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ДОМ КРАЈБА АЛЕКСАНДРА I ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Поводом 60 година од почетка рада

Дом Краља Александра 1изграђен je из сред- 
става Главног школског фонда основаног још 
1841. годинс за владе кнеза Михаила. Кнез Алек- 
сандар Карађорђевић je својим устројенијем 1856. 
године овај фонд наменио подизању Завода за 
школовање средњошколске омладине y Топчиде- 
ру. Године 1930. Краљ Александар je донео за- 
кон о употреби поменутог фонда за изградњу 
своје задужбине, Дома Краља Александра I за 
ученике средњих школа. Краљ je положио камен 
темељац 1931. године, a зграду je пројектовао 
арх. Војин Петровић на Топчидерском брду.

Дом je почео са радом септембра 1933. го- 
дине када je уписано 116 питомаца y ниже ра* 
зреде гимназије. Сваке наредне године отварао 
ce нов разред, тако да je школске 1937/38. Дом 
отпочео као потпуна гимназија. Тада je имао 311 
питомаца. До 1936. године, y Дому je обављана 
и гимназијска настава a отада je држана y новој 
згради Гимназије подигнутој y непосредној бли- 
зини по пројекту арх. Раке Теодоровића. Дом je 
постојао 8 година, до априла 1941. године и y 
току тога времена кроз њега je прошло 613 пи- 
томаца.

Зграда je предвиђена за 320 питомаца. Про- 
сторије Дома су сачињавале:

спаваонице са по 12 кревета и плакара 
заједничка трпезарија за 320 питомаца 
собе за рад (учење) 
библиотека, наставничка и ђачка;

амбуланта са стационаром, 2 собе са по 6 
крсвета, умиваонице, купатило са 36 тушева, ба- 
зен за пливање; тсхнички део: кухиња, периони- 
ца, магацин рубља, ложионица, станови за управ- 
ника, помоћника управника и економа, гарсоње- 
ре за васпитаче, собе за служитеље; гимнастичка 
вежбаоница и спортски терени y задњем дво- 
ришту.

Дом je био самостална установа којом je 
управљао Управни савет. На челу Управног са- 
вета био je тадашњи председник Академије нау- 
ка Богдан Гавриловић. Извршни орган савета 
био je управник Дома. 0 задацима Дома на слави 
Дома 17. децембра 1935. године, говорио je 
управник Дома, његов духовни отац, Мирко Ба- 
лубцић, који je између осталог рекао: „...Задатак 
овог Дома мора ce нарочито истаћи и нагласити. 
У нас још увек влада погрешно мишљење о за- 
дацима ових установа. Мисли ce да су сви овакви 
домови за недисциплиновану, недовољно васпи- 
тану или размажену децу, која тешко уче или 
неће уопште да уче. To je мишљење скроз по- 
грешно. Задатак овог дома je да окупља децу кз 
ceux крајева наше отаџбине, да окупља потпуо 
нормалну и потпуно здраву децу y сваком шледу. 
Само ce собом разуме да ce при избору питомаца 
води рачуна да ce приме деца и по школском 
успеху боља од бољих (подвукао P. Р). Таку децу 
Дом треба да чува и заштити од свих штетних 
утицаја без обзира одакле долазе ...Сви фактори
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Сл. 1: Зграда Дома Краља Алсксандра I на 
Топчидсрској звездн (сада искоришћена за Архив 

Југославије)

Fig. 1 - Building of the Home of King Aleksandar 1 at 
Topéiderska zvezda (presently the Archives of Yugoslavia).

y Дому напрсжу ce да ce образовање и васпитањс 
питомаца заокругли, повсже y систем и културну 
целину и да им ce пруже сва средства да сс од 
њих изграде потпуне душсвне и телесне вред* 
ности високо културне јединке...“.

У Дом су могли бити примљсни за питомце 
само редовни ученици мушке Гимназије краља 
Александра 1у Београду који имају најмање до- 
бар успсх y наукама и одлично или врло добро 
владање. Касније ce прско јавног конкурса би- 
рају најбољи a узимао ce y обзир: успех на при- 
јемном испиту из матсматике и српског језика, 
косфициент интелигенције и понашање током 
пробног боравка од двадесетак дана. Цена бо- 
равка y Дому била je 800-1000 динара месечно 
за родитеље чији je порез износио изнад 6000 
динара годишње, a то je одговарало почетној 
чиновничкој плати y то време. На сваких 50 пи- 
томаца који плаћају, могло je да ce прими 10 пи- 
томаца бесплатно (домски питомци), a то су мо- 
гли бити само они ученици гимназије који до- 
кажу да су сиромашног стања a имају одличан 
(најмање врло добар) успех y наукама и одлично 
владање. Првснство за пријем „домских питома-

Fig. 2 - Dormitory in the Home.

