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Руска емиграција и 1917. година
у фондовима Историјског архива Београда:
учесници Фебруарске револуције у Београду*
Апстракт: У раду је на основу примарних историјских извора, односно
Картотеке житеља Београда и Земуна од 1924. до 1950. године, истражено присуство истакнутих учесника Фебруарске револуције 1917. године
у Београду. Нарочита пажња посвећена је анализи структуре података
садржаних у картонима житеља, посебно у вези с новим перспективама
у даљим истраживањима историје руске емиграције.
Кључне речи: Фебруарска револуција, 1917. година, руска емиграција,
Београд, архиви, демографија

Савремена историографска тумачења и архивска истраживања донела су
нека нова виђења, преиспитивања и тумачења револуционарних догађаја на
тлу Русије у фебруару и октобру 1917. године. Један део тих радова усмерен
је на улогу економских и политичких елита, војних структура, истакнутих
појединца, а такође се разматра значај спољнополитичких утицаја у пресудним
догађајима из фебруара–марта 1917. године: абдикација цара Николаја II, слом
Руске империје и крај династије Романов. Поред тога, запажени су огледи о
утицају промене политичког стања у Русији после Фебруарске револуције на
*
Рад јe прeдстављен на Мeђународној конфeрeнцији „1917. година у историји и судбини
рускe дијаспорe”, одржаној у Дому рускe дијаспорe „Алeксандар Солжeњицин” у Москви, од
26. до 28. октобра 2017. године.

Видети нпр: Ајрпетов, Олег Р., Генерали, либерали, предузетници: рад за фронт и револуцију (1907–1917), Београд 2005.
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руску спољну политику, али и на даљу судбину Србије. Изузетну важност за
истраживања наведених тема имају и публиковани зборници докумената и
архивске грађе.
Полазећи од назнака у литератури и секундарним изворима (штампи) о
извесном броју истакнутих учесника Фебруарске револуције који су емигрирали у Београд или имали везе с Београдом, дошли смо на идеју да потражимо
трагове о њиховом боравку у фондовима Историјског архива Београда. Тачније,
да претражимо картотеку житеља Централне пријавнице Управе града Београда, насталу од почетка двадесетих, па до краја четрдесетих година 20. века.
Истраживање је пропраћено провером расположивих информација на другим
местима, доступној литератури и у савременим базама података доступних на
интернету, које се иначе свакодневно увећавају и мењају.
Картотека житеља Београда и Земуна према фондовској припадности
представља део фонда Управа града Београда (УГБ) 1839 –1944 Историјског
архива Београда. Она обухвата време од 1924. до 1944. године (делом се односи
на време до 1950. године) и смештена је у 848 кутија картотеке (755 за Београд
и 93 за Земун). Укупан број картона износи нешто више од једног милиона и
у кутијама су сложени азбучним редом. Картони су двострано оријентисани,
Институт за новију историју Србије из Београда је током 2017. године објавио две изузетно
значајне публикације. Прва представља тематски зборник радова Србија и руска револуција 1917.
године. Нове теме и изазови (ур. Алексеј Тимофејев), у којем су заступљени истраживачи из Србије и Русије. Друго издање је студија Алексеја Тимофејева и Милана Пиљака Руска револуција
1917. у очима Краљевине Србије. Књига садржи и прилог Српска дипломатија о догађајима у
Русији 1917, где су објављена 132 сачувана извештаја из фонда Министарства иностраних дела
Краљевине Србије из Архива Србије, везана за догађаје у Русији 1917. (стр. 117–255).

Тимофејев, Aлексеј, Милорадовић, Горан, Силкин, Александр, Москва – Сербия; Белград
– Россия. Сборник документов и материалов.Том 4. Русско-сербские отношения.1917–1945 гг,
Москва, Белград, 2017.

Значајно је поменути могућност онлајн претраживања, прегледа и коришћења штампе
настале у Београдуу између два светска рата, на сајтовима Народне библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду. Поред тога, у оквиру дигиталне колекције
Народне библиотеке Србије могу се користити Српске новине, званично гласило државе Србије
током Првог светског рата, које су излазиле у Нишу (1914–1915), а зaтим и на Крфу (1916–1918).
