Руска некропола у Новом Саду 1
Не питај, шта нас тамо чека, после,
Кад наступи трен растанка и слободе, Ако нас нешто чека – биће то право чудо!
Ако, пак, ништа... Какав големи одмор!
Лидија Алексејева

Зими или с пролећа, док је шипражје огољено а трава ниска, руске гробове
лакше је пронаћи на периферијама готово сваког православног гробља наше
земље, или, пак, на католичким, протестантским – у северо-западним регионима.
Распознају се по осмокраким («руским» ) крстовима (понекад само урезаним на
надгробним плочама), по ћирилици већ тешко читљивих епитафа или цитата из
Светог Писма, по наднетим над њима брезама... Гробови су обично груписани и
чине целе руске парцеле.
Велике парцеле, релативно добре очуваности , налазе се на «Новом
гробљу» у Београду, на гробљу Мирогој у Загребу и на православним гробљима
Војводине: у Панчеву, Белој Цркви, Зрењанину, Суботици, Сомбору, Земуну,
Сремским Карловцима. Међутим, многе руске парцеле већ су доживеле општу
судбину старих гробаља – запуштеност, скрнављења или потпуно уништење (као
у Скопљу, Сарајеву, Кикинди и др.).
Пре 1975. године становници Новог Сада сахрањивани су на гробљима
унутар градског језгра: на православним Успенском и Алмашком, на Војном у
Петроварадину, на католичким, јеврејском, русинском... Сада (осамдесетих деведесетих година – прим. прев.) сва сахрањивања врше се на централном
Градсом гробљу, ван града, без уважавања конфесионалних или националних
одлика покојника.
Велика већина Руса-Новосађана сахрањен а је на Успенском гробљу,
углавном на њиховој западној периферији. «Руска парцела» није строго
ограничена.
Већина Руса у туђини сахрањена је са груменом земље из домовине. Ову
земљу избеглице су донеле у платненим врећицама, у виду амулета окачених око
врата, или су, касније, молиле познанике да им руску земљу донесу са свог пута у
Русију.
Крајем седамдесетих година појавила се опасност потпуног или делимичног
брисања трагова о сахрањеним Новосађанима на старим градским гробљима
(првенствено запуштени х гробних обележја). Тада смо спровели истраживање –
регистрацију руских гробних места, попис споменика и опис њихове очуваности,
као и записе свих епитафа. Током системетизације сакупљене грађе вршене су
допуне и провере података из матичних књига Руске п равославне црквене
општине у Новом Саду (за период од 1922. до 1955. године), некролога
објављених у периодици, као и сведочења савременика.
До 1990. године на гробљима Новог Сада и Петроварадина сахрањено је
преко 800 Руса, избеглица и њихових потомака. Око 1980. године на тим
гробљима пронашли смо свега око 340 сачуваних гробних обележја.
При крају главне алеје Успенског гробља, дуж које се налазе гробови
истакнутих Срба, сахрањивани су и први Руси -Новосађани. На великој мермерној
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плочи споменика са сл омљеним крстом, читамо (текст на руском): «Руски конзул у
Македонији Павле Артемијевич Лобачов. Преминуо 2. марта 1921. године у 46.
години; Зинаида Владимировна Лобачова. Преминулча 27. фебруара 1922. године
у 38. години живота». Њихови синови данас су да леко: Григориј Павлович од
почетка педесетих година живи у Санкт -Петербургу, Артемиј Павлович живи у
Ници, а трећи син настанио се у Бразилији.
Дуж исте алеје уздиже се високи осмокраки камени крст са металном
плочицом: «Генерал-мајор Фјодор Васиљевич Во ронцов. 1856-1921». Вероватно је
најстарији Рус, сахрањен у Новом Саду била Јелена Јосифовна Иванова. На
гвозденом крсту је записано: «Рођена 21. маја 1840. – преминула 27. априла 1923.
год.».
Гробови самоубица или убијених током двадесетих година сведоче о
личним трагедијама, доживљеним у туђини. Године 1922. одузео је себи живот 34.
