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POVZETEK 

Bob Dylan je umetnik spremembe in stalne transformacije. Nikoli se ni pustil omejevati – od 

začetka svoje kariere se je upiral konvencijam in kategorijam, ter tako z novostmi, ki jih je 

vpeljal v popularno glasbo omogočil, da rock 'n' roll postane sofisticirana glasbena forma, s 

katero je mogoče izraziti najgloblja občutja in ni le glasba klišejskih besedil za ples. Pod 

njegovim vplivom so njegovi sodobniki spreminjali način pisanja besedil ter celotno 

ustvarjanje in razumevanje popularne glasbe. To je bila preprosta, vendar pomembna 

inovacija. Dylanova inspiracija ne sega zgolj na področje glasbe, ampak tudi v literarne sfere. 

Za Dylanovo biografijo so prav tako kot Elvis Presley in Little Richards esencialni tudi 

bitniški pesniki in pisci. Od samih začetkov je Dylan močno pod vplivom literature in je tako 

izoblikoval svoj unikaten pesniški izraz. Dylan ni zgolj dvignil nivo popularne glasbe, temveč 

je poezijo ponovno približal javnosti. Leta 2016 je prejel Nobelovo nagrado za književnost. V 

obrazložitvi nagrade švedske akademije je zapisano, da je Bob Dylan »ustvaril nov pesniški 

izraz znotraj ameriške pesniške tradicije«. 

V šestdesetih letih so različna družbena gibanja Dylana vzela za svojega. Kmalu je Dylan 

zavrgel svojo javno podobo glasnika generacije in protestnega pevca, saj ga je ta 

kategorizacija v umetniškem smislu omejevala. Transformacija je v literarnem smislu opazna 

že na albumu Another Side Of Bob Dylan (1964). Preneha s pisanjem direktno 

družbenokritičnih in protestnih pesmi ter se osredotoči na introspektivne izpovedi. Takšen 

način pisanja še poglobi na naslednjih albumih: Bringing It All Back Home (1965), Highway 

61 Revisited (1965) ter Blonde On Blonde (1966), ki veljajo za enega od vrhuncev Dylanove 

kariere. Tu se Dylan spogleduje z eksistencializmom, simbolizmom in nadrealizmom ter 

pokaže, da sta glasba in poezija neločljivi sopotnici. Glasbeno pa je transformacijo zapečatil z 

drznim dejanjem – po štirih akustičnih albumih je leta 1965 objavil prvi, delno električni 

album Bringing It All Back Home, in se tako distanciral od folk gibanja in razširil glasbeni 

horizont ter podiral restrikcije glasbenega ustvarjanja. V tej transformaciji je folk zvezda 

zamenjala svojo akustično kitaro za novo masivno električno kitaro. Ta poteza je naletela na 

številne kritike folk puristov, ki so v Dylanu videli izdajalca, ki se je prodal v želji za 

komercialnim uspehom in mu je vseeno za družbena gibanja. 

Ključne besede: Bob Dylan, popularna kultura, popularna glasba, Nobelova nagrada za 

književnost, poezija, javna podoba 

  



 
 

SUMMARY  

Bob Dylan is an artist of change and constant transformation. He has never allowed to restrict 

himself – since the beginnings of his career, he has resisted conventions and categorizations 

and so, with the innovations he has introduced into popular music he made it possible for rock 

'n' roll to become a sophisticated music form, which enables you to express the deepest 

feelings and it is not just music for dance with cliché lyrics. Under his influence, Dylan's 

contemporaries have transformed the way of writing and the whole process of creation and 

understanding of popular music. That was a simple, but important innovation. Dylan's 

inspiration comes not only from music but also from the literature. For Dylan's biography, the 

Beat Generation's poets and writers are almost as essential as Elvis Presley and Little 

Richards. From the beginnings, Dylan was under the strong influence of literature and he 

created his own unique poetic expressions. Dylan did not just sophisticate popular music but 

also brought poetry to the wider audience. Dylan was awarded the 2016 Nobel Prize for 

Literature »for having created new poetic expressions within the great American song 

tradition«.  

In the sixties, different movements took Dylan as their representative. Soon Dylan resisted his 

public image as the voice of his generation and protest singer because it had limited his work. 

Dylan's transformation in a literary sense can already be noticed on the album Another Side 

Of Bob Dylan (1964). He did not write direct social criticism and protest songs anymore, but 

he focused more on introspective declarations. He deepened this style of writing on the next 

few albums: Bringing It All Back Home (1965), Highway 61 Revisited (1965) and Blonde On 

Blonde (1966), which are considered as one of the peaks of his career. Here he meets 

existentialism, symbolism, and surrealism and shows that music and poetry are inseparable. 

Dylan sealed music transformation with a boldly act – after four acoustic albums, he released 

Bringing It All Back Home in 1965, which was the first partly electric album. This is how he 

distanced himself from folk movement and widened music horizons and demolished 

limitations of music creation. In this transformation, a folk star changed his acoustic guitar for 

a new massive electric guitar. This act was strongly criticized by folk purists, who thought 

Dylan had sold himself for a commercial success and he no longer cared for social 

movements.  
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1. UVOD 

Najprestižnejšo nagrado na področju literature, Nobelovo nagrado za književnost, je leta 2016 

prejel ameriški glasbenik in tekstopisec Bob Dylan. V obrazložitvi nagrade švedske 

akademije je zapisano, da je Bob Dylan »ustvaril nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške 

tradicije« (The Official Web Site of the Nobel Prize). Kot pravi Marcel Štefančič, jr., je Bob 

Dylan edini nobelovec, ki ga vsi poznajo (Štefančič 2017). Najverjetneje pa je prav to eden od 

razlogov, da je Dylanova Nobelova nagrada v javnosti dvignila nemalo prahu in naletela na 

precej negativnih odzivov. Nekateri menijo, da popularni glasbenik med največja imena 

svetovne književnosti preprosto ne sodi. Na drugi strani pa mnogi Dylana smatrajo za enega 

najpomembnejših umetnikov dvajsetega stoletja, ki je ameriški in svetovni popularni kulturi 

pustil neizbrisen pečat ter pomembno vplival na ameriška družbena gibanja šestdesetih let, 

predvsem na gibanje za državljanske pravice, ki je bilo v tem času v Ameriki zelo aktualno. 

Zato menijo, da je bil že skrajni čas, da Bob Dylan za svoje delo prejme omenjeno nagrado in 

so odločitev akademije podprli. Bob Dylan je bil namreč večkrat nominiran za omenjeno 

nagrado, prvič ga je leta 1996 nominiral ameriški profesor literature Gordon Ball. Tudi sam 

Dylan, če mu le gre verjeti, je večkrat poudaril, da sebe vidi predvsem kot pesnika, šele nato 

kot glasbenika. Glasbeni kritik New York Timesa, Robert Shelton pa je mladega Dylana  v 

Bob Dylan Songbook opisal, kot »glasbeno-pesniškega genija našega časa« (citirano v 

Boucher 2009, 207). 

V magistrski nalogi se bom ukvarjala z Dylanovim prispevkom k literaturi, popularni kulturi 

in popularni glasbi. Zanimalo me bo, ali lahko trdimo, da je Dylan redefiniral pisanje avtorske 

glasbe ter združil glasbo in poezijo? Sta glasba in poezija res že v antiki bili neločljivi 

sopotnici? Je Dylan svoja ustvarjalna načela iz folk glasbe prenesel v rock ter tako za vedno 

pustil neizbrisen pečat in spremenil javno percepcijo popularne kulture? Je z Dylanovo 

pomočjo rock 'n' roll postal resna umetnost, s katero lahko izrazimo najgloblja občutja, in ne 

samo sprotna zabava s klišejskimi besedili? Kakšen vpliv je Dylanovo glasbeno in literarno 

ustvarjanje imelo na njegove sodobnike? Dotaknila se bom tudi Dylanove Nobelove nagrade 

za literaturo in raziskovala korenine in inspiracije njegovega besedilopisja. Ukvarjala se bom 

z vplivi bitniške generacije pesnikov in piscev na Dylanovo literarno ustvarjanje – ali lahko 

trdimo, da je Bob Dylan poslednji bitniški pesnik? 

V svoji magistrski nalogi bom na kratko predstavila nekaj teorij popularne kulture. Poudarek 

bom namenila predvsem razlogom, zakaj akademski svet še vedno skorajda ignorira 
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popularno kulturo in zakaj muzikologija več pozornosti ne posveča popularni glasbi. 

Zanimalo me bo, ali popularna kultura nima dovolj velike kulturne in estetske vrednosti, in si 

tako ne zasluži svojega mesta v akademski sferi? Kakšno vlogo imajo pri tem prelomnice in 

inovacije Boba Dylana? Nekaj besed bom namenila tudi filozofsko-antropološkim pogledom 

na glasbo: kako lahko glasba vpliva na oblikovanje posameznikove identitete; kako glasba 

povezuje ljudi in kakšna je njena politična razsežnost. Moč glasbe je v oblikovanju 

posameznikove identitete, prav tako pa ima glasba »izjemno pomembno socialno-kohezivno 

moč«, saj glasba ljudi povezuje in izziva kolektivne emocionalne izkušnje (Muršič 1993, 

114). Glasba »združuje sorodno misleče in čuteče /.../ lahko pa je, nasprotno, sredstvo 

indoktrinacije in sredstvo, s katerim je mogoče ljudi obvladovati« (Muršič 1999, 179). Tako 

so različni režimi skozi zgodovino pogosto zatirali ali pa spodbujali določeno glasbo; npr. 

jazz in blues naj bi imela negativen vpliv na mladino, istočasno pa je le-ta glasba imela 

izredno pomembno vlogo v boju za državljanske pravice (Muršič 1999, 179-180). 

V magistrski nalogi bom razmišljala, ali je mogoče Dylanovo glasbo razumeti kot kritiko 

ameriške družbe in politike šestdesetih let prejšnjega stoletja, torej kot politično glasbo. 

Raziskovala bom, kako je Dylan vplival na ameriško družbo in družbena gibanja šestdesetih 

let. Iz omenjenega obdobja bom predstavila nekaj pesmi, za katere menim, da so močno 

vplivale in kasneje utrdile njegov status kot glasnika generacije. Dylana namreč mnogi 

imenujejo »glas generacije« - v očeh mnogih je bil prerok in mesija različnih družbenih gibanj 

60-tih let, kar pa je sam kmalu začel zavračati, to je vidno tudi iz razvoja njegovega 

glasbenega opusa. Protestnim pesmim, kot so Blowin' In The Wind (V vetru), Masters Of War 

(Gospodarji vojne), A Hard Rain's A-Gonna Fall (Ulil se bo težak dež), The Times They Are 

A-Changin' (Čas sprememb je pred vrati), leta 1964 sledi album Another Side Of Bob Dylan 

(Druga stran Boba Dylana (op. a.)) z introspektivnimi besedili, kjer se Dylan spogleduje s 

filozofijo eksistencializma, simbolizma in nadrealizma. To prelomnico pa Dylan ni obeležil 

samo z novim načinom pisanja besedil, temveč tudi z glasbeno transformacijo – akustično 

kitaro je zamenjal za električno in si priskrbel spremljevalno rock 'n' roll skupino ter tako 

dokončno prekinil s folk tradicijo. Dylanov prehod z akustične na električno glasbo je šokiral 

svet – zato mnogi 'Dylan goes electric' smatrajo za enega od najpomembnejših dogodkov v 

zgodovini popularne glasbe (glej Wilentz 2011, Marqusee 2003).  

V nalogi bom poskušala predstaviti osebnost Boba Dylana in njegovo umetniško ustvarjanje – 

razmišljala bom, zakaj je Bob Dylan specifičen umetnik. Velik poudarek bom namenila 

predvsem obdobju šestdesetih let – obdobju, ko je z akustične glasbe prešel na električno 

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Hard_Rain%27s_a-Gonna_Fall
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glasbo – se 'elektrificiral'; ter javnosti z novim načinom pisanjem besedil pokazal, da rock 'n' 

roll ni nesmiseln in odvečen, ampak je glasbena forma, ki ima pomembno umetniško, 

kulturno in antropološko vrednost. Kot trdi Howard Sounes, je Dylan pokazal »da je mogoče 

svoja najgloblja občutja izraziti z rock 'n' roll glasbo. To je preprosta, a klub temu 

revolucionarna ideja, ki je osvobodila glasbenike od The Beatles, do Bruce Springsteena in 

naprej. Dovolila jim je pisati pop pesmi, ki so strmele k intelektualnemu nivoju umetnosti 

(2002, 204). Dylan je umetnik spremembe in stalne transformacije, neprestano je v iskanju 

nove identitete. Te spremembe pa so bile najbolj vidne oziroma vplivne prav v šestdesetih 

letih, to je tudi razlog, zakaj največ pozornosti posvečam prav temu obdobju. Poudarek bom 

namenila Dylanovi takratni javni podobi kot glasu generacije ter njegovi zavrnitvi le-te.  

Bob Dylan je za svoje ustvarjanje prejel številne nagrade, enajst grammyjev, oskarja, zlati 

globus, Pulitzerjevo nagrado, medaljo svobode ameriškega predsednika, ter Nobelovo 

nagrado za književnost leta 2016. Kot je zapisal Matej Krajnc, je Bob Dylan »v začetku 

šestdesetih let domala sam redefiniral način pisanja avtorske folk glasbe in svoje ustvarjalne 

principe kaj kmalu prenesel v rock glasbo ter ji tako omogočil, da je vase pripustila poezijo in 

se dvignila na raven, enakovredno drugim umetnostim« in dokazal, »da sta poezija in glasba 

(četudi popularna) neločljivi sopotnici v težnji ustvariti koherentno in vplivno avtorsko delo 

na obeh področjih« (Krajnc 2016).  

2. TEORIJA            

2.1. Popularna kultura 
 

V nadaljevanju bom pisala o popularni kulturi in na kakšne načine jo lahko razumemo. 

Predvsem pa me bo zanimalo, kakšna je popularna kultura v postmodernizmu. Ugotoviti 

želim, do kakšnih pomembnih sprememb je prišlo v času postmodernizma, ki so vplivale na 

popularno kulturo, kot jo poznamo in razumemo danes. Izvedeti želim, ali lahko govorimo o 

brisanju meja med elitno kulturo oziroma umetnostjo in popularno kulturo? Ali lahko rečemo, 

da popularna kultura v postmodernizmu prehaja v umetnost? 

2.1.1. Definicije popularne kulture 

 

Popularno kulturo pogosto spremlja negativen prizvok. Mnogi jo razumejo kot inferiorno 

kulturo ali pa kot ničvredno in nepomembno masovno kulturo. Kljub temu, da se ločnice med 
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visoko in nizko kulturo vedno bolj brišejo, so v splošni percepciji kulture še vedno močno 

opazne.  

Popularno kulturo je težko definirati. Definiramo jo lahko na več različnih načinov; različni 

teoretiki so oblikovali različne definicije v prizadevanju, da bi uredili definicijo pojma 

popularna kultura. John Storey v svoji knjigi Cultural Theory and Popular Culture poudarja, 

»da je popularna kultura v bistvu prazna konceptualna kategorija, ki jo lahko razumemo na 

različne, pogosto nasprotujoče si načine, odvisno od konteksta uporabe« (Storey 2001, 1).  

Naj prvo namenim nekaj pozornosti izrazu 'popularna'. Raymond Williams v knjigi Keywords 

(1983) predlaga štiri aktualne pomene: 'všečen mnogim ljudem'; 'inferiorna oblika dela'; 'delo 

ustvarjeno z namenom očarati ljudi'; 'kultura, ki je narejena od ljudi za ljudi' (citirano v Storey 

2001, 5). Iz omenjenega bi lahko sklepali, da je odskočna točka poskusa definicije popularne 

kulture ta, »da je popularna kultura preprosto kultura, ki je široko priljubljena in všečna 

velikemu številu ljudi« (Storey 2001, 5). Kvantitativna dimenzija kulture pa je problematična 

– kvantitativni indeks preprosto ni dovoljšen kriterij za adekvatno definicijo popularne 

kulture. Kot poudarja Williams, »takšna statistika bi skoraj zagotovo vključila tudi 'uradno 

potrjeno visoko kulturo', ki bi, kar zadeva knjig, prodajo plošč in gledanosti televizijskih 

dramatizaciji klasik, upravičeno spadalo v 'popularno'« (citirano v Storey 2001, 6). 

Drug pristop definiranja popularne kulture trdi, da je popularna kultura tisto, kar ni visoka 

kultura. Tako popularna kultura postane zgolj »odvečna kategorija« – povedano z drugimi 

besedami, popularna kultura je inferiorna kultura. Francoski sociolog Pierre Bourdieu 

zagovarja tezo, da so kulturne distinkcije takšne vrste pogosto uporabljene v podporo 

razrednim distinkcijam. Okus je globoka ideološka kategorija, prav tako kot razredni simbol. 

Takšno definicijo popularne kulture podpira argument, da je »popularna kultura masovna in 

komercialna kultura ter zato nepomembna in zanemarljiva; visoka kultura pa je nasprotno - 

rezultat individualne kreacije« (Storey 2001, 6). 

... Tisti, ki želijo ločevati med visoko in popularno kulturo splošno insistirajo, da je 

ločnica med njima popolnoma jasna. Še več, ne samo da je ločnica jasna, ampak je 

trans zgodovinska – nepremična. Na tem se vztraja predvsem, če je ločnica odvisna 

od domnevnih tekstualnih kvalitet. To je problematično. Na primer, Williama 

Shakespeara danes razumemo kot najboljši primer visoke kulture, še v času 

devetnajstega stoletja pa je njegovo delo bilo del popularnega gledališča. Podobno 
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lahko vidimo pri delu Charlesa Dickensa. Tudi za film noir bi lahko rekli, da je 

prekoračil mejo med visoko in popularno kulturo: povedano z drugimi besedami, kar 

je nekoč bila popularna kinematografija, je danes izključna domena akademikov in 

filmskih klubov. Nedaven primer obratnega prehoda pa je posnetek Puccinijeve 

'Nessun Dorma' Luciana Pavarottija (Storey 2001, 6). 

Ločnice med popularno in visoko kulturo danes niso več tako jasne – izgleda, da imajo na 

takšno stanje vse večji vpliv tudi ekonomski dejavniki in da je kulturno ločnico zamenjala 

ekonomska ločnica, ki razkriva razlike med revnimi in bogatimi (Storey 2001, 7). Storey 

navaja zanimiv primer brezplačnega koncerta Pavarottija leta 1991 v Londonskem Hyde 

Parku. Organizatorji so pričakovali okrog 250.000 ljudi, a zaradi močnega deževja se je 

koncerta udeležilo 100.000 obiskovalcev. Tu sta zanimivi dve stvari. Prva – ogromna 

popularnost dogodka in pevca, ki postavlja pod vprašaj obstoj jasne ločnice med visoko in 

popularno kulturo. Dogodek pa je zanimiv tudi zaradi predpostavke, da njegova velika stopnja 

popularnosti ogroža razredno ekskluzivnost. Mediji so dogodku namenili ogromno pozornosti 

in tako dogodek definirali kot popularno kulturo. Številni mediji so pisali o tem, da si takšen 

dogodek lahko privoščijo mnogi, ki si sicer dragega obiska opere ne bi mogli privoščiti.  To je 

bil dogodek, ki ni bil namenjen bogatim, ampak tisočim, ki si nikoli ne bi mogli privoščiti 

večera v operi z operno zvezdo. Na drugi strani pa so se nekateri kritiki zgražali, trdili so, da 

park ni primerno mesto za opero ter da je vse skupaj vulgarno. Takšni komentarji pokažejo 

aspekt ekskluzivnosti visoke kulture (Storey 2001, 7).  

Tretji način definiranja popularne kulture podpira tezo, da je popularna kultura masovna 

kultura. Najpomembnejša izhodišča te definicije so: gre za izključno komercialno kulturo – 

kultura masovne produkcije za masovno potrošnjo. Gre za kulturo, ki je v obliki 

manipulativne forme – konzumira se otopelo in pasivno. Nekateri to paradigmo povezujejo z 

uvozno ameriško kulturo: »Če je bila popularna kultura nekje izumljena, je to bilo ... v velikih 

mestih Združenih držav, predvsem v New Yorku« (citirano v Storey 2001, 8). To je povezano 

s pojmom amerikanizacije. Res je, da je v 50-tih letih v Veliki Britaniji ameriška kultura 

mnogim mladim predstavljala silo svobode v sencah sive negotovosti vsakdanjega življenja 

(Storey 2001, 9). Strukturalizem »vidi popularno kulturo kot vrsto ideološkega stroja, ki bolj 

ali manj na preprost način reproducira prevladujoče strukture moči« (Storey 2001, 9). 

»Visoka umetnost postaja vse bolj skomercializirana, medtem ko nekatere oblike popularne 
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umetnosti postajajo vse bolj spodobne, financirane so tudi s strani države ter so deležne širše 

odobritve kritikov« (Shuker 2013, 5). 

Strinati Dominic v knjigi An Introduction to Theories of Popular Cultures trdi, da so 

»masovni mediji in popularna kultura najpomembnejše in najmočnejše institucije, ki 

nadzirajo in oblikujejo vse družbene odnose« (2004, 211). Popularna kultura prav gotovo 

pomembno vpliva na našo percepcijo sveta in na način, kako definiramo sami sebe. V 

okoliščinah postmodernizma postaja ločevanje ekonomije in popularne kulture vse težje in 

težje. Potrošnja – kaj kupujemo in zakaj kupujemo to, kar kupujemo, je močno pod vplivom 

popularne kulture, saj popularna kultura močno definira potrošnjo. V postmodernizmu, kot 

trdi Strinati, sta površina in stil dominantna ter pomembnejša od vsebine in pomenov (Strinati 

2004).  

Četrta definicija popularno kulturo vidi kot kulturo, ki izhaja iz ljudi. Zanika vsak pristop, ki 

predlaga, da je popularna kultura nekaj, kar je ljudem vsiljeno. Po tej definiciji naj bi se pojem 

uporabljal samo takrat, ko pokaže na avtentično kulturo od ljudi. To je ljudska (folk) kultura – 

kultura od ljudi za ljudi. Prvi problem s tem pristopom je ta –  kdo sploh lahko določa kriterij, 

kdo je vključen v kategorijo 'ljudje'? Drugi problem je, da se izmika komercialni naravi 

večine dobrin, iz katerih je popularna kultura narejena (Storey 2001, 10). 

Peta definicija je vezana na politično analizo italijanskega marksista Antonia Gramscia, 

predvsem na njegov razvoj koncepta hegemonija. »Gramscijev pojem 'hegemonija' se nanaša 

na način, kako si dominante skupine v družbi, skozi procese intelektualnega in moralnega 

vodstva, prizadevajo pridobiti podrejene skupine v družbi« (Storey 2001, 10).  

Mnogi kulturni teoretiki so Gramscijev koncept hegemonije uporabili za obrazložitev same  

narave in politike popularne kulture. Ti običajno popularno kulturo vidijo kot »mesto boja 

med uporom podrejenih skupin in s silo dominantnih skupin. V tem pomenu popularna 

kultura ni uvozna kultura, kot to trdijo teoretiki masovne kulture, niti se ne pojavlja od spodaj 

- ni spontana in opozicijska kultura ljudi ...« (Storey 2001, 10). Antonio Gramsci popularno 

kulturo razume kot mesto boja in pogajanj med interesi vladajočih in podrejenih skupin v 

družbi (Kruljac 2014, Storey 2001). »Popularna kultura ni fiksno določena kategorija, temveč 

je nenehno polje pogajanj. Hegemonija amortizira konflikte. Gramscijevi nastavki so 

pomembni za analizo popularne kulture, ki je bila umeščena v polje absolutne dominacije in 

programirane ideologije v vlogi zagotavljanja reprodukcije kapitalističnega sistema prevlade« 

(Kruljac 2014, 25). 
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Teorija hegemonije odpre še en zanimiv vidik popularne kulture; to je trditev, »da so teorije 

popularne kulture teorije o konstituciji ljudi. Hall trdi, da je popularna kultura prizorišče 

tekmovanja za politično konstrukcijo ljudi in njihovih odnosov do bloka moči« (Storey 2001, 

11). 

Ljudje se ne obračajo vsem, niti ne eni sami skupini znotraj družbe - ampak se 

obračajo različnim družbenim skupinam; kljub temu, da se v mnogih pogledih 

razlikujejo (njihov razredni položaj ali pa trenuten boj, v katerega so vključeni), 

razlikujemo jih po ekonomsko, politično in kulturno močnih družbenih skupinah in so 

zato potencialno zmožne združiti se – organizirati se v 'ljudje proti bloku moči' 

(Bennett v Storey 2001, 12).  

V takšnem pogledu, je popularna kultura predvsem politični koncept – rečemo lahko, da 

predstavlja prostor, kjer je konstrukcija vsakdanjega življenja postavljena pod vprašaj (Storey 

2001, 11). 

2.1.2. Popularna kultura v postmodernizmu 

 

Šesta definicija popularne kulture je povezana z debato o postmodernizmu. Kultura 

postmodernizma je kultura, kjer ločnice med visoko in popularno kulturo več ne obstajajo. Za 

nekatere to predstavlja uspeh, saj predstavlja konec elitizma, oblikovanega na arbitrarnih 

ločnicah kulture. Tu pa se odpirajo druga pomembna vprašanja: Kakšne so posledice takšnega 

odnosa za kulturo? Ali je popularna kultura tako izgubila opozicijsko zmožnost? Kakšne pa so 

lahko posledice za 'pravo kulturo'? (Storey 2001, 12).  

Pojem postmodernizem je znan že od sedemdesetih let 19. stoletja, začetki teorije 

postmodernizma, kot ga poznamo danes, pa segajo v konec 50-tih in začetek 60-tih let 

dvajsetega stoletja, predvsem v Združene države Amerike in Veliko Britanijo – začetniki so 

bili teoretiki Jean-Francois Lyotard, Jean Baudrillard in Fredric Jameson. Za postmodernizem 

je značilno brisanje nekoč trdnih ločnic med visoko umetnostjo in popularno kulturo. Rečemo 

lahko, da v postmodernizmu prihaja do preklapljanja in do prehajanja ene v drugo (Storey 

2001, 182-183). 

Prehajanje med umetnostjo in popularno kulturo je v drugi polovici dvajsetega stoletja močno 

opazno tudi pri popularni glasbi, ki predstavlja velik del popularne kulture. Kot piše Storey: 

»Peter Blake je na primer dizajniral album skupine The Beatles Seargeant Pepper's Lonely 
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Heart Club's Band, Richard Hamilton je dizajniral njihov White Album, Andy Warhol je 

dizajniral album Rolling Stonesov Sticky Fingers« (Storey 1993, 158). Ameriška pisateljica, 

filmarka in politična aktivistka Susan Sontag je uvedla pojem 'nove senzibilnosti' 

postmodernizma, katere najpomembnejša karakteristika, ko govorimo o popularni kulturi je 

prav dejstvo, da so ločnice med visoko in nizko kulturo vse manj in manj pomembne (citirano 

v Storey 2001, 183). Gre za upor proti kulturnemu elitizmu modernizma. Postmodernizem iz 

poznih 50-tih in 60-tih let lahko namreč vsaj delno razumemo, tudi kot populistični napad na 

elitizem modernizma. Ameriška in britanska pop umetnost 50-tih in 60-tih let je predstavljala 

zavrnitev ločnic, ki so bile značilne za starejše generacije. »Prav tako lahko pojav nove 

kritičnosti in resnosti opazimo pri sami pop glasbi, kar je najbolj vidno v delih Boba Dylana 

in skupine The Beatles, kjer se pojavi nova resnost v njihovem delu, tudi kritiki so njihovo 

delo jemali resno, kot še nikoli do sedaj v pop glasbi« (Storey 2001, 184).  

Huyssen opaža jasno povezavo med ameriškim postmodernizmom 60-tih let in 

določenimi aspekti zgodnje evropske avantgarde; ameriško kontrakulturo – 

nasprotovanja vojni v Vietnamu, boj za pravice temnopoltih, zavračanje elitizma 

visokega modernizma, pojav drugega vala feminizma, dobrodošlica gejevskim 

svoboščinam, kulturni eksperimentalizem, alternativno gledališče, njeni dogodki, 

praznovanja vsakodnevnika, njena psihedelična umetnost, njen acid rock, njen acid 

perspektivizem – kot zaključno poglavje v tradiciji avantgarde (citirano v Storey 

2001, 184). 

Kulturni kritik in novinar revije Rolling Stone Greil Marcus poudarja, da so ločnice med 

visoko in nizko kulturo napačne in neupravičene. Trdi celo, da prav te distinkcije oropajo 

umetnost njenega bistva ter predlaga uvedbo novega pojma – 'vsakodnevna kultura'. Marcus 

kot zanimiv primer predstavi razstavo z naslovom High and Low iz Muzeja moderne 

umetnosti v New Yorku iz leta 1990. Razstava je prikazovala slavne pop slike 'visoke 

umetnosti', zraven njihovih pop inspiracij 'nizke umetnosti', da bi pokazali to dihotomijo 

(Marcus 2013).  

Vedno sem verjel, da so ločnice med visoko in nizko umetnostjo; med visoko kulturo 

– ki bi resnično morala biti poimenovana 'sveta kultura', in temu kar imenujemo 

popularna kultura, a bi dejansko morala biti imenovana 'vsakodnevna kultura' – 

kultura vsakodnevnega življenja - glasba, ki jo poslušam; filmi, ki jih gledate; oglasi, 



9 
 

ki nas jezijo in včasih navdušujejo – vedno sem verjel, da so te ločnice neupravičene 

in napačne. Z leti, ko sem to poskušal dokazovati, sem prišel do zaključka, da so te 

ločnice permanentne – lahko jih zanikamo, a ne morejo izginiti (Marcus 2013).  

Susan Sontag se zavzema za pluralističen in polimorfen pristop h kulturi. »Če moram izbrati 

med The Doors in Dostoyevskim, potem bi seveda izbrala Dostoyevskega. Ampak, ali moram 

izbrati? ... Zaradi dogodkov me Aristotel in Shakespeare nič manj ne zanimata. Bila sem – in 

sem – za pluralistično in polimorfno kulturo« je zapisala v uvodni besedi ob 30-ti obletnici 

izida njene kulturne klasike Against Interpretation. Trdi, da ni nič takega, kot 'visoka' in 

'nizka' kultura, ali pa 'dobro' in 'slabo', obstaja zgolj naša interpretacija in kulturni nameni, ki 

izhajajo iz njih. Napačni prepad med visoko in popularno kulturo so zgolj stereotipi, ki nas 

omejujejo in zapirajo, je trdila Susan Sontag (Sontag 2001).  

2.2. Popularna glasba 

2.2.1. Filozofsko-antropološki pogledi na glasbo 

 

»Glasba je še kako živ organizem, v svetu vseprisoten, in ena izmed njenih posebnosti je ta, 

kakor pravi Lawrence Kramer, da glasba drugim stvarem nekaj doda, vendar ničesar ne 

izgubi, če se od teh stvari oddalji« (Kramer v Bjelica 2011, 235). Ne obstaja kultura, ki ne bi 

imela stika z glasbo. Raziskave so tudi pokazale, da ima glasbeno udejstvovanje pozitivne 

učinek na življenje posameznika – glasba pozitivno vpliva na zdravje in nekatere psihološke 

funkcije. Glasbena vzgoja pripomore k izboljševanju intelektualnih rezultatov pri otrocih, 

učenje glasbil naj bi pozitivno vplivalo na razvoj inteligence ipd. »A vendar, ti in njim 

podobni izsledki korist glasbe le dokazujejo, kar pa še ne pomeni, da korist za družbo tudi 

proizvajajo. Če, na primer, dokažemo, da glasbena vzgoja povzroča povišanje inteligenčnega 

kvocienta pri otrocih, bi ta raziskava proizvedla korist le, v kolikor bi se zaradi njenih 

izsledkov posledično več otrok glasbeno izobraževalo« (Bjelica 2011, 229-230). Vseeno pa 

tovrstne raziskave o pomenu glasbe ohranjajo zavest o pomembnosti glasbe, saj dobrobit 

posamezniku lahko posredno pomeni tudi dobrobit družbi. 

Glasba je sredstvo komunikacije – »jezik, preko katerega se posamezniki ali skupine 

medsebojno sporazumevajo«. Odpira pa nam se tudi vprašanje njene univerzalnosti. Ali je 

glasba univerzalen jezik? Bjelica piše, »da je argumentov, ki potrjujejo tezo o univerzalnosti 

glasbe mnogo več, kakor tistih, ki ji nasprotujejo« (2011, 233). »Reči je sicer mogoče, da je 

glasba univerzalni pojav, saj je le-ta del vsake kulture, a vendar jo vsaka kultura razume vsaj 
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malo drugače in je zato zanjo težko najti nek enoten koncept, ki bi ustrezal vsem, tako 

različnim posameznikom in družbam« (Bjelica 2011, 234). 

Filozofija glasbe se ukvarja s pomenom, razumevanjem in vplivom glasbe, vendar pa tudi pri 

tej disciplini naletimo na problem, saj se le-ta osredotoča na obravnavo predvsem »zahodne 

klasične instrumentalne glasbe in tako v svoje refleksije ne uspe zajeti glasbe kot celote« 

(Bjelica 2011, 214). Esej Razgledi po filozofiji glasbe II: Pomen, razumevanje in vpliv glasbe, 

Maje Bjelice opozarja prav na to problematiko in poziva k interdisciplinarnim študijam 

glasbe. Pri proučevanju glasbe je namreč zelo pomembno, da znanje povezujemo z različnih 

področji – estetike, kognitivne znanosti, antropologije, sociologije, kulturologinje, 

muzikologije itd.; le tako lahko dobimo celovit vpogled na obravnavani predmet. Bjelica 

opaža problematiko discipline filozofije glasbe, saj je le ta osredotoča predvsem na zahodno 

umetniško klasično instrumentalno glasbo; in poudarja, da le to kaže na karakter omenjene 

discipline, ki je evropocentrična, estetsko vzvišena, tradicionalna in absolutna. Sprašuje se, 

zakaj se filozofija glasbe potemtakem ne poimenuje kar »filozofija zahodne umetniške 

klasične instrumentalne glasbe«? Menim, da je takšna problematika vredna skrbi in kritik; 

predvsem pa diskusije ter reševanja takšne problematike, ki ni značilna samo za filozofijo 

glasbe, temveč za večino disciplin, ki se ukvarjajo z glasbo (Bjelica 2011). 

V zadnjih nekaj desetletjih je vse več filozofov, muzikologov in glasbenikov, ki 

sprejemajo v glasbeno obravnavo tudi popularno glasbo, predvsem rock in jazz, in 

pa tako imenovane glasbe sveta, torej iz različnih kulturnih in geografskih okolji, ne 

samo evropskega in ameriškega. Na ta način se naše vedenje o glasbi vsekakor širi in 

ne zdi se, da bi s tem filozofija izgubljala lastno vrednost ali pomen. Samo s celovitim 

in raznovrstnim pristopom h glasbi nam lahko uspe razumeti razsežnosti njenega 

pomena in vrednosti v svetu (Bjelica 2011, 215).  

Ena pomembnejših del, ko govorimo o proučevanju glasbe so monografije Lawrencea 

Kramera. V Music as Cultural Practice, Kramer glasbo opredeli kot kulturno prakso in 

dokazuje, da imajo glasbena dela diskurzivne pomene, ki jih je mogoče kritično interpretirati. 