ца“ имала cy деца ратних инвалида, ратних удо- 
вица и деца из Јужне Србије, пре свију сирочад 
погинулих или умрлих y ратовима за Осло- 
бођење и Уједињсње. Поред тога, око 10% били 
су „краљеви питомци" које je издржавао Двор. 
У Дом су примани ученици из свих крајева зем- 
ље. Скоро 3/4 домаца je потицало из грађанских 
породица (државних чиновника, слободних про- 
фесија, трговаца, официра) мање од 10% из по- 
родица земл>орадника, a само незнатан број из 
радничких породица.

Домци су били униформисани y одела од 
тамноплавог штофа са мссинганим дугметима, 
амблемом краља Алсксандра на рукаву и ђачкој 
капи. На левом рукаву су носили ширите који 
су означавали разред, сребрне за ниже a златне 
за више разрсде. У нижим разредима су домци 
носили кратке панталонс, y вишим дуге. У VII 
и VIII разреду, домци су имали сако са два реда 
дугмади, белу кошуљу и тамноплаву кравату. Ка- 
пут јс био тамноплаве боје a кишни мантил сиве 
боје са ознакама разреда. Касније je уведена рад- 
на униформа од штофа сиве боје a панталоне 
бричес. Било je прописано да сваки питомац мо- 
ра имати: 6 једнаких кошуља за дан, 6 гаћа, 3 
кошуље за спавање, 3 кошуље од трикоа са крат- 
ким рукавима (беле), 12 пари чарапа отворено

Сл. 2: Спаваоница y Дому
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мрке или сиве боје, за питомце који носе кратке 
чакшире још 6 пари кратких чарапа (сокни), 3 
већа пешкира или огртач за купање, 1 гаћицс 
за купање, 12 џепних марамица, чешал», четкицу 
за зубе, чашу за прањс зуба и гуше, 1 пар собних 
папуча (патика), 1 торбу од грубог гшатна вел. 
50 х 65 cm за прљаво рубље и четку за одело.

Дневни распоред жвота y Дому био je сле- 
дећи:

5.45 - 6.45 час. гимнастика, купање
7 час. доручак
7.45 - 12.15 часови y Гимназији
12.30 ручак
13 - 15 одмор
15 - 16 учење
16 - 17 ужина, одмор
17 - 19 учење
19 час. вечера
19.30 - 20.30 учсњс
21 час спавање
Исхрана y Дому je била обилна, разноврсна 

и квалитетна. Обедовало ce y великој трпезарији. 
Спојени столови су били за по 13 домаца a y 
челу стола je био васпитач. Пред ручак je читана 
пригодна молитва. У току обеда je одржавана 
строга дисциплина. При јачем жагору, помоћник 
управника Дома je звоном упозорења наређивао 
устајање и прекид обеда док ce сви не смире. 
To ce понекад понављало и неколио пута a неки 
пут ce односило само на поједине разреде. У сво- 
ме писму (службено поверљиво) гг васпитачима, 
управник Дома упозорава „...Да би y Дому вла- 
дао добар ред y сваком погледу молим гг ва- 
спитаче: 1) да обрате нарочиту пажњу како пи- 
томци једу и да ce при јелу служе прибором за 
јело како je то обичај и ред y културном свету. 
Особито пазити да питомци не стављају нож y 
уста него само виљушку одн. кашику, да ce 
служе убрусом (сервијетом) a нарочито пре но 
што ће после јела пити воду, обришу усне убру- 
сом. Опазио сам да велика већина чаша на иви- 
цама има масне отиске уста. 2) сви васпитачи 
морају бити y трпезарији за време свих оброка, 
доручка, ручка и вечере, исто тако васпитачи не 
могу излазити из Дома, сем када су по распореду 
слободни и када нарочито и прсма потреби, за- 
траже излазак од Управника Дома...“.

Спаваонице су служиле искључиво за 
ноћење. Преко дана ce могло ући y спаваонице 
само по одобрењу y случају неке потребе. Спре- 
мање соба и кревета и чишћсње ципела вршили 
су служитељи.

Ихпазак из Дома био je одобрен само неде- 
л»ом од 10-19 часова. Релативно су честе биле 
казне забране изласка за појединце a не ретко 
и за целе разреде. Домци чије су породице живе- 
ле ван Београда често су недељу проводили код 
својих другова Београђана. Остали су недељом 
примали посете y Дому. Касније, домци y V II 
разреду су имали излаз и средом поподне, a y 
VIII разреду и суботом, па су ноћили код својих 
кућа. Казне за прекршаје реда y Дому васпитног 
карактера биле су и преписивање текстова из уц- 
беника, често и на страним језицима.

