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pŘEdMLuvA
posLEdní vEčEr 

vE vALEncii

Dnešní koncert měl jen nepatrnou publicitu. Dokonce ani nebyl inze-
rován na Cohenových oficiálních webových stránkách. Ale lidé si přesto na 
tohle měnící se španělské předměstí Benimamet cestu našli. Přišli naplno 
prožívat poezii, kterou tomu muži dopřál dávat světu jeho dlouhý život vy-
chutnávaný plnými doušky, a slyšet ho zpívat – umělce, který dosáhl mnoha 
veřejných i osobních vítězství a mimo jiné složil nemálo dnes už klasických 
populárních písní dvacátého století; muže, prožívajícího právě třetí dějství 
dramatu vlastního života. Po zšeřelých úzkých uličkách této někdejší vesni-
ce sem dnešní večer přilákal lidi nejrůznějších národností, rozličného věku 
a všech možných vyznání, včetně těch bez jakéhokoliv vyznání, a já jsem 
jedním z nich. Sedím před halou necitlivě pojmenovanou Velodrom Luise 
Puiga, která připomíná rozlehlou jeskyni a kde se bude ta událost odehrá-
vat, a pozoruji středomořský západ slunce nad hlavami pomalu se scháze- 
jících davů.

Je poklidný zářijový večer a já si povídám s Cohenovým současným 
kytaristou Javierem Masem. Jsme u zadní části kopulovité sportovní haly, 
mezi bedlivě střeženým vchodem pro účinkující a několika nablýskanými 
náklaďáky. Atmosféra kombinující podprahovou snahu o bezpečnost s dů-
razem na zajištění bezchybného výkonu, který je pro zpěváka příznačný, ale 
paradoxně nijak neodrazuje ty, kdo se k panu Cohenovi dnes večer chtějí 
přiblížit, naopak je přitahuje. Jak si tak s Javierem povídáme o všem mož-
ném, přistoupí k nám jakási dobře oblečená dáma středního věku. Je to 
Němka, ale mluví španělsky i anglicky, a to jen s nepatrnou stopou cizího 
přízvuku. „Vy patříte ke skupině Leonarda Cohena?“ ptá se zdvořile; oči-
vidně si není jistá, koho z nás dvou má oslovit. Její obličej vypadá upřímně 



poslední večer ve valencii

a nevinně. S úsměvem ukážu na kytaristu a odsednu si, takže ona soustředí 
veškerou pozornost na španělského kytarového virtuosa po mé levici. Než 
se Javier zmůže na slovo, žena nadšeně spustí. „Já se s Leonardem znám, 
už dávno, byli jsme přátelé, před mnoha lety, a já vím, že má narozeniny, 
a myslíte, že bych třeba mohla…?“ 

Skoro jako by věřila, že když ze sebe bude vzpomínky chrlit dostatečně 
rychle, překoná každou překážku na vytoužené cestě k panu Cohenovi. 
Javier důrazně zavrtí hlavou a přívětivě ji přeruší. Je na takové požadavky 
zvyklý. Jako by už potřetí opakoval něco malému dítěti, vysvětluje jí, že 
je absolutně vyloučeno, aby se kdokoliv z publika s Leonardem dnes nebo 
zítra večer nebo kdykoliv během tohoto turné setkal, a navíc, on pře-
ce dnes narozeniny nemá. Dáma v odpověď zakoktá. „Ne, já vím, má je 
jednadvacátého, ale víte… já…“ Pro Javiera tento rozhovor skončil a musí 
se jít připravit na představení. Já se do toho vložím a zeptám se té dámy, 
jak se s Leonardem seznámila. Začíná vyprávět svůj příběh s až přílišnou 
horlivostí, možná se tak snaží překonat pocit zklamání, který v ní narůstá. 
„Setkala jsem se s ním na koncertě v Německu asi před třiceti lety. Psali 
jsme si dopisy a mám od něj spoustu podepsaných básní, všechny jsem 
si je schovávala… Mám je pořád, zarámované, dodneška… “ Jak mluví, 
proměňuje se znovu v mladou dívku, vrací se v čase o třicet let zpátky a je 
tam zase doma. Proud jejích překotných slov zvolna vysychá. Následuje 
chvilka ticha. Kouzlo okamžiku je zlomeno. Jsme opět před sportovní 
halou ve Španělsku, píše se rok 2009 a ona se do zákulisí nedostane. Žena 
se obrací zpátky na Javiera s poslední prosbou. Podává mu CD s výběrem 
nejlepších Cohenových písní a mě napadá, jak nevhodný je design těchto 
věcí pro účel, který má na mysli. Chce, aby jí ho Cohen podepsal. „Myslí-
te, že byste alespoň mohl…?“ Javier znovu odmítavě zavrtí hlavou a dodá 
něco tiše ve španělštině. Dáma přikývne, smutně se usměje a odejde do 
valencijského soumraku.

Bezpečnostní opatření na tomto turné jsou mimořádně přísná. Před něko-
lika dny v Granadě ochranka dokonce nepustila po představení do zákulisí 
místního zpěváka Enriqua Morentese, kterého si jakožto svého starého přítele 
pozval sám Leonard. Výslovně si jeho návštěvu vyžádal, ale přehnaně horlivý 
manažer turné ji přesto nedovolil. Mnozí, včetně Javiera, z toho byli znač-
ně otrávení, ale nestálo za to vyvolávat kvůli tomu nepříjemnost. Členové 
Cohenovy skupiny na tomto turné jsou vybráni nejen pro své muzikantské 
kvality, ale i pro schopnost harmonizovat své postoje. S každým z nich musí 
být snadné vyjít, aby bylo možné zachovat neobyčejně silnou, ale přesto ošid-
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ně křehkou rovnováhu, která je živnou silou turné, jako je toto. Na člověka 
v Javierově postavení jsou nevyhnutelně kladeny nesmírné nároky nad rámec 
běžných povinností hudebníka, související s tlakem, jemuž ho vystavují lidé 
toužící po fyzickém kontaktu s jeho šéfem. Jakmile kytarista jenom vykročí 
ze svatyně hotelu, autobusu, místa konání koncertu nebo určeného okruhu 
cesty, je obtěžován nějakým neodbytným fanouškem. Proto je itinerář turné 
rozepsán minutu po minutě a je s neúprosnou přísností dodržován. Program 
je stanoven navýsost racionálně a úsporně, s ohledem na to, aby celé turné 
bylo co nejméně stresující především pro Cohena, člověka, z něhož bude za 
pouhých pár dnů elegantní pětasedmdesátník. 

Hlavním iniciátorem této politiky je zpěvákův manažer Robert Kory, 
jehož nesmlouvavé trvání na přísných bezpečnostních opatřeních je založe-
no na velmi osobní zkušenosti. Kory sám byl pouze jedním z mnoha, když 
byl během turné I’m Your Man v roce 1988 ke Cohenovi poprvé uveden.  
Jeden známý ho unavenému a ovíněnému zpěvákovi představoval – Cohen 
v té době hodně pil – a Kory si byl zřetelně vědom, že pro něj není v tu chvíli 
ničím víc než jedním bezejmenným obličejem z mnoha. Ačkoliv ono krátké 
setkání v zákulisí proběhlo naprosto přátelsky, v důsledku se všem zúčast-
něným jevilo jako Pyrrhovo vítězství a nicotné fiasko. V tehdejším mladém 
právníkovi ovšem tento zážitek i přesto zanechal nesmazatelný dojem. „Nej-
spíš kvůli vzpomínce na tohle setkání jsem pak neoblomně trval na tom, 
aby mělo turné naprosto uzavřený program,“ vysvětluje Kory. „Protože tahle 
setkání v zákulisí po představení, kde se tlačí spousta lidí, nejsou přínosem 
ani pro návštěvníky, kteří se tam vyskytnou, natož pro umělce samotného. 
Chci říct – když jsme se poprvé s Leonardem Cohenem setkali, co o mně 
vlastně věděl? Představil nás společný známý a měli jsme na to pár vteřin, 
nanejvýš pár minut, v houfu dalších lidí. K čemu to je? Žádná smysluplná 
interakce není možná. Takže princip uzavřeného turné – to je myslím správ-
ná politika.“ Kory si je dobře vědom nároků, jaké turné klade na zpěváka, 
který – přestože se teď cítí fit – je přece jenom technicky vzato už starší pán. 
„Potřebuje svůj prostor,“ zdůrazňuje Kory, „aby mohl absolvovat koncert na 
té úrovni, na jakou je zvyklý.“

Jak jsme tak spolu seděli v houstnoucím španělském soumraku, zeptal 
jsem se Javiera, proč vlastně Leonard dělá tak dlouhá představení, jež každý 
večer trvají až tři a půl hodiny. Javier s rozzářeným úsměvem odpovídá: 
„Protože je tak velkorysý.“ 

Cohen sám doufal, že bude schopen zpívat až do takto pokročilého věku, 
už od počátku osmdesátých let, kdy v New Yorku slyšel jazzovou a bluesovou  
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zpěvačku Albertu Hunterovou. „Bylo jí tehdy dvaaosmdesát,“ vzpomínal 
Cohen, „a bylo opravdu úžasné slyšet v hlase té ženy životní zkušenost. Vě-
děli jste, že ona ví, o čem mluví, a když na konci sekvence řekla ‚Bůh vám 
žehnej‘, opravdu jste se cítili požehnaní.“ 

Třebaže manažer si je Cohenova věku dobře vědom, nedělá si s ním ne-
místné starosti, a stejně tak si ani příliš nepřipouští možné důsledky té-
měř každovečerního maratonu, na němž jeho přítel a klient trvá. „On to 
dokonale zvládná. A pokud jde o jeho soukromí, když to tak chcete brát, 
to nepatří jenom Leonardovi, ale všem zúčastněným, včetně, a to dokonce 
v první řadě, publiku, které si ho každý večer platí. A tahle politika nám 
zatím funguje. Ale nesmíme z ní dělat žádné výjimky, protože jakmile sle-
víte a začnete je dělat, kde by to pak mohlo skončit? Známe už spoustu 
nádherných příběhů, dojemných příběhů, které přicházejí jeden za druhým,  
a Leonard by se samozřejmě strašně rád setkal s každým, ale to prostě fyzicky 
není možné.“

Koneckonců, Kory nepovažuje Cohenův pokročilý věk za zásadní pře-
kážku. „Nevnímám v tomto směru žádný zvláštní tlak,“ vysvětluje. „Hned 
na začátku jsem Leonardovi řekl, že budeme dělat co nejméně kompromi- 
sů, pokud možno se jim úplně vyhneme. Já je dělat nemusím a on taky ne.  
Takže pokud do toho máme společně jít, neměli bychom se ke kompro-
misům uchylovat a slevovat ze svých představ. To znamená, že on si může 
dopřát tolik času, kolik potřebuje, a důsledně realizovat a jasně formulovat 
svou vizi. Takhle to funguje, a nedá se přesně dopředu říci, kolik času co 
zabere. Ironie je, že když postupujeme podle takhle časově neohraniče-
ného programu, zvládneme toho víc a v kratší době, než se mu dařilo po 
spoustu, spoustu let. Já už se ani nepokouším rozumět tomu, jak to fun-
guje – tak to prostě je!“

Pomalu se blíží čas začátku koncertu. Mezitím se setmělo. Zamával jsem 
Javierovi a zavolal za ním „adios“. Nehledě na to, že za chvíli to bude popr-
vé, co uslyším Cohenův koncert naživo (nemohu říci osobně, protože jsem 
vždycky měl pocit, že v hudebním slova smyslu je už samotný poslech jeho 
desek živou osobní zkušeností), má pro mě dnešní večer zvláštní emocio-
nální význam. Shodou okolností se Cohenova skupina nedávno zmocnila 
člověka, který je ve Španělsku mou nejbližší spřízněnou duší. Je to příběh, 
který by si zasloužil zvláštní kapitolu v další knize, kterou snad jednou napí-
šu, ale pro tuto chvíli postačí, když prozradím, že náhlá nepřítomnost jediné 
přítelkyně, kterou v této zemi, do níž jsem se přistěhoval téměř přesně před 
rokem, mám, způsobila, nebo mě dokonce možná přímo donutila k tomu, 
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že jsem se rozhodl odstěhovat se zpátky do Británie dříve, než jsem měl 
původně v úmyslu. 