годишњи доктор филозофских наука Виктор Михајлович Јуловски; 1923. – пилотловац капетан Всеволод Иванович Штирмер, стар 28 година. Службеник Михаил
Иванович Приходченко је у 38. години живота извршио самоубијство «у стању
помућеног разума», након што је удавио свог петогодишњег сина и из револвера
усмртио 20-годишњег питомца војне школе Георгија Сисојева, 34 -годишњег
официра Николаја Романовича Рибалченка, 23 -годишњу жену пук овника
Валентину Константиновну Третјакову, док је 19 -годишњи питомац војне школе
Александар Сарматов-Бабин преминуо подлегавши ранама после пар дана.
Године 1924. «добровољац Руске армије Георгиј Михајлович Канаревски у
својој 23. години убијен је са пре думишљајем, хицем из револвера». Гардијски
поручник хусарског пука кнез Николај Петрович Волконски погинуо је у својој 26.
години од метка мађарског војника, бранећи част 13 -годишње српске девојчице.
Сахрани поручника присуствовало је мноштво мештана и гот ово цела руска
колонија у Новом Саду. Његов отац (особа блиска царици -мајци Марији
Фјодоровни), велепоседник у Сумском срезу Харковске губерније, кнез Петар
Николајевич Волконски (1868 -1958) поживеће дуго. Новосађани су га упамтили као
ватреног атеисту и столара који је израђивао уметнички обликоване шкриње и
дрвене сандуке.
Према записима у руску Парохијску књигу умрлих, 1925. године «од
случајног пуцња недобронамерника» убијен је 41 -годишњи пуковник Леонид
Митрофанович Успенски, библиотекар новосадског о гранка Руске матице
(сахрањен је на Петроварадинском гробљу). Исте године, у стању психичког
растројства извршио је самоубијство поручник Димитрије Иванович Воробјов, а
1926. године убио се 30 -годишњи капетан Сумског пешадијског пука Михаил
Алексејевич Дементјев. Године 1927. полудео је и извршио самоубијство 25 годишњи Василије Павлович Попов...
Од ангине млад је умро капетан руске гарде барон Александар Отокарович
Тизенгаузен (1894-1924). Сахранили су га отац и брат.
Један од првих Руса-избеглица који се настанио у Новом Саду, већ 1921.
године «дневничар у Мерничком звању Градске куће» сахрањен је испод одлично
очуваног споменика, са фотографијом у овалу: «Господи, нека буде воља Твоја!
Овде почива у вечном сну мој вољени супруг, друг, отац, деда и праде да,
пуковник Алексеј Михајлович Молчанов, рођ. 11 -IV-1873 – умро 10-XI-1942. Мир
твоме праху!» Споменик му је подигла удовица, познати новосадски вокални
педагог Олга Константиновна Молчанова (1879 -1971), која је средином
седамдесетих година отишла своме с ину у Њујорк, где је и преминула, у
носталгији за Новим Садом.
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Међу првим породицама које су стигле у Нови Сад била је породица
Вањифатов. Сахрањени су заједно: Николај Николајевич Вањифатов (1866 -1933),
његова жена Јевдокија Васиљевна (1880 -1954) и син Александар Николајевич
(1897-1961; отац познатог новосадског архитекте Татјане Александровне
Вањифатов-Савић).
На гробу професора гимназије, сликара, аутора зидних слика и икона
Капеле св.Василија Великог у Владичанском двору и витража на прозорима
Николајевске цркве, читамо епитаф:
«Азъ Есмь путь, и истина, и животъ: Никтоже пр iидетъ ко отцу, токмо мною.
Аще Мя бысте знали, и отца моего знали ( Iов. 14-IX6-7 ст.). Здђсь почиваютъ
земныя останки моего возлюбленнаго мужа и друга ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА
КУРОЧКИНА, профессора, 1883 -1943. Миръ праху твоему. Курочкина Лидия, 1892 1943».
Професор Више педагошке школе у Новом Саду, у међуратном периоду
један од креатора-утемељивача експерименталне «новњ школе» у Краљевини
СХС, сарадник Министарства просвете, Василиј Александрович Пејхељ (1888 1964) почива крај своје супруге Александре Павловне, рођене Бијази (1890 -1970),
сликарке-аметера.
Са почастима Новосађани су испратили на последњи пут одважног
пешадијског генерала Константина Александровича Крилова (186 1-1930).
Новосадском огранку српских добровољаца 1923. године он је поклонио сабљу
која је 1914. године била при њему током победа Руске армије над аустроугарском
војском и руског продора са Карпата у Панонску низију, када се код Срба родила
нада у скоро ослобођење. Камени крст и фотографија генерала на споменику
сачували су се до наших дана.
