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Дорогие друзья! 

Фонд наследия русского зарубежья 
приветствует Вас! 

Мы некоммерческая организация, основанная в начале 
2020 года по инициативе Дома русского зарубежья       
им. А. Солженицына и государственной корпорации 
развития ВЭБ. РФ.          

Деятельность Фонда направлена на сохранение                    
и популяризацию культурного и исторического наследия 
русской эмиграции . Среди основных задач – 
приобретение и возвращение в Россию архивов                    
и ценностей музейного значения , поддержка 
мероприятий, посвященных изучению и популяризации 
истории и современности русского зарубежья для 
широкой, в том числе молодежной, аудитории. 

Надеемся, что наше сотрудничество с коллегами, 
друзьями и партнерами в Республике Сербия внесет 
свой вклад в поддержание и развитие традиционно 
братских отношений между сербским и российским 
народами! 

Драги пријатељи, 

поздрављамо Вас у име Фонда наслеђа руске 
дијаспоре! 
Ми смо непрофитна организација основана почетком 
2020. године на иницијативу Дома руске дијаспоре        
А. Солжењицин и Државне корпорације развоја Русије 
ВЕБ. РФ.  

Активности Фонда усмерене су на очување                           
и популаризацију културног и историјског наслеђа руске 
емиграције. У главне задатке спада прикупљање                   
и пренос у Русију заоставштине и драгоцености                   
од музејског значаја, подршка догађајима посвећеним 
проучавању и популаризацији историје руске дијаспоре    
и њеног значаја у садашњем тренутку, а који су 
намењени широј публици, као и омладини.  

Надамо се да ће наша сарадња са колегама, 
пријатељима и партнерима у Републици Србији 
допринети одржавању и развоју традиционално 
братских односа између српског и руског народа! 



PhD, заведующая Отделом истории российского зарубежья 
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 
др Марина Ју. Сорокина, руководилац одсека за историју руске 
дијаспоре у Дому руске дијаспоре „Александар Солжењицин“ 

Марина Юрьевна Сорокина

др. Марина Сорокина
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 В истории российского зарубежья межвоенного периода 
ХХв. Королевство сербов, хорватов и словенцев/                  
Королевство Югославия занимает особое место. 
Большая помощь сербского народа и общества, лично 
короля Александра I Карагеоргиевича, русским 
беженцам, более сорока тысяч которых прибыло сюда 
в с л е д с т в и е Р у с с к о й р е в о люции 1 9 1 7 г о д а                              
и последовавшей за ней гражданской войны (1917—
1922), никогда не может быть забыта! 

Многие русские белые эмигранты, имевшие немало 
общего с местным населением – близкий язык                 
и религию, приняли подданство Королевства, внесли 
большой вклад в развитие всех сфер югославского 
государства и общества – от судостроения и авиации до 
балета и оперы и навсегда остались в бывшей 
Югославии / Сербии.  

В истории русской диаспоры Новое кладбище также 
имеет особое символическое значение . Здесь 
расположен один из крупнейших русских эмигрантских 
некрополей в Европе. Подобно русскому православному 
кладбищу в Сен-Женевьев- де-Буа под Парижем, 
кладбищам Тегель в Берлине и Ольшанскому в Праге, 
этот «город мертвых» стал неразрывной частью 
белградской городской среды и пространством 
интеграции «чужого» (эмигранта) в мемориальную 
культуру и загробный мир «своих».  

В то же время русские эмигранты оставили особый след 
на Новом кладбище не только наличием больших 
«русских участков» памяти , но и в историко-

художественном аспекте. Множество важнейших 
памятников, имеющих особое национальное значение 
для сербского народа и его истории, были воздвигнуты 
здесь по проектам русских архитекторов-эмигрантов.  

Наряду с сербским и русским мемориалами, своего рода 
«столпами» сербско-русских связей , большое 
историческое значение представляют могилы русских 
эмигрантов на участках, отведённых для их захоронения 
(так называемом «Русском некрополе»), и на других 
участках кладбища. Так, здесь покоятся, по нашим 
подсчетам, более сорока профессоров Белградского 
университета – русских эмигрантов.  

