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Сажетак: У овом ра ду по пр ви пут у на ци о нал ној исто ри о гра фи
ји раз ма тра се лич ност Ол ге Ке ше ље вић Бар бе за, исто ри чар ке 
умет но сти и глу ми це. До шав ши у Па риз 1936. го ди не с на ме ром 
да док то ри ра на сту ди ја ма исто ри је умет но сти, сту пи ла је у 
кон такт с кру гом ју го сло вен ских сли ка ра: Љу би цом Цу цом Со кић, 
Ива ном Та ба ко ви ћем, Бо ром Ба ру хом, Пе тр ом Лу бар дом, итд. То
ком Дру гог свет ског ра та вен ча ла се за Мар ка Бар бе за, мла дог 
ин те лек ту ал ца, осни ва ча из да вач ке ку ће LʼAr balè te, ко ја је, из ме ђу 
оста лих об ја вљи ва ла де ла Жа на Же неа, Ан то не на Ар тоа, Ал бе ра 
Ка ми ја, Ла не Ле клерк, По ла Ели ја ра, ЖанПол Сар тра, Фран ца 
Каф ке, Бо ри са Ви ја на, До сто јев ског, Ви ли је ма Фок не ра. На осно
ву пу бли ко ва не пре пи ске са Же не ом, мно го број них по све та ис пи
са них у књи га ма ко је су би ле у вла сни штву по ро ди це Бар бе за, Ол
ги них пор тре та ко је су на сли ка ли не ки од нај зна чај ни јих срп ских 
сли ка ра XX ве ка, све до чан ста ва на след ни ка њи хо вих по ро ди ца, 
про на ђе них раз глед ни ца и пи са ма упу ће них Не дељ ку Гво зде но ви
ћу (у До ку мен та ци ји Га ле ри је СА НУ), као и дру гих ма те ри јал них 
тра го ва, у овом тек сту го во ри се о уло зи ко ју је Ол га Ке ше ље вић 
има ла на кул тур ној сце ни Фран цу ске, као и спо на ма ко је је оства
ри ла са срп ским умет ни ци ма чи ја су се де ла на ла зи ла у умет нич кој 
збир ци Бар бе за. Исто вре ме но, на осно ву но вих са зна ња о по ро
дич ној за о став шти ни ста вље ној на аук циј ску про да ју 2016. го ди
не у Па ри зу, по ста вља се пи та ње о до ступ но сти до ку мен та ци
је и лич них пре пи ски са до ма ћим умет ни ци ма ко ји би уна пре ди ли 
започето ис тра жи ва ње.

Кључне речи: Ол га Ке ше ље вић Бар бе за, Марк Бар бе за, Жан 
Жене, Љу би ца Цу ца Со кић, Не дељ ко Гво зде но вић, ин ти ми зам, 
писма
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Тра го ви у вре ме ну

Ол га Ке ше ље вић Бар бе за пре ми ну ла је у Па ри зу 21. де цем
бра 2015, у сто дру гој го ди ни. Ње но име по ми ње се у ра
до ви ма Ири не Су бо тић1 о сли кар ки Љу би ци Цу ци Со кић 
(1914–2009), као и у раз го во ри ма ко је је са умет ни цом во дио 
Зо ран Л. Бо жо вић. Бог дан Шу пут (1914–1942) го во ри о њој 
као „Цу ци ној при ја те љи ци” у пи сми ма ко ја 1938. и 1939. из 
Па ри за ша ље бра ту у Но ви Сад, док се Пе ђа Ми ло са вље
вић (1908–1989) се ћа да је ње гов па ри ски „са лон” по вре ме
но по се ћи ва ла Ол га Ке ше ље вић, Ди ле но ва (Cha r les Dul lin)2 
уче ни ца, а ка сни је су пру га из да ва ча Мар ка Бар бе за (Marc 
Bar be zat). Кон ста та ци ја о ње ном при су ству на не ком до га
ђа ју, при че о дру же њи ма ју го сло вен ских умет ни ка у Па ри зу 
у дру гој по ло ви ни три де се тих го ди на, рет ке фо то гра фи је, 
сли ка ни пор тре ти у при ват ним збир ка ма, као и по све те у 
књи га ма, из гле да ју као не до во љан број тра го ва да се ука же 
на зна чај ко ји је ова „не ви дљи ва” да ма има ла за фран цу ску 
и ју го сло вен ску умет нич ку сце ну про шлог ве ка. То ме тре ба 
до да ти и че сту не до ступ ност из во ра по пут стра на из днев
ни ка (уко ли ко је и во ђен) или пи са ма, чи је је сла ње зна чај но 
ре ду ко ва но до кра ја Дру гог свет ског ра та ка да су их за ме ни
ле раз глед ни це и те ле гра ми, по сте пе но по ти сну ти по ја вом 
те ле фо на. 

Рет ке, у жур би ис пи са не не чит ке бе ле шке, по слов не тран
сак ци је, пре го во ри у ко ји ма се ди ску ту ју вред но сти де ла, 
уса мље ни при мер ци из кон тек ста ис трг ну тих пре пи ски ко је 
су бе жи вот но ле жа ле у ар хи ва ма, вра ћа ју у жи вот ма те ри јал 
ко ји је, на по чет ку, из гле дао фраг мен та ран, а ко ји с вре ме
ном до би ја осо бе но зна че ње и кон текст. По сто је раз ли чи
ти мо ти ви ко ји те ра ју ис тра жи ва ча да ре кон стру и ше не чи ји 
жи вот: је дан од нај о чи глед ни јих је на кло ност ко ја, мо жда 
и под све сно, ути че на из бор те ме. Дру ги раз ло зи пре ла зе у 
до мен на уч не стра сти да се од до ступ них коц ки ца са ста ви 
мо за ик ко ји ће би ти пр ва фа за у бу ду ћој бор би про тив за
бо ра ва. Осве тља ва ју ћи ма ле исто ри је ко је су до са да биле 

1 Ви де ти: Су бо тић, И. (2011) Па сте ли Љу би це Цу це Со кић, Кра гу је вац: 
Га ле ри ја РИ МА, стр. 26, 34, 49, као и: Су бо тић, И. Жен ски пор тре ти Љу
би це Цу це Со кић, у: Љу би ца Цу ца Со кић и ње но до ба 1914–2009–2014, 
(ур.), Ло ја ни ца, М. (2015), Бе о град: СА НУ, стр. 95–109.

2 Шарл Ди лен био је сту дент ре ди те ља, глум ца и про ду цен та Жа ка Ко поа 
(Jac qu es Co pe au) и је дан од нај у ти цај ни јих про фе со ра глу ме у Фран цу
ској. Иа ко је Ал бер Ка ми (Al bert Ca mus) го во рио да у Фран цу ској по
сто ји те а тар пре и по сле Ко поа, Ди лен је био ње гов до стој ни след бе ник, 
ко ји је у по зо ри шту Ан то ан (Théâtre An to i ne) у Па ри зу оку пио ма лу гру
пу сту де на та, ме ђу ко ји ма и пи сца Ан то не на Ар тоа (An to nin Ar taud). Рад 
на ста вља ју у Théâtre de l’Ate li er у 18. арон ди сма ну до Дру гог свет ског 
ра та.
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не по зна те сти же се до ин те грал не сли ке од ре ђе не епо хе ко
ја по ста је це ло ви та за хва љу ју ћи дра го це ним и до са да за
по ста вље ним де та љи ма. Јед на од тих при ват них исто ри ја 
при па да Ол ги Ке ше ље вић Бар бе за ко ја је чи ни ла кул тур ну 
спо ну из ме ђу Ср би је и Фран цу ске, иа ко се то на пр ви по глед 
не от кри ва ла ко. 

Јед на глу мач ка епи зо да:  
по ја ва Мар ка Бар бе за и Жа на Же неа

Два де се тих и три де се тих го ди на про шлог ве ка у Па риз до
ла зе мно го број ни срп ски умет ни ци. Не ки од њих су већ ду
же вре ме бо ра ви ли у кул тур ној пре сто ни ци све та (Мар ко 
Че ле бо но вић, Пе тар Лу бар да, Ва са По мо ри шац, Иван Та ба
ко вић, итд.), a на кон 1935. сти жу и Љу би ца Со кић, Бог дан 
Шу пут, Ми ли во је Узе лац, Бо ра Ба рух, Ју ри ца Ри бар. Се ћа
ју ћи се овог вре ме на с но стал ги јом, Со ки ће ва је из два ја ла 
име при ја те љи це Ол ге Ке ше ље вић, ко ја је на кон за вр ше не 
гим на зи је и сту ди ја исто ри је умет но сти, до пу то ва ла у Па
риз 1936. године.3 Има ла је 23 го ди не: иза се бе је оста ви ла 
род но Це ти ње и бе о град ску кал др му од луч но се упу тив ши 
у Фран цу ску на из ра ду док то ра та о Де га о вим (Ed gar De gas) 
скулп ту ра ма.4 Со ки ће ва је би ла мла да умет ни ца ко ја је, по
пут Ол ге, уз ро ди тељ ску по др шку, кре ну ла у цен тар европ
ске кул ту ре ка ко би уна пре ди ла по сто је ћа бе о град ска уче ња. 
У Фран цу ску је до шла у је сен 1936. и упи са ла се на Ака де
ми ју Гранд Шо ми јер (Académie de la Grandе Cha u miè re), по 
ње ним ре чи ма, ве о ма сло бод ну шко лу у ко јој је ви ше ра ди ла 
по мо де лу, не го што је за и ста учи ла.5 

