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УКРШТАЊЕ НАРЦИСОИДНИХ И 
УТОПИЈСКИХ ТЕЖЊИ ИЛИ ФРАНЦУСКА 

„ОПСЕСИЈА“ КЛАСИФИЦИРАЊА
(Мишел Пастуро: Боје наших сећања, превео с француског  

Бојан Савић-Остојић, Карпос, Лозница, 2012)

Ми шел Па сту ро (1947) је исто ри чар ко ји је свој жи вот по све тио про у ча ва њу и са-
ку пља њу нај ра зли чи ти јих зна ња о бо ја ма. Сту ди рао је на Сор бо ни, ду го се за ни мао 
за европ ске гр бо ве, а већ ви ше од три де це ни је ре дов но при су ству је су сре ти ма и 
на уч ним ску по ви ма чи ја те ма ти ка је бо ја, а на ко ји ма се мо гу чу ти ми шље ња и ис ку-
ства љу ди раз ли чи тих про фе си ја: од фи зи ча ра и хе ми ча ра, пре ко со ци о ло га, исто-
ри ча ра и ан тро по ло га, до сли ка ра, лин гви ста, му зи ча ра, ди зај не ра. Ов да шњи чи та о-
ци са да мо гу да се упо зна ју с ње го вим рас ко шним мо но гра фи ја ма: Цр на, исто ри ја 
јед не бо је (пре ве де на и об ја вље на на срп ски је зик 2010) и Пла ва, исто ри ја јед не бо је 
(срп ско из да ње из 2011). Ни је ма ње бит но ре ћи да је Па сту ро пред став ник оне оп се-
сив но кла си фи ка тор ске, ти пич но фран цу ске цр те/ ли ни је, ко ја има пре по зна тљив 
стил пи са ња и по ка зу је из у зет ну бри гу за де таљ, али и скло ност ка иро ниј ском, на 
мо мен те би зар ном. 

Бо је на ших се ћа ња је тре ћа књи га Па сту роа у срп ском пре во ду. Аутор је за њу на-
гра ђен 2010. (Prix Me di cis Es sai). На слов књи ге по су ђен је од Же ра ра де Нер ва ла, а 
иде ја да се од „се ћа ња“ на чи ни сво је вр стан не стан дар дан „реч ник“ (кро ма та ри јум, 
кро ма то скоп, ре кла бих) по те кла је од књи ге Се ћам се, Жор жа Пе ре ка. По струк ту ри 
сло бод ни ји, рас пу ште ни ји, али ипак реч ник, лек си кон или ен ци кло пе ди ја бо ја, Па-
сту ров по кус је, пре све га, лич на по вест, не ка вр ста ин тим ног днев ни ка пу ног ис тан-
ча них опи са (ло гич но је да сто га пре о вла ђу је сна жна ауто би о граф ска цр та), али је то 
сва ка ко и по вест европ ског дру штва (исти на, пре све га фран цу ског) ка да је у пи та њу 
бо ја и ње на уло га то ком пе ри о да од по ла ве ка (од 50-их го ди на про шлог ве ка до да-
на шњих да на). Бо је на ших се ћа ња су на ста ле као сво је вр сно укр шта ње крај ње нар-
ци си од них и уто пиј ских те жњи.

На сло ви по гла вља у овој књи зи је су: Оде ва ње, Сва ко днев ни жи вот, Умет ност и 
књи жев ност, На спорт ским те ре ни ма, Ми то ви и сим бо ли, О уку си ма и бо ја ма, Ре чи, 
Шта је бо ја?, при че му се сва ко са сто ји од де се так ме ђу соб но по ве за них тек сто ва 
раз ли чи тих на сло ва уну тар јед не, те ма ти ком већ од ре ђе не, це ли не. 

