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У Д К  376.7( =  861)(420):949.7П ” 1916/1919”  
О р и г и н а л н и  н а у ч н и  р а д

Јелица РЕЉИЋ 
Архив Србије 
Београд

ШКОЛОВАЊЕ СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ У ВЕЛИКОЈ 
БРИТАНИЈИ 1916— 1919. ГОДИНЕ

Апстракт. — Питање школовања и хоспитализације избегле српске 
омладине у Великој Британији покренуто је, пре свега, преговорима 
између српске владе и Српског потпорног фонда у Лондону. Рад 
садржи бројне податке о доласку и распоређивању ђака и студената 
по школама и универзитетима, као и о пропагандном и просветном 
раду српске интелигенције у току I светског рата.

Влада Краљевине Орбије стигла је, 6. јануара 1916. године, 
из Бриндизија на Крф. Тога дана отгточео је нов, засебан пе- 
риод и у раду Министарства лроавете и црквених дела. Ваљало 
је обновити и наставити рад, прекинут 6. октобра 1915. године, 
када је Министарство кренуло из Ниша. После повлачења срп- 
ске војске, Министарство се усталило и започело свој рад тек 
на Крфу.

Једно од важнијих питања којима је требало приступити 
било је питање о сргтској школској омладини.1 Српске власти 
су улагале велики труд да обезбеде школовање избегле омла- 
дине у оној мери у којој оу то допуштале прилике на фронту. 
Рат је наметао потребу да што више младића буде на фронту, 
али с обзиром на велики број погинулих, требало је да их ради 
будућности земље што више буде на школовању. Отуда и не- 
слагања надлежних војних и просветних власти.2 Влада је ко-

1 „Поред младих Срба који су се јуначки борили у бојним редови- 
ма, дајући најлешпе примере храбрости и пожртвовања био је ван зем- 
ље и велики број њихових млађих другова, ученика гимназија и других 
стручних школа још недораслих за војне дужности. Васпитању и школо- 
вању све ове омладине морало се приступити чим се стало на поуздано 
земљиште[...]“, „Српске новине’1, 21. 10. 1917, бр. 126, стр. 1.

2 Министар просвете Љуба Давидовић писао је председнику владе 
Николи Пашићу: „Највећи део наших студената и ученика средњих шко-
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102 Ј. Рељић

начно, на својој седници од 10. новембра 1916. године, одлучила 
да министар војни ништа не предузима у погледу ђака без спо- 
разума са министром проовете/1 * 3

Вођени су такође нреговори и о ослобођењу од војне служ- 
бе наставника и профеоора који су у Француској и Енглеској 
били заузети дужностима у ђачким групама и школама, држа- 
њем предавања и сл.4

Поред Фракцуске, Грчке, Русије, Италије и неутралне 
Швајцарске, Велика Британија је показала спремност да .пружи 
ггомоћ у школовашу и студирању омладине из Србије и да је 
прими у своје просветне установе.

Овојим пиомом од 4. марта 1916. године шеф Политичког 
одељења Министарства иностраних дела Краљевине Србије из- 
вештава министра проовете о жељи Енглеза да прихвате у своје 
школе 300 српских ђака.5 У том смислу министар просвете 
Љуба Давидовић одобрава 7. марта 1916. године упућивање 
ученика који се налазе нераспоређени у Марсељу и на Корзици.

ПИТОМЦИ СРПСКОГ ПОТПОРНОГ ФОНДА

У пролеће 1916. године вођени су преговори између српске 
владе и Српскот потпорног фонда у Лондону (ЗегШап НеНе1'

ла био би принуђен да прекине даље школовање, чиме би била потпуно 
уништена наша нада, да у кратком времену добијемо знатан број универ- 
зитетски спремних чиновника који су сада потребнији него икад. Ту се, го-
сподине Председниче намеће, само по себи питање: да ли ће већа корист 
бити за државу нашу, ако се ови младићи упуте на војну дужност, где ће 
изгубити време, које би могли употребити на продужење или довршење 
школовања, или ако се они сада поштеде службе и употребе доцније, на 
местима на којима могу бити неизоставни, универзитетски спремни чинов- 
ници у обновљеној и увећаној Србији, и да ли се употреба на војну дуж- 
ност неколико стотина ученика може сматрати доиста неопходном[.. .]'•* 
Јелица Рељић, Архивска грађа Министарства просввте на Крфу, Збор- 
ник радова Историјског института, Београд, 1987, Књ. 5—1986, 277.

3 Записници себница Мшшстарског саеета Србије 1915—1918, при- 
ред. Д. Јанковић, Б. Кризман, Беотрад 1976, 28. 10. 1916.

'• Министар просвете Љуба Давидовић, молио је, у свом писму од 16. 
12. 1916, године министра војног, за ослобођење просветних службеника: 
„Молим[...] да се, ослободе војне дужности сви професори и доценти 
универзитета, који су сада у Француској и Енглеској пошто су скоро сви 
заузети или дужностима у Просветном одељењу и у нашим ђачким група- 
ма или држањем предавања и писањем важних политичко-националних 
чланака и расправа. [.. ,]сви наставници средњих, стручних и основних 
школа који су запослени у Просветном одељењу или као шефови, помоћ- 
ници и наставници у ђачким групама и школама у Француској, на Кор- 
зици и у Енглеској [ . ..]  Архив Србије, Министарство просвете на Крфу 
(даље АС МПс Крф), 1916, Пов. 0/4.

5 „Енглези изјавили жељу узети у своје школе 300 наших ђака“. 
Наш је интерес примити ову понуду са захвалношћу. Ако тамо нема то- 
лики број јавите да им уступимо од оних који су ових дана приспели у 
Марсељ." АС МПс Крф, 1916, У/1.

http://www.balcanica.rs



Школовање српске омладине у Великој Британији 1916—1919. 103

ЕипсО6 о довођењу деце на школовање у Велику Британију. 
Априла и маја 1916. шдине отпраћено је из Марсеља око три 
стотине српске деце од шест до седамнаест година старости са 
наставницима.7

По доласку у Велику Британију, ђаци су најпре били по- 
дељени и смештени у познате школоке и универзитетске цен- 
тре у Оксфорду и Кембриџу. У сваком месту формиран је ло- 
кални комитет који представља универзитет и град и коме је 
поверена одговорност за њихово образовање. Ђачке колоније су 
формиране у свим градовима у којима су се деца налазила.8 9

У Кембриџу је у току 1917. године био образован течај 
за ученике који су свршили у Србији V разред гимназије. На 
течају, који је трајао три месеца, било је 28 ученика од којих 
је 25 положило испит зрелости (од 8—16. септембра). 0>ни су 
каоније распоређеви по униварзитетима. Упркос великом инте- 
ресовању ђака за похађање наставе, течај наредне године није 
организован због тешких материјалних услова и недовољног 
броја наставника.

Целокупним радом око школовања српских ученика у Ве- 
ликој Британији управљао је инспектор Министарства просвете 
у Лондону, Павле Поповић, угледни професор Универзитета и 
историчар књижевноети."

