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П Р И  К А  З И  К Њ И  Г А

ДИВ НИ ПО БЕД НИК Л. КО ЕН

Liel Le i bo vitz, Le o nard Co hen: mu zi ka, is ku plje nje, ži vot, пре вео Ми лош Ми тић, 
„Де ре та”, Бе о град 2014

„При ча ли су ми о чо ве ку / ко ји ре чи из го ва ра та ко ле по / да ако им 
са мо по ме не име / же не му се са ме да ју...” сти хо ви су ко ји ма Ле о нард 
Ко ен отва ра „Пе сму” из зби р ке Хај де да по ре ди мо ми то ло ги је (1956). 
Иа ко се, ка ко ис ти че у јед ном ин тер вјуу, у сво јим број ним, са мот ним 
но ћи ма бес крај но сме јао ре пу та ци ји шар ме ра и ми ље ни ка же на, на ве де
ни сти хо ви, упр кос чи ње ни ци да ука зу ју на осо би ну дру ге, не и ме но ва не 
осо бе, ре флек ту ју, по пут огле да ла, упра во лик свог твор ца. Лич ност овог 
пе сни ка и ро ма но пи сца бли ста вог ре тор ског да ра ис пр ва се об зна ни ла 
као оте ло тво ре ње по зна те Оте ло ве бе сед нич ке ве шти не, за хва љу ју ћи 
ко јој Де зде мо на па да у љу бав ни жар. Не ду го по том, ка да је пе сник Ко ен 
по сег нуо за ги та ром по же лев ши да за бе ле же не ре чи пре то чи у ме ло ди
ју, ње го ва фи гу ра ис по љи ла је и сво је ор феј ске цр те нај е ви дент ни је у 
син те зи лир ске по е зи је и му зи ке свој стве ној за ан тич ки свет. Ко е но ве 
пе сме, ме ђу тим, прем да ли ше не ми ло звуч ног и рас ко шног ор феј ског 
гла са, што је Ка на ђа ни на је вреј ског по ре кла де це ни ја ма чи ни ло не си гур
ним и ма ло ду шним у по гле ду њи хо ве из во ђач ке ефек тив но сти, нај ви ше 
су ор феј ске због свог искре ног то на, не па тво ре не осе ћај но сти, због ду би
не у ко јој се пе ва ње као нео п ход ност за чи ње и због ду би на до ко јих то 
исто пе ва ње у дру гим би ћи ма до пи ре. Упра во о овој бла же ној про дор
но сти и мо ћи Ко е но ве пе сме, као и о ње го вој уми ру ју ћој ау ри, Ли бо виц 
све до чи у увод ном по гла вљу овог не ти пич ног жи во то пи са, ре кон стру
и шу ћи упе ча тљи во и жи во пи сно Ко е нов на ступ на остр ву Вајт (1970), 
ка да је је ди но он, та да од већ не ис ку сан у му зич ком све ту, од свих при
сут них из во ђа ча (The Do o rs, Jo ni Mitchell, The Who, Kris Kri stof fer son, 
Eme r son, La ke & Pal mer, Mun go Je rry, Ji mi Hen drix...) ус пео да уми ри разу
ла ре не анар хи сте то плим гла сом и при ја тељ ским го во ром.
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Ау то ро ва тврд ња да ова књи га „ни је би о гра фи ја Ле о нар да Ко е на” 
по твр ђу је се ка ко кроз од сту па ње од уо би ча је не по ен те увод них по гла вља 
рок би о гра фи ја, ко ја су усме ре на на тре ну так пре о бра жа ја умет ни ка (на 
по ме ну том фе сти ва лу пре о бра жај ни је до жи вео Ко ен не го пу бли ка), 
та ко и кроз спо ра дич на од у ста ја ња од хро но ло шког прин ци па ка зи ва ња, 
те при кла ња ња ре ђе асо ци ја тив ном а че шће те мат ском на че лу ни за ња 
до га ђа ја. Баш као што се ово де ло оти ма би о граф ском жан ру, та ко се и 
лич ност ко јој је оно по све ће но увек од у пи ра ла пре зиц ном сме шта њу у 
ма ко ју умет нич ку стру ју: пре млад да би при па дао бит ни ци ма, пре стар 
за фолк пе ва ча, Ко ен је ше зде се тих го ди на, ка да се све ута па ло у ек ста
зу и осло бо ђе ње, био су ви ше ту жан, окре нут Иса и ји ним про по ве ди ма. 
Се дам де се тих и осам де се тих, са до ла ском му зич ких екс пе ри мен та то ра, 
панк зву ка, бен до ва буј них ор ке стар ских аран жа ма на и гла му ро зног 
из гле да, Ко ен је оста јао мо но хро мат ски, хар мо ниј ски и ин стру мен тал
но све ден, да би ра них де ве де се тих, ка да су сви би ли у де пре си ји, по чео да 
се за ба вља, сни ма жо ви јал не спо то ве и при ма на гра де. По ред опи са сме на 
жа нр о ва на му зич кој сце ни и ме ста ко је је Ко ен спрам њих за у зи мао, Ли
бо виц, у на ме ри да до га ђа је из умет ни ко вог жи во та по ста ви у при род ни 
кон текст чу ва ју ћи та ко њи хо ву це ло ви тост и жи вот ност, пру жа освр те и 
на је вреј ску ес ха то ло ги ју, ста ње у ка над ској књи жев но сти и зен бу ди зам. 
Ау тор оцр та ва Ко е но ву ег зи стен ци јал ну пу та њу ак ти ви ра ју ћи раз ли чи те 
те ме и аспек те ње го вог при ват ног жи во та и умет нич ке ка ри је ре: од ства
ра лач ких под сти ца ја (ве за из ме ђу смр ти ње го вог оца и ода би ра спи са тељ
ског по зи ва, ути цај де де ра би на Со ло мо на КлиницкиКлај на на ње гов 
став о ис пре пле те но сти ре ли ги је и те ле сних ужи ва ња, све тог и про фа ног, 
ин спи ра тив но зра че ње по сту ла та А. М. Клај на, Л. Ду де ка, И. Леј то на, 
Ф. Г. Лор ке на ње гов ум, дру же ња са бит ни ци ма и дру гим ан дер гра унд 
умет ни ци ма у хо те лу „Чел си”, за не се ност де лом Б. Ди ла на), опи са спи
са тељ ске сва ко дне ви це на грч ком остр ву Хи дра и ку бан ског ис ку ства 
до од лу ке да у 32. го ди ни на пу сти успе шну ка ри је ру пи сца, по ста не 
кан та у тор и на ђе ме сто у му зич кој ин ду стри ји. Ли бо виц те мељ но све
до чи о умет ни ко вим тур не ја ма пра ће ним по ли тич ким на си љем, ње го вом 
тре мом и кон зу ми ра њем ман драк са, о ло шим ре ак ци ја ма кри ти ке, аме
рич ке осо би то, на ње го ве ал бу ме („ту жан чо век ко ји унов ча ва соп стве но 
са мо са жа ље ње про да ју ћи Weltschmerz и soft rock, што га ста вља не где 
из ме ђу Шо пен ха у е ра и Ди ла на на ска ли оту ђе но сти”, би ла је јед на од 
жа о ка), ра све тља ва ју ћи под јед на ко те му Ко е но вог па три о ти зма, уса мље
но сти, акут не де пре си је, пе то го ди шњег из у ча ва ња зен бу ди зма на пла
ни ни Бал ди и, нај зад, ве ли чан стве ног по врат ка му зи ци 2008. го ди не. 