Сербия никогда не забывала своих русских сограждан, 
однако на сегодняшний день накопились значительные 
суммы задолженностей по оплате аренды земли              
и содержанию ряда могил русских эмигрантов на Новом 
кладбище. В декабре 2021 года Фонд наследия русского 
зарубежья оплатил эти долги по 37 захоронениям            
и намерен продолжить эту работу в будущем.  

В первую очередь для «очищения» были отобраны 
захоронения тех русских белых эмигрантов – 
подданных / граждан бывшей Югославии, которые 
внесли большой вклад в научное и культурное развитие 
современной Сербии. 

Наш буклет рассказывает и показывает этих наших 
соотечественников.  

Никто не забыт и ничто не забыто! 
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У историји руске емиграције у међуратном периоду 
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца / Краљевина 
Југославија заузима посебно место. Никада не можемо 
да заборавимо велику помоћ коју су пружили српски 
народ и друштво, а и лично краљ Александар I 
Карађорђевић руским избеглицама, њима око четрдесет 
хиљада који су овде стигли након Руске револуције 
1917. и Грађанског рата који је уследио (1917-1922)!  

Многи руски бели емигранти, који су имали много тога 
заједничког са локалним становништвом (сродан језик         
и веру), узели су држављанство Краљевине, дали 
велики допринос развоју свих области југословенске 
државе и друштва: од бродоградње и ваздухопловства 
до балета и опере, и остали у бившој Југославији/ 
Србији. 

У историји руске емиграције Ново гробље такође има 
посебно симболичко значење. Овде се налази један од 
највећих руских емигрантских гробних комплекса                 
у Европи. Попут руског православног гробља у Сен 
Женевјев де Буа код Париза, гробља Тегел у Берлину            
и Олшанског у Прагу, овај „град мртвих” постао је 
неодвојиви део београдске урбане средине и простор 
интеграције „странца” (емигранта) у меморијалну културу 
и свет свих упокојених.  

Истовремено, руски емигранти оставили су посебан траг 
на Новом гробљу не само кроз постојање великих 
„руских парцела” сећања, већ и у историјско-уметничком 
аспекту. Много споменика од посебног националног 
значаја за српски народ и његову историју је овде 

подигнуто према нацртима руских емиграната-
архитеката. 

Поред српских и руских споменика, својеврсних 
„стубова“ српско-руских односа, од великог историјског 
значаја су гробови руских емиграната који се налазе 
како на парцелама које су издвојене ради сахране Руса 
(тзв. „Руском некропољу“), тако и на другим парцелама 
на гробљу. Према нашим подацима, овде је сахрањено 
више од четрдесет професора Београдског 
универзитета, руских емиграната.  

Србија никада није заборавила своје руске суграђане, 
међутим, до данашњег дана су се нагомилали значајни 
дугови по основу плаћања накнаде за закуп гроба и 
одржавања једног броја гробова руских емиграната на 
Новом гробљу. У децембру 2021. године Фонд наслеђа 
руске дијаспоре је исплатио ове дугове за 37 гробних 
места и намерава да настави са овим активностима и у 
будућности.  

Приоритет у измирењу дугова је дат гробним местима 
оних руских белих емиграната – поданика / грађана 
бивше Југославије, који су дали велики допринос 
научном и културном развоју савремене Србије.  

Наша брошура говори о овим нашим сународницима и 
представља их. 

Нико није заборављен и ништа није заборављено!  
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Профессора Белградского университета  
и действительные члены Сербской королевской 
академии наук и искусств – подданные Королевства Югославия 
Професори Универзитета у Београду и стварни чланови  
Српског краљевског академије наука и уметности – поданици Краљевине 
Југославије 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Историк литературы, писатель, фольклорист, педагог. С 1920 
председатель Русской академической группы; внештатный 
профессор философского факультета Белградского 
университета , преподавал историю книжного дела                        
и старофранцузской литературы . С 1926 профессор 
философского факультета Белградского университета в Скопье 
по контракту, с 1930 — ординарный профессор. Сотрудник 
Русского научного института в Белграде.  

