду-
хов но за јед ни штво“, Ре ли ги ја, ре ли ги о зност и са вре ме на кул ту ра. Од ми стич ног до (и)
ра ци о нал ног и vi ce ver sa, Збор ник ра до ва Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 30, Бе о град 
2014, 129-141; Ми ро слав Јо ва но вић, „У сен ци га са и по ли ти ке: кул тур ни и ду хов ни 
кон так ти, ве зе и са рад ња Ср би је и Ру си је“, Збор ник ра до ва „Од но си Ср би је и Ру си је 
на по чет ку XXI ве ка“ (при ре дио Жар ко Пе тро вић), Бе о град 2010, 183-192.

 4 Lju bo drag Di mić, „Ru ska emi gra ci ja u kul tu nom ži vo tu gra đan ske Ju go sla vi je“, Isto ri ja 20. 
ve ka: ča so pis In sti tu ta za sa vre me nu isto ri ju God. VI II Broj 1-2, Be grad 1990, 7-38 (да ље: 
Lj. Di mić, Ru ska emi gra ci ja...).

 5 Ни ки та Бон дар јов, „Ру си ја и Ру си у Ср би ји (III)“, Ин фо порт, http://in fo port.co /ру си ја-

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2020118



Их фи зи че ские, мо ральные и ин тел лек ту альные тре ни ров ки, а так же идея 
пан сла ви зма, при во ди ли к укре пле нию чув ства кол лек ти ви зма. На од ной ча-
сти бел град ско го Но во го клад бища, Рус ском Не кро по ле по коятс я при мер но 
3.000 рус ских, ко торые влияли на культу ру страны в ме жво енный пе ри од. 
Рус ское влияние в ар мии было осо бен но по лезным. По ка во ен ную под го тов-
ку ка дров ко ро лев ства осуществляли офи церы и про фес со ра им пе ра тор ских 
во енных ака де мий, до ро ги, мосты, ка на ли и дру гие ин фра струк турные про-
екты стро и ли рус ские во енные ин же неры, при е хав шие по сле ре волюци и. 
Они при ни ма лись на ра бо ту Ми ни стер ства стро и тельства по кон трак ту, а 
так же слу жи ли в по гра нич ной стра же.6 

При мер двух важных рус ских ор га ни за ции, ко торые без препятствий 
и в со о твет ствии с их пра ви ла ми про дол жи ли свою деятельность по казыва-
ет, что в своей но вой ро ди не рус ские по лу ча ли под дер жку офи ци альных го-
су дар ственных уч ре жде ний. С 1921 г. кан целярия Св. Си но да Рус ской пра-
во слав ной Цер кви За гра ни цей, во зглавляем ой ми тро по ли том Ан то ни ем 
Хра по виц ким раз мещалась в Срем ских Кар лов цах. Штаб-квар ти ра Глав но-
ко ман дующего Рус ской ар мии ге не ра ла, ба ро на Пе тра Ни ко ла е ви ча Вран-
геля на хо ди лась в том же го род ке.7 Там же и в 1924 г. был осно ван Рус ский 
Обще-Во ин ский Союз, ор га ни за ция, объединявшая тех, кто высту пал про тив 
больше вистско го ре жи ма.8 

Не сом нен но, что для страны, по нес шей огромные че ло ве че ские и эко-
но ми че ские по те ри в предыдущих войнах, прибытие рус ских бе жен цев име-
ло большое зна че ние, осо бен но имея в ви ду тот факт, что большин ство из них 
являлось пред ста ви телями так называ е мой ра бо чей ин тел ли ген ции. Стра на 
ре ши ла со здать нео б хо димые усло вия для их ра боты и твор че ства, и та ким 
обра зом во зме стить де фи цит высо ко ква ли фи ци ро ван но го ка дра, связанный 
с по терями  в предыдущих войнах.9 Очень зна чимым был вклад рус ских эми-

и-ру си-у-ср би ји-ii i/ (при ступ 26.5.2019.); Lj. Di mić, Ru ska emi gra ci ja..., 20-23.
 6 М. Јо ва но вић, Ср би и Ру си 12-21. век..., 176-177.
 7 Исто, 176. По дроб нее о са мом пра во вом по ло же нии и ад ми ни стра тив но-тер ри то ри-