Прилагођавање интернатском начину живо- 
та није било лако. Посебно су тиме били по- 
гођени појединци који су ступили y Дом y зрс- 
лијим годинама, y више разреде, када би им сло- 
бода кретања бивала замењена животом y зат- 
вореном кругу. Олакашање и спас y овим пре- 
ломним тренуцима, доносио je разноврстан 
садржај живота y Дому.

НАСТАВА

Наставу y Гимназији су изводили већином 
професори преузети из Гимназије краља Алек- 
сандра 1у Новом Саду, где je до доласка y Дом, 
директор био Мирко Балубцић. Међу врло ква- 
литетним професорима требало би истаћи др 
Владислава Вајферта, др Владимира Работина, 
касније професоре на универзитстима y Не- 
мачкој и Француској, др Ђорђа Паунковића, 
Платона Димића и Миленка Милића, који су по 
стали професори универзитета y нашој земљи, 
као и професора Косту Николића, који je својом 
вишеструком активношћу (професор веронауке, 
српскохрватског језика, хоровођа) дао важан до- 
принос Дому. Помоћник Управника Дома, ра- 
зредни старешина прве (најстарије), касније 
треће генерације домаца, професор Александар 
Поповић, био je стожер спровођења систсма 
живота, посебно дисциплине y Дому.
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Сл. 3: Матуранти I генерације 1938, ступили y Дом
1933, са разредним старешином и васпитачем 

ироф. Александром Поповићсм

Fig. 3 -Graduating pupils, the first génération of 1938, 
entered the Home in 1933, together with their homeroom 

teacher and counselor Prof Aleksandar Popovic.

Васпитачи y Дому cy били из редова профе- 
сора гимназије, често истовремено и разредне ста- 
решине, a услов je био да су нежењени. Помоћни 
васпитачи су одабирани међу старијим студентима. 
Бригу о здрављу питомаца водио je лекар који je 
истовремено предавао хигијену y Гимназији.

Зграда Гимназије имала je 8 учионица, тако 
да je сваки разред имао само по једно одељење. 
Гимназија je имала ђачку радионицу и вежбао- 
ницу y којој cy ce под руководством професора 
Милића израђивали бројни предмети и апарати 
који су служили као учила. Постојао je кабинет 
за природопис са богатом збирком учила. Осим 
тога, било je неколико збирки учила за физику, 
хемију, географију, историју, стране језике, му- 
зику и цртање. У згради постоји велика свсчана 
сала као и нешто мања, позоришна сала y којој 
cy ce одржавала предавања, играни позоришни 
комади и приказивани филмови.

Часови y Гимназији су почињали молитвом. 
У целини, настава je била врло квалитетна. У

настави српскохрватског језика, велика пажња je 
била посвећена лектири. Ученици су били под- 
стицани да што више књига прочитају, a оба- 
везни су били да воде белешке о прочитаним 
књигама са опширнијим приказом и коментаром. 
У старијим разрсдима писани су семинарски ра- 
дови који су читани y разреду и о њима вођени 
разговори. ГТосебно je негована настава страних 
језика. У оквиру лектире из француског језика 
ученици су читали дела А. Додеа a из немачког, 
поред осталог, разговоре Екермана са Гетеом. 
Поред редовних часова, одржавани су часови 
конверзије. Резултати овакве наставе cy ce огле- 
дали y томс што су бројни ученици научили да 
говоре и да ce служе тим језицима. Послсдњих 
година уведено je алтернативно учење енглеског 
језика. У настави математике, професор Милић je 
имао својствен приспуп. Он je ученике постепсно 
уводио y математику. Почињао je своје часове нај- 
простијим рачунским радњама да би, неосетно, 
прелазио на све сложеније, до најтежих. Резулгати 
задатака које су ученици добијали да решавају, 
исказивани су цслим бројевима, тако да јс свако 
могао лако да контролише свој рад. За ђаке којима 
je математика ишла слабије, одржавани су посебни 
часови за савлађивањс материје.

Учење ce обављало y собама за рад y Дому 
y којима je било по 10 столова сваки за по четири 
питомца. Учењу je било посвећено 4 часа днсвно, 
подељено y 3 етапе, од којих je најважније било 
од 17-19 часова. У то време y собама за рад je 
владала тишина коју je надгледао васпитач се- 
дећи за столом на уздигнутом подијуму. Ученици 
су били обавезни да припремају градиво за часо- 
ве наредног дана a ако je примећено да то не 
чине, одређено им je да ce сутрадан јаве свим 
наставницима да одговарају.

