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POVZETEK
Rock kultura in moralna panika
Moralna panika je fenomen, ki se od časa do časa pojavlja v naši družbi. Moralno paniko
sprožijo dejanja, ki predstavljajo grožnjo tradicionalnim družbenim vrednotam. Subjekti
moralne panike so osebe ali družbene skupine, ki jih družba označi za deviantne, zato večinska
družba do njih goji jezo in strah. Subjekti moralne panike so v petdesetih letih dvajsetega
stoletja postali tudi glasbeniki, saj so z novo glasbo pretresli družbo. V tej nalogi se bom
posvetila časovnemu razvoju rock'n'rolla od njegovega nastanka pa do konca sedemdesetih let,
izpostavila primere pretiranega odziva medijev in družbe ter možne primere moralne panike.
Ključne besede: moralna panika, deviantnost, glasba, rock'n'roll, rock

SUMMARY
Rock culture and moral panics
Moral panic is a phenomenon, which from time to time occurs in our society. Moral panic is
formed by the actions that are seen as a threat to social norms and values. Subjects of moral
panics are people or social groups that are labeled as deviant and are therefore threated with
anger and fear by society members. In the fifties, subjects of moral panics became musicians,
who played rhythm and blues inspired music. In this paper I will take a look at the rock'n'roll
music timeline from its beginning till the late 70's and point out all the society and media
exaggerations, and possible cases of moral panics.
Key words: moral panics, deviance, music, rock'n'roll, rock
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1. UVOD
Glasba je že od nekdaj del človeške kulture in del človekovega vsakdanjika. Lahko je v funkciji
sprostitve, zabave in druženja s somišljeniki ali predstavlja prostor, kjer lahko izrazimo svoja
prepričanja in ideje. Toda če to izražanje izstopa iz okvirov družbenih vrednot in standardov,
lahko pride do problema in negativnega odziva širše družbe, in ravno to se je zgodilo ob pojavu
rock'n'roll glasbe v petdesetih letih dvajsetega stoletja. Proti ˝novi˝ glasbi in njenim
privržencem so se obrnili mediji, državne oblasti, strokovnjaki in posledično tudi velik del
družbe. Ob takšnem odzivu lahko govorimo o moralni paniki.
Vsaka družba od časa do časa postane žrtev skrajnih dejanj, ki kalijo družbeni red. Posamezniki,
ki povzročajo te grozote, so označeni za sovražnike ljudstva. Ostali člani družbe si izberejo
stran – odločijo se, ali bodo branili deviantno manjšino ali pa se postavili v opozicijo ter branili
družbene vrednote. Med temi člani družbe pride do povečanega števila javnih debat, kjer
razpravljajo o pereči težavi, posameznikih, ki so krivi za to težavo, in o rešitvah, s katerimi bi
pripomogli k odpravi težave. V nekaterih primerih je grožnja le namišljena, spet v drugih pa
realna, a pretirana. Ko je družbena zaskrbljenost nesorazmerna z resnostjo grožnje, sociologi
pojav poimenujejo ˝moralna panika˝, ogrožajoče subjekte pa ˝ljudske hudiče˝ (Ben Yehuda,
1994: 17).
Moralna panika je torej nestrinjanje dominantne kulture z vsem, kar moti njen red, rutino in
varnost, in prav zato se začne ločevanje na ''normalno'' in ''deviantno''. Za boljše razumevanje
se bom v prvem delu diplomske naloge posvetila konceptu moralne panike, njenemu nastanku
in različnim razlagam.
V drugem delu diplomske naloge želim predstaviti to prvotno reakcijo dominantne kulture na
pojav rock'n'rolla. Osredotočila se bom predvsem na ozemlje Velike Britanije in Združenih
držav Amerike in se poglobila v prva tri desetletja rock'n'roll kulture ter predstavila, kako se je
iz prvotnih lahkih, k popu nagnjenih besedil razvil družbeno kritični rock. Začela bom z
nastankom rock and rolla v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Osredotočila se bom na pogoje,
ki so vplivali na nastanek in hitro rast popularnosti te glasbe, hkrati pa tudi na spremljajočo
moralno paniko, ki se je pojavila z njenim nastankom. Nadaljevala bom z britansko invazijo in
ameriškim odgovorom v šestdesetih letih ter zaključila s pojavom punka v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Pod drobnogled bom vzela tudi najpopularnejše predstavnike določenega
obdobja ter na osnovi teh poskušala prikazati paniko, ki je vladala med starejšim delom
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populacije. Pri analizi primerov iz posameznih obdobij bom uporabila Critcherjevo revidirano
različico Cohenovega modela moralne panike, pri čemer bom ugotavljala njegove prednosti in
pomanjkljivosti.
Moje teze so torej sledeče:
-

V vsakem izmed teh treh desetletij je možno opredeliti z rock kulturo povezano moralno
paniko.