альном  ус тройстве Рус ской пра во слав ной Цер кви За гра ни цей в Ко ро лев стве сер бов, 
хор ва тов и сло вен цев см.: Алек сеј Ти мо фе јев, „Срп ско-ру ски дру штве но-по ли тич ки 
од но си у раз до бљу на ци о нал не тра ге ди је. 1917-1945“, Мо сква – Сер бия, Бел град – Рос-
сия, Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов Том 4 / Рус ско-серб ские от но ше ния. 1917–1945 
гг. Мо сква – Србиjа, Бе о град – Русиjа, До ку мен та и материjали, Том 4 / Ру ско-срп ски 
од но си. 1917–1945. Мо сква-Бе о град 2017, 42-43 (да ље: А. Ти мо фе јев, „Срп ско-ру ски 
дру штве но-по ли тич ки од но си...“).

 8 А. Ти мо фе јев, „Срп ско-ру ски дру штве но-по ли тич ки од но си...“, 41; Дра ган Пе тро вић, 
Ју го сло вен ска по ли тич ка јав ност и СССР 1921-1941, Док тор ска ди сер та ци ја, Уни вер-
зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, 308 (да ље: Д. Пе тро вић, Ју го сло вен ска по-
ли тич ка јав ност и СССР...).

 9 Ми ли ца Цр но је вић, „Вра ћа ње ду га. Ру ске из бел ги це у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји: 

Бог дан Д. Дра же та, Се мейный ар хив Ми кла шев ских: К ис сле до ва нию... 119



гран тов в про свещение ра зо рен ной войной страны, ка кой являлось Ко ро-
лев ство СХС/Юго сла вия. Каждый десятый рус ский эми грант имел высшее 
обра зо ва ние (13%), большин ство – сред нее обра зо ва ние (62%),10 а поч ти од-
на че тверть всех про фес со ров в Ко ро лев стве являлись при шельца ми из Рос-
сии. В бе жен ской сре де было все го 3% не гра мотных. 28 рус ских за ве до ва-
ли ка фе дра ми фа культе тов по всей стра не. Во время Бал кан ских и Пер вой 
ми ро вой войн 147 серб ских вра чей умер ли. По сле Октябрьской ре волюци и 
в Ко ро лев ство СХС прибыли четыре сот ни рус ских вра чей,11 а так же 16 про-
фес со ров ме ди цины, сре ди ко торых был и Алек сан др Игнятов ский, ко торый 
ста нет осно ва те лем Ме ди цин ско го фа культе та в Бел гра де. На до упомянуть 
и дру гие обра зо ва тельные уч ре жде ния, как на при мер Ви зан то ло ги че ский 
ин сти тут СА НИ, осно ванный рус ским исто ри ком Ге ор ги ем Остро гор ским. 
Вла ди мир Фар ма ков ский был ин же не ром-ме ха ни ком, ди рек то ром Ин сти ту та 
ма ши но стро е ния СА НИ (се годняшне го Ин сти ту та тех ни че ских на ук СА НИ). 
Рус ские ученые были чле на ми Рус ско го на уч но го ин сти ту та, осно ван но го в 
Бел гра де в 1928 г. Первых пять лет ин сти тут раз мещалс я в по мещении зда-
ния Серб ской ко ро лев ской ака де мии, по том с 1933 г. – в Рус ском до ме в Бел-
гра де. Так же мно же ство дру гих про фес со ров, ученых и дру гих людей на у ки 
вне сли вклады в на у ку в Ко ро лев стве, 12 но эта те ма выхо дит за рам ки на-
стоящей статьи. 

Го су дар ство так же оказыва ло по мощь разным про све ти тельным и 
культурным уч ре жде ниям, цер ковным хо рам, ор ке страм и т.д.13 Юрий Уса-
ков ский  являлся первым фо то гра фом ста рейшей еже днев ной га зеты в Сер-
бии, По ли ти ки, по ка мно гие его кол ле ги сни ма ли пейза жи, тра ди ци он ную 
культу ру, сде ла ли сним ки с са мо ле та. Пред ста ви тель ре а ли зма, жи во пи сец 
Сте пан Ко ле сни ков, ко торый ро дился на юге Рос сии, ру ко во дил ре ста вра-
циями  кар тин и фре сок по всей стра не. Раз ви тие ба ле та в Сер бии так же 
было связа но с рус ской эми гра цией, и в этой смысле сто ит упомянуть Еле ну 
Поляко ву, пер вую ба ле ри ну, хо ре о гра фа и пе да го га в пер вой ба лет ной шко ле 
в Бел гра де.14 Раз ви тие оперы и опе ретты так же было связа но с рус ски ми ар-

би бли о гра фи ја ра до ва 1920-1944: по ку шај ре кон струк ци је“, Гла сник На род не би бли о-
те ке Ср би је 1, Бе о град 2005, 549-551 (да ље: М. Цр но је вић, „Вра ћа ње ду га. Ру ске из бе-
гли це у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји...“).

