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Izvleček
V sklopu begunskega vprašanja, ki je bilo v ospredju v času prve svetovne vojne in po
njej, so največjo skupino tvorili begunci z ruskega ozemlja, ki so se zaradi prihoda
boljševizma na oblast tekom državljanske vojne razselili po celem svetu. Nekaj deset
tisoč jih je svoj novi dom našlo v novonastali Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev,
kjer so vzpostavili svoje lastne institucije, ki so skrbele za njihovo zdravje, dostojno
bivanje, kulturno udejstvovanje ter versko oskrbo. Med njimi sta bila tudi Vladimir
Balžalorsky ter njegova žena Vera Revjakin Balžalorsky, ki sta med odeško evakuacijo
zapustila domovino ter z ladjo preko Črnega morja in nato preko Leskovca in Zemuna
prispela vse do slovenskega ozemlja, do Kočevja. Diplomsko delo najprej predstavi širši
kontekst ruske emigracije, nato pa se osredotoči na njuno zgodbo ter predvsem na to,
kako sta se po selitvi znašla v novem okolju.
Ključne besede: Fridtjof Nansen, revolucija, državljanska vojna, ruska emigracija,
begunci, družina Balžalorsky.

Abstract
In the context of a refugee question, the topical question in the period of the First World
War and after, the biggest group formed Russian refugees, who emigrated because of the
rise of bolshevism and the civil war that followed. Around forty thousand of them found
their new home in a freshly established Kingdom of Serbians, Croats and Slovenes. There
they had formed their own institutions, which took care of their health, essentials, cultural
and religious life. Among them there was a married couple, Vladimir Balžalorsky and his
wife Vera Revjakin Balžalorsky. They fled their homeland, went to the Kingdom SHS,
and finally settled in Kočevje. This degree presents at first wider context of Russian
emigration and then it focuses on the story of family Balžalorsky, especially how they
managed to fit into a new environment.
Keywords: Fridtjof Nansen, revolution, civil war, Russian emigration, refugees, family
Balžalorsky.
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Uvod
Ob koncu prve svetovne vojne se je na ruskih tleh pod vodstvom boljševikov na čelu z
Leninom začela oktobrska revolucija, ta pa je prerasla v štiriletno državljansko vojno. V
tem času je novonastalo državno tvorbo zapustilo nekje do dva milijona ljudi, ki so se
razselili po celem svetu, ob tem pa v nove domove ponesli košček svoje domovine. Med
njimi sta se znašla tudi Vladimir Balžalorsky in njegova žena, Vera Revjakin Balžalorsky,
moja prastarša, ki sta svojo novo domovino našla v Kraljevini SHS, natančneje v
Kočevju.
V diplomskem delu je predstavljena tematika ruske emigracije v medvojnem času, pri
čemer sem za postavitev širšega konteksta obravnavane tematike uporabil in povzemal
dostopno literaturo v slovenskem, angleškem in srbskem jeziku. Pri tem še posebej
izpostavljam slovenskega zgodovinarja Radovana Pulka ki se ukvarja z raziskovanjem
ruske emigracije na Slovenskem. Njegovi dve monografiji Ruska emigracija na
Slovenskem 1921-41 ter Rusko zamejstvo v slovenskih deželah sta glavni referenci mojega
diplomskega dela. Zadnje poglavje, ki je namenjeno družini Balžalorsky, sem napisal na
podlagi intervjuja, ki sem ga opravil z vnukinjo Vladimirja in Vere ter svojo materjo
Nadjo Mehle, ter različnih Vladimirjevih dokumentov, ki so vse do danes ohranjeni v
osebnem arhivu. Pri raziskovanju zgodbe družine Balžalorsky mi je z odgovori na
nekatera moja vprašanja pomagal tudi že prej omenjeni zgodovinar Pulko.
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij, ki so postavljena v tako zaporedje, da se
spekter tematike oži. Tako je v prvem poglavju predstavljeno razgibano dogajanje na
mednarodnem parketu glede vprašanja begunstva v prvih desetletjih dvajsetega stoletja,
v drugem poglavju je na kratko predstavljeno revolucionarno, vojno dogajanje na ruskem
ozemlju ter problem ruske emigracije, v tretjem poglavju je predstavljena ruska
emigracija na tleh Kraljevine SHS, v četrtem poglavju so predstavljene glavne točke
delovanja ruske emigracije na Slovenskem, peto poglavje pa je, kot že omenjeno,
namenjeno zgodbi družine Balžalorsky ter vpletanju njihove zgodbe v širši kontekst ruske
emigracije.
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1.

Dvajseto stoletje = stoletje migracij?

