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КАЛМИЦИ У БЕОГРАДУ ОД 1921-1941. ГОДИНЕ 

Ко су и одакле су? 

Калмици су народ жуте расе, монголског 
порекла. Живе у претежно равничарским, степ
ским пределима северозападно од Каспијског је

зера и западно од ушћа Волге, захватајући 75.900 
квадратних километара. Ту су се доселили из 
Џунгарије у Централној Азији 30-40-их година 
17. века. Клима је у Калмикији изразито конти
нентална са хладним зимама и жарким летима. 

Атмосферских падавина има мало. Хидрограф
ска мрежа је неразвијена. Мањи речни токови 
лети редовно пресуше, губећи се у песку. Недо
статак падавина и изложеност суши учинили су 

да највећи део земље буде претворен у степу и 
полупустињу и да буде врло ретко насељен (2,2 
становника на км2). То је пак, предодредило при
вреду Калмикије. Само се мали део њеног ста
новништва (око 17%) бавио земљорадњом, а сви 
остали номадским сточарством. Гајени су овце, 
говеда и коњи, али се сточни фонд брзо сма

њивао. У потрази за испашом, номади су се са 
својом стоком налазили у сталном покрету од 

раног пролећа до касне јесени. Сурови су то 
услови живота, пуни неизвесности. Око 75% 
Калмика пред Први светски рат није имао своју 
стоку. 

Руска држава је у 19. веку настојала да суз
бије номадско сточарење и да Калмике приволи 
на седелачки начин живота, али у томе није пот

пуно успела. Принудно их је удаљила од обала 

Каспијског језера и од Волге 30-40 километара. 
Године 1771. дошло је до велике сеобе Калмика 
из Русије у Кину. То их је етнички трајно оса
катило. Чак и 1939. у Калмикији их је живело 
само 131,7 хиљада. 

Калмици су по вери будисти. Њихов језик 
припада монголском огранку уралско-алтајских 
језика. Азбука се развила у 13. веку из ујгурске. 
Имали су сиромашну књижевност, претежно 

усменог карактера (херојски епови, песме, бајке, 
басне, пос;ювице). Развијала се под утицајем 
древне монголске, кинеске, индијске и корејске 
књижевности. У писаној књижевности до 
Првог светског рата располагали су само једном 
збирком будистичких прича. Нису постојале ни 
једне новине ни часопис на калмичком језику. 
Писменост је код Калмика била изузетно сr.або 

развијена. Тешко је описменити народ који осам 
месеци непрекидно мења станиште, крећући се 

за својом стоком. Ретки млади Калмици су за
почињали учење руског језика у основној шко
ли, а савлађивали га у војсци. 

У грађанском рату у Pycиjri, који је започео 
после Октобарске социјалистичке револуције 
1917. године, Калмици су се поделили. Два њи
хова коњичка пука учествовала су на страни 

црвених.~ Насупрот њима, доста велики број 
Калмика борио се у редовима белих, "као ло· 
јални, верни војници царске Русије, за чију су 
се величину и опстанак борили до последњег 

тренутка". Они су "као ненадмашни коњаници" 
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служили у јединицама адмирала Колчака и ге
нерала Дењикина и Врангела.2 Рсроватно је и 
та чињеница била један од узрока што су им 
црвени радикално реквирирали стоку, њихово 

главно богатство.з Тиме је ископан дубок јаз из
међу тих Калмика, иначе традиционалне сиро
тиње, која је својим социјалним положајем у до
тадашњој руској држави била упућена на сарад
њу са бољшевицима, и нове совјетске власти. 
Стога, када су Врангелове трупе средином но
вембра 1920. претрпеле одсудан пораз на крим
ској Превлаци и започеле убрзано укрцавање на 
руске и савезничке бродове да би се евакуисале 
у иностранство избегле потпуно уништење, међу 

њима се нашло и око 2200 Калмика (1,66% од 
укупног броја). Само су ретки калмички војници 
у брзини успели да са собом поведу и своје по
родице. Осталима су оне остале код својих 
кућа.4 

Досељавање у Беоiрад и размеt_!!Шај 

Највећи број избеглих Калмика, са врхов
ним верским поглаваром, задржао се привреме

но по логорима у околини Цариграда и у самом 
граду. Ту су успели да оснују нови будистички 
храм.s Мањина њихових сународника, после на
пуштања Крима, није се успут нигде дуже зау
стављала све до доласка у Боку Которску крајем 
1920. или првих дана 1921. године. Њихово пу
товање у пренатрпаним бродовима било је веома 
напорно и опасно, јер су избеглице захватиле 
епидемије пегавог и трбушног тифуса и других 
заразних болести и однеле доста људских живо
та. После издржаног петнаестодневног каранти
на, избеглице су у Зеленики (Бока Которска) 
укрцаване у воз узаног колосека и преко Тре
биња, Мостара и Сарајева стизале у Славонски 
Брод. 1)' је главна избегличка маса усмеравана 
на исток, према Србији и Војводини. И ово пу
товање је било дуго и заморно, отежано чиње
ницом да се обављало усред хладне зиме. Због 
тога су избеглице у свим већим успутним ста
ницама и на железничким раскрсницама доби
јале храну и топле напитке.61)' су им изасланици 
Државне комисије за пријем и смештај руских 
избеглица саопштавали прецизнији распоред по 
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местима. При томе се водило рачуна да избегли
це, у зависности од својих стручних квалифика
ција, буду упућене у она места у којима ће моћи 
да нађу запослење и издржавају се својим радом. 

У Србију је, међу осталим избеглицама из 
Русије, стигло и више од 400 Калмика.7 Највише 
их се настанило око Београда. Ту се њихов број 
процењивао на 300-350.s Поред тога, било их је 
у мањем броју по Банату, Бачкој и другим де
ловима Србије. Они што су доспели у главни 
град Југославије, размештени су по крајњој 
градској периферији, почев од Карабурме, преко 
Звездаре, Uветкове пијаце до Црвеног Крста. 
Доста их се настанило у Малом Мокром Лугу 

и његовој околини. Ту се њихова концентрација 
током времена све више повећавала, тако да је 
по њима једна улица добила име Будистичка 
улица. У Југославији су се Калмици нашли у 
потпуно новој и страној средини, али пријатељ
ски расположеној према њима. 

Београд, као главни град Југославије, није 
могао да се мери са многим европским метро

полама у погледу архитектуре, величине и броја 
становника. У време доласка емиграције из Ру
сије имао је само око 100.000 житеља. У нечему, 
ипак, није заостајао за европским центрима. У 
њему су могли да се сретну припадници многих 

народа и вера из целог света и готово свих раса. 

Међутим, када су се на његовим улицама поја
вили Калмици, ипак су изазвали радозналост 
Београђана "својим типичним монголским фи
зиономијама". Непознати новинар Полиiuике их 
је овако видео: својим "широким округлим ли
цем и истакнутим јагодицама, спљоштеним но
сем, косим, уским очима, целим својим специ
фичним, оријснталским зрачењем потомака 
Џингис Кана, највећег освајача света", а дели
мично и својом ношњом, они су привлачили 
општу пажњу.9 Тачност народне изреке "Свако 
чудо за три дана", потврдила се и у овом случају. 
Београђани су се доста брзо привикли на нове 

госте, а ови нешто спорије на нову средину. 
Калмици су чинили најсиромашнији део 

емиграције који је из Русије стигао у Југосла
вију. То истичу сви извори који говоре о њихом 
имовном стању.10 Понашали су се крајње 
уздржано. Имали су свој углавном затворен и од 



околине, својом вољом, изолован национални 
круг. Нису се ни међу собом претерано 
дружили, нити су на јавним местима дуже раз

говарали. Са мештанима и са осталим емигран
тима из Русије општили су само када су морали. 
Те особине нису стекли у емиграцији, већ су са 
њима дошли из своје постојбине, и у rуђини су 
само наставили да их негују. Такви су остали у 
целом међуратном периоду. 