Glasbo razume kot »komunikacijsko delovanje, katerega pomen vznika preko načina 

oblikovanja simbolizacije izkustva. Pomen glasbe je mogoče, tako v praksi kot v analitični 

refleksiji, razumeti z dojemanjem dinamičnih odnosov med glasbenim izkustvom in 

njegovimi konteksti« (citirano v Bjelica 2011, 218-219). V svoji tretji monografiji pa Kramer 

zavzame stališče, da »glasba ima in izraža nek pomen« (Bjelica 2011, 218). Pravi, »da glasba 
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naslavlja subjekt iz nekega virtualnega, simbolnega območja umeščenega med partikularne 

manifestacije avtonomije in kontingence. To območje naslavljanja je lahko omejeno glede na 

slog, žanr, formo, medijem, izvedbo, ipd., poslušalec pa je vabljen, da te meje znova pretehta« 

(Bjelica 2011, 218-219). Prepričanju, da glasba ima in izraža nek pomen, pa nasprotujejo 

zagovorniki »ideje o avtonomnosti glasbe kot umetnosti, o njeni vzvišenosti, neodvisnosti ter 

čistosti, ki ji daje posebno estetsko vrednost. Tako se zdi samoumevno, pravi Kramer, da 

glasba nima semantičnega pomena, njen pomen pa se kaže le v tem, kako pomembna je za 

posameznika in družbo. /.../ Kramer razlaga, da samo vprašanje o tem, ali ima glasba pomen, 

postane pomen glasbe« (Bjelica 2011, 220-221). 

Glasba ima moč, da tako njenim ustvarjalcem kot poslušalcem daje globok občutek 

njihove lastne identitete, oblikuje nekakšno dragoceno materializiranje njihovih 

najbolj avtentičnih sebstev, v obliki osebne in pa tudi skupinske identitete. Pri 

glasbenem pomenu gre za specifično, medsebojno igro med glasbenim izkustvom in 

njegovimi konteksti; ta proces ima obliko produkcije modusov ali modelov 

subjektivnosti, ki jih glasba prenese v poslušalčevo občutje sebe, dinamika te 

produkcije pa sestoja iz pretehtanja subjektovega položaja med zgodovinsko 

kontingentnimi oblikami izkustva in pa izkustvom transcendentalne perspektive 

(citirano v Bjelica 2011, 222). 

Moč glasbe je v oblikovanju posameznikove identitete, prav tako pa ima glasba »izjemno 

pomembno socialno-kohezivno moč«, saj glasba ljudi povezuje in izziva kolektivne 

emocionalne izkušnje (Muršič 1993, 114). Glasba »združuje sorodno misleče in čuteče /.../ 

lahko pa je, nasprotno, sredstvo indoktrinacije in sredstvo, s katerim je mogoče ljudi 

obvladovati« (Muršič 1999, 179). Tako so različni režimi skozi zgodovino pogosto zatirali ali 

pa spodbujali določeno glasbo; npr. jazz in blues naj bi imela negativen vpliv na mladino, 

istočasno pa je le-ta glasba imela izredno pomembno vlogo v boju za državljanske pravice 

(Muršič 1999, 179-180). Rajko Muršič v besedilu Popularna glasba v krempljih represije in 

cenzure poudarja politično razsežnost glasbe: »Ni dvoma, da je (bil) eden od glavnih vzrokov 

za strah pred rockom in drugimi zvrstmi popularne glasbe njihova politična razsežnost, ki v 

prvi vrsti zadeva matično okolje nastanka, saj tudi navidezne nepolitične javne dejavnosti tako 

ali drugače posegajo v obstoječe ravnovesje družbenih sil in ga tudi spreminjajo (Muršič 

1999, 182). Ana Hofman pa v monografiji Glasba, politika, afekt trdi: »največji potencial 

glasbe je njena zmožnost, da oblikuje prostorsko-časovne kolektivnosti, v katerih imajo 
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ljudje, ki sodelujejo v nekem glasbenem dogodku, na nek način občutek združenosti, četudi ni 

nujno, da se med seboj strinjajo. /.../ Zvočna izkušnja proizvaja specifičen 'zvočni prostor', v 

katerem se ljudje skozi afektivnost angažirajo kot del neidentitetnih kolektivitet. Ta 'afektivna 

družbenost', četudi le začasno, omogoča družbene povezave, ki pred začetkom nastopa niso 

obstajale« (2015, 152-153).  

2.2.2. Kako lahko razumemo popularno glasbo? 

 

Prav tako kot popularno kulturo, lahko na različne načine definiramo tudi popularno glasbo. 

Richard Middleton poudarja tri ključne zgodovinske trenutke, ki so vplivali na glasbeno 

zgodovino. Kot prvo pomembno prelomnico navaja »meščansko revolucijo, ko je prišlo do 

vdora tržnih odnosov v glasbeno dejavnost v 19. stoletju« (citirano v Stanković 2013, 66). 

Drugi ključen dogodek je pojav »množične kulture, ki se je zgodil z razvojem 

monopolističnih kapitalističnih struktur v povezavi z razvojem množičnih medijev in 

ameriške kulturne hegemonije« (Stanković 2013, 66). Tretja prelomnica, ki pa je za 

preučevanje popularne glasbe najpomembnejša pa je pojav rock 'n' rolla – nastanek popularne 

kulture v 50-tih letih dvajsetega stoletja, ki je bila usmerjena na mladino (glej Stanković 

2013). 

Middletonova klasifikacija zgodovine moderne glasbe je med drugim pomembna 

tudi zato, ker opozarja, da popularna glasba zadeva tudi tiste glasbene oblike, ki so 

nastale v povezavi z novimi tehnologijami (radio, gramofonske plošče ipd.) že v 

desetletjih pred pojavom rock 'n' rolla. Podobno inkluzivna je Shukerjeva definicija, ki 

pravi, da lahko popularno glasbo razumemo kot 'niz glasbenih praks, ki se naslanjajo 

na različne glasbene tradicije, vplive in stile, imajo poudarjeno ritmično 

komponento, praviloma vključujejo elektronsko ojačene instrumente in so množično 

proizvedena za množično, zlasti mladinsko tržišče' (Stanković 2013, 67-68). 

 

3. METODOLOGIJA  

3.1. Raziskovalna metodologija 
 

Družbeno raziskovanje, tudi raziskovanje popularne kulture, zahteva uporabo znanstvene 

metode. Načinov preučevanja človeškega vedenja in družbe je veliko. Kulturna antropologija 
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in sociologija ter ostale družboslovne vede najpogosteje kot metodo uporabljajo opazovanje z 

udeležbo, intervjuje in terensko delo (Ragin 2007).  

Kritičen pregled literature je prvi korak v moji raziskavi. Sem sodi pregled intervjujev Boba 

Dylana iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja, pregled biografij, Dylanove avtobiografije, 

znanstvenih monografij in člankov ter dokumentarnih filmov. Iz vsega tega bom formulirala 

raziskovalna vprašanja.  

V zborniku Raziskovalne metode v kulturnih študijah Steph Lawler poudarja pomembnost 

tako preteklosti kot sedanjosti, da bi lahko razumeli življenja in obnašanja posameznikov in 

družbe, saj nihče ne živi v popolni sedanjosti, temveč je le ta močno prepletena s preteklostjo. 

Preteklost vpliva na oblikovanje posameznikove osebnosti, to pa je razlog, zakaj sem v delu 

veliko pozornost namenila biografskemu pristopu (Lawler 2008, 38).  

Biografski pristop mi bo omogočil odgovoriti na naslednja zastavljena raziskovalna 

vprašanja: Kakšen je Dylanov doprinos k popularni glasbi in popularni kulturi nasploh? 

Kakšen pomen ima Dylanova Nobelova nagrada za književnost za popularno kulturo in 

glasbo? Ali lahko govorimo o družbenem in političnem angažmaju Dylanove glasbe? Kako je 

zavrnitev njegove javne podobe kot glasu generacije v šestdesetih letih vplivala na razvoj 

Dylanovega opusa in na njegove sodobnike?  

Ker je tema magistrske naloge antropološka – v raziskavi me zanimajo pripovedi ljudi in 

njihov odnos do teme raziskovanja, bom kot osnovo raziskovalne metodologije v empiričnem 

delu raziskave uporabila kvalitativno metodologijo raziskovanja, delno strukturirani intervju. 

Pripravila bom odprt tip vprašanj, ki mi bodo služila kot podlaga za odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. Opravila bom tri intervjuje z glasbeniki oziroma poznavalci Dylanove 

glasbe. V moji raziskavi gre za analizo kvalitativne vsebine – podatki, ki so izraženi z 

besedami, atributivno. Kvalitativna raziskava pomeni raziskavo pri kateri zbrano gradivo 

predstavljajo pripovedi, tudi »gradivo je obdelano in analizirano na beseden način brez 

uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili« (Mesec 1998, 26).  

Transkripcije pogovorov bodo predstavljale izhodišče za nadaljnjo analizo. Pridobljene 

podatke bom analizirala oziroma interpretirala s pomočjo dvostopenjskega kodiranja. Takšna 

analiza je postopek, ko oblikujemo pojme in kategorije, ki jih med seboj povežemo in 

oblikujemo smiselne razlage. Mesec je kodiranje razložil na naslednji način. Besedilo 

razčlenimo na enote kodiranja - enota kodiranja je smiselno zaključen del besedila. Prva 
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stopnja je odprto kodiranje, ko definiramo relevantne pojme in kategorije. Nato sledi odnosno 

kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec 1998). 

3.2. Raziskovalna vprašanja 
 

Zgoraj opisana metodologija raziskovanja bo predstavljala podlago, s pomočjo katere bom 

odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

V prvem delu raziskave me bo zanimalo, kakšni so antropološko-filozofski pogledi na glasbo 

in pa njene družbene in politične razsežnosti. Nato se bom osredotočila na popularno glasbo, 

ki predstavlja pomemben del popularne kulture. Razmišljala bom: Zakaj akademski svet še 

vedno skorajda ignorira popularno kulturo? Zakaj muzikologija več pozornosti ne posveča 

popularni glasbi? Ali popularna kultura nima dovolj velike kulturne in estetske vrednosti, in si 

tako ne zasluži svojega mesta v akademski sferi? 

V osrednjem delu raziskave pa se bom osredotočila na ustvarjanje Boba Dylana. Zanimalo me 

bo, kakšen je Dylanov doprinos literaturi, popularni glasbi in popularni kulturi? Ali lahko 

trdimo, da je Bob Dylan redefiniral pisanje avtorske glasbe in združil glasbo in poezijo? Ali je 

mogoče Dylanovo glasbo razumeti kot kritiko ameriške družbe in politike šestdesetih let 

prejšnjega stoletje, torej kot politično glasbo? Kako je zavrnitev njegove javne podobe kot 

glasu generacije v šestdesetih letih vplivala na razvoj Dylanovega opusa in na njegove 

sodobnike? Kakšen pomen ima Dylanova dodelitev Nobelove nagrade za popularno kulturo?  

4. ROBERT ALLEN ZIMMERMAN 1941 - 1962  

Bob Dylan je, kot pravi Marcel Štefančič jr., edini nobelovec, ki ga vsi poznajo (Štefančič 

2017). Dylan je od leta 1988 na svoji »neskončni turneji« (Never Ending Tour) in ima okrog 

sto koncertov letno (Klagge 2006). V svoji več kot petdeset let trajajoči karieri se je nenehno 

menjal, raziskoval in odkrival nam še nepoznane (glasbene) svetove, ne da bi poskušal ugoditi 

željam in pričakovanjem kritikov in oboževalcev. Vedno je bil samosvoj. Vedno je 

presenečal. Tudi ko je leta 1965 prekinil s folkovsko tradicijo in na Newport Folk Festivalu 

akustično glasbo zamenjal za električno. Ljudje so ga kritizirali, tako kritiki, kot oboževalci. 

Njegova turneja leta 1965 in 1966 je zaznamovana z odzivi nasprotovanja in zavračanja – v 

očeh drugih je bil izdajalec, na koncertih so ljudje vzklikali 'judež'. Podobno se je zgodilo 

konec sedemdesetih let, v Dylanovem krščanskem obdobju, ter se dogaja tudi danes, npr. ko 
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je Dylan objavil album Sinatrijevih priredb. Prav to pa je Dylana oblikovalo v specifičnega in 

nepredvidljivega umetnika, ki nas vseskozi preseneča.  

 

V nadaljevanju bom predstavila otroštvo in mladost Roberta Allena Zimmermana, sina 

židovskih staršev, ki si je kasneje nadel ime Bob Dylan. Predstavila bom njegove glasbene 

začetke, študentska leta v Dinkytownu v Minneapolisu, kjer prebere knjigo Woodyja 

Guthrieja Zapisan slavi (Bound For Glory) in postane skoraj obseden z idejo, da bo nekoč 

postal zvezda in da bo glasba njegovo življenje. Opisala bom Dylanov prihod v New York v 

bitniško četrt Greenwich Village na Manhattnu leta 1961 in okoliščine, ki so privedle do 

podpisa njegove prve pogodbe z ugledno založbo Columbia Records (glej npr. Krajnc 2016, 

159). 

4.1. Otroštvo in mladost 

 

Dylanovo življenje in ustvarjanje je močno vezano za šestdeseta leta dvajsetega stoletja. Kljub 

temu, da pogosto dobimo občutek, da je Dylan poskušal bežati, je vezan za svoj čas. »Dylan 

je igralec, ki na svoje življenje gleda kot na film, ki uteleša duh časa. Pesmi naredi resnične 

tako, da postane lik – glas – ki jih poje« (Dalton 2013, 19). Tako kot je Dylan vplival na 

ameriško družbo in kulturo šestdesetih let, je tudi on proizvod časa v katerem je živel.  

Dylan se je pojavil točno v trenutku, ko je kontrakultura prebijala jajčno lupino; 

njegovo življenje se je nerazdružljivo vezalo za populariziranje boemstva. Dylanovi 

lastni notranji demoni so se prepletli z njegovo retoriko antiestablišmenta, z 

drogami, političnim radikalizmom, misticizmom in poudarjenim nemirom brez očitne 

gonilne sile. Dylanova osebna zgodba – če mu je všeč, ali ne – je ozko vezana za 

1960-ta leta in s tem, kar so ta leta prinesla (Dalton 2013, 18). 

Robert Allen Zimmerman se je rodil 24. maja leta 1941 v mestu Deluth – pristaniško mesto, 

bogato z železovo rudo, ki leži na severu Ameriške zvezdne države Minnesota. Robertov oče, 

Abe Zimmerman je bil sin židovskih priseljencev iz Vzhodne Evrope, sicer rojen v Združenih 

državah leta 1911. Abe je bil glasbeno nadarjen, kot mladostnik je z brati ustanovil glasbeno 

skupino. Robertova mama, Beatty Beatrice Stone je prihajala iz ugledne židovske družine iz 

Hibbinga. Tudi ona je bila glasbeno nadarjena, igrala je klavir (Sounes 2002, 31-33). Abe 

Zimmerman in Beatty Beatrice Stone sta se poročila leta 1934, v času velike gospodarske 

krize, ki je pestila Ameriko. Šele šest let po poroki sta si zakonca Zimmerman ustvarila svoj 
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dom, leto dni kasneje se jima je rodil prvi sin Robert Allen Zimmerman, kasneje znan kot Bob 

Dylan. Kmalu po rojstvu Bobovega brata Davida Benjamina je oče Abe Zimmerman zbolel za 

otroško paralizo, kar je družino močno prizadelo. Abe je izgubil službo, zato se je družina 

odločila, da se preseli v gospodarsko razvijajoče mesto Hibbing. Hibbing, prav tako kot 

Bobovo rojstvo mesto Deluth, je bilo mračno in v Bobovih očeh dolgočasno in turobno. Kljub 

temu pa je to mesto, kjer je Dylan spoznal nekaj prijateljev in z njimi kasneje ustanovili nekaj 

glasbenih skupin in tako začel svojo glasbeno pot (Sounes 2002, 33-38). 

Hibbing je kmalu doživel veliki gospodarski razvoj, kar je vplivalo na to, da si je družina 

Zimmerman finančno opomogla. Bob je imel zelo ljubečo mamo, s katero si je bil precej 

blizu. Oče pa je bil hladen in zadržan človek, redkobeseden in sramežljiv. Kljub temu je Bob 

imel dostojno ter lepo otroštvo. Očetova stroga vzgoja je mladega Dylana naučila moralnih 

načel; čeprav se je kasneje v njegovi karieri (predvsem na začetku njegovih uspehov) zdelo, 

da je manipulativen, egoističen in nemoralen, je bil Bob Dylan lojalen in dostojanstven človek 

(Sounes 2002, 39-42). »Po očetovi smrti leta 1968 je Bob izjavil, da svojega očeta ni poznal« 

(Dalton 2013, 24). Nasploh pa je Dylan malo govoril o svojem privatnem življenju, tudi v 

svoji avtobiografiji Zapiski (Chronicles: Volume One, 2004), ki je v prevodu Mateja Krajnca 

izšla tudi pri nas, ostaja skrivnosten, tako da so mnogo vprašanja ostala odprta in 

neodgovorjena. 

Že kot otrok je Bob pel na družinskih srečanjih in tako zabaval odrasle. Kot otrok se je še pred 

učenjem kitare učil igranja klavirja, trobente in saksofona (Sounes 2002, 34-40). Pomemben 

dejavnik, ki je oblikoval Dylanov glasbeni okus, je bil radio. Mladi Dylan je pogosto pozno v 

noč poslušal glasbo na radiu, v začetnem obdobju je to bil predvsem blues: Hank Williams – 

za Dylana eden od najboljših tekstopiscev, Muddy Waters, John Lee Hooker, Jimmy Reed ... 

(Sounes 2002, 42-44). Poslušal je predvsem radijske postaje iz juga Združenih držav: »blues 

na KWKH-u v Shreveportu, nashvilleski WSM, ki so vrteli Hanka Williamsa in Hanka 

Thompsona, National Barn Dance na WLS-u iz Chicaga« (Dalton 2013, 26-27). Njegova 

strast do glasbe je bila vse večja in večja, vztrajno je igral klavir ter se kmalu začel učiti 

igranja akustične kitare. Mladi Dylan je neprestano govoril o glasbi (Sounes 2002, 42-44). 

Bobova najpomembnejša šolska skupina je bila The Golden Chords – največji nastop skupine 

in prvi plačani Bobov nastop je bil 1. marca 1958 v National Guard Armory v Hibbingu 

(Sounes 2002, 56).  
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Dylan v dokumentarnem filmu Martina Scorseseja No Direction Home: Bob Dylan (2005) 

govori: 

S sedmimi leti sem začel igrati kitaro. Našel sem jo v hiši, ki jo je kupil moj oče. Tu je 

bilo tudi nekaj, kar je imelo mistično kvaliteto. Velik radio iz mahagonija, ki je pod 

pokrovom imel tudi gramofon z 78 vrtljaji na minuto. Ko sem ga odprl, je na njemu 

že bila plošča, country plošča s pesmijo Driftin' Too Far From the Shore. Zaradi zvoka 

sem se počutil, kot da sem neka druga oseba. Počutil sem se, kot da sem otrok 

napačnih staršev, ali nekaj podobnega (Scorsese 2005). 

Dylan je že kot otrok postal prepričan, da bo nekoč zvezda – in pri tem je bil zelo resen in 

neizprosen. Trdno se je odločil, da bo ustvaril glasbeno kariero in da »bo glasba njegovo 

življenje, če bo to drugim všeč ali ne« (Sounes 2002, 64). Starši so bili zaradi Bobovih 

ambicij precej zaskrbljeni. Po nekaterih virih naj bi ga celo poslali v privatno šolo za 

mladostnike z motnjami v duševnem razvoju, čustvovanju in obnašanju. Te informacije niso 

potrjene, namreč nihče od njegovih bližnjih prijateljev iz mladosti se tega ne spominja 

(Sounes 2002, 64-65).  

4.2. Študentska leta v Dinkytownu 

 

Bob Dylan je maturiral leta 1959, nato so ga starši poslali na kolidž v Twin Cities v zvezdni 

državi Minnesoti, češ naj le pridobi diplomo, preden si poskuša ustvariti glasbeno kariero. 

Mama ga je rotila: »'Prosim, prenehaj s pisanjem poezije, prosim' – je rekla fantu, ki je postal 

eden od največjih ameriških tekstopiscev. 'Pojdi v šolo in počni kaj konstruktivnega ...  dobi 

diplomo« (Sounes 2002, 65). 

V upanju staršev, da bo Bob končal študij in pridobil diplomo, Bob vpiše umetnostno 

fakulteto v Minneapolisu. Izobražuje se predvsem v kavarnah bitniške četrti Dinkytown. Tu 

se Dylanov glasbeni okus iz rock 'n' rolla preoblikuje bolj v folk glasbo. Rock 'n' roll je 

namreč v tem obdobju dosegel pretirano popularnost, na meji s kičem (Dalton 2013, 32).  

Študenti odvržejo rock zaradi njegove grobosti in komercializma, eden od razlogov je 

verjetno bil tudi ta, da so rock smatrali za glasbo juga in nižjega razreda (pri tem so 

zanemarili neprijetno dejstvo, da celotni folkovski kanon prihaja iz juga ZDA). 

Popularnost folk glasbe, glasbenim elitistom prav tako omogoči 'odkrivanje' 
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obskurnih pesmi, etiket in inštrumentov. Folkovska scena, oborožena z novonastalo 

ideologijo (protestom) preraste šibke baladice in postane gibanje (Dalton 2013, 32).  

Bob kmalu postane predani folk puritanec – raziskuje najstarejše in najbolj avtentične pesmi. 

»V silovitem, kvazi-spiritualnem, išče tisti obskurni in redki zvok, ki je del samega bistva 

folka. Antologija ameriške folk glasbe Harryja Smitha (Anthology of American Folk Music, 

kompilacija šestih albumov, objavljena 1952. leta) postane Bobova osebna biblija. Bob 

postane pravi folk fanatik z dozo nemilosrčnosti – ni mu tuja niti kraja prijateljevih plošč ...«  

(Dalton 2013, 34). Na Boba je pomembno vplivala ameriška blues in folk pevka in aktivistka 

Odetta; ko je Bob prvič slišal njen glas in način petja, je prodal električno kitaro in kupil 

akustično (Sounes 2002, 68). 

Bobov odnos do študija je bil zelo ravnodušen – za njega je to bil le »kup nekoristnega in 

neuporabnega znanja« (Dalton 2013, 34). Kljub temu pa sam veliko bere: Melvillea, 

Whitmana, Hemingwaya, O'Neilla, Kerouaca, Ginsberga, Ferlinghettia, Patchena in 

Rimbauda. Tako oblikuje svoj lastni izrazni jezik (Dalton 2013, 34). Bobova študijska leta so 

pomembna predvsem zaradi ljudi, ki jih je spoznaval in glasbe, ki jo je raziskoval in odkrival 

v boemskem naselju Dinkytown, v bližini študentskega kampusa. »Za Boba je bil Dinkytown 

čarobno mesto, kot je nekoč rekel – 'vsak dan v Dinkytownu je bil kot nedelja'« (Sounes 2002, 

67).  

Bob je po kavarnah Dinkytowna dosti nastopal – njegovi zgodni nastopi so bili precej 

chaplinovski. V tehničnem smislu ni bil preveč dober kitarist; tudi njegov glas ni bil 

melodičen in speven, ampak hripav in grob – glas, ki je še danes značilen za Dylana. Kot 

performer pa je imel druge prednosti, deloval je samozavestno, prepričljivo, predvsem pa je 

bil drugačen od večine – folk pesmi je predstavljal na nov način in se napak na nastopih ni 

bal, ampak jih je razumel kot izziv (Sounes 2002, 73-76). Dave Van Ronk (ameriški folk 

pevec, 1936 – 2002, nadimek Mayor of MacDougal Street) je takole komentiral Dylanove 

zgodnje nastope:  

V tem času je vse izgledalo, kot da vse izmišlja na licu mesta, v obliki svobodnih 

asociacij, bil je eden najbolj smešnih ljudi, ki sem jih kadarkoli videl na odru – a izven 

odra ga nihče ni imel za posebej duhovitega. Na odru pa je imel persono, ki jo lahko 

primerjam samo s Chaplinovim 'malim potepuhom'. Bil je zelo energičen performer, 

nikoli ni stal mirno, pokazal je celo vrsto nervoznih gest. Na začetku je povedal 
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kakšno kratko šalo, nato je nekaj zamrmral, zagodrnjal, pa povedal drugo šalo, in 

nato bi udaril po kitari. Po vrhu vsega, njegov tajming je bil čudežen: na vse to bi še 

dodal te navidezno nerodne dele nastopa - ko bi nekaj počel okrog držala za orglice 

in to; ljudje so se smejali, četudi on ni izgovoril niti besede (Dalton 2013, 38). 

Bob Dylan pa v svoji avtobiografiji Zapiski (2015) svoje zgodnje nastope komentira tako: 

V tistih časih sem bil drugačen predvsem po repertoarju. Noben drug kavarniški 

izvajalec ni imel tako izjemnega; za podlago sem imel prave, trde folk pesmi, 

spremljal pa sem jih s kar se da glasnim brenkanjem. Ljudi sem ali odganjal ali pa so 

poslušali in si mislili, kaj za vraga je to. Vmesne možnosti ni bilo. Bilo je precej boljših 

pevcev in glasbenikov, ampak nihče ni počel česa takega, kar bi bilo vsaj približno 

podobno meni. S folk pesmimi sem raziskoval vesolje, bile so slike, vredne več kot kar 

koli drugega. Poznal sem njihovo notranjo substanco. Zlahka sem sestavljal koščke 

/.../ Večina drugih izvajalcev je raje predstavljala sebe kot pa pesmi, meni pa ni bilo 

do tega. Zame je bilo najpomembneje podati pesem (Dylan 2015, 20-21). 

Leta 1960 mladi Bob odide domov, na obisk k staršem v Hibbing. Želel je prekiniti šolanje in 

oditi v New York, tam naj bi se posvetil glasbeni karieri, želel je tudi posneti ploščo. Ker je 

bil tako vztrajen pri svojih željah in ambicijah, so starši popustili in mu dovolili, da leto dni 

pavzira na fakulteti, če pa v letu dni ne bosta zadovoljna z njegovim napredkom, se bo moral 

vrniti v šolo (Sounes 2002, 94).  

4.3. Prihod v New York - bitniška četrt Greenwich Village    

 

Prišel sem od daleč in začel na dnu. Ampak usoda je bila jasna. Zdelo se mi je, da gleda 

naravnost vame in v nikogar drugega. 

Bob Dylan, Zapiski 

 

Ko sem prispel, je bila zima, in to ostra. Hlad je bil prav brutalen in vse mestne 

prometne žile so bile zabite s snegom. A jaz sem prišel z ledenega severa, tega sem 

bil vajen. V temni zmrznjeni metropoli nisem poznal žive duše, ampak vse to se je 

spremenilo – in to hitro. Cafe Wha? je bil klub na MacDougalovi ulici v samem 

središču Greenwich Villagea. Klub je bil podzemna kavarna, alkohola niso točili, 
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svetloba v njem je bila slaba, strop nizek, vse skupaj je bilo podobno veliki jedilnici s 

stoli in mizami – odprl se je opoldne, zaprl ob štirih zjutraj. Nekdo mi je rekel, naj 

grem tja in povprašam po pevcu Freddyju Neilu, ki je bil odgovoren za tamkajšnje 

popoldanske nastope. Poiskal sem kavarno in tam so mi povedali, da je Freddy 

spodaj v kleti, kjer obiskovalci puščajo plašče in klobuke, in tam sem ga srečal. Bil je 

glavni ceremoniar v prostoru in maestro, ki je skrbel za izvajalce. Vprašal me je, kaj 

počnem, in povedal sem mu da pojem, pa kitaro igram in orglice. Rekel je, naj nekaj 

zaigram. Po kaki minuti je rekel, da lahko igram orglice z njim med njegovim 

nastopom. Čudovito!!!! Vsaj zatočišče pred mrazom sem imel. Vse skupaj se mi je 

zdelo dobro (Dylan 2015, 13).  

Bob Dylan se je folk sceni v Greenwich Villageu pridružil leta 1961 – to je obdobje drugega 

vala ameriškega folk preporoda; prvi val preporoda se je zgodil nekaj desetletji poprej, v času 

tridesetih in štiridesetih let dvajsetega stoletja. Folk preporod so vodili urbani intelektualci, ki 

so »prezirali materialistično kulturo mainstream Amerike, skupaj z njenimi komercialnimi 

sedativi in razjarjeno hipokrizijo« (Dalton 2013, 40).  

Bitniška kultura, novi ameriški predsednik John F. Kennedy, rasni problemi v južnih državah 

ZDA, občutek, da bo hladna vojna eskalirala v novo svetovno vojno – to so družbene 

okoliščine, v katerih je folk glasba postala popularna in je predstavljala novo glasbeno 

spremljavo družbenim spremembam v Ameriki. Občutke je Dylan v svoji avtobiografiji opisal 

tako:  

Amerika je bila ovita v odejo besa. Študenti na univerzah so uničevali avtomobile na 

parkiriščih, razbijali okna. Vietnamska vojna je državo pahnila v globoko depresijo. 

Mesta so bila v plamenih, gorjače so padale. Sindikalisti z zaščitnimi čeladami so z 

bejzbolskimi kiji tepli mladino. Namišljeni Don Juan, skrivnostni čarovnik iz Mehike, 

je postal nova norija, med ljudi je pripeljal novo stopnjo moči življenja in z njo švigal 

kot z mačeto. Knjige o njemu so kar letele s polic. 'Testi acida' so bili v polnem 

zamahu, LSD je dal ljudem pravi odnos. Novi pogledi na svet so spreminjali družbo in 

vse se je premikalo hitro kot blisk. Stroboskopi, črne luči – izpadi, valovi prihodnosti. 

Študenti so poskušali prevzeti nadzor nad državnimi univerzami, mirovniški aktivisti 

so se kar naprej ogorčeno spopadali. Maoisti, marksisti, privrženci Castra – 

levičarska mularija, ki je brala knjižice z navodili Che Guevare; vsi so hoteli prevrat. 



21 
 

Kerouac se je upokojil in organizirani tisk je izzazval, razpihoval plamene histerije. Če 

si bral novice, se je zdelo, da bo narod razgnalo, da je vsak dan v drugem mestu kak 

nov izgred, da je vse na robu nevarnosti in spremembe – da ameriška džungla 

izginja. Stvari, ki so bile tradicionalno črno-bele, so zdaj eksplodirale v polnih sijočih 

barvah (Dylan 2015, 103).  

Bob Dylan je kreacija, ki se je pojavila šele v začetku šestdesetih let. Bob Dylan je vse do leta 

1963 v New Yorku o svojem poreklu izmišljal različne zgodbe. Nekaj časa je bil sirota, ki ne 

pozna svojih staršev; nato je trdil, da je pripadnik plemena Oglala Sioux, ki pleše po 

indijanskih slavjih in s plesom kliče dež; pa otrok cirkusa – potuje po celi državi in hodi po 

žici ... (Dalton 2013, 23). Van Ronk se spominja, kako jim je Bob pokazal indijanski znakovni 

jezik, ki si ga je verjetno sproti izmišljeval: »Konstantna izmišljanja in izumljanja so bila od 

nekdaj del šov biznisa. Dylan se je tako s svojimi zgodbami dostikrat spravil v nelagoden 

položaj. Spominjam se, kako resno nam je demonstriral indijanski znakovni jezik, ki si ga je 

očitno sproti izmišljal« (Sounes 2002, 113). 

Kmalu po odhodu od doma sem sklenil, da bom samo Robert Allen. To sem bil jaz, 

tako so me imenovali starši. Slišalo se je kot ime kakšnega škotskega kralja in bilo mi 

je všeč. V njem je bilo precej mene. Pozneje me je malce zmedlo, ko sem v reviji 

Downbeat prebral zgodbo o saksofonistu z zahodne obale, ki se je imenoval David 

Allyn. Posumil sem, da je priimek spremenil iz Allen v Allyn. Potem sem pozneje 

nepričakovano prebral nekaj pesmi Dylana Thomasa. Dylan in Allyn se je slišalo 

podobno. Robert Dylan. Robert Allyn. Nisem se mogel odločiti, katera črka »D« je 

bila slišati bolj prepričljivo. Ampak Robert Dylan se ni slišalo tako dobro kot Robert 

Allyn, tudi videti ni bilo tako dobro. Ljudje so me vedno klicali Robert ali Bobby, 

ampak Bobby Dylan se mi je zdelo preveč razposajeno in poleg tega smo že imeli 

Bobbyja Darina, Bobbyja Veeja, Bobbyja Rydella, Bobbyja Neelyja in kup drugih 

Bobbyjev. Bob Dylan je bilo slišati in videti bolje kot Bob Allyn. Ko so me v 

Minneapolisu in St. Paulu prvič vprašali po imenu, sem avtomatično in instinktivno, 

ne da bi pomislil, zinil 'Bob Dylan' (Dylan 2015, 74).  

Kmalu po prihodu v New York je Bob spoznal dekle Suze Rotolo, ki je bila zelo politično 

aktivna v različnih družbenih gibanjih – tudi v protijedrskih društvih in skupinah za 

državljanske pravice – delovala je celo v Kongresu za rasno enakopravnost (Congress for 
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Racial Equality, CORE). Bob je nastopil na dobrodelnem koncertu za CORE februarja leta 

1962. Nastopil je z novo napisano protestno pesmijo The Death of Emmitt Till – njegovo prvo 

t.i. protestno pesmijo (Sounes 2002, 143).  

Dobro leto po prihodu v New York, številnih nastopih po kavarnah v četrti Greenwich Village 

in pozitivni recenziji enega od njegovih nastopov, se je Dylan že lotil snemanja svojega 

prvega albuma. V marcu 1962 je izšel njegov prvi album, imenovan preprosto Bob Dylan – na 

njem so večinoma priredbe starih folkovskih in bluzovskih pesmi ter dve avtorski pesmi. V 

prvem letu je prodanih samo pet tisoč primerkov, kar je za standarde ugledne ameriške 

glasbene založbe Columbia Records slab rezultat. Producent John Hammond, ki je Dylanu 

ponudil pogodbo pri založbi Columbia Records, je v mladega Dylana verjel še naprej, kljub 

temu, da so mnogi mislili, da je John izgubil stik z realnostjo in da od mladega umetnika nič 

ne bo – dobil je celo vzdevek 'Hammondova neumnost' (glej Sounes 2002, 144 in Dalton 

2013). Dylan pa je vztrajal in uspešno nadaljeval ter kmalu oblikoval svoj zrelejši slog. Mesec 

dni po izidu debitantskega albuma je Dylan ponovno odšel v studio in začel s snemanjem 

novih avtorskih pesmi, kot so Rambling, Gambling Willie in The Death of Emmett Till. Kmalu 

je posnel tudi uspešnico, eno od najbolj popularnih pesmi povojnega obdobja Blowin' in the 

Wind, ki ga je povzdignila med najpomembnejše sodobne avtorje (Sounes 2002, 145).  

Bob je napisal Blowin' in the Wind v nekaj minutah, sedel je v kavarni naproti 

Gaslight Cluba. Kljub temu, da je mislil, da je Blowin' in the Wind posebna pesem, ni 

popolnoma razumel pomembnosti tega, kar je ustvaril. 'Bila je samo še ena pesem, 

ki sem jo napisal'. Melodija je bila izjemno podobna afriško-ameriški spiritualni 

pesmi No More Auction Block. Kakorkoli, sposojanje melodij, tudi besedil, je bil del 

folk tradicije in tako popolnoma sprejemljiv (Sounes 2002, 145). 

5. BOB DYLAN: GLASNIK GENERACIJE 1962 - 1965 

V nadaljevanju želim predstaviti Dylanovo delo v prvi polovici šestdesetih let. Osredotočila 

se bom predvsem na pesmi, ki so oblikovale oziroma kasneje utrdile njegovo podobo kot 

glasnika generacije, političnega aktivista in komentatorja družbe. Tako imenovane protestne 

pesmi najdemo predvsem na albumu The Freewheelin' Bob Dylan, ki je izšel leta 1963 – 

največ pozornosti bom namenila pesmim Blowin' In The Wind (V vetru), Masters Of War 

(Gospodarji vojn) in A Hard Rain's A-Gonna Fall (Ulil se bo težak dež). Protestne pesmi 

najdemo tudi na naslednjem Dylanovem albumu iz leta 1964 The Times They Are A-Changin' 
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(Čas sprememb je pred vrati), v nadaljevanju se bom ukvarjala z naslovno pesmijo albuma in 

pesmijo The Lonesome Death Of Hattie Carroll (Osamljena smrt Hattie Carroll) ter Only A 

Pawn In Their Game (Kmet v njihovi igri). Vsa besedila lahko najdemo na uradni spletni 

strani Boba Dylana (www.bobdylan.com), slovenske prevode pa v zbirki Dylanove poezije – 

Bob Dylan: Ni še mrak (2016), ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga v zbirki Nova lirika, v 

prevodih Mateja Krajnca.  

