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Деветнаести век је обележен "великом војном", која је донела разарања 
и огромне губитке у људству, материјалним и духовним добрима. То се посебно 
односи на другу половину ХХ века, која је протекла у духу честих политичких 
криза, а једна од тих имала је далекосежне последице по политичке односе на 

крајњем југоистоку Европе. Реч је о Источној кризи 1875-1878, која је била од 
великог значаја за српски народ. У њој су Срби активно учествовали, 
покушавајуhи да поврате део некадашњих својих територија (Старе Србије и 
Македоније, као и Босне и Херцеговине). Учествујуhи у тим ратовима, Срби 
су као и у минулим временима поднели огромне жртве. Последице тог страдања 
биле су свуда видљиве. Разрушене куће, опустеле њиве и пашњаци. Црнина и 
плач нејачи били су епилог тог "грозног времена", како га је видео један од 
дечака без родитељског старања који he се наhи "милошhу и племенитошћу 
господе" из Манчестерског одбора у установи са хуманитарним предзнаком -
Енглески завод за српску сирочад1 • Овај завод основан је заслугом, тада угледног 
"хуманитарног посленика", др Хенриа Цимана2 , који је у Београду боравио од 
средине 1876. године као заступник поменутог одбора. Завод је отпочео са 
радом 18.(30.) децембра 1876. годинеЗ, и у њему је било смештено тридесет и 
двоје деце (17 мушких и 15 женских)4, који су у минулим српско-турским 
ратовима остали без иједног или оба родитеља. Основни задатак овог завода 

био је "да васпитава и подучава у наукама и вештинама" ратну сирочад. Према 
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У Београду су поред ове установе од средине 70-тих година XIX века деловали: Женско друштво 
( основано 1875.), Црвени крст ( основан 1876.), Завод за српску сирочад ( основан 1877.), Друштво 
Св. Саве ( основано 1886.), Друштво "Краљ Дечански" ( основано 1893.), Ђачка трпеза ( основана 
1899.) и друге. 

АС, МПС, 1885, ф. XXI, 154. 

Исто. Поред овог завода у Београду, Манчестерски одбор отворио је сличан завод и у Бугарској, 
Током времена (1876-1877) отворене су 22 школе (основне и средње). Заступник тог одбора у 
Бугарској био је Ланге. 

' ' 
"Питомци" овог завода потицали су углавном са простора Старе Србије и Мiкедоније, али их је 
било и са простора Босне п Херцеговине, Италије и Аустро-Угарске. 
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наставном плану који је Хенри Циман поднео Министарству просвете и 
црквених дела 4.(16.) маја 1877. године, било је предвиђено да се настава одвија 
на три степена: а) основна школа; б) приуготовна школа; в) реалка5 • Наставни 
план био је израђен у складу са тада важеhим законским прописима Кнежевине 
Србије: За1<оном о устројству основне ш1<оле од 11.(23.) септембра 1863. и 
За1<оном о изменама и дойуналш За1<она о устројству реал1<е од 3.(15.) 
децембра 1873. године6 • 

1.1. Основна ш1шла 

Према замисли оснивача, школовање у овој школи трајало је две године7• 
За васпитно-образовни процес у школи био је задужен један учитељ. У њој су 
се проучавали следећи предмети8: 

број ученика 
наука хрпшhанска географија 

наставни предмети 

цртање п писање историја отечествена 

рачун јестаственица 

цртање 

20 
вештине 

певање 

свирање 

војно вежбање 

Имајуhи у виду старосну структуру ученика (6-13. година), као и 
различити ниво знања, акценат у настави стављен је пре свега на васпитну ком
поненту наставног процеса, како би се донекле ублажиле разлике које су пос

тојале и које су објективно биле сметња за постизање веhег ефекта у раду са 
овом категоријом ученика . 

1.2. Приуготовна ш1юла 

Ова школа представљала је неку врсту припремне школе, а њен основни 
задатак био је да током једногодишњег школовања "сйреми децу из основне 
иt1<оле за реал1<у, zде йочиње стручна настава". Другим речима, основни 

5 

6 

7 

8 

Просветни зборник закона и прописа, 1887, 252-253. Школе су биле уређене у складу са Законом 
о йривтТtнш,t utколалш од 31. јула 1874. а сва остала питања у вези са радом Завода, укључујући и 
врховни надзор у складу са Законод1 о централној уйрави од 10. марта 1862. године. 

Просветни зборник закона и прописа, 1895, 628-638, 745-774. 