По ди за ње ве ла, ко е нов ски ре че но, са ра зно род них, тај но ви тих ри
ту а ла спи са тељ ске де лат но сти пред ста вља јед но од нај ин три гант ни јих и, 
у све тлу са гле да ва ња на че ла и по сту па ка ко ји ма се Ко ен при кла ња то ком 
ли те рар ног ства ра ња, нај зна чај ни јих аспе ка та ко ји ма се ова књи га ба ви. 
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По ме ну ти де ли кат ни ка у зал ни од нос из ме ђу Ко е но вог спи са тељ ског 
опре де ље ња и смр ти ње го вог оца пре ра ста у об ја шње ње це ло жи вот не 
ли те рар не по све ће но сти. При се тив ши се до жи вља ја из де тињ ства, ка да 
је, на кон оче ве смр ти, у про рез ње го ве кра ва те уба цио па пи рић са не ко
ли ко ре чи, а по том све то за ко пао и го ди на ма ка сни је без у спе шно тра жио 
по вр ту по ро дич не ку ће, Ко ен је, ка ко пи ше Ли бо виц, у ин тер вјуу за ма
га зин Пипл ис та као да је упра во та бе ле шка, чи јег се са др жа ја не се ћа, 
пр ва ствар ко ју је у жи во ту на пи сао и ве ро ват но је ди на чи ји је сми сао 
од у век те жио да ре кре и ра: „Мо жда то у ства ри чи та вог жи во та и ра дим 
– тра гам за бе ле шком.” Ли бо виц па жњу по све ћу је ства ра лач ким ау то ри
те ти ма чи је се вје ру ју нај ду бље ути сну ло у ум мла дог Ко е на: кон ста ту је 
да Л. Ду де ку при па да ју све за слу ге због Ко е но вог ван ред ног овла да ва ња 
те о риј ским и тех нич ким пи та њи ма пе снич ког есна фа, док је И. Леј тон 
нај ин тен зив ни је код Ко е на хра брио бон ви ван ство и ис пи ти ва ње те ле
сног/ерот ског. С дру ге стра не, А. М. Клајн, ко ји је про у ча вао је вреј ску 
тра ди ци ју и исто ри ју раз ми шља ју ћи и о све ште нич ком по зи ву, нај ви ше 
је ути цао на мла дог пи сца у фи ло зоф ском сми слу. Упра во има ју ћи на уму, 
из ме ђу оста лог, и Клај нов слу чај, Ко ен је на пи сао го вор „Уса мље ност и 
исто ри ја”, чи ји је при лич но не сре ђен, фраг мен та ран ру ко пис Ли бо виц 
при ли ком пи са ња ове књи ге имао на рас по ла га њу. У овом тек сту Ко ен 
раз ви ја те зу о ди хо то ми ји све ште ник/про рок – пр ви бра ни ап стракт ну 
иде ју је вреј ске за јед ни це и ње них древ них оби ча ја ко ји су, у вре ме ка да 
Ко ен др жи го вор, пре ва зи ђе ни, док се дру ги дис тан ци ра од ми ну лих 
ри ту а ла, сле ди ра зно вр сне иде је, куд год се оне кре та ле, ис пу ња ва ју ћи 
оба ве зу пре ма жи ву ћој ве ри. У истом го во ру Ко ен из ла же па ра док са лан 
кон цепт уса мље но сти ко јим се, као што са па ра док сом увек би ва, по га ђа 
су шти на: са мо ћа ни је опо зит на жи во ту, она је ри ту ал кроз ко ји по је ди
нац ну жно про ла зи ка ко би до се гао са вр ше ни је об ли ке за јед ни штва. Ову 
иде ју о нео п ход ном из гра ђи ва њу соп стве ног би ћа кроз уса мље ност ка ко 
би се истин ски је раз у ме ва ла дру га ство ре ња Ли бо виц с пу ним пра вом 
на зи ва јед ним од кључ них по сту ла та Ко е но вог жи во та и де ла. Пи сац ове 