Чак и ка да ње го ва се ћа ња де лу ју ин фан тил но и крај ње ба нал но (а сва ко пре ве ли-
ко ин те ре со ва ње и љу бав пре ма бо ја ма мо гло би се та ко ка рак те ри са ти), Па сту ро 
бо ји ни ка да не при ла зи на по вр шан, ни ти езо те риј ски на чин. На про тив, он је све-
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стан про бле ма ти ке де фи ни са ња и про мен љи во сти бо је и ње ног ко да то ком ве ко ва у 
раз ли чи тим дру штви ма, па чак и у са вре ме но до ба, као и ње ног че сто по све су прот-
ног по и ма ња и ко но та ци ја на раз ли чи тим кон ти нен ти ма. За пад на зна ња ни су ап со-
лут не исти не, на про тив. Ба ве ћи се ре чи ма у раз ли чи тим је зи ци ма ко је опи су ју бо је и 
њи хо вом ана ли зом (од ста ро грч ког, ла тин ског, ста ро гер ман ског до са вре ме них је зи-
ка), Па сту ро уно си још јед ну ди мен зи ју, по ку ша ва ју ћи да уђе у траг про ме на ма у 
про це су по и ма ња бо је, вред но сним су до ви ма и њи хо вим за ко ни то сти ма.

Мо гла би се пот кре пи ти раз ли чи тим при ме ри ма тврд ња да у европ ским дру-
штви ма вла да сво је вр сна хро мат ска мо но то ни ја: бо је (одев них пред ме та) ко је се мо-
гу при ме ти ти у лон дон ском ме троу је су цр на, си ва, сме ђа, беж, бе ла, пла ва, при че-
му су там ни је бо је до ми нант ни је то ком зим ских ме се ци, док бе ла и пла ва до ми ни ра-
ју лет њим. За ову мо но хро ми ју по сто је исто риј ски, дру штве ни, мо рал ни и кли мат ски 
раз ло зи. По је дин ци се нај пре тру де да бу ду не у па дљи ви, док је о за по сле ни ма су ви-
шно и го во ри ти: иако дрес-код ни је на свим рад ним ме сти ма стро го од ре ђен и на-
мет нут, ипак се љу ди при бо ја ва ју сме ли јих ком би на ци ја ка да је у пи та њу гар де ро ба 
за по сао. На су прот то ме, у гра до ви ма Ази је, Афри ке и Ју жне Аме ри ке, па ле та бо ја на 
ули ца ма је да ле ко „жи вља, ша ре ни ја, па чак и агре сив ни ја“. Па сту ро по ми ње јед ну 
по себ ну вр сту љу би ча сте ко ја је мо гла да се ви ди осам де се тих у ис точ ном Бер ли ну 
(и зе мља ма ис точ ног бло ка), а опи су је је као „уга ше ну бо ју с при ме са ма сме ђе“, ко ја 
као да „про из и ла зи из нај си ро ви јих ко до ва дру штве ног жи во та, не ка кве Ur far be из 
вар вар ских вре ме на“. Ипак се чи ни да ов де Па сту ро све сно или не све сно у опи си ма 
ове бо је при пи су је или спо чи та ва не што што мо же мо ту ма чи ти као ви сок сте пен по ли-
тич ке ис кљу чи во сти. „Се ћам се да сам се чу дио ка ко је хе ми ја бо ји ла у ко му ни стич-
ким зе мља ма успе ва ла да про из ве де та кву ни јан су бо је.“ Ма ко ли ко ова бо ја би ла 
ру жна, а Па сту ро о ви опи си тач ни, учи та ће мо и из ве стан по ли тич ки суд, без на ме ре 
да ста је мо на стра ну ове вар вар ске, „хе миј ски не ста бил не“1 бо је, а још ма ње си сте ма 
ко ји је њу „из не дрио“.

Трет ман про шло сти: Про шлост ни је са мо оно што се зби ло.  
Про шлост је на ше пам ће ње.

Овај под на слов мо же при зва ти у „се ћа ње“ чу ве ну ре че ни цу В. Фок не ра: „Про-
шлост ни ка да ни је мр тва. Она чак ни је ни про шлост.“ Ма ко ли ко из о штре но на ше пам-
ће ње би ло, оно ни ка ко ни је бес пре кор но, ни ти до кра ја по у зда но. Јед но од нај ра ни-
јих се ћа ња Ми ше ла Па сту роа ве за но је за Ан дреа Бре то на (при ја те ља Ми ше ло вог 
оца) и ње гов „жу ти пр слук“. Па сту ро за пи су је: „Чи ни ми се да Бре тон ни ка да пре да 
мном ни је ски дао тај пр слук за вре ме ве че ре, био је то ње гов хир“, а он да до тан чи на 
опи су је ту ни јан су жу те ко ја је у ње го вом се ћа њу бли ска бо ји ме да. Све стан про це са 
не по у зда но сти и сво је вр сног до пи си ва ња пам ће ња, Па сту ро се пи та да ли је Бре тон 
за и ста но сио тај жу ти пр слук ко ји је то ли ко жив у ње го вом се ћа њу да је чи тав над-
ре а ли стич ки по крет обо јио том „све тлом и та јан стве ном бо јом“.

