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ПРОРОЧКИ ЕЛЕМЕНТИ У ПОЕЗИЈИ  
И МУЗИЦИ ЛЕНАРДА КОЕНА

Ле нард Ко ен, пе сник све тог и про фа ног, од у век је из ми цао пре ци зним кла си фи ка-
ци ја ма, не укла па ју ћи се ла ко у „ка те го ри је пост мо дер ног или пост ко ло ни јал ног; ње-
гов твр до кор ни ро ман ти зам је по сма тран као ре ак ци о на ран, а ње гов од нос пре ма 
же на ма као сра ман и отво ре но увре дљив за те о ре ти ча ре фе ми ни зма“.1 „У са мој лич-
но сти Ле нар да Ко е на ви ди мо умет ни ка ко ји об ли ку је сво ју уло гу и пре у сме ра ва по ље 
свог де ла ња до из не мо гло сти, ако не и за бо ра ва, ин тро спек тив ног умет ни ка ко ји 
ра ту је са са мим со бом, са сво јим де ли ма, и са це ло куп ном тра ди ци јом за ко ју ипак 
оста је не ком не ви дљи вом ни ти ве зан“.2 За ме нив ши ро ма не и збир ке по е зи је ал бу-
ми ма, Ко ен ве ли ки део сво је па жње усме ра ва ка све ту по пу лар не му зи ке, ба ве ћи се 
и да ље лич ним иди о мом у мно гим сво јим пе сма ма. Ова ква од ва жност на чи ни ла је од 
ње га „пе сни ка-ком по зи то ра чи је се умет нич ко тра ја ње огле да у ње го вој мо ћи да по-
кре не и до сег не са му срж чи та о ца или слу ша о ца. Пре и спи ти ва њем по ет ске енер ги је 
Ко е но вих пе са ма и ро ма на, мо же се пра ти ти раз вој пе снич ког гла са умет ни ка, ко ји 
још увек за вре ђу је озбиљ но раз ма тра ње, и ње го во пре ва зи ла же ње по сто је ћих пре-
пре ка и естет ских пред ра су да“.3 Сво јим ра фи ни ра ним сми слом за ху мор и чу де сном 
иро ни јом Ко ен об ја вљу је да су ње го ве иде је су ви ше но ве за ве ћи ну ње го ве пу бли ке, 
на ро чи то за оне ко ји га кри ти ку ју. Он на гла ша ва тај пре лаз из „све та из у зет но успе-
шног пе сни ка у свет чи стих глу по сти јед ног пр во ра зред ног пи сца“.4 Ко е но во за го ва-
ра ње но вог зву ка, ње гов ма ни фест пе снич ког пре о бра жа ја, за пра во је по ку шај да се 
упу сти у не по сред ни ју ан га жо ва ност соп стве ног ис ку ства. Шта ви ше, он по ку ша ва да 
спо ји сво ју сна жну по све ће ност ре ли ги ји, „ап сурд не сек су ал не и је зич ке та буе“ и соп-
стве но по и ма ње бе сти јал но сти. Он же ли да по е зи ја „про др ма љу де, тре сне их по њи-
хо вим апа тич ним но се ви ма, по ре ме ти њи хов ду шев ни мир“.5 Оту да ње го во про ти-
вље ње оп ште при хва ће ним фор ма ма и пој мо ви ма – он је и не пре тен ци о зни ви зи о нар 
и др ски ци ник, и про рок пе си ми ста и ла кр ди јаш са ти ри чар. Из тог раз ло га мно ги 
кри ти ча ри хва ле ње гов „из у зе тан по ет ски ква ли тет“ и „дар за ма ка брич не ба ла де“ 

1 Step hen Sco bie, “The Co un ter fe i ter Begs For gi ve ness: Le o nard Co hen and Le o nard Co hen“, Ca-
na dian Po e try Stu di es/Do cu ments/Re vi ews, бр. 33, 1993, до ступ но на: http://www.uwo.ca/en glish/
ca na di an po e try/cpjrn/vol33/sco bie.htm
2 Be a tri ce Wol fe Wat son, The Stran ge Ca se of Le o nard Co hen: ‘The re is a crack in everything. That’s 
how the light gets in’, до ступ но на: http://www.le o nard co hen fi les.com/bwol fe.pdf
3 Исто.
4 Ко ен је ово на пи сао у пред го во ру пр вог из да ња сво је тре ће збир ке по е зи је Цве ће за Хи тле ра.
5 Ir ving Layton, The Col lec ted Po ems of Ir ving Layton, (To ron to: McClel land and Ste wart, 1971), 95.