Живоiu и рад 

Питање се поставља, зашто су Калмици на
сељени на периферији Београда а не у неком 
другом делу града, или неким другим местима? 
Треба имати у виду да је Београд јако порушен 
у току Првог светског рата и да је после рата 
постао престоница доста веће државе него што 

је то била предратна Србија. Из оба разлога у 
њему се много градило. А зато је требало много 
радне снаге. Разлози економичности су дикти

рали да се основни грађевински материјал не 

допрема са велике удаљености, већ да се прави 

што ближе градилиштима. Стога је град са 
источне, југоисточне и јужне стране био просто 
опасан цигланама и црспанама. Оне су почиња
ле да се нижу од Вишњице на Дунаву и про
тезале су се у виду лука све до Цветкове пија

це.11 У њима су се цигла и цреп углавном ручно 

израђивали што је захтевало много радних ру
ку.12 Са унутрашње (а некада и спољне) стране 
тога лука налазила су се својеврсна сателитска 
насеља, која су чиниле неугледне приземне 
кућице, без дрвеног патоса, водовода, канализа
ције и електричне струје. Те кућице нису 
пружале ни основне услове за хигијенски и ци

вилизован живот. Једина предност им је била 
што њихова закупнина (кирија) није била пре

терано висока. Подизали су их било власници 
циглана за своју радну снагу, или за издавање 
у закуп сиромашним слојевима становништва, 
које није могло да плаћа високе кирије за ста
нове ближе центру града или су их градили 
остали приватници који су имали довољно соп
ствених средстава. 1з До тих насеља нису ишле 
линије градског саобраћаја (трамваји) што је 
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још један показатељ ниског друштвеног стаrуса 
житеља тих насеља. 

Највероватније је да су Калмици првих ме
сеци по приспећу у Југославију, као и остале из
беглице из Русије, примале минималну новачану 
помоћ од државе, да би уопште могли да опста

ну. Током времена та помоћ је све више реду
цирана, а радно способнима потпуно укинута, 
како би се принудили да сами зарађују средства 
за издржавање. С обзиром на чињеницу да 
огромна већина Калмика није имала никакве 
стручне квалификације (било је доста неписме
них, далеко више него међу осталим емигран

тима из Русије), нису могли да бирају посао већ 
су морали да прихвате оно што им се нудило. 

А њима су нуђени најтежи физички послови, ко
ји нису захтевали никакве квалификације. Такви 
послови су по правилу слабо плаћени, те их је 

избегавао свако ко је то могао. Калмици нису 
били у сиrуацији да бирају. Највише их се за
послило управо по поменутим цигланама. затим 

су радили на грађевинама по граду, пре свега 
на копању темеља за вишеспратнице. У оба 
случаја реч је била о сезонским пословима који 
су започињали у пролеће а завршавали се у је

сен. Требало је добро запети да би се у том пе
риоду зарадило и за зиму. 

Током времена, ако би им се указала при
лика, Калмици су се прихватали и других посло
ва, лакших и боље плаћених. Њжили су за до
бре, дисциплиноване и одговорне раднике. Њих 
није морао нико да контролише при раду. Под
једнако су се залагали и радили најбоље што мо
гу и када је послодавац био присутан и када су 

радили сами. Због тога су били цењени и 
тражени. Као штедљиви људи, успевали су да 
уштеде мање суме новца. Тада је долазила до 
изражаја њихова традиционална љубав према 
коњима. Обично су куповали коња са двоколи
цом и кантама, са којима су на градилиштима 

превозили ископану земљу и грађевински мате

ријал. На тај начин су могли више да зараде и 
да се "одлепе" од друштвеног дна. Следећи сте
пен у стаrусном напредовању Калмика, била је 
куповина два коња и таљига. Њихов власник се 

тада одавао рабаџијању по граду: превозио је 
дрва и угаљ, пресељавао Београђане из стана у 

141 



ТОМА МИЛЕНКОВИЋ 

стан и обављао остале послове којима се баве 
рабаџије. Могао је да ради и зарађује и зими. 
Такве су њихови сународници сматрали за 
имућне људе. Врхунац благостања Калмик је до
стизао када купи два добра коња и фијакер и 
ода се фијакерисању по Београду. 14 Тај посао је 
био много лакши од свих претходних, а доносио 
је бољу зараду. У Београду је увек било довољно 
богатих људи, који су из престижних или прак
тичних разлога, желели удобно да пуrују из јед
ног дела града у други. Само је незнатан број 
Калмика успео да се домогне добрих коња и фи
јакера. 

Нису сви Калмици били снажни и здрави 
да би обављањем тешких физичких послова за
рађивали средства за живот. 15 Такви су морали 
да траже занимања и изворе прихода према сво

јим могућностима. Нски од тих су израђивали 
собне папуче од дебелог сукна, богато их 
украшавајући шареним везовима, перлама, па и 
бисерима. Своје производе су продавали по бео
градским пијацама, на вашарима или по приват
ним становима. Београд је био просто преплав
љен лепим, а ипак јефтиним "Калмичким пати
кама" .16 

Један Калмик је радио у кесонима на из
градњи Панчевачког моста и доста добро за
рађивао. Та врста посла спада међу најтеже, јер 
се обавља под водом, на скученом простору и 
под повећаним ваздушним притиском. Због тога 
"кесонци" обично имају скраћено радно време. 
Па и поред тога често трпе различите негативне 
последице свог посла. Поменути Калмик је пот
пуно оглувео од повећаног ваздушног прити

ска.17 
Међу Калмицима је било изузетно мало 

школованих људи (који су као такви дош.1и из 
своје земље), далеко мање него међу осталим 
емигрантима из Русије. Један од таквих био је 
др Ердне Николајев (рођен 1896. у Донској обла
сти), који је после Првог светског рата завршио 
С1)'дије филозофије у Прагу (Чехословачка) и ту 
докторирао. У Београд је дошао почетком 1933. 
године, а од друге половине 1934. радио је као 
чиновник у Београдској општини.18 

Крајем двадесетих година међу Калмицима 

се својим друштвеним и организационим радом 
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истакао Абуш Апелевич Алексејев (рођ. 1883. у 
меС1)' Грабовска), који је у Русији био пуковник, 
а у Београду је радио као грађевински предузи

мач, запошљавајући највероватније своје суна
роднике. У јавном раду му јс помогао учитељ Д. 
Н. Уљуков.19 Пред Други светски par видну ру
ководећу улогу међу Калмицима имао је 
инжењер Содман Далантинов (рођен 1908. у Ст. 
Денисовска). Он је претходно живео на подручју 

општине Миријево, а на територију Београда се 
преселио октобра 1940. године.2() 

&лика привредна криза почетком тридесе
тих година тешко је погодила и Калмике. Пре
стала је градња, рад су обуставиле (или га свеле 
на најмању меру) многе циглане, што је проу
зроковало незапосленост највећег дела Калмика. 
Радикално је смањена потреба за услугама ра
баџија и фијакериста. Дакле, на удару су се 
нашле све најважније привредне делатности ко
јима су ес бавили Калмици. Како јс већина њих 
и пре кризе била сиромашна, није имала 
новчану уштеђевину, или неке друге материјал
не резерве, нити пак родно село у које би се вра
тили (као домаћи људи), или које би их хранило 
док криза не мине, нашли су се у безизлазном 
положају. Трпели су сваковрсну оскудицу, задо
вољавали се и са минимумом, сналазили су се 

како су знали и умели и некако преживели. 

Од последица привредне кризе Калмици су 

се тешко и споро опорављали. Чак и у првој по
ловини 1938. велики број Калмика је био без 
сталног запослења, а тиме и без сигурних извора 
прихода за живот, што је чинило да међу њима 
стално влада "велика беда, која нарочито погађа 
децу, старе и изнемогле". Не знајући како да 
обезбеде средства за живот, за новачну помоћ су 
се обратили и малолетном краљу Петру П. У 
оваквим случајевима, када Краљевски двор није 
знао какве личности, установе или организације 
међу руским емигрантима стоје иза појединих 
молби за интервенцију, подршку или материјал
ну помоћ, за обавештење се обраћао :&силију 
Штрандтману, пре Првог светског рата отправ
нику послова, после рата руском посланику (ам
басадору) у Београду, а затим делегату за зашти
ту интереса руске емиграције у Југославији. Овај 
је одговорио да "Калмичка колонија [у Београ-



ду] заслужује сваку подршку и помоћ, а има до· 
ста сиромашних чланова са нејаком децом и из
немоглих стараца и старица". Тек после тога до· 
дељена им је минимална помоћ од 1000 динара.21 
Напомињемо да су ес емигранти из Русије 
уопште обраћали Краљевском двору за помоћ са
мо у крајњој нужди, када излаз нису могли да 
нађу ни на којој другој страни. 

Притиснути сиромаштвом, већини Калмика 
није било стало ни до какве забаве, а нарочито 
не до тога да јс они организују. Међутим, ако 
се тим путем могао прибавити макар само и де

лић средстава да се та беда ублажи, нису се кло
нили ни тих корака. Средином фебруара 1938. 
године калмичка колонија у Београду организо
вала је у Чехословачком дому "калмичко вече". 
Пошто нису очекивали да им на забаву дође 
лично Краљ, замолили су да им се упути иза
сланик. Такве позиве су свакако добиле и друге 
угледне личности из Београда. Није познато да 
ли је краљев изасланик ишао на забаву, али се 
зна да је Краљевски двор упутио 1000 динара 
прилога.22 Вероватно је на исти начин поступила 
и већина осталих високих званица. Уосталом, 
организатори "калмичке вечери" су свакако 
управо то и очекивали. За њих је било важније 
да им угледне и имућне личности дају веће 
новчане прилоге, него да им својим присуством 
увеличају забаву. 