1 Љу би ча ста бо ја се на јед ном дру гом ме сту у овој књи зи ка рак те ри ше као про мен љи ва, не-
по у зда на и хе миј ски не ста бил на. (прим. И. М.)
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По себ но су за ни мљи ви при ме ри или све до че ња у овој књи зи где се це ли на „бо ји“ 
јед ним де лом; та кав је слу чај ре ци мо при ли ком опи си ва ња ин вен та ра ха љи на јед не 
прин це зе: до ла зи се до „от кри ћа“ да „пла ве“ ха љи не уоп ште ни су пла ве већ бе ле са 
пла вим врп ца ма, „цр ве не“ та ко ђе, истом ана ло ги јом, сло ве за цр ве не ни по што за то 
што је су цр ве не, већ углав ном због не ког де та ља (по ја са) ко ји је у тој бо ји. Је дан део 
(у овом слу ча ју) одев ног пред ме та, обо јио је це ли ну. Па сту ро опи су је још је дан за ни-
мљив до га ђај из свог де тињ ства се ћа ју ћи се по себ не вр сте твр дих пу ње них бом бо-
на ко је је као де чак во лео: бом бо на из ауто ма та, пу ње них си ру пом од ман да ри не. У 
ње го вом се ћа њу ауто ма ти су на ран џа сти, иако сви до ку мен ти и фо то гра фи је из тог 
вре ме на све до че дру га чи је (за пра во је њи хо ва бо ја сре бр на сто си ва или жућ ка сто 
беж). Па сту ро схва та да га је пам ће ње још јед ном пре ва ри ло, те да је „об ло жи ло“ 
ауто ма те бо јом си ру па из бом бо на ко је је ра до си сао, про јек ту ју ћи на ауто ма те бо је 
са мих бом бо на. За ме на це ли не де лом чест је фе но мен у пам ће њу. Ов де мо же мо учи-
та ти или по ста ти све сни не са мо фе но ме на лич ног пам ће ња, већ и гло бал ног, исто-
ри је са ме. Мо гли би смо ре ћи да је исто ри ја за пра во увек про јек ци ја „се ћа ња на до-
га ђа је“, а не „до га ђа ја“. За то ће мо по но ви ти ре че ни цу из Па сту ро ве сту ди је о цр ној 
бо ји (2010) где он твр ди да уко ли ко у не ком исто риј ском спи су про чи та мо да је од ре-
ђе ни одев ни пред мет био црн то ни по што не зна чи да тај пред мет у ствар но сти је сте 
био црн: „[В]еровати у то би ла би гре шка у ме то ду, сво је вр сна ана хро ност.“

Из ли шно је на гла ша ва ти уло гу бо је да нас у ди зај ну па и ње ну „еко ном ску“ ком по-
нен ту. Па сту ро ов де на во ди при мер воћ них јо гур та – јо гурт од ва ни ле има пла ви 
по кло пац иако би по ана ло ги ји тре ба ло да има жућ ка сти/смеђ, јер се сма тра да би се 
због те ма ње при влач не бо је сла би је про да вао.

Сва ко је ма кар јед ном у сва ко днев ном жи во ту по све до чио о не ком „раз ма ку из-
ме ђу ствар не и име но ва не бо је“. То би би ли нео бич ни али иде ал ни при ме ри дис кре-
пан ци је из ме ђу озна чи те ља и озна че ног: за ми сли мо, ре ци мо, пла ви ква драт са нат-
пи сом „цр ве но“ или не што слич но; упра во при ме ри ка ра та за ме тро на ко ји ма пи ше 
„жу ти ку пон“ чак и ка да су оне зе ле не бо је под се ћа ју нас на ве зу из ме ђу бо је и кон-
вен ци је. Ова ве за је на ро чи то очи глед на на при ме ри ма ви на: „цр но“ ви но ко је, зна-
мо, ни је цр не бо је, или „бе ло“, као уста ље ни на зив за ни јан су ви на ко ја је у при ро ди 
не где из ме ђу зе ле не и жућ ка сте бо је. Ипак, ка да би смо ви но на зва ли зе ле ним/жу-
тим или љу би ча стим/пур пур ним из гу би ли би смо по ет ску и сим бо лич ку ди мен зи ју 
ко ја се одр жа ва ла сто ле ћи ма и то го то во у свим је зи ци ма.