Схва тив ши да ће нај ви ше на пре до ва ти у не по сред ном кон
так ту с ре мекде ли ма сли кар ства, вре ме је про во ди ла у му
зе ји ма, дру же ћи се с Бо ром Ба ру хом и ама те ромсли ка рем, 
Рај ком Ле ви јем.6 У то до ба у по слан ству у Па ри зу био је 
и Пе ђа Ми ло са вље вић, а из Сен Тро пеа су сти гли Алек
са Че ле бо но вић и Ју ри ца Ри бар. Упра во су је њих дво ји ца 
упо зна ли са Ол гом Ке ше ље вић: „Се ћам се вр ло до бро, то 

3 Bo žo vić, Z. L. (2001) Raz go vo ri o umet no sti, Be o grad: Be o po lis, Re mont, 
str. 34.

4 Ову ин фор ма ци ју пру жио ми је Кри стоф Ке ше ље вић (Chri stop he Ke se
lje vic), син Ол ги ног мла ђег бра та Дра га ша, ко ји је од 1940. го ди не та ко
ђе жи вео у Па ри зу. Иа ко ни је био са свим си гу ран шта је би ла кон крет на 
те ма Ол ги не (нео д бра ње не) док тор ске те зе, он се ма гло ви то се ћа, из тет
ки них при ча, да је у пи та њу био Де га и ње гов ва јар ски опус.

5 Bo žo vić, Z. L. нав. де ло, стр. 32.
6 Пре ма ре чи ма про фе сор ке Ири не Су бо тић ко ја је че сто раз го ва ра ла с 

Цу цом Со кић, сли кар ка је о ње му го во ри ла с ве ли ком не жно шћу, жа ле
ћи што је њи хо во при ја тељ ство би ло на сил но пре ки ну то.
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је било по сле под не, око шест са ти, ишла сам у Ку по лу да 
по пи јем ка фу. На је дан пут они ми ма шу. Ма ло ду бље су се
де ли за јед ним сто лом. При ђем им, а и Ол га је с њи ма. Та да 
смо се упо зна ле. То ли ко смо се спри ја те љи ле, да смо и дан
данас ве ли ки при ја те љи.”7 

У то ку 1937. и 1938. го ди не ка да су за јед но жи ве ле на Оте
ју у из најм ље ном ста ну, Со ки ће ва је, осим ча со ва сли ка ња 
и ве чер њег ак та, све сло бод но вре ме про во ди ла са Ол гом: 
„Јед но вре ме Ол га и ја смо то ли ко ишле у би со ко пе, да је то 
би ло стра шно. По два, три пу та днев но иде мо у би о скоп.”8 
По твр де се мо гу на ћи на са чу ва ним фо то гра фи ја ма из ал бу
ма по ро ди це Га та ло вић (на след ни ци Со ки ће ве), где су Ол га 
и Цу ца ви ђе не док жур но про ла зе па ри ским ули ца ма, а ре
ле вант на об ја шње ња по ну ђе на су ка ко у раз го во ри ма са сли
кар ком, та ко и у ау то би о граф ским за пи си ма глум ца и Ол
ги ног при ја те ља, Жа ка Фран соа (Jac qu es François)9. Упр кос 
чи ње ни ци да је у Фран цу ску до шла због док то ра та, Ол га се 
опре де ли ла за уз бу дљи ви ји жи вот ко ји ће је трај но одво ји ти 
од ди сер та ци је и од ве сти пут те а тра и глу ме, ко ју је све до 
про ле ћа 1943. учи ла у ате љеу Шар ла Ди ле на, а за тим уса вр
ша ва ла код Реј мо на Ру лоа (Raymond Ro u le au). На гли раз вој 
сцен ских умет но сти у то ку тре ће и че твр те де це ни је, учи
нио је све тла по зор ни це ма гич ним за мно го број не де вој ке 
ко је су при сти за ле у Па риз. Ди ве ћи се фа тал ним глу ми ца
ма ве ли ког екра на и Ол га Ке ше ље вић је ма шта ла да јед ног 
да на за и гра у не ком од филм ских или по зо ри шних оства
ре ња.10 „Она се ја ко ин те ре со ва ла за глу му и би ла у шко ли 
Шар ла Ди ле на (...) Ол га је има ла ве ли ки круг при ја те ља из 
те шко ле, а и ја сам се он да с њи ма дру жи ла, јер Ол га и 

7 Bo žo vić, Z. L. нав. де ло, стр. 35.
8 Исто.
9 Жак Фран соа био је ко ме ди о граф ко ји је у то ку Дру гог свет ског у сту ди

ју Реј мо на Ру лоа упо знао Ол гу. Јед но по гла вље ње го ве ау то би о гра фи је 
по све ће но је се ћа њи ма на њу и по знан ство с мла ди ћем из Ли о на ко ји ће 
по ста ти Ол гин су пруг. Ви де ти: François, J. (1999) Rap pels, Pa ris: Jʼai Lu, 
рр. 23–24, 31–32.

10 Ово ме сто јој је на кон осло бо ђе ња Фран цу ске „пре у зе ла” нео до љи ва 
Ма ри ја Ка за рес (María Ca sarès) ко ја је 1945. до би ла уло гу у култ ном 
фил му Мар се ла Кар неа (Mar cel Carné) Де ца ра ја (Les en fants du pa ra dis), 
а за тим 1950. го ди не у Кок то о вом (Jean Coc te au) Ор фе ју (Orphée). Ду бо
ког гла са и за во дљи ве ле по те, Ка за ре со ва је би ла Са ра Бер нар свог вре
ме на, тра гич на Фе дра и Ле ди Маг бет, она је игра ла све од Кор не ја (Cor
ne il le) до Кло де ла (Cla u del). На да ле ко чу ве на би ла је ње на ин тим на ве за 
с Ка ми јем ко ја је за по че ла на дан са ве знич ког ис кр ца ва ња у Нор ман ди ју 
и тра ја ла до тра гич не пи шче ве смр ти. Стра сна љу бав на при ча по твр
ђе на је и ни зом раз ме ње них пи са ма из ме ђу 1944. и 1959. го ди не. Ви де
ти да ље: Ca mus, A. and Ca sarès, M. (2017) Cor re spon dan ce (1944–1959),  
Pa ris: Gal li mard.
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ја смо стано ва ле за јед но.”11 Про во де ћи да не у кру гу ју го
сло вен ских умет ни ка у Па ри зу, с јед не стра не, и с бу ду ћим 
зна чај ним фран цу ским глум ци ма, с дру ге, она је оства ри ва
ла спо не из ме ђу два раз ли чи та кул тур на ми љеа, из ме ђу два 
„не спо ји ва” све та. У ор га ни за ци ји тих ве чер њих су сре та 
по себ но ме сто при па да ло је Пе ђи Ми ло са вље ви ћу у чи јем 
су ста ну „је дан пут ме сеч но, су бо том, при ре ђи ва не ве ли ке 
пар ти је из не на ђе ња... Стал ни го сти су би ли Едвиж Фе јер и 
њен су пруг, Ми шел Мор ган, Фран со аз Ро зе и дру ге лич но
сти из све та по зо ри шта и фил ма, као и сли ка ри Ми ли во је 
Узе лац и Бог дан Шу пут, по вре ме но и Цу ца Со кић и Ол га 
Ке ше ље вић....”12

Је ди на пра ва при ли ка да за и гра у по зо ри шту пру жи ла јој се 
де цем бра 1943. го ди не, у вре ме не мач ке оку па ци је Фран цу
ске, ка да је Ол га пре но си ла пи сма, нео бја вље не ру ко пи се, 
драм ске ко ма де и но ве ле из сло бод не у оку пи ра ну зо ну.13 
Пре ма на во ди ма Жа ка Фран соа, нај ве ћи део по ште слао је 
Ре не Та вер ни је (René Ta ver ni er) из Ли о на, отац бу ду ћег ис
так ну тог ре ди те ља Бер тра на Та вер ни јеа (Ber trand Ta ver ni
er). На чин на ко ји се из ко ре на про ме ни ло по на ша ње не рет
ко пла хо ви те Ол ге, сре ди ном 1943, на го ве сти ло је да ће на 
сце ну сту пи ти му шка рац ко ји ће јој про ме ни ти жи вот.14 У 
пи та њу је био Марк Бар бе за (1913–1999), син вла сни ка фар
ма це ут ске ком па ни је Жи фреБар бе за (Gi frerBar be zat) из 
Де си на, ме ста шца не да ле ко од Ли о на, за љу бље ник у књи
жев ност и осни вач из да вач ке ку ће Лар ба лет (L’Ar balè te).15 

11 Bo žo vić, Z. L. нав. де ло, стр. 35.
12 Ада мо вић, Д. (21. април 1974) Страст да ша рам, По ли ти ка.
13 François, J. нав. де ло, стр. 31. Пре ма ре чи ма Кри сто фа Ке ше ље ви ћа, Ол

га ни ка да ни је би ла чла ни ца По кре та от по ра, али је по зна ва ла мно го
број не ин те лек ту ал це ко ји су ак тив но уче ство ва ли у бор би про тив оку
па то ра. Она је по чет ком 1944. по че ла да жи ви на ре ла ци ји Па риз – Ли он, 
та ко да се че сто кре та ла из ме ђу оку пи ра не и сло бод не зо не. Ово је био 
раз лог ње ног „стал ног” ан га жма на у пре но ше њу пи са ма и ру ко пи са. 

