
599

ЗОЕ АЛ ДЕР ТОН

НИК КЕЈВ: ПУ ТО ВА ЊЕ ОД АН ГЛИ КАН СКОГ  
БО ГА ДО ХРИ СТА СТВА РА О ЦА

Увод

Иа ко је јав на сли ка о Ни ку Кеј ву да ле ко од по ни зне по бо жно
сти, тек сто ви ње го вих пе са ма са др же фре квент не ре фе рен це на 
би блиј ске до га ђа је, ме ста и те о ло шке те ме. Овај рад обра зла же чи
ње ни цу да Ник Кејв не по се же за хри шћан ским те ма ма ка ко би на 
те ме љу њих оства рио вред но сти рав не ефек ту шо ка, већ су оне ви ше 
по ка за тељ ње го вих ис кре них и вр ло осо бе них вер ских уве ре ња. 
Кеј вов ду хов ни раз вој пра ти ће се од ре ли ги о зне дог ме свој стве не 
ње го вом де тињ ству до ње го вог да на шњег од би ја ња ин сти ту ци о
на ли зо ва ног хри шћан ства. Рад ће оцр та ти Кеј во ву уда ље ну ве зу 
са Бо гом ан гли кан ске цр кве и са зре ва ју ћу ли та рар ну при сност са 
Би бли јом оства ре ну за хва љу ју ћи ње ним моћ ним лин гви стич ким 
ква ли те ти ма. На сто ја ћу да по ка жем ка ко Кејв упо тре бља ва пи са
ње као сред ство са мо де фи ни са ња и са мо о чу ва ња, као сво је вр стан 
про тив о тров за ту гу и на чин да по бег не од осред њо сти, про сеч
но сти. Ове по зи тив не цр те пи са ња ће по том би ти до ве де не у ве зу 
са ис хо ди ма обич но из ве де ним из ре ли ги о зног по на ша ња. Овај 
текст ће та ко ђе об ја сни ти Кеј во ву за о ку пље ност кре а тив ним Хри
сто вим мо ћи ма, ко је су афир ми са не упр кос ње го вом по ри ца њу 
Хри сто ве бо жан ске при ро де. Ства ра лач ке са рад ње и ин спи ра ци ја 
ис кр сла у за јед нич ким на по ри ма, кроз груп ни рад, би ће осве тље
не она ко ка ко их је Кејв раз у ме вао – као ма ни фе ста ци ју Хри сто вог 
по зи ва на има ги на тив ну ин тер ак ци ју. Ова кво ег зи стен ци јал но 
раз у ме ва ње на ве ло је Кеј ва да по сег не за мо ти вом љу бав ног лу ди
ла не би ли се од бра нио од про сеч но сти. Сти хо ви пу ни бру тал но
сти та ко ви ше функ ци о ни шу као на чин лин гви стич ког уз ди за ња 
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од зе маљ ског, по га ног и оскуд ног жи во та ка цар сту све тог не го као 
сла вље ње на сил ни штва. Рад ће, та ко ђе, ис тра жи ва ти раз ло ге Кеј
во вог од би ја ња цр кве као зва нич не ин сти ту ци је. Уме сто да схва ти 
хри шћан ске ин сти ту ци је као ка пи ју на пу ту спа се ња, Кејв не одо
бра ва њи хо ву ла ска ву и на че сто не до вољ ним или по гре шним ин
фор ма ци ја ма за сно ва ну дог му. Уда ља ва ју ћи се од чвр сти не цр кве, 
Кеј во ва ве ра би ће мар ки ра на као ко ле бљи ва, ег зи стен ци јал на и 
не си гу р на. Кеј во ви не пра во вер ни по гле ди на Бо га као си лу ко ја 
ни ти чи ни ин тер вен ци је у људ ском жи во ту ни ти зах те ва мо рал но 
са вр шен ство та ко ђе ће у овом тек сту би ти ис пи та ни. За Кеј ва ве ра 
пред ста вља ис ку стве ну сна гу, а не по све ће ност ор то док сним уве
ре њи ма. Би ће под јед на ко ра све тљен Кеј вов кон цепт ре ци проч не 
по ве за но сти са Бо гом у окви ру ко јег људ ска би ћа укљу чу ју Бо га 
у свој жи вот по сред ством сво јих кре а тив них ка па ци те та и ма ште. 

Ник Кејв (1957): би о граф ски де та љи

Прем да је лич на исто ри ја Ни ка Кеј ва обе ле же на бе сом, на си
љем, љу бав ним афе ра ма под буд ним оком јав но сти и хе ро ин ском 
за ви сно шћу, ње го ва ау то би о граф ска се ћа ња от кри ва ју на ра ста ју
ће по што ва ње пре ма ве ри и ње го во ин тим но пу то ва ње у по гле ду 
ду хов ног са зре ва ња. Кеј во ве ра не успо ме не ти чу се ан гли кан ског 
хо ра ко јем се при дру жио ка да је имао осам го ди на. Упр кос уче шћу 
у ан гли кан ским бо го слу же њи ма, ко ја су под ра зу ме ва ла не ко ли ко 
по се та цр кви то ком не де ље, Кејв се осе ћао уда ље ним од са др жа ја 
про по ве ди. Твр дио је: „Бог ко јег чу јем ка ко та мо про по ве да де ло
вао је сла ба шан, стран и не из ве стан.”1 Ин спи ри са но књи жев но шћу, 
Кеј во во уну тра шње би ће ви ше је за но си ла сна га је зи ка. Од сво јих 
ра них го ди на Кејв је осе ћао да умет ност има спо соб ност да га за
шти ти од зе маљ ског. Ње го ве ра не пе сме на ста ја ле су под ути ца јем 
књи га ко је је Кејв у тим тре ну ци ма чи тао.2 По но во је от крио Бо га 
у умет нич кој шко ли, где се из у ча вао тра ди ци о нал ни ку ри ку лум, 
на пу шта ју ћи убр зо пре да ва ња ко ја ни су има ла слу ха за ње го ву 
на кло ност ка по р но гра фи ји, ро ма ни ци као умет нич ком прав цу и 
гот ским ико на ма.3 Без об зи ра на ње го во осе ћа ње оту ђе но сти, 
умет нич ка де ла ко ја је Кејв про у ча вао ево ци ра ла су се ћа ња из 
де тињ ства на би блиј ске при че и под ста кле га да по сег не за џеп ним 
из да њем Би бли је кра ља Џем са. Са др жај га је оду ше вља вао. Кејв 

1 Nick Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’, in The Sec ret Li fe Of The Lo ve Song & 
The Flesh Ma de Word: Two Lec tu res By Nick Ca ve (Lon don: Mu te Re cords, 2000).

2 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
3 Max Dax and Jo han nes Beck, The Li fe and Mu sic of Nick Ca ve, trans. I. Mi nock 

(Ber lin: Die Ge stal ten Ver lag, 1999), p. 15.
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се се ћа: „Убр зо сам на шао у те шкој, жи ла вој про зи Ста рог за ве та 
са вр шен ство је зи ка, исто вре ме но ми сте ри о зног и по зна тог, ко ји 
не са мо да је ре флек то вао ста ње ума у ко јем сам та да био већ је 
ак тив но снаб де вао по да ци ма мо је умет нич ке по ду хва те.”4

Од тог мо мен та Кеј вов oe u vre био је про жет би блиј ским при зо
ри ма на си ља и је ре тич ким хри шћан ским те ма ма. Је зик Ста рог за-
ве та био је од го ва ра ју ћи из раз Кеј во вог бе са. При знао је: „Бог Ста-
рог за ве та де ло вао је окру тан и зло бан и во лео сам ту хи ро ви тост 
са ко јом је он био у ста њу да збри ше це ле на ро де.”5 Кејв је на ро чи то 
био склон та штом и не по вер љи вом Бо гу Књи ге о Јо ву. У тек сто ви ма 
ње го вих пе са ма ис кр са ва је зик Ста рог за ве та про жет но вом, гнев
ном енер ги јом. Агре сив ност ње го вог пр вог бен да The Birt hday Party 
из ро ди ла се упра во кроз кре а тив но ка на ли са ње зло на мер ног и не
при ја тељ ског Бо га. Ве ро вао је: „Бог не го во ри са мо ме ни, не го и кроз 
ме не и ње гов дах за у да ра. Био сам ка нал за Бо га ко ји го во ри је зи
ком за пи са ним у љу ти ни и бљу ва њу.”6 Упр кос ње го вој стра стве ној 
ре ак ци ји, ова ква ње го ва спи ри ту ал на фа за би ла је крат ког ве ка. 
На кон рас па да ња бен да и чи та ња Ста рог за ве та, Кејв по се же за 
Но вим за ве том до жи вља ва ју ћи ства ра лач ки пре по род. Убр зо је 
био оп чи њен Ису сом, „том чуд но ва том фи гу ром ко ја нат кри љу је 
је ван ђе ља, тим бол ни ком”.7 Ово от кри ће на ве ло је Кеј ва да ства ра 
не жни ју и у ве ћој ме ри ин тро спек тив ну му зи ку и, што је нај ва жни
је, да уоб ли чи сво ја нео бич на ре ли ги о зна ста но ви шта. Хри стов 
жи вот Кејв је опи сао као „лет има ги на ци је”,8 има ју ћи том при ли
ком на уму и соп стве не кре а тив не ка па ци те те. Раз у ме вао је Ису са 
„као чо ве ка од кр ви и ме са из у зет но по ве за ног са ства ра лач ким сна
га ма у се би, то ли ко отво ре ног пре ма сво јој бли ста вој, плам те ћој 
има ги на ци ји да је, нај зад, по стао фи зич ко оте ло тво ре ње те си ле: Бог. 
У Хри сту ду хов ни оти сак по де шен је та ко да и ми са ми мо же мо по
ста ти бо го ли ки”.9 Кејв је та ко, по сред ством Хри сто ве фи гу ре, био у 
ста њу да по ве же ства ра лач ку ма шту са ре ли ги о зном има ги на ци јом.