По себ на драж ове књи ге ти че се са мог сти ла: опи си су пу ни ху мо ра, иро ни је а не-
рет ко и ауто и ро ни је. Ре че ни ца „као де те био сам раз ма жен и обла по ран“ не из о став-
но ће нам из ма ми ти осмех. Ту се Па сту ро нај че шће до ти че сво је пу нач ке гра ђе и 
про бле ма ко је је то ком жи во та (у ве зи са ода би ром оде ће и бо ја) имао. На по ми њу ћи 
да има че тр де се так ки ло гра ма ви шка и да је чи та вог жи во та во дио бит ку с го ја зно-
шћу, Па сту ро опи су је „ужа сне“ фран цу ске рад ње кон фек ци је „за пу ни је му шкар це“ у 
ко ји ма ни ка да не ма бо је ко ју же ли и у ко ји ма је „пре зир про да ва ца не под но шљив“, 
за пи тан да ли су се сви уро ти ли про тив де бе лих и на те ра ли их да па те оде ве ни у бо је 
ко је још ви ше ис ти чу њи хо ву не са вр ше ну гра ђу (бу ду ћи да су то ма хом све тле бо је: 
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беж, све тло жу та, зе лен ка ста, би сер но си ва), а чи ја је не дво сми сле на свр ха у овом 
слу ча ју, пре ма Па сту роу, да до при не су до дат ној ка зни и по ни жа ва њу.

Аутор ове књи ге на по ми ње да је вр ло ра но схва тио да по се ду је пре те ра ну осе-
тљи вост на бо је, че сто се пи та ју ћи је ли то пред ност или ма на. Кроз јед ну епи зо ду из 
де ча штва опи су је ту „оме та ју ћу“ ис тан ча ност на при ме ру ни јан се две пла ве бо је, оне 
ко ју је при ли ком ку по ви не не ког са коа же лео (мор ска пла ва) и оне ко ју је на кра ју 
до био и мо рао да оде не а ко ју опи су је као „вул гар ни ју“ пла ву. Па сту ро твр ди да му је 
та бо ја узро ко ва ла сна жан осе ћај не при јат но сти и сти да, те да га је ма ла раз ли ка у 
ни јан си „уз не ми ра ва ла“. Ме ђу тим, ко ли ко су не са мо бо је, већ ни јан се бо ја бит не, са-
зна је мо у по гла вљу ко је се од но си на џинс, где Па сту ро об ја шња ва да је док је био 
мла дић са мо јед на ни јан са џин са, та ко зва на „levi’s 501“ све тло пла ва ни јан са сма тра-
на „пра вом“; у пе ри о ду 1960-65 „су ви ше за га си та и там на бо ја џин са сма тра на је џи-
бер ском, шта ви ше, ти неј џе ри су се ру га ли сва ко ме ко но си џинс би ло ко је ни јан се 
ко ја се раз ли ко ва ла од оне пра ве“. Све до че ћи о мо ди тог вре ме на, Па сту ро све сно 
или не све сно за кљу чу је да је тај пе ри од био не то ли ко пе ри од сло бо да, ко ли ко ис кљу-
чи во сти и кон фор ми зма.