14 Исто, стр. 32. Тре ба ис та ћи да је пе ри од из ме ђу 1937. го ди не, ка да је 
од ср ча ног уда ра из не на да пре ми нуо Ол гин отац, ин же њер Јо ван Ке ше
ље вић, и лет њих ме се ци 1943. ка да је упо зна ла бу ду ћег су пру га Мар ка 
Бар бе за, за Ол гу био из у зет но те жак. Пр вих го ди на у Па ри зу (до ав гу ста 
1939) нај ве ћу по др шку јој је пру жа ла Цу ца Со кић, ме ђу тим с по врат
ком ве ћи не срп ских умет ни ка у до мо ви ну, она је оста ла са ма и жи ве ла 
је ве о ма ок суд но по из најм ље ним со ба ма или је чак пре спа вљи ва ла у 
ста но ви ма ко ле га из глу мач ке шко ле. Ол га се овог не при јат ног вре ме на 
на кнад но рет ко се ћа ла, али је бра тан цу Кри сто фу при зна ла да је упра во 
због ве ли ке уса мље но сти има ла ја ку же љу да по ро ди цу (се стру Ве ру и 
бра та Дра га ша) што пре пре се ли у Па риз. 

15 По кре ну т ма ја 1940, ча со пис Лар ба лет је био за ми шљен као књи жев
на ре ви ја. Имао је три на ест бро је ва и из ла зио је до 1948. го ди не. Већ 
1941. по чи ње и де лат ност из да вач ке ку ће Лар ба лет ко ја је штам па ла 
не ке од нај зна чај ни јих фран цу ских пи са ца XX ве ка, пре ма осе тљи вом 
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У је сен 1943, Ол га Ке ше ље вић, та да Мар ко ва ве ре ни ца, по
сла ла му је из Па ри за у Ли он пи смо с пре пи сом кон тро верз
не пе сме Осу ђе ник на смрт (Le Com ndamné à mort) Жа на 
Же неа, ко ју је њој усту пио ко ле га Фран соа, пре по ру чу ју ћи 
Мар ко вој па жњи ово, до та да, не по зна то име фран цу ске 
књи жев но сти. Де цем бра исте го ди не за по че ле су про бе на 
по став ци дра ме ЖанПол Сар тра Иза за тво ре них вра та 
(Hu is Clos). Бар бе за је спре мао но ви број ре ви је Лар ба лет 
с по гла вљем из Же не о ве Бо ро ди це од цве ћа, Сар тро вом по
ме ну том јед но чин ком ко ја је та да но си ла на слов Les Au tres, 
пи сми ма По ла Кло де ла, и пре во дом За пи са из под зе мља До
сто јев ског16. Би ла је по треб на не у стра ши вост да се иле гал но 
по кре не и штам па ча со пис у вре ме оку па ци је у Фран цу ској 
у ко јој су вла да ли стро ги не мач ки за ко ни о цен зу ри. Бар бе за 
је, ме ђу тим, имао ви зи ју, а ње го ве пу бли ка ци је пред ста вља
ле су „зрак све тло сти” у те шким рат ним вре ме ни ма. Због 
сво је де лат но сти био је стал но на оку Не ма ца, што је не из
бе жно во ди ло до про ве ра, ка ко од стра не фран цу ске по ли
ци је, та ко и Ге ста поа. Ни Ол га, на жа лост, ни је мо гла оста ти 
по ште ђе на не при јат но сти.

У Сар тро вом ег зи стен ци ја ли стич ком ко ма ду тре ба ло је да 
за и гра ју Ке ше ље ви ће ва као Инес, Ол га Ко за ки је вич (Ol ga 
Ko za ki e wicz) као Есте ла, док се у уло зи Гар се на на шао Ка
ми. Да нас је не мо гу ће ре кон стру и са ти с ко ли ким је ен ту зи
ја змом Ол га Бар бе за (20. де цем бра 1943. уда ла се за Мар ка) 
до че ка ла при ли ку да се опро ба на по зо ри шној сце ни. Из ве
сно је да је озбиљ но при сту пи ла при пре ми пред ста ве, ула
жу ћи знат ну енер ги ју у пси хо ло шку раз ра ду по ве ре не уло ге. 
Про бе су тра ја ле то ком зим ским ме се ци, али су из не на да 
пре ки ну те 10. фе бру а ра 1944. ка да је Ге ста по на за ба ви ко
ју је ор га ни зо вао је дан од чел ни ка По кре та от по ра спро вео 
ра ци ју и при вео ве ћи ну при сут них. Ме ђу њи ма би ла је и 

уку су ње ног осни ва ча. Бар бе за је из у зет но це нио ино ва ци ју у пи са ној 
ре чи, ње го ва на кло ност би ла је окре ну та аван гард ној ми сли, те не чу ди 
што је већ од са мог по чет ка бри жљи во би рао књи жев ни ке ко је ће про
мо ви са ти и по др жа ва ти: Же неа (Jean Ge net), Ара го на (Ara gon), Ели ја ра 
(Elu ard), Ан ри ја Ми шоа (Hen ri Mic ha ux), Лор ку (Lor ca), Ка ми ја, Сар тра 
(Sar tre), Рем боа (Rim baud), Ар тоа, Бо ри са Ви ја на (Bo ris Vian). У вре ме 
Дру гог свет ског ра та у ре ви ји су пу бли ко ва ни од лом ци из де ла Фран
ца Каф ке, Хе мин гве ја, До сто јев ског, док је де ве ти број, с пред го во ром 
Си мон де Бо во ар, био тзв. аме рич ки те мат по све ћен, из ме ђу оста лих, 
пи сци ма Фок не ру и Хе мин гве ју. Из да вач ка ку ћа Га ли мар је 1997. го
ди не ком плет но пре у зе ла из да ва штво Лар ба ле та. Бар бе за ни је имао 
на след ни ке, а по след ње го ди не жи во та про вео је не по кре тан бо лу ју ћи 
од Пар кин со но вог син дро ма. Уго вор с Га ли ма ром са ста вљен је пре ма 
Мар ко вој же љи. 

16 Bar be zat, M. „Com ment Je su is de ve nu lʼédi te ur de Jean Ge net”, in: Let tres 
à Ol ga et Marc Bar be zat, Ge net, J. (1988), Déci nes: LʼAr balè te, р. 242.
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Ол га, ко ја ће на ред них не ко ли ко не де ља про ве сти у за тво ру, 
где су исти, ску че ни про стор, пре ма ње ним се ћа њи ма, де
ли ли ан га жо ва ни и не срећ ни, ин те лек ту ал ци, про сти тут ке 
и по лу свет.17 О овим до га ђа ји ма, кра јем фе бру а ра, Же не пи
ше Мар ку: „Оба ве штен сам о стра шном Ол ги ном хап ше њу 
и жао ми је што сам јој слао окрут на пи сма. Ужа сно је не 
прет по ста ви ти да и дру ги па те, да про ла зе кроз опа сне си ту
а ци је. Пи ши ми де таљ ни је (...) или ћу јој ја пи са ти. Пре не си 
јој мо је са о се ћа ње.”18 У пи сму од 3. мар та он се рас пи ту је 
за њен по ло жај, да би већ 5. мар та из ра зио за до вољ ство што 
је Ол га пу ште на на сло бо ду.19 Тре ба има ти у ви ду да Сар тр 
ни је же лео да че ка. Упр кос Ка ми је вом ин си сти ра њу да на
ста ви с глу ми цом с ко јом су про бе по че ле, слу чај је хтео да 
Ол гу Ке ше ље вић ни ка да не ви ди па ри ска пу бли ка. Пре ми је
ра је одр жа на у дру гој по ста ви, под не мач ком оку па ци јом у 
Копоо вом Théâtre du Vi e uxCo lom bi er, ма ја 1944. 