Ko je Bob Dylan leta 1964 začel peti, da se časi spreminjajo, je izrazil upanje 

generacije za bolj svobodno in pravično družbo. Dylanove analize rasizma, revščine, 

militarizma in represije so popularni glasbi, kjer je pred tem dominirala banalna 

ljubezenska izpoved, prinesle družbeno vsebino. Dylan pa se je kmalu umaknil od 

vloge progresivnega govornika. Po zgodnjih 60-tih letih, je njegovo delo poudarjalo 

negotovost in dvomljivost v razumevanju družbe in skepticizem glede vseh idealov. V 

drugi polovici 60-tih let je bil Dylan deležen neodobravanja na folk koncertih, ne 

zgolj zato, ker je akustično kitaro zamenjal za električno, vendar tudi zaradi glasbe z 

dvomljivo politično vsebino, ki jo je predstavljal. Toda to je transformacija, ki ponuja 

poučno lekcijo v zgodovini politične misli (Rocheleau 2006, 66). 

Ključen dejavnik, ki je pripomogel k dozorevanju in razvoju Dylana kot glasbenika, 

tekstopisca in osebnosti, so okoliščine, v katerih je Dylan odraščal in ustvarjal. Tako, kot je 

Dylan vplival na ameriško družbo, je tudi on izoblikoval svojo osebnost pod vplivom 

pomembnih dogodkov, ki so se dogajali v šestdesetih letih in mlademu Dylanu bili vir 

navdiha. Ko je Dylan imel 21 let, se je v Ameriki začelo obdobje velikih družbenih sprememb 

in političnih preobratov. Poleti leta 1962 je bil zaprt eden od najpomembnejših aktivistov za 

državljanske pravice Martin Luther King, začela pa se je tudi Kubanska raketna kriza. Vse te 

okoliščine so navdihnile mladega glasbenika (Sounes 2002, 153-154). Za 60-ta leta je 

značilen močan političen aktivizem. Protesti so simbolizirani željo po spremembah rasne, 

razredne, spolne in politične situacije v državi. Umetnik, ki je verjetno najbolj povezan z 

kontrakulturo šestdesetih let v Ameriki, je prav Bob Dylan.  

Kljub dejstvu, da je Dylanova glasba 60-tih let primarno politična po naravi, resnica 

ostaja, da je Dylan vedno bil predvsem družbeni komentator. Zaradi določenih 

komentarjev o takratnih politično aktualnih problemih, kot so državljanske pravice, 
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pa so mu pozneje dodelili nalsov protestnega besedilopisca in glasu generacije 

(Lemieux 2006). 

Takšnega statusa pa si Dylan ni želel, poskušal se je znebiti takšne podobe, tako da se je 

distanciral od direktno političnih tematik in se osredotočil na bolj eksistencialne teme – 

raziskoval je eksistencialnost znotraj družbe in svet posameznika. Še vedno pa je Dylan bil 

zmožen opisati kulturno in družbeno atmosfero 60-tih let, pa naj si bo politična ali 

eksistencialna. Dylanova glasba je preusmerila pozornost ljudi na aktualne probleme v družbi.  

5.1. Blowin' In The Wind (V vetru) 

 

Dylan je v intervjuju za revijo o folk glasbi Broadside o pesmi Blowin' in the Wind (V vetru
1
) 

povedal: »To ni protestna pesem, ker jaz ne pišem protestnih pesmi. Jaz samo pišem nekaj, za 

nekoga, od nekoga« (citirano v Lemieux 2006, 4). Tudi če je ta trditev resnična, ne moremo 

prezreti dejstva, da so pesem nemudoma povezali z rasno problematiko, ki je bila 

prevladajoča problematika Amerike 60-ti let. Blowin' in the Wind je postala himna gibanja za 

državljanske pravice in je bila izvajana tudi na Pohodu na Washington leta 1963, ki je 

vrhunec doživel z govorom Martina Luthera Kinga I have a dream.  

                                                           
1
 Vse prevode naslovov in citatov pesmi, navajam po prevodih Mateja Krajnca, ki so izšli pri Založbi 

Mladinska knjiga v zbirki Nova lirika (Bob Dylan: Ni še mark, 2014), razen tam, kjer to ni posebej 

navedeno. 
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How many roads must a man walk down 

Before you call him a man? 

Yes, ’n’ how many seas must a white dove 

sail 

Before she sleeps in the sand? 

Yes, ’n’ how many times must the 

cannonballs fly 

Before they’re forever banned? 

The answer, my friend, is blowin’ in the wind 

The answer is blowin’ in the wind.  

Koliko cest prehodi naj mož,  

Da res se v moža naredi? 

In koliko morij grlica preleti, 

Preden v pesku zaspi? 

In preden nekdo utiša topovsko cev, 

Kolikokrat naj zagrmi? 

Odgovor, prijatelj moj, veter pozna, 

Odgovor sam veter pozna. 

 

Dylan v omenjeni pesmi očita celotni generaciji, da si zatiska oči pred rasnimi problemi.  

Odgovornost za rasne probleme v državi nosijo ne le tisti, ki so očitno storili krivična dejanja, 

ampak celotna apatična populacija, ki si zatiska oči. Kljub temu, da je Dylan trdil, da pesem 

ni protestna, verze kot so: »Yes, ’n’ how many times can a man turn his head,/ Pretending he 

just doesn’t see?« (In kolikokrat se obrnemo stran, slepi za zlo, ki se godi?) lahko razumemo 

kot direktna vprašanja tistim, ki so protestna družbena gibanja ignorirali in v njih niso 

sodelovali, ter so tako enako krivi za nadaljevanje diskriminacije v družbi. Deljena 

odgovornost je ideja, ki se v Dylanovih besedilih relativno pogosto ponavlja. Najdemo jo tudi 

v pesmih Only A Pawn In Their Game (Kmet v njihovi igri) in The Lonesome Death of Hattie 

Carroll (Osamljena smrt Hattie Carroll (op. a.)), ki ju najdemo na albumu The Times They 

Are A-Changin' (Čas sprememb je pred vrati) (Lemieux 2006, 5). 

5.2. Masters Of War (Gospodarji vojn)   

 

Druga pomembna pesem na albumu The Freewheelin' Bob Dylan je Masters Of War 

(Gospodarji vojn), ki bolj direktno obtožuje establišment, oblast in politiko. Dylan direktno 

nagovarja ljudi na oblasti. Napisal jo je pozimi 1962-1963, navdihnile so jo vojne priprave na 

hladno vojno. Jezen in krut jezik je značilnost Dylanovega zrelega sloga pisanja, ki ga ločuje 

od idealistov folk preporoda. 

Kot mnoge druge Dylanove pesmi tudi Masters Of War presega čas, v katerem je 

pesem nastala. Imela bi lahko izjemen pomen v Vietnamski vojni, lahko je aktualna 

trideset let kasneje v času Zalivske vojne leta 1991. Del privlačnosti pesmi sta 
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odločnost in jeza v besedilu. V zadnjem verzu pesmi je Bob napisal, da upa, da bodo 

podporniki vojne umrli, stal bo ob njihovem grobu in počakal na njihovo smrt, /…/ 

Nobena Dylanova pesem, niti tako močna kot je Masters Of War, ne more definirati 

njegovega pisanja besedil. Pisal je besedila, katerih osnova so bili družbeni problemi, 

prav tako so ga zanimale ljubezenske in osebne tematike ter komične pesmi. 

Kategorizirati Dylana, kot samo protestnega pevca, kot so to pred tem pogosto 

počeli novinarji, je podcenjevanje (Sounes 2002, 164). 

You that never done nothin’ 

But build to destroy 

You play with my world 

Like it’s your little toy 

You put a gun in my hand 

And you hide from my eyes 

And you turn and run farther 

When the fast bullets fly. 

 

Ki gradite zato, 

da potem v zrak bi šlo, 

z mojim svetom se igrate, 

kot da vaš je samo. 

V roko date mi puško 

pa nikjer več vas ni, 

in ko žvižgajo krogle, 

se za vami kadi. 

Mike Marqusee v knjigi Bob Dylan and the 1960s piše, da se pesem ukvarja z »globinskimi 

razlogi, s silami moči, ki napredujejo in profitirajo od strahu in nasilja običajnih ljudi« (2003, 

74). Revni slepo sledijo lažni oblasti, poslani so v vojno, medtem ko so močne elite daleč 

stran od bojišč. Oblast direktno ne sodeluje v bojih, ki so jih povzročili oni sami, namesto tega 

pa: 

You fasten the triggers 

For the others to fire 

Then you set back and watch 

When the death count gets higher 

You hide in your mansion 

As young people’s blood 

Flows out of their bodies 

And is buried in the mud. 

Sprožilce napnete, 

a sprožimo mi, 

vi pa sedite 

in gledate kri. 

Iz svojih palač 

zrete kot bog, 

ko blato se meša 

s krvjo skoraj otrók. 
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Dylan obtožuje povzročitelje vojne in vojne profiterje in jih direktno provocira in zbada. 

Pesem ima jezen ton, Dylanov glas je poln prezira in srda, ritem pesmi je neomajen in 

nepopustljiv (Marquesee 2003). Dylan je direkten in je poln mladostnega besa:  

Let me ask you one question 

Is your money that good 

Will it buy you forgiveness 

Do you think that it could 

I think you will find 

When your death takes its toll 

All the money you made 

Will never buy back your soul. 

 

Naj vas vprašam pošteno: 

Je denar vreden tegà? 

Vam mar kupi odpuščanje? 

Mislite, da ga pozna? 

A saj boste spoznali, 

ko boste vzeli slovo, 

da noben vam denar  

odkupil duše ne bo. 

 

5.3. A Hard Rain's A-Gonna Fall (Ulil se bo težak dež) 

 

Poleg pesmi Blowin' in the Wind in Masters of War, na albumu The Freewheelin' Bob Dylan 

najdemo tudi pomembno protestno pesem A Hard Rain's A-Gonna Fall (Ulil se bo težak dež), 

ki jo lahko opišemo kot strašljivo vizijo sveta po jedrski apokalipsi. Preklet dež bo uničil 

pokrajino, drevesa bodo prepojena s krvjo, ceste bodo krive, oceani mrtvi, otroci obkroženi z 

volkovi. Pesem je takoj po izidu postala senzacija, igrali so jo mnogi glasbeniki v Greenwich 

Villageu (Sounes 2002, 153-154). A Hard Rain's A-Gonna Fall  je nadrealistična in poetična 

pesem. Clinton Heylin je v knjigi Behind the Shades Revisited (2001) pesem opisal tako: 

»vključuje magijo in skrivnostnost petsto let stare balade, globoke mračne resnice Dantea, 

apokaliptični simbolizem francoskih pesnikov in bitnikov v šestih in pol minutah čistega 

strahu« (citirano v Lemieux 2006, 7). Pesem zaznamuje neizprosna metaforika posledic 

apokaliptične katastrofe. Pesem naj bi inspirirala Kubanska raketna kriza, vendar datum tega 

ne potrjuje, saj je bila pesem najverjetneje napisana pred raketno krizo (glej Marqusee 2003 in 

Lemieux 2006). Kljub temu pa jo lahko razumemo kot strah pred prihodnostjo v času atomske 

katastrofe. »Ponavljajoča narava verza 'A Hard Rain's A-Gonna Fall' da pesmi in situaciji 

neobvladljiv občutek izgube nadzora. Kaos prežema pokrajino, vse in vsi so direktno 

prizadeti« (Lemieux 2006, 8). Človeško trpljenje, naravne katastrofe in splošni občutek 
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neizogibnih katastrofalnih dogodkov iz verza v verz združuje opozorilo na nevarnost 

(Lemieux 2006, 8).  

I saw a newborn baby with wild wolves all 

around it 

I saw a highway of diamonds with nobody 

on it 

I saw a black branch with blood that kept 

drippin’ 

I saw a room full of men with their 

hammers a-bleedin’ 

I saw a white ladder all covered with water 

I saw ten thousand talkers whose tongues 

were all broken 

I saw guns and sharp swords in the hands 

of young children 

And it’s a hard, and it’s a hard, it’s a hard, 

it’s a hard 

And it’s a hard rain’s a-gonna fall. 

 

Videl sem dete, obdano z volkovi, 

in cesto diamantno, a nikogar na njej, 

in  vejo, vso črno, z nje kri je kapljala, 

in prostor, poln mož s krvavečim orodjem, 

in belo lestev, ki stala je v vodi, 

in deset tisoč govorcev, a vse brez jezikov, 

in mlade, ki orožje v rokah so imeli. 

 

In ulil se bo, 

ulil se bo, 

ulil se bo, 

ulil se bo, 

ulil se bo težek dež.  

 

Bob Dylan ni nikoli ostal ravnodušen do družbenih problemov, strankarska politika pa ga ni 

preveč zanimala, tudi protestov se je udeleževal relativno redko. 28. avgusta 1963 je Bob 

Dylan nastopil na Pohodu na Washington. Na zgodovinskem dogodku, ki je postal simbol 

boja za državljanske pravice, poznan je predvsem po govoru Martin Luther Kinga 'I Have a 

Dream'. Poleg Dylana so nastopili še: Joan Baez, Peter, Paul and Mary in Odetta. Dylan je s 

svojim nastopom na Pohodu še dodatno potrdil svojo javno podobo kot glas generacije. 

Nastopil je s pesmimi: Blowin' in the Wind, Only a Pawn in Their Game in s tradicionalnima 

pesmima Hold On ter We Shall Overcome, skupaj s Joan Baez. Na pohodu se je zbrala 

množica 200.000 ljudi, večinoma temnopoltih iz južnih držav Amerike ter nekaj belcev, 

predvsem intelektualcev. Pohod je mnogim predstavljal navdih in motivacijo za boj proti 

nepravicam (Sounes 2002, 174). Kot opaža Marqusee: »duh množičnih dogodkov je inspiriral 

val direktnih akcij proti ameriškemu apartheidu, ta duh je iz več sto južnih mestih prišel v 

glavno mesto, dogodek so prenašali tudi po televiziji« (2003, 7-8).  
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Kljub temu, da je nastop Boba Dylana na Pohodu na Washington pripomogel k oblikovanju 

njegove javne podobe kot predstavnika generacije in borca za pravice, je dejansko to bil eden 

od redkih njegovih javnih nastopov, kjer je podpiral direktne politične cilje. Dylan je svoja 

stališča izražal skozi besedila in glasbo, ki jo je ustvarjal. Ni pa imel želje, da služi kot 

glasbeni predstavnik gibanj oziroma njegove generacije, ki je želela radikalne družbene in 

politične spremembe. Dylana politika v resnici ni kaj dosti zanimala, niti o njej ni kaj dosti 

vedel. Zato se je počutil nelagodno, da bi bil predstavnik idej in ljudi, ki jih ni dobro poznal. 

David Hajdu piše, »Dylan se je počutil neprijetno, da bi bil kot belec predstavnik boja za 

državljanske pravice, saj nikoli ni mogel resnično razumeti izkušnje temnopoltih ... tudi 

njegovo sočutje je presegalo rasne probleme« (citirano v Lemieux 2006, 10). Dick Gregory je 

kritiziral osrednjo vlogo nekaterih belcev, ki so nastopili na Pohodu na Washington: »Iz 

kakšnega razloga je tu sodeloval Bob Dylan? ... Da podpre cilj? Čudovito – podpirati cilj. 

Pohod. Stoj zadaj – in ne pred nami« (citirano v Lemieux 2006, 10). Znotraj gibanja je očitno 

obstajal konflikt. Mnogi umetniki, tudi Joan Baez so vztrajno spodbujali Dylana, da ohrani 

svojo politično držo in ostane del gibanja. Dylan pa je vse bolj in bolj zavračal ta lik. Začel se 

je distancirati od gibanja in neželenega statusa. Kljub temu se je njegov naslednji album The 

Times They Are A-Changin' še vedno osredotočal na socialno problematiko. Ugled protestnika 

in glasnika generacije je za Dylana bil »omejujoč, saj tega leta (1964 (op. A.)) že opusti 

protestniško pisanje, začne se spogledovati s simbolizmom in nadrealizmom« (Kranjec 2016, 

160). 

Nekaj tednov po atentatu na John F. Kennedya 1963 je Emergency Civil Liberties Union 

Bobu Dylanu dodelila ugledno nagrado Tom Paine za prizadevanje za socialne pravice (leto 

poprej je nagrado prejel filozof Bertrand Russell). To je bil vrhunec njegove protestne faze, 

vsi so bili v pričakovanju Dylanovega govora. On pa je na podelitev nagrade prišel opit, 

izgledalo je, kot da je izstrelil iz ust prvo, kar mu je prišlo na pamet (Sounes 20002, 178-179 

in Greene 2016): »Res moram priznati, da je človek, ki je ustrelil predsednika Kenndyja, Lee 

Oswald, ne vem kje – kaj je mislil, da počne, ampak moram iskreno priznati, da tudi jaz – 

videl sem del sebe v njem«. (citirano v Greene 2016). 

5.4. The Times They Are A-Changin' (Čas sprememb je pred vrati) 

 

Album The Times They Are A-Changin' (Čas sprememb je pred vrati) je izšel januarja leta 

1964 in vključuje kar nekaj pesmi, ki bi jih lahko razumeli kot politične. Naslovno pesem 

Dylanovega tretjega studijskega albuma lahko razumemo kot poziv mladim, saj so se v 
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Ameriki v tem obdobju dogajale pomembne družbene spremembe. Pesem je Dylanov izraz 

nezadovoljstva z ameriško mainstream družbo. Album pa ni zgolj protestni, na njemu 

najdemo tudi ljubezenske pesmi npr. One Too Many Mornings (Sounes 2002, 179).   

Tretji album po vrsti je Dylan odprl s pesmijo, ki je postala prepoznavna kot 

reprezentativna pesem kontrakulture in protestniškega gibanja šestdesetih let. 

Pesem je krepila ameriško mladino, inspirirala demonstrante gibanja za državljanske 

pravice in za pravice žensk ter mnoge druge organizacije. Sporočilo pesmi je bilo 

lahko prilagodljivo; opogumljanje za zavzemanje za pravice in poziv za spremembe 

so univerzalne vsem gibanjem (Lemieux 2006, 11).  

Come senators, congressmen 

Please heed the call 

Don’t stand in the doorway 

Don’t block up the hall 

For he that gets hurt 

Will be he who has stalled 

There’s a battle outside and it is 

ragin’ 

It’ll soon shake your windows and 

rattle your walls 

For the times they are a-changin. 

 

 

 

Gospodje državniki, alarm zvoni, 

ne delajte se, kot da se nič ne godi, 

kdor sprožil ga je, je tudi vaše krvi, 

zunaj zbirajo se že soldati,  

ne mislite, da boste zlahka ušli,  

saj čas sprememb je pred vrati.   

 

 

 

5.5. The Lonesome Death of Hattie Carroll (Osamljena smrt Hattie Carroll) 

 

Dylanov album The Times They Are A-Changin' poziva javnost na vključitev v gibanje za 

spremembe – pesmi so politično in družbeno aktualne. Ena od takšnih pesmi je tudi The 

Lonesome Death of  Hattie Carroll (Osamljena smrt Hattie Carroll
 
 (op. a.)), podlaga za 

pesem je resnični dogodek. Jordy Rocheleau ugotavlja, da lahko Dylanove politične pesmi, ki 

so vodile k njegovi javni podobi kot glas generacije, razumemo kot del filozofije razsvetljenja 

– pogoj za napredek družbe sta moralnost in svoboda za vse ljudi – to sta nujni osnovi za 

harmonično družbo (2006, 66-67). Kot je že v 18. stoletju verjel nemški filozof Immanuel 

Kant, »človeške refleksije in družbene akcije lahko premostijo tradicije in strukture moči, ki 

slabijo svobodo, enakost, mir in srečo. Kant se je zavedal, da smo daleč od teh idealov, vendar 
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imamo sposobnost razumeti nepravice in napredovati« (Rocheleau 2006, 67). To pa je opazil 

tudi Dylan – ameriške institucije uničujejo razsvetljenski ideal enakosti, kar je vidno v pesmi 

The Lonesome Death of Hattie Carroll – diskriminacija je legalna, vpliv denarja in 

privilegijev v zakonu so nepravični. »Neenakost pa uničuje svobodo« (Rocheleau 2006, 67-

68). 

V tragični zgodbi revne temnopolte služkinje Hattie Carroll družba ni uspela zagotoviti 

pravice in svobode. Carroll je ubil bogat belec William Zanziger. V pesmi najdemo različne 

motive: rasna diskriminacija, razredna nepravičnost in njihovo reševanje na sodišču. Pesem 

lahko razumemo kot poskus definicije dobrega in zla in nam služi kot podlago za filozofski 

razmislek o idejah odgovornosti in pravice. 

5.6. Only A Pawn In Their Game (Kmet v njihovi igri) 

 

Only a Pawn in Their Game (Kmet v njihovi igri) je prav tako politična pesem, kjer Dylan 

nagovarja morilca Medgarja Eversa. Najdemo jo na albumu The Times They Are A-Changin' 

(1964). Dylan krivi oblast, politike in sodnike, saj imajo le ti močan vpliv na vrednote naroda 

in njihov način razmišljanja ter nadaljevanje segregacije. Pri takšnih obsodbah pa pomembno 

vlogo igra konteks situacije. Dylan, Beckwitha opiše kot nestrpnega, ki državljanske pravice 

vidi kot grožnjo sebi in svoji eksistenci ter njegovemu smislu življenja. Rasno identiteto pa 

razume kot naravno biološko kategorijo (Kolers 2006, 36). 

A South politician preaches to the poor white 

man 

“You got more than the blacks, don’t 

complain. 

You’re better than them, you been born with 

white skin,” they explain. 

And the Negro’s name 

Is used it is plain 

For the politician’s gain 

As he rises to fame 

And the poor white remains 

On the caboose of the train 

But it ain’t him to blame 

He’s only a pawn in their game. 

The deputy sheriffs, the soldiers, the 

governors get paid 

And the marshals and cops get the same 

But the poor white man’s used in the hands 

of them all like a tool 

He’s taught in his school 

From the start by the rule 

That the laws are with him 

To protect his white skin 

To keep up his hate 

So he never thinks straight 

’Bout the shape that he’s in 

But it ain’t him to blame 

He’s only a pawn in their game. 
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Politik na Jugu pridigo belim sirotam drži: 

»Navsezadnje vam hudega ni, 

rojeni ste beli, ne črni, bodite veseli!« trdi. 

Svoje volivce pozna, 

ve, kdo glasove mu da, 

ko izvolijo ga, 

bo vse to v prid mu šlo, 

beli revež pa bo 

še naprej reven tako, 

a ni nič kriv za to, 

saj je kmet v njihovi igri samo.  

Šerifi, soldati, guvernerji vedno plačilo 

dobe,  

maršali in kifeljci prav tako vrečo drže, 

a revež z belo poltjo je samo orodje, da z 

njim dosežejo cilj, 

v šolah ga učijo pravil, 

že odkar se rodi, 

da zakon je za ljudi, 

za ljudi bele polti, 

v njem sovraštvo goje 

in nikoli ne ve, 

kaj zares se godi, 

a ni nič kriv za to, 

saj je kmet v njihovi igri samo. 

 

Zaprtje morilca ni dovolj, družbeni problemi so mnogo globlji. Odločitev, koga krivimo, za 

kaj in kako ga krivimo, je na nas samih. Uboji so politični zločini. Naše obsojanje pa je 

politično dejanje (Kolers 2006, 39). Avery Kolers v eseju Who killed Medgar Evers (2006) 

razlaga: 

Dylanov namen v Only a Pawn in Their Game je osvetliti dejstvo, da je resnični 

storilec v zločinih, kot je umor Medgarja Eversa, establišment, ki oblikuje in spodbuja 

takšne morilce, in ne posameznik, ki je pritisnil na sprožilec. Ljudje, kot je Eversov 

morilec, Byron de la Beckwith, ne morejo biti zlahka opisani kot hladnokrvni morilci. 

Dejansko so, kot pokaže že naslov pesmi, samo marionete oblasti. Kot marionete so 

oni nezmožni moralne odločitve – niso povzročitelji svojih dejanj, ampak le lutke za 

dosego ciljev drugih ljudi. Vprašljivo je zgolj trditi, da de la Beckwith ni odgovoren za 

svoje dejanje – a kljub temu je dejstvo, da Dylan krivdo razširi na družbene liderje 

čisto adekvatno (citirano v Lemieux 2006, 15). 

Politične pesmi, kot so Blowin' in the Wind, The Times They Are A-Changin' in The Lonesome 

Death of Hattie Carroll ter Only a Pawn in Their Game so utjevale Dylanovo javno podobo 

kot protestnega pevca – bolj kot se je ta javna podoba stopnjevala, bolj se je Dylan od nje 

umikal – umikal se je od gibanja in pisanja političnih pesmi. Dylan ni želel biti omejen z 
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javno podobo, s pričakovanji njegovih poslušalcev ter javnosti. V svoji avtobiografiji Zapiski 

je zapisal, da je poskušal objasniti, da sam sebe ni razumel kot protestnega pevca in da ni 

protestiral proti ničemer (Dylan 2015). Clinton Heylin v knjigi Behind the Shades (2001) piše, 

da je Dylan v pisanju političnih pesmi preprosto sledil folk tradiciji (citirano v Lemieux 

2006). Dejstvo, da je Dylan v očeh javnosti bil viden kot protestni pevec oziroma politični 

aktivist je Dylana jezilo. On sam je svoje delo videl kot osebni doživljaj, osebno ekspresijo, ki 

jo je upesnil, za njega je to bilo zgolj osebno izražanje. Ta frustracija je reflektirana v tematski 

spremembi njegovega naslednjega albuma Another Side of Bob Dylan (Lemieux 2006, 17).  

Četrti Dylanov album je posnet v enem samem večeru iz devetega na deseti junij, snemanje je 

trajalo šest ur. Kot že sam naslov albuma pove, gre za drugačno, novo stran Boba Dylana – 

ena od tem na albumu je ljubezen, predvsem odnos z newyorško umetnico Suze Rotolo, o 

njunem odnosu govori v pesmih Ballad In Plain D in It Ain't Me, Babe (Kranjec 2016, 160). 

Čeprav Dylan sam sebe nikoli ni videl kot protestnega pevca, se s albumom Another Side of 

Bob Dylan oddali oziroma prekine s preteklostjo. Reakcije kritikov ob izidu albuma so bile 

deljene. Ker so mnogi Dylana doživljali kot 'glas generacije' in vodjo različnih družbenih 

gibanj ter protestnega folk pevca so pesmi, objavljene na omenjenem albumu mnogi razumeli 

kot izdajo. Pesmi o odnosih so se mnogim zdele egoistične in samozadostne. Tudi Dylanov 

nastop na folk festivalu Newport Folk Festival ni bil tako uspešen, kot leto po prej. V reviji 

Sing Out! so po nastopu objavil odprto pismo Bobu – bili so zelo kritični do introspektivnih 

besedil, Dylanove spremembe niso podprli, očitali so mu, da je postal mainstream zvezda. 

»Na Newporttu sem videl, da si popolnoma izgubil kontakt z ljudmi« je napisal urednik Irwin 

Silber (Sounes 2002, 195-196).  

Another Side of Bob Dylan je album osebih refleksij, na njemu najdemo ljubezenske teme, 

besedila pa so introspektivna. Album »zmede kritike in folkovsko občinstvo, saj gre za bolj 

osebno pisanje; Dylan celo programsko prekine z neposrednim angažiranim protestom, kot 

pove v pesmi My Back Pages« (Kranjec 2016, 160). Edina pesem na albumu, ki jo lahko 

razumemo kot protestno pesem je Chimes of Freedom (Zvonovi svobode). Vendar se Dylan tu 

ne obrača direktno oblasti, ne obtožuje politikov in establišmenta, ampak se dotika tem 

širšega družbenega kaosa in norosti družbe – teme, ki jih bo kasneje dokončno raziskal na 

albumu Highway 61 Revisited (Ponovno na avtocesti 61) v pesmih kot so Desolation Row 

(Ulica pozabljenih) in naslovni pesmi albuma (Marqusee 2003, 100). 
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6. BOB DYLAN: ČISTO OBIČAJNA ZVEZDA 1965 - 1970 

V nadaljevanju bom predstavila eno od najbolj prelomnih obdobji v Dylanovi karieri. Dylan 

na Newport Folk Festivalu leta 1965 nastopi z spremljevalno rock skupino, album Bringing It 

All Back Home, ki je izšel istega leta, je prav tako delno električen album. Takšna odločitev 

pa je naletela na negativne odzive v folkovskih krogih, ki so to razumeli kot izdajo. To je eden 

od vrhuncev Dylanovega ustvarjanja – leta 1965 izide tudi album Highway 61 Revisited, 

naslednje leto pa dvojni album Blonde on Blonde, oba albuma imata ogromen vpliv na 

sodobnike. V naslednjem poglavju se bom ukvarjala z javno podobo Boba Dylana – in zakaj 

jo je vedno znova in znova zavračal. Pozornost bom namenila tudi fenomenu bootlega, 

Dylanovi nesreči z motorjem leta 1966, ki je med drugim bila povod za Dylanov umik iz 

javnega sveta s soprogo Saro Lownds Dylan. Bob je na vrhuncu desetletja svobode in poletja 

ljubezni postal družinski človek in je nastopal le občasno, na turnejo ni odšel naslednjih osem 

let (glej npr. Kranjec 2016, 160, 161).  

6.1. Bringing It All Back Home in prehod z akustične na električno glasbo 

 

Bringing It All Back Home je verjetno eden najpomembnejših albumov v Dylanovi karieri, 

izšel je leta 1965 in se je odlično prodajal, predvsem v Veliki Britaniji, kjer je bil deležen 

velike medijske pozornosti. Bob je v aprilu istega leta odšel na turnejo po Združenemu 

kraljestvu. Njegovo ekipo je spremljala tudi filmska ekipa z režiserjem D. A. Pennebaker, ki 

je z Grossmanom imel dogovor, da posname cinéma vérité dokumentarni film o Bobovi 

britanski turneji, imenovan Dont Look Back. Omenjeni album je Dylanu prinesel največji 

komercialni uspeh. Leta 1965 je »Dylanov zvok obsedel Ameriko« – The Byrds, Cher, The 

Turtles in mnogi drugi so objavljali priredbe Dylanovih pesmi, vse so bile visoko na glasbenih 

lestvicah.  Omenjene priredbe in novo nastale pesmi skupin The Beatles and The Rolling 

Stones so bile inspirirane s poetičnimi besedili ter ritmom in bluesom Dylanovega albuma 

Bringing It All Back Home – album je imel ogromen vpliv na glasbenike in je Bobu prinesel 

največji komercialni uspeh do tedaj (Sounes 2002, 208-215). 

Hkrati pa je album rezultat tega, kar se je Dylan naučil iz uspeha britanske invazije v Ameriki 

– skupin The Beatles, The Animals in drugih britanskih rock 'n' roll skupin, ki so doživele 

uspeh v Ameriki. Rock 'n' roll je ameriška glasbena forma, ki je bila najbolj popularna v 50-

tih letih, npr. glasbeniki kot so Chuck Berry, Elvis Presley in Little Richards. The Beatles so 

si to ameriško glasbeno formulo sposodili in v letu dni dokazali, da je lahko še vedno 
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zanimiva in popularna. Glasbenemu žanru, na katerem je Bob odraščal, a ga nato zapustil 

zaradi folk glasbe, saj je menil, da mu rock 'n' roll ne more dati dovolj, Beatlesi pa so rock 'n' 

rollu dali novo življenje in moč (Sounes 2002, 203). 

Bob se je od folk glasbe distanciral že prej – z albumom The Freewheelin' Bob Dylan – 

»njegove pesmi so uglasbena poezija«, trdi Sounes (2002, 204). Gre za poetična besedila. 

Naslov albuma Bringing It All Back Home pa je referenca, da je to ameriška glasba, ki si so jo 

britanske skupine le sposodile. Bob na omenjenem albumu ni zrelejši zgolj v pisanju besedil, 

temveč gre tudi za pomembno glasbeno spremembo – Bringing iIt All Back Home ni zgolj 

akustičen album, drugi del albuma je električni. Rezultirana glasba je bila »zlitje svobodnega 

verza in dobrega rock 'n' rolla« (Sounes 2002, 204). Bob je posnel pesmi s spremljevalno rock 

'n' roll skupino – tako je pokazal: 

Da je moč svoja najgloblja občutja izraziti z rock 'n' roll glasbo. To je preprosta, a 

klub temu revolucionarna ideja, ki je osvobodila glasbenike od The Beatles do Brucea 

Springsteena in naprej. Dovolila jim je pisati pop pesmi, ki so strmele k 

intelektualnemu nivoju umetnosti. V tej transformaciji je folk zvezda zamenjala svojo 

akustično kitaro za novo masivno električno kitaro – za mnoge folk glasbenike 

bogokleten simbol. 'Za tako stvar je moral biti zelo pogumen' je rekel Kenny Rankin, 

ki je igral na električnem snemanju januarja 1965 (Sounes 2002, 204). 

Dylan je akustično kitaro zamenjal za električno, kar še dodatno dokazuje, da se je Dylan 

dokončno distanciral od folk tradicije. Preobrat je viden tako v glasbenen aspektu, kot v 

načinu izražanja in pisanja besedil. Subterranean Homesick Blues (Bluez domotožja po 

podzemlju) je angažirana pesem, a se ne ukvarja več s svobodo govora in državljanskimi 

pravicami, temveč Dylan svoj komentar preusmeri k problemom družbenega konformizma. 

»Kljub temu, da pesem ni preveč politična v svoji naravi, namiguje na to, da ubogljivost 

družbenim zahtevam povzroča ohranitev neštetih družbenih nepravic in neenakosti« 

(Marqusee 2003, 278). Weathermen – radikalna kontrakulturna politična organizacija, ki se je 

odcepila od SDS (Students for a Democratic Society), si je ime nadela po omenjeni pesmi. 

Verz gre tako: You don't need a weatherman to know which way the wind blows ( ... ne rabiš 

več možička, da izveš, kam veter piha ...) (Marqusee 2003, 279). 

Na albumu Bringing it All Back Home je Dylan nov način pisanja še poglobil in to mu je 

omogočilo nov način izražanja - poetična in globoka besedila so spremenila formo pop pesmi, 
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kot še nikoli do sedaj. Dylan bolj diskretno in prikrito raziskuje družbene teme in podaja 

skrivne družbene komentarje. Kot opaža Clinton Heylin (2001): »Pred It's Alright Ma, 

popularna pesem ni bila medij namenjen širši kritiki družbe, ampak samo specifičnim 

izoliranim nepravicam. Dylan pa je razbil te okove in se premaknil naprej« (citirano v 

Lemieux 2006, 20). V času, ko so aktivisti protestirali za državljanske pravice, je bil Dylan 

sposoben videti onstran tistih očitno neopravičljivih nepravic – razglabljal je o globljih 

družbenih problemih, ki so le te nepravice in diskriminacijo spodbujali (Lemieux 2006, 20).  

Jordy Rocheleau Dylanovo ustvarjalno obdobje po letu 1965 povezuje z filozofijo 

postmodernizma. »Postmodernistična politična filozofija se začne z zavračanjem prepričanj in 

univerzalnih resnic razsvetljenja, ki lahko služijo kot osnova za družbeno kritiko in napredek« 

(Rocheleau 2006, 69). Dylanov album Another Side of Bob Dylan in njegov umik od protesta 

lahko razumemo kot postmodernističen. Gre za direkten izraz skepticizma in zavračanje 

družbenih in političnih idealov, kot npr. v pesmi My Back Pages (Moja preteklost). Ideal 

enakost je bil morda le naivnost, v katero je Bob verjel (Rocheleau 2006, 69): 

»Equality,« I spoke the word 

As if a wedding vow 

Ah, but I was so much older then 

I’m younger than that now. 

