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Чи ње ни ца је да чо век те шко пре ва зи ла зи по тре бу 
да фрагментарнo по но во скло пи у це ли ну. Она се ис по-
ља ва као са ма бит по сто ја ња у по ку ша ју да се од го во ри 
на мно га пи та ња или да се про на ђе по ре кло сва ке ми-
сли ко ја нам оку пи ра ум. „Зна мо са мо оно што др жи мо 
у пам ће њу”, за пи сао је Кант у књи зи Ан тро по ло ги ја у 
праг ма тич ном по гле ду, а на ше те жње усме ре не су упра-
во ка на по ру да се про ши ри оквир пам ће ња ко је би нам 
помоглo у скла па њу це ли не и про ши ри ва њу зна ња. Про-
би ја ње окви ра до са да шњег пам ће ња (зна ња) о те ми срп-
ско-фран цу ских кул тур них, по ли тич ких и умет нич ких 
од но са знат но је про ши ри ла проф. др Ди ја на Ме тлић 
сту ди јом Ол га Ке ше ље вић и Марк Бар бе за. Јед на са свим 
(не)обич на срп ско-фран цу ска ве за. Иа ко је окре ну тост 
ми кро на ра ти ви ма не што што је при сут но у мно гим ху-
ма ни стич ким ди сци пли на ма у ХХI ве ку, као оп ште ме-
сто на уч них ин те ре со ва ња, др Ме тлић је овом сту ди јом 
на нај бо љи мо гу ћи на чин ука за ла на зна чај ова кве по-
тре бе и оправ да ла ње ну нео п ход ност у (до ма ћој) исто-
ри о гра фи ји.

Ка ко је и са ма ау тор ка ис та кла – по ла зна раз ми шља ња о овој те ми по че ла су ис пред 
сли ке Бог да на Шу пу та Ка фа на у Па ри зу, у стал ној по став ци Га ле ри је Ма ти це срп ске, у чи-
јем је из да њу ова сту ди ја об ја вље на, и го во ри о уло зи и зна ча ју исто ри чар ке умет но сти и 
глу ми це Ол ге Ке ше ље вић и ње ног су пру га, фран цу ског из да ва ча Мар ка Бар бе заа. Реч је, 
нај пре, о ути ца ју кул тур них, али и ду бо ко лич них од но са из ме ђу по ро ди це Ке ше ље вић-Бар-
бе за и глав них ак те ра ју го сло вен ских и фран цу ских умет нич ких кру го ва из ме ђу 1935. и 1990. 
го ди не. Струк ту ра ове сту ди је са сто ји се од де сет це ли на ко је нас бри жљи во и пре ци зно 
упо зна ју са по ре клом две ју по ро ди ца, дру штве ним, по ли тич ким и умет нич ким при ли ка ма 
у Ју го сла ви ји и Фран цу ској, и као нај ва жни је – са ком плек сном мре жом од но са, по знан ста-
ва и при ја тељ ста ва по ро ди це Ке ше ље вић-Бар бе за са Жа ном Же не ом, Жан-По лом Сар тром, 
Ле ном Ле клерк, Ал бер том Ђа ко ме ти јем, Љу би цом Цу цом Со кић, Пе ђом Ми ло са вље ви ћем, 
Не дељ ком Гво зде но ви ћем, Бог да ном Шу пу том и мно гим дру гим кључ ним лич но сти ма епо хе 
ко је су тра си ра ли сво је ства ра лач ке пу те ве у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. 
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Пр вих пет по гла вља („Тра го ви у вре ме ну”, „По ро ди ца Ке ше ље вић и Ол ги на че жња за 
Па ри зом”, „Че твр та де це ни ја два де се тог ве ка: Пр во пу то ва ње у Па риз”, „Ол га Ке ше ље вић и 
ју го сло вен ски умет нич ки круг три де се тих го ди на” и „Из ме ђу пла вог гра да и Ли о на: Ол га 
Ке ше ље вић, Жан-Пол Сар тр и Марк Бар бе за”) по све ће ни су при чи о Ол ги Ке ше ље вић, ње-
ним лич ним и про фе си о нал ним ин те ре со ва њи ма, ка рак те ру, сно ви ма о Па ри зу, сту ди ја ма 
исто ри је умет но сти, стра сти за глу мом, при ја тељ ству са кру гом срп ских ин ти ми ста и пр вим 
Ол ги ним пор тре ти ма ко је су на чи ни ли срп ски сли ка ри. Ти ме је „по ста ла са став ни део срп-
ске умет нич ке сце не два де се тог ве ка, као мо дел с јед не, и као чу вар кул тур не ба шти не, с 
дру ге стра не.” Цен трал ну уло гу, ко ја ће се ис ти ца ти на не ко ли ко ме ста у овој сту ди ји, за у зи-
ма ла је Цу ца Со кић као нај бли ски ја Ол ги на при ја те љи ца. Не из о ста ван и кљу чан део при че 
је и су срет са Мар ком Бар бе за ом, фар ма це у том из углед не швај цар ске по ро ди це, а по том и 
вла сни ком чу ве не фран цу ске из да вач ке ку ће „L’Ar balè te”, ко ја ће у на ред ним го ди на ма афир-
ми са ти не ка од нај звуч ни јих име на фран цу ске књи жев не сце не. Њи хов од нос по стао је та ко 
ве за свих од но са ко ји ће се у на ред ним де це ни ја ма гра ди ти из ме ђу кру га Ол ги них при ја те ља 
(срп ских ин ти ми ста) и кру га фран цу ских при ја те ља и са рад ни ка Мар ка Бар бе заа, во де ћих 
пред став ни ка ак ту ел не књи жев не и умет нич ке ми сли у Фран цу ској. Чи ње ни ца да је ве ћи 
део сту ди је по све ћен Ол ги Ке ше ље вић има за циљ да ис так не њен (не)по сред ни зна чај и уло-
гу у фран цу ско-срп ским од но си ма и да је озна чи као „спо ну” из ме ђу два „не спо ји ва све та”. 