 10 Mi ro slav Jo va no vic, The Im mi gra tion of Rus sian re fu ge es in to the Kin gom of Serbs, Cro ats 
and Slo ve nes 1919-1924, Sum mary, As so ci a tion for So cial Hi story, http://www.udi.rs/ar tic-
les/MJ O_rus sian_re fu ges.pd f (при ступ: 25.5.2019.).

 11 Д., Ју го сло вен ска по ли тич ка јав ност и СССР..., 309.
 12 Ни ки та Бон дар јов, „Ру си ја и Ру си у Ср би ји (III)“, Ин фо порт, http://in fo port.co /ру си ја-

и-ру си-у-ср би ји-ii i/ (при ступ 26.5.2019.).
 13 М. Јо ва но вић, Ср би и Ру си 12-21. век..., 177.
 14 Kse ni ja Šu ku lje vić-Mar ko vić, „Ute me lji vač srp ske ba let ske umet no sti“, Or che stra, ča so pis 
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ти ста ми. Рус ские музыканты да ва ли кон церты и по зна ко ми ли слу ша те лей с 
шляге ра ми и дру ги ми ви да ми по пулярн ой музыки.15

Эти общие све де ния иллюстри руют вклады, ко торые рус ская эми гра-
ция вне сла в культу ру, эко но ми ку, го су дар ство и общество. По скольку  в на-
стоящей статье нельзя на звать все на учные, обра зо ва тельные и дру гие про-
све ти тельные уч ре жде ния, мы оста но ви лись на не ко торых из них в на ме ре-
ниях про иллюстри ро вать рус ское влияние. В сле дующих двух частях статьи 
ко рот ко пред ста вим два рус ских культурных и обра зо ва тельных уч ре жде ния. 
Сде ла ем это рас сказывая ис то рию двух людей, се мейный ар хив ко торых до-
сту пен для ис сле до ва те лей в Ар хи ве Юго сла вии. Речь идет о Оле ге Ми кла-
шев ском и его су пру ге Нон не Бе ла ви не. По сле про ве де ния двух выста вок их 
сын Игорь Ми кла шев ский, ко торый на се годняшн ий мо мент жи вет в Нью-
Йор ке, США, ре шил за вещат ь ар хи ву на сле дие сво их ро ди те лей, ко то рое в 
бу дущем  по зво лит ис сле до ва телям из у чить культур ную жизнь рус ской эми-
гра ции в Ко ро лев стве сер бов, хор ва тов и сло вен цев / Юго сла вии. Кро ме ма-
те ри а лов, связанных с семьей Ми кла шев ских, ар хи ву пе ре даны и ка та ло ги 
упомянутых выста вок. 

Рус ский общедо ступный 
дра ма ти че ский те а тр в Бел гра де и Олег Ми кла шев ский

Сво им серб ским кол ле гам по те а тру и фильму рус ские мно го по мо га-
ли. Од ни ми из тех, кто оказывал по мощь сво им кол ле гам являлись рус ская 
ак три са На та лия Эрде ли и ки но о пе ра тор Ми ха ил Иван ни ков. Алек сан др Ге-
ра си мов, ра бо тая в ки не ма то гра фи че ской сек ции Ги ги е ни че ско го ин сти ту-
та в За гре бе по ста вил на ча ло зву ко во му ки не ма то гра фу, в 1932 г. скон стру-
и ро вал первый ки носъемочный ап па рат. Из вестный те а тральный ре жис сер 
Юрий Ра ки тин ра бо тал в На ци о нально м те а тре в Бел гра де, его су пру га Юлия 
Ра ки ти на (урожд. Шац кая) ру ко во ди ла те а трально й труп пой „Те а тр рус ской 
драмы“. Рус ский общедо ступный дра ма ти че ский те а тр на хо дился в Рус ском 
до ме в Бел гра де. Им ру ко во дил Алек сан др Че ре пов, а по сле его отъезда из 
Бел гра да – Олег Ми кла шев ский.16 Те а тр был осно ван в 1933 г., имел большое 
ко ли че ство чле нов – бо лее трид ца ти, и по лу чал прибыль от про да жи би ле-
тов. Ра бо тал до не мец кой ок ку па ции в 1941 г. В те а тре бел град ская мо ло дежь 
мо гла по зна ко миться с клас си ка ми рус ской ли те ра туры, по скольку  раньше 
у нее не было та ких во змо жно стей. По ка Че ре пов са мой ва жной функ цией 
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те а тра счи тал культур но-про све ти тельную, ру ко во ди тель упомяну той те а-
трально й труппы Юлия Ра ки ти на го во ри ла, что сюжеты спек та клей должны 
основываться на событиях, связанных с род ной стра ной, т.е. про из ве де ниях 
со вет ских пи са те лей.17