»Enakost,« sem izgovoril 

kot zaobljubljen svat, 

a saj bil starejši sem takrat, 

zdaj sem precej bolj mlad! 

 

Marqusee poudarja, da je Dylanovo sporočilo v It's Alright Ma (Ne skrbi, mama), namerno ali 

ne, to da je »v bistvu naše družbe to, kar Marx naziva blagovni fetišizem – in njegova 

ideološka pomočnica v masovni družbi – industrija oglaševanja /.../ ki jo lahko obsojamo za 

širjenje idej (2003, 128): 

Advertising signs they con 

You into thinking you’re the one 

That can do what’s never been done 

That can win what’s never been won 

Meantime life outside goes on 

All around you.  

 

Reklame ti dopovedo: 

ti tisti si, ki mu bo šlo, 

nič nemogoče ti ne bo 

in vse boš spremenil v zlato, 

a vtem stvari zlahka teko 

naprej brez tebe. 
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Biti prepuščen na milost ali nemilost kapitalizma in lastnine je nevarno, saj je to zahrbtno, 

namiguje Dylan:   

A question in your nerves is lit 

Yet you know there is no answer fit 

To satisfy, insure you not to quit 

To keep it in your mind and not forget 

That it is not he or she or them or it 

That you belong to. 

 

Se v živcih ti vprašanje vžge, 

da odgovora ni, jasno je, 

ni sredstva za pomirjenje, 

saj veš, pozábiti ne gre, 

da ne pripadaš njej in njemu ne – 

poznaš le sebe. 

6.2. Highway 61 Revisited (Ponovno na avtocesti 61) 

 

Le štiri dni po izidu singla Like a Rolling Stone (Kakor potepuh) 24. julija 1965 je Bob Dylan 

nastopil na Newport Folk Festivalu. »Običajno predvidljiv in miren vsakoletni dogodek se je 

leta 1965 obrnil na glavo, z Dylanovo odločitvijo, da nastopi s svojo 'okrepljeno' glasbo. V 

Newport ni prišel s to idejo. Tako se je pač zgodilo« (Sounes 2002, 218). Bob je prvo nastopil 

solo z akustično kitaro, odpel je pesmi All I Really Want To Do, If You Gotta Go, Go Now in 

Love Minus Zero/No Limit. Čeprav je že prej posnel pretežno rock 'n' roll album (Bringing It 

All Back Home, 1964), pa je bila odločitev, da takšno glasbo predstavi na glavnem odru 

Newporta, zelo pogumna. Folk puristi so to razumeli kot izdajo, bili so ogorčeni. Rock 'n' roll 

so namreč smatrali za sramotno in komercialno glasbo (Sounes 2002, 219).  

Po Newport Folk festivalu je Dylan odšel nazaj v studio, da bi končal snemanje pesmi, ki 

bodo postale album Highway 61 Revisited. Bob je ustvaril glasbo, ki je na trenutke 

ekscentrična in nekonvencionalna; njegov mogočni glas zveni samozavestno in prepričljivo. 

Glasba se je prilegala njegovemu glasu. Kljub njegovi grobosti je to bil čustven in močan 

ritem in blues. Besedila so nadrealistična, pogosto smešna – humor je postal pomemben del 

Dylanovega ustvarjanja. Dadaistično besedilo pesmi Ballad of a Thin Man (Balada o suhcu) 

je »polno čudakov, škratov in frikov« - posmehljiv refren izziva skrivnostnega gospoda 

Jonesa, da objasni, kaj se dogaja (Sounes 2002, 224-225). Highway 61 Revisited album je 

unikaten in revolucionaren, ne samo z glasbene perspektive, temveč tudi zaradi besedil. Stil 

pisanja, ki ga je začel raziskovati v pesmih Chimes of Freedom (Zvonovi svobode) in It's 

Alright Ma (I'm Only Bleeding) (Ne skrbi, mama (Saj samo krvavim)), je bil na tem albumu 

dokončno dodelan. Besedila niso več direktno politična, ampak se dotikajo eksistencialnih in 
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filozofskih problemov. Dylan še naprej raziskuje ideje družbene nestabilnosti, kaosa, norosti 

in blaznosti. Pesmi so nadrealistične in na prvi pogled nepolitične po naravi, nedvomno pa se 

v njih skriva globoko družbeno sporočilo oz. komentar (Lemieux 2006, 22-23).  

V naslovni pesmi Highway 61 Revisited Dylan ilustrira kaos in zmedo, ki jo projektira na 

prihodnost ameriške družbe, posameznik je izgubljen v nerazumljivem, neobvladljivem in 

zapletenem svetu polnem nasilja:  

Now the rovin’ gambler he was very bored 

He was tryin’ to create a next world war 

He found a promoter who nearly fell off 

the floor 

He said I never engaged in this kind of 

thing before 

But yes I think it can be very easily done 

We’ll just put some bleachers out in the 

sun 

And have it on Highway 61. 

Potepuški kockar zdolgočasen je bil, 

pa je ideje o novi vojni razvil, 

našel je promotorja, ki ni navdušenja skril, 

in rekel:kako bi ti odgovoril – 

ja, mislim, da se to kaj lahko zgodi. 

Par stolov na cesto in nekaj ljudi, 

pa jo uprizorimo na 61-ki. 

 

Amerika je nora, Amerika je v generalni psihološki krizi. V pesmi Desolation Row (Ulica 

pozabljenih), Dylan v nadrealističnem stilu predstavi vrsto karakterjev iz zgodovine in 

literature. To je ena od pesmi, kjer je vpliv bitniških pesnikov najbolj opazen. Clinton Heylin 

je pesem opisal kot: »... enajstminutni kafkovski svet ciganov in klatežev ...« (citirano v 

Lemieux 2006, 25). Dylan s serijo metafor ustvari svet – ulico obupa in pozabljenih, svet, ki 

je čuden in težak, vendar privlačen in vreden obiska.  

 

Yes, I received your letter yesterday 

(About the time the doorknob broke) 

When you asked how I was doing 

Was that some kind of joke?                                                                                                                          

All these people that you mention 

Yes, I know them, they’re quite lame 

I had to rearrange their faces 

And give them all another name 

Right now I can’t read too good 

Don’t send me no more letters, no 

Not unless you mail them 

From Desolation Row. 
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Prejel sem tvoje pismo (in 

kljuka na pol je šla), 

napisala si mi:«Kako si?« 

Je šala to morda? 

Poznam ljudi, ki jih omenjaš, 

in niso bogve kaj, 

spremenil sem jim imena  

in prav tako značaj. 

A pisma berem bolj slabo 

in ni mi več do njih, 

razen če jih odpošlješ iz  

Ulice pozabljenih. 

 

Zanimiva pesem iz tega obdobja je tudi Positively 4th Street (Zagotovo četrta ulica), ki je 

izšla kot single 29. julija 1965. Gre za jezno slovo od stare folk skupnosti, slovo od bivših 

prijateljev, ki jih je spoznal na ulici 4th Street v New Yorku. Opiše jih kot neiskrene 

oportuniste, o njemu govorijo za hrbtom in so frustrirani zaradi svojih neuspehov. Pesem je 

napisana le nekaj dni po nastopu na Newport Folk festivalu (Sounes 2002, 225). Dylan nato 

začne s pripravami na turnejo – nastopiti želi z rock 'n' roll skupino. Njegov menedžer 

Grossman se z idejo strinja, vendar predlaga kompromis – Dylan naj bi polovico koncerta 

odigral sam - z akustično kitaro, drugo polovico pa z električno kitaro in spremljevalno rock 

'n' roll skupino. To je za Dylana bil velik pritisk. Kot svojo spremljevalno skupino izbere 

kanadsko skupino – The Hawks, kasneje poznano kot The Band (Sounes 2002, 226). 

6.2.1. Like A Rolling Stone  (Kakor potepuh) 

 

Like A Rolling Stone (Kakor potepuh) je verjetno Dylanova najbolj znana pesem, posneta je v 

New Yorku 16. junija 1965. Produciral jo je ameriški glasbeni producent Tom Wilson. Single 

je izšel 20. julija in je po dolžini skoraj dvakrat daljši od singlov takratnega časa, traja namreč 

5 minut in 59 sekund. To je bilo precej neugodno za radijske postaje, a se je kljub temu pesem 

vztrajno vzpenjala na glasbenih lestvicah in imela ogromen vpliv na sodobnike. Sama dolžina 

pesmi je pomembna prelomnica v popularni glasbi in je do takrat predstavljala nekaj 

nepredstavljivega. Glasbena revija Rolling Stone je leta 2010 pesem Like A Rolling Stone 

uvrstila na prvo mesto lestvice 500-tih največjih pesmi vseh časov. Dylan je pesem opisal 

takole: »To je izliv prezira, zaničevanja, ki se je zgodil kot dolg izbruh, ustvarjen kot 

Kerouacov rokopis, napisan na stroju, ki je bil po strukturi izbruh« (citirano v Sounes 2002, 

216).  
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V pesmi Like a Rolling Stone Dylan kritizira pretiran materializem in formalne institucije. 

Pesem govori o bogatem mladem dekletu, ki pa je ostala sama in nepripravljena na življenje. 

Takšno situacijo predstavi kot možnost osvoboditve in odrešenja (Lemieux 2006, 22-23). 

Mlado dekle, pripadnica višjega sloja, ki z viška opazuje ljudi nižje socialne hierarhije; bila je 

center pozornosti, izkoriščala je ljudi okoli sebe za svoje lastne užitke in zabavo. »Izgleda, da 

Dylan obsoja mlado dekle, domnevno tudi druge, njej podobne, saj so neusmiljeni do drugih, 

ki so nižje na socialni lestvici, ter so prav tako krivi, saj zapravljajo svoj čas« (Levin in Krein 

2006, 54).  

 

You’ve gone to the finest school all right, 

Miss Lonely 

But you know you only used to get juiced in 

it 

And nobody has ever taught you how to live 

on the street 

And now you find out you’re gonna have to 

get used to it 

You said you’d never compromise 

With the mystery tramp, but now you realize 

He’s not selling any alibis 

As you stare into the vacuum of his eyes 

And ask him do you want to make a deal? 

How does it feel 

How does it feel 

To be on your own 

With no direction home 

Like a complete unknown 

Like a rolling stone? 

V najboljše šole vpisala si se, Princeska, 

pa ni bilo napredka, zgolj nevšečnosti. 

Nihče te ni učil zakonov ulice, 

zdaj pa se kar čez noč nekako morala jim boš 

privaditi. 

Pogajanj, rekla si, ne bo 

s klatežem, a zdaj, kako pa to, 

se zdi ti, da menda bo šlo, 

ko se zazreš v njegovo votlo oko 

in vprašaš, če lahko se pogodi. 

Kako se ti zdi? 

Kako se ti zdi, 

ko nikogar ni, 

ko ni domov smeri, 

ko tavaš brez miru 

kakor potepuh? 

Dylanov opus 60-tih let je raznolik in obsežen. Njegove zgodnje pesmi so politične po naravi, 

kasneje pa bolj eksistencialne; vedno pa je bil komentator ameriške družbe in kulture. Pesmi 

kot so Blowin' in the Wind in The Times They Are A-Changin' so postale himne različnih 

družbenih gibanj in organizaciji. To so bile ključne pesmi, ki so oblikovale Dylanovo podobo 

kot glasu njegove generacije. Njegove pesmi o aktualnih resničnih dogodkih, kot sta The 
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Lonesome Death of Hattie Carroll in Only a Pawn in Their Game, so njegov status okrepile. 

Ker Dylan ni želel biti predstavnik nobenega družbenega gibanja, je spremenil svoj način 

pisanja besedil in tudi glasbeni slog. Tranzicijski pesmi Chimes of Freedom in It's Alright Ma 

(I'm Only Bleeding) so odprle vrata za novo obdobje Dylanovega ustvarjanja, ki je sledilo 

albumu Highway 61 Revisited. Za novo obdobje so značilne eksistencialne teme ter 

nadrealizem, in ne več specifične družbene nepravice – še vedno pa Dylan ostaja družbeno 

zaveden in spreten družbeni komentator. Dylan je na albumu Highway 61 Revisited oblikoval 

novo senzibilnost – »ukvarja se s političnimi in filozofskimi vprašanji, s katerimi se je 

spopadal v toku 60-tih let. Čeprav so te teme obravnavali tudi mnogi drugi avtorji, nihče ni bil 

zmožen svojih misli predstaviti na tako unikaten, spreten in temeljit način, kot Bob Dylan« 

(Lemieux 2006, 26-27). 

6.3. Koncertna turneja 1965 – 1966 

 

Šestdeseta leta so obdobje, v katerem se je zgodilo nekaj najpomembnejših Dylanovih turnej. 

V marcu 1965 Dylan izda album Bringing It All Back Home, ki je delno elektirčen album. Na 

prvi strani originalnega LP-ja Dylana spremlja rock 'n' roll skupina, druga stran pa je 

akustična. Izidu albuma kmalu sledi angleška turneja. Turneja se je začela v aprilu 1965 in se 

končala 7. maja s koncertom v londonskem Royal Albert Hallu. To je Dylanova zadnja solo 

akustična turneja. Na turneji ga je spremljala tudi Joan Baez, ki pa ni bila povabljena, da se 

mu pridruži na odru.   

Kmalu po angleški turneji 1965 sledi nastop na Newport Folk Festivalu (25. julij 1965), ki 

sem ga že omenila. To je bil  kultni koncert, saj Dylan v prvem delu nastopi z rock 'n' roll 

skupino in je deležen velikega zgražanja folk oboževalcev; drugi del nastopa pa je akustičen. 

Neodobravanje se je samo še stopnjevalo, sledila je ameriška turneje jeseni istega leta. To je 

Bobova prva turneja s skupino The Hawks (kasneje znana kot The Band), ki velja za eno 

najpomembnejših turnej njegove kariere in eno najpomembnejših turnej v zgodovini 

popularne glasbe. Začela se je v Austinu, Texasu, 24. Septembra 1965 – nato so nadaljevali 

po Ameriki in svetu vse do poletja naslednje leto. Spremljali so ga Levon Helm, Robbie 

Robertson, Rick Danko, Richard Manuel in Garth Hudson in kmalu je vsem postalo jasno, da 

bo večino koncertov spremljalo žvižganje in klici neodobravanja. Neodobravanje je različno 

vplivalo na glasbenike, odvisno od osebnosti. Robbie Robertson je bil prepričan, da igrajo 

dobro: »Včasih smo po koncertu poslušali posnetke, da bi slišali, zakaj je bilo toliko 

neodobravanja, in ... mislili smo si, Bog, saj ni tako slabo. Ni grozno. In nihče ni tako zvenel. 



Jereb, Patricija. 2018. »Bob Dylan in popularna kultura.« Magistrska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

42 
 

Nekaj je bilo na tem. To je bilo edino, kar nas je spodbujalo, da smo šli naprej« (Sounes 2002, 

231).  

Levon Helm pa je bil bolj čustveno oseba, ki pritiska ni mogel sprejeti; zato je konec 

novembra zapustil turnejo in odšel delat na naftne ploščadi v Mehiškem zalivu. Dylanu pa so 

mnogi svetovali, naj odpusti The Hawks in ponovno nastopa solo (Sounes 2002, 232). Dylana 

je neodobravanje prizadelo, obtožbe, da je 'judež', ker je akustično glasbo zamenjal za 

električno, so se ga močno dotaknile. Svoja občutja je komentiral v intervjuju za glasbeno 

revijo Rolling Stone: »Ožigosali so me z najbolj osovraženim imenom v zgodovini in to samo 

zato, ker igram na električno kitaro. Vsi ti zlobneži se zaradi mene lahko scvrejo v peklu« 

(Rolling Stone 2012). 

Dylan je bil vedno nepredvidljiv. Način, kako je menjal svoj opus, spreminjal pesmi, 

način izražanja – to je od nekdaj počel. To je njegova pravica in to ga razlikuje od 

drugih umetnikov. Nikoli ga ni zanimalo, ali je to drugim všeč ali ne. Delal je to, kar je 

želel (Sounes 2002, 299).  

Turneji leta 1965 je sledila svetovna turneja leta 1966 – trajala je od februarja do maja, 

rečemo lahko, da gre za kontinuiteto ameriške turneje iz leta poprej. Dylana je še vedno 

spremljala spremljavalna skupina The Hawks. Turneja je bila posneta in prikazana v 

dokumentarnem filmu režiserja D. A. Pennebakerja, Dont Look Back. Mnoge koncerte je 

snemala Columbia Records. Uradno sta izšla dva albuma iz omenjene turneje ter 36 CD box 

set vseh posnetih koncertov na turneji 1966.  

6.4. Bootleging Bob Dylan 

 

Istega leta, leta 1966, je nastal tudi eden najslavnejši bootlegov v Bobovi karjeri – »verjetno 

najbolj znan bootleg v celotni popularni glasbi« (Sounes 2002, 255), imenovan Royal Albert 

Hall, čeprav je posnet v Manchesteru v Free Trade Hall, 17. maja 1966. Tu publika vpije 

JUDAS (judež). Publika je razočarana, saj je Dylan izvajal pesmi akustičnih albumov na 

popolnoma drugačen način. Bob odigra začetne akorde pesmi Like a Rolling Stone in reče 

publiki: »Ne verjamem vam!« Postane jezen in odločno zavpije: »Lažnivec si!« (You’re a 

liar) Obrne se k bendu – The Hawks – in jih spodbuja, naj igrajo glasno (play fuckin’ laud) 

(Sounes 2002, 255-256).  
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V delu uporabljam angleški izdraz bootleg, ki je splošno sprejet izraz, nekateri kot slovensko 

sopomenko uporabljajo izraz piratski posnetek, ki pa ni adekvaten; zato sem se odločila, da 

ohranim angleški izraz, med bootlegom in piratskim posnetkom je namreč pomembna razlika. 

Poceni kopije na trgu dosegljivih CD-jev ali DVD-jev, ki so narejeni brez dovoljen 

produkcijskega podjetja, so piratske kopije, piratski produkti. Gre za cenejše kopije originalov 

na trgu dostopnih produktov. Danes so najbolj popularni piratski produkti glasba in filmi, ki 

jih brezplačno prenesemo z interneta, zato produkcijsko podjetje ne dobi nobenega dobička. 

»Bootleg CD pa ni piratski CD. Bootleg CD vsebuje nastope, ki komercialno niso dostopni, 

ker se se umetnik (glasbenik) ali pa produkcijsko podjetje odločili, da ne bodo dostopni 

javnosti. /.../ Najbolj pogosti bootleg posnetki so posnetki živih nastopov« (Klagge 2006, 41).   

Mislim, da je za razumevanje Dylana poslušanje in poznavanje Dylanovih bootlegov 

enako pomembno kot poslušanje uradno objavljenih albumov. Ta vzporedna 

Dylanova bootleg kariera je zelo pomembna. Mislim, da je nekdo, ki ni poslušal, 

raziskoval in spremljal Dylanove bootleg kariere, prikrajšan za pomemben del 

kolača, ki se imenuje Bob Dylan. Mislim, da je to zelo pomembno za celostno 

razumevanje Dylana (Srđan Gojković, pogovor, januar 2017). 

Dylanov bootleg album The Great White Wonder vsebuje zgolj dva živa nastopa; The Death 

of Emmett Till iz leta 1962 in Living the Blues s televizijskega nastopa leta 1969. Na njem 

najdemo štiri neuporabljene studijske posnetke iz let 1963 in 1965, ostali posnetki pa so z 

domačega snemanja iz 1961 in 1967 (Klagge 2006, 41).  

Edinstven aspekt Dylanove kariere je ta, da je glasbenik z največ bootleg posnetki v 

Ameriki. In to kljub temu, da Dylan ni eden najbolj prodajanih glasbenikov na 

legalnem trgu. Njegovi najbolj strastni oboževalci imajo takšen apetit, da zahtevajo 

neizkoriščene in neobjavljene studijske posnetke, vaje in vsak koncertni performans, 

ki ga je kadarkoli imel. /.../ Great White Wonder je prvi pomemben bootleg v 

Ameriki, recenziral ga je tudi Rolling Stone, igrali so ga tudi na radiu (Sounes 2002, 

292-293).  

Klagge kot najpomembnejši razlog, zakaj so eni najpogostejših bootlegov prav Dylanovi 

nastopi, navaja: »Za umetnike in občudovalce, ki cenijo razvoj in ekspresijo, so pomembne 

variacije nastopov. To je ključni razlog za tašno število bootlegov Dylanovih koncertov« 

(Klagge 2006, 43). Dylan je namreč znan po tem, da na nastopih vedno, to počne še danes, 
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spreminja aranžmaje pesmi, tudi besedila, zato so njegovi bootleg posnetki tako zanimivi. 

Eden od najboljših primerov Dylanovega razvoja so električne verzije pesmi na turneji 1965 

in 1966. Dylan ima, vse od leta 1988, ko se je začela njegova Never Ending Tour, nekaj sto 

koncertov letno, »kar kaže na to, kako pomembni so mu nastopi v živo« (Klagge 2006, 44). 

Klagge trdi, da bi bila velika škoda, če bi takšni nastopi, ki jim je priča le nekaj tisoč ljudi, 

odšli v pozabo – »bootleg distribucija nam dovoli, da jih (po)doživimo« (Klagge 2006, 44). 

Poleg koncertnih posnetkov imajo veliko vrednost tudi neobjavljene pesmi, takšni posnetki so 

pomembni z glasbenega in zgodovinskega vidika; saj nam posredujejo pomebna sporočila o 

človeku, umetniku in glasbi. To pomembnost je prepoznala tudi založba Columbia Records, 

ki je pred kratkim začela uradno objavljati do sedaj še ne objavljene posnetke (npr. The 

Basement Tapes, Biograph, Bootleg Series ...) (Klagge 2006, 45). 

 

Najpomembnejša vrednost bootlegov je ta, da nam priskrbijo nove pesmi, ki niso bile 

nikoli izdane – pesmi, ki so včasih prav tako dobre kot Dylanovo najboljše uradno 

izdano delo. Običajno so te pesmi iz obdobij, ko je bil Dylan prepoln glasbenih idej. Iz 

zgodnjih 60-tih let so to Dink's Song; Lond ago, Far Away; Long Time Gone; Farewall 

in You've Been Hiding Too Lond. Iz obdobja Basement Tapes-a 1967: Sing on the 

Cross; I'm Not There (1956); Silent Weekend in All You Have to Do is Dream. Iz 

kriščanskega obdobja: Ain't No Man Righteous, No Not One; Ain't Gonna Go to Hell 

for Anybody; Cover Down, Break Through; Thief on the Cross; City of Gold; Let's Keep 

It Between Us in Yonder Comes Sin (Klagge 2006, 45). 

 

Produkcija in prodaja bootlegov je nezakonita – tu se odpira vprašanje moralnosti takšnega 

dejanja. Umetnik naj bi imel pravico do nadzora svojega materiala – umetnik naj bi sam 

odločal, kaj želi izdati in deliti z javnostjo in česa ne. Gre za pomembno pravico privatnosti, 

predvsem za studijske in domače posnetke. Tu je še močan ekonomski argument – bootlegi 

seveda niso profitabilni, niti za glasbenika, niti za produkcijsko podjetje. Kljub temu pa – mar 

ne bi bila prevelika škoda izgubiti vse te dragocene posnetke in jih nikoli ne slišati? Diskusija 

o moralnosti takšnega dejana pa bi lahko bila tema nekega drugega dela ob drugi priložnosti 

(Klagge 2006, 46-52).  
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6.5. Dylanova javna podoba 

 

Laure Bouquerel se v študiji Bob Dylan, the Ordinary Star (2007) ukvarja z javno podobo 

Boba Dylana – na kakšen način so Dylana videli njegovi oboževalci in kaj je predstavljal 

svojemu občinstvu v okviru kontrakulture šestdesetih let. Da bi lažje razumeli, kako je Dylan 

postal družbeni simbol, ikona in predstavnik zgodovinsko specifične kontrakulture ter glas 

mlade frustrirane generacije, je neobhodno razumeti Dylanovo javno podobo na začetku 

njegove kariere. Študija Bob Dylan, the Ordinary Star se fokusira na že prej omenjeni D. A. 

Pennebakerjev dokumentarni film vérité Dont Look Back, ki prikazuje 23-letnega Dylana na 

turneji po Angliji leta 1965. Glavna nit študije je, kar je lepo prikazano tudi v omenjenem 

dokumentarnem filmu, paradoks Dylanove popularnosti in njegove zavrnitve tistega, kar so 

želeli in pričakovali njegovi oboževalci. To ni bil le oseben boj, ampak tudi kulturna 

kontradikcija, kakor trdi Bouquerel (Bouquerel 2007, 151).  

Prizori iz zaodrja, njegovi pogovori s publiko, oboževalci in novinarji razkrijejo paradoks – 

Dylan je soočen s kontradikcijami svoje javne podobe. Dylan v Dont Look Back sebe prikaže 

kot popolnoma neopredeljenega, nedoločljivega. Zavrača medijsko kategorizacijo in 

participacijo v logičnih popularnih zahtevah, tako izraža svojo očitno in brezsramno zavrnitev 

zvezdniškega sistema. Brez dvoma, Dylan je bil in ostaja zvezda. Kljub njegovemu odporu, je 

postal popularna ikona, njegova identiteta se ne more obravnavati ločeno od zvezdništva. V 

filmu ni prikazan kot zvezda, ampak si prizadeva biti individualec, kakršen je bil – mlad, 

včasih naiven in občutljiv umetnik na vzponu slave (Bouquerel 2007, 152). Dylanova slava je 

neposreden rezultat sistema zvezdništva 50-tih let in rock 'n' roll zvezdništva. Razumevanje 

pričakovanj in aspiracij takratne ameriške družbe, predvsem pa kontradikcije znotraj 

mainstream sistema vrednot, nam bodo pomagale razumeti javno podobo Dylana na začetku 

njegove kariere. Dober primer zvezdništva, ki se je razvil v 50-tih letih, je Elvis Presley. Elvis 

je predstavljal družbeni fenomen, ki je ponudil novo razumevanje izražanja identitete, prav 

tako kot umetnost Boba Dylana. Glasba in nastopi Elvisa Presleya so spodbudili pri val 

nasprotovanja vsiljenim moralnim kodeksom seksualnega obnašanja, avtoritete in osebne 

identitete, ki je oblikoval nov odnos do telesa. Glasba in podoba ter njihova masovna 

distribucija so imeli pomemben vpliv na odnos do spolnosti in telesa na splošno, to pa 

predstavlja tudi del rock 'n' roll kulture. Elvis je fenomen, kjer kombinacija glasbe in podobe 

postaja norma – rock 'n' roll je postal vizualna umetnost prav skozi nastope Elvisa Presleya. 

Na ta način je kultura rock 'n' rolla na glavo obrnila moralni kodeks, torej splošno sprejete 
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družbene vrednote, in ogrozila status quo ameriške družbe 50-tih let. Elvis je mnogim 

predstavljal utelešenje premostitve rasnih problemov v Ameriki. Presley je črnsko glasbo 

predstavil mainstream družbi v sprejemljivem (belem) paketu. Elvis je v danem kulturnem 

kontekstu postal seks ikona, podobno kot je pred njim to bila Marilyn Monroe, in je igral 

pomembno vlogo v procesu liberalizacije (Bouquerel 2007, 153-154).  

Rock 'n' roll je močno povezan z osvobajanjem seksualnih norm in z opuščanjem 

korporalnih zadržkov. To je v veliki meri povezano z dejstvom, da je ta glasbeni žanr 

zelo ritmičen, namenjen predvsem plesu. Kulturni vpliv rock 'n' rolla je  tako močan, 

da lahko trdimo, da služi kot forma kulturne komunikacije (Bouquerel 2007, 154).  

Dylanov kreativni impulz v raziskovanju zvezdništva in dinamika kontrakulture sta faktorja, 

ki sta direktno vplivala na mladega Dylana. Njegova zavrnitev vloge zvezdnika, kot jo je na 

primer igral njegov heroj Elvis Presley, Bouquerel vidi kot unikatno umetniško inovacijo, 

Dylana pa imenuje 'običajna zvezda'. Gre tudi za umetniško evolucijo kulturnega konteksta 

(Bouquerel 2007). 

Da je Dylan zgolj »običajna zvezda« dokazuje tudi posnetek tiskovne konference iz San 

Francisca na edukativni televiziji KQED leta 1965. Posnetek si je moč ogledati na You Tubu, 

javno ni objavljen. Transkripcijo tiskovne konference pa je objavila revija Rolling Stone (glej 

Gleason 1967). To je edina tiskovna konferenca, ki jo je televizija prenašala v celoti. Dylan se 

je bil pripravljen pogovarjati o vsem, kot je povedal pred začetkom konference – njegova 

edina zahteva je bila, da konferenco zaključijo do treh popoldan, saj so se takrat začele vaje za 

koncert. Vprašanja na tiskovni konferenci so bila različna – od najobičajnejših novinarskih 

vprašanj in najstniških vprašanj oboževalcev, do resnejših, bolj globljih vprašanj (Gleason 

1967). Takrat 24-letni Dylan deluje sramežljivo, pogosto se zdi, kot da ne ve, kako in kaj naj 

odgovori. Takšni pogovori mu nikoli niso šli od rok. Kadi cigareto za cigareto. Obenem pa je 

poln trikov. Sarkastičen in ironičen. Na vprašanje, ali sebe primarno vidi kot pevca ali 

pesnika, odgovori, da se »ima bolj za osebo pesmi in plesa« (Oh, I think of myself more as 

a song and dance man, y'know.) (Gleason 1967). Eden od novinarjev mu zastavi vprašanje, 

vezano na kritike, ki jih je bil deležen, ko je zapustil folk gibanje, in začel igrati 'folk-rock'. 

Novinar pravi, da se ga kritike niso dotaknile in da se zdi, kot da mu je za to vseeno. Dylan 

odgovori: »Jaz ne igram folk-rocka. O njej (glasbi op. a.)) razmišljam bolj kot o vizionarski 

glasbi – to je matematična glasba«. Dylana celo doleti vprašanje, ali se smatra za politika. On 

odgovori – »verjetno da«. Pravi celo, da ima svojo stranko, kjer ni predsednika, niti 
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podpredsednika – v njo se je zelo težko vključiti. Niti ne ve, kdo je vključen, člani se med 

seboj ne poznajo. Novinar ga vpraša, kako si razlaga svojo masovno popularnost. Dylan 

odgovori: »Resnično ne vem. To je resnica. Jaz vedno govorim resnico. Resnično ne vem.« 

Na vprašanje, zakaj sploh piše poezijo, če ne ve, o čem le ta govori, Dylan komentira: »Zato, 

ker nimam nič drugega za počet.« (Rolling Stone 1968). 

Znotraj kontrakulture 60-tih let so različna družbena gibanja kritizirala tradicionalne moralne 

in družbene kodekse, mlade generacije so oblikovale nove načine vedenja in medosebnih 

odnosov. Kulturno revolucijo je inspiriral rock 'n' roll, ki je pod vprašaj postavil globoko 

usidrane seksualne tabuje in družbene kodekse. Dylan se je v 60-tih znašel sredi številnih 

ideoloških in političnih bojev. Dylan je prikazan kot glasbenik, ki se upira vsemu, kar lahko 

omejuje njegovo ustvarjalnost in insistira na pomembnosti razvijanja umetniškega izraza kot 

integralnega dela osebnostne zadovoljitve (Bouquerel 2007). To je povezano z napačno 

predstavo o Dylanu, da je bil v folk obdobju radikalen protestni pevec in glas generacije 

(Sounes 2002, 308). To je bil izraz medijev, ki ga je Dylan že zdavnaj prerasel, če je sploh 

kdaj bil 'glas svoje generacije'. Dylan je bil precej drugačen od njegove popularne slike – sredi 

60-tih let je postal zrel, družinski človek konservativnih vrednot, človek, ki se le malo zanima 

za politiko in družbena gibanja. Bil je umetnik, glasbenik, predvsem človek, upravičen, da 

ustvarja, kar želi – rock 'n' roll, folk, country ali gospel ... Ideja, da se mora ravnati po podobi, 

ki so jo ustvarili mediji, ali pa se omejiti na en stil glasbe, ki bi bil všečen določeni skupini 

njegovih oboževalcev, se je zdela Dylanu smešna. (Sounes 2002, 308). 

Joan Baez je posnela protestno pesem o meni, ki so jo precej predvajali; hotela me je 

izzvati, da bi se vrnil, vzel stvari v svoje roke in vodil množice, bil odvetnik, poveljnik 

križarjev. Pesem me je nagovarjala z radia kot javno obvestilo. Novinarji niso 

popustili niti za ped. Tu pa tam sem moral dati intervju, da ne bi sesuli vrat. 

Vprašanja pa so se ponavadi začela nekako takole: 'Ali se lahko malce pogovorimo o 

stvareh, ki se dogajajo?' – 'Seveda, o čem pa?' Potem se je odprl rafal in odgovarjal 

sem, da nisem noben glasnik za nikogar, da sem samo glasbenik. Pogledali so me v 

oči, kot bi hoteli najti kakšne dokaze, da sem poln viskija in poživil. Ni mi bilo jasno, 

kaj mislijo. Potem se je pojavil članek z naslovom: GLASNIK ZANIKA, DA JE GLASNIK. 

Počutil sem se kot kos mesa, ki ga je nekdo vrgel psom (Dylan 2015, 108).  

Bob Dylan ni želel biti vodja nikakršnega gibanja, kljub temu pa so njegovi najbolj strastni 

oboževalci želeli, da je Dylan njihov vodja. Dobro je znan obsesivni Dylanov oboževalec, 
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takrat 25-letni A. J. Weberman, ki je bil tako razočaran, da je Dylan izgubil zanimanje za 

radikalizem, da je ustanovil protestno organizacijo The Dylan Liberation Front ter začel pred 

Dylanovo hišo na MacDougal Streetu voditi proteste. Januarja 1971 so demonstranti vpili 

'Free Bob Dylan' in 'Free Bob Dylan from himself!'. Člani D.L.F. so bili razočarani zaradi 

Dylanove apatičnosti do političnih problemov, pa tudi uživali v ustvarjanju lastnega 

spektakla. V reviji Rolling Stone so zapisali, da so demonstranti plezali na okenske police 

Dylanove hiše in vpili: 'Notri imajo pohištvo', kot da bi to bilo nekaj sila nenavadnega. Zaradi 

hrupa in direndaja je Dylan odšel iz hiše na drugo stran ulice, nekaj časa ga nihče ni niti 

opazil. Kasneje ga je videl Weberman in rekel: 'Bob, prišli smo se pogovoriti s teboj'. Bob mu 

je odgovoril: 'Tudi jaz hočem govoriti s tabo. Zakaj si pripeljal te ljudi sem, da motijo moje 

otroke, a?' Bob je Webermana poznal, ta ga je nadlegoval že od poletja leta 1970 – prihajal je 

v njegovo hišo, mu kradel smeti, tokrat je pripeljal demonstrante. Alan Jules Weberman je 

postal obseden z Dylanovo glasbo v začetku 60-tih let, ko je bil študent (Sounes 2002, 309). 

Obiski oboževalcev so kasneje postali resen problem za Boba in njegovo družino. Nekega dne 

je Bob našel družino hipijev plavati v njegovem bazenu, neki oboževalci so v hiši brali 

poezijo ali pa bili v Bobovi postelji. Zaradi vsiljivcev, ki so redno prihajali, so Bob in njegova 

družina zapustili vilo Hi Lo Ha v Woodstocku. V maju 1969 so se preselili v dvanajst-sobno 

vilo na drugi strani mesta – na cesti Ohayo Mountain (Sounes 2002, 288-289).  

