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Музикант з українським
корінням.
Боб Ділан – лауреат Нобелівської
премії з літератури – 2016.
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Нобелівську
премію
з
Я промовляю від
літератури 2016 року отримав
нас усіх. Я речник
співак Боб Ділан за "нові форми
покоління.
поетичного
вираження
в
(Боб Ділан)
американській пісенній традиції".
Озираючись на історію рок-нролу, неможливо переоцінити ту роль, яку зіграв в її
розвитку Боб Ділан. Його творчість вплинула практично на
всіх серйозних рок-музикантів. Як вдало висловився Брюс
Спрінгстін на церемонії введення Ділана в Палату Слави
рок-н-ролу: «Боб звільнив розум, точно так само як Елвіс
звільнив тіло. Він показав нам, що незважаючи на те що
ця музика за своєю природою була танцювальної, вона не
була анти-інтелектуальної. У нього є бачення і талант, що
дозволяють вмістити цілий світ в одну пісню. Він змусив
популярну музику звучати по-новому, зруйнувавши
усталені рамки і обмеження, і
назавжди змінив обличчя рокЯ вважаю себе передусім
н-ролу».
поетом, а потім
музикантом. Я живу як
Ділан, при народженні
поет і помру як поет.
Роберт
Аллен
Циммерман,
(Боб Ділан)
народився 24 травня 1941 року
в американському містечку
Дулут у Міннесоті. Його предки
– дідусь та бабуся по лінії батька, Зігман та Ганна
Циммерман, виїхали до США з Одеси в зв’язку з
єврейськими погромами 1905 року.
75-річний співак на початку свого творчого шляху
взяв собі мистецький псевдонім Ділан на знак поваги до
валлійського поета Ділана Томаса, чия творчість,
натхнення
валлійським
фольклором,
Біблією
та
концепціями Зігмунда Фройда, справила на нього велике
враження. Він почав кар'єру із
виступів
в
кав'ярнях
в
За все своє життя я
Міннесоті.
А
найвідомішими
написав лише чотири
стали його композиції написані у
пісні, але написав ці
1960-ті.
Ділан
вважається
пісні мільйон разів.
культовою фігурою в рок-музиці
(Боб Ділан)
на
протізі
останніх
п’яти
десятиліть. Пісні Blowin' in the

Wind та The Times They are A-Changin' стали гімнами руху
за громадянські права та антивоєнних акцій в Америці.
Він вплинув на музичну культуру, коли відмовився від
традиційного народного стилю написання пісень і
перейшов до електро музики. Для молодого покоління
Ділан був і залишається іконою американської культури в
її не фільтрованому, найоригінальнішому вигляді, що є
близько до землі й до абсолюту, романтичною й
новаторською,
боязкою
та
іконоборчою,
індивідуалістичною та універсальною, співчутливою та
нещадною.
Мистецтво Боба Ділана, як і раніше, сучасне,
актуальне тому, що і сам він - дитя свого часу - живе і
розвивається за законами цього часу, а не тільки за
законами шоу-бізнесу, які він і справді вивчив до
досконалості. Боб Ділан, своїм грубим, хрипким, «блюз»
голосом, в інтонації нарочито зовні байдужою, доносить до
слухача тривоги, прикрощі і радості «маленьких людей»
свого світу і свого покоління.
Як зазначено у заповіті Альфреда Нобеля, який він
підписав 27 листопада 1895 року, частина його статків
призначається "людині, яка є автором найвидатнішої
роботи в галузі літератури".
Номінантів на Нобелівську премію з літератури
можуть висувати:

члени Шведської академії та інших академій,
інститутів чи товариств, схожих за структурою та
статусом на Шведську академію,

професори
з
літератури
та
лінгвістики
в
університетах та коледжах при університетах,

лауреати Нобелівської премії з літератури,

президенти товариств авторів, які представляють
літературні твори в своїй країні.
Автор не може висунути себе на Нобелівську премію
сам.
У вересні нобелівський комітет з літератури інформує
600-700 організацій чи авторів, які були обрані
номінантами на премію. У квітні комітет відбирає 15-20
кандидатів, серед яких і визначають лауреата.

Цікаві факти про Нобелівську премію з літератури

108 Нобелівських премій з літератури вручили з
1901 по 2015 рік.

14 премій отримали жінки.

4 премії з літератури були розділені між двома
номінантами.

41 - вік наймолодшого лауреата Нобелівської премії з
літератури, ним був Редьярд Кіплінг, відомий як автор
книги "Книга джунглів".

88 - вік найстаршого лауреата премії, нею в 2007
році стала англійська письменниця Доріс Лессінг.

65 - середній вік лауреатів Нобелівської премії з
літератури.
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