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ДА ВОР ПА ВЛО ВИЋ

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ:  
ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ

Обо жа ва о ци јед ног од нај е ми нент ни јих умјет ни ка да на шњи це, 
Ни ка Кеј ва, вје ро ват но су упо зна ти са ње го вим жи во том и ства
ра ла штвом, ка ко оним у му зи ци, та ко и у књи жев но сти и фил му, 
ма да је све то код ње га вр ло уско по ве за но. Кејв је, сте рео тип но 
ре че но, про шао тр но ви ти пут до зви је зда (иа ко он за се бе ни ка да 
не ће ре ћи да је зви је зда), од ал тер на тив ног пје сни ка ко ји је на се би 
свој ствен на чин опје вао Ста ри и Но ви за вјет, да би пре ко екс пе ри
мен ти са ња са нар ко ти ци ма сти гао до сти хо ва о тра га њу за љу ба ви 
и раз ми шља њи ма о смр ти, што га је до ве ло на му зич ку те ле ви зи ју 
MTV, гдје је до био и на гра ду, ко ју је од био. Ко мер ци јал ни вр ху нац 
ка ри је ре до се гао је ду е ти ма са Кај ли Ми ног и Пи Џеј Хар ви. Као 
вр сни при по вје дач, пје сма ма је при чао не вје ро ват не при че и сво
јим гла сом им удах нуо жи вот. Оно што је за јед нич ко свим ње го
вим ра до ви ма, без об зи ра на умјет нич ку фор му, је сте спој на си ља, 
смр ти, ре ли ги је и љу ба ви, ко ји се те шко на ла зи код дру гих умјет
ни ка. За хва љу ју ћи ње го вој оп чи ње но сти на ве де ним те ма ма, у 
при ли ци смо слу ша ти не ке од нај мрач ни јих, али исто вре ме но и 
нај љеп ших пје са ма да нас.

Су срет са сед мом умјет но шћу де сио се па ра лел но са ње го вим 
ве о ма про дук тив ним ра дом на ком по но ва њу му зи ке и ства ра њу 
ал бу ма. Сам Кејв је у не ко ли ко ин тер вјуа ис ти цао да је филм у 
мно гим аспек ти ма ње гов оми ље ни ји ме диј, али да про цес ства ра
ња фил ма и пи са ња сце на ри ја ни је у скла ду са ње го вим тем пе ра
мен том. На вео је да сце на ри је пи ше мно го бр же од пје са ма, за то 
што не осје ћа то ли ку од го вор ност за њих, јер их пи ше за дру ге, 
што га осло бо ђа при ти ска. Мо жда сце на ри стич ки рад и ни је то
ли ко зна ча јан као рад са но та ма, али ње гов сен зи би ли тет му је 
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омо гу ћио да вр ло вје што ускла ди ви зу ел ни и на ра тив нопо ет ски 
дио. Ње го ва кре а тив на енер ги ја и спе ци фи чан ли те рар ни из ра жај 
уни је ли су не што са свим но во у филм ски сви јет. Ори ги нал на на
ра ци ја са упо тре бом ње му до бро по зна тих и не из бје жних те ма, 
уз до да так екс трем ног на си ља, би ла је опро бан ре цепт да се уз 
до брог ре жи се ра на пра ви ве ли ки филм. То су пре по зна ли и гле
да о ци, али и филм ски кри ти ча ри, па су фил мо ви за ко је је пи сао 
сце на ри је до би ли вр ло ви со ке оцје не. 

Кеј вов до при нос сви је ту по крет них сли ка нај ви ше је ви дљив 
у ком по но ва њу му зи ке, а за тим и у пи са њу сце на ри ја. У не ко ли ко 
на вра та оку шао се и као глу мац, што је та ко ђе би ло при мје ће но. 
Сни мље на су и три ду го ме тра жна до ку мен тар на фил ма о ње му, а 
је ди но му још пре о ста је, ако же ли, да сјед не у ре жи се р ску сто ли цу.

Вен дер сов „ан ђео” и пси хо тич ни лу дак Мај нард

Ни је мо гао по же ље ти да му пр ви глу мач ки „из лет” бу де бо љи. 
Би ло је то у фил му Не бо над Бе р ли ном Ви ма Вен дер са 1987. го
ди не. Вен дер са је упо знао док је жи вио у Бер ли ну, а ис по ста ви ће 
се да је овај филм био по че так ду го трај не са рад ње и јед ног див ног 
при ја тељ ства. Ка сни је је на ста вио да ком по ну је у не ко ли ко сље де
ћих Вен дер со вих фил мо ва. Ње го во име и лик у Не бу над Бер ли ном 
упо зна је мо мно го при је са мог фи зич ког при су ства ли ка. Кеј во во 
при су ство на фил му на го вје шта ва нам пје сма „The Carny”, да би
смо за тим, на кон од ре ђе ног вре ме на, на јед ном ди је лу бе р лин ског 
зи да ви дје ли по стер са ње го вим ли ком и на ја вом кон цер та. На 
кра ју до ла зи и до по ја вљи ва ња и на сту па на кон цер ту са бен дом 
The Cri me and the City So lu tion, уз пје сму „From Her to Eter nity”, 
гдје се пу бли ка њи ше и пле ше у рит му гот ске му зи ке ко ју Кејв и 
ње гов бенд из во де. Ово ње го во де би тант ско по ја вљи ва ње на фил му 
би ло је вр ло зна чај но, јер је с јед не стра не учвр сти ло ње гов ико нич
ни ста тус, ко ји је до та да већ био до био, али и по ка за ло да за ње га 
не по сто је ба ри је ре из ме ђу фил ма и му зи ке. Ни је ни ка кво из не
на ђе ње што је иза брао да баш ово бу де ње гов пр ви филм (мо жда 
је филм иза брао ње га). Не бо над Бер ли ном је оства ре ње у ко јем се 
књи жев ност и филм спа ја ју (текст је на пи сао пи сац Пе тер Ханд ке), 
у ко јем има мно го по е тич но сти, сим бо ли ке и „игра ња” са фе но
ме ном смр ти, као и мо ти ви ма из Би бли је (два глав на ју на ка су два 
ан ђе ла), што је баш и би ла Кеј во ва оп се си ја. 

Већ сље де ће го ди не, у ври је ме за вр ша ва ња но вог ал бу ма, 
за јед но са бен дом сни ма му зи ку за филм Ghosts... of the Ci vil Dead. 
Му зи ка ни је би ла је ди ни Кеј вов до при нос на овом фил му: уче ство
вао је и у пи са њу сце на ри ја и имао ма лу али зна чај ну уло гу у ње му. 
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Сце на рио је био ин спи ри сан за твор ским ме мо а ри ма In the Belly of 
the Be ast аме рич ког кри ми нал ца Џекa Хен ри ја Або та, ко ји је ве ћи ну 
свог жи во та про вео иза ре ше та ка. Филм је ујед но пред ста вљао пр ву 
у ни зу плод них са рад њи Кеј ва и ре жи се ра де би тан та Џо на Хил ко та. 