Protestniki so našli mojo hišo in paradirali gor in dol pred njo, peli in kričali, 

zahtevali, naj pridem ven in jih vodim ... nekam – naj neham zanemarjati svoje 

dolžnosti kot Zavest generacije. Enkrat so zaprli ulico in pred mojo hišo se je z 

dovoljenjem mesta zbrala množica hujskačev, ki so rjoveli in divjali. Sosedje so me 

verjetno sovražili – verjetno so mislili, da sem nekakšen ubežnik z karnevala, 

nekakšen razstavni eksponat v Palači čudes. Ko so me videli, so zijali vame, kot pač 

zijaš v kakega spačka ali veliko divjo podgano. Pretvarjal sem se, da mi je vseeno 

(Dylan 2015, 107).  

Kljub veliki slavi in pozornosti oboževalcev, je Dylan poskušal živeti kar se da mirno, 

normalno družinsko življenje. Napačno bi bilo trditi, da se je Dylan upiral slavi, čeprav je 

včasih tako izgledalo – lahko bi preprosto nehal snemati in nastopati, če bi želel biti 

popolnoma umaknjen od javnosti. Bob je redko dajal intervjuje in nastopal na TV oddajah. 

Pomembno je razumeti Dylanov odnos do novinarjev in medijev na splošno. Dylan je na 

intervjujih pogosto zelo zaprt, tudi ironičen, ter le redko govori o svojem privatnem življenju, 
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za novinarje je postalo skoraj nemogoče izvedeti karkoli o njegovem privatnem življenju. 

Dylan je bil predvsem v 60-tih letih deležen ogromne pozornosti svojih oboževalcev, kar je 

bil za njega velik pritisk. Kjerkoli se je pojavil, so ga obkolili oboževalci, strmeli v njega in se 

z njim želeli pogovarjati. Zdi se, da mu je vedno bilo najpomembnejše, da lahko ustvarja 

glasbo tako, kot želi on sam. Nikoli se ne prilagajal trendom ali pa željam in pričakovanjem 

oboževalcev ali kritikov (Sounes 2002, 317-318). 

Na posest so vdirali vsevrstni norci, in to ob vsaki uri. No ja, sprva so to bili samo 

nomadski brezdomci, ki so hoteli priti noter – ni bilo videti preveč nevarno, ampak 

potem so začeli prihajati radikalci in iskati Princa protesta. To so bili premaknjeni 

tipi, rilčaste punce, strašila, potepuhi, ki so želeli zabave in žretja. Prijatelj Peter 

LaFarge, folk pevec, mi je dal kolta s po enim nabojem, v bližini pa sem imel tudi 

vinčesterko, čeprav me je bilo groza pomisliti, kaj bi lahko storil s tem orožjem. 

Strokovnjaki, pa tudi šef policije (Woodstock je premogel kake tri policaje) – vsi so mi 

povedali, da bi zaprli mene, če bi bil morda kdo po nesreči ali opozorilno ustreljen. 

Ne samo to, kreteni so se lahko sprehajali po moji strehi, pa bi mene odvlekli na 

sodišče, če bi kateri izmed njih padel dol. Bilo je res neprijetno. Te ljudi sem hotel 

sežgati. Ti razbijači, prikazni, prestopniki, demagogi so ogrožali moje družinsko 

življenje in dejstvo, da jih nisem smel odfu… ali pa jih prijaviti, mi je dol viselo. Vsak 

dan in vsaka noč sta bila polna težav. Vse je bilo narobe. Svet je bil absurden. Stisnili 

so me v kot. Celo osebe, ki so mi bile drage in blizu, me niso mogle potolažiti (Dylan 

2015, 106).  

6.6. Nesreča z motorjem  

 

V januarju 1966 je Dylan podpisal novo pomembno pogodbo z Grossmanom. Ustanovila sta 

novo založniško hišo - Dwarf Music. Bob je kasneje trdil, da ni razumel, da sta z 

Grossmanom postala partnerja v podjetju, mislil je, da je Dwarf Music zgolj njegovo podjetje. 

V bistvu pa je Grossman postal polovični lastnik pesmi, ki jih je Bob napisal v naslednjih 

desetih letih. To je bilo jasno v pogodbi, ki jo je Bob podpisal. Čeprav pogodbe Dylan ni 

prebral, kot je rekel: »Podpisal sem pogodbo, saj sem verjel Grossmanovim besedam, da je 

tako v redu. Grosman mi je rekel, da mu lahko zaupam in zaupal sem mu – prebral je 

dokumente, mi jih objasnil, obrazložil in rekel, da jih lahko podpišem«. Bob je začel brati 

pogodbe, ko je končal sodelovanje z Grossmanom, kar je bilo seveda malo prepozno (Sounes 
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2002, 238-239). Bob je bil neizkušen, ni se želel ukvarjati z birokracijo; mislil je, da lahko 

zaupa Grossmanu – kasneje se takšnih nevarnosti dosti bolj zaveda in je bolj pazljiv (Sounes 

2002, 252).  

Snemanje albuma Blonde on Blonde poteka v Nashvillu med oktobrom 1965 in marcem 1966, 

izšel pa je maja 1966. Za album so značilne zelo dolge pesmi, takratno povprečje je bilo 2.20 

min, kar je optimalno za radio. Glasbeniki so bili začudeni zaradi dolžine Bobovih pesmi.  

Pesem Sad Eyed Lady of the Lowlands’ je dolga več kot 11 minut – to je bila najdaljša 

posneta popularna pesem (dolga je 11.23 minut in je petkrat daljša od takratnega povprečja) 

(Sounes 2002, 242-243). Besedila na albumu so ena najboljših, ki jih je napisal Bob, glasba se 

odlično prilega besedam. Album doseže deveto mesto na ameriških lestvicah, njegov uspeh je 

pripomogel tudi k dvigu Nashvillske glasbene scene – glasbeniki, s katerimi je sodeloval, so 

postali zvezde. Prav tako je album pripomogel h komercializaciji mesta Nashvill; New York, 

Los Angeles in Nashvill so bili namreč konkurenti za glasbeno prestolnico Amerike. Dylan  je 

Nashvill legitimiziral za snemanje tudi ne-country glasbe, kar je pomembno vplivalo na 

glasbeni razvoj mesta (Sounes 20002, 246-247).  

Svetovna turneja 1966 se je končala z nesrečo. 29. julija 1966 se je Bob Dylan ponesrečil na 

motorju. Kaj točno je je zgodilo tega jutra, ni popolnoma znano in ostaja skrivnost. Verjetno 

pa je, da nesreča ni bila tako resna, kot so takrat poročali. Nekateri novinarji so namreč trdili, 

da je Bob v nezavesti, da je zlomil vrat in da je skoraj umrl. Dylanov življenjski slog pred 

nesrečo je bil obremenjujoč – naporne in dolge turneje, eksperimentiranje z drogami, napadi 

oboževalcev in novinarjev. Dylanovo življenje se je po nesreči močno upočasnilo. Rečemo 

lahko, da je nesreča z motorjem bila sreča v nesreči. Tudi Dylan je sam priznal, da bi verjetno 

kmalu umrl, če bi nadaljeval življenje, kot ga je živel pred nesrečo (Sounes 2002, 259-262). 

Nesrečo je v avtobiografiji Zapiski, komentiral tako:  

Imel sem nesrečo z motorjem in poškodoval sem se, a ni bilo tako hudo. Resnica je 

bila, da sem hotel iz te podganje dirke. Očetovstvo je spremenilo moje življenje in me 

ločilo od vseh in vsega, kar se je dogajalo. Razen družine me drugo ni kaj prida 

zanimalo, vse sem videl skozi drugačna očala. Celo grozne dnevne novice, umori 

Kennedyjev, Kinga, Malcolma X … Nisem jih videl kot vodje, ki so jih ustrelili, ampak 

kot očete, katerih družine so prizadeli. V Ameriki sem bil rojen in tudi odraščal sem v 

Ameriki, deželi svobode in neodvisnosti, in vedno sem cenil ideje enakosti in 

svobode. Odločil sem se, da hočem tako vzgojiti tudi svoje otroke (Dylan 2015, 104).  
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Po Bobovih besedah naj bi imel nekaj zlomljenih vretenc in bolečine v hrbtu – a nesreča še 

vedno ostaja neznanka. Mnogi mediji so pisali, da je bila nesreča samo izgovor za Dylanovo 

zdravljenje odvisnosti od drog. Njegov zdravnik, pri katerem je Bob živel šest mesecev po 

nesreči, Dr. Ed Thaler, to zanika. Zdravnikova žena je komentirala, da je Bob njihovo hišo 

izbral kot zavetje, zatošišče pred novinarji in oboževalci – tu je namreč imel nekaj privatnosti 

(Sounes 2002, 262). »Hiša je bila mirna, tu se je počutil udobno. Lahko je bil sam. Ne vem, 

kaj je počel, ali je pisal, razmišljal, bil je distanciran od svojega običajnega vsakodnevnega 

življenja – mislim, da mu je to prineslo malo duševnega miru« (Sounes 2002, 263). Po 

okrevanju se je Bob ustalil in živel relativno mirno družinsko življenje v vili Hi Lo Ha v 

Woodstocku.  

Člani Dylanove spremljevalne skupine The Hawks so po Dylanovem umiku iz javnega 

življenja najeli hišo Big Pink blizu Bobovega doma v Woodstocku. Po okrevanju od nesreče, 

med zimo in jesenjo 1967, je Bob skomponiral več kot 30 pesmi in jih tudi posnel s skupino – 

večino so posneli v kleti Big Pinka. To obdobje je veselo in sproščeno za Boba, obdobje 

prijateljstva in glasbenega sodelovanja v Big Pinku je bil užitek za vse. Sproščeno 

podeželjsko vzdušje je vplivalo na glasbo, ki so jo ustvarjali, ki je zelo drugačna od tiste iz 

leta 1965 ali 1966 in drugačna od »nočnega mestnega zvoka studijskega albuma Blonde on 

Blonde«. Bob je Robbieju Robertonu predstavil tradicionalno folk glasbo, Robertson pa je 

razširil Dylanovo rock ’n’ roll znanje. Bob je pisal tekste, glasba pa je nastajala skozi 

improvizacijo (Sounes 2002, 265-266). Te pesmi so kasneje postala znane kot The Basement 

Tapes, četudi niso bile vse posnete v kleti Big Pinka, nekatere v Hi Lo Ha (v tako znani Rdeči 

sobi), nekatere pa v Ohayo Mountain, domu Clarence Schmidta (Sounes 2002, 267). 

Posnete pesmi je Dwarf Music pošiljal glasbenikom kot demo posnetke – tako so nekatere od 

pesmi, ki so bile ustvarjene v Woodstocku, prišle v javnost, nekatere celo do radia (npr.: 

Manfred Mann: Quinn the Eskimo; The Byrds: You Ain’t Goin’ Nowhere, Peter Paul and 

Mary: Too Much of Nothing). »Pop verzije ‘kletnih’ pesmi so ohranile Bobovo ime živo v 

javnosti, tudi v obdobju njegove odmaknjenosti in izolacije. Dejstvo, da je Dylan še naprej 

ustvarjal, v javnosti pa se ni prikazoval, je bil dodatek k njegovi mističnosti. Veliko ljudi je 

Boba v tem času že smatralo za genija. Sedaj je postal še bolj fascinanten fenomen, 

samotarski genij« (Sounes 2002, 268). Javnost je na Dylanovo delo spomnil tudi film Dont 

look back, režiserja D.A. Pennebakera, ki je izšel v maju 1967 (Sounes 2002, 268). 
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Dylan podpiše novo petletno pogodbo s Columbio Records. Po pogodbi iz leta 1961 je Dylan 

dobil le 4% tantiem od albumov. Po novi pogodbi pa je Columbia Bobu garantirala 200,000 

dolarjev – 20% tantiem od novih albumov in 5 % za stari katalog. Neobičajno veliko nadzora 

so prepustili Dylanu – založbi recimo ni bilo dovoljeno preurejati njegovih posnetkov. 

Založbi Columbia Records se je splačalo, da je bila do Dylana radodarna, saj jim je prinesel 

velik ugled. Mnogi glasbeniki so želeli snemati za njih preprosto zato, ker je za njih snemal 

tudi Bob Dylan, kar je bilo za založbo seveda zelo profitabilno. Bob se je strinjal, da bo 

objavil 4 nove LP-je v naslednjih petih letih, prvi v roku 6 mesecev (Sounes 2002, 269). 

V obdobju po nesreči je Bob Dylan postal družinski človek, živel je skoraj brez drog, vzgaja 

otroke, ustvarja glasbo s prijatelji, bere biblijo in pesmi Hanka Williamsa. Vse to je vplivalo 

na njegov naslednji studijski album John Wesley Harding (prvi album po nesreči in prvi za 

Columbio po premoru). Album je bil posnet jeseni 1967, posnet je v Nashvillu, vsa besedila je 

končal že pred prihodom v studio – zanimivo je, da niti ena pesem na albumu nima refrena. 

Osnova albuma je biblijska – izobčenci iz družbe, ukvarja se z odnosom resnica-laž, 

življenjem in smrtjo. Te teme in arhaičen jezik dajo albumu biblijsko noto. Album je 

drugačen od takratne glasbe, rečemo lahko, da zveni nesodobno in nemoderno. Spomnim naj, 

da so istega leta The Beatles izdali album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The 

Rolling Stones pa Satanic Majesties Request, oba omenjena albuma predstavljata začetek 

psihodeličnega rock 'n' rolla (Sounes 2002, 271). Bob pa je v tem obdobju inspiracijo iskal v 

bibliji, gre za začetek njegovega potovanja iskanja vere v Boga. Na album je gotovo vplivalo 

tudi dejstvo, da je Bob 11. julija 1967 drugič postal oče (Sounes 2002, 272). 

Prvi Bobov nastop po nesreči je koncert, ki je bil posvečen Woodyju Guthrieju, v Carnegie 

Hallu 20. januarja 1968, še vedno pa ne želi oditi na turnejo. V letu 1969 posname uspešen 

album Nashvill Skyline, ki v Ameriki doseže tretje mesto na glasbenih lestvicah, v Veliki 

Britaniji pa prvo mesto (Sounes 2002, 284).  

Woodstock je bilo varno zavetje za družino kar nekaj let, živeli so relativno mirno družinsko 

življenje, Bob je veliko ustvarjal. To je bilo eno najstabilnejših, najsrečnejših in najmirnejših 

obdobij Boba, Sare in njune družine – kljub temu pa sta se zakonca odločila, da je čas, da 

družina zapusti Wodstock. Uspešno sta se borila proti pritiskom Bobove slave, bila sta srečna 

kot par. Nori dogodki iz konca šestdesetih let pa so spremenili mesto in negativno vplivali na 

njuno življenje, v Woodstocku se nista več počutila varno in udobno. Tudi ameriška družba je 

bila na težkih prelomnicah – Richard Nixon je bil predsednik države, mladi Američani so še 
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vedno umirali v Vietnamu, teror hladne vojne je bil zastrašujoč. Umrl je Brian Jones, princ 

pop kulture, ki ga je hedonizem stal življenja. V Kaliforniji je aretiran Charles Manson, ki je 

trdil, da je navodila za uboj igralke Sharon Tate odkril v besedilih skupine The Beatles. Tako 

se je desetletje miru in ljubezni razočarano približevalo koncu. Jeseni leta 1969 je Bob kupil 

hišo v New York Cityju, v Greenwich Villageu. Rodil se je peti član družine Dylan – Jakob 

Luke Dylan (9.12.1969) – začelo se je novo obdobje v Dylanovem življenju (Sounes 2002, 

300). 

Hiša v Greenwich Village ni bila primerna za slavnega Dylana, ki si je želel zasebnost. Kmalu 

je nakup hiše obžaloval. Selitev iz Woodstocka je pomenila simbolični in dobesedni konec 

sodelovanja z Albertom Grossmanom. Dylan in Grossman sta podpisala 'July 1970 

Agreement' – desetletna pogodba, podpisana leta 1966, je bila modificirana – iztekla se je tri 

leta prej, in sicer leta 1973 (Sounes 2002, 301). Po Grossmanu Bob ni imel več menedžerja, 

imel je le skupino svetovalcev – ampak je bil sam sebi glavni menedžer. Po selitvi v New 

York je Bob snemal v studiu Columbie. Pripravljal je pesmi za naslednja dva albuma Self 

Portrait in New Morning (Sounes 2002, 302-303).  

7. OD SEDEMDESETIH LET DO DANES  

7.1. Sedemdeseta leta 

 

Dylanov deseti studijski album Self Portrait je izšel junija 1970. Javnost je bila preprosto 

šokirana, kritiki osupli, saj na albumu najdemo kar nekaj priredb. Sounes za takšno odločitev 

navaja razlog, da Grossman ni postal polovični lastnik Dylanovih avtorskih pesmi, kot je to 

predlagala pogodba (2002, 285-286). Na albumu najdemo priredbe Paula Simona The Boxer, 

inštrumentalno pesem All the Tired Horses, priredbo Paula Claytona Gotta Travel On in še 

nekaj drugih priredb. Avtorska besedila pa so izrazi zadovoljnega družinskega človeka, npr. If 

Not For You – ljubezenska pesem za Saro. Kritiki so bili zgroženi, niso mogli verjeti da je 

Dylan, veliki tekstopisec, objavil dvojni album s pretežno priredbami in inštrumentalnimi 

pesmimi. Greil Marcus je recenziral album v reviji Rolling Stone – kritiko začne s poznanim 

vprašanjem – Kaj je to sranje? (What is this shit?) Prvič se je zgodilo, da je Dylanov album 

tarča posmehovanja medijev. Bilo je očitno, da je bil Bob zaradi negativnih kritik razočaran 

(Sounes 2002, 306). Čeprav Bob ni pokazal svojih občutij, je svojo zaskrbljenost izrazil z 

radikalnim dejanjem – odšel je nazaj v studio in upal, da bo popravil svoj ugled. Posnel je 

album New Morning, ki ga je produciral Al Kooper. Album je izšel jeseni leta 1970. Ralph J. 
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Gleason v reviji  Rolling Stone napiše zahvalo za album, pod naslovom: »Dylan je ponovno 

nazaj!« (We've got Dylan Back again!). Napisal je: »Prelep je« (God, it si beaufiful). Za 

nekatere oboževalce pa je bil album dokaz, da se je Dylan prodal in postal komercialen 

glasbenik. Istega leta izide tudi Dylanov eksperimentalni roman Tarantula ter The Basement 

Tapes, pesmi, ki jih je Dylan ustvarjal in posnel skupaj z The Band v Woodstocku leta 1967. 

Dylan v tem obdobju napiše glasbo za film Pat Garrett and Billy the Kid in v njem odigra tudi 

manjšo vlogo. Leta 1973 je nastopil na dobrodelnem koncertu za Bangladeš, ki ga je 

organiziral George Harrison. 

Leta 1974 sledi pomembna Dylanova turneja (Tour '74), ponovno s skupino The Band. Imeli 

so 40 koncertov po največjih teatrih in športnih stadionih po državi. Dvomesečna turneja v 

začetku leta 1974 je prva prava Dylanova turneja po osmih letih – Dylan namreč ni bil na 

turneji vse od svetovne turneje leta 1966 oziroma od nesreče z motorjem, ki se je zgodila 

neposredno po turneji. Med turnejo je posnet dvojni živi album Before The Flood, ki je izšel 

istega leta pri založbi Asylum. Turneja je znana po tem, da so prvič v zgodovini šov biznisa 

glasbeniki v večini odločali o glasbenem delu koncerta, uprizoritvi, dolžini turneje – prav tako 

so glasbeniki prejeli večino dobička, kar je inovacija. Turneja je bila razprodana. Album 

Planet Waves (1974) postane prvi Dylanov album, ki je zasedel 1. mesto na glasbenih 

lestvicah, velja za prvi pravi Dylanov album v treh letih in pol. Turneja leta 1974 je Boba 

predstavila kot rock zvezdo (Sounes 2002, 322). Glasba je bila hitra, silovita, burna – zelo 

drugačna od glasbe, ki jo je Bob ustvarjal z The Band v Woodstocku. Zvok je bližji tistemu s 

turneje 1965-66. Dylanov status je ponovno rastel, deležen je bil pozitivnih kritik, le to pa 

doseže vrhunec naslednje leto ob izidu albuma Blood On The Tracks (Sounes 2002, 232). 

7.1.1. Razhod s Saro Lownds in album Blood On The Tracks 

 

Sara Lownds in Bob Dylan sta se poročila leta 1965 – Sara je bila Bobova prva žena, mama 

njegovih otrok in ena najpomembnejših žensk v Bobovem življenju ter inspiracija za nekatere 

njegove najboljše pesmi. Sara je potomka židovskih priseljencev, mlada je izgubila starše. 

Kasneje se je pogosto zdelo, da želi pozabiti svojo preteklost, še danes je velik del njenega 

življenja neznanka. Ko je spoznala Boba je bila poročena z modnim fotografom, s katerim je 

imela hčerko po imenu Maria (roj. 1961). Marijin oče svoje hčere po sporu na sodišču, ko je 

želel popolno skrbništvo, nikoli več ni videl, umrl je leta 1995 in Marijin oče je postal Bob 

Dylan (Sounes 2002, 199-200). Bobovo življenje s Saro je bilo srečno, harmonično in stabilo, 

verjetno je najsrečnejši del Bobovega življenja prav obdobje med 1966 in 1974 – obdobje, ko 
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je vzgajal otroke, ko ni nastopal, ustvarjal pa je glasbo, ko in kakor je želel. Bob je bil na 

turneji leta 1974 obkrožen z ženskami, istega leta so objavljene govorice, da se Dylan in Sara 

ločujeta. Večino poletja tega leta je preživel na podeželju v Minnesoti, brez svoje žene. V 

času prvega poletja na podeželju je napisal pesmi za album Blood on the Tracks (Sounes 

2002, 329-330). 

Splošni vtis je bil, da pesmi obravnavajo neuspeli odnos, morda Bobov neuspeli zakon s Saro 

– dejansko pa pesmi obravnavajo in odražajo različne vidike ljubezni. Bob je kasneje 

komentiral, da ne more popolnoma razumeti, kako lahko ljudje uživajo v takši bolečini, kot je 

opisana na albumu. Dylan je kasnjeje zanikal, da gre za avtobiografski album. Blood on the 

Tracks pa še danes velja za enega od najboljših, če ne celo za kar najboljši Dylanov album. 

(Sounes 2002, 333-334).  

7.1.2. Eksistencializem in filozofija absurda 

 

Ob poslušanju Dylanove glasbe in besedil ga mnogi doživijo kot mračnega glasbenika, 

njegova besedila smatrajo za »cinična in pesmistična« - Dylan raziskuje: 

Siva območja – mračno čustveno pokrajino in duševna stanja, ki so le odtenek stran 

od absolutnega črnega obupa. V njegovih najtemnejših trenutkih nam Dylan pokaže 

možnost upanja v pokvarjenenem svetu in celo pretehtava, kako je možno živeti brez 

upanja, če je to potrebno. Tako ustvarja koristen prispevek k literaturi 

eksistencializma, ki jo zastopajo filozofi kot so Søren Kierkegaard (1816-1855) in 

Albert Camus (1913-1960) (Furtak 2006, 16). 

Eksistencialna filozofija se ukvarja z vprašanji smisla življenja – trpljenje, huda bolečina in 

razočaranje so izkustva, ki nam razkrivajo nekatere resnice človeškega življenja (Furtak 2006, 

16). Dylan je v intervjuju z Mary Travers po izidu albuma Blood On the Tracks komentiral, 

da je težko razumeti, kako so pesmi, tako polne bolečine, ljudem všeč (Sounes 2001, 285). A 

je o tem govoril že Aristotel v Poetics (1449). »Ne zaradi tega, ker bi uživali v bolečini, 

ampak ker cenimo umetnost, ki nam pomaga razumeti življenje, kakršno je – pove nam, kakor 

pač je. Portretira stvari, ki se dogajajo podobnim ljudem, kot smo mi« (Furtak 2006, 17). Kot 

je rekel Camus (Myth of Sisyphus, 1991) – »želimo, da naše življenje ima smisel in da se ne 

zdi, da je nepomembno in zaman« (Furtak 2006, 17).  
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Blood On The Tracks je prvi Dylanov album, kjer dominira občutje absurdnosti – kot npr. v 

pesmi Tangled Up in Blue (V žalost zapleten): 

 

She was married when we first met 

Soon to be divorced 

I helped her out of a jam, I guess 

But I used a little too much force 

We drove that car as far as we could 

Abandoned it out West 

Split up on a dark sad night 

Both agreeing it was best.                                                                                                                              

She turned around to look at me 

As I was walkin’ away 

I heard her say over my shoulder 

“We’ll meet again someday on the 

avenue” 

Tangled up in blue. 

 

Ko srečal sem jo, je bila poročena, 

skoraj ločena, 

pomagal sem ji iz stiske, a pomoč 

preveč vsiljiva je bila. 

Peljala sva se na Zahod, 

avto pustila tam, 

in v mraku složno vsaksebi šla, 

no, pa spet ostal sem sam. 

Obrnila se je in rekla mi, 

ko odhajal sem proč: 

»Gotovo se bova nekoč nekje 

na takole temno noč srečala!« 

V žalost združena. 

 

Z lahkoto lahko trdimo, da stoji za besedili iz sredine 70-tih let glas nekoga, ki je 

ljubil in si delal skrbi, in to do takšne mere, da je popolnoma obupan, ko doživi 

izgubo. Strastna vezanost, ki je nekoč svet držala skupaj, kot smiselno celoto, ga 

sedaj uničuje. 'With a pain that stops and starts / Like a corkscrew to my heart', kot 

poje v pesmi You're a Big Girl Now (Furtak 2006, 18). 

 

Le nekaj mesecev po tem, ko je Bob končal Blood on the Tracks, je začel delati na novem 

albumu, ki ga je poimenoval Desire. Zvok albuma je definirala violinistka Scarlet Rivera, 

čeprav prej ni imela izkušenj s studijskem snemanjem. V New York je na snemanje prišla tudi 

Sara Dylan. Bob ji je v studiu zaigral pesem Sara, ona pa je pesem poslušala z druge strane 

stekla. Pesem se začne z obujanjem spominov skupnih počitnic na plaži, ko so bili otroci še 
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majhni. Prosi jo odpuščanja za pregrehe; pesem pa se konča z verzom: ‘Don’t ever leave me, 

don’t ever go’. In Sara ga nekaj časa še ni zapustila, ni odšla. Sara je postala zadnja pesem na 

albumu Desire (Sounes 2002, 339-340).  

Sledi turneja imenovana The Rolling Thunder Revue 1975, gre za zelo zanimivo, intimno 

turnejo. Bobu so se pridružili mnogi glasbeniki – Joan Baez, Allen Ginsberg in filmska 

zvezda Ronee Blakley. Ta turneja je najbolj energična od vseh Dylanovih turnej – energija je 

bila fenomenalna, koncerti zelo dolgi, tudi do štiri ure. V toku turneje Dylan snema film 

Renaldo and Clara. Sara Dylan igra Claro, Bob pa Renalda (Sounes 2002, 350-351).  

Leta 1976 izide album Desire, kjer najdemo tudi protestno pesem o boksarju Rubinu Carterju 

– Hurricane ter živi album Hard Rain – iz turneje leto poprej. Album Street Legal, ki danes 

poleg Blood On The Tracks, Desire, velja za enega od boljših Dylanovih albumov ter »nakaže 

zametke Dylanovega opusa po letu 1997, zlasti s plošč Love And Theft in Modern Times 

(2001 in 2006)« (Kranjc 2016, 163). 

7.1.3. Kriščanska trilogija 

 

»Dylanova 'prekrstitev' v krščansko vero zmede kritike in druge privržence njegove glasbe« 

(Krajnc 2016, 163). V tem obdobju je izdal tri albume s sodobno gospel glasbo; Slow Train 

Coming (1979), Saved (1980) in Shot Of Love (1981) (Sounes 324-325 in Krajnc 2016, 163). 

»Nabožne trilogije« pa niti kritiki, niti oboževalci, niti glasbeni kolegi niso dobro sprejeli. 

John Lennon naj bi kot odgovor na Dylanovo pesem Gotta Serve Somebody napisal Serve 

Yourself. Album Slow Train Coming je produciral Mark Knopfler, za pesem Gotta Serve 

Somebody Dylan prejme prvega grammyja (Krajnc 2016, 163).  

 

Leta 1979 sprva na Japonskem, nato še drugod, izide dvojna koncertna plošča At 

Budokan z japonskih koncertov, ki jih je Dylan odigral v sklopu turneje ob promociji 

albuma Street-Legal. Na teh koncertih prvič korenito spremeni glasbeno podobo 

svojih pesmi, kar po letu 1988 postane stalna praksa (Krajnc 2016, 163). 

7.2. Od osemdesetih let do danes 

 

Leta 1983 izide album Infidels, ki vse do leta 1989 velja za enega najboljših Dylanovih 

albumov osemdesetih. Osemdeseta so tudi obdobje začetka izdajanja 'box-setov' in različnih 
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antologijskih zbirk. 1985 Columbia izda zbriko petih plošč Biograph. Kritiki nad Dylanovim 

delom v osemdesetih na splošno niso navdušeni, predvsem zaradi produkcije (Krajnc 2016, 

164). Leta 1986 »izide plošča Knocked Out Loaded, ki pri kritikih utrdi prepričanje, da Bob 

Dylan v osemdesetih pravzaprav nima več česa povedati. Poslušalci mislijo podobno« (Krajnc 

2016, 164). To je obdobje sodelovanja s Tomom Pettyjem in »Samom Shepardom, s katerim 

ustvarita enajstminutno epopejo Brownsville Girl, ki sodi med mojstrovine Dylanovega opusa 

osemdesetih« (Krajnc 2016, 164). Dve leti kasneje izide plošča Down In The Groove, »po 

kateri kritiki Dylana dobesedno odpišejo. Album sicer prinaša večinoma priredbe, nekaj 

avtorskih pesmi pa sopodpiše Robert Hunter, sicer tekstopisec v zasedbi Greatful Dead. Na 

plošči je med drugim pesem Death Is Not The End, ki jo pozneje priredi Nick Cave« (Krajnc 

2016, 164). Leta 1988 se začne tudi 'neskončna' turneja (The Never Ending Tour). 

»Sodelovanje s producentom Danielom Lanoisom rodi album Oh Mercy, ki doživi velik 

kritiški uspeh in na splošno obvelja za Dylanov najboljši album po letu 1975« (Krajnc 2016, 

165).  

V začetku devetdesetih začne Columbia izdajati zbirke Bootleg Series, kjer najdemo 

neobjavljene pesmi vse od leta 1961 naprej. »Kritiki in poslušalci z začudenjem odkrivajo 

mojstrovine, ki jih Dylan ni uvrstil na plošče, zlasti pomembni sta pesmi Blind Willie McTell 

(posneta za album Inflidels) in Series Of Dreams (ostanek z albuma Oh Mercy). V naslednjih 

dvaindvajsetih letih izide še sedem podobnih izdaj ...« (Krajnc 2016, 165). Leta 1992 je 

Columbia organizirala veliki koncert v čast tridesete obletnice izida prvega Dylanovega 

albuma, nastopili so Willie Nelson, Johnny Cash, Neil Young idr. 1995 Dylan nastopi v 

oddaji MTV Unplugged. 1997 »izide prvi Dylanov popolnoma avtorski album po sedmih 

letih. Plošča Time Out Of Mind mu prinese tri grammyje, producira jo Daniel Lanois. Na njej 

so med drugim pesmi Love Sick, Dirt Road Blues, Standing In The Doorway, Trying To Get 

To Heaven in Not Dark Yet. Balado Make You Feel My Love priredi vrsta drugih izvajalcev« 

(Krajnc 2016, 166). 

Leta 2001 prejme oskarja in zlati globus za najboljšo pesem Things Have Changed, iz filma 

The Wonder Boys (2000). Tri leta pozneje je izšla Dylanova avtobiografija Chronicles: 

Volume One, za katero prejme nagrado Quills (Krajnc 2016, 166). V slovenščini 

avtobiografija izide leta 2005, z naslovom Zapiski, v prevodu Mateja Krajnca. Martin 

Scorsese pa snema štiriurni dokumentarni film o Bob Dylanu z naslovom No Direction Home 

(2005). 2008 prejme Pulitzerjevo nagrado »za  globok vpliv na popularno glasbo in ameriško 

kulturo, zaznamovano z izpovedno kompozicijo neverjetne pesniše moči« (The Pulitzer Prize 
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2017 in Krajnc 2016, 166). Ameriški predsednik pa mu podeli predsedniško medaljo svobode 

in pri tem poudari, da je Bob Dylan največji velikan ameriške glasbe. 2014 izide knjiga, 

zbirka vseh Dylanovih besedil – The Lyrics: Since 1961. Leta 2016 prejme Nobelovo nagrado 

za literaturo in izda album Fallen Angels. Leto kasneje izda, do danes zadnji studijski album 

Triplicate. 

8. PRISPEVEK K LITERATURI IN NOBELOVA NAGRADA ZA 

KNJIŽEVNOST  

... v začetku šestdesetih let je domala sam redefiniral način pisanja avtorske folk 

glasbe in svoje ustvarjalne principe kaj kmalu prenesel v rock glasbo ter ji tako 

omogočil, da je vase pripustila poezijo in se dvignila na raven, enakovredno drugim 

umetnostim. Med letoma 1962 in 1964 je na albumih, kot sta Freewheelin' Bob 

Dylan in The Times They Are A-Changin', postavil nove meje pisanja protestnih pesmi 

in drugih podzvrsti pesmi, ki sodijo v zvrst folk glasbe, po letu 1965 pa je z 

vnašanjem prvin simbolizma, nadrealizma in medbesedilnosti s strogim opiranjem 

na blues na albumih, kot sta denimo Highway 61 Revisited in Blonde On Blonde, 

dokazal, da sta poezija in glasba (četudi popularna) neločljivi sopotnici v težnji 

ustvariti koherentno in vplivno avtorsko delo na obeh področjih (Krajnc 2016). 

Bob Dylan je leta 2016 prejel Nobelovo nagrado za književnost. V obrazložitvi nagrade 

švedske akademije je zapisano, da je Bob Dylan »ustvaril nov pesniški izraz znotraj ameriške 

pesniške tradicije«. Dylanova Nobelova nagrada je v javnosti dvignila nemalo prahu in 

naletela na precej negativnih odzivov. Nekateri menijo, da popularni glasbenik med največja 

imena svetovne književnosti preprosto ne sodi. Na drugi strani pa mnogi Dylana smatrajo za 

enega najpomembnejših umetnikov (tudi literarnih), dvajsetega stoletja, ki je ameriški in 

svetovni popularni kulturi pustil neizbrisen pečat ter pomembno vplival na ameriška družbena 

gibanja šestdesetih let, predvsem na gibanje za državljanske pravice. Zato menijo, da je bil že 

skrajni čas, da Bob Dylan za svoje delo prejme omenjeno nagrado in so odločitev akademije 

podprli. Bob Dylan je bil namreč večkrat nominiran za omenjeno nagrado, prvič ga je leta 

1996 nominiral ameriški profesor literature Gordon Ball. Tudi sam Dylan je večkrat poudaril, 

da sebe vidi predvsem kot pesnika, šele nato kot glasbenika. Glasbeni kritik New York 

Timesa, Robert Shelton je mladega Dylana v Bob Dylan Songbook opisal kot »glasbeno-

pesniškega genija našega časa« (citirano v Boucher 2009, 207). 
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Za razumevanje Dylanove umetnosti je pomembno obravnavati celoten Dylanov opus, in ne 

samo pesmi napisane v 60-tih letih. Njegova celotna kariera, dolga več kot 50 let, je zelo 

raznolika. Dylanovo ustvarjanje se je spreminjalo od minimalističnih pesmi, kot sta Blowin' in 

the Wind (1963) in Oxford Town (1963), skozi simbolizem in bogato metaforiko v A Hard 

Rain's A-Gonna Fall (1963) in Jokerman (1983), do intertekstualnih pesmi, kot sta Desolation 

Row (1965) in Early Roman Kings (2012) (McAslan 2016).  