Рус ские пи са те ли и жур на листы являлись чле на ми Союза рус ских пи-
са те лей и жур на ли стов, осно ван но го в 1925 г. Он на хо дился в Рус ском до ме. 
Союз ор га ни зо вал разные те ма ти че ские ве че ра, чте ния сти хов, кон церты и 
выстав ки. Кро ме рус ских га зет и ли те ра туры, в пу бличных и личных со бра-
ниях на хо ди лось большое ко ли че ство книг, осо бен но в Бел гра де, и их общие 
фонды в кон це 1920-х со ставляли  бо лее 200.000 экземпляров. В то же са мое 
время, фонд На ци о нально й би бли о те ки Сер бии со дер жал при мер но та кое же 
ко ли че ство книг.18 Кро ме упомяну то го союза, в Бел гра де ак тивными  были 
еще 5 ли те ра турных круж ков.19 На до от ме тить, что Рус ский дом являлся ста-
рейшим  культурным цен тром в Бел гра де. Он был осно ван этни че ской груп-
пой и по стро ен в 1933 г. Со дер жался за счет го су дар ства. Во время про ве де-
ния выстав ки, на ко то рой были пред ста влены ма те ри алы се мейно го ар хи ва 
Ми кла шев ских, а так же дру гих ме ро прияти й, Рус ский дом от ме тил 85-ле тие 
существо ва ния. Уже упомяну ли, что Рус ский те а тр на хо дился в нем. За 25 
лет рус ски ми те а тральными  труп па ми было да но свыше 400 те а тральных 
пред ста вле ний, а рус ские дра ма ти че ские объеди не ния ста ра лись улуч шить 
по ло же ние ар ти стов дра ма ти че ско го те а тра в обществе.20 

Од ним из тех деяте лей являлся Олег Пе тро вич Ми кла шев ский. Ро-
дился в Ялте (в Крыму) в 1900 г. По све де ниям его сына Игоря, письменные 
сви де тельства о семье от носятс я к 1650 го ду, при чем рас про стра не но мне-
ние о том, что се мейные кор ни уходят глуб же ука зан но го пе ри о да в ис то рию, 
хотя ни ка ких до ка за тельст в нет. Семья в срод стве с Га га риными  и Бо брин-
ски ми. Она из ка за ков, про жи вав ших на тер ри то рии се годняшн ей Укра ины. 
Его пред ки являлись офи це ра ми кон ной лейб-гвар дии Рос сийско й им пе рии. 
В 1920 г. Олег Ми кла шев ский прибыл в Тур цию, по том пе ре е хал в Ко ро лев-
ство СХС/Юго сла вию. По сло вам его сына Игоря, по скольку  отец был „бес-
по койным“ пар нем, не ко торые пе ри оды его жи зни нельзя по дроб нее из у чить, 
как на при мер его пребыва ние в Тур ции на ка ну не при е зда в Юго сла вию. Об 

 17 Vla di mir Ko la rić, „Film ska de lat nost ru skih emi gra na ta u Be o gra du i ju go slo ven skim ze-
mlja ma u pr voj po lo vi ni XX ve ka“, Zbor nik ra do va Fa kul te ta dram skih umet no sti 13-14, 
Be o grad 2008, 189.

