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Efniságrip
Ritgerðin fjallar um höfundarverk Leonard Cohen, jafnt skáldsögur, ljóðabækur og
hljómplötur, í samhengi við þann klofning í kanadískum bókmenntum sem fræðimenn telja
að hafi einkennt þær allt frá seinni heimsstyrjöld.
Í fyrri hlutanum er sjónum beint að uppvexti Cohen í Montreal, þar sem enskum og
frönskum áhrifum, gyðingdómi og kaþólsku ægir saman. Sérstaklega verður skoðað
samband hans við tvo menn, föðurinn sem kynnti hann fyrir enskum bókmenntum og
hefðum, og móðurafann sem lagði áherslu á hinn gyðinglega uppruna þeirra. Á endanum
vex Cohen þó upp úr þessum fyrirmyndum og finnur sér nýjar, bæði kennara sína við hinn
virta McGill háskóla og hið löngu látna spænska skáld Federico Garcia Lorca.
Á 7. áratugnum fer fyrst að kveða að Cohen í Kanada sem ljóðskáldi og rithöfundi.
Verður hann hér settur í samhengi við aðra kanadíska höfunda og þá sérstaklega Robert
Kroetsch sem á sama tíma var að hafna evrópskum fyrirmyndum og leitaðist við að finna
hið sér-kanadíska í bókmenntunum. Báðir höfundar leggja mikla áherslu á klofninginn sem
þeir telja að einkenni Kanada og birtist á ýmsan hátt í þjóðarsálinni.
Undir lok áratugarins flytur Cohen til New York borgar og fer að semja lög sem
öðlast miklar vinsældir. Hér stendur hann í skugga Bob Dylan og eiga þeir margt
sameiginlegt, þó að ýmislegt greini þá að, og verður ekki hjá því komist að bera þessi tvö
söngvaskáld saman. Eigi að síður virðist hann enn á margan hátt klofinn persónuleiki, og
tekst á við þennan klofning allan 8. áratuginn. Í verkum hans má meðal annars sjá átök á
milli friðarsinna og hermennsku, kvennamanns og einnar konu manns, gyðingdóms og
kaþólskra áhrifa, ensku og frönsku og ekki síst á milli persónuleika Leonard Cohen og
fjölmiðlapersónunnar „Leonard Cohen.“
Á 9. áratugnum tekst honum að vissu leyti að vinna bug á þessum klofningi á
plötunni Various Positions, og undir lok áratugarins stígur hann fram sem heildstæðari
persóna og nýtur aukinna vinsælda. Klofningurinn hefur þó ekki með öllu horfið, og hann
virðist fyrst sættast við sjálfan sig og hinar mörgu arfleifðir sínar á 10. áratugnum þegar
hann gengur í búddatrúarklaustur á fjallinu Mt. Baldy í Kaliforníu. Þegar hann snýr þaðan
aftur á fyrsta áratug 21. aldar hefst lokaþáttur ferils hans, hin langa kveðjustund, sem
stendur enn.
Á lokalagi nýjustu plötunnar birtist persónan „Leonard“ mælanda sem „a lazy
bastard living in a suit.“ Ekki er hægt að átta sig á hver þessi „Leonard“ er nema skoða
höfundarverkið í heild sinni, áhrifavaldana og ekki síst það umhverfi sem „Leonard“
sprettur upp úr.
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Inngangur
„There is a crack in everything/That‘s how the light gets in,“1 segir Leonard Cohen í laginu
„Anthem,“ sem er, eins og nafnið bendir til, nokkurskonar þjóðsöngur hans sjálfs. En hvaða
sprungu er verið að tala um, og hvers vegna telur Leonard Cohen að hún hleypi ljósinu inn?
Hvers vegna er maður sem margsinnis hefur lagt heiminn að fótum sér svona upptekinn af
ósigrum sínum? Hvers vegna er maður sem er jafn orðheppinn og hann svona upptekinn af því
hvað það sé erfitt að tjá sig?
Rithöfundurinn og bókmenntafræðingurinn Robert Kroetsch segir í ritgerð sinni „Unhiding the
Hidden“ að hann finni „...in the Canadian writers whom I know personally, a peculiar will
towards silence. Something that on the surface looks like a will towards failure.“2
Kroetsch segir ástæðuna vera þríþætta. Hún felist í afstöðunni til breskrar fortíðar, til nágrannans
í suðri, en ekki síður til hinnar miklu víðáttu í norðri:
This silence – this impulse towards the natural, the uncreated, if you will – is summed up by the
north. The north is not a typical American frontier, a natural world to be conquered and
exploited. Rather, in spite of inroads, it remains a true wilderness, a continuing presence. We
don‘t want to conquer it. Sometimes we want it to conquer us...It presses southward into the
Canadian consciousness.3

Winfried Siemerling, prófessor í bókmenntafræði við háskólann í Toronto, tekur undir að hinn
byggði hluti Kanada sé landamærasvæði, staður sem sameinar ólíka þætti og einkenni. Þannig
séu Kanadamenn ekki eins gjarnir á að vilja stjórna merkingu hlutanna og nágrannar þeirra í
suðri, heldur séu í stöðugri leit. Þetta lýsi sér í bókmenntum þeirra, bókmenntir hins
frönskumælandi minnihluta eru í andstöðu við, en um leið undir miklum áhrifum, frá hinum
enskumælandi meirihluta. Á sama tíma er hinn enskumælandi meirihluti bæði undir áhrifum frá,
og í andstöðu við, stórþjóðirnar Breta og Bandaríkjamenn.4

1

Leonard Cohen. „Anthem.“ The Future.
Robert Kroetsch. The Lovely Treachery of Words, bls. 54.
3
Sama, bls. 54.
4
Winfried Siemerling. Discoveries of the Other, bls. 19-20.
2
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Eins og Kroetsch bendir á eiga Kanadamenn erfitt með að staðsetja sig. Þeir eru ekki heimsveldi
eins og þau sem áður réðu landinu og mótuðu það, en þau eru ekki heldur beinlínis nýlenda.
Gunilla Florby við háskólann í Lundi fjallar einnig um þetta í bók sinni The Margin Speaks:
Slavery and impoverishment are ugly things. But what grievances can Canadian middle-class
intellectuals, the grand-children or great-grand-children of white settlers, possibly have? It is
perhaps indicative that Said‘s grand examination of the relationships between the modern
metropolitan West and its overseas territories deals with Ireland, Africa, India, parts of the Far
East, Australia, and the Caribbean but takes no cognizance of Canada.5

Florby vitnar hér til kenninga Edward Said um óríentalisma, en hún telur þó meira að græða á
kenningum bókmenntafræðingsins Stephen Slemon:
...it is precisely because of their intermediate position, their ambivalence, that the literatures of
white Australians, New Zealanders, Canadians and Southern Africans can contribute towards an
understanding of textual resistance. Slemon claims that “the ambivalent, the mediated, the
conditional, and the radically compromised literatures of this undefinable Second World have an
enormous amount yet to tell to “theory” about the nature of literary resistance.” Even if Canada
has no history of slavery or forced labour, and even if the world certainly has seen worse cases
of cultural oppression and economic control, the country has felt the domination of three
Empires, France, Britain and America.6

Hér má einnig hafa í huga orð Robert Kroetsch: „Knowledge becomes, for us, knowledge of
someone else. We become a kind of perversion – and witness our universities – a society that is
reluctant to study images of itself.“7 Orðin minna vissulega á það sem Cohen segir um
heimaborg sína í skáldsögunni The Favourite Game: „Some say that no one ever leaves
Montreal, for that city, like Canada itself, is designed to preserve the past, a past that happened
somewhere else.“8
Það er ætlun mín í þessari ritgerð að sýna fram á að Leonard Cohen sé líklega mótaðri af þessari
landamærareynslu en flestir aðrir. Vissulega er hann menntamaður af miðstétt og barnabarn
5

Gunilla Florby. The Margin Speaks, bls. 13.
Sama, bls. 12.
7
Kroetsch. The Lovely Treachery of Words, bls. 4.
8
Leonard Cohen. The Favourite Game, bls. 124.
6
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hvítra innflytjenda eins og Florby talar um, en hann er eigi að síður staðsettur á mörkum
mismunandi heima. Ekki aðeins er hann frá Quebec, þar sem stór hluti íbúa talar frönsku og telur
að héraðið hafi mikla sérstöðu innan Kanada ,9 heldur er hann frá enskumælandi minnihluta
innan þess héraðs. Og ekki nóg með það, heldur er hann einnig frá minnihluta innan
minnihlutans, það er að segja frá samfélagi enskumælandi gyðinga.
Leonard Cohen hefur stundum fjallað um þessi átök menningarheima; á milli innfæddra og
innflytjanda í skáldsögunni Beautiful Losers, eða á milli hinna frönskumælandi og enskumælandi
í laginu „Joan of Arc.“ Það er þó ekki hinn pólitíski þáttur sem er meginstefið í höfundarverki
hans, heldur virðast samspil á milli andstæðna móta alla hans hugsun, og virðist hann helst
staðsetja sig í sprungunum á milli. Fyrsta skáldsaga hans hefst á lýsingum á öri, og eru ör og
sprungur endurtekin minni hjá honum.
List hans er jafnframt staðsett á mörkum menningarheima. Í Kanada var honum fyrst hampað
sem ljóðskáldi og rithöfundi, og hafði hann gefið út fjórar ljóðabækur og tvær skáldsögur áður en
hann flutti til New York til að öðlast frægð sem söngvaskáld. Í þeim miðlum sem hann velur sér
takast á heimar bókmennta og dægurmenningar, elítisma fræðimannasamfélags McGill háskóla í
Montreal og fjöldamenningar Bandaríkjanna, og löngu síðar slær þessu saman í laginu „Waiting
for the Miracle“: „There ain't no entertainment and the judgements are severe/ The Maestro says
it's Mozart, but it sounds like bubble gum.“10
Cohen er sjaldnast gjarn á að fordæma, heldur beinir spjótunum frekar inn á við, ólíkt kollega
sínum Bob Dylan frá Bandaríkjunum sem er mun duglegri við að skilgreina hvað er gott og illt
og staðsetur hið illa hjá „hinum.“ Hjá Leonard Cohen er það allt eins líklegt til að finnast í
honum sjálfum.
Cohen virðist vera stöðugt að leita að því hvar hann á að staðsetja sig, meðal kristinna manna eða
gyðinga, presta eða spámanna, byltingarmanna eða búddista, elskhuga eða hinna einmana, hins
holdlega og hins andlega, skálda eða lagahöfunda, Bandaríkjanna eða Evrópu, Kanada eða
9

Sem dæmi má nefna að yfirvöld í Quebec kalla sig „Assemblée Nationale Québéc,“ eða Þjóðþing Quebec, en ekki
héraðsstjórn eða fylkisráð eins og það í raun er! http://www.assnat.qc.ca/en/index.html Íbúarnir hafa tvisvar kosið
um hvort héraðið eigi að lýsa yfir sjálfstæði, 1980 og 1995, og var tillaga þess efnis felld með naumum meirihluta í
síðara skiptið, þannig að ljóst er að talsverður hluti íbúanna telur sig ekki eiga samleið með öðrum Kanadamönnum
stjórnskipunarlega séð.
10
Leonard Cohen. „Waiting of the Miracle.“ The Future.
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Quebec, og jafnvel virðist hann stundum þurfa að velja á milli orðanna og þagnarinnar. Þegar allt
kemur til alls virðist hann kunna best við sig í sprungunum, og þó það sé óþægilegur staður að
vera á er það einmitt þar sem helst má sjá margbreytileika alls.
„I don‘t trust my inner feelings/Inner feelings come and go,“11 kvað Cohen eftir að hann snéri
aftur til mannheima eftir áralanga dvöl í Zen klaustri í Kaliforníu. Þessi breytileiki, að erfitt sé að
henda reiður á nokkrum hlut, að allt sé breytingum háð, er annar af rauðum þráðum
höfundarverks hans, ekki síður en átökin á milli hins líkamalega og holdlega.
Miðpunktur texta Cohen er oftast hann sjálfur, eða að minnsta kosti ígildi hans sjálfs, svo að
sumum þykir nóg um.12 Hann setur eigið líf og tilfinningar undir smásjána þar sem hann virðist
bera allt, og á þetta ekki síst við um ljóðabókina Death of a Lady‘s Man:
...the reactions to the autoreferentiality of that work were divided. For many, the parallel
poem/commentary structure and Cohen‘s even more intense focus on his love life and how it
related to what he called his „life in art“ were only self-indulgence; for others, Death of a Lady‘s
Man was a major formal breakthrough in Cohen‘s work...13

Hvað sem hverjum kann að finnast er bók sem inniheldur bæði ljóð og hugleiðingar um ljóðin
sjálf form sem hentar vel klofnum persónuleika, þar sem merkingin getur aðeins fundist í
samspili þessara tveggja þátta. Slíkar sjálfsvísanir (auto- eða self-referentiality) eru áberandi í
höfundarverki Cohens og þær verða gerðar að umfjöllunarefni í ritgerðinni. Þær geta birst með
ýmsum hætti í verkum hans, en ekki hvað síst í alls konar speglunum og hliðarsjálfum eins og
síðar verður rakið.14
Cohen virðist á stöðugum flótta undan uppruna sínum, bæði trúarlegum og landfræðilegum.
„Canada is a dying animal. I will not be fastened to a dying animal,“15 segir í ljóðinu „Montreal
1964.“ Linda Hutcheon, sem skrifaði stutta bók um Cohen, bætir við: „But he was also
fastened...“ 16 Hún segir jafnframt: „Cohen likens the poet to the prophet, the outcast seer, the
11

Leonard Cohen. „That Don‘t Make It Junk.“ Ten New Songs.
Sjá t.d. Siemerling, bls. 21.
13
Linda Hutcheon. Leonard Cohen and His Works, bls. 10.
14
Stephen Scobie fjallar um þessa þætti í höfundarverki Cohens í ritgerðinni „The Counterfeiter Begs Forgiveness:
Leonard Cohen and “Leonard Cohen.”“
15
Leonard Cohen. Flowers For Hitler, bls. 39.
16
Hutcheon, bls. 20.
12
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lone voice crying in the wilderness. Poetry replaces faith, and art, like ritual prayer, „makes
speech a ceremony.““17
Þegar allt kemur til alls er Cohen líklegast að leita að hinu eilífa í heimi sem er stöðugt á
hreyfingu, og segir Hutcheon um ljóðið „The Flowers That I Left in the Ground“:
The poet also rejects the conventionalized love lyric‘s immortality claim, for he leaves the
flowers to grow in the ground “forever,/not in poems or marble.” Like so many of Cohen‘s
poems, however, this denial cannot mask the fact that it is in this poem that the flowers and the
love live on.18

Ódauðleikinn í listinni er hugmynd sem Cohen snýr aftur til í einu af sínum höfuðverkum síðar
meir, laginu „Tower of Song“ frá 1988.
Annað atriði sem einkennir verk Cohen er leikur að persónufornöfnum, og ekki síður leikur með
eigið nafn. Það að gefa hlutunum nafn er um leið að skilgreina þá eða að minnsta kosti að sýna
vald sitt yfir þeim, eða eins og segir í skáldsögunni Beautiful Losers: „The French gave the
Iroquois their name. Naming food is one thing, naming a people is another.“19
Hver er þá Leonard Cohen, hvað merkir nafn hans, og tekst honum að rísa undir nafni?
Í Beautiful Losers fjallar hann um guðinn Oscotarach, sem hefur það hlutverk í eftirlífinu að
opna höfuðkúpur fólks og fjarlægja heilann svo að fólk eigi auðveldara með að taka þátt í hinni
eilífu veiði hinum megin. Sjálfur virðist Cohen vera á eilífum veiðum, og verður tíðrætt um
kvenmannslíkama í því sambandi. En einhvern veginn tekst honum aldrei fyllilega að skilja
hugann eftir heldur. Sögupersónan F. segir í skáldsögunni: „But who could perform the operation
on Oscotarach? When you understand this question, you will understand my ordeal.“20
Ef til vill er þetta einmitt hluti af því sem það er að vera manneskja, að geta aldrei fyllilega stigið
út úr sjálfum sér, heldur þurfa ávallt að skoða allt með eigin augum fyrst og fremst, út frá eigin
sjálfi. Við og við má þó ef til vill slá sprungur í þessa hvelfingu hugans, og það er þá sem ljósið
kemur inn. Þessi mynd kemur fyrir í ljóðinu „On the Sickness of My Love“:
17

Hutcheon, bls. 18.
Sama, bls. 19.
19
Leonard Cohen. Beautiful Losers, bls. 14.
20
Sama, bls. 184.
18
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Poems! Break out!
Break my head!
What good‘s a skull?
Help! Help!
I need you!21

Ef til vill er enginn sem getur greitt Leonard Cohen leið út úr höfuðkúpu sinni, en í verkum hans
má finna leiðina þangað inn, og er það dimmur, en um leið heillandi staður að dvelja á um stund.

21

Leonard Cohen. Flowers For Hitler, bls. 58.
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1. Endalokin
I love to speak with Leonard
He's a sportsman and a shepherd
He's a lazy bastard
Living in a suit
But he does say what I tell him
Even though it isn't welcome
He just doesn't have the freedom
To refuse

He will speak these words of wisdom
Like a sage, a man of vision
Though he knows he's really nothing
But the brief elaboration of a tube22

Þannig hefst nýjasta, og ef til vill síðasta plata Leonard Cohen, Old Ideas. Í opnunarlaginu
neyðist Leonard til að segja það sem hann á að segja og getur ekki hafnað höfundi sínum. Orð
hans kunna ef til vill að hljóma sem viska, en í raun er hann aðeins málpípa. En málpípa hvers?

Old Ideas er nokkurskonar örverpi í höfundarverki Cohen, slysabarn sem varð til löngu eftir að
höfundurinn virtist búinn að syngja sitt síðasta. Ekki er algengt að menn á 78. aldursári telji sig
hafa mikið nýtt fram að færa, enda heitir platan þessu gamansama nafni. Á umslagi plötunnar má
finna eftirfarandi kvæði: „Coming to the end of the book, but not quite yet/ Maybe when we
reach the bottom.“ Leonard Cohen virðist hér vera að kveðja, en ef til vill ekki í síðasta sinn, og
ekki heldur í það fyrsta.

22

Leonard Cohen. „Going Home.“ Old Ideas.
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2. Hin langa kveðjustund
Eftir útgáfu plötunnar The Future árið 1992 og tveggja ára tónleikaferðar sem fylgdi í kjölfarið
hvarf Leonard Cohen sjónum. Aðdáendur hans voru orðnir vanir að bíða lengi á milli platna, en
biðin hefur þó aldrei verið jafn löng og eftir plötunni 10 New Songs, sem loks birtist árið 2001. Í
millitíðinni hafði Cohen verið í munkaklaustri á fjallinu Baldy í Kaliforníu, og fjallar platan um
það að snúa aftur til umheimsins. Titill lagsins „Boogie Street“ er táknmynd fyrir hinn veraldlega
heim, og hér tilkynnir hann endurkomu sína með orðunum:
I’m wanted at the traffic-jam.
They’re saving me a seat.
I’m what I am, and what I am,
Is back on Boogie Street.23

Hér virðist skáldið hafa náð einhverskonar sátt við umheiminn, en er þó litlu nær um eðli hans,
og heldur áfram:

Though all the maps of blood and flesh
Are posted on the door,
There’s no one who has told us yet
What Boogie Street is for.24

Á 10 New Songs leitar hann skapara síns, þann sem getur sagt honum hvað hann sé að gera á
„Boogie Street,“ hver það sé sem hefur sent hann. Í „Going Home“ er það hann sjálfur sem er
orðinn skaparinn. Og hann virðist ekkert sérstaklega ánægður með sköpunarverk sitt.

Leonard Cohen er, sé honum sjálfum trúað, hvorki vitur maður né neitt sérstaklega skarpsýnn.
Var þetta þá bara grín eftir allt saman? 10 New Songs var, þrátt fyrir hógværan titilinn, að
einhverju leyti síðasta eiginlega Cohen platan, sú síðasta sem var unnin af þeirri vandvirkni sem
hann hafði fyrir löngu tamið sér. Líklega var henni ætlað að vera nokkurskonar svanasöngur,
enda var hann á 67. aldursári þegar hér var komið sögu og því kominn á löggildan eftirlaunaaldur
23
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(reyndar væri hann þá á undan sinni samtíð, þar sem eftirlaunaaldurinn í Kanada var fyrst í ár
hækkaður upp í 67 ára aldur).25
Aðeins þremur árum síðar birtist þó önnur plata, Dear Heather, sem virtist nokkurskonar „coda“
við höfundarverkið og er tileinkuð þeim sem höfðu haft áhrif á hann. Í stað tíu nýrra laga fáum
við kvæði eftir Byron lávarð jafnt sem kanadíska skáldið Frank Scott, endurgerð á kanadísku
þjóðlagi, tónleikaútgáfu frá 1985 af gamla kántríslagaranum „Tennessee Waltz“, ljóð eftir hann
sjálfan sem sum höfðu áður birst á heimasíðunni Leonardcohenfiles.com, og jú, eitt og eitt nýtt
lag. Á lokalaginu „The Faith“ segir:

So many graves to fill
O love, aren’t you tired yet?
The sea so deep and blind
where still the sun must set
And time itself unwind
O love, aren’t you tired yet?26

Sólin er að setjast, og skáldið að setjast í helgan stein að því er virðist, enda nú orðinn sjötugur
að aldri. Ef til vill hefði sögu Leonard Cohen sem listamanns lokið hér, ef ekki hefði verið fyrir
umboðsmann hans. Þann 8. október 2004 birtist eftirfarandi frétt:
A lawsuit filed by the 71-year-old singer and poet in a Los Angeles court describes a tangled web
of deceit, allegation and legal chicanery. Cohen claims Kelley Lynch, his manager for 16 years,
stole more than $5m (£2.8m) from a fund set up for his retirement. There is only $150,000 left
in the fund and Cohen has mortgaged his house to pay his legal costs and is selling his assets. He
cannot touch the money in the fund because of the legal dispute.27

25

„Canada Raises Retirement Age to 67.“
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/canada/9175139/Canada-raises-retirement-age-to67.html
26
Leonard Cohen. „The Faith.“ Dear Heather.
27
„Cohen stays calm as $5m pension disappears.“ http://www.guardian.co.uk/world/2005/oct/08/usa.topstories3
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Viðtalið endar á eftirfarandi tilvitnun:

While admitting that the financial loss could "put a dent in your mood", Cohen says he is happy
again. "This has propelled us into incessant work." 28

Eftir útgáfu Dear Heather stakk umboðsmaður Cohen af með ævisparnaðinn og hann varð nú að
hefja störf á ný. Hann fór í tónleikaferð sem stóð frá 2008-10 og endurreisti ekki aðeins
fjárhaginn, heldur naut hann nú meiri vinsælda en nokkru sinni fyrr. Cohen var kominn aftur í
stuð og hóf að taka upp nýja plötu að tónleikaferð lokinni, enda hafði hann frumflutt nokkur ný
lög meðan á henni stóð.

Útkoman varð Old Ideas og hafði upptökuferlið allt ekki tekið nema 12 mánuði. Hér virðist hann
ekki lengur jafn leitandi og á 10 New Songs. Þess í stað er kominn írónísk fjarlægð bæði gagnvart
þeim sem leita og jafnframt þeirra spámanna sem leitað er til. Cohen sjálfur telst nú til
lærimeistaranna en kemur til dyranna eins og hann er klæddur, í gömlu jakkafötunum, og
viðurkennir að hann hefur engan heilagan sannleik fram að færa.

Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem Leonard Cohen fjallar um sjálfan sig í þriðju persónu. Lagið
„Because of“ af Dear Heather er nokkurs konar þakkaróður til kvennanna í lífi hans og má skoða
sem hliðstæðu við „Going Home.“

Because of a few songs
Wherein I spoke of their mystery,
Women have been
Exceptionally kind
to my old age.