Сна га би блиј ског тек ста

Основ на би блиј ска при ча из Кеј во ве ду хов не пер спек ти ве 
од но си се на на ра тив о пре љуб ни ци осу ђе ној на ка ме но ва ње по 

4 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
5 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
6 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
7 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’. Од ред ни ца бол ник (Књи га про ро ка Иса и је, 

53: 3) пан дан је из ра зу „the man of sor rows” у ори ги нал ном тек сту (прим. прев.).
8 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
9 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
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Мој си је вом за ко ну, ка ко је за бе ле же но у Је ван ђе љу по Јо ва ну. Овај 
зна ме ни ти па саж опи су је јав ну осу ду гре шне же не ко ју је Исус 
за шти тио по зи ва ју ћи про го ни те ље да се из ја сне ко ји од њих ни је 
згре шио. Кејв је фо ку си ран на Хри стов фи зич ки по крет док се по
ви јао зе мљи ка ко би пи сао пр стом по пе ску. Он је убе ђен да се у 
овом по ви ја њу пре по зна је Ису со ва уну тра шња ко му ни ка ци ја са 
Бо гом, ње го во по ве зи ва ње са ства ра лач ким си ла ма ка ко би про
на шао од го вор ко ји ће по ни шти ти ру љу. Кејв ве ру је да је Христ 
де мон стри рао „моћ ства ра лач ке има ги на ци је да се из бо ри са свим 
не при ја те љи ма. По ка зао је да смо за шти ће ни стру јом соп стве не 
има ги на ци је”.10 Кејв под јед на ко ко ри сти на ра тив као про тест про тив 
књи жев ни ка и фа ри се ја оп те ре ће них фор мал ним ре дом и ре ли ги
о зним за ко ни то сти ма. Твр ди да „Христ њих ви ди као не при ја те ље 
има ги на ци је ко ји не пре кид но бло ки ра ју ду хов но уди за ње љу ди 
др же ћи их за то че ним у те о ло шким це пи дла че њи ма, ин те лек ту а
ли зму и пра ву”.11 Ова ре ли ги о зна пра ви ла Кејв до жи вља ва као 
пре пре ку ка про све тље њу и кре а тив но сти ума; по је ди нац не успе
ва да се уз диг не уко ли ко је спу тан „лан ци ма ре ли ги о зне ју ри спру
ден ци је”.12 У Кеј во вом об ја шње њу ове при че и ње го вој ре ак ци ји 
спрам ње них ак те ра ис пи та не су три кључ не те ме у по гле ду ње
го вих ре ли ги о зних убе ђе ња. Нај пре, Кејв по ка зу је ства ра лач ку 
ма ни фе ста ци ју Бо га на зе мљи пу тем сли ке Хри ста ко ји шкра ба 
по пе ску. Сна га ове бо жан ске кре а тив но сти огле да се у за штит
ни штву и лич ној по мо ћи, дру гој зна чај ној ком по нен ти ње го вих 
ре ли ги о зних ста во ва. Тре ћа те ма под ра зу ме ва ја сно про ти вље ње 
фор мал ним ин сти ту ци ја ма ре ли ги је и њи хо вој штет ној оза ко ње
ној дог ми. Ове се фи гу ре – но си о ци ре ли ги о зног ау то ри те та – по
зи ци о ни ра ју на ме сто не дво сми сле них не при ја те ља Хри сто вог 
уче ња. У све тлу ова кве ин тер пре та ци је хри шћан ства Кејв се опа жа 
као чо век по све ћен кре а тив но сти и је зи ку ре ли ги је, али ду бо ко 
сум њи чав у по гле ду зва нич них ре ли ги о зних ин сти ту ци ја. 

Кеј вов при ступ ду хов но сти је истин ски ли те ра ран. Твр дио је: 
„По чео сам да чи там Би бли ју и у бру тал ној про зи Ста рог за ве та, 
у осе ћа њу ко је под сти чу ње го ве ре чи и це ло куп на ње го ва фи гу
ра тив ност, на шао сам не ис цр пан из вор ин спи ра ци је.”13 Прем да је 
вр ло ра но по ка зао сво ју не на кло ност хри шћан ској цр кви, ње го во 
по што ва ње би блиј ске про зе би ло је оче вид но још у ра ним го ди

10 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
11 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
12 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
13 Nick Ca ve, ’The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’, In The Sec ret Li fe Of The 

Lo ve Song & The Flesh Ma de Word: Two Lec tu res By Nick Ca ve (Lon don: Mu te 
Re cords, 2000). Пр во бит но пи са но за: Vi en na Po e try Fe sti val (1998).
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на ма. Ужи вао је у на чи ну на ко ји је Би бли ја на пи са на не пре кид но 
и вр ло па жљи во тра га ју ћи за за ни мљи вим обр ти ма ње не фра зе. 
Про на ла зио је за до вољ ство у нео прав да ном по на ша њу Бо га, за 
ко јег је твр дио да је „по ма ло ман гу паст јер су љу ди то ли ко па ти
ли под ње го вом вла шћу”.14 С об зи ром на то да је књи жев ност 
пред ста вља ла ре ле вант ну ком по нент ну Кеј во вог жи во та, ње го ва 
за ди вље ност за вет ним спи си ма и је ван ђе љи ма би ла је та ко ви ше 
по сле ди ца њи хо вих ли те рар них ква ли те та не го при сут них по ру
ка о спа се њу или мо рал них за ко на. Кејв је био по но сан на сво је књи
жев но шћу опле ме ње но по ре кло: „Мој отац био је на став ник ен
гле ског је зи ка. Ње гов при ступ ен гле ској ли те ра ту ри био је го то во 
оп се си ван, а ње го ва крв те че мо јим ве на ма.”15 Оче ва дра ма тич на 
чи та ња Ло ли те и сце не уби ства из Зло чи на и ка зне за пам ће не су 
са из ра зи том љу ба вљу.16 Кејв ис ти че: „Мој отац је у сво јој во ље ној 
књи жев но сти за пра во тра гао за Бо гом. Ли те ра ту ра га је за но си ла, 
одво ји ла од сва ко днев ног, сме сти ла из над про сеч но сти и при бли
жи ла бо жан ској есен ци ји ства ри.”17 У Кеј во ве оми ље не књи ге 
убра ја ју се Са бра на де ла Све те Те ре зи је Авил ске, Са бра на де ла 
Све тог Јо ва на од Кр ста и Ба тле ро ви Жи во ти све та ца, ко је је 
на ба вио 1980. го ди не. Кејв при ме ћу је: „По се до вао сам при лич но 
зна ње о све ци ма и све му што су под не ли.”18 Кеј во во чи та ње Би бли је 
је та ко ана ли тич ко и из у зет но ин фор ми са но. Се ћао се: „Ужи вао 
сам упо ре ђу ју ћи раз ли чи те при че, раз ли чи та је ван ђе ља... Имао 
сам ве о ма ака дем ски при ступ це лој про бле ма ти ци... И да нас је 
(Би бли ју, прим. прев.) чи там сва ко днев но и знам је вр ло до бро.”19 
Чи та ју ћи Је ван ђе ље по Мар ку, Кејв је ис та као да су лин гви стич ки 
ква ли те ти у опи су Хри сто вих ис ку ше ња „моћ ни за хва љу ју ћи ми
сте ри о зној јед но став но сти и скром но сти”20 и у том сла вље њу Хри
ста Кејв је скре тао па жњу не то ли ко на Хри сто ве бо жан ске мо ћи 
ко ли ко на ње го ве „бли ста ве ре чи”.21

14 Anon., In ter vi ew from Re vue [1994]’, Re vue (De cem ber 1994), at http://
www.nic kca ve.com /in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =46&Ite mid=29. 
Ac ces sed 02/02/2010.

15 Ohad Pis hof, ‘In ter vi ew’, trans. No am Yat siv, Yedi ot Ahro not (April 6, 2001), 
at http://www.nic kca ve.com /in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =72&Ite
mid=29. Ac ces sed 02/02/2010.

16 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
17 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
18 Ja ni ne Bar rand and Ja mes Fox, Nick Ca ve Sto ri es (Mel bo ur ne: The Arts 

Cen tre: 2007), p. 18.
19 Anon., ‘In ter vi ew from Re vue [1994]’.
20 Nick Ca ve, ‘In tro duc tion to the Go spel Ac cor ding to Mark’, in Re ve la ti ons: 

Per so nal Re spon ses to the Bo oks of the Bi ble, ed. Ric hard Hol lo way (New York: CA non.
ga te, 2005), p. 243.