Připadá mi, že Cohen má zvláštní schopnost vychutnávat si pocit zvláštní 
spřízněnosti s mnoha různými zeměmi a kulturami současně, kterou trochu 
připomíná postavu Zeliga z filmu Woody Allena. V Paříži je čestným Fran-
couzem. V Řecku je z něj takřka pravý Řek. V Izraeli, New Yorku, Berlí-
ně… Zdá se, že Cohen dokáže být doma kdekoliv na světě. Člověk by mohl 
o Cohenovi napsat knihu pojednávající výlučně o jeho jedinečném vztahu 
ke kterémukoliv z těchto míst. Už od dob, kdy Cohen vzplál mladickou lás-
kou k básníkovi Federicu Garcíovi Lorcovi, panuje mezi ním a španělskou 
kulturou hluboká vzájemná sympatie. Moje odcizená přítelkyně dorazila do 
Valencie, svého rodného města, s Cohenem a jeho týmem jejich zvláštním 
letadlem. Vidím se s ní na krátký pomíjivý okamžik před koncertem, než 
zmizí do tajemného podsvětí zákulisí. Je nenávratně polapena. Připadá mi, 
že spíš než okouzlení prožila duchovní konverzi. 

Prchavý soumrak nad Benimametem rychle přechází v teplou a temnou 
letní noc. Konečně nastává čas začátku představení. Vstupuji do haly spo-
lu se zbytkem věrných, doprovázen dvěma přáteli. Sportovní hala je jasně 
osvětlena, v plném lesku, kypí očekáváním, a její kapacita (šest tisíc míst) je 
ze tří čtvrtin zaplněna. Moji dva společníci a já máme vynikající místa, která 
nám tak laskavě a svědomitě zařídil Javier. Sedíme vpředu, trochu vlevo 
od středu plochy. Já mám při ruce soukromou zásobičku ginu a pojímám 
rozhodnutí, že bez ohledu na jakékoliv osobní, a dokonce i profesionální 
okolnosti si tento koncert vychutnám v roli, která mě sem úplně původně 
přivedla – jako fanoušek Leonarda Cohena a jeho hudby. 

Bez ohlášení a bez jakéhokoliv úvodu světla v hledišti zhasnou a nahradí 
je úžasně diskrétní a přitom efektní osvětlení na pódiu. V jemných, ale hlu-
bokých a působivých tónech modré a červené se místo konání promění ze 
strohé a funkční sportovní haly v jakousi nadpozemskou luxusní čekárnu. 
Když skupina začíná hrát, naneštěstí se zdá, že analogii čekárny podkresluje 
tak přesně ne hudba samotná, ale její zvuk. Tóny písně Dance Me To The 
End Of Love (Tanči s mojí láskou dál) nás uvádějí do představení; a znějí tak 
plynule, tak rutinně (a zároveň jsou kupodivu od vší rutiny zcela oproštěny) 
a zvuková mixáž je tak precizní, že výsledek téměř připomíná dokonalý oživ-
lý stroj. Každý z hráčů přebírá svou roli s takovou zdvořilostí a natolik bez 
vzájemného napětí, že veškeré osobní ambice, veškeré tření, oheň a kouz- 
lo jako by se nenápadně vytratily. Ale pak, jakmile vstoupí Cohen, ele-
gantní archanděl, neskonale výmluvný ve šviháckém oblečení, v pohybech  
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i způsobu vyjadřování, a začne tichým hlubokým hlasem zpívat, okamžitě 
pochopíte. Když tuhle hudbu slyšíte naživo, působí jako pouhé vkusně ře-
šené aranžmá pro svůdně mimozemský samet Cohenova zpívajícího hlasu. 
A ten hlas – jehož tóny ukapávají jako tekutý med a omamují jako sladká 
vůně hašiše – je nástrojem pro působivé lyrické verše, znějící tou nejčistší 
poezií. Když je poslouchám, znovu si uvědomuji, že Cohen byl původně 
básník a romanopisec, a to o dobrých deset let dříve, než se vší vážností na-
stoupil dráhu hudebníka. A i dnes se dá říci, že celá zkušenost Cohenových 
živých vystoupení v konečném důsledku směřuje ke zdůraznění účinku psa-
ného slova. 

Přestože vystoupení zpočátku nepůsobí obzvlášť silným dojmem, brzy se 
proměňuje v neuvěřitelně povznášející zážitek. Je tady, pouhých pár kroků 
ode mě. Muž, který byl za poslední půlstoletí snad všude, je najednou tady. 
A písně, které nás všechny tak dlouho provázely životem a všemi šťastnými 
i nešťastnými láskami, co nás kdy potkaly, nám najednou ožívají před oči-
ma, právě teď, v tuto chvíli. Zdá se, že Cohenova doprovodná skupina si to 
také uvědomuje a nějakým zvláštním způsobem se stává propojenou sou-
částí publika. Každý z nás přítomných je tady, ale jen jeden z přítomných je 
Leonard Cohen. Ostatní jsou svědci. A jsou tady kvůli němu.

Leonard Cohen je ve skutečnosti samozřejmě menší, než si člověk před-
stavoval, a vypadá, jako by si při vystoupení záměrně udržoval téměř fyzický 
odstup. Ale nutno uznat, že má před sebou tři hodiny, a dnešní koncert je 
koneckonců maraton, a ne sprint. Připadá mi, jako by ten dokonale padnoucí 
oblek bylo to jediné, co Cohena drží vzpřímeně. Přestože se zdá, že má dost 
sil i sebedůvěry, jako by se nechával ukolébávat světly, která ho obklopují, 
a ten dojem bůhvíproč nahání úzkost. Jako by si ve světlech reflektorů na 
jevišti bolestně uvědomoval svůj věk i vypětí několika hodin, které ho čekají. 
Z jeho výrazu je cítit i vědomí odpovědnosti, vůči vlastní práci i vůči publiku. 
Ale zároveň jako by byl poněkud duchem nepřítomen, působí křehce a jaksi 
zranitelně. Třebaže pro mě je tohle první Cohenův živý koncert v životě, za ta 
léta už jsem viděl hodiny videonahrávek, pirátských i oficiálních. Celé roky 
Cohen působil robustně, jakoby pevně ukotven v silné a zdravé realitě. Během 
turné pořádaných v osmdesátých a devadesátých letech mu tuto ukotvenost 
zjevně poskytovaly litry kvalitního červeného vína. 

Dnes večer ale vypadá, jako by ho dokázal odfouknout nenadálý poryv 
větru. Právě začíná třetí píseň. Elegance na jevišti vzývá svou vlastní sílu. 
Zdá se, že představení se dostává do tempa. A pak Cohen upadne. Přímo 
na jevišti, během instrumentální pasáže Bird On The Wire (Pták na drátě), 
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rovnou přede mnou, před publikem a svou kapelou, se ve svém skvostném 
obleku zhroutí na zem a zůstane ležet, bezvládně, bez pohybu a zjevně v bez-
vědomí. Z místa, kde sedím, to skutečně vypadá, jako by Leonard Cohen 
právě umřel. 

Kory: „Leonard celý den trpěl žaludečními potížemi. Měl všechny pří-
znaky otravy jídlem. Vytékalo to z něj všemi otvory. Vy nebo já nebo každý 
normální člověk by se v takovém stavu odzpívat koncert prostě vůbec nepo-
koušel. On se o to ale pokusil. Což byla jediná věc, na níž jsme se neshodli. 
Potom jsem mu říkal, ‚Leonarde, chceš vědět, jak to dělají hráči z NBA? 
Třeba takový Kobe Bryant z L. A. Lakers. Kdyby mu bylo takhle špatně 
a jeho tým byl ve finále světového poháru, šel by do nemocnice a ležel by pár 
hodin na kapačkách, aby nebyl úplně dehydrovaný – tohle je totiž případ 
pro doktory. A pak by si těsně před zápasem vzal léky proti průjmu, udělalo 
by se mu dobře a ten zápas by odehrál, rozumíš.‘ Povídám mu: ‚Leonarde, 
příště, až ti bude takhle mizerně a ty za žádnou cenu nebudeš chtít koncert 
zrušit, tak to musíš řešit taky tak. Musíš si zavolat doktora, a to včas. Ne že 
bych ti to ale přál.‘“ 

Na Velodromu Luise Puiga členové kapely v plné záři světel odnášejí 
Cohena z pódia. Soustředím se na jeho tělo. Je nehybné, jako bez života. 
Cohen je v hlubokém bezvědomí, neví o sobě, a jen ochable visí v náručí 
členů své kapely. Jeho obličej působí prastaře, jako vlastní posmrtná maska. 
Celá scéna děsivě připomíná nějaký náboženský obraz. Jak jeho bezvládné 
tělo odnášejí do zákulisí, vypadá Cohen jako mrtvý světec. 

Jen několik prvních řad diváků vidělo zblízka, co se stalo. Zmatek pře-
chází ve znepokojení a pak ve smutek. Všichni v publiku jsou na nohou. 
Lidé překotně mluví do mobilních telefonů, mnohým tečou po tvářích slzy. 
Za necelou hodinu vyjde na jeviště Javier a oslovuje publikum, španělsky. 
Leonard je v pořádku. Je na cestě do nemocnice. Není třeba se znepokojo-
vat. Vstupné bude divákům vráceno. Je při vědomí. Chce pokračovat v kon-
certu, ale potřebujeme, aby ho prohlédl lékař.

Zavolá nám moje přítelkyně. Už je s Cohenem v sanitce. Mohl by to být 
infarkt. Ale cítí se lépe, bude v pořádku, a je s ním také jeho dcera, Lorca. 
Prý když přišel k sobě, vyslovil téměř komicky hrdinskou větu: „Dejte mi 
sklenici vody a vraťte mě na jeviště.“ Jako vždycky si hrál na drsňáka. Ale 
jeho přátelé, dcera a členové týmu to nedovolili. Máme jet do nemocnice 
Nueve de Octubre. V oparu ginu a cigaretového kouře se choulím na zad-
ním sedadle něčí dodávky a jedeme noční Valencií… kam vlastně? Sedět 
u nemocničního lůžka Leonarda Cohena a modlit se? 



poslední večer ve valencii

Další hodina se odehrává pod taktovkou orchestru španělského drmo-
lení do mobilních telefonů. Cohen je na jednotce intenzivní péče. Moje 
přítelkyně nás pobízí, abychom přijeli co nejrychleji. V nemocnici nás sa-
mozřejmě zastaví hned u recepce. Cohen je na soukromém oddělení. Zaká-
zaný přístup. Vykážou nás přesně ve chvíli, kdy dorazí lidé od novin. Jsem 
za to vděčný. 

Jsem opilý, vzdávám to, beru si taxíka a jedu domů. Zítra se vracím do 
Británie. 

Se svou přítelkyní se už nesetkám, a už nikdy neuvidím Leonarda Cohe-
na zpívat a hrát naživo. 



KApitoLA první
GEnEsis

„Neměl jsem ani ponětí, kdo jsem a kam jdu, natož o tom, co ob-
náší život nebo přízeň žen. Jediné, o čem jsem jakési tušení měl, bylo 
to, že o tomhle životě podám svědectví…“ 

 LC 1992 

Leonard Norman Cohen se narodil ve tři čtvrtě na sedm ráno 21. září 
1934 Nathanovi a Mashe Cohenovým v Montrealu. Výběr jeho prvního 
křestního jména následoval rodinnou tradici příležitostně pojmenovávat 
mužské potomky jménem začínajícím na L – jeho dědeček se jmenoval 
Lyon a jeho pradědeček Lazarus. Na nový přírůstek do rodiny už nedočkavě 
čekala starší sestra Esther, narozená v roce 1929. Leonardův otec Nathan 
byl hrdý a řádný muž s jistými sklony k hloubavosti a občasným záchvatům 
romantické melancholie. Dokonce i na tehdejší dobu byl poněkud staro-
módní: dvorný, usedlý, s impozantním knírem, vždy v dokonale padnou-
cím oblečení, občas nosil monokl, vyznačoval se nesmlouvavými názory na 
morálku a jeho vždy náležité chování na veřejnosti jen zřídkakdy nerámoval 
oblek s pečlivě uvázanou kravatou. A ke společné večeři se v domácnosti 
Cohenových všichni převlékali. 