Бар бе за ће те го ди не по ста ти екс лу зив ни из да вач Жа на Же
неа, кон тро верз ног пи сца ко ји је пр ви део свог жи во та про
вео по за тво ри ма (ода кле и ко нач но из ла зи за ла га њем Жа на 
Кок тоа), где су и на ста ла ње го ва де ла Тај не пе сме (1945), Чу
до ру же (1946), Бо го ро ди ца од цве ћа (1948) и Пе сме (1948). 
У Днев ни ку ло по ва ко ји је 1948. у Же не ви иле гал но об ја
вио Ал бер Ски ра (Al bert Ski ra), Же не пре при ча ва низ жи
во пи сних епи зо да по за тво ри ма од Бе о гра да до Су ша ка као 
по след ње ста ни це пре ита ли јан ске гра ни це. У За то че ни ку 
љу ба ви (1986) опи су је пу то ва ње кроз Ју го сла ви ју 1936/37. 
го ди не, где у Ужич кој По же ги про во ди ме сец да на у кућ ном 
при тво ру (због по се до ва ња фал си фи ко ва них лич них ис пра
ва), се ћа ју ћи се ром ских на се ља и за но сних цр них де во ја ка. 
Пре ма Ол ги ном све до чан ству Же не о вом би о гра фу Ед мун ду 
Вај ту (Ed mund Whi te), пи сац та да учи срп ске на род не пе сме 
ко је ће јој ка сни је пе ва ти20. Од нос с по ро ди цом Бар бе за имао 
је успо не и па до ве због Же не о ве пре ке на ра ви и не пред ви
ди вог по на ша ња ко је је до во ди ло до ком плет ног пре ки да у 

17 Ва жно уо чи ти па ра ле лу из ме ђу суд би на ко је су у Па ри зу и Бе о гра ду 
де ли ле Ке ше ље ви ће ва и Со ки ће ва. На и ме, но вем бра 1941, због ано ним
не до ја ве ко ја је би ла у ве зи с ње ним бо рав ком у Фран цу ској и ко ле гом 
Ива ном Ра ји ном, Со ки ће ва је нео сно ва но при ве де на у за твор на Оби ли
ће вом вен цу где је оста ла два де се так да на. Стра шна се ћа ња на те да не, 
ис пи ти ва ња по ли ци је, за гу шљи ве ман сард не со би це с ма лим про зо ри ма 
у ко ји ма се ти ска ло мно штво за тво ре ни ка, Со ки ће ва је ка сни је рет ко 
ево ци ра ла и не ра до о њи ма го во ри ла. Ви де ти: Bo žo vić, Z. L. нав. де ло, 
стр. 51–53.

18 Ge net, J. нав. де ло, стр. 63.
19 Исто, стр. 69.
20 Whi te, Е. (1993) Ge net. A Bi o graphy, New York: Al fred A. Knopf, р. 114.
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ко му ни ка ци ји,21 пре стан ка пи са ња или за бра на да Лар ба лет 
да ље об ја вљу је ње го ве књи ге. Си ту а ци ја се сми ри ва ла за
хва љу ју ћи Бар бе за о вом раз у ме ва њу и то ле ран ци ји, та ко да 
је у дру гој по ло ви ни XX ве ка он штам пао драм ске ко ма
де (Црн ци, 1958; Па ра ва ни, 1961; Слу шки ње, 1963) и ре и
зда вао де ла у ко ји ма су се, на кон Же не о вих ин тер вен ци ја 
појављива ле до пу не и ко рек ци је. 

Ме ђу об ја вље ним књи га ма из пе де се тих по себ но ме сто 
при па да дра ми Бал кон (1956) ко ја из ла зи у рет ком, би бли
о фил ском из да њу с два на ест ори ги нал них ли то гра фи ја Ал
бер та Ђа ко ме ти ја (Al ber to Gi a co met ti). Искре но при ја тељ
ство из ме ђу Ђа ко ме ти ја и Же неа да ти ра из 1954. године. 
Же не је не ко ли ко пу та по зи рао Ђа ко ме ти ју у ње го вом ма
ле ном, пре тр па ном ате љеу на Мон пар на су. Лар ба лет 1958. 
го ди не об ја вљу је Же не о ву књи жи цу Ате ље Ал бер та Ђа ко
ме ти ја на не пу них че тр де сет и пет стра на ко ја му је зна
чи ла ви ше од би ло ког дру гог тек ста на пи са ног о ње му. Од 
та да је Ђа ко ме ти по стао са рад ник Мар ка Бар бе за ра де ћи 
илу стра ци је за по је ди на из да ња. Ме ђу њи ма се из два ја
ју илу стра ци је за збир ку по е зи је Успа ва на ја бу ка (Pom me 
en dor mie) Ле не Ле клерк (Le na Lec lercq), чи ја су де ла би ла 
пра ће на ви зу ел ним при ло зи ма Ан дре Ма со на (An dré Mas
son), Ху а на Ми роа (Juan Mi ro), Мак са Ерн ста (Max Ernst) 
и Бал ту са (Balt hus). Сви по ме ну ти слу ча је ви по ка зу ју да је 
Ол га Ке ше ље вић Бар бе за, у то ку и по сле Дру гог свет ског 
ра та, би ла у епи цен тру кул тур них де ша ва ња у Фран цу ској 
за хва љу ју ћи из да вач кој де лат но сти свог су пру га. Ко ли ка је 
би ла ње на уло га у овом по слу, по твр ђу је и чи ње ни ца да ју је 
Марк, као нај бли жу са рад ни цу, кон сул то вао у из бо ру и при
пре ма ма де ла. Не мо гу ће је по бро ја ти све по све те у књи га ма 
ко је су по ро ди ци Бар бе за по кла ња ли ис так ну ти фран цу ски 
ин те лек ту ал ци. На аук ци ји у Па ри зу ју на 2016. го ди не22, на 
ко јој су се по ја ви ли рет ки, вред ни при мер ци књи га из њи хо
ве би бли о те ке, мо гу се, из ме ђу оста лог на ћи по све те: Си мон 
де Бо во ар (Је ди ној же ни ко ју сам во ле ла с љу ба вљу. Ол ги 
Ке ше ље вић. За жи вот. 13. но вем бар 1963); Жа на Кок тоа 

21 Ду жи пре кид из ме ђу 1949. и 1955. го ди не на стао је у Па ри зу при ли ком 
за јед нич ког су сре та Мар ка, Ол ге и Же неа на чи је је ин си сти ра ње она 
до шла. При ста ла је да до ђе у ре сто ран на ве че ру под усло вом да се у 
ње ном при су ству не го во ри о из да ва штву. Же не, ме ђу тим, ни је из др жао, 
те је на кон јед не Ол ги не опа ске усле ди ла ње го ва бур на ре ак ци ја због ко
је су Бар бе за о ви иза шли из ре сто ра на без по здра ва. По сле овог до га ђа ја 
Же не о ва де ла је до 1955. об ја вљи ва ла из да вач ка ку ћа Га ли мар. Ви де ти: 
Bar be zat М. нав. де ло, стр. 248.

22 Са др жај ком плет не аук ци је с де таљ ним при ка зом пред ме та, про це ње
ном и по стиг ну том це ном, мо же се на ћи на сај ту: http://www.ba ron ri
beyre .co m/html/in dex.js p?id =28184&np =1&ln g=fr &np p=50&or dre=2&af
f=1&r=
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(Ол ги ко ју во лим. Жан); Же неа на фо то мон та жи с Вајд ма
но вим23 пор тре том (Ол ги Ке ше ље вић у знак се ћа ња на на
ша за јед нич ка се ћа ња, на ша при ја тељ ства, на ше љу ба ви, 
све ча но ну дим сли ку кр ва вог ар хан ђе ла у око ви ма по ли ци
је. Нов. 1944); Сар тра (Мар ку Бар бе за, у знак по што ва ња 
и при ја тељ ства); Мак са Жа ко ба (Ол ги Ке ше ље вић, по ча
ство ван сам што се ова зве зда ре флек ту је у мом огле да лу, 
1949); или све до чан ство у пи сму Га сто на Ба шла ра (Ga ston 
Bac he lard) по сла то Мар ку (По сла ли сте ми див ну књи гу. (...) 
То ли ко сам ра до стан што гле дам стра не са Ђа ко ме ти јем. 
Сре ћа што по сто је издавачи ко ји пре по зна ју до сто јан ство 
по е зи је. Хва ла Вам).24

Же не и Бар бе за су од 1943. до 1986, уз од ре ђе не пре ки де, 
раз ме њи ва ли пи сма, а овај дра го це ни из вор по да та ка о то ку, 
раз во ју и пре стан ку ко му ни ка ци је услед Же не о вог по ли тич
ког ак ти ви зма и смр ти 1986, Лар ба лет је об ја вио 1988. го
ди не. Пу бли ко ва на су сва пи сма ко ја је Же не слао по ро ди ци 
на њи хо ве па ри ске и ли он ске адре се (1943–1949; 1955–1963; 
1986), по не кад их адре си ра ју ћи на Ол ги но име (ја ну ар и фе
бру ар 1944), по твр ђу ју ћи по ве ре ње у њу. У књи гу су укљу
че не и рет ке фо то гра фи је Же неа и Ол ге (за тр пе за риј ским 
сто лом у вр ту у Де си ну, на ули ца ма Ли о на и Па ри за где се 
Ол га сме ши у ка ме ру или се на ла зи у чвр стом Же не о вом 
за гр ља ју), као и мно го број на гра фич ка ре ше ња на слов них 
стра на Же не о вих књи га. Тон по ме ну тих пи са ма нај че шће 
је фу ри о зан, вр ло рет ко су у пи та њу из ли ви до брог рас по
ло же ња или са о се ћа ња (пи смо од 15. ја ну а ра 1946, ка да је 
пре ми нуо Мар ков отац ПолЛуј Бар бе за). Же не из ра жа ва 
не за до вољ ство због ло ших усло ва у ко ји ма жи ви, кон стант
ног осе ћа ја гла ди, не го ду је про тив из да ва ча ко ји не схва та ју 
ко ли ко је за пи сца му чан не до ста так ду ва на, итд. Он, ме ђу
тим, ни ка да не про пу шта да пи та за Ол ги но здра вље, да је 
по здра ви и по ша ље јој за гр ља је. 

