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ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ

ПО Е ЗИ ЈА НИ КА КЕЈ ВА

У по след њим се квен ца ма до ку мен тар ног фил ма Два де сет 
хи ља да да на на Зе мљи, у ко јем се из но се дра го це ни де та љи Кеј
во вог раз у ме ва ња све та, ње го вих ис ку ста ва из ин тим не и ства ра
лач ке сфе ре – при че му су ова дру га из ра зи то ин три гант на јер, 
удо во ља ва ју ћи зна ти же љи по кло ни ка Кеј во вог де ла, под ра зу ме
ва ју по глед кроз кљу ча о ни цу ње го ве ства ра лач ке ра ди о ни це, раз
от кри ва ње кре а тив ног про це са (ко је је, на жа лост, по са мој при ро
ди ства ри увек са мо де ли мич но) и де ми то ло ги зо ва ње фи гу ре 
ства ра о ца – Кејвпри по ве дач из но си вр ло су ге стив но и жи во пи сно 
об ли ко ван кон цепт сво јих умет нич ких стре мље ња: 

Нај зад, ни сам на ро чи то за ин те ре со ван за оно што у пот пу
но сти раз у мем. Ре чи ко је сам то ком го ди на пи сао са мо су гла зу ра. 
По сто је исти не ко је ле же ис под по вр ши не тих ре чи, исти не ко је из
ра ња ју без ика квог упо зо ре ња, по пут гр ба мор ске не ма ни, а за тим 
не ста ну. Из во ђе ње пе са ма и пе сме са ме за ме не пред ста вља ју тра
га ње за на чи ном на ко ји бих под ста као то чу до ви ште да иза ђе на 
по вр ши ну, ство рио про стор на ко јем би ће мо же да се про би је кроз 
све што је ствар но и што нам је по зна то. Ово све тлу ца во ме сто на 
ко јем се има ги на ци ја и ре ал ност укр шта ју, то је под руч је на ко јем 
по сто је и љу бав, и су зе, и ра дост. То је ме сто, ту жи ви мо.1

На кон су сре та са ова квим ау то по е тич ким па са жом, основ на 
на ме ра тек ста по ста је ја сна: те ева зив не, хи ро ви те исти не, сме ште
не уну тар по ста ме на та са мих ре чи, ко је обе ло да њу ју свој са др жај 

1 20,000 да на на Зе мљи (20,000 Days on Earth), ре жи ја Ијан Фор сајт – Џејн 
По лард, 2014. Ви де ти и: https://www.you tu be.co m/watch?v=Kuu8Vb_evfs.
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из не на да и са мо по не кад, те исти не ко је у ства ра лач ком сми слу 
де тер ми ни шу Кеј во во де ло чи не ћи га вред ним и ди стинк тив ним 
спрам естет ских кри те ри ју ма, упра во оне по ста ју кру ци јал ни 
пред мет по тра ге, срж и циљ ово га ра да. По ред то га што се у на
ве де ном ци та ту, по сред ством пи шче ве же ље да не ман ис ку ша и 
та ко су спен ду је ви дљи во и по зна то, апо стро фи ра је дан од ње го вих 
ре ле вант них по е тич ких по сту ла та – гра ви ти ра ње ка ис ко ше ној 
пе р спек ти ви, за чуд но сти, ми стич но сти и/или ефек ту шо ка – у 
ње му се под јед на ко на гла ша ва да упра во пе сма и сцен ско из во ђе
ње пред ста вља ју оне сег мен те ег зи стен ци је то ком ко јих дис тан ца 
из ме ђу има ги на тив ног, ми стич ног, за чу ђу ју ћег, с јед не стра не, и 
ре ал ног, по зна тог, сва ко днев ног, с дру ге стра не, гу би сво је деј ство 
по ста ју ћи па ра диг ма истин ског жи во та, не па тво ре ног и осло бо
ђе ног у свим ње го вим по јав ним об ли ци ма, ис пу ње ног ин тен зи те
том осе ћа ња и ду би ном уви да. На чи ни на ко је се у ци та ту по ме
ну ти, а за Кеј во во ства ра ла штво кључ ни ен ти те ти љу ба ви, су за и 
ра до сти, али и ме лан хо ли је, оча ја, си мул та ног по сто ја ња не жно
сти и бру тал но сти/агре си је, аго ни је и ха р мо ни је (љу бав не и/или 
ре ли ги о зне), ве ре, лу ди ла, зло чи на и смр ти ма ни фе сту ју у Кеј во
вом ства ра ла штву, пред ста вља ће зна ча јан циљ у про це су са гле
да ва ња Кеј во вог по ет ског де ла. Ана ли тич ка прег ну ћа под јед на ко 
ће би ти усме ре на ка ис пи ти ва њу оних по сту па ка за хва љу ју ћи ко
ји ма се по ме ну ти укр штај ма ште и ствар но сти од ли ку је нео бич но
шћу и прег нант но шћу, као и ка от кри ва њу ау то ре фе рен ци јал них 
по ет ских сиг на ла и зна ча ја мо ти ва се ћа ња за Кеј во во ства ра ње.

У са мом ср цу нај у зви ше ни јих и нај пле ме ни ти јих ар ти стич
ких по тра га, као и Кеј во вих ства ра лач ких прег ну ћа, пре ма тврд
ња ма ко је је сам апо стро фи рао у ау то по е тич ком тек сту Тај ни жи-
вот љу бав не пе сме, сме ште на је упра во пе сма љу бав не те ма ти ке 
што по ти че из сфе ре ира ци о нал ног и аспурд ног. Та ква пе сма, 
ро ђе на у обла сти ра строј ства, ме лан хо ли је, оп се си је, лу ди ла, нај
зад, „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.”2 Сво ју при мар ну умет нич ку мо ти ва ци ју Кејв ло ци ра 
у на ме ри да кроз љу бав ну пе сму ак ту е ли зу је Бо га јер је она „нај
и сти ни ти ји и нај ди стинк тив ни ји дар љу ди ма ка ко би Бо га пре по
зна ли, дар ко ји је исто вре ме но и са мом Бо гу нео п хо дан. Бог нам 
га је пру жио ка ко би смо мо гли да Га го во ри мо и пе ва мо бу ду ћи 
да Он жи ви у са мој тој ко му ни ка ци ји.”3 Љу бав на пе сма, она ко 