Сиромашни, штедљиви, вредни, скромни и 
честити, Калмици су уживали "опште поверење 
и поштовање" своје околинс.23 Није забележен 
случај да је неки од њих дошао у сукоб са 
мештанима, или да се о њима ишта рђаво чуло.24 

Рекли смо већ да су у Југославију стигли 
претежно Калмици војници и да су само ретки 
од њих успели да поведу са собом и своје по

родице. Ти млади људи су желели да воде нор· 
малан живот, па и да се жене. Како су калмичке 
девојке биле права реткост, то су удаваче биле 
"на великој цени". Могле су да бирају за кога 
ће се удати до миле воље. ,,А Калмици су били 
срећни, када могу да добију за жену девојку сво· 
је расе".25 У недостатку сународница, калмички 
младићи су се окренули мештанкама. Упознава

ли су се обично на зимским забавама, које су 
организоване по кафанама и које је посећивао 
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углавном сиромашнији млађи свет, јер се није 
морало ништа плаћати. Прве за Калмике удате 

Југословенке повлачиле су за собом своје при· 
јатељице и познанице. Тако је склопљено неко
лико десетина међурасних бракова између Кал· 
мика и Југословенки. Непознати новинар Поли
Шике посетио је средином јула 1933. предграђе 
Београда Карабурму, интересујући се првенстве· 
но за те мешовите бракове. О ономе што је саз
нао написао је опширан чланак на целој невин· 
ској страни. Пронашао је да се само у том делу 
града, у којем јс живела мањина Калмика, де· 
сетина југословенских девојака удала за њихове 

младиће. Међу њима су се налазиле три Словен
ке Uедна се два пута удавала, оба пута за Кал
мика), две Међумурке (Хрватице?) и по једна 
Банаћанка, Бачванка, Сремица, Панчевка и 
Шапчанка. Новинар завршава чланак следећим 
речима: "Има и других парова Калмика и наших 
жена [на Карабурми]. У рукама нам је повећи 
списак. Али ко ће их све пронаћи. "Ми можемо 
само додати да је таквих бракова било и на дру
гим странама Београда у којима су живели Кал
мици. У даваче су потицале из сиромашних сло
јева југословенског друштва. Све су се оне до
бровољно венчале у будистичком храму. Сматра· 
ле су да су "Калмици вернији својој жени и ода
нији породици од наших људи". Иако су неке 
од њих у браку провеле више година, ниједна 

није говорила калмичким језиком (али су га ра· 
зумеле), јер им је био невероватно тежак.26 

У тим мешовитим браковима су се рађала 

деца. Сва су она наследила монголске црте сво· 
јих очева, али су имала светлу пут, наслеђену од 
мајки.V 

Број Калмика у Београду није остао непро
мењен у целом међуратном периоду. Када то 
кажемо не мислимо само на неминовне промене 

изазване природним процесом рађања и умира· 

ња, мада је код Калмика наталитет увек био 
већи од морталитета, те се и тим путем увећава· 
ла њихова популација. У виду имамо досељава
ње у Београд десетина калмички:х породица нај
више из банатских села Црспаје и Дебељаче, а 
затим из Панчева, из ергеле у Карађорђеву, из 

села Гоча са истоимене планине у околини 
Врњачке Бање, из Пловдива у Бугарској и из 
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других места.28 Изложена појава није специ
фична. Емигранти из Русије уопште показивали 
су тенденцију да се групишу по већим центрима. 
Нарочито су тежили Београду, који је у целом 
међураnюм периоду имао више руских избегли
ца него и једно место у Југославији. Зато није 
претерано рећи да је тридесетих година у Бео

граду живело између 450 и 500 Калмика. 

Орiанизација 

За разлику од већине емиграната из Русије, 
који су били просто огрезли у политици, Кал
мици се нису бавили политиком и свесно су је 
избегавали. Све њихове мисли биле су окренуте 
отаџбини, којој су остали "бескрајно предани". 
Главна им је брига била да опстану, да прехране 
своје породице и да васпитају и школују своју 
децу.29 У аполитичности су ишли тако далеко, 
да су у извесној мери избегавали сваку органи
зацију, зазирући да би она могла да их одведе 
у политичке воде и да поремети њихове међусоб
не добре односе. У свему томе мора да је важну 
улогу одиграло сиромаштво Калмика и стална 
борба за голо преживљавање, која није дозво
љавала бављење и другим активностима, као и 
недостатак националне интелигенције. 

Руски емигранти су у Београду још среди
ном 1920. године основали своју колонију и иза· 
брали њену управу.зо После доласка најмасовни
је кримске емиграције крајем 1920. и почетком 
1921. године (са којом су стигли и Калмици) ни
кле су њихове нове колоније у Топчидеру и на 
Бањици. Не зна се какви су били односи између 
Калмика и руске колоније у Београду и да ли 
су и у којо.i мери они њоме били обухваћени, 
јер о томе нису пронађени никакви подаци. Зна 
се само да су се Калмици сматрали делом дон
ских козака и да су се у извесној мери потчиња
вали њиховом атаману Кутирину, чије се се

диште налазило у Београду.31 Међутим, све је то 
било лабаво и више формално и није представ
љало замену за организацију колоније. Калмици 
су се осећали као засебан део емиграције из Ру
сије и тако су се држали. 

Да ли на подстицај са стране или због тога 
што су и сами осећали практичну потребу, тек 
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Калмици су неколико првих година по доласку 

у Београд имали неке облике лабаве органи· 
зације.з2 Њено вођство се писмено обраћало ор
ганима југословенских власти разним молбама.33 
Радикалан заокрет у правцу организације 
учињен је тек априла 1928. године, када је де
финитивно организована калмичка колонија у 
Београду и изабрана њена управа. Колонија јс 
обухватила све месне Калмике. Главни посао 
око организације обавио је раю1је поменути 
Абуш Апелевич Алексејев, бивши пуковник у 
руској војсци, а у Београду грађевински преду· 
зимач. Помогао му је учитељ Д. Н. Уљуков.34 

Њих двојица су заузимали најодговорније фун
кције у вођству колоније. Почетком 1933. године 
придружио им се поменути др Ердне Никола
јсв,зs а ускоро и инжењер Садман Далантинов, 

који је претходно био завичајан у општини Ми
ријево.36 Њих двојица су 1938. године председ
ник, односно секретар калмичке колоније у Бео
граду.37 Највероватније су на тим функцијама 
остали до Другог светског рата и окупације зем
ље.38 

Школовање деце 

Стигавши у Југославију, пред Калмике се 
одмах поставио проблем школовања деце. У пи
тању није била само њихова добра воља да своју 
децу шаљу у основну школу, већ и чињеница да 

их је на то обавезивао југословенски закон о 
основним школама. То, пак, значи да су сва кал
мичка деца, стасала за основну школу, ментално 

и физички здрава, морала и да је похађају. Тога 
у Русији није било. Зато су Калмици масовније 
школовали своју децу у Југославији него што су 
то чинили у својој домовини. 

За Калмике је највећи проблем био у коју 
школу да шаљу децу. Наиме, у Београду је од 
јесени 1920 (дакле пре доласка Калмика) радила 
Руска основна школа, али она се налазила у цен
тру Београда, а Калмици су живели на његовој 
крајњој периферији. Да би се од њихових ста
ништа стигло до школе требало је превалити од 
6 (Карабурма) до 9 километара (Мали Мокри 
Луг). Додуше, ближе су им биле српске школе 
на периферији града, али јс и до њих требало 



доста пешачити. Сем тога, оне им нису одгова
рале из других разлога (о чему ће касније бити 
више речи). Не знамо како су тај проблем 
решавали Калмици првих година по доласку у 
Београд, јер за тај период није сачувана доку
ментација Руске основне школе. Нешто подата
ка о школи тридесетих година може се наћи са

мо у Фонду Министарства Просвете Краљевине 
Југославије. Готово истоветна ситуација је и са 
београдским периферним основним школама 
којима су просторно гравитирали Калмици. Њи
хова документација је сачувана такође од почет
ка или средине тридесетих година. У сваком 

случају, двадесетих година је било мало кал
мичке деце дорасле за основну школу. Ситуација 
ће се променити тск када пристигну поменута 
деца рођена у мешовитим браковима, а то значи 
крајем двадесетих и почетком тридесетих годи
на. Пошто су калмичка деца похађала и Руску 
и српске основне школе, морамо прво дати нека 