Суб вер зив на цр ве на

У овој књи зи по се бан ку ри о зи тет пред ста вља ју све до чан ства о не ким до га ђа ји-
ма у Фран цу ској то ком Па сту ро о вог жи во та; она су не са мо лич на се ћа ња већ и за-
пи си о де ша ва њи ма ко ја има ју ши ри зна чај и јед ну со ци о ло шку и кул ту ро ло шку 
ком по нен ту, па нас на во де на раз ли чи те за кључ ке. Је дан та кав за пис од но си се на 
гим на зиј ску за бра ну то ком зи ме 1961. ко ја се ти ца ла оде ва ња, ка да две де вој ке, Па-
сту ро о ве дру га ри це, ни су пу ште не у шко лу због то га што су обу кле цр ве не пан та ло-
не. „На ред ба ми ни стар ства за ту го ди ну гла си ла је: не ма цр ве не бо је у др жав ним гим-
на зи ја ма!“ Па сту ро се се ћа да је је ди на при сут на „цр ве на“ тих го ди на био шал јед ног 
мр зо вољ ног про фе со ра ли ков ног, до да ју ћи ње му свој ствен иро ни чан ко мен тар да 
је он био сво је вр сна за ме на за кра ва ту ко ју овај ни ка да ни је но сио. Раз ло зи за за бра-
ну цр ве не, пре ма Па сту роу, не ле же у спо чи та ва њу њој ско ро има нент не ко му ни-
стич ке или ми ли тант не иде о ло ги је, већ у не кој дав ној и ма гло ви тој ко лек тив ној 
пред ста ви о овој бо ји као „пре ступ нич кој и опа сној“, бо ји ко ја се ве зу је за „крв, на си-
ље и рат“. Је ди на до зво ље на и по жељ на функ ци ја/упо тре ба цр ве не, бар ка да је про-
све та у пи та њу, а ко ја сва ка ко ва жи и да нас, је сте за упо зо ра ва ње или ис пра вља ње 
гре ша ка. При до да јем ов де јед но лич но, ба нал но „ис ку ство“, ко је се без ма ло мо же 
ока рак те ри са ти као „ауто цен зу ра“: се ћам се ка ко у пе ри о ду док сам ра ди ла у јед ној 
основ ној шко ли као на став ни ца ен гле ског, се би ни сам сме ла да до пу стим цр ве не ду ге 
ча ра пе ко је сам ина че, у дру гим при ли ка ма, но си ла. Оне за си гур но ни су би ле за бра-
ње не, али то не ме ња ствар. Уни фор ми са ност по слов не гар де ро бе да нас је ско ро 
ап со лут на.

Од ред ни ци „цр ве но“ у овој књи зи мо же мо при до да ти и би зар не при ме ре: сво је-
вр сни екс пе ри мент, по сма тра ње на осно ву ко јег се ис по ста вља да ако су клу пи це 
офар ба не у цр ве но и пла во, љу ди ће, из не ког раз ло га, из бе га ва ти да сед ну на цр ве не. 
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Дру ги при мер ти че се пе ри о да слу же ња вој ске (1974) Па сту ро је имао да на у чи ка ко 
се пра вил но са ви ја фран цу ска за ста ва: та ко да ,,бе ла и цр ве на мо ра ју да се на ђу уну тар 
пла ве ко ја им слу жи као омот“. Бе ла бо ја би и мо гла (сме ла?) би ти ви дљи ва, цр ве на 
ни ка ко. Па сту ро по ста вља пи та ње: Да ли се то Фран цу ска сти ди цр ве не бо је на сво-
јој за ста ви? Ов де би смо да нас мо гли учи та ти да је од ре во лу ци је, шта ви ше, од ре во-
лу ци ја, оста ла са мо по за, бо ја, пра зан гест. 

Па сту ро се за ни мао и за за чет ке са о бра ћај не сиг на ли за ци је, та ко да у овој књи зи 
са зна је мо ка ко су цр ве на и зе ле на по ста ле „пар“ ка да су у пи та њу се ма фо ри и сиг на ли.

Ам би ва лент на зе ле на

Прем да Па сту ро о ва оми ље на бо ја, зе ле на је бо ја су је вер ја. Ме ђу тим, то су је вер је 
се ве зу је за за пад ну Евро пу (на ро чи то Ен гле ску и Фран цу ску) и ни је то ли ко при сут но 
на овим про сто ри ма. Зе ле на бо ја је у Фран цу ској ско ро за бра ње на на вен ча њи ма, 
сма тра се да ха љи на у тој бо ји „при ста је ве шти ца ма“, а ово ва жи и за дра го ка ме ње 
(сма раг ди се те шко про да ју; мо же мо ов де као ко мен тар до да ти да код нас слич но су-
је вер је ва жи за пр сте ње са пла вим ка ме ном). У по зо ри шти ма у Фран цу ској вла да 
огро ман страх од зе ле не бо је, сма тра се, чак, да је Мо ли јер умро оде вен у зе ле но. 
Бри тан ска кра љи ца Вик то ри ја се, пре ма не ким све до чан стви ма, ужа са ва ла те бо је и 
про те ра ла ју је из сво јих па ла та јер је зе ле на не ја сно по ве за на с отро вом (ар се ник). 
За ни мљи во је да Па сту ро ниг де не по ми ње ап синт и „зе ле не ви ле“, иако се ова бо ја 
упра во у Фран цу ској у јед ном пе ри о ду ве зи ва ла за ово пи ће и ле ген дар ни бо ем ски 
жи вот. По ми ње је, пак, као бо ју коц ка ра, бу ду ћи да су сто ло ви за игру (би ли јар, кар-
та шке игре) од XVI ве ка зе ле ни. Леп при мер пре сли ка ва ња бо је на је зик на ла зи мо у 
фра зи „зе ле ни је зик“, ко ја се од но си на коц кар ски жар гон. Зе ле на се ве зу је за иде ју 
слу ча ја, суд би не, те је не стал на, ам би ва лент на бо ја.