21 Ca ve, ‘In tro duc tion to the Go spel Ac cor ding to Mark’, p. 244.
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Ства ра ла штво као ду хов ни про цес

Кејв је кре а тив ност та ко ђе озна чио као лич ну по тре бу, твр
де ћи: „Пи са ње је мо ја на су шна ну жда, на чин да се бе одр жа вам у 
фор ми.”22 Пи са ње се та ко схва та као сред ство са мо де фи ни са ња и 
са мо о чу ва ња – без те кре а тив но сти Кејв би осе ћао ка ко је „ма њи 
као људ ско би ће”.23 Спи са тељ ски чин функ ци о ни ше као про тив
о тров за сву пат њу и кон фу зи ју. Кејв об ја шња ва да су ха о тич ни 
мо мен ти у ње го вом жи во ту не рет ко ре зул то ва ли вр ло спи ри ту ал
ним и у емо ци о нал ном сми слу суп тил ним де ли ма у ко ји ма се сам 
про цес пи са ња до жи вља ва као ба ласт.24 Пи са ње та ко ђе уче ству је 
у ло ци ра њу и очу ва њу се ћа ња: „Ве ћи на мо јих пе са ма пи са на је о 
дру гим љу ди ма; пе вам ка ко бих се ћа ње на те љу де учи нио жи вим, 
трај ним.”25 По ред то га што мо же има ти уло гу по моћ ног жи вот ног 
па са жа, пи са ње под јед на ко ме мо ри ше про шлост и при пи су је зна
че ње про мен љи во сти ма. Кејв кре а тив ност та ко ђе до жи вља ва као 
бег од про сеч но сти: „Ка да пи шем, осе ћам да сам ду хов но ус хи ћен. 
По ста јем бли жи Бо гу, из ди жем се из над осред њо сти, мо но то не, 
плит ке зе маљ ске ег зи стен ци је.”26 Он по ве зу је бо жан ску ин спи ра
ци ју са ства ра лач ким чи ном сма тра ју ћи соп стве но би ће сво је вр сним 
ка на лом кроз ко ји Бог мо же да про го во ри: „Мо ја је од го вор ност 
да сед нем за кла вир и узмем олов ку и па пир. Све оста ло по чи ва 
на Бо гу или ин спи ра ци ји. Не мам ни ка кву кон тро лу над оним што 
мо же да се де си. Не ко дру ги из вр ша ва чи тав по сао – тог дру гог 
на зи вам Бо гом. Сто га, уко ли ко не бих сео за кла вир, то би би ло 
рав но по ри ца њу Ње го вог гла са.”27 Кејв та ко има па сив ну уло гу: „Шта 
год да се де си са пе сма ма и на чи ном њи хо вог на стан ка, из ван је 
мо је кон тро ле. Не од лу чу јем ка кву вр сту пе сме ћу на пи са ти пре 
не го што уоп ште при сту пим це лом про це су.”28 

Уме сто то га, Кејв осе ћа да се ње гов за да так огле да у обез бе
ђи ва њу окру же ња по год ног за ин спи ра ци ју.29 При ме ћу је да се од 

22 Neil McCor mick, ‘Nick Ca ve: Part of Me is Scre a ming to Get Out’, The 
Te le graph (July 17, 2008), at http://www.te le graph.co .uk /arts/main.jhtml?xml=/arts/ 
2008/07/17/bmca ve117.xml Ac ces sed 02/02/2010.

23 Anon., ‘Nick Ca ve: Dark Star’, The Big Is sue UK (Ja nu ary 15, 1995), at http:/ 
/www.nic kca ve.com /in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =51&Ite mid=29. 
Ac ces sed 27/7/2009.

24 McCor mick, ‘Nick Ca ve: Nick Ca ve: Part of Me is Scre a ming to Get Out’.
25 G. W. McLen nan, ‘In ter vi ew’, Ju i ce Ma ga zi ne (March, 1993), at http://www.

nic kca ve.com /in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =41&Ite mid=29. Ac ces sed 
02/02/2010.

26 Anon., ‘Nick Ca ve: Dark Star’.
27 Anon., ‘In ter vi ew’, Te le mo u sti que (July, 1998), http://www.nic kca ve.com /

in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =66&Ite mid=29. 
28 Pis hof, ‘In ter vi ew’.
29 Pis hof, ‘In ter vi ew’.
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умет ни ка оче ку је да „оста не отво ре ног ума, у ста њу у ком је спо
со бан да при ми ин фор ма ци је и ин спи ра ци ју”.30 Ево ци ра ју ћи Ви
ли ја ма Блеј ка, Кејв твр ди: „Ја сâм ни шта не чи ним. Је ди но што 
упе рим про кле ти прст и до пу стим Све том ду ху да оба ви оста ло.”31 
Кејв се бе ви ди као ме ди јум Бо га, ко ји по сти же ства ра лач ки успех 
по сред ством при хва та ња бо жан ске сти му ла ци је. Чак и ње го ва 
сцен ска из во ђе ња укљу чу ју ту по ја ву ка на ли са ња би блиј ске ин
спи ра ци је. Опи су ју ћи ути цај ко ји је Ста ри за вет оства рио на бенд 
The Birt hday Party, Кејв се при се ћа: „Све што је тре ба ло да ура дим 
би ло је да иза ђем на сце ну, отво рим уста и до зво лим Бож јој стру
ји да се про ло ми кроз ме не. По топ, ва тра и жа бе тад су из ла зи ли 
кроз мо је ждре ло.”32 Опа жа ју ћи се бе као ка нал во љан да при хва
ти ства ра лач ку моћ, Кејв оста је не спо со бан да опи ше основ не 
ме ха ни зме утка не у сам про цес на ста ја ња ње го ве му зи ке. Он јед
но став но сма тра да је „ства ра ла штво нај ве ћа жи вот на ми сте ри ја”.33

Док Кејв сла ви кре а тив ни чин ис ти чу ћи да „од ре ђе ну вр сту 
пе са ма мо же да на пи ше чак и у сну”,34 чи ни се да по сто ји еле мент 
на пор ног ра да у ње го вој умет но сти. Пи са ње пе са ма је, ка ко Кејв 
твр ди, за ње га нај те жа ак тив ност.35 Рад на сти хо ви ма до жи вља ва 
као пат нич ку умет нич ку фор му ко ја му оста вља ми ни мал ну до зу 
ужит ка.36 Кејв ми то ло ги зу је спи са тељ ске те го бе по сред ством по
ре ђе ња са жи во ти ња ма и па ра зит ским ква ли те ти ма. Ба бу ни, не
при ја те љи ства ра ла штва, за јед но са кр дом хи је на пред ста вља ју 
при лич но не ко ри сне фак то ре у ства ра лач ком про це су. Нај ви ше 
од свих се пла ши ло со ва, опи су ју ћи њи хо ве „ду бо ке, без на де жно 
за ви ја ју ће од је ке сву да по про сто ри ји”.37 Прем да би ње го ва ин спи
ра ци ја мо гла би ти нат при род на, Кеј вов кре а тив ни про цес не иде 
увек та ко глат ко. Упр кос лич ним фру стра ци ја ма услед пи са ња пе
са ма, Кејв на ро чи то це ни јав ни аспект де ло ва ња ко ји под ра зу ме ва 
рад са оста лим му зи ча ри ма. При ча ју ћи о свом бен ду, Кејв је ис та
као: „Оно што нај ви ше од све га во лим је мо ме нат ства ра ња не чег 
но вог, не ке ма ле ства ри, акор да или ре чи, ко је се по том про сле де 
бен ду у чи јем окри љу те сит ни це да ље ра сту. У то ме се пре по зна
је на ро чи та ве ли ко ду шност – ка да љу ди при сту пе ра ду и учи не 

30 Anon., ‘In te r vi ew’, Te le mo u sti que.
31 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
32 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
33 Anon., ‘In ter vi ew’, Te le mo u sti que.
34 Gra e me Ham mond, ‘Ca ve Digs up Anot her Win ner’, The He rald Sun (March 

2, 2008).
35 S. Smith, ‘Nick Ca ve’, in Lyrics: Wri ting Bet ter Words for Your Songs, ed. 

Rikky Ro oksby (San Fran ci sco: Bac kbe at Bo oks, 2006), p. 48.
36 McCor mick, ‘Nick Ca ve: Nick Ca ve: Part of Me is Scre a ming to Get Out’.
37 Bar rand and Fox, Nick Ca ve Sto ri es, pp. 82–83.
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не што са ини ци јал ном иде јом. По сто ји у све му то ме ра до сни аспект 
због ко јег љу ди, нај зад, и ства ра ју му зи ку.”38

Ова ства ра лач ка раз ме на и ин спи ра ци ја мо гу се упо ре ди ти 
са Кеј во вим оми ље ним би блиј ским па са жом из Је ван ђе ља по Ма-
те ју (18: 20): „Јер гдје су два или три са бра ни у име мо је он дје сам 
ја ме ђу њи ма.”39 Кејв ве ру је да је Христ оку пља ју ћи љу де скре тао 
па жњу и на при су ство је зи ка. Сма тра да за јед нич ко де ље ње је зи
ка и кре а тив но сти до зво ља ва да се Бог по ја ви у ма те ри јал ном 
све ту: „Баш као што смо и са ми бо жан ске тво ре ви не, та ко за уз врат 
ва ља да и са ми ства ра мо. Бо жан ском је по треб но да ти сло бо ду да 
про тек не кроз нас, кроз је зик, ко му ни ка ци ју, кроз на шу ма шту. 
Ве ру јем да је у ово ме оли че на на ша ду хов на ду жност ко ја нам је 
ја сно пре до че на по сред ством Хри сто вог при ме ра. Кроз нас Бог 
про на ла зи Ње гов глас.40 Кејв при пи су је из у зет ну вред ност умет
нич кој ко му ни ка ци ји твр де ћи: „Ве о ма сам сре ћан кад чу јем да мој 
рад ин спи ри ше дру ге пи сце и сли ка ре. То је нај леп ши ком пли мент, 
нај ве ћа на гра да. Умет ност увек тре ба да бу де раз ме на.”41 Кре а тив
ност он раз у ме ва као бо жан ски, све ти чин, на чин ис ка зи ва ња Бо га 
и ре вер зи бил ни жи вот ни дар.