2 Nick Ca ve, The Sec ret Li fe Of The Lo ve Song. Ви де ти: http://www.nic kca
ve.it/ex tra.ph p?IdEx tra=43.

3 Исто.
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ка ко је Кејв до жи вља ва и об ли ку је, од ли ку је се из ра зи тим ди вер
зи те том и ва ри ја бил но шћу мо тив ске и осе ћај не струк ту ре: од пе
са ма ег зал ти ра но сти, гло ри фи ка ци је и ра до сти, оних у ко ји ма све 
би ва за ко че но у тре нут ку крх ког, ра фи ни ра ног љу бав ног иш че
ки ва ња во ље ног би ћа, пре ко тво ре ви на у ко ји ма се ус по ста вља ју 
кон такт не тач ке из ме ђу са др жи не пе сме и би блиј ских ре фе рен ци, 
од но сно ово зе маљ ске, те ле сне љу ба ви и осе ћа ња/ре флек си ја усме
ре них ка оно зе маљ ском (це ле сти јал ном и/или де мон ском), па све 
до пе са ма им прег ни ра них ти хим бо лом и ме лан хо ли јом услед 
не уз вра ће не или не мо гу ће љу ба ви, али и мах ни то шћу, оча јем, 
на сил но шћу и, на по кон, уби ством и зло чи ном, за хва љу ју ћи ко ји ма 
мо тив мр тве дра ге/дра гог по ста је под јед на ко ре ле ван тан кон сти
ту тив ни чи ни лац Кеј во ве по е зи је. Без об зи ра ко ји по јав ни об лик 
љу бав не пе сме је на сна зи, она по глед увек окре ће пре ма Бо гу: 
„Она је плач оно га што је за ко ван за зе мљу, обич ност и осред њост, 
а жу ди за ле том ка ин спи ра ци ји, има ги на ци ји и бо жан ском.”4 
Услед чи ње ни це да се пе сме чи је су те мат ске око сни це љу бав на 
пат ња, ме лан хо ли ја, аго ни ја и бес од ли ку ју знат но ве ћом фре
квент но шћу у окви ру Кеј во вог по ет ског опу са не го пе сме о сре ћи 
и ис пу ње њу (прем да и ова кви по ет ски слу ча је ви у ем бри он ски 
сит ној до зи снаб де ва ју пе сму ме лан хо лич ним то ном), са гле да ва ње 
пе сни ко вог де ла ори јен ти ше се нај пре на по ме ну ти Кеј вов оп се
сив ни пе снич ки обра зац. Ко ли ко је он за и ста до ми ни рао ње го вим 
по ет ским ха би ту сом, ка зу ју и Кеј во ве ре чи по во дом ства ра ња 
ал бу ма No Mo re Shall We Part: „Увек ка жем: ’Ох, до вра га, још јед
на ту жна пе сма!’ Али то се де ша ва већ то ли ко ду го...”5

 Ка да у Тај ном жи во ту љу бав не пе сме ау стра лиј ски пи сац и 
му зи чар за бе ле жи да је љу бав на пе сма „пе сма бе са и оча ја”, „ур лик 
у пра зни ни” на стао у „укле тим про сто ри ма че жње”,6 он за пра во 
ис ти че ње ну дра ма тич ну, там ну, без на де жну, исто вре ме но буч ну 
и че жњи ву, ме лан хо лич ну при ро ду, ње ну огре злост у sa u da de – 
„нео бја шњи ви осе ћај че жње не и ме но ва не и ениг ма тич не жуд ње 
ду ше”,7 као и ње ну на то пље ност du en deом , том, ка ко је пи сао 
Лор ка, „ми сте ри о зном мо ћи ко ју сви осе ћа ју, али ни је дан фи ло зоф 
не успе ва да об ја сни.”8 У пе сми „Let Lo ve In”, бу ка, тор ту ра и 
гру бост љу ба ви пред ста вља ју те мат ску осо ви ну: љу бав је за ку ца ла 

4 Исто. 
5 In ter vi ew from ’Mu se’, 2001. Ви де ти: http://www.nic kca ve.com /in dex.

ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =71&Ite mid=29.
6 Nick Ca ve, The Sec ret Li fe Of The Lo ve Song. Ви де ти: http://www.nic kca

ve.it/ex tra.ph p?IdEx tra=43.
7 Исто.
8 Исто.
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на од шкри ну та вра та лир ског су бјек та ко ји, прем да је и ра ни је 
знао за ње но сил ни штво и су ро вост, оста је за те чен пред ње ним 
са да шњим то ли ко пре пре де ним и бе стид ним об лич јем: „But ne ver 
has my tor men tor co me in such a cun ning dis gu i se.”9 Упр кос то ме 
што је са свим оче вид но да очај и об ма на фи гу ри ра ју као ру гоб ни 
пра ти о ци љу ба ви („De spa ir and De cep tion, Lo ve’s ugly lit tle twins”10), 
лир ски су бје кат им до зво ља ва да уђу успе ва ју ћи да, чак и у овом 
тре ну ап со лут не уз не ми ре но сти и стра ха, до сег не уте шну спо
зна ју о то ме ка ко је бо ље у ова квој уби тач ној игри и из гу би ти 
не го у њој ни ка да не узе ти уче шћа и ти ме по ста ти њен од ба че ни, 
изо ло ва ни део: „Far wor se to be Lo ve’s lo ver than the lo ver that Lo ve 
has scor ned.”11 Бу ка љу ба ви су ге ри са на је и у ини ци јал ном сти ху 
пе сме „Ain’t Gon na Rain Anymo re”, у ко јем се во ље на де вој ка по и
сто ве ћу је са олу јом – „On ce the re ca me a storm in the form of a girl”12 
– при че му отег ну то, се но ви то, зло коб но зву ча ње са мо гла сни ка 
О у ре чи ма storm и form ам пли фи ци ра осе ћај љу бав ног ко лап са. 
Утр ну ће би ћа ко је пре кид љу ба ви узро ку је, те ско ба на бу ја ла до 
крај ње ли ни је из др жљи во сти, фи нал но по ми ре ње са гу бит ком и 
из ра зи та, све при сут на, го то во опи пљи ва уса мље ност до ча ра ни су 
у пе сми „Do You Lo ve Me? (Part II)” не са мо за хва љу ју ћи по ет ским 
сли ка ма, по је ди ним ре ци ди ви ма и по ен та ма, не го и кроз ме ло ди
ју, та ко зло срет но спо ру, де цен три ра ну, рас то че ну, по шкро пље ну 
са мом есен ци јом без на ђа, са свим фу не рар ну. Не спо кој не сли ке 
лир ског су бјек та ко ји хо да низ ули цу, сме ра ју ћи да сту пи на ме ста 
ко ја ни је дан чо век ни је по ку шао да до сег не, сме њу ју се са по ет ским 
при зо ром мрач не, за ди мље не би о скоп ске са ле, ње них кр ва во цр
ве но обо је них зи до ва, док кроз пе сму ре френ ски про ве ја ва стих о 
нов чи ћи ма ко ји у џе пу лир ског су бјек та звец ка ју, асо ци ра ју ћи звук 
зво на (jin glejan gle) ка пе ле из „Do You Lo ve?” Раз ли ка је, ме ђу тим, 
еви дент на: лир ски су бје кат из пе сме ко ја пред ста вља на ста вак 
сво је бр же и од сеч ни је ва ри јан те рас по ла же зна њем ве ћим од лир
ског су бјек та „Do You Lo ve?”: он је све стан да је љу бав про па ла, 
де ли мич но од ба че на, а сам ре френ, ко ји се у ди на мич ни јој вер зи
ји пер ци пи ра као из раз не си гур но сти, али и узда ни ца, са да се 
са мо му кло и бе жи вот но по на вља јер на пи та ње је до би јен нај го
ри, по ло вич ни од го вор. На и ме, мо тив гла са се ов де ја вља као кљу
чан за раз у ме ва ње те на по ла при хва ће не (или на по ла од ба че не) 
љу ба ви: ње га лир ски су бје кат нај пре чу је у би о скоп ској са ли ка ко 