»Kdo šteje kot begunec in kako je prišlo do tega, da je ostal brez doma? Kdo določa
primernost beguncev za pomoč? Do kakšne mere je za upravljanje s pomočjo za njih
odgovorna osrednja oblast ali pa bi odgovornost morala prevzeti lokalna skupnost ter
prostovoljne ustanove? Kakšne bi bile posledice tovrstne odločitve? Kakšen učinek ima
večje število beguncev na domačo skupnost ter kako so lahko odnosi med begunci ter nebegunci urejeni tako, da vzdržujejo visoko moralo? Do katere mere je lahko skupnost
vključena v pomoč svojim rojakom v tujini, ki jih prizadela izguba doma? Kako se bo
kriza razrešila – se bodo begunci želeli vrniti na svoje domove, in če ja, kako bo izpeljana
repatriacija?«1 Po mnenju zgodovinarja Petra Gatrella so to že od samega začetka
osrednja vprašanja, ko je govora o begunski problematiki. Kdo torej je begunec?
Ženevska konvencija iz leta 1951 begunca definira kot nekoga, ki se ne more ali ne želi
vrniti v svojo izvorno državo zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase,
religije, nacionalnosti, pripadnosti določeni socialni skupini ali političnih nazorov.2
Definicija begunca je nemalokrat bila jabolko spora, le majhne razlike v definiciji
begunca namreč lahko pomenijo razliko med tem, ali nekdo ima dostop do azila ter ali
dobi pomoč ali ostane brez vsega.
Michael Marrus v svojem delu Unwanted: European refugees in the twentieth century
pojasnjuje, da so begunci, ljudje, ki so zaradi vojne ali preganjanja morali zapustiti svoj
dom in oditi, po Evropi prisotni že od nekdaj. Pri tem pa poudarja, da je v 20. stoletju
prišlo do velikih sprememb, begunstvo je namreč postalo pomembno vprašanje
mednarodne politike.3 Pred tem je migrantska politika bila v ozadju, predvsem pa je bila
bolj liberalna. V 19. stoletju tako ni bilo večjih administrativnih ovir za premik med
državami. Države so sicer bile zlasti v prvem delu 19. stoletja nenaklonjene izseljevanju
zaradi potenciala v obliki človeških resursov, ki je z izseljevanjem odšel iz države, a
tekom 19. stoletja so se po posameznih državah vzpostavile zakonodaje, ki so določale
pogoje in okoliščine izseljevanja, ki so bile vedno bolj liberalne.4 O podobnem priča tudi
angleški pisatelj Norman Angell, ki je v devetdesetih letih 19. stoletja potoval v Ameriko,
pri tem pa zapisal, da ni imel ne potnega lista, ne dovoljenja za izhod, ne vize, a je vseeno
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brez težav prispel v Združene države Amerike. To sicer ni veljalo za vse države, tako je
npr. v ruskem in otomanskem imperiju potni list bil obvezen že za potovanja znotraj
imperija.5 V avstrijskem delu Habsburškega imperija, kamor je z izjemo Prekmurja
spadalo današnje slovensko ozemlje, je veljalo načelo svobode izseljevanja, ki je
temeljilo na patentu iz leta 1832, leta 1867 pa je bil sprejet še ustavni zakon o
državljanskih svoboščinah, ki je predvidel največjo možno svobodo izseljevanja. Kljub
tema je država tekom 19. stoletja postajala izseljevanju nenaklonjena, kar se je kazalo v
sprejetih ukrepih, npr. prepovedi delovanja izseljenskih agencij.6 Vseeno je generalno
gledano v mednarodnem prostoru veljalo, da nacionalnost potnika ni pomembna ter da za
potovanje ni potreben osebni dokument.7 Vse to se je močno spremenilo z začetkom prve
svetovne vojne, ki velja kot glavna točka spremembe v politiki migracij, zlasti z ozirom
na posredovanje države. Prva svetovna vojna označuje konec liberalne migrantske
politike ter prehod v restriktivno migrantsko politiko, ki omejuje migracije in jim
predpisuje poti, po katerih se lahko gibljejo. Tovrstne omejitve so med drugim zmanjšale
mobilnost trga delovne sile, kar je bil eden izmed razlogov za razvoj migracijskih gibanj.
Tako sta npr. Francija in Velika Britanija, ki sta bili kolonialni velesili, v svoj ekonomski
sistem vključili tudi veliko število prebivalcev njunih kolonij, že pred samim začetkom
vojne je število teh preseglo milijon.8
Ob tem se postavi vprašanje, kakšni so razlogi za to, da je prišlo do takšnega obrata v
migrantski politiki? Gil Loescher v knjigi Beyond Charity navaja dva glavna razloga,
zakaj je do tega prišlo. Prvi je ta, da je vojna mednarodnih razsežnosti v 20. stoletju prvič
prizadela celotno populacijo. Tehnološki ter ekonomski napredek sta izrazito povečala
vojaško moč za uničenje, pri tem pa se je zmanjšalo ločevanje med oboroženimi silami
ter neoboroženim prebivalstvom.9 Marrus pojasnjuje, da je do tega prišlo, ker je politika
začela tudi civiliste dojemati kot nevarne sovražnike.10 Tako so poleg vojaških sil tarče
postali tudi civilisti, kar je povzročilo veliko število beguncev, ki so bežali pred
uničenjem. Drugi in najpomembnejši razlog je ta, da se je v prvem delu dvajsetega stoletja
formiral sistem nacionalnih držav. Tekom prve svetovne vojne so propadli štirje veliki
imperiji, in sicer avstro-ogrski, ruski, otomanski ter nemški, na njihovem mestu pa je
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zraslo več manjših držav, ki so privzele izrazito nacionalni karakter, kar je pomenilo, da
so želele vzpostaviti kulturno ter politično homogeno populacijo. V tem kontekstu je
državljanstvo postalo pomembna kategorija. Znotraj procesa vzpostavitve teh nacionalnih
držav je veliko število ljudi izgubilo državljanstvo na podlagi jezika, etničnosti ter verske
pripadnosti. 11 Zakaj? Med vojno so države, ki so bile vanjo vključene, začele v svoji
državi prepoznavati delavce ter migrante iz t.i. »sovražnih držav« kot sovražne tujce, ki
so po novem predstavljali grožnjo za državno varnost. Pred vojno je bilo po celi Evropi
približno 5 milijonov migrantov, ki so živeli ali vsaj delali v državi, v kateri niso bili
rojeni. Z začetkom prve svetovne vojne so postali nezaželeni, kar je rezultiralo v
internaciji skupno vsaj 400.000 ljudi po vseh državah, ki so bile udeležene v vojni.12 Na
Balkanu se je podobno zgodilo že pred svetovno vojno, in sicer v času balkanskih vojn,
po vojni pa se je podobno zgodilo tudi v Anatoliji ter Armeniji, kjer se je odvijala Grškoturška vojna, ki je povzročila milijon beguncev.13
Michael Marrus poleg beguncev, ki so to postali zaradi svoje nacionalne, etnične ter
verske pripadnosti, izpostavlja še drugo skupino beguncev, ki so se znašli v vrtincu
begunske krize, in sicer politične begunce, ki so to postali zaradi nenadne spremembe
režima v državi, pri čemer je med dvema ideološkima stranema prišlo do spopada, ki je
pogosto temeljil na razrednem boju, ne pa vedno. Kot najbolj prepoznavno skupino takih
beguncev Marrus izpostavlja v ruski državljanski vojni poražene »bele«, pa tudi begunce
različnih političnih prepričanj iz več držav med vojno, kjer je zavladal fašistični režim,
npr. v Italiji in Španiji.14
Kakšen je bil odziv držav na takšno stanje? Po končani svetovni vojni je po Evropi bilo
razseljenih približno 9,5 milijonov beguncev, zato so bili potrebni ukrepi za rešitev
njihovega statusa. Predvsem liberalci so težili k povrnitvi bolj liberalne politike
prehajanja med državami, predvsem v povezavi s potnimi listi. Na to temo je Društvo
narodov leta 1920 organiziralo tudi mednarodno konferenco, a brez uspeha. Države so
pretežno vztrajale pri strožji politiki prehajanja čez državno mejo. To je otežilo nekatere
procese v povezavi z begunci, ki so se dogajali v letih zatem.15 Hannah Arendt izpostavlja
dva procesa, katerih so se države posluževale po prvi svetovni vojni, a se noben ni izkazal
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za uspešnega: repatriacija in naturalizacija. Prvi pomeni, da bi se beguncem omogočila
vrnitev v njihovo matično domovino. Težava se je pokazala v tem, da nihče, niti država
izvora niti nobena druga ni želela sprejeti ljudi brez državljanstva. Posledično je prihajalo
do tega, da so bili begunci v nekaterih primerih ilegalno prepeljani v sosednje države, s
čimer se jih je država znebila.16 Kljub temu imamo nekaj primerov množične repatriacije,
med drugim 2 milijona Poljakov, ki so migrirali na Poljsko, milijon Nemcev, ki so se iz
svojih domov v Rusiji ter Avstro-Ogrski vrnili v Nemčijo ter nekaj sto tisoč Madžarov,
ki so se po razpadu Avstro-Ogrske na Madžarsko priselili iz Romunije, Češkoslovaške
ter Jugoslavije.17 Repatriacija se je zgodila tudi v primeru primorskih Slovencev, ki so po
prvi svetovni vojni prešli pod Italijo. Iz Julijske Krajine se je tako v tem obdobju v
Jugoslavijo izselilo okrog 70.000 Slovencev.18
Na drugi strani se je tudi drugi proces, naturalizacija, ki pomeni dodelitev državljanstva,
izkazal za neuspešnega. Sistem naturalizacije je razpadel, ko se je soočil z množičnostjo
teh, ki so bili brez državljanstva. Države so ob soočenju s prihodom množic ljudi ne samo
onemogočile naturalizacijo novim prišlekom, temveč tudi razveljavile dotedanje primere
naturalizacije. To je odpravilo v tistem trenutku še zadnje upanje velike množice
beguncev, da bi si lahko ustvarili normalne življenjske pogoje v novem okolju.19
Neuspešnost pri uvajanju naturalizacije je med drugim pripeljala do tega, da so begunci
za razliko od tistih v preteklosti obdržali begunski status veliko dlje časa. Skozi različne
begunske zakonodaje evropskih držav so se prebijali leta, take okoliščine pa je
nemalokrat podedovala naslednja generacija.20
V večini primerov so se begunci bolj kot ne morali znajti sami, vseeno pa je mednarodna
skupnost poskušala omiliti katastrofalno stanje, najprej predvsem s posebnimi določili v
mirovnih pogodbah Pariške konference, s katerimi bi preprečili nekatere najhujše primere
izgonov ali preganjanj. Z vprašanjem beguncev se je obenem začelo ukvarjati Društvo
narodov, ki je 1. septembra 1921 za prvega visokega komisarja za begunce postavilo
norveškega politika Fridtjofa Nansena21. Ta je bil s tem imenovanjem postavljen pred
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enega tehnično bolj zahtevnih problemov, in sicer proces repatriacije zapornikov ter
internirancev iz Rusije, Nemčije ter nasledstvenih držav Avstro-Ogrske. Pri tem je med
drugim repatriacijo Rusov iz nemškega teritorija nekaj časa ovirala politika zavezniških
držav, ki so le te želele uporabiti za kasnejši spopad z boljševiki, a se to ni zgodilo, zato
so kasneje repatriacijo le teh omogočile.22
Društvo narodov je ob začetku dela komisije postavilo jasne smernice ter omejitve,
znotraj katerih je delovala Nansenova komisija. Države članice so določile, da je pomoč
komisije omejena le na ruske begunce, finančna sredstva, namenjena komisiji pa so lahko
bila uporabljena le za administracijo in ne za direktno pomoč beguncem. Poleg tega je že
v začetku bilo opredeljeno, da je pomoč beguncem začasna rešitev.23 Nansen je s svojo
komisijo takoj začel s pogajanji za repatriacijo beguncev in tako v naslednjih dveh letih
omogočil vrnitev domov več kot 427.000 ljudem. Pri tem je posebno pozornost namenil
temu, da nihče ni bil vrnjen v Sovjetsko Rusijo proti svoji volji. Pri svojem delovanju je
njegova komisija doživela nemalo nasprotovanja. Združene države Amerike so
sodelovanje v Društvu narodov zavrnile že v samem začetku, Velika Britanija se je bala,
da bo morala kot članica društva tudi ona sprejeti begunce, kar pa ni želela. Na drugi
strani je Nansen bil deležen podpore s strani Francije in skandinavskih držav. Sicer se je
Nansen poleg tovrstnih nasprotovanj moral soočiti še s kritiki, ki so ga obtoževali, da je
pomoč beguncem prikrita iniciativa v prid boljševikom.24
S kritiko, da deluje v prid boljševikom, se je moral soočiti tudi, ko je njegova komisija
pomagala pri reševanju lakote v Sovjetski zvezi v zgodnjih 20. letih. V sklopu te pomoči
so njegovi agenti vzpostavljali centre za brezdomce ter lačne, pri čemer so pomagali med
12 in 15 milijonom ljudi. Nansen je tovrstno pomoč med drugim zagovarjal tudi s
predpostavko, da bo, ko bo Rusija lahko preskrbela samo sebe, tudi gospodarstvo na
relaciji zahod-vzhod zacvetelo, s čimer bi pridobila cela Evropa.25
Največja težava, ki je zavirala pretok beguncev med državami, je bila ta, da so ti
največkrat ostali brez veljavnih dokumentov ter tako ostali zunaj veljavnih postopkov za
begunce, predvsem pridobitve azila. Najprej se je to zgodilo pri ruskih beguncih, ki so v
Društvo narodov, je bil pobudnik pridružitve Norveške novoustanovljenemu društvu. Ko je Norveška
postala polnopravna članica, je tudi postal eden izmed treh norveških delegatov. Leta 1920 je na prošnjo
omenjenega društva prevzel odgovornost za repatriacijo vojnih ujetnikov. V naslednjem letu je nato
pridobil še uradni naziv Visoki komisar za begunce.
22
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večini imeli dokumente, izdane še v času carske Rusije, zaradi česar so le-ti bili
neveljavni, s podobnimi težavami pa so se za njimi soočili še armenski begunci. Nansen
je na vsak način želel rešiti problem nemobilnosti beguncev brez dokumentov, zato je v
Ženevi 1922 sklical konferenco, katere so se udeležili predstavniki 16 držav. Na tej
konferenci so prisotni sprejeli sporazum o izdaji enotnega dokumenta za vse ruske
begunce brez državljanstva, ki se je imenoval »Nansenov potni list«. Uporabnost le tega
se je postopoma povečevala, dve leti kasneje so ga tako lahko pridobili tudi armenski
begunci, kar je odobrilo 38 držav.

26

S tem je Nansenu uspelo nekaj, kar ni še nikomur

doslej, in sicer, da je bil prvič sprejet mednarodni sporazum, ki je urejal status ljudi, ki so
ostali brez državljanstva.27
Po letu 1924 se je na področju begunske problematike začela stabilizacija stanja. Nansen
je bil optimističen, zlasti potem, ko so velike zahodne sile leta 1925 podpisale Locarnske
sporazume, s katerimi so razrešile nekaj nesoglasij, ki so izhajala iz Versajske mirovne
pogodbe. Nansen je bil prepričan, da je problematika begunstva rešljiva ter da jo
mednarodna skupnost lahko dokončno razreši. V tem obdobju se je pristojnost njegovega
komisariata razširila še na ostale begunce: Jude, Nemce, Madžare, Bolgare, Asirce, AsiroKaldejce ter Turke.28
Na tej točki je Nansen predlagal, da se delo z begunci preseli na Mednarodno delavsko
organizacijo (ILO), bil je namreč mnenja, da so pomembna politična vprašanj glede
beguncev bila rešena ter da sta ostala pereča le še problema ustalitve ter zaposlitve, kar
pa je potrebovalo trajnejše rešitve. Ob koncu 20. let, tik pred Nansenovo smrtjo, je
komisariat za begunce ocenil, da je ostalo še okrog 180.000 ruskih in armenskih beguncev
brez zaposlitve, vsi ostali so se s pomočjo Nansenovega komisariata, sodelovanja držav
članic ter sodelovanja privatnih organizacij že ustalili.29
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2.