АС, МПС, 1885, ф. XXI, 154. У строј ство школе од 4.(16.) маја 1877. године 

Исто. У настави су коришћени уџбеници за основну школу. 
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образовно-васпитни циљ који су себи поставили оснивачи, састојао се у 
проширивању знања из наставних предмета, који су се проучавали на вишем 
нивоу образовања - у реалци. То се најбоље може видети из наставног плана 
ове школе9: · 

Наставни предмети Бр. недељних часова 

српски језик 4 

религија (наука хришhанска) 2 

географија и историја отечествена 3 

физика 2 

рачун 4 

геометрија 3 

немачки језик 4 

зоологија и ботаника 2 

цртање 2 

певање 2 

свирање 2 

војна вежбања 3 

Укупно: 33 

У овој "шк.оли" било је само једно одељење са 12 ученика који су били, 
као и у основноЈ школи, разл~читог узраста и "спреме". Неки од њих су пре 

доласка у завод "свршили по Један или више разреда основне школе" што је 
по извештају <?тевана Д. Поповића и др. В. Бакиhа10, упућеног минист~у прос
вете АлимИПИЈУ Васиљевићу, био основни разлог да је "напредак различит" у 
образовно_-васпитном раду са овом децом. Што се тиче самог наставног процеса, 

он се одвиЈао у складу са наведеним наставним планом и уз коришћење уџбеника 

и наставних средстава за основу школу и реалку. 

1.3. Реалка 

· Према замисли Х. Цимана, било је предвиђено у почетку отварање само 
првог разреда реалке, и настава је требало да се одржава по следећем наставном 
плану: 

9 

10 
Исто. 

Стеван Д. Поповић и В. Бакић су по налогу министра просвете извршили проверу знања 
штићеника Енглеског завода након његовог затварања 19. маја 1877. године, што је послужило 
министру просвете као основа за доношење одлуке о оснивању Завода за српску сирочад. 
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Наставни предмети Број часова 

српски језик 3 

религија (наука хришhанска) 2 

математика 
4 

немачки језик 3 

историја општа 2 

хемија и минерологија 3 

геометрија 3 

физика 2 

цртање 
2 

певање 
2 

свирање 
2 

војена вежбања 3 

Укупно: 34 

Међутим, услед сукоба који је настао на релацији управа завода - Мини
старство просвете у погледу вршења надзора над радом Енглеског завода, нас
тава у реалци није ни започета. Наиме, у складу са тада важећим законским 
прописима (Закон о централној управи од 10. марта 1862. и Закона о приватним 
школама од 31. јула 1874. године), министар просвете Алимпије Васиљевић је 
у писму упућеном др Х. Циману 10. маја 1877. године, у циљу давања сагласности 
за продужетак рада Енглеског завода затражио од њега испуњавање следећих 
услова: 

1. Пошто се манчестерски одбор налази у иностранству, да се у Београду 
оснује један пододбор, који ће израдити акта о устројству и наставни 
план и поднети их министру на одобрење; 

2. Поменути пододбор ће, након конституисања изабрати управу и нас
тавнике завода, а материјал са одговарајућим документима о спрем
ности њиховој, такође доставити министру на одобрење. 

Након разматрања постављених услова од стране Министарства просвете 
и црквених дела, др Х. Циман је одбио да поступи по овом захтеву, па је у 
писму упућеном министру просвете 13. маја 1877. године, најавио затварање 
овог завода. Енглески завод за српску сирочад је затворен 19. маја 1877. године, 
али то није значило да су деца, која су била смештена у њему остала без 
,,старања". Сва деца дотадашњег Енглеског завода по наредби министра прос
вете била су смештена за кратко у зграду Више женске школе, а потом у новоос

новани Завод за српску сирочад, који се налазио у кући Димитрија Голубовића 
на Теразијама11 • 

Иако је Енглески завод за српску сирочад радио свега пет месеци, његово 

оснивање и рад имали су вишеструки значај за развој српског друштва и државе 

11 Кућа је узета у закуп по цени од 12.000 гроша. За васпитно-образовни процес у Заводу били су 
задужени Љубомир Миладиновић и Јован Миодраговић, учитељи основне школе код Саборне 
цркве. 
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у наредном периоду, тим пре што је била прва установа те врсте основана у 
Србији. У њој су заштиту и нова знања стицали они, који су остали без топлине 
родитељског дома и загрљаја, често и без наде да lie за њих бити било какве 
будуhности. Веру у живот вратили су им они који су их подучавали у тој ус
танови. На искуству тог првог Завода временом је била изграђена модерна ус
танова Завода за српску сирочад, која је у наредним годинама пружила 
уточиште и образовање великом броју српске сирочади, током ратова који су 
уследили почетком ХХ века. 