 18 Исто, 36-38; Д. Пе тро вић, Ју го сло вен ска по ли тич ка јав ност и СССР..., 311.
 19 М. Цр но је вић, „Вра ћа ње ду га. Ру ске из бе гли це у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји...“, 
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этом пе ри о де его жи зни из вест но то, что он являлся чле ном ор ке стра, в со-
став ко то ро го вхо ди ли и его со о те че ствен ни ки. Он с ни ми играл в Стам бу ле, 
от ку да в 1929 г. пе ре е хал в Бел град. В упомяну том рус ском те а тре в Рус ском 
до ме (Рус ском общедо ступ ном дра ма ти че ском те а тре) стал ак те ром и ре жис-
се ром пьес, ко ме дий, мюзи клов, ба ле тов. В се мейно м ар хи ве Ми кла шев ских 
в Ар хи ве Юго сла вии на ходятс я ре пер ту ары и анонсы пьес, в ко торых Олег 
играл, как то: „Тор говый дом“, „Сен са ция“, „Ино странцы“ „Вра ги“ и т.д. Он 
так же пи сал музыку к спек таклям, а так же тан го. В пе ре дан ном ар хи ве на-
ходятс я ноты не скольки х про из ве де ний, как „По след ний раз“, „Твои го лубые 
гла за“, „Маэстро, вы игра е те пре кра сно“, „Ве сна“ (текст со ста влен Нон ной 
Бе ла ви ной, су пру гой Оле га) и т. д. О своей ра бо те в те а тре в Рус ском до ме в 
1930-х гг. пи сал и сам Олег в од ной статье в га зе те. Он счи тал, что рус ский 
те а тр с бо гатым ре пер ту а ром (те а тр, ба леты, оперы, опе ретты) и ар ти ста ми, 
в то же время „действи тельно являлся цен тром рус ской культуры“.21 Кро ме 
этой статьи, в се мейно м ар хи ве на ходятс я и личные до ку менты Ми кла шев-
ско го, фо то гра фии и от крытк и его пьес и мно гие дру гие ма те ри алы. В кон це 
1930-х гг. Го су дар ствен ная ко мис сия по де лам рус ских бе жен цев на зна чи ла 
Оле га Ми кла шев ско го упра ви те лем те а тра. По сле ко рот ко го пе рерыва  в ра-
бо те во время Апрельской войны 1941 г. деятельность те а тра во зоб но ви лась, 
но под дру гим на зва ни ем – Рус ский те а тр Общества рус ских сце ни че ских 
деяте лей. Он ра бо тал до 1944 г.22 В 1941 г. пре ем ник Алек сан дра Че ре по ва, 23 
Олег Ми кла шев ский пе ре и ме но вал Общество рус ских сце ни че ских деяте лей 
в Общество рус ских сце ни че ских деяте лей в Сер бии.24 Свою деятельность 
Олег прер вал в 1944 го ду, ког да вме сте с Нон ной Бе ла ви ной эми гри ро вал 
в Гер ма нию – в ту часть, ко то рая ста нет аме ри кан ской ок ку па ци он ной зо-
ной. Там же они по же ни лись. В 1946 г. у них ро дился сын Игорь. В 1949 г. 
они эми гри руют в США, где Олег про дол жил за ни маться те а тром и музыкой. 
Умер в Нью-Йор ке в 1992 г.25  

 21 Олег Ми кла шев ски, „Из ис то рии рус ско го ис кус ства: Рус ский общедо ступный те а тр в 
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Ма ри ин ский Дон ской ин сти тут 
бла го родных де виц в Бе лой Цер кви и Нон на Бе ла ви на

