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Заоставштина породице Миклашевски
као прилог проучавању грађе о руској
емиграцији у Краљевини Срба Хрвата
и Словенаца/Југославији између два
светска рата
АПСТРАКТУМ: Породичне заоставштине представљају важно
средство сазнања животних прилика одређене групе људи на микро нивоу, али и макро нивоу културе, тј. одређенe слике друштвеног и културног контекста у коме се та група налазила. Рад у општим цртама представља заоставштину породице Миклашевски, избегле након Октобарске револуције 1917. године из Руске
империје на територију данашње Србије, заједно са хиљадама
других породица. Ови материјали могу послужити будућим истраживачима у Архиву Југославије као прилог проучавању грађе
о руској емиграцији у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији, у периоду између два светска рата, од 1918. до 1941.
године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Породична заоставштина, породица Миклашевски, руска емиграција, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца/
Југославија, међуратни период
Општи подаци о руској емиграцији
у Краљевини СХС/Југославији у међуратном периоду
Долазак одређеног броја људи из Руске Империје у Краљевину Срба,
Хрвата и Словенаца (касније Краљевину Југославију) након Октобарске револуције 1917. године, представљао је у много чему повољну емиграцију по
тадашњу заједничку државу Јужних Словена. Континуитет културног живота, свакодневних навика, али и политичких, религијских и образовних институција једне заједнице, чији је број припадника процењиван на 30–40.000
у периоду од 1919. до 1924. године, сведочио је о културном, економском и
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општем доприносу једном друштву у једном времену. Само у главном граду,
Београду, било је око десет хиљада руских емиграната, што значи да је на
тадашњих 100.000 становника, у просеку, свака десета особа говорила руски
језик. Руски досељеници били су у великој мери прихваћени и њихове институције наставиле су да функционишу, по својим правилима и програмима.
Узвраћање дела руског народа новој земљи домаћину вишеструко се одразило на скоро све аспекте живота у држави.1 Док су козачке породице населиле
рурална подручја, остали емигранти су били у урбаним подручјима, као што
су Београд, Нови Сад, Панчево, Бела Црква, Зрењанин, Нови Бечеј, Краљево,
Ниш, Скопље, Охрид, Сарајево, Бања Лука, Требиње, Мостар, Загреб, Љубљана, Дубровник, Херцег Нови, Тиват, Будва итд. Оно што се дешавало на
том макро нивоу може се боље разумети уколико се пружи увид у микро ниво, а то су личне приче, породично наслеђе и елементи материјалне културе
у виду различитих фотографија, докумената и других сличних материјала.
Тако је у Архиву Југославије похрањена грађа везана за руску емиграцију, на
основу које су организоване и поједине изложбе, писани научни прилози и
прикази, те снимани документарни филмови.2
Породичне заоставштине представљају важно средство сазнања животних прилика одређене групе људи на микро нивоу, али и макро нивоу културе, тј. одређене слике друштвеног и културног контекста у коме се та група
налазила. Рад у општим цртама представља заоставштину породице Миклашевски, избегле након Октобарске револуције 1917. године из Руске Империје на територију данашње Србије. Ови материјали могу послужити будућим
истраживачима у Архиву Југославије као прилог проучавању грађе о руској
емиграцији у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији у периоду
између два светска рата, од 1918. до 1941. године. Српско-руске културне