Пре ма Мар ко вим ре чи ма, Же не и Ол га су има ли бу ран од
нос. Че сто је до ла зио у Де син (из ме ђу 1944. и 1948, као и 
1956. и 1963. године) ка ко би им по ка зао од лом ке из сво
јих но вих де ла. Ле та 1956. у по се ти по ро ди ци Бар бе за би ла 
је и Цу ца Со кић, и том при ли ком Же не је чи тао де ло ве из 

23 Еу ген Вајд ман био је не мач ки се риј ски уби ца ко ји је ги љо ти ни ран ју
на 1939.  у Фран цу ској. Би ло је ово по след ње јав но ги љо ти ни ра ње у 
Паризу.

24 Ол га Бар бе за је 2000. го ди не по кло ни ла Фа кул те ту ли ков них умет но
сти у Бе о гра ду 385 мо но граф ских пу бли ка ци ја и 106 ка та ло га. Овај ле
гат се да нас не на ла зи на јед ном ме сту већ је ин кор по ри ран у цео фонд 
библио те ке. 
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кома да Црнци.25 Из у зет но ком плек сну ве зу, из ме ђу љу ба ви и 
мр жње, мо жда је нај бо ље де фи ни сао сâм Же не ка да је Ол ги 
при знао: „Ви сте је ди на же на с ко јом бих се мо гао оже ни ти, 
за то што би смо се пре пи ра ли. (...) Али Ви се ни ка да не би сте 
уда ли за ме не јер ме сма тра те не при влач ним.”26 Мно го број
ни де та љи ко ји упу ћу ју на ве за ност Же неа за по ро ди цу Бар
бе за мо гу се про на ћи у об ја вље ним пи сми ма. Ве ћи на њих 
оста ће не по зна та ши рој јав но сти јер ак те ри ове при че ви ше 
ни су ме ђу жи ви ма.

Ол га Ка ље ше вић Бар бе за и  
срп ска умет ност XX ве ка

У умет нич кој збир ци по ро ди це Бар бе за на ла зио се зна ча
јан број де ла срп ског сли кар ства XX ве ка на осно ву ко јих 
се мо гу ана ли зи ра ти ве зе ус по ста вље не са од ре ђе ним ау
то ри ма, као и укус ко ји су не го ва ли. У пи та њу су ра до ви 
Бо ре Ба ру ха из три де се тих го ди на, а за тим и Љу би це Цу це 
Со кић, Пе тра Лу бар де, Ива на Та ба ко ви ћа и Не дељ ка Гво
зде но ви ћа, нај че шће из њи хо вих зре лих по сле рат них фа за, 
што не ми нов но упу ћу је на Ол ги ну и Мар ко ву на кло ност ка 
мо дер ни стич ком из ра зу у умет но сти. Ин те ре сант но је да се 
у вла сни штву Бар бе за о вих на ла зи ла и Лу бар ди на ком по зи
ци ја Фан та стич на звер ко ја је мар та 2017. у бе о град ској га
ле ри ји Еу ро са лон на Ан дри ће вом вен цу пр ви пут при ка за на 
јав но сти на кон 64 го ди не. На ста ло у Бе о гра ду по чет ком ше
сте де це ни је ово Лу бар ди но де ло је, за јед но са још два де сет 
и че ти ри ње го ве сли ке, с ве ли ким успе хом пред ста вља ло Ју
го сла ви ју на Дру гом би је на лу у Сао Па о лу 1953. го ди не, где 
је и на гра ђе но. Сли ка је том при ли ком про да та и де сет го ди
на на ла зи ла се у Бра зи лу, да би је ка сни је ку пио Марк Бар
бе за у чи јем је вла сни штву би ла до ње го ве смр ти 1999. го
ди не, ка да је Ол га про да ла ко лек ци о на ру с на ших про сто ра 
ко ји жи ви у Па ри зу. Ком по зи ци ја је под на зи вом Ри бе би ла 
ре про ду ко ва на у књи га ма Са вре ме но ју го сло вен ско сли кар
ство (Бе о град, 1957) Ота Би ха љи Ме ри на, као и код Ла за ра 
Три фу но ви ћа у сту ди ји Пе тар Лу бар да (еди ци ја Сли ка ри и 
ва ја ри, Бе о град: Про све та, 1964) с на по ме ном да се на ла зи 
у при ват ном вла сни штву у Ли о ну (Фран цу ска). Ко нач но, на 
осно ву цр нобе ле фо то гра фи је Фан та стич не зве ри ко ја се 
чу ва у Лу бар ди ној ар хи ви Ку ће ле га та у Бе о гра ду а на чи јој 

25 Bar be zat, M. нав. де ло, стр. 260. У пи сму од 6. де цем бра 1961. Же не 
на во ди да се Црн ци из во де у Бе о гра ду и пи та се ода кле по ти чу „цр ни” 
глум ци ко ји зна ју да го во ре срп ски. Ви де ти: Ge net G. нав. де ло, стр. 222.

26 Bar be zat M. нав. де ло, стр. 259. Марк Бар бе за при ме ћу је да је Же не 
био оп те ре ћен сво јим фи зич ким из гле дом. Зна се, из ме ђу оста лог, да 
је ње го ва ро бу сна фи зи о но ми ја и ће ла ва гла ва би ла из у зет но при влач на 
Ђакоме ти ју, ко ји је и из ових раз ло га же лео да га пор тре ти ше.
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по ле ђи ни пи ше „вла сни штво Бар бе зат, Ли он”, ко лек ци о на
ри Ду шан Кле пић и Вла ди мир Кр сто но шић за по че ли су по
тра гу за сли ком ко ју су и ко нач но от ку пи ли 2017. го ди не и 
вра ти ли је у Бе о град.27 

Пре ко три де сет цр те жа и сли ка у тех ни ка ма олов ке на па
пи ру, аква ре ла, гва ша, уља на плат ну и па сте ла на па пи ру у 
Збир ци Бар бе за при па да ло је раз ли чи тим ства ра лач ким пе
ри о ди ма Љу би це Со кић, ме ђу ко ји ма се ис ти чу оства ре ња 
из ње не пост ку би стич ке фа зе ка сних пе де се тих, као и ре ла
тив не и ге не ра ли зо ва не ап страк ци је сед ме и осме де це ни је 
про шлог ве ка. Пре ма све до чан ству др Ми о ми ра Га та ло ви ћа, 
сли кар ки ног уну ка, Цу ца Со кић је ре дов но, то ком ше зде се
тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, пу то ва ла у Де син 
и Ли он, као и у Швај цар ску где је жи ве ла мај ка Мар ка Бар
бе за. Та да на ста ју цр те жи Де си на, Же нев ског је зе ра и швај
цар ских кра јо ли ка, да нас у по се ду по ро ди це Га та ло вић, као 
и Му зе ја са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду. Исто вре ме но, 
Со ки ће ва је не рет ко пу то ва ла на југ Фран цу ске са Ол гом и 
Мар ком, где су про во ди ли ле та (1952. за јед но су у Се за но
вом ате љеу у ЕксанПро ван су). Га ле ри ја Ри ма из Кра гу јев
ца по се ду је и дра го це не пеј за же Ра ма ту е ла (Ra ma tu el le) на
ста ле из ме ђу 1971. и 1975. го ди не у тех ни ци па сте ла. Ви ше 
не го што пред ста вља ју вер не при ка зе кон крет ног ме ста, они 
су до каз о Цу ци ним фран цу ским пу то ва њи ма, као и кон ти
ну и ра ном при ја тељ ству с по ро ди цом Бар бе за. Мно го број не 
до ку мен тар не фо то гра фи је Мар ка, Ол ге и Цу це Со кић у ате
љеу или днев ном са ло ну ње ног ста на у Бе о гра ду упу ћу ју 
на чи ње ни цу да је, за хва љу ју ћи срп ској умет ни ци, Ол га Ке
ше ље вић одр жа ва ла ве зе са отаџ би ном. Бе о град је био оба
ве зна ста ни ца из ме ђу Па ри за и Ита ли је или Шпа ни је, где 
су Бар бе за о ви ре дов но од ма ра ли и ле то ва ли све до сре ди не 
де ве те де це ни је XX ве ка ка да је Марк до жи вео те шку са о
бра ћај ну не сре ћу, по сле че га су се пу то ва ња про ре ди ла.

27 Ви де ти: Ću ko vić, P. i De ne gri, J. (2017) Lu bar da: Bes ta Fan ta sti ca,  
Be o grad: Kle pić ko lek ci ja.