Близу њега сахрањен је и генерал -лајтнант Диодор Николајевич
Чернојаров, председник Новосадске руске колоније. Ту су и гробови његове
супруге Вере Николајевне, сина В ладимира Диодоровича (урна са његовим
посмртним остацима превезена је из САД) и кћи Јевгенија Диодоровна (1890 1968). Била је државни службеник, а када је дошло време да оде у пензију, исту је
одбила, речима: «Ја могу самостално да се издржавам!» До послед њих година
свог живота Јевгенија Диодоровна је давала приватне часове страних језика
(енглеског, француског, немачког и руског).
Скромни споменик сачуван је на гробу Георгија Васиљевича Скоропадског
(1873-1925), општинског судије, посланика Државне думе ( III и IV сазива) од
Черниговске губерније, председника Сосницке градске управе, припадника
парламентарне коалиције «октобриста».
Војни пилот, потпуковник Александар Александрович Ковањко (1889 -1926)
почива испод великог грубо тесаног камена -стене, са крстом и металним
амблемом Руске војне авијације. Гроб је опасан масивним гвозденим ланцем.
Недавно је из САД долазио његов унук – студент медицине, да се поклони сени
свога деде, по коме је добио име.
Уз овог пилота сахрањена је и друга жртва несрећног случа ја у војној
авијацији – пуковник Николај Анатолијевич Кутејников (1888 -1927). Фотографија на
црном мермерном споменику је сачувана, али уметничка скулптура белог анђела
од порцулана давно је разбијена. Близу сина -пилота сахрањен је и његов отац,
генерал-мајор Анатолиј Михајлович Кутејников (1864 -1933).
Поред раније поменутих, од виших официра царске Руске армије у Новом
Саду су преминули:
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Ген.-мајор Анатолиј Андрејевич Брун (око 1863 -1936);
Ген.-мајор Игнатиј Петрович Игнатјев (1866 -1933);
Коњички генерал Владимир Александрович Ирманов (1852 -1931);
Ген.-мајор Константин Сергејевич Кикин (1853 -1943);
Ген.-мајор Пантелејмон Прокофјевич Кривцов (1863 -1943);
Ген.-лајтнант Михаил Ерастович Мељгунов (1870 -1926);
Ген.-лајтнант Анатолиј Николајевич Розеншиљд фон Паулин (1860-1929);
Ген.-мајор Владимир Иванович СЕнча (1868 -1954);
Генерал артиљерије Николај Петрович Сухотин (1842 -1924);
Ген.-мајор Флегонт Михајлович Урчукин (1870 -1930);
Ген.-лајтнант Александар Павлович Хануков (1867 -1943);
Сви они оставили су траг у војној историји Русије 19 -20 века. Сахрањени су
на Успенском гробљу, али осим сачуване гробне плоче генерала Ханукова, места
њихових гробова данас су без икаквих обележја.
Обични камени крстови подигнути су на гробовима козака: «Павле Фомич
Попов, 1892-1934. Слободном козаку од житеља села Беломечетскаја, на
Кубану»; «Василиј Леонтијевич Цокур, 1895 -1936. Слободном козаку од житеља
села Каневскаја, на Кубану»; «Козак Кубанске области Иван Фјодорович Сивцов,
1894-1936»... На споменику са фотогра фијом сељака Ставропољске губерније
разабиремо натпис: «Драгом супругу Ивану Софронијевичу Жердеву од неутешне
жене Меланије. Умро 25 -Х-1937, у 49. години».
Жене-мештанке свесне су биле носталгије својих мужева -козака. Трагове
тога срећемо на епитафима: « Почива у драгој степи коју је толико волео –
Михаило Јакушкин, 1890 -1961. Споменик подиже супруга Милица». Недалеко
одавде је и гроб кубанског козака села Каневскаја: «Овде почива Илатион
Карпенко. Преминуо у 46. години, 1944. Споменик подиже супруга Ђурђи нка».
Кубански козак, познати хоровођа Саборног православног храма св.Георгија
(у међуратном периоду), занатлијског хора «Невен» и неколико других аматерских
хорова Новог Сада, сахрањен је са својом супругом, неко време такође
хоровођом: «Павел Александро вич Фигуровски (1889-1959), Лидија Георгијевна
Фигуровски, рођ. Руткевич (1893 -1963)».