На ред но по гла вље „Марк Бар бе за: Од фар ма це у та до књи жев ног из да ва ча” по све ће но 
је жи вот ној и по ро дич ној при чи Мар ка Бар бе заа, ње го вим ин те ре со ва њи ма за умет ност и 
из да ва штво и по кре та њу ре ви је L’Ar balè te у ко јој ће би ти об ја вљи ва ни пре во ди и од лом ци 
Ви ли је ма Блеј ка, Каф ке, До сто јев ског, Сар тра, Ка ми ја, Же неа. Бри жљив рад на ре ви ји и по-
ја ча ва ње ње не ви дљи во сти на кон осло бо ђе ња не са мо да ће афир ми са ти фран цу ске ау то ре 
не го ће и ука за ти на но ви та лас аме ри ка но фи ли је у Фран цу ској – на ро чи то ин те ре со ва ње 
иза зва ло је де ве то из да ње са пред го во ром Гер тру де Стајн, са пре во ди ма До ро ти Беј кер, До-
нал да Хен дер со на Клар ка, Ви ли је ма Фок не ра, Ви ли је ма Са ро ја на, Хен ри ја Ми ле ра, То ма са 
Вул фа, Пи те ра Чи ни ја и Хо ра са Ме ко ја. Ау тор ка нам у овом по гла вљу да је бри жљив увид у 
хро но ло шки и идеј ни ток раз во ја Бар бе за о вих по слов них иде ја ве за них за ре ви ју L’Ar balè te, 
ко ја је пре ра сла у углед ну из да вач ку ку ћу, а ко ја је у де це ни ја ма на кон ра та учи ни ла име Бар-
бе за „ува жа ва ним у књи жев ним кру го ви ма и ван те ри то ри ја Фран цу ске”.

По гла вље „Жан Же не: Пре пу сти ти се ду ху зла”, ко је на три де се так стра на го во ри о Же-
неу, мо гло би се у пр ви мах схва ти ти као ди гре си ја ко ја од сту па од при мар них ин те ре со ва ња 
ове сту ди је (ма кар уко ли ко се во ди мо оним на шта сам на слов упу ћу је). Ме ђу тим, оно до-
но си низ рас пле та гу сте мре же ме ђу соб них од но са и при ја тељ ста ва из ме ђу фран цу ских и 
срп ских ства ра ла ца, али упу ћу је и на зна чај ко ји је по ро ди ца Ке ше ље вић-Бар бе за има ла на 
то ко ве фран цу ског кул тур ног жи во та. На ро чи то се ис ти че зна чај њи хо вог при ват ног и про-
фе си о нал ног жи во та са Же не ом, а осо би то уло га Ол ге Ке ше ље вић у пре по зна ва њу та лен та 
и ва жно сти Же не о вог ства ра ла штва.

Же не о ва уло га у њи хо вом при ват ном и про фе си о нал ном жи во ту би ла је из у зет но ве-
ли ка. На ње гов зна чај ука зу је и сле де ће по гла вље „Брач ни пар Бар бе за и њи хо ви са рад ни-
ци: Илу стро ва на из да ња L’Ar balè te-а” ко је до но си при чу у Же не о вом есе ју Ате ље Ал бер та 
Ђа ко ме ти ја, на кон ко јег ће за по че ти са рад ња са бра ћом Ђа ко ме ти. Ал бер то Ђа ко ме ти ра дио 
је илу стра ци је за не ко ли ко из да ња Мар ко ве ре ви је, а ње гов мла ђи брат Ди је го ди зај ни рао 
је тзв. со бу за чи та ње Бар бе за о вих, ко ја пред ста вља јед но од нај ин те ре сант ни јих Ди је го вих 
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ди зај нер ских ре ше ња, из ра ђе но за Ол гин и Мар ков па ри ски са лон ски стан на остр ву Сен Луј. 
Це ли на о са рад ни ци ма по ро ди це Бар бе за упот пу ње на је при чом о „та јан стве ној пе сни ки њи” 
о ко јој се сла бо пи са ло – Ле ни Ле клерк, чи је ће књи ге, об ја вље не у из да њу „L’Ar balè te”-а, за-
вр ши ти у Књи жев ном ле га ту Љу би це Цу це Со кић у На род ној би бли о те ци Ср би је, са по све-
том „Po ur Lju bi ca, dont le nom est si jo li. Léna”.