општа обавештења о обема. 
Руска основна школа у Београду била је у 

буквалном смислу тих речи руска школа. У њој 
су предавале руске учитељице, на руском језику, 

по руском програму за основне школе из перио

да пре Првог светског рата. Употребљавани су 
руски уџбеници. Учили су се веронаука, руски 
језик, рачун, руска историја, географија Русије 
и др. Од краја 1929. године уведен јс српски је
зик у Ш и IV разред. Школа није имала своје 
сталне просторије већ се 5-6 пута селила у за
купљене, ненаменски зидане зграде. Учионице 
су најчешће биле тесне, недовољно светле, пре
натрпане ученицима. Није било довољно инвен
тара (клупа, столова, столица, табли) ни учила. 
Ситуација се радикално поправила када ес шко
ла средином тридесетих година коначно скраси

ла у Руском дому цара Николе 11 (у ондашњој 
У лици краљице Наталије 33, данас У лици На
родног фронта). Школа је имала од 170 до 270 
ученика и 6-8 учитељица.з9 

Са првим статистичким подацима о Руској 
основној школи у Београду сусрећемо се почет
ком тридесетих година. Од тада датирају и први 
подаци о калмичким основцима, што значи да 

је њих у школи било и раније, али се због не
достатка извора то није могло егзактно утврди-
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ти. Из тих извора произлази да је у Руској основ
ној школи било ђака Калмика: школске 1932/33. 
- 9, 1934/35. - 20, 1935/36. - 13, 1936/37. - 12, 
1937/38. - 11, 1938/39. -13, 1939/40. - 21 и 1940/41. 
- 25. У посебној рубрици о вероисповести учени
ка, сви су Калмици редовно исказивани као бу
дисти. 40 Из поменуте статистике не може се 
установити полни састав калмичких основаца, 

њихов распоред пс разредима, општи успех и 

успех по појединим предметима и колико их је 
завршило школовање, јер те вредности нису 
исказиване кроз статистику на националној 
основи, већ само у глобалу. Највероватније је да 
су сва (или скоро сва) калмичка деца завршила 
Руску основну школу. 

На крају се поново враћамо на дилему коју 
смо само овлаш истакли на почетку: како су кал

мички основци из удаљеног Малог Мокрог Луга 

и са Карабурме стизали до Руске основне школе 
која се налазила углавном у центру града? Ако 
су пешачили, морали су шест пута недељно у пу

товању да проведу више сати, што је било су
више заморно за та млада бића и узимало им 
је много времена. Нагађамо да су их њихови 
очеви или остали сународници, који су у Бео

граду радили као рабаџије и фијакеристи, ујутру 
возили један део пута према школи, а увече их 

на исти начин враћали кућама. У изузетним при
ликама (по киши и уопште по невремену) мо
гуће је да су неки од њих користили и трамвај. 
Сиромашни Калмици нису могли својој деци 
свакодневно да плаћају трамвајски превоз у оба 
правца. Деца су у извесним приликама свакако 
била принуђена на пешачење. У свакој варијан
ти, мали калмички основци су зими напуштали 

своје куће када се још није разданило, а враћали 
се по мраку. Цео дан су проводили у путу и у 

школи, иако је настава била организована пре 
и после подне. Подневни одмор су свакако про
водили у школи, у учењу и изради домаћих за

датака, јер код куће (сем недеље) за то нису има
ли ни времена ни снаге. 

Зидање нове зграде основне школе у Малом 
Мокром Лугу завршено је у првој половини 
1927. године и она је већ школске 1927/2Я. при
мила прве ученике. Школа је ускоро понела име 
првих словенских просветитеља Ћирила и Ме-
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тадија. Те прве године имала је само два ком
бинована одељења, јер ни најбољи прогнозери 
нису могли да предвиде оно што ће се десити 

у најкраћем року. Наиме, Мали Мокри Луг и 
његова околина почели су наrло да ес насеља

вају, што је довело до праве експлозије броја де

це школског узраста. &ћ идуће године школа 
је морала да се проширује, јер су отворена два 
нова одељења па следеће године поново два 
одељења. Али ту није био крај. Школске 1931/32. 
имала је већ 12 одељења, нека од њих и са 80 
ђака. У том дечјем мравињаку нашли су ес и ма
ли Калмици. На жалост, некомплетна и крајње 
оскудна документација школе првих година рада 
не омогућава да се континуирано прати њихов 

прилив и кретање кроз школу. Први пут се кал
мички ђак првак помиње 1929/30. ШКОЈ~Ске годи
не, а наредни пут после две годинс.41 Међутим, 
поуздани извор, који потиче из калмичке среди
не, каже да је њих 1932133. у школи било 15.42 
Највећи део те деце претходних година је сва
како похађао српске основне школе на перифе

рији града, а сада су се преселили у маломокро
лушку школу јер им је била ближа. Наредних 
година ситуација се мења. Документација поста
је комплетнија, а тиме и наша сазнања о кал
мичким основцима. Школске 1933/34. регистро
вано је њих 11, 1934/35 -18 (1 разред 9, П 4, 
Ш 5), 1935/36 - 21 (1 и П раз. по 6, Ш 5, IV 
6), 1936137 - 19 (I, lI и Ш по 5, IV 4), 1937/38 
- 14, 1938/39 - 15, 1939/40 - 18 (17, П 3, IV 8) и 
1940/41 - 11 (12, 116, Ш 1, IV 2).43 

О садржају наставе у школи не треба 
трошити много речи. Учило се по југословен

ском програму за основне школе (међу осталим 
српски језик, југословенска историја, земљопис 
Југославије и др). Интересантан је однос Кал
мика према хришћанској веронауци. Они, као 
припадници будистичке религије, нису били 
дужни да је слушају у школи. Око три петине 
малих Калмика користило је то право, није при
суствовало часовима веронауке и нема оцену из 

тог предмета. Преостале две петине држале су 
се супротно, посећивале су часове и добијале 
оцене из веронауке као и српска деца. При томе 
су те оцене готово редовно више него из оста

лих предмета (претежу четворке и петице) и у 
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просеку су више него код српске деце.44 Да ли 
су то учитељи водили посебну "верску полити
ку" према млађаним Калмицима или су ови 
стварно волели тај предмет, учили га и, као по
следицу, добијали високе оцене? Целу појаву 
није лако објаснити. У истом одељењу једни 

Калмици имају оцене из хришћанске веронауке, 
а други их немају, а и једним и другима у ру
брици "вероисповест" пише да су будисти! О 
чему је овде реч? Изгледа да објашњење лежи 
у поменутим браковима Југословенки и Калми
ка. Кажемо "изгледа", јер су у школске уписни
це уношена само имена живих очева, а ако су 

они умрли онда и мајки (што је сасвим ретко). 
Да се ради о деци из тих бракова показују и име
на неке од те деце (Лепосава, Александра, Иван, 
Михаило, Марица, Наташа, Марија, Наталија, 
Јелена, Ђорђе, Петар, Катарина). Остала деца су 
имала калмичка имена, тешка за изговор и за 

писање. Не зна се које је мушко а које женско. 
Иначе, калмичка деца се по успеху нису ра

зликовала од домаће. Било је међу њима скроз 

одличних, али и оних који су понављали. При 
томе је највише понављача давао I разред (често 
због великог броја изостанака или уопште због 
недолажења у школу). &роватно је у питању би
ло недовољно познавање српског језика.45 Десе
так калмичке деце се уписало у Основну школу 
у Малом Мокром Лугу, али нису ту завршили 
разред, већ су се у току године одселили.46 Скло
ни смо веровању да та деца нису напустила Бео
град, већ су само променила школу, тј. најчешће 
су одлазила у Руску основну школу. Тих прела
зака је свакако било још више приликом редов
ног августовског уписа у школу. О чему је ту 
реч? Неки родитељи су желели да чм деца на
ставе школовање у руским средњим школама у 

Југославији. Да би се у сваку од њих могло упи
сати, морао се претходно положити пријемни 
испит из руског језика, математике, руске исто

рије и географије Русије. Изузимајући матема
тику, темељно и систематско знање из осталих 

предмета могло се стећи најбоље у руској основ
ној школи. Калмици су били сиромашни људи 
да би могли плаћати приватне учитеље који би 

спремали њихову децу из "руских предмета" за 
пријемне испите. У осталом, за то није било ни 



довољно времена. Због тога су њихова деца мо
рала да пуrују далеко до руске основне школе, 
да би касније без већих тешкоћа наставила шко
ловање у руским средњим школама. Калмички 
основци, који су завршавали српске школе, 
обично су тиме окончавали своје школовање. 
Готово сва калмичка деца су задржала руско 
држављанство (за разлику од многих Руса). Њи
хови родитељи су рачунали да ће се у догледно 

време са својим породицама вратити у Русију. 
Желели су да им деца заврше руске школе како 
би касније у домовини, као њени држављани, и 
језички и стручно могли да врше службе за које 
су се оспособили. 

