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Рецензија рукописа
„ФРАНЦУСКИ КЛУБ У ПАНЧЕВУ“

Несибе Палибрк-Сукић

У свом раду Несиба Палибрк-Сукић се прихватила задатка 
да истражи све изворе и валоризује све податке који сведоче о 
значају Француског клуба у Панчеву између два светска рата, о 
учешћу знаменитих Панчеваца у његовом раду и о повезаности 
угледних руских емиграната, у ствари целе Руске колоније с 
Клубом, што је Панчеву и његовим житељима понудило нов 
културни садржај и прихватање нових манира.

У Уводним напоменама  ауторка даје кратак преглед 
утицаја  Европе, пре свега Беча, a затим Париза, на културни 
живот Срба, најпре оних преко Саве и Дунава, а потом и оних у 
Кнежевини и Краљевини Србији, у 18, 19. и почетком 20. века. 
Тај увод је добар подсетник и припрема за оно чиме се ауторка 
озбиљно у свом раду бави ‒ оснивањем и радом  Француског 
клуба у Панчеву 1921. године. У наредном поглављу, које је 
тако и насловљено, ауторка до детаља описује тај догађај: 
отварање Клуба, чин коме су и француски званичници и 
панчевачки угледници придали толики значај, да су обични 
грађани Панчева могли разумети да се ради о  важном тренутку 
у културном животу града. И били су у праву. Клуб ће пуних 
двадесет година, све до свог затварања по одлуци окупатора 
1941. године, умножавати своје чланство и бити место где ће 
се одржавати бројне манифестације: предавања истакнутих 
гостију из Француске и Београда, изложбе, концерти, бројне 
пригодне свечаности, а све у духу захвалности Француској за 
помоћ српском народу у Првом светском рату и ради јачања 
пријатељских веза. Ауторка наводи  имена бројних Панчеваца 
који се свесрдно на томе ангажују, а посебно истиче несебично 
ангажовање Миховила Томандла, који је и радом и угледом 
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допринео да Клуб заузме значајно место у животу Панчева 
између два рата. Клуб је имао и своју библиотеку, која је на крају, 
поред 600 књига на француском језику, углавном белетристике, 
редовно добијала и познате француске часописе и новине.

Раду Француске библиотеке ауторка је такође посветила 
посебно поглавље.

У раду Клуба учествовали су и бројни руски емигранти, 
посебно у настави француског језика. За руске емигранте у 
Панчеву, који су у Србији  нашли уточиште и прихватили је као 
своју домовину, Француски клуб је такође био центар културног 
живота. Ипак,  највећи допринос културном животу града 
дао је рад Француске школе Јелене Николајевне Спиридонове. 
Сву редовну наставу француског језика, за децу из забавишта, 
основне школе и гимназије држала је сама Спиридонова, а неки 
руски емигранти држали су приватне часове. Спиридонова 
је повремено имала јавне наступе са својим ученицима и  
организовала забаве са уметничким садржајем.

Несиба Палибрк-Сукић у посебном поглављу врло 
детаљно описује веoма богату активност руских емиграната 
у Француском клубу и у културном животу Панчева. Панчево 
се обимом и квалитетом сарадње руске емиграције и осталих 
грађана издвајало од других српских градова, и за то добијало 
бројна признања.

 Све те догађаје у културном животу забележила су 
панчевачка гласила, коментаришући и истичући њихов значај за 
духовни живот града. Треба посебно нагласити да је и француска 
штампа објављивала вести о посетама истакнутих француских 
личности Француском клубу у Панчеву, а ауторка томе посвећује 
посебно поглавље.

У другом делу свога рада Несиба Палибрк-Сукић наводи 
све бројеве панчевачких гласила која су помно бележила шта се 
догађало у културном животу града, посебно све што је везано 
за рад Француског клуба, Француске школе Јелене Николајевне 
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Спиридонове и Руске колоније у Панчеву. То су панчевачки 
демократски недељни лист Панчевац, Народна слога, Банатски 
весник,  Банатски радикал и Панчевачка недеља.

Из Историјског архива у Панчеву ауторка је преузела све 
записнике, као сведочанство о раду Француског клуба.

Несиба Палибрк-Сукић је зналачки обавила један веома 
озбиљан посао – извршила је обимно истраживање и сачинила 
драгоцен документ о периоду тако значајном за културу, боље 
рећи, културни узлет и препород Панчева. Истраживање је 
обавила као библиотекар који сваком написаном слову, сваком 
запису о неком културном догађају, а у овом случају и читавом 
периоду, прилази с љубављу и одговорношћу, тако створајући  
документ, сведочанство о прегалаштву појединаца, али и слику 
читавог града, у периоду на који Панчево и Панчевци могу бити 
поносни. Због тога препоручујемо да овај рукопис обавезно 
буде објављен.

Март 2010. године

Др Ратомир Ристић,
редовни професор

Филозофског факултета у Нишу 




