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МЕ ТА ФО РА И МЕ ТО НИ МИ ЈА ЖЕ ЉЕ 
У БУ ЊУ Е ЛО ВОМ ФИЛ МУ ТАЈ МРАЧ НИ  

ПРЕД МЕТ ЖЕ ЉЕ1

Ки не ма то гра фи ја, чи ни се, на нај бо љи мо гу ћи на чин мо же из ра зи ти не ке од нај ду
бљих чо ве ко вих ин те ре са. Ка да ка жем ин те ре са, из гле да да пра вим гре шку, као да тај 
из раз ни је од го ва ра ју ћи. Ин те рес се нај че шће ис цр пљу је у по тре би. По тре ба се опет 
ти че са мо јед ног аспек та, со ци јал ног аспек та же ље. Ин те рес се не ги ра ка да се по тре
ба за до во љи, а же ља се ни са чим не мо же пот кре пи ти. Она се не мо же огра ни чи ти 
на по тре бу за хра ном, пи ћем, по што ва њем, сек сом. Мо жда се упра во у сек су нај ви ше 
по ка зу је шта је пра ва при ро да же ље – не што не за до во ље но, не што у те лу и на те лу 
што нас те ра да пре ко ра чу је мо гра ни це пу ког на ми ре ња, где не што ра ди мо са мо због 
чи стог ужит ка. Ако би смо чак и по ку ша ли да же љу све де мо на по тре бу, то би би ла 
по тре ба ко ја се ни кад не за до во ља ва, ни ти се мо же за до во љи ти.

Да кле, ки не ма то гра фи ја мо же, и тре ба (уко ли ко те жи да бу де вр хун ска умет ност), 
из ра зи ти оно што је на ша же ља. Филм Лу и са Бу њу е ла Тај мрач ни пред мет же ље до не
кле би мо гао да нам по ка же ко је су функ ци је же ље, ко ји су ње ни иза зо ви и на чи ни 
ма ни фе ста ци је. Фи ло зо фи ја фил ма, од Де ле за, пре ко Ран си је ра до Жи же ка, у овој 
умет но сти про на ла зи ла је дру га чи је обра зо ва ње фи ло зоф ског дис кур са, у „бло ко ви
ма кре та ња ре чи и сли ка“. По себ но се Жи же ко ва фи ло зо фи ја кул ту ре по зи ва на Ла ка
но ва до стиг ну ћа пси хо а на ли зе. По ку ша ће мо на чи ни ти слич не ана ли тич ке по ступ ке 
на Бу њу е лом фил му.

За што баш Ла кан?

Не сâм Ла кан, не го ње го ва ме то да, ње го ва остав шти на, чи ја при ме на иде мно го 
да ље од кли нич ке пси хо а на ли тич ке прак се ко јој при па да. Ла ка на је не мо гу ће дру га
чи је чи та ти и раз у ме ва ти – ње го во де ло ко је је ина че ра су то у пре да ва њи ма и есе ји
ма, без ја сне те о ри је, без је дин стве ног прав ца (јер је стал но ме њао те о риј ска ста но
ви шта), као да по ста вља до дат ни за да так чи та о цу да се ба ви ег зе ге зом ње го вог де ла. 
Ла кан не ма ком пле ти ра но „де ло“, јер ни је на пи сао ни јед ну књи гу о пси хо а на ли зи, 
не го је ње го ва те о риј ска ин тен ци ја „па бир че на“ из мно гих тек сто ва ко је је оста вио. 
Чи та лац је по зван да по пу ни пра зни не ко је је Ла кан оста вио као што су то чи ни ли 

1 У ори ги на лу: Cet ob scu re objet du de sir, 1977. Ре жи ја: Лу ис Бу њу ел, сце на рио: Лу ис Бу њу ел, Жан Клод 
Ка ри је, Пјер Лу ис. Глав не уло ге: Фер нан до Реј, Ка рол Бу ке, Ан ђе ла Мо ли на.
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сред њо ве ков ни ау то ри – до да ва ли су гло се, крат ке за бе ле шке на мар ги на ма тек ста 
ко је су по ја шња ва ле сми сао тек ста.