Rusija: Revolucija, državljanska vojna ter trume beguncev

V Rusiji je civilno prebivalstvo trpelo že pred boljševiško revolucijo, zlasti od začetka
svetovne vojne naprej. To je veljalo še posebej za nižje socialne sloje. Rusko carstvo je v
prvo svetovno vojno vstopilo na strani antante, pri tem pa se je car zanašal predvsem na
veliko premoč v številu vojske ter na ogromne količine hrane, ki bi Rusom omogočala
dolgotrajno bojevanje. To ni odtehtalo mnogih pomanjkljivosti, katerim je bila podvržena
carska Rusija: mobilizirani so bili pretežno kmetje, kar je negativno vplivalo na že tako
nerazvito kmetijstvo. Poleg tega je bilo problem tudi dejstvo, da so vojaki pred vojno bili
produktivna skupina, v času vojne pa so postali veliki potrošniki pridelane hrane. Civilisti
so tako z vidika oskrbe s hrano postali drugotnega pomena30. Prav tako je bila problem
sama oskrba vojske, saj je Rusija imela slabo razvit železniški promet.31 To je povzročilo,
da so ruske enote po začetnih napadih v Vzhodni Prusiji bile do 1915 potisnjene na svoje
ozemlje. V tem času je car Nikolaj II. velik del ozemlja na zahodu imperija izročil vojaški
oblasti, ki je s prebivalstvom nemalokrat ravnala naravnost brutalno. To so občutile
predvsem skupine prebivalstva, ki so bile za oblast vprašljive, npr. ruski Nemci in Judje.
Nemci so bili obtoženi, da sodelujejo s svojim cesarjem, na podlagi tega pa so bili v
živinskih vagonih deportirani v Sibirijo ter osrednjo Azijo. Celotno civilno prebivalstvo
je bilo na nekaterih področjih s strani vojske prisiljeno, da zapusti svoje domove z
najnujnejšimi stvarmi v rokah ter odide. Za njimi je vojska vasi požgala do te mere, da se
sovražnik v njih ne bi mogel naseliti.32
Ob koncu leta 1915 so Rusi našteli že 2,7 milijona beguncev, za katere ni skrbel nihče.
Zato je prišlo do nemirov, ko so se begunci s področij, kjer je divjala vojna, srečali z
domačini na področju, kamor so se zatekli. Zlasti v velikih mestih se je začel kaos, ker so
bila polna beguncev, ki so bili lačni ter so s seboj prinesli razne bolezni.33
Rusija je med vsemi državami v prvi svetovni vojni imela najhujše izgube. Padlo je 2,5
milijona vojakov, ogromno jih je dezertiralo, v vojsko so bili kazensko poslani delavci,
ki so imeli stike z boljševiki, kar je še dodatno vplivalo na rušenje reda. V februarju 1917
so se začele množične stavke, ljudstvo je bilo namreč vedno bolj nezadovoljno in se je
30
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obračalo proti carju. V boj za oblast so proti carju nastopili člani Dume, hkrati pa tudi
revolucionarji. Kmalu zatem, 2. marca, je car Nikolaj II. odstopil. Ker njegov brat, knez
Mihailo Aleksandrovič ni želel prevzeti prestola, se je vladanje carjeve rodbine
prekinilo.34
Po odstopu carja je bila ustanovljena začasna vlada, ki so jo sestavljale meščanske
stranke, eseri ter manjševiki. Njihovi glavni obljubi sta bili priprava vsega potrebnega za
sprejetje ustave ter sklenitev premirja v svetovni vojni.35 Tako ta kot naslednji dve začasni
vladi niso bile sposobne sprejeti težav, ki jih je zapustil car, kar je Vladimir Iljič Lenin
uspel izkoristiti, da je prepričal Centralni komite Boljševiške partije v oborožen prevzem
oblasti. Ta se je zgodil oktobra (po julijanskem koledarju), ko so boljševiki vrgli začasno
vlado ter prevzeli oblast. V kratkem času po prevzemu oblasti je Rusija z mirom v BrestLitovskem izstopila iz vojne, s čimer si je boljševiška oblast zagotovila manevrski
prostor, da se je lahko posvetila konsolidaciji oblasti, takrat so namreč pod svojo oblastjo
imeli le osrednjo Rusijo. Poleti 1918 se je tako začela državljanska vojna, v kateri so se
revolucionarni boljševiki spopadli s protirevolucionarno, imenovano tudi »belo«
stranjo.36 Bela stran se je izoblikovala iz več protiboljševiških enot, ki med seboj niso bile
enotne. V južni Rusiji je nastala Armada prostovoljcev, ki je štela 3000 mož, poveljeval
pa ji je od konca 1918 general Anton Denikin. Tudi drugje so tekom leta 1918 nastajale
protiboljševiške formacije, ki so se poskušale poenotiti, a neuspešno. Vodstvo
protiboljševiške strani je tako prevzel admiral Aleksander Kolčak, kar mu je uspelo s
pomočjo Britanije, zavezniške države so se namreč istega leta prav tako vmešale v
dogajanje v ruskem prostoru.37 Glavni boji so se odvili v letu 1919, ko je Kolčak s svojimi
armadami začel ofenzivo na vzhodni fronti, ki jo je do jeseni izgubil in bil kasneje obsojen
ter usmrčen. Na področju Baltika je ofenzivo proti rdeči armadi začel general Judenič, ki
je prav tako bil poražen do konca leta. Na jugu Rusije je ofenzivo pripravljal general
Denikin, ki je bil v začetku svoje ofenzive uspešen, a je zaradi političnih napak izgubil
podporo med svojimi ljudmi, proti njemu pa se je postavila t.i. »Vojna liga«, ki je
nasprotovala njegovemu načinu vodenja. Tako ga je nadomestil general Vrangel, ki je
tako ostal zadnji protirevolucionarni general na bojišču. Na Krimu je zbral preostanke
protirevolucionarnih enot ter jih preimenoval v Rusko armado. Po julijskih uspehih, ko je
34
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prodrl do južne Ukrajine, je Vrangel s svojo armado bil novembra 1920 poražen, njegove
čete pa kot zadnje evakuirane s Krima.38 Evakuacija je bila organizirana na dveh točkah,
Novorossijsku in Sevastopolu, in sicer s pomočjo zaveznikov, ki so priskrbeli transport
za evakuirance. Najprej so bili evakuirani civilisti, predvsem ranjenci, nato pa še vojaki.
Istočasno je Vranglov štab v državah zaveznicah s pomočjo Rdečega križa urejal vse
potrebno za prihod množice beguncev.39
Kaos državljanske vojne je ob rusko-poljski vojni ter veliki lakoti leta 1921 iz ruskega
ozemlja pognal največjo množico ljudi v Evropi v moderni zgodovini, in sicer med 1 in
2 milijona ljudi, ki so se razselili pretežno po Evropi, sicer pa tudi do Kitajske in na drugi
strani do Severne Amerike. Med njimi je bila večina teh, ki jih je Komunistična partija
prepoznala kot potencialne državne sovražnike, vojaki premagane bele armade, civilno
prebivalstvo, ki je bežalo pred revščino in lakoto, Judje, ki so se bali preganjanja, pa tudi
bolj liberalni in celo socialistični nasprotniki novega režima.40 Sprva so se bežeči selili
zgolj na področja, ki niso bila pod boljševistično oblastjo, a so še vedno pripadala
nekdanjemu ruskemu imperiju, bili so namreč prepričani v to, da se bo boljševistični
režim sesul ter da bo razporeditev ozemelj ostala enaka kot pred letom 1917. To se ni
zgodilo, saj je protirevolucionarna stran bila poražena. Do leta 1921 so se razmere le še
poslabšale, saj je prišlo do razpada ruskega kmetijstva, kar je povzročilo veliko lakoto, ki
je terjala okrog 5 milijonov žrtev, še več pa novih beguncev.

41

Eden izmed ruskih

akademikov je tako zapisal: »V zadnjih sedmih letih smo šli skozi toliko gorja, da se
redkokateri državljan vsaj za kratek čas ni počutil kot begunec«. 42
Boljševistična oblast je množične emigracije iz države želela zajeziti, saj je potrebovala
za delo sposobne ljudi, ki bi pomagali postaviti Sovjetsko zvezo na noge.43 V zgodnjih
20. letih je tako izdala dekret, ki je vsem beguncem, ki so odšli iz države, odvzela
državljanstvo. To je povzročilo, da je velika množica ruskih beguncev po Evropi postala
vir trenj med evropskimi državami, saj so bili uradno brez državljanstva. Množice Rusov
so tako napolnile ulice Konstantinopla, kamor jih je bil evakuiran velik delež, nemalo
težav z ruskimi množicami je bilo tudi na Poljskem.44 Velikost teh množic je presegala
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zmožnosti posamezne države, da bi problem rešila, kar je vplivalo na to, da so bile
ustanovljene prve mednarodne organizacije za zaščito ter naseljevanje beguncev.45
Pomembno vlogo je v tem kontekstu imel mednarodni komite Rdečega križa in njegov
predsednik Gustave Ador, ki se je za rešitev tega problema obrnil na Društvo narodov.
To je septembra 1921 za visokega komisarja za begunce imenovalo Norvežana Fridtjofa
Nansena, ki je dobil mandat za pomoč »vsaki osebi ruskega izvora, ki ne uživa ali ne
uživa več zaščite vlade SZ, in ki ni pridobila drugega državljanstva«. 46 Nansen je mandat
dobil za dobo desetih let, v tem času pa je dokaj uspešno reševal vprašanje ruskih
beguncev (več v poglavju 1). Tako se je do druge polovice dvajsetih let situacija ruskih
beguncev stabilizirala, zbirna mesta, kot so Konstantinopel, Balkan, Poljska in Nemčija,
pa so bila razbremenjena, saj so begunci bili prerazporejeni z vzhoda tudi na zahod. Med
državami, ki so sprejeli večje število beguncev, je bila med drugim Francija, ki je sprejela
okrog 400.000 beguncev, ki so bili tam pripravljeni delati. Poleg tega je tudi mednarodno
priznanje Sovjetske zveze pripomoglo tudi k jasnejši določitvi statusa in pravic ruskih
beguncev, razseljenih po svetu.47
Ocene številčnosti ruskih beguncev, razseljenih po svetu, se med seboj močno razlikujejo,
nobena izmed njih pa še ni bila širše sprejeta kot pravilna. Marrus glede številčnosti
beguncev opozarja na dilemo, kako sploh šteti begunce: Kako je opredeljen status
begunca ter kdaj le ta preneha? Poleg tega je po njegovem mnenju potrebno biti pozoren
tudi na različne interese pri oceni števila, saj le ti vplivajo na točnost ocene. Marrus tako
predlaga, da se oceno številčnosti beguncev opravlja z zdravim skepticizmom ter
različnimi viri.48
Razloge za tako različne ocene številčnosti lahko med drugim najdemo tudi v tem, da so
bile ocene opravljene v različnih obdobjih (takoj po vojni, v tridesetih letih, pred drugo
svetovno vojno) ter s strani različnih avtorjev z različnimi tendencami. Na ocene o številu
ruskih beguncev po svetu je vplivalo tudi število medtem umrlih beguncev ter tistih, ki
so do časa štetja že pridobili državljanstvo. Kljub temu lahko iz glavnih ocen, ki jih navaja
Radovan Pulko v knjigi Rusko zamejstvo v slovenskih deželah, sklepamo, da se je število
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ruskih beguncev po celem svetu gibalo od treh milijonov v začetku dvajsetih let pa do
enega milijona v tridesetih letih.49
O ruski emigraciji v svetovnem merilu po mnenju Pulka ni mogoče govoriti strogo
ločeno, saj so bile posamezne skupnosti po svetu preko svojih organizacij med seboj tesno
povezane, Skupen pa jim je bil tudi lasten izobraževalni sistem, ruski emigrantski tisk,
kultura. Ta povezanost ruske emigracije po svetu je razlog za vpeljavo izraza »ruska
diaspora«, nekateri avtorji pa govorijo celo o »Zamejski Rusiji«.50
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3.