-

Intenzivnost moralne panike, povezane z rock kulturo, se je skozi desetletja stopnjevala.

-

Moralna panika v povezavi z rock kulturo ni nikdar zares izginila.
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2. MORALNA PANIKA
2.1.

OPREDELITEV KONCEPTA

Moralna panika je kompleksen koncept, ki si ga avtorji razlagajo na različne načine. Raziskave
v smeri moralne panike so razdeljene na dva večja vala. Prvi val raziskav je potekal v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, drugi val pa se je pričel v sredini devetdesetih let.
Prva objavljena omemba moralne panike je bila leta 1971 v razpravi britanskega sociologa
Jocka Younga. Tega leta je izdal delo The Drugtakers. The Social Meaning of Drug Use, v
katerem govori o zaskrbljujoči statistiki, povezani s povečano zlorabo drog med hipijsko
kontrakuluturo, ki se je v šestdesetih oblikovala v britanskem Nothing Hillu (Hayward in
Matthews, 2014). Londonska policija je na osnovi te statistike formirala posebne policijske
enote, čemur je sledilo povečano število aretacij, povezanih z drogami. Sledili so reakcija
medijev, oblikovanje javnega mnenja ter odziv interesnih skupin in oblasti, in ta fenomen je
Young označil za moralno paniko (Thompson,1998: 7).
Najbolj znano opredelitev moralne panike je leta 1972 v uvodnem poglavju knjige Folk devils
and the moral panics (Ljudski hudiči in moralna panika) zapisal Youngov sodobnik, Stanley
Cohen (Thompson, 1998: 7). Cohen je bil priča mladostniškim subkulturnim izpadom, ki so se
v 60-ih letih dogajali v Veliki Britaniji. Svoje ugotovitve je zbral v zgoraj omenjeni knjigi, za
opis reakcije medijev, javnosti in agentov družbenega nadzora pa je uporabil izraz moralna
panika. Knjiga še danes velja za najbolj znano in vplivno raziskavo na področju moralne panike.
Družbe vsake toliko časa postanejo žrtve obdobjem moralne panike. Neka
okoliščina, dejanje, oseba ali skupina ljudi se pojavijo kot grožnja družbenim
vrednotam in interesom. Njihova narava je v množičnih medijih predstavljena
v prilagojenem in stereotipiziranem načinu. Moralne prepreke so
vzpostavljene s strani urednikov, cerkvenih dostojanstvenikov, politikov in
drugih pravilno mislečih posameznikov. Družbeno priznani strokovnjaki
podajo svoje diagnoze in rešitve. Razviti ali uporabljeni so načini reševanja
problema. Stanje nato izgine, ponikne ali se izrodi in postane še vidnejše.
Objekt moralne panike je včasih dokaj nov, spet drugič gre za nekaj, kar
obstaja že dolgo, ampak se naenkrat pojavi v središču zanimanja. Včasih
panika mine in je, razen v ljudskem in kolektivnem spominu, pozabljena.
Drugič pa gre za resnejše in dlje časa trajajoče delovanje in lahko povzroči
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spremembe v pravni in družbeni politiki ali celo v načinu, kako si družba
predstavlja samo sebe (Cohen, 2009: 1).
Da lahko dejanje ali pojav označimo za moralno paniko, je torej pomembno, da ga družba
prepozna kot grožnjo družbenim vrednotam in interesom, da ga obravnavajo mediji, preko njih
pa se ustvari tudi javno mnenje. Na problem reagirajo tudi državne oblasti, ki poskušajo najti
rešitve – ˝pravilno misleči˝ želijo utišati ˝skrajneže˝. Dejanja, označena z besedno zvezo
moralna panika, niso grožnja nečemu vsakdanjemu, ampak nečemu večjemu, tj. idealiziranemu
družbenemu redu (Thompson, 1998: 8).
Krinsky je moralno paniko definiral kot epizodo, ki jo pogosto sprožijo skrb vzbujajoče
medijske vsebine. Različni mediji pri poročanju o posameznih dogodkih namreč pogosto in
potencirano poudarjajo kršitve zakonov in javnega reda. Te vsebine povzročijo pretirano in
napačno usmerjeno zaskrbljenost javnosti, anksioznost, strah in jezo proti subjektom, ki so
zaznani kot grožnja družbenemu redu (Krinsky, 2013: 1).
Moralna panika torej ne nastane le zaradi specifičnih aktivnosti posameznikov ali posameznih
družbenih skupin, ampak zaradi strahu, zaskrbljenosti in grožnje, ki se pojavijo s temi dejanji.
Neko nesprejemljivo dogajanje je lahko že dlje časa prisotno v družbi, a zaradi premajhne
pozornosti javnosti ni opredeljeno kot družbeno nevarno. Ko pa se ta družbeni problem začne
pogosto pojavljati v medijih, postane tarča javnih debat in sproža vsesplošni preplah, lahko
začnemo govoriti o nastanku moralne panike. Preplah povzročijo člani družbe, ki jim ta dejanja
predstavljajo grožnjo. Odziv na vsako tako grožnjo so zahteve po vrnitvi tradicionalnih vrednot
in vzorcev vedenja. Ko družbeni problem izgine ali ponikne, izgine tudi moralna panika.
Trajanje moralne panike je lahko zelo kratko ali pa se razteza čez daljše obdobje, izgine pa
lahko brez sledi ali pa za seboj pusti večje družbene spremembe.