Не све сно, од XIX ве ка, пре ко Фрој да и ду го по сле, ско ро до Ла ка на, има ло је ми
стич ки и ви та ли стич ки оре ол. Сма тра но је де ло ва њем та јан стве не си ле жи во та, ко ја 
де лу је „под зем но“ у од но су на сва ко днев ни жи вот. Оно на сту па че сто на сил но, не
пред ви ђе но, опа сно, ру ше ћи пред со бом на вик ну те на чи не го во ра и прак се. Али, 
не све сно ни је ни шта чуд но, ни ти да ле ко, оно је вр ло бли ско, ту, у све ту. Не све сно се 
по ка зу је у је зи ку. Је дан аспект тог не све сног, ако не и нај ва жни ји, ко ји не при па да пу
кој ми сли је же ља. Же ља је увек та мо где не ми сли мо. Ла кан је та ко обр нуо Де кар тов 
став co gi to er go sum – ми слим, да кле је сам. Ни је ствар да ли мо је ми сли пра те мо је 
би ће, не го да ли, ка да та ко го во рим, је сам онај исти о ко јем го во рим. Ми сао не мо же 
ви ше да по твр ди мо ју истин ску ег зи стен ци ју. На и ме, ми сао је ра су та у дис кур су (бе
се ди), она по твр ђу је да је сам у сва ком мо мен ту мо га ис ка зи ва ња. Али, шта се зби ва 
ка да ми сао не мо же да од го во ри на пи та ње шта ја је сам за и ста? Ко сам ја, ван оно га 
што ми слим да је сам, ван мо је уо бра зи ље да је сам?2 Би ће, ко је ме до зи ва у же љи, као 
си ре не ко је до зи ва ју Оди се ја, го вор би ћа иде из ван оно га што ја ми слим да је сам. „Ми
слим та мо где ни сам, да кле је сам та мо где не ми слим.“3 

Та ко ре ћи, тре ба до спе ти у соп стве но не би ће, не до ста так, у оно „ко сам ја?“ (пи та ње 
ко је је ре то рич ко и ни је дан од го вор на ње га ни је пот пу но за до во ља ва ју ћи), у же љу 
ко ја је тај не до ста так да би се би ло, или пак у оно што је не ми сао, јер та мо тре ба да 
бу дем. На рав но, ни јед на фи ло зоф ска спе ку ла ци ја или на уч но об ја шње ње не мо же 
из бе ћи је зик, је зик по сто ји пре би ло ка квог обра зо ва ња су бјек та, а при су тан је и у 
ње го вом обра зо ва њу. Ни је дан по тез не све сног, иа ко скри вен, не мо же се са кри ти од 
озна чи те ља, оста вља ју ћи тра го ве свог при су ства. Не све сно, су бјект не све сног4 ни је 
ни шта искон ско, ни ти на гон ско, увек је ве за но за еле мен те озна чи те ља. 

Ла ка но ва пси хо а на ли за је по год на за ана ли зу фил мо ва, тач ни је це ло куп не кул ту
ре и поп кул ту ре, јер по ве зу је не све сно и же љу са чи та вим си сте мом је зи ка. Сва ко 
на ла же ње сми сла на тај на чин, овом ме то дом, ујед но по ку ша ва да из гра ди сим бо лич
ки по ре дак озна чи те ља и от кри је тач ку ко ја му се не пре ста но опи ре. Ла кан је у сво јој 
пси хо а на ли зи обе ле жио „по вра так Фрој ду“, иа ко је тај по вра так био јед но дру га чи је 
са гле да ва ње про бле ма ко је је Фројд по ста вио. „По вра так Ла ка ну“ био би сли чан по тез, 
та кав да се на Ла ка но ве ста во ве и про бле ме гле да не ким дру гим очи ма, да се о њи ма 
го во ри не ким дру гим је зи ком.

2 Ја мо гу да ми слим и да сам Це зар, и На по ле он, али да ли ја то је сам? Исто та ко, по сто ји јед на из
ре ка у пси хо а на ли зи: ни је су ма нут са мо про сјак ко ји ми сли да је краљ, не го и краљ ко ји ми сли да 
је краљ. Ми сао ко ја нам ис по ру чу је иден ти тет не мо же да по ка же истин ску ег зи стен ци ју. Истин ски 
ег зи сти ра ти упра во зна чи, по оном Сар тро вом схва та њу, ко јег се при др жа ва и Ла кан: „Ја сам оно 
што ни сам и ни сам оно што је сам.“ За Ла ка на ово је су бјект, пра зно ме сто исти не.
3 Жак Ла кан: Спи си, Про све та, Бе о град 1983. стр. 176.
4 Ла кан су бјект не све сног не из јед на ча ва са Ја ми слим, су бје кат се увек опи ре то ме, иду ћи увек 
ис под бе се де оно га „Ја ми слим“. Он је от пор, али и по ред то га он не мо же из бе ћи озна чи те ља 
ко ји му слу жи да би га на но во обе ле жио. 
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Ме та фо ра и ме то ни ми ја

Еле мен ти озна чи те ља у озна чи тељ ској прак си, без об зи ра да ли се зна че ње усва ја 
или од ба цу је (тј. чак и од ба ци ва ње се де ша ва по мо ћу истих еле ме на та) су ме та фо ра 
и ме то ни ми ја. Ове две основ не стил ске фи гу ре озна ча ва ју фе но ме не пси хич ког и 
фе но ме не кул ту ре.