                                                                               

Евгений Васильевич АНИЧКОВ  
(1866—1937)  
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Историчар књижевности, писац, фолклориста, педагог. Од 1920. 
председник Руске академске групе; хонорарни професор на 
Филозофском факултету Универзитета у Београду, предавао је 
историју упоредне књижевности и старофранцуске књижевности. 
Од 1926. био је професор Филозофског факултета Београдског 
универзитета у Скопљу по уговору, од 1930. редовни професор. 
Сарадник Руског научног института у Београду.

Јевгениј Васиљевич АЊИЧКОВ  
(1866-1937)  
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Математик, один из основателей белградской школы механиков. 
С 1920 ординарный профессор рациональной механики, с 1926 
— прикладной математики Белградского университета. Член 
Русской академической группы и ее правления. Один из 
инициаторов создания Русского научного института в Белграде. 
Член-корреспондент (1925), действительный член Королевской 
сербской Академии наук (1936). Секретарь Отделения 
естественно-математических наук Сербской академии наук              
и искусств (1939—40). Создатель Математического института 
САНИ (1946). Один из основателей, с 1964 почетный 
председатель Югославского общества механиков.  

Антон Дмитриевич БИЛИМОВИЧ    
(1879—1970) 
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Математичар, један од оснивача београдске школе механике. Од 
1920. био је редовни професор рационалне механике, од 1926. – 
примењене математике на Универзитету у Београду. Члан Руске 
академске групе и њене управе. Један од иницијатора оснивања 
Руског научног института у Београду. Дописни члан (1925), 
редовни члан Српске краљевске академије (1936). Секретар 
Одељења природно-математичких наука Српске академије наука 
и уметности (1939-1940). Оснивач Математичког института САНУ 
(1946). Један од оснивача, од 1964. почасни председник 
Југословенског друштва за механику. оснивача, од 1964. почасни 
председник Југословенског друштва за механику. 

Антон Дмитријевич БИЛИМОВИЧ  
(1879-1970)  
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Инженер-механик . Профессор , заведующий кафедрой 
термодинамики в Белградском университете.  

                                                                                       

Александр Андреевич БРАНДТ  
(1855—1933) 
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Машински инжењер. Професор, шеф Катедре за термодинамику 
Универзитета у Београду. 

Александар Андрејевич БРАНДТ  
(1855-1933)
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Богослов, историк церкви. С 1920 профессор церковной истории 
богословского факультета Белградского университета, читал 
курс патрологии. Один из основателей и председатель отделения 
общественных и исторических наук Русского научного института 
в Белграде (1928—36), с 1936 председатель правления 
института.  

Александр Павлович ДОБРОКЛОНСКИЙ  
(1856—1937) 
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Теолог, историчар цркве. Од 1920. професор историје цркве на 
Богословском факултету Универзитета у Београду, предавао је 
патрологију. Један од оснивача и председник Одељења 
друштвених и историјских наука Руског научног института                    
у Београду (1928-1936), од 1936. председник управе института. 

Александар Павлович ДОБРОКЛОНСКИ 
(1856-1937)  
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Специалист по инженерной механике. Профессор технического 
факультета Белградского университета. Член Русской 
академической группы и Общества русских ученых                              
в Королевстве СХС. 

                                                                                       

Петр Эдуардович ЗАЙОНЧКОВСКИЙ  
(1881—1952) 
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Машински инжењер . Професор Техничког факултета 
Универзитета у Београду. Члан Руске академске групе и Друштва 
руских научника у Краљевини СХС. 

Петар Едуардович ЗАЈОНЧКОВСКИ 
(1881-1952) 
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Медик, специалист по внутренним болезням. Ординарный 
профессор, зав. кафедрой терапии, декан медицинского 
факультета Белградского университета (1929/30). Основатель               
и директор первой клиники внутренних болезней в Белграде.              
С 1938 председатель правления Русского научного института             
в Белграде, председатель секции естественных, агрономических 
и медицинских наук. 