Еглески завод 
за српску сирочад У Београду, 13. маја 1877. 

Господине Министре12 

Част ми је јавити вам, да сам ваш акт од 10. маја N° 1917 примио и да 
сам проучио захтеве које ставља Влада Његове Светлости ради одобрења от
варања Енглеског завода у Београду. Дозволите ми г. Министре да вам 
напоменом, да о првој тачци, као јединој законској тачци, није међу нама било 
речи, нити да сам ја и када мислио да завод без врховног надзора владиног 
оставити, а још мање изаhи из круга закона о централној управи од 10. марта 
1862. г. Ово сам најбоље доказао веh тиме што сам стајао у непосредној свези 
са вама г. Министре и што је свака промена у заводу вама достављена. 

Beli по себи се разуме, да завод у коме српски учитељи и професори раде 
подлеже врховном надзору владином и против таквог надзора нисам никад 

ништа имао, шта више врата Енглеског завода стајаху вазда, и сад стоје, свакоме 
отворена, и у завод може доhи сваки све да види и прегледа, па чак и књигу у 
коју се верно бележи сав рад у заводу. 

Друга главна тачка захтева спада чисто у приватну ствар одбора 
Манчестерског, и Ви hете сами најбоље знати да одбор, који овакву установу 
уређује, мора имати одрешене руке, да је унутра уреди како он за најбоље нађе, 
оставивши врховни - закони - надзор влади. Да би влада имала каквог представ

ника овди, ја сам, по жељи вашој, пристао, да на себе узмем сву одговорност 
у односу завода, а према влади, за што сам сасвим легалним путем, као што 

сам вам и писмено показао, овлашhен, а у моме одсуству би то на друго лице 
могао да пренесем. Поред тога што нема формалног закона, који би оваквој 
унутрашњој слободи завода на пут стајао, поред тога што је одбор узео у завод 
људе све из српске школе, одбор је, преко мене, својом десетомесечним радом 
у Србији, на који је - буди узгред речено - ди ЗО.ООО дуката, с драге воље 
жртвовао и готов био још за страдалнике Србије доста да жртвује, довољно 
показао, којим пут~м и којој цељи тежи. При свем том ја сам Вам у мом првом 
писму изречно напоменуо цељ, којој мислим децу да васпитавам и образујем и 

12 Министар просвете и црквених дела био је тада Алимије Васиљевић. 
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ви сте ми, г. Министре, тада дали не привремено но стално одобрење, да могу 
Енглески завод у Београду отворити, као што сведочи ваш акт од 18. децембра 
пр. год. N° 3965 и свечано отварање од стране Њихове светлости Књегиње и 
Књаза 15. јануара ове године. Ја сам са мојом школом заједно до овога часа 
правњашњој цељи веран остао. За мене је велика утеха, што ово увиђа, не 
само околина у којој се завод находи, но чак и удаљени крајеви Србије. 

Манчестерски одбор, којега сам је закони заступник, морао је овај пут 
организације у Енглеском заводу да изабере, јер у Србији није нашао сличнога 
завода на који би се угледао. Да је пре Енглеског завода за сирочад постојао 
који други сличан завод, можда би одбору и мени био посао олакшан, али пошто 
тога не беше, то сам сматрао за моју дужност, да овом заводу, као првоме у 
Србији, на основу српских земаљских закона осигурам будуhност, која неhе бити 

зависна од моменталних промена. Ево, стога сам ја, поштујуhи и високо ценеhи 
наређења законска, тражио, да поједина правила, која су честим изменама 
подложна, не нађу примену на Енглески завод за сирочад; јер та правила пос

тала су пре но што је икакав завод у Србији за сирочад постојао. 
Ја сам имао част у горњем излагању поново вам дати прилику да моју и 

мога одбора човечанску и хришhанску намеру, коју са сиротињским заводом 
имадосмо, јасно увидите. Али, с обзиром на ваш акт од 10. маја N° 1817 није 
ни могуhе више Енглески завод за српску сирочад у Београду држати и изволите 
од данас сматрати овај завод као затворен. Ја одбор манчестерски и многи моји 
пријатељи, који се утркиваху да свој сирочади што јаче осигурају лепу и светлу 
будуhност, морају само сажаљевати што се овако десило, и то после мог 

искреног и неуморног десетомесечног рада. Одбор манчестерски мора нарочито 
жалити, што није за све ово време могао и у Српске владе да стече оно 

поверење, које код свију влада ужива, где је год сличан завод подигао. Тамо су 
му владе, не само изашле у сусрет, но су заиста и попуштале и на оној другој 

страни, гди су стајале формалне земаљске законске наредбе, што ја никада од 
српске владе тражио нисам. Па и сам мој друг г. Ланге, који је у последњем 
рату по Бугарској у име манчестерског комитета помогао и помаже, јавља у 
своме извештају, који је у Енглеским новинама штампан 4. маја да и сама Турска 
влада њему сваку могуhу рукопомоh пружа да до своје цељи дође. И само так

вим помагањем може се онако радити као што је г. Ланге радио, те је 22 школе 
у Бугарској основао. 