Рад ња пра ти при чу у јед ном ау стра лиј ском за тво ру, по бу ну 
у ње му и ње не по сље ди це. Филм је сни мљен на спе ци фи чан на чин, 
по ма ло ли чи и на до ку мен та ри сти ку, ко ја се пак ре флек ту је у ви ду 
ис по ви је сти за тво ре ни ка, за ми шље них над сво јим жи во ти ма. Са ма 
су шти на при че ко ју су ау то ри за ми сли ли из не се на је вр ло пре ци
зно. Фо кус је ја сно по ста вљен на функ ци о ни са ње за твор ског си
сте ма и на то ка ко он до во ди до ра ста на си ља, умје сто до ње го вог 
су зби ја ња. Је згро фил ма је ори ги нал но и пре пу но емо тив ног на
бо ја, што оста вља го рак укус у усти ма, а та квом ути ску уве ли ко 
до при но си и искрен при каз на си ља, ра си зма, сек су ал ног зло ста
вља ња и за ви сно сти од дро га. Ви ше стру ке при че љу ди у за тво ру 
ис при ча не су на по се бан на чин, јер је ре жи сер же лио да до ча ра 
кла у стро фо бич ну ат мос фе ру ко ја вла да, па је та ко уз по моћ ка ме ре 
при ка зао њи хо ву бес по моћ ност. За тво ре ни ци стра жа ре гле да ју 
кроз не ке пре пре ке или ре шет ке, а ако то ни је слу чај, он да је све 
око њих за ма гље но (у блу ру) ка ко би гле да лац до био осје ћај са мо ће 
и из дво је но сти тих љу ди. 

Ау то ри су код ства ра ња ли ко ва по ку ша ли да из бјег ну кла сич
ну хо ли вуд ску ка рак те ри за ци ју, у ко јој се глав ни лик не вин на ла зи 
у за тво ру и сми шља план ка ко да по бјег не. Ка да ус пи је да по бјег
не из за тво ра, гле да о ци ли ку ју јер је прав да по би је ди ла. Ов дје су 
ан ти ју на ци обич ни љу ди и ни ко од њих ни је глав ни лик, већ је 
глав ни лик у фил му сам за твор. За тво ре ни ци су при ка за ни кроз 
сво ју там ну стра ну и не по сто ји кла си фи ка ци ја ли ко ва на до бре 
и ло ше, већ је кроз ого ље ну бор бу за пре жи вља ва њем на по вр ши
ну и у за тво ре ни ци ма и чу ва ри ма ис пли ва ло оно нај го ре. Не ке од 
уло га од и гра ли су про фе си о нал ни глум ци, док су не ке при па ле 
ствар ним бив шим за тво ре ни ци ма. Је дан од про фе си о нал них глу
ма ца је и Деј вид Филд, ко ји игра Вен зи ла, на о ко не ви ног чо вје ка 
ко ји „на вла чи” ве ћи ну ло ших ства ри сам се би. Ње го ва де ху ма ни
за ци ја у точ ко ви ма за твор ског и пра во суд ног си сте ма од ра жа ва 
сва ко днев не про бле ме чо вје ка са би ро кра ти јом. 

На кон дви је тре ћи не фил ма Кејв се за ти че у ка дру и од вла чи 
сву па жњу (по ја вљу је се још јед ном при је то га, али са мо на тре ну
так). Ње го ва уло га Мај нар да, пси хо тич ног ра си сте ко ји вла сти том 
кр вљу пи ше по зи ду ће ли је и чи ји се во ка бу лар са сто ји од са мих 
увре да по те клих – као, уо ста лом, и ди ја ло зи – из Кеј во вог пе ра, 
до но си не ку вр сту ка та кли зме и „бу ђе ња” на фил му. Кејв је раз вио 
и ма нич ну при ро ду сво га ли ка, ко ја му је у пот пу но сти од го ва ра
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ла јер се укло пи ла у мрач ну фа зу и сли ку ка кву је он та да ода вао 
(у ври је ме сни ма ња фил ма сни мио је пје сму „The Mercy Se at”, о 
смр ти на елек трич ној сто ли ци). Кејв је ка сни је при знао у јед ном 
ин тер вјуу да се ствар но ре зао као и ње гов лик да би та сце на из
гле да ла што ре а ли стич ни је. Не сум њи во је да је ова уло га мно го 
ути ца ла на Кеј во во ства ра ла штво, ка ко та да, та ко и ка сни је, што 
је ви дљи во у по је ди ним пје сма ма из по то њег пе ри о да. 

Ghosts... of the Ci vil Dead ни је са мо филм о за тво ру и су ро вом 
жи во ту уну тар ње га већ је и але го риј ски при каз ста ња у дру штву 
ка кво је та да би ло у Ау стра ли ји, гдје ни је омо гу ће но по је дин цу 
да се из бо ри са моћ ни јим од се бе, због че га тр пи не прав ду, а тај 
моћ ни ји нај че шће ко ри сти страх као оруж је.

Кејв је уз по моћ Блик са Бар гел да и Ми ка Хар ви ја на пра вио 
за ни мљи ву му зич ку под ло гу та ко што је ком би но вао го вор не за
пи се чу ва ра и за тво ре ни ка са Блик со вом ин ду стриј ском ги та ром, 
док су се че сто у по за ди ни мо гли чу ти и ви о лон че ло и во ка ли.

Не пре по зна тљи ву и са свим дру га чи ју уло гу Кејв је оства рио 
у сље де ћем фил му – Johnny Su e de То ма Ди ћи ла, из 1991. го ди не 
– у ко јем је ње гов лик Фрик Сторм био ка ри ка ту ра у од но су на ње
го ву лич ност. Цен трал на фи гу ра фил ма је, ка ко и сам на слов ка же, 
Џо ни Свејд, ко јег је играо Бред Пит, у јед ној од пр вих сво јих глав
них уло га. Свејд же ли по ста ти рок зви је зда, али је не спре тан и 
глуп и ни ка ко му то не по ла зи за ру ком. Као и у фил му Не бо над 
Бер ли ном, и ов дје се пр во упо зна је мо са Кеј во вим ли ком, а тек он да 
га у јед ној сце ни и ви ди мо, ка да га Свејд срет не. Фрик Сторм је 
Свеј дов „брат бли за нац” и ње гов ал тер его. Он је већ про сла вље
на зви је зда, ка кав ће и сам Свејд по ста ти ако на ста ви истим пу тем. 
Фрик но си би је ло оди је ло и има још смје шни ју би је лу фри зу ру, 
пје ва пје сму „Mam ma’s boy”, о оцу ко ји уми ре на елек трич ној сто
ли ци, и по ку ша ва да уни шти сан глав ног ју на ка. Овај филм је код 
пу бли ке про шао до ста не за па же но, као и Кеј во ва уло га. Усли је ди
ла су још три не за па же на по ја вљи ва ња – у фил мо ви ма Мал ге Ку
би ак, IDn4 и Baby Tro u ble Ho le, као и Rhi no ce ros Hun ting in Bu da pest 
Мај кла Ха у сма на, у ко јем игра вла сни ка јед ног ноћ ног клу ба.