књи ге не за по ста вља ни зна чај Лор ки них сти хо ва за фор ми ра ње Ко е но
вог спи са тељ ског ха би ту са, на про тив, он апо стро фи ра ми сао шпан ског 
пе сни ка о ду ен деу – „гла су ко ји чи ни да скри ве ни пу пољ ци по лу то но ва 
про цве та ју у хи ља де ла ти ца” – ко ја је за Ко е на фи гу ри ра ла као ве чи ти 
иде ал и не пре кид но жив зах тев ли те рар ног де ло ва ња (за и ста, кад год је 
го во рио о тај на ма књи жев ног по сла, Ко ен је увек, ево ци ра ју ћи ово Лор ки
но схва та ње, ко ри стио реч the Vo i ce, или кон струк ци ју to find the Vo i ce). 
Књи га под јед на ко те ма ти зу је Ко е нов кре а тив ни про цес, пре до ча ва ју ћи 
чи тав ток на стан ка пе сме: Ко ен би, ка ко Ли бо виц све до чи, нај пре на пи
сао, без ика кве за др шке, чи та ву ла ви ну сти хо ва, на кон че га би сле ди ло 
ду го трај но, му ко трп но до те ри ва ње и упро шћа ва ње сти хо ва, док се не 
до стиг не крај ња еу фо ни ја и есен ци ја ис ка за.
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Ус по ста вља ње успе шних па ра ле ла Ко е но вих ства ра лач ких на че ла 
са де ли ма и ста во ви ма дру гих пи са ца (Г. Фло бер, Т. С. Ели от, Џ. Џојс), 
као и сми сао ау то ра за естет ско вред но ва ње пе сни ко вих по ет ских тво
ре ви на и ма ње по зна тих при ча, свој ства су ко ја ам пли фи ци ра ју вред ност 
де ла о ко јем је у овим ре до ви ма реч. Зна чај књи ге под јед на ко се пре по
зна је у чи ње ни ци да она не пре ста но на гла ша ва Ко е но ве на по ре да пре
ва зи ђе ин тим не, умет нич ке и ко лек тив не по ра зе, као и те ре те есен ци
јал них пи та ња ју да и зма уви ђа њем да сва та пи та ња и те шко ће тре ба 
схва та ти не као не до ку чи ве и бол не за го нет ке не го као, сход но зен бу ди
стич ком уче њу, по во де за ме ди та ци ју ко јом се оства ру је осе ћај рас те ре
ће ња и ста па ња са Це ли ном. Ли бо виц упра во у ова квом ма ни ру, на гла
ша ва ју ћи Ко е но ву са мо по у зда ност на по врат нич ким кон цер ти ма и спо кој 
оства рен пре стан ком ње го ве по тре бе да оче ку је са мо три јум фе (ни је ли 
већ од лу ка о рас ки ду са та квом по тре бом три јумф?), за тва ра књи гу о 
овом умет нич ком ко ри фе ју. Пре ли ми нар ни ре зул та ти крај њег би лан са 
Ко е но вог жи во та (пре ли ми нар ни јер се ства ра ла штво и жи вот ни елан 
пе сни каму зи ча ра и да нас од ли ку ју не сма ње ном сна гом и ви тал но шћу), 
а ти ме и Ли бо ви цо вог де ла о ње му ви ше су не го по зи тив ни. Нај сјај ни ја 
и нај ва жни ја по бе да Ле о нар да Ко е на огле да се упра во у ис пу ње њу ње го
ве пре ско ро по ла ве ка за бе ле же не ми сли „о не до ступ ном / ме сту у ко је 
мо рам да се раз ли јем по пут ви на, / о пра зни ни у исто ри ји ко ју мо рам до
сег ну ти / и за у зе ти, спо ко јан и пот пун (курз. В. М.) у том огра ни че ном 
/ про сто ру / по ста ју ћи чист као до бро ви но из над та ло га” („Рас по ла жи 
са мном, кр ви, ако имаш при чу”, Па ра зи ти ра ја, 1966). 