Скромне камене споменике подизали су на хумкама и познаници
емиграната који су као избеглице доспели без породица: «Василиј Матвејевич
Говоров, умро 1926. године, 9. ја нуара. Овај крст подижу његове колеге са посла».
Цитирамо пар епитафа на црквенословенском и руском језику. Текстови су
клесани старом, ређе савременом, руском ортографијом:
«Помяни Господи во Царств iи Твоемъ незабвенную, вс ђми любимую милую
дђвочку ЕВЛАЛIЮ ИВАНОВНУ ЛАМЗАКИ, 1900 -1925».
«НАТАЛIЯ СЕНЧА, «БЭБОЧКА», род. 6/ I, ум. 14/VII 1922г. Аминь глаголю
вамъ аще не обратитеся и будете iако дђти. Не внидете въ Ц’р’тво Н’б’ное».
«Блажени чистые сердцемъ ибо они Бога узрятъ. МИХАИЛЪ
КОНСТАНТИНОВИЧЪ ПА ВЛОВЪ, 9/XI 1884 - 13/XI 1940. СОФIЯ М. ПАВЛОВА,
1890-1966».
«ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВНА КОКОВИН, профессор, 1892 -1968. Здесь наша
мама, наше все! С нами остались лишь горесть и печаль. Папа и Аня».

4

Поред руско-српских епитафа на споменицима сахрањених Руса среће се и
један са староруско-латинично-грчким натписом. На приземној хоризонталној
плочи гроба теолога, протопрезвитера -ставрофора, који је преминуо у 96. години:
«θеодоръ М. Мальцевъ, B. Sc. Theol. Πρωτοπρεσντεροσ Στανροφοροσ (18691965)».
Секретар новосадске украјинске организације «Просвита», такође «руски
избеглица» после Октобарске револуције, сахрањен је уз своју супругу: «Борис
Јевгенијевич Мартос (1899 -1971), Раиса Флегонтовна, рођ. Урчукин, у првом браку
Пржеваљски (1897-1967)».
У Новом Саду живели су и Руси који су скривали своје порекло, стидећи се
друштвеног положаја у којем су се затекли у туђини. На једном скромном
споменику читамо: «Максимчук Иван. 1892 -1961; Чудинова Олга. 1888 -1962».
После смрти удовице у њеном стану пронађене су поро дичне драгоцености –
поклони руске царске породице. Испоставило се да је Олга Дмитријевна била кћи
артиљеријског генерала Дмитрија Гавриловича Арсењева (1840 -1912), војног
губернатора Амурске области, атамана Амурске козачке војске, па Пермског
губернатора, и мајке – Надежде Фердинандовне, рођене грофице Корф. У првом
браку Олга Дмитријевна била је жена грофа Кронхелма. После смрти мужа, у
Петрограду се удала за пуковника Н.А.Чудинова, а касније, у емиграцији, ступила
је у трећи брак.
Новосадски огранак културно-просветног удружења «Руска матица» 1929.
године подигао је на новосадском Успенском и петроварадинском Војном гробљу
два истоветна меморијална споменика руским војницима, умрлим у Новом Саду и
Петроварадину током 1915 -1918. година. На масивним степ енастим каменим
постољима уздизали су се други постаменти од по четири оригиналне гвоздене
топовске гранате, уметнуте у вертикална камена лежишта, изнад којих су се
уздизали велики, витки осмоугаони («руски») крстови. На доњим квадратним
постољима, са све четири стране уметнуте су биле по четири беле мермерне
плоче. На предњим плочама је писало (на руском): «Руским војницима, овде
умрлим у заробљеништву 1915 -1918. г. – Руска матица 1929 г.». Оба споменика
срушена су током седамдесетих година, а онај на Успе нском гробљу деведесетих
година је делимично обновљен, од срушених остатака (без граната и њиховог
високог постоља).
Два бивша Московљанина сахрањена су један поред другог: Сергеј
Сергејевич Усов (1872-1943), пријатељ у младости писца Андреја Белог, и
Јекатерина Петровна Климович (1876 -1943), удовица бившег московског
градоначелника Јевгенија Константиновича Климовича (сахрањеног 1930. године
у Панчеву). Ту близу је и гроб бившег тужиоца Московског суда Николаја
Михајловича Смирнова (1870 -1939).