1
2

Мирослав Јовановић, Срби и Руси 12–21. век (Историја односа), Београд 2012, 176
(даље: М. Јовановић, Срби и Руси 12-21. век...).
Ђурђија Боровњак, „Прилози проучавању опуса архитекте Василија Михајловича Андросова”, Архив: часопис Архива Југославије 1–2, Београд 2014, 207–219; Комнен Пијевац, „Изложба ’Руска емиграција у Југославији у документима Архива Југославије и
Државног архива Руске Федерације 1920–1939’”, Архив: часопис Архива Србије и Црне
Горе 1–2, Београд 2003, 197–198; Драгомир Бонцић, приказ: „Руски лекари у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији, Биографски речник и анкете (1918–1946)”,
Михил Горинов мл., Марина Сорокина, Нада Петровић, Милан Медаковић, Ранка Рађеновић, Београд–Москва 2012, Архив: часопис Архива Југославије 1–2, Београд 2013,
268–270; Ранка Рађеновић, Извештај са међународне научно-просветне конференције
„1917. година у историји и судбини руске дијаспоре”, Архив: часопис Архива Југославије 1-2, Београд 2017, 300–301; Ранка Рађеновић, Извештај са „Српске недеље” у Дому
руске дијаспоре „Александар Солжењицин”, Москва, Руска Федерација, 1–6. октобар
2018. године, Архив: часопис Архива Југославије 1–2, Београд 2018, 210–211.
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везе кроз историју представљају посебну тему,3 а важна тачка у оквиру тог
корпуса јесте збир личних и породичних прича оних који су живели далеко
од своје отаџбине, настављајући да одржавају културну традицију предака у
једном културно сличном окружењу.
Културни, економски и општи допринос
руске емиграције југословенском друштву и држави
Када говоримо о културном, економском и општем доприносу руске
емиграције југословенском друштву и држави, треба рећи да је за ту појаву
основа била, поред династичких веза и класно-политичких разлога, духовна
повезаност, традиција и религија. Многе сфере функционисања Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца/Југославије биле су под утицајем руских исељеника,4 а у овом делу рада биће поменуте само неке од њих. Преко осамдесет
одсто становништва Краљевине Србије било је рурално 1910. године. Након Првог светског рата пољопривредно земљиште, намењено урбанизацији,
своју пренамену доживљава уз помоћ руских урбаниста, инжењера, архитеката итд. Ипак, пољопривреда је остала главни стратегијски ресурс државе, те је у том смислу основан Пољопривредни факултет у Земуну 1919, од
стране Николаја Васиљева и других његових колега. Николај Краснов био
је архитекта који постаје кључна фигура урбаног и архитектонског развоја
Београда. Његова ремек-дела јесу садашња Зграда Владе Републике Србије,
Народна скупштина, Министарство спољних послова, Министарство финансија, Архив Србије, као и многе друге грађевине које данас обликују урбани
идентитет главног града Републике Србије. Државни хидроенергетски систем
створен је од стране руских грађевинаца Владимира Горјачковског и Игора
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4

Горан Милорадовић, „Културне везе јаче од политичких: Срби и Руси 1917–1945. Године”, Москва – Сербия, Белград – Россия, Сборник документов и материалов, Том 4
/ Русско-сербские отношения. 1917–1945 гг. Москва – Србиjа, Београд – Русиjа, Документа и материjали, Том 4 / Руско-српски односи. 1917–1945. Москва–Београд 2017,
54–71 (даље Г. Милорадовић, „Културне везе јаче од политичких...”); Остоја Ђурић,
Руска литерарна Србија 1920–1941. Писци, кружоци, издања, Горњи Милановац – Београд 1992 (даље: О. Ђурић, Руска литерарна Србија...); Драгана Радојичић, „Верски,
друштвени и културни аспекти руских миграција у Боку Которску. Руско гробље и духовно заједништво”, Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)
рационалног и vice versa, Зборник радова Етнографског института САНУ 30, Београд
2014, 129–141; Мирослав Јовановић, „У сенци гаса и политике: културни и духовни
контакти, везе и сарадња Србије и Русије”, Зборник радова „Односи Србије и Русије
на почетку XXI века” (приредио Жарко Петровић), Београд 2010, 183–192.
Ljubodrag Dimić, „Ruska emigracija u kultunom životu građanske Jugoslavije“, Istorija 20.
veka: časopis Instituta za savremenu istoriju VIII, 1–2, Begrad 1990, 7–38 (даље: Lj. Dimić,
Ruska emigracija...).
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Лашкова. Њихов највећи пројекат био је систем канала Дунав–Тиса–Дунав.5
Руски спортисти били су окупљени око Соколског покрета. Њихов физички,
морални и интелектуални тренинг и идејe о панславизму ширили су јак осећај колективитета. Део београдског Новог гробља, Руски некропољ, сведочи
о преко 3000 Руса који су обликовали културу у међуратном периоду. Руски
утицај у војсци био је двоструко вредан. Док је обука војника Краљевине долазила од обучених официра и професора са царских војних академија, путеви, мостови, канали и други инфраструктурни пројекти били су изграђени од
стране руских војних инжињераца, такође пристиглих након револуције. Они
су били колективно запослени на уговорној служби у Министарству грађевина и такође били ангажовани и у пограничној служби.6
Пример две кључне руске институције које су наставиле да раде неометано према својим правилима и са својим особљем показује да су исте биле
подржане од стране званичних краљевских институција у својој новој отаџбини. Синод Руске православне заграничне цркве (руски: Ру́сская Правосла́вная Це́ рковь Заграни́цей), под вођством митрополита Антонија Храповицког,
налазио се у Сремским Краловцима почев од 1921. године. Руски генерал и
барон Петар Николајевич Врангел био је на челу Штаба Руске армије у истом
граду.7 Ту је 1924. године основан Савез руских војника, познатији као Руски
општевојни савез (руски: Русский Обще-Воинский Союз), организација која
је окупљала све оне који су се противили бољшевичком режиму.8
Несумњиво је да у земљи која је претежно била у неповољном демографском и економском полжају долазак руских избеглица значио много, поготово што је већина њих чинила тзв. радну интелигенцију. Држава је била
решена да тим људима пружи основне услове за рад и стварање, а тако надокнади свој недостатак висококвалификованог кадра, услед претходних рато-

