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П Р Е Д Г О В О Р

Радећи на истраживањима о руској емиграцији у Панчеву 
(Руске избеглице у Панчеву 1919-1941, Несиба Палибрк-
Сукић), дошли смо до сазнања да су руски емигранти 

били ангажовани у свим сферама друштвеног, културног и 
јавног живота, не само у Панчеву него у целој Краљевини, 
свуда где су постојале руске колоније. То је сасвим разумљиво 
ако се узме у обзир да је, према расположивим статистичким 
подацима, око 62% руских емиграната приспелих у Краљевину 
СХС било са средњим образовањем, 13% са високим, а само 
3% било је неписмено. Истражујући све области друштвеног 
ангажовања руске емиграције, дошли смо до извора о 
доприносу панчевачких Руса раду Француског клуба, где су 
они били првенствено професори француског језика, држали 
су предавања, а руски уметници су наступали на чајанкама 
у Француском клубу. Секретарица Клуба је у једном периоду 
била Рускиња Кира Сидњенко. Држала је  курсеве француског 
језика, а наступала је и на концертима у Клубу. Госпође Бутакова, 
Масалски и Лидија Минакова такође су предавале француски 
језик. Рускиња Јелена Николајевна Спиридонова у Панчеву 
је основала приватну Француску школу са забавиштем, а 
Француски клуб у Панчеву био је најактивнији у држави у време 
када се у  његовом раду ангажовала наставница француског 
језика Мадлен Јермолајев. 

Ствари и дела, ако се не запишу, тамом
се прекрију и предају гробу заборава,

а записанa  су као животом надахнута.

Иван Буњин
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Истражујући присуство руске емиграције у Француском 
клубу, указала нам се могућност да прикупимо и шире податке 
о раду Клуба, тако да смо сачинили културни летопис и 
формирали базу података која нам је омогућила да хронолошки 
пратимо његов рад. Летопис је обухватио штампу између два 
светска рата која је доносила веома исцрпне податке о клупским 
активностима (Пачевац, Југословенска реч, Народна слога, 
Банатски весник, Банатски радикал, Панчевачка недеља). 
Касније смо имали срећу да у Историјском архиву у Панчеву 
добијемо на увид фонд Француско друштво Панчево што нам 
је омогућило да комплетирамо слику о Клубу, личностима 
и начину рада. Посебно значајним сматрамо Записнике др 
Миховила Томандла са скупштинских заседања Клуба, које смо 
прерађене укључили у нашу књигу, а који говоре о великом 
и  пожртвованом ангажовању Срба на ширењу француске 
културе и француског језика код нас, затим о раду председнице 
Љубице Хаџи Павловић, која се на том месту задржала пуних 
20 година, потпредседнице Миле Хадије и Олге Смедеревац, 
и самог др Миховила Томандла. Исцрпне податке добијамо 
и о посетама значајних гостију из Француске и о њиховом 
доприносу унапређењу културних односа двају народа.

 Посебно захваљујемо грађанима Панчева који су нам и 
сада, као и при ранијим истраживањима, пружили несебичну 
помоћ, својим сећањима и прилозима, својим фотографијама... 
Особиту захвалност дугујемо драгим госпођама: Меланији 
Ћурчин и Љиљани Каначки, које су и саме биле ученице 
Француске школе Јелене Николајевне Спиридонове. Захваљујемо 
и др Ратомиру Ристићу који нам је дао драгоцене сугестије и 
написао рецензију.   
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