По след ња два по гла вља („Умет нич ка збир ка Ке ше ље вић-Бар бе за” и „’Жи вот’ збир ке 
Ке ше ље вић-Бар бе за по сле ње ног не стан ка”) са свим ја сно го во ре о ма те ри јал ним тра го ви ма 
и све до чан стви ма ве за ко је су Марк и Ол га гра ди ли са сво јим фран цу ским, а нај пре срп ским 
при ја те љи ма и са рад ни ци ма. Из у зе тан на пор ко ји је ау тор ка на чи ни ла да са ста ви пре глед 
збир ке ко ја је на ста ја ла у кон ти ну и те ту од пре ко пет де це ни ја, ра све тлио је за кљу чак да је 
реч о јед ној од „нај зна чај ни јих збир ки на ци о нал ног сли кар ства два де се тог ве ка ван ма тич не 
те ри то ри је”. По себ ну из у зет ност да је при ча о илу стра ци ја ма Љу би це Со кић за фар ма це ут ску 
ком па ни ју „Жи фре-Бар бе за”, а на ро чи то ње не мод не илу стра ци је и илу стра ци је за ко зме тич-
ке про из во де ове ком па ни је, ко је чи не јед ну спе ци фич ну це ли ну Со кић ки ног ства ра ла штва. 
Као што че сто би ва – оно што јед на ге не ра ци ја де це ни ја ма бри жљи во ства ра, дру га, на жа лост, 
из гу би због број них фак то ра. На из у зет но те шко пи та ње због че га је збир ка на кон Ол ги не 
и Мар ко ве смр ти бес по врат но из гу бље на као јед на ко хе рент на це ли на, ис ти че ау тор ка, „није 
ла ко да ти јед но зна чан од го вор”. Оно што се из во ди као за кљу чак је чи ње ни ца да је она „до каз 
ви ше го ди шњих про фе си о нал них ве за ко је су пре ра сле у трај на, не рас ки ди ва при ја тељ ства”. 
Та ко ђе, ау тор ка ис ти че још јед ну кључ ну ствар – „Сво јом де лат но шћу Ол га и Марк Бар бе за 
су ’бор бом’ за дру ге и њи хо во ства ра ла штво, по ста ли чу ва ри јед ног ва жног сег мен та фран-
цу ске и срп ске кул ту ре, по ку ша ва ју ћи да их за шти те од не ста ја ња.”

Текст је на пи сан у пит кој про зно-на уч ној фор ми, обо јен су ге стив ним и емо тив ним ис ка-
зи ма, што чи та ње ове сту ди је чи ни до дат но уз бу дљи вим и ука зу је на ау тор ки ну из у зет ну 
ве шти ну, еру ди ци ју, али и од лич но по зна ва ње ма те ри је и на уч ну до след ност. Раз ми шља ју ћи 
о срп ско-фран цу ским од но си ма из ван ве ли ких на ра ти ва, ау тор ка уо ча ва ва жну ствар – „Мали 
зна ци у вре ме ну по ста ју упо ри шне тач ке у ко ји ма се пре пли ћу кул ту ре Ср би је и Фран цу-
ске”. „Пре вла да ти за бо рав ства ра ла штвом”, за кљу чу је др Ме тлић, „је дан је од мо гу ћих на-
чи на да се по је ди нац су прот ста ви бе сми слу сва ко дне ви це”, а на пор ко ји је сво јим струч ним 
и при ље жним ис тра жи ва њем уло жи ла у ра све тља ва ње ове при че, ан дри ћев ски ре че но, на-
сто ји да „од ло жи не ми нов ност тра гич ног уде са ко ји нам пре ти, и про ду жи илу зи ју жи во та 
и тра ја ња”. У ово ме ле жи је дан од основ них ква ли те та ове сту ди је. Ау тор ка проф. др Ди ја-
на Ме тлић по ка за ла је да је ис тра жи вач ка по све ће ност „ма лим” при ча ма је дан од во де ћих 
за да та ка но ви је исто ри је умет но сти. Ово је при ча о јед ном жи во ту. О јед ној љу ба ви пре ма 
умет но сти. О јед ној (не)обич ној ве зи и јед ном на по ру да се пре ва зи ђе за бо рав.

Ни ко ла М. Ива но вић
Га ле ри ја Ма ти це срп ске
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