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Несиба Палибрк-Сукић

Француски клуб у Панчеву
и Француска школа Јелене Спиридонове

РЕЗИМЕ

На иницијативу и уз материјалну помоћ Друштва 
пријатеља Француске из Београда, у Панчеву је 11. септембра 
1921. године основан Француски клуб, са циљем да шири 
француску културу и француски језик код нас. 

Познато је да су се француски утицаји међу Србима у 
Војводини ширили у XVIII веку преко богатих Срба школованих 
у иностранству (посебно у Бечу), бројних француских 
заробљеника из времена рата Аустрије са Наполеоном, у коме су 
Срби учествовали у аустријским трупама, преко Срба официра 
и самих Француза колонизованих у Банату и Бачкој. Ипак, 
само се у вишем српском друштву осећао утицај француске 
културе и подражавали су се француски манири.

Оснивање француско-српског клуба у Панчеву произашло 
је из снажног пријатељства француског и српског народа, насталог 
у Првом светском рату. Организација Клуба била је истоветна 
организацији других француских клубова у Краљевини (било их 
је око 70). Клуб је имао Скупштину, Управни и Надзорни одбор. 
У Управи су бирани председник, потпредседник, секретар, 
благајник, домаћице Клуба и библиотекар. На месту председнице 
Љубица Хаџи Павловић је остала пуних 20 година, колико је 
Клуб и постојао. Секретари Клуба су се смењивали, али најдуже 
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je на том месту остао др Миховил Томандл, који је ту дужност 
примио 7. фебруара 1928. године, после смрти претходног 
секретара Љубе Миладиновића.

У раду Француског клуба посебно су се истакле, као 
потпредседнице, Мила Хадија и Олга Смедеревац. 

 Године 1931, Alliance Française је у Паризу, за предани 
рад у Француском клубу у Панчеву, одликовала потпредседницу 
Олгу Смедеревац орденом Легије части, и председницу Љубицу 
Хаџи Павловић орденом Француске палме. Главни комитет у 
Паризу одликовао је Љубицу Павловић значком Сверуског 
друштва Црвеног крста, а за хуманитарни рад и помоћ руским 
избеглицама у Панчеву добила је и орден Руског црвеног 
крста. 

Добитник француског одликовања је и Ђорђе Вајферт, 
такође личност из Панчева. Заслужан за унапређење односа 
Југославије и Француске, за подстицање сарадње и ширење 
француске културе, овај мецена у култури, уметности и науци 
је 1926. године одликован француским орденом командира 
Легије части (орден Легије части трећег степена); том приликом 
одликован је и индустријалац Фердинанд Грамберг  орденом 
Легије части четвртог степена. 

Француски клуб у Панчеву редовно је организовао 
чајанке, предавања о француској култури и књижевности, 
посећене концерте и курсеве француског језика. Чајанке, које 
су организоване на исти начин као и у Француском друштву у 
Београду, доносиле су Клубу највише прихода. Клуб је у више 
наврата добио и материјалну помоћ Француске. Године 1932. 
помоћ је износила 1.875 франака, у марту 1936. године 2.000 
фр., у новембру 1936. године 3.500 фр., 1940. године 6.000 
француских франака. Клуб је повремено добијао помоћ од 
Француске фабрике стакла у Панчеву, 1939. године 2.000 динара 
и поново 2.000 динара 1940. године.

Културна сарадња Краљевине Југославије и Француске 
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Републике обогаћена је и обележавањем годишњица значајних 
датума из историје оба народа, свечаним академијама и 
комеморацијама, обележавањем  Француског дана.

На предлог бивших француских ђака који је подржао 
посланик на београдском двору Ремон Брижер (Raymond 
Brugère), година 1938. у целој Краљевини Југославији проглашена 
је за „Француску годину“. За почетак је узет 26. март, у знак 
сећања на дан када је за време Првог светског рата, 1915, у 
Француској обележен Српски дан. Захваљујући Ремону Брижеру 
и сарадњи са друштвима пријатеља Француске, у Београду су 
те године боравиле многе значајне личности из Француске, 
научници и уметници, као и познати писци: Пол Моран (Paul 
Morand ) и Жорж Дијамел (Georges Duhamel).