Ме та фо ра је је зич ка фи гу ра ко ја је дан озна чи тељ ста вља на ме сто дру гог, оста
вља ју ћи тра го ве зна че ња прет ход ног озна чи те ља. На при мер, ме та фо ра „брод то не“ 
у зна че њу „др жа ва про па да“. Брод на овај на чин у се би по се ду је озна чи тељ ски ла нац 
ко ји по ве зу је озна чи те ља „др жа ву“ и то ње ње бро да ве зу је се за про паст др жа ве. Што 
се ти че не све сног, же ље, ме та фо ра нај бо ље по ја шња ва симп том, као за ме ну, при кри
ва ње и по ти ски ва ње јед не си ту а ци је (ко ја ни је ни шта „озна че но“, са ма ствар, не го 
озна чи тељ и зна че ње ко је му при пи су је мо)5 не ком дру гом. Та ко, на при мер, мла дић 
ко ји ни је ни ка ко мо гао да се по и сто ве ти са озна чи те љем му шке сек су ал но сти, он мо же 
да се по и сто ве ти са жен ским озна чи те љем сек су ал но сти, пре тва ра ју ћи се да је по
жељ на, про ми ску и тет на же на, при кри ва ју ћи при том не у спе лу иден ти фи ка ци ју са 
прет ход ним озна чи те љем.

Ме то ни ми ја је је зич ка фи гу ра ко ја усло жња ва означитељa, те се озна чи тељ ма ни фе
сту је сво јим де ло ви ма (као де ло ви це ли не, или бо ље ре ћи – це ли на ни је ма ни фест но 
да та не го се мо ра уо чи ти у де ло ви ма). Ка да ка жем нпр. „сто ти ну је да ра пло ви“ (ми слим 
на брод), упо тре био сам ме то ни ми ју. Што се ти че же ље, по мо ћу ме то ни ми је у же љи 
се очи та ва не до ста так би ћа. На тај на чин ни је дан објект же ље не мо же има ти из глед 
це ло ви то сти, као што је то слу чај у ме та фо ри. Обич но се же ли са мо од ре ђе ни део 
озна чи те ља, као што је слу чај у фе ти ши зму, где се чи тав фан та зам же ље пре ма објек ту 
же ље усме ра ва пре ма не ком де лу – да ли је то но га, усне, сто па ла, ушна ре си ца, си са, 
итд. То мо же да бу де и глас од ре ђе не фре квен ци је (гла сно или ти хо сте ња ње, ври шта
ње и слич но), те љу бље ње, гри же ње, пе не три ра ње, итд. 

Ме та фо ра у од но су на ме то ни ми ју де лу је пот пу ни је, јер се озна чи тељ ис цр пљу је 
у за ме ни са дру гим озна чи те љем, док се ме то ни ми ја мо же не пре кид но раз ла га ти у 
де ло ви ма озна чи те ља, ко јег ни ка да не ма у це ло сти. Ме та фо ра и ме то ни ми ја ни ка ко 
ни су одво је не, не го не пре кид но упу ћу ју јед на на дру гу – ме та фо ра је че сто ап стракт
на и зах те ва кон крет ност ме то ни ми је, а ме то ни ми ја зах те ва ап стракт ност озна чи те ља, 
ко јег не пре кид но тра жи и ис цр пљу је у кон крет ним при ме ри ма. Нај про сти је ре че но, 
ме та фо ра је шу ма у ко јој не ра за зна је мо др во, а ме то ни ми ја је ни за ње др ве та за др
ве том ко је ни ка ко да по ста не шу ма.