Gordon Ball je profesor književnosti, njegovo področje raziskovanja je literatura bitniške 

generacije, predvsem Allen Ginsberg. Dylanovo nominacijo za Nobelovo nagrado so že v 

preteklosti spodbujali mnogi. Na pobudo norveškega novinarja Reidarja Indreboa in 

odvetnika Gunnarja Lundeja je Gordon Ball leta 1996 prvič napisal pismo švedski akademiji 

in nominiral Boba Dylana za nobelovo nagrado za književnost. Imenovanec mora biti namreč 

član švedske akademije, profesor literature ali jezika, nagrajenec na področju literature ali pa 

predsednik nacionalne zveze pisateljev (Ball 2007, 14). 

V imenovanju Dylana leta 1996 sem navedel skoraj neomejene dimenzije 

Dylanovega dela – kako je njegovo ustvarjanje prodiralo v svetu in vplivalo na 

zgodovino. Že samo na osnovi njegovih besedil si zasluži nagrado, vendar je 

dimenzija njegovih umetniških dosežkov še mnogo večja, saj je poleg pomembnih 

besedil tu tudi glasba in nastop ter izvedba (Ball 2007, 14).  

Veljata dva splošna kriterija Nobelove nagrade - Alfred Nobel je leta 1895 določil, da naj bi 

nagrajenčevo delo bilo »kar najbolj izjemno ... idealistične tendence«; ter na vsakem področju 

»v toku preteklega leta, naj bi delo imelo kar največjo korist za človeštvo« (Ball 2007, 14). 

Kot piše Horst Frenz v knjigi Nobel Lectures: Literature, je bil drugi kriterij določen s strani 

Nobelove fundacije: »nagrada naj bi bila dodeljena za najnovejše doseške na področju 

kulture, starejše delo ja lahko vključeno samo v primeru, ko njegova pomembnost ni bila 

priznana do danes« (citirano v Ball 2007, 15). Kot piše Ball, se v praksi zdi, da so primeri, ko 

so nagrajenci svoja najpomembnejša dela objavili veliko pred prijemom nagrade, precej 

pogosti. T. S. Eliot je objavil The Waste Land več kot četrtino stoletja pred prejemom 

Nobelove nagrade. Rečemo lahko, da je najpomembnejši kriterij, da je književnost 

idealistična in koristna za človeštvo (Ball 2007, 15).   

Dylan je pisec in izvajalec. Ima brezkompromisno integriteto v opisovanju človeškega 

težavnega položaja. Mnogi so se in se še vedno sprašujejo – ali ima Dylanovo delo dovolj 
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veliko literarno vrednost, da bi se pridružil največjim mojstrom književnosti? Ali lahko ikono 

pop kulture, »človeka pesmi in plesa«, umestimo skupaj z velikani svetovne književnosti? 

Bobby Zimmerman, skupaj z Jeanom-Paulom Sartrejem, Albertom Camusjem in Gunterjem 

Grassom?  (Ball 2007, 15).   

Leta 1900 je Nobelova fundacija literaturo definirala kot: »ne samo beletristična dela, vendar 

tudi druga dela, ki imajo literarno vrednost v formi in slogu« (citirano v Ball 2007, 15). 

Dejstvo je, da sta skozi zgodovino poezija in glasba vedno bili močno povezani – Dylanovo 

delo pa je pripomoglo, da se ta povezanost ponovno vzpostavi. Umetnost poezije je stara več 

tisoč let – začela se je s performansom in se v veliki meri prenašala ustno. V današnjem času 

je prav Dylan pripomorel k vrnitvi poezije k njenemu izvornemu prenašanju, oživel je 

tradicijo bardov, potujočih pevcev in trubadurjev (Ball 2007, 15).   

Ali lahko pesem, popularno pesem, vključimo v polje literature? Ezra Pound vidi poezijo in 

glasbo kot sorodni umetnosti. Pravi, da naj bi bila tudi grška poezija peta – Homer naj bi pel 

ob spremljavi harfe ali lire. Povezava med glasbo in poezijo ima zgodovinske korenine. W. S. 

Stanford je pokazal, »pri Grkih in Rimljanih se je disciplina, ki se je ukvarjala z glasbo in 

poezijo skupaj imenovala mousike«. Prav tako trdi, da je »zgodnja grška beseda za poezijo ... 

primarno pomenila 'pesem'; pesnika pa so imenovali pevec« (citirano v Ball 2007, 16). Tudi 

nobelovski nagrajenec iz leta 1913 Rabindranath Tagore je mnoge svoje pesmi uglasbil. 

Povezava med glasbo in poezijo tudi pri nobelovcih ni nekaj novega. Ball vidi glasbo in 

poezijo kot sinonima (Ball 2007, 16). 

Simon McAslan, profesor angleške literature v Montrealu v Kanadi, piše, da se je v zadnjih 

nekaj desetletjih definicija literature spremenila – stroge meje so se odprle, mnogi zidovi so se 

zrušili – literatura vključuje dela, ki izražajo vso kompleksnost človeškega bitja. McAslan 

trdi, da je Bob Dylan najpomembnejši literarni umetnik današnjega časa. »Kljub temu, da sta 

Dylanova primarna medija glasba in performens, njegovo transkribirano delo prikazuje 

sofisticirano poetično senzibilnost in veščino« (2016). V Dylanovi poeziji je poudarjena 

interakcija besed – rima, dikcija. Živi nastopi njegovih pesmi imajo pogosto variante – 

besedila pogosto spreminja. McAslan prav tako poudarja pomembnost raznolikosti Dylanovih 

tematik, stilov in tehnik pisanja; saj so se le te v njegovi karieri spreminjale, zato je 

pomembno obravnavati celotno Dylanovo kariero. Album Tempest iz leta 2012 je popolnoma 

drugačen od njegovega albuma iz leta 1963 The Free wheelin' Bob Dylan (McAslan 2016).  
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Bob Dylan je velik pisec angleške literature, ni samo 'glas njegove generacije', ki je 

napisal nekaj pomembnih pesmi v 60-tih letih. Verjetno si bomo Dylana zapomnili po 

teh pesmih, saj so bile tako mogočne in vplivne v ključnem času ameriške zgodovine, 

vendar je njegovo resnično revolucionarno dejanje to, da je dvignil poezijo in jo 

redefiniral; zaradi tega je Dylan ena od najpomembnejših figur v zgodovini angleške 

literature (McAslan 2016). 

Ali je Dylan primarno pesnik ali glasbenik je vprašanje, odprto za diskusijo. Tako očitno misli 

tudi sam Bob Dylan. V knjigi Dylan's Visions of Sin, je Christopher Ricks navedel Dylanove 

citate, ki to potrjujejo:  

Besede so prav tako pomembne kot glasba. Brez besed, glasbe ne bi bilo. (1965) 

Pomembna je glasba, kateri so pete besede. (1968) 

Melodije niso pomembne, pomembne so besede. (1971) 

Sebe smatram prvo kot pesnika, šele nato kot glasbenika. (1978) 

Dylan je generaciji, ki je bila vzgojena v duhu konformizma, dokazal, da je domišlija, 

svoboda in neodvisnost misli mogoča – njegovo ustvarjanje je bil del osrednje kreativnosti 

šestdesetih let  in je vplivalo na druge povsod po svetu. Nekdanji nemški zunanji minister 

Joshchka Fischer je v intervjuju za Der Spiegel na vprašanje o odraščanju v Nemčiji in 

ameriških sanjah odgovoril: »Nisem imel ameriških sanj, ampak lastne sanje o svobodi. 

Svoboda je zame bila glasba Boba Dylana« (citirano v Ball 2007, 18). Dylanov idealizem pa 

ni omejen samo na obdobje šestdesetih let, ampak je prepoznaven tudi v kasnejših pesmih. 

Npr. sentimentalen očetovski idealizem pesmi Forever Young, izjemna pesem religijskega 

idealizma, kot je Every Grain of Sand ... (Ball 2007, 18).   

Dylanova sposobnost prebuditi celotno okolje z le nekaj hitrimi besedami, spominja na 

največje svetovne pesnike in pisce, trdi Ball. Gordon Ball začetne verze pesmi Just Like a 

Woman z zgoščeno evokacijo celotne družbene kulise (Nobody Feels any pain / Tonight as I 

stand inside the rain) primerja s Čehovo Damo s psičkom ter Althurjem Rimbaudom. 

Dylanov eklekticizem in domiselnost lahko primerjamo z Yeatsom. Kot se pri Yeatsu zlivajo 

keltsko in angleško; se pri Dylanu lingvistično in glasbeno zlivajo idiomi folk glasbe in 

sodobnega rock 'n' rolla, postanejo eno. Dylanova metaforika se upira shematizaciji (Ball 

2007, 19).    
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They're selling postcards of the hanging 

They're painting the passports brown 

The beauty parlor's filled with sailors 

The Circus is in town. 

Razglednice obešencev 

kot za med gredo, 

cirkus je prišel in vsi 

se lepotičijo. 

Zgornji verzi pesmi Desolation Row (Ulica pozabljenih) so lep primer spoja družbene kritike 

z nadrealizmom. Prevzemanje in spajanje različnih načinov in pogledov je značilnost 

Dylanovega ustvarjanja. Dylan je lahko v svojem preiskovanju človeških pogojev srhljiv in 

strašen, njegovo srce je v konfliktu s samim seboj; tudi ljubezenske pesmi segajo od grenko-

sladke ganljivosti (kot npr. v pesmi Most of the Time) do šokantnega realizma (Ballad in 

Plain D); pesmi o umetnosti in njeni moči (Mr. Tambourine Man), pesmi o modrosti (My 

Back Pages) – in pesmi prerokb ter protestniške pesmi (Ball 2007, 119-20).    

Dylanova glasba je do sedaj preživela že več kot pol stoletja. Angleškemu jeziku je Dylan dal 

mnoge nepozabne fraze. Njegova besedila lahko najdemo v različnih akademskih knjigah, 

npr. Introduction to Literature (Norton, 2001), Portable Beat Reader (1992); v Princeton 

Encyclopedia of Poetry and Poetics navajajo Dylanove pesmi kot primer inkorporacije 

elementov moderne poezije:  

Odtujitev, ki je objektivizirana v nepovezani moderni senzibilnosti ... Dylanova pesem 

'Desolation Row' (ki se nanaša predvsem na Pounda in Eliota) ... nadrealizem 

uporabljen .... da prikaže občutek družbenega kaosa (Dylanov 'Memphis Blues 

Again') ... Visoko kompleksna igra besed in težavne teme: Dylanov 'Subterranean 

Homesick Blues' (citirano v Ball 2007, 21). 

Kritik Ralph Gleason je Dylana označil kot »prvega ameriškega pesnika, ki se je dotaknil 

vseh, zadel je vse družbene, ekonomske in etnične skupine v tej raztreseni družbi«. Danny 

Goldberg v Dispatches from the Culture Wars je v zaključku posvaril ameriško levico: »Štiri 

desetletja staro Dylanovo sporočilo je še vedno aktualno – 'You better start swimming or 

you'll sink like a stone, for the times they are a changin'« (... vesoljni potop lahko se že danes 

začne, saj čas sprememb je pred vrati.) (citirano v Ball 2007, 22). Tudi bitniški pesnik in 

Dylanov prijatelj in pesnik Allen Ginsberg je leta 1996 dejal, da je Dylanovo ustvarjanje 

bogato, izjemno in nepozabno – nepozabnost pa je znak izvrstne poezije (Ball 2007): »Dylan 

je izjemen ameriški pesnik 20. stoletja, njegove besede so vplivale na mnoge generacije širom 
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sveta. Zasluži si Nobelovo nagrado, kot priznanje veličastnosti in univerzalnosti njegove 

poetične moči« (citirano v Ball 2007, 22).  

Dylanova besedila so prvo napisana, nato peta in uprizorjena; Dylanova poezija je ritmično 

preoblikovana z glasom; Dylan uporablja pesmi da opiše ter napiše samega sebe – z drugimi 

besedami, da ustvari niz osebnosti, person (fiktivna identiteta, ki jo ustvari umetnik v 

besedilih in v svoji javni podobi). Christophe Lebold trdi, da je za natančno branje besedil 

potrebno dodati poetiko glasu in podrobno analizo gledališkega elementa – kar Labold 

imenuje Dylanova igra vlog (Lebold 2007, 57). Dylanov literarni talent ni omejen le s 

pisanjem besedil, ampak je razširjen tudi na to, kako so ta besedila predstavljena – Dylan piše 

ritem tudi z glasom in svoje pesmi uporablja, da piše sam sebe in tako ustvarja novo persono. 

Kot mnogi drugi sodobni umetniki Dylan ustvarja fikcijo, tako da uporablja svojo identiteto in 

življenje kot osnovo. (Lebold 2007, 59).  

Dylan je specifičen umetnik zaradi kombinacije njegove glasbe in besedil, uporabe njegovega 

glasu in person, ki jih kreira v svojih besedilih in raznolikosti v nastopih – »Dylan je umetnik 

performensa. Je drugačen od piscev, kot je Keast, in drugačen od Sinatre – je unikaten 

fenomen, ki združuje nezdružljive svetove, ki so istočasno literarni, glasbeni, performativni in 

naratološki« (Lebold 2007). 

Njegovi dosežki so vplivali na mnoge posameznike in zasedbe, da so se znebili prej 

ustaljenih obrazcev pisanja in začeli gledati čez mejo stroge pop forme, ki je pred 

njegovim prihodom veljala za merilo na sceni, pojavila pa se je tudi plejada mladih 

ustvarjalcev, ki so njegovo vodilo uporabljali in nadgrajevali v svojih poetikah (Krajnc 

2016). 

Dylanovo besedilopisje je v veliki meri prezrto s strani mainstream literarnih študij. Mnogi 

dvomijo, da lahko ustna oblika popularne pesmi – v umetniškem, intelektualnem in estetskem 

smislu – predstavlja izziv za publiko kot tudi za kritike. V zadnjih šestdesetih letih se 

akademski svet, predvsem v Evropi, ukvarja zgolj s pisano besedo. Akademiki so pogosto 

pristranski – ukvarjajo se s ti. 'težkimi besedili': »literarna vrednost danega besedila je 

sorazmerna z njenim odporom do branja, nasilje, s katerim je narejena lingvistična in 

umetniška struktura, naj bi bil ultimativen test poetične moči« (Lebold 2007, 58). Pesem tako 

velja za drugorazredno umetniško formo, saj ni namenjena samo pisnemu izrazu, zato je njen 

literarni potencial omejen s tradicionalnim poetičnim sistemom (kitica-rima-metrum), ki ga 
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lahko uglasbimo. Kot performer besedilopisec ne ustvarja jasne meje med zabavo in 

umetnostjo – potencialno občinstvo je tako zelo obširno. »Pesem je še vedno smatrana za 

predmet masovne potrošnje, najboljši primer standardiziranega kulturnega produkta, ki je po 

obliki in ideologiji zaprt in lahko predstavlja le malo več kot eskapističen pobeg« (Lebold 

2007, 58). Za nadalnji študij Dylanove umetnosti je potrebno izkoreniniti vse predsotke o 

pesmi kot literarni formi, tako da bo pesem videna kot objekt velike estetske in literarne 

vrednosti, poudarja Lebold (Lebold 2007, 69). 

Dylan je redefiniral poetično literaturo – nekateri ga cejo imenujejo »Shakespeare našega 

časa«– tako kot Shakespeare, tudi Dylan ustvarja svoja dela s primarnim razlogom, da bodo 

uprizorjena in slišana, in ne brana (glej McAslan 2016).  

Dylanove zgodnje pesmi so mogočne – vključujejo borbo proti vojni, rasizmu in 

nepravici – brez da nam govorijo, kaj naj naredimo ali kako naj razmišljamo, 

ampak od nas zahtavajo le, da razmišljamo. Uporablja metafore in simbole, da 

zajame poti svojega in našega časa. Brez kakršnihkoli referenc, ki bi pesem 

postavile v leto 1963, nas sprašuje, ne samo 'kolikokrat' (how many times) se bodo 

te stvari zgodile, ampak bolj pomembno – sprašuje nas, kako dolgo bodo dovolili, 

da se takšne stvari dogajajo. Pusti nam, da sami odgovorimo na vprašanje o 

odgovornosti. Dylan ni nikoli podcenjeval inteligence občinstva. Vse njegove pesmi 

nam podajajo isto vprašanje, samo na drugačne načine: Kaj misliš, kakšen je 

občutek? In nas vabi, da sami odgovorimo na ta vprašanja. Pravzaprav … Dylan 

nas vedno sprašuje: Kaj pomeni biti človek? (McAslan 2016).   

Dylan ima kaj povedati. Pove tisto, kar morda nismo želeli vedeti, ali pa si nismo želeli 

priznati. »Dylan nas preseneča, nas premakne, spremeni naš način razmišljanja, čutenja, 

govorenja in naše predstave. Kot pravi izrek, Dylan je premaknil gore – in pomagal 

spremeniti tok zgodovine v Združenih državah. Ni samo okrasni umetnik, čeden pesnik, 

ampak je pevec velike vsebine, ki obuja in re-ustvarja nekatere častne poetične tradicije, daje 

nam melodije, ki se ujemajo s čtivom – inspirira, plemeniti in vznemirja« (Ball 2007, 25). 

8.1. Korenine Dylanove poezije – Dylan kot poslednji bitniški pesnik? 

 

Čeprav Dylan v tujini že kuka v literarni kanon, ga pri nas kot pesnika še vedno 

postavljamo za nekatere morda celo šibkejše pesniške osebnosti, ki pa niso v roke 

nikoli prijele kitare. Kitara ne naredi pesnika, to drži, a pesnik s kitaro ni nič manj 
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pesnik. Dylanova najboljša dela se napajajo iz poznavanja opusov velikih svetovnih 

pesniških imen, od Byrona in Rimbauda vse do Blaka, Whitmana in Ginsberga. 

Njihovo pesniško izročilo prenese v 20. (in 21.) stoletje in sprva znotraj nabora 

folkovske, pozneje pa rockovske glasbe ustvari presežna besedila z zahtevnimi 

metaforami, podobji, inovativnimi rimami in verznimi strukturami ter drugimi 

pesniškimi sredstvi. Do pojava poezije v rocku ni moglo priti prej, preden ni poezija 

sama začela vplivati na besedila, ki so nastajala, in preden se seveda ni pojavila 

dovolj močna osebnost, ki je zmogla izpovedno raven povzdigniti v poezijo in hkrati 

ohraniti tudi glasbeno podobo. Dylan je premogel dovolj talenta, znanja in poguma, 

da je dokončno povezal vse te, na videz različne, a v resnici precej enotne niti (Krajnc 

2016). 

 

Dylanovi viri inspiracije so široki. Brez dvoma lahko trdimo, da je Dylan, ki je rojen na 

severu Združenih držav v zvezdni državi Minnesoti, očaran z dediščino starega juga Amerike. 

Christopher Ricks v študiji Dylan's Visions of Sin Dylanove izvore inspiracije najde tudi v 

Bibliji in Anglo-Ameriški literaturi – pri piscih vse od Shakespeara pa do T. S. Eliota. Prav 

tako so velik vpliv na Dylana imeli nekateri francoski avtorji – Baudelaire (Dylan je spretno 

uporabljal oksimoron, oziroma bistromune nesmisle – posebno vrsto antiteze, ki združuje dva 

nemogoča, nezdružljiva, kontradiktorna pojma) in pa Varlaine ter Lautreamont, ki so bili 

vplivni predvsem v Dylanovem zgodnjem obdobju ustvarjanja (glej Ricks 2003 in Desveaux 

2007). Emmanuel Desveaux v študiji Amerindian Roots of Bob Dylan (2007) pokaže, da je vir 

inspiracije Dylanu predstavljala tudi kulturna tradicija ameriških Indijancev.   

Številne študije o Dylanovem ustvarjaju se fokusirajo na Dylanova besedila, glasbo pa 

zanemarijo. Številne glasbene biografije nam povedo, da samo življenje umetnika le malo 

pove o njegovi umetnosti. Mnogi Dylanovi strokovnjaki preučujejo Dylanovo življenje in 

iščejo uvide  v njegovo kompleksno osebnost. Mnogi ljudje so v življenju izkusili traumatično 

izkušnjo ločitve zakonske zveze, le redki pa so ustvarili karkoli podobnega Dylanovemu 

albumu Blood on the Tracks. »Mnogi, ki se ukvarjajo z Dylanom, predpostavljajo, da so 

besede bolj pomembne od glasbe. To je očitno tudi v delih dveh najbolj uglednih in najbolj 

pogosto citiranih Dylanologistov, Oxfordskega profesorja poezije Christopherja Ricksa in 

neodvisnega Dylanovega strokovnjaka Michaela Graya ...« (Negus 2007, 72).  
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Poudariti želim, da je Dylan vsestranski umetnik, in da je pretiran poudarek na njegovi poeziji 

lahko nevaren. Dylan je tudi glasbenik, zato ne smemo ignorirati pomembnosti njegove 

glasbe, njegovega glasu in vloge glasbenih inštrumentov. Odnos med glasbo in besedilom je 

vprašljiv in težaven. Besede Dylanovih besedil so pogosto spremenjene ali preurejene, da se 

prilegajo glasbi – to lahko preverimo ob poslušanju uradno dostopnih in neuradno razširjenih 

posnetkov snemanj, neuporabljenih studijskih posnetkov in vaj (Negus 2007, 73). Besede 

pogosto delujejo kot zvok, zaradi njihovega fonetičnega, ritmičnega in evokativnega 

karakterja. Kot je komentiral Dylan v avtobiografiji Zapiski: »Semantičen pomen je v zvoku 

besed« (citirano v Negus 2007, 73). Keith Negus poudarja pomembnost Dylanovih melodij – 

Dylanove narave in kvalitete glasu ter nastopa. Negus negira tezo, ki jo podpira npr. Betsy 

Bowden, »brez besed bi Dylanove melodije in akordi bili dolgočasni« (Negus 2007, 74). 

Sam Dylan je trdil, da so nanj prav tako kot Elvis Presley in Little Richards vplivali tudi 

bitniški pesniki in pisci. Alen Ginsberg, s katerim sta si bila dosti blizu, je nekoč dejal, da je 

Dylan bral bitniško poezijo že konec petdesetih let. Dylan mu je nekoč povedal: »Nekdo mi je 

izročil Mexico City Blues v St. Paulu leta 1959. Obnorela mi je glavo.« - bila je to prva 

poezija, ki jo je mladi Dylan prebral in je govorila njegov lasten ameriški jezik, vsaj tako je 

trdil Ginsberg (Wilentz 2010). Morda je to res, morda ni – vsekakor je Dylan prebral Mexico 

City Blues – »bitniška literatura ga je močno zanimala, še preden je zapustil Minneapolis in 

odšel v New York« (Wilentz 2010). Kultno klasiko Williama Burroughsa Naked Lunch (Golo 

kosilo) pa naj bi si Dylan sposodil od Tonya Gloverja, ki je knjigo naročil iz Pariza, kjer je 

bila objavljana 1959. »Dylanovo navdušenje nad besedili Kerouaca, Ginsberga, Burroughsa, 

in drugih pripadnikov bitniške generacije je skoraj tako esencialno za Dylanovo biografijo kot 

njegovo zanimanje za rock 'n' roll, ritem in blues; in kasneje za Woodyja Guthrieja« (Wilentz 

2010).  

Dylan z Jackom Kerouacom, piscem kultnega romana On the Road (Na cesti), ni oblikoval 

tesnega prijateljskega odnosa, zgolj umetniško povezavo. Kerouac je namreč imel problem z 

alkoholizmom in je umrl leta 1969, star je bil 47 let. Z Dylanom se nikoli nista spoznala. 

Kljub temu pa je Kerouac imel na Dylana močan vpliv – Dylan se je poistovetil z njim že, ko 

je mlad iz majhnega industrijskega mesta prispel v New York – njegov vpliv je opazen v 

Dylanovih besedilih, predvsem v pesmi Desolation Row (Wilentz 2010). Dylanov prijatelj, 

včasih tudi mentor, je bil Allen Ginsberg. Dylan je na koncertu v New Brunswicku v Kanadi 

leta 1997 na dan Ginsbergove smrti pesem Desolation Row posvetil prav njemu (Wilentz 

2010).        
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Tu naj omenim še pomembne razlike med folk gibanjem in bitniško generacijo. Razlike so 

pomembne in so gotovo vplivale na Dylana. Bitniki so poslušali jazz, od bebopa do 

svobodnih jazz eksperimentov, in bili naklonjeni umetnosti Arthurja Rimbauda, Williama 

Blakea in Charliea Parkerja. Prezirali so potrošniški materializem in konvencije 50-tih let. 

Bitniki so se znašli v konfliktu folk levičarstva – iz tega konflikta so se razvile bitniške 

umetniške ideje, ki jih je Dylan občudoval. Ko se je Dylan oddaljil od folk gibanja, je sprejel 

duh in metaforiko bitniške generacije. »Dylan se ni pridružil bitnikom zaradi pisanja novih 

političnih razlogov, nasprotno, bil je navdušen (kot že prej, preden je zapustil Minnesoto) nad 

njihovo besedno igro, kot tudi nad njihovo duhovno odtujitvijo, ki je presegala kakršnokoli 

konvencionalno politiko« (Wilentz 2010). Kot opazuje Wilentz, je pomembnost bitniške 

generacije za Dylana podobna kot pri rock 'n' rollu. Tako rock 'n' roll kot tudi bitniško 

literaturo je Dylan spoznal v Minnesoti in se k njima ponovno vrnil, potem ko je prepotoval 

»omejenost levičarstva« in »ortodoksnost folkovskega preporoda« (Wilentz 2010). Naj na tej 

točki poudarim, da je Dylan želel ostati politično neodvisen. Kot se spominja Ginsberg: »ni 

želel biti politična marioneta ali pa se počutiti dolžnega, da ves čas podpira določena stališča. 

Na zanimiv način je bil onstran in nad politiko« (citirano v Wilentz 2010). 

Bitniška prisotnost pa je vse bolj in bolj izginjala. Ginsberg in Peter Orlovsky sta potovala po 

svetu, obiskala sta tudi Tangier, kjer sta našla Williama Burroughsa; potovala naprej vse do 

Indije in Japonske. Gregory Corco se je ubadal s težavami odvisnosti od heroina in alkohola; 

tudi Jack Kerouac je popival, še vedno je pisal in z mamo živel na Floridi. »Bitniška 

generacija nikoli več ne bo enaka« (Wilentz 2010). MacDougal Street v Greenwich Villageu, 

ki je nekoč bila središče bitniške kulture, je vse bolj in bolj postajala prizorišče folkovskega 

preporoda.             

9. SKLEPNE MISLI       

Bob Dylan je za svoje ustvarjanje prejel številne nagrade – enajst grammyjev, oskarja, zlati 

globus, Pulitzerjevo nagrado, medaljo svobode ameriškega predsednika ter Nobelovo nagrado 

za književnost leta 2016. Dylan je glasbenik, ki pa ne počiva na lovorikah, vse od konca 

osemdesetih let je na neskončni turneji in ima približno sto koncertov letno. Od njegovega 

prihoda v New York iz rodne Minnesote je minilo več kot pol stoletja – njegova kariera je 

raznolika in polna vzponov in padcev. Dylan se nikoli ni pustil omejevati – od samega 

začetka se je upiral konvencijam in kategorijam. Z inovacijami, ki jih je tako rekoč sam 

vpeljal, sprva v folk glasbo, kasneje pa v rock 'n' roll, je omenjeno glasbeno formo pretvoril v 
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resno umetnost. Pokazal je, da je lahko tudi popularna glasba resna glasba in pomembna 

umetniška forma, s katero je moč izraziti najgloblja občutja, in ni le glasba klišejskih besedil 

za ples. Na ta način je vplival na druge glasbenike, ki so pod njegovim vplivom spreminjali 

način pisanja besedil ter celoten način glasbenega ustvarjanja ter posledično popularno glasbo 

na splošno. To je preprosta, a klub temu revolucionarna ideja, ki je osvobodila glasbenike od 

The Beatles do Bruca Springsteena in naprej. Dovolila jim je pisati pop pesmi, ki so strmele k 

intelektualnemu nivoju umetnosti. Dylan je širši javnosti ponovno približal poezijo, ki jo je 

uglasbil. Kitara ne naredi pesnika, pesnik s kitaro pa ni nič manj pesnik. Pomembno je 

poudariti, da so na Dylana pomembno vplivali tako Elvis Presley kot tudi številni drugi 

glasbeniki, pa tudi bitniški pesniki in pisci. Dylan je vse od začetka svoje kariere močno pod 

vplivom literature in je tako oblikoval svoj pesniški izraz. Dylanovo navdušenje nad besedili 

Kerouaca, Ginsberga, Burroughsa, in drugih pripadnikov bitniške generacije je skoraj tako 

esencialno za Dylanovo biografijo kot njegovo zanimanje za rock 'n' roll, ritem in blues; in 

kasneje za njegovega največjega vzornika Woodyja Guthrieja. 

Mirovniška in druga družbenokritična gibanja šestdesetih let so Dylana vzela za svojega. 

Sredi šestdesetih let je Dylan zavrgel svojo javno podobo glasnika generacija in protestnega 

pevca, saj ga je ta kategorizacija v umetniškem smislu omejevala in se z njo ni mogel 

poistovetiti. Kljub neodobravanju njegovih oboževalcev in kritikov je verjel, da je glasba, ki 

jo ustvarja, dobra. Vedno si je želel napredka, transformacije, sprememb. V literarnem smislu 

je to storil že leta 1964 z izidom plošče Another Side Of Bob Dylan, ko spremeni način 

pisanja pesmi – preneha z družbenokritičnimi in protestnimi pesmimi in se osredotoči na 

osebne in introspektivne izpovedi – ta način pisanja besedil še poglobi v naslednjih albumih: 

Bringing It All Back Home (1965), Highway 61 Revisited (1965) ter Blonde On Blonde 

(1966), ki veljajo za enega od vrhuncev v Dylanovi karieri. Tu se Dylan spogleduje z 

eksistencializmom, simbolizmom in nadrealizmom in pokaže, da sta glasba in poezija 

neločljivi sopotnici. Glasbeno pa je transformacijo zapečatil z drznim dejanjem – po štirih 

akustičnih albumih je leta 1965 objavil prvi delno električni album Bringing It All Back Home 

in se tako distanciral od folk gibanja in razširil glasbeni horizont ter rušil zidove omejitev 

glasbenega ustvarjanja. V tej transformaciji je folk zvezda zamenjala svojo akustično kitaro za 

novo masivno električno kitaro – za mnoge folk glasbenike bogokleten simbol. Ta poteza je 

naletela na številne kritike folk puristov, ki so v Dylanu videli izdajalca, ki se je prodal v želji 

po komercialnem uspehu in se ne zanima več za družbena gibanja.   
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Prav dejstvo, da je Dylan vedno ostal samosvoj in zvest sebi, vidim kot ključni in 

najpomembnejši razlog, zakaj je popularni glasbi pustil tako neizbrisen pečat in pomembno 

vplival na razvoj in razumevanje popularne glasbe pri širši javnosti, pa tudi v akademski sferi. 

Dylanovo poezijo v tujini že uvrščajo v različne antologije poezije in je del akademskih 

razprav. Zato je nujno, da za nadalnji študij Dylanove umetnosti  izkoreninimo vse predsotke 

o pesmi kot literarni formi, tako da bo pesem videna kot objekt velike estetske in literarne 

vrednosti. Pesem je še vedno smatrana za predmet masovne potrošnje, najboljši primer 

standardiziranega kulturnega produkta, ki je po obliki in ideologiji zaprt in lahko predstavlja 

le malo več kot eskapističen pobeg. Povezava med glasbo in poezijo ima zgodovinske 

korenine. Poezija in glasba sta od nekdaj bili sorodni umetnosti. Tudi grška poezija je bila 

peta – Homer naj bi svojo poezijo pel ob spremljavi harfe ali lire. W. S. Stanford je pokazal, 

da se je pri Grkih in Rimljanih disciplina, ki se je ukvarjala z glasbo in poezijo, imenovala 

mousike. Prav tako trdi, da je zgodnja grška beseda za poezijo primarno pomenila 'pesem'; 

pesnika pa so imenovali pevec.  

V magistrski nalogi sem poskušala pokazati, da je Bob Dylan veliki pisec angleške literature 

in ne le 'glas njegove generacije', ki je napisal nekaj pomembnih protestnih pesmi. Verjetno si 

bomo Dylana zapomnili predvsem po pesmih iz prve polovice šestdesetih let, saj so bile 

mogočne in vplivne v ključnem času ameriške zgodovine, vendar je njegovo resnično 

revolucionarno in najvplivnejše dejanje to, da je dvignil poezijo in jo redefiniral; zaradi tega 

je Dylan ena od najpomembnejših figur v zgodovini angleške literature. Na ta način je Dylan 

poezijo vpeljal v popularno glasbo ter tako spremenil njeno jedro in pustil neizbrisen pečat. 

Dylan je specifičen umetnik prav zaradi zlitja njegove glasbe in besedil, uporabe njegovega 

glasu in person, ki jih kreira v svojih besedilih in raznolikosti v nastopih in jih oblikuje v 

celoto - združuje navidez nezdružljive svetove, ki so istočasno literarni, glasbeni, 

performativni in naratološki. 

Omenjeni predsodi pa so nedvomno povezani s samim pristopom h kulturi, tudi v akademskih 

krogih. Menim, da so ločnice med visoko in nizko kulturo napačne, neupravičene in 

nepotrebne. Kot je pokazala že Susan Sontag, prav te distinkcije oropajo umetnost njenega 

bistva. Verjamem, da ni nič takega kot 'visoka' ali pa 'nizka' kultura, ali pa 'dobro' in 'slabo', 

obstaja zgolj naša interpretacija in kulturni nameni, ki izhajajo iz njih. Napačni prepad med 

visoko in popularno kulturo so zgolj stereotipi, ki nas omejujejo in zapirajo, zato se je 

potrebno zavzemati za polimorfen in pluralističen pristop h kulturi ter tako izkoreniniti 

predsodke o pesmi kot literarni formi z malo estetsko in literarno vrednostjo, prav to pa velja 
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tudi za popularno glasbo. Menim, da je nujno v glasbeno obravnavo vključiti tudi popularno 

glasbo – glasbo iz različnih kulturnih in geografskih okolij, saj se na ta način naše vedenje o 

glasbi širi. S celovitim in raznovrstnim pristopom h glasbi nam lahko uspe razumeti njeno 

razsežnost in vrednost.   
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PRILOGE 

Priloga 1 

Srđan Gojković 

Glasbenik, kitarist in tekstopisec 

Pogovor: 10.1.2017 

 

1. Bob Dylan. Kaj te je pritegnilo k poslušanju Dylana? Kdaj in zakaj si ga sploh 

začel poslušati? 

 

Dylan je bil del generacije rock 'n' rolla, na kateri sem odrastel. Del najpomembnejše 

in najboljše generacije rock 'n' rolla. Prav Dylan je bil najpomembnejši avtor (A/1). 

Prvi album, ki sem ga poslušal, je bil Desire, se pravi leto 1976, ko sem jaz imel 15 

let, in sem začel raziskovati rock 'n' roll. Zanimivo je to, da sem, ko sem prvič nastopal 

na odru, igral  Dylanovo pesem Knockin' On Heavens Door, na neki šolski proslavi. 

Moja kariera kitarista se je začela z Dylanom … 

 

2. Kaj te je pritegnilo k poslušanju Dylana? 

 

No … na začetku sem raziskoval vse, kar je bilo dostopno in aktualno v sedemdesetih 

letih. In Dylan je bil, kot sem že rekel, eden najpomembnejših akterjev (A/2). Bolj mi 

je bila všeč ta njegova druga faza, ko je nastopal s skupino, ne pa začetna folkovska 

faza, ko je nastopal samo z akustično kitaro. Bil mi je všeč, ne bi pa rekel, da mi je 

predstavljal neko najljubšo figuro, dokler ga leta 1978 nisem gledal in poslušal v živo. 