Ре ли ги о зно ис ку ство и ду хов на уте ха про и за шла  
из ства ра лач ког чи на

Бо жан стве ни до при но си кре а тив но сти фи гу ри ра ју као за
штит на си ла у Кеј во вом при ват ном жи во ту: „Са ме пе сме, тај мој 
ви ју гаст, иш ча шен скуп ту жно о ке де це, ује ди њу ју се и, шти те ћи 
ме на свом пу ту, чи не ме жи вим. Оне су са пут ни ци ду ше, во де у 
ег зил, спа са ва ју нео до љи ву че жњу за оним што ни је од ово га све та.”42 
Кеј вов отац по ги нуо је 1978. го ди не у са о бра ћај ној не сре ћи.43 Сам 
Кејв пи са ње опи су је као на чин пре ва зи ла же ња ту ге: „Мо ји умет
нич ки на по ри би ли су усред сре ђе ни на по ку шај да ар ти ку ли шем 
при ро ду тог ско ро опи пљи вог осе ћа ја гу бит ка ко ји је ис пу нио мој 
жи вот. Огром на ду бо ка ра на отво ри ла се усред мог све та у тре ну 
из не над не оче ве смр ти ка да ми је би ло де вет на ест го ди на. Пи са
њем сам на у чио да ис пу ним ову пра зни ну.”44

Умет нич ка ак тив ност, по све му су де ћи, Кеј ву до но си уте ху 
и ис пу ње ње не рет ко сте че но и кроз ре ли ги о зне об ли ке по на ша ња. 

38 McCor mick, ‘Nick Ca ve: Nick Ca ve: Part of Me is Scre a ming to Get Out’.
39 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
40 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
41 Anon., ‘In ter vi ew’, Te le mo u sti que.
42 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
43 Ian Johnston, Bad Seed: The Bi o graphy of Nick Ca ve (Lon don: Aba cus, 1996), 

p. 57.
44 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
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Баш као што је ства ра ла штво ода гна ло ту гу, та ко је и Кеј во ва ту га 
ин спи ри са ла ње го во пи са ње. Кејв се при се ћа: „Гу би так је у мом 
жи во ту ство рио ва ку ум, про стор у ко јем су мо је ре чи по че ле да 
плу та ју, са ку пља ју и про на ла зе сво ју свр ху.”45 Он има по тре бу да 
об ја сни и раз у ме осе ћа ња по пут гу бит ка и че жње ко ја су ис кр са
ва ла то ком це ло куп ног ње го вог жи во та. Кејв под јед на ко по вла чи 
па ра ле лу из ме ђу Хри ста и се бе пу тем иде је о ве зи оца и си на. Оче
во ви со ко вред но ва ње књи жев но сти он та ко до жи вља ва као ста зу 
што во ди Бо гу, „све че му ме је отац на у чио де ло ва ло је као при пре
ма за ње гов соп стве ни од ла зак. Пи са ње ми је отво ри ло ди рек тан 
при ступ има ги на ци ји, ин спи ра ци ји и, нај зад, Бо гу”.46 Кроз сво ју 
кон ти ну и ра ну кре а тив ну по тра гу Кејв „по пут Хри ста, до ла зи у 
име оца ка ко би Бо га учи нио жи вим”.47

Упр кос хри сто ло шком фо ку су у ње го вом жи во ту, Кеј во ви 
спе ци фич ни те о ло шки за кључ ци и не на кло ност пре ма зва нич ним 
ре ли ги о зним уста но ва ма ре зул то ва ли су али је на ци јом од хри шћан
ске за јед ни це и ње них ин сти ту ци ја. Упу ћу ју ћи на Је ван ђе ље по 
Ма те ју (23: 13), Кејв ла мен ти ра: „Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри
се ји, ли це мје ри, што за тва ра те цар ство не бе ско од љу ди.”48 Ње го ви 
ста во ви по во дом мо рал но сти да ље га дис тан ци ра ју од зва нич них 
ин сти ту ци ја ко је про мо ви шу и од го не та ју би блиј ске етич ке по сту
ла те. Кејв се пи тао ка ко ин спи ра ци ја и Бог мо гу би ти мо рал ни. 
Мо рал је од стра не фа ри се ја и цр кве ка те го ри зо ван као оба ве зу ју ћи 
за кон ко ји сто ји на су прот сло бо де ума и ње го вих ства ра лач ких 
сна га. У оно ме што се ве ро ват но мо же озна чи ти ње го вим нај и сцрп
ни јим и нај би стри јим ре зи ме ом лич не ве ре, Кејв је раз от крио:

Ја сам вер ник. Не идем у цр кву. Не при па дам ни јед ној на ро
чи тој ре ли ги ји, али ве ру јем у Бо га... 

Од у век сам имао ту ве ру, чак и ка да, у из ве сним вре ме ни ма, 
то ни сам био у мо гућ но сти да твр дим са ова квом увер љи во шћу. У 
мом жи во ту се ни шта осо би то ни је до го ди ло. Ни сам до жи вео от кро
ве ње. Ве ро ва ње у Бо га, по мо јим уве ре њи ма, не ме ња жи вот; оно 
ни је ни пре пре ка ни олак ша ње. Не ма ни ка квог ути ца ја на мо је 
по на ша ње. Не ма ап со лут но ни шта са мо ра лом, већ ис кљу чи во са 
сло бо дом и ин спи ра ци јом. За мно ге љу де ве ра би тре ба ло да ау то
мат ски дик ти ра мо де ле по на ша ња, ука же на пут ка све то сти. Да ле ко 
од ова квих по у зда но сти, мо ја је ве ра са чи ње на од сум ње.49

45 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
46 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
47 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
48 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
49 Anon., ‘In ter vi ew’, Te le mo u sti que.



608

Ова квим при сту пом Кејв раз два ја ве ру у Бо га од ве ре у пу
но ва жност ор га ни зо ва не ре ли ги је. Ве ру сма тра лич ном од лу ком 
ко ја не тре ба да по чи ва на ду бо ком от кро ве њу или не по ко ле бљи вој 
уве ре но сти. Ве ра, пре ма ње го вом схва та њу, не во ди ка мо рал ном 
или ри ту ал ном. Уме сто то га ве ра у Бо га по ве за на је, пре ма Кеј во
вом уве ре њу, са „сло бо дом и ин спи ра ци јом”.

У ова квом од би ја њу ре ли ги о зних за ко на Кејв се др жи нео р то
док сног ми шље ња у по гле ду Хри ста и ње го ве бо жан ске при ро де: 
„Не ве ру јем у без гре шно за че ће ни ти у вас кр се ње. Али ве ру јем да 
је Христ, она кав ка кав је био, по се до вао не ве ро ва тан ка па ци тет да 
ар ти ку ли ше соп стве ни си стем иде ја и у то ме пре по зна јем ње го ву 
ве ли чан стве ност.”50 Мно го ви ше од ве ли ча ња све тог нат при род ног 
ро ђе ња, смр ти и вас кр се ња Хри сто вог, Кејв се фо ку си ра на ње гов 
жи вот и уче ње – она ко ка ко је оно ис ка за но у је ван ђе љи ма, сла
ве ћи успо ме ну на Хри ста и не одва ја ју ћи га од ње го ве људ ске 
при ро де. Кејв је ука зао на сум ње и му ке што их бли ска ве за са 
хри шћан ском за јед ни цом но си упр кос сна жним ре ли ги о зним под
то но ви ма ње го ве му зи ке и лич них тврд њи. Ис та као је: 

Се бе не до жи вља вам као хри шћа ни на... Чи тао сам о оно ме 
што име ну ју ра ди кал ним хри шћан ством, ко је под ра зу ме ва не ве ро
ва ње у Бо га и ве ро ва ње у Хри ста, али чак и та кав став имли ци ра 
од ре ђе ни иза зов у по гле ду са мог сти ла жи во та; да би не ко био хри
шћа нин по треб но је да усво ји на ро чит на чин жи вље ња, а у овом 
тре нут ку се бе сма трам не спо соб ним за та кво не што.51 

Кејв је све стан те шко ћа ко је опре де ље ње вер ни ка из ван кру га 
цр кве или док три не до но си. По не кад он ис ка зу је жа лост због ове 
одво је но сти: 

Мо гао бих јед но став но да ка жем: „Ја сам ка то лик” и то би 
би ло то. Не бих мо рао да се тру дим да об ја сним свој ду хов ни иден
ти тет. Зна ли би сте тач но ода кле по ти чем. У то ме се огле да узрок 
мо је зло срет не си ту а ци је ко ја из и ску је де фи ни са ње мо је по ве за но
сти са Бо гом ко ја се не пре кид но ме ња и раз ви ја.52