Од нос ме та фо ре и ме то ни ми је пре ма објек ту же ље је та кав да се оба на чи на, ко ји 
су и је зич ки и прак тич ки,6 ме ђу соб но су ко бља ва ју чи не ћи рас цеп у су бјек ту, што се 

5 Код Ла ка на не по сто ји „озна че но“, са мо озна чи те љи ко ји се по ве зу ју или сме њу ју. Не ма то га као 
што је нпр. цвет као ствар са ма по се би, озна че но, иа ко се то озна че но прет по ста вља. И оно озна
че но је озна чи тељ. Ми мо же мо да го во ри мо је ди но о озна чи те љу и озна чи тељ ским лан ци ма (на чи
ни ма ме ђу соб ног по ве зи ва ња озна чи те ља). Ствар као ствар по се би оста је не до ку чи ва, слич но 
Кан то вој ства ри по се би. 
6 Не ко би мо гао за ме ри ти на овом по и сто ве ћи ва њу, јер има то ли ко рад њи, ге сто ва и из ра за у прак
си ко ји се не мо гу ди рект но је зич ки по сре до ва ти. Ни је у пи та њу, да кле, чи сто по и сто ве ћи ва ње 
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мо же по ка за ти из ве де ном фор му лом ко ја де фи ни ше тај рас цеп по мо ћу две те жње 
пре ма објек ту же ље: 

$ = (+а) ˄/˅ (–а),7 где је $ рас це пље ни су бјект, +а је објект же ље схва ћен ме та фо
ром, док је –а објект ме то ни ми је. Озна ке „˄/˅“ из ма те ма тич ке ло ги ке зна че „и/или“. 
Рас це пљен су бјект је јед нак ме та фо ри ци објек та же ље и/или ме то ни ми ци објек та 
же ље. Ве зни ци „и/или“ у ма те ма тич кој ло ги ци озна ча ва ју кон јунк ци ју и дис јунк ци ју.8 
Ме та фо ра и ме то ни ми ја ме ђу соб но се од но се као би ће и не би ће, где јед на га ран ту је 
ис пу ње ње, иа ко оту ђу ју ће и ап стракт но, док дру га обез бе ђу је не пре кид но лу та ње 
же ље, у не пре ста ном „раз о де ва њу“ објек та. Али, њи хов је од нос у су бјек ту та кав, да 
иа ко чи не рас цеп су бјек то ве же ље, иа ко су у су ко бу, ме та фо ра и ме то ни ми ја ме ђу
соб но раз ме њу ју соп стве не са др жа је. 

Ин те ре сант но је да та раз ме на по се ду је еко ном ске из ра зе9 – по тра жња и ин ве
сти ци ја. Ме та фо ра као иде ја, сим бол, по тра жу је у ме то ни ми ји соп стве но „те ло“. Ако 
је ме та фо ра „шкољ ка“ (од но се ћи се на озна чи тељ „же на“), он да у ме то ни ми ји же ље 
„шкољ ка“ по тра жу је „шу мо ве та ла са, ми ри се мо ра, укус со ли...“ Ако је ме то ни ми ја 
има ги на р ни од нос пре ма озна чи те љу, же ља ме то ни ми ју ин ве сти ра пре ма ме та фо ри 
да би до шла до озна чи те ља ко јег увек спо ми ње а ни ка да не от кри ва. Ме то ни ми ја 
„оде ра на ко ле на“ (од но се ћи се на озна чи тељ „фе ла цио“) мо же да се ин ве сти ра у ме
та фо ру „све ти ца“ (по ло жај све ти це ко ја скру ше но мо ли на ко ле ни ма). Та ко ме то ни ми
ја до би ја на мо ме нат ви ше са др жа ја, це ли ну, ко ја јој из ми че.

Од нос ме та фо ре и ме то ни ми је, њи хов су коб, али и по тра жњу и ин ве сти ци ју је оно 
што ће мо по ка за ти у Тај мрач ни пред мет же ље и то у два пла на: ли би дал ном и еко
ном ском.

Ли би дал ни план мрач ног пред ме та же ље

Да ка же мо не што о рад њи са мог фил ма. Ме тју (Фер нан до Реј у глав ној уло зи) је 
ста ри ји ари сто кра та ко ји се за љу бљу је у сво ју мла ду слу жав ку Кон чи ту (глу ме је Ка рол 
Бу ке и Ан ђе ла Мо ли на). Она га не пре ста но за во ди и од би ја, фру стри ра ју ћи га, обе ћа