They make a secret place
In their busy lives
And they take me there.29
28

Sama.
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Cohen segist sjálfur hafa mikið dálæti á þessum línum,30 þó að fyrir leikmanni virðist þær varla
með því besta sem hann hefur ort. Hér gerir sögumaður aftur lítið úr skáldagáfu sinni. Virðist
hún helst hafa verið nýtileg til þess að draga konur á tálar, en þó hefur hann heldur ekkert um
þær að segja, aðeins að þær eru ráðgáta.
Lagið „Because of“ endar á kvennakór, sem endurtekur orðin „Look at me Leonard, one last
time“ aftur og aftur. Hér virðist sem konurnar í lífi Cohen séu að kveðja hann, en svo undarlega
vill til að Leonard sjálfur syngur með. Það er nánast eins og hann syngi til sjálfs sín. Það sama
má svo segja um texta „Going Home.“
He wants to write a love song
An anthem of forgiving
A manual for living with defeat
A cry above the suffering
A sacrifice recovering
But that isn’t what I need him
to complete

I want to make him certain
That he doesn’t have a burden
That he doesn’t need a vision
That he only has permission
To do my instant bidding
Which is to say what I have told him
To repeat31

Í „Because of“ er eins og höfundurinn leggi sig undir dóm Leonard Cohen, eins og hann vonist
til að Leonard þessi verði ánægður með það sem hann sér. Í „Going Home“ er þessu öfugt farið,
mælandi lítur á Leonard og virðist ekkert alltof ánægður með það sem fyrir augu ber. Þegar
29

Leonard Cohen. „Because of.“ Dear Heather.
Sjá t.d. heimildarmyndina I‘m Your Man.
31
Leonard Cohen. „Going Home.“ Old Ideas.
30
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Cohen kom út úr klaustrinu gat hann enn sagt með nokkurri vissu: „I am what I am.“ Nú er
jafnvel þetta horfið honum.
En hver er þessi „Leonard Cohen“ þá þegar upp er staðið? Hvers vegna gliðnar hann í sundur og
aðgreinist í þann sem lagið semur og þann sem samið er um? Hvers vegna sækist höfundur eftir
viðurkenningu nafna síns? Hversvegna finnst honum sem sá sem ort er um hafi brugðist sér.
Hvers vegna finnst honum ekki bara nóg að vera hann sjálfur?

3. Upphafið
Fyrsta skáldsaga Leonard Cohen, The Favourite Game frá 1963, hefst á eftirfarandi klausu:

Breavman knows a girl named Shell whose ears were pierced so she could wear the long filigree
earrings. The punctures festered and now she has a tiny scar in each earlobe. He discovered
them behind her hair.
A bullet broke into the flesh of his father‘s arm as he rose out of the trench. It comforts
a man with coronary thrombosis to bear a wound taken in combat.
On the right temple Breavman has a scar which Krantz bestowed with a shovel. Trouble
over a snowman. Krantz wanted to use clinkers as eyes. Breavman was and still is against the
use of foreign materials in the decoration of snowmen. No woolen mufflers, hats, spectacles. In
the same vein he does not approve of inserting carrots in the mouths of carved pumpkins or
pinning on cucumber ears.
His mother regarded her whole body as a scar grown over some earlier perfection which
she sought in mirrors and windows and hub-caps.
Children show scars like medals. Lovers use them as secrets to reveal. A scar is what
happens when the word is made flesh.
It is easy to display a wound, the proud scars of combat. It is hard to show a pimple.32

Rétt eins og upphafslögin myndu síðar setja tóninn fyrir plötur hans má segja að fyrsta blaðsíðan
setji hér einnig stemmninguna, og jafnvel ekki aðeins fyrir skáldsöguna, heldur fyrir allt
höfundarverkið.

32

Leonard Cohen. The Favourite Game, bls. 3.
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Fjórar persónur eru kynntar til sögunnar: kærastan, faðirinn, söguhetjan sjálf og loks móðirin. Öll
bera þau ör. Öll tengjast sögumanninum náið, kærasta, móðir, faðir og besti vinur, en það eru
líka örin sem tengja þau saman.

Örin hafa myndast af mismunandi ástæðum. Ör stúlkunnar er tilkominn vegna sóknar hennar í
fegurð. Ör föðurins eru tilkominn vegna stríðsins. Stríðsörin eru á einhvern hátt heiðvirðari, þau
má bera með stolti. Stúlkan hylur ör sín bak við hárið, en faðirinn telur sín klæða sig betur en
blóðtappamyndunin sem hann annars þjáist af. Faðirinn ber ekki einungis ör úr stríðinu, heldur
hefur hann einnig skilið eftir ör á syninum með öðrum hætti, og hér verður sagan æði
sjálfsævisöguleg.

Cohen hefur ekki skráð æviminningar sínar sjálfur, en bókin Various Positions eftir Ira B. Nadel,
prófessor í ensku við Háskólann í Bresku-Kólumbíu, er líklega það næsta sem við komumst slíku
verki. Viðfangsefnið sjálft kom að gerð hennar og lagði til áður óbirt efni, og verður hér talsvert
stuðst við norska útgáfu hennar: Leonard Cohen: En Tolereret Biografi. Titilinn vísar til þess að
þó bókin sé ekki opinber ævisaga er hún samþykkt, eða að minnsta kosti umborin, af
viðfangsefninu sjálfu.

Í fyrsta kafla bókar Nadel er því lýst hvernig Leonard Cohen hóf feril sinn sem rithöfundur. Það
gerðist í janúar 1944, á greftrunardegi föður hans. Leonard litli tók eina af slaufunum úr fataskáp
föður síns, saumaði boðskap inn í hana, og gróf hana í garðinum. Hann segist hafa leitað
slaufunnar síðan og reynt að grafa hana upp, en að hún hafi aldrei fundist. „Kannski er þetta það
sem ég hef ávallt gert, að leita eftir einhverju sem hefur verið skrifað,“33 segir hann í ævisögunni.

Sama atviki er lýst í The Favourite Game. Sögupersónan Lawrence Breavman er nokkurskonar
staðgengill Leonard Cohen í bókinni, og er andláti föður hans lýst þannig:

33

Ira Nadel. Leonard Cohen: En Tolerert Biografi, bls. 14.
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He can rest. Breavman has inherited all his concerns. The day after the funeral Breavman split
open one of his father‘s formal bow ties and sewed in a message. He buried it in the garden,
under the snow beside the fence where in summer the neighbor‘s lilies-of-the-valley infiltrate.34

Ira B. Nadel segir að andlát föðurins hafi jafnframt verið upphafið að leit Cohen að lærimeistara,
leit sem standi fram á daginn í dag.35 Brotthvarf hans má því líkja við ör sem hefur verið skilið
eftir á sálinni og sem hann stöðugt leitast við að lækna.

4. Hermaður og svikari
Nathan Cohen, faðir Leonards, var sonarsonur innflytjanda frá Litháen sem flutti til Kanada árið
1869. Faðirinn stjórnaði the Freedman Company ásamt bróðir sínum Horace, en fyrirtækið var
um tíma stærsti framleiðandi herrafatnaðar í Kanada. Faðirinn naut þannig vissrar velgengni, en
stóð í skugga yngri bróður síns sem fór með völd innan fyrirtækisins. Ástæða þess að yngri
bróðirinn tók yfir var sú að Nathan hafði særst illa í fyrri heimsstyrjöld og náði sér aldrei
fyllilega af sárum sínum. Þessi tilfinning um að standa öðrum fjölskyldumeðlimum að baki hefur
vafalaust sett mark sitt á Cohen. Í uppkasti að fyrstu skáldsögu sinni talar Cohen um að þegar
kom að heiðri og virðingu hafi föðurbræður sögumanns ávallt gengið framar föðurnum.36

Faðir Cohen erfði stöðu sína eftir föður sinn sem hafði stofnað fyrirtækið, og ef til vill má hugsa
sér að ef Nathan hefði ekki látist fyrir aldur fram og Leonard hefði ekki skrifað skilaboðin í
slaufuna þennan janúar eftirmiðdag hefði hann sjálfur tekið við stöðu föðurins þegar fram liðu
stundir. Cohen hefur alla tíð haft dálæti á fínum fötum, og þegar hann síðar talar um „a lazy
bastard living in a suit“ á hann mögulega við föt framleidd af ættarfyrirtækinu.

Nathan var lærður verkfræðingur, en ef Leonard litli lét sig dreyma um að feta í fótspor föður
síns fyrstu árin var það hvorki sem verkfræðingur né sem sölumaður herrafata. Það sem helst
heillaði hann við föðurinn var ferill Nathans í hernum.

34

Leonard Cohen. The Favourite Game, bls. 22.
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36
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Eitt af því sem Nathan lét eftir sig var skammbyssa frá hermennskuárunum, og reifst Leonard
heiftarlega við móður sína um réttinn til að eiga byssuna. Á meðan hann lifði hafði faðirinn talað
um að senda soninn í herskóla, og tók sonurinn þeirri hugmynd vel.37 Nathan stýrði heimilishaldi
sínu með harðri hendi, og ekki er ólíklegt að ef leiðsagnar hans hefði notið við hefði Leonard
orðið hermaður.
Ljóst er að seinna meir hreifst Cohen mjög af hermennsku, skírði hljómsveit sína „The Army“ og
hélt af stað til að skemmta ísraelskum hermönnum í Yom Kippur stríðinu árið 1973. Ári síðar
kom lagið „Field Commander Cohen“ út, sem seinna var notað sem titill á hljómleikaplötu. Var
Leonard Cohen þá loksins orðinn sá herforingi sem faðir hans vildi að hann yrði? Texti lagsins
hljóðar svo:

Field Commander Cohen, he was our most important spy:
wounded in the line of duty;
parachuting acid into diplomatic cocktail parties;
urging Fidel Castro to abandon fields and castles;
leave it all, and like a man,
came back to nothing special
such as waiting rooms and ticket lines,
silver bullet suicides,
and messianic ocean tides,
and racial roller-coaster rides,
and other forms of boredom advertised as poetry.38

Cohen yrkir hér um sjálfan sig í þriðju persónu, en eins og við höfum séð er það tækni sem hann
á það til að notast við þegar þannig ber undir. Lagið er að hluta til sjálfsævisögulegt, Leonard
sjálfur var á Kúbu rétt eftir að Kastró tók það völd, þó ekki sem njósnari eftir því sem best er
vitað (vissulega gerði leyniþjónusta Bandaríkjanna sitt til að reyna að ráða Kastró af dögum, en
ekki er þó vitað til þess að þeir hafi ráðið kanadísk söngvaskáld til starfans).

37
38

Nadel, bls. 25.
Leonard Cohen. „Field Commander Cohen.“ New Skin for the Old Ceremony.
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Hermaðurinn í laginu lætur af skyldustörfum og snýr aftur til daglegs lífs og almennra leiðinda.
Cohen sjálfur fór aldrei í herinn heldur tileinkaði líf sitt ljóðagerðinni, en viðfangsefni hennar
telur hann vera „nothing special.“ Getur verið að hann sjái hér eftir ákvörðun sinni? Í næsta
erindi lagsins segir:
I know you need your sleep now.
I know your life's been hard,
But many men are falling,
where you promised to stand guard.

Aðrir falla vegna þess að hetjan hefur yfirgefið það svæði sem átti að vernda. Lagið var samið í
kringum herför Cohens til Ísrael, og ef til vill finnst honum sem hans eigið framlag sé fremur
aumt miðað við framlag hermannanna. Í nýlegu viðtali í The Guardian segir hann:

Well, you know, we're talking in a world where guys go down into the mines, chewing coca and
spending all day in backbreaking labour. We're in a world where there's famine and hunger and
people are dodging bullets and having their nails pulled out in dungeons so it's very hard for me
to place any high value on the work that I do to write a song. Yeah, I work hard but compared to
what?39

Hugmyndin um að svíkja málstað er eitthvað sem hann snýr aftur til í laginu „The Traitor“ frá
1979:
The judges said you missed it by a fraction
rise up and brace your troops for the attack
Ah the dreamers ride against the men of action
Oh see the men of action falling back
But I lingered on her thighs a fatal moment
I kissed her lips as though I thirsted still
My falsity had stung me like a hornet
The poison sank and it paralyzed my will

39

„All I've got to put in a song is my own experience.“ Viðtal við Dorian Lynskey.
http://www.guardian.co.uk/music/2012/jan/19/leonard-cohen

21

I could not move to warn all the younger soldiers
that they had been deserted from above
So on battlefields from here to Barcelona
I'm listed with the enemies of love
So daily I renew my idle duty
I touch her here and there -- I know my place
I kiss her open mouth and I praise her beauty
and people call me traitor to my face40

Hér virðist Cohen ganga með draumóramönnum í lið gegn aðgerðarsinnum, stendur með
skáldum frekar en hermönnum. En jafnvel þann málstað virðist hann svíkja og velur að sækja
skjól í faðmi konu á meðan stríðið geisar fyrir utan. Cohen tekur ástina fram yfir stríðið, en
virðist þó ekki með öllu sáttur við þá ákvörðun. Hefði hann átt að verða eitthvað annað?
„Field Commander Cohen“ er því kannski eitt mögulegt hliðarsjálf, það sem hann hefði getað
orðið ef hann hefði valið öðruvísi, en ekki er þó víst að honum hefði hugnast sá kostur heldur.
Þegar hermennskunni lýkur tekur daglegt líf aftur við. Þetta virðist síendurtekið stef hjá Cohen,
efasemdir um þær ákvarðanir sem hann hefur tekið og tilraunir til að sættast við þær.
Ef til vill er þetta eiginleiki sem hann erfði frá föður sínum, því á meðan Nathan hóstaði upp
blóði bölvaði hann því að hafa ekki orðið forvígismaður sýnagógunnar, og eitt það síðasta sem
hann sagði við móður Leonards var: „Þú hefðir átt að giftast sendiherra.“41 Eftirsjáin setur mark
sitt á allt, allt hefði þetta getað farið öðruvísi, og sú tilhugsun lætur hvorki föðurinn né soninn í
friði.

5. Viktoríanskur séntilmaður
Leonard Cohen fæddist þann 21. september árið 1934 inn í efri miðstéttarfjölskyldu af
gyðingaættum í kanadísku borginni Montreal. Borgin er á eyju sem einnig heitir Montreal, en
bæði eru þau nefnd eftir fjallinu Mont Royal sem rís upp rétt vestan við miðbæinn. Þó að borgin
virðist langt frá úthafi á kortinu er hún mikil hafnarborg, og keppti um stund við New York um
að vera mesta hafnarborg Norður-Ameríku. Árnar St. Lawrence, Ottawa og des Praries flæða um
hana á alla vegu og þar má sjá skipin sigla inn og út.
40
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En Montreal er einnig eyja í annarri merkingu. Hún er stærsta borg Quebec héraðs, sem er
frönskumælandi eyja í menningarlegum skilningi, á útjaðri hins mikla enskumælandi úthafs
Kanada og Norður-Ameríku allrar.

Ekki nóg með að Cohen hafi alist upp á þessu franska eylandi, heldur bjó hann á enskumælandi
eyju innan þess, hverfisins Westmount sem nær upp í fjallshlíð Mont Royal. Westmount telst
vera eigið bæjarfélag, aðskilið frá Montrealborg, og er að mestu leyti byggt efnafólki sem hefur
ensku að móðurmáli. Samskipti hins frönskumælandi meirihluta og enskumælandi minnihluta
Montreal voru stundum stirð. Í The Favourite Game lýsir höfundur því svo þegar Breavman og
félagi hans reyna að tala við stelpur á balli í frönskumælandi hlutanum, og heimamenn gefa sig á
tal við þá:
“You like the girls, eh?” he said, the swaggerer of the party. His smile was triumphant rather
than friendly.
“Sure we like them. Anything wrong with that?”
“Where you live, you?”
Breavman and Krantz knew what they wanted to hear. Westmount is a collection of large stone
houses and lush trees arranged on the top of the mountain especially to humiliate the
underprivileged.
“Westmount,” they said with one voice.
“You have not the girls at Westmount, you?”
They had no chance to answer him. In the very last second before they fell backward over the
kneeling accomplices stationed behind them they detected a signaling of eyes.42

Eins og gefur að skilja brjótast slagsmál út í framhaldi af því að sögupersónur viðurkenna hvaðan
þær séu. Í Montreal var Cohen stundum litinn hornauga fyrir að koma frá Westmount, en þá er
ekki öll sagan sögð. Jafnvel innan hins enskumælandi forréttindahóps tilheyrði hann
minnihlutahóp sem var ekki endilega samþykktur af öllum, samfélagi gyðinga. Þegar Breavman
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gengur í gegnum hverfi sitt eina nóttina lýsir hann því á eftirfarandi hátt, og virðist hér ekki
lengur vera að tala um heimahaga sína, heldur eitthvað sem er honum fjarlægt:

Just beyond the green rose lay the large stone houses of Westmount Avenue. In them the
baseball players were growing their bodies with sleep, resting their voices...The young men of
43

his age, Christian and blond, dreaming of Jewish sex and bank careers.

Hver var þá arfleifð Cohen, var hann Kanadamaður, Québécoise, Westmountmaður eða
gyðingur? Í The Favourite Game er ættinni lýst þannig af föðurnum: „We are Victorian
gentlemen of Hebraic persuasion.“44 Þó að faðirinn viðurkenni gyðingdóminn virðist hann leggja
meiri áherslu á það að þeir séu enskumælandi, og ekki aðeins breskir, heldur viktoríanskir.
Faðirinn heldur þannig í gamlar hefðir heimsveldisins, þar sem Viktoría drottning dó jú og
tímabilinu sem er kennt við hana lauk árið 1901, rúmum þrem áratugum áður en að Leonard
fæddist og fjórum áður en faðir hans dó. Cohen snéri aftur til þessarar myndar ári síðar í ljóðinu
„Queen Victoria and Me,“ síðar endurgert sem lag og nefndist þá aðeins „Queen Victoria.“

Queen Victoria,
My father and all his tobacco loved you,
I love you too in all your forms,
the slim unlovely virgin floating among German beards,
the mean governess of the huge pink maps,
the solitary mourner of a prince.45

Faðir Cohen virðist gangast upp í sínu sjálfskipaða hlutverki sem viktoríanskur herramaður.
Hann er vel klæddur og hjálpar öðrum að vera það einnig. Jafnframt fer hann og berst í stríðinu,
og miðað við lýsinguna hér að ofan hefur hann ekki gert það vegna ástar á Quebec eða Kanada,
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heldur fyrst og fremst fyrir hönd heimsveldisins, hinna stóru bleiku korta, en lengi hefur verið
hefð fyrir því að lita Bretaveldi bleikt á kortum.46

Faðir Cohen sækir þannig í mikla hefð, en hefð sem er ekki í raun hans eigin. Hann er ekki
engilsaxneskur og tilheyrir ekki ensku biskupakirkjunni, heldur er hann af austur-evrópskum
gyðingaættum. Að sama skapi er hann dæmigerður Montrealbúi miðað við lýsingu Cohen, sem
sækir í fortíð sem átti sér stað annarsstaðar. Jafnvel jakkaföt hans eru til marks um hina ensku
arfleifð, eða eins og segir í The Favourite Game:

His father wears an English suit and all the English reticence that can be woven into cloth. A
wine tie with a tiny hard knot sprouts like a gargoyle. In his lapel a Canadian Legion pin, duller
than jewelry. The double-chinned face glows with Victorian reason and decency, though the
Hazel eyes are a little too soft and staring, the mouth too full, Semitic, hurt.47

Í þessari útlitslýsingu koma allar hinar mismunandi arfleiðir í ljós. Jakkafötin bera vott um hina
ensku arfleifð og undirhakan um Viktoríutímann, heiðursmerkið um Kanada og jafnvel má sjá
franska ufsagrýlu eins og þær sem prýða Notre Dame í bindishnútnum. Þó ber munnsvipurinn
merki um hinn gyðinglega uppruna sem annars er reynt að fela.

6. Hin kanadíska þögn
Í raun er faðir hans því að mörgu leyti dæmigerður kanadískur herramaður á fyrri hluta 20. aldar.
Bókmenntafræðingurinn og rithöfundurinn Robert Kroetsch segir frá því hvernig hann
uppgötvaði kanadíska sögu þegar hann var að skoða vatn í heimasveitinni, og er lýsingin hér á
eftir fengin úr riti sænska fræðimannsins Gunilla Florby:

Asking about the hollow where he had been playing, little Robert learned that it was a buffalo
wallow, a discovery that prompted further questions which remain unanswered: What buffalo?
When? From where? Not even the smartest boy in the region knew about buffalo wallows, and
yet he could „recite the names and dates of kings and prime ministers from whomever was
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thought to be first to the latest.“ And it was not only that he did not know, he was proud of not
knowing. After all, he was educated. A Canadian education, then, enables you to list British kings
but leaves you with a gap, a hollow, as far as the Canadian past is concerned.48

Lítið virðist hafa breyst, því nýleg kennslubók í kanadískri sögu hefst á orðunum: „Canadians
believe that their history is short, boring, and irrelevant. They are wrong on all counts.“49

Robert Kroetsch fæddist í Heisler, Alberta, nánast á hinum enda þessa lands sem spannar hálfa
heimsálfu. Hann er sjö árum eldri en Cohen, fæddur 1927, og þó að margt skilji þá að má
jafnframt finna margt sameiginlegt. Það getur verið gagnlegt að hafa slíkan mann til
samanburðar við Cohen og ég mun af og til víkja að Kroetsch í því skyni að varpa frekara ljósi á
umfjöllunarefnið. Þegar Cohen hóf ferðalög sín eftir að hafa útskrifast með BA-próf fór hann í
fyrstu umferð til háborga hins enskumælandi heims, New York og London, en Kroetsch hélt
norður á bóginn, í leit að því sem hann kallaði „hið nauðsynlega Kanada.“50 Eigi að síður endaði
hann í Montreal og hóf MA-nám við McGill árið 1954, einmitt á sama tíma og Cohen var þar við
sitt BA-nám.

Báðir áttu síðar eftir að hafa áhrif á kanadískar bókmenntir, en á 6. áratugnum áttu þær enn erfitt
með að finna sína eigin rödd. Annar kanadískur höfundur, Margaret Laurence, lýsti tímabilinu
síðar þannig:

My people‘s standards of correctness and validity and excellence were still at that time largely
derived from external and imposed values; our view of ourselves was still struggling against two
other cultures‘ definitions of us.51

Kroetsch átti eftir að gefa út sín fyrstu verk á 7. áratugnum, en Leonard Cohen varð fyrri til þótt
yngri væri. Í McGill fann hann nýja lærimeistara sem að einhverju leyti gengu honum í
föðurstað, skáldin og kennarana Louis Dudek, FR Scott og Irving Layton svo einhverjir séu
48

Gunilla Florby. The Margin Speaks, bls. 21.
Desmond Morton. A Short History of Canada, bls. vii.
50
Florby, bls. 33.
51
Florby, bls. 16.
49

26

nefndir. Þeir tóku vel á móti honum, og þegar þeir ákváðu að hefja útgáfu ritraðar ljóðabóka
ungskálda buðu þeir honum að eiga fyrsta bindið. Árið 1956, ári eftir að hann útskrifaðist, kom
ljóðabókin Let Us Compare Mythologies út, og var bókin tileinkuð föður hans.

Þó föðurinn sé ekki nefndur með beinum hætti í bókinni, ólíkt því sem síðar gerist í The
Favourite Game og ljóðinu „Queen Victoria and Me,“ má þó segja að hann hafi komið að gerð
hennar með óbeinum hætti. Nathan Cohen var ekkert sérstaklega vel lesinn, en hann bar þó
virðingu fyrir bókum og gaf syni sínum að gjöf ljóðabækur sem voru bundnar inn í skinn. Voru
þetta bækur með hinum stóru skáldum enskrar tungu sem ættuð voru frá Bretlandseyjum.52 Í The
Favourite Game er bókahillunum lýst þannig:

He stared for a long while at his bookshelf, watching the sun move from the leather Chaucer to
the leather Wordsworth. Good sun, in harmony with history. Comforting thought for the early
morning. Except that it was the middle of the afternoon.53

Arfleifðin byggist enn á enskum fyrirmyndum, eins og má búast við af landi sem nýverið hefur
öðlast sjálfstæði sitt. Nema hvað að Kanada hafði á 7. áratugnum verið til sem sjálfsstjórnarríki í
hartnær öld. Það var ekki lengur morgun, og tími til kominn að finna sína eigin rödd.

Hin norska Marianne Ihlen (þá Jensen) kynntist Cohen nokkrum árum eftir útkomu fyrstu
bókarinnar, og lýsir hún Cohen þannig:

Leonard hafði fundið köllun sína þegar hann var afar ungur. Hann vildi verða rithöfundur, ekki til
þess að njóta aðdáunar samtímans, heldur skrifaði hann fyrir hina stóru rithöfunda sögunnar.
Hann skrifaði fyrir William Butler Yeats, ekki Shakespeare sem hann hafði aldrei kunnað að
meta, en fyrir önnur löngu látin skáld sem hann vildi líkjast. Leonard Cohen hafði hlotið
gamaldags uppeldi. Hann tók ofan þegar kona gekk inn í herbergið. Hann drakk lítið og var
agaður í vinnu sinni.54
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Þó Cohen hafi lítt kunnað að meta Shakespeare virðist hann hér viktoríanskur séntilmaður fram í
fingurgóma. Hann hafði flúið Kanada, en átti enn eftir að uppgötva heimalandið.

Umfjöllunarefnið í Let Us Compare Mythologies eru hinar ýmsu goðsagnir trúarbragðanna. Fyrst
og fremst notast hann við goðsagnir þær sem hann þekkir best, goðsagnir kristinna manna og
gyðinga, en grískar hetjur rata inn í kvæðin og jafnvel norræn goðafræði kemur fyrir í ljóðinu
„The Fly“55 í líki hinnar sofandi Freyju.