ко је под се ћа ју на Оде на,6 че сто ука зу ју ћи на ње гов та ле нат за „бли ста ву лир ску енер-
ги ју... за це ло до стој ну Блеј ка и Смар та“.7 Та ко ђе, по је ди ни кри ти ча ри до жи вља ва ју 
Ко е на као „мо жда и нај ва жни јег пи сца ко јег је ка над ска по е зи ја има ла од 1950, не 
са мо нај та лен то ва ни јег, већ и про фе си о нал но нај по све ће ни јег пе сни ка ко ји је у пот-
пу но сти ис ко ри стио свој та ле нат“.8 Као „глас но ве ци ви ли за ци је“, он по ку ша ва да 
при хва ти сво је умет нич ко и ре ли гиј ско на сле ђе, осла ња ју ћи се на ми то ве и при че, 
би блиј ске опи се и је вреј ске оби ча је, фи ло зо фи ју зен бу ди зма и дру штве но-по ли тич ко 
ста ње Ка на де. Та ко ђе, он при ка зу је хо ло ка уст као „кључ ни до га ђај у свом жи во ту“, 
твр де ћи да се „ни ка да ни је опо ра вио“ од ње го вог „раз от кри ва ња људ ске при ро де“.9 
Он по ста је све стан мо рал ног и ду хов ног про па да ња, и сто га се ан га жу је, ка ко Пеј си 
на во ди, у „дво стру кој по тра зи за Бо гом и сек су ал ним ис пу ње њем“.10 Та кво ком би но-
ва ње „по бо жно сти и ге ни тал ног за до вољ ства“11 уно си зна ти же љу, сми сао и пра вац у 
Ко е нов умет нич ки из раз. У ин тер вјуу са Бра ја ном Кул ма ном, Ко ен је из ја вио да га 
за ни ма ју са мо две ства ри – же не и Бог. Пе сма, по ње го вом ми шље њу, не сме би ти 
јед но стра на, јер се у том слу ча ју из об ли ча ва. Ако у сек су не ма Бо га, пе сма по ста је 
пор но граф ска, а ако у Бо гу не ма сек са, он да пе сма по ста је мо ра ли стич ка и по бо жна.12 
Тај ква ли тет он про на ла зи не са мо у сво јим де ли ма, већ и у свим дру гим у ко ји ма се 
ис ти че јед но став ност као вр ху нац ле по те.

Ко е но ва пр ва збир ка по е зи је Хај де да по ре ди мо ми то ло ги је, об ја вље на 1956, сво јим 
ин ди ка тив ним на сло вом ука зу је на те мат ско је згро Ко е но вих пе са ма – ду бо ко осе ћа-
ње по бо жно сти, ин тер пре та ци ју лич не исто ри је као из во ра про па да ња и раз о ча ра ња, 
дру штве но-по ли тич ку кри ти ку, љу бав, очај и без на ђе. Ове те ме су об у хват ни је об ра-
ђе не у ње го вој дру гој збир ци по е зи је За чи ни зе мље об ја вље ној 1961. На зив књи ге, 
ко ји упу ћу је на укра ше ну ку ти ју са за чи ни ма, че сто ко ри шће ну за вре ме Хав да ле, 
об ре да ко ји озна ча ва крај Ша ба та, от кри ва ду хов не иде је при сут не у ско ро свим ње-
го вим пе сма ма. Ко е нов де да по мај ци био је ра бин Со ло мон Кли нит ски Клајн, учи тељ 
То ре и лин гви ста ко ји је Ко е на, још као де ча ка, под у ча вао тај на ма све тих књи га и био 
ње гов књи жев ни узор. У За чи ни ма зе мље на ла зи се текст “Li nes from My Grand fat her’s 
Jo ur nal“ за ко ји се мо же ре ћи да пред ста вља вр ху нац Ко е но вог пи са ња. У тек сту се, 
уз ком би но ва ње би блиј ских при ча и за стра шу ју ћих сли ка кон цен тра ци о них ло го ра, 