Ruski begunci na področju Kraljevine SHS

Vladislav A. Maevskij, ki je eden izmed prvih pisal o ruski emigraciji v Jugoslaviji,
emigracijo razvršča v tri valove. Prvi val se je začel aprila s t.i. »francosko evakuacijo«,
ki je potekala v Odesi in njeni okolici, drugi val se je začel januarja 1920, ko sta padla
Novorosijsk in Odesa, pri čemer je del beguncev z angleško pomočjo odšlo na Prinčeve
otoke, Malto in Lemnos. Tretji in največji val beguncev se je v Kraljevino SHS zgrnil v
jeseni 1920, in sicer s Krima.51 Bolj natančno o času, razporedu in številčnosti prihodov
ruskih emigrantov v Kraljevino SHS piše v elaboratu o beloemigraciji v Jugoslaviji iz leta
1955, katerega avtorica je Uprava državne varnosti državnega sekretariata za notranje
zadeve Federativne narodne republike Jugoslavije.52 Tam je navedeno, da je bilo
evakuacij več, in sicer: Novorosijska, Odeska, Krimska, evakuacija Vrangelovih vojnih
formacij ter dve sibirski evakuaciji. Skupno naj bi tako, na podlagi podatkov o
posameznih osebah, na ozemlje Kraljevine SHS prišlo 56.687 beguncev.53 Težava teh
podatkov je v tem, da ni znanega ničesar o njihovem izvoru. Točnejše število ruskih
emigrantov, ki so prišli v Kraljevino SHS, ni znano, ocene pa se gibljejo vse od 20.000
pa do 90.000. Pulko v svojem delu Rusko zamejstvo v slovenskih deželah obširneje navaja
različne ocene več avtorjev, ki se med seboj močno razlikujejo. Tako je Vladislav
Maevskij ocenil, da je bilo v Kraljevini več kot 37.000 beguncev, Jože Pirjevec je število
ocenil na okrog 60.000 emigrantov, enciklopedijski leksikon iz 1970 je navedel 70.000
emigrantov. Še večje število je navedla Irena Lukšić, in sicer točno 73.471. Poleg
navedenih je bilo zapisanih še precej drugih ocen o tem, koliko ruskih emigrantov je
dejansko prišlo v Kraljevino. Razlike nastajajo med drugim tudi zaradi časovne
opredelitve števila migrantov, najprej so namreč prišli le izseljenci izza Črnega morja,
kasneje pa so prihajali še iz begunskih taborišč v Turčiji, Grčiji, Egiptu in na Malti.54
Najbolj poglobljeno se je s tem vprašanjem ukvarjal Miroslav Jovanović, ki je podrobneje
analiziral dotedanje podatke in ocene in na koncu sklenil, da se je v kraljevino SHS
priselilo 41.000 do 44.000 ruskih emigrantov, to število pa naj bi do začetka štiridesetih
let padlo na približno 25.000 emigrantov.55
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Kraljevina SHS je bila na prihod množice ruske emigracije nepripravljena, kar je
razumljivo glede na to, da je bila to novoustanovljena država, ki je že brez prihoda ruske
emigracije imela dovolj lastnih težav, saj je nastala iz več delov, ki so prej pripadali
različnim državam ter s tem tudi različnim vplivom. Tako je morala vzpostaviti na novo
državne institucije, bila pa je politično, ekonomsko ter socialno in kulturno neenotna.
Poleg tega je bila Kraljevina demografsko, materialno in moralno precej opustošena
zaradi vojne.56 Ruskih emigrantov se Kraljevina ni branila, na kar kaže odlok vlade o
sprejetju 8.000 beguncev, ki je bil izdan januarja 192057, a je kljub naklonjenosti izhajala
iz namena, da zavaruje svoje lastne državljane in politično ureditev. Ob ogromnem številu
prišlekov z ruskega ozemlja, samo po Krimski evakuaciji jih je namreč v Kraljevino
prispelo več kot 20.000, so se oblasti zbale infiltracije sovjetskih agentov, zaradi česar so
se vsi ruski emigranti morali vpisati v Rusko kolonijo, eno izmed njihovih organizacij, ki
je sicer skrbela za osnovne potrebe emigrantov.58
Večina ruske emigracije, ki je prišla na ozemlje Kraljevine SHS, je bila intelektualcev,
plemičev ali pa visokih častnikov. Statistični podatki državne komisije za leto 1921 tako
kažejo, da je bilo ruskimi emigranti 65% inteligence, 15% plemstva in posestnikov ter
20% kmetov in kozakov.59 To dejstvo je bilo za novo državo zelo ugodno, saj je med
vojno izgubila veliko domače inteligence. S prihodom ruske emigracije je na ozemlje
Kraljevine prišlo mnogo pedagogov, zdravnikov, pisateljev, duhovnikov, slikarjev,
umetnikov, itd. Zoran Mačkić, ki raziskuje rusko emigracijo na področju Banja Luke,
navaja podatek, da je večina ruskih emigrantov, ki so prišli tja, imela srednjo ali visoko
izobrazbo, medtem ko je med domačim prebivalstvom bil delež nepismenosti visok 63,1%.60 Podobno potrjuje tudi Radovan Raspopović, ki pojasnuje, kako je visoka
izobrazba ruske emigracije – med njimi naj bi bilo le 3% neizobraženih, na druga strani
pa 13% visoko izobraženih – blagodejno vplivala na nerazvita področja, kot je bila Črna
Gora.61 Sestava ruske emigracije je sicer zanimiva tudi po spolu, po podatkih državne
komisije iz leta 1921 je bilo med ruskimi emigranti 67,72% moških ter 32,28% žensk.
Razloge za takšno nesorazmernost lahko med drugim najdemo v deležu emigrantov v
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vojaški službi, poleg njih pa tudi v kadetskih korpusih, ki so prišli na ozemlje
Kraljevine.62
Ruski emigranti so se že med samo potjo na različne konce sveta organizirali v različne
organizacije, družbe, ipd. Sprva so bile v ospredju humanitarne organizacije, saj je bilo v
prvi fazi potrebno poskrbeti za osnovne človeka vredne pogoje, kar pomeni oskrbo s
hrano in pijačo ter dostojno bivališče. Organizacije, ki so delovale že v domovini, nato
pa so svoje delovanje nadaljevale tudi v Kraljevini SHS, so bile: Rusko društvo Rdečega
križa, Vseruska zveza mest in vseruska deželna zveza. Te tri so že leta 1920 uskladile
svoje delovanje, in sicer z ustanovitvijo Centralnega združenega komiteja, ki je imel
sedež v Carigradu. Poleg teh treh organizacij so sicer na ozemlju Kraljevine delovale še
nekatere druge.63 Vse te organizacije so poskušale za emigrante pridobiti čim več
ugodnosti in pravic pri vladi Kraljevine SHS.64 Le-ta je decembra leta 1920 ustanovila
Državno komisijo za ruske begunce, ki je komunicirala z ruskimi organizacijami za
izboljšanje položaja ruskih emigrantov.65 Tu in že prej so veliko vlogo na strani ruske
emigracije odigrali vojaški dostojanstveniki ter diplomati, ki so vnaprej pripravljali
podlago za prihod množice emigrantov. Tudi emigranti sami so prihajali v kraljevino v
organiziranih skupinah, ne posamično, kar je še posebej veljalo za vojaško osebje.66
Vojaško osebje je bilo sicer v Kraljevini SHS še posebej dobrodošlo, in sicer zaradi tega,
ker je boljševizem v Rusiji pomenil grožnjo vsaki monarhični ureditvi, tudi Kraljevini
SHS. Kralj Aleksander je tako poskušal zagotoviti močno proti-boljševiško obrambo,
poleg tega pa je tudi računal na prepoznavanje njegovih zaslug v primeru, da bi izgnani
vojaški emigranti porazili boljševike. S temi razlogi je kralj dovolil generalu Vranglu, da
je le ta v Srbiji ustanovil svojo lastno vojaško formacijo.67 Do realizacije tega sporazuma
je prišlo sredi leta 1921, v Kraljevino SHS pa je na podlagi le tega prišla približno tretjine
Vranglove vojske. Ta je v Kraljevini služila v obliki obmejnih enot, ki so skrbele za
varovanje meje, del enot pa je bil vključen tudi v gradnjo cest ter železniške proge. 68
Pulko pojasnjuje, da pri napotitvi Vranglovih vojakov na mejo jugoslovanski minister za
vojsko ni bil brez pomislekov, saj se je bal, da bi prišlo do tihotapljenja ruskih agentov v
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državo. Do tega ni prišlo, ravno nasprotno, nekateri izmed vojakov so bili kasneje s strani
države tudi nagrajeni. Obmejna služba za Vranglove enote sicer ni trajala dolgo, že aprila
1922 je bil namreč sprejet zakon o ukinitvi obmejne enote, s čimer so to nalogo prevzele
enote pod vodstvom domačega ministrstva za finance.69
Poleg prej omenjenih organizacij, ki so bile humanitarne narave, so se na ozemlju
Kraljevine SHS vzpostavile organizacije, ki so zajemale širši spekter življenja ruske
emigracije. Med njimi je bila temeljna in najširše prepoznana organizacija Ruska
kolonija, to pa zaradi dejstva, da so vanjo morali biti vključeni vsi polnoletni emigranti,
torej vsi, ki so dopolnili 21 let. Funkcija Ruskih kolonij je bila večplastna. Po eni strani