Слика 1 Илустрација Цуце Сокић за ЖифреБарбеза, 
почетак 1960их, Власништво породице Гаталовић, Београд
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По сто ји, та ко ђе, по се бан аспект са рад ње ко ји је Со ки ће ва 
оства ри ла с Мар ко вом фар ма це ут ском ку ћом. Реч је о илу
стра ци ја ма за ко зме тич ке про из во де и ле ко ви те ча је ве Жи
фреБар бе за (слика 1). Со ки ће ва се илу стра ци јом ба ви ла 
чи та вог жи во та: по че ла је као стрип цр тач у Прав ди док је 
би ла уче ни ца Умет нич ке шко ле у Бе о гра ду, да би на ста ви
ла с деч јом илу стра ци јом за По ле та рац, Змај, Пи о нир, Пи
о нир ске но ви не, као и за при ли чан број књи га. „С нај ве ћим 
ужи ва њем по сма тра ла сам де цу у сва кој при ли ци, за па жа ла 
и пам ти ла деч је пор тре те, фи зи о но ми је, њи хо во оде ло, њи
хо ву игру и све то у да том тре нут ку ста вља ла у илу стра
ци ју.”28 Љу бав пре ма де ци при мет на је и на илу стра ци ји за 
чај од ли пе ра ђе ној ше зде се тих го ди на, ве се лој и рас пе ва ној 
са ги о ку ћи ци на др ве ту, за пра во ку ти ји ча ја с фил тер вре ћи
ца ма што ле те пре ма де ци у под нож ју ста бла, ко ја их с ра до
шћу хва та ју и ужи ва ју у то плом на пит ку. Са све га не ко ли ко 
де та ља Со ки ће ва кон стру и ше по уч ну при чу о ле ко ви тим 
свој стви ма ча ја и ва жно сти ње го ве кон зу ма ци је од „ма лих” 
но гу.29

28 Si me o no vićĆe lić, I. (1998) Ot kri će ne ke smi re no sti, ne ke sen zi bil ne ra ci o
nal no sti, Li kov ne sve ske br. 9, Be o grad: Uni ver zi tet umet no sti, str. 70.

29 О илу стра ци ја ма Љу би це Цу це Со кић за Мар ка Бар бе за до са да се ни је 
пи са ло. Од ре ђе ни број ре ше ња мо гу ће је евен ту ал но на ћи у мод ним ча
со пи си ма из ше зде се тих го ди на у ко ји ма су се ре кла ми ра ли ко зме тич ки 
про из во ди ку ће Жи фреБар бе за. Др Ми ша Га та ло вић, по се ду је скро ман 
број по ме ну тих илу стра ци ја и се ћа се да су по је ди на ре ше ња укљу чи ва
ла де вој ке на лик хо ли вуд ским глу ми ца ма ко је пре по ру чу ју ко зме ти ку. О 
илу стра ци ја ма Цу це Со кић у деч јим ча со пи си ма и књи га ма у На род ној 
би бли о те ци Ср би је, сеп тем бра 2019. го ди не би ће при ре ђе на из ло жба и 
пра те ћа пу бли ка ци ја Го ра не Сте ва но вић под на зи вом Про на ђе ни свет 
илу стра ци је Љу би це Цу це Со кић, ко ја још увек ни је об ја вље на у тре
нут ку пи са ња овог тек ста. Ви ше о по ме ну тој те ми ви де ти: Ла ки че вић
Па ви ће вић, В. (1989) Пред го вор ка та ло гу илу стра ци ја Љу би це Со кић, 
Бе о град: Гра фич ки ко лек тив; Ко ва чић, Д. Деч је илу стра ци је Љу би це 
Цу це Со кић и ју го сло вен ска ви зу ел на кул ту ра ше зде се тих го ди на XX 
ве ка, у: Љу би ца Цу ца Со кић и ње но до ба 1914–2009–2014, ур. Ло ја ни ца, 
М. (2015), Бе о град: СА НУ.

Слика 2 Љубица Сокић, Олга Кешељевић на дивану, 
1937, Власништво породице Гаталовић, Београд
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Из дру ге по ло ви не три де се тих го ди на по ти че не ко ли ко зна
чај них Ол ги них пор тре та. У пи та њу су оства ре ња на ста
ла у вре ме ње ног ин тен зив ног дру же ња с ју го сло вен ским 
сли ка ри ма у Па ри зу. Слич не по ин ти ми стич кој ат мос фе ри 
и уо би ча је ном ве зи ва њу же не за дом, од ре ђен пој мом ба
шла ров ског гне зда/шкољ ке, су ком по зи ци је Ол га Ке ше ље
вић у ен те ри је ру (крај че твр те де це ни је)30, Цу це Со кић Ол га 
Ке ше ље вић на ди ва ну (1937/38, слика 2)31 и Бог да на Шу пу та 
Пор трет Ол ге Ке ше ље вић (1938). У сва ком од ових де ла 
она је пред ста вље на у ен те ри је ру, бли же де фи ни са ним тр
пе за риј ским сто лом за ко јим пи ше (у слу ча ју пр ве сли ке), 
ди ва ном на ко ме опру же на чи та (Со кић) или мр ком по ли
цом с књи га ма и рас ко шним бу ке том ру жи ча стих и бе лих 
цве то ва у пла ви ча стој ва зи (Шу пут). Ви ђе на у се де ћем 
по ло жа ју на ка у чу, гла ве спу ште не пре ма књи зи, Шу пу то
ва Ол га ви ше са ња ри не го што је фо ку си ра на на са др жај. 
По гнут по глед, уто ну лост у ми сли и пре о вла ђу ју ћа па сив
ност на гла ша ва ју ме лан хо лич номе ди та тив ни став же не.32 
Шу пут ин си сти ра на Ол ги ној еле ган ци ји ис так ну тој на чи
ном обла че ња и зифт цр ном ко сом ко ја по ста је глав ни ак
це нат сли ке. Упр кос чи ње ни ци да је и код Со ки ће ве Ол га у 
па сив ном по ло жа ју „чи та ња као по зе”33, а не са знај ног или 
ан га жо ва ног про це са, она је не што про во ка тив ни ја: ле жер
но опру же на, бла го ра ши ре них но гу у оде ћи на лик ди ми ја
ма, не хај но по диг ну те де сне ру ке и с ру жи ча стом огр ли цом 
око вра та, при зи ва у се ћа ње Ма ти со ве ода ли ске. Осо бе ном 
ори јен тал ном ути ску до при но си и кра так, рас тр зан по тез и 
фо ви стич ка плам те ћа па ле та ко ја ин ти ми стич ки иде ал же не 
као узор ног би ћа, пре тва ра у тем пе ра мент ни ју и иза зов ни ју 
fem me no u vel le. Со ки ће ва ће и у па сте лу пор тре ти са ти Ол гу 
Ке ше ље вић (ка сних пе де се тих, ра них ше зде се тих го ди на). 
Она је та да ви ди као успа ва ну ле по ти цу, са ша ка ма ис под 
обра за, по на вља ју ћи до ми нант ну прет по став ку о же ни ној 
по ву че но сти и одво је но сти од све та.34

30 Го спо дин Иван Ми тић, из аук циј ске ку ће Ар те (Бе о град) ову сли ку је 
на но во го ди шњој аук ци ји (2016) по ну дио под на зи вом Иван Та ба ко вић, 
Ол га Ке ше ље вић Бар бе зат у ен те ри је ру. Ви де ти: https://is suu.co m/ar te
ga le ri ja/docs/ar te_auk ci ja_2016/30.

31 Сли ка се на ла зи у збир ци по ро ди це Га та ло вић у Бе о гра ду и љу ба зно ми 
је усту пље на при ли ком ра да на овом тек сту.

32 Чу пић, С. (2008) Те ме и иде је мо дер ног: срп ско сли кар ство 1900–1941, 
Но ви Сад: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, стр. 99.

33 Исто, стр. 104.
34 Па стел Пор трет Ол ге Ке ше ље вић Бар бе за у ле же ћем по ло жа ју под 

ка та ло шким бро јем 8 на стра ни 99, ре про ду ко ван је у мо но гра фи ји: 
Су бо тић, И. и Мар ти но вић, Н. (2011) Па сте ли Љу би це Цу це Со кић, 
Крагујевац: Га ле ри ја РИ МА.
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Бог дан Шу пут ће на мо ну мен тал ној ком по зи ци ји Ка фа
на у Па ри зу (1939, слика 3), за ве де ној у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске 1958. под на зи вом Bo u le Blan che Bal Nègre, пр ви (и 
ве ро ват но је ди ни) пут при ка за ти Ол гу Ке ше ље вић ван пре
по зна тљи вог ин тим ног кућ ног аран жа ма на, у по мам ној ат
мос фе ри ноћ ног ба ра где се це лу ноћ пле са ло уз џез. За јед но 
с Цу цом Со кић (у цр ве ној ха љи ни), Ол га пре ко ра чу је тзв. 
ску че ни про стор „дру штве не сме ште но сти, по кре тљи во сти 
и ви дљи во сти.”35 Да та у про фи лу у мо дер ној пла вој ха љи ни 
док пле ше са сво јим парт не ром, Ке ше ље ви ће ва по твр ђу је 
же љу да се ак тив но укљу чи у па ри ски жи вот ко ји су, уз по
зо ри ште, би о скоп и опе ру, чи ни ли и ноћ ни из ла сци, и та ко 
се из бо ри с прет по став ком да „бо ра вак на по љу, у све ту, уме
сто у си гур ном до му, из ла же мла ду, не за шти ће ну же ну по
до зре њу.”36 Исти ни за во љу, од ре ђе на огра ни че ња пре ћут но 
су по сто ја ла, а ни да ме на сли ци ни су би ле без му шке „за
шти те”. То по твр ђу је и Шу пут се ћа ју ћи се: „Џез по слат с не
ба. Сви ра ју црн ци. Не што рав но кон цер ту. Сјај но...саврше
но. Тај ри там, тем по да по лу диш. Сви ра ју не пре кид но два 
џе за, ми смо их слу ша ли од 11–3,5. Би ло нам је жао што смо 
мо ра ли ићи ку ћи због де во ја ка ко је су са на ма биле.”37

Без об зи ра шта под ра зу ме ва овај ра ни ји по вра так ку ћи „због 
де во ја ка”, јед но је си гур но: Бул Бланш (33 rue Va vin), баш 
као и Бал Не гр (33 rue Blo met), ове ко ве че ни на Бра са је вим 
(Brassaï) фо то гра фи ја ма из три де се тих, сма тра ни су Хар ле
мом Па ри за. Иа ко је страст пре ма цр нач ком пле су до сти гла 

35 Po lok, Gri zel da. „Mo der nost i pro sto ri žen sko sti”. https://www.zen ske stu die.
edu .rs/iz da va stvo/elek tron skaiz da nja/ca so piszen skestu di je/zen skestu di
jebr7/225mo der nostipro sto rizen sko sti, при сту пље но 18. 01. 2019

36 No hlin, L. Že ne, umet nost i moć, u: Uvod u fe mi ni stič ke te o ri je sli ke, ur.  
An đel ko vić, B. (2002), Be o grad: Cen tar za sa vre me nu umet nost, str. 139.