2.2.

NADGRAJENA KONCEPTA IDEALNEGA TIPA MORALNE PANIKE

V diskusijah o moralni paniki zasledimo dva idealnotipska modela tega pojava, in sicer
Cohenov procesualni model ter atribucijski model Gooda in Ben-Yehude. Modela sta
ustvarjena tako, da ju lahko apliciramo na kakršenkoli primer možne moralne panike.
Modela sta idealnotipska, kar pomeni, da ju lahko apliciramo na zasnovo koncepta, ki ga je
osnoval sociolog Max Weber. Po Webru je idealni tip logično skonstruiran koncept, pravzaprav
metodološko orodje, s katerim si pomagamo, ko želimo objektivno preučiti in sistematično
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opredeliti konkretne situacije. Idealni tip nam daje model, na podlagi katerega lahko lažje
razumemo in analiziramo katerikoli realen družbeni problem.1
To, da sta modela idealnotipska, torej pomeni, da realnost velikokrat odstopa od teorije. Podata
nam samo nek okvir, s katerim si lahko pomagamo razložiti dano situacijo.

2.2.1. PROCESUALNI MODEL MORALNE PANIKE
Pri Cohenovi razlagi moralne panike ne pride do izpostavitve posameznih faz, saj se želi
izogniti linearnemu opisu problema. Bolj kot faze ga zanimajo procesi – kako se ustvari in
razvija družbeni odziv.
A vseeno je Chas Critcher na podlagi Cohenovih ugotovitev procesualni model moralne panike
razdelil na sedem stopenj (vznik, medijsko odkritje, vključitev moralnih razsodnikov,
vključitev strokovnjakov, obvladovanje in reševanje, moralna panika ponikne in zapuščina), v
svoji revidirani različici istega modela pa je dodal še eno stopnjo – konsenz elit in zaskrbljenost.
Zaradi zgoraj omenjene idealnotipskosti modela je potrebno razumeti, da je realnost veliko bolj
zapletena, kompleksnejša in polna interakcij, zato so možna odstopanja pri zaporedju
posameznih faz.
1. V prvi fazi se neko dejanje oziroma dogajanje, ki je lahko novo ali že dolgo poznano,
začne dojemati kot grožnja dosedanjim družbenim vrednotam. Sam dogodek ni toliko
pomemben kot simbolizacija oziroma čustveni naboj, ki se pojavi pri razlagi le-tega. Pri
simbolizaciji gre torej za proces, ko se besedi pripiše določena kvaliteta, ki opredeljuje
pogled na to, kako to besedo razumemo. Beseda lahko zaradi tega pripisanega
čustvenega naboja dobi pozitivno ali negativno konotacijo. Ob analizi posameznega
primera se je v tej fazi potrebno vprašati, v kakšni obliki se pojavi problem, zakaj je
dojet kot grožnja vrednotam in kaj je dojeto kot ˝novo˝ glede tega problema.
2. V drugi fazi gre za medijsko posredovanje. Množični mediji podajo preliminarno
razlago o naravi problema in tistih, ki ga povzročajo. Mediji v poročanju prehajajo skozi
tri vaze: pretiravanje in popačenje, napovedovanje ter simbolizacija. Faze bom pojasnila
v nadaljevanju, in sicer v poglavju 2.4. Vloga medijev.
3. Vključevanje moralnih razsodnikov, ki se opredelijo glede problema, ponujajo razlage
o deviantnih osebah, ˝sprevržencih˝, ter iščejo najboljše načine za rešitev problema.