Током Другог светског рата у Новом Саду је преминула грофица Ана
Васиљевна Гудович, рођена Кокушкина (1889 -1943), удовица грофа Мстислава
Александровича Гудовича, учесника Руско -јапанског рата, високог чиновника
Министарства унутрашњих послова, а у Новом Саду – благајника оделења Руске
матице. Његов брат, официр Игор Александрович Гудович (1878 -1931) сахрањен
је је такође на Успенском гробљу.
На Руској парцели овог гробља срећемо и гробове представника давно
заборављених сталежа Руске империје: спахије Михаила Миха јловича Савенка
(1846-1931), «колежског асесора» (чиновнички чин) Михаила Семјоновича
Коваљова (1895-1934), среског истражног судије Владимира Александровича
Флегинског (1886-1937), општинског судије Петра Алексејевича Керина (1867 1943), капетана 1. ранга Руске царске флоте Константина Ивановича Шишмарјова
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(1858-1932), саратовског трговца Павла Прокофјевича Борисова -Морозова (умро
1935. године у 91. години живота).
Наследник и власник чувеног «пастуховског бизниса», који је средином
тридесетих година допу товао из Француске својој сестри у Нови Сад, почива
испод споменика са натписом: «Сергеј Николајевич Пастухов. Родио се у
Јарослављу 22. јуна 1866. Умро у Новом Саду 3. новембра 1940». Вероватно га је
већ захуктали рат у Европи спречио да се врати у Францу ску.
Вороњешки племић, бивши управник Кијевске аграрне банке Михаил
Александрович Верховској умро је 1929. године у 67. години живота; у Новом Саду
био је финансијски агент. На истој парцели сахрањен је и руски племић, високи
чиновник управе Вороњешке губ ерније, правник Вјачеслав Вјачеславович Ровњев
(1880-1943).
Бивши грађанин северног руског града Вологда, пуковник Степан
Фјодорович Климентов (1870 -1953) у Новом Саду клонио се емигрантских војних
организација, предавао је математику у гимназијана, а пре пресељења у Нови Сад
у Великом Бечкереку је основао руску јавну библиотеку (растурена је ујесен 1944.
године, убрзо после уласка у тај град јединица Црвене армије).
У источном делу Успенског гробља сачувао се споменик са масивним
каменим крстом: «Овде п очива кнез Николај Петрович Трубецкој. Рођен у Кијеву 3.
марта 1875. године, умро 8. фебруара 1946. године у Новом Саду». Кнез је био
музичар, нежења. Давао је приватне часове клавира. Близу њега сахрањена је
Ана Георгијевна Келеповска, рођ. Богачова (1877 -1954), удова Сергеја
Васиљевича Келеповског, посланика Државне думе.
На гробовима Руса срећу се дирљиви епитафи, који омогућавају да се
реконструишу породичне везе и судбине људи. Што дубље истражујемо, више се
растужујемо...
«Другу и тати. Овде почива војни инжењер, пуковник Сергеј Александович
Макавејев. Умро 1937. године, 23. августа, у 62. години. Чекај нас!» Његова жена
Олга пренимула је тек 1954. године, а сину, инжењеру, заметнуће се током рата
сваки траг. Жена сина, Нина Александровна, рођ. Гоман (1902-1982) дуго ће
поживети, уз своју мајку, Јелисавету Фјодоровну Гоман (1885 -1977), удовицу још
од 1929. године.
На спомен плочи своје мајке Јулије Ивановне Маријушкине (1888 -1938)
ћерке Јелисавета и Наталија (сахрањене већ на новом Градском гробљу)
угравирале су и име свог оца, пуковника Алексеја Лазаревича Маријушкина (1880 1946), мада он није умро у Новом Саду, нити сахрањен на Успенском гробљу.