Уз оваку ученичку групу налазио се по један српски на- 
ставник (шеф групе). Инопектор је настојао да уреди односе

6 Српски потпорни фонд основан је крајем 1914. године у Енглеској; 
председник Фонда био је Бертран Кристијан (Всг4гапс1 Сћгјзћап).

7 „ [ ...]“ Деца су сва мушка разнога доба старости, свих струка и 
школа, свих сталежа, писмених и неписмених, из Србије и осталих кра- 
јева Српства[...]  деца су потпуно здрава, задовољна, најбоље смештена 
и негована (боље него код својих кућа) и Енглези се са њима за сада 
хвале. Налазе се, нека на Универзитетима, у трговачким школама, нека 
у шумарским, нека у техничким, нека у гимназијама, нека у пољоприв- 
редним и нека на теолошким школама. Наставници Срби, који се налазе 
уз ову децу тако исто су вредни и заузимљиви. За ова два месеца Енгле- 
зи не само да се нису тужили као што рекох, на ђаке међу којима је 
међутим било и распуштене деце већ траже да им се пошаљу још срп- 
ских ђака на школовање[.. .]“. Извештај Српског посланства у Лондону, 
Министарству иностраних дела од 26. 11. 1916; вид. и спискове упућених 
ђака. АС, МПс Крф, 1916, У/9.

8 Вид. прилог 1. У табели су подаци дати на основу извештаја ин- 
спектора Министарства просвете у Лондону од 15. 1. 1918, упућеног Мини- 
старству просвете на Крфу. АС, МПс Крф, 1918, IV, 70; види и друге 
спискове у АС, Министарство иностраних дела Краљевине Србије (даље 
МИД), Посланство Лондон, НеИе1, 1916—1919, XVII.

9 „Према указаној потреби а по представци Краљевског посланства 
у Лондону, постављам за инспектора наших ученика и професора у Ен- 
глеској Павла Поповића. Поповић за вршење ове дужности неће имати 
никакве особене награде, али ће имати право на накнаду подвозних и 
путних трошкова кад врши обилажење школа у којима се налазе наши 
ученици". На дужности у Инспекторату био је од 21. 1Х/4. X 1916. до јула 
1919. године. Одбор за критичко издавање српских писаца Српске акаде- 
мије наука и уметности, Дневник Павла Поповића из I светског рата — 
у рукопису, (у даљем тексту Дневник П. Поповића), 17. 10. 1916.
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104 .1. Рељић

између наставника и Српског потпорног фонда, а у договору са 
Српским посланствсим и ГХросветним саветом у Лондону. Оси- 
гурао им је, по коланијама, јак углед и утицај.

У сваком месту где су се арпски ђаци пгколовали постојала 
је Уцрава ђачког дома, где су ђаци живели и Месни одбор гра- 
ђана који се бринуо за наше ђаке уопште. Српски наставници 
су узимали учешћа у савеговањима Управе и консултовани су 
од стране Одбора за све што се тиче наставе и дисциплине ђака.

Велико интересовање Енглеза за српски народ уопште, а 
нарочито за децу, узроковао је одржаваше бројних скупова, сед- 
ница и слично, које су захтевале и присуство нашег представ- 
ника Министарства проовете. Пошто је инопектор био веома 
заузет школским и административним пословима, за представ- 
ника је изабран Богдан Поповић, професор Универзитета.10 11 * 13

Било је предвиђено да ђаци примају помоћ до 1. јула 1918. 
године и то у висини од 200 фунти месечно. Како су приходи 
Потпорног фонда, који је имао и друге делатности осим стараша 
о орнским ђацима, доста опали, енглеска влада је уредила и 
одобрила да се фонду издаје као помоћ сума од 25.000 фунти 
годишње за извођење наставе српским ђацима под условом да 
он и даље руководи тим послом и да једини сноси одговор- 
ност за то.и

Материјални услови у којима су живели српски ђаци и 
студенти у Великој Британији били су неупоредиво бољи него 
у Француској, вероватно зато што их је било много мање и што 
Велика Британија није била непосредно изложена ратним опе- 
рацијама.п

Школовали су се у изузетним школама заједно са својим 
енглеским друговима и водили интернатски живот. Мвоги де- 
чаци су у почетку, због непознавања језика, били распаређени 
у ниже разреде, али су брзо напредовали. Распоређени су били у 
око тридесет гимназија. Међу питамцима је било и неколико 
ђака ооновних школа и приличан број деце у стручним шко- 
лама (тзв. привредника на занату, у радњама, на раду у фабри- 
кама или пољским добрима и живели су махам ван ђачких 
домова), кадета војника и студената и то по свим струкама 
(теологија, књижевност, право, природне науке, техника, меди- 
цина).

Српеки посланик у Лондону, Јован М. Јовановић, често је 
обилазио наше младиће гго колонијама.111 У својој честитки за

10 АС, МПс Крф, 1918, XVII, 74.
11 АС, МПс Крф, 1918, XI, 70.
■- Андреј Митровић, Србија у првом сввтском рату, Београд, 1984,

298.
13 О својој посети Ђачкој колонији у Глазгову 28—29. 5. 1917, посла- 

ник Јовановић извештава: „Око 15 ђака, од 14—17 година, у једној кући, у 
лепом крају вароши. Посећују 2 разне школе. Кућа чиста, деца задовољ- 
на. Ђаци су уписани у кадетски кор и одскора носе народну шкотску 
ношњу (килт). По обавештењу, има неколико бољих ђака али су углав-
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Школовањс српске омладине у Великој Британији 1916—1919. 105

Нову годину, 28. децембра 1916. године, поеланик Јовановић по- 
РУчУЈе српским наетанницима:

„[...] кажите им (ђацима, Ј.Р), уз то, нека прегну из све снаге' да 
у новој години осветлају образ својим родитељима, својим стари- 
јима ,и своме Народу, пред земљом у којој су сада- и пред великим 
народом Енглеским који их је тако својски примио и дао им уто- 
чишта. Реците им, да никако не сметну с ума, да свако овде гледа 
у њима синове и децу оних јунака који су се на своме дому, у Ср- 
бији, борили као лавови за своју слободу, и који се и данас, не усту- 
пајући никоме у храбрости и пожртвованости, боре како за поновно 
ослобођење своје пороблаене земље и својих несрећних породица, 
тако и за уједињење целог српског племена.

Кажите им још, да су Енглези и Енглескиње који су за време 
овог рата ишли одавде у Србију да помогну нашем народу, заволели 
нашег војника и вратили се кућама са жељом да опет иду у Србију 
и учине све што могу за Србе. Нека учине и они све што могу овде 
у Енглеској и нека се држе тако, да њих овде исто тако заволе сви 
који су око њих и који их познаду, и да зажеле да остану што дуже 
међу њима.