Значајно је поменути и да су текстови у оквиру колекција доступних преко сајта Универзитетске
библиотеке потпуно претраживи уз помоћ технологије оптичког препознавања текста, што знатно
олакшава потрагу за одређеном личношћу или темом. Видети: Дигитална Народна библиотека
Србије, Новине, <http://digitalna.nb.rs/sf/NBS/novine>; Дигитална Народна библиотека Србије,
Српске Новине, <http://digitalna.nb.rs/sf/NBS/novine/srpske_novine> (август 2017); Универзитетскa
библиотекa „Светозар Марковић”, Претраживе дигитализоване историјске новине, <http://www.
unilib.rs/istorijske-novine/pretraga> (август 2017).

Захваљујући пословима на скенирању картотеке спроведеним током 2016. године познато
је да укупан број картона износи 1.026.088. Сви картони скенирани су двострано у .tif формату,
а у току је израда анотација, тј уношење података у наменски израђену базу, која би требало да
омогући претрагу података. Уносе се име, презиме, име оца, мајке и презиме мајке ако га има.
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димензија 21x19 cm и поседују идентична поља за унос података, која нису
обавезно сва попуњавана. Структуром података картони представљају непресушан резервоар за проучавање демографских својстава главног града Краљевине
СХС/Југославије/ФНРЈ у означеном времену. Подаци који су најчешће унети су:
адреса, име и презиме, занимање, држављанство, датум рођења, место рођења,
завичајна општина, срез, земља, брачно стање, вера, раније пребивалиште,
рођено име и девојачко породично име жене и рођено име деце, лични опис
страних држављана, пријаве боравка са датумом, адресом, именом станодавца,
датумом одјаве и местом одласка. Ту је и рубрика Напомена, која често садржи
додатне податке.
О тројици јунака обарања тровековне монархије дома Романова који су
вођени различитим судбинама стигли до Краљевине СХС писао је Мирослав
Јовановић: „Председник последње царске Думе Михаил Владимирович
Родзајнко, који је лично и путем телефона, водио дугу и жестоку борбу са
Николајем II око компетенција цара и Думе, тј. око највише власти у земљи и
који је најзад понео ореол борца који је оборио цара, у годинама Грађанског
рата емигрирао је из земље. Последње године живота (умро је 1924) провео је
у Краљевини. Сахрањен је на руском гробљу у Београду. Василиј Витаљевич
Шуљгин, човек који је скупа са А. И. Гучковим, у марту 1917, преузео потписан
акт о абдикацији у блиндираном возу у коме се цар налазио, да би га однео у
Петроград, такође је једно време живео у Београду и Сремским Карловцима,
у избеглиштву, где је 1945. године ухапшен и депортован у СССР. Трећи актер
обарања монархије, последњи Главнокомандујући Руске царске армије (у време Фебруарске револуције), генерал Михаил Васиљевич Алексејев, чије је
мишљење било једно од пресудних при одлуци Николаја II да прихвати абдикацију, такође је стигао у Краљевину СХС. Заправо, он је умро још 8. октобра
1918. године, али је породица, не желећи да га сахрани у совјетској Русији,
носила са собом ковчег с његовим посмртним остацима. У марту 1920, када
је била принуђена да напусти земљу у избеглиштво је понела и тело покојног
генерала. Са свим војним почастима, посмртни остаци Михаила Васиљевича
Алексејева сахрањени су на београдском гробљу.”
С обзиром на чињеницу да картотека грађана пријављених у Београду и
Земуну почиње са 1924. годином, поред података за истакнуте личности Фебруарске револуције, потенцијално садржане у картонима регистрованим на
њихова имена, покушали смо да дођемо и до информација о члановима њихових
породица. М. В. Родзјанко, једна од кључних фигура револуционарног процеса

На пример, у картону В В. Шуљгина, у рубрици напомена стоји да је 7. марта 1938. године
одјавио жену за Кочане, а 30. априла 1938. је поново пријавио.