Ви о ле та МИ ТРО ВИЋ

НА ВИ ДИ КОВ ЦУ НЕ МУ ШТОГ

Јо ван Зи влак, Под обла ци ма: иза бра не и но ве пе сме 1979–2014, „Адре са”, 
Но ви Сад 2014

Из бор пе са ма Под обла ци ма Јо ва на Зи вла ка (1947) са чи њен је од 
зби р ки об ја вље них у пе ри о ду од 1979. го ди не до да нас и по шту је њи хо ву 
хро но ло ги ју, осим у по не ким од сту па њи ма где је ау торса ста вљач сма
трао да по сто је те мат ске или ме ђу соб не зна чењ ске ве зе ме ђу пе сма ма. 
У из бо ру се на шло и не ко ли ко пе са ма ко је још ни су увр ште не у по себ не 
књи ге на срп ском. Зби р ке ко ји ма се Зи влак ру ко во дио при ли ком са ста вља
ња из бо ра су сле де ће: Тро но жац, 1979; Че крк, 1983; На пев, 1988; Зим ски 
из ве штај (иза бра не пе сме), 1989; Че гр ту ша, 1991; Обре те ње (иза бра не 
пе сме), 1993, 1994, 1995; Остр во, 2001; Пе сме 1979–2005 (иза бра не пе сме), 