У овој години која се навршује ишло је многима од ђака по- 
теже са науком у школама, и многи од њих, како изгледа, једва су 
савлађивали оно што се тражило. Незнање енглеског језика, сасвим 
нова средина, притом живе и свеже успомене на отаџбину и на сво- 
је као и дуго отсуствовање од школе за време ових ратних година, 
доиекле објашњава ове тешкоће. Уз искусан савет Владиног Изасла- 
ника, Господина Професора Павла Поповића, ја верујем да ћете Ви 
и Ваши млађи другови учинити све да се и те тешкоће уклоне, 
да би наши ђаци могли напредовати напоредо са својим енглеским 
друговима. Времена и прилике су такви, да се од свакога тражи 
највећи напор и пуна мера онога што ко може дати [.. ,]к

Религиозно ваопитање ђака у српским ђачким колонијама 
поверено је било орпским духовним властима; старешина цркве 
у Великој Б|ританији и уједно вероучитељ био је свештеник 
Панта Мајстороеић, а за свештенике и вероучитеље постављени 
су били Никола Ђарђевић и Александар Илић.15 Српски свеште- 
ници су били органи Инспектората и за њих је важило све исто 
као и за српске наставнике. Опслуживали су колоније према 
нарочитом распореду. Њихава дужност била је да млађим ђа- 
цима предају хришћанску науку, врше црквене обреде и чино- 
дејствују при правослазној служби.

Због промене климе на коју су се наша деца доста тешко 
привикавала, било је доста побољевања међу шима. Јављале

пом просечни. Метрон (госпођица Ви§1аз) одлична је и ђаци се хвале да 
нх боље гледа и пази него икакпа мајка. Поред ње дневно обилазе кућу 
и помажу неколико госпођа из друштва [. . .]“ АС, МИД, Посланство 
Лондон, КеИеГ, 1916—1919, XVII.

к Посланик Јовановић професору М. Мајзнеру, 28. 12. 1916, Лондон; 
писмо сличне садржине посланик је упутио и српским наставницима у 
Оксфорду, Кембриџу, Единбургу и Глазгову. АС, МИД, Посланство Лон- 
дон, КеНеђ 1916—1919, XVII.

15 Постављени су на предлог митрополита Димитрија од 17. 2 1917. 
АС, МПс Крф, 1917, XII, 122.
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су се разноврсне болести, почев од лакших па до најтежих. Иако 
су се о њиховом здравствено1м стању донекле бринула и друш- 
тва која су се старала о њиховом школовању, ипак је то било 
недовољно. Осећала се још од почетка потреба да Инспекторат 
има свог нарочитог сталног школског лекара који би децу оби- 
лазио чешће и по потреби указивао им лекарску помоћ и давао 
им потребне савете за чување и неговање здравља. До почетка 
1918. године и за извесно време, тај посао је вршио добровољно 
санитарни пуковник др Војислав Суботић. Пошто је он убрзо 
добио друто опредељењ,е и напустио Енглеску, а због велике 
оскудице српских лекара, на предлог министра просвете даљу 
бригу о сроеким ђацима преузели су енглески лекари."'

Ради решавања многих важних и деликатних питања у 
вези са наставом орпских ђака у Великој Британији установљен 
је, у јануару 1918. године при Инепекторату Просветни савет. 
Његови чланови су били: посланик Јован М. Јовановић, Богдан 
Поповић, Тихомир Ђорђевић, Ђорђе Ђурић, инспектор Павле 
Поповић и његов помоћник др Михаило Поповић. За послове 
цркве чланови су били Николај Велимировић и Јосиф Цвијо- 
вић.* 17 18 19

Дешавало се више пута да орпски ђаци, било због свог 
сталног неуспеха у школи, било због некоректног владања, нису 
могли даље да остану питомци Орпског потпорног фонда. Ин- 
опекторат је покушавао да им нађе некакав посао (занат и сл.), 
али је то ишло врло тешко између осталог и што многа деца 
из здравствених разлога нису била за такав посао. На препо- 
руку Инслектората, Министарство проовете је такву децу упу- 
ћивало Главном комесару у Паризу, а одатле, заједно са осталим 
избеглицама, враћало у Орбију.1*

Настава из националних предмета (српског језика, истори- 
је, књижевности и геотрафије) задавала је доста брига Инспек- 
торату. Српоки наставници у ђачким колонијама нису увек 
били стручњаци за националне предмете. Велика тешкоћа у на- 
стави и учењу био је недостатак великог броја уџбеника. У пи- 
тањима наставе и дисциплине, Инопектор није имао сам своју 
пресудну реч, већ је делио са енглеским прооветним властима. 
Ђаци нису учили по истом програму јер су школе биле индиви- 
дуализиране до крајности (са 6 или 9 разреда, реалне, класичне, 
трговачке, привредне итд.). Из свега овога може се закључити 
да је посао ииопектора Поповића био велик и тежак.1'1 За њего-

Извештај инспектора Поповића, министру просвете Милошу Три- 
фуновићу од 12. 9. 1918. АС, МПс Крф, 1918, XXXI, 56.

17 Савет се састојао по потреби; његова прва седница одржана је 20. 
1. 1918. АС, МПс Крф, 1918, XVIII, 72.

18 АС, МПс Крф, 1918, XI, 70.
19 Поред послова у Инспекторату, Поповић је држао предавања срп- 

ским ђацима и био је лектор за српски језик у Краљевском колеџу 
(К т§’з Со11е§е), Дневник П. Поповића, 10. 10. 1918.
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вог помоћника постављен је фебруара 1918. године, др Михаило 
Р. Поповић.20

Једно од најважнијих питаша које је стајало пред Инспек- 
торатом било је питање о арпским наставницима. У том смислу 
издата су и „Упутства за српске наставнике и овештенике у ко- 
лонијама Српског потпорног фонда“ која предетављају први 
оановни статут који обухвата дужности и права наетавника и 
одређује њихов рад.

Постојала је опасност од денационализације, те је миш- 
љење Инспектората било да наставници треба сваиом приликом 
да одржавају и буде патриотизам код својих ђака. Организована 
су била систематична предавања из орпског језика, књижевно- 
сти и историје.21

Павле Поповић 17/30. маја 1918. године упућује српским 
наставницима раапис који је имао строго поверљиви карактер:

„С времена на време добијам извештаје о несугласицама или 
сукобима између српских наставника и представника Српског потпор- 
ног фонда у колонијама. Ти ми сукоби врло тешко падају. Они ми 
задају велике бриге, праве много посла и одузимају добар део вре- 
мена. И иначе у Инспекторату има се врло много посла; није потреб- 
но да се тај посао увећава и отежава, а најмање на овај начин. Не 
треба, међутим, ни да вам кажем како ти сукоби рђаво одјекују и у 
колонији и иначе у целој организацији наше наставе, ни колико они 
шкоде самој ствари.

Због тога вам препоручујем да чините све што можете да избе- 
гавате такве несутласице или у опште оно што би стварало рђаву 
крв између вас и представника Српског потпорног фонда. За једног 
српског наставника чуо сам да критикује енглеску владу; немојте то 
чинити нипошто. Ми смо гости у овој земљи. Нама не личи да ула- 
зимо, с критиком, у домаће ствари оних чије гостопримство уживамо. 
На против, покажите свакоме да ви цените то гостопримство. Интере- 
сујте се за ову земљу — за њену књижевност, науку, народ, обичаје, 
законе и др. Ко не зна Енглеску, нема права да је критикује.