Јовановић, Мирослав, Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919–1924, Београд,
1996, стр. 298–299. (у даљем тексту: Јовановић, М., Досељавање руских избеглица…)
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и догађаја који су водили ка абдикацији Николаја II, емигрирао је у Србију 1920,
где је уобличио своја сећања у књизи са насловом Владавина Распућина: распад
једног царства. Живот је скончао у сиромаштву 24. јануара 1924. у банатском
селу Беодра (данас Ново Милошево). Занимљиво је приметити да се већ у
кратком тексту који је поводом његове смрти објавио београдски дневни лист
Политика помиње и питање кривице и грехова револуције, којима су Родзјенка обасипали делови руске емиграције. Имајући на уму војни карактер руске
емиграције, не чуди тежња да се кривица за кршење заклетве и изазивање револуције пребаци на цивилне политичаре.10 Међутим, очигледно је да су кривицу
за фебруар 1917. и оно што је претходило догађајима осећали делови и војне
и политичке елите која је изазвала државни удар. Ово је илустровано исказом
Олега Михаиловича Родзјанка, унука М. В. Родзјанка, коју је изнео у документарном филму из 2013. године, и из којег проистиче да је осећај кривице свакако
мучио М. В. Родзјанка и његову породицу.11 У картотеци Централне пријавница
Управе града Београда сачувани су картони троје унука М. В. Родзјанка, деце
његовог сина Михаила Михаиловича Родзјанка: Марије (р. 1909), Владимира
(р. 1915) и поменутог Олега (р. 1923). Поменимо и да је Владимир Родзјанко
након Другог светског рата обављао парохијалну службу у Цркви Св. Саве у
Лондону (1951–1979), а потом се замонашио и био рукоположен за епископа
у Америци. Заједно са руским патријархом Алексијем, као владика Василије,
водио је прву литију улицама Москве након седамдесет година.12
Трагове о животу генерала М. В. Алексејева, последњег Главнокомандујућег Руске царске армије у време Фебруарске револуције и иницијатора
оснивања Добровољачке армије, чија је породица у априлу 1920. године доспела
у Србију, заједно са сандуком у којем су били посмртни остаци генерала, такође
смо потражили у картотеци житеља Београда. Након што смо утврдили да не
постоје картони за презиме Алексејев, пробали смо да пронађемо чланове породице његове супруге Ане Николаевне Пироцки и ту је потрага дала резултата:
пронађени су картони на име Николе Гавриловича Пироцког (р. 1842), оца Ане
Пироцки, те картон Олге Пироцки, њене сестре.13 Из картона Николе ПироцПученков А.С., д.и.н, „РОДЗЯНКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ”, у: Энциклопедия
Всемирная история, <http://w.histrf.ru/articles/article/show/rodzianko_mikhail_vladimirovich> (12. X
2017); „Родзянко, Михаил Владимирович”, у: Википедия, <http://bit.ly/2ghEdCs> (12. X 2017).

Алексеј Ксуњин, „┼ Михаил Родзјанко”, у: Дигитална Народна библиотеке Србије, Политика, 26. јануар 1924, стр. 4, <http://bit.ly/2yvlfT5> (14. X 2017).
10
Тимофејев, Алексеј, Пиљак, Милан, Руска револуција 1917. у очима Краљевине Србије,
Београд, 2017, стр. 41. (у даљем тексту: Тимофејев, А., Пиљак, М., Руска револуција 1917…)
11
Тимофејев, А., Пиљак, М., Руска револуција 1917…, стр. 27–28.
12
„Vladimir Rodzjanko”, у: Vikipedija, <http://bit.ly/2ijCZe7> (4. X 2017).
13
Попис богате зоставштине архиве генерала Алексејева и његових потомака из Руске
државне библиотеке могуће је преузети у електронском облику: ФГБУ «Российская государственная библиотека»
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ког сазнајемо да је 1924. године био пријављен у Београду на адреси Милоша
Поцерца 18, а као станодавац је уписана Ана Алексијева.