so kolonije služile za evidenco in nadzor nad ruskimi emigranti, med katere bi se lahko
bili infiltrirali sovjetski agenti, po drugi strani pa je bile uprava kolonije organ emigracije,
kar pomeni, da je predstavljala emigrante pred jugoslovanskimi oblastmi.70 V kolonijah,
ki so imele do 25 članov, je kolonijo vodil en predsednik, v kolonijah z več kot
petindvajsetimi člani pa je kolonijo vodil odbor, velik od štiri do deset članov.71 Kolonije
so v prvi fazi delovanja omogočale emigrantom razseljevanje po Kraljevini SHS,
pomagale so jim do zaposlitve, pomagale so tudi tistim, ki so med vsemi živeli v največji
revščini. Kasneje so Ruske kolonije začele skrbeti tudi za kulturno življenje ruske
emigracije.72 Pomen Ruskih kolonij je sčasoma upadel, saj si je vedno več emigrantov
našlo zaposlitev. Le-ti niso več v tolikšni meri dejavno sodelovali v kolonijah, predvsem
pa kolonij niso več finančno podpirali. Poleg tega je nad kolonijami bilo vedno več
nezadovoljstva, saj so postajale vedno bolj avtoritaren organ nad svojimi člani. O tem
priča Aleksej Arsenjev na primeru Ruske kolonije Dobrovnik, ko pojasnjuje, da je sprva
bila vloga predsednika kolonije velika čast, sčasoma pa je vloga postajala vedno težja in
manj ugledna, zato so se vsi tega položaja na veliko izogibali.73 Leta 1930 je bila v
Kraljevini Jugoslaviji izdana nova uredba o kolonijah, ki je ukinjala obvezno članstvo,
kar je hitro rezultiralo v ogromnem osipu članstva predvsem v večjih mestih, npr. v
Beogradu, kjer je število članov padlo z 8000 na nekaj sto.74
Poleg kolonij je ena izmed pomembnejših organizacij ruske emigracije tudi Ruska matica,
ki je bila ustanovljena na pobudo ruskih intelektualcev za spodbujanje kulturnega
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udejstvovanja ruske emigracije. Nastala je po zgledu že obstoječih matic med drugimi
slovanskimi narodi.75 Ideja Ruske matice je slonela na ideji racionalizma ter
razsvetljenstva, ki sta bili ključni za njihovo nacionalno in kulturno identiteto. Po statutu
je Ruska matica bila osnovana kot »kulturno društvo s ciljem, da podpira razvoj narodne
zavednosti ruske emigracije, nudi pomoč pri izobraževanju svojih članov ter da jih
povezuje na nacionalni in kulturni osnovi«.76 Ruska matica je bila najprej ustanovljena v
Sloveniji, in sicer s potrditvijo njene ustave 30. aprila 1924 ter nato prvim zborovanjem
25. maja istega leta. Za prvega predsednika ruske matice je bil izvoljen dr. Aleksander
Bilimovič.77 Ker je bila Ruska matica najprej ustanovljena v Sloveniji, so njeni
ustanovitelji postali hkrati ustanovitelji Ruske matice za celotno Jugoslavijo. Tako je v
Ljubljani delovala centrala Matice, po drugih mestih, npr. v Zagrebu, Banja Luki,
Zrenjaninu, Novem Sadu, Crvenki, Hrastovcu, itd., pa so delovale podcentrale.78
Ruska emigracija je bila, kot rečeno, precej izobražena. Izobrazba je emigrantom olajšala
iskanje zaposlitve, zlasti tisti z visoko izobrazbo so namreč uspeli najti zaposlitev v stroki,
ki so jo opravljali že prej. Tako je veliko število ruskih profesorjev našlo zaposlitev na
univerzah, ruski umetniki so postavili osnove baleta, igralci so doprinesli k obnovi
narodnega gledališča.79 Ob prihodu v Kraljevino SHS so se ruski znanstveniki, ki jih ni
bilo malo, med seboj povezali z namenom varovanja in uveljavljanja svojih strokovnih
interesov. Tako so leta 1920 v Beogradu ustanovili Društvo ruskih znanstvenikov v
Kraljevini SHS. Prvi predsednik društva je postal profesor prava, dr. Evgen V.
Spektorski80. Že v prihodnjem letu je bila ustanovljena še Ruska akademska skupina v
Kraljevini SHS, ki je bila po svoji usmeritvi bolj meščansko-liberalna.81 Svoja društva so
ustanavljali tudi učitelji srednjih in nižjih šol. Tako je leta 1921 bila ustanovljena Zveza
ruskih pedagogov, nekaj let zatem pa je Državna komisija osnovala Rusko pedagoško
društvo. V letu 1928 je bil ustanovljen tudi Ruski znanstveni inštitut, in sicer z namenom
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znanstvenega raziskovanja in izobraževanja. Tudi tukaj je za prvega predsednika bil
postavljen Evgen Spektorski, ki je to ostal do leta 1930.82
Ruska emigrantska inteligenca je bila temelj tudi za vzpostavitev lastnega šolstva v
Kraljevini Jugoslaviji. Pulko ruske šole deli v dve kategoriji glede na čas ustanovitve,
prve so namreč tiste, ki so delovale že v Rusiji in so tako njihovo osebje kot tudi vsi
učenci po izgubljeni državljanski vojni emigrirali. Že med bivanjem na Krimskem
polotoku, ko se je general Vrangel s svojo vojsko še zoperstavljal boljševikom, so
poskušali tam zagotoviti izobraževanje šoloobveznih otrok. Različne oblike
izobraževanja so se nadaljevale tudi po evakuaciji v Carigrad, Galipoli in nekatere
egejske otoke.83 Med tovrstne izobraževalne ustanove spadajo predvsem kadetski korpusi
in dekliški inštituti. Drugi kategoriji pripadajo na drugi strani vse izobraževalne ustanove,
ustanovljene v Kraljevini.84 Glavno poslanstvo ruskih emigrantskih šol je bilo ohranjanje
narodne zavednosti otrok, ruska emigracija je namreč bila zlasti v prvih letih
emigrantskega življenja zelo usmerjena v težko pričakovano vrnitev v domovino. To je
kasneje rezultiralo v težavah z izolacijo ruske mladine v lokalnem okolju. Ruske šole so
svoje učne načrte sicer usklajevale s smernicami politike države gostiteljice. V Kraljevini
SHS so bile ruske šole financirane tudi s strani države, saj so imele zanjo poseben pomen,
oblasti so s tesnejšo kulturno in politično povezanostjo Rusije in Kraljevine SHS želele
izriniti vplive drugih narodov na državo.85
Zamejska Rusija za razliko od srednjih in nižjih šol v Kraljevini Jugoslaviji ni imela
nobene visokošolske ustanove, zato so domače univerze začele sprejemati ruske študente.
To pravico so imeli vsi, ki so dokončali srednjo šolo, študentje, ki so prekinili študij v
Rusiji, ter potomci kadetskih korpusov. Zaradi nizkih kriterijev vpisa je bilo število
vpisanih veliko, Dragan Aleksić tako navaja podatke za število ruskih študentov na
fakulteti v Beogradu, kjer je v celi Kraljevini študiralo največ Rusov. Leta 1929 je tam
študiralo 1100 Rusov, kar je predstavljalo 17% vseh študentov na Beograjski univerzi ter
71% vseh ruskih študentov v Kraljevini. Ta odstotek je v naslednjem desetletju naraščal.86
Med njimi so bili tudi tisti, ki so zgolj koristili vse ugodnosti statusa študenta – štipendije,
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bivanje v študentskem domu, hrano v menzah, itd. Po posredovanju domačega ministrstva
in državne komisije za ruske begunce sta se v nadaljnjih letih nadzor in kriteriji za vpis
poostrili.87 Na fakultetah se je sicer pokazalo, da so ruske šolske ustanove v Kraljevini
imele visok standard znanja, saj so bili ruski študentje med najboljšimi študenti v
Kraljevini.88
Organiziranost ruske emigracije se je kazala tudi na verskem področju, v tujini, kjer so
bili prisotni emigranti, je namreč delovala t.i. Ruska pravoslavna zamejska cerkev, med
emigranti je bilo namreč približno 90% pravoslavnih vernikov. Delovala je tudi v
Kraljevini SHS, kamor je po državljanski vojni pribežal del vodstva Ruske pravoslavne
Cerkve, ki je bil zaradi vojne ločen od patriarha Tihona v Moskvi. Leta 1921 je v
Sremskih Karlovcih potekal prvi zbor ruske pravoslavne cerkve v tujini, kjer so postavili
glavne smernice delovanja. Zaradi tega so z moskovskim patriarhom prišli v spor, ki je
vodil v cerkveni razkol.89 O tem v svojem doktoratu podrobno piše Radovan Pilipović, ki
opisuje, kako je do spora prišlo, kdo vse je bil v spor vpleten, tudi znotraj same ruske
pravoslavne zamejske cerkve je namreč prišlo do sporov, ter kako se je na vse to odzivala
domača, srbska pravoslavna cerkev, ki se je do dogajanja morala opredeliti. Poleg tega
pojasnjuje, kako je na pobudo ruskih kolonij srbska pravoslavna cerkev širila svojo mrežo
župnij tam, kjer so bili pravoslavni verniki manjšina, ter kako so ruski emigranti s svojim
specifičnim svetom kulture in religije prinesli v srbsko pravoslavno kulturo določeno
svežino ter prenovo.90
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4.