Þrátt fyrir umfjöllunarefnið er það fyrst og fremst andi hinna miklu skálda Bretlandseyja sem
svífur yfir vötnum. Bókmenntafræðingurinn Diana Brydon hefur fjallað um hin miklu áhrif
Wordsworth á kanadískar bókmenntir og kallar hún þær jafnvel „Wordsworth‘s Daffodils,“ fræin
sem Wordsworth hefur sáð.56 Þegar hefur verið minnst á dálæti Cohen á Yeats, en annarra er
getið í bókinni sjálfri og vísar hann á mjög meðvitaðan hátt í enska ljóðagerð: „My lady was a
tall, slender love/ Like one of Tennyson‘s girls, segir í ljóði sem nefnist „Ballad.“57

Bókmenntafræðingurinn Linda Hutcheon telur sig finna enduróm eða leik að verkum James
Frazer og John Keats, og jafnframt Bandaríkjamönnunum William Faulkner og T.S. Eliot, en sá
síðastnefndi sótti um og varð breskur þegn.58 Rithöfundurinn Michael Ondaatje telur sig einnig
finna áhrif beat skálda í Let Us Compare Mythologies, en bókin kom út sama ár og Howl eftir
Allen Ginsberg. Bendir hann á hve fyrsta persónan, eða „I“ er mikið notað, og einnig að
ljóðskáldinu þyki eigin hugarheimur áhugaverðari en umheimurinn.59 Aðrir sjá í þessu sama
áhrif síðrómantíkur.60
Bókinni var ágætlega tekið og seldist upp, en upplagið var lítið.61 Hvað sem öðru líður voru
kvæðin ágætlega ort, og ljóst var að Cohen hafði lært mikið af þeim ljóðabókum sem faðir hans
hafði gefið honum jafnt sem í námi sínu í enskum bókmenntum í McGill. Þó Montreal komi fyrir
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í ljóðinu „Saint Catherine Street“ er umfjöllunarefnið sótt lengra að, til trúarbragða gamla
heimsins. Þemun voru að miklu leyti sótt til gyðingdóms hans, þó hann virðist á köflum
gagnrýnin á hann, en formið til ensku skáldanna. Cohen hafði kvatt sér hljóðs, en hann átti enn
eftir að finna það form sem best hentaði, og fimm ár liðu þar til heyrðist frá honum á ný.

7. Prestur eða spámaður
Árið 1961 kom bókin The Spice-Box of Earth út, sem nefnd er eftir trúaráhaldi gyðinga. Bókin
var tileinkuð afa Cohen, Solomon. Áhugann á lestri bóka erfði Cohen hvorki frá föður sínum né
móðir, heldur frá móðurafa sínum, rabbínanum Solomon Klein. Hafi faðirinn kennt Leonard að
verða viktoríanskur séntilmaður, þá var það afinn sem kenndi honum hvað það merkti að vera
með hebreska heimssýn. Móðurafinn var ættaður frá Litháen eins og föðurættin. Hann hafði flúið
rússneska keisaradæmið á sínum tíma og flutt til London, þaðan sem hann hélt ferðum sínum
áfram og sest loks að í Kanada. Þar gaf hann út skýringarefni við helgirit gyðinga, orðabækur og
átti jafnframt þátt í að stofna The Forward í Bandaríkjunum, sem varð eitt helsta tímarit á
jiddísku þar í landi.

Leonard sat löngum stundum með Solomon þegar hann kom í heimsókn og afinn kynnti hann
fyrir ritningunni. Sérstaklega hafði bók Jesaja spámanns mikil áhrif á Leonard og einkunnarorð
Jesaja; „Frelsaðu þig frá tálsýnum, hafnaðu kúgun og berstu gegn svindlurum,“ urðu einnig
einkunnarorð Cohen.62 Löngu síðar, í viðtali frá 1988 segir hann:

„It's true that certain suffering is educational. It's true that experience is important. That artists
have an unstable psychic nature and sometimes it's valuable. All these things that you've heard
about writing, about the artist, are true. But a lot of people spend most of their life in acute
pain. And it breaks some people. I was no stranger to depression and many distressed kinds of
states, but at a certain point it really wasn't funny. And at that point you have to start being
what the Christians call "born again." You've got to recreate your personality so that you can live
a life appropriate to your station and predicament. And having illusions makes it very difficult to
create an appropriate self.“63
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Leonard Cohen varð að búa til nokkurskonar hliðarsjálf, persónu sem var betur til þess fallin að
takast á við heiminn en hann sjálfur var. Hann þurfti að fæðast á ný, en fæðingin var erfið.

Eftir andlát föðurins var Solomon Klein sá fyrsti af mörgum lærimeisturum Cohen sem gengu
honum í föðurstað. Eftir föðurinn erfði hann byssu, en eftir afann erfði hann „tefillin,“64 litla
svarta kassa sem menn hengja á sig í helgiathöfnum gyðinga og innihalda búta úr ritningunni.65

Uppeldi afans snérist þó ekki fyrst og fremst um trú, heldur frekar um siði og venjur og ekki síst
lestur á ritningunni. Gyðingdómurinn kemur víða fyrir í textum Cohen, en sjaldnast á trúarlegan
hátt. Í viðtali frá 1988 er fjallað um þetta:

Except in his first novel, Cohen's Jewishness doesn't seem paramount in his work.
"I didn't experience anti-Semitism as a child; maybe once or twice in some subtle way that was
around. I grew up in a more or less Christian ambiance where there was a kind of gentlemanly
respect, and we were treated more or less the same."66

Varðandi kristnina segir hann hinsvegar:

“I grew up in a Catholic city, and all through Quebec the church is very strong. And I had an IrishCatholic nanny; because my father was sick and my mother was usually at the hospital taking
care of him, I was brought up part Catholic in a certain way. The figure of Christ touched me very
early in my life. My radical Catholic friends were very angry at me for this Christological
infatuation. Because they had really been oppressed by the church. To me it was romance. And
there were many geo-religious ideas I could speculate on. For one thing, I could see Christianity
as the great missionary arm of Judaism. So I felt a certain patronizing interest in this version of
the thing. I didn't have to believe it.”67
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8. Gyðingur og kaþólikki
Cohen kynntist siðum gyðinga í gegnum afa sinn, en hann fékk einnig kaþólskt uppeldi í gegnum
barnfóstru sína, hina írsk-kaþólsku Ann, og segir hann sjálfur að hann hafi orðið „hálf-kaþólskur,
á minn eigin hátt.“68 Þessi átök, eða stundum bræðingur gyðingdóms og kristni litar alla fyrstu
bókina. Hún hefst á ljóðinu „Elegy“:
Do not look for him
In brittle mountain streams:
They are too cold for any god;
And do not examine the angry rivers
For shreds of his soft body
Or turn the shore stones for his blood;
But in the warm salt ocean
He is descending through cliffs
Of slow green water
And the hovering coloured fish
Kiss his snow-bruised body
And build their secret nests
In his fluttering winding-sheet.69

Þessi mynd af Jesú í sjónum átti eftir að birtast síðar í einu af hans helstu verkum. Í ljóðinu „For
Wilf and His House“ segir hann:

When young the Christians told me
how we pinned Jesus
like a lovely butterfly against the wood,
and I wept beside paintings of Calvary
at velvet wounds
and delicate twisted feet.
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Síðar í ljóðinu hafnar hann þó sektinni:

I have learned my elaborate lie
of soaring crosses and poisoned thorns
and how my fathers nailed him
like a bat against a barn70

Cohen virðist á margan hátt heillaðri af spámanninum Jesú heldur en af prestum Gamla
testamentisins, þó hann eigi bágt með að trúa á hann. Eins og í fyrri bókinni verður Cohen tíðrætt
bæði um trúarbrögð og kynlíf í þeirri næstu, en hér fer það síðarnefnda að sækja á og verður
hann hreint og beint klámfenginn á köflum, þó á ljóðrænan hátt sé, eins og í ljóðinu
„Celebration“:

When you kneel below me
and in both your hands
hold my manhood like a sceptre,

When you wrap your tongue
about the amber jewel
and urge my blessing.71

Annað þema sem hann átti eftir að snúa aftur til eru örin, og í „As the Mist Leaves No Scar“
fjallar hann um ör, eða skort á þeim:

As the mist leaves no scar
On the dark green hill,
So my body leaves no scar
On you, or ever will.72
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Cohen er farinn að verða mótaðri sem skáld. Í fyrstu bókinni fylgir hann forminu og notast oftast
við rím, en hér hefur hann að rífa sig frá því. Hutcheon segir:

As he moved away from the biblical rhetoric of Let Us Compare Mythologies, Cohen was seen to
be experimenting with the ornate concreteness of diction, on the one hand, and a terse, spare
73

abstraction, on the other.

Honum verður sem fyrr tíðrætt um störf skáldsins, en virðist jafnvel farinn að leiðast hefðbundið
skáldamál. Í „The Flowers That I Left in the Ground“ segir:
It is not malice that draws me away,
draws me to renunciation, betrayal:
it is weariness, I go for weariness of thee,
Gold, ivory, flesh, love, God, blood, moon—
I have become the expert of the catalogue.74

Hutcheon segir um þetta kvæði:

Given Cohen’s Jewish heritage, the use and even the inversion of biblical intertexts are perhaps
not surprising. But the Bible is not by any means the only major source of intertextual reference
for the reader of Cohen’s work. All of the literary and linguistic clichés of romantic love, for
instance, are also self-consciously and ironically utilized...The poem from which these selfconscious lines come is in fact a good example of Cohen‘s ability to force the reader to perceive
75

that he is inverting a clichéd norm.

Hutcheon bendir jafnframt á að ein línan sé útúrsnúningur á ljóði eftir John Donne. Ef Cohen er
með einhverju móti að kveðja hina miklu enskumælandi ljóðahefð sem hann erfði frá föður
sínum, er hann að sama skapi einnig að kveðja hefð afa síns. Kemur þetta berlega í ljós í ljóði
sem ber titilinn „The Priest Says Goodbye.“
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You are beautiful. I will sing beside
rivers where longing Hebrews cried.
As separate exiles we can learn
how desert trees ignite and branches burn.

At certain crossroads we will win
the harvest of our discipline.
Swollen flesh, minds fed on wilderness –
O what a blaze of love our bodies press!76

Sögumaður virðist hér þurfa að gera upp á milli prestakallsins og ástarinnar, og ekki í síðasta
sinn. Forfeður hans hafa þurft að þjást, en sjálfur er hann fyrst og fremst gagntekinn af fegurðinni
sem hann ákveður þó að skilja við, en mun þó hitta hana á krossgötunum við og við.
Bókin endar á löngu prósaljóði, sem nefnist „Lines From My Grandfather‘s Journal“ og er
skrifað nánast í skáldsögustíl. Cohen átti eftir að snúa aftur til ensku skáldanna, til Biblíunnar og
til ljóðagerðar, en það var kannski ekki að undra að hans næsta verk yrði skáldsaga. En fyrst
þurfti hann að skoða heiminn.

9. Leonard Cohen á faraldsfæti
The Spice-Box of Earth hefst á eftirfarandi inngangi:
I shouldn't be in Canada at all. Winter is all wrong for me. I belong beside the
Mediterranean. My ancestors made a terrible mistake. But I have to keep coming
back to Montreal to renew my neurotic affiliations.77
Eftir útgáfu fyrstu ljóðabókarinnar og útskrift sína frá McGill hóf Cohen nám í Columbia háskóla
í New York, en hætti eftir rúmt ár og snéri aftur til Montreal. Árið 1959 flutti hann til London, og
það var þaðan sem hann loks fór til Miðjarðarhafsins. New York átti eftir að hafa áhrif á hann
síðar meir, en honum leiddist í hinni gömlu höfuðborg heimsveldisins og fannst hún heldur
grámygluleg. Í bók sinni um Marianne lýsir Kari Hestahamar ákvörðun hans svo:
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Leonard Cohen hafði lengi fylgst með Marianne áður en hann gaf sig á tal við hana. Sjálfur hafði
hann komið til Hydru fyrir tilviljun. Hann hafði fengið styrk frá kanadíska ríkinu eftir að fyrsta
ljóðabók hans, Let Us Compare Mythologies, kom út. Með hann að vopni flutti Leonard til
London til að skrifa sína fyrstu skáldsögu, en fannst sem aldrei hætti að rigna þar í borg.
Vissulega hafði hann sjálfur alist upp í Montreal þar sem var kalt á veturna, en fólk þar vissi þó
hvernig ætti að kynda hús.
Í Bretlandi voru dagarnir gráir og það var kalt innan sem utandyra. Einn daginn fór hann inn í
Bank of Greece þar sem sólbrúnn maður sat og brosti. „Hvernig fékkstu þetta yfirbragð,“ spurði
Leonard afgreiðslumanninn og bætti við „Allir aðrir hér í landi eru fölir og sorgmæddir.“
Maðurinn bak við skrifborðið sagðist vera nýkominn frá Grikklandi, þar sem var sumar alla daga.
Daginn eftir sat Leonard Cohen í flugvél á leið til Aþenu. Þaðan fór hann til Hydru þar sem hann
skrifaði til móður sinnar: „Mér finnst loksins eins og ég sé kominn heim.“78

Áhugi Cohen á Miðjarðarhafslöndunum hafði kviknað tíu árum áður. Skáldið „Leonard Cohen“
hafði fyrst látið á sér kræla þegar faðirinn dó og Leonard litli byrjaði að skrifa. Síðan var eins og
hann lægi í dvala um stund. Cohen gat ekki fengið hann til að segja það sem hann átti að segja,
ólíkt því sem hann myndi síðar lýsa í „Going Home“ þegar sköpunarverkið lætur að stjórn. Það
var fyrst fimm árum eftir dauða föðurins, árið 1949, að Leonard fór að yrkja á ný.
Tveir hlutir áttu sér stað þetta ár. Cohen keypti sér sinn fyrsta gítar, og skömmu síðar sá hann 19
ára gamlan Spánverja spila fyrir stelpur í Murray Hill Park, garðinum fyrir utan glugga sinn.
Cohen hafði fundið nýjan lærimeistara og Spánverjinn kenndi honum að spila flamenco á
gítarinn, sem hefur litað tónlist hans æ síðan. Eitt skiptið þegar Cohen ætlaði að heimsækja
þennan nýja vin komst hann að því að Spánverjinn hafði framið sjálfsmorð. Aftur hafði meistari
hans verið hrifsaður frá honum.79

Það sama ár kynntist Cohen nýrri fyrirmynd, í þetta sinn í gegnum skáldskapinn fremur en
gítarinn. Hann rakst á ljóðabók eftir Federico Garcia Lorca, og heillaðist af erótíkinni og hinni
myrku heimssýn skáldsins. Kannski skipti það einnig máli að Lorca hafði verið hrifsaður í burtu
úr heiminum, rétt eins og aðrir lærimeistarar Cohen höfðu verið, en hann var myrtur af fasistum í
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spænska borgarastríðinu árið 1936. Lagið „Take This Waltz“ af I‘m Your Man er tileinkað Lorca
og ort upp úr kvæðum hans.

Báðar þessar fyrirmyndir komu frá Spáni og í lok síðasta árs tók Cohen við ljóðaverðlaunum í
Ovieda og þakkaði þá fyrir sig með eftirfarandi orðum:
„Now, you know of my deep association and confraternity with the poet Frederico Garcia Lorca.
I could say that when I was a young man, an adolescent, and I hungered for a voice, I studied the
English poets and I knew their work well, and I copied their styles, but I could not find a voice. It
was only when I read, even in translation, the works of Lorca that I understood that there was a
voice. It is not that I copied his voice; I would not dare. But he gave me permission to find a
voice, to locate a voice, that is to locate a self, a self that that is not fixed, a self that struggles
for its own existence.
As I grew older, I understood that instructions came with this voice. What were these
instructions? The instructions were never to lament casually. And if one is to express the great
inevitable defeat that awaits us all, it must be done within the strict confines of dignity and
beauty.
And so I had a voice, but I did not have an instrument. I did not have a song. And now I’m going
to tell you very briefly a story of how I got my song.
Because – I was an indifferent guitar player. I banged the chords. I only knew a few of them. I sat
around with my college friends, drinking and singing the folk songs and the popular songs of the
day, but I never in a thousand years thought of myself as a musician or as a singer.One day in
the early sixties, I was visiting my mother’s house in Montreal. Her house was beside a park and
in the park was a tennis court where many people come to watch the beautiful young tennis
players enjoy their sport. I wandered back to this park which I’d known since my childhood, and
there was a young man playing a guitar. He was playing a flamenco guitar, and he was
surrounded by two or three girls and boys who were listening to him. I loved the way he played.
There was something about the way he played that captured me. It was the way that I wanted
to play and knew that I would never be able to play…
But now I disclose something that I’ve never spoken in public. It was those six chords, it was that
guitar pattern that has been the basis of all my songs and all my music. So, now you will begin to
understand the dimensions of the gratitude I have for this country.“80

Hið fasta form ensku skáldanna vék fyrir hverfulleika Miðjarðarhafins. Lorca kynti ekki aðeins
undir bókmenntaáhuga Cohen, heldur kveikti hann einnig áhuga hans á umheiminum. Cohen fór
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í Columbia háskóla eins og Lorca hafði gert og fór til Kúbu rétt eins og Lorca.81 Ekki síður drakk
Cohen í sig menningu Miðjarðarhafslandanna og kynnti sér tónlist þeirra, sögu og bókmenntir.
Hann fluttist þó ekki til Spánar eins og búast mátti við, heldur endaði á grísku eyjunni Hydra,
stað sem samtíminn virtist hafa gleymt. Það sem Lorca gerði fyrir Cohen var þá kannski fyrst og
fremst að gefa honum rödd sem sótti í hefðir utan hins engil-saxneska menningarheims.

10. Leonard Cohen á heimavelli
Cohen bjó á Hydru mestallan 7. áratuginn, en snéri reglulega heim til þess að sinna
útgáfumálum. Fyrir utan einstaka vísanir í götunöfn í fyrstu tveimur ljóðabókunum sækir hann
innblástur sinn þar til trúarbragða og til heimsmenningarinnar, en það er eins og að eftir að hann
fann sitt eiginlega heimili í Eyjahafi hafi hann fyrst raunverulega farið að beina sjónum að
Montreal og að Kanada í skáldskap sínum. Montreal er alltumlykjandi í fyrstu skáldsögunni The
Favourite Game, sem er afar sjálfsævisögulegt verk. Kannski er það einmitt þess vegna sem
þetta er eitt af fáum verkum Cohen þar sem hann notast við nafn á skáldsagnapersónu sína,
frekar en fornöfn eins og „I“ eða „you“ sem hann oftast notast við.

Í raun virðist helsti munurinn á Cohen og skáldsagnapersónunni Breavman vera sá að Cohen
yfirgefur borgina, en Breavman ákveður að verða eftir, og í upphafi síðasta kaflans gengur hann
um göturnar þar sem viktoríönsku húsin eru rifin niður og skrifstofublokkir reistar í þeirra stað. 82
Montreal er ekki lengur borg fyrir viktoríanska séntilmenn. Líklega má frekar segja að bandarísk
áhrif séu að verða allsráðandi, en að einhverju leyti hafnar hann báðu:

America was lost, the scabs ruled everything, the skyscrapers of chrome would never budge, but
Canada was here, infant dream, the stars high and sharp and cold, and the enemies were brittle
and easy and English.83

Leonard Cohen var víðsfjarri Kanada, en skáldskapur hans hóf á sama tíma að bindast
heimalandinu sterkari böndum. Hér virðist hann viss um hvað Kanada sé, en jafnvel í tilvitnunni
að ofan segir hann ekki hvað landið sé, heldur öllu frekar hvað það er ekki. Fræðimaðurinn Doug
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Owram segir að öll helstu skáldverk enskumælandi Kanadamanna á síðustu áratugum 20. aldar
fjalli um:

...one of the three great identity crisis which face those who would define Canada: FrenchEnglish relations, Canadian-American relations, or the colonial relationship with Great Britain.84

Það er varla hægt að segja að það sé ætlun Cohen að skilgreina Kanada, eða að þetta séu þau
meginstef sem hann er að fást við. Eigi að síður má finna enduróminn af þessari
sjálfsmyndarkrísu í verkum hans, ekki aðeins pólitíska krísu, heldur nær hún djúpt inn í sálarlíf
manneskjunnar sjálfar. Kannski er það þess vegna sem bókin hefst á lýsingum á örinu.

Ör Breavmans er handahófskennt. Hann hefur hvorki tekið þátt í stríði né fært fórnir á altari
fegurðarinnar, heldur aðeins rifist við vin sinn um hvort skreyta ætti snjókarl með tölum.
Rifrildið virðist lítilsvert, ef eftir því sem lýsingin heldur áfram má sjá að Breavman er að fórna
sér fyrir ákveðin málstað. Þegar hann rífst um hvort rétt sé að skreyta snjókarl með framandi
hlutum er hann kominn í hlutverk listamanns sem deilir um hvernig form listin skuli hafa.
Kannski skiptir það litlu máli hvort snjókarlinn er skreyttur með tölum. Kannski skiptir það öllu
máli. Niðurstaðan er að minnsta kosti sú að hann er laminn í hausinn með skóflu fyrir skoðanir
sínar. Þetta er þema sem Cohen snéri aftur til tíu árum síðar í laginu „A Singer Must Die,“ og er
orðunum beint til gagnrýnanda hans:

And I thank you, I thank you for doing your duty,
you keepers of truth, you guardians of beauty.
Your vision is right, my vision is wrong,
I'm sorry for smudging the air with my song.
…
I am so afraid that I listen to you,
your sun glassed protectors they do that to you.
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It's their ways to detain, their ways to disgrace,
their knee in your balls and their fist in your face.85

Undarlegast af öllu er hlutskipti móður hans. Hún ber ekki ör á líkama sínum, heldur er líkami
hennar allur eitt stórt ör. Örið var ekki þarna frá upphafi, heldur ágerist með aldrinum. Þetta er
annað þema sem er endurtekið oftar hjá Cohen, og hann grípur jafnan til þegar útskýra skal stóru
hlutina. Í viðtali um lagið „Anthem“ segir hann:

„Ring the bells that still can ring" : they're few and far between but you can find them. "Forget
your perfect offering" that is the hang-up that you're gonna work this thing out. Because we
confuse this idea and we've forgotten the central myth of our culture which is the expulsion
from the Garden of Eden. This situation does not admit of solution of perfection. This is not the
place where you make things perfect, neither in your marriage, nor in your work, nor anything,
nor your love of God, nor your love of family or country. The thing is imperfect. And worse,
there is a crack in everything that you can put together, physical objects, mental objects,
constructions of any kind. But that's where the light gets in, and that's where the resurrection is
and that's where the return, that's where the repentance is. It is with the confrontation, with
the brokenness of things.“86

Ef eitthvað fullkomið ástand er til er það aðeins í forsögulegum uppruna, í aldingarðinum Eden.
Þetta virðist vera það sem móðir hans virðist eiga erfitt við að sætta sig við, að við fjarlægjumst
stöðugt þetta ástand fullkomnunar. En örin sem við berum, jafnvel örin á heiminum sjálfum, er
sá staður þar sem ljósið kemur inn. Þó að myndirnar séu fengnar frá Biblíunni má hér aftur heyra
óminn af því sem Cohen telur sig hafa lært af Lorca.

Jafnvel Cohen sjálfur fjarlægist stöðugt sitt fullkomna ástand. Í viðtali frá 1994 segir hann um
Let Us Compare Mythologies: „Það eru fyrstu ljóðin sem eru góð. Síðan þá hefur allt verið niður
á við.“87 Jafnvel ljóðagerð hans sjálfs eru eins og aldingarður sem hann getur aldrei snúið aftur
til.
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Undir lok fyrstu blaðsíðunnar fer lýsingin að taka á sig trúarlegri blæ. „A scar is what happens
when the word is made flesh.“ Hér er ekki vísað í trúartexta gyðinga, heldur í Nýja testamentið,
ritningu kristinna manna. Á nýjustu plötu sinni snýr Cohen aftur að orðinu sem varð að manni:

Show me the place
Help me roll away the stone
Show me the place
I can’t move this thing alone
Show me the place
Where the Word became a man
Show me the place
Where the suffering began88

Orðið verður til á sama tíma og þjáningin, en það er þar sem ljósið skín í gegn.