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ И ПРАЋЕЊ Е 
ТЕЛЕСНОГ И БИОЛОШКО-ПСИХИЧКОГ 

РАЗВОЈА ПИТОМАЦА

Бригу о здрављу y Дому водо je домски ле- 
кар. Вршен je систематски преглед питомаца на 
почетку сваке школске године a y току године 
je праћен телесни развој. Лечење лакших обо- 
љења вршено je y стационару Дома. Године 1935
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епидемија грипа y граду продужила je зимски 
школски распуст да не би питомци y Дому били 
захваћени епидемијом. Године 1937. ce догодило 
тровање храном, масовно обољевање од салмо- 
нелозе због неисправних виршли. Педссетак пи* 
томаца лечено je y Дому, спаваонице су биле 
претворене y болесничке собе. У спровођењу 
лечења, поред здравственог особља доведеног из 
болничких установа, учествовали су и поједини 
домци. Неколико најтежих случајева je лечено 
y Болници за заразне болести. Сви оболели су 
оздравили. Важну улогу y успсшном лсчсњу je 
одиграо домски лекар др Жарко Радивојсв.

Биолошко-психички развој питомаца праћен 
je систематски. Испитивање и праћење развоја 
вршио je профссор Милорад Марчетић a касније 
и професор Т. Томековић и томс je посвећена 
велика пажња. Посебно je праћен пубертетски 
развој. Вођени су разговори са питомцима, по- 
зивањем и по жељи питомаца. Вршсно je испи- 
тивање интелигснције по опште признатим те- 
стовима y неколико махова. Резултати тестирања 
интелигенције по Америчком систему 1935:

Тестирано je 186 од укупно 216 питомаца I-V
разреда:

Интелигенција
врло висока 20%
висока 29%
изнад средње 37%
средња 13%
нижа од средње 1%
Најхомогенији V раз. (најстарији) 
најхетерогенији IV разред

Резултати тестирања по Бине-Симоновој 
скали 1938 године:

(Q. I - количник интелигенције)

V III разред IV разред 
(I генерација) (V генерација) 
33 питомца 33 питомца

врло висока 
и висока

Q. 1.110-140 27% 33%
normalna 

(proseéna)
Q.I. 90-110 61% 64%

ispod
proscénosti

Q. L 80-90 12% 3%

Праћсње биолошко-психичког развоја и 
вршење психометријских мерења било je од 
значаја за васпитни приспуп појединцима и успех 
y школи.

ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ

Врло богат садржај друштвеног живота y 
Дому није могуће y потпуности обухватити y 
овом чланку.

Бројна предавања из различитих области 
држали су професори и позвани угледни преда- 
вачи. Посећивана су предавања на Коларчевом 
народном универзитету, концерти, позоришне и 
оперске представе. У позоришној сали Гимна- 
зије су приказивани одабрани филмови. Домци 
су видели и најбоље филмове који су y то време 
приказивани y граду.

Од првих година су припремане ,Домске но- 
вине“, шапирографисане и руком илустроване. 
Потом je штампан .Домски весник“ y краћем пе- 
риоду. Године 1938. основано je Књижевно- 
уметничко друштво за чијег председника je иза- 
бран Петар Швабић (V III р), за прочелника 
књижевне секције Бранко Боројевић (V III р), му- 
зичке секције Никола Ивковић (V II р) и позо- 
ришне секције Гавра Тамбурашев (V III р). Об- 
новљен je и „Домски весник“ чији je садржај 
чланака различите тематике био врло занимљив, 
a неговани су и поезија и хумор. Лист je излазио 
редовно, штампан y 500 примерака. У уводној 
речи при оснивању Књижевно-уметничког 
друштва, објављеног y првом броју обновљеног 
,Домског весника", председник Друштва поред 
осталог пише: „...Међу нама нема још никаквог 
стремљсња ни интересовања за идејс и уметност, 
нити расправа тако драгих и потребних мла- 
дићима ...Али зар вас живот не занима? Зар стра- 
дан>а великих људи за истину, сагоревање једног 
уметника y властитом огњу док ствара дела, су- 
коби идеја, духовна кључања, патње понижених 
и увређених, лепоте и тајне природе и многе још 
странице из књиге живота, књиге y којој je све
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увек свеже, бујно, увек ново - зар ништа од тога 
да не привуче нашу пажњу? Зар ce све наше ин- 
терссовање своди на површне бонвиванске бри- 
ге и жељу за снобизмом? Јс ли могуће да ce 
прско стотину младића, који имају ванредне 
услове за рад и изузетне прилике да дођу до нај- 
бољих, капиталних дела, не интересује ничим 
спиритуалним и полстнијим? Je ли могуће да je 
то само круг углађених просечности и ђака бу- 
балица?