Обра зо ва тельная си сте ма Рос сийско й им пе рии про дол жи ла свое функ-
ци о ни ро ва ние и ра бо ту по про грам мам рус ских обра зо ва тельных уч ре жде-
ний за пре де ла ми ро дины, являясь та ким обра зом га ран там со хра не ния си-
стемы цен но стей ми нув ших вре мен и рус ской культуры. Это прак ти че ски 
озна ча ло, что уче ни кам да ва ли во змо жность со хра нить свою на ци о нально -
ку льтур ную са мо и ден тич ность, и по том пе ре да вать их бу дущим  по ко ле ниям. 
Вла сти ко ро лев ства раз ре ша ли ра бо ту бо лее 70 рус ских на чальных и сред них 
школ, школьных групп.26 Цель укре пле ния тра ди ци о на ли зма в рус ских шко-
лах – вос пи тать людей, спо собных со хра нить до ре волюци он ное ус тройство 
и цен но сти в своей но вой ро ди не. Об у че ние на хо ди лось под кон тро лем го-
су дар ственных ор га нов вла сти, за ни мающих ся де ла ми про свещени я, а так же 
од но го уч ре жде ния, сви де тельствующего о на ли чии опре де лен ной сте пе ни 
ав то но мии рус ских школ. Речь идет о Рус ском школьном со ве те при Го су-
дар ствен ной ко мис сии. Та ким обра зом, за исключе ни ем так называ емых „на-
ци о нальных пред ме тов“ (серб ско-хор ват ско-сло вен ский язык, ис то рия и ге о-
гра фия Ко ро лев ства), пре по да ва ние ве лось на рус ском языке, за ни ма лись по 
рус ским учеб ни кам. В Бе лой Цер кви, Но вом Бе чее, в г. Би ле ча (по том в Го-
ра жде) и Са ра е ве были раз мещены ка дет ские кор пу са и де вичьи ин сти туты. 
Кон троль за эти ми сред ни ми учебными за ве де ниями  ве ла Го су дар ствен ная 
ко мис сия по де лам рус ских бе жен цев. Со вет действо вал во семь лет, а офи ци-
альным ру ко во ди те лем являлся рус ский во енный ат та ше Вик тор Алек се е вич 
Ар та мо нов. Не ко торые рус ские ученые счи та ли, что эти обра зо ва тельные уч-
ре жде ния должны пре вра титься в „ре гулярн ые рус ские школы“, по скольку  
из-за упор ства в со хра не нии образ цов иде о ло ги зи ро ван но го про шло го, стро-
го сти, ар ха и зма и спо со бов вос пи та ния, ко торые не со о твет ство ва ли ма те ри-
ально му по ло же нию рус ских эми гран тов они являлись „ус та релыми “.27

Од на ко, раз би раясь в культурные и по ли ти че ские при чины по доб но го 
по ло же ния дел, вла сти Ко ро лев ства СХС/Юго сла вия раз ре ши ли ра бо ту этих 
школ в на ме ре ниях найти „сто рон ни ков и защит ни ков не дав но по лу чен ной 
не за ви си мо сти, га ранты сво е го выжи ва ния“. Ка дет ские кор пу са (во енные 
учи лища) и ин сти туты бла го родных де виц, „де вичьи ин сти туты с общежи ти-
ем“, про дол жи ли свою ра бо ту по сво им про грам мам и со сво им пер со на лом 
и пре по да ва телями. Как утвер дил Алек сей Ар сеньев , эти уч ре жде ния фи нан-
си ро ва лись за счет „Зем го ра“, со дру же ства деяте лей рос сийско го зем ско го и 
го род ско го са мо у пра вле ния, осно ван но го во время Пер вой ми ро вой войны, 
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а так же ан глийских и фран цуз ских бла го тво ри тельных уч ре жде ний и Ме-
жду на род но го Кра сно го кре ста. По том фи нан си ро ва ние в пол ностью взяла 
на себя Го су дар ствен ная ко мис сия по де лам рус ских бе жен цев в Ко ро лев стве 
СХС/Юго сла вии.28 Од ной из этих школ был Ма ри ин ский Дон ской ин сти тут 
бла го родных де виц в Бе лой Цер кви, в ко то ром с 1920 по 1941 гг. обра зо ва ние 
по лу чи ли око ло 600 де ву шек. Он был осно ван в Но во чер кас ске в XVI II ве ке, 
эва ку и ро вался че рез Ека те ри но дар (Кра сно дар) в Но во рос сийск . По том пе-
ре мещен  в Вар ну, от ку да че рез Со фию и Бел град прибыл в Бе лую Цер ковь. 
Для ин сти ту та, точ нее ин тер на та было выде ле но зда ние, на ходящее  в цен тре 
го ро да, а об у че ние ве лось в зда нии Го су дар ствен ной гим на зии.29 Кон церты, 
дра ма ти че ские спек та кли, ба лет и ве че ра поэзии являлись частью культур-
ной жи зни как упомяну той рус ской школы, так и жи те лей Бе лой Цер кви.