је зи ка и прак се не го ком пле мен тар ност, сва ка рад ња, из раз и гест иа ко ни су увек је зич ки по сре
до ва ни, они се по сте пе но по ја шња ва ју је зи ком – иа ко не по сто је увек ре чи ко је би мо гле да то 
из ја сне. Мо жда ја не мо гу је зич ки да об ја сним мно га соп стве на ста ња, али је зик ра ди на њи ма да 
их по ја сни. (Ни је ли и Фројд пси хо а на ли зу у сво јим по че ци ма на зи вао те ра пи ја раз го во ром?) Ту 
су и дру га чи ји на чи ни је зич ког по сре до ва ња, ко ји не ма ју ди рект но ве зе са је зи ком, као скулп ту
ра, сли ка (умет нич ка и фо то гра фи ја) и филм ко ји мо гу да учи не на тај на чин да не што схва та мо у 
је зи ку иа ко се то прет ход но у је зи ку не ар ти ку ли ше. 
7 Фор му ла не при па да Ла ка ну, али је из ве де на у ду ху ње го вих те о риј ских ин тен ци ја. 
8 Кон јунк ци ја је тач на са мо ка да су оба ста ва тач на, да кле, она је ов де не тач на, јер је (+а) ˄ (–а). 
Дис јунк ци ја је тач на уко ли ко је бар је дан од ста во ва та чан, или оба, те је она ов де тач на, јер је (+а) 
˅ (–а). Да кле, њих кон јунк ци ја (лат. спа ја ње) раз два ја, а дис јунк ци ја (лат. раз два ја ње) их спа ја. 
9 То мо жда по твр ђу је онај мо ме нат код Рај ха и Де ле за, где се ли би до и еко но ми ја сма тра ју за два 
по ве за на про це са ко ји на по ре до те ку. Та ко Рајх твр ди да на стан ком сек су ал ног мо ра ла по ста је 
ка пи та ли зам, а Де лез овај склоп ли би дал них и еко ном ских од но са на зи ва же ле ћим ма ши на ма у 
Ан ти е ди пу.
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ва ју ћи му ужи так ко ји стал но од га ђа. Ме ђу тим, чак и ка да се раз дво је, по но во се чуд
ним на чи ном про на ђу. 

Ме тју пр во по ку ша ва да је ку пи сво јим бо гат ством и по ло жа јем. Ка ко му то не 
успе ва, он ла ко упа да у ње ну ме та фо рич коме то ни миј ску игру, он по ста је па сив ни 
су бјект10 ко ји за ви си од објек та же ље. Лу ис Бу њу ел као да је на мер но Кон чи ту по дво
стру чио, на и ме уло гу игра ју две глу ми це (Бу њу ел је твр дио да ни је мо гао да се од лу чи 
из ме ђу па их је обе ста вио у уло гу) – та ко се по ка зу је дво стру ки ка рак тер пред ме та 
же ље. 

Са ма же ља објек та же ље има за циљ да су бјек ту оте жа и од го ди ужи так, да од го ди 
кон такт са објек том. Ме тју Кон чи ту пр во за ти че у сво јој ку ћи као слу жав ку. Он по ку
ша ва да је осво ји обе ћа ва њем ра зних при ви ле ги ја, да кле но вац и моћ су ов де ме та
фо ра да се објект же ље осво ји. Ме та фо ром се на овај на чин по тра жу је ли би до, тач
ни је зах те ва се од објек та же ље да од го во ри ме то ни ми јом. Кон чи та му се ди у кри лу, 
уми ља ва се, али му ују тро оста вља по ру ку да је не ће ви ше ни ка да ви де ти. 

Ме тју по но во сре ће Кон чи ту, али на тај на чин што га пљач ка Кон чи тин при ја тељ. 
Кон чи та је игра чи ца фла мен ка и са при ја те љем ко ји је пра ти на ги та ри је би ла на тур
не ји и ка да су уста но ви ли да не ма ју па ра за воз, она на го во ри свог при ја те ља да опљач
ка Ме тјуа, ко ји је слу чај но ту про ла зио и да му узме са мо 800 фра на ка ко ли ко им је 
тре ба ло за кар ту. Са да на де лу има мо ме то ни ми ју: но вац ви ше не пред ста вља бо гат
ство, це ли ну, не го је дан део, ко ји ће се утро ши ти за од ре ђе ну ствар. Ов де је већ на
слу ће на ме то ни ми ја же ље, ка ко Кон чи та пре тва ра ме та фо рич ну и ап стракт ну моћ 
же ље у оно кон крет но и не до стат но би ће же ље, ме то ни ми ју. 