6 Nor throp Frye, у при ка зу књи ге “Let Us Com pa re Mytho lo gi es“, 1957, пре штам па но у: Con tem-
po rary Li te rary Cri ti cism, књ. 3, Ca rolyn Ri ley [ур.], (Ga le Re se arch Com pany, 1975), 109–111.
7 Eli Man del, “Le o nard Co hen’s Bril li ant Con Ga me“, 1987, пре штам па но у: Con tem po rary Li te rary 
Cri ti cism, књ. 38, Da niel G. Ma row ski [ур.], (Ga le Re se arch Com pany, 1986), 137.
8 Wil li am Ruhlmann, The Stran ger Mu sic of Le o nard Co hen, до ступ но на: http://www.web he ights.
net/spe a king co hen/gold1.htm
9 Lo ran ne S. Dor man и Cli ve L. Raw lins, Le o nard Co hen: Prop het of the He art, (Lon don: Om ni bus, 
1990), 66.
10 De smond Pa cey, The Phe no me non of Le o nard Co hen, до ступ но на: http://ci ne ma2.arts.ubc.ca/
units/can lit/pdfs/ar tic les/can lit34-Phe no me non(Pa cey).pdf
11 Је дан ко мен та тор је из нео суд по ко ме све Ко е но ве пе сме го во ре о по бо жно сти и сек су.
12 Ле нард Ко ен у ин тер вјуу са Бра ја ном Кул ма ном, „Sin ce rely, L. Co hen“, De ta ils for Men, ја ну ар, 
1993, до ступ но на: http://www.web he ights.net/spe a king co hen/de ta ils.htm
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опи су је и су срет кра ља Да ви да и ра би на Ју де Ле ва, по зна ти јег као Ма ха рал Пра шки. 
То при су ство ра би на мо же се ви де ти и у мно гим дру гим пе сма ма, као што су “Prayer 
of My Wild Grand fat her“ и “Isa i ah“, пе сма ко ја је ин спи ри са на про ро ком Иса и јом и ње-
го вом пра вед но шћу. За пра во, у Ко е но вој би о гра фи ји Va ri o us Po si ti ons: A Li fe of Le o nard 
Co hen, об ја вље ној 1996, Ира На дел при ме ћу је да је, „Књи га про ро ка Иса и је, са сво јим 
ком би но ва њем по е зи је и про зе, ка зне и ис ку пље ња, оста ви ла ду бок ути сак на Ко е на, 
пред ста вља ју ћи је дан од ва жни јих тек сто ва за ње гов да љи књи жев ни и те о ло шки 
раз вој“.13 У “Prayer of My Wild Grand fat her“ пе сник при ка зу је ве о ма по тре сан би блиј ски 
до га ђај и свој про бле ма ти чан од нос са Бо гом – по гу бан, али не из бе жан, ко ји је обе-
ле жио ње го ве ра не ра до ве, а ка сни је и ње го ву це ло куп ну ка ри је ру. Кул ми на ци ја та квог 
од но са нај у оч љи ви ја је у Ко е но вој крај ње ни хи ли стич кој пе сми “The Fu tu re“ („Vra ti te 
mi Ber lin ski zid/ daj te mi Sta lji na i sve tog Pa vla/ Daj te mi Hri sta ili mi daj te Hi ro ši mu“ ).14 
Ње го во сна жно пе си ми стич ко осе ћа ње при сут но је у пе сми “Story of Isa ac“ што по но-
во ука зу је на пе сни ко во опи ра ње фа та ли стич кој иде ји пре пу шта ња бож јој во љи. Та-
ко ђе, Ко е но во ме си јан ско де тињ ство пру жа зна ча јан увид у пе сни ко ву оп те ре ће ност 
на сле ђем. Ње го ви ро ди те љи го во ри ли су му да је по то мак Аро на, ви со ког све ште ни-
ка, и да се од ње га оче ку је да по ста не во ђа. „Ово је на ро чи то за ни мљи во ако се узме 
у об зир ин стру мен тал на уло га да та про роч ким сли ка ма у окви ру ње го вог опу са: упу-
ћи ва ње на про му кли ’злат ни глас’ у пе сми ’To wer of Song’ као и на ’злат ни акорд’ ко-
ри шћен у пе сми ’Hallelujah’, при том не за бо ра вља ју ћи Ко е но ву кон стант ну те мат ску 
ан га жо ва ност у ли ку про ро ка ко ји пред ста вља оли че ње оног ко ме је та ква уло га на-
мет ну та без мо гућ но сти из бо ра.15 У “Prayer of My Wild Grand fat her“ Ко ен са гле да ва 
бож ју сна гу и моћ на на чин да су оне пред ста вље не као ни шта дру го до жа о ка. На ра-
тор пре ко ре ва свог на сле ђе ног Бо га из угла не вољ ног и из му че ног аг но сти ка, не же-
ле ћи да ћу ти ка да су у пи та њу озбиљ не те ме. Шта ви ше, мо ра ју се узе ти у об зир и го-
ди не стра шног про го на и на си ља над Је вре ји ма, ужа сна не прав да ко ја по га ђа са му 
срж пе сни ко вог иден ти те та. Пе сник се не устру ча ва, већ из ра жа ва огор че ност Бо гом 
ко ји је „по пут из гу бље не пче ле у по тра зи за по ле ном у мо згу“. Ко е нов Бог зах те ва 
бес по го вор ну ве ру и сле пу ода ност, оства ру ју ћи свој ап со лут ни ути цај „кроз ту жа о-
ку у мо згу“. Ко ен ис ти че да ова ква об ма на до во ди до по дво је не лич но сти и лу ди ла у 
уму вер ни ка, све док њи хов „ум не по ста не мах нит и ис пра зан“. За Ко е на овај ар гу мент 
про тив Бо га и ње го ве ис кљу чи ве во ље пред ста вља чи сту суб вер зив ну сли ку лу ди ла. 
Та ко ђе, он при ка зу је и дра ма тич ну сце ну из би блиј ске при че „Жр тво ва ње Иса ка“ у 
ко јој Бог тра жи од Авра ма да жр тву је свог си на Иса ка на пла ни ни Мо ри ја. У пе сми 
“Prayer of My Wild Grand fat her“ Бог не пру жа уто чи ште он да ка да је то нај по треб ни је, 
а са мим тим, ни пе сник не мо же да по вра ти ве ру у ње го ву бо жан ску љу бав. У овој 
пе сми, пе сник је про тив ник Бо га, пре ко ре ва ње го во ми ло ср ђе и че зне да се осло бо-
ди ње го вог по губ ног на сле ђа. „’Prayer of My Wild Grandfather’ је из вр стан при мер пе-
сни ко вог ве о ма кон тро верз ног ре ли гиј ског и ду хов ног на че ла ко је про жи ма сва ње-

13 Ira B. Na del, Va ri o us Po si ti ons: A Li fe of Le o nard Co hen, (Austin: Uni ver sity of Te xas Press, 2007), 13.
14 Le o nard Co hen, Stran ger Mu sic: Se lec ted Po ems and Songs, (Lon don: Jo nat han Ca pe, 1993), 372.
15 Be a tri ce Wol fe Wat son, нав. де ло.
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го ва де ла и пред ста вља јед ну од мно го број них фа сци нант них ду ал но сти пе снич ког 
уме ћа“.16 