Почетком тридесетих година Калмици у 
Београду имали су намеру да отворе своју бу
дистичку школу. У те сврхе трсfiало је да им по
служи поменута учионица у Кал;..1ичком дому. 

Рачунали су да ће имати 35 ђака. Учитељску 
дужност би вршио др Ердне Николајев, а пре
давао би на калмичком и руском језику. Одлу
ком министра просвете Краљевине Југославије 
Николајев је октобра 1932. у Основној школи 
"Ћирило и Методије" у Малом Мокром Лугу 
калмичкој деци предавао будистичку веронауку, 
калмички и руски ЈСЗИК, што је требало да буде 
први корак ка отварању посебне калмичке шко
ле. Како после месец дана није добио никакву 
новчану надокнаду за тај посао, дигао је руке од 
школе и запослио се као чиновник у Општини 
града Београда. Калмичка школа у Београду ни
када није отворена. О узроцима таквог исхода 
остаје нам само да нагађамо.47 Изгледа да су са
мо будистички свештеници подучавали кал
мичке основце основама будистичке религије. 

Извршимо ли рекашпулацију броја Калмика 
основаца у Руској основној школи и Основној 
школи "Ћирило и Методије" у Малом Мокром 
Лугу, доћи ћемо до следећих резултата: 1932/33, 
било их је 21, 1933/34 - 11 (само у "Ћирилу и 
Методију"), 1934/35 - 38, 1935/36 - 34, 1936/37 -
31, 1937/38 - 25, 1938/39 - 28, 1939/40 - 39 и 
1940/41 - 36, свега 278. Додамо ли томе броју по 
10 до 15 ђака сваке школске године двадесетих 
година (око 150), доћи ћемо до укупне цифре 
од око 430. Она сама за себе ништа не казује, 
јер је њоме сваки основац Калмик обухваћен 

КЛЛМИЦИ У БЕОГРАДУ ОД 1921-1941. ГОДИНЕ 

четири пута, а ретки (који су понављали) и пет 
пута. Међутим, ако ту цифру поделимо са четири 
и узмемо у обзир понављаче, доћи ћемо до зак
ључка да је основну школу на територији Бео
града у међуратном периоду завршило око 100 
калмичке деце. То је цифра вредна респекта. 

У Калмика, у већини традиционалних нома

да, у старом крају није било раширено школо
вање деце. Нарочито су у том погледу била 
ускраћена женска деца. Стицање основне пи
смености сматрало се довољним за живот. Само 
су ретки родитељи својим синовима омогућава
ли да наставе школовање. Нису их слали далеко 
од својих кућа, већ у најближе градове, по мо
гућности у бесплатне школе (кадетске корпусе), 
јер оне друге нису могли да плаћају. Код Кал
мика у Југославији ситуација се у том пголеду 
променила у извесној мери, пре свега под ути

цајем средине. 

У Југославији су у току 1920. формирана 
три кадетска корпуса. Руски корпус је смештен 
у Сарајеву. Донски и Кримски кадетски корпуси 
су стигли у Југославију крајем 1920. и лоцирани 
су у Стрнишчу код Птуја. Ту су им услови за 
живот и рад били веома лоши, па су Донци кра
јем 1922. пресељени у празне аустроугарске ка
сарне у Билећу, а Кримци у Белу Цркву. Пошто 
се Билеће у оно време налазило "Богу из леђа", 
а поменута касарна у "каменој пустињи", то је 
Донски кадетски корпус 1926. премештен у Го
ражде, опет у бивши аустроугарски војни логор. 
Како се број деце школског узраста емиграната 

из Русије све више смањивао, то су корпуси 
почели да се гасе, тако да је остао само онај у 
Белој Цркви, који је радио и у току Другог свет
ског рата.48 Калмици су своје синове слали 
искључиво у Донски кадетски корпус, јер, виде
ли смо, они су себе сматрали делом донских ко

зака, па им је у њиховим институцијама било ме
сто "по формацији". 

Пре него urro пређемо на излагање конкрет
не материје морамо прво објаснити шта су ка
детски корпуси. Код нас постоји погрешно 
мишљење да су то војне академије које школују 
официре. Стварно је реч о некој врсти војне 
гимназије природно-математичког смера, строго 
и~пернатског типа, у којој се није предавао ни-
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један војни предмет. У Русији је школовање у 
корпусима трајало 7 година. На крају сваког ра
зреда полагао се разредни испит. Ко положи 
испит на крају vn разреда, завршио је школо
вање. У Југославији су корпуси већ 1922/23. мо
рали да пређу на домаћи систем школовања (8 
разреда, мала и велика маrура). У исто време 
уведени су српски језик, југословенска историја 
и географија. Сем "српских предмета", све оста
ле су предавали Руси на руском језику, по ру
ским наставним програмима за корпусе. Уну

трашња организација и фу :.~кционисање корпу
са, међутим, било је поставI>ено потпуно на вој
ној основи. Сви у корпусу, сд најмлађег питомца 
до директора, носили су војне униформе. Дирек
тор корпуса је обавезно био генерал. Корпус се 
дели на чете и мање јединице, са професионал

ним официрима као командирима на челу, са 
чиновима од капетана до генерала. Нема разред

них старешина. Њихове функције обављају 
официри васпитачи. Све се у корпусима радило 
на трубни знак, уз постројавање, марширање и 
војничко салутирање и ословљавање. У корпусе 
су долазили свршени основци са 11-12 година, 
а из њих излазили као младићи од 19-20 година. 
Школовање у кадетским корпусима било је у 
почетку у Југославији потпуно бесплатно. Пи
томци су добијали стан, храну, одећу, обућу, руб
ље, здравствену заштиrу, књиге, прибор и све 
остало што је потребно за школу. Довољно је 
било да питомац буде примљен у корпус и од 
тог тренутка престаје брига његових родитеља 
о њему. Касније је уведено партиципирање у за
висности од имовног стања родитеља. Питомци 
кадетских корпуса су стицали солидно знање из 

природно-математичке групе предмета, тако да 

касније нису имали проблема на сrудијама.49 
Нису сачуване архиве кадетских корпуса у 

Југославији. Постоји само део извештаја које су 
те школе слале Министарству просвете Југосла
вије. У тој некомплетној документацији прве 
Калмике у Донском кадетском корпусу су
срећемо школске 1923/24, у време када се школа 
налазила у Билсћу. Наиме, све југословенске 
школе, па и кадетски корпуси, били су дужни 
да крајем школске године шаљу Министарству 
просвете разноврсне статистичке податке о на-
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ставном особљу и о ученицима. Међу осталима, 
ти извештаји садрже податке о националној и 
верској припадности ученика. Из првог таквог 
сачуваног извештаја из 1923/24. године сазнајемо 
да је у корпусу било 5 кадета Калмика будиста.sо 
Неких наредних година они су на одређени 

начин прикривени. Реч је о томе да у стати
стичким обрасцима, поред рубрика 5-6 најброј
нијих нејугословенских народа, постоји рубрика 

"остали". После рубрика за православце, като
лике, протестанте, еванrелике, муслимане и мој
сијевце постоји рубрика "остале вероисповести". 
Ти "остали" су у оба случаја готово редовно 
Калмици - будисти. Наиме, дешавало се да 

чиновник који попуњава образац, прецрта оно 
"остали" па напише "Калмици" и "будисти". Ци
фре које су се раније јављале под "остали'' и са
да под "Калмици" и "будисти" готово редовно 
се поклапају, што значи да су се раније под 
"осталима" рачунали Калмици. У време када се 
Донски кадетски корпус налазио у Билећу и у 
Горажду у њему је редовно учило од 3 до 5 Кал
мика.s• Када се корпус спојио са Руским кадет
ским корпусом у Белој Цркви, њихов број се 
смањио. Школске 1932/33. постојао је један 
"остали", наредне године два, а даље све до Дру
гог светског рата по три Калмика и будиста.52 

Не може ес пратити успех Калмика у кор
пусима, јер он није исказиван по националној и 
верској припадности ученика. Школе су крајем 
школске године слале Министарству просвете 
спискове ученика који су положили велику ма
rуру и завршили средње школовање. Међутим, 

у тим списковима би се могао снаћи само прави 
експерт за руска и неруска имена и презимена. 