10 За раз ли ку од ак тив ног су бјек та ме та фи зи ке, ко ји ути че на обје кат да се по ко ри ње го вој во љи, 
у пси хо а на ли зи глав ну уло гу има обје кат ко ји ути че на су бје кат. Су бјект је тај ко ји је па си ван. Ње
го ва па сив ност ни је пу ка па сив ност, да кле, ни је све са мо у објек ту ко ји на од ре ђе ни на чин усло
вља ва су бјек та, не го је та па сив ност ак тив на, су бјект се бе па си ви зу је пред објек том же ље, до пу
шта ју ћи да га овај од ре ђу је и да му из ми че.
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По сле то га, Ме тју и Кон чи та по но во се ви ђа ју, он до ла зи код ње у стан где она жи ви 
са сво јом мај ком. Кон чи та го во ри Ме тјуу да је не ви на и да са њом мо ра по ла ко, да ће 
му се да ти кад за то до ђе вре ме. Ме тју пра ви спо ра зум са ње ном мај ком, оста вља ју ћи 
јој но вац, да на го во ри Кон чи ту да до ђе у ње го ву ви лу на са ста нак и оста не пре ко но ћи.

Кон чи та ша ље пи смо Ме тјуу да је за бо ра ви, да је то што је ура дио вр ло по дло, а 
да је она хте ла да му се то ве че дâ и та ко за до во љи ње го ве жуд ње. Да кле, опет има мо 
про ва лу ме то ни ми је, јер оно што Ме тју же ли не мо же се ку пи ти нов цем, тач ни је, же ља 
се не мо же ис пла ти ти нов цем. То че ка ње, пре ки да ње и по на вља ње, слич но Кјер ке го
ро вом „по на вља њу“, је на чин да се же ља одр жа ва у не пре кид ној те жњи пре ма објек
ту и да оста не не ис пу ње на.

Да ље се опет слу чај но сре ћу у ка феу у ко јем Кон чи та ра ди као ко но ба ри ца. Од ла
зе у Ме тју ов лет њи ко вац. Кон чи та се об на жу је у со би, али оста вља „по јас не ви но сти“, 
тач ни је ко жни до њи део оде ће сли чан сук њи, ко ји је ве зан са бес крај но мно го ве зи ца 
и чво ро ва. Ме тју по ку ша ва да раз ве же и по це па тај ко мад оде ће, али не успе ва. Он 
по ста је оча јан, јер га Кон чи та фру стри ра, уз бу ђу је и исто вре ме но му ус кра ћу је ужи так. 
„Ако бу дем спа ва ла са то бом, пре ста ћеш да ме во лиш“ (Кон чи та). У овом се кри је обр
та ње ме то ни ми је у ме та фо ру, сек су ал на же ља се ин ве сти ра у љу бав, у објект же ље 
ис пра жњен од же ље, обри сан пред мет же ље. Та ко ђе, та ме та фо ри ка же ље, мо ра стал
но да обе ћа ва ис пу ње ње ужит ка, да ме то ни мич но по тра жу је (као што Кон чи та не
пре кид но обе ћа ва Ме тјуу да ће му се да ти), као што ме то ни ми ка же ље код Ме тјуа 
би ва ус кра ће на, те се ин ве сти ра у љу бав. На сли чан на чин мо же мо у по тра жњи ме та
фо ре, тач ни је, сим бо лич ког, да уо чи мо при мер пор но гра фи је – она по тра жу је ме то
ни ми ју, тач ни је, да се та же ља сме сти јед ним сво јим де лом у ре цеп ци ји гле да о ца. Та
ко ђе, ре ци пи јент пор но гра фи је ме то ни мич но се бе ин ве сти ра у пор но граф ски ма те
ри јал, ви де ћи у ње му про ду же ну ру ку соп стве не же ље, фан та зам. Вил хелм Рајх је 
твр дио да су љу ди „свр ша ва ли“ гле да ју ћи и слу ша ју ћи Хи тле ра, да кле, ту је у игри 
по но во по тра жњаин ве сти ци ја ме та фо ре („Хи тле ра“ као ар хе тип ског во ђе, „др жа ве“, 
„мо ћи“) и ме то ни ми ја (има ги нар ни од нос ма се пре ма сим бо ли ма на ци зма – хи тле ров
ски бр ко ви, на ци стич ки по крет ру ком, ари јев ска пла ва ко са итд.).
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Ме тју и Кон чи та по чи њу за јед но да жи ве, али у кре вет ле жу не упра жња ва ју ћи секс. 
Кон чи та сма тра да Ме тју тре ба да са че ка да она бу де спрем на. Јед не ве че ри Кон чи та 
до во ди свог при ја те ља да пре спа ва, ги та ри сту ко ји је пра ти док пле ше фла мен ко, 
скри ва га у со би. Ка да то от кри је, Ме тју га из ба цу је на по ље, а са Кон чи том ви ше не 
же ли да се ви ди. Чак уре ди сво јим ве за ма да Кон чи ту и ње ну мај ку де пор ту ју у Шпа
ни ју (с об зи ром на то да су њих две ими грант ки ње из Шпа ни је). По том, Ме тју од лу чу
је да от пу ту је, на су мич но упи ру ћи пр стом у ге о граф ску кар ту. Као да је то на мер но 
же лео, прст упи ре ка Шпа ни ји, на Ма дрид, на ме сто где се на ла зи Кон чи та. Та ко функ
ци о ни ше же ља објек та же ље, све се де ша ва пре ма сце на ри ју ко ји де лу је на су ми чан, 
слу ча јан и не у сло вљен, а он је за пра во вр ло усло вљен. И сва ко од ба ци ва ње, од у ста
ја ње и бе жа ње од пред ме та же ље упра во је на чин да објект бу де још же ље ни ји и да 
се са њим ду бље по ве же. 