“Story of Isa ac“, јед на од Ко е но вих но вих пе са ма ин кар на ци је, ожи вља ва би блиј ску 
при чу ко ри шће ну у ње го вој ра ни јој пе сми “Prayer of My Wild Grand fat her“ и из ра жа ва 
пе сни ко ву за бри ну тост и за о ку пље ност иде ја ма бру тал но сти и зло ста вља ња. У пе сми 
„вра та де ча ко ве со бе отво ри ла су се по ла ко“ при ка зу ју ћи Ко е нов умет нич ки по ку шај 
да пред ста ви про бле ма тич не те ме ко је су та да још увек би ле та бу. Ни је у пот пу но сти 
ја сно да ли Ко ен на овај на чин ука зу је на зло ста вља ње де це, али „кроз сво ју бес ком-
про ми сну кри ти ку свих оних про роч ких ’ин три га’ пред ста вље них као ’ви зи је’ вер ских 
’ле ши на ра’, пе сник на го ве шта ва да је у ста њу да ви ди или осе ти не што у из вор ној 
при чи ко ја на го ве шта ва пот пу но на ру ша ва ње од но са из ме ђу ро ди те ља и де те та“.17 
Иса ко ва не ви ност и бес по моћ ност су прот ста вље на је сна зи ње го вог оца ко ји је „ста-
јао та ко ви со ко из над [њега]“,18 при че му ни је био ње гов за штит ник, већ да ле ки стра-
нац без лич ног гла са. Оче ве очи, „све тлу ца ју ћи“ као „ње го ва се ки ра на пра вље на од 
зла та“,19 илу стру ју сле пу ве ру и бла же но лу ди ло ис пра зног ума. Из пер спек ти ве де ве-
то го ди шњег Иса ка „је зе ро [подсећа на] дам ско огле дал це“, а „орао“ је за ме њен „ле-
ши на ром“, што по но во упу ћу је на не спо соб ност де те та да пер ци пи ра су мор ну ствар-
ност уби це пре ру ше ног у ње го вог за штит ни ка. „Ко ен нам по ка зу је ка ко сим бол спа са, 
ис ку пље ња и вас кр се ња (као што су то и орао и Бог) мо же би ти, јед но став ном игром 
све тло сти, пот пу но ис кри вљен и пре до чен сли ком стр ви на ра ко ји ло ви свој ’плен’“.20 
Ка да го во ри мо о овој пе сми, из гле да да је Ко е но во не го до ва ње ве ће не го што мо же-
мо и да прет по ста ви мо, а сâм стих „ми ро тво рац, рат ник“, про ду бљу је ову иде ју, кри-
ти ку ју ћи дво лич ност и су је ту. “Story of Isa ac“ и “Prayer of My Wild Grand fat her” као пе сме 
ко је се ба ве слич ним те ма ма осли ка ва ју Ко е но во умет нич ко гле ди ште и ње гов ко мен-
тар на све исто риј ске и ре ли гиј ске сте ге. Ко ен осу ђу је зло у по тре бу мо ћи, при хва та ју-
ћи све о бу хват ни кон цепт на сле ђе не ду ал но сти по сто ја ња. Он про ду бљу је ову иде ју 
та ко што нам при ка зу је ка ко дру штво и ње го ве ин сти ту ци је, на ро чи то ор га ни зо ва на 
ре ли ги ја, на по слет ку уни шта ва ју не ис ква ре ност по је дин ца.

Сли ке окрут но сти, не ве ро ват не ви зи је апо ка лип се, при сут не су на Ко е но вом де-
ве том ал бу му The Fu tu re (1992), ко ји је ефек тан у сво јим иде ја ма, ка ко оним вер бал ним, 
та ко и му зич ким, и на ком се ве што об је ди њу ју сло је ви (пост)мо дер ни стич ке па ро ди-
је. На овом ал бу му, на ро чи то у пр вој пе сми, “The Fu tu re”, ка те го ри ја лич ног и све сног 
по сте пе но гу би зна че ње са раз во јем Ко е но ве ви зи је, „Ства ри ће се отрг ну ти кон тро-
ли“.21 Ко ен ко ри сти ју де о хри шћан ске еле мен те, по ве зу ју ћи соп стве ну иде ју апо ка лип-
се са Књи гом от кро ве ња, пред ста вља ју ћи се, на тај на чин, као про рок. Док све ти апо-
стол и је ван ђе ли ста Јо ван, аутор От кро ве ња, об ја вљу је бо жан ску пре су ду и ис ти че 
по бе ду прин ци па до бра, Цар ства Бож јег, над прин ци пом зла, пе сник го во ри о уби ству 