У вашем држању у колонији руководите се обзиром да је 
ваше да останете на том месту до краја рата. Нема премештаја уоп- 
ште, сем по изузетку. Према томе, ваше је да нађете начина да се 
одржите у тој средини, да подесите односе како треба. Ја бих вам, 
међутим, према искуству које је до сад у овом праву учињено, обра- 
тио пажњу на следеће: 1) немојте улазити у ствари које вас се не 
тичу. Приватне односе представника Српског потпорног фонда, ако 
вам се они и приказују у неповољној светлости, оставите на миру. 
Има ко ће путове крчити и без нас, а за вас је то врло опасно. 2) Ви 
сами пазите да се не дискредитујете ни у чем. О оном што се дешава 
у колонији, Енглези никако не воле — и имају потпуно право — када 
се критика њихова рада чини пред другима, који нису у њиховој ор- 
ганизацији. 3) Тако исто пазите и при вашем понашању према ђаци- 
ма, јер и ту се може човек дискредитовати. Ако ви употребљавате су- 
више грубе мере према ђацима, енглески представници у колонијама

20 Постављен је одлуком министра просвете Милоша Трифуновића 
од 4. 11. 1917. Др Мих. Поповић, помоћник библиотекара Народне библио- 
теке, је за вршење своје дужности примао 8 шилинга на име дневнице 
и то од 1. 12. 1917. АС, МПс Крф, 1917, VIII, 114.

21 Дневник П. Поповића, 10. 10. 1918.
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престаће да вас поштују, и сукоб постаје неизбежан. 4) Не треба оче- 
кивати да се све што ми држимо да треба учинити и што смо пред- 
ложили да се учини, одмах и изврши. Ако се један део наших пред- 
лога усвоји, не треба протествовати пгго није све усвојено. Ваља се 
задовољити и малим успесима. Поступно, мало по мало, усвојиће се 
све надајмо се. 5) Приметили сте јамачно и сами да вам је потребно 
у извесним приликама савлађивати се, не реагирати у моменту љу- 
тине на оно што вам изгледа да је неправо. Ја вам нарочито препо- 
ручујем да се тако савлађујете. Претрпите се за тренутак. Чекајте 
бољу прилику. Па кад дође време, ви онда лепо, мирно, достојанстве- 
но реците своје примедбе на оно што мислите да је неправо учињено. 
6) Кад полазите на пут јавите се оном кога је Српски потпорни фонд 
поставио за старешину колоније (ћеас! о! Ље ћозЉ1).

Поред ових посебних примедаба које су изазване с обзиром на 
досад познате случајеве, ја бих вам препоручио да се у опште 
руководите идејом да нам Српски потпорни фонд врло много чини у 
настави наших ђака, ако не све. Српски потпорни фонд издржава и 
школује наше ђаке, не ми. Старање о ђацима такође пада највећим 
делом на Српски потпорни фонд, не на нас. Узмите колико ту бриге 
има око зграде, осветљења, рубља и др.; колико посла сада задаје 
рестрикција хране итд. Кад би — да претпоставимо — тај посао слу- 
чајно пао на нас, представнике Српског министарства просвете, ја не 
знам колики би штаб за то требао, ни какав, ни да ли бисмо ми то 
могли згодно извршити. Уз то, Српски потпорни фонд је ипак дао 
доста важности српским наставницима. Узмите само какав је положај 
српских наставника био кад сте дошли, и поредите га са данашњим, 
па ћете видети колико је напретка учињено у овом погледу. А Срп- 
ски потпорни фонд, строго узевши, није био обавезан да тако схвати 
положај српских наставника. Он може и неволети наше мешање у 
ствари и суревњиво држати ова права само за себе, искључујући 
уопште српско учешће у овој настави. Он може, али то не чини. О 
томе се мора водити дужан обзир и према томе ваља имати више 
скромности у евентуалним претенсијама. Скромност се препоручује и 
због тога што је српски наставник потпомогнут од стране Српског 
потпорног фонда. Ви знате сами колико би вам живот био тежак у 
данашњим временима кад не бисте имали стан и храну бесплатно. 
Ја сам далеко од тога да ово пребацујем српским наставницима. Али 
рад и оних који би били вољни да ово или оно изискују од Српског 
потпорног фонда и његових представника, ја их нарочито молим да 
се увек у том случају сете колико лично они добијају од тог истог 
Српског потпорног фонда, којем су вољни замерити ово или оно.

Ако бих једном речју хтео да прецизујем што су права и дуж- 
ности српског наставника у односу према представницима Српског 
потпорног фонда, ја бих рекао ово: — српски наставник није старе- 
шина колоније. Старешина мора бити Енглез, јер је организација на- 
ше наставе у енглеским рукама, и само представник Српског потпор- 
ног фонда и може бити одговоран самом Фонду. Ваша је дужност, 
међутим, дисциплина и настава, али и једно и друго водите у спо- 
разуму са енглеским старешином. Најбоље је што тешња кооперација, 
и њој гледајте да тежите што више можете. За сваки случај, будите 
добри јавити мени.

Ја бих волео да углед и важност српских наставника све више 
скаче и пење се. Мени је мило да изјавим да сам у већини од коло- 
нија видео да енглески представник високо уважава српског настав- 
ника; нека би то било у свима и све више. Али све стоји до вас. Ви 
сами имате да покажете потребну мудрост, такт и добру вољу.22

Исто,  30. 5. 1918.
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По жељи Српског потпорног фонда, прва група ђака (њих 
70) из Велике Бритаиије евакуисана је за Србију, 1. јануара 
1919. године. По наређењу Стојана Протића, предеедника Мини- 
староког савета од 8. јуна 1919. годмне, о евакуацији ђака из 
Велике Британије се старало Просветно одељење у Паризу. Гру- 
па од 200 ђака евакуисана је преко Париза за Орбију, 4. јула 
1919. године. Српски потпорни фонд је задржао око стотину 
деце ради довршења студија."’

СИРОТИШТЕ (8ЕКВ1АК СНПЉКЕИБ СОШИУ АТ РАУЕКЗНАМ)

Великобританска организација народног братства (КаНопа! 
ВгоШегћооб СоипсП) решила је да се прими оснмвања и издржа- 
вања једног српског сиротишта у Великој Британији који би 
примио око стотину деце од 7—14 година старости, српских из- 
беглица са Оолунског фронта.’''

За Острво је отпутовало 15. августа 1918. године, 97 деце 
са четири ерггска наставника, Драгомиром Илићем, шефом гру- 
пе, Николом Завишићем, Даницом Николић, Добривојем Сто- 
шићем и енглеским спроводником г. Ј1уи Каном, чланом Солун- 
ске секције Српског потпорног фонда. Подвоз и исхрану на 
путу, Енглези су дали бесплатно и то на рачун свог Министар- 
ства војног. Децу су апремили за пут оделом, обућом и спре- 
мом — Српски потпорни фонд, Амерички црвени крст, Бри- 
тански црвени крст и Војно министарство Краљевине Србије.