9 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/le tlo ve/le tlo ve/.
10 Исто.
11 Исто. 
12 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/le tlo ve/aintgon na

rainanymo re/.
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му го во ри да је зго дан, за тим се глас по но во по ми ње – смр ди на 
смрт и ва ни лу („a vo i ce that stinks of de ath and va nil la”13), да би се 
он, нај зад, ре кре и рао у фор ми ди ја ло га са лир ским су бјек том: „Do 
you lo ve me? / I lo ve you, hand so me / But do you lo ve me? (курз. В. М.) 
/ Yes, I lo ve you, / you are han so me.”14 Лир ски су бје кат пи та ње по но во 
по ста вља јер да ти од го вор ни је пра ви, јер се љу бав, уте ме ље на на 
по гре шном раз ло гу, су штин ски не уз вра ћа и не из го ва ра: „Онај ко 
не ка же во лимте осу ђен је да ша ље мно ге не си гур не, по до зри ве, 
по хлеп не зна ке љу ба ви, ње не по ка за те ље, ње не ’до ка зе’.”15 Чи ње
ни ца да се на кло ност ни ти по твр ђу је, ни ти ап со лут но по ни шта ва, 
да све за лир ског су бјек та оста је у рав ни ин тер пре та тив ног, спе ку
ла тив ног, у сфе ри „до ка за”, чи ни га очај ним; тим не ре ци проч ним, 
по ра жа ва ју ће не у трал ним од го во ром (ко јим се обе ло да ни ла „sto ne 
cold truth”) обе сми шља ва се од нос, пра зни на да и уки да мо гућ ност 
да ље љу бав не ко му ни ка ци је.

Гу би так љу ба ви, тач ни је – ње но сук це сив но га ше ње опе ва но 
је у пе сми „Far from Me”, ко ју је Кејв пи сао че ти ри ме се ца, тач но 
оно ли ко ко ли ко је тра јао љу бав ни од нос ко ји те ма ти зу је: „Пр ви стих 
на пи сан је у пр вој не де љи ве зе и пун је хе рој ске, уз ви ше не дра ме 
по во дом но ве љу ба ви и, док опи су је то та ли тет тог осе ћа ња, исто
вре ме но по твр ђу је по тен ци јал за пат њу – за те бе уми рем са да.”16 
У овој пе сми та ко ђе се за па жа ком би но ва ње ис ка за до жи вљај ног 
ја, за ко је се ве зу је про шло вре ме, и са да шњег по ет ског ја и, на
рав но, њи хо ва оче вид но раз ли чи та ста но ви шта: до жи вљај но ја је 
во ље ну осо бу схва та ло као ма лог, бу да ла стог љу бав ни ка са ко јим 
се за јед но су прот ста вљао све оп штем бе сми слу; са њом, на сме ја
ном, раз го ва рао је о све му, али већ та да рас по ло же ње јој је по ста
ја ло ту роб но. Са да шње по ет ско ја, оно ко је по се ду је пре и мућ ство 
јер рас по ла же све шћу о це ли ни до га ђа ја, са да, на кон кра ха од но
са, дра гу ви ди ам би ва лент но (њен пра зан глас од је ку је сме шно и 
ве ли чан стве но), ис ка зу ју ћи ре чи и да ље на то пље не љу ба вљу, али 
и све сна жни јим пре ко ром и иро нич ним то ном: „You told me you’d 
stick by me / Thro ugh the thick and thro ugh the thin / Tho se we re your 
very words / My fa irwe at her fri end / You we re my bra vehe ar ted lo ver 
/ At the first ta ste of tro u ble went run ning back to mot her.”17 

Знат но екс пли цит ни ји гнев на кон не слав ног за вр шет ка љу
ба ви за па жа се у пе сми „Idi ot Prayer”, у ко јој се мо тив по нов ног 

13 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/le tlo ve/lo vepart2/.
14 Исто.
15 Ро лан Барт, Фраг мен ти љу бав ног го во ра, прев. Го ран Бо јо вић, Кар пос, 

Бе о град 2016, 182.
16 Nick Ca ve, The Sec ret Li fe Of The Lo ve Song. Ви де ти: http://www.nic kca ve.

it/ex tra.ph p?IdEx tra=43.
17 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/bo at manscall/far/.
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су сре та љу бав ни ка схва та као не у пит на из ве сност: лир ски су бје
кат ве ру је у иде ју да је не сре ћа, као што је пи сао Пе кић, оно што 
же ли мо (у овом слу ча ју чи ни мо) – дру ги ма. По вре ђе ни лир ски 
су бје кат оту да гру бо по ру чу је сво јој бив шој дра гој: „If you ’re in 
He a ven then you’ll for gi ve me, de ar / Be ca u se that’s what they do up 
the re / But if you ’re in Hell, then what can I say / You pro bably de ser
ved it anyway.”18 Иро нич на ни јан са при сут на је и у овој пе сми, али 
ово га пу та она сен чи самог лир ског су бјекта, што је су ге ри са но 
већ на сло вом: ње го ва пе сма пред ста вља иди от ску мо ли тву пу ну 
пра зних, де ва сти ра них, раз о ча ра них ре чи: „Lo ve, de ar, is strictly 
for the birds.”19

Ако су прет ход не две пе сме, „Far from Me” и „Idi ot Prayer”, хи
по ста зи ра ле ме ша ви ну бе са услед из не ве ре но сти обе ћа ња и ме лан
хо лич ног то на, пе сма „Black Ha ir” у пот пу но сти ре кре и ра бол ни, 
ско ра шњи ра ста нак – ње го ву ак ту ел ност по твр ђу ју сти хо ви ко ји 
уо кви ру ју пе сму: „Last night (курз. В. М.) my kis ses / We re ban ked 
in black ha ir”, од но сно, „To day (курз. В. М.) she to ok a train to the 
West.”20 Ин тен зив но осе ћа ње од су ства во ље ног би ћа су бли ми ра но 
је у са мо јед ном мо ти ву – ње ној цр ној ко си – ко ји се по том ва ри ра, 
опи су је на раз ли чи те на чи не и сме шта у ра зно ли ке кон тек сте, 
ка ко би се до ча рао лик во ље не же не, али и она са ма. На и ме, чи ње
ни ца да је на слов на син таг ма цр на ко са у пе снич кој тво ре ви ни по
но вље на чак осам на ест пу та ни ти је по ка за тељ утр ну ћа Кеј во вих 
кре а тив них спо соб но сти, ни ти ба на ли зу је њен са др жај. Ку му ла
ци ја по ме ну те син таг ме ба зи ра на је, за пра во, на пре ми са ма утка ним 
у сми са о но је згро ба ја ли ца, на уве ре њу да се вер бал ним по на вља
њем име на пред ме та ко ји је при па дао од сут ној осо би при зи ва и 
са ма осо ба. Сли чан ма нир го ми ла ња, али ово га пу та свих пред ме
та ко ји су бив шој дра гој при па да ли, при су тан је у пе сми „La ment”.21

Ме лан хо лич но кон тем пли ра ње о да ле кој, бив шој љу ба ви, 
ме ђу тим, ак ти ви ра но у пе сми „No body’s Baby Now”, за кљу че но је 
ми шљу о уза луд но сти на по ра лир ског су бјек та да уз по моћ зна ња 
из раз ли чи тих до ме на (ре ли ги је, со те ри о ло ги је на ро чи то, по е зи је, 
пси хо ло ги је) от кри је за што је ње го ва не ка да шња љу бав и у том ча су 
са ма. Стих о ње го вим број ним пи сми ма ко је је она по це па ла („And 
the se are my many let ters / Torn to pi e ces by her longfin ge red hand”22) 

18 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/bo at manscall/idi ot
pra yer/.