Ан ти ве стерн па три ја хал ног и ра си стич ког сви је та

Кеј вов до са да нај зна чај ни ји рад на фил му је сце на рио за филм 
Pro po si tion, ко ји је спо јио све нај бо ље од ње га, и му зи ку и књи
жев ност и сед му умјет ност, а то ме у при лог го во ри и по да так да 
је про гла шен јед ним од нај бо љих ау стра лиј ских фил мо ва у по сљед
њих де се так го ди на. Фил мо ви о љу ди ма ко ји пу ту ју пре ко пу стог 
те ре на и пу ца ју јед ни на дру ге си но ним су за аме рич ки ве стерн. 
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Ре жи сер Џон Хил кот је уз Кеј во ву по моћ сни мио ау стра лиј ски ве
стерн, ко ји об ра ђу је на си ље са ве ли ком пре ци зно шћу и не ко ри сти 
ни ка кав ро ман ти зам да би га убла жио. Смрт је при сут на на сва ком 
ко ра ку, као и из о кре ну ти мо рал и ам би ва лен ци ја. У овом слу ча ју 
мо же се го во ри ти и о ан ти ве стер ну ко ји ис пи ту је све аб нор мал
но сти дру штва. 

Рад ња фил ма Pro po si tion смје ште на је у вик то ри јан ску еру, 
у 1880. го ди ну, гдје тро ји цу бра ће Барнс тра же због уби ства. Стен ли, 
ка пе тан и чу вар за ко на, пред ла же Чар ли ју, јед ном од бра ће, да 
уби је нај го рег од њих тро ји це, Ар ту ра, и та ко спа си се бе и дру гог 
бра та Мај ка. Оба фил ма ду е та Хил кот –Кејв, и Ghost... of the Ci vil 
Dead и Pro po si tion, ис тра жу ју те ме зло чи на, прав де, ка зне и мо ћи, 
и оба су смје ште на у пу сти њи, ко ја има дру га чи је зна че ње у сва ком 
од њих. У јед ном фил му је Кејв по ре ди са па клом у ко јем вла да ју 
му шкар ци и у ко јем не ма ис ку пље ња, док је у дру гом фил му она 
на лик Чи сти ли шту у ко јем тра је бор ба за од ла зак у Рај у ко јем је 
све до ступ но очи ма и не по сто ји мје сто гдје би се са крио зло чин, 
а та кви су и за твор и ау стра лиј ска пу стош. 

У фил му Pro po si tion по при лич но је про сто ра да то и на сил ној 
ко ло ни јал ној про шло сти да ле ког кон ти нен та и ге но ци ду над ау то
хто ним ста нов ни ци ма, Або ри џи ни ма. Па жња ко ју ау то ри по кла
ња ју або ри џин ским ли ко ви ма што лу та ју зе мљом с уро ђе ном до
бро том и са по мир љи во шћу се су про ста вља ју си ро вим би јел ци ма 
по ку ша ва ју ћи да од бра не сво ју зе мљу пра во је освје же ње. Они су 
пред ста вље ни на не ти пи чан на чин, не као при ми тив ци и на сил ни
ци, као у ра ни јим слу ча је ви ма, већ као на род ко ји је ту од пам ти
ви је ка и бо ри се за сво ја пра ва, ко ја су му од у зе та. Би је ли ли ко ви 
су ти ко ји иза зи ва ју на си ље и оне мо гу ћу ју ми ран су жи вот. 

Кејв, као и у прет ход ном фил му, свје сно из бје га ва ко ри ште ње 
сте ре о ти па и ја сну по дје лу на до бре и ло ше мом ке, а мно го ви ше 
па жње по све ћу је спон та но сти и ре ла ци ји окру же ња и при ро де са 
ли ко ви ма, јер су са ми пеј за жи утка ни у ли ко ве, као и ли ко ви у пеј
за же. Све му то ме до дат ни ефе кат да је над ре ал на фо то гра фи ја ди
рек то ра фо то гра фи је Бе ноа Де ло ма, сат ка на од жућ ка стих то но ва 
ко ји до ча ра ва ју ам би јент и ат мос фе ру. Ди ја ло зи ли ко ва све де ни 
су на ма лу мје ру и не ма их пре ви ше, док је до ста то га ре че но глу
мом и ак ци јом. Та кав при ступ омо гу ћио је дво стра не ди на мич не 
пре ла зе из ме ђу су ко ба и раз го во ра, стал но нам ну де ћи не што што 
не оче ку је мо. А крај фил ма ка кав смо до би ли си гур но ни смо оче
ки ва ли, јер нам оста вља отво ре но пи та ње о суд би ни ве ћи не ли ко ва. 
Ван се риј ски глу мач ки ан самбл, пред во ђен Га јем Пир сом, уз Де ни
ја Хју сто на, Ре ја Вин сто на и Џо на Хар та, да је гле да о цу до дат ну 
до зу би је са или ме лан хо ли је, у за ви сно сти од сце не у ко јој се на
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ла зе. Хју стон се као Ар тур Барнс сјај но тран сфор ми ше у „зви јер” 
и су шта је су прот ност свом мла ђем бра ту Чар ли ју, ко јег игра Гај 
Пирс, а ко ји кроз чи тав филм има очи те мо рал не ди ле ме и из вр сно 
их при ка зу је сво јим екс пре си ја ма. Реј Вин стон као ка пе тан Стен ли 
је вр ло ком плек сан лик, ко ји по ку ша ва да уве де ред ме ђу љу де, док, 
с дру ге стра не, мо ра да се об ра чу на са сво јом су пру гом Мар том, 
ко ју игра Еми ли Вот сон, што му да је по себ ну емо тив ну ка рак те
ри сти ку. Он је би је сан и оча јан, али у исто ври је ме и за ро бљен у 
не мо гућ но сти да се из бо ри са про бле ми ма у вла сти тој ку ћи. Та ко 
пред ста вља ре флек си ју још јед не жр тве на си ља у зе мљи. Мар та 
је оп сјед ну та си ло ва њем и уби ством при ја те ља и, уз та раз ми шља
ња, вр ло тра у ма ти зо ва на осо ба ко ја жи ви у па три ја хал ном дру штву, 
ко је, па ра док сал но, же ли да за шти ти. По себ ну чар овом оства ре
њу дао је Џон Харт као ло вац Џе лон Ламб, ко ји се вр ло крат ко 
по ја вљу је али је вр ло жи во пи сан. Он у сво јој епи зод ној ро ли из
го ва ра по е зи ју, при ча чуд не те о ри је о ево лу ци ји Чар лса Дар ви на 
или пљу је по свом на ро ду, Ир ци ма. Да ни је би ло Кеј ва, си гур но 
би из о ста ла то ли ка ра зно вр сност ли ко ва ко ји го во ре „пје снич ки” 
и слу же се, с јед не стра не, мо но ло зи ма, али и из ра же ним на си љем 
и фа та ли змом, с дру ге.

Ако Pro po si tion упо ре ди мо са кла сич ним ве стер ном, у ње му 
су ви дљи ви ути ца ји и Се ма Пе кин поа, и Сер ђа Ле о неа, и Џо на 
Фор да, иа ко у су шти ни ни је ни јед но од то га. Он је при ча о осве ти, 
пат њи и ис ку пље њу, са би блиј ским мо ти ви ма (бра ћа Ка ин и Авељ, 
жр тво ва ње, опра шта ње, ус кр сну ће...) и мно го пу но крв не ак ци је, 
без дис тан це и са по себ ном па жњом по све ће ном по ло жа ју уро ђе
ни ка. У ко ло рит ном спек тру ли ко ва не ма ни јед ног ти пич но до брог 
ко ји би се из дво јио по пут „до брог ан ђе ла”, док је и оним ма њим 
удах нут жи вот жи во пи сним ре пли ка ма. Pro po si tion је филм по пут 
Кеј во вог ал бу ма ко ји слу ша те за тво ре них очи ју и у гла випро јек
то ру пу шта те ви део за пис тог ал бу ма.