V době, kdy se mu narodil syn, už byl Nathan veteránem první světové 
války – de facto byl jedním z prvních židovských důstojníků sloužících v ka-
nadské armádě. Nathan neprošel zkušeností první světové války nepozna-
menán. Primitivní hrůzy čerstvě technicky zmechanizované zákopové války 
zanechaly nesmazatelné stopy v srdci a duši každého, kdo je prožil, ale v Na-
thanově případě způsobily i fyzické oslabení, a on se z této zkušenosti nikdy 
zcela nevzpamatoval. Nathan, neboli „Nat“, jak ho nazývali jeho blízcí, byl 
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upřímný vlastenec. Původním povoláním byl inženýr, ale většinu života pra-
coval v rodinné oděvní firmě The Freedman Company. Její prostředí bylo 
velmi příhodným zázemím pro tohoto zdrženlivého muže zakládajícího si 
na správných způsobech, který byl v hloubi duše světák se slabostí pro ka-
maše, elegantní vestičky a výstřední klobouky. Tuto zálibu v oblečení měl po 
něm později zdědit i jeho syn, byť v poněkud rafinovanější podobě.

Přestože Leonardův otec měl poněkud uzavřenou povahu a smysl pro 
styl, byl zároveň i hrdým a aktivně vlasteneckým občanem, který si poklá-
dal za čest, že mohl dobrovolně sloužit své zemi v první světové válce. (Je 
možné, že ačkoliv byl Leonard v různých obdobích označován jako „hipík“ 
nebo „buddhista“, včetně všech souvisejících asociací naivního bojovníka 
za mír, pod vlivem svého otce si po celý život uchoval obdiv k vojenskému 
modelu a nikdy sám sebe nepovažoval za pacifistu, ale právě naopak. Ve 
skutečnosti, jak Leonard později přiznával, to bylo tak, že pokud by byl 
osud nabral jiný směr a Nathan by ještě žil, Leonard by býval na otcovo 
naléhání nastoupil na vojenskou školu.) Protože Nathan poněkud postrá-
dal hudební sluch, byl v oblasti hudby značně zatvrzelým konzumentem 
a jeho vkus se zaměřoval na komické opery Gilberta a Sullivana a tradiční 
skotské písně v podání Harryho Laudera. Živě se zajímal také o fotografii  
a film a nesčetné minuty z podomácku natočených filmů zachycujících 
jeho mladou rodinu se dodnes objevují v dokumentárních filmech o jeho 
synovi.

Jeho manželka a Leonardova matka Masha byla oslňující kráska, elegant-
ní, s oduševnělými a živými rysy. Pocházela z Litvy, která byla tehdy součástí 
Ruska, odkud uprchla před stalinským režimem, a celý život v sobě nosila 
skrytou melancholii onoho kouta světa, kterou zčásti vyvolávalo i jeho po-
časí, dokonce i v době, kdy plnila svou roli povýtce spokojené kanadské 
manželky a oddané židovské matky. Jako školená zdravotní sestra, která za 
války pracovala pro Červený kříž, byla pro válečného veterána s podlome-
ným zdravím dokonalou ženou. Leonardovi a Esther byla více kamarádkou 
než pouhou mateřskou autoritou, zejména čím byly její děti starší, chovala 
se k nim s neobvyklým respektem a později, když konečně dospěly, jako 
k sobě rovným. Leonard často vzpomínal, že když se jí se svými náctiletými 
kamarády nahrnul nad ránem do kuchyně po bujaré noci strávené ve městě, 
vždycky sešla dolů a přivítala je. Místo aby vytvářela dusno nebo ho zahrnu-
la výčitkami, uvařila čaj, přichystala pro všechny snídani a sedla si s nimi ke 
stolu, zatímco nad zelenými trávníky sousedícího parku na montrealském 
Murray Hillu začínalo pomalu svítat. 
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Když Leonardova sestra Esther dospěla, probudila se v ní jistá (pseudo)
literární ctižádost a stala se knihovnicí a úřednicí pro encyklopedii Colliers. 
Jako děti si s bratrem nikdy nebyli obzvlášť blízcí. „Doopravdy jsem ji po-
znal, až když jsme byli daleko starší,“ vzpomínal Leonard později, „a až teh-
dy jsem zjistil, jaká je to úžasná osobnost, jaká je s ní legrace, jak je výřečná 
a jaký je to nezdolný charakter.“

Cohenovi bydleli v dvoupatrovém cihlovém dvojdomku ve Westmoun-
tu, lepší středostavovské čtvrti v Montrealu ležící na svahu Mount Royal. 
Dům a sousedící park poskytovaly nádherný výhled na město, na jehož 
okraji přežívala indiánská rezervace kmene Mohawků jménem Kanawake. 
Některé z Leonardových nejranějších vzpomínek na otce pocházejí z doby, 
kdy ho Nat brával do rezervace na procházky. Po prvních patnáct let života 
obýval Leonard miniaturní pokojíček v zadní části domu, s malým oknem 
vedoucím do bujné zeleně parku, kam pravidelně chodil venčit svého psa, 
skotského teriéra jménem Tinkie. 

Leonard na Tinkieho nikdy nezapomněl, a s láskou o něm mluvil jako 
o „nejbližší bytosti, kterou jsem v dětství měl. Ten pes spával pod mou poste- 
lí a každý den mě doprovázel do školy a čekal na mě… byl to ten nejvěrnější 
kamarád.“ Tinkie umřel, když mu bylo třináct let. „Jednou v noci chtěl jít 
ven,“ vypráví Cohen, „a tak jsme mu otevřeli dveře… bylo to v zimě, a on 
vyšel ven a už jsme ho nikdy neviděli. Bylo mi z toho hrozně smutno… našli 
jsme ho až na jaře, když roztál sníh a zpod sousedovic verandy se začal linout 
příšerný zápach… Tinkie odešel pod sousedovic verandu umřít. Chtěl tím 
možná projevit ohleduplnost vůči svým pánům.“ Cohen nenahradil Tin-
kieho jiným psem, nikdy v životě už pak žádného neměl. A na prádelníku 
v jeho bytě v Los Angeles dodnes stojí zarámovaná fotografie jeho prvního 
a posledního zvířecího souputníka.

Když v Evropě zuřila druhá světová válka a na povrch pomalu vyplouvaly 
hrůzy toho, co vešlo do historie jako holokaust, Leonard a děti jako on byly 
děsivých zpráv o těchto událostech ušetřeny. Když se pak na konci války 
objevily fotografie koncentračních táborů, místní noviny je otiskovaly je-
nom jako součást přílohy, která se dala z novin vyjmout, aby je bylo možno 
před dětmi schovat. Chlapec Leonard si byl skutečnosti války vědom, ale 
zdá se, že v té době v něm nezanechala žádný zvláštní emocionální dojem. 
„Mezi našimi oblíbenými činnostmi,“ vzpomíná, „bylo chodit do kina, učit 
se písničky, navštěvovat nedělní školu. Byla válka, žvýkačky a čokoláda byly 
hotová vzácnost, takže když jste náhodou nějaké měli, byl to svátek.“ Leo- 
nard tedy vyrůstal v emocionálně bohatém, kulturně smíšeném prostředí 
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silné a typickým způsobem jedinečné rodiny. Základní kameny jeho vý-
chovy, ať už skryté, nebo zjevné, se v jeho životě i umělecké dráze znovu 
a znovu opakovaně projevovaly. Zcela nepochybně zdědil otcův smysl pro 
povinnost, morálku a slušnost, neodolatelně vyvažující a doplňující jeho 
vášeň pro nablýskané boty, manžetové knoflíčky, ručně šité obleky a klo-
bouky nošené frajersky na stranu. Z matčiny strany se v něm projevoval 
dědičný sklon k melancholii, kterou se lidé jejího národa vyznačovali po celé 
generace východoevropských zim. Mashin vliv také významně spoluutvářel 
Leonardovu lásku k příběhům, víru v obecnou působivost písní a smysl pro 
historii, kterou jejich hudba v sobě nesla. Tyto mocné a hluboce zakořeněné 
duchovní a emocionální inspirační zdroje, které mladého Cohena od dětství 
naplňovaly, spojovala v jeden celek prastará, jednoznačně definovaná a zře-
telně rozpoznatelná víra – judaismus. 

Toto náboženství, s jeho přísně dodržovanými, specifickými zvyky a ne-
zaměnitelnými charakteristickými rysy, vždy pro Leonarda představovalo 
dědictví, které zřejmě nikdy vážně nezpochybňoval, dokonce ani ještě jako 
mladík, natož aby se proti jeho vlivu bouřil. Od nejranějšího dětství tuto 
víru i její rituály, modlitby a symboly – všechna její vnější gesta a mechani-
ku – bezvýhradně přijímal jako svůj úděl a žil s ní, jako by byla vynalezena 
zvlášť pro něj. Jako většinu chlapců jeho věku ho nudily náboženské rituály, 
v jeho případě návštěvy synagogy a hebrejské školy. Ale v konečném dů-
sledku se k tomu, čím je, hlásil s hrdostí. „V životě jsem se ani na okamžik 
nebouřil proti své rodině,“ vzpomínal. „Rodiče na mě vždycky působili jako 
nesmírně slušní lidé.“ Tato víra, v níž se „zapalují svíce a pronášejí modlit-
by“ a v níž „existuje velmi silné povědomí tradice“, vždy poskytovala Leo-
nardovu životu pevný řád, útěchu a oporu.

V Leonardově výchově, stejně jako u mnoha jiných lidí žijících ve stejné 
víře a ve stejné době, bylo vzdělání neoddělitelně spojeno s náboženstvím 
a náboženství hrálo důležitější roli než samotná kultura, ale to v daném 
kontextu nebylo nic neobvyklého. „Moje výchova byla spíš tradiční než 
ortodoxní,“ vzpomínal Cohen. „Naše domácnost byla skrznaskrz židovská 
a dostávalo se mi dobrého vzdělání.“ Cohenovi byli v montrealské židovské 
obci vážená rodina, ale přesto stáli trochu stranou jejího dění, protože mlu-
vili převážně anglicky – Masha si celý život uchovala lehký východoevropský 
přízvuk – ve městě, kde běžným jazykem byla francouzština. Masha, která 
přijela do Kanady jako mladá dívka, nechovala vůči své „staré vlasti“ žádné 
sentimentální city a neměla žádné nutkání vrátit se do země, odkud ona 
a její rodina přes půl světa uprchli. Tento nedostatek sentimentu a téměř 
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naprostá absence stesku po domově je něčím, co Cohen po matce jedno-
značně zdědil. 

Finančně na tom byli Cohenovi natolik dobře, že si mohli dovolit za-
městnávat skromný kosmopolitní ansámbl pomocníků v domácnosti, který 
zahrnoval černošského rodinného šoféra a zahradníka v jedné osobě a irskou 
katolickou chůvu (jménem Ann) pro syna. (Montreal byl a dosud je daleko 
víc katolické než židovské město, a v Leonardově prostředí tak nebylo úniku 
před všudypřítomným vlivem křesťanství. Ann ho dokonce občas brala s se-
bou na mši, což v něm vzbudilo zájem o katolicismus a sympatie k němu, 
byť samozřejmě žádnou bezvýhradnou oddanost.) Třebaže Cohenovi roz-
hodně nikdy své skromné jmění nestavěli na odiv, těšili se nejzákladnějšímu 
luxusu: peníze je „nezajímaly“; byli natolik bohatí, že si vůči penězům mohli 
dovolit jistou dávku lhostejnosti. 

Kromě synagogy navštěvoval Leonard střední školu Westmount High 
School, kde v rámci hudební výchovy chodil na hodiny hry na klarinet. 
V žádném předmětu nijak zvlášť nevynikal, a pokud si na něj dosud žijící bý-
valí spolužáci dnes vzpomenou, pak jako na naprosto průměrného studenta. 
Rona Feldman Sheflerová, Cohenova kamarádka a spolužačka ze střední 
školy, na něj vzpomíná jako na „introvertního, tichého chlapce s plachým 
úsměvem. Byl mírný, nenápadný, nikdy se nepředváděl.“ Mimo školu, jak 
bylo rovněž zvykem, chodil Leonard několik večerů v týdnu a v sobotu do-
poledne na hodiny klavíru k jisté slečně McDougalové. Jako spousta hochů 
v jeho věku se nejspíš jen k smrti nerad vzdával svého volného času ve pro-
spěch takovýchto platonických snah. Leonard rozhodně neměl nouzi o ka-
marády. Kromě Rony se jeho dalším celoživotním přítelem ze studentských 
let stal Mort Rosengarten. Vyrůstali spolu, jako děti si hráli na stejné ulici, 
mladé roky trávili v blízkém přátelství a později oba nastoupili uměleckou 
dráhu – Mort se stal uznávaným sochařem.