5
6
7
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Никита Бондарјов, „Русија и Руси у Србији (III)”, Инфопорт, http://infoport.co/русијаи-руси-у-србији-iii/ (приступ 26. 5. 2019); Lj. Dimić, Ruska emigracija..., 20–23.
М. Јовановић, Срби и Руси 12–21. век..., 176–177.
Исто, 176. Више информација о самом правном и територијалном положају Руске православне заграничне цркве у оквиру Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца може се пронаћи на другом месту. Алексеј Тимофејев, „Српско-руски друштвено-политички односи у раздобљу националне трагедије. 1917–1945”, Москва – Сербия, Белград – Россия,
Сборник документов и материалов, Том 4 / Русско-сербские отношения. 1917–1945
гг. Москва – Србиjа, Београд – Русиjа, Документа и материjали, Том 4 / Руско-српски
односи 1917–1945. Москва–Београд 2017, 42–43 (даље: А. Тимофејев, „Српско-руски
друштвено-политички односи...”).
А. Тимофејев, „Српско-руски друштвено-политички односи...”, 41; Драган Петровић,
Југословенска политичка јавност и СССР 1921–1941, Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 308 (даље: Д. Петровић, Југословенска политичка јавност и СССР...).
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ва.9 Просветни допринос руских емиграната био је, у најмању руку, значајан
у ратом опустошеној земљи, као што је то била Краљевина СХС/Југославија.
Сваки десети руски емигрант био је високо образован (13%), а већина њих
имала је средњошколско образовање (62%).10 Скоро четвртина свих тадањших професора у Краљевини потицала је из Русије. Међу руским емигрантима било је само три одсто неписменог становништва. Њих двадесет осам
били су управници различитих факултетских катедри широм државе. Током
балканских ратова и Првог светског рата Србија је изгубила сто четрдесет
седам доктора. Након Октобарске револуције у Краљевину СХС пристиже
четири стотине четрдесет руских доктора,11 као и шеснаест професора медицине, међу којима је и Александар Игњатовски, оснивач Медицинског факултета у Београду. Треба споменути и остале образовне институције, као
што су Византолошки институт САНУ, основан од стране руског историчара
Георгија Острогорског. Владимир Фармаковски био је машински инжењер,
управник Машинског института САНУ, данашњег Института техничких наука САНУ. Руски научници били су део Руског научног института, основаног
у Београду 1928. године, који је био смештен првих пет година у згради Српске краљевске академије, а потом, од 1933, у згради Руског дома у Београду.
Постојало је мноштво других професора, научника и осталих учених људи
који су својим радом помагали тадашњу науку у Краљевини,12 али то свакако
превазилази оквире овог рада.
Држава је такође помагала различита просветна и културна удружења,
црквене хорове, оркестре итд.13 Јуриј Усаковски био је први фотограф најстаријег дневног листа у Србији, Политике, док су многе друге његове колеге
бележили пејзаже, традиционалну културу тадашњег народа и правиле снимке из авиона. Степан Колесникоф, сликар реалиста из јужног дела Русије, био
је прихваћен као неко ко ће водити бројне рестаурације слика и фресака широм државе. Настанак балета у Србији повезан је са руском емиграцијом, где
је важно споменути Јелену Пољакову као прву балерину, кореографа и педа-