На кра ју ри јечдви је и о му зи ци за ви о ли ну у фил му ко ју је 
Кејв на пи сао са сво јим парт не ром Во ре ном Ели сом. Ком по зи ци је 
су ми ни ма ли стич ке и од го ва ра ју ат мос фе ри фил ма, во зе ћи нас од 
сце не до сце не и при ла го ђа ва ју ћи се тем пу, а ри је чи пје са ма су 
по вре ме но уву че не у сам ди ја лог.

Гло ри фи ка ци ја бун тов ни штва  
у аме рич кој „пу сти њи”

Ни је мно го вре ме на про шло, а Кејв се при хва тио но вог по сла 
у ви ше стру кој уло зи, и то за ве стерн The As sas si na tion of Jes se Ja mes 
by the Co ward Ro bert Ford, ре жи се ра Ен друа До ми ни ка. Овог пу та 
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ни је пи сао сце на рио, али је на пи сао му зи ку за филм и имао ма лу 
уло гу. Играо је пје ва ча у са лу ну, ко ји на љу ти ре вол ве ра ша Ро бер
та Фор да сво јим по гре шним пре по зна ва њем ле ген дар не исто ри је 
Ди вљег За па да. Слич но сти овог фил ма са прет ход ним је су од у да
ра ње од сте ре о ти па, ја ки ли ко ви, ко ло рич на фо то гра фи ја и сва ка ко 
хип но ти шу ћа и ат мос фе рич на му зи ка. 

На но ви сце на ри стич ки по ду хват и са рад њу трој ца Кејв, Хил
кот и Пирс у уло га ма сце на ри сте, ре жи се ра и глум ца мо ра ло се 
че ка ти се дам го ди на. На жа лост, она ни је би ла та ко успје шна као 
прет ход на. Мо гу ћи раз лог за то је што Кејв ни је пи сао ори ги нал
ни сце на рио, већ се во дио ро ма ном Ме та Бондjуранта The Wet test 
Co un try in the World. Ро ђе ни Ау стра ли ја нац је у прет ход ном фил
му успио ожи вје ти пу сти њу и кре и ра ти је као лик. То је ма ло 
ко ме успје ло, мо жда са мо ре жи се ру Џор џу Ми ле ру. Ме ђу тим, 
ка да је то по ку шао да пре не се на аме рич ко тло и ожи ви аме рич ку 
пу сти њу, ни је успио у то ли кој мје ри, вје ро ват но јер је ни је до жи
вља вао као сво ју. Рад ња фил ма Law less смје ште на је у Аме ри ку у 
ври је ме про хи би ци је и Ве ли ке де пре си је и при ча је о тро ји ци бра
ће Бондjурант, ко ји су за ра ђи ва ли но вац про из во де ћи ал ко хол и 
сма тра ју ћи да су не до ди р љи ви и ван за ко на. Ри јеч је о ганг стер ском 
фил му ко ји не ма ка рак те ри сти ке ти пич ног фил ма овог жан ра, 
ка кве би гле да лац оче ки вао. То би зна чи ло да су у ње му до бри и 
ло ши мом ци на су прот ним стра на ма и да прав да уви јек по бје ди, 
ма да по сто је не ке ре фе рен це на по зна те фил мо ве исте те ма ти ке, 
пр вен стве но на фил мо ве по тек сту Џеј мса Ел ро ја. 

Већ смо у ра ни јим ра до ви ма ви дје ли да је Хил кот фа сци ни ран 
при ча ма о љу ди ма ко ји иду у крај но сти ка ко би оси гу ра ли вла сти
ти оп ста нак. И овај филм, као и Pro po si tion, ка рак те ри ше бор ба 
тро ји це бра ће раз ли чи тих ка рак те ра са пред став ни ци ма за ко на, 
ко ји гле да ју сво ју ко рист у „пу сто ше ној” зе мљи, док су све при
сут ни оту ђе ност и бру тал ност. Та ко ђе га ка рак те ри ше пре о ку пи
ра ност де та љи ма есте ти ке ру жног, па та ко ско ро у сва ком ка дру 
ви ди мо пу ше ње ци га ре та, пљу ва ње, пра ши ну и пр љав шти ну. За 
раз ли ку од прет ход ног оства ре ња, Law less је сни мљен та ко да 
бу де мно го до ступ ни ји ши рем кру гу гле да ла ца (вје ро ват но за хтјев 
аме рич ког про ду цен та), уз од су ство фо ку са на срж при че, мо рал
ну дво сми сле ност и вје штач ки а не спон та ни ху мор. Та мо гдје је 
прет ход ни филм био нај ја чи, у са мој при чи пре пу ној сим бо ли ке, 
ов дје је то из о ста ло. У фил му по сто ји из вје сна вр ста по ве за но сти 
са са вре ме ним вре ме ном и ко рум пи ра ним те ме љи ма аме рич ког 
ко р по ра тив ног жи во та, гдје се не би ра ју сред ства да би се до шло 
до ци ља, али се Кејв и Хил кот ни су мо гли од лу чи ти же ле ли нам 
при ка за ти са мо ле ген ду о тро ји ци бра ће, гру бу исти ну о том вре
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ме ну, или ме та фо рич ни при каз да на шњи це кроз три де се те го ди
не XX ви је ка. Због то га су оста ли на по ла пу та и без фо ку са, оду
ше вље ни те мом и жан ром, али не до кра ја до сљед ни се би, ба рем 
ка ко смо их на ви кли гле да ти. У при чу су ста ви ли мно го на си ља, 
што је њи хо ва ка рак те ри сти ка, али с дру ге стра не су уба ци ли и 
до зу дјеч је сен ти мен тал но сти, па те тич но сти и ху мо ра гдје му 
ни је мје сто, што је све за јед но да ло је дан не баш уку сан кок тел. 
Из не на ђу је и то што у фил му има пре ви ше ак ци о них кли шеа без 
оправ да ња и по др шке у са мом тек сту. 

Нај ква ли тет ни ји дио фил ма су ли ко ви, чи ја пе р со на ли за ци ја 
је бес кро по ми сно из ве де на, а су шти кон тра сти из ме ђу тро ји це бра
ће до ве де ни су до пе р фек ци је, за шта су уве ли ко за слу жни и глум ци. 
Ша ја Ла баф игра нај мла ђег бра та Џе ка, ко ји је на ра тор фил ма. Он 
је на по чет ку смо тан и при глуп, али ка ко ври је ме од ми че, же ле ћи 
да бу де у цен тру па жње, он се тран сфор ми ше у бес кру пу ло зног 
кри ми нал ца. Том Хар ди је нај ста ри ји брат Фо рест, и пред ста вља 
нај ве ћу при јет њу и мо зак свих опе ра ци ја. Он је исто вре ме но ма
ши на за уби ја ње и емо тив ни за штит ник. Тре ћи брат Ха у ард, ко јег 
игра Џеј сон Кларк, је ал ко хо ли чар и из у зет но на си лан. На су прот 
њи ма сто ји Чар ли, од но сно Гај Пирс, ко рум пи ра но „ли це” прав де 
ко ји же ли очи сти ти град од кри ми на ла и ко ји не ма про бле ма са 
на си љем. Он се слу жи свим ме то да ма ка ко би до шао до ци ља. Ту 
су и два жен ска ли ка ко ја уно се раз дор у те сто сте рон ско дру штво. 
Ме ги, ко ју игра Џе си ка Че стејн, је пле са чи ца и Хар ди је ва љу бав
ни ца, а Миа Ва си ков ска је ве ли ка Џе ко ва љу бав. Оне има ју ха ри
зму ко ја оку пи ра екран, али су у филм уве де не ка ко би ство ри ле 
пре дах из ме ђу кр во про ли ћа, док уоп ште ни су дио су шти не при че, 
већ ма мац за му шке по гле де. 