Културна историја града Панчева нераскидиво је повезана 
с историјом руске емиграције. Руски емигранти између два 
светска рата, настањени у Панчеву, укључени у све сфере 
културног, друштвеног и јавног живота, посебно су били 
ангажовани у раду Француског клуба, држали су предавања 
и курсеве француског језика. Секретарица Клуба је у једном 
периоду била Рускиња Кира Сидњенко. Госпође Бутакова, 
Масалски и Лидија Минакова 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 када се у клупском раду 
ангажовала наставница француског језика Мадлен Јермолајев. 
Многи Руси из Панчевачке руске колоније држали су предавања 
у Клубу, на разне теме, а наступали су и руски уметници. 

  Француски клуб у Панчеву био је је један од најактивнијих 
у држави,  а у граду, како је писала тадашња штампа, „културни и 
интелектуални центар у коме се свако добро осећа“. Захваљујући 
живој активности Клуба, у Панчеву су боравиле многе познате 
личности тог времена, из културног и јавног живота Француске. 
Од француских гостију: Пол Лабе (Paul Labbè), Емил Оман 



134

(Émile Haumant), професор историје на Сорбони, Пол Масе 
(Paul Masset), лектор за француски језик на нашем Универзитету. 
Клуб је посетио француски посланик са особљем посланства, у 
пратњи великог броја чланова Француске колоније из Београда, 
1934. године генерал Лепетит (Lepetit) војни аташе, Алфонс 
Мисе (Alphonse Musset), аташе француског посланства, Тибо 
(Thibaut), помоћник војног аташеа, Барбије (Barbier),, помоћник 
аташеа, Готерен (Gautherin), француски конзул, Жан Бургоен 
(Jean Bourgoin), потпредседник Друштва пријатеља Југославије 
у Паризу и директор листа L` école de Belgrad и Гуви (Gouvie), 
ген. директор. Из Друштва пријатеља Француске дошли 
су: Светислав Петровић, књижевник и генерални секретар 
Друштва пријатеља Француске, Миодраг Ибровац, књижевни 
историчар и професор Београдског универзитета. За почасне 
председнике Клуба тада су изабрани: Едуарад Ерио (Edouard 
Herriot), председник министарског Савета на располагању и 
Пол Емил Нажјар (Paul-Emile Naggiar), министар и посланик 
на нашем Двору, а за почасне чланове: (Maxsime du Bay), тада 
посланик Француске Републике у Венецуели, генерал Лепетит, 
Алфонс Мисе, Барбије, Франсоа Лакот (François Lacote), саветник 
посланства и Жан Бургоен. Заслуге за успешан рад Француског 
клуба у Панчеву припадају председници Љубици Хаџи Павловић, 
Мадлен Јермолајев-Бувије, наставници француског језика, и 
секретару Клуба Миховилу Томандлу.

 Француски клуб у Панчеву је престао са радом почетком 
Другог светског рата, тачније: 6. маја 1941. године. Наредба 
о забрани рада и основама удруживања Француског клуба у 
Панчеву издата је 28. маја, од стране немачког војног заповедника 
у Србији. Према Записнику о попису имовине, који је обављен 
9. јуна 1941. године, покретна имовина Клуба састоји се од 3 
ормана за књиге и библиотеке која садржи 623 књиге. 

Почетком рата са радом су престала и остала француска 
друштва (њих око 70), која су била активна у Краљевини 
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Југославији. Културни односи између Француске и Југославије 
обновљени су тек након Другог светског рата, оснивањем 
Друштва за културну сарадњу Југославија – Француска. 
Оснивачка Скупштина је одржана 19. априла 1946. године, у малој 
дворани Коларчевог универзитета. Скупштини су присуствовали 
многи представници културног и политичког живота нове 
Југославије: Моша Пијаде, потпредседник Президијума Народне 
скупштине ФНРЈ; Едвард Кардељ, потпредседник Савезне владе, 
Станоје Симић, министар иностраних послова, др Александар 
Белић, председник Академије наука, а од Француза: француски 
амбасадор Жан Пајар (Jean Paillard). Скупштину је свечаним 
говором отворио председник Президијума Народне скупштине 
Србије и универзитетски професор др Синиша Станковић, 
после чега је Скупштина усвојила Правилник Друштва за 
културну сарадњу Југославија – Француска. 

У Панчеву никада није обновљен рад Француског 
клуба. 