To je bilo v Angliji leta 1978 na Blackbushu, mislim, da je bil to najpomembnejši 

koncert v njegovi karieri do takrat. Bilo je zelo veliko ljudi. Tu sem se zares navdušil 

nad njegovo glasbo. Ko sem ga gledal, se je v meni porodila ideja, da bi glasba lahko 

bila tudi moje življenje – da imam skupino in poklic, kot Dylan. To poletje sem 

preživel v Londonu, takrat je izšel njegov album Street Legal, ki je bil zelo popularen, 

povsod so ga igrali. Istega poletja sam v kinu v Angliji gledal tudi film The Last Waltz 

skupine The Band. The Band je bila Dylanova spremljevalna skupina, ena od 

najboljših skupin, če ne celo najboljša skupina, ki ga je spremljala (A/3). Na tem filmu 

je sodeloval tudi Dylan, tako da je bilo celo poletje obarvano z Dylanom – dovolj, da 

je v meni ostala sled za celo življenje. Kasneje sem ga začel resnejše preučevati in 

vedno mi je bil eden najljubših avtorjev (A/4). Verjetno pa je bil eden  ključnih 

trenutkov ta, ko me je Robert Nemaček, basist legendarne beograjske skupine Pop 

Mašina, spoznal z Dylanovimi bootlegi. Bil sem presenečen, da obstaja toliko 

neobjavljenih posnetkov, tako studijskih kot koncertnih. Takrat mi je Dylan postal 

najljubši. Ko sem odkril, kaj vse tu še obstaja poleg objavljenih posnetkov, kot da je 

jazz glasbenik (A/5). Pokazal je, kako je pomembna spontanost, to kar se zgodi v 

trenutku – ta nek improvizacijski pristop k glasbi, ki ga je gojil čez celotno kariero. 
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Videl sem, kako se pesmi menjajo iz leta v leto, pokazal je svoj pristop, svoje 

prepričanje o glasbi (A/6). To me je zelo pritegnilo. Dylan je menjal spremljevalne 

skupine – od Toma Pettya, Heartbreakersov, Greatful Deadov, The Band ... Mislim, da 

je bila turneja 1987 ena najboljših njegovih turnej, spremljali so ga The Heartbreakers. 

Dylan je včasih v studiu zbral nekaj glasbenikov, enkrat ali dvakrat jim je odigral 

pesem – tretjič so jo že posneli. Vedno je rad delal hitro, trudil se je biti spontan in 

hiter, nekako v trenutku inspiracije.  

 

3. Dylan spada me glasbenike z največ bootlegi, prvi bootleg v zgodovini popularne 

glasbe je prav Dylanov.   

 

Da, prvi bootleg v zgodovini bootlega je Dylanov, imenuje se The Great White 

Wonder (A/7). Veliko belo čudo. Na njem je bilo nekaj akustičnih posnetkov iz 

zgodnjih 60-tih let ter nekaj posnetkov iz legendarnih The Basement Tapes, ki so bili 

pred kratkim uradno objavljeni v celoti. Za mene so prav The Basement Tapes eden od 

vrhuncev Dylanove kariere. Ljudje so bili neverjetno presenečeni, nihče ni pričakoval, 

je obstaja toliko kvalitetne Dyalnove glasbe, ki ni bila še nikoli uradno objavljena 

(A/8). Posnetke iz The Basement Tapes so prvo objavili kot priredbe – Dylanov 

publisher je te posnetke kot promo plošče dal nekim glasbenikom, tako so tudi nastali 

bootlegi, ki so se kasneje prodajali na črnem trgu.  

 

4. Kakšen pomen ima zate poslušanje Dylanovih bootlegov? 

 

Mislim, da je za razumevanje Dylana poslušanje in poznavanje Dylanovih bootlegov 

enako pomembno kot poslušanje uradno objavljenih albumov. Ta vzporedna Dylanova 

bootleg kariera je zelo pomembna. Nekdo, ki ni poslušal, raziskoval in spremljal 

Dylanove booleg kariere, je prikrajšan za pomemben del kolača, ki se imenuje Bob 

Dylan. Zelo so pomembni za celostno razumevanje Dylana (A/9). 

 

5. Dylan je ogromno dobrih pesmi preprosto vrgel proč.  

 

Da, znan je po tem, da je odvrgel mnogo dobrih pesmi ... predvsem v osemdesetih 

letih. Vedno je delal neke čudne izbore pesmi, ki so končale na končnih uradno 

objavljenih albumih. Znana je zgodba – Jerry Garcia iz skupine The Greatful Dead je 

v nekem intervjuju rekel, da je Dylan za njihov skupni album izbral najslabše mikse in 

najslabše verzije pesmi. Tudi iz albuma Infidels, ki je izšel leta 1983, je odstranil 

pesem Blind Willie Mctell, ki bi bila verjetno najboljša pesem na albumu. To pesem 

smo dobili šele, ko je Dylan sam začel uradno objavljati svoje bootleg posnetke. 

Nekatere posnetke koncertov je objavljal na svoji spletni strani, objavljati so začeli 

tudi t.i. bootleg series ... ter album Biograph, ki je v bistvu kompilacija do takrat še ne 

objavljenih posnetkov, tudi živih. Tako se je začelo. Sedaj že leta redno objavlja 

bootlege (A/10). Pred kratkim je objavil posnetke turneje iz leta 1966, ko je bil na 

turneji s skupino The Band, ki se je takrat imenovala The Hawks. To je ena 

najpomembnejših Dylanovih turnej, takrat je prvič bil na turneji s skupino. Bobnar 
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Levon Helm na turnejo ni odšel. Po nekaj koncertih žvižganja in neodobravanj večjega 

dela občinstva tega psihično preprosto ni prenesel. Ni mogel igrati, če mu publika 

žvižga, zato je turnejo prekinil. 

 

6. Kako je Dylan vplival na popularno glasbo? In kako je vplival na tebe osebno, 

kot na glasbenika? 

 

Dylan je iz rock 'n' rolla naredil resno umetnost (A/11). Predvsem kar se tiče besedil, 

kar se je kasneje odrazilo tudi na samem pristopu h glasbi. Pred Dylanom so to bila 

neka šablonska ljubezenska besedila – jaz te ljubim, ti si me pustila, jaz sem žalosten 

.... gremo plesat, vsi smo srečni ... Ni bilo izjem. Šlo je za neko preprosto pop zabavo 

(A/12). Šele Dylan je uvedel globlja, introspektivna besedila in nove teme v rock 'n' 

roll, in sicer že v svojem zgodnjem obdobju. Vplival je na The Beatles, predvsem na 

Johna Lennona in Georgea Harrisona (A/13). Med najpomembnejšimi vplivi je gotovo 

vpliv, ki ga je imel na Lennona. Lennon je nekako od tretjega ali četrtega albuma 

prevzel Dylanov stil pisanja besedil in pristop h glasbi. The Beatles so takrat bili 

najbolj popularna skupina na svetu (A/14). Vplival je tudi na The Rolling Stones in na 

kup drugih avtorjev, glasbenikov in skupin v zgodovini rock glasbe (A/15). Dylan je 

sigurno najvplivnejši avtor in najpomembnejša osebnost rock glasbenikov te 

generacije. Nihče drug ni imel takšnega vpliva na svoje sodobnike, predvsem v 

šestdesetih letih (A/16). 

 

7. Kako je vplival na tebe osebno?   

 

Na mene osebno je vplival na podoben način. Spomnim se, preden sem bil hard core 

Dylanov oboževalec, sem v glasbi drugih skupin že opazil, kakšen vpliv ja Dylan imel 

na njih in koliko spoštovanja so imeli do njega (A/17). In to celo glasbeniki, od katerih 

se to ni pričakovalo, npr. kitarist skupine Yes, Steve Howe, ki je v nekem trenutku 

objavil album Dylanovih priredb (A/18). Tudi David Bowie je napisal pesem Song For 

Bob Dylan na albumu Hunky Dory (A/19). Bil je zelo velik Dylanov oboževalec. To 

me je iritiralo in hkrati pritegnilo, tako da sem nadaljeval z raziskovanjem Dylanove 

glasbe in ga še poglobil. Meni je blizu ta njegova ideja, ta spontan trenutek – da se 

nekaj zgodi brez preveč razmišljanja, on dopušča možnost, da se stvari zgodijo same, 

brez prevelike kontrole – da se na nek način zgodi samo od sebe. Pomemben mu je 

spontan trenutek. Zbere ekipo glasbenikov, pesem ... in potem se stvari odvijajo same 

od sebe. Meni je ta pristop do kreacije zelo blizu. Tu sem se prepoznal.  
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8. Ali je bil rock 'n' roll mainstream glasba v Ameriki v šestdesetih letih? 

 

Ne, rock 'n' roll ni bil mainstream. Mainstream je bila pop glasba. Rock 'n' roll si je 

moral izboriti svoje mesto. Morda so rock glasbeniki postali mainstream v začetku 

sedemdesetih let. V šestdesetih letih smo imeli nekaj zelo velikih rock zvezd, a ne 

moremo reči, da je bil rock mainstream glasba. 

 

9. Je to postal z angleško invazijo? 

 

No, tako kot je Dylan vplival na The Beatles, so tudi oni vplivali na njega. To je 

obdobje polne moči rock 'n' rolla, ko je bil še poln inspiracije. Enostavno so se vplivi 

prelivali med najpomembnejšimi protagonisti te scene v Angliji in Ameriki. Tudi 

Dylan, ko je videl The Beatlese s skupino, mu je padlo na pamet, da bi lahko tudi on 

naredil nekaj podobnega – z električnim basom, bobni – kmalu je to tudi naredil.  

 

10. Vendar je Dylan, ko je prispel v New York, bil predvsem folkovski navdušenec 

… 

 

Gre za vzajemne vplive. Dylan je imel paralelno zgodbo, prej je igral z Bobbyjem 

Veejem, ki je bil najstniški idol, zvezda. Glasbeno pa gre za neki pop, mehkejši rock 

'n' roll. Dylanu je idol bil Elvis, tudi Woody Guthrie. Ko je prišel v New York je bil tu 

dominanten folk in je tudi sam postal del te zgodbe, folkovske scene; in Dylan se je na 

nek način prepustil temu, kot eni od inspiracij. Kmalu pa mu je to postalo dolgočasno. 

Posnel je nekaj albumov, potem pa si želel spremembe in razvoja, zato je kmalu tudi 

zapustil to sceno.  

 

11. Dylan je prvi kantavtor, ki je dobil Nobelovo nagrado. To podelitev je spremljalo 

kar nekaj negativnih odzivov. Zakaj? 

 

Res ne vem, zakaj. Vedno je tako, vedno so in pozitivne in negativne reakcije. 

Verjetno zato, ker Dylan v klasičnem smislu ni del književnosti, ne objavlja knjig, 

romanov, ne piše dram – mislim, da je bil to razlog (A/20). Po drugi strani pa ta 

nagrada predstavlja dejstvo, da kulturni establišment priznava rock 'n' roll kot resno 

umetniško formo, v kateri je moč ustvariti umetniške forme, ki pridejo celo do žirije 

Nobelove nagrade. Rock 'n' roll je priznan kot resna umetnost, kot pomembna 

umetniška forma (A/21). Na nek način je dejstvo, da je dobil Dylan nagrado, priznanje 

za vse, ki so se kadarkoli ukvarjali z rock 'n' rollom. Vsi, ki so se ukvarjali, poslušali 

ali spoštovali rock 'n' roll, so dobili mali košček te nagrade (A/22) – po mojem 

mnenju.  

 

12. Leta 2008 je Dylan prejel Pulitzerjevo nagrado za »globok vpliv na popularno 

glasbo in Ameriško kulturo, zaznamovan z izpovedno kompozicijo neverjetne 

pesniške moči«. Kako je Dylan vplival na Ameriko v šestdesetih letih, na družbo? 
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Na Dylana je imela velik vpliv celotna bitniška generacija (A/23) – Allen Ginsberg, s 

katerim sta bila tudi prijatelja, tudi Jack Kerouac, vsi bitniški pesniki in pisci. Tako da 

je Dylan pomešal vplive in ustvaril nek svoj stil (A/24); ki je bil najbolj pod vplivom 

rock 'n' rolla – zgodnjega Elvisa, Little Richarda, folk glasbe – Woody Guthrie, blues 

... Najpomembnejše pa je to, da je Dylan prvi spregovoril o temah, o katerih prej nihče 

ni govoril – in to z bogatim pesniškim jezikom (A/25). Dylan je resnično imel dar, da 

svoje pesmi oblikuje tako, da jih lahko berem tudi kot poezijo (A/26). Čeprav so po 

mojem mnenju Dylanove pesmi na nek način neločljive od glasbe (A/27). 

 

13. Ali lahko Dylanove pesmi smatramo za politične? Kljub temu, da je sam Dylan 

večkrat poudaril, da ni politična oseba ter da ga politika sploh ne zanima. 

 

Gotovo lahko, vsaj pesmi iz njegovega zgodnjega obdobja. To je protestno obdobje, 

na osnovi katerega so ga ljudje tudi proglasili za glasnika svoje generacije. Mislim, da 

to ni bila njegova želja, kasneje se je od tega umaknil – močno je to poskušal (A/28). 

Ni sporno, da je v tem času, ko je igral na Pohodu na Washington z Martinom 

Lutherom Kingom, sodelovanje v tem gibanju  dovedlo do neke zveze z nekimi 

političnimi prepričanji (A/29). On je kasneje v karieri zelo močno poskušal, da se mu 

kaj podobnega ne zgodi (A/30). 

 

14. Zdi se, da so Dylana stalno kritizirali – ko je zapustil folkovsko sceno, ko je 

akustično glasbo zamenjal za električno, tudi kasneje, ko je postal kristjan. 

 

On je predvsem ... to je ena od stvari, ki me zelo privlači pri njem. To, da se ne ozira 

na mišljenje publike, ampak sledi svojemu notranjemu glasu. Primaren mu je notranji 

glas, sledi temu, kar se njemu zdi prav. Ne glede na diskografsko hišo, menedžerje, 

publiko ... Brezkompromisnost pri njem mi je vedno bila všeč, zato ga tudi zelo 

spoštujem (A/31).  

 

15. Kakšen pa je tvoj komentar glede plagiatorstva? Nekateri, tudi Joni Mitchell, 

Dylana obtožujejo plagiatorstva. 

 

Dylan je odrastel na folkovski glasbi, kjer glasbeniki pogosto prevzamejo vplive 

drugih glasbenikov. Dylan ni nikoli bil plagiator, nikoli ni ukradel cele pesmi. Sposodi 

si neke elemente, del, melodijo, akorde – pomembno je dejstvo, da sposojeno vedno 

nadgradi. In sigurno ni edini, ki je to počel. To je pogosto v rock 'n' roll-u. Pomembno 

je, da v to kašo, ki jo ustvarjaš iz raznih sestavin, dodaš dovolj svoje note, potem je to 

smiselno. To me nikoli ni motilo. 

 

16. Pogosto so bile priredbe Dylanovih pesmi večji hiti kot pa sami originali.  

 

Dylan sigurno nima lepega glasu v nekem tradicionalnem smislu – težko rečeš, da 

lepo poje. Za mene je to bil vedno del njegovega šarma, ima zelo avtentičen glas, glas 
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tega ljudskega bitja, ki je ustvaril te pesmi. Vem, da nekaterim to ni všeč. Najbolj 

avtentično je, ko avtor poje svojo pesem. Ta povezanost … nikoli ne more biti bližja 

(A/32).  

 

 

Priloga 2 

Vladimir Jakšić 

Glasbenik in pesnik 

Pogovor: 9. 4. 2018 

 

1. Kdaj in zakaj si začel poslušati Boba Dylana? Kaj te je pritegnilo, fasciniralo pri 

Dylanu? 

 

Na začetku moje glasbene poti, sem ga poslušal, poznal sem pesmi, vendar nisem bil 

zelo fasciniran z njegovim ustvarjanjem. V tem obdobju nisem bil fokusiran na glasbo, 

ampak bolj na celokupni stil, na rock 'n' roll življenje, kar sem našel v The Rolling 

Stones-ih in nekih drugih skupinah. To mi je bilo bolj zanimivo. Dylan je prišel šele 

kasneje, imel sem verjetno že trideset let. V nekem klubu v Aleksandrovcu, kjer sem 

okreval po rock 'n' rollu. Tu sem imel prvo priložnost, da bolje spoznam Dylanovo 

glasbo. Poslušal sem tudi John Lee Hookerja, Nick Cavea in druge. Dylan me je 

fasciniral zaradi njegovega performensa izvajanja pesmi, ki je drugačen od vseh (B/1). 

Na koncertih on spreminja način izvajanja pesmi, kar je dokaz, da ni klasičen 

zabavljač. Ima občutek in hrabrost, da nek svoj hit izvede na čisto drugačen način, da 

ga oboževalci komaj prepoznajo pesem. Spreminja besedila. To je njegova veličina. 

Ta improvizacija, tega je sposoben (B/2). Podobno sem videl pri Nini Simone. 

Dylanovi nastopi so res neverjetni, polni presenečenj. Močno je prisoten občutek 

pričakovanja. Ta faktor presenečenja je velik plus (B/3). Tudi, če to včasih ne zveni 

najbolje.  

 

2. Ali si spremljal njegovo bootleg kariero? 

Ne. Glede statistike, imen, letnic, sem zelo slab. Sledim samo občutku. Trenutku. 

Prepustim se trenutku, ki me popelje. To se pri Dylanu pogosto dogaja (B/4). Nekaj let 

nazaj sem slučajno naletel na Bob Dylan Track Radio, to je internetni radio, ki vrti 

Dylanove pesmi in tudi priredbe. Tako da mi je postal še bolj zanimiv, ko slišiš neko 

njegovo pesem v izvedbi neke dobre pevke. Lahko zveni zelo dobro. Vseeno pa je 

njegova virtuoznost prav v preprostosti izvedbe. Nič ne mora da se trese, z malo moči. 

Pri njemu to pride iz nekega višjega univerzuma, in vidi se da uživa v tem, v vsakem 

nastopu, reagira (B/5). 

 

3. Kakšno je tvoje osebno mnenje – kako je on vplival na popularno glasbo? Kako 

je vplival na tebe osebno, kot na glasbenika? 
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On je vplival predvsem z glasbo in teksti, ne toliko kot neka ikona, pojava (B/6). Kot 

so to bili na primer David Bowie, Jim Morrison – kot neke ikone. Bob Dylan je to 

naredil na pravi način, ima ogromni vpliv na celotno glasbo, in to samo direktno s 

svojim glasbenim ustvarjanjem (B/7). Nisem opazil, da bi se nekaj na silo eksponiral. 

Imel je neka obdobja, ko se je šminkal, a to je vse bilo kratkotrajno. V principu je on 

vplival s svojo glasbo in besedili, ki so menda celo močnejša plat, tako pravijo (B/8). 

Jaz bolj razumem glasbo. Besedilo ne tako globoko. Pomembno je o čemu človek 

poje, seveda. Mora da se prilega glasbi. Pomembna je magija izraza. In Dylan sigurno 

ima to magijo. Njegova besedila niso tako direktna – I love you, you love me. 

Dylanova besedila so vzvišena. Imajo inteligentno osnovo. Celo najbolj inteligenten 

človek se ob branju njegovih besedil zmede in šokira. Enostavno ima velik talent 

(B/9).  

 

4. Kako je vplival na tebe osebno, kot na glasbenika?       

 

Predvsem s svojimi harmonijami. Ne toliko z besedili. Všeč so mi njegove harmonije 

in spremembe v harmonijah, ki so nelogične. Večina pesmi ima dva takta pa štiri takta 

… Pri Dylanu so pomembne te nagle spremembe, ni pomembno da so v neki shemi 

(B/10). Dylan sledi besedilu, še bolj kot glasbi sami; zaradi teksta on pogosto podaljša 

formo, ko ima nekaj da kaže.  

 

5. Si morda njegova besedila opazoval kot politična? 

 

On je tako začel, bil je folk glasbenik. Vendar so njegova besedila mnogo več, kot 

samo politična. Res je da so bili angažirani, to je tudi zaradi duha časa, ko so te pesmi 

nastajale. Pisal je o nezadovoljstvu (B/11). Pisal je kako on vidi svet, iz njegove 

perspektive. Ima to magijo, da v vsaki osebi prebudi neke emocije, občutke. Ne gre 

zgolj za politične pesmi. To je pravzaprav moč umetniškega dela – koliko te uspe neko 

umetniško delo prebuditi, vzbuditi (B/12).   

 

6. Za mene je zelo pomembno, ker je Dylan na neki način redefiniral način 

ustvarjanja glasbe in ponovno vzpostavil staro vezo med glasbo in poezijo, ki je 

bila skozi zgodovino močno prisotna.  

 

On je začel s folk, country glasbo, ampak je to zelo kmalu postalo revolucionarno, 

moderno. On je dodal svojo noto stari tradiciji. Country pesmi so navadno 

ljubezenske; gospel so religijske. Dylan pa je naredil velik premik. Kako je on 

moderniziral country glasbo (B/13), tako so jo kasneje igrali The Rolling Stones, na 

nek način. To je ta smer. Kar se tiče besedil, Dylan je verjetno prvi, ki je naredil ta 

revolucionarni premik (B/14).  

 

7. Ali se strinjaš, da je Dylan eden on najpomembnejših glasbenikov, ki je močno 

vplival na sodobnike in na celotno glasbeno produkcijo? Na The Rolling Stones, 

na The Beatles …  
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Da, seveda, sigurno. On je … imamo Chuck Berryja, ki je na nek način ustvaril rock 

'n' roll, ampak to je čisti ritem forma. Dylan je uvedel v rock 'n' roll to neko širino – 

glede harmonije, glede besedil (B/15) … Podobno so potem igrali tudi The Rolling 

Stones.  

 

8. Dylan je edini pop glasbenik, ki je dobil Nobelovo nagrado. Deležen je bil 

različnih kritik, da si on vseeno tega ne zasluži, saj je le pop glasbenik. Kakšen je 

tvoj komentar glede tega? 

 

Ja mislim … ko sem prebral to vest, sem bil ravnodušen. On je mnogo več, kot 

Nobelova nagrada (B/16). Da se je to zgodilo pred dvajsetimi let, delovalo bi na mene, 

ampak v današnjem času … Vidimo, da je i njegova reakcija bila, ni to doživel kot 

nekaj posebnega, dolgo smo čakali njegov odgovor. Ta nagrada je bila velika pred 

stotimi leti, danes je izgubila svojo moč. Če bi me kdo vprašal, če jo je Dylan zaslužil, 

sigurno je. On je napisal ogromno pesmi, ni beseda samo o eni. Spominjali so se tudi 

Leonard Cohen in drugi. Ne gre samo za poezijo, ampak za celotno ustvarjanje enega 

človeka in njegovega vpliva na cel svet. Dylan je to zaslužil, ampak ne smatram je kot 

neke pomembne točke v njegovi karieri (B/17). Nagrada pa je pokazala, v današnji 

stopnji civilizacije in društva; tako kot nam je predsednica vlade lezbijka … sile moči 

se lahko drugačno odločijo.  

 

9. Kaj pa misliš, zakaj so nagrado spremljale negativne reakcije? 

 

To je v ljudeh, ne zaradi Dylana … zgodilo bi se, da jo je dobil kdorkoli drug. Vedno 

nekdo kritizira, to je normalna stvar.  

 

10. Si želel še kaj dodati? Mene je predvsem zanimalo tvoje osebno mnenje … 

 

Iz pogovora lahko zaključim, da je Dylan vplival s svojim delovanjem, kreacijama, 

virtuoznostjo; in ne z nekim pametnim PR-om, ki ga imajo vsi ostali The Beatles, The 

Rolling Stones – to je šov biznis. Dylan pa je ustvaril nekaj, mnogo večje. Njegovi 

nastopi so skromni. Ni šov, kot pri The Rolling Stones. To je njegova veličina. 

Resnično je zanimiva osebnost. To je edini pravi način ustvarjanja. On je na svoji poti 

(B/18).  

 

   

Priloga 3  

Mirko Gaspari 

Filozof 

Pogovor: 10. 4. 2018 
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1. Si se kdaj ukvarjal s filozofijo glasbe? Z antropološkimi aspekti glasbe? 

Morda s političnimi in družbenimi dimenzijami glasbe? 

 

Ne, ukvarjal sem se z estetiko in pa filozofijo umetnosti, z antologijami, ki so 

vezane za Bacha – to nima veze z Dylanom. To je glasba, ki nima besedil. Z 

Dylanom se nisem nikoli ukvarjal na ta način. Jaz sem človek … na Dylanu me je 

takoj pritegnilo … Že prej sem videl The Beatles leta 1964, ko so prišli na Ed 

Sullivian Show v New York, takrat sem bil v New Yorku. To mi je znorelo glavo 

in na nek način spremenilo življenje (C/1). Ko so se oni pojavili, prav tako kot 

Dylan, jaz sem to doživel v realnem času. Takrat smo poslušali tranzistor, jaz sem 

bil takrat otrok in to je imelo velik vpliv na mene. Takrat glasba ni bila tako lahko 

dostopna, starši nam niso dovolili da cel čas poslušamo rock, glavni medij je 

resnično bil tranzistor. Sploh v New Yorku sem imel priložnost da spremljam 

glasbeno dogajanje. Spomnim se, da je prva Dylanova pesem, ki sem jo slišal bila 

Mr. Tambourine Man, v priredbi The Byrds. In znorelo mi je glavo. Takrat sem 

prvič slišal za Dylana (C/2). Leta 1965 je izšel album Highway 61, nek prijatelj mi 

je priporočal naj poslušam pesem Ballad Of A Thin Man. Prepričal sem mamo, da 

mi da svojih 45 minut, da poslušam Dylanove plošče. Starši so takrat poslušali 

Sinatro. Jaz sem bil otrok, ob Dylanovi glasbi sem se naučil, da se družim sam s 

seboj. Poslušal sem to v realnem času v New Yorku. Dylan takrat ni bil zvezda. 

Vsi so bili šokirani – kako je Dylan izgledal. V septembru 1966, preden smo se 

vračali v Jugoslavijo, sem kupil ploščo Blonde On Blonde. Starši so mi rekli, da 

bom doma skrival te plošče, da se moram ostriči, socializem in to …  

 

2. Na kakšen način je Dylan vplival na tebe? 

On me je vpeljal v angleško književnost, ne nek način. Njegova besedila, njegova 

poetika …. (C/3) V njegovi glasbi je bil nek upor, pesmi so bile melodične. Jaz 

nisem tako glasbeno izobražen , nikoli nisem imel glasbene aspiracije … Meni so 

besede, jaz sem filozof. Vse, kar sem kasneje razumel v angleški književnosti, 

kako sem prišel do Shakespearja, Dylana Thomasa … na vse to je vplival Dylan 

(C/4). Thomas na primer govori o tem, da ti slišiš barve in vidiš zvoke. 

Sinestezija, ko ti se čuti pomešajo. Jaz sem to izkusil z Dylanom. Strašne slike, on 

ti vse govori v slikah. Desolation Row - Einstain, ki hodi in voha vodovodne 

instalacije (sniffing drainpipes). Einstain, ki igra violino, tu je Pepelka … (C/5). 

Oblikoval je svoj svet imaginacije, do konca, kot nihče, nihče do takrat (C/6). To 

niso imele protestne pesmi, niso The Betles to imeli … Potem kasneje, pod 

Dylanovim vplivom, malo na Rubber Soul (C/7). Ampak tak smisel za besede in 

za rimo, to ni imel nihče. Za mene je on ejdetski pesnik. Eidetika, eidos. To 

pomeni, da to govori v močnih slikah, prispodobah. On je uspel, da prevzame ta 

občutek trenutka – Weltschmerz. Tudi v protestnih pesmih, npr. A Hard Rain's 

Gonna Fall (C/8), ko je izšla so vsi govorili, da ima veze z konfrontacijam med 

Rusijo in ZDA. Ko jo poslušaš danes zveni zelo ekološko, o ekološki katastrofi. 

Ni samo o nuklearni katastrofi, on je to občutil petdeset let prej. Pustinja, ki je 
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posledica moderne civilizacije. To so tako močne slike, ki jih je uspel evocirati v 

nas. »I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken.« Takrat nismo 

bili toliko pod vplivom televizije, slike nam niso bile servirane preko ekrana ali 

platna. Bili smo v besedilu, ko si bral besedilo si zamišljal … in ko si prebral 

nekaj takšnega … Dylan je meni dal nek alternativni univerzum imaginacije. Za 

mene je bil kompleten svet imaginacije. Ko sem bil otrok je on za mene bil najbolj 

v trendu, najpomembnejši človek na svetu (C/9). Danes ni, on je pesnik 

človeškega trpljenja in bolečine. Ampak takrat mi je bil … nihče mu ni segel do 

kolen. Nihče me ni uvedel v književnost na tak način, kot prav Dylan. Jaz sem se 

zaljubil v književnost in poezijo samo zaradi Dylana. On je resnično uspel, da se 

vključi v kolektivno zavest, vključil je vse slike, ki so ljudem potrebne in črpal je 

iz tega in uspel, da to prenese. Ni to kar tako. Mi, ki smo to poslušali smo to 

prepoznali (C/10). Mi smo to imeli v sebi, ampak nismo znali to povedati, ampak 

si to vsebino imel v sebi. On je uspel, da to pove in ti si to prepoznal, našel si se. 

Vse to si imel, ampak Dylan je to prvi rekel. To je bilo doživetje, nekdo ti 

pripoveduje o tvojem notranjem svetu (C/11). V Jugoslaviji je vse bilo malo 

tradicionalno in konvencionalno, socializem; nihče ni razumel, kaj se dogaja v 

notranjem svetu, samo Dylan. Kot guru, ve vse o tem, ve kaj je notranji svet. Bil 

mi je guru vse do mojega 17-ega leta, potem ne več. Njega je precej prizadela 

prometna nesreča, ki jo je imel 1966.  

3. Kakšen vpliv je imela bitniška generacija na Dylana?     

 

Jaz mislim da ogromen, on je bil najstnik. Bral je Ginsberga, Burroughsa, Corsoa 

… Predvsem bitniki iz vzhodne obale ZDA (C/12). Vse te slike, podobe; to je 

sigurno vpliv bitniške generacije (C/13). To nisem zasledil nikjer, razen pri 

Williamu Burroughsu. Npr. Naked Lunch, vsi ti prizori … on je celo uporabljal 

cut-up metodo. Napisal je dela, ki so fantastična – nato pravi iz tega nadrealne 

kolaže. Mislim da je to na Dylana imelo globok vpliv. Splošni duh (C/14). 

Kerouac je vplival na Dylana predvsem na začetku, da je sploh odšel od doma in 

se preselil v New York, ko je bral njegov roman Na cesti (C/15). Absolutno je 

bitniška generacija literarna predhodnica Boba Dylana (C/16). Ko je on prišel v 

East Village – kaj se tu bralo? Po kavarnah, klubih? Tu so brali, Ginsberg, Howl 

… kako se začne Howl … »I saw the best minds of my generation destroyed by 

madness« … Seveda, da Dylan ne bo rekel, da je bil ta vpliv tako velik, niti ni 

mnogo skrival, da so mu oni bili vzor. To se vidi tudi iz njegovega odnosa z 

Ginsbergom, on je njih videl kot neke starejše brate, učitelje (C/17). Bitniki nikoli 

niso bili toliko slavni, zato so spoštovali Dylana, ker je uspel da se dotakne 

tolikega števila ljudi. Kljub temu so ga gledali, kot nekega mladega pesnika, 

amaterja. Bitniška generacija – oni so vsi bili literarno izobraženi, vsi so končali 

fakultete. Študirali so klasično književnost, angleško itd. Ginsberg je študiral na 

Univerzi Columbia. Vedeli so, kaj je to ritem, metrum … Imeli so znanje o 

klasičnem pesništvu, Dylan tega ni imel.  
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4. Kakšen vpliv pa so imeli eksistencialisti, eksistencializem na Dylana?   

 

Gotovo so imeli vpliv, veliko tega najdemo v Dylanu (C/18). To je na splošno čas, 

ko se je dosti brala eksistencialistična literatura, po kavarnah. Nietzsche … To je 

bila intelektualna klima v New Yorku v šestdesetih letih. Bitniška generacija in 

pred njimi eksistencialisti. Sartre … Dylan je bral tudi to poezijo – Verlaine, 

Rimbaud, Baudelaire. Ne vem, kdaj je prišel v stik s francoskimi pesniki 

nadrealizma. Omenja jih celo v svojih besedilih na Blood On The Tracks (C/19). 

Dylan je očitno pobral različne vplive od intelektualne ekipe, ki je večinoma 

študirala na Univerzi Columbia in se družila v Greenwich Villageu. Po kavarnah 

po se družili, pili kavo, brali knjige – se pravi, berejo eksistencialiste, bitniško  

literaturo, francoske nadrealiste. Sigurno je pobral to intelektualno klimo od njih. 

Dylan je neverjetno vpijal stvari … obstaja ena psihološka študija … uspel je, da 

razume osnovo in bistvo časa, včasih celo nezavedno, ali pa glavni trend … četudi 

ne ve veliko o tem, ampak zbere in pobere bistvo. Za to ima talent, razumel je 

bistvo nekega kolektiva. Plus, znal je da to predstavi. Kar je neverjeten talent. 

Poznal je duh časa, duh sveta. Weltgeist. In to predstavi bolje, kot kdor koli 

(C/20). Mislim, da je edini iz njegove generacije, ki se mu je približal, John 

Lennon, ki ga zelo spoštujem, ampak se je Dylanu samo približal.   

 

5. Mi lahko še kaj poveš o Allenu Ginsbergu? Imel si priložnost, da ga spoznaš. 

Prišel je celo v Beograd.  

 

Da, bil je nastanjen pri meni v Beogradu, jaz sem ga kasneje obiskal v New Yorku. 

Nisem ga želel preveč spraševati o Dylanu. On se je zanimal za tibetanski 

budizem, jaz za zen. V Beograd je prišel na začetku osemdesetih let. Kasneje je 

svojo poezijo poskušal uglasbiti. Mislim da je prav na ta način tudi Dylan vplival 

na bitniško generacijo, vsaj na Ginsberga. V smislu, da ne gre samo za poezijo 

(C/21). Oni so to razumeli tako … v budizmu imaš meditacijo, dihanje; pa so 

povezali poezijo z dihanjem, potem pa so dihanje povezali s petjem. Tako so 

spoznali, da so same korenine poezije, da se je poezija pela. Plemena, tudi kasneje 

– šamani, antična Grčija, trubadurji. Poezija je nekoč bila peta, a to se je izgubilo 

(C/22). Poezija je postala nekaj … kar se recitira. Trubadurji v nekem 14., 15. 

Stoletju, pa dolgo nič, do Dylana. On je to obnovil, da je poezijo potrebno peti, da 

ni poezija samo nekaj, kar je suho napisano v tekstu. Ni samo za branje, niti samo 

za recitiranje. Mislim, da je na ta način povratno vplival na bitniško generacijo 

(C/23). Ginsberg je tu odšel najdlje, imel je super kitarista in igrali so činele. Vse 

bolj in bolj je strmel k temu, da svojo poezijo piše tako, da jo lahko tudi poje. 

Ginsberg je izdal 3 ali 4 plošče. Celo z Dylanom sta skupaj nekaj posnela (C/24). 

Dylan jih je spodbudil, da se poezija vrne k svojim koreninam, na en radikalen 

način, da se poezija ponovno poje, kot nekoč davno nazaj (C/25). Jaz Ginsberga o 

Dylanu nisem želel mnogo spraševati, mislim da sta imela lep prijateljski odnos, 

menda sta nekaj časa celo živela skupaj v Greenwichu. Ginsberg je vedel, da je 

Dylan v bistvu zelo ranljiva, občutljiva in privatna oseba. Ne vem, koliko sta se 
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družila. Dylan je vedno bil deležen velikega pritiska slave. To je bilo noro. Imel je 

problem, da ni mogel sam do kavarne ali restavracije (C/26). Dylan je tudi član 

ameriške akademije – American Academy Of Arts And Letters. Ker se člani 

Akademije niso mogli odločiti, ali naj Dylana priznajo na podlagi njegovih 

dosežkov na glasbenem področju ali pa na področju poezije; je bil Dylan sprejet 

kot časti član Akademije (C/27). Ginsberg je priznan na podlagi poezije, seveda. 