Није тако. Мсђу нама има златних руда али 
њине моћи су остале успаване јер нису глачане 
и дестилисане. Према томе, циљ ове наше 
дружине није само постављање традиција, већ и 
напор да ce пробуде духови, воља за личним 
усавршавањем и стремљење ономе што je иде- 
ално, племенито и од велике духовне вредности. 
Ето нам смера.А има ли нечег што би било до- 
стојније човековог напора и његове стваралачке 
енсргије него прави интелсктуални рад и умет- 
ничко стварањс?...“

У истом броју листа, Бранко Боројевић y 
чланку ,Духовна оријентација наше омладине“ 
осврће ce на еволуцију идеја y прошлости, 
задржава на изневсреним сновима омладине по- 
сле првог светског рата, па пише: поверење
од рата претрпело слом. Нсповерење je изазвало 
несигурност која je проузроковала груби егоизам 
и сумњу y све... У таквој ето ситуацији живимо 
ми, синови ратних генерација... Сва ова ра- 
зочарења ’порушсни идеали’, сумња и не- 
сређеност, изгледа да су баш симптоми прелаз- 
ног доба... Обично ce постављају и указују готова 
решења и путеви којим би требало поћи. 
Међутим, то нам ce чини хладно и туђс... Кад 
ми успемо да повратимо веру y ссбе, y животу 
ћемо наћи смисао. Смисао живота поставља нам 
цил», остварсње циља изискује рад. Ето већ 
сређености, ето оријентације! Вера y себс, цил> 
и предан рад треба да буду главни елементи 
сређеног човека. Наш досадашњи пасивни кри- 
тицизам постаће позитиван, уједињен са актив- 
ношћу. Све ће ce формирати и одаваће склад и 
смисао. Једина препорука младим људима била 
би: прегнути предано на рад за општу корист 
свију са вером y побсду доброг и корисног. Прс-

ма томе, само питање става данашње омладине 
имала би да реши сама она...“.

У Дому су организоване приредбс са разно- 
врсним програмом: предавања, рсцитације, хор- 
ске песме, музичка извођења. Прославл>ана je 
домска слава Св. Варвара, рођендан краља Алек- 
сандра, школска слава Св. Сава и низ других 
пригодних приредби. Изведено je нсколико по- 
зоришних представа. Група домаца I генерације 
(најстарије) приказала je Нушићсву једночинку 
„Мува“, a домци IV генерације су извели две 
представе по делима Тургењева и Стеријину 
„Покондирену тикву“ уз учешћс учсница II жен- 
ске Гимназије краљице Марије.

Дом су посетили угледни госги и низ гим- 
назија из земље и иностранства.

У музичком животу Дома важну улогу je 
имао хор који je основао проф. Коста Николић 
a касније су га водили Сречко Кумар и Тихомир 
Мирић (касније директор Сарајевске опере). Хор 
je учествовао y низу приредби y Добу, y цркви 
приликом празника и на такмичењима на којима 
je награђиван на радију и y иностранству. По- 
јединци су индивидуално учили свирање на ин- 
струментима a међу наставницима су били Ми- 
ховил Логар и Немечек. Свирајући на клавиру, 
виолини и виолончслу, домци су учсствовали рс- 
довно на приредбама. Образован je и ђачки ор- 
кестар којим je управљао Фердинанд Унгер, који 
je учсствовао на неколико прирсдби годишњс. 
Велико задовољство друговима je пружао Нико- 
ла Ивковић, свирајући y слободном времену на 
хармоници, изводећи многе мелодије домаће и 
стране и тиме стварао пријатно расположење y 
часовима забаве. Певање уз гитару доприносило 
je такође добром расположењу.

Прирсђивани су краћи излети на Опленац, 
Фрушку гору и слично, и велики годишњи изле- 
ти по неколико дана, приликом којих су по- 
сећивани многи крајеви земље. На излстима je 
било више слободе па су домци уживали.