Александр Иосифович  ИГНАТОВСКИЙ  
(1875—1955)  
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Лекар, специјалиста интерне медицине. Редовни професор, 
руководилац Катедре за терапију, декан Медицинског факултета 
Универзитета у Београду (1929/1930). Оснивач и директор прве 
интерне клинике у Београду. Од 1938. председник управе Руског 
научног института у Београду, председник секције за природне, 
агрономске и медицинске науке.

Александар Јосифовић ИГНАТОВСКИ 
(1875-1955)   
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Геолог, палеонтолог, минералог. С 1920 гонорарный, затем 
ординарный профессор технического и философского 
факультетов Белградского университета (1921—54). Один из 
самых известных сербских геологов и палеонтологов. Член-
корреспондент (1932), действительный член Сербской академии 
наук и искусств (1947). Первый директор Геологического 
института Сербской академии наук и искусств (1947—1951). Член 
Русского научного института в Белграде.  

                                                                                       

Владимир Дмитриевич ЛАСКАРЕВ  
(1868—1954) 
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Геолог, палеонтолог, минеролог. Од 1920. био је хонорарни, 
затим редовни професор Техничког и Филозофског факултета 
Универзитета у Београду (1921–1954). Један од најпознатијих 
српских геолога и палеонтолога. Дописни члан (1932), редовни 
члан Српске академије наука и уметности (1947). Први директор 
Геолошког института Српске академије наука и уметности 
(1947-1951). Члан Руског научног института у Београду.

Владимир Дмитријевич ЛАСКАРЕВ 
(1868-1954) 
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Инженер, специалист в области теплотехники и теории турбин; 
генерал-лейтенант. Профессор термодинамики, кинематики 
машин и паровых машин технического факультета Белградского 
университета, организовал музей машин, новую машинную 
лабораторию. Член Государственной (Державной) комиссии             
по делам русских беженцев. Один из организаторов Русского 
научного института в Белграде, возглавлял отделение 
математических и технических наук, в 1928—1934 товарищ 
председателя правления.

Георгий Николаевич ПИО-УЛЬСКИЙ  
(1864—1938) 
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Инжењер, стручњак из области термотехнике и теорије турбина; 
генерал-лајтнант. Професор термодинамике, кинематике машина 
и парних машина Техничког факултета Универзитета у Београду, 
организовао је музеј машина, нову машинску лабораторију. Члан 
Државне комисије за руске избеглице. Један од организатора 
Руског научног института у Београду, руководио је одељењем 
математичких и техничких наука, у периоду 1928-1934. био је 
заменик председника управе.

Георгиј Николајевич ПИО-УЛСКИ  
(1864-1938) 
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Историк-славист, филолог. Гонорарный профессор русского 
языка и словесности Белградского университета. Председатель 
Русского археологического общества в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев / Югославии (1921—1941). Член Русского 
научного института. В 1939 избран ординарным профессором 
Белградского университета. Автор «Руско-Српска библиографиjа 
(1800—1925)», изданной Сербской королевской академией наук 
в Белграде в 2 томах в 1932—36. 

Александр Львович ПОГОДИН            
(1872—1947) 
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Историчар-слависта, филолог. Хонорарни професор руског 
језика и књижевности Универзитета у Београду. Председник 
Руског археолошког друштва у Краљевини Срба, Хрвата                     
и Словенаца / Југославији (1921-1941). Члан Руског научног 
института. Године 1939. изабран је за редовног професора 
Београдског универзитета. Аутор „Руско-српске библиографије 
(1800-1925)”, у издању Српске краљевске академије у Београду 
објављене у 2 тома у периоду 1932-1936. 