Он уви ђа вред но сти ла ко ће при хва та ња од ре ђе не цр кве, у 
чи јем окри љу су уве ре ња и кон цеп ти ње них чла но ва учвр шће ни 
и ли ше ни по тре бе за об ја шња ва њем; он схва та да је та кво ста ње 

50 Anon., ‘Re vue’.
51 Anon., ‘Re vue’.
52 Pis hof, ‘In ter vi ew’.
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прак тич ни је од ње го ве по зи ци је.53 Кејв та ко при зна је вред ност 
„за јед ни ци љу ди ко ји су об је ди ње ни истим ве ро ва њи ма – то је ду
бо ко уте шна спо зна ја. Исто вре ме но по сто ји онај дру ги део ме не 
ко ји од то га же ли да по бег не гла вом без об зи ра”.54 Кејв за др жа ва 
пра во на кри ти ку спрам хри шћан ске цр кве, за у зи ма ју ћи ста но ви
ште да су про по ве ди не рет ко ири тант не ме та фо ре, „па те тич не и 
не ис кре не, за сно ва не на стра шним по гре шка ма у ту ма че њу би блиј
ског тек ста”.55

Кејв се жа ли: „Про по ве ди че сто под ра зу ме ва ју пре гршт су ви
шних па те тич них еле ме на та. По не кад оне укљу чу ју и екс пли цит не 
ла жи узро ко ва не чи ње ни цом да све ште ни ци не раз у ме ва ју Би бли ју 
на аде ква тан на чин.”56 Иа ко ве о ма за ин те ре со ван за при чу о Хри
сту и оста ле би блиј ске сег мен те, Кејв осе ћа ду бо ку озло је ђе ност 
спрам цр кве као ин сти ту ци је.57 Ли бе рал но хри шћан ство је опи сао 
као ла скав и из у зет но ири тан тан ен ти тет ли шен ин те гри те та. Ис ка
зао је не го до ва ње по во дом умек ша ва ња фи гу ре Хри ста и ње го ве 
по ру ке у по ку ша ју да се хри шћан ство учи ни при јем чи ви јим и по
пу лар ни јим; чак је окри вио и не до ста так има ги на ци је у по гле ду 
Хри сто вог про го на: „Христ ми је го во рио кроз Сво ју изо ла ци ју, 
кроз те рет Сво је смр ти, кроз Свој бес пре ма зе маљ ском, кроз Сво
ју ту гу. Чи ни ми се да је Христ, као жр тва по мањ ка ња људ ске 
ма ште, био ра за пет на кр сту нок ти ма оних што су но си о ци кре а
тив не бљу та во сти.”58

При ча ју ћи о је ван ђе о ским до га ђа ји ма, Кејв је ла мен ти рао: 
„Из ли ви Ње го ве по пут дра гу ља бли ста ве има ги на ци је за уз врат 
су оста ли не схва ће ни, од ба че ни, иг но ри са ни, исме ја ни и ома ло ва
же ни и, нај зад, они мо гу до ве сти до Ње го ве смр ти.”59 Ре ли ги о зне 
ин сти ту ци је де лу ју као ан та го ни стич ке си ле не спо соб не да разу
ме ју ва жност Хри сто вих дра ма тич них осе ћа ња и има ги на тив ног 
учин ка. Упр кос кри тич ким сло је ви ма, Кејв осе ћа за до вољ ство у 
ри ту ал ној при ро ди бо го слу же ња, јер је у уче шћу у ње му са др жа на 

53 Anon., ‘Nick Ca ves in to Re li gion’, Con tact Mu sic (May 20, 2003), at http://
www.con tac tmu sic.com /new /xmlfe ed.nsf/mndweb pa ges/nick%20ca ves%20in %20
to % 20re li gion. Ac ces sed 02/02/2010.

54 Anon., ‘Nick Ca ves in to Re li gion’.
55 Ali ce Ham mond, ‘Prin ce of Dark ness Sco res a Ma ster pi e ce’, New York Rock 

(April, 1997), http://www.nyrock.com/ca ve_cd .ht m. Ac ces sed 02/02/2010.
56 Ja mes McNa ir, ‘In ter vi ew’, Mo jo Ma ga zi ne (March, 1997), http://www.

nic k ca ve.com /in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =60&Ite mid=29. Ac ces sed 
27/7/09.

57 Da ve Thomp son, ‘Nick Ca ve, Alp ha be ti cally’, Al ter na ti ve Press (April, 1997), 
at http://www.nic kca ve.com /in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =62& 
Ite mid=29. Ac ces sed 02/02/2010.

58 Ca ve, ‘In tro duc tion to the Go spel Ac cor ding to Mark’, p. 245.
59 Ca ve, ‘In tro duc tion to the Go spel Ac cor ding to Mark’, p. 243.
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мо гућ ност пре ва зи ла же ња зе маљ ских об ма на пу тем ду хов не ме
ди та ци је. Упра во осе ћа ње ре да и ри ту ал но сти Кеј ву обез бе ђу је 
уз ди за ње и ве ћи сте пен све сно сти. Ипак, при зна је: „Ни сам ни ка да 
имао ве ли ке епи фа ни је. Са мо осе ћам да је мо ја ду жност да обра
зу јем се бе у по гле ду кон цеп та Бо га.”60 

Ра ди је не го да узме уче шћа у цр кве ној за јед ни ци ка ко би 
раз вио и учвр стио сво ју ве ру, Кејв би ра знат но ди рект ни ју ве зу 
са Хри стом, не по сре до ва ну би ло ка квом зва нич ном ис ти ту ци јом. 
Об ја снио је: „Исус Христ је за ме не нај та јан стве ни ја и нај у збу дљи
ви ја фи гу ра.”61 Ипак, при знао је: „Не мо гу за и ста да се ухва тим у 
ко штац са иде јом вас кр се ња и без гре шног за че ћа. Не мо гу у то да 
по ве ру јем. Да нас при лич но објек тив но гле дам на ње га (Ису са, 
прим. прев).”62 При знао је под јед на ко и да не ве ру је у иде ју ра ја 
или па кла.63 Сво ју ве ру Кејв ви ше ба зи ра на об у хват ној пред ста
ви о ви шој си ли не го на ве ро ва њу у по је ди нач не иде је. У из ја ви 
ко ја ви ше под се ћа на де и зам не го на по пу лар но хри шћан ство, он 
об ја шња ва: „На чел но имам осе ћај да по сто ји не ка вр ста бо жан ског 
на све ту, не што на шта не мо гу за и ста да по ло жим свој прст, али 
не што што ме спре ча ва да ка жем да ми са мо уми ре мо и да је у тој 
тач ки све му крај; спре ча ва ме да твр дим да не по сто ји ни ка кав 
ви ши сте пен ду хов но сти.”64 Кеј вов лич ни при ме рак Би бли је по
ка зу је ве о ма па жљи ву и по све ће ну сту ди ју тек ста, са из ра зи тим 
под вла че њи ма и на по ме на ма на мар ги на ма. На стра ни ца ма Је ван-
ђе ља по Јо ва ну он се пи та: „ЗА ШТО је ВЕ РА кључ на за веч ни жи
вот? Ода кле по ти че по тре ба да ве ру је мо?”65 Кеј вов став пре ма 
хри шћан ству обе ле жен је ко ли зи јом и ко ле ба њем. Го ди не 1994. 
твр дио је: „Не при ме ћу јем да уоп ште по ста јем ре ли ги о зан.”66 О 
сво јим „сум њи вим хри шћан ским скло но сти ма”67 го во рио је са 
до зом ау то кри ти ке, опи су ју ћи се бе као из ра зи то за ин те ре со ва ног, 
али у ква ли та тив ном сми слу оскуд ног уче сни ка у ре ли гиј ским 

60 Ham mond, ‘Ca ve Digs up Anot her Win ner’.
61 Anon., ‘Nick Ca ve In ter vi ew’, Rol ling Sto ne 689 (Au gust 25, 1994), at http://

www.nic kca ve.com /in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =44&Ite mid=2. 
Ac ces sed 02/02/2010.

62 Mark Mor due, ‘Nick Ca ve’s Lo ve In’, Ju i ce Ma ga zi ne (May, 1994), at http://
www.nic kca ve.com /in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =43&Ite mid=29. 
Ac ces sed 02/02/2010.

63 Mic hael Dwyer, ‘Mur der he Said’, Rol ling Sto ne Au stra lia (No vem ber, 1995), 
at http://www.nic kca ve.com /in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =54& 
Ite mid=29. Ac ces sed 02/02/2010.