У  забавном животу, важну улогу je одиграла 
Школа играња која je започела 1937. године. Во- 
дио je наставник Розенберг, познати учитељ 
играња са супругом, a учествовале су ученице II 
и III женске гимназије. Часови играња су 
одржавани y свечаној великој сали Гимназије и
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представљали су прави празник за домце: ужива- 
ли су y дружењу са дсвојкама, склапана су поз- 
нанства, развијале симпатије па и прве љубави. 
Организована су матинеа са игранком под над- 
зором наших професора и професорки женских 
гимназија на челу са професорком Бранком По- 
повић, супругом професора А. Поповића, по- 
моћника управника Дома, која je становала и 
живела y Дому. По целу недељу дана унапред 
домци су ce припремали за журеве приликом 
изласка y град, махом код својих другарица 
вршњакиња где je било врло забавно, увек y ок- 
вирима пристојности и под надзором родитеља.

ФИЗИЧКА КУТЛУРА И 
СПОРТСКА АКТИВНОСТ

Физичко васпитање je организовао и водио 
професор Милан Вукотић. После рата профссор 
Факултета за физичку културу y Београду и За- 
гребу, човек изузетних способности који je 
завршио Високу школу за физичку кутлуру и ди- 
пломирао француски језик y Француској. Дан 
сваког домца почињао je јутарњом гимнастиком 
која ce обављала на спортским теренима Дома 
или y гимнастичкој дворани. Поврсмено, по про- 
хладном времену, трчан je јутарњи крос y 
оближњем парку. Велика пажња je посвећена ла- 
кој атлетици. Обављана су такмичења y скоку y 
даљ и вис, бацању кугле и трчању на 100 ш, ређе 
y другим дисциплинама. Такмичиле су ce екипе 
разреда a победници су били награђивани меда- 
љама и пехаром. У међугимназијским так- 
мичењима y Београду домци су често побеђива- 
ли. У лакоатлетским такмичењима су ce исти- 
цали домци треће генерације, посебно Слободан 
Јоцић. Спортске активности и такмичења су ce 
одвијали интензивно y одбојци, рукомету (хазе- 
ни), тенису, стрељаштву и масовно y скијању. 
Посебно би требало поменути кошарку, до тада 
непознату y нашој средини. Дом je колевка 
кошарке y нашој земљи. Из ње су потекли Ми* 
лорад Соколовић, вишегодишњи државни ре- 
презентативац и капитен, Ратко Кашанин и 
Александар Николић, један од најугледнијих 
светских стручњака за кошарку. Развијано je и 
логоровање y природи под шаторима.

Сл. 4: Кошаркашка рспрезентација Дома, иобедник 
Шампионата средњих школа Београда са освојеним 

пехаром. У средини Милан Вукотић, професор 
физичког васпитања.

fig. 4 - Basketball représentation of the Home, conqueror 
of the championship of secondary schools in Belgrade with 

the cup. In the middle Milan Vukotié, the professor of 
physical training.

Године 1938. je већа група домаца учество- 
вала на средњошколским играма y Прагу y ок- 
виру Свесловенског слета. Група je суделовала 
са посебним програмом на академији, y лакоа- 
тлетским такмичењима и такмичењу y кошарци 
са лепим успехом. Фудбал као игра био je за- 
брањен.

Не може a да ce не помене подухват др Ма- 
риа Селема, школског лекара, Далматинца, за- 
љубљеника y природу. Он je 1934. године, преу- 
зимајући знатан ризик, одвео на Триглав групу 
од седам дечака од 11-14 година, који нису има- 
ли никаво претходно искуство.

ОБЕЛЕЖ ЈА ЖИВОТА У ДОМУ

Главно обелсжје живота y Дому чинио je за- 
једнички живот под једним кровом, зближавање 
младих и стварање другарских односа дечака из 
различитих средина, сеоских и градских,
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имућних и сиромашних, нешколованих и инте- 
лектуалних, из Београда и ван њега из разних 
крајева земље. Неговање другарства искључива- 
ло je постојање разлика y погледу друштвеног 
порекла. Општа одлика тих односа носи југосло- 
венски карактер. Никада ce није постављало пи- 
тање националности појединаца jep cy ce сви 
сматрали Југословенима.

Начин живота y Дому снажно je утицао на 
развијање смисла за живот y колективу a тиме 
су потиснути егоизам и размаженост појединаца 
са којима су неки ступили y Дом. Овај важан 
утицај ce осећао и y каснијсм развоју личности. 
Међу домцима je владао дух другарства. У свакој 
генерацији било je појединаца посебно омиље- 
них али и таквих који су били омиљени y својој, 
као и y другим гснсрацијама.