19 Исто.
20 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/bo at manscall/blackha ir/.
21 Ви де ти: http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/goodson/la ment/.
22 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/le tlo ve/no bodysba by

no w/.
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отва ра пи та ње еро то гра фо ма ни је, оп се сив не же ље за пи са њем 
љу бав них пи са ма (екви ва лент на јој је Бар то ва фи гу ра éscri re/пи
са ти23) ко ја за по се да и са мог Кеј ва, ка ко он пи ше у Тај ном жи во ту 
љу бав не пе сме. Ве ра у моћ љу бав ног пи сма, у сна гу ње го вих ре чи, 
у спо соб ност по нов ног кре и ра ња, из ми шља ња љу бав ни ка по сред
ством на пи са них ре до ва и по ни шта ва ња дис тан це из ме ђу по ши
ља о ца и адре са та, нај бли ста ви је је оте ло тво ре на у пе сми „Lo ve 
Let ter”. Пи смо се у њој раз у ме ва као по ку шај ис ку пље ња лир ског 
су бјек та за не хо тич ну гре шку, ко је је post fe stum по стао све стан, 
као мол ба, сво је вр сна мо ли тва и са бор но ме сто ње го вих на да: „Two 
hun dred words. We li ve in ho pe / The sky hangs he avy with rain.”24 Упо
тре бље на за ме ни ца ми су ге ри ше вр ло ди на ми чан, жи во тво ран од нос 
лир ског су бјек та пре ма пи сму: оно не са мо да је ње гов суп сти тут, 
не го је и об лик жи во та per se, ви та лан и си ло вит, јер по се ду је по
тен ци јал да про ме ни бол ни по ре дак ства ри и вра ти во ље но би ће. 

Јук ста по зи ци ја љу бав ног/те ле сног и ре ли ги о зног/ду хов ног, 
ко ја фи гу ри ра као зна чај но Кеј во во по е тич ко упо ри ште, до ла зи 
до из ра жа ја у пе снич кој тво ре ви ни „Sad Wa ters”, у ко јој ср це лир
ског су бјек та по ста је за точ ник зла то ко се Ме ри (већ ње но име под
ра зу ме ва ре ли ги о зну ко но та ци ју алу ди ра ју ћи на Бо го ро ди цу) 
ко ја се до жи вља ва као не по бит но су пер и ор ни је би ће: она не са мо 
да је за не ла, за ро би ла и та ко рас ту жи ла лир ског су бјек та, не го се 
ње на моћ на да ље хи пер бо ли зу је и по и сто ве ћу је са Хри сто вом – 
ус пе ла је да пре тво ри во ду из ре ке у ви но: „tur ning the se wa ters 
in to wi ne”.25 Спи ри ту ал на, ме лан хо лич на и не жна пе сма „Li meTree 
Ar bo ur” под јед на ко под ра зу ме ва mélan ge љу бав них осе ћа ња и 
ре ли ги о зних еле ме на та: док ти хи ве тар ша пу ће о на кло но сти лир
ског су бјек та пре ма во ље ној же ни, њих дво је на из ме нич но по ла жу 
ру ку пре ко ру ке. Упра во мо тив ру ке, она ко ка ко је он ре а ли зо ван 
у ре фре ну, тран спо ну је пе сму са љу бав ног дис кур са на ду хов ну 
ра ван: „Thro ugh every bre ath that I bre at he / And every pla ce I go / 
The re is a hand that pro tects me / And I do lo ve her so.”26 Ру ка ко ја 
чу ва и шти ти лир ског су бјек та мо же при па да ти ка ко во ље ном би ћу, 
та ко и Бо гу. Иден тич но пре кла па ње ре фе рен ци на дра гу осо бу и 
ре ли ги о зних чи ни ла ца ви дљи во је у пе сми „The re Is а King dom”, 
у ко јој се те шко раз лу чу је да ли лир ски су бје кат, ка да твр ди да је 
ње го ва ве ра, од но сно, љу бав пре ма „те би” по пут пти це ко ја опе ва 
сун це у там ној зо ри, за пра во ми сли на љу бав пре ма же ни или на 

23 Р. Барт, Фраг мен ти љу бав ног го во ра, 121.
24 https://www.azlyrics.com/lyrics/nic kca vet he bad se eds/lo ve let ter.html.
25 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/fu ne raltrial/sadwa ters/.
26 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/bo at manscall/li me

treear bo ur/.
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љу бав пре ма Бо гу. За не сен овим сна жним осе ћа њем бли ско сти и 
пре ле пим да ном ко ји се, та ко спе ци фич но леп и ту жан, ви ше не ће 
по но ви ти, лир ском су бјек ту у уму од је ку ју ре чи Има ну е ла Кан та 
о стра хо по што ва њу и ди вље њу пре ма две ства ри – зве зда ном не бу 
над њим и мо рал ном за ко ну у ње му: „The sta rry he a vens abo ve me 
/ The mo ral law wit hin / So the world ap pe ars.”27 Свој кли макс пе сма 
до жи вља ва у ре фре ну што, апо стро фи ра ју ћи да по сто ји Цар ство 
и Цар ко ји жи ви и у на ма и ван нас, ука зу је на екс пли цит ну ин тер
тек сту ал ну спо ну са Је ван ђе љем по То ми, не у вр ште ним у ка нон 
Но вог за ве та, чи ја су основ на сми са о на чво ри шта, Кеј во вом би ћу 
бли ска, че сто ин тер по ли ра на у ње го вим по ет ским де ли ма. Па ра
фра зи ра ни сти хо ви ове пе снич ке тво ре ви не за пра во су за сно ва ни 
на иде ји да бо жан ску све тлост, ко ју је Исус оте ло вио, де ли и људ
ски род (бу ду ћи да смо, ка ко сто ји у Књи зи по ста ња, ство ре ни 
пре ма „сли ци Бож јој”), те да са ми но си мо ду хов ни из вор у се би 
и да је бо жан ска све тлост при сут на у сва ко ме: „Исус ре че: ’Ја сам 
све тлост ко ја је пре свих ства ри. Ја сам тај ко ји је све. Од ме не све 
ства ри по ти чу, и до ме не се све ства ри пру жа ју. Рас це пи те ко мад 
др ве та, и ја сам та мо; по диг ни те ка мен, и на ћи ће те ме.’”28 Још екс
пли цит ни је (и зна чај ни је за по и ма ње Кеј во ве пе сме), у Је ван ђе љу 
пи ше: „Цар ство је у те би, и ван те бе (курз. В. М.). Кад од лу чиш 
да спо знаш се бе – спо зна ћеш се, и уви де ћеш да си ти тај ко ји је 
де те жи вог Оца. Али ако не спо знаш се бе, жи ве ћеш у си ро ма штву, 
и ти си тај ко ји је сте си ро ма штво.”29