11. Ó Kanada
Cohen heldur áfram að takast á við trúartáknin og ástina í næstu ljóðabók, Flowers From Hitler,
sem kom út árið 1964. Átökin á milli hinnar ensku arfleifðar og hinnar hebresku kemur skýrt
fram í ljóðinu „Governments Make Me Lonely:“
Speech from the Throne
dissolves my friends
like a miracle soap
and there's only the Queen and me
and her English
Soon she's gone too
I find myself wandering
with her English
across a busy airfield
…
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Goodbye little Jewish soul
I knew things
would not go soft for you
but I meant you
for a better wilderness89

En Kanada leikur hér stærra hlutverk og jafnframt er bókin pólitískari en fyrri verk. Í „Business
as Usual“ segir:
The gold roof of Parliament covered
with fingerprints and scratches.
And here are the elected, hunchbacked
from climbing on each other's heads.
The most precious secret has been leaked:
There is no Opposition!
…
Don't cry, Miss Canada,
I

t's not as though the country's
in their hands.
And next year we're piping in
Congressional proceedings
direct from Washington …90

Kanada er hér ekki lengur undir stjórn Kanadamanna, heldur virðist landinu stjórnað frá
Washington. Eins og í The Favourite Game þar sem viktoríönsku húsin eru rifin virðist hann hér
benda á að Kanada sé að færast frá áhrifasvæði Bretlands og yfir á áhrifasvæði Bandaríkjanna: „I
loved his son who looked British/ But had American ambitions,“91 segir ennfremur.
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Cohen hefur blendnar tilfinningar til Bandaríkjanna, og kann að minnsta kosti að meta tónlist
þeirra, eða eins og segir í ljóðinu „Style“:

I don't believe the radio stations
of Russia and America
but I like the music and I like
the solemn European voices announcing jazz92

Í ljóðinu „Montreal 1964“ segir:

Canada is a dying animal.
I will not be fastened to a dying animal

En bætir svo við:

That‘s the sort of thing to say, that‘s good,
That will change my life.

Kaldhæðnin skín í gegn, lífið mun líklega ekki breytast. Ljóðið fjallar um byltingarþrána, „red
lights want to be flags,“ en þó efast hann á sama tíma um um hún muni skapa betra samfélag:

And when my neighbour is broken for his error
and my blood guaranteed by Law against
an American failure
I dread the voice behind the flag I drew
on the blank sky93

Á sömu opnu og ljóðið „Business as Usual má finna ljóð sem nefnist „The Suit,“ og segir í því:
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I am locked in a very expensive suit
old elegant and enduring
Only my hair has been able to get free94

Í fyrstu virðast þessi tvö ljóð eiga fátt sameiginlegt annað en höfundinn, en ef til vill er þeim
viljandi teflt fram sem andstæðum. Leonard Cohen laðast að byltingarmönnum, en telur sig
aldrei fyllilega getað tilheyrt þeim. Nokkrum árum síðar ræðir hann byltingaráráttu sína í viðtali
við Village Voice:

Because with any choice, he would have become a revolutionary. But he approached radicalism
with a bad cold, and a thorough knowledge of the Tonette. Though the Montreal Communists
fascinated him with their paranoia and their certainty, he was less than embraced by his chosen
confreres. "They saw me as a symbol of the decline of the enemy," he recalls. "I never had that
heroic revolutionary look. There was a certain open-shirted quality I could never duplicate. I
always looked different, maybe because my folks owned a clothing factory."95

Síðar hafnar hann byltingunni með meira afgerandi hætti:

„I don't think there's a solution in human terms. Things like this arise and we're continually
called upon to cope. Period. Occasionally men rise up and want to order the thing in a very strict
and fixed way and that usually ends up in a political nightmare. Or a religious nightmare, which
is the same thing. I can't buy into the conventional revolutionary position because I think the
achievement of the West is very subtle and very high, and I wouldn't want to throw out the baby
with the bath-water. I know how fragile society is, and everybody's goodwill is needed to make
the thing work.“96
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Cohen verður tíðrætt um sagnfræði í bókinni, og stillir sjálfum sér upp sem sagnfræðing á
köflum: „I was a historian watching you sleep/What vanity,“97 segir í „The House,“
sagnfræðingurinn nýtur ekki augnabliksins heldur fylgist með því úr fjarlægð.
Í „Cherry Orchards“ segir: „Canada could you bear some folk songs/about freedom and death,“98
en á sömu opnu segir jafnframt: „The past is perfect.“99 Þessi átök á milli þess sem framkvæmir
og þess sem skrásetur áttu eftir að koma enn betur fram í Beautiful Losers.

12. Tímamót sem enginn tók eftir
Kanada hafði orðið sjálfstætt ríki innan breska konungsveldisins nokkrum árum áður en Leonard
fæddist, eða árið 1931. Þessi sjálfstæðisyfirlýsing virðist þó lítil áhrif hafa haft á samfélagið í
fyrstu. Leonard var alinn upp sem enskur hefðarmaður væri, og árið 1939 lýsti Kanada
Þýskalandi stríði á hendur á sama tíma og móðurlandið, en rúmum tveim árum áður en
Bandaríkin drógust inn í átökum. Um miðja öldina virtist því sem Kanada samsamaði sig enn
móðurlandinu, og það var ekki fyrr en 1982 að landið tók upp sinn eigin þjóðsöng, „O Canada,“ í
stað „God Save the Queen.“

Kanada hafði þó fyrst orðið til sem pólitísk eining, ef ekki alveg sjálfstætt ríki, rúmri hálfri öld
áður, þegar fjórum héruðum í bresku Norður-Ameríku var slegið saman í stjórnmálalega heild og
nefnt „The Dominion of Canada“ árið 1867. Sagnfræðingurinn Desmond Morton segir um þann
atburð:

The new Canadian nation was not the outcome of a long struggle for liberation or even of the
effort, so common in nineteenth-century Europe, to revive a half-buried language and culture.
The Dominion had no common language or agreed upon symbols.100

Hann bætir við:
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In fact, Confederation had broken little with the past. Unlike the American revolutionaries, who
deliberately concealed their borrowings from colonial tradition, the Fathers of Confederation
built deliberately, pragmatically, and cautiously from their own historical experience. They and
their critics carried their memories intact across the narrow divide of the first Dominion Day.101

Evrópsku hefðirnar voru sterkar, og kanadískar bókmenntir drógu enn dám af bókmenntum
gömlu álfunnar á áratugunum eftir seinni heimsstyrjöld. Hefðirnar voru jafnvel sterkari þar en
hinum megin við hafið. Hutcheon segir í yfirliti um bókmenntir tímabilsins:

The first stage outlined here is that of the novel of the 1940‘s and 1950‘s, where seemingly
conservative modes of narrative still flourish –conservative even in comparison with earlier
British, French or American fiction.102

Það var í þessu umhverfi sem Cohen gaf út sína fyrstu ljóðabók, sem var hefðbundin í formi og
undir miklum áhrifum enskra skálda, sem margir hverjir höfðu verið uppi um öld áður. Í SpiceBox of Earth reynir hann að slíta sig lausan úr forminu, en fyrsta skáldsagan var sjálfævisöguleg
og skrifuð í raunsæisstíl. Hutcheon segir að kanadískur skáldskapur fyrstu áratugina eftir stríð
hafi flestar verið í raunsæisstíl og reynt að búa til sjálfsmyndir sem flestir gátu verið sammála
um:

...the texts seek to invoke in their readers a consensus about values and identity by using certain
communicatory strategies which invoke a set of norms (social, literary).103

Á 7. áratugnum fara kanadísk skáld hinsvegar að rífa sig laus úr þessari hefð og fjalla um
vandamál sem fylgja siðaboðum samfélagsins, jafnt sem auknum áhuga á sálfræði og sjálfinu.
Nefnir hún sem dæmi Margaret Atwood og Marie-Claire Blais, en líklega falla bæði Cohen og
Kroetsch, sem báðir voru að gefa út sínar fyrstu skáldsögur á þessum tíma, einnig inn í þessa
lýsingu. Það er fyrst með Flowers For Hitler að hann er farinn að leika sér að forminu, og sem
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dæmi má nefna að bókin inniheldur ekki aðeins prósaljóð, heldur jafnframt smásöguna „The
Project“ og jafnvel stutt leikrit. Með næstu bók, Beautiful Losers, er formið sprengt í tætlur.

13. Skáldið verður að hneyksla
Einn af helstu páfum kanadískra bókmennta á þeim tíma þegar Cohen var að koma fram var
gagnrýnandinn Northorp Frye, sem gaf Cohen hófstillt lof fyrir fyrstu ljóðabók hans, og þótti þó
í frásögur færandi.104

Einn af lærisveinum Frye var Robert Kroetsch, og hafði hann í tíð sinni við McGill notast við
greiningaraðferð hans, eins og hann segir frá greinasafninu í The Lovely Treachery of Words
síðar meir.105 Kroetsch gaf út sínar tvær fyrstu skáldsögur árin 1965 og 1966. Voru þær báðar
skrifaðar í raunsæisstíl og fjölluðu um lífið í víðáttum Kanada.106

En með skáldsögunni The Studhorse Man frá 1969 gerir hann uppreisn gegn kennisetningum
Frye, eða að minnsta kosti snýr þeim á haus. Frye óskaði eftir nýjum kanadískum goðsögnum til
að koma í stað hinna gömlu evrópsku, og telur Kroetsch hann að því leyti vera á móti
nýlendustefnu Breta.107 Vandinn er hinsvegar sá að Frye telur allar goðsagnir sækja í sama
tímalausa brunn, en Kroetsch á erfitt með að fallast á það:

In Frye‘s mythological universe each new work is essentially a recreation of the same old story; a
view which Kroetsch, who is making Herculean efforts to ease the weight of Western heritage
on his shoulders, cannot accept. The fledgling myth of Canada should be seen as just that and
not as another tributary of the “Great Tradition.”108

Cohen gæti verið að fjalla um sama fyrirbæri þegar hann segir í Flowers For Hitler:
Listen to the stories
men tell of last year
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that sound of other places
though they happened here

Listen to a name
so private it can burn
hear it said aloud
and learn and learn

History is a needle
for putting men asleep
anointed with the poison
of all they want to keep109

Annarsstaðar segir:
This could be my little book about love
if I wrote it – but my good demon said :
"Lay off documents!"
Everybody was watching me
burn my books –
I swung my liberty torch
happy as a gestapo brute;
the only thing I wanted to save
was a scar110

Örið er það eina sem er þess virði að bjarga út bókabrennunni. Kanada er ör, bækurnar hafa þar
ekkert gildi.

Eins og í fyrri bókum Kroetsch er sögusviðið í The Studhorse Man lagt langt frá stórborgunum,
en í þetta skiptið hefur sagan yfir sér ævintýralegan blæ. Söguhetjan Hazard og hestur hans
109
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Poiseidon lenda í stöðugt ólíklegri ævintýrum, þar til þeir undir lokin dvelja hjá norn sem getur
komið hlutum á hreyfingu með hugaraflinu einu.

Kroetsch er, eins og Cohen, vel menntaður og vel að sér í bókmenntum gamla heimsins, og notar
óspart minni frá Ódysseifskviðu og sögunum um Artúr konung, en flytur þær til dreifbýlis
Kanada. Lítill helgiblær er yfir notkun hans minnum þessum, og segir Florby:

„The young poet must resist the gravity of the centre and learn to tell profanely. Writing must
be scandalous,” exclaims Kroetsch, thus marking his departure from Frye‘s myth theory. What
could be more scandalous than The Studhorse Man, in which the chivalric romance with its
Christian overtones and its essentially idealist nature is transplanted onto the Canadian prairie,
turning the noble knight into a destitute breeder of horses and his quest into a search for a mare
for his stallion? What could be more profane than-to put it bluntly-exchaning the Holy Grail for a
mare‘s vagina?111

The Studhorse Man vakti talsverða athygli og vann „The Governor-General‘s Award,“ ein helstu
bókmenntaverðlaun Kanada, árið 1969. Ári áður hafði Leonard Cohen unnið sömu verðlaun fyrir
safnbókina Selected Poems 1956-68, en hafnað þeim. Ástæður höfnunarinnar eru ekki alveg
ljósar, en tengdust þó vináttu hans við sjálfstæðissinna í Quebec.112

Á þeim tíma sem skáldsögur hans hófu að koma út hafði Kroetsch flutt til New York, og sagði að
það að búa utan Kanada hefði gefið honum fjarlægð og skerpt sýn hans á kanadískt mál.113 Rétt
eins og Cohen hafði Kroetsch einnig fundið sér fyrirmyndir í hinum spænskumælandi heimi, og
þá í sérstaklega í töfraraunsæi Gabriel García Márquez.114
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14. Cohen mjólkar Kanada
Kroetsch og Cohen ólust upp sitthvorum megin í Kanada. Kroetsch ólst upp í smábænum
Heisler, Alberta, vestarlega í landinu og langt frá sjó.115 Því er kannski ekki að undra að
Kroetsch, sem hafði jú unnið sem hestatamningamaður, lítur til hinna miklu víðáttu, eða jafnvel
suður á bóginn og til Kólumbíu í leit að fyrirmyndum á borð við Márquez. Cohen lítur hinsvegar
fyrst og fremst til Evrópu, enda eru samgöngur þaðan greiðar frá Montreal sem liggur austarlega
í þessu víðáttumikla landi. Aritha Van Herk kemur með lýsingu á kanadískri ritlist sem minnir
talsvert á íslenskar bókmenntir lengi vel:

Canada is a metropolitan nation and most of our writers live within a metropolis. Yet, with some
notable exceptions...we write not where we are but where we were; we carry our indigenous
into the metropolitan, thus creating one of the unique literatures in the world. For all our
116

urbanity...We still know how to milk a cow.

Þetta er kannski ekki jafn einstakt og Van Herk heldur fram, en hvað sem því líður á þetta illa við
um Cohen. Hann er borgarskáld fyrst og fremst. Ljóð hans gerast í borgum og fyrsta skáldsagan
líka. Í Beautiful Losers bregður hann sér út á land og fjallar um frumbyggjana, en þá í gegnum
innri texta fræðimanns sem býr í borg.
Það vekur kannski furðu að í fyrstu ljóðabók Cohen, þar sem ýmsar goðsagnir eru til
umfjöllunar, telur hann til hebreskar, kristnar, grískar og jafnvel norrænar goðsagnir, en sleppir
goðsögnum frumbyggja eigin lands. Hér er þó bætt úr, eins og vísað er til í umfjölluninni um
guðinn Oscotarach í inngangi.
Í forgrunni bókarinnar eru samskipti fræðimanns og byltingarmanns, sem mátti sjá bregða fyrir í
Flowers For Hitler. Fyrri hluti bókarinnar er skrifuð í fyrstu persónu sögumanns, „I“, en seinni
hlutinn er séður frá besta vininum, F. Á meðan söguhetjan Breavman er augljóslega leiðandi
aflið í samskiptum sínum við Krantz (þó að sá síðarnefndi berji hann í höfuðið með skóflu), er
það hér F. sem er lærifaðirinn. Hann er allt það sem „I“ vill verða, sefur hjá konu hans og kann
að fullnægja henni (rétt eins og hinn maðurinn í „Famous Blue Raincoat),“ sefur hjá „I“ sjálfum
115
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líka og ótal öðrum. Og á meðan „I“ er fræðimaður sem situr með skræðum sínum og skráir sögu
Kanada er F. afhafnamaður mikill. Hann er kosinn á þing í Ottawa en bætir um betur og verður
byltingarmaður og sprengir upp styttuna af Viktoríu drottningu á Sherbrooke stræti,117 styttu sem
má hugsa sér að faðir Cohen hefði þótt vænt um. Ekki nóg með það, heldur klárar hann það
meistaraverk fræðibókmennta sem „I“ er að vinna að og hefur lítið fyrir, F. reynist á endanum
betri fræðimaður líka.

Aftur kemur upp sú minnimáttarkennd sem oft virðist hrjá Cohen gagnvart þeim sem
framkvæma, „See the dreamers rise against the men of action.“ En mun honum nokkurn tímann
takast að verða eins og þeir, eða jafnvel betri, eins og segir í seinni hluta erindis „The Traitor,“
„See the men of action falling back“?

Bókmenntafræðingurinn Rosmarin Heidenreich túlkar söguna með eftirfarandi hætti í bók sinni
um eftirstríðsárabókmenntir í Kanada:

Indeed, the novel renders two aspects of individual and common experience particularly
suspect. One is the elimination of the irrational, instinctual and or transcendental as motivation
for civilized behaviour as it is contemporarily understood (variously designated throughout the
novel by terms like Magic, Miracle, the Impossible), and the other is the separation of the
experience of the erotic, sexual, instinctual from that of the intellectual and spiritual. Both
aspects are linked with the converging identities of figures who not only exist in different
categories of reality, but seem to represent positions of polar opposition to one another. The
seventeenth-century Iroquois virgin, Saint Catherine Tekakwitha, becomes indistinguishable
from I‘s sensuous wife Edith, while the two merge in the anonymous woman who picks up the
“old man” in the final part of the novel. The “old man” turns out to be both I, i.e. the narrator of
the first part, and F., the correspondent of the second. In possession of both their identities,
he/they dissolve (s) at the end of the novel, in the setting of the System Theatre, into a movie
depicting Ray Charles.118

117
118

Leonard Cohen. Beautiful Losers, bls. 184.
Heidenreich, bls. 83.

50

Skáldsagan endar svo á þessum orðum:

Then he enlarged the screen, degree by degree, like a documentary on the Industry. The moon
occupied one lens of his sunglasses, and he laid out his piano keys across a shelf of the sky, and
he leaned over him as though they were truly the row of giant fishes to feed a hungry
multitude.119

I og F renna saman (og úr verður IF), grúskarinn með bækur sínar og athafnamaðurinn og
kvennagullið orðnir eitt, orðið er orðið hold, Leonard Cohen er orðinn að „Leonard Cohen“ sem
er reiðubúinn til að seðja hungur fjöldans. Og hér með lýkur rithöfundarferli Leonards Cohen, og
söngvaskáldið sem átti eftir að ná athygli um allan heim stígur á svið í hans stað.

15. Í og úr skugga Dylan
Leonard Cohen hefur lengi verið líkt við Bob Dylan, og með sama hætti og varla er hægt að
minnast á Þórberg án þess að einhver í samkvæminu segi að Laxness hafi verið betri, er varla
hægt að nefna Cohen án þess að Dylan beri á góma. Þó að Cohen menn verði oftast að lúta í
lægra haldi fyrir Dylan mönnum geta þeir þó sagt sér til málsbóta, eins og
bókmenntafræðingurinn Stephan Scobie gerir:

What remains true is that, if Dylan is, sui generis, the greatest song-writer of the age, Leonard
Cohen is still the only name that can seriously be mentioned in the same breath.120

Innkomu Leonard Cohen í söngvaheiminn var löngu síðar lýst á eftirfarandi hátt:

People assumed that Leonard Cohen was slumming, a cultural playboy cashing in on Dylan's
turf, an uptown poet coming downtown to see what was on the jukebox before returning to
academia.121
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Þessi lýsing er reyndar nokkuð nærri lagi. Beautiful Losers hafði fengið góða dóma en seldist
ekki nema í um 1000 eintökum í Kanada, sem þætti varla mikið jafnvel á íslenskan mælikvarða.
Leonard Cohen gat ekki haft atvinnu af því að verða skáld.122 Annaðhvort þyrfti hann að fara að
kenna meðfram, eða hann yrði að finna sér annað lifibrauð. Hann hafði lítinn hug á að kenna, en
ef til vill er það rétt sem blaðamaðurinn segir í vísuninni að ofan, ef Cohen tækist ekki að koma
sér fyrir í glymskrattanum myndi hann halda aftur á vit akademíunnar.

Það var í samdrykkju árið 1966 sem var skipulögð af FR. Scott, þeim hinum sama og Cohen átti
síðar eftir að heiðra á Dear Heather, að hann fyrst tilkynnti um þessi áform sín. Scott setti Dylan
plötu á fóninn við lítinn fögnuð viðstaddra, en Cohen lýsti því yfir að hann ætlaði sér að verða
hinn kanadíski Dylan. Þetta uppskar almennan hlátur, en Cohen hélt af stað til New York til að
hasla sér völl. Þar var líka hlegið í fyrstu, hinn 32 ára gamli Cohen var af öllum hugsanlegum
umboðsmönnum talinn of gamall til að gera innkomu í bransa þar sem allt gekk út á
æskudýrkun.123

Einn af þeim sem var ósammála var John nokkur Hammond, sá hinn sami og hafði uppgötvað
Dylan. Hammond þessi útvegaði Cohen plötusamning, og árið 1968 kom platan Songs of
Leonard Cohen út.

Heimaborgin setti mark sitt á fyrsta verk Cohen á tónlistarsviðinu. Ef önnur platan fjallar um
Grikklandsár hans er sú fyrsta innblásin af Montreal. Sögusvið opnunarlagsins „Suzanne“ er sótt
til heimaborgarinnar, þar sem Maríustyttan á Notre-Dame-de-Bon-Secours kirkjunni lítur
verndaraugum yfir hetjur sjávarþangsins. Leonard Cohen hefur lýst laginu þannig í viðtali:
"Suzanne" is very hard to sing. I can't seem to find the place to sing it from, though the song
does have the Montreal landscape in it: the church by the harbor, the place we used to live by
the river, and my mother's house that I still go back to. The woman there and that experience
were very much a part of the emotional landscape of Montreal.124
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„Suzanne“ er fyrsta Montreal lag Cohen, en um leið það síðasta. Hann hafði flutt frá Montreal til
New York, í fyrstu líkamlega en lögin færðu sig brátt um set. Á meðan hann bjó á Hydru hafði
hann enn ort um Kanada og fyrir Kanada, en nú fór hann að yrkja fyrir heiminn allan. Í fyrstu
ljóðabókum hans og skáldsögum óma götunöfn heimaborgarinnar, St. Catherine, Peel, Stanley
Street, og í „Suzanne“ heyrum við um kirkju sem er kyrfilega staðsett í gamla bæ Montreal.
Þegar Cohen fór fyrst til New York í framhaldsnám áratug fyrr var hann enn kanadískt skáld
fyrst og fremst, og segist geta skoðað göturnar þar eins og aðkomumaður, að honum beri ekki
skylda til að finna þeim stað í skáldskap sínum.125
En eftir að fyrsta platan kom út fara staðarhættir að rata inn í texta hans; Clinton Street í
„Famous Blue Raincoat,“ fyrst tökum við Manhattan og síðan Berlín, og í „On That Day“ semur
hann saknaðaróð til New York í kjölfar árásanna 11. september 2001 sem heimamaður væri. En
Montreal er heillum horfin.

16. Bækur í lagaformi
Sagt hefur verið um plötuna The Velvet Underground and Nico að ekki margir hafi keypt hana
þegar hún kom út, en að allir sem hafi gert það hafi síðar stofnað sína eigin hljómsveit.126 Að
sama skapi má segja að ekki margir hafi keypt Beautiful Losers þegar hún kom út, en einn af
þeim sem það gerði tók síðar upp plötuna The Velvet Underground and Nico.

Einn af þeim fáu New York búum sem tók Leonard Cohen fagnandi frá upphafi var einmitt Lou
Reed, sem var sjálfur nýbúinn stofna hljómsveitina Velvet Underground. Hann gekk um með
ljóðabókina Flowers for Hitler í vasanum sem hann bað Cohen um að árita, og var einn af þeim
fyrstu sem las skáldsöguna Beautiful Losers.127

Cohen og Lou Reed áttu fleira sameiginlegt. Báðir voru háskólamenntaðir menn af
gyðingaættum. Reed dreymdi um að skrifa skáldsögur í sönglagaformi,128 og Cohen virtist sama
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sinnis. Árið 1967 unnu báðir að sínum fyrstu plötum, og var Lou Reed þá 25 ára gamall en
Cohen á 33. ári. Bob Dylan var kominn langt á undan báðum. Þó hann væri aðeins ári eldri en
Reed og sjö árum yngri en Cohen hafði hann þegar lagt heiminn að fótum sér og endurskapað
rokktónlistina í eigin mynd, jafnvel oftar en einu sinni. En árið 1966 lenti hann í mótorhjólaslysi
og dró sig í hlé um stund, og þó hann hafi birst aftur undir lok árs 1967 með plötunni John
Wesley Harding voru margir sem litu svo á að hans besti tími væri að baki. Því var pláss fyrir
önnur söngvaskáld á sviðinu.

Í upphafi 7. áratugarins hafði hver þjóðlagasöngvarinn á fætur öðrum birst Greenwich Village í
New York borg. Þó að vísnasöngvararnir kröfðust þjóðfélagsbreytinga, jafnrétti á milli svartra og
hvítra og að bundinn yrði endir á afskipti Bandaríkjamanna af Víetnamstríðinu, var tónlist þeirra
að forminu til íhaldssöm. Þeir sóttu fyrirmyndir sínar og stundum umfjöllunarefni til 4.
áratugarins og jafnvel enn aftar í sönghefðina.
Á fyrstu plötu sinni, sem hét einfaldlega Bob Dylan og kom út árið 1962, söng Dylan misgömul
þjóðlög eftir aðra. En ári síðar gaf hann út plötuna Freewheelin‘ Bob Dylan með lögum eins og
„Blowin in the Wind,“ „Masters of War“ og „A Hard Rain’s a-Gonna Fall.“ Dylan var nú ekki
aðeins orðinn kyrfilega staðsettur í sínum samtíma, heldur var hann einnig farinn að hafa áhrif á
samtímann.
Næsta plata, The Times They Are a-Changing, hélt áfram á sömu nótum. En það er undarlegt að
einmitt þegar Dylan var orðinn leiðandi afl í tónlistarheimum og var jafnvel farinn að geta haft
áhrif á stjórnmálaþróunina sjálfa, var eins og hann gæfist upp á boðskapnum. Hann réð sér
rokkhljómsveit og fór að yrkja súrrealísk ljóð um tötraklæddan Napóleon og Shakespeare í
húsasundum. Hann var enn um sinn gríðarlega áhrifamikill tónlistarmaður, en pólitíkin hvarf úr
textum hans og átti ekki afturkvæmt þangað, að minnsta kosti ekki með jafn beinum hætti. Eftir
mótorhjólaslysið 1966 hætti hann að vera í fararbroddi rokktónlistarinnar. Og undir lok
áratugarins, þegar andúð á stríðinu var orðið að fjöldahreyfingu, lokaði Dylan sig af á setri sínu í
Woodstock og samdi sveitatónlist sem virtist hafa lítið að segja við samtímann.
Það var ekki fyrr en haustið 1969 að Cohen og Dylan fyrst hittust, á MacDougal stræti í
Greenwich Village. Þeir áttu margt sameiginlegt, skrifuðu flókna texta við grípandi melódíur en
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mörgum þótti sönghæfnina skorta. Og báðir sóttu þeir í sömu brunna, Hank Williams og
Biblíuna, enda var Dylan líka af gyðingaættum.129

Leonard Cohen söng síðar um að Hank Williams væri staðsettur hundrað hæðum fyrir ofan sig í
sönglagaturninum,130 en hvar var hann þá miðað við Dylan? Það er vissulega margt sem þeir eiga
sameiginlegt, en hvað greinir þá í sundur, eða er Leonard Cohen þá lítið meira en kanadískur
Dylan?