Александар Лвович ПОГОДИН  
(1872-1947)
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Математик. Основатель научной школы в области теории 
дифференциальных уравнений. Профессор математики 
Белградского университета более 30 лет. С 1936 председатель 
Русской академической группы в Югославии. С 1934 член-
корреспондент, с 1946 действительный член Сербской 
королевской академии наук / Сербской академии наук и искусств 
по естественно-математическому отделению. 

                                                                                       

Николай Николаевич САЛТЫКОВ   
(1872—1961) 
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Математичар. Оснивач научне школе у области теорије 
диференцијалних једначина . Професор математике на 
Универзитету у Београду преко 30 година. Од 1936. председник 
Руске академске групе у Југославији. Од 1934. дописни члан, од 
1946. редовни члан Српске краљевске академије / Српске 
академије наука и уметности, одељења природно-математичких 
наука. 

Николај Николаевич САЛТИКОВ 
(1872-1961)
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Историк церкви, богослов. С 1924 первый русский ассистент           
на Богословском факультете Белградского университета, затем 
доцент по кафедре общей истории Церкви , с 1945 
экстраординарный профессор. Единственный из русских 
профессоров — одновременно профессор и выпускник 
Белградского университета. 

                                                                                       

Викентий Флорианович ФРАДЫНСКИЙ  
(1892—1961) 
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Историчар цркве, теолог. Од 1924. године био је први руски 
асистент на Богословском факултету Универзитета у Београду, 
затим доцент на Катедри за општу историју цркве, од 1945. 
године ванредни професор. Једини руски професор који је 
истовремено био и професор и дипломац Универзитета у 
Београду. 

Викентиј Флоријанович ФРАДИНСКИ 
(1892-1961)
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Инженер-кораблестроитель, предприниматель. Преподавал            
на техническом факультете Белградского университета с 1920. 
Ординарный профессор (с 1932), зав. кафедрой технической 
механики и статики судовых конструкций Белградского 
университета. Основал и руководил отделением прикладной 
механики Института машиноведения Сербской академии наук          
и искусств. Действительный член Сербской академии наук                
и искусств (1955).                                                                                       

Яков Матвеевич ХЛЫТЧИЕВ  
(1886—1963) 
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Инжењер бродоградње, предузетник. Предавао је на Техничком 
факултету Универзитета у Београду од 1920. Редовни професор 
(од 1932), руководилац Катедре за техничку механику и статику 
бродских конструкција Универзитета у Београду. Основао је и 
руководио Одељењем за примењену механику Машинског 
института Српске академије наука и уметности. Редовни члан 
Српске академије наука и уметности (1955). 

Јаков Матвејевич ХЛИТЧИЈЕВ  
(1886-1963)
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Медик,эпидемиолог. 
Один из организаторов противоэпидемиологической службы 
Югославии. До 1952 главный эпидемиолог Югославской 
народной армии и директор Института гигиены Военно-
медицинской академии в Белграде. Экстраординарный (с 1946), 
ординарный (с 1958) профессор эпидемиологии, директор 
Института эпидемиологии Белградского университета. 

                                                                                       

Никтополион Дмитриевич ЧЕРНОЗУБОВ  
(1890—1967) 
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Лекар, епидемиолог.  
Један од организатора противепидемиолошке службе 
Југославије. До 1952. главни епидемиолог Југословенске 
народне армије и директор Института за хигијену ВМА                         
у Београду. Ванредни (од 1946), редовни (од 1958) професор 
епидемиологије, директор Института за епидемиологију 
Универзитета у Београду. 

Никтополион Дмитријевич ЧЕРНОЗУБОВ 
(1890-1967) 
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Правовед, криминалист. С 1923 ординарный профессор                   
по кафедре уголовного права юридического факультета 
филиала Белградского университета в городе Суботица. 
Экстраординарный профессор Белградского университета. Один 
из инициаторов и участник создания Института и музея 
криминалистики в Белграде (1927). Член Русской академической 
группы, Русского научного института. 

