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ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ

„ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ  
ПО СВО ДУ” – О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА  

ПО Е ЗИ ЈЕ НИ КА КЕЈ ВА

У вре ме ну ка да су сво је упор не по гле де усме ра ва ле ка свом 
пре во ди о цу, те ма ју шне, ста кла сте, жмир ка ве очи пе са ма са па пи
ра ра се ја них, без сми сла и об зи ра, по сто лу, по ду, кре ве ту, зи до
ви ма, у тим да ни ма, че сто и но ћи ма, ка да им је њи хов пре во ди лац 
уз вра ћао по глед за не сен по тра гом за њи хо вом су шти ном, ка ле и
до скоп ском при ро дом сти хо ва чи ју је звуч ност и рит мич ку вер
са тил ност ва ља ло осе ти ти и на ма кар при бли жан на чин (јер је 
онај ап со лу тан не мо гућ) пре не ти у сфе ру ма тер њег је зи ка и та ко 
са вла да ти от пор има нен тан раз ли ков но сти је зич ких си сте ма, у 
тим пре во ди лач ким тре ну ци ма кроз крип тич не, там не, под зем не 
ход ни ке Кеј во ве по е зи је што је че ка ла да се ро ди на но вом је зи ку, 
пи сца ових ре до ва во ди ле су, као ка кав пси хо помп, ре чи Да ни ла 
Ки ша. Ње го ва за па жа ња у По-ети ци о он то ло ги ји пре во ђе ња, 
ко ји ма је об ја снио про цес са ме ак тив но сти и пру жио дра го це не 
са ве те сви ма ко ји су спо зна ли или тек тре ба да спо зна ју пе трар
ки стич ки спој ужи та ка и му ка што их пре во ди лач ка прак са прет
по ста вља, има ла су, то ком овог пре во ди лач ког ис ку ства, уло гу 
над моћ ног ре гу ла ти ва, сво је вр сног ори јен ти ра ко ји сиг на ли зи ра 
ко ор ди на те и опо ми ње ка да се по гре шном ста зом оти сне. 

Сва ки пе сник, за пи су је Киш, у по чет ку, у тре ну ин тен зив ног 
ства ра лач ког на дах ну ћа би ва об у зет при лич но нео д ре ђе ним осе
ћа њем ана ло ги је са „уну тра шњим би ћем ства ри”, слут њом зву ка, 
акор да или не ке ин тим не ме та фо ре, што се по том кон кре ти зу је у 
син те зи са др жи не и фор ме; пре во ди лац оту да не по ку ша ва да про
ник не са мо у је зик, не го на сто ји да осе ти и ту пе сни ко ву слут њу 
зву ка. Же ле ћи да њу што је мо гу ће ви ше ис цр пи, да се иден ти фи ку је 
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са пе смом и да се том иден ти фи ка ци јом осве до чи, пре во ди о цу 
је зик ис кр са ва као мост, али и као пре пре ка при ли ком про ди ра ња 
упра во у то не што што ни је у пот пу но сти ни звук, ни ми сао, ни 
сен зи би ли тет, али је све по ма ло од то га, а нај ви ше „оно из ван то га”, 
она не по зна та вред ност из ори ги на ла, иде ал ко ји пре во ди о це нај
ви ше ин три ги ра и те ра на по тра гу за аде ква том ка ко би се на слу
ће ни еле мент не ре кре и рао, не го ис цр пио и ствoрио. Је зик пе сме 
та ко ђе увек под ра зу ме ва мно го ви ше од са мог је зи ка јер ка да се 
он пре то чи у стих, а стих да ље у пе сму, та да за њу по ста ју ре ле вант
не и би о гра фи ја, исто ри ја, мо р фо ло ги ја и он то ло ги ја. Пре во ди лац 
под јед на ко на сто ји да очу ва ди сци пли ну и ор га ни зо ва ност узо ра, 
успе ва ју ћи у то ме тек ка да ред нај пре ра зо ри, на ко ма де рас ту ри, 
па га за тим по но во ус по ста ви, јер „што га ви ше раз би је, уто ли ко 
ће има ти ви ше мо гућ но сти да вер ни је ре кон стру и ше ори ги нал у 
но вој је зич кој, зву ков ној це ли ни”.1 Та ко се уре ђе ње ори ги на ла, 
на чин на ко ји је пе сник овла дао сво јим све том, об у хва тио га од
ре ђе ним стил ским сред ством или уо кви рио об ли ком, не мо же 
пре ве сти јер тај ред, а он да и пе сма са ма, за ви се од уну тра шњих 
фак то ра ко ји де лу ју ми мо је зи ка. Оту да се пе сма, за кљу чу је Киш, 
не мо же пре ве сти: „...или се мо же пре ве сти са мо оно ’о че му и шта 
пе сма го во ри’. Пе сма се мо же са мо ’пре пе ва ти’.”2