17. Helvíti eru hinir
Ef til vill er ein besta lýsingin á verkum Cohen þessi hér, sem birtist í umfjöllunum um
tónleikamyndina I‘m Your Man þar sem hinir ýmsu listamenn flytja lög Cohen.

Most of the performances opened new insights to these dark and troubled, brilliant and
insightful songs. But it was the flamboyant and over the top Rufus Wainwright who seemed to
get at the heart of the music with his performances. I didn’t feel that he was better than many
or most of his fellows that evening but that he seemed, like a fiction writer, to get at the truth of
the lyrics, the character of the man and the film.

It came to me after many days of listening that the only difference in Rufus’s performance was
that he reveled in the cruelty of the lyrics. He was unafraid of the disdain and self-hatred that
Cohen brought to his songs. These small musical and poetic masterpieces were not bits of
objective nonfiction that condemn the culprits while secretly forgiving the poet (and therefore
the listener). Cohen says that we are all guilty, we are all coconspirators in the crime.

And so finally I understood that I disliked Cohen for showing me how I should be critical of
myself.131

Þegar Dylan steig fyrst fram í kringum árið 1963 söng hann ádeilulög þar sem hann fordæmdi
illmenni heimsins. Í „Masters of War“ segir:
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Come you masters of war
You that build all the guns
You that build the death planes
You that build all the bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks.132

Fordæmingin hjá Dylan er sterk, en Leonard Cohen er sjaldnast jafn viss í sinni sök. Þegar hann
gægist á bak við grímuna sér hann einungis sjálfan sig. Ekki er hægt að skipta mönnunum svo
glatt upp í góða og illa, og jafnvel þó það sé hægt eru hinir illu löngu búnir að vinna, eða eins og
hann sagði síðar: „Everybody knows the war is over/Everybody knows the good guys lost.“133

Cohen fordæmir ekki hið illa, heldur telur það finnast í öllum. Hann ræðst sjaldnast gegn öðrum,
heldur reynir að sættast við hvað sem það er að vera manneskja, þó oft á tíðum virðist hann lítið
sáttur við einmitt það. Cohen gerir ekkert tilkall til að vera betri en aðrir, heldur erum við öll beitt
valdi eða beitum því eftir því sem aðstæður bjóða upp á. Jafnvel þegar hann fjallar um versta fólk
sem hugsast getur, Nasistana, bendir hann á að þeir séu hreint ekki svo ólíkir öðrum. Í Flowers
For Hitler segir til dæmis:
Hitler is alive
He is fourteen years old
He does not shave.
He wants to be an architect.134

Linda Hutcheon segir einmitt um þá bók:
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In many of the poems that follow, Cohen neutralizes and complicates the simple, clichéd,
negative connotations of Naziismn by making the Nazis like us and making us more like the
monsters of history that we care to be.135

Sama ár gaf Dylan út lagið „With God on Our Side,“ þar sem hann leggur einmitt áherslu á
illsku Þjóðverja, en segir það mistök að halda að þeir séu of líkir okkur:
When the Second World War
Came to an end
We forgave the Germans
And then we were friends
Though they murdered six million
In the ovens they fried
The Germans now too
Have God on their side.136

Dylan átti vissulega eftir að fjalla um efann síðar meir, og reyndist ekki alltaf sá hugsjónamaður
sem hann virtist vera á plötunum Freewheelin´ og The Times They Are a-Changing, en hann
gerði þó fleiri tilraunir til að frelsa heiminn, eins og til dæmis þegar hann taldi sig hafa fundið
Jesú Krist árið 1979 og hélt af stað í tónleikaferð sem oft minnti mest á trúboð. Báðir hafa þeir
Dylan og Cohen svipaðan bakgrunn, eru af austur-evrópskum gyðingaættum og alast upp
norðarlega í Norður-Ameríku, Cohen í Quebec og Dylan í Minnesota. Helsti menningarlegi
munurinn felst ef til vill í því að Dylan er alinn upp í Bandaríkjunum og Cohen í Kanada, en eins
og Robert Kroetsch segir í þeim línum sem vísað er til í inngangi ritgerðarinnar eru
Bandaríkjamenn gjarnan uppteknari af því að staðsetja hið illa einhversstaðar utan við sjálfan sig.
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18. Meistarasöngvar
Leonard Cohen orti aldrei sitt „Masters of War,“ en í lagi eins og „Master Song“ skoðar hann
báðar hliðar málsins, er bæði meistari og lærlingur, gerandi og fórnarlamb:

And will you kneel beside this bed
that we polished so long ago,
before your master chose instead
to make my bed of snow?
Your eyes are wild and your knuckles are red
and you're speaking far too low.
No I can't make out what your master said
before he made you go.137

Hér virðist mælandi grátbiðja konuna um að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið, áður en
meistarinn kom og honum var kastað út í kuldann. Meistarinn virðist horfinn og hefur skilið hana
eftir í öngum sínum. Hún hefur ekki fundið sannleikann og getur heldur ekki snúið aftur, hálf
brjáluð snýr hún sér að mælandi í leit að sömu upplyftingu og hún hafði fundið hjá meistaranum,
en hann getur ekki boðið upp á sömu visku, tókst ekki að túlka orð meistarans. Í lokaerindinu er
það þó sögumaður sjálfur sem hefur yfirhöndina:
I loved your master perfectly
I taught him all that he knew.
He was starving in some deep mystery
like a man who is sure what is true.
And I sent you to him with my guarantee
I could teach him something new,
and I taught him how you would long for me
no matter what he said no matter what you'd do.138
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Mælanda tekst að elska meistarann á fullkominn hátt, sem hvorki meistaranum né konunni virtist
takast gagnvart hvoru öðru. Það er jafnframt hann sem hefur kennt meistaranum allt sem hann
kann og veit því meira. Meistarinn hefur fullvissuna en sveltur samt. Er Cohen hér að bera sinn
eigin gyðingdóm saman við trúboða kristninnar, sem ganga fram af miklum móð og sigra
heiminn en vita í raun ekki um hvað málið snýst, samanber tilvitnunina að ofan þegar hann segist
líka á „kristnina sem hinn mikla trúboða gyðingdómsins Þess vegna hafði ég ákveðinn
yfirlætisfullan áhuga á því hvernig hún setti hlutina fram, án þess endilega að trúa á hana?“

Hinn kristni trúboði segir frá öllu því sem að gyðingurinn neyðist til að halda læstu í höfði sér.
En einnig má skilja lagið sem nokkurskonar karlagrobb, hann sjálfur hefur þegar kennt konunni
allt sem hún getur lært í rúminu, og því er það hann sjálfur sem er lærimeistarinn, á meðan sá
sem nú fær að njóta hennar lærir af sögumanni í gegnum hana.

Er trúin hér þá notuð sem táknmynd fyrir kynlíf, eða kynlífið sem táknmynd fyrir trú? Eða er
þetta ef til vill samhverfa, sem lesa má á hvorn veginn sem er? Hver er tilgangur lagsins? Hvað
er það sem Cohen er að reyna að ná fram? Til þess að svara því er ef til vill rétt að skoða hvaða
lögum hann sjálfur dáist að. Cohen lýsir tveim af uppáhalds lögum sínum, „Blueberry Hill“ og
„Old Man River“ á eftirfarandi hátt:

“What is that about? Is it about work? Is it about God? Is it about love? It's impossible to say; it's
been transmuted into the world, and the song doesn't invite you to examine your achievements
in the realm of piety or religiosity or even love, but the song itself is embracing all those
elements! Like in Beautiful Losers, there's certain moments when the lyricism and the
spontaneity and the boldness allow the expression to be without self-regard, without selfconsciousness, and once that happens, once that moment happens, then the embrace is
absolute: Everything is embraced, nothing is left out! It's when you leave things out that you get
on the one side pious, on the other side the vulgar or pornographic. If God is left out of sex, it
becomes pornographic; if sex is left out of God, it becomes pious and self-righteous.”139
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Cohen segist stöku sinnum hafa náð sömu áhrifum í skáldsögu sinni Beautiful Losers, og
vafalaust má segja að hann hafi náð því í „Master Song“ og „Suzanne“ líka. Lögin eru hvorki
kynferðisleg eða trúarleg heldur bæði, bæði holdið og andinn eru manninum jafn eiginleg.
Ef orð Jesaja spámanns eru höfð í huga: „Frelsaðu þig frá tálsýnum, hafnaðu kúgun og berstu
gegn svindlurum,“ má segja að Cohen hafi helst einbeitt sér að hinu fyrstnefnda. Sumir
gagnrýndu það að hann hélt áfram að heimsækja Grikkland eftir að herforingjastjórn tók þar við
árið 1967,140 og helst hefur hann barist gegn svindlurum þegar svindlað var á honum sjálfum eins
og umboðsmaður hans gerði. Þó dáist hann að þeim sem vilja bæta heiminn, eða eins og hann
sagði í viðtali árið 1988 um Jesú Krist:

"There have been some startling religious figures, but I don't think there's anybody who said so
specifically that nobody is beyond this embrace. It's so subversive and so revolutionary that we
haven't even begun to deal with it. It's a miracle those ideas have lasted in the world, because
there's no evidence that the meek shall inherit the earth."141

Dylan og Cohen eru báðir heillaðir af Jesú Krist í skáldskap sínum, þó að Gamla testamentið
komi einnig fyrir. Báðir eru þannig innblásnir af prestum eigin ættbálks sem og spámönnunum
sem brjótast út úr honum. Það er þó Dylan sem stígur skrefið til fulls þegar hann endurfæðist til
kristinnar trúar árið 1979. Því má segja að Dylan samsami sig betur byltingarmönnunum, á
meðan Cohen hreiðrar um sig sem sagnfræðingur.

19. Abraham, Ísak og Jóhanna af Örk
Næsta plata Cohen kom út strax árið eftir, og hefur aldrei síðan liðið jafn skammt á milli platna.
Songs of Leonard Cohen var nokkurskonar kveðjuóður til Montreal, en Hydra er allt umlykjandi
á annarri plötunni, Songs From a Room, þó að hún hafi verið tekin upp í Nashville. Aftan á
umslaginu er mynd af kærustu hans frá þeim tíma, hinni norsku Marianne, sem situr í herbergi
þeirra á Hydru. Fyrsta lag plötunna, „Bird on the Wire,“ er innblásið af því þegar símalínur voru
lagðar um húsin í fyrsta sinn og nútíminn hélt innreið sína.
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Minna er hér af Biblíuvísunum en á fyrri plötunni, Kristur nánast alveg fjarverandi, bæði sem
frelsari og kyntákn. Á öðru lagi plötunnar stígur hinsvegar hinn grimmi Guð Gamla
testamentisins fram í lagi sem nefnist „The Story of Isaac.“ Dylan hafði áður tekið söguna um
Abraham og Ísak til umfjöllunar á laginu „Highway 61 Revisited,“ og gerir þar stólpagrín að
hinum grimma guði:

Oh God said to Abraham, “Kill me a son”
Abe says, “Man, you must be puttin’ me on”
God say, “No.” Abe say, “What?”
God say, “You can do what you want Abe, but
the next time you see me comin’ you better run”
Well Abe says, “Where do you want this killin’ done?”
God says, “Out on Highway 61”142

Cohen er öllu hástemmdari:
The door it opened slowly,
my father he came in,
I was nine years old.
And he stood so tall above me,
his blue eyes they were shining
and his voice was very cold.
He said, "I've had a vision
and you know I'm strong and holy,
I must do what I've been told."
So he started up the mountain,
I was running, he was walking,
and his axe was made of gold.
Well, the trees they got much smaller,
the lake a lady's mirror,
we stopped to drink some wine.
Then he threw the bottle over.
Broke a minute later
and he put his hand on mine.
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Thought I saw an eagle
but it might have been a vulture,
I never could decide.
Then my father built an altar,
he looked once behind his shoulder,
he knew I would not hide.
You who build these altars now
to sacrifice these children,
you must not do it anymore.
A scheme is not a vision
and you never have been tempted
by a demon or a god.
You who stand above them now,
your hatchets blunt and bloody,
you were not there before,
when I lay upon a mountain
and my father's hand was trembling
with the beauty of the word.
And if you call me brother now,
forgive me if I inquire,
"Just according to whose plan?"
When it all comes down to dust
I will kill you if I must,
I will help you if I can.
When it all comes down to dust
I will help you if I must,
I will kill you if I can.
And mercy on our uniform,
man of peace or man of war,
the peacock spreads his fan.143

Í fyrstu tveimur erindunum fylgir Cohen sögu Gamla testamentisins nokkuð nákvæmlega eftir,
en fyrir miðju lagi stígur hann út úr Biblíunni og inn í samtímann. Umrót áranna í kringum 1970
setur mark sitt á það sem eftir lifir plötunnar, eins og sjá má í lögunum „The Old Revolution“ og
„A Bunch of Lonesome Heroes,“ en þó er varla um að ræða beina pólitíska afstöðu. Í nýlegu
viðtali segist hann einmitt reyna að forðast slíkt:
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“I think you work out something. I wouldn't call them ideas. I think ideas are what you want to
get rid of. I don't really like songs with ideas. They tend to become slogans. They tend to be on
the right side of things: ecology or vegetarianism or antiwar. All these are wonderful ideas but I
like to work on a song until those slogans, as wonderful as they are and as wholesome as the
ideas they promote are, dissolve into deeper convictions of the heart. I never set out to write a
didactic song. It's just my experience. All I've got to put in a song is my own experience."144

Oftast lætur Cohen sér nægja að tala í myndlíkingum sem hann segir nálgast einhvern dýpri
sannleika. Þó hefur það ekki komið í veg fyrir að sumir hafi reynt að sjá sinn eigin málstað í
lögum hans.
Margir vilja túlka „Joan of Arc“ sem innlegg í sjálfstæðisbaráttu Quebec, og vissulega hljóta
átök enskumælandi og frönskumælandi manna að vera í bakgrunni þegar saga dýrlingsins er
sögð.145 En ef svo er hefur Cohen gerst sekur um það sem bæði hann og Kroetsch gagnrýna, að
yrkja um sögu sem hefur átt sér stað annarsstaðar. Lagið má þó jafnframt túlka sem lag um
ástarsamband Jóhönnu og Eldsins, valdhlutföll þau sem ávallt takast á innan slíkra sambanda og
þá valdamisnotkun sem stundum á sér stað. Eða ef til vill er lagið aðeins einfalt söguljóð. Í þriðja
erindi, þar sem Jóhanna og eldurinn ná saman, segir:
"Then fire, make your body cold,
I'm going to give you mine to hold,"
saying this she climbed inside
to be his one, to be his only bride.
And deep into his fiery heart
he took the dust of Joan of Arc,
and high above the wedding guests
he hung the ashes of her wedding dress146

Ekki er minnst á Englendinga berum orðum, en þó má vera ljóst að þeir eru einmitt
brúðargestirnir, að minnsta kosti fyrir þeim sem þekkja söguna.
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Ef lesa má pólitíska merkingu inn í „Joan of Arc“ er hana þó ekki að finna á yfirborðinu, frekar
en vanalega í lögum Cohen. Því kveður við annan tón en endranær í seinni hluta „Story of
Isaac,“ þegar stigið er út úr myndhverfingum og talað er beint til þeirra sem lagið er ætlað.
Merkingin verður enn skýrari á tónleikaútgáfunni á Live Songs frá 1973, þar sem hann segir að
lagið fjalli um þá sem vilja fórna einni kynslóð fyrir aðra.147 Stríðsherrar Víetnamstríðsins, og
jafnframt allra stríða, eru í sömu aðstöðu og Abraham sem fer með son sinn upp á fjall til að
fórna honum, án þess einu sinni að hafa það sér til málsbóta að hafa verið fyrirskipað það af
djöflinum eða af Guði.

En sem endranær hefur lagið líka persónulegra sjónarhorn. Varla er það tilviljun að Ísak lagsins
er níu ára gamall þegar faðir hans kemur til að sækja hann, eða jafn gamall og Cohen var þegar
faðir hans sjálfs lést. Lýsingin á föður lagsins er hrikaleg, hann er með logandi augu, röddin köld
og meðan hann byggir fórnaraltarið lítur hann einu sinni um öxl til að fullvissa sig um að
sonurinn sé ekki hlaupinn í felur. Þessi mynd hlýtur að einhverju leyti að vera byggð á hinum
stranga föður hans sjálfs, en sá faðir lést áður en honum tókst að senda soninn í herinn.

Lagið má því túlka sem höfnun á föður hans og hermennskunni, en jafnframt sem höfnun á
trúarbrögðum afans, sem dásamar þessa veru sem hvetur menn til að drepa börn sín. Guð og
stríðsherrarnir eru hér eitt og hið sama, og Cohen hafnar þeim báðum.

20. Rottur og skjaldbökur
Ef Leonard Cohen tækist ekki að verða hermaður eða prestur, þá myndi hann að minnsta kosti
verða hinn fullkomni elskhugi. Ef vil vill tækist honum að græða ör sín þannig.

Á fyrstu blaðsíðu The Favourite Game segir að börn monti sig af örum sínum, en fyrir
elskendum séu þau leyndarmál þeirra á milli. Ör kærustunnar er talið upp fyrst. Líklega skiptir
nafn stúlkunnar máli. Síðar kemur í ljós að „Shell“ er stytting á „Marshell,“148 en bókstafleg
merking þess er ekki langt undan. Shell þýðir jú skel, eins og á skjaldböku, og skjaldbökur koma
víða fyrir:
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A rat is more alive than a turtle. A turtle is slow, cold, mechanical, nearly a toy, a shell with legs.
Their deaths didn‘t count. But a white rat is quick and warm in its envelope of skin.149

Síðar tengjast þær nafni Shell með beinum hætti. Breavman stingur upp á að fara á sjávarmarkað
og kaupa skjaldbökur:

There are turtles, live ones, for famous restaurants. We‘ll rescue one and write messages on his
150

shell and put him in the sea, Shell, seashell.

Rottur eru meira lifandi en skjaldbökur, en ljóst er að sögumaður hefur meiri samúð með
skjaldbökunum. Þessi skjaldbökuárátta Cohen kemur aftur í ljós í laginu „Jazz Police“
aldarfjórðung síðar, en eftirfarandi setningar er erfitt að skilja án þess að hafa ofannefnt í huga:
Let me be somebody I admire
Let me be that muscle down the street
Stick another turtle on the fire
Guys like me are mad for turtle meat151

Mælandi talar um eitthvað sem hann vill vera, eitthvað harðgerara. Það virðist þó ekki ganga vel,
skelin er á endanum steikt og það sem er innan í étið. En skjaldbökur hafa jafnframt aðra
merkingu. Margir af frumbyggjum Kanada kölluðu land sitt „Turtle Island,“ og töldu það hafa
risið eins og skjaldbaka upp úr leðjunni sem allt er byggt upp úr.152 Er Cohen ef til vill að leika
sér með þá hugmynd að hann sé skjaldbökumaður, kominn frá skjaldbökulandi?

Það kemur síðar í ljós að Shell hylur fleiri ör en þau sem leynast bak við eyrun. Á maga hennar
er stórt ör eftir botnlangaaðgerð, og telur hún þetta ástæðu þess að fyrri eiginmaður hennar vildi
ekki þýðast hana.153 Shell á erfitt með að sætta sig við líkama sinn, en Breavman hjálpar henni út
úr skelinni. Svo undarlega vill þó til að með því býr hann til sína eigin skel.
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He was a professional, he knew how to build a lover to court her. He thought poems made
things happen. He had no contempt for the robot lover who made every night a celebration and
any meal they took a feast. He was a skillful product, riveted with care, whom Breavman
wouldn‘t have minded being himself...The lover, being planned so well, had a life of his own and
often left Breavman behind.154

Ekki löngu síðar fer hann að tala um elskhugasjálfið sem staðgengil: „Breavman watched his
deputy make her happy while he stared and stared.“ 155 Og svo: „It isn‘t often we meet someone
who has the same vision of what we might be as we have for ourselves. Shell and Breavman, or
rather his deputy, saw each other with this remarkable generosity.“156

Fyrstu blaðsíðunni lýkur á einföldum brandara:
It is easy to display a wound, the proud scars of combat. It is hard to show a pimple.157

Ör eru flott, en það er erfiðara að eiga við bólur. Flestir unglingar kannast við þetta. En er
brandarinn ef til vill ekki jafn einfaldur og í fyrstu virðist?

Bólur er ljótar og hversdagslegar. Bólur hrjá flesta á einhverjum tímapunkti. Blóðtappi er ekki
jafn hversdagslegur, en þó ekki eitthvað sem ber að flagga með stolti. Betra er að sýna örin úr
stríðinu. Er hér kannski kominn lykilinn að „Leonard Cohen“? Alveg eins og pabbinn sýnir
stríðsörin til að hylja önnur veikindi, og Breavman sýnir sitt ör til að draga athyglina frá
bólunum, má þá vera að „Leonard Cohen“ beri ör Leonard Cohen til að hylja bólur hans?
„Leonard Cohen“ er bæði það sem Leonard Cohen vill vera og það sem hann vill hylja, bæði
elskhuginn og örið. „Leonard Cohen“ er sá sem mætir heiminum.
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21. „Ég mun klæðast grímu fyrir þig.“
Ævisöguritarinn Stephen Scobie fjallar líka um fjölmiðlapersónuna „Leonard Cohen“ sem
sköpunarverk, og segir:
Indeed, we must read "Leonard Cohen" — the figure who sits in that Los Angeles bar, or who
appears on the Tonight show with Jay Leno, or who accepts the Juno award for Best Male
Vocalist in Canada, or who declares on his album covers his love for both the Biblical and the
non-Biblical Rebecca — we must read that figure very much as text, as part of the work, perhaps
indeed as the centre of the work.158

Samkvæmt þessu má sjá „Leonard Cohen“ sem helsta sköpunarverk Leonard Cohen, og orð hans
eru þó aðeins umgjörðin, það sem berst í gegn „The brief elaboration of a tube.“ Þegar
blaðamaður spyr Cohen hvort hann kannist við þann „Leonard Cohen“ sem birtist í blöðunum
hefur hann eftirfarandi að segja:

When you read stories about you, do you recognize yourself, or does it seem like they're talking
about somebody else?
“It feels very far from the experience of one's own life. There's no way you'd really want to
present the naked shivering animal to a perfectly innocent journalist, there's no way to preserve
one's dignity and really reveal the shameful and menacing experiences that produce one's own
life and work.”159

„Leonard Cohen“ er þannig skelin sem höfundurinn hefur búið til utan um sjálfan sig, til að geta
sýnt umheiminum veikleika sína án þess að hljóta sjálfur skaða af. Líklega myndum við flest
vilja hafa þannig hliðarsjálf til að vinna erfiðu störfin fyrir okkur. Og líta betur út á meðan við
vinnum þau.

Ef til vill má segja að The Favourite Game fjalli fyrst og fremst um baráttu Breavman við sjálfan
sig. Aðrar persónur bókarinnar birtast einungis í bakgrunninum, og undir lok hennar hefur
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söguhetjan sagt skilið við þær allar. Hann hefur sagt Shell upp, slegist við Krantz, mamman er
kominn á geðveikrahæli og faðirinn er jú látinn. Allar hafa brugðist honum með sínum hætti og
hann hefur brugðist þeim, Shell vill of mikið frá honum, Krantz hefur yfirgefið sameiginlegan
bóhemadraum þeirra og gerst stuðningsfulltrúi í unglingabúðum, móðir hans hefur horfið inn í
fen sjálfsvorkunnar og hótar því að faðir hans myndi refsa son sínum líkamlega ef hann lifði enn.
Meginþráðurinn er reynist vera skáldadraumar Breavmans og draumurinn um að verða mikill
elskhugi, draumar sem rætast báðir en þegar þeir gera það finnst honum hann vera annar maður.