                                                                                       

Михаил Павлович ЧУБИНСКИЙ      
(1871—1943) 



37

Правник, криминолог. Од 1923. године редовни професор                
на Катедри за кривично право Правног факултета, огранка 
Београдског универзитета у Суботици. Ванредни професор 
Универзитета у Београду. Један од иницијатора оснивања 
Института и Музеја криминалистике у Београду (1927). Члан Руске 
академске групе, као и Руског научног института. 

Михаил Павлович ЧУБИНСКИ  
(1871-1943) 
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Дипломаты, военные, культурные и общественные деятели   
Дипломате, војне, културне и јавне личности
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Военный востоковед, генерал-лейтенант Генерального Штаба, 
знаток Азиатской Турции и турецкой армии, этнографии народов 
Малой Азии. 

                                                                                       

Петр Иванович АВЕРЬЯНОВ  
(1867—1937) 
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Војни оријенталиста, генерал-лајтнант Генералштаба, стручњак 
за азијску Турску и турску војску, као и етнографију народа Мале 
Азије. 

Петр Иванович АВЕРИЈАНОВ  
(1867-1937)  
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Крупный российский землевладелец, предприниматель                       
и промышленник. 

Михаил Васильевич АСЕЕВ  
(1858—1933) 
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Крупни руски земљопоседник, предузетник и индустријалац. 

Михаил Васиљевич АСЕЕВ  
(1858-1933) 
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Медик, сын академика А.Д. Билимовича и Е.А. Киселевой-
Билимович. 

                                                                               

Арсений Антонович БИЛИМОВИЧ  
(1918—1944) 
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Лекар, син академика А. Д. Билимовича и Ј. А. Кисељеве-
Билимович.    

Арсеније Антонович БИЛИМОВИЧ 
(1918-1944) 
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Представитель Земгора в КСХС. Управляющий Русской 
публичной библиотекой и руководитель Издательской комиссии 
при Русском культурном комитете в Белграде. 

                                                                                       

Виктор Диодорович БРЯНСКИЙ  
(1868—1944) 
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Представник Земгора у КСХС. Управник Руске јавне библиотеке      
и руководилац Издавачке комисије при Руском културном одбору 
у Београду.  

Виктор Диодорович БРЈАНСКИ  
(1868-1944) 
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Дипломат, посланник Российской империи в Сербии. 

                                                                                       

Николай Генрихович ГАРТВИГ         
(1857—1914) 
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Дипломата, посланик Руске империје у Србији. 

Николај Генрихович ХАРТВИГ  
(1857-1914) 
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Полковник Кавалергардского полка, герой Первой мировой 
войны. 

                                                                                       

Дмитрий Владимирович КОССИКОВСКИЙ  
(1882—1944) 
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Пуковник Коњичког гардијског пука, херој Првог светског рата. 

Дмитриј Владимирович КОСИКОВСКИ 
(1882-1944) 
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Судебный деятель, сенатор (1917).                                                                                    

Владимир Павлович НОСОВИЧ  
(1864—1936) 
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Судски чиновник, сенатор (1917).

Владимир Павлович НОСОВИЧ  
(1864-1936) 
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Живописец. Благотворительница, одна из основательниц 
Русского дома для престарелых деятелей царской России.                                                                                       

Мария Адольфовна НЕНАДИЧ  
(ум. 1930) 
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Сликар. Филантроп, један од оснивача Руског дома за стара 
лица-делатнике царске Русије. 

Марија Адолфовна НЕНАДИЧ  
(у. 1930) 
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Известная оперная певица. 

                                                                               

Ольга Николаевна ОЛЬДЕКОП         
(1906—1946) 
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Позната оперска певачица. 

Олга Николаевна ОЛДЕКОП  
(1906-1946) 
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Дипломат, сотрудник Министерства иностранных дел. 

                                                                                       

Иван Александрович ПЕРСИАНИ   
(1872—1930) 
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Дипломата, службеник Министарства иностраних послова. 

Иван Александрович ПЕРСИАНИ  
(1872—1930) 
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Историк и археолог, общественный деятель. 

                                                                                       

Прасковья Сергеевна УВАРОВА, графиня  
(1840—1924) 



61

Историчар и археолог, јавна личност. 