Из ван ред на пе сма „Bromp ton Ora tory”, из ра зи то не жног и крх
ког шти мун га, за сно ва на је на кон тра сту из ме ђу, с јед не стра не, 
лир ског су бјек та ко ји се на ла зи у не ве ли ком ора то ри ју му Бромп тон 
у Лон до ну, слу ша ми су, уса мљен и жа ло стан јер во ље на осо ба 
ви ше ни је крај ње га и не ма на зна ка да ће се вра ти ти, и за јед ни штва 
и сре ће, с дру ге стра не, ко ји се ве зу ју за пра зник си ла ска Све тог 
ду ха на апо сто ле пе де сет да на на кон Хри сто вог вас кр се ња и за чи
та ње два де сет че твр тог одељ ка Је ван ђе ља по Лу ки, по во дом ко јег 
лир ски су бје кат на гла ша ва: „Christ re turns to his lo ved ones.”30 Све
стан чи ње ни це да се дра га осо ба ви ше не ће ја ви ти, као што је то 
пак учи нио Христ и до нео ра дост, лир ски су бје кат сво ју па жњу 
усме ра ва ка ита ли јан ској ба рок ној скулп ту ри Два на ест апо сто ла 
у ора то ри ју му ко ју је из ра дио Ђу зе пе Ма цу о ли и пред чи јом ле

27 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/bo at manscall/king dom/.
28 На ве де но пре ма: Елејн Пеј гелс, С оне стра не ве ре: тај но Је ван ђе ље 

по То ми, прев. Ми лан Ми ле тић, Рад, Бе о град 2005, 59. 
29 Исто, 60.
30 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/bo at manscall/bromp ton

ora tory/.
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по том оста је, баш као и пе снич ки су бје кат из Рил ке о ве Пр ве де вин-
ске еле ги је по во дом по тен ци јал не об ја ве ан ђе ла, за ди вљен, не мо
ћан и упла шен: „A be a uty im pos si ble to de fi ne / A be a uty im pos si ble 
to be li e ve / A be a uty im pos si ble to en du re.”31 Пре пли та ње, у овом слу
ча ју, те ле сне љу ба ви пре ма же ни и ре ли гиј ског ри ту а ла ис кр са ва 
у тре ну ци ма еу ха ри сти је, ка да лир ски су бје кат, на кон гу тља ја 
ви на, осе ти још увек свеж ми рис во ље не, да ле ке дра ге на сво јим 
пр сти ма, спо знав ши у том тре нут ку да ле ко се жност и ин тен зи тет 
ње не мо ћи над њим: „No God up in the sky / No de vil be ne ath the sea 
/ Co uld do the job that you did / Of brin ging me to my kne es.”32 Прем да 
лир ски су бје кат про гла ша ва пре и мућ ство дра ге над ре ли гиј ским 
ен ти те ти ма, оба из у зет но сна жна, за не се на и уз бу дљи ва ис ку ства 
– ерот ско и са крал но – под ра зу ме ва ју, што је ви дљи во и у пе сми, 
раз ли чи те крај ње тач ке: све тост нас „при бли жа ва љу ди ма”, еро
ти зам „одва ја, оста вља у са мо ћи.”33

Пу те на жуд ња и аго ни ја ко ју она про из во ди те мат ска су око
сни ца пе сме „Hard On For Lo ve”: због фа тал не же не, лич не Ли лит 
лир ског су бјек та, ко ја фа сци ни ра, у ерот ском сми слу оп се да и уру
ша ва спа ја ју ћи у се би со лар ни и хтон ски прин цип („she is he a ven 
and hell”34), лир ски су бје кат кра де са ол та ра љу ба ви дез о ри јен ти сан 
у по гле ду соп стве ног иден ти те та: се бе до жи вља ва исто вре ме но 
као ђа во ла скри ве ног у ње ној сук њи, и као јаг ње што га во де ка зло
слут ним усна ма дра ге ко ја као да је иза шла из књи ге Ле вит ске.35 
На гла сак на ерот ском, али са да ма ни фе сто ван у до слу ху са де
мон ским, ре а ли зу је се у је зо ви тој, вр ло ди на мич ној, по ли фо нич ној 
пе сми „Lo ver man”, у ко јој је цен трал на фи гу ра по ет ске об ра де сâм 
ђа во, ње гов хи пер тро фи ра ни, ди ја бо лич ни еро ти зам, при бли жа
ва ње објек ту вла сти те жуд ње у те жњи да ре а ли зу је вр хов ни план: 
„He wants you, dar ling, to be his bri de / The re’s a de vil lying by your 
si de.”36 Ђа во је ов де об ли ко ван као древ на си ла чи је деј ство тра је 
до окон ча ња вре ме на („Till the bit ter end / Whi le em pi res burn 
down”37); у скла ду са тра ди ци о нал ним пред ста ва ма, он у пе снич
кој тво ре ви ни њи шти, ња че, за ви ја, не зграп но пи па зи до ве и пу зи 
по по ду, сво јој жр тви све обе ћа ва, тран сфор ми ше се (слеп је, хром, 
стар, си ро ма шан, глуп, ра њав), са свим ра сла бљен злом и соп стве
ним по ви ше ним ерот ским на го ном („With his stra i ning sex in his 

31 Исто.
32 Исто.
33 Жорж Ба тај, „Све тост, еро ти зам и са мо ћа”, у: Еро ти зам, прев. Иван Чо

ло вић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2009, 200.
34 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/fu ne raltrial/hardlo ve/.
35 „Li ke she wal ked stra ight ou ta the bo ok of Le vi ti cus”, исто.
36 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/le tlo ve/lo ver man/.
37 Исто. 
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jum ping paw”38). Мо тив не жног пле на при су тан је и у пе сми „Su gar, 
Su gar, Su gar”, чи ји је лир ски су бје кат оли чен у чо ве ку ко ји се бе 
сма тра гла сом са мог Бо жи јег ан ђе ла, чу ва ра ми ле, мла де, не ви не 
де вој ке, те је упо зо ра ва на стра шног лов ца што ле жи по ред ње 
вре ба ју ћи: „He smells your in no cen ce / And li ke a dog he co mes / And 
li ke all the dogs he is.”39

Угро же ност пред злом да ље у Кеј во вој по е зи ји кул ми ни ра у 
ши ро ком ре ги стру ва ри ја ци ја мо ти ва на сил не смр ти: од при зо ра 
на сил но упо ко је не дра ге/дра гог, од но сно на по ред ног по сто ја ња 
Еро са и Та на то са („Whe re Тhe Wild Ro ses Grow” и „Lo vely Cre a
tu re”, тј. „He nry Lee”), чи ме се још увек оста је у до ме ну Кеј во ве 
љу бав не пе сме, па све до опи са то тал них смак ну ћа по ро ди ца 
(„Song of Joy”) и сце на ма сов ног уби ја ња („The Cur se of Mil lha ven”, 
„O’Mal ley’s Bar”) за хва љу ју ћи ко ји ма се те жи ште са пе са ма о љу
ба ви пре ба цу је на пе снич ка де ла о екс трем ним ис ку стви ма, бор
би, пљач ка ма, пре ва ра ма, уби стви ма, осу ђи ва ним на сил ни ци ма, 
свод ни ци ма и пре ступ ни ци ма (Сте гер Ли из исто и ме не пе сме, 
ин спи ри са не исто риј ским до га ђа јем и по то њем на род ном пе смом, 
ко ји уби ја свог опо нен та, или пси хич ки ра стро јен лир ски су бје кат 
за твор ске пе сме40 „O’Mal ley’s Bar”, ко ји на во ди ка та лог сво јих 
зло чи на про ми шља ју ћи о не по сто ја њу сло бод не во ље, па оту да и 
мо рал не кри ви це). Ова кви еле мен ти у Кеј во вом де лу упо ри шну 
сна гу, у те мат скомо тив ском сми слу, цр пе из при ча са аме рич ког 
ју га о ра зно вр сним бру тал но сти ма и гре шни ци ма, док у по гле ду 
ре а ли зо ва них ли те рар них по сту па ка и ефе ка та Кејв у знат ној ме ри 
ево ци ра европ ску тра ди ци ју мо дер ног пе сни штва, њој ин хе рент
ну есте ти ку ру жно га, ди со нант ну ле по ту, ко ја но си обе леж је агре
сив не, за чуд не дра жи и дра ма ти ку шо ка. По во дом ова кве вр сте 
ње го вих по ет ских тво ре ви на, али и по во дом оних љу бав них пе
са ма про же тих бе сом и ме лан хо ли јом ка кве су рет ке у са вре ме ној 
му зич кој ин ду стри ји, мо же се кон ста то ва ти је дан од кључ них 
пе сни ко вих по е тич ких при ста ни шта: за сту па ње бо дле ров ског 
на че ла „ари сто крат ског за до вољ ства не до па сти се”.41 