Сви на ве де ни аспек ти про це са пре во ђе ња о ко ји ма је Да ни ло 
Киш прег нант но пи сао по ја вљи ва ли су се, иза зва ни већ са мом 
при ро дом пре во ди лач ког по ступ ка, а по том и при су ством из ра
зи тих естет ских ква ли те та Кеј во вог пе ва ња, и то ком пре во ђе ња 
ње го вих пе са ма. Рад на пре во ду сва ког од ових једанаест пе снич ких 
дра гу ља зах те вао је нај пре ин тен зив но ста па ње чи та лач ког би ћа 
ау то ра овог тек ста са ма те ри јом пе сме, до во ђе ње ње го ве сен зи бил
но сти до хи пе ре сте зив ног ста ња, оне ре цеп тив не тач ке кљу ча ња 
у ко јој се све што по сто ји рас та че и не ста је осим пе сме, је ди не и 
ко нач не. Би ло је нео п ход но уса гла си ти соп стве не уну тар ње гла
со ве и, што је ва жни је, уну тар ње ти ши не са ди на ми ком са ко јом 
се ови ен ти те ти сме њу ју у са мој пе снич кој тво ре ви ни. Та ко су сви 
осе ти би ли усред сре ђе ни на, ка ко је ис та као Киш, слут њу пе сни
ко ве слут ње, на оно што де ло чи ни ми сте ри о зним и за ум ним, а 
што оста је из ван је зи ка, ми сли, осе ћај но сти, ат мос фе ре, фор ме, 
ма да је по ма ло са др жа но у све му на бро ја ном. Од го не та ње тог ева
зив ног, тај но ви тог чи ни о ца ко ји на ста је у бри са ном про сто ру из ме
ђу ре чи и сти хо ва, у про сто ру не из ре че ног, био је нај зах тев ни ји за
да так то ком пре во ди лач ког су сре та са Кеј во вом по е зи јом. Сти хо ви 

1 Да ни ло Киш, По-ети ка, Но лит, Бе о град 1972, 62.
2 Исто.
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„Пра ви / сми сао, крио се у пре ки ду, у зја пу / Бе ли не”,3 чи ји је 
тво рац Иван В. Ла лић, на овом ме сту и у овој при ли ци, чи не се 
та ко исти ни тим. Пре во ђе ње Кеј во вих пе са ма под јед на ко је зах те
ва ло ра ста вља ње пе са ма на њи хо ве кон сти ту тив не еле мен те ка ко 
би се ја сни је уо чи ла ре фи ни ра на се ман тич ка тка ња, ка ко би по ет ска 
су шти на сна жни је бле сну ла, а зву ков на и струк ту рал на ор га ни
за ци ја ори ги на ла у што ве ћој ме ри об зна ни ла сво је устрој ство, 
пру жа ју ћи ти ме за лог очу ва ња свог ин те гри те та и у но вом је зич
ком по рет ку. С об зи ром да су ова ква пре во ди лач ка раз гло бља ва ња 
ори ги на ла, као и ње го ва лин гви стич ка и ли те ра р на ана ли за, под сти
ца ли и на за ни мљи ве ту ма чењ ске по ступ ке, текст о ис ку ству пре
во ђе ња под јед на ко на гла ша ва и њи хо ве ре зул та те. На сто је ћи, нај зад, 
да се дис тан ци ра од до слов ног, оту да и сим пли фи ко ва ног пре во ђе
ња сти хо ва, ко јим би се не са мо уки ну ла ре тор ска вред ност и при
род ност из ра за већ и на ру ши ли сти хов ни ри там и гла сов на по ду
да ра ња, пре во де Кеј во вих пе снич ких бра ву ра пре во ди лац ра ди је 
име ну је пре пе ви ма. То ком чи та ња пе са ма, књи жев ни ре ци пи јент 
би ће у при ли ци да се уве ри за што је је зи чак ва ге пре те гао упра во 
на ту ме то до ло шку (и те р ми но ло шку) стра ну, од но сно на ко ји на чин 
и са ко ли ко успе ха је та кво пре ба ци ва ње те жи шта оства ре но. 

Бу ду ћи да су пре пе ви иза бра них пе са ма ре ђа ни хро но ло шки, 
она ко ка ко су се ал бу ми на ко ји ма оне за у зи ма ју ме сто по ја вљи
ва ли, пе сма „Да ли ме во лиш?” („Do You Lo ve Me?”) отва ра низ 
пред ста вља ју ћи исто вре ме но по го дан раз лог за осврт на књи гу 
Пе сме Ни ка Кеј ва (1997), услед чи ње ни це да је ди но ова пе снич ка 
тво ре ви на фи гу ри ра као тач ка пре кла па ња са на шим из бо ром. 
Збир ка, ко ју је штам пао но во сад ски Про стор, са др жи пе снич ке 
пре во де Жа не Па паз, ко ја је па жњу по све ти ла свим ал бу ми ма об ја
вљи ва ним у пе ри о ду од From Her to Eter nity (1984) до Let Lo ve In 
(1994). Прем да је стил ска и вер си фи ка циј ска ис кли зну ћа пре во да, 
ко ја се, на жа лост, за па жа ју у без ма ло сва кој пе сми, Па па зо ва прав
да ла тврд њом „да Кејв ипак пи ше пе сме ко је тре ба слу ша ти јер тек 
у ин тер ак ци ји са му зи ком до би ја ју сво је пра во зна че ње, па та мо 
где ре чи ома ну му зи ка ис пу ни пра зни ну”,4 овај ар гу мент, ко ји 
јед ним де лом сво је уте ме ље ње за и ста про на ла зи у по сто ја њу по
врат не спре ге из ме ђу Кеј во ве му зи ке и ње го вих тек сто ва, ипак 
гу би свој осло нац ка да се упо ре ди текст ори ги на ла и пре во да. Све 
оне Кеј во ве бли ста ве фи гу ре дик ци је (оно ма то пе је, асо нан це и 
али те ра ци је), ри ме, рит мич ки и ме трич ки склад ко ји од ли ку ју 
пе сму „Do You Lo ve Me?” иш че зли су из ње ног пре во да сла бе ћи 

3 Иван В. Ла лић, „Че твр то пи смо”, у: Пе сме, из бор и пред го вор Све тла на 
Вел марЈан ко вић, Про све та, Бе о град 1987, 226.