Богата животна и политичка биографија Василија Витаљевича Шуљгина, несумњиво су оставили трага и у архивским фондовима неколико држава
у којима је та личност деловала. Такође, поред учествовања у догађајима који
су за последицу имали абдикацију цара Николаја II и великог кнеза Михаила,
важно је поменути и да је као посланик Думе Шуљгин стајао на позицијама да
у светском рату треба истрајати до коначне победе Русије. Ипак, изнуђивање
цара да се одрекне престола имало је пресудан значај за цео Шуљгинов живот,
пошто је иначе био непоколебиви монархиста и националиста. Подвргаван је
осудама и одстрањиван из емигрантских монархистичких организација.14 Картон
грађанина В. В. Шуљгина, те његов читав животни пут пулсира динамичним подацима како променама пребивалишта у Београду тако и одласцима у Љубљану
и Сремске Карловце. Сматрамо да ови поуздани подаци могу послужити да додатно изоштре детаље његове биографије. Одраније нам је познато да је Шуљгин
први пут стигао у Београд у јулу 1921. године из Цариграда, настанивши се код
сестре Павле Венијаминовне Могиљевске. Након тога, пошто је регулисао формалности око управе и убирања ренте од свог имања у Пољској, борави у више
места и држава широм Европе: Бугарској (Софија и Варна), у Прагу, Берлину и
околини, Паризу, југу Француске, Сремским Карловцима, Пољској, па чак и у
совјетској Русији. У картону житеља Београда први пут је регистрован 20. јуна
1930. и то на адреси у улици која је добила име по Хартвигу, посланику царске
Русије у Србији, који је изненада преминуо у аустроугарском посланству током
разговора са послаником Гизлом о кризи насталој после Сарајевског атентата.
Од 21. априла 1937. године Шуљгин је поново у стану сестре Павле Могиљевске, у Улици Војводе Миленка 28, а то је уједно и адреса на којој је у Београду
последњи пут пријављен 4. фебруара 1941, када поново прелази у Сремске
Карловце. Поред картона Василија Шуљгина, сачувани су директни подаци о
пребивалишту и за његову другу жену Марију Дмитријевну Сидељникову, те
за Димитрија, његовог сина из првог брака са Јекатарином Григорјевном, која
је трагично окончала живот самоубиством 1924. године.
Међу значајним официрима царске Русије који су уточиште пронашли у
Београду, где су провели остатак живота, о чему сведоче и подаци из картона
житеља Београда, налази се и генерал Петар Иванович Аверјанов, последњи
начелник Генералштаба руске царске војске. Он је током Првог светског рата
Научно-исследовательский отдел рукописей, Фонд № 855, Опись архива АЛЕКСЕЕВА Михаила Васильевича, Борели, (Материалы 1890-е – 2003 гг.), Москва 2012,<http://bit.ly/2xLAJmV>
(14. X 2017).
14
За богату биографију В. В. Шуљгина видети: Арсењев, Алексеј, „Одисеја Василија
Шуљгина”, у: Руски алманах, 16, Београд 2011, стр. 227–253.
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издејствовао да се Србији пошаље кредит од 40.000.000 златних рубаља. Током чишћења апарата Војног министарства, 2. априла 1917. године, остао је на
дужности начелника Генералштаба, али је већ 15. маја 1917. пребачен на место
главног начелника снабдевања Кавкаског фронта. После тога, током 1917. године
обављао је дужности генералног комесара и главног управника турских области
које су руске трупе заузеле. Након евакуације руске војске са Крима, дошао је у
Краљевину СХС, где је неко време радио у катастру, затим је предавао математику у гимназији у Ћуприји,15 да би напослетку прешао у Историјско одељење
Главног генералштаба у Београду.16 Преминуо је у Београду 13. октобра 1937.
године, са последњим пребивалиштем на адреси Краљице Марије 127.
Списку припадника високе војне хијерархије додајмо и имена генерала
Владимира Михајловића Драгомирова, Виктора фон дер Гребена, Михаила
Алексејевића Пржеваљског и Владимира Павловича Шатилова.
Генерал Драгомиров, истакнути генерал руске војске, син такође чувеног
генерала, био је веома поштован у својој струци, а истакао се и широком спремом
и ерудицијом која се огледала у његовим списима.17 Након Фебруарске револуције, 2. априла 1917. пребачен је са места команданта 16. корпуса у резервни ред
при штабу Кијевског војног округа, а 2. августа 1917. отпуштен је из службе са
униформом и додељеном пензијом. Умро је и сахрањен у Земуну 1928. године.
У картотеци грађана пријављених у Земуну налази се картон његове удовице
Олге Драгомирове (Кијев, 1870), приватне наставнице,18 са пребивалиштем у
Улици Стевана Марковића 4.