Године 1945. одвели су га органи НКВД -а у Москву. Једно време био је заточен у
исту ћелију Бутирског истр ажног затвора са будућим нобеловцем Александром
Солжењицином (видети главу «То пролеће» у првом тому његовог дела
«Архипелаг ГУЛАГ»), а преминуо је у логору Јавас, Мордовске аутономне области
у Русији. Један преживели логораш овог логора, такође Новосађани н,
артиљеријски поручник Кубанске козачке војске Јаков Семјонович Шпиндлер
(1895-1959) вратио се 1956. године својој породици и Нови Сад и испунио аманет
пуковника Маријупкина. Овај му је на самрти предао своје наочари (све што је у
логору имао свога), да ако сам преживи, наочари уручи његовим ћеркама Лизи и
Наташи. После 50 година А.Солжењицин је примио писмо из Новог Сада и из њега
сазнао судбину свог сапатника у Бутирском затвору.
О судбини удовица сведочи нам усуд сестара Рутковски. Надежда
Семјоновна, удата Соседова (1896-1978), након што је у ратним годинама
изгубила мужа (дописника из Бугарске париских и берлинских руских новина) и
јединца сина (ухапсили га органи совјетског НКВД), после рата преселила се у
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Нови Сад код своје млађе сестре Валентине С емјоновне, удате Коновалове (1898 1954), чији су муж и син стрељани 1944. године. Породица угледног новосадског
адвоката Николе Николића прихватила је обе те удовице. Валентина Семјоновна
почива на Успенском гробљу. Надежду Семјоновну, погрбљену старицу,
озлојеђену на Совјетски Савез, која је продавала свеће у «руској цркви» (капели
св.Василија Великог у новосадском Владичанском двору) и која је по кућама
сакупљала чланарину за цркву и сиромашне, знали су и сажаљевали сви Руси.
Преминула је у старачком дому у Сомбору, где је и сахрањена (надживела је своје
добротворе, па је морала ослободити своју собу у новосадском стану наследника
Николића).
Борис Михајлович Моисејев (1896 -1974), службеник на жељезници,
хоровођа Успенске цркве, сликар -аматер и његова жена Антонина Феликсовна
(1898-1972) крајем рата преживели су тежак ударац судбине: хапшење од стране
совјетске службе НКВД и нестанак сина -јединца Јурија – младића, који је био
активни члан руске скаутске организације у Новом Саду. Почетком шестдесетих
година Борису Михајловичу указала се прилика да упути познаника -Србина својим
рођацима у један градић у Подмосковљу. Странац се представио његовој сестри и
био дочекан дрхтавим, молећивим шапатом: «Одлазите, одлазите...» Дирљив је и
горак био живот тог брачног пара. Административна мера забране сахрањивања
на старим градским гробљима раздвојила их је – муж већ није могао бити
сахрањен уз своју жену, која почива на Успенском гробљу.
Иста ситуација је и са гробљима супружника Марковских. Пуковник Борис
Платонович Марковски (1875-1946), учесник Првог светског рата, командир 3.
српског артиљеријског дивизиона на Румунском фронту 1917. године, носилац
више војних одликовања, у Краљевини СХС зарађивао је за живот као књиговођа
и складиштар. Његова удовица, Олга Фјодор овна, рођ. Соловјова (1888 -1982) није
успела да побољша свој материјални положај. Вечито болесна, преко тридесет
година није излазила из своје собе у заједничком стану зграде Јеврејске општине,
готово потпуно слепа, добијала је социјалну помоћ и негу особљ а новосадског
Црвеног крста. Наизменично су је посећивале рођене сестре – из Њујорка и Бакуа.
Нови Сад социјалистичке Југославије био је за три сестре идеално место сусрета
тада идеолошки подељеног света.
Посмртни остаци неколицине Руса, првобитно сахрање ни на Успенском
гробљу, касније су били пренети на централно Градско гробље, и сахрањени уз
своје новопреминуле рођаке. Међу њима су Вера Владимировна Нејгебауер, рођ.
Валкова (1899-1973), жена агронома -педолога, проф. Др Виктора Карловича
Нејгебауера и два војна лекара-фтизијатра: Борис Михајлович Сујетин (1899 -1964)
и Михаил Михајлович Сујетин (1901 -1972), рођена браћа чувеног совјетског
сликара-супреметисте Николаја Сујетина (пријатеља авангардног Казимира
Маљевича).
После дозволе да се на старим градск им гробљима сахрањују рођаци тамо
већ сахрањених Новосађанина, позне јесени 2003. године сахрањена је у
гробницу своје мајке на Успенском гробљу последња Рускиња -Новосађанка,
рођена у царској Русији – Тамара Јевгенијевна Варава, рођ. Паљчинскаја
(1916 -2003).
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