Бо је и ре чи/књи жев ност

Па сту ро сме ло и без за др шке из но си сво је ста во ве и ка да је у пи та њу књи жев ност. 
По ми њу ћи Рем боа и ње го ве са мо гла сни ке, из ја вљу је: „Бу ди ми опро ште но, не во лим 
Рем боа“, а он да на во ди да та од бој ност ве ро ват но по ти че као при мер су прот ста-
вља ња оцу ко ји је чи тав је дан део би бли о те ке по све тио овом пе сни ку. Па сту ро се 
на рав но не сла же са Рем бо о вим „ода би ром“ бо ја за са мо гла сни ке а убр зо на ста вља, 
ко мен та ри шу ћи Стен да лов на слов Цр ве но и цр но: „а ни Стен дал ми ни је не што драг.“ 

Упр кос то ме што је од ре ђе не по став ке већ из нео у сво јим ра ни јим сту ди ја ма 
(исто ри ја ма бо ја: цр ној и пла вој), и у овој књи зи не из бе жно је по ми ња ње сим бо ли ке 
„све тог трој ства“ бо ја: цр не, бе ле и цр ве не. У мно гим бај ка ма, ба сна ма и ми то ви ма, 
по ја вљу ју се упра во ове три бо је: пред ста вље не кроз ли ко ве: Цр вен ка па (пре ма са-
вре ме ним ту ма че њи ма цр ве на бо ја ов де је ве за на за сек су ал ност и ка ни ба ли зам), вук 
(цр на бо ја), ма сло (бе ло); или у ба сни о га вра ну (црн), ли си ци (цр ве на) и си ру (бе ла). 
Мо ра мо се ов де се ти ти и по ме ну ти још јед ну бај ку у ко јој је „све та три ја да“ бо ја ви ше 
не го очи глед на: Сне жа на (бе ла), ја бу ка (цр ве на), ве шти ца (цр на).
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Не из о став но је и по ми ња ње Вит ген штај на, као јед ног од зна чај них фи ло зо фа XX 
ве ка у кон тек сту ње го вих про у ча ва ња бо ја. Ме ђу тим, Па сту ро га на па да због не ких 
ре че ни ца ко је, по ње му, ода ју ве ли ко не зна ње. На ве шћу при мер чу ве ног Вит ген штај-
но вог пи та ња: „За што сјај на цр на и мат цр на не би мо гле да има ју два раз ли чи та име на?“ 
Ов де Па сту ро ко мен та ри ше ка ко је не мо гу ће да Вит ген штајн ни је знао да је у мно-
гим ин до е вроп ским је зи ци ма упра во ова ди стинк ци ја по сто ја ла као и да је не мо гу ће 
да Вит ген штајн у Бе чу ни је учио ла тин ски (да се под се ти мо два ла тин ска из ра за: 
ni ger – реч ко ја је озна ча ва ла сјај ну цр ну; ater – мат цр ну; или у ста ро ен гле ском као и 
ве ћи ни гер ман ских је зи ка: bla ek – сјај на цр на; swart – мат цр на (ода тле да на шња не-
мач ка реч за цр но: schwarz). Не ке ре чи ко је се, пак, ко ри сте да озна че ни јан су од ре-
ђе не бо је слу же као ме ри ло ко ли ко не ко до бро по зна је од ре ђе ни је зик или на ком је 
ступ њу лин гви стич ког раз во ја. У фран цу ском је, на и ме, ка рак те ри стич но код де це 
ко ри шће ње ре чи mar ron (ке сте ња ста), а тек од не ког уз ра ста и реч brun (сме ђа). Brun 
је реч ко ја из не ког раз ло га ни је ка рак те ри стич на за де тињ ство, ме ђу тим од не ког 
до ба ва жи сле де ће: „...ко још увек ко ри сти ’ке сте ња сту’ уме сто сме ђу, ми сле ћи на све 
ни јан се те бо је, ти ме ис ка зу је не зре лост или за о ста лост у уче њу је зи ка.“