4 Ник Кејв, Пе сме, прев. Жа на Па паз, Про стор, Но ви Сад 1997, 180.
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ти ме ин тен зи тет опе ва не љу бав не дра ме, ње ну те а трал ност, мо тив 
ка ја ња и не мо ћи, као и јук ста по зи ци ју не жно сти и бру тал но сти: 
„На шао сам је јед не но ћи ва тре не и буч не / Ди вља зво на зво ни ла 
су на ди вљем не бу / И знао сам од мах / Да ћу је во ле ти до смр ти / 
По љуп ци ма сам обри сао хи ља ду су за / Са ли ца мо је Го спе од Мно
гих Жа ло сти / Не ке ис про ше не, не ке по су ђе не, не ке укра де не / 
Не ке са чу ва не за су тра / У бес крај ној но ћи, не бо се осу ло сре бром 
зве зда / И зво ни ла су зво на на ка пе ли.”5 Пре во ди лач ки труд, тре
ти ран ши ро ки ре ги стар Кеј во ве по ет ске де лат но сти и са же то али 
је згро ви то са гле да ва ње Кеј во ве по е ти ке у по го во ру пред ста вља ју 
ква ли те те ко је овој књи зи ипак не тре ба од ре ћи. Њен зна чај до дат
но на гла ша ва чи ње ни ца да, осим овог пре во ди лач ког и из да вач ког 
прег ну ћа, не по сто ји ни јед но дру го из да ње пре во да Кеј во вих пе
са ма на срп ском је зи ку. 

Пе сма „(Да ли си ти) она ко ју сам че као?” („(Are You) The One 
That I’ve Been Wa i ting For?”), са чи ње на од пет стро фа за ко је су 
свој стве на или на го ми ла на гла сов на по ду да ра ња (пр ве три стро фе) 
или укр ште на ри ма (фи нал на стро фа), про ти че у зна ку за пи та но
сти лир ског су бјек та над не из ве сном љу бав ном бу дућ но шћу, те 
сво је ме сто у овом кру гу пре пе ва она за у зи ма због из у зет ног до
ча ра ва ња де ли кат ног, крх ког тре нут ка пре мо ни ци је во ље не осо бе 
и стреп ње да див на оче ки ва ња мо гу би ти из не ве ре на. У Кеј во вим 
пе сма ма фре квен тан мо тив љу бав ни ка ко ји се су прот ста вља ју 
ха о тич но сти, фраг мен тар но сти спо ља шњег све та и еро зи ји сми сла 
при су тан је, уз ње го вом де лу под јед на ко бли ске би блиј ске ин тер
тек сту ал не ре ла ци је, и у овој пе снич кој тво ре ви ни. Прем да је у 
јед ном ин тер вјуу ис та као на кло ност пре ма овој пе сми, јед ном 
дру гом при ли ком по во дом це лог ал бу ма ис ка зао је при лич ну дoзу 
ани мо зи те та:

До жи вео сам не ку вр сту па да на кон ал бу ма The Bo at man’s call; 
ни је се ра ди ло о ства ра лач кој бло ка ди, већ о не кој вр сти га ђе ња над 
це лим ма те ри ја лом, па ми се уоп ште ни је пи са ло. (...) Ства ра ње сти
хо ва до жи ве ло је не ку вр сту хи сте рич ног кре шен да у мо мен ти ма 
пра вље ња ал бу ма The Bo at man’s call, ко ји је из ве шта вао о све му 
што ми се де ша ва ло у жи во ту на нај ме ло дра ма тич ни ји на чин: уо би
ча је не ства ри ту су ам пли фи ци ра не до сво јих хе рој ских раз ме ра. 
Оту да ве о ма те шко слу шам тај ал бум са да (...) он по не кад зву чи као 
сте ња ње уми ру ћег ин сек та.6

5 Исто, 155.
6 „Let the re be Light”, Te le graph, 2001. Ин тер вју пре у зет са: http://www.

nickca ve.co m/in ter vi ews/in dex.ph p?su bac tion=show full&id=1051743552&ar chi
ve=&cnshow=he a dli nes&start_from=.