Сиротиште је отварено у Фавершаму (Еауегзћат), Кент. 
Избор деце вршен је у опоразуму са полицијским властима а по 
подацима о породичном и имовинском стању, добијеним од 
школских власти и полицијских органа.-'’

По доласку у Фавершам деца су смештена на два места, 
девојчице у Оспринџ а дечаци у сам Фавершам, у удобној згра- 
ди са шест спаваћих соба и собом за реконвалесценте и боле- 
сне и великим игралиштем од пет до шест хектара. * 24 25

2:1 Инспекторат Министарства просвете у Лондону примио је, 8. 6. 
1919. године, од председника Министарског савета, Стојана Протића, те- 
леграм следеће садржине: „Просветном одељењу Париз издат налог да се 
брине о евакуацији ђака из Енглеске. Ступите одмах са њим у везу и 
преговоре, како би се евакуација у мсто преме извела". АС, МПс Крф, 
Просветно одељење у Паризу (даље ПО Париз), 1919, XII, 208.

24 „[...] Избор деце извршити што пажљивије, јер од тога зависи 
цео успех и сав изглед да наставимо довођење и смештање наше деце у 
Великој Британији под врло повољним условима[...] Сама Организација 
Братства спрема сад апеле на народ и митинге, да би скупили новаца 
и изазвали што живље интересовање по целој земљи[.. .] “; посланик Јо- 
вановић—Министарству унутрашњих послова у Солуну, 7/20. 8. 1918. АС, 
МИД, Посланство Лондон, Не11еГ, 1916—1919, XVI.

25 Извештај заступника делегата Министарства просвете у Солуну, 
Бошка Бошковића, министру просвете Крф, 16. 8. 1918. АС, МПс Крф, 
1918, IV, 86.
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Нега деце била је врло добра. Пут је прилично изнурио 
децу, велики број деце оболеле од маларије упућен је у бол- 
иице.

Нарочито се указала потреба водити више рачуна о до- 
маћем и општем васпиташу. Развило се лепо дружељубље, осе- 
ћање реда, чистоће, тачности, послушности и заједнице, тако 
да је у том погледу постигнут резултат преко еваког очекивања.

Настава је извођена одвојено код дечака и девојчица и то 
до доласка енглеског наставника, 7/20. јануара 1919. године, ка- 
да је доста побољшан квалитет наставе. Деца су учила енглески 
језик, а од орпских предмета — српски језик, истарију и зем- 
љапис српских земаља и то према добу узраста. Религиозно 
ваепитање препуштено је било српском свештенику Александру 
Илићу.

Деца се нису водила ни као питомци државних завода нити 
као чланови сиротишта већ као питомци Друштва народног 
братства које је водило еву материјалну бригу о деци, плаћа- 
јући за овако дете по 25 фунти годишње на име издржавања 
удружењу „НаНопа1 СћПс1геп’5 Н оте“ које је једна од највећих 
и најбољих британских организација за ваепитање и негу сиро- 
машне енглеске деце.

По завршетку ооновне школе, у гимназије и више школе, 
упућивана су деца која су показала опособности за даље шко- 
ловање, а на занате и у пољопривреду она која нису била за 
школу. Мишљење о томе давало је срггоко и енглеско наставно 
особље, а одлуке је доносио нарочити одбор који се старао о 
деци.

Одбор је био састављен од представника Српског потпор- 
ног фонда, Орпског посланства, Друштва народног братства, Дру- 
штва „Наћопа1 СМИгеп’« Ноше“ и двојице грађана Фавер- 
шама од којих је један био председник општине.

Деца су врло добро примљена како од стране друштава, 
тако и од целокупног грађанства. „Друштво народног братства" 
објавило је брошуру о дечјој колонији и онимило је докумен- 
тарни филм о долаоку деце у Лондон и њиховом раду у Фавер- 
шаму. Филм је приказиван у целој Бнглеској да би изазвао 
што живље интереоовање за нашу коланију, па пооредно и за 
цео српски народ међу широм публикам.21'

УЧЕНИЦИ БОГОСЛОВИЈЕ

У току 1916. и 1917. године аслабођено је војне дужности 
и упућено на Теолошки факултет у Оксфорд 12 свршених бого- 
слова Св. Саве ради уеа/вршавања, а један богослов на Теолошки

21’ Шеф ђачке групе би је Драгомир Илић и то од оснивања Завода 
до 7/20, 1, 1919, када га је заменио Велибор Ђонић. Илустрована брошура о 
доласку и боравку деце, са појединачним фотографијама и именима у АС, 
МИД, Посланство Лондон, НеНеГ, 1916—1919, XVI.
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факултет у Кембриџ. Њихово владање и иостојан рад били су 
за сваку похвалу и признање. По речима Ј. Цвијовића, заступ- 
ника ректора, интересовање за њихово полагање испита било је 
огромно.

Уследили су дуги преговори око установљења Течаја за 
несвршене богослове на којем би предавали српски настав- 
ници. И политички и црквени иитереси захтевали су ослонац 
на Енглеску.27

Упућивање ђака-^богослова (укупно њих 50) почело је де- 
цембра 1917. године.28 У Одбор који се старао о ботословима 
ушли су ентлески црквени поглавари, виђени политичари и при- 
јатељи Срба. Председник Одбора за помагање ђака богослова 
био је Ендрју Карнеги (Апбгеш Сагпе§1е).

Како је, по мишљењу митрополита, било немогуће делити 
богословију на више места због малог броја наставника и нејед- 
накости васпитања, у Велику Британију су упућивани несвршени 
богослови и из Русије, Француске и Грчке.

За управника Српског богословског течаја именован је Јо- 
сиф Цвијовић, суплент Богословије Св. Сава, а за наетавнике 
су постављени: свршени питомци Духовне академије — јеро- 
монах Дамаекин Грданички и јерођакон Демостен Илић, затим 
јеромонах др Николај Велимировић, суплент Богословије Св. 
Саве, свештеник др Војислав Јањић и суплент и свештеник Ми- 
лан Милутиновић.

У Лондону је образован енглески Комитет за помагање 
српских богослова чији председник је био архиепископ Кентар- 
беријски, а пословни председник (сћаГгшаш), лорд Солзбери. 
Комитет је раополагао довољним средствима те је материјална 
страна Течаја била потохуно обезбеђена — питања ученичког 
стажа, хране, одела као и најоитнијих потреба, потпуно је збри- 
нуто.