Овај аутор не спада у такве. О чему је реч? До
ста Калмика је имало русификована имена и 
презимена, па је тешко разликовати их од Руса. 
Оне са калмичким именима тешко јс нестручња
ку да разликује од имена осталих неруских и не
словенских народа, који су такође избегли у 
иностранство. У сваком случају, може се сматра

ти да је 10-12 "југословенских" Калмика (пре 
свега оних београдских, јер су они најбројнији 
међу њима) завршио руске кадетске корпусе и 
тиме стекао право да настави школовање на 

универзитеrу. 



Они Калмици који нису хтели да се одвајају 
од своје деце и да их шаљу у далеко Стрнишче, 
Билеће (пешачи се 30 km од најближе желез
ничке станице у Требињу) и Горажде, а желели 
су да их школују, у Београду су имали на ра
сполагању Руску гимназију (у почетку мешовиту, 
а затим мушку и женску) и више српских гим
назија и других средњих школа. Сем поменутих 
"српских предмета", све остале су предавали ру· 
ски наставници, на руском језику, по руским на
ставним програмима (који се нису много разли
ковали од југословенских). Трошкове школова
ња сносили су родитељи. 

И код гимназија се сусрећемо са истим про
блемима са изворима које смо већ изложили код 
основних школа и 1;адетских корпуса. Први Кал

мик будиста у Руско-српској гимназији регистро· 
ван је школске 1925/27. године,53 што не значи 
да их раније није било у тој школи. Од тада па 
до 1932/33. њихов број (приказују се као "оста
ли") варира између 1 и 3, од 1932. до 1935/36. 
та бројка се устаљује на 2 (некада су исказани 
као Калмици), 1936/37, пење се на 4, 1937/38. на 
6, 1938/39. на 9 "осталих". У последње две го
дине пред рат те цифре опадају прво на 7 па на 
6 "осталих".54 Сматрамо да је Руску мушку гим
назију у Београду у међуратном периоду 
завршило 5-6 калмичких младића. 

У Београду је пред Други светски рат по
стојало десетак српских гимназија и исто толико 
осталих средњих школа. Прегледати некомплет
ну документацију сваке од њих да би се уста
новило имају ли ког ђака разврстаног међу 

"остале" било би нерационално. зато их нисмо 
ни гледали. 

Калмици су дуго остали конзервативни у од
носу на школовање своје женске деце. Међутим, 
време и уrицај средине су учинили своје. Прва 
Калмикиња (исказана под "остали") у Руско
српској женској гимназији у Београду појавила 
се тек 1932-33. године.55 Тиме је "лед пробијен". 
Године 1935/36. било их је 2, 1936-1938. по 4, 
1938-1940. по 7 и 1940/41. 6.56 Све што је раније 
речено за Калмике везано за њихово кретање 
кроз кадетске корпусе, успех и остало, важи и 

за Руску женску гимназију. Такви подаци не по
стоје. Не може се тачно установити колико је 
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младих Калмикиња завршило гимназију у Бео
граду. Тај број се свакако креће око 4-5, уз на
помену да је рат затекао 12 калмичке деце 
(мушке и женске) у гимназијским клупама. 

Нема података да је иједна калмичка де
војчица похађала који од руских женских инсти
тута у Банату, иако је школовање у њима било 
бесплатно као и у кадетским корпусима. То по
казује да Калмици нису волели да им се женска 
деца удаљавају од куће. 

Завршивши кадетски корпус или гимнази
ју оних 19-23 калмичких младића и девојака 
нису професионално оспособљени ни за какво 
животно занимање, само су стекли право да 

се упишу на одређене факултете и друге ви
соке школе. Они су то и чинили, али се на 
универзитету не могу посебно пратити, јер ни 
статистички ни на други начин нису искази

вани као засебна национална и верска група
ци1а. 

&рски живойi 

На овом месту нећемо говорити о будизму 
као о религији, јер то није предмет овог рада, 
већ највише о његовим спољним манифеста
цијама код београдских Калмика. Заједно са 
2200 Калмика, који су са "Кримском евакуа
цијом" напустили Русију и упутили се у добро
вољно изгнанство, пошао је и већи број њи
хових свештеника. Међу осталима и врховни 

будистички поглавар са делом верских релик
вија. Десет будистичких свештеника је стигло 
у Југославију, од којих три у Београд.57 Већи 

део избеглих Калмика и њихових свештеника 
привремено се задржао у Цариграду и по ло
горима у његовој околини. У граду су осно
вали свој храм. Међуrим, верски поглавар им 
је убрзо умро, Калмици су расељени по Евро· 
пи, а храм је остао празан. Неко је донео одлу· 
ку да се његове реликвије предају београд
ским Калмицима што је и учињено 1923. го
дине.58 

Добивши будистичке реликвије из Царигра
да београдски Калмици су прегли да створе свој 
храм. Успели су. У улици Војислава Илића бр. 
47 закупили су две собе, сместили у њих релик-
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вије и почели са упражњавањем пуног верског 
живота. Међутим, одмах су се сукобили са не
премостивим тешкоћама. Храм је требало боље 
опремити, закупнину просторија rтаћати, а си
ромашни Калмици нису имали довољно новца 

ни за много прече потребе. За подршку су се 
обратили донском козачком атаману Кутирину, 
а овај је интервенисао даље. У помоћ им је при
скочио и Сергеј Палеолог, државни (руски) опу
номоћеник за руске избеглице и члан Државне 
комисије за руске избеглице, израдивши да ова 
институција пружи храму једнократну помоћ од 
3000 динара.59 Та сума им, међутим, није била до
вољна. Они нжу могли ни да издржавају свој 
храм. Стога су <.е за стално новчану помоћ обра
тили Министарству вера Краљевине СХС. Њи
хову молбу је свесрдно подржао и српски патри
јарх Димитрије, истичући да "будизам код нас 
није признат", али је "политички корисно" по
моћи Калмике. Молба и интервенција су уроди
ле rтодом. Министарство вера је одредило стал
ну месечну помоћ будистичком храму од 1000 ди
нара.rо 

Храм није трајно остао у просторијама у 
улиuи fuјислава Илића, већ је премештен у Ме
тохијску улицу бр. 51 (данас Ул. Јанка Лисјака). 
Ту се већ подуже налазио маја 1927. rодине.61 

Нова локација се налазила врло близу старе, али 
је главној маси верника била нешто даља од 
претходне. Није познат узрок пресељења. 

Закупљене просторије за храм у Илићевој 
и Метохијској улици нису биле наменски зи
дане, нису се налазиле тамо где је живела 
већина Калмика, а морале су се скупо плаћати, 
што им све никако није одговарало. Они су 
их схватали као привремено решење. До 1928. 
београдски Калмици су се, ипак, мало средили 
и нису више сви били тотална сиротиња. Тада 
је створена поменута "Калмичка козачка коло
нија". Њен председник, енергични и предузим
љиви Абуш Алексејев, полазећи од потреба 
"за очување националне калмичке самобитно
сти и националне кулrуре", иницирао је широ
ку акцију за изградњу "једног духовног сре
дишта у виду калмичког дома за верске и кул

rурне потребе". Калмици су прихватили 1)' 

иницијативу, изабрали Грађевински одбор на 
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челу са председником Алексејевим (члан Одбо
ра је био и будистички свештеник Санжа Умаљ
динов) и дали му широка овлашћења. Одбор је 
развио широку активност, детаљно разрадивши 

план изградње дома. За почетак разрезао је по 
50 динара доприноса на све радно способне Кал
мике из Београда. Разуме се, од почетка се знало 
да београдски Калмици не могу изградити храм 
сопственим снагама. Због тога се Грађевински 
одбор обратио писмом осталим Калмицима у Ју
гославији, затим својим сународницима еми
грантима у Бугарској, Чехословачкој и Францу
ској, молећи их за подршку. Ни то није било до
вољно. Помоћ су (пре свега материјалну, али и 
моралну) затражили од многих југословенских 
привредника, али и угледних и утицајних Срба 
и Руса емиграната. 

Од средине марта 1929. помоћ је почела да 
пристиже са свих страна. Највећи добротвор 
се показао нама познати Милош Јаћимовић, 
који јс калмичкој колонији поклонио плац ве
личине 5,23 ара у Будистичкој улици у Малом 
Мокром Лугу, затим 10.600 комада цигле и сав 
потребни цреп. &роватно су Калмици дота
дашњим поштеним радом у Јаћимовићевој ци
глани и као купци (закупци) његових плацева 
и кућа, обезбедили свом газди и већу зараду 
од вредности коју им је сада поклонио. У сва
ком случају његов гест је вредан похвале. За 
Јаћимовићевим примером пошли су и остали 

власници циглана и Други привредници. У пе
риоду од 15. марта до 1. јула 1929. поклони су 
добијени: од Илије Миличића 1900 комада ци
гала, од Милана Димића, циглане "Пионир", 
Деоничке задруге, предузећа "Неимар" и Ив
ковића и Томића по 950 цигала, од Димитрија 
Шиданског 850, од Брунцлиха 550 од Мих. Си
мића 400, од инг. Захо (фирма "Фундус") 350 
и од Богољуба Чупића и fuјислава Вукшића 
по 300 цигала. Перка Банковић је даровала 30 
кубика камена, столар Драгољуб Тошић врата 
за храм, а Драгољуб Радосављевић потребни 
песак.62 Сав тај материјал Калмици су преве
зли на градилиште својим запрегама. 