37 Јо ва но вић, В. (1984) Сли кар Бог дан Шу пут, Но ви Сад: Спо мензбир ка 
Па вла Бе љан ског, стр. 57.

Слика 3 Богдан Шупут, Кафана 
у Паризу, 1939, Галерија  
Матице српске, Нови Сад

Слика 4 Бора Барух,  
Олга Кешељевић, 1939,  
приватно власништво
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вр ху нац до ла ском Џо зе фи не Беј кер (Jo sep hi ne Ba ker) 1925, 
не ма сум ње да се одр жа ла и то ком три де се тих у број ним 
клу бо ви ма Мон мар тра и Мон пар на са. Еле гант но об у че не 
да ме при хва та ле су га као „до каз” сво је мо дер но сти, спон та
но сти и опу ште но сти спрам смер но сти упи са не у кон тро ли
са не по кре те кла сич ног пле са.38 Ко нач но, мо жда и нај бо љи 
до каз ја чи не Ол ги ног ка рак те ра пру жа Бо ра Ба рух на пор
тре ту из 1938/1939. го ди не (слика 4).39 Су прот ста вља ју ћи се 
прет по став ци о же ни ној сла бо сти и па сив но сти, он је при
ка зу је као не у стра ши ву хе ро и ну, у фрон тал ној по зи, раз ба
ру ше не цр не ко се, ди рект но су о че ну с по гле дом по сма тра
ча. Умет ник „хва та” са му су шти ну озбиљ не и до сто јан стве
не Ол ге Ке ше ље вић при ка зу ју ћи „је дан мо ћан, енер ги чан 
жен ски лик, ко ји упра вља уме сто да се по ко ра ва ак ци ја ма 
својих дру го ва.”40 

Пре пи ска с Гво зде но ви ћем

У До ку мен та ци ји Га ле ри је Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти у Бе о гра ду чу ва се јед но пи смо и де сет раз глед ни ца 
на фран цу ском је зи ку ко је су на адре су Не дељ ка Гво зде но
ви ћа (Сту дент ски трг 19/IX) сла ли Ол га и Марк Бар бе за из
ме ђу 1975. и 1977. го ди не (инв. бро је ви 6058 и 6060–6069), 
као и на црт јед ног Гво зде но ви ће вог не до вр ше ног пи сма ис
пи са ног на до пи сни ци (инв. број 2094)41. Иа ко не ве лик, овај 
кор пус лич них до ку ме на та зна чај но ра све тља ва ве зе ко је је 
по ро ди ца Бар бе за има ла са срп ским сли ка рем. Из ве сно је 
да је у њи хо вом упо зна ва њу по сре до ва ла Со ки ће ва, јер је 
Гво зде но вић спо ми ње у не до вр ше ном пи сму Ол ги, ка да за
јед нич ки би ра ју три сли ке ко је јој пред ла жу за мо гу ћу ку по
ви ну у на ред ном пе ри о ду. Иа ко ни је да то ва на, ова, у жур би 
ис пи са на до пи сни ца мо гла би би ти на црт за пи смо из ју на 
1975. го ди не42 на ко је је усле дио Ол гин од го вор у фор ми је
ди ног са чу ва ног пи сма у До ку мен та ци ји СА НУ, као и Мар
ко ве раз глед ни це са Ко ро о вом Ма ри је том (инв. бр. 6069). 

38 Чу пић С. (2011) Гра ђан ски мо дер ни зам и по пу лар на кул ту ра, Но ви Сад: 
Га ле ри ја Ма ти це срп ске, стр. 45.

39 И ова ком по зи ци ја на шла се на аук ци ји 2016, у ор га ни за ци ји ку ће Ар те 
го спо ди на Ива на Ми ти ћа.

40 No hlin, L. нав. де ло, стр. 143.
41 За хва љу јем се исто ри чар ки умет но сти Бо ја ни Ри стић ко ја ми је по мо гла 

у ту ма че њу ру ко пи са и пре во ду по ме ну те пре пи ске.
42 На осно ву раз глед ни це Гво зде но ви ћу из Ма дри да (19. мај 1975) у ко јој 

се Ол га за хва љу је на го сто прим ству у ате љеу и на да се да ни су су ви ше 
сме та ли умет ни ку, мо же се за кљу чи ти да су Бар бе за о ви очи глед но про
шли кроз Бе о град на ре дов ном пу ту из Па ри за ка Шпа ни ји где су то ком 
чи та ве осме де це ни је ре дов но при су ство ва ли бор ба ма у ко ри ди. Ви де ти 
инв. бр. 6067.
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По је ди нач но, Ол га и Мар ко се за хва љу ју сли ка ру на из бо ру 
ра до ва ко је је пред ло жио за њи хо ву збир ку (Мр тва при ро
да на там ној под ло зи и Мр тва при ро да у цр ве но зе ле ном), 
на по ми њу ћи да већ има ју не ко ли ко ње го вих ле пих сли ка у 
Де си ну. Исто вре ме но, из Ол ги ног пи сма са зна је се да Гво
зде но вић же ли да осну је ле гат у Бе о гра ду43 и да му то за да је 
ве ли ке бри ге, док му Мар ко пи ше: „Ја сам ве о ма осе тљив на 
Ва шу умет ност. Ви сте ве ли ки умет ник. Ви дев ши Ко ро о ву 
умет ност ко ја је тре нут но у Па ри зу, ми слио сам на Вас.”

Не сум њи во ви со ко вред ну ју ћи Гво зде но ви ће ву еру ди ци ју, 
Ол га и Марк Бар бе за му че сто ша љу ка та ло ге с пу то ва ња 
(зна ју ћи за умет ни ко ву љу бав пре ма књи га ма и ква ли тет
ним ре про дук ци ја ма), као и бри жљи во ода бра не раз глед
ни це с де ли ма сли ка ра ко је је он це нио. У том сми слу, ин
ди ка тив не су оне по сла те из Ма дри да с ре про дук ци ја ма Ел 
Гре ка, Тин то ре та и Го је (1975, 1976. и 1977. го ди на), ка да 
не про пу шта ју да при ме те да би во ле ли да се с Гво зде но ви
ћем опет срет ну у То ле ду, Еско ри ја лу или Пра ду (инв. бр. 
6066).44 У ис тој раз глед ни ци (19. мај 1975) Марк под се ћа на 
сво ју же љу да од Гво зде но ви ћа ку пи де ла ве ћих ди мен зи
ја ко ја би на кнад но за ве штао На род ном му зе ју у Бе о гра ду, 
до че га ни је до шло. Из Аре ца се огла ша ва ју де цем бра 1975. 
ка да га по зи ва ју да бу де њи хов гост у Па ри зу (на адре си 22 
Qu ai de Bet hu ne, на остр ву Све тог Лу ја, не да ле ко од ка те
дра ле Но тр Дам, у јед ном од нај лук су зни јих и нај леп ших 
квар то ва пре сто ни це), ис ти чу ћи да су му за хвал ни на чу де
сном по кло ну „ко ји мо жда спа да у нај зна чај ни ја де ла XX 
ве ка” (инв. бр. 6064). Ма ја 1976. су крат ко у Бе о гра ду у 
по се ти Со ки ће вој и Гво зде но ви ћу, да би на ста ви ли ка Ма
дри ду, ода кле из ра жа ва ју же љу да чу ју умет ни ко ве ми сли о 
Ел Гре ку (инв. бр. 6066). Већ 22. ма ја 1977. Ол га при ме ћу је 
не у спе лу мо дер ни за ци ју Ма дри да, али и Пра да: „Ста ви ли 
су ве о ма скуп цр ве ни плиш у са ле с Го ји ним де ли ма. Јед
но став но, ако су же ле ли да уби ју сли ке, ни су ни шта бо ље 
мо гли да ура де” (инв. бр. 6062). Из ме ђу по ме ну та два пу то
ва ња у Ма дрид, у Асу а ну до че ку ју Но ву 1977. го ди ну (инв. 
бр. 6068), и пу ту ју у Њу јорк, где Ол га за па жа фан та стич
ну ар хи тек ту ру, ис ти чу ћи да је уз ви ше на ле по та на во ди да 

43 За ми сао ће, по сле мно го број них пе ри пе ти ја и од ла га ња, ипак оства ри ти 
1983. Ви ше о то ме ви де ти: Ме тлић, Д. (2018) Не дељ ко Гво зде но вић: У 
по тра зи за ап со лут ним сли кар ством, Бе о град: СА НУ, стр. 197–201.