663

У ау то по е тич ком тек сту Тај ни жи вот љу бав не пе сме Кејв је 
и тво ре ви ну „У мо је на руч је” („In to My Arms”), ко ја та ко ђе при
па да ал бу му The Bo at man’s call, али и на шем сер клу пре пе ва, увр
стио ме ђу оне пе сме на ко је је нај ви ше по но сан (та кво ми шље ње 
ис ка зао је и по во дом тво ре ви на „Sad Wa ters”, „Black Ha ir”, „I Let 
Lo ve In”, „De an na”, „From Her to Eter nity”, „No bodys Baby Now”, 
„Li meTree Ar bo ur”). На пи са на у ма лој се о ској цр кви, ово по ет ско 
де ло се од ли ку је ком по зи ци о ном хар мо ни јом (под ра зу ме ва, сим
бо лич но, три ок та ве и три ре фре на) и дир љи вим, сми ре ним, ме лан
хо лич нооп ти ми стич ним то ном ко јим лир ски су бје кат ис ка зу је 
жуд њу за по врат ком во ље не осо бе пре пу шта ју ћи све, и евен ту ал
ни су срет и сво ју жуд њу, вла сти Бо га и ан ђе ла. Прем да лир ски 
су бје кат ис ти че да у њих не ве ру је, са мо за не се но ка зи ва ње о 
бо жан ским ен ти те ти ма, као и на гла ша ва ње љу ба ви као крун ског 
по сту ла та, лир ског субјект a на спе ци фи чан на чин сме шта ју бли
же ве ри не го што би се то у пр ви мах чи ни ло. Пе сма су штин ски 
сво јим то ном и са др жа јем кре и ра мо ли тве ну ат мос фе ру; сли чан 
ефе кат, са под јед на ко из ра же ним естет ским по ет ским вред но сти
ма, у му зи ци је по сти гао још са мо Ле о нард Ко ен у тво ре ви на ма 
„Amen” и „If It Be Your Will”. 

Нај ве ћи про стор у овом из бо ру за у зи ма ју пре пе ви пе са ма са 
пре те жно кла вир ског ал бу ма No Мore Shall We Part, те ор ган ски 
чвр сто по ве за не, ком пакт не це ли не ко ја, им прег ни ра на сми ре ним, 
му дрим, ме лан хо лич ним и ре флек сив ним то ном и Кеј во вом пре
вас ход ном кон цен три са но шћу на ре чи а не на из во ђач ку екс пре
сив ност, не по се ду је сла ба ме ста ни у тек сту ал ном ни у му зич ком 
сми слу. Ау стра лиј ски ства ра лац је ис та као: 

Мој прет ход ни рад на то пљен је увр ну том стра шћу ка ис тра
жи ва њу ха о са и ура ња њу у ам бис и слич ним ко је шта ри ја ма. У тим 
слу ча је ви ма ја бих са мо за ро нио и остао ду го до ле; та кви ма ни ри 
се на овом ал бу му не по ја вљу ју.7

Нај е кла тант ни ји до каз ма ло пре ђа шњих Кеј во вих ре чи пру жа 
пе сма „И ви ше се не ће мо ра ста ти” („And No Mo re Shall We Part”), 
ин спи ри са на чи ном вен ча ња и „пси хо ло шком ре ал но шћу суд би на 
за пи са них у кр ви”.8 Ха ос, по но ри, бес, бру тал ност у овом по ет ском 
де лу уз ми чу пред исто вре ме ном ме лан хо ли јом и спо ко јем ко је 
свад бе на це ре мо ни ја по бу ђу је у лир ском су бјек ту. При гу ше на бол 

7 In ter vi ew from Isra e li New spa per, 2001, by Ohad Pis hof. Пре у зе то са: http: 
//www.nic kca ve.com /in ter vi ews/in dex.ph p?su bac tion=show full&id=1051743790&
ar chi ve=&cnshow=he a dli nes&start_from=.

8 Исто.
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због не ка да шњих про па лих ве за и ти ха ра дост јер је та квим ис ку
стви ма до шао крај кон ден зу ју се у пе тој и ше стој стро фи, у ди
рект ном обра ћа њу пе снич ког су бјек та Бо гу. Сти хо ви о то ме ка ко 
ни ка да не ће би ти сло бо дан, ако ни је сло бо дан са да, у тре нут ку 
ве зи ва ња за дру го би ће, за сни ва ју се на па ра док су ко јим се, за пра во, 
по га ђа са ма срж ства ри: лир ски су бје кат, сту па ју ћи у за јед ни цу са 
суд бин ски пред о дре ђе ном, пра вом осо бом, до се же екви ли бри јум 
ко ји ис кљу чу је де ло ва ње екс трем них љу бав них по тре са; упра во 
у та квом ста њу са бра но сти, раз ре ше но сти спрам емо тив них му ка, 
он до ди ру је сло бо ду.