Нон на Сер ге ев на Бе ла ви на (в за му же стве Ми кла шев ская) была 
выпуск ни цей Дон ско го ин сти ту та в Бе лой Цер кви. Ро ди лась в Ев па то рии (в 
Крыму) в 1915 г. По сле Октябрьской ре волюци и – с семьей в эми гра ции. В 
1920 г. прибыли в Тур цию, с 1922 г. жи ли в Ко ро лев стве СХС/Юго сла вии. 
Ее отец Сер гий был священ ни ком в д. Кре по лин (не да ле ко от Жа гу бицы), 
мать Ели са ве та была до мо хозяйко й. Их личные до ку менты являются частью 
се мейно го ар хи ва Ми кла шев ских, пе ре данных Ар хи ву Юго сла вии. По окон-
ча нии Дон ско го ин сти ту та в Бе лой Цер кви, Нон на при ез жа ет в Бел град, где 
окон чит Юри ди че ский фа культе т. По том ра бо та ла в го род ском су де в Жа гу-
би це. Частью ар хи ва являются фо то гра фии и от крытк и, ко торые от носятс я 
к пе ри о ду об у че ния Нонны в Бе лой Цер кви. По сло вам сына Игоря, у его 
ма те ри было раз ре ше ние на пользо ва ние оружьем, по лу чен ное в со о твет-
ствии с ра бо той по рас сле до ва нию уго ловных дел. Ее ра бо та являлась отра-
же ни ем ее „стойко сти, мно го раз проявлен ной в бо лее позд нем эта пе жи зни“. 
Не смо тря на то, что она ра бо та ла в сфе ре юри спру ден ции, Нон на Бе ла ви на 
всег да ин те ре со ва лась ли те ра ту рой и ис кус ством, а имен но поэзией и дра ма-
тур гией. Из Жа гу бицы пе ре е ха ла в Бел град. Вско ре по сле про слу ши ва ния в 
рус ском те а тре ста нет ак три сой, по том по мощни ком ре жис се ра Оле га Ми-
кла шев ско го, за ко го выйдет за муж в Гер ма нии. 30 В Юго сла вии она ста ла 
пи сать сти хи и рас сказы на рус ском и серб ском языках, за ни ма лась так же 
пе ре во да ми ли те ра турных про из ве де ний. Со гла сно со хра нив шимся до ку-
мен там, в Гер ма нии ее сти хи пе ча та лись в пе ри о ди че ских из да ниях „Явь и 
быль“ и „Обо зре ние“. Пу бли ко ва лась в жур на лах „Мосты“, „Со вре мен ник“ 
и „Во зро жде ние“. На пи са ла сбор ник сти хо тво ре ний „Си ний мир“, „Зем ное 

 28 Алек сеј Ар се њев, Са мо ва ри у рав ни ци: ру ска еми гра ци ја у Вој во ди ни, Но ви Сад-Фу тог 
2011, 214-215 (да ље: А. Ар се њев, Са мо ва ри у рав ни ци...).

 29 А. Ар се њев, Са мо ва ри у рав ни ци..., 221-222.
 30 О Ћу рић, Ру ска ли те рар на Ср би ја..., 42.
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счастье“, „Утвер жде ние“, „Вер нуться в Рос сию сти ха ми“, „Мы жи ли тог-
да на пла не те дру гой“ и т.д.31 Ра боты Нонны Бе ла ви ной пу бли ко ва лись не 
только в Аме ри ке, но и в Ка на де, Фран ции и Рос сии, по лу чая ме жду на род-
ное при зна ние. Об этом сви де тельству ет тот факт, что ее имя было вне се но 
в энци кло пе дию Уни вер си те та Кем бридж под на зва ни ем «Кто есть кто в ин-
тер на ци о нально й поэзии». В сти хо тво ре нии „Бел град”, на пи сан ном в 1977 
г. в Нью-Йор ке, она с но стальги ей, болью и жалю вспо ми на ла свою юность, 
про ве ден ную в сто ли це Ко ро лев ства СХС/Юго сла вии. Текст сти хо тво ре ния 
является частью се мейно го ар хи ва Ми кла шев ских, а так же рас сказ „Встре ча 
с дет ством“. Нон на Бе ла ви на за ни ма лась не только поэзией. Она окон чи ла 
курсы для чертёжни ков, и вплоть до выхо да на пен сию ра бо та ла чертёжни-
цей. За ни ма лась и бла го тво ри тельной деятельностью, являлась пред се да те-
лем объеди не ния бывших вос пи тан ниц Ма ри ин ско го Дон ско го ин сти ту та в 
США. В 1980 г. ста ла чле ном Ака де мии име ни Ле о нар до да Вин чи в Ри ме. 
Умер ла в Нью-Йор ке в 2004 г.