Během těchto mladých let zasévalo okolní prostředí do Leonardovy 
duše mocné sémě inspirace, sémě, které nakonec vyklíčilo a rozrostlo se 
do přediva vazeb držících pohromadě a definujících jeho život v dospělosti; 
zejména „velký čechovovský duch“ Mashi, často vyjadřovaný v její takřka 
geneticky dané melancholii zpěvem tradičních písní, které si pamatovala ze 
svého dětství v Litvě. Slovy svého syna byla „výborná zpěvačka, daleko lepší 
než já… neustále si doma prozpěvovala“. Náboženská víra rovněž posilovala 
jeho smysl pro hudbu a pochopení moci, kterou má nad srdcem i nad duší. 
„Když jsem stál v synagoze vedle svých vysokých strýců a kantor vyjmenová- 
val všechny rozličné způsoby, jimiž jsme zhřešili a jimiž zahyneme, hluboce 
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to na mě působilo.“ Cohenovi si na vnějších projevech náboženství nijak 
nezakládali. Ve skutečnosti si Cohen ani nevzpomíná, že by se u nich doma 
toto slovo vůbec používalo. „Nedělali z toho žádnou vědu,“ vysvětluje pří-
stup své rodiny k jedné z nejdůležitějších veličin jejího života. „Nebyli jsme 
žádní fanatici. Všechno se to odehrávalo v naprosto běžném a přátelském 
duchu. Nemluvilo se o tom o nic víc, než mluví ryba o vodě.“ 

Nejvýznamnější určující událost Cohenových chlapeckých let, možná 
rozhodující moment celého jeho dalšího vývoje, byla smrt jeho otce ve věku 
dvaapadesáti let na začátku roku 1944. Nathan se nikdy definitivně nezota- 
vil ze svých válečných zkušeností a od té doby, co se vrátil z fronty, se už ni- 
kdy netěšil úplnému a pevnému zdraví. S melancholií, která se téměř mohla 
měřit s melancholií jeho manželky, často nahlas přemítal – ve společnosti 
i u rodinného stolu – o svém podezření, že zemře předčasně. „Můj syn, Leo- 
nard… nikdy neuvidím jeho bar micva,“ zvolal jednou, pln žalu a úzkosti, 
před jedním příbuzným v synagoze. Tato předtucha se ukázala jako správná 
a Nathan zemřel relativně ještě velmi mladý. Leonardovi bylo tehdy devět 
let. Přestože se ho otcova smrt musela hluboce dotýkat, byl už tehdy téměř 
neuvěřitelně pragmatický. „Neprožíval jsem žádný intenzivní pocit ztráty,“ 
říká o mnoho let později, ve stejném věku, v němž jeho otec zemřel, „možná 
proto, že po celé moje dětství byl otec vážně chorý. Často byl v nemocnici. 
To, že umřel, mi vlastně připadalo jako přirozený důsledek. Byl slabý, a tak 
umřel. Možná mám necitelné srdce. Brečel jsem, když mi umřel pes. Ale 
když mi umřel otec, měl jsem pocit, že to tak asi má být. Svým způsobem 
to nebyla moje věc, mě se to netýkalo. Tohle řídí mocnější síly. A s těmi 
se nemůžeme přít. Neříkám, že to byla dobrá zpráva, ale připadalo mi to 
normální.“ Pohřeb se shodou okolností konal v den narozenin Esther. Obě 
děti byly samozřejmě ve smutku, ale v souladu s tradicí otcovy rodiny nebyl 
samotný obřad žádná halasná tryzna, ale spíš tichá, důstojná slavnost zahuš-
těná tišeným smutkem a důstojným přijetím nevyhnutelné skutečnosti.

Hned jak Nathana pochovali, vydal se Leonard do otcovy ložnice a zamí- 
řil rovnou k prádelníku. Ze zásuvky vytáhl jednu vázanku, rozřízl ji nožem 
a vložil dovnitř přeložený a zalepený papírek s vlastnoručně napsaným vzka-
zem. Potom rozpáraný šev zase slátal, vyšel do lednového sněhu a kravatu 
pohřbil na zahradě. „Vím, že to byla moje první zkušenost se vznosným 
jazykem, který jsem se později naučil poznávat jako poezii,“ vybavoval si 
Leonard v dospělosti. O mnoho, mnoho let později naznačil, že svým způ-
sobem dodnes kope v téže zahradě a hledá otcovu vázanku a vlastní vzkaz, 
který mu napsal, a že tak tomu bylo po celý jeho dospělý život.
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Od devítiletého sirotka Leonarda se nyní alespoň symbolicky očekávalo, 
že v rodině převezme „mužskou“ roli. Se svou ztrátou a s nadějemi, které do 
něj rodina vkládala, se zřejmě vyrovnával stoicky. Finančně se Cohenovým 
ani po otcově smrti nedařilo špatně. Nat byl podle všeho velmi prozíravý, 
pokud šlo o investice, a navíc tu byla celá spousta strýců, bratranců a tet, 
kteří Mashu, Leonarda a Esther podporovali, kdykoliv bylo třeba. Mladý 
Cohen rozhodně nemusel chodit v zimě po montrealských ulicích a odklí-
zet sníh z příjezdových cest, aby přispěl svou troškou do rodinného rozpoč-
tu. Je přirozené, že od těch dob se jeho vztah s ovdovělou matkou, který byl 
vždycky pevný a založený nejen na pokrevní příbuznosti, ale i na upřímné 
náklonnosti, začal ještě více prohlubovat. Jakékoliv neshody, které kdy mezi 
nimi nastaly, byly vždycky pouze nepodstatné, a na vině byla jen Leonardo-
va nezralost. „Když jsem byl mladý, šla mi matka někdy na nervy,“ přiznával 
se Cohen o mnoho desítek let později. „Vyprávěla mi nekonečné historky 
o svém mládí v Litvě a já jsem nikdy neměl dost trpělivosti, abych si je 
vyslechl až do konce. Připadalo mi, že věčně přeskakuje z jedné události na 
druhou, a já jsem nebyl schopen sledovat, o čem to zrovna mluví.“ Teprve 
když dospěl, dokázal Cohen matčin velmi zvláštní způsob vyprávění ocenit. 
Ale v mládí ho příliš zaměstnávala nejen silná potřeba vytvářet si vlastní 
příběhy, ale také touha zvěčnit je vlastními originálními slovy. 

I přes Nathanovu bolestně pociťovanou nepřítomnost byl rodinný dům Co-
henových pořád plný, bez ustání se jím přelévaly nekonečné vlny návštěv všeli-
jakých bratranců, sestřenic, strýců a rodinných přátel, kteří se s oblibou zasta-
vovali, kdykoliv měli cestu kolem, a často se zdrželi na večeři. Mashin otec, rabí 
Solomon Klinitsky-Klein, který vypadal jako Sigmund Freud, obýval poslední 
rok svého života pokoj sousedící s Leonardovým. Ve svých nejlepších letech byl 
starý pán považován za „velkého vědce“, znalce hebrejštiny; napsal slovník vý-
kladů talmudu a pyšnil se honosným titulem „Král gramatiků“. V době, kdy 
začal obývat pokoj sousedící s vnukovým, pracoval Solomon na aktualizované 
verzi svého lexikonu. Ty dva spojovalo společné úsilí, s nímž se každý ve svém 
pokoji zabýval svými projekty a plány. „V době, kdy jsem se s ním setkal, jsem 
právě začínal psát,“ vzpomínal Cohen, „a on naznačil jistý zájem… jistý smysl 
pro solidaritu a potěšení ze zjištění, že taky píšu. Bydlel v pokoji hned vedle 
mého, a když jsem po večerech datloval na psacím stroji, věděl jsem, že on vedle 
za zdí píše taky…“ V pokročilém věku propadal Solomon stále silnější senilitě 
a „pomalu cvoknul“. „Vešel třeba do kuchyně,“ svěřoval se Leonard, „v ruce 
hůl. Položil ji na stůl, všechno s ní z něj smetl na zem a prohlásil: ‚Někdo mi 
ukradl hodinky!‘“ Leonardovu matku, která si dosud pamatovala na doby, kdy 
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lidé byli ochotni cestovat i dvě stě kilometrů, jen aby slyšeli jejího otce mluvit, 
to samozřejmě hluboce trápilo a rozrušovalo. I přes své uvadající duševní zdraví 
zůstával však starý pán v očích svého vnuka převážně „laskavou a impozantní 
postavou“. Vzpomínka na velkého rabína zůstala v Leonardově paměti na celý 
život, a i téměř po tři čtvrtě století Cohen toužil dokázat ji odpovídajícím způ-
sobem zachytit ve vlastní umělecké tvorbě.* Leonardův dědeček z otcovy strany, 
Lyon Cohen, byl téměř o generaci starší a o nic méně výrazná osobnost. Byl 
považován za „velmi schopného organizátora veřejného života židovské obce“ 
a založil řadu židovských spolků, z nichž některé existují dodnes, v jednadva-
cátém století. Začal také vydávat jedny z prvních anglicko-židovských novin 
v Severní Americe. Leonard vzpomínal, jak Lyon s oblibou říkával, že neochvěj-
ně věří v „aristokracii ducha“. Toto prohlášení v paměti dospívajícího Leonarda 
Cohena navždycky pevně zakotvilo.

Mladého Cohena stále více uchvacovala hudba, zatímco poezii mu na 
dlouhou dobu, nikoliv netypicky, znechutila škola. Jako dítě na nějaký čas 
propadl hře na umělohmotnou flétnu, na kterou se pokoušel naučit zahrát 
písničku Old Black Joe, kterou složil Stephen Foster, čímž doháněl každého 
ve svém okolí k šílenství. Jeho zájem o hudbu se s léty dospívání stával stále 
vážnějším a soustředěnějším. V roce 1949 prožil Cohen tři rozhodující mo-
menty osvícení – získal svou první kytaru (za dvanáct dolarů, samozřejmě 
akustickou a ze zastavárny) a se vší opravdovostí objevil svět lidové hudby 
a s ním i poezie. „K tomu, čemu se říká poezie, jsem se dostal přes lidovou 
hudbu,“ vysvětloval. „Její slova se mi strašně líbila.“

Po celý zbytek života zaujímala poezie v jeho duševním světě přinejmen-
ším stejně významné místo jako hudba. Osobním patronem poezie se mu 
stal Federico García Lorca, kterého Cohen objevil ve čtrnácti letech „náho-
dou“ v jednom knihkupectví. Jeho trvale oblíbenou Lorcovou básní byla už 
od mladých let Gacela temné smrti, která pro něj v jistém smyslu znamenala 
osudové vábení, jehož hlasu nebylo možno uniknout. Třeba verš „Ještě před 
úsvitem mě zahal závojem, protože rozbřesk po mně bude házet hrstě mraven-
ců“ Cohena naprosto zmámil a divoký, opojný surrealismus díla španělského 
básníka obecně ho po celý život zvláštním a neodolatelným způsobem přita-
huje. Od okamžiku, kdy poprvé otevřel sbírku Lorcových básní, byl Cohen 
navždy očarován. „Nikdy jsem svět jeho poezie neopustil,“ vyznává se. Kromě 
Lorcy na něj hluboce zapůsobily i verše Williama Butlera Yeatse a T. S. Eliota. 

* O mnoho let později ztvárnil tuto zkušenost v literární podobě. Text A Ballet Of 
Lepers (Balet malomocných) však dosud zůstal nepublikován.
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Tyto tři velké básnické zjevy se společně staly Cohenovými časnými vzory, 
předurčujícími život, který dychtil vést. Jako chlapec rozpoznával v díle těchto 
svých učitelů umělecké předznamenání své budoucnosti, které toužil naplnit. 
„Cítil jsem to jako svoje poslání,“ vybavoval si o celá desetiletí později. „Ne-
chtěl jsem se stát ničím jiným než spisovatelem. Odjakživa, od velmi mladého 
věku, jsem prostě věděl, že ze mě bude spisovatel… spisovatel, který je povi-
nován věrností těm, kdo už nežijí.“ A právě spojení tohoto smyslu pro věrnost 
a Cohenovy tehdy ještě nepředvídatelné budoucí role jako součásti dosud 
nezrozeného fenoménu rokenrolu nakonec vyústilo v naprostou jedinečnost 
jeho uměleckého projevu ve světě poezie i populární hudby. 