9

10

11
12
13

Милица Црнојевић, „Враћање дуга. Руске избелгице у Краљевини СХС/Југославији:
библиографија радова 1920–1944: покушај реконструкције”, Гласник Народне библиотеке Србије 1, Београд 2005, 549–551 (даље: М. Црнојевић, „Враћање дуга. Руске
избеглице у Краљевини СХС/Југославији...“).
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гога на првој балетској школи у Београду.14 Настанак опере и оперете такође
се везује за руске уметнике, док су руски музичари организовали концерте и
публику упознавали са шлагерима и другим облицима популарне музике.15
Ови општи подаци илуструју стање у коме је руска емиграција на културном, економском и општем плану помагала државу и друштво у коме се
нашла. Међутим, на овом месту не могу се набројити све научне, образовне и
друге просветне установе, већ само неке од њих, како би се илустровала ситуација по питању тог дела руског утицаја. У следећа два поглавља овог рада
биће дат кратак осврт на две руске институције у области културе и образовања, нарочито из угла две личности чија је заоставштина данас доступна у Архиву Југославије. У питању су Олег Миклашевски и Нона Белавина, касније
његова супруга. Њихов син, Игор Миклашевски, који данас живи у Њујорку, у
Сједињеним Америчким Државама, одлучио је да, након две изложбе одржане
у Њујорку и Београду, наслеђе својих родитеља завешта као архивски материјал, за будућа поколења која ће истраживати културни живот руске емиграције
у Краљевини СХС/Југославији. Осим грађе везане за породицу Миклашевски, каталози са наведених изложби такође су део архивске збирке.
Руско драмско позориште за народ у Београду и Олег Миклашевски
Везано за позориште и филм, руски експерти помагали су својим српским колегама да буду стручнији у својој области. Руска глумица Наталија
Ердели била је једна од њих, као и Михаил Ивањиков, камерман. Александар
Герасимов је у оквиру филмске секције Хигијенског завода у Загребу зачео
тонски филм и конструисао прву звучну камеру 1932. године. Познати позориштни редитељ Јуриј Ракитин радио је у Народном позоришту у Београду,
док je његова супруга Јулија Шацка-Ракитина водила драмску трупу „Театар
руске драме (Руска драмска студија)”. Рускo драмско позориште за народ (руски: Русский общедоступный драматический театр) налазило се у Руском
дому у Београду, а било је вођено од стране Александра Черепова до његовог
одласка из Београда, па потом од стране Олега Миклашевског.16 Основано је
1933. и давало је представе све до немачке окупације 1941. године, остварујући приход од продаје карата, уз бројно особље у то време (преко тридесет
чланова). Тадашња омладина у Београду је тако могла да се упозна са класицима руске књижевности у драмском извођењу, јер за то раније није имала
14
15
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Ksenija Šukuljević-Marković, „Utemeljivač srpske baletske umetnosti”, Orchestra, časopis
za umetničku igru 24/25, Beograd 2003, 34–35.
Ivana Vesić, „The role of Russian emigrants in the rise of popular culture and music in Belgrade between two world wars”, Beyond East and West Divide: Balkan music and its poles of
attraction, Belgrade 2015, 101–115.
О Ћурић, Руска литерарна Србија..., 39–42; 91; 123.
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прилику. Док је Черепов сматрао да је та културно-просветна дужност позоришта најважнија, власница друге поменуте позоришне трупе, Јулија Ракитин, говорила је да драмски уметници треба да приказују догађаје повезане
са земљом из које потичу, дакле, оно што су стварали совјетски аутори.17
Руски писци и новинари били су окупљени око Савеза руских писаца
и новинара, основаног 1925. године, чије је седиште било касније у Руском
дому. Савез је организовао различите тематске вечери, читања поезије, концерте и изложбе, представљане тадашњој београдској публици. Осим руске
штампе и књижевности у емиграцији, постојао је и значајан фонд књига у
јавним и приватним колекцијама, нарочито у Београду, где је крајем двадесетих година прошлог века постојало нешто више од 200.000 наслова. Примера
ради, Народна библиотека Србије у то време имала је приближно исти број
књига.18 Осим поменутог савеза, у Београду је деловало још и пет књижевних
кружока.19 Треба напоменути и то да је Руски дом најстарији културни центар
у Београду, основан од стране друге етничке групе и финансиран од стране
државе, а изграђен 1933. године. Током организовања изложбе материјала породице Миклашевски и других манифестација, Руски дом прославио је осамдесет пет година постојања. Већ је напоменуто да је руско позориште у њему
имало своје седиште, а почев од 1921. године мноштво руских позоришних
трупа извело је у периоду од наредних двадесет пет година преко четиристо представа, док су руска драмска удружења настојала да обезбеде положај
драмских уметника у друштву.20
Један од тих делатника био је и Олег Петрович Миклашевски, рођен
у Јалти (Крим) 1900. године. Усмена казивања његовог сина Игора везана за
породично порекло наводе да се писана сведочанства о њиховим прецима
јављају уназад до 1650. године, мада постоји мишљење да је сâма породица
старија од тог периода, иако за то нема писаних доказа. Породица је у сродству са породицама Гагарин и Бобрински, а има козачко порекло са простора
данашње Украјине, односно њени чланови били су официри у оквиру коњичке гарде Руске империје. Олег Миклашевски дошао је најпре у Турску 1920.
године, а затим у Краљевину СХС/Југославију. Његов син Игор наводи да му
је отац био „немирног духа“, те да због тога неки од догађаја у његовом животу не могу бити детаљније сагледани, као што је боравак у Турској са другим
17

18
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Vladimir Kolarić, „Filmska delatnost ruskih emigranata u Beogradu i jugoslovenskim zemljama u prvoj polovini XX veka“, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 13–14,
Beograd 2008, 189.
Исто, 36–38; Д. Петровић, Југословенска политичка јавност и СССР..., 311.
М. Црнојевић, „Враћање дуга. Руске избеглице у Краљевини СХС/Југославији...”,
552.
Алексей Арсеньев, „Русские театральные труппы в Белградe”, Сеница, http://www.senica.ru/serbia/facts/history/russkie-teatralnye-truppy-v-belgrade (приступ 25. 11. 2019).