22. Söngur kokkálsins
Það er í The Spice-Box of Earth sem „Leonard Cohen“ birtist í fyrsta sinn í þriðju persónu:

Anyhow you fed her 5 McKewan Ales,
took her to your room, put the right records on,
and in an hour or two it was done.
I know all about passion and honour
but unfortunately this had really nothing to do with either:
oh there was passion I'm only too sure
and even a little honour
but the important thing was to cuckold Leonard Cohen.
Hell, I might just as well address this to the both of you:
I haven't time to write anything else.
I've got to say my prayers.
I've got to wait by the window.
I repeat: the important thing was to cuckold Leonard Cohen
I like that line because it’s got my name in it.160

Cohen er svo ánægður með þessa birtingarmynd nafns síns að honum finnast að hann verði að
endurtaka hana. „Leonard Cohen“ er látinn taka höggið fyrir Leonard Cohen, það er hann sem
haldið er framhjá.
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Í kvæði kokkálsins veit Leonard Cohen allt um ástríður og heiður, en það stoðar honum lítið í
raunheimum. Keppinautur hans, sem veit eitthvað um ástríður en mun minna um heiður, nemur
konu hans á brott. Sama minni er endurtekið í „Master Song.“ Þar er einnig gefið í skyn að það
sé Cohen sem býr yfir viskunni, en keppinauturinn sem fær konuna. Í lokum þess lags stendur
kokkállinn þó enn kokhraustur, en í öðru lagi sem fjallar um hina vanhelgu þrenningu
kokkálsins, keppinautarins og konunnar, er enga huggun að fá. Og hér kvittar Leonard Cohen
sjálfur undir í einu af sínum helstu lögum, „Famous Blue Raincoat:
It's four in the morning, the end of December
I'm writing you now just to see if you're better
New York is cold, but I like where I'm living
There's music on Clinton Street all through the evening.
I hear that you're building your little house deep in the desert
You're living for nothing now, I hope you're keeping some kind of record.
Yes, and Jane came by with a lock of your hair
She said that you gave it to her
That night that you planned to go clear
Did you ever go clear?
Ah, the last time we saw you you looked so much older
Your famous blue raincoat was torn at the shoulder
You'd been to the station to meet every train
And you came home without Lili Marlene
And you treated my woman to a flake of your life
And when she came back she was nobody's wife.
Well I see you there with the rose in your teeth
One more thin gypsy thief
Well I see Jane's awake -She sends her regards.
And what can I tell you my brother, my killer
What can I possibly say?
I guess that I miss you, I guess I forgive you
I'm glad you stood in my way.
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If you ever come by here, for Jane or for me
Your enemy is sleeping, and his woman is free.
Yes, and thanks, for the trouble you took from her eyes
I thought it was there for good so I never tried.
And Jane came by with a lock of your hair
She said that you gave it to her
That night that you planned to go clear -Sincerely, L. Cohen

Í „Famous Blue Raincoat“ er „Master Song“ snúið á haus. Konan stingur ekki af með
keppinautnum, heldur snýr aftur, en í þetta sinn er það keppinauturinn sem hún mun ávallt syrgja
og geymir lokk af hári hans. Kokkállinn deilir lífi sínu með henni en bíður þó lægri hlut. Hann
reynir að fyrirgefa, þakkar keppinautnum jafnvel fyrir að hafa veitt henni þá ánægju sem honum
tókst ekki af færa henni, en fyrirgefningin hljómar hér eins og alger uppgjöf.
Trúarstefin eru hér ekki jafn áberandi og í „Master Song“ en eru eigi að síður til staðar. Ef
keppinauturinn í fyrra laginu minnir stundum á Krist, þá eru margir sem telja að hann vitni hér til
þeirra semaðhyllast vísindakirkjuna. „Did you ever go clear?“ er ef til vill vísun í helgisiði
vísindakirkjumanna, sem Leonard Cohen aðhylltist um tíma. Árið 1968 innritaðist hann og hlaut
fjórðu gráðu, en gekk bráðlega af trúnni aftur.161 Ef til vill er þó merking þessarar setningar
bókstaflegri. Cohen lýsir laginu þannig í viðtali árið 1993:

“That was written on Clinton Street. I never felt I really sealed that song; I never felt the
carpentry was finished. That song and "Bird on the Wire" were two songs I never successfully
finished, but they were good enough to be used. Also, with the poverty of songs I have for each
record, I can't afford to discard one as good as that. It's one of the better tunes I've written, but
lyrically it's too mysterious, too unclear.”162
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Setningin umdeilda getur því ef til vill verið spurning um hvort persónan hafi fundið þá
merkingu sem höfund sjálfan skorti. Eða ef til vill má lesa þetta á hvorn veginn sem er, hjá
Cohen er trúin og efinn sjaldnast langt frá hvoru öðru.

Og þá birtist okkur önnur ráðgáta. Sá sem kvittar undir lagið, kokkállinn, heitir L. Cohen. En eigi
að síður hefur keppinauturinn sterk einkenni Cohen líka. Hann tilheyrir vísindakirkjunni, og
frakki titilsins, hinn frægi blái regnfrakki, er líklega sá hinn sami og Leonard Cohen klæddist á
árum sínum á Hydru.163

Eru kokkállinn og keppinauturinn, meistarinn og hinn, þá sami maður þrátt fyrir allt saman? Eru
það kannski þessar tvær hliðar Cohen að takast á, hið trúarlega og hið veraldlega, hið andlega og
hið líkamlega, og andinn sem lætur í lægri hlut fyrir líkamanum? Það er sá líkamlegi, sá sem
þekkir ástríður en ekki heiður, sem fjarlægir sorgina úr augum konunnar.

23. Hatur og ást
Lagið um bláa regnfrakkann birtist á plötu sem hét Songs of Love and Hate og kom út árið 1971.
Titilinn vísar til þessara tveggja andstæðna, sem oft er ekki ýkja langt á milli, og ekki er ljóst í
hvorn hópinn „Famous Blue Raincoat“ fellur.
Fyrsta lag plötunnar setur sem endranær tóninn og hefst á eftirfarandi orðum:

Well I stepped into an avalanche,
it covered up my soul;
when I am not this hunchback that you see,
I sleep beneath the golden hill.
You who wish to conquer pain,
you must learn, learn to serve me well.164

Aftur er farið í feluleik, sögumaður er ekki sá sem hann virðist vera. Sálin er hulinn af skriðunni.
Í þetta sinn sjáum við veikleika hans, en glæsimennið er fjarverandi. Cohen virðist hér fella
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grímuna, er ekki lengur „Leonard Cohen,“ en þó er ljóst að persónan er tvíklofin, er ekki sá sem
hann virðist. Glæsimennið sefur fyrir neðan gullna hæð.

Cohen virðist hér vera að tapa þræðinum, ekki lengur viss um hver hann er eða hver hann vill
vera. Þetta er endurtekið þema plötunnar. Í næsta lagi, „Last Year‘s Man,“ segir:
And the skylight is like skin for a drum I'll never mend
and all the rain falls down amen
on the works of last year's man.165

Hann mun aldrei gera við trommuna, aldrei finna út úr þessu, amen er jú lokaorð ritningarinnar
og ekki meira að segja, verk hans tilheyra manni sem hann ekki lengur er. Leonard Cohen
kveður, en ekki í síðasta sinn. Í næsta erindi kveður hann hermennskuna eina ferðina enn:

And though I wear a uniform I was not born to fight;
all these wounded boys you lie beside,
goodnight, my friends, goodnight.166

Í því næsta blandar hann enn saman trú og nautn:

I came upon a wedding that old families had contrived;
Bethlehem the bridegroom,
Babylon the bride.
Great Babylon was naked, oh she stood there trembling for me,
and Bethlehem inflamed us both
like the shy one at some orgy.
And when we fell together all our flesh was like a veil
that I had to draw aside to see
the serpent eat its tail.
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Holdið er einhverskonar slör eða gríma sem hylur þá sem fyrir innan dvelja. Hlutverkaleikurinn
er svo orðinn alger í laginu „Love Calls You By Your Name.“

You thought that it could never happen
to all the people that you became,
your body lost in legend, the beast so very tame.
But here, right here,
between the birthmark and the stain,
between the ocean and your open vein,
between the snowman and the rain,
once again, once again,
love calls you by your name.167

Hann var orðinn annar, jafnvel margir aðrir, goðsögn í lifanda lífi og var búin að temja sín innri
skrímsli. Ástin kallar hann þó sínu rétta nafni, erfiðara er við hana að eiga. Í þriðja erindi klifrar
hann svo inn í bíótjaldið, rétt eins og í Beautiful Losers.

Shouldering your loneliness
like a gun that you will not learn to aim,
you stumble into this movie house,
then you climb, you climb into the frame.168

Í laginu „Dress Rehearsal Rag“ er lagið sett upp sem samræða við hann sjálfan, en í þetta sinn
ávarpar hann sig ekki með nafni, heldur notast við lýsingar eins og „golden boy“ eða „crown
prince.“ Hér er rödd efasemdarinnar að tala til hans og virðist taka völdin. Og sú rödd sprettur
upp að innan.

Four o'clock in the afternoon
and I didn't feel like very much.
I said to myself, "Where are you golden boy,
167
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where is your famous golden touch?"
I thought you knew where
all of the elephants lie down,
I thought you were the crown prince
of all the wheels in Ivory Town.
Just take a look at your body now,
there's nothing much to save
and a bitter voice in the mirror cries,
"Hey, Prince, you need a shave."169

Tímasetningin kallast á við „Famous Blue Raincoat,“ um fjögur að morgni skrifar hann bréf til
mannsins sem stal konunni frá honum, en klukkan fjögur um eftirmiðdag hefur ástandið lítið
batnað. Hér er þó hann sjálfur sem hann ávarpar og stendur fyrir framan spegil þar sem
spegilmyndin ávítar hann. Er það kannski „Leonard Cohen“ sem stendur í speglinum og segir
fyrirmynd sinni að taka sig á?

24. Lennie eða Len?
Á sama tíma og Leonard Cohen virtist vera að gliðna í sundur á milli ástar og haturs var Robert
Kroetsch líka að fjalla um margklofna persónuleika. Árið 1973 kom skáldsagan Gone Indian út,
sem fjallar um Bandaríkjamann sem kemur til Kanada. Í tollinum er ruglast á farangri, og hann
fer að láta sem hann sé Kanadamaðurinn sem átti farangurinn.

That the concept of identity is a slippery one is also indicated in Jeremy‘s tape-recorded
comments on the incident in the Customs, “I couldn‘t remember my name” and on his own
outfit, “disguised as myself.” The scene sparks off what turns out to be a book-length parody on
the search for identity which absorbed Canadian writers and critics in the seventies,170

segir Florby, og jafnframt:
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It could in fact be argued that Gone Indian is something of a continentalist manifesto -albeit with
ironic overtones. It plays havoc with the good old Canadian identity issue in its conflation of
American, Canadian and Indian.171

Gunilla Florby spyr sjálfa sig hvað gerist þegar Bandaríkjamaðurinn í sögu Kroetsch, eða
Viktoríumaður frá Englandi í öðrum hluta sögunnar, hverfa inn í víðáttur Kanada? Fá þeir nýja
rödd sem er í ætt við hið nýja land, eða þagna þeir einfaldlega? 172

Í tónleikaferð sem Cohen fór í til að fylgja eftir Songs of Love and Hate slóst ung söngkona að
nafni Jennifer Warnes í lið með honum til að syngja bakraddir. Hún átti seinna eftir að gefa út
plötuna Famous Blue Raincoat með lögum Cohen, sem átti þátt í að blása lífi í feril
söngvaskáldsins á seinni hluta 9. áratugarins.

Sjálf átti hún í sínum eigin hlutverkaleik, sem Cohen heillaðist af. Jennifer var fyrst skírð
Bernadette, en móðirin breytti síðar nafni hennar í Jennifer. Á fullorðinsárum skrifaði Jennifer
bréf til þessarar Bernadette, sem einhvern tímann hafði verið hún sjálf, og Cohen orti um það
lagið „Song of Bernadette“ sem Jennifer gaf síðar út á plötu sinni.173

Sjálfur var hann á þessum tíma farinn að skrifa til sjálfs síns, eða kannski var hann einmitt farinn
að forðast það. Í dagbókarfærslu frá 1972 skrifar hann:
Ég útiloka minn eigin persónuleika frá línunum, svo að ég geti notað orðið „ég“ eins oft og ég vil
án þess að ganga of nálægt hógværð minni. Þar á eftir dreg ég mig tilbaka.174

Leonard Cohen hafði fundið leið út úr Kanada í lok 7. áratugarins, en í byrjun þess áttunda virtist
hann eiga í mestu erfiðleikum með að finna rödd sína. Þetta kemur fram á hinni annars ágætu
plötu Songs of Love and Hate, en ekki síður í ljóðabókinni The Energy of Slaves sem kom út ári
síðar.
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Ólíkt því sem aðdáendur hans höfðu átt að venjast á plötum hans og fyrstu ljóðabókum eru ljóðin
hér lítt fáguð og virðast jafnvel hroðvirknislega unnin. Hutcheon veltir því fyrir sér hvort áhersla
Cohen á lagagerð komi niður á ljóðunum, sem nú skipta hann ekki lengur jafn miklu máli.175

Hvað sem því veldur berar hann hér eigin veikleika og efasemdir, og reyndar var hann alls ekki
viss um að hún ætti erindi við lesendur yfirhöfuð. Svo virtist sem persónan „Leonard Cohen,“
sem hafði nú farið á tvö tónleikaferðalög um heiminn, gefið út þrjár plötur og spilar fyrir 600.000
manns á Isle of Wight tónleikahátíðinni, hafði verið skilinn eftir heima. „Leonard Cohen“ hafði
yfirgefið bygginguna:

I have no talent anymore
I can‘t write any more
From now on, call me Len or Lennie176

Í öðru ljóði ávarpar hann „Leonard“ og segir:

Sing for him, Leonard
Your love of honey qualifies you
To wear his raincoat
And his stinging shaving lotion
For this purest of occasions177

Lennie virðist hér ávarpa þann í bláa regnfrakkanum, þann sem hafði haft allt með sér á brott og
ekkert skilið eftir eftir. Ljóðabókin er sú eina í safni hans sem er ekki tileinkuð neinum (Flowers
For Hitler var tileinkuð Marianne) og fæst ljóðin bera titil. Flest virðast fjalla um uppgjöf og
vonleysi, ekki síst gagnvart skáldskapnum sjálfum. Á einum stað segir:

175

Hutcheon, bls. 9-10.
Leonard Cohen. The Energy of Slaves, bls. 112.
177
Sama, bls. 94.
176

76

I‘d like to read
One of the poems
That drove me into poetry
I can‘t remember one line
Or where to look178

Og á öðrum:
I am no longer at my best practicing
The craft of verse
I do better
in the cloakroom with Sarah179

Hann virðist jafnvel hafna fyrri verkum:
I don‘t want you to know who I am
I‘m eating a juicy orange by lamplight
But that‘s none of your business now
Now that you‘ve got „Vietnam“ and the „blacks“180

Hér virðist hann ekki aðeins þreyttur á hugsjónamennsku 7. áratugarins, heldur virðist hann
einnig vísa í eigin lög, „You Know Who I am“ og það að éta appelsínur með Suzanne, og segir
hvorugt koma neinum við. Það sama má segja um línur eins og „I am the ghost of Joan of Arc
and I am bitter bitter“181 og „There‘s a lot of music on Clinton Street/There‘s some winter now in
every sunny step.“182

Ferðalagi hans virðist lokið:
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The poem about me
Lying there with the book
In which I am listed
Among the dead and future Dylans183

Ósigurinn felst í því að snúa aftur heim:

I‘m living with a woman in Montreal
My inspiration failed
I abandoned the great plan

Og lokaorðin mættu þá allt eins vera þessi:
The whole world told me
To shut up and go home
And Suzanne took me down
To her place by the river184

25. Það er stríð
Vinsældir hans fóru vissulega dvínandi. Tónleikaplatan Live Songs frá 1973 var sú síðasta sem
komst inn á vinsældalista í Norður-Ameríku næstu 15 árin. Það sama ár fór hann til Ísrael til að
skemmta hermönnum í Yom Kippur stríðinu og hóf gerð plötunnar New Skin For the Old
Ceremony. Sú kom út ári seinna, og á henni virtist Cohen, nú á fertugasta ári, ganga í endurnýjun
lífdaga miðað við uppgjöfina árin á undan. Það má lesa titilinn sem svar við „Last Year‘s Man.“
Leonard Cohen strengir trommuna og klæðist nýju skinni til að taka þátt í leiknum eina ferðina
enn
Í fyrsta laginu, „Is This What You Wanted?“ klæðist hann hinum ýmsu skinnum og spyr
aðdáendur sína, eða þá elskhuga, hvernig þeir vilja hafa hann, en virðist aldrei fyllilega getað
staðið undir væntingum:
183
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You were the promise at dawn,
I was the morning after.
You were Jesus Christ my Lord,
I was the money lender.
You were the sensitive woman,
I was the very reverend Freud.
You were the manual orgasm,
I was the dirty little boy.
And is this what you wanted
to live in a house that is haunted
by the ghost of you and me?185

Nafn hans sjálfs kemur fyrst fyrir á laginu „Field Commander Cohen,“ sem áður hefur verið
nefnt, og á „A Singer Must Die“ virðist hann gefast upp fyrir gagnrýnendum sínum sem honum
tókst ekki að þóknast. Mikill hernaðarbragur er af plötunni, eins og sjá má í lögum eins og
„There is a War,“ en hernaðurinn virðist oftar persónulegur en pólitískur.

There is a war between the rich and poor,
a war between the man and the woman.
There is a war between the ones who say there is a war
and the ones who say there isn't.
Why don't you come on back to the war, that's right, get in it,
why don't you come on back to the war, it's just beginning.186

26. Kvennamaður og einnar konu maður
Cohen gerði annað og meira í Ísrael en að syngja fyrir hermenn. Þó hann hafði lofað sjálfum sér
að sofa ekki hjá öðrum en barnsmóðir sinni Suzanne Elrod, sem nýverið hafði fætt honum soninn
Adam, var hann duglegur við að tæla konur sem endranær. Vinur hans skammaði hann með
orðunum: „Það er kominn tími til að þú ákveðir hvort þú vilt vera hórkarl eða prestur.“ 187

Ef til vill voru það þessi tilmæli sem hann reyndi að svara með plötunni Death of a Ladies Man
frá 1977 og ljóðabókinni Death of a Lady‘s Man sem kom út ári síðar. Kannski er það ekki

185

Leonard Cohen. „Is This What You Wanted?“ New Skin For the Old Ceremony.
Leonard Cohen. „There is a War.“ New Skin For the Old Ceremony.
187
Nadel, bls. 218.
186

79

tilviljun að í þetta sinn er bókin tileinkuð móður hans, sem nýverið hafði látist, því
umfjöllunarefnið eru konur og ekki alltaf vel um þær talað.

Andstæðurnar takast hér á í titlunum, annarsvegar er það kvennamaður sem deyr, hinsvegar
einnar konu maður. Í ljóðabókinni sjálfri tekst textinn einnig á við sjálfan sig. Öll ljóðin eru birt í
tveim útgáfum, og er hið seinna nokkurskonar skýringartexti við hið fyrra. Fyrsta ljóðið nefnist
„I Knealt Beside a Stream“ og endar á orðunum:

With a hand of chrome and an immense Gauloise cigarette she suggested that I give up and
worship her, which I did for ten years. Thus began the obscene silence of my career as a lady‘s
man.188

Konan hér virðist kæfandi, hefur rænt hann málinu. Í skýringartextanum segir: „I broke under the
sentence of loneliness and the wound of my beautiful twin.“189 Er hinn fallegi tvíburi þá
„Leonard Cohen?“ Í „Avalanche“ segir: „Your pain is no credential here, it's just the shadow,
shadow of my wound.” Leonard Cohen ber hið raunverulega sár, „Leonard Cohen“ er skuggi
hans.

Stephen Scobie segir um ljóðabókina:

The supplement stands in a paradoxical relationship to its "original": it presupposes both that
the original is complete in itself, a finished work to which any addition must come from the
outside, as a supplement; and, simultaneously, that the original is incomplete, that it contains
within itself an emptiness or lack which the supplement comes to fill. The idea of the
supplement, that is, deconstructs the idea of any text being either "original" or "secondary."
"One wishes to go back," Derrida writes, "from the supplement to the source: one must
recognize that there is a supplement at the source"190

188

Leonard Cohen. Death of a Lady‘s Man, bls. 11.
Sama, bls. 13.
190
Stephen Scobie. „The Counterfeiter Begs Forgiveness...“
189

80

Ávallt er tómleikinn til staðar, bæði í textum hans og í honum sjálfum. Leonard Cohen hefur
ávallt verið sjálfsgagnrýninn, en hér virðist það sjálfur kjarni verksins. Sem nemi í Columbia
fékk hann að skrifa gagnrýni um sína eigin ljóðabók sem lokaverkefni og fór um hana hörðum
orðum. Hér fer hann nánast í stríð við sjálfan sig, og segir: „I have begun to turn against this man
and against this book.“191 Annað ljóð sem nefnist „The Other Village“ hljóðar svo:

When it comes to lamentations
I prefer Aretha Franklin to
Let‘s say Leonard Cohen
Needless to add, he hears a different drum.192

Er tromman sem Leonard Cohen heyrir hér í önnur en sú sem Aretha Franklin spilar á? Eða er
það önnur tromma en sú sem mælandi kýs að heyra? Er Len eða Lennie orðinn svo þreyttur á
„Leonard Cohen“ að hann ákveður að taka hann af lífi, eins og titillinn bendir til?

Nafnaleikurinn gegnsýrir bókina. Ef hann týndi nafni sínu á Songs of Love and Hate hefur hann
enn ekki fundið það aftur, ef undan er skilið hið súrrealíska „Field Commander Cohen.“
Aldrei þessu vant er talað vel um Leonard í „The Unclean Start.“ Á bát á leiðinni til Ísrael segir
hann samferðamanni sínum frá þeirri ætlun sinni að taka þátt í stríðinu.
„Bravo, Leonard. Bravo. Bravo. Bravo,“ segir samferðamaðurinn. Þetta er þó of gott til að
endast, og sagan heldur áfram:

With a contemptuous wave of the hand he sent the worms back to their private holes to
reconsider their cowardice, and we embraced. I must be doing something really stupid, I said to
myself, to make another man so happy.193

Kvennamaðurinn getur aðeins þóknast sjálfum sér. Ef til vill fann Cohen tilgang í Ísrael, og við
gerð plötunnar New Skin For the Old Ceremony, en sá tilgangur entist stutt. Enn átti eftir að
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svara spurningunni um hórkarl eða prest. Bókin Lady‘s Man er ekki aðeins svar við plötunni
Ladies Man, heldur einnig við plötunni New Skin og ber sama umslag og platan, mynd frá
Miðöldum sem sýnir karlengil og kvenengil svífa saman í nánum faðmlögum.
Í „A Modest Gift“ kynnir hann sig með nafni, og þó ekki:

I am _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Identity withheld to protect the innocent)
I walk on my hands
I live upside down
To be ready for your cunt
In attitudes you love
I was sold down
the long milky rivers of your skin194

Ef fyllt er í línurnar sem fylgja kynningunni er hægt að stafa „Leonard Cohen.“ Í næstu setningu
er honum snúið á haus. Er það spegilmynd sjálfs síns sem hann sér þá í vatninu, ekki spegilslétta
þó, heldur óstöðuga í straumnum?
Í „I Like the Way You Opposed Me“ segir konan við hann:

She said, Leonard, whenever you leave the room an orange bird comes to the window.

Í skýringartextanum er bætt við:

You leave the room. You disappear. There is no you. An orange bird unifies the world. Even the
beasts of truth are fed. Even the monster of peace takes off his crown.

„There is no you“ minnir óneitanlega á „I don‘t trust my inner feelings, inner feelings come and
go,“195 af plötunni 10 New Songs rúmum tveim áratugum síðar.
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Morðið á kvennamanninum verður þó ekki framið þegar uppi er staðið, en kemst næst því í ljóði
sem nefnist „She has given me the bullet.“ Sögumaður velur þó að kála sér ekki, en segir í
staðinn: „There is no death in this book and therefore it is a lie.“196 Í óútgefnum texta frá 1975,
þar sem hann yrkir til Suzanne Elrod í miklum ham, segir hann: „Ég ætla að drepa þig, sagði ég
við sjálfan mig. Það er hún sem hefur gefið mér kúluna.“197 Tilræðið mistekst, kvennamaðurinn
lifir enn. Lokaljóðið nefnist „Final Examination,“ og það er enginn annar en „Leonard Cohen“
sem stenst lokaprófið:

I am almost 90
Everyone I know has died off
except Leonard
He can still be seen
hobbling with his love198

Er þetta óneitanlega önnur niðurstaða en í Energy of Slaves, hann mun ekki sætta sig við að vera
einungis Len eða Lennie, „Leonard Cohen mun lifa áfram og líklegast er það hann sem situr
situr 77 ára gamall framan á umslagi Old Ideas með sólgleraugun og hattinn.“

27. Klofið sjálf
Hvers vegna er Cohen svona uppsigað við sjálfan sig undir lok 8. áratugarins, en spáir því þó að
hann muni lifa af? Scobie segir:
He does not fit easily into the categories of the post-modern or the post-colonial; his obstinate
Romanticism is seen as reactionary; and his treatment of women has been a persistent
embarrassment, or outright offence, to feminist critics. In other words, many of his readers have
taken at face value the deeply ironic words of his self-dismissal in "Death of a Lady's Man": "His
muscles they were numbered / and his style was obsolete . . . . The art of longing's over / and it's
never coming back"199
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Ef til vill var Cohen á skjön við tímann þegar hér var komið við sögu, og bæði viðhorf hans og
stíll þóttu gamaldags. Og þó var hann þátttakandi í samtíma sínum samt, hvort sem
gagnrýnendum hans eða honum sjálfum líkar betur eða verr.