За генерала Виктора фон дер Гребена нисмо успели да пронађемо више
информација о његовом војном ангажовању током 1917. године, осим да је
произведен у чин генерал-мајора, да би касније, за време грађанског рата, као и
сви генерали које овде помињемо, био припадник Белог покрета (штаб Кавкаске
добровољачке армије). Оно што нас на овом месту занима јесте податак изнет
у биографској одредници о овом генералу, на сајту Руска армија у Првом свет15
Одлуком Министарства просвете од 7. јуна 1926. године постављен за контрактуалног
суплента у гимназији у Ћуприји, са годишњом платом од 18.000 динара (бр. 62.809/II од 7. VI
1926.год). „Просветни гласник, службени орган Министарства просвете, бр. 9, год. XLII, 1926,
стр. 313”, у: Универзитетскa библиотекa „Светозар Марковић”, Претраживе дигитализоване
историјске новине, <http://bit.ly/2gCBbcP> (28. IX 2017).
16
Јовановић, М., Досељавање руских избеглица…, стр. 301; Энциклопедия Всемирная история, Аверьянов, Пётр Иванович, <http://w.histrf.ru/articles/article/show/avierianov_piotr_ivanovich>
(8. X 2017).
17
„Руски гробови у забораву”, у: Универзитетскa библиотекa „Светозар Марковић”,
Претраживе дигитализоване историјске новине, Правда, 9. мај 1930, бр. 269, стр.4, <http://bit.
ly/2gCuU0q> (8. X 2017).
18
Формулација „Наставница приватна” у рубрици Занимање сугерише да се дотична, попут
многих других њених сународника који су избегли у Краљевину СХС, издржавала подучавањем
и давањем приватних часова.
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ском рату.19 Наиме, поред тога што је несумњиво реч о истој личности (рођен
16. 8 1865, од оца Антона), очигледно да је састављачу биографије приказане
на овом сајту недостајало података о судбини генерала фон дер Гребена након
емиграције у Југославију: аутору одреднице није позната година (датум) његове смрти, а наведено је и да он од 1935. године борави у Сарајеву.20 Међутим,
картон пријаве пребивалишта поуздано сведочи о томе да је генерал први пут
регистрован 14. марта 1924, заједно са женом Александром Андрејевом, да је од
нарочитих знакова имао ожиљак на десном образу код браде, а да је преминуо
у Београду 1. априла 1938, у којем је имао стално место пребивалишта. Поред
тога, ту су картони и његове супруге Александре и сина Владимира, који су
Београд коначно напустили октобра 1950. године, отишавши у Италију.
Пешадијски генерал Михаило Прежеваљски, од 3. априла 1917. командант
Кавкаске војске, а од 31. маја главнокомандујући армије Кавкаског фронта,21
окончао је живот у Београду 12. децембра 1934. године, са последњим местом
пребивалишта у Руском дому, Улица Лозничка бр. 3. У картонима житеља
Београда налазе се засебне информације и о његовом сину Алексију (р. 26.
априла 1895), чиновнику Дирекције државних железница, чије боравиште се
одјављује 7. јула 1942. године, када одлази у Бор. Он је био ожењен Александром Јушачкавашенко, а ту је и картон са подацима за њихову кћерку Ирину
Пржеваљски, генералову унуку, која се 28. септембра 1941. године верила са
Игорем Охотином.
Генерал Владимир Павлович Шатилов, пореклом из војничке и племићке породице Тамбовске губерније, у априлу 1917. године је због болести
пензионисан. Након тога је учествовао у грађанском рату као припадник белог
покрета на југу Русије и у командном кадру Добровољачке армије у Грузији.22
Боравак генерала Шатилова и чланова његове породице у Београду добро је
документован у картонима житеља. Поред њега, ту су још и његова друга супруга Марија Павловна и синови из првог брака Димитрије и Павле.
Приказујући живот руске емиграције у Београду двадесет година након
доласка првих избеглица 1919. године, аутор чланка објављеног у часопису
19
Alexey Likhotvorik, „Гребен Виктор Оттонович”, у: Русская армия в Великой войне, Картотека проекта, <http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=9818> (6. X 2017).
20
Alexey Likhotvorik, „Гребен Виктор Оттонович”…
21
„Пржевальский Михаил Алексеевич”, у: Хронос, Биографический справочник, <http://
www.hrono.info/biograf/bio_p/przheval_ma.php> (8. X 2017); В. Глуздовски, „Руска емиграција
после 20. година”, у: Универзитетскa библиотекa „Светозар Марковић”, Претраживе дигитализоване историјске новине,Време, бр. 6382, год.XIX, Београд, 29.октобар 1939, стр. 12,
<http://bit.ly/2gJSR6n>(8. X 2017).