Да би овај врло важан корак пред енглеским и српским светом оправдао, 
ја liy ову ствар на српском и енглеском језику штампати, као и сва писма и 
акта која се на ово односе. 

За сада ми ништа друго не остаје но да са дубоким сажаљењем поновим 

да је Енглески завод за српску сирочад, који је пуних пет месеци живео затворен. 
Примите г. Министре уверење мог особитог поштовања. 

Henry Ceman 
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Списак српске сирочади из бив. Енглеског завода13 женска деца 

мушка деца 

Име II презиме Године Отац, старалац, тутор и ко Место 
га ie пnедао IРоЬења 

Име и презиме Године Отац, старалац, тутор и ко Место 
га ie поедао IPoheњa 

1. Паулина Ђорђевиh 1865 сестра Љубомира Ђокиhа 
12 

1. Јован Павловиh 1867 има сестру Мару, а предао Параhин 
10 га ie Зарија 

2. Станија Павловиh 1866 сестра Јована Павловиhа 
11 

2. Милан Богосављев 1866 има оца Вују, а предао га је Н. Село 
11 игуман из Јакова l(Mab.) 

3. Јованка Павловиh 1868 сестра Јована Павловиh 
9 

3. Владимир Аниh 1866 има брата Стојанчу у Алексинац 
11 Јагодини 

4. Славка Ј овановиh 1866 има мајку Дику и Параhину Параhин 
11 

4. Антоније Стојиљковиh 1865 нема никога Алексинац 
12 

5. Стевка Божиновка 1864 брата Мика, неожењен и Параhин 
13 две сестре 

5. Живојин Рајковиh 1865 тутора Ђоку Књажевац 
12 

6. Алексије Коциh 1865 ( сестра Драгољубова) 
12 .. }~ 

6. Љубомир· Ђокиh 1868 тутора Илију, предала га Књажевац . 9 баба 

7. Милена Станојевиh 1865 има тетку Кату, она је и Назрина 
12 поедала 

7. Драгутин Младеновиh 1864 има зета Здравка Алексинац 

,;. 
13 Цветковиhа из Алексинца 

8._ Драгољуб Коциh 1871 има очуха Марјана Темица 
,/ 6 Симовиhа 

8. Драга Стојановиh 1868 име сестр:,, Цану'од,16 Доњи 
9 година (у 'Алекс.) Адровац 

9. Јелисавета Петровиh 1867 има сестру Насту, она је и Лоhика 
10 предала 

9. Јован Недбан 1866 има мајку (Тереза Тревиза 
11 Фаоаnини) 1 (Итал.) 

10. Раза Даниловиh 1867 има мајку Јулку (у Јагодина 
10 Параhину) 

10. Илија Милошевиh 1864 има оца и мајку, отац Видин (Тур.) 
3 Милош казанџија 

11. Моравка Јовановиh 1868 има мајку Дану, она је и Књажевац 
9 предала 

11. Серафим Златанов 1867 има тетку у Јагодини, која Куманово 
10 га ie и предала 

12. Станка Стојиh 1866 сестра Милована и Милете 
11 

12. Вучко Живковиh 1867 нема никога, нашао га је Кратово 
10 Циман у јагодини 

14. Бојана Прељевиh 1872 сестра Милована и Милете 
5 

13. Велимир Цветковиh 1867 нема никога, нашао га је Врање 
10 Циман смрзнутог 

15. Ружена Раденковиh 1868 сестра Стојкова 
9 

14. Максим Цветковиh 1871 нема никога, нашао га је 
6 Циман смрзнутог, Врање 

15. Милета Прељевиh 1871 нема ни оца ни мајку, Дивља Ријека 
6 довео га ie Чеда Миiатовиh 

16. Милован Прељевиh 1867 нема ни оца ни мајку, Дивља Ријека 
10 довео га ie Чеда Миi атовиh 

17. Стојко Раденковиh 1866 нема никога, нашао га је Лесковац 
11 Циман 

13 
У рубрици године, дат је податак о години рођења и годинама старости у тренутку пријема деце 
у Енглески завод. 