16 Исто.
17 Be a tri ce Wol fe Wat son, нав. де ло.
18 Le o nard Co hen, нав. де ло, 139.
19 Исто.
20 Be a tri ce Wol fe Wat son, нав. де ло.
21 Le o nard Co hen, нав. де ло, 372.
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и пот пу ном уни ште њу. Ме ђу тим, за Ко е на, ко ји је сво је вре ме но био под ве ли ким ути-
ца јем бу ди зма, ово уни ште ње је је ди ни мо гу ћи на чин да се до ђе до исти не. По сма тра-
но из та кве пер спек ти ве, мо же мо ре ћи да не по сто ји веч на или трај на су шти на чо ве-
чан ства, не по сто ји ствар на раз ли ка из ме ђу чо ве ка и Бо га. Сто га, апо ка лип са са мо 
от кри ва је дин ство све та. Пе сник твр ди да је „ма ли Је вре јин ко ји је на пи сао Би бли ју“,22 
чи ме же ли да ка же да је ту све ту књи гу ство рио људ ски род и да је „свет у ко ме жи-
ви мо би блиј ски свет, те да је он на ша тво ре ви на. Ор га ни зо ва не ре ли ги је, при ме ћу је 
он, слу же ко ри сном ци љу та ко што ну де истин ску уте ху за ми ли о не љу ди. Са ма за 
се бе, сва ка од тих ре ли ги ја ну ди уте ху, али су у ме ђу соб ним од но си ма су прот ста вље-
не. По на ша ју се као за себ не др жа ве и Ко ен сма тра да је то грех“.23 Из тог раз ло га, 
Ко ен исто вре ме но при ка зу је чо ве чан ство, Бо га и Са та ну („Дај те ми ап со лут ну кон тро-
лу/ над сва ком жи вом ду шом“24), и на тај на чин ства ра исти онај апо ка лип тич ни ха ос 
ко ји је пред ста вио у ре фре ну, док, у исто вре ме, ис ти че да је љу бав је ди но сред ство 
за спа се ње. Он де кон стру и ше про шлост, са да шњост и бу дућ ност. Да ли се бу дућ ност 
раз ли ку је од са да шњо сти? Сти хо ви „Ви део сам бу дућ ност/ смр то но сна је“25 да ју од-
го вор на ово пи та ње. Спој су прот но сти је упра во оно што ка рак те ри ше бу дућ ност и 
на ше по и ма ње та квог спо ја за ви си од на ше све сти, а не од су штин ских свој ста ва ре-
ал но сти. Ова иде ја је по себ но ва жна у бу ди стич кој тра ди ци ји. По сма тра но из пер спек-
ти ве бу ди зма, овај жи вот, овај свет је илу зи ја, сре ћа и пат ња су не ствар не, це ло куп но 
људ ско ис ку ство је не појм љи во. Ко е но во схва та ње апо ка лип се мо же се упо ре ди ти са 
до жи вља јем нир ва не. Он пре у зи ма уло гу тра га ча – по вре ђе ног, осве то љу би вог, про-
роч ког, оп сед ну тог ле по том и спа се њем. Го во ри о ду хов ном не ми ру ко ји оби та ва у 
људ ској ду ши, да на шњем дру штву и ње го вој не мо гућ но сти да раз у ме са да шњи тре-
ну так и су о чи са про ме на ма у бу дућ но сти. Чи ни се да је чо ве чан ство у ста њу збу ње-
но сти, пре пу но тен зи ја и су ко ба, те же ћи ка изо ла ци ји и не то ле ран ци ји. Ка да је реч о 
би блиј ском про ро чан ству, та кво ста ње под сти че на ис трај ност, ства ра ње и на ду упр-
кос су мор ним из гле ди ма за бу дућ ност.

Ко ен се у ви ше на вра та ба ви пи та њем пред сто је ће апо ка лип се – је дан од ње го вих 
нај бо љих ал бу ма, I’m Your Man (1988), пред ста вља кул ми на ци ју та кве оп се си је. Пр ва 
пе сма са овог ал бу ма, “First We Ta ke Man hat tan”, на ја вљу је, упр кос оп ти ми стич ним 
пред ви ђа њи ма у по гле ду Хлад ног ра та и ње го вог окон ча ња, за о штра ва ње по ли тич ких 
зби ва ња. Ко е но ва де пре сив ност по при ма ге о по ли тич ке раз ме ре, а сâм Ко ен ис ти че 
раз вој де мо кра ти је и њен ла жни оп ти ми зам. Ова ква ње го ва чвр ста уве ре ња за сно-
ва на су на „ре ли гиј ском мо за и ку“ и по сто ја ној ес ха то ло шкој и ме си јан ској све сти. 
Иде ја о су прот ста вља њу де ка дент ној кул ту ри про жи ма Ко е но во „за у зи ма ње“ Мен-
хет на и Бер ли на. Та ко ђе, он го во ри и о пра вом зна че њу сво јих пе са ма:

...по сто ји не ки тај ни жи вот ко ји сва ко од нас во ди, жи вот у ко ме за ми шља мо се бе 
ка ко ме ња мо ства ри, не на сил но, већ гра ци о зно и еле гант но, на је дан ве о ма ма што вит 

22 Исто.
23 Da vid Bo uc her, Dylan and Co hen: Po ets of Rock and Roll, (New York: Con ti nu um, 2005), 229.
24 Le o nard Co hen, нав. де ло, 372.
25 Исто.
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на чин, уз дрх тај ру ке. Пе сма го во ри о че жњи за про ме ном, не за до вољ ству тре нут ним 
ста њем ства ри, че жњи за зна че њем; реч је о ра зор ној ло ги ци че жње.26