38 Исто.
39 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/ten derpre y/su garsu gar

su gar/.
40 Сам Кејв ова кве пе сме име ну је као pri son songs, у ко је по ред по ме ну те 

пе снич ке тво ре ви не спа да и „Knoc kin’ on Joe”, у ко јој лир ски су бје кат пе ва из 
пер спек ти ве тре нут не за то че но сти, и „Jack’s Sha dow”, ко ја ак ти ви ра пост за твор
ске тра у ме лир ског су бјек та, ње го ву изо ла ци ју упр кос сло бо ди и не мо гућ ност 
адап та ци је. Ви де ти: Knoc king on Nick’s Do or, an in ter vi ew (sort of) with Nic ho las 
Ca ve, 1988. http://www.nickca ve.co m/in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&
id =35&Ite mid=29.

41 Ху го Фри дрих, Струк ту ра мо дер не ли ри ке, прев. То ми слав Бе кић, 
Све то ви, Но ви Сад 2003, 45.
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Са гле да ва ње дис пер зив ног кон цеп та Кеј во ве љу бав не пе сме, 
ме ђу тим, прет ход ним па су сом ни је окон ча но. Пре ма Кеј во вом 
ми шље њу, ка па ци те ти за пат њу нај зна чај ни је су свој ство јед ног 
пи сца, бу ду ћи да књи жев ни ства ра лац, ко ји ни ка да ни је осе тио 
по но ре без на ђа, оча ја, ме лан хо ли је, не ће би ти ка дар да убе дљи во 
пи ше о оној дру гој, ве дри јој стра ни љу бав ног осе ћа ња, о ње ним 
чу ди ма, ма гич но сти ма и ра до сти ма.42 У ни зу Кеј во вих по ет ских 
де ла љу бав не те ма ти ке од нос во ље них би ћа пер ци пи ра се као сте
ци ште хар мо ни је, ми ра, за шти те и си гур но сти за хва љу ју ћи ко јем 
се они сме шта ју на су прот ато ми зо ва ног, ме те жног све та. Ова ква 
по е тич ка кон стан та, су ге ри са на ра ни је у тек сту у скло пу са гле
да ва ња пе сме „Far From Me”, при сут на је и у тво ре ви ни „Abat to ir 
Blu es”: у њој се ово зе маљ ски, гре хо ви ма имрег ни ра ни ево лу тив ни 
ток, све ње го ве по ша сти (хи по кри зи ја, ма сов на уми ра ња, сум њи ви 
иден ти те ти и те жње ка ом ни по тент но сти) над вла да ва ју на ми кро
пла ну, у за гр ља ју во ље не осо бе и њи хо вом је дин ству ко је тво ри 
„при јат ну ге о ме три ју”: „Sli de on over he re, let me gi ve you a squ e
e ze / To avert this un holy evo lu ti o nary tra jec tory (...) The li ne the God 
throws down to you and me / Ma kes a ple a sing ge o me try.”43 Иден тич но 
са зна ње о мо гу ћем пре ва зи ла же њу раз гло бље но сти све та за хва
љу ју ћи скла ду за љу бље ног од но сно брач ног па ра (о че му ка зу је и 
Кеј во ва свад бе на пе сма, са вре ме на епи та ла ми ја „And No Mo re 
Shall We Part”) за па жа се у по ет ском оства ре њу „Ba be, You Turn 
Me On”: „Everything is col lap sing, de ar / All mo ral sen se has go ne / It’s 
just hi story re pe a ting it self / And ba be, you turn me on.”44 Апо те о за 
во ље не же не као ди вот ног би ћа ко је осми шља ва, бри не и пру жа 
пот по ру, као и за ве то ва ње лир ског су бјек та на ода ност и по све ће ност, 
ре а ли зо ва ни су у пе сма ма ра до сти и са гла сја по пут „Bre at hless” или 
„Rock of Gi bral tar”. Они ма ко ји уме ју да над ја ча ју на ва лу иш ча ше
них исти на („The idi otboy in the cor ner / Is spe a king de vi a ted truths”45), 
са ко ји ма се су о ча ва ју то ком сво јих ово зе маљ ских да на, жи вот би 
ипак мо гао да от кри је сво је све тло об лич је: „It’s a won der ful li fe / 
If you can find it.”46

Раз ми шља ју ћи о сво јој по е ти ци, пре ци зни је, о уде лу ко ји 
би блиј ски текст оства ру је спрам ње го вог ства ра ла штва, о зна ча ју 
тих древ них ре до ва за ње го ва кре а тив на, ли те рар на и му зич ка 
прег ну ћа, Кејв је нај пре ис та као сво ју ра ну при вр же ност Ста ром 

42 Ви де ти: Nick Ca ve, The Sec ret Li fe Of The Lo ve Song, http://www.nic kca ve.
it/ex tra.ph p?IdEx tra=43.

43 https://www.azlyrics.com/lyrics/nic kca vet he bad se eds/abat to ir blu es.html.
44 https://www.azlyrics.com/lyrics/nic kca vet he bad se eds/ba beyou turn meon.html.
45 https://www.azlyrics.com/lyrics/nic kca vet he bad se eds/won der ful li fe.html.
46 Исто. 
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за ве ту, чи ји га је са др жај за но сио због фи гу ре окрут ног и хи ро
ви тог Бо га: „Осе ћа ње жа ље ња чо ве чан ства ко је па ти под де спот
ским Бо гом по че ло је та ко да се увла чи у мо је зло че сте сти хо ве.”47 
Не ду го на кон то га, Кеј во ва фа сци на ци ја ста ро за вет ним ре чи ма 
гу би ла је сво је чвр сто упо ри ште, те је пе сник по глед упи рао ка 
Но вом за ве ту као ин спи ра тив ном вре лу: „Пoпео бих се на сце ну, 
по гле дао у те чуд не ли ко ве ко ји су за ви ја ли и усме ра ва ли сво је не
мир не пе сни це ка ме ни у тми ни, и осе тио сам да сам бо ле стан и 
ту жан. Од лу чио сам да је крај ње вре ме да поч нем да чи там дру гу 
књи гу, па сам та ко за тво рио Ста ри за вет и отво рио Но ви за вет.”48 
Лик Хри ста и це ло ку пан ње гов жи вот од тог тре нут ка по ста ју 
пе сни ко ва оп се сив на те ма, жи во то дав но из во ри ште ње го вих (али 
и све оп штих) кре а тив них си ла: „Упра во кроз Ње га (Хри ста, прим. 
В. М.) би ла ми је да та при ли ка да ре де фи ни шем свој од нос пре ма 
све ту. Глас ко ји је кроз ме не по чео да го во ри био је мек ши, ту жни
ји, ин тро спек тив ни ји. Што сам ви ше чи тао је ван ђе ља, то је ви ше 
Христ на ста њи вао мо ју ма шту јер ње го во је пу то ва ње, та ко се 
ме ни чи ни ло, би ло упра во то: лет има ги на ци је.”49 