Ruski begunci na Slovenskem

Če se ocene o številu beguncev na ozemlju Kraljevine SHS močno razlikujejo, številčnih
ocen za število beguncev na slovenskem ozemlju sploh ni, ker se s tem nihče ni ukvarjal.
Pulko v svojem delu predstavlja podatke, katerih se lahko oprimemo za vsaj približno
predstavo o številu le-teh. V letu 1920 je bilo ob drugem valu beguncev predvideno, da
bo na slovensko ozemlje prišlo 1500 ljudi, a jih je bilo v septembru istega leta le 476, pri
čemer je dobra polovica v kratkem odšla. Po krimski evakuaciji je na slovensko ozemlje
prišlo več beguncev, 6. februarja jih je tako bilo 1169, pri čemer je bila velika večina del
Krimskega kadetskega korpusa. Od uradnih podatkov so danes na voljo le popisi
prebivalstva, ki pa ne dajejo realne slike številčnosti ruske medvojne emigracije na
Slovenskem, saj so v popis zajeti tudi ruski vojni ujetniki, ki so bili na slovenskem
ozemlju. Poleg tega v času popisa tudi na slovensko ozemlje še niso prispeli Vranglovi
vojaki. Kar lahko razberemo iz dostopnih podatkov, je to, da je število ruskih emigrantov
na Slovenskem v začetku 20. let precej nihalo, pri tem pa lahko sklepamo, da je bilo v teh
letih število ruskih emigrantov na Slovenskem največje v celotnem medvojnem obdobju.
Razlog za to je med drugim tudi v tem, da so kasneje nekateri emigranti že pridobili
državljanstvo Kraljevine SHS, zaradi česar niso več šteli kot ruski državljani.91
Tudi na slovenskem ozemlju so se ruski emigranti, tako kot drugod po Kraljevini SHS,
organizirali na več področjih družbenega življenja. Tako je v Ljubljani in v Mariboru bila
ustanovljena Ruska kolonija. V Ljubljani so mestne oblasti emigrantom dovolile, da se
naselijo v barakah iz časa Avstro-Ogrske, ki so stale na Masarykovi cesti. Razmere za
bivanje so bile slabe in emigranti so tam živeli pretežno v revščini. Med njimi so sicer
bili pripadniki vseh starosti, izobrazbe in družbenih slojev ter tudi političnih prepričanj.
Zaradi žalostnega stanja, v katerem so se znašli, se je nemalo emigrantov zateklo v
alkoholizem, nekateri so svoje življenje končali s samomorom. V povezavi s stanjem
emigrantov, ki so prebivali v barakah, se je pisalo tudi v slovenskih časopisih, in sicer je
šlo za enega izmed mnogih obračunov konzervativno usmerjenega Slovenca in liberalno
usmerjenega Slovenskega naroda. Prvi je februarja 1925 objavil dolg članek o stanju
ruskih emigrantov, pri tem pa izrazito izpostavil humanitarna prizadevanja Katoliške
cerkve na čelu s papežem, na Slovenskem pa predvsem prizadevanja ljubljanskega škofa
Antona Jegliča, ki je emigrante osebno obiskal v barakah na Masarykovi cesti ter se
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zavzel za pomoč njim. Na ta članek se je odzval Slovenski narod, in sicer z ogorčenjem
nad hinavščino Slovenca, Slovenske ljudske stranke in Katoliške cerkve, ki naj bi Rusom
dajali prazne obljube.92
Emigranti, ki so vztrajali v barakah, so se gmotno počasi pobrali in barake ob železniški
postaji so se začele prazniti. Po letu 1927 so emigranti od občine pridobili nekdanjo
šentpetrsko kasarno ob Ljubljanici, kamor se je preselil tudi sedež kolonije. Tudi ta se je
počasi praznila, saj se je gmotni položaj emigracije izboljševal in ljudje so se postopoma
preseljevali v druge nastanitve. S tem je tudi delo kolonije v Ljubljani sčasoma zamrlo.93
Na Slovenskem je v sklopu organiziranja ruske emigracije deloval tudi Ruski Rdeči križ.
Zaradi slabih življenjskih in posledično higienskih razmer ob prihodu so se med emigranti
širile nalezljive bolezni, zlasti tifus in črne koze. Ruski Rdeči križ je zaradi tega po
Kraljevini odpiral sanatorije za zdravljenje. Eden izmed prvih sanatorijev, ki so bili
odprti, je bil tudi sanatorij na slovenskih tleh, in sicer na gradu Vurberk. Ta je bil posebej
specializiran za bolnike s pljučnimi boleznimi. V grajskih prostorih je sicer prej že bilo
zatočišče za vojne begunce, hiralnica za bolne ter lazaret ruske armade, od leta 1921
naprej pa sanatorij Ruskega Rdečega križa. Ta je najprej deloval le do oktobra istega leta,
ko je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev bil zaprt. Ponovno je bil odprt januarja 1923,
ko je za upravnika prišel dr. med. Boleslav Okolo – Kulak, ki je sanatorij nato vodil vse
do njegove ukinitve leta 1941.94 V vurberškem sanatoriju so se v začetki zdravili le ruski
emigranti ter njihovi otroci, za katere je bilo v gradu prostih 60 ležišč, ki so jim bila na
voljo brezplačno, saj je sanatorij finančno oskrboval Ruski Rdeči križ, pri tem pa mu je
pomagala tudi Državna komisija za ruske begunce. Kasneje je bivanje v sanatoriju postalo
plačljivo, razen za najrevnejše. Od leta 1925 naprej je sanatorij sprejemal tudi domače
prebivalstvo Kraljevine SHS.95
V Ljubljani je od leta 1924 delovala tudi Ruska matica, ki je imela poslanstvo predvsem
kulturno izobraziti emigracijo. Glavni pobudniki ustanovitve so bili dr. Aleksander
Bilimovič, dr. Evgen Spektorski ter dr. Aleksej Kopylov. Ruska matica je v Ljubljani
vodila knjižnico, ki je delovala v hiši dr. Jenka na Jurčičevem trgu 3 v Ljubljani. Prirejala
je tudi kulturne prireditve Večeri, organizirala tečaje ruskega jezika, prirejala predavanja
z različnih področij, kasneje je organizirala tudi vodenje izletov na vršič k ruski kapelici
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ter skrbela za vzdrževanje kapelice. Poleg oddelka Ruske matice v Ljubljani sta na
slovenskem ozemlju delovala še dva oddelka le te, in sicer v Mariboru, kjer je bil oddelek
ustanovljen leta 1934, ter v Hrastovcu v Slovenskih Goricah, kjer je bil ustanovljen leta
1926, člani pa so bili učitelji in osebje tamkajšnje ruske osnovne šole in progimnazije.96
Kulturno je bila ruska emigracija, kot že omenjeno, zelo razvita in narodno zavedna. S
svojim načinom življenja in svojimi talenti so imeli velik vpliv na razvoj literarni,
umetniški, znanstveni ter akademski razvoj Kraljevine SHS ter s tem tudi slovenskega
ozemlja. To so že v dvajsetih letih prepoznali tudi slovenski časopisi, zlasti Jutro, ki je
delovanju ruskih znanstvenikov in umetnikov namenil nemalo svojih člankov, v letu 1926
skupno 178.97 Ruski akademiki so v Kraljevini SHS ustanovili več akademskih društev.
Tako je bil tudi v Ljubljani leta 1921 ustanovljen oddelek Društva ruskih učenjakov. Le
ta je priredil več predavanj, predvsem pa je bila glavna naloga oddelka ta, da je usklajeval
in razjasnjeval nesporazume glede izobraževanja ruskih študentov ter kariere ruskih
profesorjev. Društvo je obenem tudi izdajalo potrdila o srednji in višji izobrazbi tistim, ki
so delali v državnih uradih, ter posredovalo pri vrednotenju uspeha ruskih študentov, ki
so prejemali štipendijo.98
Tudi umetniški prispevek ruske emigracije je bil na slovenskih tleh velik. Na področju
gledališča je delovalo vsaj eno rusko amatersko gledališče ter nekaj amaterskih igralskih
skupin. Poleg ruskih gledališč se je tudi znotraj slovenskih gledališč zvrstilo nekaj
izjemnih igralcev. Med njimi sta še najbolj izstopala Boris Vladimirovič Putjata in
njegova žena Marija Nikolajevna Borislavska – Nablocka. Prvi je v Slovenijo prišel leta
1920 kot del gledališke skupine, ki je nato razpadla. Že v istem letu se je zaposlil v
Ljubljanski drami ter bil naslednje leto že proglašen za najboljšega igralca na
Slovenskem. Njegova žena Marija je v Ljubljano prispela jeseni leta 1922, se prav tako
zaposlila v Ljubljanski drami ter v kratkem času postala glavna igralka slovenskega
gledališča.99 Veliko so k razvoju kulturnega življenja na Slovenskem doprinesli tudi ruski
baletniki in baletnice. Nekateri so na Slovenskem zgolj gostovali, drugi pa so vsaj nekaj
časa bili tudi zaposleni v Ljubljanski operi. Med njimi najbolj izstopa Peter Gresserov
Golovin, ki je zaslužen, da slovenski balet med vojnama zaradi finančne krize ni zamrl.
Po izobrazbi inženir elektrotehnike je v Ljubljano pripotoval leta 1922, v baletni predstavi
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pa je prvič nastopil leta 1925. Leta 1928 je postal koreograf in baletni mojster, 1944 pa
je odprl Operno baletno šolo. Leta 1951 se je odselil v Kanado, kasneje pa se je pogosto
vračal v Slovenijo.100 Poleg igralcev in baletnikov je znotraj ruske emigracije bilo še
mnogo drugih umetnikov, ki so delovali na slovenskem ozemlju: glasbenikov, likovnih
umetnikov pa tudi književnikov.101
Na Slovenskem so bile prisotne tudi institucije ruske emigracije, ki so bile namenjene
izobraževanju in vzgoji ruske mladine. Najbolj prepoznavna je gotovo prisotnost
Donskega in Krimskega kadetskega korpusa v Strnišču ter Ruski otroški dom in realna
gimnazija Ponoviče, ki je bila večino svojega delovanja nastanjena v gradu Hrastovec v
Slovenskih Goricah.
Kadetski korpusi so bile vojaške izobraževalne ustanove, ki so skrbele za izobrazbo in
vzgojo mladih fantov. V revolucionarnem letu 1917 je po carski Rusiji delovalo
devetindvajset kadetskih korpusov. Začetek državljanske vojne je onemogočil normalno
delovanje, zato so bili celotni korpusi skupaj s svojimi direktorji evakuirani. Donski in
Krimski kadetski korpus sta po dolgi poti 8. decembra 1920 prispela na ozemlje
Kraljevine SHS, v Strnišče pa sta prišla 23. decembra 1920. Tam sta bila oba korpusa
nastanjena v nekdanjem avstro-ogrskem vojaškem taborišču. Ob prihodu je Donski
kadetski korpus štel 185 kadetov in 50 manjših otrok, Krimski kadetski korpus pa 650
kadetov.102 Razmere za bivanje v taborišču so bile neznosne, saj so bile barake popolnoma
dotrajane, pred prihodom kadetov so te namreč služile že kot nastanitev za vojne ujetnike,
takoj po vojni pa tudi kot prehodna nastanitev za begunce, ki so se vračali nazaj v Posočje,
na Tržaško in v Istro. Kljub temu so znotraj korpusov tam ne zgolj bivali, temveč tudi
nadaljevali z učnim procesom. Zaradi pomanjkanja in posledic vojne je med kadeti
vladala nizka morala, pogosti so bili razni prestopki, med kadeti se je oblikovala tajna
skupina, ki je izvajala nasilje nad šibkejšimi kadeti. Med kadeti naj bi po pisanju več
zgodovinarjev obstajal tudi klub samomorilcev.103 Sčasoma se je stanje med kadeti
izboljšalo, v Krimskem kadetskem korpusu so odprli delavnice, urejali so zelenjavne
vrtove, skrbeli so za razvoj kulturnega življenja znotraj korpusa, ustanovljeno je bilo
namreč amatersko gledališče, pihalni orkester ter cerkveni pevski zbor, eno izmed barak
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so preuredili v cerkev, ukvarjali pa so se tudi s športom. Kljub temu je Donski kadetski
korpus Strnišče decembra 1921 zapustil zaradi slabih bivalnih razmer in odšel v Bilečo.104
Krimski kadetski korpus je v Strnišču ostal vse do 20. oktobra 1922, ko se je zaradi
skrajnega pomanjkanja, Deželna vlada za Slovenijo je namreč januarja 1922 prenehala z
vzdrževanjem taborišča, izselil in odšel v Belo Crkvo.105
Druga izmed omenjenih institucij, Ruski otroški dom in realna gimnazija Ponoviče, je na
Slovenskem delovala od junija 1922. Prej je omenjena institucija delovala v Sarajevu, a
je zaradi pomanjkanja ruskih otrok bila tam ukinjena. Del zaposlenih je odšel v grad
Ponoviče pri Litiji, kjer je bila odprta ruska realna gimnazija, ki je tam ostala do leta 1925,
ko se je morala zaradi prodaje gradu zopet izseliti. Preseljena je bila na novo lokacijo, in
sicer na grad Hrastovec v Slovenskih Goricah, kjer je ostala 10 let, do svoje ukinitve leta
1935.106
Poleg omenjenih dveh institucij so na Slovenskem delovale še nekatere druge ustanove
za izobraževanj in vzgojo mladine, tako se je leta 1922 na gradu Vurberk za čas poletnih
počitnic naselil Mariinski donski dekliški inštitut, ki je med letom sicer deloval v Beli
Crkvi, v Ljubljani pa je nekaj časa deloval tudi ruski študentski dom.107
Na tleh Kraljevine SHS je za rusko emigracijo bila organizirana tudi pravoslavna verska
oskrba, v emigraciji je namreč bila ustanovljena Ruska pravoslavna zamejska cerkev.
Parohije in cerkvene občine le te so do druge svetovne vojne bile ustanovljene v
štirinajstih krajih, med drugim v Beogradu, Sarajevu in Zagrebu, na Slovenskem pa ni
bila ustanovljena nobena. Najbližja cerkev ruske pravoslavne zamejske cerkve je
slovenskemu ozemlju bila tista v Crikvenici. Obrede za ruske emigrante je tako opravljala
Srbska pravoslavna cerkev, ki je svoje parohije imela v Ljubljani, Mariboru in Celju.
Emigranti so v življenju teh parohij aktivno sodelovali na različne načine, tako so npr. v
Ljubljani ruski emigranti ustanovili cerkveni pevski zbor, ki je brezplačno pel pri
pravoslavnih obredih. Kljub temu, da ruska emigracija na Slovenskem ni imela lastne
parohije, pa je na Slovenskem stalo nekaj njihovih sakralnih objektov. Najbolj znan in do
danes edini ohranjeni objekt je Ruska kapelica pod Vršičem, ki so jo med vojno postavili
ruski vojni ujetniki v spomin na v snežnem plazu umrle tovariše. Kapelica je nekaj let
stala tam napol pozabljena, nato pa je bila odkrita leta 1923. Ruska matica je odkupila
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ozemlje, na katerem stoji kapelica, in jo s pomočjo različnih dobrotnikov in institucij
obnovila ter tako ohranila. Ruska emigracija je nato vsako leto organizirala tradicionalno
romanje h kapelici, kar se je v sicer spremenjeni obliki ohranilo vse do danes. Poleg ruske
kapelice na Vršiču sta sicer na Slovenskem obstajala še dva ruska sakralna objekta: cerkev
Krimskega kadetskega korpusa v Strnišču, ki so jo tamkajšnji kadeti uredili v eni izmed
barak, ter improvizirana šolska pravoslavna cerkev v ruski gimnaziji Ponoviče, ki je bila
urejena tako v Ponovičah kot tudi kasneje v gradu Hrastovec.108
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5.