Он из ра жа ва и сво ју фру стра ци ју си сте мом, али и ус хи ће ње, сва ки пут ка да би, 
кроз ман тру пе сме, на ја вљи вао про ме ну по ли тич ког и кул ту ро ло шког на ра ти ва. Ко-
е но ве иро нич но за по вед не ре чи ука зу ју, као и обич но, на мо гућ ност ства ра ња но вог 
соп ства. Ре чи пе сни ка-про ро ка опо вр га ва ју и шта ви ше не ги ра ју за да те дру штве не 
окви ре (у) ко ји ма се де фи ни ше соп ство: „Осу ди ли су ме на два де сет го ди на до са де/ 
јер сам по ку шао да си стем ме њам из ну тра/ Са да до ла зим, до ла зим да их на гра дим/ 
Нај пре за у зи ма мо Мен хе тен, а по том Бер лин“.27 Па ипак та кав пе снич ки глас на сто ји 
да бу де глас про ро ка ко ји осва ја свет. Шта ви ше, Ко ен ис ти че да „тај део нас ко ји је 
ути шао тај глас... тра жио је ду хов ни аспект на ше ствар но сти... Та квом аспек ту до да ли 
смо не ку вр сту пер верз ног и оп сце ног до бро чин ства. Пре тво ри ли смо га у вер гла ша... 
До да ли смо му мај му на и ви о ли ну од шпер пло че ка ко би ци ју ка ла и за ба вља ла нас 
сво јим лу до ри ја ма“.28 „Дво сми сле ним из ра зом за во ђе ња/од ба ци ва ња“, Ко ен нас по-
зи ва да при су ству је мо тој уну тра шњој дра ми и да са гле да мо пе сни ко ве ра ни је ста во-
ве. Он ка же да је „[његова] пе сма по ли тич ка, по ма ло су луд... ма ни фест, ко јим се обра-
ћа ствар ном гла сач ком те лу, ко је ни је ни ле во, ни де сно ори јен ти са но, то је ра ди ка-
ли зам ве ли ког бро ја љу ди, ши ром све та, ко ји ве ру ју да не по сто ји... по ли тич ки из раз 
ко ји нас осли ка ва, да је је зик и да на шња по ли тич ка ре то ри ка по ста ла то ли ко стра на 
на шим уве ре њи ма и осе ћа њи ма да зах те ва но ву и ра ди кал ни ју ре то ри ку ко ја је на 
по ма ло ху мо ри сти чан и лу ци дан, али и озби љан на чин об ра ђе на у ’First We Ta ke 
Manhattan’“.29 Он се про ти ви ети ци осам де се тих и де ве де се тих го ди на, ис ти чу ћи соп-
стве но не го до ва ње бу дућ но сти и по сте пе ног ја ча ња екс тре ми зма код сва ког по је дин-
ца. Ко ен оста је рев но сни про рок, Мој си је на шег ма лог ег зо ду са, бард ко ји бе ле жи дух 
сво га вре ме на.

Ле нард Ко ен ни као ро ма но пи сац ни је ни шта ма ње кон тро вер зан, про во ка ти ван 
или бес ком про ми сан, ни ти је кон вен ци о нал ни ји или пак при хва тљи ви ји за чи та ње. 
Ко е нов дру ги ро ман, Див ни гу бит ни ци (1966), прет хо дио је ње го вој ка ри је ри пе ва ча-
тек сто пи сца. Овај ро ман је нај пот пу ни ји и ујед но нај по тре сни ји при каз Ко е но вих ра-
ни јих иде ја и оп се си ја. Он је не ве ро ват на ком би на ци ја про зе, по е зи је и мо ли тве ко ја 
об у хва та три за себ не при че. Ова ква син те за ви зи о нар ског и оп сце ног са жи ма исто-
ри ју, секс, по ли ти ку и ре ли ги ју у „ме ха ни зам бе ле жни це ко ја сме шта де ло у окви ре 
за чет ка мо дер ни стич ке пе снич ке тра ди ци је и ла жног до ку мен тар ца“.30 По тра га за 
Бо гом и сек су ал ним за до вољ ством под стак ну та је све шћу о соп стве ној ра њи во сти и 
муч ним осе ћа њем уса мље но сти.

26 Ira B. Na del, нав. де ло, 248.
27 Le o nard Co hen, нав. де ло, 351.
28 Ле нард Ко ен у ин тер вјуу са Вин фри дом Зи мер лин гом, но вем бар, 1990, Норт Јорк, до ступ но 
на: http://www.uwo.ca/en glish/ca na di an po e try/cpjrn/vol33/si e mer ling.htm
29 Исто.
30 Eli Man del, нав. де ло, 137.
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Ста ри при ја те љу, мо жеш да клек неш док ово чи таш, јер са да пре ла зим на слат ки 
те рет мо га обра зло же ња. Ни сам знао шта сам имао да ти ка жем, али са да знам. Ни сам 
знао шта сам же лео да об зна ним, али са да ми је ја сно. Сви мо ји го во ри би ли су са мо увод 
у ово, све мо је ве жбе тек да про чи стим гр ло. При зна јем да сам те му чио, али са мо за то 
да бих ти скре нуо па жњу на ово. При зна јем да сам те из дао, али са мо за то да бих те 
по тап шао по ра ме ну. У на шим по љуп ци ма и ду дла њи ма, ово сам, ста ра љу ба ви, на ме-
ра вао да ти шап нем.31

Овај па сус под се ћа и на пса лам и на про по вед. Ко ен упу ћу је на стал но при сут ни 
ду а ли зам по е зи је и мо ли тве, ис ти чу ћи по ет ску при ро ду мо ли тве и мо ли тве ну при ро-
ду по е зи је. Шта ви ше, он ко ри сти ње му свој стве но на сле ђе, по на ша ју ћи се као ха зан, 
је вреј ски по јац ко ји пред во ди мо ли тву за јед но са ра би ном, и Је ре ми ја, про рок сло-
мље ног ср ца. Пе сник нас мо ли да „клек не мо док ово чи та мо“ као да при су ству је мо 
све ча ној це ре мо ни ји и слу ша мо ве ли ку исти ну. Ко ен иро нич но из ја вљу је да су све 
ње го ве дру ге пе сме „би ле са мо увод у ово, све што је прет хо ди ло би ло је пу ко на ка-
шља ва ње“, док нас, у исто вре ме, по зи ва да уче ству је мо у ње го вој да љој ин кар на ци-
ји. Он се, та ко ђе, иден ти фи ку је са ту жним, кон тем пла тив ним про ро ком Је ре ми јом, 
ко ји се, пре све га, обра ћао на ро ду Ју де је, по зи ва ју ћи га на по ка ја ње и по вра так Бо гу. 
Ове алу зи је да ју но во зна че ње ме та фо ри ко ри шће ној у прет ход ној пе сми “Prayer of 
My Wild Grand fat her”, ука зу ју ћи на те жак за да так гла сно го вор ни ка.