Рас пад чи та ве фар се за вр ша ва се ка да Кон чи та обе ћа ва ју ћи Ме тјуу да је на по кон 
до шла „та ноћ“ ка да ће мо ћи да је узме, има од нос са сво јим при ја те љем ги та ри стом, 
у при су ству са мог Ме тјуа иза за кљу ча них вра та са ре шет ком. Ме тју по сма тра од нос, 
док му се Кон чи та ко кет но и са под сме хом ру га. Су тра дан је Ме тју ис ту че и у том мо
мен ту, док јој цу ри крв из но са, она му го во ри: „Сад знам да ме во лиш.“ Ме тју ов бес 
ко ји кул ми ни ра на си љем ни је ни шта дру го до по ни ште ње ме то ни ми је (же ље за сек
су ал ним ужит ком) упра во са мом ме то ни ми јом (удар ци ма по те лу), афир ма ци ја ме та
фо ре ко ја је ап стракт на, за то Кон чи та твр ди то што твр ди, да је он то учи нио због 
љу ба ви и љу бо мо ре. 

Еко ном ски план мрач ног пред ме та же ље

У фил му по ред ли би дал ног пла на по сто ји и еко ном ски план. У ње му је на ли би дал ном 
пла ну сјај но опи са но убе ско на ча ва ње же ље, по тра жи ва ње/ин ве сти ра ње ме та фо ре и 
ме то ни ми је до мо мен та рас па да. Ком пле мен тар но ли би дал ном пла ну је еко ном ски 
план: у фил му се по ја вљу ју те ро ри сти, по вре ме не екс пло зи је и днев ни из ве шта ји о 
на па ди ма, жр тва ма и по сле ди ца ма уни ште ња. Овим еко ном ским пла ном нај бо ље је 
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по ка зан рас пад, рас пад др жа ве и дру штва ко ји се во де од ре ђе ним по тра жи ва њем и 
ин ве сти ра њем же ље.

Др жа ва је ме та фо ра прав де, сло бо де, бла го ста ња (ка ко би она тре ба ло да бу де 
схва ће на, сим бо лич ки и иде ал но). Без дру штва, др жа ва је ап стракт но на че ло, она је 
упра ва, на спрам дру штва ко је је кон крет но, ко је про из во ди. Др жа ва по тра жу је дру
штво као сво ју ме то ни ми ју, у ра ду, ко му ни ка ци ји и сек су ал но сти. Дру штво, ви де ћи у 
др жа ви ме та фо ру прав де, сло бо де и бла го ста ња, ин ве сти ра у њу све оно што про из
ве де у ра ду, ко му ни ка ци ји и сек су ал но сти. Ка ко дру штво са мо про из во ди и ин ве сти
ра а од др жа ве не до би ја до вољ но за уз врат, њи хо ва ве за екс пло ди ра! Та екс пло зи ја је 
нео др жи ви од нос дру штва и др жа ве у ка пи та ли зму. Слич но у ве зи Ме тјуа и Кон чи те, 
док сто је за јед но и пре пи ру се, екс пло ди ра бом ба и сце на не ста је у го ми ли ди ма. То 
је за вр шна сце на фил ма. 