64 Dwyer, ‘Mur der he Said’.
65 Bar rand and Fox, Nick Ca ve Sto ri es, p. 37.
66 Mor due, ‘Nick Ca ve’s Lo ve In’.
67 Ste wart Lee, ‘Nick Ca ve’, Sun day Ti mes (Sep tem ber 7, 2003), http://www.

ste war tlee.co.uk/press/writ ten for mo ney/2003sept nick_ca ve sun dayti mes.ht m. Ac ces sed 
02/02/2010.
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об ре ди ма. Са та квом искре но шћу, ка ква је че сто од сут на ме ђу вер
ни ци ма, Кејв је при знао: „Не ве ру јем да осо ба истин ски ве ру је 
уко ли ко исто вре ме но не сум ња. Мо ја се ве ра на не ки на чин на ди ма 
и сле же.”68 При ро да и ин тен зи тет Кеј во вих уве ре ња ни су ко нач не, 
већ флук ту и ра ју у за ви сно сти од усло ва ње го вог жи во та. Ис та као 
је да се ње гов кре а тив ни учи нак и те мат ски аспект за сни ва ју на 
на ро чи тој фор ми ве ро ва ња. Ду хов ну по за ди ну ње го вих пе са ма 
чи ни по тра га за Бо гом.69 Кеј во ва се по тра га ипак не осла ња на 
при вр же ност хри шћан ској за јед ни ци, не го на лич ну де лат ност и 
ре ци проч ну при ро ду ства ра ла штва.

Ана Ке слер и ње но од ре ђе ње Кеј во ве  
„скеп тич не и ко ле бљи ве” ве ре 

Ана Ке слер ве ру је да Кеј во ва ве за са Бо гом по сред ством креа
тив не има ги на ци је „не ми нов но осци ли ра из ме ђу сум ње и си гур
но сти”.70 Ово ко ле ба ње она при пи су је пре фе но ме но ло шком не го 
епи сте мо ло шком ка рак те ру ве ре, са сум њом ко ја про ис ти че ви ше 
из лич не све сно сти о Бо гу не го из ме та фи зич ке исти не хри шћан
ске док три не.71 Ке сле ро ва твр ди да је Кејв од ба цио мо дел Бо га 
ин тер вен ци о ни сте у ко рист „при ка зи ва ња бо жан скољуд ског су
сре та су штин ски по ве за ног са људ ском пер спек ти вом” уте ме ље
ном на иде ји ин тер ак ци је.72 Она сма тра да Кеј вов ре ли ги о зни став 
по чи ва на од би ја њу ин тер вен ци о ни стич ке вер зи је ме та фи зич ког 
Бо га.73 Ова кву прет по став ку Ке сле ро ва гра ди на Кеј во вом од ба
ци ва њу ин тер вен ци о ни стич ког образ ца ко ји не успе ва да пре по зна 
„спле те ност људ ске су бјек тив но сти са бо жан ским”.74 Она на гла
ша ва да је Кеј вов од нос са Но вим за ве том при мер дво смер не ко
му ни ка ци је из ве де не по сред ством Хри сто вог жи во та.75 Кеј во ва 
фе но ме но ло шка ве за са хри шћан ством, ка ко она су ге ри ше, мо же 
се ви де ти као „уну тра шњи ред”, с об зи ром на то да он це ни ис ку
стве ну при ро ду ве ре ви ше од ме та фи зич ког до ка за Бож јег по сто
ја ња.76 За и ста, Кеј во во ми шље ње о спа се њу и бо жан ској пот по ри 

68 Lee, ‘Nick Ca ve’, Sun day Ti mes.
69 Anon., ‘In ter vi ew’, Te le mo u sti que.
70 An na Kes sler, ‘Fa ith, Do ubt, and the Ima gi na tion: Nick Ca ve on the Di vi ne

Hu man En co un ter’, in Call Me the Se e ker: Li ste ning to Re li gion in Po pu lar Mu sic, ed. 
Mic hael J. Gil mo ur (New York: Con ti nu um, 2005), p. 80.

71 Kes sler, ‘Fa ith, Do ubt, and the Ima gi na tion’, p. 83.
72 Kes sler, ‘Fa ith, Do ubt, and the Ima gi na tion’, p. 80.
73 Kes sler, ‘Fa ith, Do ubt, and the Ima gi na tion’, p. 81.
74 Kes sler, ‘Fa ith, Do ubt, and the Ima gi na tion’, p. 82.
75 Kes sler, ‘Fa ith, Do ubt, and the Ima gi na tion’, p. 82.
76 Kes sler, ‘Fa ith, Do ubt, and the Ima gi na tion’, p. 84.
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на гла ша ва ју да Бог не мо же да про ме ни свет, ни ти да по мог не 
чо ве чан ству у ње го вим про бле ми ма: 

Не ми слим да је Бож ја ду жност да људ ске жи во те учи ни бо
љим, да про ме ни ток до га ђа ја. Бог је нај ви ша суп стан ца. За нас је 
не мо гу ће да раз у ме мо ту суп стан цу. Љу ди мо гу да има ју ра зум, 
ср це, же ље, да јед ни дру ги ма да ру ју ра дост те ле сне при ро де, али 
они не по се ду ју оно што је још ва жни је. Сва ка осо ба про во ди жи
вот у окви ру гра ни ца соп стве них стра сти и про бле ма. По не кад 
за и ста мо же мо по мо ћи јед ни дру ги ма, али по сто је до га ђа ји ко је 
људ ски дух јед но став но ни је спо со бан да пре ва зи ђе.77 

Док Кејв све до чи о сна зи и уте шно сти ис ку стве ног Бо га по
сред ством лич не кре а тив но сти, он не ви ди Бо га као ин стан цу 
ко ја од го ва ра на мо ли тве, спо соб ну за ин тер вен ци ју. Људ ска ин
тер ак ци ја са Бо гом по сто ји је ди но у има ги на тив ној сфе ри. Пре ма 
уве ре њи ма Ке сле ро ве, фи зич ки свет при род них за ко на ни је цар
ство на ше ко му ни ка ци је са Бо гом. Уме сто то га Кејв су ге ри ше да 
је уну тра шњи свет ства ра ла штва и су бјек тив ног ис ку ства сфе ра 
бо жан ске ин тер ак ци је са чо ве чан ством.78

Ана Ке слер ви ди Кеј во ву вер зи ју ве ре као „не ми нов но за јам
че ну од ре ђе ним слут ња ма по во дом објек та ве ро ва ња”.79 У Кеј во вом 
мо де лу ве ре скеп са, пре и спи ти ва ње и не по ве ре ње пред ста вља ју 
ре ал не еле мен те ин тер ак ци је из ме ђу чо ве ка и Бо га. Пре ма то ме, 
це ни ти чо ве чан ство у ње го вој ре ци проч ној ве зи са Бо гом зна чи 
убри зга ти од ре ђе ну до зу не си гур но сти про и за шлу из сум њи ча во
сти свој стве не људ ском ро ду. Ке сле ро ва да ље на ста вља да по ме ну та 
сум ња, пре ма Кеј во вом ми шље њу, ни је пе јо ра тив на вер зи ја ве ре, 
ни ти се пер ци пи ра као сла би ја од ње ног ма ње по пу стљи вог пан
да на. Кејв сум њу ра ди је ту ма чи као об лик људ ске по ве за но сти са 
Бо гом, и као део ре ли ги о зног ис ку ства.80 Кеј во ве ста во ве Ке сле ро
ва по ре ди са Кан то вом иде јом да ко ле ба ње у ве ри не им пли ци ра 
не ве ро ва ње. Лич на сум ња при сут на у Кеј во вим сти хо ви ма је још 
увек ре ли ги о зно ис ку ство, чак и ка да се ње го ви за кључ ци чи не не
га тив ним.81 Он сла ви нео пре зне и не ло гич не аспек те хр шћан ства 
твр де ћи: „Јед на од ства ри ко ја ме, чи ни ми се, нај ви ше уз бу ђу је у 
по гле ду ве ре у Бо га ти че се ути ска да је све то по ма ло не ве ро ват но, 
ира ци о нал но и не рет ко ап сурд но.”82 Кејв об ја шња ва да је хри

77 McNa ir, ‘In ter vi ew’.
78 Kes sler, ‘Fa ith, Do ubt, and the Ima gi na tion’, pp. 86–87.
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шћан ство све „у има ги на ци ји и ми сте ри ји. Ово под јед на ко ва жи 
и за умет ност. Та ко је це ла ова про бле ма ти ка при лич но уве за на”.83 
Тај на Бо га чвр сто је спле те на са ње го вим ства ра лач ким им пул си
ма.84 Ре ци про ци тет из ме ђу Бо га и чо ве ка и пр вен ство ми сте ри је 
и сум ње у Кеј во вом ду хов ном ис ку ству по ни шта ва по тре бу за фор
мал ним ре ли ги о зним струк ту ра ма: „Спо зна ја Бо га под ра зу ме ва 
мно го ле пих и ми сте ри о зних ства ри, али оно што се зо ве про по вед 
че сто ни је ни шта дру го до про фа на ци ја хри шћан ске ве ре. Упра во 
за то ми слим да је мој пут ка Бо гу по пут пу то ва ња уса мље не лу
та ли це чи ја је ду хов на пер цеп ци ја све та уте ме ље на на Сум њи.”85

Скеп са и ова кво ко ле ба ње не тре ба да бу ду срам ни. Уме сто 
оп скур но сти и ли ми ти ра но сти кре а тив ног про це са (а ти ме и Бо га), 
они би тре ба ло да бу ду сла вље ни и при гр ље ни без ика кве ин тер
вен ци је ре ли гиј ских ин сти ту ци ја.