Бог је жив. Ма ги ја се зби ва. Бог је жив. Ма ги ја се зби ва. Бог је жив. Ма ги ја се зби ва. Жи вот 
се зби ва. Ма ги ја ни кад ни је не ста ла. Бо гу ни кад ни је по зли ло. Мно ги си ро ма шни су ла га ли. 
Мно ги бо ле сни су ла га ли. Ма ги ја ни кад ни је пре ста ла. Ма ги ја се ни кад ни је са кри ла. Ма ги-
ја је увек вла да ла. Бог се зби ва. Бог ни кад ни је не стао...32

Ко ен се по на ша као да је ин стру мент у бож јим ру ка ма, „спа ја ју ћи из ван ред не про-
за ич не ис ка зе са дра ма тич ним ме та фи зич ким пе сма ма“.33 „Ма ги ја је у то ку“, све ча на 
и уз ви ше на пе сма/ман тра, от кри ва пра во зна че ње ма ги је и Бо га. Ре цеп ци ја ове пе сме 
за ви си од раз ли чи тих ре то рич ких по на вља ња. „Ма ги ја ни је сред ство. Ма ги ја је по че-
так и крај све га“, Ко ен на го ве шта ва да су ове ре чи ста лан из вор нео б у зда не енер ги је, 
под се ћа ју ћи нас на Блеј ко ве сти хо ве: „Што је да нас до ка за но, би ло је не кад са мо за-
ми шље но. Јед на ми сао ис пу ња ва бес крај.“34 Ова ква ве за са уз ви ше ним до при но си 
том бес кра ју, „ма гич ној све при сут но сти Бо га“ ко јом се упра во и за вр ша ва ман тра. 
„Ма ги ја у Ко е но вој пе сми огле да се у на чи ну на ко ји он ко ри сти ову ’го вор ну ве жбу’ 
ка ко би по ка зао за во дљи ву моћ гла са ко ји ’го спо да ри’ тек стом, а он да не ста је, по пут 
Бо га у пе сми ’Prayer of My Wild Grandfather’ ко ји за по ве да Авра му, а по том ’ћу ти’.“35 

31 Le o nard Co hen, Be a u ti ful Lo sers, (Lon don: Jo nat han Ca pe, 1970), 156.
32 Исто, 157.
33 Be a tri ce Wol fe Wat son, нав. де ло.
34 Wil li am Bla ke, “The Mar ri a ge of He a ven and Hell”, у: Bla ke: Com ple te Wri tings with Va ri ant Re a-
dings, Ge of rey Keynes [ур.], “Pro verbs of Hell”, 151.
35 Be a tri ce Wol fe Wat son, нав. де ло.
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Ипак, пе сник на во ди чи та о ца да уче ству је у овој по ет ској про по ве ди ко ја по сте пе но 
по ста је оте ло тво ре ње про ро чан ства, „при су ство пе снич ког гла са из ван тек ста“.36