22
Чистяков Олег Вячеславович, „ШАТИЛОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ”, у: Энциклопедия
Всемирная история, <http://w.histrf.ru/articles/article/show/shatilov_vladimir_pavlovich> (12. X
2017).
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Време 29. октобра 1939. године помиње „звезде” старе генерације емиграната,
од којих су се многе већ угасиле, а чије припаднике све чешће посећује смрт.23
Поред осталог, овде још сазнајемо и да многи припадници старије генерације
емиграната дане проводе недалеко од Београда, у Дому руских стараца на
Авалском друму. Међу њима је и Сергије Николајевић Гербељ, некадашњи
хофмајстор царског двора, гувернер и државни саветник у царској Русији.
Главни комесар за набавку хране руској војсци за време Првог светског рата и
члан државног већа до 1. маја 1917. године, нашавши вероватно своје последње
пребивалиште у Дому руских стараца 11. септембра 1937. године,24 као да се на
тај начин склонио и од истраживача руске емиграције у 21. веку. Наиме, ниједна
биографска одредница о овој личности на интернету не даје податке о његовом
животу након 1919. године и бега из метежа грађанског рата. Као последњи траг
наводи се да је 1919. године наводно прешао у Немачку, после чега о његовој
судбини више ниште није познато.25 Из картона житеља Београда видимо да
Гербељ у континуитету борави у Београду у Лозничкој улици, од тренутка прве
пријаве 18. августа 1925. године, па све до последњег трага у евиденцији 17.
септембра 1937. године у Дому руских стараца. Преминуо је 19. септембра
1939. године и сахрањен на београдском Новом гробљу.26 Требало би поменути
и да је новински чланак из 1939. године илустрован фотографијом „г. Гербеља
са госпођом пред Домом за руске старце и старице” иако из картона житеља
сазнајемо да му је супруга Александра преминула у марту 1935. године.27
Поред припадника војне и политичке елите, учесника значајних догађаја
из 1917. године, картони житеља, као богата база информација о руској емиграцији, садрже податке и о оним појединцима који су се током година избеглиштва освртали на значај и улогу истакнутих личности у револуционарним
збивањима 1917. године. Тако је о издајничком држању „генерала и официра
Генералног штаба […] и завереника Државне думе” у фебруару 1917, о глупости и недораслом понашању оних који су се дочепали власти, али нису знали
да је задрже, о њиховој кривици за револуционарну катастрофу 1917. писао у
Глуздовски, В., „Руска емиграција после 20. година”...<http://bit.ly/2gJSR6n> (8. X 2017).
То је последњи датум уписан у његов картон Централне пријавнице Управе града Београда
у картону житеља где нису наведени датум и место његове смрти.
25
„1919 году выехал в Германию. Дальнейшая судьба и год смерти неизвестны”. Видети:
„Гербель, Сергей Николаевич”, у: Википедия, <http://bit.ly/2xIxPPP> (12. X 2017). У оквиру
генеалошког сајта Geni.pro се чак наводи да је у преминуо у Немачкој 1936. године, са такође
погрешном годином рођења: „Сергей Николаевич Гербель (1858–1936)”, у: Family Tree & Family
History at Geni.com, <http://bit.ly/2kSZzLI> (12. X 2017).
26
„Список соотечественников, захороненных в Белграде в 1920–1996 гг. (предоставлен А.Б.
Арсеньевым, г. Нови-Сад)”, у: Русский Некрополь | Списки захоронений, <http://bit.ly/2xKIiFs>
(12. X 2017).
27
В. Глуздовски, „Руска емиграција после 20. година”...<http://bit.ly/2gJSR6n> (8. X 2017).
23

24

Слободан Мандић, Руска емиграција и 1917. година у фондовима Историјског архива ...

91

емиграцији руски психијатар професор Никола Василијевич Крајински.28 У
картонима житеља сачуване су пријаве боравка професора Крајинског и његове
супруге Надежде.