Богдан Д. Дражета, Заоставшина породице Миклашевски као прилог...

107

руским емигрантима, пре доласка у Југославију. Оно што се може рећи за тај
период његовог живота јесте да је био члан оркестра састављеног од људи из
његове земље, које је упознао и са којима је свирао и деловао на подручју Истанбула. Одатле је дошао у Београд 1929. године, где је почео да ради као глумац и редитељ у наведеном руском позоришту у Руском дому (Руско драмско
позориште за народ), на различитим представама, комедијама, мјузиклима,
балетима и сл. У оквиру збирке породице Миклашевски у Архиву Југославије налазе се сачувани репертоари и најаве драмских дела у којима је Олег учестововао, међу којима су Трговачки дом, Сензација, Странци, Непријатељи
итд. Ова личност бавила се и компоновањем музике за драмска дела и извођења танго плеса, а нека од сачуваних нота у оквиру збирке Архива Југославије
су „Последњи пут”, „Твоје плаве очи”, „Маестро, ви свирате красно”, „Весна” (текст написала Нона Белавина, Олегова супруга) итд. О драмском раду
у Руском дому током тридесетих година прошлог века писао је и сâм Олег у
посебном новинском чланку, наводећи да је руско позориште, будући богато
репертоаром (позориште, балети, опере, оперете) и кадром, у то доба „заиста
било средиште руске културе”.21 Тај чланак се такође налази у овој архивској
збирци, каи и лична документа Миклашевског, фотографије и разгледнице
са његовим драмским изведбама, као и други материјали. Државна комисија за руске избеглице именује Олега Миклашевског за управника позоришта
крајем тридесетих година, које накратко стаје са радом током нацистичког
заузимања Београда 1941, али наставља под називом Руски театар Удружења сценских радника (руски: Русский театр Общества русских сценических
деятелей), све до 1944. године.22 Друштво руских сценских уметника (руски: Общество русских сценических деятелей), коју је предводио поменути
Александар Черепов,23 Олег је преименовао, као његов наследник, у Удружење чланова руских позоришта у Србији (руски: Общество русскихъ сценическихъ дѣятелей въ Сербiи) 1941.24 Свој рад Миклашевски је окончао 1944,
када са Ноном Белавином емигрира најпре у Немачку (део који касније потпада под америчку окупациону зону), где су се њих двоје венчали, а потом им
се родио син Игор 1946. године. У Сједињене Америчке Државе емигрирају
1949, где је Олег наставио да се бави позоришним и музичким активностима.
Умро је у Њујорку 1992. године.25
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Маријански донски
девојачки институт у Белој Цркви и Нона Белавина
Образовни систем царске Русије наставио је да функционише по свом
програму и са својим особљем, што је био гарант за очување система вредности једног простора и времена, тј. руске културе. То је практично значило
да ће они који буду похађали ту школу моћи даље да очувају свој културни
идентитет, како би га пренели даље на будуће генерације. Власти Краљевине су омогућиле рад више од седмдесет руских основних и средњих школа
и школских група.26 Циљ гајења традиционализма у руским школама био је
изнедирити групе појединаца који ће наставити да одржавају дореволуционарни поредак и вредности у својој новој отаџбини. Настава се изводила под
надзором државних просветних власти, али и још једног тела, чије је постојање показивало да је образовни систем уживао одређени степен аутономије. У
питању је Школски савет руских школа при Државној комисији за избеглице.
To значи да је, осим тзв. „националне групе предмета” (српско-хрватско-словеначки језик, историја и географија Краљевине), настава била одржавана на
руском језику, а користили су се руски уџбеници. У Белој Цркви, Новом Бечеју, Билећи (касније Горажду) и Сарајеву били су смештени кадетски корпуси
и девојачки институти. Овај посебан тип средњих школа радио је под надзором Државне комисије за руске избеглице, трајао је осам година, док је званични руководилац био руски војни аташе Виктор Алексејевич Артамонов.
Поједини руски научници су сматрали да ове образовне институције треба да
постану „обичне руске школе“, јер су „застареле” због гајења традиције идеалозиване прошлости, духа касте, строгости, архаизма и начина васпитања
супротног материјалној оскудици присутној међу руским емигрантима.27
Међутим, власти Краљевине СХС/Југославије су омогућиле рад ових
школа, увидевши не само културне већ и политичке разлоге за такво стање, како би себи обезбедиле „симпатизере и заштитнике тек извојеване независности, гаранте свог опстанка“. Кадетски корпуси као „средња војна
училишта” и девојачки институти, „женске средње школе са интернатским
смештајем”, наставили су да раде према свом плану и програму, са свим наставним и помоћним особљем. Како наводи Алексеј Арсењев, финансирање
ових установа вршено је од стране „Земгора”, руске окружне и градске самоуправе, основане у доба Првог светског рата, као и енглеских и француских добротворних организација и Међународног Црвеног крста. Касније је
финансирање у потпуности преузела Државна комисија за заштиту интереса
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руских избеглица у Краљевини СХС/Југославији.28 Једна од тих школа јесте
Донски маријански девојачки институт у Белој Цркви, у коме је у периоду од
1920. до 1941. године образовање стекло око шестсто девојака. Основан је у
Новочеркаску у XVIII веку, а евауисан преко Јекатеринодара (Краснодара) у
Новоросијск. Потом је пресељен у Варну, одакле преко Софије и Београда
долази у Белу Цркву. У центру ове вароши добијена је зграда за институт,
тачније за интернат, док се настава одвијала у згради Државне гимназије.29
Концерти, представе, балетске представе и вечери поезије били су само део
културног живота наведене руске школе, дељеног са другим становницима
Беле Цркве.
Међу ученицама Донског института у Белој Цркви је и Нона Сергејевна Белавина (удата Миклашевски), рођена 1915. године у Јевпаторији (Крим).
Као мала девојчица долази са породицом након Октобарске револуције најпре
у Турску 1920. године, а потом, 1922. године, у Краљевину СХС/Југославију.
Њен отац Сергије био је свештеник у Крепољину (село у околини Жагубице), док је мајка Јелисавета била домаћица. Сва њихова лична документа су
део збирке породице Миклашевски, похрањене у Архиву Југославије. Након
завршеног Донског института у Белој Цркви одлази у Београд, где завршава
Правни факултет, после кога почиње да ради у Окружном суду у Жагубици.
Део документације у оквиру наведене збирке садржи такође фотографије и
разгледнице из периода Нониног школовања у Белој Цркви. Према речима
њеног сина Игора, мајка је имала и дозволу за управљање ватреним оружјем
коју је добила по службеној дужности, будући да је радила на истрагама криминалних случајева, што је одраз њене „постојаности, много пута исказане
током каснијег дела живота”. Иако је радила у оквиру правног система, Нона
Белавина се одувек интересовала за књижевност и уметност, и то поезију и
драматургију. Из Жагубице долази у Београд и одлази на аудицију у руском
позоришту, где убрзо постаје глумица, те асистенткиња редитеља Игора Миклашевског, за кога се касније удаје у Немачкој.30 Током живота у Југославији почела је да пише песме и приче на руском и српском језику, радећи и
преводе одређених књижевних дела. У Немачкој су јој, према наводима из
личне документације, штампане песме у периодичним публикацијам Јава и
збиља и Преглед. Свој даљи литерарни рад наставила је објављујући песме у
часописима, као што су Мостови, Савременик и Препород, а међу посебним
збиркама песама које је објавила могу се издвојити Плави свет, Земаљска
срећа, Потврда, Вратити се у Русију песмама, Тада смо живели на другој
28
29
30