V těchto časech horečného hledání sebe sama byl už Cohen vysokoškolským 
studentem; jednadvacátého září 1951 se zapsal na McGill University v cent-
ru Montrealu. Jak bylo v té době dosud příznačné, uplatňovala tato univerzita 
v přijímání studentů diskriminační politiku, která požadovala od židovských 
uchazečů vyšší akademické hodnocení a výrazně omezovala jejich přijímání na 
některé fakulty. To se začalo pomalu měnit teprve krátce před Cohenovým ná-
stupem, v roce 1950. Cohen pocházel z košer rodiny, a lze si jen domýšlet, jak 
tak inteligentní, vnímavý a vášnivý mladík, jakým Cohen byl, tak pragmatický 
a prostý vší hysterie, snášel takové předpotopní a zastaralé tmářské praktiky. 
Ale na druhou stranu mu univerzitní studia paradoxně umožnila věnovat pod-
statnou část energie pseudobohémským životním radovánkám. V pouhých se-
dmnácti letech (Cohen sám opakovaně uváděl, že to bylo už v patnácti) splnil 
očekávání své rodiny a zároveň požadavky montrealského vzdělávacího systému 
a nastoupil na McGill. Na začátku této „akademické kariéry“ byly jeho cílem, 
jak sám přiznával, „víno, ženy a zpěv“ – což je ovšem také nejvýstižnější popis 
budoucnosti, jež ho čekala, jaký je vůbec možné poskytnout. Své nové životní 
role se chopil s příznačným gustem: brzy se stal členem univerzitní divadelní 
skupiny a zakrátko předsedou diskusního klubu univerzity. Kromě těchto ak-
tivit ale během prvních let trávil ve škole jen pramálo času. „Nevýhodou bylo, 
že v patnácti nebo šestnácti jste přece naprosto nemohli tušit, čím budete… Na 
žádné přednášky jsem skoro nechodil. Nikoho ve skutečnosti vůbec nezajíma-
lo, jestli se tam ukážete, nebo ne. Pak jste šli na zkoušku, a když jste ji udělali, 
tak fajn… Někteří profesoři si sice dělali prezenci, ale všichni rozhodně ne.“ 

Místo přednášek tak trávil fešácky oblečený a občas poněkud buclatý 
Cohen každou volnou chvilku v centru města, poslouchal Raye Charlese, 
country a příležitostně doo-wop, napájel se alkoholem a nasával atmosféru 
nesčetných montrealských barů, v nichž to kypělo životem a čpělo tabáko-
vým kouřem. Nejradši měl zapadáky na Stanley Street. On a jeho kamarád 
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z dětství Mort prozkoumávali své rodné město a možnosti svého mládí v ne-
rozlučném tandemu. „Skoro každý večer jsme jezdili po Montrealu nebo 
kolem jezera. Prostě jsme jen tak bloumali po ulicích a poslouchali muziku 
z jukeboxů. Přesně jsem věděl, co hraje jaký jukebox v každém baru ve měs-
tě,“ vzpomíná Cohen. Když si vyrazil sám, často si bral s sebou zápisník, 
pero a kytaru, posvátnou trojici nástrojů, které se nakonec staly nejvýmluv-
nějšími symboly Cohenova uměleckého poslání.

V létě roku 1953 si Cohen podstatně rozšířil obzory mládí, když poprvé 
podnikl výlet do Spojených států. Odjel do Harvardu v Massachusetts, kde 
navštěvoval kurz experimentální poezie, který vedl francouzský básník Pierre 
Emmanuel (alias Noël Mathieu). Strávil tam měsíc, především posloucháním 
živých nahrávek americké lidové hudby ve Widenerově knihovně. Toto důle- 
žité dobrodružství Cohenova raného mládí je zaznamenáno jako pouhý frag-
ment v básni Friends Přátelé. Po návratu do Montrealu si upevnil nově získa-
ný pocit nezávislosti tím, že se odstěhoval z rodného domu a najal si apartmá 
v penzionu na Stanley Street. Jeho kamarád z dětství Mort se tam nastěhoval 
s ním. Konečně si měli kam vodit ženské. Cohen měl v tomto ohledu přiro-
zené, byť nenápadné nadání, a stejně přirozenou naléhavou potřebu ho vy- 
užívat. Jedním z rysů, kterými se Cohen odlišoval od svých mentorů a vrstev- 
níků, byl podle Mosese Znaivnera, dalšího společníka z oněch let, jeho „dar 
soucítění a talent vytvářet pocit důvěrnosti, který okouzloval muže i ženy“.

Po celou tu dobu nepolevoval v soustředěných snahách vydávat své 
mladické, ale už pozoruhodně vyzrálé verše v „nevýznamných časopisech“. 
Avšak přesto, že prožíval bohatý vnitřní život, fascinovalo ho kouzlo psa-
ného slova a s mužnou odvahou se hlásil k vlastnímu osudu uvnitř jasně 
definované kulturní tradice, nebyl Cohen žádná Emily Dickinsonová. Na 
rozdíl od jiných mladých básnických adeptů netrávil veškerý čas v prachu 
knihoven či ve skrovných komůrkách nad slovy mrtvých velikánů. Cohen 
byl velmi družný, občas dokonce i poněkud nevázaný mladík, a ve společ-
nosti se pohyboval se stejnou jistotou a lehkostí jako ve svém vnitřním světě. 
Oblíbeným útočištěm spisovatelů v centru Montrealu bylo tehdy nonstop 
lahůdkářství a bar Ben’s, jehož majitelé si tam později vymezili svůj vlastní 
„Koutek básníků“ a pověsili na zeď zarámované fotografie Cohena a dalších 
místních spisovatelů, kteří vešli ve známost a dočkali se úspěchu, jako by 
to byli vysloužilí boxeři nebo zpěváci slavných šlágrů. A třebaže ve všech 
těchto oborech, včetně barového boxu, měl Cohen živé ambice (ačkoliv 
k jakémukoliv sportu zaujímal jinak až překvapivě vlažný postoj), předsta-
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va, že je považován za „básníka“, v něm už tehdy vzbuzovala jisté rozpaky. 
„Na McGillu jsem toužil hrát přesně opačnou roli než mnicha,“ vzpomínal. 
„Většinu času jsem se snažil sbalit nějakou holku… Většinou mi to ale moc 
nevycházelo.“

V hudbě se Cohenovi dařilo o poznání lépe. Ve druhém ročníku na uni-
verzitě založil společně s kamarádem ze školy Mikem Doddmanem kapelu 
The Buckskin Boys. Její jméno v sobě neskrývalo žádné zvláštní tajemství. 
„Přišli jsme na to, že všichni kupodivu vlastníme koženou bundu,“ vypráví. 
„Takže jsme svou skupinu pojmenovali na základě tohoto objevného zjištění. 
Já jsem tu svou zdědil po otci. Opravdu krásnou. Určitě už dobrých sto let 
starou. V Montrealu se tehdy konávala pravidelná shromáždění, kde se jako 
součást společenského programu hodně tancovalo – hlavně square dances,“ 
pokračuje. „Vystupovali jsme v suterénech kostelů a ve školních aulách, kde 
jsme hrávali písničky jako Krocan na slámě, při které vokál obstarával náš ba-
sista Terry Davis – rozumíte, takové to ,dú-tu-dú‘. Já jsem hrál na rytmickou 
kytaru a Mike Doddman na harmoniku, a k nástrojům jsme měli už i zesilo-
vače. Hráli jsme jednoduché skladby, na které se dalo tancovat country.“ 

Kapelu The Buckskin Boys držela pohromadě záliba v muzicírování čistě 
pro radost. Kromě obecenstva, pro které hráli, a toho, že se přitom všichni stej- 
ně dobře bavili, neměli společného už nic, dokonce ani náboženskou orien- 
taci. Občas se všichni tři scházeli u Terryho rodičů na večeři. Jeho matka 
jednou vtipně poznamenala, že nikdy nevěděla, co má uvařit, aby to mohl 
jíst katolík, protestant i žid. Kromě hraní na country tancovačkách Cohen 
pořád hodně četl a usilovně se pokoušel psát, ale hrát jen pro sebe a hrát na 
veřejnosti bylo svým způsobem stejně důležité. „Byl jsem muzikant dávno 
před tím, než jsem se stal spisovatelem,“ tvrdí rozhodně, a svou zvláštní 
zálibu v té obyčejné hudbě vysvětluje právě její obyčejností. „Lidová“ hudba 
pro něj byla jednoduše tím, co měla v názvu: hudbou pro normální lidi 
a součástí jejich každodenního života. „To, co jsem odjakživa na tomto žán-
ru hudby miloval, je, že ji znali obyčejní lidé a považovali ji za svou vlastní.“ 
A měla přijít doba, kdy si totéž bude přát i pro svou poezii. 

Jako posluchač ovšem ztratil svou hudební „nevinnost“ už dříve, v roce 
1949, když v Ruby Foo’s, čínské restauraci v Montrealu, poprvé slyšel Joshe 
Whitea*, černošského aktivistu, hudebníka, zpěváka a skladatele. „Ten tedy 

* Joshe Whitea objevil John Hammond, legendární producent, hudebník, kritik a lo-
vec talentů ze společnosti Columbia. Později ho uváděly jako svůj vzor mnohé slavné 
hudební osobnosti, od Elvise Presleyho až po Odettu Holmesovou.



Genesis

opravdu uměl sáhnout do strun,“ uznával Cohen s obdivem. White byl také 
spoluvynálezcem první kytary s kulatým tělem. Pro Cohena představovala 
kytara stejně mocný nástroj jako pero. Už jako kluk si domluvil hodiny hry 
na flamencovou kytaru s místním španělským přistěhovalcem, se kterým 
se náhodou seznámil v parku nedaleko domu, kde bydlel. „Nemohlo mi 
tenkrát být víc než patnáct, a jemu bylo devatenáct,“ vzpomíná Cohen. 
„Hrál nádherně. Zeptal jsem se ho, jestli by mi mohl ukázat, jak hrát tre-
molo a měnit tóniny. Měl zvláštní způsob držení kytary a hrál naprosto ne-
opakovatelným způsobem.“ Když Cohen přišel za svým učitelem teprve na 
čtvrtou hodinu, dozvěděl se, že mladý Španěl spáchal sebevraždu. Tato udá-
lost a styl flamenco, který od něj stačil pochytit, s jeho vnitřním smyslem 
pro krásu a vznešenou melancholii, poznamenaly Cohena a jeho práci na 
celý zbytek života. Cohenův jedinečný styl hry na kytaru, s jeho hladkým, 
plynulým tokem not bez ostrých předělů, který jako by proudil ze strun 
a zase v nich zanikal, se stal dalším důležitým a okamžitě rozpoznatelným 
příznakem jeho práce. Původ tohoto osobitého stylu se často chápe právě 
jako výsledek šťastné souhry Cohenovy klasické průpravy ve hře na klavír, 
byť velmi krátké, a oněch stejně tak krátkých tří hodin hry na kytaru. 

Časem začal Cohen také experimentovat s alternativním kytarovým 
laděním. Jeho charakteristický styl hry na kytaru je jen jedním z projevů 
jeho záliby ve středomořské kultuře, která pro něj od počátku představovala 
přímý kontrast s věčně zasněženou krajinou Montrealu i s historií jeho ro-
diny – právě tento kontrast byl tím, co ho k ní přitahovalo. Jeho vášeň pro 
hudbu ho přivedla ke smělému vpádu na místní „kulturní scénu“. V barech 
a kavárnách se setkával s ostatními básníky, kteří v nich popíjeli, kouřili, de-
batovali, hádali se a četli si navzájem svá díla. Avšak Cohen se od nich všech 
odlišoval jedním významným rysem – už tehdy skládal své verše jako sek-
vence hudebních akordů, příznačně se linoucích z jeho španělské kytary. 