Деца су у почетку била смештена у два колеџа: мања 
група од 12 ученика у Дорчестеру (Богсћез^ег) и већа од 25 уче-

27 О потреби слања богослова у Велику Британију ради припреме 
за будући рад у Србији, 12. 8. 1917. свештеник др Војислав Јанић пише 
министру просвете М. Трифуновићу: „и државни, чисто национално-по- 
литички разлози траже да се богослови пошаљу што пре у Енглеску. Ру- 
ско православље, кога се нећемо никад одрећи, изгубило је свој политички 
утицај у Русији[...] Енглеска је најхришћанскија земља на свету. Више 
има Бога у Оксфорду и Кембриџу на 47 тамошњих колеџа него у Риму и 
Јерусалиму или Цариграду и Александрији. Њихова се црква разликује 
од наше само у једној тачци и то не од пресудног значаја, коју нам они 
намећу не да примимо, него траже да приме чак и наше обичаје (неки су 
већ примили обичаје српске, нпр. славу). Нису узалуд папе називали Ен- 
глеску: 1егга АпјЈогит 1егга Ап§е1огит. И политички дакле и црквени 
интерес захтева наслон на Енглеску. Ја сматрам за дужност да Вам изло- 
жим ово и да Вас молим да учините све да ови ђаци оду у Енглеску[...] 
они ће да их издржавају и да васпитавају под нашим надзором у пра- 
вославном духу[. . .]“ АС, МПс Крф, 1917, II, 7.

28 ]/1сто
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ника у Кадесдону (СисМезсЈоп), а ради тога што у тадашњим 
приликама није било могуће наћи довољно пространу школску 
зграду с обзирам да су многе билс заузете за војничке потребе. 
Редован рад у школи почео је 26. марта 1918. године, када је 
утврђен распоред рада и извршена гтодела предмета на настав- 
нике. Настава је била у рукама српских наставника, а Енглези 
су предавали енглески језик.

Научно-теолошко образовање ученика била је брига ис- 
кљ>учиво Просветног савета школе који је за основ свога рада 
узео „Упутства његовог преосвештенства господина митрополита 
и господина министра просвете и црквених послова за настав- 
нике и ученике српске богословије у Енглеској".

С обзиром на то да су се у тој школској години налазили 
ученици разних разреда, на ос.нову „Упутства", Професорски 
савет је извршио поделу ученика на течајеве: 1 течај — поха- 
ђају ученици VIII и IX разреда, II течај — прву групу, уче- 
пици V, VI, VII разреда, другу групу, II, III и IV разреда.

У религиозном погледу били су потпуно слободни и у наро- 
читој капели вршили свакодневна богослужења по прописима 
и духу православне цркве. Школско-ваапитни рад био је зајед- 
нички са Енглезима, који су у почетку били више у томе анга- 
жовани; али не познајући менталитет наше омладине, имали су 
појединачних незгода и малих непријатности, због чега су кас- 
није у том погледу постали само помагачи, што се показало врло 
добро. И у раду и у ваопитању осећао се знатаи успех мада 
се није одмах истионуо дух инерције, духовне зачмалости и за- 
парложености, као последице ратнога живота наших ученика.

Богословски иопит зрелости почео је 1. септембра 1918. 
године, а за ученике нижих течајова по завршеном иепиту зре- 
лости. Према одлуци министра просветс, а на предлог господина 
митрополита, рад у Богословији продужен је до краја школске 
1918/19. године када су ученици полагали иопит."’

ПРОПАГАНДНИ РАД СРПСКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Проучавање школовања избогле српске омладине омогу- 
ћило нам је и сазнавање о боравку и деловању српске интели- 
генције у Великој Британији.

Пропагандни задаци били су у овим условима најадекват- 
нији иослови који су се могли поверити интелек-туалцима, те је 
велики број српских научника, био својом вољом или одлуком 
владе, укључен у ове послове. Њихова активност била је усме- *

2:1 Посланик Јовановић министру просвете, 30. 11. 1917. године пору- 
чује: „Српска богословија у Великој Британији ће не само одговорити 
спом непосредном задатку да да пашој земљи младе богослове врло спрем- 
пс за посао који их чека него посредно и врло много допринети учврш- 
ћивању узајамних веза између Велике Британије и Србије, у чему лежи 
њен велики политички значај.“; шире о богословима и њихове спискове 
види у АС, КПс Крф, 1918, VII, 16; МПс Крф ,Пх Париз, 1917, VI, 59.
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рена ка објављивању разних студија, организовању изложби и 
прослава, држању предавања.

Издвојене су само неке активности наших научника и гаро- 
фесора, које су имале значајан одјек у енглеској јавности.

Избегли ерпски професари су у више махова, осим курсева 
за стране студенте, организовали допунску или помоћну наста- 
ву за српске студенте и ђаке. Реч је углавнам била о национал- 
ним предметима који нису предавани на тамошњим универзи- 
тетима, на гтример, историја и књижевност.

Павле Поповић је у току три ратне године емиграције др- 
жао око 30 јавнмх предавања у различитим енглеским институ- 
цијама. Теме његових предавања нису биле само из научних 
области којом се бавио, него су се односиле и на ратом намет- 
нуте теме које је бирао у жељи да енглеској јавности пружи 
више података о својој земљи, њеним тежњама и актуелној 
ратној ситуацији. Вредна су помена предавања О југословен- 
ском питању, о нашим осећањима према савезницима, победи 
на Солунском фронту, важности теолошких студија и многа 
друга.30 Његово предавање о српском војнику, одржано 14. де- 
цембра 1916. године забележило је чак десет тамошњих лис- 
това.31

У Грефтон галерији у Лондону, децембра 1917. године, по- 
отављена је српска изложба на којој је продата цела серија 
фотографија српског повлачења кроз Албанију. Поводом исте 
изложбе у Галерији је организован циклус од 18 јавних преда- 
вања. Учествовали су Боццан Поповић, говоривши о Ивану Меш- 
тровићу, Павле Поповић — о југословенској књижевности и 
Црној Гори, Милан Ћурчин — о српском повлачењу 1915. го- 
дине итд.; на предавањима су учествовали и Енглези: Артур 
Еванс, Ситан Вотсон и други.32

Старешина ђачке групе у Дандију, Милорад Ванлић, авгу- 
ста 1917. године приређује концерт српских песама и игара 
чији је приход био намењен српској војсци. Срггским колони- 
јама, као и пријатељима Енглезима, шаљу се брошуре, новине и 
књиге о српској историји. У издању збирке „Ноте ТЈтуегзДу 
ЕЉгагу", на енглеском језику, објављена је „Орпска историја", 
„популарно написана са много љубави и разумевања за српску 
ствар“.

Енглези штампају дела Руђера Бошковића, Његоша, Смаил- 
-аге Ченгића, затим „Српски молитвеник“, „Српску цркву“, 
„Зборник Мокрањчев“, „Живот наших светитеља“ и многа дру- 
га.33

30 АС, МИД, Посланство у Лондону, 1917, ПОВ. ф III.
31 Љубинка Трговчевић, Научници Србије и стварање Југославије, 

Београд, 1986, 148.
32 Дневник П. Поповића, 10. 10. 1918.
33 Својим извештајем од 8. 11. 1917. године, свештеник Војислав Ја-

нић министру просвете јавља: „[__ ] сад се свршавају многе књиге; дет
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Павле Поповић извештава 19. јуна 1918. шдине да је пре- 
ведено вшне орпских народних песама, неколико Змајевих пе- 
сама, једна пржтоветка Лазе Лазаревића, једна кшига народних 
пословица, „Горсни Вијенац". Неки преводи су изашли у књи- 
гама, неки су објављени у часописима, неки пак читани на јав- 
ним ггредавањима.