Zgodba družine Balžalorsky

Vladimir Balžalorsky in Vera Revjakin Balžalorsky sta bila dva izmed mnogih ruskih
beguncev, ki so se v letih po oktobrski revoluciji razpršili po celem svetu. Njuna zgodba
je tako kot mnoge druge do neke mere podvržena pozabljanju. Kljub temu pa se je vse do
danes vsaj delno ohranila njuna dediščina, ki dokumentira njune poti iz ruskega ozemlja
do Kočevja kot tudi bivanja v novem okolju. Njuna dediščina je delno ohranjena v obliki
dokumentov, ki jih je Vladimir skrbno hranil vse do svoje smrti ter tako poskrbel, da so
se ohranili do danes, delno pa je ohranjena tudi z ustnim izročilom med njunimi potomci.
Dokumenti obsegajo razne dovolilnice in potrdila iz časa državljanske vojne, Vladimirjev
potni list ter različne dokumente iz Kraljevine – vloge za dovoljenje za bivanje ter drugo.
Med ohranjeno zapuščino je tudi nekaj bankovcev iz časa carstva. Znotraj raziskovanja
sem opravil tudi intervju z njuno vnukinjo in svojo materjo, Nadjo Mehle, ki je od svoje
matere, njune hčere Irene, slišala nemalo zgodb svojih starih staršev, in je tako nosilka
ustnega izročila, ki je ostalo za njima. Kot je sicer dejala sama, neposrednih stikov z njima
ni imela, dedek Vladimir je namreč umrl pred njenim rojstvom, babica Vera pa je umrla,
ko je bila sama stara štiri leta.109
Iz dokumentov je vidno, da se je Vladimir Balžalorsky rodil 16. aprila 1887 v priobalnem
kraju Berdjansk. Po pripovedovanju njegove vnukinje je bil iz velike družine, imel naj bi
namreč devet bratov, iz enega izmed dokumentov je možno razbrati, da je imel tudi vsaj
eno sestro.110 V letih med 1893 in 1897 je obiskoval osnovno šolo, zatem je šolanje
nadaljeval v Simferopolu, kjer je ostal do leta 1906. Leta 1909 je začel s študijem prava
v Varšavi, kjer je študiral do leta 1913. Leto zatem se je začela prva svetovna vojna in
Vladimir je bil mobiliziran v rusko armado ter poslan na vzhodno fronto, kjer je deloval
v artileriji, kjer je bil namestnik komandanta, imel pa je čin kapetana druge klase. Na
fronti je bil ranjen, zato je leta 1917 prenehal s služenjem vojske.111
O Verinih zgodnjih letih dokumenti ne izpričujejo ničesar, razen osnovnih podatkov.
Tako lahko razberemo, da se je rodila 11. marca 1894 v Dnipropetrovsku. Po
pripovedovanju je bila iz premožne družine, kjer so bili štirje otroci: Nina, Vera, Vitja in
Petja, ki je bil po pripovedovanju odličen violinist. Šolani so bili doma, med drugim pa
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so vsi dobro znali francosko. Še pred prvo svetovno vojno je bila Vera tudi na potovanju
po Italiji, in sicer v Rimu in Neaplju.112
Podatkov o tem, kdaj sta se Vladimir in Vera spoznala, in kdaj poročila, nimamo, sta pa
ob začetku državljanske vojne že imela hčer Zojo, ki sta jo ob odhodu v tujino pustila pri
sorodnikih, ker je bila za pot premajhna. Glede na podatke državne komisije iz leta 1921
lahko sklepamo, da Vladimir in Vera v svoji odločitvi, da otroka pustita v domovini, nista
bila osamljen primer, v Kraljevini Jugoslaviji naj bi v tistem času med ruskimi emigranti
namreč bilo le 7% otrok.113 Kasneje sta sicer dobila sporočilo, da je Zoja še isto leto umrla
za pljučnico.114
O tem, kje sta se zakonca Balžalorsky gibala med državljansko vojno, priča na eni strani
ohranjen Vladimirjev potni list, v katerem je zapisano, da sta Vladimir in Vera v tujino
odšla 11. oktobra leta 1918.115 Na drugi strani o njunem gibanju v času državljanske vojne
pričajo razne dovolilnice za večerne izhode, ki so bile izdane Vladimirju. Tako je iz le
teh možno razbrati, da je Vladimir bil v novembru 1918 v Jalti, aprila in junija 1919 v
mestu Kerč, novembra istega leta pa v mestu Rostov. Pri tem ni jasno, ali sta bila z Vero
povsod skupaj, ali ne. Je pa jasno, da sta Vladimir in Vera skupaj zapustila domovino
decembra 1919, kar je Vladimir zapisal na enega izmed ohranjenih dokumentov iz
povojnega časa. V istem dokumentu je zapisano še, da sta iz Odese prišla na področje
Kraljevine SHS v februarju 1920.116 Iz tega lahko sklepamo, da sta bila Vladimir in Vera
med zgodnejšimi ruskimi begunci na področju Kraljevine. Glede na kategorizacijo
emigracijskih valov Rusov v Kraljevino SHS, ki jih navaja Pulko, sta spadala v t.i.
»angleško evakuacijo«, ki je sledila padcu Novorosijska in Odese v januarju 1920. 117 Iz
elaborata UDV, ki natančneje navaja podatke v povezavi z evakuacijo, lahko na podlagi
podatka, da se sta se Vladimir in Vera za kratek čas ustavila v Leskovcu 118, razberemo,
da sta Odeso s približno 500 drugimi potniki zapustila na ladji Rio Negro, pot pa ju je
vodila preko Soluna do Gevgelije ter nato v Leskovac, kjer so potniki bili razdeljeni v
manjše skupine in poslani v notranjost države.119 V povezavi s samim odhodom iz
domovine med njunimi potomci ostaja še pripoved, da sta Vladimir in Vera najprej želela
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Rusijo zapustiti z vlakom in oditi neposredno v Francijo, natančneje v Pariz, a sta se tik
pred vkrcanjem na vlak odločila drugače. Kasneje naj bi izvedela, da so ta isti vlak med
potjo ustavili boljševiki ter večino potnikov pobili.120 Podatkov, ki bi to pripoved lahko
potrjevali ali ovrgli, tekom raziskovalnega dela nisem pridobil.
Po prihodu v Kraljevino SHS sta se torej Vladimir in Vera za kratek čas naselila v
Leskovac ter nato v Zemun pri Beogradu, nato pa sta zaradi slabega zdravstvenega stanja
Vere ter na predlog zdravnikov preselila na sever, in sicer na Pragersko, kamor sta prišla
1. julija 1920. Vladimir se je v kratkem zaposlil pri Južni železnici na postaji Pragersko,
in sicer kot dnevničar v tranzitni pisarni.121 To je bila njegova prva zaposlitev po začetku
državljanske vojne, zato se pojavi vprašanje, od česa sta ta čas živela, zlasti na poti? Kot
že omenjeno, Vera je bila iz premožne družine, zato je imela pred begom v lasti tudi nekaj
zlatnine in krzen. Vse to je vzela na pot, iz česar sta se nato lahko preživljala, dokler ni
Vladimir prišel do službe pri Južni železnici.122 Poleg naštetega sta sicer s seboj imela
tudi nekaj starih ruskih rubljev, ki pa na tleh Kraljevine niso imeli nikakršne vrednosti.
Njuno gmotno in zdravstveno stanje ob prihodu v Kraljevino se tako popolnoma ujema s
splošnim opisom gmotnega in zdravstvenega stanja emigrantov, kakor ga opisuje UDV v
svojem elaboratu.123
Vladimir je pri Južni železnici delal vse do leta 1922, ko je 14. junija dobil službo v
rudniku Kočevje pri Trboveljski premogokopni družbi kot računovodja. S tem razlogom
sta se zakonca preselila v Kočevje v neposredno bližino rudnika. V istem letu sta tudi
dobila sina z imenom Georgij (klicali so ga Žoržek).124 V prihodnjih devetih letih sta
dobila še tri otroke: leta 1926 Ireno, leta 1929 Vladimirja ter leta 1931 Elizabeto.125
Žoržek je kot najstarejši od še živečih otrok pri osmih letih, leta 1930, odšel v Rusko
osnovno šolo v Hrastovec pri Slovenskih Goricah, kjer je bival tudi v tamkajšnjem
internatu. Tam je leta 1932, po dveh letih šolanja, umrl za pljučnico. Po pripovedovanju
je njegovo mater Vero njegova smrt tako prizadela, da po tem nobenega od preostalih
treh otrok ni več poslala v rusko šolo v Hrastovec, ampak vse v krajevno, slovensko
govorečo šolo.126
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Družina Balžalorsky je v Kočevju stanovala v eni izmed hiš poleg dnevnega kopa
kočevskega rudnika. Poleg hiše so imeli vrt, Vladimir je v prostem času namreč zelo rad
vrtnaril. Starša sta otroke kljub temu, da so živeli v okolju, kjer se je govorilo slovensko,
vse naučila ruskega jezika. V Kočevju so bili kot družina dobro sprejeti, vključevali so se