Алексеј Арсењев, Самовари у равници: руска емиграција у Војводини, Нови Сад – Футог 2011, 214–215 (даље: А. Арсењев, Самовари у равници...).
А. Арсењев, Самовари у равници..., 221–222.
О Ћурић, Руска литерарна Србија..., 42.
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планети итд.31 Стваралаштво Ноне Белавине није било присутно само у Америци већ и у Канади, Француској и Русији, бивајући признато у међународним оквирима. Томе у прилог иде податак да је њено име увршћено у једну од
енциклопедија са Универзитета у Кембриџу, посвећену књижевним ауторима
на светском нивоу. Њена песма „Београд”, написана 1977. године у Њујорку,
евоцира сећања на младост у престоници тадашње Краљевине СХС/Југославије између два светска рата, чиме се исказују носталгија, бол и сета. Песма
је такође део архивске збирке породице Миклашевски, као и прича под насловом „Сусрет са детињством”. Осим бављења поезијом, Нона Белавина је
завршила курс за цртача и бавила се тиме до пензионисања. Обављала је такође добротворни рад у оквиру руске емиграције и била председавајућа удружења које је окупљало бивше ђаке Донског институа из Беле Цркве у САД.
Током 1980. године постала је члан Академије „Леонардо да Винчи” у Риму.
Умрла је у Њујорку 2004. године.
Закључак
Помоћ Срба и других становника Краљевине СХС/Југославије Русима
и другим емигрантима из Руске империје сложена је историјска појава чије
истраживање захтева сагледавање целокупног тадашњег друштвенополитичког контекста. Друштвени статус руских емиграната био је одређен и њиховим „веома јаким неформалним унутрашњим везама”. Поред носталгичне
љубави према Русији и оданости православљу, општи конзервативни (не толико традиционалистички) погледи и негативан однос према комунизму били су део тих друштвених веза руске емиграције и владајуће југословенске и
српске политичке и културне елите.32 Осим помоћи Русима од стране државних власти, постојао је осећај дуга међу српским народом за помоћ коју је
Русија пружила током Првог светског рата. Институционално „прихватање”
не би било толико успешно да није постојала подршка „одоздо”. Земље на којима је живео српски народ биле су девастиране након Великог рата, а Срби
су поред тога дочекивали Русе. Руски експерти и интелектуалци помагали су
уништену државу на до тада невиђени начин, што су и држава и народ препознали. Други разлози треба да се траже и у културним везама, формираним и
обликованим током историје, које су овим дејствима само још више ојачале.
Чак су и током Првог и Другог светског рата, када се многе сарадње у Европи
прекидају, културне везе између Срба и Руса опстале и остале. Показало се
да култура умногоме надилази политику и опстаје независно од владајућих
идеолошких струкутра, због чега помоћу ње боље можемо да разумемо не
31
32