Картон Петра Аверјанова

Резултати спроведеног истраживања о траговима боравка истакнутих
личности Фебруарске револуције, припадника политичке и војне елите царске
Русије у Београду, пронађених у обимној картотеци житеља Београда и Земуна
1924–1950. године, на првом месту указују на нову димензију значаја те архивске
28

Тимофејев, А., Пиљак, М., Руска револуција 1917…, стр. 47–48.
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грађе за истраживање историје руске емиграције. Одраније је познато да примарни извори за реконструкцију историје руског избеглиштва на Балкану, упркос
доброј очуваности и разноврсности, показују и извесна ограничења. Мирослав
Јовановић је указао на то да су фондови избегличких организација и установа,
те државних надлештава која су се бринула о избеглицама веома богати за време
од почетка двадесетих година до приближно 1925–1926. године, након чега се
количина доступне архивске грађе смањује.29 Картотека пријављених грађана
сачувана у Историјском архиву Београда, као специфична врста архивске грађе
државне провенијенције, свакако показује висок степен поузданости и може да
попуни празнине за време након средине двадесетих година 20. века, када се
нагло смањују трагови настали радом државних и избегличких организација
ангажованих око решавања проблема насталих током досељавања, прихвата и
смештаја избеглица. Картони житеља документују време када је већ дошло до
знатно већег степена интегрисања избеглица у нову средину. Такође, добијени
резултати проистекли из потраге за значајним личностима везаних за руску емиграцију и 1917. годину указују на још једно веома важно квантитативно својство
података садржаних у више од милион картица регистрованих пријава боравка у
Београду. Реч је о заиста великом броју руских избеглица смештених у Београду,
који је имао тежњу повећања чак и током смањења избеглица у Краљевини СХС.
Док је укупан број избеглих Руса у Краљевини током 1921–1924–1925 опао са
више од 40.000 на око 35.000, у Београду је порастао са 3.500 на око 10.000.30
Изнети бројеви показују могућности истраживања различитих видова историје
руског избеглиштва на великом узорку оних који су пријављени у Београду и
чији су картони сачувани у Историјском архиву Београда.
Поменимо само неке од видова историје руског избеглиштва који се могу
додатно истраживати на основу картона житеља. На пример, захваљујући подацима о ранијем пребивалишту и датуму одјаве са местом одласка, може се
пратити процес одсељавања избеглица који је представљао једну од константи
њиховог живота на Балкану.31 Један од разлога због којег су избеглице тежиле
да се докопају живота у метрополи био је и тај што се интелектуално запослење
могло добити само у већим градским центрима, а многи су били спремни прихватити било какав посао. Питање запошљавања избеглица где су се најтеже
сналазили руски војници и официри видљиво је већ и на трагу личности чије
пријаве боравка смо анализирали за потребе овог рада: генерал Аверјанов је
Јовановић, Мирослав, Руска емиграција на Балкану 1920–1940, Београд 2006, стр. 19–20.
(у даљем тексту: Јовановић, М., Руска емиграција на Балкану…)
30
Након тога је број руских избеглица и у Београда кренуо да опада: 1929/1930 износио
је око 9.432, 1 1941/1942 око 6.500. Видети Јовановић, М., Досељавање руских избеглица…, стр.
186, 218–219.
31
Јовановић, М., Руска емиграција на Балкану…, стр. 150.
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радио у катастру, предавао математику у гимназији у Ћуприји, затим прешао
у Историјско одељење Главног генералштаба у Београду; генерал Шатилов је
обављао посао приватног чиновника; генерал Пржеваљски био службеник војног
министарства. Такође, обимни подаци о породичним релацијама и структурама
садржани у картонима пријаве боравка пружају додатни вид осликавања свих
прелома, потреса, изазова и проблема с којима се суочавала како руска избегличка група и појединац тако и избегличка породица.32
Иако су у оквиру једног картона пријаве боравка уписиване промене пребивалишта, али и промене занимања, постоје случајеви уписивања исте особе
два пута. Такав је случај са Михаилом Борисовичем Максимовићем, који је
у априлу 1924. регистрован као студент богословије, да би иста личност 14.
јануара 1938. била регистрована под именом Јован Борисович Максимовић,
тада већ као епископ шангајски.