Као шлаг на тор ту, Кејв је, ка ко то обич но би ва, за „сво је” фил
мо ве ком по но вао и му зи ку, а овај пут је, ко ри сте ћи гру пу при ја
те ља под на зи вом Bo o tleg gers, са во ка ли ма Еми лу Ха рис и Мар ком 
Ла не га ном, на пра вио мје ша ви ну са вре ме них ин тер пре та ци ја Рал фа 
Стен ли ја и дру гих ста ри јих ау то ра, од ста рог блу за па до то плих 
зву ко ва осам де се тих го ди на. 

По сљед ње глу мач ко ис ку ство до да нас Кејв је имао са ре жи
се ром с ко јим је и по чео ка ри је ру ис пред ка ме ре, Ви мом Вен дер
сом, у фил му Last Days in Ara nju ez. Филм је ми ља ма да ле ко од нај
бо љих оства ре ња овог ње мач ког ре жи се ра, пре тје ра но је до са дан 
и те а тра лан и не ну ди ни шта за ни мљи во. Рад ња се де ша ва у јед ном 
вр ту код Па ри за у ко јем му шка рац и же на раз го ва ра ју о бит ним и 
не бит ним те ма ма, док у по за ди ни пи сац за пи су је шта они ра де. Ник 
Кејв се крат ко по ја вљу је у фил му, сви ра ју ћи на кла ви ру и пје ва
ју ћи о љу ба ви и гу бит ку, да би из ре као и јед ну ре че ни цу – „Не ма 
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ак ци је! Са мо ди ја лог!” – ко ја се на пла ну чи та ве рад ње фил ма мо же 
про ту ма чи ти и као нај бо ља ша ла. 

Три ли ца, три сли ке и три при ли ке

Мно ге филм ске еки пе по ку ша ле су да ка ме ром ухва те и раз
от кри ју лик и дје ло Ни ка Кеј ва. С дру ге стра не, он је при ста јао 
да се по ја ви у мно гим до ку мен тар ним фил мо ви ма, по пут оних о 
бер лин ској му зич кој сце ни осам де се тих го ди на, о ве ли ком пје сни
ку ко јем се ди вио, Ле о нар ду Ко е ну, у фил му I’m Your Man, и мно гим 
дру ги ма. Али са мо три еки пе су ње му у пот пу но сти по све ти ле 
сво ја ду го ме тра жна оства ре ња. Он је у та три фил ма по ка зао три 
раз ли чи та ли ца. Сни мље ни су у пот пу но дру га чи јим фа за ма ње
го вог жи во та, па ни не из не на ђу је то што је по ка зао раз ли чи та ли ца.

До ку мен тар ни пут Кеј ва је по чео 1989. го ди не, ка да је ње мач ки 
ре жи сер Ули М. Ше пел пра тио тур не ју ње го вог бен да пет сед ми ца 
по Аме ри ци и за би ље жио је ка ме ром у оства ре њу The Road to God 
Knows Whe re. У овом је фил му при ка зан жи вот ро кен рол зви је зде 
да ле ко од обич них ша бло на и кли шеа. Oн нам от кри ва Кеј ва као 
осо бу ко ја зна да се ра ду је, али и да па ти, ко ја има сво је сла бо сти, 
а не са мо мрач ну ви зу ру ко ју мо же мо да ви ди мо на кон цер ти ма, и 
за ко ју је у то ври је ме и до био на ди мак „принц та ме”. Гле да мо Кеј ва 
ка ко сви ра на ги та ри ста ре блуз и го спел пје сме и ка ко пре го ва ра 
око на сту па са вла сни ци ма клу бо ва, не пре тје ра но за ин те ре со ва
ним за ње го ве за хтје ве. Исто та ко, он пле ше уз Ма до ни ну пје сму 
„Pa pa Don’t Pre ach” и ужи ва у ро ка би ли ју. Ви дљи ва је и ње го ва 
бор ба са за ви сно шћу од нар ко ти ка, као и „сра ме жљи вост” и не
угод ност у раз го во ри ма са но ви на ри ма. То ком крат ких ин тер вјуа 
ис по ља ва и фру стра ци је на по на вља ју ћа пи та ња љу ди из ме ди ја. 
У слич ном емо тив ном ста њу на ла зи се и ка да од го ва ра на меј ло ве 
обо жа ва ла ца. Сва ки су срет са пред став ни ци ма „сед ме си ле” и соп
стве не на сту пе нај бо ље опи су је сам Кејв док из во ди за вр шни кон
церт у Лос Ан ђе ле су. Он јед ном ре че ни цом об у хва та сво је ис ку ство 
са тур не је ка да ка же: „Ово је по сљед ња пје сма на ше тур не је по 
Аме ри ци. Хва ла Бо гу за то.” 

Овај филм ни је то ли ко ути ца јан и по знат као два ко ја ће ка
сни је на ста ти, али је сте зна ча јан због то га што нам да је ре тро спек
тив ни по глед на умјет ни ка ко ји се су о ча ва са сво јом сла вом ка сних 
осам де се тих го ди на. Ве ћи ну вре ме на док га ка ме ра пра ти иза 
по зор ни це и на пу ту од гра да до гра да, као и у раз го во ру са при
ја те љи ма, не осје ћа се пре ви ше угод но и са мо је у ри јет ким си туа
ци ја ма на сми јан и искре но сре ћан. Оно што та ко ђе кра си овај филм 
је не ко ли ко ра ри тет них сни ма ка пје са ма, по пут из во ђе ња аку стич не 
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вер зи је „The Mercy Se at”. Ква ли тет сли ке и зву ка (сни ма но је 16мм 
ка ме ром из ру ке) ни је на за вид ном ни воу и ви ше под сје ћа на ама
тер ске ра до ве, што да је ре а ли стич ни ји и објек тив ни ји дис курс вре
ме ну про ве де ном са Кеј вом и ње го вим бен дом. Тај бли зак од нос ће 
се из гу би ти у сље де ћем фил му, ко ји ће би ти мно го из вје шта че ни ји.