Kulturní scéna v Montrealu tehdy žila mocným a opravdovým životem 
a Cohenova přítomnost jako básníka i v každém jiném ohledu byla jakáko-
liv, jen ne metafyzická. Na podzim roku 1954 Cohena srazil k zemi a zatkl 
přehnaně horlivý policajt, když protestoval proti policejní brutalitě. K inci-
dentu došlo tak, že Cohen se zastavil na ulici, když ho zaujala jakási rádoby 
výtržnost, kterou tam tropila skupina příliš rozjařených sportovních fanouš-
ků. Policista ho hrubě postrčil a nařídil mu, aby pokračoval v chůzi. Cohen 
pobouřeně namítal, že pouze nevinně přihlíží, načež dostal ránu, po níž 
ztratil vědomí, a probral se až v policejním voze. O několik dní později měl 
slyšení u soudu, kde byl obviněn z „odporování zatčení“; vyfasoval podmí-
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něný trest a záznam do trestního rejstříku. Jako věrný obdivovatel politicky 
podvratného Lorcy Cohen možná nacházel ve své krátké kriminální kariéře 
jisté potěšení, ale jeho rodina byla zděšena. 

Na jednoho z jeho nových přátel, Irvinga Laytona, to ale nepochybně 
udělalo dojem. Layton byl dalším z místních básníků, o něco starší než Co-
hen, a byl znám především jako rváč a opravdový chlap v dobách, kdy byla 
poezie považována za výlučnou doménu „změkčilých slabochů“. Layton 
však dobře chápal posvátnou moc poezie, respektoval ji, neúnavně studoval 
a uváděl v život vlastními verši. Zároveň byl na slovo vzatým odborníkem, 
pokud šlo o sílu pozitivního popíjení, a nadšeným přeborníkem ve svádě-
ní žen. S Cohenem uzavřeli pevné a zvláštní přátelství, které jim vydrželo 
po celý zbytek života. Toto přátelství rozšířilo Cohenovi obzory v oblasti 
společenských styků; spolu s Mortem a dalšími mladými rebely, sdílejícími 
podobné názory, si užívali bohatého a rušného života, v Cohenově případě 
vyvažovaného časem stráveným na McGillu. V té době ještě na univerzitní 
vzdělání zcela nerezignoval. 

Na podzim roku 1954 se Cohen stal oddaným studentem kurzu „mo-
derní poezie“, vedeného spisovatelem Louisem Dudekem. Ten ve svém žá-
kovi brzy rozpoznal budoucího kolegu básníka. Cohen se k němu na oplát-
ku choval spíše jako k sobě rovnému než jako k nadřazené autoritě, čemuž 
„Louis“ zřejmě dával jednoznačně přednost, zejména když Cohen a Layton 
zvali učitele z fakulty na večírky, které pořádali. „Vždycky jsme zvali i pro-
fesory; neexistovaly žádné společenské bariéry, hierarchie mezi učiteli a stu-
denty se v tu chvíli nedodržovala. Měli rádi i naše přítelkyně,“ svěřoval se 
Cohen. „Byli to tehdy teprve třicátníci a čtyřicátníci; zajímali se o lidi, které 
jsme s sebou vodili na jejich večírky, a bavilo je to.“

Dudekova studijní skupina se setkávala v budově filozofické fakulty vždy 
v pondělí, ve středu a v pátek od pěti do šesti hodin. V tuto dobu už běžný 
pracovní den na univerzitě pomalu končil a škola vyklízela prostory studen-
tům dálkových kurzů účetnictví a dalších předmětů. Na každou podvečerní 
hodinu přišlo asi padesát studentů a kolem stěn i v uličkách se vršily jejich 
kabáty, tašky a knihy. V zimě se rychle stmívalo, zatímco Louis s vášnivým 
zaujetím prováděl studenty světem věčných děl autorů, jako byli Voltaire, 
Rousseau, Goethe, Schiller, Novalis, Nietzsche, Rilke, Thomas Mann; Tur-
geněv, Dostojevský, Tolstoj a Čechov; Chateaubriand, Flaubert, Baudelaire, 
Gide, Céline; Marcel Proust a James Joyce, Samuel Butler, D. H. Lawren-
ce, T. S. Eliot a Ezra Pound. Dudek byl zcela zjevně muž vědomý si svého 
poslání, jak sám vysvětlil ve svém heslu v bibliografické edici Autobiografie 
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současných kanadských spisovatelů: „Je možné, že ti nejhorší, ale stejně tak 
i ti nejlepší učitelé jsou takoví, co si jsou vědomi svého výchovného poslání, 
ale já jsem nastoupil se zcela pevným a jasným přesvědčením, že to, co mám 
studenty učit, je cosi velmi důležitého. Šlo o dvě věci. Jednou z nich byla 
moderní literatura a poezie, která už tehdy v zahraničí plně vzkvétala, ale 
v Kanadě teprve sotva začínala a představovaly ji jen malé skupinky básníků 
s nepatrným okruhem čtenářů… Tím druhým programem bylo sledová-
ní mohutného vývoje evropské literatury a myšlení od osmnáctého století, 
včetně jeho hlubokých praktických důsledků, které studenti museli v mysli 
prožít a vstřebat. Bylo to, jako bych na ně odněkud z kazatelny opakovaně 
chlístal kbelíky studené vody.“ 

Třebaže Cohen byl i nadále důsledně průměrným studentem, pokud šlo 
o výsledky zkoušek a docházku, Dudekova progresivní, oduševnělá filozofie 
a pedagogický přístup jeho osobitému vnitřnímu založení zřejmě přesně vy-
hovovaly. Cohen a jeho přátelé byli stejně vášnivými milovníky poezie, jako 
potom generace jejich následovníků vyznávala rokenrol. Ale v žádném pří-
padě se nejednalo o čistě ideologický, dokonce ani jen o akademický zájem. 
„Pamatuju si, jak jsem jednou šel s Irvingem po ulici a recitoval mu svou bá-
seň,“ svěřuje se Cohen dojatě. „A on mi pak položil ruku na rameno a zeptal 
se: ,Jak se ti to mohlo takhle povést, člověče?‘ Bylo to naprosto neformální. 
To byl náš život – celý náš život byla poezie.“ Dudek, na rozdíl od Laytona, 
se tvářil dost vlažně, když mu Cohen dával k nahlédnutí první spíchnutý 
rukopisný soubor svých básní, šlo však pouze o chvilkovou reakci. Za chvíli 
ho jedna z nich, Sparrows (Vrabci), natolik zaujala, že ho přiměla k teatrál-
nímu, byť velmi vznešenému gestu: sroloval Cohenův rukopis a hned na 
místě, na chodbě fakulty, jím ho jakoby mečem „pasoval na rytíře poezie“. 
Ten okamžik vlastně symbolicky představuje počátek Cohenovy umělecké 
dráhy jakožto uznávaného básníka. A báseň Vrabci pak naplnila svůj vlastní 
skromný osud, když v prosinci roku 1954 vyhrála literární soutěž student-
ských novin McGill Daily a byla otištěna na jejich první stránce.

Kromě psaní se Cohenovi dařilo i v dalších oficiálních i neoficiálních 
aktivitách, jimiž se zabýval. Ve čtvrtém ročníku na univerzitě byl dokonce 
zvolen předsedou studentského svazu. Byl také kapelníkem Hillelu, jeho 
židovské sekce, která jeden rok inscenovala hru, v níž Cohen vystupoval 
v roli „druhého strážného“, a v jiné místní divadelní inscenaci obstarával ky-
tarový part v hudebním doprovodu. Pln mladistvého elánu se rovněž zapojil 
do práce pro uznávaný místní časopis CIV/n, kde publikoval další ukázky 
svých stále zdařilejších básnických pokusů. 
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V říjnu 1955 Cohen na McGillu konečně úspěšně promoval. Po otci 
mu připadlo skromné, ale vítané dědictví ve výši sedmi set padesáti kanad-
ských dolarů ročně, které mu umožňovalo jistou nezávislost. Aby vyhověl 
přání matky a strýců, absolvoval jeden semestr právnické fakulty, s mlhavou 
představou, že by si tím mohl otevřít cestu k právnické kariéře. Pro tuto vizi 
se však nedokázal nadchnout. V té době už mu vyšla řada básní v různých 
časopisech a v Montrealu měl vybudovanou solidní pověst jako uznávaný 
spisovatel, básník a „literární osobnost“. Byl už zkrátka jednou z největších 
ryb v místním rybníku a nadále byl i vítaným a vzácným hostem na univer-
zitě, kde už mu byl Louis Dudek daleko více přítelem než pouhým mento-
rem a vzorem. 

Dudek soustředěně uváděl v praxi to, o čem svým studentům přednášel. 
V roce 1956 založil malé nakladatelství a rozhodl se zahájit univerzitní edici 
sbírek poezie, nazvanou McGill Poetry Series, vydáním sbírky básní Leonar-
da Cohena. Překvapivě, očividně v důsledku jakési filozofické neshody mezi 
ním a Louisem, Cohen zpočátku s poskytnutím rukopisu váhal. Protože 
finanční prostředky na vydání sbírky byly omezené, Dudek přijal strategii 
prodeje předplatného předem, za jeden dolar za knihu. Prodej pěti set vý-
tisků by zajistil alespoň omezenou distribuci a pokryl by počáteční výrob-
ní náklady. V této fázi Dudek představil Cohena další své studentce, Ruth  
R. Wisseové. (Ta se později sama stala přední literární badatelkou a profe-
sorkou jidiš literatury na Harvardu.)

Sama sebe popisovala jako „náruživou“ milovnici literatury a patřila 
k Dudekovým nejnadšenějším studentům; a stejně jako on nepostrádala 
smysl ani pro praktickou stránku literární tvorby. „Byla jsem na tenhle způ-
sob plateb předem zvyklá – moji rodiče tak taky podporovali vydání knížek 
několika místních jidiš autorů,“ vysvětlovala. „Jmenovala jsem se šéfkou 
Dudekova týmu prodejců, vypravila jsem se do nejbližšího papírnictví kou-
pit knihu pokladních příjmů, a než jsem se nadála, prodala jsem přes dvě stě 
signálních výtisků. Díky práci redaktorky pravidelné rubriky v McGill Dai-
ly jsem měla spoustu kontaktů na studenty i učitele, takže jsem to penzum 
dokázala prodat výhradně na univerzitě, lidem, které jsem znala. V každém 
případě jméno Leonarda Cohena už tehdy táhlo. Než jsem ho na fakultě 
potkala, byl už hodně známý. Leonard Cohen byl nezpochybnitelná hvězda 
westmountských uměleckých kruhů.“ 

Samotný příslib vydání takové knihy Cohenovu pověst ještě upevnil. 
Ruth Wisseová sledovala vývoj situace se zvědavostí a okouzlením. „Zpočát- 
ku jsem věhlas Leonarda Cohena jakožto básníka přijímala bez výhrad, a to 
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jen proto, že ho obdivoval Louis,“ přiznávala. „Do jeho básní jsem se ale za-
četla vlastně až ve chvíli, kdy jsem je začala prodávat.“ Ruth se stala vedlejší, 
ale nikoli bezvýznamnou postavou v Cohenově životním příběhu. 

„Jednou večer jsme si my tři zašli na večeři, kde jsme si chtěli promluvit 
o jeho (chystané) knize. Byla bych čekala, že půjdeme do nějaké malé fran-
couzské restaurace, kterými je Montreal tak proslulý, nebo do Rose Marie, 
malinkého maďarského podniku, který krátce předtím otevřeli hned vedle 
univerzity. Což jenom dokazuje, jak málo jsem rozuměla estetickým pravi-
dlům hry. Šli jsme do Joe’s Steak House na Metcalf Street, kde se výběr ome-
zoval na otázku, zda chcete jídlo s česnekem, nebo bez, a jestli k tomu chcete 
kořeněné židovské klobásky. Absence takových vymožeností, jako je ubrus, 
ovšem alespoň umožňovala používat holou desku stolu už mezi jídlem jako 
psací podložku. Když nebyla možnost pojmout večeři skutečně aristokratic-
ky, Louis a Leonard se šli raději najíst tam, kde nikdo nepředstíral, že jídlo 
je něco víc než pouhé jídlo.“

Během večeře mluvili ti tři stále jen o práci. „Probírali jsme vizuální strán- 
ku chystané sbírky, tloušťku papíru, typ písma, grafickou podobu jednotli- 
vých básní a jejich sled a doprovodné ilustrace. Nemohli jsme se shodnout 
na názvu,“ vypráví Wisseová, „ale Leonardova konečná volba, Let Us Com-
pare Mythologies (Porovnejme si mytologie), trefně postihovala předsta-
vu žida v roli kultivovaného vykladače ostatních civilizací s nádechem formál-
nosti, v níž sice bylo cítit osten ironie, ovšem cílené pouze na jeho vlastní 
účet.“ Cohenova první vydaná básnická sbírka nakonec opravdu dostala 
název Porovnejme si mytologie a spatřila světlo světa v květnu roku 1956. 
První náklad pěti set výtisků se stačil vyprodat ještě do konce roku. Knížka 
byla věnována památce Leonardova otce, Nathana B. Cohena. 