Картотека житеља Београда и Земуна од 1924. до 1950. године у количини
од око једног милиона је током 2016. године у потпуности скенирана, што је већ
донекле олакшало њено коришћење. Приликом манипулације картонима током
њиховог коришћења у претходним деценијама, постојала је велика опасност
да одређени картон не буде враћен на место које му припада, према азбучном
реду, што би се скоро могло граничити са његовим губитком у погледу даљег
коришћења. Ако би послови на дигитализацији картотеке подразумевали и
да се у претраживу базу са структурисаним подацима унесу све информације
садржане у оквиру једног картона, будућа истраживања руске емиграције на
основу ове грађе не би била само умногоме олакшана већ би попримила сасвим
нови облик у погледу анализе различитих димензија избеглиштва на репрезентативном узорку.
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Резюме
Слободан Мандич
Русская эмиграция и 1917-й год в фондах исторического архива Белграда:
участники Февральской революции в Белграде
Результаты новейших исторических исследований указывают на значительную
роль экономических и политических элит, военных структур, видных людей и внешнеполитического фактора в решительных событиях февраля / марта 1917 г.: отречение
императора Николая II, крах Российской империи и конец династии Романовых. В
результате изучения картотеки жителей Белграда и Земуна 1924–1950 гг. в Историческом архиве Белграда был выявлен целый массив данных о регистрации пребывания в
сербской столице ряда значимых представителей военно-политической элиты императорской России. Эта информация дополняет уже известные на сегодняшний день детали
жизни упомянутых лиц, а также важна для общего восприятия семейных отношений и
демографической структур среди русских эмигрантов в Сербии. Значительное число
внесших вклад в судьбоносные события 1917 года людей, найденных в документах
картотеки и которые как и ожидалось были зарегистрированы в администрации города
Белграда, указывает на возможность дальнейшего изучения истории русской эмиграции
в Сербии. Картотека жителей, зарегистрированных в Белграде, начинается именно в
тот момент, когда число членов колонии российских беженцев в Белграде достигло
своего пика, т.е. с середины 1920-х годов и составило около 10 000 человек. Вместе с
тем, это было и то время, которое оставило куда меньше доступных архивных материалов, порожденными организациями и учреждениями самих эмигрантов, а также
государственными учреждениями, занимавшимися размещением беженцев, что ранее
затрудняло исследователям комплексную реконструкцию всех соответствующих процессов, важных для понимая истории русской эмиграции. Использование обширной
картотеку зарегистрированных лиц из фонда Управы города Белграда, хранящуюся в
Историческом архиве Белграда, будет в значительной степени облегчено дальнейшими действия по оцифровке и формированию поисковой базы данных, что дает новые
перспективы для дальнейшего исследования истории русской эмиграции.
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Summary
Slobodan Mandić
Russian emigration and the year of 1917 in the funds of the Historical Archives
of Belgrade: participants of the February Revolution in Belgrade
Results of modern historiography point out the significance of economic and political
elite, military structures and distinguished individuals, as well as foreign political influences
in crucial events in February and March of 1917: abdication of Emperor Nicholas II, collapse of the Russian Empire and the end of the Romanoff dynasty. In the Card Register of the
Citizens of Belgrade and Zemun 1924–1950 preserved in the Historical Archives of Belgrade,
we have found certificates of permanent residence of prominent individuals from military and
political elite of Imperial Russia. New information complement already known details from
these emigrants’ lives and are very important for complete perception of their family relations
and structures within emigration community. High percentage of number of cards found in
the Card Register belonging to individuals involved in the events of 1917, indicate that it is
possible to advance research of the Russian emigration history. Card register of the Citizens
of Belgrade was organized for the first time in the moment when the number of Russian emigrants was on its peak; in the middle of 1920s there were about 10.000 Russian emigrants.
Parallel to this, this is the period in which amount of previously available archival material
produced by emigrants’ institutions and government’s offices in charge of the emigrants,
rapidly diminish, making impossible to the researchers to reconstruct completely all relevant
processes important for comprehension of history of Russian emigration. Use of the abundant
Card Register of Belgrade citizens preserved in the Historical Archives of Belgrade would be
more facilitated if the Register is digitized and organized in a form of searchable database,
and would certainly offer a new perspective to the researchers of Russian emigration.
Key words: February Revolution, 1917, Russian emigration, Belgrade, archives, demography