Ијан Фор сајт и Џејн По лард за би ље жи ли су фик тив нодо ку
мен тар на 24 ча са у жи во ту Кеј ва под на зи вом 20,000 да на на Зе мљи. 
Же ље ли су сни ми ти филм у сти лу cinéma vérité (љу ди су при ка за
ни у сва ко днев ним си ту а ци ја ма, са ау тен тич ним ди ја ло зи ма, без 
до дат не тех нич ке по др шке) ка ко би на пра ви ли при каз Кеј во вог 
да на она квим ка кав је сте. Тај дан је по че так сни ма ња ал бу ма Push 
the Sky Away. Филм је спе ци фи чан по то ме што ни је по сто јао на
пи са ни сце на рио за ње га, већ са мо основ ни кон цепт при че, у чи јем 
ства ра њу је уче ство вао и Кејв, а основ на иде ја би ла је да се кроз 
спон та ну при по вјест де ми сти фи ку је ње гов лик. Ова не кла сич на 
би о граф ска при ча јед не рок зви је зде не во ди нас кроз ње го ве успо
не и па до ве и ана ли зу ка ри је ре, већ нас во ди на пу то ва ње „кроз 
мо зак” умјет ни ка ко ји се бе же ли да пред ста ви као би ло ко јег дру
гог чо вје ка – оца, му жа и при ја те ља. На кра ју ни је ис па ло све та ко, 
јер су мно ге си ту а ци је у ко ји ма је Кејв тре ба ло да по ка же истин
ско „ја” из ре жи ра не и вје штач ки ство ре не, а за хва љу ју ћи егу и 
та јан стве но сти пје сни ка ипак је до ста то га оста ло са кри ве но. Са мо 
је дио ко ји се де ша ва у сту ди ју ства ран, док је у јед ној сце ни ипак 
тај лед про би јен, па та да ви ди мо на из глед искре но Кеј во во ли це. 
То се де си ло у тре нут ку ка да је де пи цу са си но ви ма и гле да филм 
Ли це са ожиљ ком.

На по чет ку фил ма мо же мо да ви ди мо фо то гра фи је из ње го вог 
жи во та, од дје тињ ства до зре ле до би, пре ко мла до сти и по чет ка 
ка ри је ре, а све са број ча ни ком на екра ну, ко ји се пе ње до 20 хи
ља да, од бро ја ва ју ћи да не ко је је Кејв про вео на Зе мљи (у жи во ту). 
По том сти же мо у тај је дан „оби чан” дан на шег ју на ка, ко ји он про
во ди за пи са ћом ма ши ном, ра де ћи на но вим пје сма ма или од ла
зе ћи до те ра пе у та с ко јим се ни ка да при је ни је срео, али на чи ја 
пи та ња да је ис кре не од го во ре. Кејв се то ком 24 са та дру жи са дје цом 
и љу ди ма ко ји су ути ца ли на ње гов жи вот, по пут при ја те ља и са
рад ни ка то ком ка ри је ре. Су сре ти са Кај ли Ми ног, Блик сом Бар
гел дом или Ре јем Вин сто ном ко ри сте се као за бав ни ин тер ме цо у 
ко јем чу је мо не ке за ни мљи ве де та ље, по пут оног због че га је Бликс 
на пу стио Кеј вов бенд. За ни мљи во је гле да ти ју на ка фил ма ка ко 
је овог пу та рје чи ти ји и ко му ни ка тив ни ји, за раз ли ку од оног у 
прет ход ном до ку мен тар ном фил му, и ка ко раз го ва ра о мно гим 
ства ри ма. Он ди је ли ми шље ње са гле да о ци ма, од фи ло зоф ских 
раз ми шља ња о жи во ту до анег до та са кон це ра та. Од ла зи мо и до 
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фик тив ног Кеј во вог ар хи ва, ко ји се на ла зи на пот пу но дру гом мје
сту у Ау стра ли ји, али ње гов пра ви ар хи вар је ту, као и ста ре фо
то гра фи је. Сен за ци о на ли зма у фил му уоп ште не ма, иа ко се спо
ми ње и за ви сност од хе ро и на, али у кон тек сту ре ли ги је с ко јом је 
Кејв у том пе ри о ду био вр ло бли зак, као и сек су ал на ис ку ства, али 
без ула ска у де та ље. 

Тех нич ки, филм је ура ђен пер фект но, за раз ли ку од прет ход
ног. Oвдје не ма мо дрх та ву ка ме ру из ру ке и слу чај не при зо ре из 
сва ко днев ног жи во та, већ је све – од ка ме ре, пре ко мон та же до му
зи ке – до ве де но до вр хун ског ни воа, а па жња је по све ће на и нај сит
ни јим де та љи ма. Цје ло куп ни па кет ри је чи, сли ке и зву ка из гле да 
као дa је ура ђен за не ки хо ли вуд ски спек такл. На кра ју ће овај 
филм по ста ти још је дан ар хив ски „спо ме ник” да ро ви тог пје сни ка, 
ко ји ће омо гу ћи ти бу ду ћим на ра шта ји ма да ба рем ма ло упо зна ју 
овог умјет ни ка из ван пје са ма, а да на шњим „кеј вов ци ма” да га не 
за бо ра ве, јер, ка ко сам Кејв ка же у фил му, нај ве ћи страх има од 
гу бит ка пам ће ња, ко је је за ње га не рас ки ди во по ве за но са пи са њем 
пје са ма, а ако се то де си, то ће би ти крај.

Нај но ви ји до ку мен тар ни филм о Кеј ву, One mo re timе with 
fe e ling Ен друа До ми ни ка из 2016. го ди не, има по себ ну те жи ну и 
са со бом но си спе ци фич не емо ци је, као и по сљед њи Кеј вов ал бум 
Ske le ton Tree, јер је уско по ве зан са тра ге ди јом ко ја је по го ди ла 
ње га и ње го ву по ро ди цу (син Ар тур је смрт но стра дао па дом са 
ли ти це под ути ца јем пси хо де лич них дро га). Иа ко се до ста Кеј во
вих пје са ма на ње го вих ше сна ест сту диј ских ал бу ма ба ви те мом 
смр ти, ово што му се де си ло ни је би ло из ре ци во ни јед ном ри јеч ју, 
али је Кејв сво ју ту гу по ку шао да пре ва зи ђе ра дом, а не ке од го во ре 
на пи та ња но ви на ри ма о те шкој те ми дао је кроз овај филм и ал бум. 
Филм је ве ћи ном сни ман у сту ди ју и пра ти на ста нак но вог ал бу ма, 
ко ји пра те Кеј во ви мо но ло зи и раз го во ри са са рад ни ци ма. Вр ху нац 
се де ша ва ка да Кеј во ва су пру га Су зи Бик ста је пред ка ме ру и при
ка зу је сли ку вје тре ња че бли зу мје ста Ар ту ро ве смр ти, ко ју је пре
ми ну ли син на сли као ка да је имао пет го ди на. Иа ко се ни у јед ном 
мо мен ту не го во ри ди рект но о де та љи ма тра ге ди је ко ја је за де си ла 
Кеј ва, све ври је ме је вр ло ја сно шта је глав на те ма и пре о ку па ци ја 
фил ма. Та не из ре ци ва ту га на ли цу, као и су мор на ат мос фе ра, вр ло 
је ја сно ухва ће на 3D ка ме ром. Све је сни мље но у цр ноби је лој 
тех ни ци, осим пар сни ма ка ко ји су у бо ји. Ко лор је ви дљив то ком 
ви деоспо та пје сме „Dis tant Sky” и у сним ци ма ко је је за бе ле жио 
нај мла ђи син Ерл то ком по сје те сту ди ју. Ка ме ра Ал ви на Куч ле ра 
и Бе ноа Де би ја је у по је ди ним тре ну ци ма би ла вр ло ди на мич на и 
из ра жај на. Не ке од сце на гдје је она у пот пу но сти до ла зи ла до из
ра жа ја су ка да Кеј во ва же на Су зи хо да пла жом или ка да Кејв сје ди 
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за кла ви ром, а ка ме ра кру жи око ње га и фо ку си ра са мо ње го во 
ли це, док је све оста ло го то во не ви дљи во, што ства ра ефе кат ин
тим но сти, у ко јем смо са ми са Кеј вом у ње го вој гла ви. 