 

6. Dylan je prejel tudi Nobelovo nagrado za literaturo. Kakšen je tvoj komentar 

glede tega? 

 

Meni je to bilo … pa niti Dylan sam ni mogel verjeti. Jaz sem bil resnično vesel, 

vsi smo vedeli, da je to zasluženo. Če je kdo tako dobro opisal duh časa, je to 

Dylan. Ta upor šestdesetih let, da je posameznik, posameznik in da na ta način živi 

svoje življenje, in ne le neko vsiljeno življenje (C/28). Iskanje alternativnih 

modelov – nekateri so odšli v hipi komuno, v budizem … Dylan ni imel odgovora, 

kaj je alternativa. Ljudem ni določil poti, v katero smer morajo iti. Bilo je več 

smeri, poti od odtujitve; npr. ekološka smer. Nihče ni te odtujitve in upora proti tej 

odtujitvi bolje opisal, kot pa Dylan. Če lahko rečemo, da je bil glas v šestdesetih 

letih, ki je to negativno, ne tisto pozitivno, ampak negativno, izrazil, nihče to ni 

bolje izrazil od Dylana (C/29). Zato je on, ne samo zaslužen … de je poezija živa 

… kot smo rekli, poezija se je pela, v antični Grčiji, med plemeni, tako se je širila 

tradicija, cela kultura se je širila preko poezije (C/30). Ne samo v primitivnih 

ljudstvih, tudi Kelti so to počeli. Bardovi, kaj so to – to so ti, ki prenašajo tradicijo. 

Dylan je uspel, ne samo da izrazi, ampak tudi da prenese to moderno šestdesetih 

let. Če je kdo uspel, da izrazi da duh, je to on (C/31). Kako da je on ne bi dobil? 

Če sploh spoštujemo književnost, kot avtentično stvar za ljudi, in ne samo za 

visoko izobražene elite, ne na nebu, samo za akademike, ampak da se dotika mase, 

da je relevantna za mase (C/32) … Ta nagrada je prišla z zamudo, ampak better 

late than never. To je priznanje Dylanu z zamudo, ampak več, kot samo zasluženo. 

To je precej konservativna institucija, na splošno … Nobelov komite. Počasi se 

menjajo te akademske institucije. Več let se je o tem govorilo, mislim, da so 

potrebovali več kot dvajset let. To dokazuje, da je on uspel doseči neko stopnjo 

univerzalnost, kar se tiče šestdesetih let, ki je nihče ni uspel (C/33). Ni niti hipi 

kultura, da je priznana od vseh; budizem … Morda je največjo stopnjo 

univerzalnosti dosegla ekologija, ker nam se menja planeta, pa iz nujnosti. Dylan 

je bil pesnik upora, in sedaj je najbolj konservativna institucija v univerzumu, 

Nobelov komite, priznala njegovo delo, zato je pomembno, da je on dobil to 

nagrado (C/34). To je kot simbol za neskončnost. Dylan je uspel da to integrira, da 

mu dajo kapo dol, tisti, ki so bili na popolnoma nasprotni strani. Nobelova nagrada 

je Nobelova nagrada (C/35). Takrat sem videl, koliko je ta nagrada vredna, ker se 

je našlo toliko tradicionalnih in konservativnih književnikov, ki so rekli, da je to 

škandal (C/36). Ne vem, kaj vse so pisali … sploh niso razumeli. Vidi se, da niso 

razumeli … recitirali so neko Dylanovo poezijo iz njegovega gospel obdobja, ko 

poezija ni bila neka, če jo primerjamo z zgodnejšimi obdobji. Vsak genij, ali so 
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mladi umrli … sigurno so prisotni vzponi in padci, nihče ne more biti odličen cel 

čas. Če bi jaz moral da ti dam en del Dylanove domišljije, je to Desolation Row. 

To je tak svet, en alternativni svet, ustvaril je svoj univerzum – to je vrhunska 

poezija. Plus odlična glasba in melodija ...  in interpretacija, nastop (C/37). Kateri 

pesnik bi lahko napisal nekaj takega – nekoč sem bil mlad, mislil sem, da vse 

znam, zdaj sem mnogo starejši in vidim, da mnogo manj znam. Ta iskrenost in 

samokritika, nikoli nisem videl takšne samokritike v moderni poeziji … »I was so 

much older then, I'm younger than that now.« On je imel pogum, za to 

samokritiko. Poglej pesem My Back Pages – kritizira sebe iz protestnega obdobja.  

 

7. Najbolj te je fascinirala njegova poezija? 

 

Da, sigurno. Bile so lepe melodije, všeč mi je bil ta upor. Ampak, te besede, še 

bolj, te slike. Dylan mi je pokazal, da obstaja nek alternativni svet, svet domišljije. 

Kot, da sem v neki drugi realnosti. Svet, kjer so drugi ljudje, kjer veljajo druga 

pravila – kjer dva plus dva ni nujno štiri (C/38). Kasneje mi je bilo žal, ko sem 

videl, da nam Dylan več ne sledi. On je kasneje postal pesnik odnosov. Povezal se 

je tudi s hebrejsko tradicijo. Pesnik človeškega trpljenja – tragično je biti izolirani 

posameznik, ki je vržen v svet. Eksistencialistična filozofija. Svet je sovražen, 

človeški odnosi  so polni nesporazumov … Mesto človeka v univerzumu je 

tragično, in Dylan je nekako pesnik te človeške tragičnosti.  

 

 

Priloga 4: Analiza podatkov – dvostopenjsko kodiranje 

 

Kodiranje: 1. stopnja 

 

Št. izjave Oseba Izjava (enota kodiranja) Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje 

1 A Dylan je bil del generacije rock 'n' 

rolla, na kateri sem odrastel. Del 

najpomembnejše in najboljše 

generacije rock 'n' rolla. Prav Dylan je 

bil najpomembnejši avtor. 

Eden od najpomembnejših 

avtorjev. 

2 A In Dylan je bil, kot sem že rekel, eden 

najpomembnejših akterjev. 

Eden od najpomembnejših 

akterjev. 

3 A Istega poletja sam v kinu v Angliji 

gledal tudi film The Last Waltz 

skupine The Band. The Band je bila 

Dylanova spremljevalna skupina, ena 

od najboljših skupin, če ne celo 

najboljša skupina, ki ga je spremljala. 

The Band je ena od najboljših 

spremljevalnih skupin.  

4 A Kasneje sem ga začel resnejše 

preučevati in vedno mi je bil eden od 

najljubših avtorjev. 

Eden od najljubših avtorjev. 

5 A Verjetno pa je bil eden  ključnih 

trenutkov ta, ko me je Robert 

Nemaček, basist legendarne beograjske 

Raznolika vzporedna bootleg 

kariera.  
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skupine Pop Mašina, spoznal z 

Dylanovimi bootlegi. Bil sem 

presenečen, da obstaja toliko 

neobjavljenih posnetkov, tako 

studijskih kot koncertnih. Takrat mi je 

Dylan postal najljubši. Ko sem odkril, 

kaj vse tu še obstaja poleg objavljenih 

posnetkov, kot da je jazz glasbenik. 

6 A Pokazal je, kako je pomembna 

spontanost, to kar se zgodi v trenutku – 

ta nek improvizacijski pristop k glasbi, 

ki ga je gojil čez celotno kariero. Videl 

sem, kako se pesmi menjajo iz leta v 

leto, pokazal je svoj pristop, svoje 

prepričanje o glasbi. 

Improvizacijski pristop h glasbi. 

7 A Da, prvi bootleg v zgodovini bootlega 

je Dylanov, imenuje se The Great 

White Wonder. 

The Great White Wonder. 

8 A Za mene so prav The Basement Tapes 

eden od vrhuncev Dylanove kariere. 

Ljudje so bili neverjetno presenečeni, 

nihče ni pričakoval, je obstaja toliko 

kvalitetne Dylanove glasbe, ki ni bila 

še nikoli uradno objavljena 

Dolgo neobjavljeni posnetki – 

The Basement Tapes.  

9 A Mislim, da je za razumevanje Dylana 

poslušanje in poznavanje Dylanovih 

bootlegov enako pomembno kot 

poslušanje uradno objavljenih 

albumov. Ta vzporedna Dylanova 

bootleg kariera je zelo pomembna. 

Nekdo, ki ni poslušal, raziskoval in 

spremljal Dylanove booleg kariere, je 

prikrajšan za pomemben del kolača, ki 

se imenuje Bob Dylan. Zelo so 

pomembni za celostno razumevanje 

Dylana 

Pomembnost vzporedne bootleg 

kariere.  

10 A Sedaj že leta redno objavlja bootlege. Uradno objavljanje bootlegov. 

11 A Dylan je iz rock 'n' rolla naredil resno 

umetnost. 

Rock'n'roll resna umetnost.  

12 A Predvsem kar se tiče besedil, kar se je 

kasneje odrazilo tudi na samem 

pristopu h glasbi. Pred Dylanom so to 

bila neka šablonska ljubezenska 

besedila – jaz te ljubim, ti si me 

pustila, jaz sem žalosten .... gremo 

plesat, vsi smo srečni ... Ni bilo izjem. 

Šlo je za neko preprosto pop zabavo. 

Spremenil je pristop k pisanju 

besedil in posledično celotno 

glasbeno ustvarjanje.  

13 A Dylan je uvedel globlja, introspektivna 

besedila in nove teme v rock 'n' roll, in 

sicer že v svojem zgodnjem obdobju. 

Vplival je na The Beatles, predvsem na 

Johna Lennona in Georgea Harrisona. 

Introspektivna besedila, ki 

vplivajo na njegove sodobnike.  

14 A Lennon je nekako od tretjega ali 

četrtega albuma prevzel Dylanov stil 

pisanja besedil in pristop h glasbi. The 

Beatles so takrat bili najbolj popularna 

skupina na svetu. 

Vpliva na The Beatlese, 

predvsem na John Lennona. 

15 A Vplival je tudi na The Rolling Stones 

in na kup drugih avtorjev, glasbenikov 

in skupin v zgodovini rock glasbe. 

Vplival je na The Rolling Stones 

in druge sodobnike.  
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16 A Dylan je sigurno najvplivnejši avtor in 

najpomembnejša osebnost rock 

glasbenikov te generacije. Nihče drug 

ni imel takšnega vpliva na svoje 

sodobnike, predvsem v šestdesetih 

letih. 

Ogromen vpliv na glasbenike, 

predvsem v šestdesetih letih.  

17 A v glasbi drugih skupin že opazil, 

kakšen vpliv ja Dylan imel na njih in 

koliko spoštovanja so imeli do njega 

Vpliv na druge glasbenike in 

glasbene skupine. 

18 A kitarist skupine Yes, Steve Howe, ki je 

v nekem trenutku objavil album 

Dylanovih priredb 

S. Howe objavi Dylanove 

priredbe. 

19 A David Bowie je napisal pesem Song 

For Bob Dylan na albumu Hunky 

Dory. 

D. Bowie je napisal pesem za 

Dylana. 

20 A Dylan v klasičnem smislu ni del 

književnosti, ne objavlja knjig, 

romanov, ne piše dram – mislim, da je 

bil to razlog. 

Negativne kritike ob prejemu 

Nobelove nagrade. 

21 A Rock 'n' roll je priznan kot resna 

umetnost, kot pomembna umetniška 

forma. 

Priznanje rock 'n' rollu. 

22 A dejstvo, da je dobil Dylan nagrado, 

priznanje za vse, ki so se kadarkoli 

ukvarjali z rock 'n' rollom. Vsi, ki so se 

ukvarjali, poslušali ali spoštovali rock 

'n' roll, so dobili mali košček te 

nagrade. 

Nobelova nagrada je priznanje 

vsem, ki se ukvarjajo z rock 'n' 

rollom. 

23 A Na Dylana je imela velik vpliv celotna 

bitniška generacija. 

Vpliv bitniške generacije na 

Dylana. 

24 A Dylan pomešal vplive in ustvaril nek 

svoj stil. 

Unikaten Dylanov umetniški 

slog.  

25 A Najpomembnejše pa je to, da je Dylan 

prvi spregovoril o temah, o katerih prej 

nihče ni govoril – in to z bogatim 

pesniškim jezikom. 

Bogat pesniški jezik, nove teme.  

26 A Dylan je resnično imel dar, da svoje 

pesmi oblikuje tako, da jih lahko 

berem tudi kot poezijo. 

Dylanova besedila so poezija. 

27 A Čeprav so po mojem mnenju Dylanove 

pesmi na nek način neločljive od 

glasbe. 

Besedila so neločljiva od glasbe. 

28 A To je protestno obdobje, na osnovi 

katerega so ga ljudje tudi proglasili za 

glasnika svoje generacije. Mislim, da 

to ni bila njegova želja, kasneje se je 

od tega umaknil – močno je to 

poskušal. 

Zavrnitev podobe glasnika 

generacije. 

29 A Ni sporno, da je v tem času, ko je igral 

na Pohodu na Washington z Martinom 

Lutherom Kingom, sodelovanje v tem 

gibanju  dovedlo do neke zveze z 

nekimi političnimi prepričanji. On je 

kasneje v karieri zelo močno poskušal, 

da se mu kaj podobnega ne zgodi 

Distanciranje od družbenih in 

političnih gibanj.  

30 A se ne ozira na mišljenje publike, ampak 

sledi svojemu notranjemu glasu. 

Primaren mu je notranji glas, sledi 

temu, kar se njemu zdi prav. Ne glede 

na diskografsko hišo, menedžerje, 

Brezkompromisnost.  



 

91 
 

publiko ... Brezkompromisnost pri 

njem mi je vedno bila všeč, zato ga 

tudi zelo spoštujem. 

31 A Za mene je to bil vedno del njegovega 

šarma, ima zelo avtentičen glas, glas 

tega ljudskega bitja, ki je ustvaril te 

pesmi. Vem, da nekaterim to ni všeč. 

Najbolj avtentično je, ko avtor poje 

svojo pesem. Ta povezanost … nikoli 

ne more biti bližja. 

Avtentičen glas. 

1 B Dylan me je fasciniral zaradi 

njegovega performensa izvajanja 

pesmi, ki je drugačen od vseh. 

Unikaten performans.  

2 B Na koncertih on spreminja način 

izvajanja pesmi, kar je dokaz, da ni 

klasičen zabavljač. Ima občutek in 

hrabrost, da nek svoj hit izvede na 

čisto drugačen način, da ga oboževalci 

komaj prepoznajo pesem. Spreminja 

besedila. To je njegova veličina. Ta 

improvizacija, tega je sposoben. 

Spreminjanje pesmi na nastopih.  

3 B Dylanovi nastopi so res neverjetni, 

polni presenečenj. Močno je prisoten 

občutek pričakovanja. Ta faktor 

presenečenja je velik plus. 

Presenetljivi nastopi. 

4 B Sledim samo občutku. Trenutku. 

Prepustim se trenutku, ki me popelje. 

To se pri Dylanu pogosto dogaja. 

Umetnik trenutka. 

5 B Vseeno pa je njegova virtuoznost prav 

v preprostosti izvedbe. Nič ne mora da 

se trese, z malo moči. Pri njemu to 

pride iz nekega višjega univerzuma, in 

vidi se da uživa v tem, v vsakem 

nastopu, reagira. 

Virtuoznost. 

6 B On je vplival predvsem z glasbo in 

teksti, ne toliko kot neka ikona, pojava. 

Vpliven s svojo  glasbo in 

besedili. 
7 B ima ogromni vpliv na celotno glasbo, 

in to samo direktno s svojim glasbenim 

ustvarjanjem. 

Vpliva na celotno glasbo. 

8 B V principu je on vplival s svojo glasbo 

in besedili, ki so menda celo močnejša 

plat, tako pravijo. 

Pomembnost besedil. 

9 B Pomembna je magija izraza. In Dylan 

sigurno ima to magijo. Njegova 

besedila niso tako direktna – I love 

you, you love me. Dylanova besedila 

so vzvišena. Imajo inteligentno 

osnovo. Celo najbolj inteligenten 

človek se ob branju njegovih besedil 

zmede in šokira. Enostavno ima velik 

talent. 

Magija izražanja. 

10 B Všeč so mi njegove harmonije in 

spremembe v harmonijah, ki so 

nelogične. Večina pesmi ima dva takta 

pa štiri takta … Pri Dylanu so 

pomembne te nagle spremembe, ni 

pomembno da so v neki shemi. 

Nenadne spremembe v 

kompozicijah. 

11 B Vendar so njegova besedila mnogo 

več, kot samo politična. Res je da so 

bili angažirani, to je tudi zaradi duha 

Besedila so mnogo več, kot 

samo politična.  
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časa, ko so te pesmi nastajale. Pisal je 

o nezadovoljstvu. 

12 B Pisal je kako on vidi svet, iz njegove 

perspektive. Ima to magijo, da v vsaki 

osebi prebudi neke emocije, občutke. 

Ne gre zgolj za politične pesmi. To je 

pravzaprav moč umetniškega dela – 

koliko te uspe neko umetniško delo 

prebuditi, vzbuditi. 

Ima moč, da v poslušalcu 

prebudi emocije.  

13 B On je začel s folk, country glasbo, 

ampak je to zelo kmalu postalo 

revolucionarno, moderno. On je dodal 

svojo noto stari tradiciji. Country 

pesmi so navadno ljubezenske; gospel 

so religijske. Dylan pa je naredil velik 

premik. Kako je on moderniziral 

country glasbo. 

Modernizacija glasbe. 

14 B Kar se tiče besedil, Dylan je verjetno 

prvi, ki je naredil ta revolucionarni 

premik. 

Modernizacija besedil.  

15 B Chuck Berryja, ki je na nek način 

ustvaril rock 'n' roll, ampak to je čisti 

ritem forma. Dylan je uvedel v rock 'n' 

roll to neko širino – glede harmonije, 

glede besedil. 

Rock 'n' rollu je dal širino. 

16 B On je mnogo več, kot Nobelova 

nagrada. 

Več, kot Nobelova nagrada.  

17 B Če bi me kdo vprašal, če jo je Dylan 

zaslužil, sigurno je. On je napisal 

ogromno pesmi, ni beseda samo o eni. 

Spominjali so se tudi Leonard Cohen 

in drugi. Ne gre samo za poezijo, 

ampak za celotno ustvarjanje enega 

človeka in njegovega vpliva na cel 

svet. Dylan je to zaslužil, ampak ne 

smatram je kot neke pomembne točke 

v njegovi karieri. 

S celotnim ustvarjanjem je 

močno vplival na cel svet. 

18 B da je Dylan vplival s svojim 

delovanjem, kreacijama, virtuoznostjo; 

in ne z nekim pametnim PR-om, ki ga 

imajo vsi ostali The Beatles, The 

Rolling Stones – to je šov biznis. 

Dylan pa je ustvaril nekaj, mnogo 

večje. Njegovi nastopi so skromni. Ni 

šov, kot pri The Rolling Stones. To je 

njegova veličina. Resnično je zanimiva 

osebnost. To je edini pravi način 

ustvarjanja. On je na svoji poti. 

Virtuoznost in veličina 

Dylanovega ustvarjanja je v 

skromnosti. 

1 C To mi je znorelo glavo in na nek način 

spremenilo življenje. 

Spremeni življenje posameznika. 

2 C prva Dylanova pesem, ki sem jo slišal 

bila Mr. Tambourine Man, v priredbi 

The Byrds. In znorelo mi je glavo. 

Takrat sem prvič slišal za Dylana. 

Takojšnja fascinacija nad 

Dylanom. 

3 C On me je vpeljal v angleško 

književnost, ne nek način. Njegova 

besedila, njegova poetika. 

Dylan uvede v klasično 

književnost. 

4 C Vse, kar sem kasneje razumel v 

angleški književnosti, kako sem prišel 

do Shakespearja, Dylana Thomasa … 

Dylan posledično vpliva na 

razumevanje klasične 

književnosti.  
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na vse to je vplival Dylan. 

5 C Strašne slike, on ti vse govori v slikah. 

Desolation Row - Einstain, ki hodi in 

voha vodovodne instalacije (sniffing 

drainpipes). Einstain, ki igra violino, tu 

je Pepelka. 

Unikaten način izražanja – v 

slikah.  

6 C Oblikoval je svoj svet imaginacije, do 

konca, kot nihče, nihče do takrat. 

Lasten svet imaginacij.  

7 C Potem kasneje, pod Dylanovim 

vplivom, malo na Rubber Soul. 

Vpliva na The Beatles.  

8 C Ampak tak smisel za besede in za 

rimo, to ni imel nihče. Za mene je on 

ejdetski pesnik. Eidetika, eidos. To 

pomeni, da to govori v močnih slikah, 

prispodobah. On je uspel, da prevzame 

ta občutek trenutka – Weltschmerz. 

Tudi v protestnih pesmih, npr. A Hard 

Rain's Gonna Fall. 

Neverjeten smisel za besede in 

rimo – ejdetski pesnik.  

9 C Dylan je meni dal nek alternativni 

univerzum imaginacije. Za mene je bil 

kompleten svet imaginacije. Ko sem 

bil otrok je on za mene bil najbolj v 

trendu, najpomembnejši človek na 

svetu. 

Posamezniku ponudi alternativni 

univerzum..  

10 C Nihče me ni uvedel v književnost na 

tak način, kot prav Dylan. Jaz sem se 

zaljubil v književnost in poezijo samo 

zaradi Dylana. On je resnično uspel, da 

se vključi v kolektivno zavest, vključil 

je vse slike, ki so ljudem potrebne in 

črpal je iz tega in uspel, da to prenese. 

Ni to kar tako. Mi, ki smo to poslušali 

smo to prepoznali. 

Dylan je zaslužen, da v ljudeh 

prebudi željo za poezijo. 

11 C Vse to si imel, ampak Dylan je to prvi 

rekel. To je bilo doživetje, nekdo ti 

pripoveduje o tvojem notranjem svetu. 

Talent, da se vključi v 

kolektivno zavest. 

12 C ogromen, on je bil najstnik. Bral je 

Ginsberga, Burroughsa, Corsoa … 

Predvsem bitniki iz vzhodne obale 

ZDA. 

Bitniški pesniki in pisci imajo 

ogromen vpliv na Dylana. 

13 C Vse te slike, podobe; to je sigurno 

vpliv bitniške generacije. 

Pesniški jezik je pod vplivom 

bitniških pesnikov. 

14 C Mislim da je to na Dylana imelo 

globok vpliv. Splošni duh. 

Duh bitniške generacije vpliva 

na Dylana. 

15 C Kerouac je vplival na Dylana 

predvsem na začetku, da je sploh odšel 

od doma in se preselil v New York, ko 

je bral njegov roman Na cesti. 

Dylan pod vplivom romana na 

cesti, odide v New York. 

16 C Absolutno je bitniška generacija 

literarna predhodnica Boba Dylana. 

Bitniški pesniki so predhodniki 

Dylana. 

17 C To se vidi tudi iz njegovega odnosa z 

Ginsbergom, on je njih videl kot neke 

starejše brate, učitelje. 

Ginsberg mu je učitelj. 

18 C Gotovo so imeli vpliv, veliko tega 

najdemo v Dylanu. 

Vplivi bitniških pesnikov so 

opazni v  Dylanovem 

ustvarjanju. 

19 C Dylan je bral tudi to poezijo – 

Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. Ne 

vem, kdaj je prišel v stik s francoskimi 

pesniki nadrealizma. Omenja jih celo v 

Vpliv francoskih pesnikov 

nadrealizma. 



 

94 
 

svojih besedilih na Blood On The 

Tracks. 

20 C Za to ima talent, razumel je bistvo 

nekega kolektiva. Plus, znal je da to 

predstavi. Kar je neverjeten talent. 

Poznal je duh časa, duh sveta. 

Weltgeist. In to predstavi bolje, kot 

kdor koli. 

Talent za predstavitev duha časa. 

21 C Kasneje je svojo poezijo poskušal 

uglasbiti. Mislim da je prav na ta način 

tudi Dylan vplival na bitniško 

generacijo, vsaj na Ginsberga. V 

smislu, da ne gre samo za poezijo. 

Dylan vpliva na bitniške pesnike 

in pisce.  

22 C Tako so spoznali, da so same korenine 

poezije, da se je poezija pela. Plemena, 

tudi kasneje – šamani, antična Grčija, 

trubadurji. Poezija je nekoč bila peta, a 

to se je izgubilo. 

Poezija je nekoč bila peta.  

23 C Trubadurji v nekem 14., 15. stoletju, 

pa dolgo nič, do Dylana. On je to 

obnovil, da je poezijo potrebno peti, da 

ni poezija samo nekaj, kar je suho 

napisano v tekstu. Ni samo za branje, 

niti samo za recitiranje. Mislim, da je 

na ta način povratno vplival na 

bitniško generacijo. 

Dylan vrne poezijo k svojim 

koreninam. 

24 C Ginsberg je tu odšel najdlje, imel je 

super kitarista in igrali so činele. Vse 

bolj in bolj je strmel k temu, da svojo 

poezijo piše tako, da jo lahko tudi poje. 

Ginsberg je izdal 3 ali 4 plošče. Celo z 

Dylanom sta skupaj nekaj posnela. 

Ginsberg je pod Dylanovim 

vplivom uglasbil svojo poezijo.  

25 C Dylan jih je spodbudil, da se poezija 

vrne k svojim koreninam, na en 

radikalen način, da se poezija poje, kot 

nekoč davno nazaj. 

Dylan vrne poezijo k svojim 

koreninam, da se poezija poje. 

26 C Dylan je vedno bil deležen velikega 

pritiska slave. To je bilo noro. Imel je 

problem, da ni mogel sam do kavarne 

ali restavracije. 

Pritisk slave. 

27 C Dylan je tudi član ameriške akademije 

– American Academy Of Arts And 

Letters. Ker se člani Akademije niso 

mogli odločiti, ali naj Dylana priznajo 

na podlagi njegovih dosežkov na 

glasbenem področju ali pa na področju 

poezije; je bil Dylan sprejet kot časti 

član Akademije. 

Član ameriške akademije - 

American Academy Of Arts And 

Letters. 

28 C Če je kdo tako dobro opisal duh časa, 

je to Dylan. Ta upor šestdesetih let, da 

je posameznik, posameznik in da na ta 

način živi svoje življenje, in ne le neko 

vsiljeno življenje. 

Talent za opis duha časa 

šestdesetih let. 

29 C Nihče ni te odtujitve in upora proti tej 

odtujitvi bolje opisal, kot pa Dylan. Če 

lahko rečemo, da je bil glas v 

šestdesetih letih, ki je to negativno, ne 

tisto pozitivno, ampak negativno, 

izrazil, nihče to ni bolje izrazil od 

Dylana. 

Izraža upor šestdesetih let.  
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30 C Zato je on, ne samo zaslužen … de je 

poezija živa … kot smo rekli, poezija 

se je pela, v antični Grčiji, med 

plemeni, tako se je širila tradicija, cela 

kultura se je širila preko poezije. 

Zaslužen, da je poezija živa. 

31 C Dylan je uspel, ne samo da izrazi, 

ampak tudi da prenese to moderno 

šestdesetih let. Če je kdo uspel, da 

izrazi da duh, je to on. 

Prenese tradicijo moderne 

šestdesetih let. 

32 C Če sploh spoštujemo književnost, kot 

avtentično stvar za ljudi, in ne samo za 

visoko izobražene elite, ne na nebu, 

samo za akademike, ampak da se 

dotika mase, da je relevantna za mase. 

Književnost je za ljudi, ne samo 

za elite. 

33 C Več let se je o tem govorilo, mislim, da 

so potrebovali več kot dvajset let. To 

dokazuje, da je on uspel doseči neko 

stopnjo univerzalnost, kar se tiče 

šestdesetih let, ki je nihče ni uspel. 

Dylan je dosegel stopnjo 

univerzalnosti. 

34 C Dylan je bil pesnik upora, in sedaj je 

najbolj konservativna institucija v 

univerzumu, Nobelov komite, priznala 

njegovo delo, zato je pomembno, da je 

on dobil to nagrado. 

Pomembnost Nobelove nagrade. 

35 C Dylan je uspel da to integrira, da mu 

dajo kapo dol, tisti, ki so bili na 

popolnoma nasprotni strani. Nobelova 

nagrada je Nobelova nagrada. 

Konservativnost komiteja 

Nobelove nagrade. 

36 C Takrat sem videl, koliko je ta nagrada 

vredna, ker se je našlo toliko 

tradicionalnih in konservativnih 

književnikov, ki so rekli, da je to 

škandal. 

Velika pomembnost Nobelove 

nagrade. 

37 C Če bi jaz moral da ti dam en del 

Dylanove domišljije, je to Desolation 

Row. To je tak svet, en alternativni 

svet, ustvaril je svoj univerzum – to je 

vrhunska poezija. Plus odlična glasba 

in melodija ...  in interpretacija, nastop. 

Desolation Row je vrhunska 

poezija.  

38 C Kot, da sem v neki drugi realnosti. 

Svet, kjer so drugi ljudje, kjer veljajo 

druga pravila – kjer dva plus dva ni 

nujno štiri. 

Opis alternativne realnosti.  

 

Kodiranje: 2. stopnja 

 

Koda Kategorija 

Opis alternativne realnosti. (C/38)  

 

 

 

 

GLAS GENERACIJE 

Dylan je dosegel stopnjo univerzalnosti. (C/33) 
Izrazi in prenese tradicijo moderne šestdesetih 

let. (C/31). 
Izraža upor šestdesetih let. (C/29) 
Talent za opis duha časa šestdesetih let. (C/28) 

Talent za predstavitev duha časa. (C/20) 

Talent, da se vključi v kolektivno zavest. (C/11) 

Posamezniku ponudi alternativni univerzum. 

(C/9) 

Spremeni življenje posameznika. (C/1)  
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Eden od najpomembnejših akterjev. (A/2) 

Ima moč, da v poslušalcu prebudi emocije. 

(B/12) 

 

 

Koda Kategorija 

Raznolika vzporedna bootleg kariera. (A/5)  

 

BOGATA BOOTLEG KARIERA 

The Great White Wonder – prvi bootleg v 

zgodovini popularne glasbe. (A/7) 
Dolgo neobjavljeni posnetki – The Basement 

Tapes. (A/8) 
Pomembnost vzporedne bootleg kariere. (A/9) 
Uradno objavljanje bootlegov. (A/10) 

 

 

Koda Kategorija 

Rock'n'roll je postal resna umetnost. (A/11)  

 

 

INOVACIJE, KI JIH JE DYLAN 

VPELJAL V USTVARJANJE 

POPULARNE GLASBE 

Spremenil je pristop k pisanju besedil in 

posledično celotno glasbeno ustvarjanje. 

(A/12) 
The Band je ena od najboljših spremljevalnih 

skupin. (A/3) 
Unikaten performans. (B/1) 

Spreminjanje pesmi na nastopih. (B/2) 
Modernizacija glasbe. (B/13) 

Rock 'n' rollu je dal širino. (B/15)  

Dylan uvede v klasično književnost. (C/3) 

Dylan posledično vpliva na razumevanje 

klasične književnosti. (C/4) 

 

Koda Kategorija 

Introspektivna besedila, ki vplivajo na njegove 

sodobnike. (A/13) 
 

 

 

 

 

DYLANOVI VPLIVI NA 

SODOBNIKE 

Vpliva na The Beatlese, predvsem na John 

Lennona. (A/14) 
Vplival je na The Rolling Stones in druge 

sodobnike. (A/15) 
Ogromen vpliv na glasbenike, predvsem v 

šestdesetih letih. (A/16) 
Vpliv na druge glasbenike in glasbene skupine. 

(A/17) 

S. Howe objavi Dylanove priredbe. (A/18) 

D. Bowie je napisal pesem za Dylana. (A/19) 

Vpliven s svojo  glasbo in besedili. (B/6) 

Vpliva na celotno glasbo. (B/7) 

S celotnim ustvarjanjem je močno vplival na 

cel svet. (B/17) 

Vpliva na The Beatles. (C/7) 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

Koda Kategorija 

Zavrnitev podobe glasnika generacije. (A/28)  

 

ZAVRNITEV JAVNE PODOBE IZ 

SREDINE 60-TIH LET 

Distanciranje od družbenih in političnih gibanj. 

(A/29) 
Besedila so mnogo več, kot samo politična. 

(B/11) 
Pritisk slave. (C/26) 
Brezkompromisnost v glasbenem ustvarjanju. 

(A/30) 

 

 

Koda Kategorija 

Dylanova besedila so poezija. (A/26)  

 

 

BOGAT IZRAZNI JEZIK 

Bogat pesniški jezik, nove teme. (A/25) 
Vpliv bitniške generacije na Dylana. (A/23) 
Unikaten Dylanov umetniški slog. (A/24) 
Pomembnost besedil. (B/8) 
Magija izražanja. (B/9) 

Modernizacija besedil. (B/14) 

Unikaten način izražanja – v slikah. (C/5) 

Lasten svet imaginacij. (C/6) 

Neverjeten smisel za besede in rimo – ejdetski 

pesnik. (C/7) 

Desolation Row je vrhunska poezija. (C/37) 

Vpliv francoskih pesnikov nadrealizma. (C/19) 

 

Koda Kategorija 

Bitniški pesniki in pisci imajo ogromen vpliv 

na Dylana. (C/12) 
 

 

 

SPLOŠNI DUH IN PESNIŠKI JEZIK 

BITNIŠKE GENERACIJE 

Pesniški jezik je pod vplivom bitniških 

pesnikov. (C/13) 

Dylan pod vplivom romana na cesti, odide v 

New York. (C/15) 

Duh bitniške generacije vpliva na Dylana. 

(C/14) 

Bitniški pesniki so predhodniki Dylana. (C/16) 

Ginsberg mu je učitelj. (C/17) 

Vplivi bitniških pesnikov so opazni v  

Dylanovem ustvarjanju. (C/18) 

 

 

Koda Kategorija  

Dylan je zaslužen, da v ljudeh prebudi željo za 

poezijo. (C/10) 
 

 

 

 

 

DYLANOV MOČAN VPLIV NA 

LITERATURO 

Dylan vpliva na bitniške pesnike in pisce. 

(C/21) 
Poezija je nekoč bila peta. (C/22) 
Dylan vrne poezijo k svojim koreninam. (C/23) 
Ginsberg je pod Dylanovim vplivom uglasbil 

svojo poezijo. (C/24) 

Dylan vrne poezijo k svojim koreninam, da se 

poezija poje. (C/25) 

Zaslužen, da je poezija živa. (C/30) 

Književnost je za ljudi, ne samo za elite. (C/32) 

Član ameriške akademije - American Academy 

Of Arts And Letters. (C/27) 
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Besedila so neločljiva od glasbe. (A/27) 

 

 

Koda Kategorija 

Pomembnost Nobelove nagrade. (C/34)  

 

 

 

 

NOBELOVA NAGRADA 

Konservativnost komiteja Nobelove nagrade. 

(C/35) 
Velika pomembnost Nobelove nagrade. (C/36) 
Več, kot Nobelova nagrada. (B/16) 
S celotnim ustvarjanjem je močno vplival na 

cel svet. (B/17) 
Negativne kritike ob prejemu Nobelove 

nagrade. (A/20) 

Priznanje rock 'n' rollu, kot resni umetniški 

formi. (A/21). 

Nobelova nagrada je priznanje vsem, ki se 

ukvarjajo z rock 'n' rollom. (A/22)  

 

Koda Kategorija 

Improvizacijski pristop h glasbi. (A/6)  

 

 

TRANSFORMACIJA IN 

UNIKATNOST 

Brezkompromisnost v glasbenem ustvarjanju. 

(A/30) 
Avtentičen glas. (A/31) 
Presenetljivi nastopi. (B/3) 
Umetnik trenutka. (B/4) 
Virtuoznost. (B/5) 

Nenadne spremembe v kompozicijah. (B/10) 

Unikaten Dylanov umetniški slog. (A/24) 

Takojšnja fascinacija nad Dylanom. (C/2) 

Eden od najpomembnejših avtorjev. (A/1) 

Eden od najljubših avtorjev. (A/4) 

 

 

 