Ак тив на људ ска ком по нен та у тој ве зи са Бо гом ста вља по
је дин це у при лич но моћ ну по зи ци ју. Кејв при ме ћу је да смо и ми 
по треб ни Бо гу, баш као што је Бог по тре бан на ма.86 Упо зо ра ва: 
„Уко ли ко би свет из не на да за ћу тао, Бог би, раш чи њен, умро.”87 
Људ ски род има спо соб ност да по рек не и уни шти Бо га, не по сред
ством не хри шћан ских ми сли и по сту па ка, не го кроз кре а тив но 
ћу та ње. Кејв ис ка зу је за хвал ност пре ма ми сте ри о зно сти ства ра ња, 
сна зи ко ју она до но си и емо ци о нал ној уте хи ко ја се њо ме за до би ја. 
Ме ђу тим, он не сту па у ди ја лог са Бо гом са по зи ци је слу ге; уме сто 
то га он сла ви има ги на тив но уз ди за ње да то љу ди ма по сред ством 
Хри сто вог при ме ра: 

Есен ци јал на ху ма ност Хри ста, ка ква је опи са на у Је ван ђе љу 
по Мар ку, обез бе ђу је нам од ре ђе ну вр сту обра сца, схе мат ског пла
на за на ше соп стве не жи во те ка ко би смо пре све га има ли не што 
че му стре ми мо, а не не што што са мо ду бо ко по шту је мо; не што 
што би нас осло бо ди ло ег зи стен ци јал не све тов но сти мно го ви ше 
не го што би афир ми са ло пред ста ву да смо по ни зни и не до стој ни.88

Кејв опи су је Хри ста као осло бо ди о ца ко ји „је раз у мео да смо, 
бу ду ћи људ ска би ћа, за у век за ко ва ни за зе мљу си лом гра ви та ци је... 
Он је на шој има ги на ци ји дао сло бо ду да ле ти”.89 Кеј во ва ста но ви

83 Anon., ‘Nick Ca ves in to Re li gion’.
84 Smith, ‘Nick Ca ve’, p. 49.
85 McNa ir, ‘In ter vi ew’.
86 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
87 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
88 Ca ve, ‘In tro duc tion to the Go spel Ac cor ding to Mark’, p. 111.
89 Ca ve, ‘In tro duc tion to the Go spel Ac cor ding to Mark’, p. 111.
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шта по во дом хри шћан ства пред ност да ју кре а тив но сти на у штрб 
по кор но сти: „Бог се не про на ла зи у Хри сту, не го кроз Хри ста.”90 
Ци ти ра ју ћи Је ван ђе ље по То ми, Кејв ис ти че да је Бож је цар ство и 
из ван и уну тра; оту да и по ста вља пи та ње за што нам је цр ква по треб
на да би смо се по ве за ли са Бо гом ка да Он већ пре би ва у на ма.91 
Кејв по др жа ва на ред ни па саж у ко јем се на гла ша ва ју „ин ди ви ду
ал не ду ше. Уме сто да ве ли ча нат при род ног Бо га, све моћ ну, све зна
ју ћу и све ви де ћу си лу ко ја по сто ји не где да ле ко из над нас, ак це нат 
је ов де оче вид но ста вљен на чо ве ка. Без ње га као ме ди ју ма, Бог 
не би имао ку да да про ђе”.92 

Са Кеј во вог ста но ви шта, при вр же ност мо ли тви и по ни зност 
за јед ни це у бо го слу же њу не ма осо би тог сми сла. Бож ја ми лост не 
мо же би ти осво је на ни ти би Он мо гао да ин тер ве ни ше у сва ко днев
ном жи во ту; та кав став је не пло до тво ран.

Љу бав но лу ди ло и су срет са Бо гом

Кејв по се же за ап сурд но шћу и не ло гич но шћу ве ре ко ри сте ћи 
лу ди ло као ства ра лач ко сред ство. Он упо тре бља ва ира ци о нал ност 
и ду шев не не ми ре ка ко би на чи нио раз ли ку у од но су на све што 
је зе маљ ско. Кејв об ја шња ва: 

Љу бав на пе сма мо ра би ти ро ђе на у цар ству ира ци о нал ног, ап
сурд ног, у обла сти ра строј ства, ме лан хо ли је, оп се си је, лу ди ла јер 
љу бав на је пе сма бу ка са ме љу ба ви, а љу бав је, на рав но, об лик лу
ди ла. Би ло да се ра ди о љу ба ви пре ма Бо гу или ро ман тич ној, ерот
ској љу ба ви, увек се ра ди о ма ни фе ста ци ја ма на ше по тре бе да из
мак не мо ра зу му, на пу сти мо соп стве на чу ла та ко ре ћи... Нај зад, 
љу бав на пе сма по сто ји да би по сред ством је зи ка по пу ни ла ти ши ну 
из ме ђу нас и Бо га, да би сма њи ла уда ље ност из ме ђу при вре ме ног 
и бо жан ског.93 

По сто ји сна жна па ра ле ла из ме ђу љу бав ног лу ди ла/сум ње и 
људ ске по ве за но сти са Бо гом – оба се осла ња ју на ира ци о нал ност 
ко ја је пре кид са зе маљ ским. Док пред ста ва о љу бав ној пе сми мо же 
де ло ва ти про фа на, Кејв до жи вља ва љу бав као из раз људ ске же ље 
да, осло бо ђен ра зу ма, бу де бли жи бо жан ском. Љу бав ну пе сму он 
опи су је као „са му срж мог спе ци фич ног умет нич ког тра га ња”.94 

90 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
91 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
92 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
93 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
94 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
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Пе сма за сно ва на на љу бав ним осе ћа њи ма пер ци пи ра се ве ро ват
но као нај и скре ни ји и нај ди стинк тив ни ји људ ски дар у пре по зна
ва њу Бо га, дар ко ји је и са мом Бо гу по тре бан: „Бог нам је по да рио 
ову спо соб ност ка ко би смо га го во ри ли и пе ва ли јер Бог жи ви 
уну тар те ко му ни ка ци је.”95 У све тлу Кеј во вих иде ја о ду хов ном 
ре ци про ци те ту, љу бав на пе сма је бо жан ски дар, по твр ђе на од стра
не Бо га као на чин очу ва ња Ње го вог по сто ја ња у све ту. Док су 
Кеј во ве љу бав не пе сме исто вре ме но за стра шу ју ће, окрут не, жи
во пи сне и кат кад гру бе, осо бе ни мо рал тек сто ва ње го вих пе са ма 
не по ка зу је се по себ но ва жним за ње го ве ре ли ги о зне иде је. Са мо 
ства ра ње љу бав не пе сме и ње ни ис ку стве ни ква ли те ти су ре ле вант
ни, а не њи хов етич ки или ре ли ги о зни са др жај. По свој при ли ци 
Кеј во ва не на кло ност пре ма цен зу ри са ној осред њо сти у раз у ме ва њу 
је ван ђе ља тран сфор ми са ла се да ље у су во пар но и не ин спи ра тив но 
бр бља ње ве ћи не да нас ак ту ел них љу бав них пе са ма.

Кејв је на вео не ко ли ко при ме ра мо дер них ства ра ла ца ко ји 
уви ђа ју ира ци о нал ну ме лан хо ли ју љу бав не пе сме: Бо ба Ди ла на, 
Ле о нар да Ко е на, Ва на Мо ри со на, То ма Веј тса, Ни ла Јан га, Пи Џеј 
Хар ви (сво ју бив шу љу бав). Та ко ђе је ве ли чао при кри ве но лу ди ло 
пе сме „Bet ter the de vil you know” Кај ли Ми ног. Упр кос овим са вре
ме ним ути ца ји ма, ње го ва нај ин тен зив ни ја ин спи ра ци ја по ти че из 
би блиј ских пса ла ма „ко ји се ди рект но ти чу ве зе из ме ђу чо ве ка и 
Бо га, и пре пу ни су буч ног оча ја, че жње, ли ко ва ња, ерот ске бру тал
но сти ка кве бих са мо мо гао да при жељ ку јем”.96 Та ко он по но во 
ука зу је на ду бок ути цај књи жев них ква ли те та би блиј ских тек сто
ва у свом ства ра ла штву. Кејв под јед на ко апо стро фи ра пор ту гал ску 
реч sa u da de, ко ја опи су је „нео бја шњив осе ћај че жње, не и ме но ва ну 
и ениг ма тич ну жуд њу ду ше”.97 Сво је на ме ре он та ко ђе об ја шња
ва пу тем тер ми на du en de ко ји је ско вао Фе де ри ко Гар си ја Лор ка. 
Овај кон цепт упу ћу је на та му, смрт, крв и бо р бу уну тар ства ра ња 
што Кејв по ве зу је са „је зи вом и нео бја шњи вом ту гом ко ја ле жи у 
ср цу од ре ђе них умет нич ких де ла”.98 Лор ка је од ред ни цу du en de 
сплео са пој мом ау тен тич но сти, твр де ћи да је то „истин ски, жи ви 
стил кр ви, нај ста ри јих кул ту ра, спон та не кре а ци је... на чел но, дух 
са ме зе мље”.99 Псал ме је Кејв иден ти фи ко вао као ме ста ова кве 
че жње и там не мо ћи. Опи су је их: „Они су по то пље ни у sa u da de, 
на то пље ни du en deом  и оку па ни сви ре пим на си љем. На мно го 

95 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
96 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
97 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
98 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
99 Fe de ri co Gar cia Lor ca, In Se arch of Du en de, trans. C. Ma u rer (Lon don: New 

Di rec ti ons, 1988), p. 49.
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на чи на ове пе сме по ста ле су узор мно гим мо јим још бру тал ни јим 
пе сма ма.”100 Кејв ве ру је да истин ска љу бав на пе сма пре би ва у 
„укле тим про сто ри ма че жње” у ко ји ма за по ма же по пут „ур ли ка 
у пра зни ни, за љу ба вљу и уте хом”.101 Ау тен тич ну љу бав ну пе сму 
он та ко до во ди у ве зу са ту гом, оча јом, та мом и бор бом. 