Заключе ние
Из у че ние темы по мощи, ко то рую сербы и дру гие жи те ли Ко ро лев ства 

СХС/Юго сла вия оказыва ли рус ским и дру гим эми гран там из Рос сийско й им-
пе рии, тре бующей от дельно го ис сле до ва ния, те сно связа но с ис сле до ва ни ем 
обществен но-по ли ти че ских об стояте льст в в стра не. На особый ста тус рус-
ских эми гран тов в стра не во мно гом по влияли  „особые, не фор мальные вну-
трен ние связи“. Эти не фор мальные связи ме жду рус ски ми эми гран та ми и 
юго слав ской и серб ской по ли ти че ской и культур ной эли та ми ба зи ро ва лись 
на общно сти ми ро воз зре ния: но стальги че ская любовь к Рос сии, пре дан ность 
пра во сла вию, общее кон сер ва тив ное ми ро во сприяти е, отри ца тельное от но-
ше ние к ком му ни сти че ским идеям.32 Чув ство бла го дар но сти за рос сийску ю 
по мощь в годы Пер вой ми ро вой войны испытыва ли как пред ста ви те ли вла-
сти, так и серб ский на род. Го су дар ствен ная под дер жка эми гран там не была 
бы во змо жной без со действия со сто роны обычных людей. Не смо тря на то, 
что на се ленные сер ба ми тер ри то рии мно го по стра да ли во время Ве ли кой 
войны, сербы все-та ки те пло встре ча ли рус ских. Рус ские спе ци а листы и ин-
тел лек ту алы оказыва ли по мощь ра зо рен ной стра не. При чем речь шла о до 
тех пор бес пре це дент ной по мощи. И го су дар ство, и общество хо ро шо это 
по ни ма ли. В этом смысле ва жную роль сыгра ли и культурные связи, ко торые 
фор ми ро ва лись на протяже нии не скольки х ве ков, и укреплялись по добными  
действиями. Да же во время Пер вой и Вто рой ми ровых войн, ког да со труд ни-

 31 Е. А. Алек сан дров, Рус ские в Се вер ной Аме ри ке..., 339-340.
 32 Алек сеј Ти мо фе јев, Ру си и Дру ги свет ски рат у Ју го сла ви ји: Ути цај СССР-а и ру ских 

еми гра на та на до га ђа је у Ју го сла ви ји 1941-1945, Бе о град 2010, 26-27.
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че ства ме жду на ро да ми по всей Евро пе прерыва лись, культурные связи ме-
жду сер ба ми и рус ски ми со храняли сь. Ста ло из вест но, что во мно гом культу-
ра выше по ли ти ки. Она раз ви ва ется вне за ви си мо сти от иде о ло гии правящих 
струк тур и имен но в этом ключе сле ду ет рас сма три вать рус ское за ру бежье 
в Ко ро лев стве СХС/Юго сла вия, а так же личные и се мейные ис то рии. Они 
по слу жат бо лее чет ко му по ни ма нию культуры од ной этни че ской группы в 
опре де ленный пе ри од.33

Се мейные ар хивы в этом слу чае связывают разные аспекты культуры. 
Ми кро - и ма кро у ров ни не про ти во по ложны друг дру гу – они являются 
частью од ной и той же си стемы цен но стей. Они в опре де лен ной сте пе ни 
иллюстри руют общественные и культурные об стояте льства. Не смо тря на то, 
что в исто ри о гра фии рус ской эми гра ции вни ма ние уделяется не только по-
ли ти че ским и эко но ми че ским во про сам, а так же культур ном влиянию, на до 
все-та ки изу чать ис то рии от дельных лиц или групп (на при мер се мей). На 
этих при ме рах мо жно из у чить влияние рус ских эми гран тов в Ко ро лев стве 
Юго сла вия и их пов се днев ную жизнь в стра не. Слу чай семьи Ми кла шев ских 
не является единым, имен но по то му, что ка ждая из тысяч рус ских се мей, 
прибывших в Ко ро лев ство СХС, вне сла соб ственный вклад в го су дар ство и 
общество. Та ким обра зом се мейный ар хив Ми кла шев ских по зво лит ис сле-
до ва телям в Ар хи ве Юго сла вия из у чить ис то рию рус ской эми гра ции в Ко-
ро лев стве сер бов, хор ва тов и сло вен цев / Юго сла вии в пе ри од ме жду двумя 
ми ровыми  война ми. 
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