tudi v lokalno skupnost, tako je npr. Vladimir sodeloval v tamkajšnjem turističnem
društvu. Kasneje, po drugi svetovni vojni, je Vladimir pristal v zaporu zaradi suma, da je
sodeloval z okupatorjem. Tega je bil osumljen na podlagi dejstva, da se je med vojno
celotna družina iz okolice kočevskega rudnika preselila v center Kočevja. Po
pripovedovanju babice je pravi razlog za selitev bila policijska ura, ki je veljala le znotraj
mesta, kar je družini Balžalorsky povzročalo preglavice zaradi službe in šole. Kasneje je
do družine prišla informacija, da je pravi razlog za Vladimirjevo aretacijo bilo dejstvo, da
jev preteklosti že emigriral zaradi komunizma. V času, ko je Vladimir bil v zaporu, je
družina bila s strani lokalni skupnosti deležna veliko pomoči. Njuni vnuki so iz
pripovedovanj svojih staršev znali razbrati, da so bili kot družina zelo povezani, kljub
temu pa sta starša pred otroki marsikatero stvar prikrila. Veliko naj bi se pogovarjali o
svoji domovini, po pripovedovanju naj bi tako starša kot tudi otroci, tako kot večina
ruskih emigrantov, pričakovali, da se bodo prej ali slej vrnili v svojo domovino ter da bo
komunizem tam premagan.127 To se ujema s splošno narativo o ruski emigraciji, ki govori
o tem, da so emigranti še dolgo časa po državljanski vojni in begu upali in pričakovali,
da se bodo lahko vrnili nazaj v domovino. Prav tako so v družini ohranjali in skrbno gojili
ruski jezik, ki ga je do svojega četrtega leta starosti govorila tudi intervjuvanka. Ruski
jezik je bil za rusko emigracijo ključen, saj jih je povezoval ne glede na geografsko
poreklo, sami pa so ga dojemali kot enega ključnih elementov svoje osebnosti.128
Družina Balžalorsky je bila v Kočevju od večine skupnosti ruske emigracije po
pripovedovanju precej oddaljena. To potrjuje tudi podatek iz arhiva Srbske pravoslavne
cerkvene občine v Ljubljani, ki ga navaja Bojan Cvelfar v svojem delu Srbska
pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama, in sicer, da sta na seznamu
Ruskega odbora v Sloveniji iz leta 1924 navedena le dva Rusa, ki prebivata v Kočevju.129
Upravičeno lahko sklepamo, da sta ta dva Rusa Vladimir in Vera. Stike z ostalimi ruskimi
emigranti je Vladimir imel predvsem preko dopisnic in pisem, kar potrjuje tudi nekaj
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ohranjenih dopisnic, razglednic in pisem, ki si jih je Vladimir izmenjal s profesorjem
prava Evgenom Spektorskim, in so hranjene v arhivu Republike Slovenije. Razlog, zakaj
sta si Vladimir in profesor Spektorski dopisovala, bi lahko bil v tem, da sta se poznala že
iz časa, ko sta prebivala še v domovini, Spektorski je namreč od leta 1903 kot docent, od
leta 1911 pa kot izredni profesor poučeval na pravni fakulteti v Varšavi130, kjer je od leta
1909 do 1913 študiral tudi Vladimir. Tako je zelo verjetno, da je v času študija Spektorski
bil njegov profesor. Kljub oddaljenosti od Ljubljane naj bi se Vladimir, zlasti zaradi
službenih razlogov, občasno odpravil tudi v Ljubljano, pri tem pa se srečal s kom od starih
ruskih znancev, v intervjuju je posebej omenjena družina Assejevih, ki so bivali v centru
Ljubljane.131
Družina Balžalorsky je bila pravoslavne vere, a čeprav je bila verska oskrba za
pravoslavne kristjane v večjih mestih (Ljubljana, Maribor, Celje) dobra, sami niso imeli
dobrega dostopa do le te, saj je bilo od Kočevja do najbližje pravoslavne občine precej
oddaljena. Tako so sprejeli versko oskrbo katoliške cerkve, kar je do neke mere
presenetljivo, saj je bil v tistem času odnos slovenskega klera do pravoslavja odklonilen,
o čemer pričajo mnogi viri.132 Družina je kljub temu ohranjala stik s pravoslavnim
krščanstvom, vsi otroci so namreč zakramente prejeli v pravoslavni cerkvi v Ljubljani,
Žoržek pa je bil pravoslavne verske oskrbe deležen tudi v ruski osnovni šoli v
Hrastovcu.133 Ob tem se pojavi vprašanje, kako živo je bilo zares življenje pravoslavne
cerkve v Kočevju. Časnik Jutro je leta 1928 poročal, da je bila 27. maja v Kočevju
ustanovljena pravoslavna cerkvena občina, v širši okolici Kočevja je bilo namreč veliko
ljudi pravoslavne vere, ki so želeli pravoslavno vero živeti v domačem okolju.134 Bojan
Cvelfar pojasnjuje, da je razlog za to dejstvo, da je mnogo tamkajšnjih žena v vojni
izgubilo svoje može, katoliška cerkev pa ni dovoljevala ponovne poroke, zato so celotne
družine prestopale v pravoslavno vero.135 Od tod je prišla nato pobuda za ustanovitev
cerkvene občine, pri čemer lahko sklepamo, da je najverjetneje del tega bila tudi družina
Balžalorsky. Viri sicer kažejo na to, da je življenje novoustanovljene občine hitro
ugasnilo, po letu 1930 namreč o njej ni več moč zaslediti nobenega podatka več.136 Lahko
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pa zasledimo družino Balžalorsky na seznamu ruske pravoslavne parohije sv. Save v
Celju med letoma 1918 in 1941, tam sta namreč zapisana Vladimir, Vera in njuni takrat
še živeči otroci, Irena, Vladimir in Elizabeta.137 Zakaj so se znašli na celjskem seznamu,
ni povsem jasno. Dva izmed možnih odgovorov sta, da so tam občasno obiskovali
pravoslavne obrede ali pa so upravno spadali pod celjsko parohijo. Intervjuvanka tega
podatka ni poznala.
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Zaključek
V svojem diplomskem delu sem predstavil zgodbo svojih pradedka in prababice,
Vladimirja in Vere, ki sta le dva izmed mnogih Rusov, ki so po revoluciji in državljanski
vojni zapustili svojo domovino in emigrirali v tujino, zato sem z diplomskim delom
poskusil njuno zgodbo umestiti v širši kontekst begunskega vprašanja, zlasti ruskih
beguncev, v prvi četrtini dvajsetega stoletja.
Ti so se razselili so se po svetu, med drugim jih je nekaj deset tisoč prispelo tudi v
novonastalo Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. V svoji novi domovini je ruska
emigracija ostajala povezana v različne organizacije, bodisi kulturne, politične, športne,
umetniške ali pa znanstvene. S tem je ohranjala živo narodno zavest, hkrati pa tudi upanje
na to, da se enkrat vrnejo v svojo prvotno domovino.
Vladimir in Vera, ki sta bila med tistimi emigranti, ki so prišli v Kraljevino, sta se ustalila
na slovenskem ozemlju, natančneje v Kočevju. V poglavju, ki je namenjeno družini
Balžalorsky, sem podrobneje predstavil, iz kakšnega okolja sta prihajala, kako sta prišla
na ozemlje Kraljevine, kako sta se tam znašla ter koliko sta se vključevala v lokalno
okolje in v življenje ruske emigracije.
Skozi leta izseljenstva v medvojnem času je organiziranost ruske emigracije upadla, s tem
pa tudi povezanost med njimi. Emigranti so postopoma pridobivali jugoslovansko
državljanstvo ter se pomešali med domače prebivalstvo. Ko je med drugo svetovno vojno
v Jugoslaviji prišlo do menjave režima, so ruski emigranti za novo oblast postali sumljivi
ter potencialno nevarni, saj so predstavljali ljudi, ki so se zaradi boljševizma umaknili iz
Rusije, kar jih je naredilo sovražne novemu državnemu režimu. Nekateri emigranti so
tako po vojni bili aretirani, med njimi tudi moj praded Vladimir, spet drugi so znova
emigrirali, npr. baletnik Peter Gresserov Golovin, ki je emigriral v Kanado. Podrobnejši
pogled na situacijo ruskih emigrantov na Slovenskem po drugi svetovni vojni je sicer že
druga tematika, ki pa že presega okvir pričujočega diplomskega dela. Na koncu upam, da
bo pričujoče diplomsko delo, zlasti zgodba družine Balžalorsky, vsaj malo pripomoglo k
poznavanju življenja ruske emigracije v naših krajih.
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