Leonard Cohen hefur ávallt verið mjög persónulegur höfundur. Hann ávarpar hlustendur sína
gjarnan beint, og gengur hvað lengst í sínu persónulegasta verki, Energy of Slaves, sem hefst á
orðunum „Welcome to these lines.“200 Allt frá upphafi rannsakar hann sitt eigið sálartetur, og
virðist, hugsanlega að Flowers For Hitler og Beautiful Losers undanskildum, fyrst og fremst
hafa áhuga á umheiminum vegna þeirra áhrifa sem hann hefur á hann, ekki sjálfs síns vegna.
Í einum af sínum nýjustu lögum segir hann:

From bitter searching of the heart,
Quickened with passion and with pain
We rise to play a greater part.
This is the faith from which we start.201

Og þó hefur þessi umheimur einmitt sett mark sitt á hann. Það er lítill vafi á því að þær krísur
sem Cohen gekk í gegnum á 8. áratugnum voru raunverulegar og áttu sér margar ástæður, hann
varð fertugur (sem reynist mörgum erfitt) og eignaðist börn, það slitnaði upp úr sambandinu við
barnsmóðurina, hann neytti eiturlyfja og fór til Ísrael, hafnaði frægðinni og frægðin virtist hafna
honum. Með tónlistarferli sínum skrifaði hann sig út úr kanadískum bókmenntum, en með
bókinni Death of a Lady‘s Man, sem Hutcheon sér sem framhald Beautiful Losers,202 má þó sjá
áhrif þeirra enn.

Fimm árum eftir að Cohen tókst á við kvennamanninn gaf Robert Kroetsch út bókina Alibi, sem
var reynist alveg jafn tvíklofinn og Lady‘s Man/Ladies Man. Kroetsch fjallar ekki lengur um
bændur og sveitamenn eins og hann gerði í sínum fyrstu verkum, heldur er umfjöllunarefni hans
hér auðmenn og heimsborgarar.
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Alibi segir frá William Dorf, sem hefur það starf að safna listaverkum fyrir auðmann sem hefur
efnast mjög á kanadíska olíuævintýrinu. Eins og til að leggja áherslu á tvíklofið eðli hans heitir
hann tveim fornöfnum, sem eru bæði hið sama:

I‘d had two grandfathers by the first name of William, both with the same first name, and my
parents, farming people northeast of Calgary in the Battle River country, in a futile hope that I
might receive at least one inheritance, named me after both of them. Billy Billy Dorfen.203

Það eina sem Billy Billy fær út úr þessum nöfnum er þó tilfinning um að hann þurfi tvennt af
öllu, tvo bíla, tvær háskólagráður, tvo bankareikninga, tvo heimilisföng og hugsanlega tvö líf.
Síðar kemur í ljós að eftirnafn hans er einnig tvöfalt, hann heitir í raun William William
Dorfendorf.204 Í heilsulind utan við Calgary kynnist hann manni sem ber ekkert nafn, og gefur
honum eitt af sínum:

Somehow I had two lives. I had one that I could give away. I saw that. Maybe that is the human
condition. We have each two lives. We have each one that must be given away. One hears the
rain and one knows that it is not one‘s self that is hearing the rain.205

Það má segja að Cohen takist á við það sama. Hann er stöðugt að takast á við tvö nöfn, Len eða
Lennie, Cohen eða Kohen, tvöfalt eðli eins og kvennamann eða einnar konu mann, og finnst sem
hann verði að fórna öðru hvoru, en gerir þó aldrei. Hann býr sér einnig til hliðarsjálf sem hann
fylgist með úr fjarlægð, eins og þegar Breavman býr til hinn fullkomna elskhuga úr sjálfum sér
sem hann fylgist svo með njóta ásta úr fjarlægð, eins og Billy Billy fylgist með sjálfum sér hlusta
á regnið.

28. Klofið land
Mögulega liggur klofningur sem þessi djúpt í kanadískri þjóðarsál. Morton segir að
Bandaríkjamenn hafi meðvitað rifið sig lausa frá Evrópu og byggt upp sýnar eigin goðsagnir eins
og vísað er til að ofan, en Kanadamenn áttu aldrei svona skýra valkosti. Þeir eru að hálfu leyti
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evrópskir og að hálfu leyti Ameríkumenn. Þessi klofningur hefur verið til frá upphafi og er enn
óleystur. Hann er sérstaklega áberandi í Quebec sem hefur bæði sitt eigið þjóðþing en heyrir um
leið undir þjóðþingið í Ottawa, eru að hálfu leyti undir breskum áhrifum og að hálfu leyti
franskir.

Í sem stystu máli sagt hafði Kanada fyrst orðið til sem frönsk nýlenda á 16. og 17. öld, á því
svæði þar sem Quebec er í dag. Árið 1760 höfðu Bretar lagt hana undir sig, og í kjölfar
bandaríska frelsisstríðsins höfðu þeir íbúar Norður-Ameríku sem enn vildu tilheyra bresku
krúnunni flutt norður á bóginn og komið sér fyrir á því svæði sem í dag er héraðið Ontario. Árið
1791 voru sett lög sem áttu að tryggja jafnrétti þessara tveggja héraða, en árið 1867 var þeim
slegið saman í eitt svæði undir bresku krúnunni sem nefndist „The Dominion of Canada.“ Hið
nýja Kanada hóf brátt að breiða úr sér vestur á bóginn og allt til Kyrrahafsins. Ákvörðunin um
sjálfstæði og sameiginlega yfirstjórn var tekin til að verjast ásælni Bandaríkjamanna og vegna
þess að öfluga miðstýringu þurfti til að byggja hinar kostnaðarsömu járnbrautir sem tengja áttu
heimsálfuna saman, en ekki vegna sameiginlegrar þjóðarvitundar.206

Því voru það hagkvæmnisástæður, frekar en samhugur, sem leiddi til stofnunar Kanada. Erfitt
hefur þó reynst að leiða alla þessa hesta saman, Quebecbúar hafa reglulega hótað að lýsa yfir
sjálfstæði, og náði sú barátta hámarki á þeim tíma þegar Cohen var að skrifa Beautiful Losers og
semja „Joan of Arc.“ En það voru einnig fleiri línur dregnar innan landsins, eins og bent var á
strax árið 1867:

Minorities have minorities of their own. Speaking for the English of Canada East [þar sem í dag
er Quebec], Christopher Dunkin predicted that too many interests – regional, racial, religious,
and political – would persist in the new Confederation to allow any new national community to
develop. His warnings would be remembered.207

Þvert á viðvaranir Dunkin hefur Kanada tekist að mynda sér einhverskonar þjóðarvitund, og var
það verkefni, stutt af mönnum eins og Northorp Frye, enn í fullum gangi þegar Cohen steig fram.
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Bókmenntafræðingurinn Rosmarin Heidenreich telur kanadískar bókmenntir hafa gengið í
gegnum þrjú tímabil áratugina eftir seinni heimsstyrjöld:

In the forties and fifties the omniscent narrator and perspectival structures unambigiously
indicating the norms the reader was to affirm or negate predominated; this type of novel seems
to have been followed by one with a non-omniscent narrator/hero who demonstrated
problematic aspects of norms and values determining a fictional reality very much like the
reader‘s own. In the more recent novels, a narrative structure can be observed in which the
norms underlying human perception and cognition themselves are called into question. Finally,
we note that the appearance, particularly since the late sixties, of a number of highly complex
auto-referential novels.208

Í grófum dráttum má sjá Cohen fylgja þessari þróun, frá fyrstu ljóðabókinni sem tekst á við
mýtur, annað tímabilið kemur í ljós í The Favourite Game, og það þriðja í Death of a Lady´s
Man.

Heidenreich segir jafnframt að kanadískar bókmenntir hafi á tvennan hátt reynt að finna á
sérkenni sín. Annarsvegar með því að nota erlendar fyrirmyndir og bókmenntahefðir til þess að
lýsa kanadískum raunveruleika, og hinsvegar með því að láta kanadísku bókmenntahefðina vísa í
sjálfa sig. Sem dæmi um hið síðarnefnda nefnir hún The Studhorse Man, Beautiful Losers og
Surfacing eftir Margret Atwood. Hún segir jafnframt að kanadíska skáldsagan hafi þróast frá
raunsæi og yfir í bækur sem fjalla um:

...Perceptual processes, the aesthetic alienation of reality, and the creative act, in other words
towards the auto-referential, “narcissistic,” parodic forms characteristic of what has come to be
identified as postmodernist thinking.209

Að þessu leyti var Cohen þá á undan sinni samtíð, því þetta eru einmitt þau umfjöllunarefni sem
hann hefur fengist við frá upphafi, sjálfsskoðun og áhuga á sköpunarferlinu sjálfu. Það er því
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ekki með öllu rétt sem Scobie segir að erfitt sé að fella hann inn í eftirlendufræði og póstmódernisma. Þrátt fyrir rómantískan blæ ljóðrænu hans fellur hann einmitt undir báðar hefðir.

29. Kanada kvatt á ný
Árið 1979 kom hin ágæta plata með hinum hófværa titli Recent Songs út, þar sem rödd Cohen
fékk betur að njóta sín en á hinni Phil Spector (of)pródúseruðu Death of a Ladies Man. Sem fyrr
fór lítið fyrir henni í Norður-Ameríku, en Cohen fór í mikla tónleikaferð um meginland Evrópu
og í fyrsta sinn til annarrar fyrrum breskrar nýlendu, Ástralíu.
Á plötunni virðist hann almennt harma það að hafa yfirgefið Kanada. Lagið „The Traitor,“ sem
áður er nefnt fjallar um mann sem svíkur eigið lið, en þetta kemur enn skýrar fram í þjóðlaginu
„Un Canadien Errant,“ sem hann flytur á plötunni og það á frönsku. Í enskri þýðingu segir:

A wandering Canadian,
banned from his hearths,
travelled while crying
in foreign lands.
…
to the fleeing current
he addressed these words:
If you see my country,
my unhappy country,
go tell my friends
that I remember them.210

Það er eins og honum langi til að snúa aftur til Kanada og þá hugsanlega kanadískrar
bókmenntahefðar, sem nú hafði að myndast. Þetta reynist þó ómögulegt. Lokalag plötunnar
nefnist „Ballad of the Absent Mare,“ þar sem hann tekst, eins og Kroetsch, á við
hestamennskuna, en illa gengur að finna hrossið. Laginu lýkur á þessum orðum:
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But my darling says
"Leonard, just let it go by
That old silhouette
on the great western sky"
So I pick out a tune
and they move right along
and they're gone like the smoke
and they're gone like this song211

Hér er nánast eins og hann kveðji feril sinn sem kanadískur höfundur, og þetta er jafnframt eina
lag plötunnar þar sem nafnið kemur fyrir. Ólíkt Kroetsch leitaði hann ekki upp hinn mikla
himinn víðátta vestursins, heldur hélt í öfuga átt. Cohen hafði endanlega kvatt kanadískar
bókmenntir og þögnin tekur við. Ekkert átti eftir að heyrast frá honum aftur í fimm ár.

Ef farið er hratt yfir tónlistarferilinn má segja að á fyrstu tveimur plötunum stígi söngvaskáldið
„Leonard Cohen“ fram, elskhugi og heimsmaður sem samdi lög sem gerðust í heimahögum hans,
hvort sem var á Montreal eða Hydru, og innihalda þær flestar af hans þekktustu lögum. Á Songs
of Love and Hate gliðnar þessi persóna í sundur, og á þeim næstu er tekist á við hvern eiginleika
hans fyrir sig, hermennskuna á New Skin For the Old Ceremony, elskhugann á Death of a Ladies
Man, Kanadamanninn á Recent Songs, og á þeirri næstu var röðin kominn að gyðingdómnum.

30. Hinar ýmsu stellingar þagnarinnar
Leonard Cohen kvaddi sér næst hljóðs árið 1984 með ljóðabókinni Book of Mercy og plötunni
Various Positions. Bókin er í þetta sinn tileinkuð kennara hans, án þess að nánar sé tiltekið hver
þessi kennari er. Ef til vill er það almættið sjálft. Scobie segir um Book of Mercy:
In contrast to the multiple voices and tones of Death of a Lady's Man, Book of Mercy is
obsessively singular in voice, and entirely consistent in tone. But it is, precisely, a book of prayer:
it may present a unified authorial position, but that is, by definition, a position from which any
sense of self-centredness has been emptied out. In prayer, the speaker steps aside from himself;
he defers himself, endlessly, to the Other. The Other here is the divinity, the godhead, the
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teacher, the addressee. But the paradox persists: God may be an image of the source (creation,
Genesis), but in prayer God is silent; He is the one spoken to, not the originator of speech. Each
partner in this transaction, the man praying and the God prayed to, defers to the other, and
neither of them is originary. Again, at the source there is only a supplement.212

Cohen er ekki lengur margklofinn, heldur talar hér einni röddu við einn guð sem þó reynist
þögull. Hann er ekki lengur póstmódernisti, heldur sækir í eldri hefðir eins og í fyrstu bókinni.
Og í gegnum þær finnur hann leiðina inn í samtíma sinn aftur.

Framan á Death of a Ladies Man er Cohen sýndur í kvennafans, á Recent Songs er málverk af
honum, en á umslagi Various Positions er nærmynd af andliti hans. Hér er ekki verið að stilla
honum upp, heldur sýna hann eins og hann er. Cohen telur sjálfur plötuna vera sína bestu, en hún
naut lítillar hylli kaupenda og fékkst ekki einu sinni útgefinn í Bandaríkjunum.213

Á Various Positions fjallar Cohen um föður sinn á beinni hátt en hann hefur gert annarsstaðar,
fyrir utan ef til vill í skáldsögunni The Favourite Game þar sem hann talar í gegnum persónuna
Breavman. Í laginu „Night Comes On“ segir:

I went down to the place
Where I knew she lay waiting
Under the marble and the snow
I said, Mother I'm frightened
The thunder and the lightning
I'll never come through this alone
She said, I'll be with you
My shawl wrapped around you
My hand on your head when you go
And the night came on
It was very calm
I wanted the night to go on and on
But she said, Go back to the World
We were fighting in Egypt
When they signed this agreement
That nobody else had to die
212
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There was this terrible sound
And my father went down
With a terrible wound in his side
He said, Try to go on
Take my books, take my gun
Remember, my son, how they lied
And the night comes on
It's very calm
I'd like to pretend that my father was wrong
But you don't want to lie, not to the young
We were locked in this kitchen
I took to religion
And I wondered how long she would stay
I needed so much
To have nothing to touch
I've always been greedy that way
But my son and my daughter
Climbed out of the water
Crying, Papa, you promised to play
And they lead me away
To the great surprise
It's Papa, don't peek, Papa, cover your eyes
And they hide, they hide in the World
Now I look for her always
I'm lost in this calling
I'm tied to the threads of some prayer
Saying, When will she summon me
When will she come to me
What must I do to prepare
When she bends to my longing
Like a willow, like a fountain
She stands in the luminous air
And the night comes on
And it's very calm
I lie in her arms and says, When I'm gone
I'll be yours, yours for a song214

Hér fáum við öll þemun í einni bunu. Í fyrsta erindinu sækir hann í huggun konu. Í fyrstu er eins
og um ástkonu sé að ræða, en það kemur svo í ljós að það er móðirin sem um ræðir. Huggun er
veitt, en aðeins í augnablik þangað til hann er sendur aftur út í heiminn. Það er ekki oft sem
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Cohen fjallar um móðurina, en í næsta erindi birtist faðirinn. Hann er staddur í stríði, en stríðið
sem um ræðir er varla fyrri heimsstyrjöld þar sem átökin eiga sér stað í Egyptalandi.215

Líklega er Cohen hér að vísa í eigin stríðsreynslu í Yom Kippur stríðinu, þar sem var barist í
Egyptalandi, og telur sig þá hafa fetað í fótspor föður síns og ímyndar hann með sér. En einnig
má ímynda sér að hér sé um eitt af þeim fjölmörgu Gamla testamentisstríðum að ræða, þó að
byssan sé þá vissulega anakrónísk.

Cohen hefur löngum hafnað föður sínum, en virðist hér viðurkenna að hann hafi haft rétt fyrir sér
á einhvern hátt, og er nú sjálfur orðinn faðir. Í næsta erindi birtast óhjákvæmilega trúarbrögðin
og ástkonan, og ekki er langt á milli þeirra. En hann kemst ekki langt með þessar hugleiðingar,
því börnin trufla hann og draga aftur út í heiminn. Í fjórða erindinu lætur ástkonan að vilja hans,
og aftur er það skáldskapurinn sem hún fellur fyrir.
Hinum megin við lokalag hliðar a, „Hallelujah“ birtist faðirinn aftur, nú í laginu „The Captain,“
og aftur liggur hann deyjandi:

Now the Captain called me to his bed
He fumbled for my hand
"Take these silver bars," he said
"I'm giving you command."
"Command of what, there's no one here
There's only you and me -All the rest are dead or in retreat
Or with the enemy."216

Í „Hunter‘s Lullaby“ kveður hann föður sinn með orðunum:
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Your father's gone a-hunting
He's deep in the forest so wild
And he cannot take his wife with him
He cannot take his child217

Í næst síðasta laginu virðist hann sættast við foreldrana sem brugðust honum:
I greet you from the other side
Of sorrow and despair
With a love so vast and shattered
It will reach you everywhere
And I sing this for the captain
Whose ship has not been built
For the mother in confusion
Her cradle still unfilled218

Og í lokalaginu „If It Be Your Will“ sættist hann við guð sinn. Various Positions er, þrátt fyrir
titilinn (eða kannski þar sem um Leonard Cohen er að ræða einmitt það sem titillinn bendir til)
að mörgu leyti trúarlegt verk. Lagið „Hallelujah“ hefur orðið gríðarlega vinsælt í seinni tíð í
flutningi annarra, og „If It Be Your Will” segir Cohen vera besta lag sem hann hefur samið.219
Hér virðist hann fela sjálfan sig guðdómnum á vald:
If it be your will
That I speak no more
And my voice be still
As it was before
I will speak no more
I shall abide until
I am spoken for
If it be your will220
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Hér er sömu áhrifum náð og Scobie lýsir í umfjölluninni um Book of Mercy, höfundurinn ávarpar
guðdóminn og leggur eigið sjálf til hliðar. Eigi að síður er röddin hans eigin. Scobie jafnframt:
Unsurprisingly, since it is also dated 1984, this is of all Cohen's songs the one that comes closest
to the mode of prayer evident in Book of Mercy. The address is absolutely pure in its simplicity
and intensity; the poet's personality is emptied out, and the singer's will becomes transparent to
that other, higher will. "Leonard Cohen" — the media personality, the singer as lover, the postmodern satirist of The Future — has all but disappeared.
All but. For even in the purity of this song, there are a couple of twists: and they relate to the
question of voice. "If it be your will / That I speak no more / And my voice be still . . . ." The most
obvious paradox is that this prayer is itself articulated in a voice that is not still, not silenced; we
are still hearing the voice that submits itself to the possibility of not being heard. "If it be your
will / That a voice be true . . . ." Voice is the traditional guarantee of truth; we say of young
artists that they have found their own voice, that the voice rings true. Voice is also (and here I
would invoke the whole Derridean argument from Of Grammatology) the philosophical sign of
presence, the guarantee of a singular, unproblematical authority: authority of the author,
presence of the performer, coherence of the self. "Leonard Cohen," as the adverts for his
concerts say, "Live. On stage. In person."221

Um opnunarlag plötunnar, „Dance Me to the End of Love,“ segir hann hinsvegar:
There, at the end of love, is the lover as singer, singer as lover: not Leonard Cohen, not any
figure of "Leonard Cohen," but the problematic, vacant, discontinuous, non-authorial "author"
who for the past two decades has repeatedly emptied himself out in front of us: Len, or Lennie
now, like we always wanted.222

Árið 1984 var eins og Cohen hafði náð sátt við sýnar mismunandi arfleifðir, föður sinn og
gyðingdóm afans. Hann getur aftur stigið fram sem „Leonard Cohen.“ Í viðtali frá 1988 segir
hann:

That's what I've been working on for the last few years. I think "The Book of Mercy" was the
final statement of the mystical, religious being. I don't have to talk about religion anymore - it's
gone underground. I don't think popular music is a good place to explore a lot of those ideas.223
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Það var kominn tími fyrir „Leonard Cohen“ til að stíga fram á ný.
31. Dömur mínar og herrar, „Leonard Cohen“
Gamli refurinn „Leonard Cohen“ birtist aftur árið 1988. Nú er það ekki lengur klofningurinn á
milli Lady‘s Man/Ladies Man sem er í fyrirrúmi, heldur segir hann með sjálföryggi á umslagi
nýjustu plötunnar: I’m Your Man. Vinsældirnar létu ekki á sér standa.

Ef Various Positions var nokkurskonar nærmynd af Leonard Cohen sem kemur nánast nakinn
fram birtist hér „Leonard Cohen“ á umslaginu í allri sinni dýrð, kominn í jakkafötin, með
sólgleraugu og étandi banana eins og ekkert sé sjálfsagðara. Myndin er svart-hvít og sýnir ekki
jafnmikla nálægð og sú á framan á plötunni á undan. Hafandi sýnt sig berskjaldaðan og gert upp
við föður sinn og guð súmmar hann aftur út. Okkur mun ekki vera hleypt svona nálægt aftur.

En nú hefur Cohen fundið tengingu við samtímann og stígur fram sem spámaður sem hefur séð
þetta allt saman áður. Hljómborðssándið sem varð einkennandi fyrir 9. áratuginn hafði fyrst birst
í verkum Cohen á plötunni á undan og hljómurinn hafði nú verið þróaður áfram. Þetta var
hlutverk sem fór honum vel.

Kvennamaðurinn hafði fyrst verið skapaður í kringum 1963 til að heilla konu, eins og segir í The
Favourite Game. Ef til vill birtist hann almenningi fyrst í heimildarmyndinni Ladies and
Gentlemen, Leonard Cohen, frá 1964.224 Þetta var fyrsta heimildarmyndin sem var gerð um
hann, og jafnframt í fyrsta sinn sem persónan fékk meiri athygli en verkin. Þessi persóna birtist
síðan umheiminum á fyrstu plötunni 1968 og nú aftur 1988. Kvennamaðurinn var kominn aftur. Í
viðtali frá 1988 er spurt:

Does he carry the full-blown romanticism of his lyrics into real life? If he uses lines like in the
album's title track ("If you want a boxer / I will step into the ring for you") he could presumably
seduce anyone in the world?
"I try, Hal"
But are you like that in real life?
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"I think I never was until recently. It took a particular kind of experience in my own life to turn a
corner and be able to say to a woman 'This is it'. There's still a lot of the old goat in me, but I can
say that to a particular woman."225

Eftir 20 ára efasemdir virtust Leonard Cohen og „Leonard Cohen“ aftur hafa runnið saman, en
nú sem mun samstæðari persóna en áður. Í sama viðtali ræðir hann þessa breytingaráráttu:
„But you don't know what to change to. When we're young and we're standing in front of this
buffet table, you can pick and choose from the vast range of generality. The older you get the
more specific your life becomes, and you can't say, "I could be a forest ranger" or "I could be a
brain surgeon." When all the while you're this songwriter living in L.A. It takes a long time to
know it, and to say, "Well, okay, that's what I'm gonna be." Or even, "That's who I am. Now I'm
going to be a good one."
Now I know what I am. I'm not a novelist. I'm not the light of my generation. I'm not the
spokesman for new sensibility. I'm a songwriter living in L.A., and this is my new record.
All these songs started out as grand themes, and ended up as something very basic.
Yes, as I myself was a grand theme when I started the record a few years ago, and that grand
theme evaporated.“226

Á titillaginu „I´m Your Man“ virðist Cohen nokkuð viss í sinni sök, og telur sig geta brugðið sér
í hvaða hlutverk sem er:
If you want a lover
I'll do anything you ask me to
And if you want another kind of love
I'll wear a mask for you227

Cohen beinir ekki lengur sjónum að eigin fortíð né að Kanada, heldur horfist hann kokhraustur í
augu við allan heiminn, þó í gegnum grímu sé. Og heimurinn skín í gegn um lögin, hann er
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kominn langt frá Montreal. Í „Take This Waltz,“ sem er endurgerð á ljóði Lorca, byrjar hann á
því að tala um konurnar í Vínarborg, og á einum helsta slagar plötunnar segir hann: „First we
take Manhattan/Then we take Berlin.“228
Í „I Can’t Forget“ virðist hann þó eiga í erfiðleikum með að setja sig í hlutverkið:

I stumbled out of bed, I got ready for the struggle.
I smoked a cigarette, and I tightened up my gut.
I said, This can't be me, must be my double.
And I can't forget, I can't forget
but I don't remember what.229

Rétt eins og heimaland hans virðist Cohen alltaf á mörkum þess að gliðna í sundur, þó honum
takist á endanum að halda sér saman. Tvisvar, árin 1980 og 1995, hafa Quebecbúar kosið um að
segja sig úr Kanada, og í síðara skiptið var því hafnað með naumum meirihluta. Kanada myndi
standa sem ríki þrátt fyrir allt, Leonard Cohen myndi komast af sem einstaklingur.