Тре ба на по ме ну ти да је пре вод ове ми ни сту ди је о бо ја ма оди чан, па се мо ра 
про гле да ти кроз пр сте ма лим пре ви ди ма као што су ан дро ген уме сто ан дро гин, упо-
тре ба ре чи „ру ме ни је“ за ни јан су ски ја шких пан та ло на или пре сли ка на кон трук ци ја 
„уни вер зи тет Ја ге лон“ у Кра ко ву, уме сто Ја ге лон ски уни вер зи тет (Ја ге лон ско све у чи-
ли ште).

Бо ја као омо тач; Бо ја као дру го те ло

Бо је су ве ко ви ма пред мет ана ли зе мно гих ми сли ла ца: од Пла то на, пре ко Ге теа и 
Њут на, до Вит ген штај на. Ка ко и сам Па сту ро ка же: „[Б]оје има ју то упе ча тљи во свој-
ство да се ти чу сва ко га.“ Оста ју пи та ња на ко ја не мо же мо од го во ри ти: мо же ли се 
не ко ме ко је слеп од ро ђе ња об ја сни ти шта се до га ђа при пер цеп ци ји бо ја? Мо гу ли 
чо век ко ји ни ка да ни је ви део бо је и онај ко ји их ви ди о њи ма да при ча ју? Та ко ђе, 
прем да су вр ше ни мно ги екс пе ри мен ти на жи во ти ња ма, ми ни ка да не ће мо мо ћи да 
зна мо на ко ји на чин оне пер ци пи ра ју бо је: зе че ви не во ле пла ву а сви ње ру жи ча сту, 
али да ли за њих то је су бо је ко је ми на зи ва мо та ко? Или се у пер цеп ци ји ових бо ја 
де ша ва не ка дру га сен за ци ја? Мо же ли се го во ри ти о бо ја ма а не по ка зи ва ти их? За-
кљу чу је мо: јед но је не мо гу ће – не мо гу ће је јед но знач но де фи ни са ти бо ју. 

На са мом кра ју књи ге, Па сту ро ана ли зи ра са му реч „бо ја“ – co lor ко ја је ла тин ског 
по ре кла и ве зу је се за гла гол ce ra re – са кри ти, об у хва ти ти, за та шка ва ти. Бо ја је оно 
што кри је, по кри ва, об мо та ва. Бо ја је ма те ри јал на ре ал ност, слој, дру га ко жа, по вр-
ши на ко ја скри ва те ло. На то, уоста лом упу ћу је и грч ка реч khro ma (бо ја) од khros – 
ко жа, те ле сна по вр ши на; или у не мач ком је зи ку Far be (од ста ро гер ман ске ре чи far wa 
– об лик, ко жа, омо тач). 

На по слет ку, бо ја је дру штве на чи ње ни ца (да не од ла зи мо са да то ли ко да ле ко и 
го во ри мо о раз ли чи тим исто риј ским ко но та ци ја ма ка да је у пи та њу бо ја ко же; по-
грд ни на зи ви „цр но ко шци“, жу то ко шци“, „цр ве но ко шци“ упра во су део срам не и 
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гну сне ис кљу чи ве за пад но е вроп ске, и аме рич ке исто ри је и по ли ти ке), за то је ова 
књи га иако је пре све га књи га се ћа ња, лич на исто ри ја о пре жи вље ним ис ку стви ма, 
све до чан стви ма и раз ми шља њи ма, из ним но ре ле вант на; она нас под се ћа да ин ди ви-
ду ал но ис ку ство, па ни ка да је у пи та њу бо ја, ни ка да ни је изо ло ва но од исто риј ског, 
со ци о ло шког и кул тур ног кон тек ста (ко да).