Управа Дома и васпитачи cy ce бринули да 
ce одржи дисциплина и пристојност y понашању. 
На то упозорава Управник Дома y свом писму 
гг васпитачима: „...Опазио сам да питомци упо- 
требљавају сурове и ружне речи и изразс a неки 
чак простачки псују. Гг васпитачи ће обратити 
највећу пажњу тој ружној навици и најенер- 
гичније сузбијати то зло...“ У оваквом колективу 
адолссцсната није нсобична појава одступања од 
дисциплине и реда као што je било пушење и 
картањс. Дешавало ce да васпитачи прекораче 
мсру y примсни казнс па их управник Дома стро- 
го упозорава: 1) На седницама Управног већа
и иначе, скретао сам пажњу гг васпитачима и 
помоћним васпитачима да при дисциплиновању 
питомаца не могу примењивати телесну казну. 
У новије доба добијам жалбе питомаца да по- 
једина гг телесну казну примењују скоро свакога 
дана. Један од господе ce толико заборавио да 
je питомца шамарао на улици на очиглед про- 
лазника! 2) Некоја господа кад опомињу питом- 
це употребљавају грубе и тешке речи које су 
увреда за свакога a не опомена и начин за 
исправљањс грсшака и незгодног понашања пи- 
томаца. Један од господе помоћних васпитача из- 
грдио je једног питомца y трамвају назвавши га 
погрдним именима пред светом који je био y ко- 
лима. 3) ...ако би ce напред изнесени случајеви 
још само једанпут поновили, бићу приморан да 
применим последње мере и господи који не пре-

стану с тим и таквим нсгативним методама ва- 
спитања, сместа откажем боравак y Дому...“.

Сазревање личности и развој домаца ce није 
одвијао под притиском нкги je било наметања 
ставова и политичке индоктринације. Још 1935 
године, приликом петомајских избора, међу дом- 
цима, сасвим младим, било je политичког опре- 
дељивања за опозицију, a најгласнији y томс je 
био друг чији je отац кандидован на листи 
режимске странке.

Мишљења и опредељења cy ce стварала сло- 
бодно. 0 томс пише Мирко Милићевић (III ге* 
нерација) y чланку „Васпитна кошница једног 
нараштаја“ y Домском веснику 1939. године: 
„...Чудни су и различити карактери домских ста- 
новника. Док неки вечито задубљен, забораван 
и замишљен пати од 'несрећне љубави’ и y пе- 
смама налази смирај и олакшање, дотлс други 
расправљају о питањима која су данас захватила 
свет. И најактуелнији догађаји загревају млада 
срца. У жучне дискусије и полемике уноси ce 
сав жар, сав бујни темперамент јужнословенске 
расе. По гдегде ce већ назиру одрсђсни погледи, 
зреле мисли и правилно схватање. Младићи ce 
полако кристалишу да би једнога дана смело и 
одважно запливали y велико море живота...“. 
Нссумњив утицај je имала литература a домци 
су много читали и расправљали о прочитаном. 
Посебно јак утицај je имао Достојевски.

РЕЗУЛТАТИ ШКОЛОВАЊА

Успех y школовању je био знатно изнад 
успсха y другим бсоградским гимназијама.

Године 1938, када je на матуру изашла нај- 
старија (1генерација) y Дому je био 311 питомац. 
Сви ученици од IV до VIII разреда (првих пет 
генерација) завршили су школску годину са 
успехом a само y прва три разреда (I—III) 6 учени- 
ка je упућено на поправни испит. Одличан успсх 
јс показало проссчно 36% учсника a y VII разреду 
чак 50%. Скоро сви домски (бесплатни) питомци 
y вишим разредима су завршили школску годину 
са одличним успехом.

Сваке године су најбољи ученици y разреду 
награђивани краљевом књигом. У току постоја- 
ња Дома, краљевом књигом je награђсно укупно
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46 питомаца a од тога броја 19 (41%) су били 
домски (бесплатни) и краљеви питомци.

Успех y школовању резултат je правилног 
одабирања питомаца при пријему y Дом, високог 
квалитета наставе коју су изводили врло способ- 
ни наставници као и режим учења и дисциплине 
У Дому.

Различито време проведено на школовању y 
Дому, прекинуто ратом, не дозвољава прави увид 
y резултате даљег образовања домаца. Подаци 
који сс односе на првих пет генерација пружају 
ипак могућност сагледавања достигнућа домаца 
y образовању и њиховом животном путу. Укупан 
број домаца поменутих генерација који су про- 
всли најдуже време y Дому, подразумева домце 
прве четири генерације који су матурирали на 
крају свог школовања y Дому, и пету генерацију 
коју je рат затекао на завршетку VII разреда гим- 
назије:

Укупан број домаца I-V генерације 206
Погинули или нестали y рату 31 (15%)
Преживели рат 175
Недостају подаци 16
Прикупљени подаци 159
Стекли високо образовање 123 (77%)
Живе y иностранству 30 (29%)