Још је дужи списак приложника у новцу. У 

другом кварталу 1929. скромне прилоге су посла
ле све калмичке групе из Југославије (из Кра-
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љева 525 динара). Из Бугарске је стигло 1132 ди· 
нара. Захваљујући посебно великом залагању 
врховног калмичког будистичког поглавара у 
емиграцији свештеника (бакша) Намдле Ним
бушова из Француске, у тој земљи је акција са
купљања добровољних прилога била изузетно 
добро организована. Запослени Калмици су се 
обавезали да у року од три месеца, три пута 
сакупљају и шаљу прилоге својој браћи у Бео
град. За почетак, послали су нешто више од 
2000 франака. Помогли су Калмици и из Чехо
словачке. 

Међутим, највећи део новчаних прилога до
бијен је од југословенских грађана. Пивар Гаја 
Јанковић поклонио је 1000 динара, кнегиња Је
лена Карађорђевић-Константиновић (сестра кра
ља Александра) и трговац Владимир Лазаревић 
по 500 динара, Никола Трнинић, инг. Козмин 
(руски емигрант) и Милорад Трифуновић по 200 
динара итд. Прилоге су дали раније поменути 

Штрандтман и представник Сверуског земског 
савеза у Југославији Шпилевој. До 1. јула 1929. 
стекло се 25.000 динара и тај новац је стављен 
у банку да вуче интерес. Акција сакупљања је 
настављена, али нам њени резултати нису поз

нати. 

Са почетком радова на дому није се окле
вало. До краја јуна 1929. на грађевинском пла
цу је ископан и озидан бунар са пијаћом во

дом. Најлепше летње време је искоришћено за 
градњу дома. До почетка октобра зграда је став
љена под кров и завршен је највећи део посла. 
Требало је наставити финије радове. У том пе
риоду су потрошене и последње прикупљене па

ре. За недостајућих 7-8000 динара обратили су 
се Општини града Београда. Не зна се ко им 
је све помогао, али су до почетка децембра и ти 
преостали радови приведени крају. У храм су 
усељене будистичке реликвије које су се дотад 
налазиле у закупљеним просторијама. Свечано 

освећење храма извршено је 12. децембра 1929. 
године у присуству готово целе београдске бу
дистичке колоније и многих угледних гостију. 
Сам чин освећења обавили су поменути врховни 
калмички будистички поглавар Намдла Ним
бушов, који је само у ту сврху допутовао из 
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Француске и београдски старији бакша Санжа 
Умаљдинов. 

Калмички дом није био ни велика ни ра
скошна грађевина (20.000 цигала). Највећи ње
гов део заузимао је храм, изнад кога се дизала 
купола, са "очиром" на врху усмереним према 
небу (симболизује истину и знање). Купола 
подсећа на омањи црквени звоник (што се ви
ди на фотографијама дома). Због тога је цела 
зграда називана "Калмички храм". Храм је био 
скромно уређен. Олга Латинчић га овако опи
сује: Изнад улазних врата налазила се слика 
златног точка са осам полупречника (паока), 
који су означавали осам путева спасења од зе
маљских патњи. На точак су се са обе стране 
наслањала два јелена који су симболизовали 
приступање вери. У унутрашњости храма, у 
олтару, под балдахином, налазио се један ор
ман у облику пресечене пирамиде са загонет
ном бронзаном статуом Буде који седи и јед
ном руком држи чашу, а другом додирује зем
љу. Иза ормана налазила се слика будистичког 
свештеника на свили и слика круга који сим
болише периоде од рођења до нирване. 
Свештеничке књиге на тибетанском језику 
стајале су на једном столу, као и два суда са 

водом, два звона и пауново перо. У средишту 
храма висило је једно огледало. На зиду је ста
јала велика слика Џингис кана. 

Поред храма, дом је имао још оставу, мању 
просторију за састанке калмичког вођства и јед
ну учионицу намењену калмичким основцима 

(за коју смо рекли да није никада коришћена у 
те сврхе). У њој су одржаване скупштине кал
мичке колоније. Очевици су казивали да је дом 
деловао складно. Купола је била окићена малим 
звонима и прапорцима, која су се при дувању ве
тра њихала и производила пријатан звук.63 Кал
мички храм је постао атракција не само за Бео
грађане. У њега су на велике будистичке праз
нике долазили Калмици из других делова Југо
славије и из Европе. Обично су то чинили при 
проласку кроз Београд. Био је то, веровато, је
дини будистички храм у Европи изван Калми
кије. 

Није протекло много времена а Калмици су 
установили да им је дом тесан. Због тога су 
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1934-1935. тражили и добили дозволу за његове 
преправке и проширење.64 Такав храм и друге 
просторије коришћени су до пред ослобођење 
Београда октобра 1944. године. 

Не зна се где су и како су Калмици 
извршавали своје верске обавезе и обреде пре 
отварања храма у улици !Ьјислава Илића. После 
тога таквих проблема нису имали. Храм је по
стао верски цеюар београдских будиста. Њихов 
најстарији бакша по годинама и по чину Санжа 
Умаљдинов (рођ. 1882) постао је старешина хра
ма. Он је од 1934. и становао у њему.65 У 
вршењу верских дужности помогао му је један 
млађи свештеник. Трећи свештеник био је толи
ко сиромашан, да није могао да набави ни бу
дистичку свештеничку одећу (орнат), тако да ни
је могао да учествује у вршењу неких верских 
обреда.66 

У храму су обављани обреди у вези са 
рођењем, венчањем и смрћу будистичких верни
ка. Ту су се три пута дневно, три поменута 
свештеника молили за себе и своје сународнике. 
Пошто су се одрасли и за рад способни Калмици 
налазили на послу, у молитвама су учествовале 

и ретке жене са предшколском децом. На бу
дистичке велике празнике, чак ни нови храм ни

је могао да прими све вернике, него су неки 
остајали напољу и ту се молили. Тих дана одра
сли Калмици нису радили, већ су празнично или 
само уредно одевени, долазили на молитву са 

својим породицама. Сrизале су и Југословенке 
удате за Калмике и са осталима ревносно 
учествовале у молитвама, иако нису заборављале 

и запостављале ни своју хришћанску веру. 
Нећемо излагати ток тих молитава према опи
сима београдских новинара, јер је могуће да их 
они нису тачно разумели и пренели, па би ми 

само допринели ширењу нетачности. 

Београдски будисти су нарочито побожно 
обележавали празник Цаган 17. фебруара. Тога 
дана су се дуго и усрдно молили у своме храму, 

са рукама склопљеним на грудима.67 Исто тако 

велики, ако не и већи, био је празник Ова 26. 
маја. Према будизму, тога дана је савршени и 
свестрани Буда, на врху једног брда сусрео Ца

rан-Авгу (Белог старца, Владаоца света). То је 
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дан када Цаган-Авга силази с неба, да обиђе 
све крајеве света у којима живе његови вер
ници, да их благослови, како би целу годину 
провели у здрављу и обиљу свега што им је 
за живот потребно. У Калмикији су после мо
литве приређиване витешке игре на коњима, 

рвање, скакање, трчање. Победници су доби
јали вредне поклоне. Београдски Калмици ни
су имали добре коње за трке, ни воље да се 
такмиче. Њих су мориле друге, много про
заичније бриге. Неке од тих игара изводила су 
само њихова деца.68 

Ейилаi 

Отпочињање Другог светског рата, окупаци
ја Југославије и напад хитлеровске Немачке на 
Совјетски Савез унели су велике промене у 
живот београдских Калмика. Само су њихова 
деца наставила даље школовање. Иако се нису 
бавили политиком, ипак су Калмици, као и 
већина емиграната из Русије, схватили долазак 

Хитлера на власт у Немачкој и његову оштру 
антикомунисти'!ку политику, а касније и 
почињање рата против СССР-а, као богомдану 
шансу која ће их, у случају победе хитлеризма, 
коначно вратити у стару постојбину. Зато је 
већина њих била пронемачки расположена. 
Године 1942. калмички младићи су отишли у 
армију бившег совјетског генерала Власова, 
која се борила на страни нациста. Средовечни 
Калмици су ступили у Руски заштитни (од
брамбени) корпус (тзв. "Шуцкор"), који је 
чувао значајније саобраћајнице и привредне об
јекте у Србији. Када је у јесен 1944. Црвена ар
мија прешла Дунав и почела да наступа према 
Београду, а са југа се приближавале јединице 
Народноослободилачке војске Југославије, Кал
мици, који су испред бољшевика побегли из сво
је домовине, нису хтели (ни смели) да их чекају 
ни у Београду, већ су се одселили у Немачку. 
Одатле су касније отишли у САд. Сада већина 
њих живи у Њу Џерсију и у Филаделфији. 
Оставши без верника, храм је после Другог свет
ског рата прво претворен у дом културе, а затим 

порушен и на том месту изграђен пословни про

стор. 
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19 Кш~мичка 1<011Онuја у БеоiраОу, 65; ИАБ, УГБ, Кар
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храма. 
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докумекrаnију. Љих свакако није било мање од породица 

са шхолском децом. Ако је свака досељена породица има
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29 ИЛБ, ОГБ, Ф-20-Р-7-1934. 