32. Maður og fjall
Cohen átti eina plötu eftir í sér, The Future frá 1992, áður en hann hélt upp á fjallið. Hér sættist
hann við hverfulleika alls í hinu títtnefnda lagi „Anthem.“
The birds they sang at the break of day
“Start again” I heard them say
Don't dwell on what has passed away
or what is yet to be.
Ah the wars they will be fought again
the holy dove she will be caught again
bought and sold and bought again
the dove is never free.
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Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That's how the light gets in.230

Þegar Leonard Cohen varð sextugur sat hann í flugvél með lærimeistara sínum, Roshi og sagði
síðar (í norskri þýðingu):

Jeg husker at da jeg var rundt 45, gikk jeg inn í en sanzen med Roshi. Han sa, „Nå er det slutt på
din generasjon...“ Det var forfriskende nyheter. Det tilhörer ungdommen. Sånn var det med 60
årsdagen også...Det var et slags landemerke i min egen, bitte lille reise gjennom livet.“231

Hinni löngu æsku Leonard Cohen var lokið. Við tók annað hlé, það lengsta á ferlinum. Allt frá 8.
áratugnum hafði Leonard Cohen sótt Zen búddatrúarklaustur á Mount Baldy, en nú steig hann
skrefið til fulls og dvaldi þar í hátt í áratug.

Kannski var það nauðsynlegt fyrir hann að snúa aftur til fjallsins. Hann ólst upp í hlíðum fjallsins
Mount Royal, og fjallshlíðin er einnig áberandi í laginu „The Story of Isaac.“ Í stað þess að faðir
hans kæmi til að sækja hann þegar hann var níu ára gamall var það faðirinn sem dó og skyldi
hann einan eftir á fjallinu. Ef til vill hefur hann verið að finna leið sína frá því æ síðan, en fyrst
þurfti hann að snúa aftur til þess. Hvaða lausn sem hann kann að hafa fundið þar virtist hún
virka, eða eins og segir í Guardian viðtali frá í ár:

When he came down from the mountain his lifelong depression had finally lifted.
"When I speak of depression," he says carefully, "I speak of a clinical depression that is the
background of your entire life, a background of anguish and anxiety, a sense that nothing goes
well, that pleasure is unavailable and all your strategies collapse. I'm happy to report that, by
imperceptible degrees and by the grace of good teachers and good luck, that depression slowly
dissolved and has never returned with the same ferocity that prevailed for most of my life." He
thinks it might just be down to old age. "I read somewhere that as you grow older certain brain
230
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cells die that are associated with anxiety so it doesn't really matter how much you apply yourself
to the disciplines. You're going to start feeling a lot better or a lot worse depending on the
condition of your neurons."232

Þetta er annar tónn en hvað við þegar hann gaf út sína fyrstu plötu:

"It was a continual struggle...continual...they wanted to put me in bags. I thought I was going to
crack up."
He is modestly addicted to cracking up. References to breakdowns past and future dot his
conversation. He seems to judge periods in his life by his failure to cope with them. His favorite
words — or those he uses most frequently — are "wiped out" and "bewildered."
"When you get wiped out — and it does happen in one's life — that's the moment...the REAL
moment. Around 30 or 35 is the traditional age for the suicide of the poet, did you know? That's
the age when you finally understand that the universe does not succumb to your command."233

Leonard Cohen virðist hafa fundið innri sátt og gerir aðra tilraun til að ráða „Leonard Cohen“ af
dögum. „I am what I am,“ segir hann á plötunni 10 New Songs, og jafnframt: „You live your life
as if it‘s real.“234 Í viðtali við Spin rétt eftir útkomu plötunnar segir hann:

Which means that this hero that you’re trying to maintain as the central figure in the drama of
your life — this hero is not enjoying the life of a hero. You’re exerting a tremendous
maintenance to keep this heroic stance available to you, and the hero is suffering defeat after
defeat. And they’re not heroic defeats; they’re ignoble defeats. Finally, one day you say, ‘Let him
die — I can’t invest any more in this heroic position.’ From there, you just live your life as if it’s
real — as if you have to make decisions even though you have absolutely no guarantee of any of
the consequences of your decisions."235

Leonard Cohen virðist hafa lagt „Leonard Cohen“ frá sér. Hann hélt áfram að gefa út plötur eftir
að hann fór upp á fjallið, en kom ekki fram á tónleikum, þurfti ekki lengur að mæta augum alls
232
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heimsins. „Leonard Cohen“ birtist næst á Old Ideas, eftir þriggja ára tónleikaferðalag sem entist
frá 2008-10. Hefur hann kannski verið kallaður af eftirlaunum til að bjarga skapara sínum frá
yfirvofandi gjaldþroti? Leonard Cohen hefur ekki nýjar hugmyndir um hvernig skuli borga
skuldirnar, svo hann verður að kalla á gamlar lausnir.

33. Elskhugar og prestar
Á þessari nýjustu plötu er það ekki „Len“ eða „Lennie“ sem mætir okkur, heldur „Leonard
Cohen“ í allri sinni dýrð. Nadel lýsir þessari tengingu hans við nafnið svo:

Uten Navnet er jeg en begravelse i min hage. Som venter på neste kvinne.“ Dette temaet
utviklet han i „I Should Not Say You,“ et prosadikt i Death of a Lady‘s Man: „Mitt hjerte lengter
etter å få være hjemsted for Navnet...Uten Navnet er vinden bare prat og blomstene bare et
dagligdags ord for lengsel...Uten å ha Navnet forseglet i mitt hjerte föler jeg bare skam.
Gjennom hele sitt liv hadde han foretrukket den formelle formen Leonard fremfor alle andre
tiltaleformer –fordi den definerer hans identitet som forfatter. „Navn bevarer Utseendets
verdighet,“ erklærer F. i Beautiful Losers. Tidligere, i Parasites of Heaven, skriver han om seg selv
at „Leonard er ikke lenger den samme/siden han vandret bort fra sitt navn,“ og antyder med det
at hans liv i England og Hellas har underminert og endret hans opprinnelige plan om et liv i
Montreals bursjoasi. Hans signatur, både på brev, dokumenter og autografer er alltid klart
leselig, med tydelig håndskrift og blokkbokstaver: „Leonard Cohen.“

Hinn raunverulega Leonard Cohen er þó einmitt ekki að finna í Len eða Lennie, Leonard Cohen
eða „Leonard Cohen,“ heldur í bilinu á milli þeirra. Nöfn eru varanleg, manneskjan er það ekki,
og þess vegna notast Cohen oftast við persónufornöfn í textum sínum frekar en nöfn. Jafnvel
þegar nafn hans sjálfs birtist er það fremur til marks um breytileika heldur en festu. Leonard
Cohen virðist, þvert á eigin orð hér að ofan, frekar kjósa vindinn. Bókmenntafræðingurinn
Winfred Siemerling segir:

Cohen typically seeks the mobility of linguistic shifters (rather than the stability of names) in
order to define these positions of self and other, a fact that explains the often noted frequency,
instability and interchangeability of pronouns in his corpus...A striking example is the “Master
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Song,” published, like Beautiful Losers in 1966.236 Here, the linguistic shifters “I”, “you” and “he”
produce alterity with particular ease by being regrouped in a process of overdetermination...On
a massive scale, a similar re-reading and re-writing of constellations will also serve as the
structuring principle of the comments in a much later text, Death of a Lady‘s Man (1978).237

Aftur má bera saman við Dylan, þar eru skýr skil á milli „I“ í laginu og hinna vondu stríðsherra,
en Dylan átti sjálfur eftir að sýna klofnari persónuleika í lagi eins og „I and I“:

Noontime, and I’m still pushin’ myself along the road, the darkest part
Into the narrow lanes, I can’t stumble or stay put
Someone else is speakin’ with my mouth, but I’m listening only to my heart
I’ve made shoes for everyone, even you, while I still go barefoot
I and I
In creation where one’s nature neither honors nor forgives
I and I
One says to the other, no man sees my face and lives238

Það er kannski ekki að undra að Cohen hefur einmitt nefnt þetta sem eitt af sínum uppáhalds
Dylan lögum!239

Hinn þráðurinn í skáldskap Cohen er uppgjörið við gyðingdóminn, við afann, og hér kemur
eftirnafnið við sögu. Í viðtali við Village Voice frá 1967 er sagt:

He was born in Montreal to a wealthy Jewish family. "I had a very Messianic childhood," he
recalls. "I was told I was a descendant of Aaron, the high priest. My parents actually thought we
were Cohen — the real thing. I was expected to grow into manhood leading other men."240

Nafnið „Kohen“ á hebresku merkir einmitt „prestur.“ Það var þetta sem hann átti að verða. Þetta
mótív má einnig sjá í lokaljóðinu „Priests 1957“ úr Spice-Box of Earth:

236

Textinn birtist fyrst sem ljóð í bókinni Parasites of Heaven frá 1966.
Siemerling, bls. 24.
238
Bob Dylan. „I and I.“ Infidels.
239
Scobie. „The Counterfeiter Begs Forgiveness...“
240
„Beautiful Creep.“ Viðtal við Richard Goldstein.
237

101

Beside the brassworks my uncle grows sad,
discharging men to meet the various crises.
He is disturbed by greatness and may write a book.
My father died among old sewing machines,
echo of bridges and water in his hand.
I have his leather books now
and startle at each uncut page.
Cousins in the factory are unhappy.
Adjustment is difficult, they are told.
One is consoled with a new Pontiac,
one escapes with Bach and the folk-singers.

Must we find all work prosaic
because our grandfather built an early synagogue?241

Í Book of Mercy er aftur tekist á við prestshlutverkið:

Did we come for nothing? We thought we were summoned, the aging head-waiters, the minor
singers, the second-rate priests. But we couldn't escape into these self-descriptions, nor lose
ourselves in the atlas of coming and going. Our prayer is like gossip, our work like burning grass.
The teacher is pushed over, the bird-watcher makes a noise, and the madman dares himself to
be born into the question of who he is. Let the light catch the thread from which the man is
hanging. Heal him inside the wind, wrap the wind around his broken ribs, you who know where
Egypt was, and for whom he rehearses these sorrows, Our Lady of the Torah, who does not
write history, but whose kind lips are the law of all activity. How strangely you prepare his soul.
The heretic lies down beside the connoisseur of form, the creature of desire sits on a silver ring,
the counterfeiter begs forgiveness from the better counterfeiter, the Angel of Darkness explains
the difference between a palace and a cave — O bridge of silk, O single strand of spittle
glistening, a hair of possibility, and nothing works, nothing works but You.242
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Scobie hefur þetta að segja:
All possible identities are posited only to be discarded: "minor singers," "second-rate priests"
(the name Cohen, remember, means "priest"). Identity is something that only the madman
dares. Identity is false, is faked: and when the counterfeiter begs forgiveness, it is not from the
originator of any genuine currency, but rather from "the better counterfeiter," the more skilled
artificer of deception. What is left is the address to "a hair of possibility" (recalling the definition
of a saint, in Beautiful Losers, as "someone who has achieved a remote human possibility" [95]).
And if "nothing works," then perhaps that phrase can be taken positively: it is only nothing, only
vacancy, which does work. Or: "nothing works but You" — and that "You" is pure address, an
emptying of the pronoun, nothing but the attitude and verbal gesture of prayer. Prayer itself is
not a stable, achieved position, but rather something ephemeral, transitory: "Our prayer is like
gossip, our work like burning grass."
The authorial stance of Book of Mercy, then, is fully as paradoxical as that of Death of a Lady's
Man. Cohen presents images of beauty and humility; the language is fuller, richer, more assured
than in either of the previous two books. But none of this restores "the poet" to the authority or
dignity so confidently attributed to him in, say, The Spice-Box of Earth. The poet here is set
aside; he is simply the vessel of prayer.243

34. Kohen og Koan
Þegar Leonard Cohen var gerður að heiðursdoktor við sinn gamla skóla McGill árið 1992 var
það gamli lærifaðirinn Dudek sem afhenti honum skírteinið, með orðunum: „Hann hefur unnið,
að svo miklu leyti sem hægt er að vinna, í hinni erfiðu baráttu lífsins.“244
Þó er það svo að þegar höfundurinn gerir upp feril sinn, lýsir hann verkum „Leonard Cohen“ sem
„a manual for living with defeat.“ Hvers vegna finnst Cohen sem hann hafi tapað leiknum, þegar
flestir aðrir telja hann hafa unnið?

John Damos, sagnfræðingur við Yale háskóla, hefur fjallað um sögu Púrítana í Norður-Ameríku
og hugmyndir þeirra um samviskubit og sektarkennd. Segir hann:

According to psychoanalytic theory, shame occurs in relation to that part of personality
structure termed the “ego ideal.” Simply described, the ego ideal is a composite of the goals a
243
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person has for him/herself – of all that s/he would most like to be. From a developmental
standpoint, it originates in the very early years, when a child identifies with – and, in a sense,
takes into himself – the image he has of his parents. This image has both positive and negative
elements. The negative side is the terrifyingly powerful and malevolent “castrating parent”; this
forms the basis of the punishing “superego”. The ego ideal, by contrast, represents the admired
parent – the parent one yearns to emulate – and in experiences of shame, it becomes the
internal point of reference against which one‘s failings are measured.245

Ef við leggjum til hliðar freudískar hugmyndir um geldingarótta (og þó, þá sveiflar Abraham
einmitt hnífnum yfir syni sínum í „Story of Isaac,“ og vanar þannig afkomendur sína með því að
binda enda á ættina), þá hefur þessi texti ef til vill mikið að segja okkur um sektarkennd þeirra
sem njóta velgengni en finnst þeir þó ekki takast að verða það sem ætlast var til. Leonard Cohen
tekst ekki að verða það sem foreldrar hans vildu. Hann tekur ekki við fjölskyldufyrirtæki sínu,
hann fer ekki í herinn. Faðirinn er strangur við hann og bregst honum með því að deyja, móðirin
álítur hann svikara og bregst honum líka með tæpu taugaástandi sínu.

Leonard finnst foreldrar sínar hafa hafnað sig og hafnar þeim á móti. Faðirinn er veikur maður
og gengur á eftir bræðrum sínum inn í hofið þrátt fyrir að vera eldri, og móðirin fær slæma útreið
í The Favourite Game. Í viðtali frá 1994 telur hann sig helst hafa erft tvo eiginleika frá foreldrum
sínum, „Anxiety and panic.“ Cohen finnur nýjar fyrirmyndir í fræðimönnum og skáldum, en
fyrst og fremst þó í Lorca.

Damos heldur áfram:

These constructs can be pointed directly toward the Puritans, for whom „declension“ meant,
first and last, a sense of failure to carry on with the high standards of the founding generation.
Cotton Mather‘s essay Things for a Distressed People to Think Upon offers a characteristic
statement: „New England once abounded with Heroes worthy to have their lives written, as
copies for future ages...But...there seems to be a shameful shrink, in all sorts of men among us
from the greatness and the goodness which adorned our ancestors“...The failure to „measure
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up“ to the standards of the founding fathers of New England would be experienced with special
intensity by people whose psychic life was structured, in substantial part, around an anxious
concern with another – very personal and internalized- father.“246

Nú eru gyðingar í Kanada á 20. öld líklega ekki jafn líklegir til að eiga við stöðugt samviskubit
að stríða og púrítanar í Nýja-Englandi á þeirri 17., en eigi að síður virðist lýsingin eiga vel við
um Cohen. Sem Cohen rekur hann ættir sínar aftur til Arons, bróðir Mósesar og fyrsta prestsins,
og líklega enn aftar, til Abrahams og jafnvel Adams sjálfs. Og frá Adam hefur vegurinn jú legið
niður á við fyrir mannkynið. Þetta er endurtekið minni hjá honum, að ekki sé hægt að snúa aftur
til hins upprunalega hreinleika. „Forget your perfect offering/There is a crack in everything/
That‘s how the light gets in.“ En Cohen finnst hann líka vera að bregðast arfleifð sinni
persónulega, hann á að verða prestur og rísa undir nafni, en verður í staðinn ljóðahöfundur,
söngvaskáld og hórkarl, og fjallar um þetta í ljóðinu „Priests.“

Þegar Cohen eignaðist börn á fyrri hluta 8. áratugarins má reyndar segja að hann hafi fært sínar
fórnir. Frumburðurinn er gefinn gyðingdómnum og föðurættinni og nefndur Adam. Dóttirin
fæddist nokkrum árum síðar og er skírð í höfuðið á hinni föðurímynd hans, „Lorca.“ Cohen tókst
vissulega ekki að verða hermaður eða prestur, en honum tókst þó að verða eins og Lorca. Eða
hvað?

Í viðtali sem var tekið við hann á Íslandi árið 1988 ber hann sig saman við hetjur sínar og finnst
hann lítils virði miðað við menn eins og Shakespeare (sem hann virðist þá hafa skipt um skoðun
á miðað við það sem Marianne segir að ofan) og Hómer og jafnvel Snorra Sturluson.247 Leonard
Cohen svíkur guðdóminn til þess að gerast skáld, og tekst ekki einu sinni að verða mesta skáld
allra tíma. Ósigur hans er fullkominn, jafnvel þótt öðrum kunni að finnast hann mesta
söngvaskáld samtímans. Tja, næst á eftir Dylan.
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Gamli vinur hans Lou Reed komst reyndar að svipaðri niðurstöðu á laginu „The Summation“
sem kom út á svipuðum tíma, og þó hann sé ekki alveg jafn skáldmæltur kemst hann að svipaðri
niðurstöðu:
They say no one person can do it all
but you want to in your head
But you can't be Shakespeare and you can't be Joyce
so what is left instead
…
When the past makes you laugh and
you can savor the magic
that let you survive your own war
You find that that fire is passion
and there's a door up ahead not a wall248

Leonard Cohen var stöðugt að rekast á þennan vegg, en í klaustrinu fann hann loksins dyrnar. Ef
til vill var það vegna þess að nafnið fékk nýja merkingu fyrir honum. Hér var hann ekki lengur
Leonard, Lennie eða Len, heldur skýrði lærimeistari hans hann „Jikan,“ sem merkir „hinn þögli.“

Það má þó velta því fyrir sér hvort þessi nafnabreyting hafi verið sú mikilvægasta, eða hitt, að á
hverjum degi kvað lærimeistarinn Roshi upp gátur sem lærisveinarnir áttu að svara, og nefndust
gáturnar Koan. Koan kom í staði Kohen, og Cohen gat loksins sæst við sjálfan sig og heiminn,
og eins og Nadel segir, lítur hann á stöðu sína innan Zen hreyfingar Roshi, þar sem hann hugsar
meðal annars um miðstöðina í Montreal, sem prestakall sitt.249

Þó að Cohen hafi átt í erfiðleikum með gyðingasamfélagið í Montreal og gert uppreisn gegn því,
hefur hann þó aldrei hafnað gyðingdómnum sem slíkum, heldur þvert á móti talið Zen og
gyðingdóm fylla upp í hvort annað. Í bréfi árið 1993 lýsti hann yfir áhyggjum af því hvað móðir
hans og faðir myndu segja fyrst farið var að kalla hann búddatrúar í blöðunum, og áréttaði að
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hann væri enn gyðingur fyrst og fremst.250 Þessi samruni kom reyndar strax í ljós í Flowers For
Hitler, þar sem hann segir: „My rabbi has a silver buddha/ My priest has a jade talisman.“251

35. Skjaldbökur og jakkaföt
Undir lok ferilsins býr Leonard Cohen enn í jakkafötum sínum, spámaður sem á endanum hefur
ekki uppgötvað neinn heilagan sannleik, en það er ferðalagið sem skiptir máli. Ef til vill eru
jakkafötin hans skjaldbökuskel, skel sem hann hefur aldrei fyllilega getað stigið út úr, en hefur
lært að lifa með.

Ferillinn hófst með fötum föður hans. Hann skar upp slaufu fatasölumannsins og orti í hana ljóð.
Í druslunni í „Famous Blue Raincoat“ var ef til vill til að hafna arfleifð sinni, á þeim tíma þegar
hann virtist vera að missa tökin á öllu. Hann klæddist þó aftur jakkafötum á sviði, og um lagið
„A Singer Must Die“ segir hann:
„I've always been attached to those songs that you sing when you don't feel like singing. I've read some
reviews of my concerts, over the past several months, and I'm very happy that my suit is so well observed.
Sometimes my suit whispers to me from the closet "Do not forget me" it whispers throughout the song
and here, I crucify on this hanger (..) suit.“

252

„Because of a few songs where I spoke of their mystery/ Women have been exceptionally kind to
my old age,“ segir hann undir lok ferilsins. Ráðgátan er sín eigin verðlaun. Það er ráðgátan sem
heillar, og öll trúarbrögð jafnt sem kynferðið veita hluttekningu í henni. Ef hún væri leyst væri ef
til vill hægt að leggja hana frá sér, eins og bók sem er búið að lesa og hefur ekki meira fram að
færa. En ráðgátan reynist enn óleyst, og því þarf enn að semja ljóðin, lögin og bækurnar.
„Leonard Cohen“ hefur lagt sitt af mörkum, og brátt er kominn tími til að kveðja. „Leonard
Cohen“ mun þó lifa áfram, eins og spáð var í enda Death of a Lady‘s Man, eða eins og segir í
laginu „Tower of Song:“
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Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back
They're moving us tomorrow to that tower down the track
But you'll be hearing from me baby, long after I'm gone
I'll be speaking to you sweetly from a window in the tower of song253

Í fyrri hluta lagsins „Going Home“ mætum við glæsimenninu „Leonard Cohen,“ sem er
spekingur í snyrtilegum klæðum. Í seinni hlutanum sjáum við veikleika hans, hann talar um byrði
sína og ósigra og grætur þjáningarnar, en ávallt í formi skáldskapar og laga. Líklega er það
aðeins í viðlögunum að við mætum höfundinum sjálfum, sem stígur út úr skelinni, afklæðist
manninum í jakkafötunum, og heldur heim á leið:

Going home
Without my sorrow
Going home
Sometime tomorrow
Going home
To where it’s better
Than before

Going home
Without my burden
Going home
Behind the curtain

Going home
Without the costume
That I wore254

Leonard Cohen fær hér loks að vera hann sjálfur, getur afklæðst búningnum, en aðeins bak við
tjaldið þegar enginn sér til.
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Niðurstöður
Ef einhverrar niðurstöðu er að vænta um jafn margklofinn persónuleika og Leonard Cohen er, þá
er það kannski fyrst og fremst það að hann sprettur upp úr umhverfi sínu, sem er á margan hátt
klofið. Í gegnum föður sinn og bóknám kynnist hann ljóðagerð enskumælandi skálda, og í
gegnum afann kynnist hann helgisögum gyðinga. Á 7. áratugnum vinnur hann úr þessum hefðum
og setur mark sitt á kanadískar bókmenntir, en ekki fyrr hefur hann gert þetta en að hann
yfirgefur Kanada og fer að semja sönglög sem óma um heimsbyggðina.
Þó virðist hann aldrei sjálfur ná fullri sátt, og á 8. áratugnum heldur hann áfram að takast á við
tvíklofinn persónuleika, bæði í lögum sínum og ljóðum, en vinsældir hans fjara út. Á þeim 9.
stígur hann fram á ný eftir langt hlé og hlýtur auknar vinsældir, virðist hafa náð sátt við guð sinn
á plötunni Various Positions og í bókinni Book of Mercy, og syngur sinn svanasöng sem
kvennamaður á hinni geysivinsælu I‘m Your Man.
Eftir að hafa tekist á við spámannshlutverkið á The Future árið 1992 kveður hann heiminn og fer
í klaustur, og það er fyrst þá sem hann virðist ná fullri sátt við sjálfan sig. Á nýjustu plötunni
tekst hann á við sitt helsta sköpunarverk, fígúruna „Leonard Cohen,“ og virðist geta skilið sáttur
við hana, hún gerir það sem ætlast er til og skaparinn getur haldið heim á leið án byrða sinna.
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