Правници............................................27
Техничари разних струка......................26
Лекари............................................... 22
Економисти........................................ 11
Агрономи-шумари.......................................7
Ветсринари ............................................  7
Фармацеуги.............................................. 6
Хемичари ................................................ 5
Филозофи..................................................4
Музичари..................................................3
Остали (политички, војни, физичар) . . . 3

Међу домцима са високим образовањем из 
ове групе je 13 универзитетских професора и 19 
доктора наука. Поред н>их, из млађих генерација 
има још неколико универзитетских професора и 
доктора наука као и четири члана САНУ. Осим 
тога, појединци су ce истакли y животу резул* 
татима свога рада и достигнућима: стручњак за- 
служан за производњу првог псницилина y зсм- 
љи, финансијски стручњак високог ранга y САД, 
унивсрзитетски професор и члан Њујоршке ака- 
дсмије наука, директор бројних фабричких по- 
гона велике светске фирме, књижевник познат 
y Америци, појединци врло истакнути y својим 
струкама, праву, медицини, грађевинарству, хе- 
мији, агрономији, музици, неколико y највишем 
политичком руководству бивше Југославије и на 
високим функцијама y Хрватској и Македонији; 
y спорту репрезентативци Југославије y кошарци 
и светски познати стручњаци и чланови међуна- 
родних форума y кошарци.

Извори

Годишњи извештаји мушке гимназије Краља 
Апександра I

Сачувана оригинална документа из Дома 
Краља Александра I за ученике средњих школа 
(писма Управника, расписи, програм приредби, 
примерци листа ,Домски весник“ и др)

Дипломски рад Радмиле Петровић, студ. пс- 
дагогије Филозофског факултета y Београду 
1982 год: Дом Краља Александра I

Подаци о животу y Дому и питомцима по- 
јсдиних генерација прикупљених за целину, по- 
себно за IV, III и I генерацију 

Усмена сећања питомаца 
Документи о градњи Дома (Архив Југосла- 

вије)
Документи о Главном школском фонду (Ар- 

хив Србије)
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РАЈКО РУВИДИЋ

THE HOME OF KING ALEKSANDARI FOR THE PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS SIXTY
YEARS OF ITS OPENING

RajkoRuvidic

The Home was built through the fundsof the Main Scho-
ol Fund established as early as 1841. The building was desi- 
gned by the architect Vojin Petrovic and the foundation stone 
was laid by King Aleksandar I in 1930.

The Home started functioning in 1933 when 116 pupils 
were enrolled. Each following year a new class was opened up 
so that in the school year 1937/1938 this secondary school was 
complété. Until 1936 lessons were held in the Home and later 
in the new building constructed in its immediate vicinity. The 
Home existed 8 years, until April 1941. The building of the 
Home had to house 320 pupils. The Home was an inde- 
pendent institution and the residents could have been only the 
pupils of the Secondary School of King Aleksandar I. The best 
pupils were the residents selected of intelligence, as well as ac- 
cording to their behavior in the course of their trial stay in the 
Home. The price of the boarding amountcd to about the starting 
salary of a civil servant. Among each 50 residents, who paid this 
price, there were 10 residents who did not pay it (»domski pi- 
tomci«) selected among poor pupils who had top marks. Aside 
this, the Court supported a number of the King’s residents 
(»Kraljevi pitomci«). Ail the residents had to wear uniforms.

TTiere was a strict discipline in the Home and the resi
dents could go to the town only on Sundays, but later the se

niors had this privilege once more in the aftemoon in a we- 
ek.Teaching was carried out by selected, highly qualified pro- 
fessors and the counselors in the Home were mostly selected 
among the professors. Aside classes within regular lessons, le- 
arning in the Home lasted four hours every day. The health, 
physical and bio-psychical development of the residents was 
controlled permanently. The testing of intelligence revealed 
that the half of residents had high or very high coefficient of 
intelligence. Social and sporty life in the Home was very de- 
veloped: many entertainments used to be arranged, so were 
also compétitions in sport. The residents were ail over Yugo- 
slavia nad there were no problems if national allegiance was 
concerned, ail of them were considered Yugoslavs.

The results attained during schooling were considerably 
higher than those in other Belgrade secondary schools. There 
used to be 30-50 excellent pupils in a class and only few had 
to undergo reexamination. The best pupils would get books 
donated by King. The results of schooling in the Home had 
also favorable effects on later éducation. Many university pro
fessors, holders of a doctorale, successful experts and scien- 
tists and several members of the Serbian and Arts derived 
from the Home.
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