Пе сма „Ту жна же на” („The Sor row ful Wi fe”) но си озна ку нај
зах тев ни је тво ре ви не, у лин гви стич ком, се ман тич ком и осе ћај ном 
по гле ду, и ујед но, са књи жев ноумет нич ког ста но ви шта, нај у спе
ли је пе сме чи јем је пре пе ву ау тор ових ре до ва при сту пио. Хер ме
тич на и ми сте ри о зна, она апо стро фи ра иди лич ну, па сто рал ну 
сце ну вен ча ња ко је се, угро же но ко ро зив ним, у пе сми са мо на го
ве ште ним си ла ма, на ла зи пред са мим сма ком.9 Баш као што се у 
Ди со вој пе сми „Ју тар ња иди ла” до се же па рок си зам из ме ђу на сло
ва и са др жи не (стра шан окр шај у при ро ди, ју тра без зо ре, не ста нак 
ва си о не, бо ја и ду ша, смрт са ме смр ти10), та ко се и у Кеј во вој 
„Ту жној же ни” об ли ку је из ра зи ти кон тра пункт из ме ђу оче ки ва не 
хар мо ни је са мог чи на вен ча ња и дез ин те гра ци је та кве иди лич не 
сце не су ге ри са не већ у пр вом сти ху кроз мо тив по мра че ња, а за
тим и кроз ва ри ја бил не сли ке жа ло сти су пру ге лир ског су бјек та, 
ње го во на кнад но уви ђа ње гре шке и ка ја ње. Мо тив по ме ра ња на ме
шта ја из дру ге стро фе осо би то је за ни мљив због сво је ем пи риј ске 
укот вље но сти: оби чај Кеј во ве су пру ге Су зи да пре ме шта на ме штај 
у про сто ри ја ма до те ме ре да оне гу бе сво ју пр во бит ну функ ци ју11 
до жи вља ва ли те рар ну тран спо зи ци ју, по е ти зу је се и пре ра ста у 
су ге стив ну ме та фо ру за без на де жност и по ти ште ност во ље не же не 
у пе сми. У фор мал ном сми слу пре пев је на сто јао да са чу ва мир ну 
на ра тив ност пр ве три стро фе, на кон ко јих пе сма до сти же кли макс, 
те се ду ги сти хо ви за ме њу ју крат ким (у му зич ком сми слу, са ди
на мич ког ступ ња pi a no чи ни се скок на for te), чи ме се до ча ра ва 
ин тен зив ност оча ја лир ског су бјек та.

9 На овај на чин о пе сми је го во рио и сам Кејв у до ку мен тар ном фил му 
Nick Ca ve – The So uth Bank Show. Ви де ти: https://www.you tu be.co m/watch?v=OW_
SOD3YQ78.

10 Вла ди слав Пет ко вић Дис, Уто пље не ду ше и по след ње пе сме, За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1998, 43–44.

11 „Let the re be Light”, Te le graph, 2001. Ин тер вју пре у зет са: http://www.
nickca ve.co m/in ter vi ews/in dex.ph p?su bac tion=show full&id=1051743552&ar chi ve= 
&cnshow=he a dli nes&start_from=. На иден ти чан на чин о овој на ви ци сво је су
пру ге Кејв све до чи и у до ку мен тар цу One Mo re Ti me With Fe e ling. 
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Те же ћи да се уда љи од лон дон ских ис ку ше ња и пре ста не са 
кон зу ми ра њем дро га, Кејв се с вре ме на на вре ме по вла чио у скро
ви те хо те ле, по пут хо те ла „Ан ђео” ко ји се по ми ње у пе сми „Ка
пи је вр та” („Ga tes To The Gar den”), за јед но са још не ким ствар ним 
то по ни ми ма као што је ули ца Ате ни јам Лејн или ка те дра ла Све тог 
Ед мун да и обли жње гро бље; пе сма та ко упра во те ма ти зу је јед ну 
шет њу лир ског су бјек та од хо те ла до ка те дра ле.12 Упр кос ње ној 
гро бљан ској, ма ка бри стич кој ат мос фе ри и при су ству ва ни тас мо
ти ва, сет на ме ло ди ја пе сме ипак до зво ља ва све тлу да се про би је 
по сред ством крај ње по ен те о љу бав ни ци ма ко ји се исти ни то шћу 
сво јих љу бав них осе ћа ња су прот ста вља ју све ту мр твих, осе ћа ју ћи 
се ме ђу тим ре до ви ма ко сти ју жи вљим не го на би ло ко јем дру гом 
ме сту. Ми сао да пар тре ба да на пу сти ова древ на бо ра ви шта јер 
Бог већ пре би ва у њи ма ре ми ни сцен ци ја је на па саж из апо криф
ног Је ван ђе ља по То ми, ко је је Кејв чи тао и па ра фра зи рао у сво јим 
пе сма ма и ау то по е тич ком тек сту „The Flesh Ma de Word”,13 осо би
то ону тврд њу из Је ван ђе ља по ко јој се цар ство Бож је на ла зи ван 
нас али и у на ма, чи ме се на гла ша ва зна чај са мог чо ве ка и ње го ве 
уло ге ме ди ју ма, ка на ла кроз ко ји се Бог об и сти њу је. 