Ре жи сер Хил кот имао је мо гућ ност да за филм сни ма све што 
је хтио, али је на кра ју Кејв дао по сљед њу ри јеч и цен зу ри сао ма
те ри јал за ко нач ни про из вод. По че так фил ма и при ча о сни ма њу 
ал бу ма, кре а тив ном про це су и са рад њи са Во ре ном Ели сом, ни је 
мо гао ни на слу ти ти до ко јег емо тив ног ко лап са ће до ћи у дру гом 
ди је лу фил ма. Ка ко ври је ме од ми че, Кејв се све ви ше отва ра и ње
го ва бол због смр ти си на по ста је све очи глед ни ја и Кејв ког зна мо 
из прет ход на два фил ма је пот пу но иш че зао. Са да је ту је дан но ви, 
сло мље ни Кејв ко ји по ку ша ва да са кри је емо ци је али то не ус пје ва. 
Је дан од при мје ра је то ком из во ђе ња пје сме „I Need You”, у ко јем 
ње гов во кал ва пи и го во ри „Тре баш ми”, а вје ро ват но сви гле да о
ци ко ји то гле да ју до жи ве емо тив ни шок. У овом фил му се ви ди 
и по себ на ди мен зи ја од но са из ме ђу Кеј ва и Во ре на Ели са. Иа ко 
они ду го са ра ђу ју, пр ви пут ов дје гле да мо њи хов емо тив ни од нос, 
гдје Елис стал но мо три на Кеј ва и ње го во рас по ло же ње, не са мо 
на про фе си о нал ном ни воу већ и као при ја тељ. Оста ли чла но ви 
бен да The Bad Se eds оста ли су у по за ди ни, не екс по ни ра ју ћи се и 
не от кри ва ју ћи сво је емо ци је. 

Филм не ма ди на ми ку и ве ли ке ам пли ту де у на ра ци ји и све 
што се де ша ва је углав ном по на вља ње, али бит фил ма је не што 
дру го – да се по ка же гор дост и ту га чо вје ка ко ји је у ду бо кој жа ло
сти. Кроз чи тав филм про вла чи се па ра докс јед ног Кеј во вог раз
ми шља ња. Он го во ри да тра у ма ни је ин спи ра ци ја, већ коч ни ца 
кре а тив ном про це су, док ми гле да мо у ско ро два са та вре ме на 
не што са свим су прот но. 

Од гле дав ши овај филм, љу ди ко ји ни су обо жа ва ци Кеј во вог 
ли ка и дје ла би ће за ди вље ни лир ским пор тре том по ро ди це ује ди
ње не у ту зи, али и кре а тив но шћу у нај те жим тре ну ци ма чо вје ка 
ко ји не зна ни шта дру го да ра ди осим да пи ше и ства ра. Овај филм 
је пу то ва ње кроз љу бав, смрт ност и тје ско бу, и до ку мент о јед ном 
од нај бо љих ал бу ма Ни ка Кеј ва. 

„Цр ве на де сни ца” и дру ге пје сме

Ка да би се на бра ја ла и ана ли зи ра ла сва му зи ка ко ју је Кејв 
на пи сао за филм, се ри је и те ле ви зи ју, био би по тре бан по се бан 
текст о то ме, јер је тих ком по зи ци ја енорм но ве ли ки број. Ком по
но вао је ви ше од три де сет ком плет них звуч них за пи са за фил мо ве, 
док су му пје сме ко ри ште не у пре ко сто оства ре ња. Ко нек ци ја Кеј ва 
и ком по но ва ња за филм по че ла је 1983. го ди не са фил мом Die Stadt, 
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ма лим не за ви сним ње мач ким оства ре њем у ко јем пра ти мо не ко
ли ко ли ко ва у јед ној бер лин ској но ћи, а Кејв је био и је дан од тих 
ли ко ва ко ји сви ра на кла ви ру. Сље де ћи пут ње го ва пје сма „Shi vers” 
је ко ри ште на у фил му Dogs in Spa ce, у из во ђе њу глу ми це Ме ри 
Хој. Већ је спо ме ну то да је са ра ђи вао са ње мач ким ре жи се ром 
Ви мом Вен дер сом, па је та ко и за ње го ве фил мо ве ком по но вао не
ко ли ко пје са ма, а не ке од њих су у фил мо ви ма Fa ra way, So Clo se 
и Un til the End of the World. Осим на ве де них фил мо ва, ври је ди 
из дво ји ти му зи ку за The Road, филм це сте у апо ка лип тич ном сви
је ту, о од но су оца и си на, са рад ни ка и при ја те ља Џо на Хил ко та, 
у ком уз ви о ли ну и кла вир, по вре ме но до да ју ћи уда раљ ке, крат ким 
ме ло ди ја ма ства ра осје ћај не из вје сно сти али и опу шта ња. Ком по
но вао је му зи ку и за фил мо ве Far From Men и Hell or High Wa ter, 
у ко јем су и да ље пре суд ни кла вир и ви о ли на, а по себ но тре ба из
дво ји ти пје сму „Co man chi e ra”. По сљед њи ње гов рад био је за филм 
War Mac hi ne Деј ви да Ми чо да.

Ка ко је већ ре че но, осим ком по но ва ња за фил мо ве, ау то ри су 
узи ма ли ње го ве ра ни је пје сме у сво јим оства ре њи ма. Та ко је нај
че шће ко ри ште на Кеј во ва пје сма „Red Right Hand”, ко ја је упо тре
бље на у ве ли ком бро ју ди је ла, од До си јеа Икс, пре ко Hell boyа, до 
фран ши зе Ври сак. Ова пје сма је ко ри ште на у мно гим на уч но фан
та стич ним и хо рор фил мо ви ма јер са ма пер со ни фи ку је иде ју на
си ља, уби ства и стра ве и на гле да о це пре но си ат мос фе ру опа сно сти. 
Јед на пје сма је би ла укљу че на и у је дан филм се ри ја ла о Ха ри ју 
По те ру – Ha rry Pot ter and the De athly Hal lows: Part 1 – и то „O, 
Chil dren”. Она се по ја вљу је не гдје на сре ди ни фил ма, у сце ни у ко
јој Ха ри По тер и Хер ми о на пле шу за јед но. Пје сма се ина че на ла зи 
на ал бу му Abat to ir Blu es / The Lyre of Orp he us. Пје сма „Pe o ple Ain’t 
No Good” је ко ри ште на у ани ми ра ном фил му Шрек 2, док су не ке 
од вр хун ских ње го вих пје са ма ко ри ште не и у се ри ја ма Pe aky Blin ders, 
True De tec ti ve или Ca li for ni ca tion. Ов дје се де фи ни тив но спи сак 
не за вр ша ва, јер ће мно го ау то ра у бу дућ но сти си гур но же ље ти 
ње го ву му зи ку.