44 У раз го во ру за По ли ти ку с Дра го сла вом Ада мо ви ћем 11. ма ја 1975. го
ди не, Гво зде но вић је ис та као сво је ди вље ње пре ма Ел Гре ку (El Gre
co), чи ју је ку ћу у То ле ду по се тио за јед но са Сто ја ном Ће ли ћем. Мо
же се прет по ста ви ти да упра во из тих го ди на по ти че су срет са Мар
ком и Ол гом у Шпа ни ји (у Ма дри ду или То ле ду), пред де ли ма ве ли ког 
ренесансног мај сто ра. 
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ми сли на Гвозденовића (инв. бр. 6061). Јед на од по след њих 
при мље них раз глед ни ца, ко ја се чу ва у До ку мен та ци ји СА
НУ, да ту је се у 24. ок то бар 1977. и пи са на је из На ци о нал не 
га ле ри је у Лон до ну: „Са ла Ел Гре ко је да пла че те од емо ци
ја. Ми сли мо на Вас.” 

Уз кон ста та ци ју да не до ста ју пи сма ко ја је Гво зде но вић слао 
по ро ди ци Бар бе за, из рас по ло жи вог ма те ри ја ла се са си гур
но шћу за кљу чу је да је Гво зде но ви ће ва по ву че ност, баш као 
и ње го ва за тво ре ност у свет сли ке и сли кар ских про бле ма, 
од ре ди ла кор пус те ма и ми сли ко је је раз ме њи вао са Ол гом 
и Мар ком. Као што је Со ки ће ва при ме ти ла да је она са ма 
оства ри ла „не са мо сли кар ску, већ и ин те лек ту ал ну ве зу са 
Не ђом”45, исто се мо же трв ди ти и за ње го во при ја тељ ство 
с Бар бе за о ви ма. Ме ђу соб но ува жа ва ње, баш као и ис пу ње
ност у раз го во ри ма о про чи та ном и ви ђе ном чи ни ло је ово 
дру же ње ду хов но под сти цај ним. Гво зде но ви ћа су ис пу ња
ва ле при че о де ли ма мај сто ра по свет ским му зе ји ма и га ле
ри ја ма ко је су Ол га и Мар ко ре дов но оби ла зи ли, док је за 
њих, с дру ге стра не, пра ви пра зник би ло по сма тра ње Гво
зде но ви ће вих де ла у вла сти тој ко лек ци ји: „Гле дам Ва ша два 
де ла са из у зет ном ра до шћу и сре ћан сам што их гле дам у 
свом до му.”46

Прав ци да љих ис тра жи ва ња

На кон све га, чи ни се да се при ча о Ол ги и Мар ку Бар бе
за ис цр пљу је у до са да шњим тра же њи ма ка ко по ар хи ви
ма, та ко и до ступ ним књи га ма или до ку мен та ци ји на ђе ној 
по сред ством на след ни ка њи хо вих при ја те ља и по зна ни ка 
у Ср би ји. Из у зет но ва жан сег мент ове при че од но си се на 
да ље ра све тља ва ње ве за из ме ђу Ол ге Ке ше ље вић Бар бе за 
и фран цу ске ин те лек ту ал не ели те, ко ја је за хва љу ју ћи из
да вач кој де лат но сти су пру га до ла зи ла у кон такт с њом, што 
по твр ђу ју по ме ну те по све те у књи га ма из њи хо ве би бли о те
ке. Ве ли ки број до ку ме на та, пи са ма, уго во ра, фо то гра фи ја 
мо гли би омо гу ћи ти про ду бљи ва ње до са да шњих уви да. С 
дру ге стра не, као што је већ по ка за но, Ол га је од по чет ка 
свог бо рав ка у Па ри зу ус по ста ви ла не рас ки ди ве при ја тељ
ске ве зе са срп ским умет ни ци ма, ко ји су је ове ко ве чи ли на 
пор тре ти ма и одр жа ва ли с њом кон такт пу тем пи са ма или 
за хва љу ју ћи сли ка ма ко је је од њих ку по ва ла. У Збир ци Бар
бе за на ла зи ло се пре ко три де сет ком по зи ци ја у раз ли чи тим 
тех ни ка ма Љу би це Цу це Со кић (Ау то пор трет пред огле да
лом 1940; Бу кет ру жа из 1947; Ап стракт на ком по зи ци ја у 

45 Bo žo vić, нав. де ло, стр. 75.
46 Марк Бар бе за, 29. де цем бар 1975, инв. бр. 6064.
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пла вом; Ку би стич ка ком по зи ци ја са ги та ром; Ап стракт на 
ком по зи ци ја у пла вом и зе ле ном; Ку би стич ки пеј заж; По
глед на Ра ма ту е ле из 1973), нај ма ње три де ла Пе тра Лу бар
де из ра них пе де се тих го ди на (Ап стракт на ком по зи ци ја у 
си вом из 1954, Фан та стич на звер из 1953. и Пеј заж у жу
том на стао 1950), не ко ли ко ап стракт них ра до ва и фо токо
ла жа Ива на Таб ко ви ћа (Ап стракт на ком по зи ци ја у си вом из 
1958), као и де ла Бо ре Ба ру ха и не и ден ти фи ко ва них ра до ва 
ау то ра за ве де них у за јед нич ку гру пу „Ју го сло вен ско сли кар
ство XX ве ка”. Уз ре ла тив но скро ман број раз глед ни ца и пи
са ма из До ку мен та ци је СА НУ зна чај но је уна пре ђе но на ше 
раз у ме ва ње при ја тељ ства с Не дељ ком Гво зде но ви ћем. Пут, 
ме ђу тим, не мо ра ов де да се пре ки не. На по ме ну тој аук ци ји 
ку ће „Ba ron Ri beyre ” у Па ри зу ју на 2016. го ди не, по ја ви ле 
су се три ску пи не ма те ри ја ла под бро је ви ма 225, 230 и 232 
ко је се од но се на до ку мен та ци ју Љу би це Цу це Со кић, Не
дељ ка Гво зде но ви ћа и Пе тра Лу бар де. Њих је том при ли ком 
ку пио из ве сни фран цу ски ко лек ци о нар из Ли о на. Уз по сто
је ћу пре пи ску из сли кар ки не за о став шти не, у вла сни штву 
по ро ди це Га та ло вић, ко ја че ка да бу де по пи са на, дра го це но 
би би ло до ћи у по сед пи са ма ко је су Бар бе за о ви при ма ли од 
срп ских умет ни ка. Мо жда би сли ка о њи хо вим ме ђу соб ним 
од но си ма, за јед нич ким те ма ма, умет нич ким про бле ми ма, 
ра до сти ма ства ра ња и бу ду ћим су сре ти ма би ла ком плет ни
ја. Упра во због то га што су по је ди ни еле мен ти те про бле
ма ти ке оста ли не ра све тље ни, исто ри о граф ско ис тра жи ва ње 
би тре ба ло на ста ви ти. 
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OLGA KEŠELJEVIĆ BARBEZAT

INVISIBLE PARTICIPANT AND WITNESS TO AN EPOCH

Abstract

In this paper, for the first time in national historiography, the life and 
work of Olga Kešeljević Barbezat, an art historian and actress, are dealt 
with in more detail. Having arrived in Paris in 1936 with the intention 
to defend her PhD thesis in art history, she established relations with a 
circle of Yugoslav artists: Ljubica Cuca Sokić, Ivan Tabaković, Bora 
Baruh, Petar Lubarda etc. During the Second World War she married 
Mark Barbezat, a young intellectual who would soon launch L’Arbalète, 
the publishing house wellknown for the works of Jean Genet, Antonin 
Artaud, Albert Camus, Lana Leclercq, Sartre, Eluard etc. Considering 
the published correspondence between Barbezat and Genet, numerous 
dedications in the books owned by the Barbezat family, Olgaʼs portraits 
painted by some of the most influential Serbian twentiethcentury 
artists, the testimonies of the successors of their families, postcards 
and letters sent to painter Nedeljko Gvozdenović (kept in the Archive 
of SASA in Belgrade), as well as other material traces, this paper 
discusses the role of Olga Kešeljević Barbezat on the cultural scene 
of France, as well as the intelectual relations she had with the Serbian 
artists whose works were part of the Barbezat art collection. At the 
same time, knowing that the family heritage was put up for auction in 
2016, after Olga Kešeljevićʼs death in December 2015, it is important 
to think about the availability of any new material and possibly existing 
personal correspondence with Serbian artists that would contribute to 

the results of this research in the future.

Keywords: Olga Kešeljević Barbezat, Mark Barbezat, Jean Genet, 
Ljubica Cuca Sokić, Nedeljko Gvozdenović, Intimism, letters