Др Тома Живановић проучава у Енглеској правну књи- 
жевност, др Тихомир Ђорђевић уређење просветних установа, 
а др Суботић и Момчило Селесковић покрећу у Оксфорду ча- 
сопис ,,Мисао“. |Г'

Велику улогу у организовању рада интелектуалаца у Ве- 
ликој Британији имао је српски посланик у Лондону, Јован М. 
Јовановић.

*

Колико је тачно српских ђака и студената тих година 
учило и студирало у Великој Британији није могућно лако утвр- 
дити. Иетражујући документа фонда Министарства иностраних 
дела (Посланства у Лондону), Министарства просвете, као и 
прегледом Дневника Павла Поповића из првог светског рата, 
дошло се до података који се разликују када су у питању спис- 
кови градова, однооно колонија у којима су омладинци боравили. 
Са сигурношћу се може тврдити да је у Великој Британији бо- 
равило око 450 српске деце.

Школовање ове генерације ђака, као и деловање сриске 
интелигенције у Великој Британији, имало је велики политички 
значај. Оно је допринело јачању узајамних веза између Србије 
и Велике Британије.

цембра изаћи ће књига „Српска црква“ која ће бити најлепше издање 
што је се до сада појавило на коме језику о Србији. Имаће 120 фотогра- 
фија. Коштаће 30 франака. Штампање стаје око 20.000 шилинга, што ће 
платити Пупин. Осим тих ствари излази за који дан и Српски молитве- 
ник. Спрема се за издавање: Руђер Бошковић, Његош, Смаил-ага Ченгић 
[.. .ЈЗборник Мокрањчев, Зборник музике српске од страних композитора, 
Живот наших светитеља, све су то капиталне ствари[...] наша ствар 
стоји овде добро. Дефинитивно су Енглези признали нашу Југославију. 
То је њихово званично признање[...]“ АС, МИД, Посланство у Лондону, 
1910, ПОВ. 8. III.

34 Извештај П. Поповића министру просвете, 19. 6. 1918, Лондон АС, 
МПс Крф, 1918, Пов. Р/3; Поповић је у Лондону често објављивао у поз- 
натим енглеским гласилима, најчећше у Тће Могтппд Ро51-у и Тће ^еаг  
Еаз1-у али и у многим другим (Тће Е)аИу СћготсХе, Ра11 МаЦ СагеИе, 
Тће ОаИу Ехргевз итд.). У часопису Еа РаГпе Зегће, месечнику српске 
омладине у емиграцији, објављивао је чланке о Змају, Гундулићу, Супилу, 
Његошу и др.

35 АС, МПс Крф, Рачуноводствено одељење, 1917, III, 383; МПс Крф, 
1917, IV, 22; 1918, XXIII, 102.
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Прилор 1
РАСПОРЕД ЂАКА И СТУДЕНАТА (ПИТОМАЦА СРПСКОГ ПОТПОРНОГ 

ФОНДА), КРАЈЕМ 1917. ГОДИНЕ

школ. установе
бројно

старешина стање

1. Абердин
(Аћегбееп); С гаттаг  5сћоо1 Мих. Ђорђевић

2. Бирмингем Спасоје Прица
(В1гт1пећат): — К т§ 'з Иог1оп 

Зесопбагу Зсћоо1
— Е11етеп1агу 5сћоо1 

ВоигпуШе
— Универзитет
— ван школе на практ. 

радовима

10

4

8
5

4
3. Глазгов 

(С1азеош):

4. Данди 
(Пипбее):

5. Единбург 
(ЕсИпбигвћ):

6. Кардиф 
(СагШН):

7. Кембриџ 
(Сашбпбве):

8. Лидс (Беебз):

9. Лондон I:

Влад. М. Вукмировић
— Нфћ 8сћоо1 Ш11ћеас1 5
— АИап С1еп’з 8сћ. 6
— Универзитет 4
— на припреми за елект.

инж. у фабрици 3
Милорад Ванлић

— Нагпз Асабету
(1п1егтесћа1е соигзе) 14

— Нфћ Зсћоо1 9
— ван школе у радњи 2

Душан Марковић
— Сеогве НепоГз Зсћ. 20
— Баипз1оп Зсћоо1 2
— Нозз Соорег & 31едааг1 3

Зсћ. (Ти1опа1 1пз111.)
— Универзитет 1

— Нфћ Зсћоо1 3
— Универзитет 6

Милан Луковић
— Регзе 5сћоо1 13
— Регзе Зсћ. Ргерага1огу 6
— Соип1гу Зсћ. 6
— Ш§ћ Сгаће Зсћ. 2
— Беуз Зсћ. 2
— Универзитет 14
— војна школа 2
— на фарми 2

Лазар Шуваковић
— С гаттаг  Зсћ. 5
— Сеп1га1 Шећ Зсћ. 3
— Универзитет 6
— у фабрици, трговини 4

Милаи Мајзнер
— 51гапс1 Зсћ. (Брикстон) 20
— Техн. инст. (Вимблдон) 3
— Техн. инст. (Челси) 1
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Лондон II: —■ Универзитет 
— ИогШатрШп

др Славко Шећеров

Ро1у1есћп1с 3
— К т § ’з СоНеве
— Но11о\лгау Зесопћагу

2

5сћ. 4
— практикант на

железници 1
Лондон III: — К т е ’з Со11еее 

1ог Шотеп 3
10. Манчестер

(Мапсћез1ег): — Универзитет 5
11. Мејденхед

(МаШепћеас!): — Тће Соип1гу Воу’з 5сћ. 6
12. Оксфорд др Д. Суботић

(Ох1огћ)*: — Н1§ћ 5сћ. 8
— СИу Тесћтса1 5сћ. 7
— Ма§с1а1еп Со11еве 3
— 51. ЕШ^агсГз 5сћ. 4
— војна школа 3
— Универзитет 14

13. Рединг Јован Алексић
(Неаћте): — Сеогве Ра1тег’з 5сћ.

— Ш огктећат У/Пзоп
10

5ешог 5сћ. 6
— НеасИпе 5сћ. 2
— Ие\^ То\\т 5сћ. 1
—■ Универзитет 11
— у трговини 1

14. Чендлерсфорд Јован Спасић
(СћапсИегз — Е1етеп1агу 5сћ. 3
Рогћ): — бесопћагу 5сћ. 4

•— С гаттаг  5сћ. 3
— Таип1оп’з 5сћ. 5
— Ре1ег 5утопс1’з 5сћ. 1
— Универзитет
— у трговини,

3

занатству 3

укупно: 314

ТНЕ ЕШЈСАТ1СШ ОЕ 5ЕНВ1АИ УОНТН Ш СНЕАТ ВН1ТАШ
(1916—1919)

З и ш т а г у
Весаиве оГ Ше с1ез1гисИоп саизед ћу 1ће у/аг, 1ће М1тз1гу оГ Ебиса- 

Ноп апћ Сћигсћ АКа1гз сеазед туогк т  N15, Ос1оћег 1915. Ео11о\*лп§ 1ће 
ге!геа! оГ Ше 5егћ1ап агту, Ше МтшзШу георепећ 1ог шогк 1п СогЈи.