Епи лог или но ви по че так

Смрт, Би бли ја и ре ли гиј ски мо ти ви, ис ку пље ње и ма ло ма ње 
љу бав, би ли су и оста ли у ве ћој или ма њој мје ри глав на те мат ска 
пре о ку па ци ја Ни ка Кеј ва, ка ко у ње го вој по е зи ји, та ко и у ње го
вим филм ским ра до ви ма. По ми шље њу овог „прин ца та ме”, ка ко 
су га не ки на зва ли, у сва ком чо вје ку ле жи и до бро и зло, а са мо је 
пи та ње тре нут ка ко је ће од то га ис пли ва ти на по вр ши ну. Ако је 
то зло, оно се ма ни фе сту је нај че шће кроз на си ље. Он да и не чу ди 
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што су ње го ви ли ко ви уви јек на сил ни, по пр ска ни бла том и кр вљу 
и у не ким не во ља ма. Оно што су не га тив ци у хо ли вуд ским фил
мо ви ма, Кеј ву су у ства ри по зи тив ци и идо ли. Они сви дје лу ју као 
жр тве му че ња мо дер не људ ске ци ви ли за ци је и же ле да се ис ку пе 
и пре вла да ју си ро во ка пи та ли стич ко (или ко ло ни јал но) дру штво 
ко је нас окру жу је. Кејв нам от кри ва тај сви јет на је дан дру ги, уз
не ми ра ва ју ћи на чин, та ко што нам по ка зу је узро ке ко ји га уни
шта ва ју, а све оно ли је по и до бро је до ве де но у опа сност. Ње го ви 
ан ти хе ро ји од би ја ју да при хва те те окол но сти и он се то ме ди ви. 
Ди ви се њи хо вом од би ја њу да се по на ша ју као обич ни гра ђа ни и 
њи хо вој лу цид но сти да се по пут не ког „умјет ни ка” са сво јим „ала
том”, био то нож или пи штољ, пре да ју сво јој оп се си ји.

Оми ље ни Кеј вов ам би јент је пу сти ња, гдје се ни шта не мо же 
са кри ти, би ла то она истин ска ау стра лиј ска или она ква зи пу сти
ња у Аме ри ци, у ко јој љу ди же ле да оси гу ра ју свој „аме рич ки сан” 
и ужи ва ју у Ра ју на Зе мљи (Law less). Ту, у Аме ри ци, за раз ли ку од 
ау стра лиј ске пу сти ње, има мје ста за пра шта ње, ис ку пље ње и љу
бав. На том мје сту, зва ном Чи сти ли ште, не ки ће ње го ви ју на ци 
под ле ћи при ти ску и ис ку ше њи ма за лак шим жи во том за стал но и 
оти ћи у Рај, а дру ги са мо на тре ну так, да би се вра ти ли на „ис пра
ван” пут, у Па као. У ау стра лиј ској пу сти њи је ма ло дру га чи ја си
ту а ци ја, а за по сти за ње ци ља не по сто ји гри јех, већ је све по во љи 
Све мо гу ћег, па чак и кр во лоч но на си ље (Pro po si tion). Ов дје не 
по сто ји пут за Рај, већ је све Па као, са мо је пи та ње ко ји круг, да 
ли је то онај за уби це или за си ло ва те ље, или не ки тре ћи. Ако не
ко по ку ша да иза ђе из ње га, за де си ће га још ве ће не во ље.

Би блиј ски мо ти ви ви дљи ви су и кроз при чу о три бра та. С 
јед не стра не они пред ста вља ју Све то Трој ство, у ко јем из ме ђу њих 
до ла зи до раз до ра, али мо ра ју би ти сло жни и дје ло ва ти за јед но, 
ка ко би омо гу ћи ли на ста вак успје шног по рет ка на Зе мљи (Law less). 
С дру ге стра не, ви ди мо бра то у би ство, по пут оног ка да Ка ин уби је 
Аве ља. Оно до во ди до пре ки да при род них ве за и ус по ста вља но ви 
стан дард даљ њег ци ви ли за циј ског функ ци о ни са ња (Pro po si tion). 

За љу бав је оста вље но вр ло ма ло мје ста, што се пр вен стве но 
ви ди кроз пре зен та ци ју жен ских ли ко ва. Оне су ми но ри зо ва не и 
углав ном су ис ко ри ште не или жр тво ва не у ко рист „ви ших”, му шких 
ци ље ва. Ка да се по ја ви не ка искра истин ске љу ба ви, по пут оне 
из ме ђу Мар те и Стен ли ја у фил му Pro po si tion, она је осу ђе на на 
про паст јер у Па клу ни је до зво ље но има ти чи сто и отво ре но ср це 
за љу бав, оно мо ра би ти за до је но мр жњом. У Чи сти ли шту вре ба 
пре ви ше пре пре ка да би се ср це очи сти ло и отво ри ло за чи сту 
љу бав ко ја нас че ка у Ра ју. Та ко Фо рест и Џек у фил му Law less 
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мо ра ју би ти до вољ но сна жни и про зре ти све ло ше на мје ре ако же ле 
пра ву љу бав.

Ако го во ри мо о Кеј ву кроз до ку мен тар ну фор му, он да нам 
она до но си Ја ну са са два ли ца, јед ног за јав ност, а дру гог са кри ве
ног у сви јет ин ти ме. Ка ко смо мо гли ви дје ти у три фил ма, он се 
ла ко тран сфор ми ше из јед ног у дру го, у за ви сно сти од си ту а ци је, 
али опет чу ва ју ћи тре ће ли це, оно истин ско и ого ље но „ја”, ко је 
по ка зу је ка да је су о чен са со бом у со би и ка да пи ше. Та да је је ди но 
спо со бан да ис по љи сво је емо ци је и стра хо ве. Кејв је у осам де се
тим го ди на ма и на би ни и иза би не био за тво рен и нер во зан чо вјек 
ко ји же ли да по бјег не од но ви на ра и очи ју јав но сти, а у ри јет ким 
тре ну ци ма дје чак са ве ли ком енер ги јом. Од 1989. до 2017. по стао 
је зре ли ји и па мет ни ји, што је би ло и за оче ки ва ти, чак му је и глас 
ко ји је био не ми ран по стао уми ру ју ћи. За не ко га ко је ра но остао 
без оца, про шао тр но ви ти пут хе ро ин ског за ви сни ка и мно ге дру ге 
тур бу лент не пе ри о де, би ло је не ми нов но да то оста ви тра га. На кра
ју свог до са да шњег жи вот ног пу та су о чио се са нај ве ћом тра ге
ди јом, ко ја се не мо же мје ри ти ни са чим – гу бит ком си на. И на кон 
то га смо пр ви пут ви дје ли Кеј ва ко ји по ку ша ва да се са кри је иза 
сво јих пје са ма и не мо же да се на дру ги на чин но си са сво јом ту гом. 
Ви дје ли смо Кеј ва чи ји глас ва пи за по мо ћи, ви дје ли смо Кеј ва ко
ји је до зво лио ка ме ри да уђе у ње гов ин тим ни ку так. Овај до га ђај 
је де фи ни тив но тран сфор ми сао „прин ца та ме”, на кон че га сли је ди 
но ви по че так и је дан но ви Кејв. 