:ю РусООЈ iaзeiiia бр. 7, 54-55, 14. V, 11, 12. VII 1920. 
31 Новое врем бр. 849, 24. П 1924, Донски Калмици; 

ИАБ, ОГБ, Ф-29-Р-7-1934, Писмо калмичхе колоније у 
Београду од 3. Х 1929. - Опшrини града Београда. 

32 Кш~мичха колонија у Беоiраду, 65. 
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33 Вид. нпр. такву молбу упућену 26. 1 1925. Мини
старспу вера Краљевине СХС (АЈ, 69-175-276). 

:и Калмичка колонија у Беоiраду, 65; ИАБ, УГБ, Кар-
тотека становника Београда. 

11 ИАБ, УГБ, Картотека становника Београда. 
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у Београду за наведене године - Министарспу просвете 
Краљевине Југославије који се налазе у Архиву Југосла
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46 Исто. Школске уписнице су водили сами учитељи
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су два учитеља записала да су се деца одселила у Руску 
основну школу у Београду. 

47 Акција је поведена у време најжешће економске 
кризе у Југославији, хада је влада била нринуђена да 
"креше" издатке на све стране. Отварање нове школе 
значило је нове издатке (за инвентар, учила, учитеља и 
остало), што је у датој ситуаuиЈИ било апсолутно не
пожељно, па и немогуће. Сем тога, чини се да домаће про
светне власти нису имале поверење у стручно-педагошке 
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способности Николајева. llиje се хтело дозволити експе
риментисање са децом. Не треба з:~боравнти да Калмиuи 
ни у својој домовини нису имали уuбенихе на свом ма
терњем језику. Какав се квалитет наставе могао очекивати 
у описаној ситуацији у Београду. По свој прилици да ни 
руске просветне и друге власти у Београду, из више ра-
111ога, нису благонаклоно гледале на отварање калмичке 
основне школе. 

48 Опширно о томе пишемо у пом. рукопису "Шко
ловање деце емиграната из Русије у Југославији 1920-1941. 
године". 

49 Исто. 
50 АЈ, 66-1107-1408. 
51 Исто, Извештаји за поједине године. 
51 ЛЈ, 66-711-1586, Извештаји за наведене године. 
53 ЛЈ, 66-1107-1438. 
54 АЈ, liб-712-1588, Статистички извештаји Прве ру

ско-српске гимназије у Београду од школске 1927/28. до 
1940/41. године. 

55 ЛЈ, 66-712-1589. 
56 АЈ, Исrо, Ст.~тистички извештаји Руско-српске 

женске гимназије у Београду од 1926/27. до 1940/41. го
дине. 

57 / /овое врем бр. 849, 24. 11 1924, Дански Калмиuи. 
sи Исто; АЈ, 69-175-276, Представка групе београд

ских Калмика од 26. 1 1925 - Министарству вера Краље
вине СХС. 

59 АЈ, 69-175-276, Писмо Патријаршије Српске пра
вославне цркве од 21. 1 1925 - Министарству вера; Новое 
врем бр. 849, 24. 11 1924, Дански Калмици. 

ю ЛЈ, 69-175-276. 
61 Полиiйика 21 V 1927, Код жртвеника Буде у Бео

граду. 

61 1 lамерно смо навели 15-ах 11ојединаца и фирми, јер 
су по свој прилици код свих њих радили Калмиuи као фи
зички радници. Свакако је њихов дотадашњи поштен рад 
био повод да им се одуже наведеним поклонима. 

63 Изложена реконструкција збивања у вези са град
њом Будистичког дома извршена је на основу више из
вора. О томе је писала О. Латинчић у чланку Будисruички 
храм у Беоiраду, 212-214. Поред тога вид.: Калмичка ко
ло1111ја у Беоiрад-ј, 65-67; ИАБ, ОГБ, Ф--29-Р-7-1934, Из
вештај Козачхо-калмичке колоније о грађењу Калмичкоr 
дома у Малом Мокром Лугу од 1. УП 1929. године; Зах
валница воfрва Калмичке колоније у Београду свима који 
су дали прилоге у новцу и ~штеријалу за изградњу дома 
од 15. 111 до 1. УН 1929. године. 

64 Више о томе вид.: О. Латинчић, Калмички храм 
у Бео1рад-ј, 2ЈЈ-214. 

65 ИАБ, УГБ, Картотека становника Београда. 
66 Полиiiiика 27. У 1933, Свечаност код београдског 

будистичког храма. 
67 Ј/овое врем бр. 43, 17. 11 1923. 
б8 Полиiiiика 21. У 1927, Код жртвеника Буде у Бео

граду; 27. V 1933, Свечаност код београдског будисrичхоr 
храма. 



КЛЛМИЦИ У БЕОГl'ЛДУ ОД 1921-1941. ГОДИНЕ 

КАLМУКS IN BELGRADE IN 1ЋЕ PERIOD 1921-1941 

Тота Milenkovic 

Amoпg mапу emigraпts who Ocd from Russia апd camc 10 
Yugoslavia at theeпd of 1920andearly1921, lherewerealsomore 
thaп 400 Кalmyks. AЬout 300 of them seнlcd al the outskirts or 
Belgradc Гrom Кaraburma up 10 Civeni Кrst. The Кalmyks arc 
people of yellow race апd of Buddhistic rcligioп. !п their nalive 
couпlry they lived in steppes north-east of the Caspiaп Sea beiпg 
predomiпantly nomadic cattle breeders. Siпce they were mostly 
illiterale aпdwithout profcssioпal qualifications, they were in Вel
grade mos1Jy unskilled workers in mапу brickyards or were eп
gaged as diggers С or С ouпdations ofЬuiJdings, hired coachmeп etc. 
They uscd to Ье poorly paid. Several times of the Kalmyks married 
Yugoslavwomeпaпd iп thcse marriages maпychildrcn wereborп. 

ln Yugoslavia lhe Kalmyks avoided aпyeпgagement iл ро· 
litics and iп апу orgaпizatioп for fear поt ю disturb thcir good mu
tual relations. Thcy forrned their Кalmyk соlопу по sooпer 1hзп 
in 1928. Immediatley af1er th:н they 1ook sleps 10 build lheir homc 
forsocial gatheriпgaпd Buddhisl ictemplc а1 Mali Mokn Lug. Thcy 

fiпished them iп DecemЬer 1929 wheп the lemple was con· 
secrated. Јл precediпg years they carried out their religious 
ri1es in priva1ely owпcd houses iп Belgrade predominaпtly in 
its outskirts. 

Accordiпg 10 Yugoslav laws, but also innueпced Ьу their 
neighЬourhood, the KaJmyks slarted 10 send their childreп to 
school. AЬout 15 Кalmyk chlidreп wcпt to Russian clcmentary 
school in Bclgrade. The same пumЬcr of chlidreп frequeпtcd 
SerЬiaп elemcntary school at Mali Mokri Lug. А part of Каl· 
myk elcmcпtary school pupils coпtiпued thcir educat1oп. In the 
Dоп Cadel Corps (а kind о[ military high school) therc wcre 
3-5 of 1hem, iп Russiaп high school for Ьоуs in Belgrade 2-9, 
iп Russiaп high school for girls iп Вclgradc (Ьeginniпg wilh the 
1hir1ics) 2-7. Thc Кalmyk childrcп also enrolled in the faculties 
of Вelgrade Uпi\'Crsity, but here they саппоt Ье traced with ccr· 
1аiп1у. 
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