* * *

Да је реч о ди ја лек ти ци хе ге лов ског ти па, од нос из ме ђу Го спо да ра (у овом слу ча ју 
ме та фо ре, ко ја је це ло ви то и ап стракт но, сло бод но би ће) и Ро ба (у овом слу ча ју ме то
ни ми је, те ле сно и не до стат но, не сло бод но би ће) ла ко би смо мо гли из ми ри ти – од нос 
би се свео на ме ђу соб но при зна ње мо ћи и ме ђу соб ну нео дво ји вост јед но од дру гог.11 
Та ко би би ло да је у пи та њу спе ку ла тив ни дух, али реч је о же љи. Же ља не ми ри су
прот но сти, не го их за ва ђу је, чак и ка да их ми ри чи ни то да би их још ви ше за ва ди ла. 
Цен зу ра, ко ју по се ду је Го спо дар (ме та фо ра, или др жа ва, Кон чи та), цен зу ра ко јом се 
од ла же ужи так, је сте на чин да се же ља про ду жи. Али ако се не за до во љи, же ља ће 
до жи ве ти рас пад, тач ни је иза ћи ће на ви де ло у ви ду на си ља и уни ште ња. Ме ђу тим, 
ако се же ља стал но за до во ља ва, до ла зи до пре за си ће ња, те се она на но во рас па да, 
га си – што по но во пред ста вља јед ну вр сту цен зу ре. У да на шњем до бу су пер е го на ре
ђу је да се ужи ва ап со лут но, што ства ра на пе тост, па као ка те го рич ког им пе ра ти ва 
ужи ва ња. 

Глав но пи та ње овог фил ма је: шта са же љом, шта са ци ви ли за ци јом ко ја се те ме љи 
на же љи? Мрач ни пред мет же ље је дво стру ко са пет, из ме ђу ме та фо ре и ме то ни ми је. 
Пи та ње ко је се упу ћу је же љи: шта же ли Дру ги? (у ово ме слу ча ју Кон чи та, ко ја од би ја 
сек су ал ни ужи так јер сма тра да ће та ко од Ме тјуа до би ти без у слов ну љу бав). Дру ги, 
то је си стем је зи ка, то је Цен зор, отац, ду бо ка по ве за ност чо ве ка са сим бо лич ким, чак 
и ка да од би ја ту по ве за ност, те поч не да го во ри не ким дру гим је зи ком. Ми ка да го во
ри мо увек има мо у на шем го во ру Дру гог, не са мо као са го вор ни ка, не го је то чи та ва 
је зич ка за јед ни ца ко јој при па да мо (чак и ка да не же ли мо да јој при па да мо). Ме та фо ра 
је она фи гу ра ко јом го во ри мо ка да се обра ћа мо Дру гом, ве ли ким ре чи ма Др жа ве, 
На ци је, Же не (ко ја је ов де ди ви ни зо ва на, као ете рич но би ће). Сва ко ин ве сти ра ње же
ље у ме та фо ру упра во је не до вољ но, јер Дру ги ни шта не же ли за и ста. Дру ги је са мо 
ап стракт на фи гу ра ко ју увек ура чу на ва мо у наш го вор. 

11 На и ме, Го спо дар је по тре бан Ро бу, ко ји му да је сло бо ду, пра ви ла и кул ту ру, а Роб је по тре бан 
Го спо да ру због ра да, ма те ри јал но сти и су шти не ко ју Го спо дар не по се ду је. 
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Тај мрач ни пред мет же ље упра во по ка зу је да је та ква же ља не из др жи ва, да во ди 
до оп штег рас па да дру штва и др жа ве, уте ме ље них на ка пи та ли зму. Ње ном еко но ми
јом је та ко ђе ство рен свет, кул ту ра и ци ви ли за ци ја ко ју по зна је мо, свет ко ји је упу ћен 
Дру гом, или При ро ди, Бо гу, На ци ји, итд. Мо же ли по сто ја ти дру га чи је ин ве сти ра ње 
же ље, ко ја не за ви си од Дру гог? То је пи та ње за ко је не мо же мо на зре ти не ки од го вор. 
Мо же ли Дру ги пре ста ти да по тра жу је ме то ни ми ју,12 те ло за ко је ће се ве зи ва ти? Не 
по сто ји тре нут но раз ја шње ње ко је би би ло аде кват но, уко ли ко се про блем мо ра раз ре
ши ти са мо ми са о но (јер је ми сао да ле ко од оно га шта је сте). Због ово га је ки не ма то
гра фи ја ва жна – да по ка же, ди јаг но сти фи ку је за мр ше не пу те ве же ље ко је по ку ша ва мо 
схва ти ти. 
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