У фор ми на ра тив ног кон тем пли ра ња о сва ко днев ним си ту а
ци ја ма, са из ра зи том кри тич ком оштри цом упе ре ном про тив по
ша сти и де ви ја ци ја ово вре ме ног до ба (же ља за сла вом и мо ћи, по
хле па, апа ти ја, ама те ри зам) и по нов ним то по сом љу бав ни ка ко ји 
се опи ру рас пар ча ном све ту, ис пе ва на је пе сма „Мрач ни је са сва
ну ћем” („Dar ker With The Day”). Тре ћа и че твр та стро фа оби лу ју 
ре ли ги о зним мо ти ви ма и ин тер тек сту ал ним фи бу ла ма са Би бли-
јом ко је су све ма хом екс пли цит не и ла ко ра зу мљи ве; син таг му 
ис те че на крв (an is sue of blood) ва ља до дат но об ја сни ти – она алу
ди ра на Хри сто во ис це ље ње же не ко ја је два на ест го ди на бо ло ва ла 
од те че ња кр ви (Је ван ђе ље по Мар ку, 5: 23–34; Је ван ђе ље по Лу ки, 
8: 42–48).14 

Мно штво ин тер ли те рар них ци та та (Би бли ја, еле мен ти фан та
стич не књи жев но сти – ви ле, ду хо ви, фан то ми, при че из Хи ља ду 
и јед не но ћи о Ала ди ну, Али ба би и че тр де сет раз бој ни ка, им пли
цит не алу зи је на мор на ра Син ба да и уоп ште то пос пло вид бе – оту
да ве ро ват но и алу зи је на Оди се ја – оства ре не на ро чи то за хва љу ју ћи 
ме ло ди ји пе сме), кру ци ја лан је раз лог због ко јег је пе сма „Уздај се 
у са мо га се бе” („Hold On To Your self”) са ал бу ма Dig, La za rus, Dig!!! 

12 Ви де ти: Nick Ca ve – The So uth Bank Show, https://www.you tu be.co m/watch?v= 
OW_SOD3YQ78.

13 Ви де ти: http://www.nic kca ve.it/ex tra.ph p?IdEx tra=44.
14 Би бли ја или Све то пи смо Ста ро га и Но во га за вје та, Но ви за вјет, Ју

го сло вен ско би блиј ско дру штво, Бе о град 1998, 43, 71.
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сте кла сво је ме сто у на шем ба сти о ну пре пе ва. То ком по тра ге за 
лек сич ким и син так сич ким скло по ви ма у срп ском је зи ку ко ји би 
на што тач ни ји и увер љи ви ји на чин пре не ли хип но тич ки ри там 
и си мул та ни зам при ка за них по ја ва свој ствен ори ги на лу, нај ва жни
је је би ло очу ва ти спе ци фи чан си стем гла сов них по ду да ра ња (пре ма 
ша бло ну aabccb у ве ћи ни стро фа) за хва љу ју ћи ко ји ма се до ча ра ва 
спи ри ту ал на ат мос фе ра тран са, сво је вр сна ек ста тич ка ин кан та
ци ја су ге ри са на по лу сти хом „док се љу ља клат на же зло”. 

Пе сма „Хиг сов бо зон блуз” („Higgs Bo son Blu es”), то у пост
мо дер ни стич ком ма ни ру об ли ко ва но нок ту рал но, рап со дич но 
сно ви ђе ње об ја вље но на ал бу му Push The Sky Away, ак ту е ли зу је 
раз ли чи те до га ђа је и фи гу ре из до ме на ре ли ги је, му зи ке, исто ри
је и по пу лар не кул ту ре, ево ци ра их и ком би ну је на са свим но ве 
на чи не, што ам пли фи ци ра вред ност пе сме чи не ћи је не из о став ним 
чи ни о цем у кор пу су на ших пре пе ва. Же не ва, ка ко јој се лир ски 
су бје кат упу тио, асо ци ра на ЦЕРН, а у до слу ху са на сло вом пе сме 
и на ве ли ки ха дрон ски су да рач чи ји су де тек то ри 2012. го ди не 
(ма да су екс пе ри мен ти по че ли 2010. го ди не) ло ци ра ли још увек у 
пот пу но сти не по твр ђе но по сто ја ње но ве су ба том ске че сти це – Хиг
со вог бо зо на, озна че не још и „Бож јом че сти цом” због ње ног зна ча ја 
за на ста нак уни вер зу ма и, на чел но, раз у ме ва ње те о ри је ве ли ког 
пра ска. Фи гу ра Ро бер та Џон со на, зна ме ни тог дел та блуз му зи ча ра, 
пре ло мље на је у пе сми кроз при зму фа у стов ског мо ти ва, ле ген де 
о Џон со но вој про да ји ду ше ђа во лу на из ве сној рас кр сни ци у Ми
си си пи ју ка ко би про ни као у тај ну ор фич ког за ве шта ња и сте као 
из ван ред но му зич ко уме ће. По мен Мем фи са и мо те ла „Ло рејн” 
упу ћу је на ло ка ци ју на ко јој је по чи њен атен тат на Мар ти на Лу те
ра Кин га, као и на пред ста ву са вре ме ног све та као там ног, ин фер
нал но ужа ре ног ме ста из ко јег су сло бо да и јед на кост прог на ни. 
Ха на Мон та на, аме рич ка ти неј џер ска ху мо ри стич ка се ри ја о дво
стру ком жи во ту ју на ки ње (ту ма чи је Мај ли Сај рус) ко ја но ћу по
ста је по пу лар на пе ва чи ца, у пе сми фи гу ри ра као па ра гон ба нал
но сти, осред њо сти и по вр шно сти му зич ке ин ду стри је за гу ше не 
ки чом схва ће ним она ко ка ко овај по јам де фи ни ше Абра хам Мол: 
као су ви шно го ми ла ње, по на вља ње, те а трал ност, осред њост и ла
жну функ ци о нал ност. Ки чу, ко ји но си пред знак де мо кра тич но сти 
и ин си сти ра на осе ћа њи ма при јат но сти, за до вољ ства и ла ко ће 
(де мо би ли за ци је) умет нич ког до жи вља ја, опо зит не су ка те го ри је 
уз ви ше но сти, истин ске, тран сцен ден тал не ле по те, осе ћа ње не га
тив ног за до вољ ства и из о ста нак по ри ва за све оп штим до па да њем.15 