У пе сми „The Mercy Se at”, ко ја пре до ча ва ре флек сив на стру
ја ња чо ве ка осу ђе ног на смрт на елек трич ној сто ли ци, лир ски 
су бје кат жу ди да се, сме стив ши се на пре сто ми ло сти, оли чен у 
пе сми у Бож јем тро ну на не бу и елек трич ној сто ли ци на зе мљи, 
осло бо ди те жи не кон тем пли ра ња о осно ва но сти за ко на про кла
мо ва ног у Књи зи Ле вит ској (Тре ћој књи зи Мој си је вој) ко ји гла си: 
„Улом за улом, око за око, зуб за зуб; ка ко оште ти ти је ло чо вје ку, 
она ко да му се учи ни.”50 Ова се жуд ња, ре пе ти тив на, ва ри ра на 
на раз ли чи те на чи не у ре фре ну и про и за шла из ста ро за вет ног 
спи са – те зло ћуд не, „пре кра сне и ужа са ва ју ће књи ге”51 – ме ђу тим, 
укр шта са алу зи ја ма на Но ви за вет, на фи гу ру Хри ста, др во де ље 
ро ђе ног у ја сла ма, тог ми ло срд ног „стран ца у дроњ ци ма” („rag ged 
stran ger”52) чи ји лик осу ђе ник ви ди у свом не срет ном ве чер њем 
обро ку. Јук ста по зи ци ја ста ро за вет них и но во за вет них док три на, 
ка ква је оства ре на у овој пе снич кој тво ре ви ни, за па жа се та ко ђе 
у пе сми „The Good Son”, ис пе ва ној из пер спек ти ве, ка ко већ на слов 
им пли ци ра, до брог си на ко ји по шту је сво је ро ди те ље, до зи ва их 
же ле ћи да осна жи осе ћа ње бли ско сти, али пла че јер они, оп те ре

47 Nick Ca ve, The Flesh Ma de Word, http://www.nic kca ve.it/ex tra.ph p?IdEx tra=44.
48 Исто.
49 Исто.
50 Би бли ја или Све то пи смо, Ста ри за вјет, Тре ћа књи га Мој си је ва, 24: 

19–21, 119.
51 Nick Ca ve, An In tro duc tion to The Go spel Ac cor ding to Mark, http://www.

nic kca ve.it/ex tra.ph p?IdEx tra=78.
52 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/ten derpre y/mercyse at/.
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ће ни од су ством ње го вог бра та, оста ју глу ви за ње го ве по зи ве: „And 
he calls to his mot her / And he calls to his fat her / But they are de af in 
the sha dows / Of his brot her’s tru ancy.”53 Алу зи је на па ра бо лу о 
блуд ном си ну из Је ван ђе ља по Лу ки, јед ну од нај зна ме ни ти јих 
Хри сто вих при ча о од сту па њу са пра вог пу та, по ка ја њу и ми ло срд
ном опра шта њу, о мла ђем, не по слу шном си ну ко ји свој део има ња 
тро ши жи ве ћи рас пу сно, и ста ри јем си ну ко ји, по ште но и вред но 
жи ве ћи, оста је уз сво је ро ди те ље, при лич но су очи глед не. Као што 
се ста ри ји син „ра ср ди и не шћа ди ја ше да уђе”54 схва тив ши да је 
отац за клао те ле ка ко би про сла вио по вра так мла ђег си на, док 
ње му, ко ји је увек био са њи ма, та кву част ни је при ре ђи вао, та ко 
и до бри син из Кеј во ве пе сме осе ћа бес: „And he cur ses his mot her / 
And he cur ses his fat her / And he cur ses his vir tue li ke an un clean thing.”55 
У овој Кеј во вој по ет ској тво ре ви ни исто вре ме но се уо ча ва ју де та
љи ко ји се де ли мич но или у пот пу но сти не укла па ју у но во за вет
ну при чу о блуд ном си ну. За до брог бра та, на и ме, ис ти че се да се 
на ла зио у по љу, о че му све до чи и Је ван ђе ље по Лу ки, да је био 
ра тар (што се у Је ван ђе љу ди рект но не по ми ње, али се слу ти), те 
да је ко вао чуд не пла но ве про тив свог бра та: „He lays down qu e er 
plans / Aga inst his brot her.”56 Те чуд не на ме ре, ко је на ро чи то од сту
па ју од при че о блуд ном си ну, уко ли ко се до ве ду у ве зу са по на вља
њем сти ха о не стан ку чо ве ка („One mo re man go ne”57), асо ци ра ју, 
за пра во, на ста ро за вет ну при чу из Књи ге по ста ња (Пр ве књи ге 
Мој си је ве) о бра ћи – ста ри јем бра ту, ра та ру Ка и ну и мла ђем, па сти
ру Аве љу – и бра то у би ству у по љу: „Али кад би ја ху у по љу ско чи 
Ка јин на Аве ља, бра та сво је га, и уби га.”58 Та ко је Кејв у овој пе
сми, по сред ством из ве сних ана ло ги ја (обе при че ка зу ју о брат ском 
од но су) и мо тив ских сиг на ла (по ље, ра тар, бес и чуд ни пла но ви), 
на бли став на чин ус пео да по зна те би блиј ске при че до ве де у на
по ре дан по ло жај, пре пле те их и ли те рар но ожи ви.

По ве ре ње у кон ти ну и ра не ства ра лач ке про ме не, у не из ве сни 
удео оба чи ни о ца – и ин спи ра ци је и на пор ног, фо ку си ра ног хо да 
ума – то ком на ста ја ња де ла, као и у по тре бу не пре ста ног ра да, чак 
и на ми нор ној, на из глед ја ло вој иде ји, нај ре ле вант ни ји су ау то пое
тич ки ис ка зи ко ји се мо гу уо чи ти у Кеј во вој по е зи ји и ства ра ла штву 
на чел но. Сти хо ви пе сме „Je sus Of The Moon”, ко ји ефе мер ност 

53 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/goodson/goodson/.
54 Би бли ја или Све то пи смо, Но ви за вјет, Је ван ђе ље по Лу ки, 15: 28, 81.
55 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/goodson/goodson/.
56 http://www.nic kca ve.com /lyrics/nickca veba dse eds/goodson/goodson/.
57 Исто.
58 Би бли ја или Све то пи смо, Ста ри за вјет, Књи га по ста ња (Пр ва књи га 