Ко е но во по и ма ње ре ли ги је, при влач ност и ле по та ње го ве умет но сти, по при ма 
окви ре не ко га ко ис тра жу је раз ли чи та ста ња и ни вое ду хов не све сти и са мим тим 
по ста је део тра ди ци о нал не ми стич ке пу та ње. Од са мог по чет ка ње го ва де ла на го ве-
шта ва ју да су пат ње ко је уни шта ва ју оно што он зо ве „уну тра шњим све том“ пси хе 
по ве за не са мо рал ним из о па че њем. Он по сма тра од ре ђе не дру штве не по ре ме ћа је 
као од раз ко лек тив не све сти ко ја пе сни ку на ме ће но ве на чи не раз у ме ва ња и опа жа-
ња. У по тра зи за уни вер зал ним је зи ком ко ји се у исто вре ме обра ћа и по је дин цу и 
дру штву у це ли ни, Ко ен пре и спи ту је аутен тич ност и ауто ри тет свог соп стве ног уме ћа, 
под ри ва ју ћи све оне чи ње ни це ко је и сам по ку ша ва да схва ти. Иако по знат по сво јој 
нар ци со ид но сти, Ко ен успе ва да пре не брег не со лип си стич ка за кљу чи ва ња. Чи ни се 
да се ње го ва кре а тив ност на ла зи у бо гат ству ње го вих фа сци нант них и уз не ми ру ју ћих 
ви зи ја, ње го во стал но не ги ра ње дру штве них, по ли тич ких и кул ту ро ло шких нор ми. 
Ње го во ко ри шће ње раз ли чи тих ми то ло ги ја, ка ден це и дик ци је от кри ва ње го во оп-
се сив но про у ча ва ње Би бли је и по ет ског уме ћа. Он се осла ња на про роч ко на сле ђе, 
сво ју ду бо ку је вреј ску осе ћај ност и оби ла то ко ри шће ње хри шћан ских сли ка, ис ти чу-
ћи при том сво ју див ну је ре тич ку ре ли ги о зност. Та ко ђе, по ред иде ја ко је се ти чу све-
тог и про фа ног, он се ба ви и гло бал ним те ма ма. Он зву чи као ста ро за вет ни про рок, 
пре ви ја ју ћи се од бо ла узро ко ва ног дру штве ним не да ћа ма. Он до но си ве сти о по ни-
же њу, сра мо ти и смр ти. Ње го во про ро чан ство ис пу ње но је жи во пи сним сли ка ма ра-
та и дру штве них по тре са, че сто са ја ким па ци фи стич ким или ре во лу ци о нар ним по-
ру ка ма. Он на ја вљу је пред сто је ћу про паст, ње го ве ви зи је су ка ко ре ли гиј ске, та ко и 
по ли тич ке, увек са истим ис хо дом – уни ште ње и ха ос. Он оштро кри ти ку је оне ко ји 
„жр тву ју јед ну ге не ра ци ју у име дру ге“, пре и спи ту ју ћи сво ју ве ру у пре о бра жај ну моћ 
ви зи о нар ског про ма тра ња и сво је ра ни је сум ње у ре во лу ци о нар ни по тен ци јал дру-
штве них про ме на. У том пе ри о ду де ка ден ци је и ха о са, Ко ен нам пру жа на ду и уте ху, 
твр де ћи да је је ди на пре о ста ла ствар, у истин ској ду хов ној при сно сти са Бо гом, по-
тра га за ви шом исти ном. Та кво тра га ње за ду хов ном ми ло шћу пред ста вља Ко е нов 
по ку шај да де кон стру и ше ро ман тич ну сли ку ко ју љу ди обич но има ју о Бо гу; Ко е но во 
бо жан ство ни је вр хов ни отац – оно је не са вр ше но, за бо рав но, а по не кад чак и не моћ-
но. Ко ен ве ру је да је соп ство не што ви ше од ми сте ри о зне си ле ко ја упра вља све том 
и из тог раз ло га се су прот ста вља иде ји све при сут ног Бо га ко ји је на из глед сву да и у 
свим ства ри ма. Да кле, он се ви ше усред сре ђу је на езо те рич но ми стич но ис ку ство 
не го на ег зо те рич не аспек те и ве ро ва ња. Ис тра жу ју ћи тран сцен ден тан сми сао жи во-
та и бу ђе ње ду ше, он нам да је увид у ду бо ке исти не ње го вог истин ског ја. Ства ра ње 
та квих уну тра шњих про сто ра по ста је ње го ва оп се си ја, а та кво раз у ме ва ње Бо га и 
соп ства да је осно ву ње го вим раз ли чи тим уче њи ма. За кључ ци до ко јих Ко ен до ла зи 
та квим пре и спи ти ва њем пред ста вља ју при хва та ње „гну сне ла жи“ ко ја по ја шња ва 
су ро вост жи во та и смр ти. Ме ђу тим, код ње га се ја вља и по тре ба да из бег не ту су ро-
вост. Из тог раз ло га, Ко ен ства ра свој свет ис пу њен ду хов но шћу у ко ме он по ста је 
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ме си ја, упра вља ју ћи соп стве ном суд би ном и осо бе ним та лен том. Про ла зе ћи кроз 
лич ни па као, он ства ра ја сне ви зи је, али и да ље не мо ћан да се су прот ста ви окрут ној 
ствар но сти. Ње го ве ви зи је во ђе не су све при сут ним осе ћа јем оба мр ло сти, док је сам 
Ко ен за ро бљен у ста њу соп стве ног лим ба. Он на ста вља са кон стант ном не га ци јом 
свих ства ри, си сте ма и ве ро ва ња ко ја су са ма по се би „ста тич на“ и са мим тим опреч-
на жи во ту. За о ку пљен бес крај ним тре нут ком све сти, Ко ен не по ка зу је при вр же ност 
не кој од ре ђе ној иде ји, па оту да и ње го во ис по ља ва ње нај ра зли чи ти јих кон тра дик-
тор но сти. За сво ја де ла он ко ри сти соп стве на вер ска уве ре ња, ис тра жу ју ћи, на тај 
на чин, њи хо ву уло гу у кон струк ци ји или де кон струк ци ји иден ти те та. Та ко ђе, он ва пи 
у на ди да ће ње гов про роч ки глас сти ћи до Гла са ко ји иш че ку је. По зи ва њем Бо га да 
нам се при дру жи у ужа си ма овог све та, Ко ен до ла зи до за кључ ка да соп ство про из и-
ла зи из гор чи не на шег ис ку ства; ње го ва це ло куп на сли ка са вре ме ног ха о са пред ста-
вље на је у на го ве шта ји ма све ве ћег мо рал ног и ду хов ног про па да ња ко је за пра во 
по ста је део на ше мо ли тве. Ко ен је у по тра зи за „па ра бо лом ко ја да је сми сао на шој 
нај ве ћој гла ди“. Ово је за ње га ме сто где се ре ли гиј ске тра ди ци је спа ја ју. Он твр ди да 
су пат ња и смрт не из бе жна ста ња чо ве ко ве ствар но сти; то су ме ста где ства ра мо на-
ше мен тал не кон струк те. Ипак, он под се ћа чи та о це да су то са мо ње го ва лич на ис ку-
ства и да не би тре ба ло да их се сле по при др жа ва ју.