* Председник месног одбора за васпитање ђака у Оксфорду био је 
Сидни Бол (51с1пеу Ва11), ректор и професор Универзитета; чинио је из- 
ванредне услуге српској настави; једна од заслуга је и та што је издеј- 
ствовао да Оксфордск^и универзитет призна српски испит зрелости као 
њиховом пријемном испиту за Универзитет (АС, МПс Крф, 1918, VII, 56).
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Оп 1еауте Ље соип!гу, 1ће чиезћоп оГ 1ће ГиГиге оГ Зегћ1ап зсћо- 
о1сћПс1геп л а̂з тоз! 1трог1ап1 Кеаг1у 1ће епИге уеаг оГ 1916 раззес! 1п 1ће 
аззетћ1у апћ сИз1г1ћиИоп оГ бегћхап сћПсЗгеп аћгоаП.

1п асЗсПНоп 1о Ггапсе, Сгеесе, Низз1а, 11а1у апс! 1ће пеи!га1 бчпНгег- 
1апсЗ, Сгеа! ВгПат а1зо оНегесЗ 1о гесејуе сћИсЗгеп Ггот бегћ1а апсЗ ргоуЈсЗе 
1ћет мгПћ ап есЗисаПоп.

1п 1ће зрг1п§ о! 1916, 1а1кз мгеге ће1<3 ће!шееп 1ће бегћ1ап Соуегптеп! 
апсЗ 1ће бегћ1ап НеИеГ ГипсЗ т  БопсЗоп 1о ћппе Љ сћПсЗгеп 1о Сгеа! Вг1- 
1ат 1ог ригрозез о! есЗисаИоп. 1п еаг1у зи т т ег  1ћа1 зат е  уеаг, зоте  300 
сћПсЗгеп, авеП 6—17, 1е11 Ггапсе 1ове1ћег ми!ћ 1ће1г 1еасћегз. Аз гез1сЗеп1в оГ 
1ће бегћ1ап НеПе! ГипсЗ, 1ћеу шеге П1з1пћи1е<3 апсЗ ассотто<За1есЗ 1П 1ће 
ип1уегзИу сеп!егз оГ ОхЈогсЗ апсЗ СатћпсЗве, апсЗ зићзедиепНу 1п ћоз!е1з зе! 
ир т  аН 1ће Зоутз ћоизтв 1ће сћПсЗгеп.

Ап 1пзрес1ог а! 1ће Мт1з1гу о! ЕсЗисаИоп 1П БопсЗоп, Рау1е Ророу1с1, 
ап ет1пеп1 итуегзНу ргоГеззог апсЗ ћ1з1ог1ап о! 1Пега1иге, соогсИпа1есЗ аН 
асНуШез аз ге§агсЗз 1ће зсћооИпе о! бегћ1ап сћПсЗгеп 1п Сгеа! ВгИат.

Тће сћПсЗгеп аИепсЗес! 1ће ћез! зсћоо1з, 1ове1ћег -игИћ Еп§Пзћ ћоуз, 
апс! з!ауесЗ а! ћоагсИпв зсћоо1з. Еуегу ћоз!е1 \уаз азз1впе<3 а бегћ1ап 1еасћег 
шћозе сЗи!у м/аз сИзсЗрИпе апсЗ 1еасћтв, 1п аггап§етеп! -игИћ 1ће ћеасЗ о! 
1ће ћоз!е1.

Тће 1ЧаНопа1 ВгоЉегћоосЗ СоипсП зе! ир 1ће бегћ1ап СћП<Згеп’з Со- 
1опу а! Рауегзћат, Кеп1. Тће СоипсП зирроПед бегћ1ап ге!и§еез Ггот 1ће 
ба1отка Ггоп1, 97 сћППгеп а§ес1 7—14. Тћеу шеге шз1гис1ед т  1ће Еп§Нзћ 
1апвиаве, апд 1ће бегћ1ап 1апвиа§е, ћ1з!огу апд веовгарћу. АПег рг1тагу 
зсћоо1, 1ћеу тхсеге зеп1, дерепдтв оп 1ће1г §га<3ез, зоте  1о Т ећ  зћоо1, о!ћегз 
1о 1еагп сга11з ог гесеШе 1гаттв  1п а§пси11иге.

Тћ1г1ееп з!идеп1з о! 1ћео1ову -дгеге аНепдтв адуапсед з!ид1ез а! Ох- 
ГогсЗ апд СатћгШве. А соигзе дааз зе! ир Гог поп-вгадиа1е з1идеп1з оГ 1ћео- 
1оеу, 1аи§ћ1 ћу бегћјап 1еасћегз. А 1о1а1 оГ 37 з!идеп1з шеге аСсоттос!а1е<1 
т  соНевез 1п БогсћезЗег ап<3 СиППездоп. Тће сћа1гтап оГ 1ће Воагд 1ак1пв 
саге о! 1ће з1идеп1з мсаз Апдгемг Сагпе§1е; о!ћег т ет ћ егз 1пс1идед ЕпеНзћ 
сћигсћ сНвпИапез, ргот1пеп! ро1Шс1апз апд 1г1епдз о! бегћз.

Моз! гепомт бегћ1ап зс1епИз1з зреп! тисћ  о! 1ће1г И те епеа§есЗ т  
зсћоо1 асИуЈПез. Тће еззау соп!атз тГогтаНоп аћои! уапоиз ргоравапда 
апд едисаНопа1 асНуШез регЗогтес! ћу бегћ1ап зс1епИз1з апд ргоГеззогз 1п 
Сгеа! ВгНа1п диппв 1Л7ог1сЗ Шаг I. Тће бегћ1ап сИр1отаПс т1п1з!ег 1п Боп- 
Поп, Јоуап М. Јоуапоу1<3, р!ауед ап 1трог1ап1 го1е т  1ће1г огвап12аНоп. 
КеГицее зс1епНз1з чуеге азкед ћу 1ће воуегптеп! 1о ипдег1аке ргорадапда 
асНуШез, а11ћои§ћ зот е  мсеге ргеоссир1ед шНћ 1ће1г омт м/огк. Тће 1азкз 
Госизед т а т 1 у  оп асНуШез зисћ аз рићИзћтв уапоиз з1иП1ез, огватгтв  
ехћЉШопз апд се1ећгаНопз, ћо1Нтв 1ес1игез апд зо Гог1ћ.

Тће есЗисаПоп оI 1ће бегћ1ап уои!ћ апд 1ће ас!тН ез регГогтед ћу 1ће 
бегћ1ап т1е1Ивеп1з1а мсеге о! сопз1Пегаћ1е роННса! 1трог!. Тћеу ће1ред 
з1гепе1ћеп ти!иа! Нез ће!шееп бегШа апд Сгеа! ВгИат.
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Сл. 2 Бирмипгем, две године касније на логоровању
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