Прасковиа Сергеевна УВАРОВА, грофица 
(1840-1924)
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Инженер-технолог. Член Союза русских инженеров. 

Владимир Леонидович ХОРВАТ  
(1863—1939) 
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Технолог. Члан Савеза руских инжењера. 

Владимир Леонидович ХОРВАТ  
(1863-1939)  
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Генерал от инфантерии. Председатель совета Объединённых 
офицерских обществ. Инициатор издания «Русского военного 
вестника» в Белграде. 

Эдуард Владимирович фон ЭКК  
(1851—1937) 
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Пешадијски генерал. Председник Савета Уједињених официрских 
друштава. Иницијатор издавања „Руског војног гласника“ у 
Београду. 

Едуард Владимирович вон ЕКК  
(1851-1937) 
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Выдающаяся исполнительница русских песен и романсов, 
актриса. 

                                                                                       

Ольга Петровна ЯНЧЕВЕЦКАЯ  
(1890—1978) 
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Истакнути извођач руских песама и романси, глумица. 

Олга Петровна ЈАНЧЕВЕЦКА  
(1890— 1978) 
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Камергер Высочайшего Двора, представитель Великого князя 
Кирилла Владимировича в КСХС / Югославии. 

Камерхер Царског двора, представник великог кнеза Кирила 
Владимировича у КСХС/Југославији. 

                                                                                       

Борис Николаевич ХИТРОВО  
(1878—1931) 
Борис Николаевич ХИТРОВО  
(1878-1931) 
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Мать выдающегося русского художника и сценографа                    
В.И. Жедринского (1899—1974), много лет работавшего в 
Белграде и КСХС. 

Ма ј к а и с т а к н у т о г р у с к о г уме т н и к а и с ц е но г р афа                                  
В. И. Жедринског (1899-1974), који је дуго година радио у 
Београду и КСХС.

Нина Егоровна ЖЕДРИНСКАЯ  
(1871—1936) 

Нина Јегоровна Жедринскаја 
(1871—1936)
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Архитектор, автор многочисленных проектов гражданских                  
и церковных зданий в Белграде и других городах Сербии. 

Архитекта, аутор бројних пројеката цивилних и црквених објеката 
у Београду и другим градовима Србије. 

                                                                                       

Василий Михайлович АНДРОСОВ  
(1873—1944) 
Василиј Михајлович АНДРОСОВ  
(1873-1944) 
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Полковник, глава русской колонии в Белграде.  

Пуковник, начелник руске колоније у Београду. 

Евграф Евграфович КОВАЛЕВСКИЙ, 
граф (1878—1941) 

Евграф Евграфович КОВАЛЕВСКИ,  
гроф (1878-1941) 
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Генерал-майор. Возглавлял Общество участников Великой 
войны в Белграде.  

Генерал-мајор. Био је на челу Друштва учесника Великог рата           
у Београду. 

Борис Стефанович РОМАНОВСКИЙ 
(Романько-Романовский) (1870—1941) 
Борис Стефанович РОМАНОВСКИ 
(Романко-Романовски) (1870-1941) 
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Семья профессора Белградского университета Алексея 
Ивановича Шеншина (1891—1954), специалиста по агрономии и 
лесному хозяйству. 

Породица Алексеја Ивановича Шеншина (1891-1954), професора 
Београдског универзитета, специјалисте агрономије и шумарства. 

Софья Александровна ШЕНШИНА 
Софија А. ШЕНШИНА 

(1888—1931)  
Иван Алексеевич ШЕНШИН 
Иван Алексејевич ШЕНШИН 

(1911—1939) 
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Военный инженер. Полковник. 

Војни инжењер. пуковниче. 

Анатолий Викторович ШАВРОВ  
(1874—1946) 
Анатолиј Викторович  ШАВРОВ  
(1874-1946) 

Елена ВАЙС-БЕЛОЖАНСКАЯ 
Јелена Вајс-Беложанскаја 
Балерина и хореограф 

Балерина и кореограф
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