15 Ви де ти: Абра хам Мол, Кич: умет ност сре ће, прев. Ксе ни ја Јо ва но вић, 
Гра ди на, Ниш 1973, pas sim. О ба нал но сти и по вр шно сти му зич ке ин ду стри је 
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Кри тич ку ни јан су ко јом је Кејв осен чио ста ње у да на шњој му зи ци 
ис ка зао је под јед на ко и у дру гом до ме ну, кроз алу зи је на су ко бе 
уну тар африч ких пле ме на и њи хов ефе кат бу ме ран га (јер се сви 
ови „по кло ни”, ка ко по ру чу је пе сма, ша љу на траг на ма), али и ли
це мер не уло ге ми си о на ра ко ји им, у име спа се ња, до но се хр пу за
ра зних бо ле сти. Пре пев пе сме, на по слет ку, на сто је ћи да пре не се 
раз у ђе ну, плу та ју ћу ат мос фе ру ори ги на ла, под ра зу ме ва не што 
не до след ни ју упо тре бу ин тер пунк ци је не го што се то за па жа у 
оста лим пре пе ви ма.

Из бор из Кеј во ве по е зи је укључује и ре цент ну пе сму „Исус 
сâм”, са ал бу ма Ske le ton Tree, у ко јој ла мент над упо ко је ним си ном 
пре ра ста у фи нал ним сти хо ви ма у ме лан хо лич но уви ђа ње и при
хва та ње суд би не чо ве ка као „да ле ког се ћа ња у уму твор ца сво га”. 
Прем да је ори ги нал ни на слов пе сме – „Je sus Alo ne” – мо гао би ти 
пре ве ден као Исус оса мљен или Исус са мот ник, ва ри јан та за ко јом 
је пи сац ових ре до ва по се гао сво ју оправ да ност на ла зи у по тре би 
очу ва ња ди рект не ин тер тек сту ал не спо не из ме ђу на сло ва пе сме, 
ње них сми са о них пре ли ва, и Би бли је. У Је ван ђе љу по Јо ва ну (16: 
32) у па са жу о Ису со вом ра стан ку са уче ни ци ма и ње го вом од ла ску 
Оцу, сто ји: „Ево иде час. И већ је на стао, да се раз бјег не те сва ки 
на сво ју стра ну и ме не са ма (курз. В. М.) оста ви те; али ни је сам 
сам, јер је Отац са мном.”16 Лир ски су бје кат пе сме упра во на гла
ша ва ка ко до ла зи час ка да ће онај ко ји је са ви си на пао не да ле ко 
од ре ке Адур (Кеј во ва алу зи ја на соп стве ног си на) би ти са оно зе
маљ ским Оцем, док ње гов ово зе маљ ски отац (Кејв), по сред ством 
пе сме, по ку ша ва да оства ри ве зу са усну лим си ном (али и Си ном) 
и са Оцем (али и оцем – им пли цит но пе сма по ру чу је – стра да лим 
у са о бра ћај ној не сре ћи у Кеј во вој ра ној мла до сти). Стих „Хај де да 
се ди мо за јед но док не огла си се час” („Let us sit to get her un til the 
mo ment co mes”), ка ко он гла си у ау дио вер зи ји пе сме, па оту да и у 
на шем пре пе ву, пре тр пео је про ме ну то ком из во ђе ња пе сме за по
тре бе сни ма ња спо та, као и то ком по то њих кон церт них из вед би: на 
ме сту где се у сти ху ре а ли зу је па у за, Кејв у тим при ли ка ма уме ће 
кон струк ци ју in the dark.

Наш скуп пре пе ва за тва ра се пе смом „Да ле ко не бо” („Dis tant 
Sky”), ко ја у ње му, сво јом по ли се ман тич но шћу и спи ри ту ал ном, 
уз ви ше ном ин то на ци јом што при зи ва рај ски то пос, до би ја сво је 
за слу же но ме сто. Лир ски су бје кат овог Кеј во вог ду е та са дан ским 

и истин ским вред но сти ма пе сме, на ро чи то љу бав не, ко је се огле да ју у за чуд
но сти, спи ри ту ал но сти, ме лан хо ли ји и duendeу, Кејв је пи сао у ау то по е тич ком 
тек сту „The Sec ret Li fe Оf Lo ve Song”. Ви де ти: http://www.nic kca ve.it/ex tra.ph p?
IdEx tra=43.