Е. А. Александров, Русские в Северной Америке..., 339–340.
Алексеј Тимофејев, Руси и Други светски рат у Југославији: Утицај СССР-а и руских
емиграната на догађаје у Југославији 1941–1945, Београд 2010, 26–27.

Богдан Д. Дражета, Заоставшина породице Миклашевски као прилог...

111

само руске емигранте у читавој Краљевини СХС/Југославији, већ и појединце, њихове личне и породичне приче. Збир тих прича доприноси потпунијем
разумевању културе једне групе у одређеном времену и простору.33
Породична заоставштина, у овом случају, повезује микро и макро перспективу културе. Ова два аспекта културе нису супротстављена, већ представљају две стране истог новчића, истог система вредности. Тако се стиче
и шира слика о друштвеном и културном контексту у коме се једна група
налазила. Иако је фокус литературе о руској емиграцији не само на политичким и економским факторима, већ и на њеном културном утицају на општем
нивоу, потребно је вратити се на појединачни ниво или пак ниво мање групе,
као што је породица. Тако се поново може истражити и боље осветлити утицај руских емиграната и њихов свакодневни живот у југословенској краљевини. Случај породице Миклашевски није јединствен, управо због тога што
су постојале и хиљаде других руских породица, од којих је свака имала свој
сопствени допринос тадашњој држави и друштву. На тај начин, материјали
породице Миклашевски могу послужити будућим истраживачима у Архиву
Југославије као прилог проучавању грађе о руској емиграцији у Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији у периоду између два светска рата, од
1918. до 1941. године.
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Bogdan D. Dražeta
The Memorabilia of Miklashewsky Family as a Contribution to the study of material
on Russian Emigration in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia
between Two World Wars
Summary
Family memomrabilia are an important tool of learning about the life circumstances
of a particular group of people at the micro level, as well as at the macro level of culture,
ie. a speciﬁc picture of the social and cultural context in which the group was located. The
paper in general represents the memorabilia of Miklashewsky Family who ﬂed after the
October Revolution in 1917 from the Russian Empire to the territory of present-day Serbia,
along with thousands of other families. It is estimated that between 1919 and 1924, some
30-40,000 Russian refugees settled the common state of the South Slavs at that time – the
Kingdom of Serbs Croats and Slovenes/Yugoslavia. Their cultural, economic and any other contribution in general was signiﬁcant for the Yugoslav state and society, where they
where guaranteed continity of cultural life, everyday habits, but also political, religious and
educational institutions. Some of this general information is given within ﬁrst section of
the text, while the emphasis is placed on culture (theatre) and education (one of the Russian high schools – the girls’ institute) in the second part of the article. The contribution
in these areas is shown through the life stories of two emigrants, Oleg Miklashewsky and
Nonna Belavina, and represents one of the many episodes in which the refugee population
from the Russian Empire lived, worked and created in Yugoslav kingdom. Actor and producer Oleg Petrovich Miklashewsky was one of the directors of the Russian Drama Theater
for the People, according to him, one of the “centers of Russian culture” whose activities
enriched Belgrade’s cultural life at that time. In addition, he played in an orchestra made
of Russian Émigrés in Istanbul and later composed music for dramatic works and Tango
dance performances during his life in Belgrade. Lawyer and poet Nonna Sergeevna Belavina graduated from the Marinskoy Donskoy Girl’s Institute in Bela Crkva, a special type
of high school that included Cadet Corps. These educational institutions have cultivated
traditionalism with other Russian schools in the Kingdom to foster groups of individuals
who will continue to maintain a pre-revolutionary order and values in their new homeland.
Oleg’s and Nona’s son, Igor Miklashewsky, who now lives in New York, United States,
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has decided after two exhibitions held in New York and Belgrade, to preserve his parents’
heritage as archival material for future generations to explore the cultural life of Russian