Мој си је ва), 4: 8, 4.
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јед не љу бав не ве зе по ку ша ва ју да осми сле ми шљу о не кој вр сти 
узда ња у сам чин ме ња ња (јер он мо же да ре зул ту је не са мо не га
тив ним већ и по зи тив ним по рет ком ства ри), су ге ри шу ау то ре фе
рен ци јал ну ни јан су – осо би то у по гле ду Кеј во вих му зич ких ал бу ма 
ко ји су увек дру га чи ји спрам прет ход них – те се мо гу ту ма чи ти 
као ње гов ства ра лач ки кре до: „Pe o ple of ten talk abo ut be ing sca red 
of chan ge / But for me I’m mo re afraid of things staying the sa me / 
Ca u se the ga me is ne ver won by stan ding in any one pla ce for too long.”59 
О исто вре ме но зна чај ном ути ца ју за но са и кон цен три са ног ра да 
то ком ства ра ња умет нич ког де ла, Кејв све до чи у пе сми „(I’ll Lo ve 
You) Till the End of the World”: „So me things we plan / we sit and we 
in vent аnd we plot and co ok up / Ot hers are works of in spi ra tion, of 
po e try.”60 Сва ка иде ја, ка ко о то ме при по ве да Кејвна ра тор у до ку
мен тар ном фил му 20,000 да на на Зе мљи, дра го це на је јер под ра
зу ме ва по тен ци јал ко ји ни смо у ста њу да осе ти мо и/или раз у ме мо 
док год се сви прав ци зра че ња те иде је не ис пи та ју у скло пу креа
тив ног де ло ва ња: 

Ра ди ти на ло шој иде ји бо ље је не го не ра ди ти уоп ште јер 
вред ност не ке иде је ни ка да не мо же мо са гле да ти уко ли ко рад из
о ста не. По не кад она мо же би ти нај ма ња ствар на све ту, си ћу шан 
пла мен над ко јим се над ви ја мо за кла ња ју ћи га сво јим ру ка ма, за 
ко ји се мо ли мо да га не уга се олу је што око ње га бе сне. Ако успе мо 
да одр жи мо ве зу са пла ме ном, огром не, бли ста ве ства ри мо гу на 
тим осно ва ма би ти из гра ђе не; ства ри, ма сив не и моћ не, ка дре да 
ме ња ју свет. А све по чи ва на ма ју шним, крх ким иде ја ма.61

Јед на од број них ри зни ца у ко ји ма иде је оби та ва ју, дис пер
зив но се рас про сти ру ћи у жуд њи да из би ју на по вр ши ну све сти и 
по стиг ну тран сфор ма ци ју у умет нич ко де ло, оли че на је у се ћа њу. 
Овај по јам, за Кеј во во ства ра ла штво та ко ре ле ван тан, ба шти ни 
ра зно вр сна ин тим на ис ку ства (де та љи из де тињ ства и тра у ма услед 
гу бит ка оца за Кеј ва су у овом кон тек сту нај ва жни ји) ко ја се разу
ме ва ју као си ло ви ти оки дач спи са тељ ске ак тив но сти, па оту да свет 
умет ни ко вих на ра тив них пе са ма за пра во фи гу ри ра као про стор 
са чи њен од тих „дра го це них, је дин стве них се ћа ња ко ја де фи ни шу 
на ше жи во те.”62 Уко ли ко би успо ме не на ле пе али и мон стру о зно 

59 https://www.azlyrics.com/lyrics/nic kca vet he bad se eds/je su soft he moon.html.
60 https://www.ol dielyrics.com/lyrics/nick_ca ve_an d_th e_ba d_se eds/il l_lo ve_ 

you _till_the_end_of_the_world.html.
61 20,000 да на на Зе мљи (20,000 Days on Earth). Ви де ти и: https://www.

you tu be.co m/watch?v=Kuu8Vb_evfs.
62 20,000 да на на Зе мљи (20,000 Days on Earth). Ви де ти и: https://www.

you tu be.co m/watch?v=BmmmDB9Yv3I.
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бол не фраг мен те про шло сти не ста ле, не са мо да би се, пре ма Кеј
во вом уве ре њу, збри сао тај огром ни ре зер во ар у ства ра лач ком 
сми слу под сти цај них се ћа ња не го би утих ну ла и са ма бит на шег 
по сто ја ња, јер „се ћа ње нас чи ни оним што је смо.”63 Ипак, ка да пи ше 
љу бав ну пе сму о од ре ђе ној осо би, та пе сма не ин кли ни ра ка ства
ра њу ди рект не ве зе са би ћем ко јим је на дах ну та ни ти је кон крет но 
ње му упу ће на. Кеј во ва љу бав на пе сма за сно ва на је на по тре би да 
се се ћа ње на осо бу, ко је је по бу ди ло ак це ле ра ци ју кре а тив не енер
ги је, фик си ра у до ме ну пи са не ре чи и учи ни веч но ви тал ним.

У ау то по е тич ком тек сту „The Flesh Ma de Word” Кејв бе ле жи 
да је ње го вог оца, на став ни ка књи жев но сти, од у век за но си ла ле по
та На бо ко вље вог је зи ка, али и ти шти ла спо зна ја да осим не ко ли ко 
крат ких при ча, „тих сит них зр на за са ђе них у вр ту ко ји ни је да вао 
пло до ве”,64 он ни је био спо со бан да са чи ни у по гле ду оби ма знат
ни је и ком пакт ни је књи жев но де ло. Кејв је у ре до ви ма овог тек ста 
та ко ђе ево ци рао до га ђај из де тињ ства, мо ме нат ка да се као два
на е сто го ди шњак за чу дио оче вим пи та њем о то ме шта је он учи нио 
да би по мо гао чо ве чан ству. Уко ли ко има мо на уму све Кеј во ве сти
хо ве, оне већ ство ре не и да ро ва не све ту, оне на пи са не али још увек 
скри ве не у там ним угло ви ма ства ра лач ких ода ја, нај зад, и оне што 
тек тре ба да се ро де и стек ну, ве ру је мо, бли ста во ли те рар но уоб ли
че ње, уко ли ко под јед на ко има мо на уму ње го ве ро ма не и из ван
ред ну ду го го ди шњу му зич ку ка ри је ру, од го вор на пи та ње Кеј во вог 
оца по ста је оче ви дан: син не са мо да је, оп чи њен пи са ном реч ју и 
њој у пот пу но сти по све ћен, ис пу нио оче во за ве шта ње не го је да
ро ви то шћу и по стиг ну ћи ма свог оца и над ма шио, од не го вао ства
ра лач ки врт у ко јем ра сту са мо је дри пло до ви. Ако, на по слет ку, 
Кејв стре ми да се ћа ње на од ре ђе ну осо бу, по сред ством сво јих 
пе са ма, учи ни веч но жи вим, он да и са ме пе сме, за уз врат, на сто је 
да чу ва ју се ћа ње на свог твор ца; упра во за хва љу ју ћи том „ви ју га
стом, иш ча ше ном ску пу ту жно о ке де це”,65 Кејв за и ста не тре ба 
– ка за но у ду ху му клог, од луч ног сти ха пе сме „The Mercy Se at” 
– да се пла ши да ће умре ти. 

63 Исто.
64 Nick Ca ve, The Flesh Ma de Word, http://www.nic kca ve.it/ex tra.ph p?IdEx tra=44.
65 Nick Ca ve, The Sec ret Li fe Of The Lo ve Song. Ви де ти: http://www.nic kca ve.

it/ex tra.ph p?IdEx tra=43.