Прем да пи са ње љу бав них пе са ма Кејв опи су је као жва ка ње 
„истог из бљув ка го ди ну за го ди ном”,102 он гло ри фи ку је ду хов ни 
уз лет ко ји оне мо гу да обез бе де. Љу бав ну пе сму опи су је као „ва
пај оно га ко ји је при ко ван за зе мљу, за све обич но и зе маљ ско, а 
жу ди за ви си на ма, за ди за њем ка ин спи ра ци ји, има ги на ци ји и 
бо жан ском. Љу бав на пе сма је звук на шег на сто ја ња да по ста не мо 
бо го ли ки, да се осло бо ди мо осред њо сти и ве за но сти за зе мљу.”103 
У сре ди шту лу ди ла и без на де жно сти пра ве љу бав не пе сме ле жи 
ства ра лач ка спо на са Бо гом и бег од ово зе маљ ског. Кеј во во ви ђе ње 
уз ди за ња је, ме ђу тим, све са мо не ве дро. Љу бав ну пе сму озна ча ва 
„зву ком са ме ту ге”,104 упо зо ра ва ју ћи на оне пе сме ове те ма ти ке 
ко је ак ти ви ра ју са мо ро ман су без бо ла. Он их опи су је као не по у
зда не, омра же не пе сме ко је „по ри чу на шу људ скост и на ше бо
гом да но пра во да бу де мо ту жни”.105 Ме лан хо ли ја и ту га су та ко 
бо жан ске за о став шти не ко је по ма жу истин ској љу бав ној пе сми да 
ује ди ни чо ве ка са Бо гом. Кејв под јед на ко на по ми ње: „Пи сац ко ји 
од би ја да ис тра жи мрач не пре де ле ср ца ни ка да не ће би ти спо со бан 
да убе дљи во пи ше о чу ди ма, ма ги ји и ра до сти ма љу ба ви”.106 Ову 
по ен ту илу стру је ре ми ни сцен ци јом на Хри ста ра за пе тог из ме ђу 
два зло чин ца. Кејв ни је на ро чи то им пре си о ни ран пе сма ма мр жње 
и ла мен ти ра ка ко су их „ра диота ла си пре пу ни”.107 Са вре ме на рок 
му зи ка, пре ма ње го вом ми шље њу, са др жи „че сто уз бу ђе ње, по не кад 
бес, али пра ву ту гу рет ко”.108 Кејв су ге ри ше: „Ту га јед но став но не 
до но си но вац, не ма до ла ра у du en deу.”109 Му зич ку ин ду стри ју он 
опи су је као ма ши ну ко ја „чи ни ма ло ви ше од оба си па ња гру ме но
ви ма то плих, пу дин га стих, бе бе ћих из бљу ва ка сву да по ра диота
ла си ма”; под јед на ко је опи су је као ме сто на ко јем „истин ска ту га 

100 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
101 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
102 Jim Sul li van, ‘This Ti me Back Nick Ca ve’s Dwel ling Ma inly on Lo ve’, 

Glo be (1998), at http://www.nic kca ve.com /in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi
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ни је до бро до шла”.110 Кеј во во схва та ње љу бав них пе са ма оту да се 
не по ду да ра са ети ком, про фи том или по пу ла р но шћу. Она за ње га 
пред ста вља лу ди ло, та му и осло бо ђе ње – јер „све тлост Бож ја се 
про би ја, из ду би на, кроз на ше ра не”.111

Кејв се, ра ди је не го да опи су је Хри ста као чу де сног спа си о ца, 
фо ку си ра на ње го ве ства ра лач ке сна ге по ста вља ју ћи ин спи ра ци ју 
из над ме та фи зич ких прет по став ки, ве ру ју ћи да је Христ „до шао 
да да ру је је зик, љу бав, има ги на ци ју”.112 Му зи ча ре ва нео р то док сна 
уве ре ња у по гле ду со те ри о ло ги је и по ни шта ва ње зна ча ја цр кве ног 
ру ко вод ства уда љи ли су га од зва нич ног хри шћан ства. Кејв се 
под јед на ко уда љио од офи ци јел не те о ло ги је пу тем пред ста ве о ре
ци проч ном од но су спрам бо жан ског ко ји под ра зу ме ва да он упи
су је Бо га у ег зи стен ци ју кроз упо тре бу је зи ка. Људ ска ак тив ност 
је ве о ма зна ча јан еле ме нат Кеј во вих хе те ро док сних схва та ња. Уме
сто да се окре не ор га ни зо ва ној ре ли ги ји као из во ру зна че ња и уте
хе, Кејв под мла ђи ва ње и уте ху на ла зи у са мом ства ра лач ком чи ну. 
Он тра га за за јед ни цом је зи ка ка ко би до жи вео, ис ку сио Бо га. 

За кљу чак

Кеј во ва ду хов на уве ре ња су прот ста вља ју се тра ди ци ји, ор
га ни зо ва но сти као та квој и ју ри спру ден ци ји. Сво ја ра на уче шћа 
у цр кве ним об ре ди ма опи су је као уда ље не и не ин спи ра тив не до
га ђа је про на ла зе ћи ре зо нант ност у при ват ним из у ча ва њи ма би
блиј ских тек сто ва. Кеј во ва спо на са Би бли јом је при мар но усред
сре ђе на на ње не под сти цај не ли те рар не ква ли те те. Има ги на ци ја 
и кре а тив ност, а не по ни зност и мо рал ни за ко ни, схва ће ни су као 
пра ва ста за ка Бо гу. Упр кос ње го вим ати пич ним те о ло шким за
кључ ци ма и авер зи ји пре ма ин сти ту ци о на ли зо ва ној ве ри, ко ре ни 
Кеј во ве по тра ге за иден ти те том на ла зе се у ту зи и уз ди за њу спрам 
све га сва ко днев ног по сред ством ду хов ног при сту па пи са ној ре чи. 
Кејв сма тра да је Христ фи гу ра осло бо ђе ња ди рект но опо зит на 
при хва ће ној дог ми хри шћан ске цр кве. Он се фо ку си ра на Хри сто
ве има ги на тив не ква ли те те ра ди је не го на ње го ву нат при род ну, 
бо жан ску при ро ду. По ред то га, Кејв из ра жа ва сум њу у без гре шно 
за че ће и вас кр се ње – он ви ди Хри ста као ду хов ног осло бо ди те ља 
ко ји по сто ји уну тар про је ка та на ста лих као ре зул тат ства ра лач ких 
са рад њи. Кејв под јед на ко ви ди Бо га у нео бич ном сми слу, опи су
ју ћи га као ин спи ра тив ну си лу ко ја се не ме ша у људ ска де ша ва ња 

110 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
111 Ca ve, ‘The Sec ret Li fe of the Lo ve Song’.
112 Ca ve, ‘The Flesh Ma de Word’.
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ни ти зах те ва мо рал но де ло ва ње. Кејв по ста вља и иде ју о ре ци про
ци те ту, при че му чо ве чан ство по се ду је из ве сну моћ над Бо гом 
бу ду ћи да мо же да уни шти ње го во по сто ја ње кроз на ступ кре а
тив ног ћу та ња. За хва љу ју ћи сво јој ис ку стве ној по ве за но сти са 
Бо гом пу тем ства ра лач ке ин спи ра ци је, Кеј во ва ве ра по ста је ис ку
ство про мен љи во сти пре не го из ве сно сти. Кеј во ви амо рал ни по
гле ди на Бо га до пу сти ли су очи ту упо тре бу на си ља и ро ман тич не 
љу ба ви као ду хов ног уз ле та над осред њо шћу. По ред то га, Кејв не 
сма тра лу ди ло ду хов не ве ре не га тив ном ма ни фе ста ци јом; шта ви
ше, он се за ла же за лу ди ло као род но ме сто пра ве љу бав не пе сме, 
као его и стич но, на сил но ра строј ство, ин си сти ра ју ћи исто вре ме но 
и на ње го вим упе ча тљи вим лин гви стич ким вред но сти ма. Кеј во ва 
му зи ка је оту да апо те о за Бо гом да ног је зи ка без об зи ра на њен са 
етич ког ста но ви шта про бле ма ти чан са др жај. Бо жан ско се, пре ма 
Кеј во вом ми шље њу, та ко не мо же про на ћи ме ђу клу па ма цр кве; 
оно је са др жа но у са мом је зи ку и ства ра лач ком чи ну.*

Пре ве ла с ен гле ског 
Ви о ле та Ми тро вић 

* Из вор: Zoe Al der ton, ‘Nick Ca ve: A Jo ur ney from an An gli can God to the 
Cre a ti ve Christ’, Li te ra tu re & Aest he tic: the jo ur nal of the Sydney So ci ety of Li te ra-
tu re and Aest he tics (SSLA), Vol 19, No 2, De cem ber 2009, p. 169–186.