Emigration in Kingdom of SCS/Yugoslavia. In addition to materials related to Miklashevsky family, catalogs from these exhibitions are also part of the archival collection,
which includes photographs, personal documents, postcards, musical compositions, announcements of dramatic works, newspaper articles, poems and other materials. Their role
is to serve future researchers in the Archives of Yugoslavia, as a contribution to the study
of material on Russian emigration in the Kingdom of SCS/Yugoslavia, between two world
wars from 1918 to 1941. Further attention to this interwar epoch of Serbo-Russian cultural
ties through history can be achieved by exploring similar family memorabilia, micro level
of culture, for a better understanding of macro level, ie. speciﬁc picture of the social and
cultural context in which the group was located.
Богдан Д. Дражета
Семейный архив Миклашевских: К исследованию материалов по истории русской
эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев/Югославии в период между
двумя мировыми войнами
Резюме
Семейное наследие является важным средством познания жизненных обстоятельств определенной группы людей на микроуровне, но также и на макроуровне культуры, т.е. конкретной картины социального и культурного контекста, в котором оказалась группа. В целом произведение представляет собой наследие семьи
Миклашевских, бежавших после Октябрьской революции 1917 года из Российской
империи на территорию сегодняшней Сербии вместе с тысячами других семей. Подсчитано, что в период с 1919 по 1924 год около 30-40 000 русских беженцев поселились в тогдашнем общем государстве южных славян - Королевстве сербов, хорватов
и словенцев / Югославии. Их культурный, экономический и любой другой вклад в
целом важен для югославского государства и общества, где им гарантирована непрерывность культурной жизни, повседневных привычек, а также политических,
религиозных и образовательных учреждений. Некоторые из этих общих данных
приведены в первой части текста, а во второй части статьи акцент делается на области культуры (драматическое искусство) и образования (одна из российских средних школ - женский институт). Вклад в эти области показан в историях жизни двух
эмигрантов, Олега Миклашевского и Ноны Белавиной, и представляет собой один
из многочисленных эпизодов, в которых беженцы из Российской империи жили,
работали и творили в Югославском королевстве. Актер и режиссер Олег Петрович
Миклашевский был одним из руководителей Русского драматического театра для
народа, по его словам, одного из «центров русской культуры», деятельность которого обогатила тогдашнюю культурную жизнь Белграда. Кроме того, он играл в оркестре, состоящем из русских эмигрантов в Стамбуле, а позже сочинял музыку для
спектаклей и представлений танго во время своей жизни в Белграде. Юрист и поэт
Нона Сергеевна Белавина окончила женский Мариинский Донский институт в Белой Цркве, специальную гимназию, в которую входили и кадетские корпусы. Эти
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учебные заведения, наряду с другими русскими школами в Королевстве, взращивали
традиционализм, чтобы создать группы людей, которые будут продолжать поддерживать дореволюционный порядок и ценности на своей новой родине. Сын Олега
и Ноны, Игорь Миклашевский, который сейчас живет в Нью-Йорке в США, решил,
что после двух выставок, проведенных в Нью-Йорке и Белграде, он передаст наследие своих родителей в качестве архивного материала для будущих поколений, чтобы
они могли исследовать культурную жизнь русской эмиграции в Королевстве СХС
/ Югославии. Помимо материалов, связанных с семьей Миклашевских, каталоги с
этих выставок также являются частью архивной коллекции, которая также включает фотографии, личные документы, открытки, музыкальные композиции, анонсы
спектаклей, газетные статьи, песни и другие материалы. Их роль заключается в том,
чтобы служить будущим исследователям Архива Югославии, как вклад в изучение
материалов о русской эмиграции в Королевстве СХС / Югославии в период между
двумя мировыми войнами с 1918 по 1941 год. Дальнейшее отвлечение внимания к
этой межвоенной эпохе сербско-русских культурных связей на протяжении всей истории может быть достигнуто путем исследования схожего семейного наследия, микроуровня культуры, чтобы лучше понять макроуровень, т.е. определенные образы
социального и культурного контекста, в котором оказалась группа.