Sbírka představovala obrovský úspěch, přestože první náklad byl tak 
skromný. Cohen později konstatoval: „Všechny tři kanadské časopisy, které 
zaznamenaly její vydání, otiskly příznivé recenze. Obecně vzato byla přijata 
velmi dobře. Pomohla nám navázat kontakt s dalšími spisovateli, kteří do-
sud působili mimo náš omezený okruh – se skupinami básníků v Torontu, 
ve Vancouveru, v Edmontonu.“ Dokonce ani prodej nepřinesl žádné velké 
zklamání. Každý věděl, že sbírky poezie se jen výjimečně prodá větší počet 
výtisků, a dvaadvacetiletý Cohen rozhodně netrpěl deziluzí. Prožíval naopak 
euforii a cítil, že stojí na začátku oslnivé kariéry. Básně, které tvořily obsah 
sbírky, pojednávaly – občas exaltovaným jazykem mýtu – o smrti, nadě-
ji, sexu a ženách s překvapivě sebejistou zralostí a opravdovostí, vzhledem 
k autorovu poměrně mladému věku. V té době se začala formovat představa 
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veřejnosti o Cohenovi, která se pak po léta prakticky neměnila – image bys-
trého, pohledného, vzdělaného intelektuála a zároveň romantického a váš-
nivého bouřliváka. „Leonard měl tenkrát spoustu obdivuhodných vlastnos-
tí, které zatím v jeho baladách výrazně tematicky nefigurovaly,“ prozrazuje 
Wisseová. „Byl pronikavě inteligentní, dokonce trochu prohnaný, a měl 
kritický postřeh hodný velkého satirika. Dokonce už tehdy jsem vycítila, že 
se začal pomalu osvobozovat z Louisova vlivu, nejen proto, že se považoval 
za opravdovějšího básníka, ale protože byl celkově obezřetnější ve způsobu, 
jakým jednal s lidmi a jak chápal vnitřní zákonitosti knižního trhu a světské 
slávy. V Leonardově přítomnosti jsem se vždycky cítila ve střehu, jako bych 
se připletla do cesty lovci stopujícímu kořist. Nikdo jiný, koho jsem znala, 
si s takovou rozkoší neliboval v tom, že si vždycky troufne říkat pravdu. Jed-
nou jsem ho uviděla, jak se svým nejbližším kamarádem Mortym Rosengar-
tenem stojí na rohu Sherbrooke Street. Já, která jsem pořád někam spěchala, 
jsem se jich zeptala: ‚Kam jdete?‘ ‚Nikam, jen pozorujem holky, jak se tady 
rojí, když konečně přišlo jaro,‘ on na to.“ Jak vyspíval, přitahovaly Cohena 
osobnosti s podobnou uměleckou autoritou, jako byl Dudek, které v této 
důležité životní fázi podporovaly, utvrzovaly a podněcovaly utváření jeho 
charakteru. Postupně se z nich stávali přátelé a souputníci, zpravidla ještě 
před tím, než jeho pověst překročila hranice Montrealu a Kanady a postup-
ně dobyla svět. Vydání sbírky Porovnejme si mytologie znamenalo také 
konečné stvrzení Cohenova přátelství s Louisem Dudekem. Dudek zůstal až 
do důchodu na McGillu, kdežto Cohen se vydal hledat publikum po celém 
světě. Z mnoha významných osobností, které v posledních několika letech 
na univerzitě potkal – mezi nimiž byli kromě Dudeka i básník F. R. Scott, 
romanopisec Hugh MacLennan a Irving Layton –, většinu nakonec umě-
lecky překonal, s výjimkou Laytona. Ti dva se nikdy nepřestali srdečně a vy-
datně družit: dva zemití básníci, které i přes intelektuální soupeření pevně 
spojovalo upřímné a hluboké přátelství. 

Ruth Wisseová, která sehrála tak klíčovou roli v realizaci první Coheno-
vy sbírky, se také vydala vlastní cestou. Uznávala, že Cohen je mimořádná 
osobnost, ale nijak nelitovala, že neměla příležitost poznat ho důvěrněji. 
„Měla bych se asi přiznat, že Leonard Cohen mě nikdy nepřitahoval jako 
milenec,“ svěřuje se, „dokonce ani ve svých básních. V době, kdy nás Louis 
představil, jsem zrovna prožívala intenzivní milostný vztah, který nakonec 
trval celý můj život. Spíš než by ve mně Leonard vzbuzoval romantické 
představy, naučil mě smysluplnějšímu prožívání přítomného okamžiku. 
Jeho básně byly plné pocitů ztráty, díky nimž se přítomnost zdála vzácnější 
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a každá sebemenší zkušenost křehčí a cennější. Myslím, že si pamatuju kaž-
dou chvilku, kterou jsem s ním strávila, jako by to byla báseň, kterou jsem 
se musela naučit nazpaměť.“ 

Tou dobou Cohen už dávno učinil vědomé, veřejné rozhodnutí stát 
se spisovatelem. Vydání jeho první knihy, třebaže její distribuce byla tak 
omezená, pro něj představovalo více než dostatečný argument. Bylo to jako 
předplacená jízdenka na cestu za slávou. Cohenova rodina, třebaže v zásadě 
středostavovská a konzervativní, měla vůči takovémuto povolání úctu a po-
važovala si za čest, že jím byl vyznamenán jejich syn, ale finanční vyhlídky 
tohoto způsobu života jí (jak se ukázalo, zcela oprávněně) dělaly starosti. 
Cohen později přiznal, že se mu podařilo odbýt obavy strýců daleko snad-
něji, než kdyby bylo šlo o jeho otce. V jistém smyslu mu Nathanova smrt 
nyní umožnila nastoupit vysněnou básnickou dráhu. „Můj strýc nebo pra-
strýc si mě občas vzali stranou a ptali se mě: ‚Je to moc krásný koníček, ale 
budeš se tím taky umět uživit?‘“ Mělo to trvat skoro celý život, než Cohen 
na tuto otázku dokázal odpovědět.

Tenkrát v zimě 1956 ale vypadaly jeho vyhlídky slibně. Kromě toho, že 
vydal první knihu, také krátce předtím pro společnost Folkways nahrál osm 
svých básní na album vynalézavě nazvané Six Montreal Poets (Šest montre-
alských básníků). „Producentem tohoto alba byl Sam Gesser,“ připomíná 
Cohen, „jeden z nejlaskavějších a nejvelkorysejších lidí v montrealských hu-
debních kruzích, který se stal impresáriem a přivezl do Montrealu osobnosti 
jako Petea Seegera nebo folkovou kapelu The Weavers a představení, která 
bychom jinak u nás s největší pravděpodobností neměli šanci vidět. To on 
dokázal, že k nám přijeli hrát. Byl to hrozně hodný člověk. A to on nás dal 
dohromady, skupinu, které říkal Šest montrealských básníků, a s ním jsme 
to album nahráli. Předpokládám, že jsem do tohoto projektu byl nejspíš 
přizván na základě své nedávno vydané knížky, a ze všech básníků na tom 
albu jsem byl nejmladší.“ 

Třebaže v té době už nebyl, pokud šlo o veřejný projev, tak docela začá-
tečník, jeho hlas byl posazen přinejmenším o oktávu a půl výš, než jak jsme 
se ho naučili neomylně poznávat v jeho pozdějších letech. V přednesu na 
začátku kariéry zněl jeho hlas sytým, nadneseným, až afektovaným tónem, 
jako by recitoval Sylviu Plathovou – prozrazujícím člověka, který vyrostl 
s americkou angličtinou, ale ze všech sil se snaží mluvit jako kultivovaný 
Brit. Tento zvyk byl tehdy mezi anglicky mluvícími básníky a rozhlasovými 
speakery hojně rozšířený. Na hudebních nahrávkách a záznamech rozhlaso-
vého vysílání z té doby se každý snaží mluvit přízvukem podle posvátného 
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vzoru hlasatelů britské stanice BBC, rozšířeného díky jejímu vlivu po ce-
lém světě. Ale Cohenův tehdejší způsob mluvy zároveň dokazoval, že není 
Američan a že Montreal je ve skutečnosti pestrou kontaktní zónou, v níž se 
setkává bezpočet různých národností. Kdykoliv Cohen mluvil o svém rod-
ném městě, zdůrazňoval: „Každý, koho se tam na ulici zeptáte, kdo je, vám 
jako odpověď uvede národnost nebo zemi. Nikdo neřekne, že je Kanaďan, 
každý odpoví, že je Maďar nebo Řek nebo Žid. Tohle město si programově 
uchovává svou evropskou minulost.“

Zatímco probíhaly práce na výrobě alba, Cohen zanechal svého chabé-
ho úsilí studovat v Montrealu práva, vynakládaného bez valného nadšení 
pouze z diplomatických důvodů, a odstěhoval se do New Yorku, kde se 
zapsal na Columbia University ke studiu literatury. Bydlel na koleji blíz-
ko řeky Hudson a znovu se stal součástí místní „kulturní scény“, tentokrát 
v umělecké čtvrti Greenwich Village, kde se pohyboval na okraji tehdy se 
rodícího beatnického hnutí. Navštívil minimálně jedno autorské čtení Jacka 
Kerouaka, duchovního otce hnutí. Vidět na vlastní oči tohoto pohledného, 
charismatického buddhistu, básníka a spisovatele a slyšet ho, často v blaže-
ném alkoholovém opojení, recitovat vlastní verše za pseudojazzového klavír-
ního doprovodu, zapůsobilo na Cohena bezprostředním, byť jen dočasným 
kouzlem.

Jako většina tehdejších beatniků se Cohen také živě zajímal o možnos-
ti rozšiřování hranic a změn stavu vědomí všemi možnými prostředky. Už 
v Montrealu začal experimentovat s drogami a v New Yorku, kde byly da-
leko dostupnější, v tom s chutí pokračoval. Dával přednost zejména halu-
cinogenům – LSD, peyotu a magickým houbičkám – a hašiši a marihuaně. 
Běžné byly i amfetaminy, snadno dostupné v lékové formě. I když v tomto 
směru hazardoval daleko méně než většina jeho generačních druhů, přesto 
občas různé drogy míchal dohromady (a praktikoval tak mírnou formu ja-
kési experimentální polyfarmacie) a léky s oblibou splachoval alkoholem. 
Na rozdíl od svých starších přátel, kteří to zásadně neschvalovali, Cohen 
nepovažoval podroušenost za překážku v tvorbě. „S vizí, kterou vám alkohol 
poskytuje, můžete účinně spolupracovat,“ vysvětloval. „A stejně tak mů-
žete pracovat s vizí, kterou vám dá LSD. Všechny tyhle prostředky přeci 
nejsou nic jiného než výtažky z rostlin, jsou nám prospěšné a já myslím, 
že bychom se jejich používání neměli bránit.“ I na Columbii patřil Cohen 
k oblíbeným studentům, ale ani tady svými výsledky nijak zvlášť nevynikal. 
Nejenže v hloubi srdce nijak netoužil po akademické kariéře, ale příliš ho 
zaměstnávala alternativní realita sexu, drog a poezie. Nicméně, během svého  
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nedlouhého studentského působení na Columbii stihl napsat seminární prá- 
ci o své básnické sbírce Porovnejme si mytologie. A dokonce i tento jeho 
symbolický akademický počin byl poněkud zabarven mnohoznačným a ml-
havým surrealismem. 