16 Би бли ја, Но ви за вјет, 115.
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со пра ном Ел зом Торп, по зи ва ју ћи во ље ну осо бу, свог див ног пра
ти о ца, да се оти сну ка да ле ким не бе си ма, за пра во из ка зу је хим ну 
љу ба ви: љу бав но осе ћа ње, по пут ра ђа ју ћег сун ца, из ра ња из очи ју 
дра ге, али се, ујед но, у ду ху зна ме ни тих сти хо ва Ди ла на То ма са 
о љу бав ни ци ма ко ји ће би ти из гу бље ни, али не ће би ти из гу бље на 
и љу бав са ма, раз у ме ва као је ди на ствар ко ја ће над жи ве ти и бо го
ве и сно ве. Ова ква апо те о за љу ба ви, са свим но во за вет на, у за вр шној 
стро фи про же та је још уз ви ше ни јим и на гла ше ни јим би блиј ским 
то ном: стих о де ци ко ја ће се уско ро ус пе ти ево ци ра је ван ђељ ску 
те му о ула ску де це, од но сно, оних ко ји су де ци на лик, у цар ство не
бе ско.17 Упр кос чи ње ни ци да је ве ћи део пе са ма за ал бум Ske le ton 
Tree пи сан, ка ко Кејв ис ти че, пре смр ти ње го вог си на, ово по ет ско 
оства ре ње, као и тво ре ви на „Je sus Alo ne”, ако је за и ста на ста ло 
пре тра гич ног до га ђа ја, до би ја обе леж је про фет ског пе ва ња по твр
ђу ју ћи ми сао да ве ли ки пе сни ци сво ју суд би ну увек у соп стве ном 
пе сни штву на слу те. Зна че ње пе сме, на и ме, мо гу ће је до жи ве ти 
уко ли ко се има на уму и Кеј во ва лич на ка та стро фа: ка да лир ски 
су бје кат ис ка зу је же љу да ви ди ра ђа ње сун ца у очи ма сво је во ље не, 
он за пра во че зне да ви ди свог упо ко је ног си на – ре чи sun (сун це) 
и son (син) у ен гле ском је зи ку се иден тич но из го ва ра ју. По ме ну ти 
стих о ско ра шњем ус пе њу де це до би ја на тај на чин вр ло ин тим ну 
па ти ну: син, ко ји би по при ро ди ства ри свог оца тре ба ло да над
жи ви, али то се не до га ђа („but they lied”), ра ђа се по но во, на не бу.

Иа ко пре вас ход но усред сре ђен на са мо ис ку ство пре во ђе ња, 
на ис ти ца ње ре ле вант них па ра ме та ра ко ји су де тер ми ни са ли из бор 
пе са ма и пу те ве њи хо вог тран спо но ва ња и пре о бра жа ја у окри ље 
но вог је зи ка, овај текст на сто јао је да ука же и на естет ске вред но сти 
Кеј во вих пе са ма, по је ди не по е тич ке кон стан те ње го вог ства ра ла
шта, на ra i son d’être ње го вог умет нич ког де ла, пру жа ју ћи исто вре
ме но ко мен та ре би о граф ске, али и хер ме не у тич ке при ро де по во
дом сва ког од иза бра них једанаест пе снич ких пре пе ва. На ро чи то 
ову дру гу вр сту ко мен та ра ни је би ло мо гу ће ни ти упут но из бе ћи: 
пре во ђе ње је сва ка ко од у век и би ло, сма трао је Р. М. Рил ке, крај њи 
сту пањ раз у ме ва ња јед ног тек ста. 

Рад на пре пе ви ма по не кад се чи нио као спу шта ње у под зем
не сло је ве ре чи ко је, на кон ду гог, па жљи вог, са ве сног по сма тра ња, 
от кри ва ју сво је ра зно вр сне ни јан се, сво је спе ци фич не сен ке ко је 
их, там не и не до ку чи ве, од ре ђу ју чак и ви ше од све га ис ка за ног. 
Ре чи су та ко от кри ва ле сво ју су шти ну успе ва ју ћи, по пут фа тал ног 
љу бав ни ка, да се пре пу сте и от му у исти мах, да на не ки за чу дан 

17 Ви де ти: Би бли ја или Све то пи смо, Но ви за вјет, Је ван ђе ље по Ма те ју, 
18: 1–3, 23; Је ван ђе ље по Мар ку, 10: 14–15, 49; Је ван ђе ље по Лу ки, 18: 15–17, 84. 
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на чин и да ље оста ну да ле ке, у мут ном под руч ју слут ње. Па ипак, 
у тре ну ци ма ка да се пи сац овог тек ста срећ но су сре тао са пе снич ким 
ори ги на ли ма (а су сре ти се на ста вља ју, са мо са да из ме ђу пе са ма/
пре пе ва и чи та о ца), у тим пло до твор ним, ис це љу ју ћим фраг мен
ти ма вре ме на ка да се сти ша вао от пор гра ђе и ин тен зив но осе ћао 
пулс уну тра шњег све та пе сме, обе стра не јед на чи не – и пе сма и 
њен пре во ди лац – ме ђу соб но су пре по зна ва ле ана ло ги је, са гле да
ва ле се и раз у ме ва ле. У овом тре ну нај си ло ви ти јег са гла сја де ша
ва ло се оно што, са свим при род но, та да је ди но и мо же да се до го ди: 
„Зве зде су се све рас пр сле и про стр ле по сво ду.”18 

18 Сти хо ви Кеј во ве пе сме „Mag ne to”. Ви де ти: https://www.you tu be.co m/
watch?v=I4aFMDumFg.