Na Vánoce se Cohen vrátil domů do Montrealu.* Ruth Wisseová mu 
poslala pozvání na oslavu svých zásnub, která se konala v domě jejích ro-
dičů na silvestra roku 1956. „Cohenův příchod vyvolal pořádný rozruch,“ 
vzpomínala. „Přivedl s sebou pár lidí, které jsem neznala, mezi nimi svého 
bratrance Roberta Hershorna. Ten mi připomínal postavu Roberta Cohna 
z Hemingwayovy Fiesty, který je tím nesnesitelnější, čím víc se snaží zapad-
nout mezi ostatní. Hershorn působil jako člověk, který nemá naprosto žádné 
společenské zábrany, přinejmenším ne ve společnosti lidí, které nepokládal 
za sobě rovné. Rychle se opil, a na mém otci, který měl na starosti bar, bylo 
vypořádat se s nechutnou scénou, kterou se očividně snažil vyprovokovat. 
Vzpomínám si, že jsem stála u improvizovaného baru v jídelně, když můj 
otec vytáhl z kapsy minci a Hershornovi ji ukázal. Ten prevít se jen ušklíbl. 
„Pane Hershorne,“ řekl otec, „jsem rád, že máte smysl pro férovou hru.“ 
Místo aby mu vyhrožoval a trval na právech hostitele, přiměl otec nevítané-
ho hosta, aby se přizpůsobil pravidlům náhody, u kterých byla větší naděje, 
že je bude respektovat: panna, nebo orel – buď budeš pít dál, nebo okamžitě 
přestaneš. To, že otec byl na rozdíl od Hershorna střízlivý, nejspíš rozhodlo 
o jeho vítězství a zachránilo oslavu před katastrofálním incidentem.“ Her-
shorn byl známý drogový dealer, což možná hovělo dobrodružnějším, byro-
novským rysům Cohenovy povahy, a navíc podle všeho podporoval neřest 
svého bratrance dodávkami farmaceutických preparátů. Robert Hershorn 
zemřel v roce 1972 v Hongkongu na předávkování heroinem. 

V lednu 1957, krátce po vydání alba Six Montreals Poets, se Cohen vrátil 
na Columbii. Jeho studijní úsilí ovšem nestálo za nic a dokonce i ve srovnání 
s dobou, kterou strávil na McGillu, se zdálo, že věnuje ještě víc času nejrůzněj-
ším mimoškolním činnostem. To ale neznamenalo jen alkohol a večírky. Sou-
středil se na vlastní práci, kterou považoval za to nejdůležitější v životě, zejmé-
na na poezii. Kromě psaní založil vlastní časopis nazvaný The Phoenix, který 
se ovšem dočkal jen jediného čísla, vydaného v dubnu 1957. A ve chvílích, 
které netrávil u stolu za psacím strojem nebo v přednáškových síních, prožíval 
první velký milostný románek svého života s krásnou, sošnou brunetou Anne 

* Tyto neustálé přesuny mezi New Yorkem a Montrealem zpravidla realizoval zdlouha-
vými a nepohodlnými cestami autobusem.
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Shermanovou. Cohen jí byl zcela uchvácen a Anne pro něj byla stejně tak mú-
zou jako milenkou. Navzdory tomu, že časem se mezi nimi projevily zásadní 
neshody a jejich vztah skončil, Cohen se tehdy mezi přáteli nijak netajil svým 
rozhodnutím, že pokud to bude možné, tak se s Anne vezmou. Toto nadšení 
podle všeho odplavily jeho první opravdové zkušenosti se sexuální svobodou, 
prožívanou mimo rodné město, a ke svazku nakonec nedošlo. Ale nějakou 
dobu po jejich vzájemném okouzlení během Cohenova studia na Columbii 
zůstali Anne a Leonard dobrými přáteli, a – což bylo ještě důležitější – Anne 
částečně inspirovala jeho další knihu The Spice Book Of Earth (Kořenka 
země). S koncem newyorské zimy toho roku Cohen odešel z Columbie, čímž 
nadobro opustil univerzitní kariéru, a vrátil se domů. 

V létě 1957 byl už tedy Cohen zpátky v Montrealu. Inspirován nedáv-
nými dobrodružstvími v New Yorku, dychtil vydat se znovu na cesty, a za 
tím účelem si zažádal o spisovatelský grant, který by mu umožnil vycestovat 
do zahraničí a provádět tam potřebný inspirativní průzkum. Mezitím začal 
pracovat v rodinné firmě, aby zase jednou uchlácholil strýce a bratrance, 
kteří si dělali starosti o jeho budoucnost. Svědomitě chodil na směny do 
strýcovy mosazárny a do textilky, kde spolu s ostatními zaměstnanci díky 
péči nadřízených poslouchal při práci podnikový rozhlas, vyhrávající slavné 
popové šlágry padesátých let. Zbytek roku rychle uběhl a začátkem dalšího 
roku začala Cohena stále silněji znepokojovat představa, že je neodvratně 
vtahován do rodinného podniku na úkor vlastní práce a uměleckého osudu. 
Nicméně, i přes pocit nejistoty ohledně vlastní budoucnosti a navzdory stá-
le častějším depresivním stavům, které ho postihovaly, si Cohen uchovával 
bytostnou radost ze života. Kromě toho, že si vlastním úsilím vydělával na 
velmi prosté živobytí, společně s Mortem pomáhal vést uměleckou galerii 
The Four Penny Art. Po nocích pokračoval v psaní poezie a také neúnavně 
objevoval svět prózy. „Tehdy jsem v Montrealu pracoval v továrně a zároveň 
psal,“ vyprávěl. „Měl jsem pro sebe večery, které se často protáhly až do 
rána, což bylo nádherné, až na to, že v sedm jsem musel být v práci. Byla to 
dobrá hodina cesty, takže v té době jsem toho opravdu moc nenaspal; celou 
noc jsem se bavil a celý den jsem pracoval.“ Na jaře toho roku šel za svědka 
na „falešnou svatbu“ Irvingu Laytonovi (Layton už byl ženatý a rozvod pro 
něj byl nemyslitelný). A po celý ten čas byl Cohen všudypřítomnou a ne-
přehlédnutelnou součástí montrealské kavárenské a barové scény, žil život 
pravověrného beatnika, recitoval na veřejnosti své verše, kdykoliv se k tomu 
naskytla příležitost, kouřil nejméně krabičku cigaret denně, polykal prášky 
na hubnutí a vydatně je zaléval alkoholem.
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Don Owen, jiný (dočasný) básník té doby, byť ne tak uznávaný, vzpomí-
ná: „Poprvé jsem se s Leonardem Cohenem setkal v padesátých letech, když 
přijížděl do Toronta s Irvingem Laytonem na autorská čtení poezie, která 
se konala v tehdejší Greenwich Gallery na Bay Street. V té době fungovala 
v Torontu bohatě rozvrstvená literární scéna a galerie se jednou do měsí-
ce zaplnila přehlídkou tvídových sak, kostkovaných košil, vlněných kravat, 
pytlovitých šedivých flanelových kalhot a šněrovacích bot, které příhodně 
doplňovaly tehdy módní tuniky a sukně se záplavou krinolín. Ale já jsem 
během těchto večerů s Leonardem moc času netrávil – nejspíš mi v tom brá-
nila jistá nevraživost způsobená tím, že se tak úspěšně prosazoval v oboru, 
který jsem považoval za svoje hájemství. Byl bych se dokázal smířit s vědo-
mím, že je lepší básník než já, ale on pokaždé z galerie odešel jako král s tou 
nejzajímavější ženou, která tam byla, kdežto já jsem se předtím celý večer 
marně pokoušel sebrat odvahu ji vůbec oslovit.“ 

Ženy představovaly pro Cohena stálou, každodenní a neochabující 
posedlost. Byly hnacím motorem jeho tužeb, fantazií a nakonec i vlastní 
umělecké tvorby. Pořád ještě mu scházela Anne Shermanová, ale přesto se 
zdravým gustem vždycky vítal novou zkušenost s každou přitažlivou a zají-
mavou ženou, která mu přišla do cesty. A Cohen, jako většina mužů v jeho 
věku, nikdy neváhal jít třeba i oklikou, jen aby mu taková do cesty přišla. 
Brzy ho měl opustit jeden z jeho nejoblíbenějších kumpánů, kteří ho na 
těchto výbojích doprovázeli, Mort, který v tom roce odjel do Londýna stu-
dovat umění. Po obzvlášť vydařené bujaré noci v baru ho Cohen vyprovázel, 
a možná už v tu chvíli věděl, že brzy bude svého přítele ze studentských let 
do Londýna následovat. 

Na jaře toho roku Cohen výrazně propracoval a zdokonalil svá veřejná 
vystoupení. První důležitý pořad v tomto novém duchu, v němž Cohen 
recitoval svou báseň Gift (Dar) stylem inspirovaným Jackem Kerouakem za 
jazzového klavírního doprovodu, nahrála místní rozhlasová stanice v klu-
bu Dunn’s Birdland na St. Catherine Street. Třebaže tento styl vokálního 
přednesu – něco mezi zpěvem a recitací – se od té doby rozšířil tak, že se 
z něj stalo téměř klišé, v poválečném Montrealu působil jako vítaný závan 
svěžího větru. „Myslím, že v těch letech to moc lidí nedělalo,“ zdůrazňuje 
Cohen. „Pracoval jsem tehdy pár týdnů s klavíristou a aranžérem Maurym 
Kayem, který psal aranžmá pro velké kapely. Měl orchestr o dvanácti až 
patnácti hráčích, natěsnaných na malinkém pódiu, a byla to jeho show. Já 
jsem nastoupil až o půlnoci, volně jsem improvizoval a on mě doprovázel. 
Někdy hrál na klavír sám a někdy jsem já předváděl volné rytmické pasáže 
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a on mě doprovázel tlumenými melodickými sekvencemi. Jindy jsem zase 
hrál předem připravené kousky, například zhudebněné básně ze sbírky Po-
rovnejme si mytologie. Takhle jsme střídavě vystupovali skoro měsíc, a pak 
jsem pracoval se skvělým jazzovým klavíristou z Winnipegu jménem Lenny 
Breau.“

Layton nadšeně navštěvoval tyto projevy Cohenovy nové záliby a jeho 
horlivou, téměř rozpačitou snahu držet krok s dobou sledoval s pobavením, 
ale posluchači ji, řečeno slovníkem oněch let, „žrali“, a Cohen také. Vždycky 
nacházel hudbu v poezii, a teď objevoval poezii v hudbě.

V létě toho roku Cohen pracoval jako vychovatel v táboře Pripstein’s 
Camp Mishmar, což byl tradiční letní tábor pro děti se zvláštními potřebami 
a schopnostmi, položený v québeckých Laurentinských horách v St. Adolphe 
d’Howard, necelých sto kilometrů na sever od Montrealu. Čtyřiadvacetile-
tý Cohen se v táboře, známém úspěšnou prací s obzvlášť problematickými 
dětmi, které v jiných zařízeních odmítali přijmout, stal opět rychle populár-
ní postavou. Rovněž se tam projevil jeho dosud skrytý talent pro černobí-
lou fotografii – předmětem jeho zvláštního zájmu se staly ženské akty. Není 
proto nijak překvapivé, že byl v táboře oblíbený zejména mezi ženským osa-
zenstvem. Na konci léta se vrátil do Montrealu a doma oznámil, že nemá 
v úmyslu budovat dál svou kariéru v rodinném podniku. Letní prázdniny 
mu umožnily ujasnit si, co se má stát jeho skutečným povoláním. Což ovšem 
vyžadovalo i jistá omezení, se kterými se musel teprve vyrovnat. Během toho-
to období poněkud ustoupil od experimentů v oblasti veřejných vystoupení, 
jazzových koncertů a čtení poezie a znovu se ponořil naplno do psaní a do 
samoty, kterou nezbytně vyžadovalo. V konečném smyslu chápal svoje poslání 
nejen jako naplnění svého talentu básníka a zpěváka, ale jako nutnost sledovat  
hlas srdce.

Cohen měl neohrožený přístup k životu a jeho básnická zdatnost byla 
podložena sebevědomou praktičností. Na jaře roku 1957 zavolal Jacku 
McClellandovi a poté směle napochodoval do jeho kanceláře. Známý ele-
gán Jack byl synem Johna McClellanda, spoluzakladatele a majitele jednoho 
z nejprestižnějších nakladatelství v Kanadě, McClelland & Stewart. Cohen 
si ho zjevně vybral jako svého stálého nakladatele. Jack, na něhož Cohe-
nova návštěva udělala náležitý dojem, si rukopis, který mu Cohen nabídl, 
sotva prolistoval a učinil téměř neslýchanou věc: hned na místě jeho knihu 
přijal. A tak se zrodil celoživotní vztah mezi Cohenem a nakladatelstvím 
McClelland & Stewart, a pozoruhodné bylo, že ani nepotřeboval podepsané  