1

Dostopno na: http://www.yourarticlelibrary.com/sociology/webers-ideal-types-definition-meaning-purposeand-use/43758/ (3. september 2017)
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Razlage velikokrat niso objektivne, ampak služijo njihovim lastnim interesom. Kot
moralne razsodnike Cohen (2009: 1) omenja urednike, škofe, politike in ostale ˝pravilno
misleče˝ ljudi. Pri tej stopnji se je potrebno vprašati, kdo so ti moralni razsodniki, ali
medije vodijo ali jim sledijo ter kakšne orientacije in razlage ponujajo.
4. Svoje mnenje, diagnozo in predloge za rešitev problema podajo še družbeno priznani
strokovnjaki, ki moralno paniko podprejo s strokovnimi dokazi. V določenih primerih
je lahko vpliv strokovnjakov tehten, saj lahko vplivajo na to, kako mediji predstavijo
težavo. Vprašati pa se moramo, kdo in na kakšni osnovi si pridržuje pravico, da
strokovno govori o določenem problemu.
5. Peta stopnja je nova stopnja, ki jo je Critcher (2008: 153) skonstruiral na podlagi
ugotovitev Gooda in Ben-Yehude. Pri tej stopnji gre za konsenz elit, ki temelji na
izkrivljanju oziroma popačenju težave. Gre za to, da se panika lahko razvije le, če je
med elito dovolj visoka raven zaskrbljenosti.
6. Mediji, moralni razsodniki in strokovnjaki podajo ideje o potrebnih postopkih za
spopadanje s problemom in reševanje le-tega. Včasih moči znotraj sistema ne zadoščajo
in se pojavijo zahteve po reformah v zakonu ter po družbenih spremembah.
7. Moralna panika se konča, ko problem izgine ali ponikne in izgubi svojo vrednost.
Problem se lahko reši sam od sebe, ponikne in za sabo ne pusti nobenih sledi. V
nasprotnem primeru so sprejeti določeni ukrepi, novi zakoni, kar posledično lahko
pripelje do večje družbene spremembe. Vprašamo se lahko, kdaj in zakaj se
zaskrbljenost zaradi problema konča in ali obstaja možnost, da se problem ponovno
pojavi.
8. Zadnja faza je zapuščina oziroma posledice moralne panike. Te se lahko kažejo v obliki
novih zakonov, še pomembnejši pa so kulturni in ideološki učinki. Cohen pove, da ima
moralna panika dlje trajajoči efekt in lahko privede do družbenih posledic tudi v smislu
tega, kako družba dojema samo sebe. Pojavlja se vprašanje, kje se kažejo dolgoročne
posledice problema in kako se le-te navezujejo na dogodke v preteklosti ali prihodnosti
(Critcher, 2008: 17–18).

2.2.2. ATRIBUCIJSKI MODEL MORALNE PANIKE
Sprva so v Združenih državah Amerike vse epizode moralne panike obravnavali na način,
imenovan družbeni konstruktivizem, ki poudarja, da družbena interakcija in sredstva kulture
vplivajo na posameznikov razvoj, znanje pa se konstruira na podlagi skupinskega sodelovanja.
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Ta pristop je le redko uporabljal koncept moralne panike in je težave večkrat opisoval le s
terminoma ˝strah˝ in ˝panika˝. Dvajset let po izdaji Cohenove knjige sta svoje delo izdala
Američana Erich Goode in Nachman Ben-Yehuda, ki sta poskušala v družbeno
konstruktivistični pristop vnesti moralno paniko. Oddaljila sta se od striktnega družbenega
konstruktivizma in začela vključevati tudi kontekst kulture in družbenih struktur. Poudarjala
sta, da ima moralna panika viden učinek tako na moralne vrednote kot tudi na pravni in družbeni
sistem (Critcher, 2008: 23).
Podala sta pet ključnih karakteristik, definicijskih kriterijev, ki opredeljujejo moralno paniko:
skrb, sovražnost, konsenz, nesorazmernost in nestanovitnost. Pogoj, da nek primer označimo
za moralno paniko, je, da vsebuje vseh pet karakteristik.
1. Zaskrbljenost: Pojavi se povišana raven zaskrbljenosti nad obnašanjem določene skupine
oziroma kategorije ljudi in nad posledicami, ki jih lahko ima tako obnašanje nad ostalo
populacijo. Ta zaskrbljenost je večkrat izkazana z rezultati javnomnenjskih anket,
komentarji v medijih in formiranjem različnih družbenih gibanj, ki s svojimi shodi in
manifesti še dodatno podpihujejo že obstoječ strah in paniko. Sovražnost: Proti
deviantnim skupinam se pojavi povečana mera sovražnosti. Pripadniki teh skupin so
označeni za sovražnike družbe ali vsaj določenega segmenta družbe, ki se mu to
obnašanje zdi nesprejemljivo in nevarno.
2. Konsenz: Pri moralni paniki se mora neka raven zaskrbljenosti in sovražnosti odražati v
celotni družbi ali vsaj v segmentih le-te in ne le pri določenih ljudeh. Pomembna je
podpora ljudstva. Videti se mora, da je grožnja resnična in ogroža družbene vrednote.
Družba torej neko dejanje soglasno označi za povzročeno s strani ˝napačno delujočih˝
posameznikov te družbe. Brez podpore ljudstva se moralna panika namreč ne more
razviti.
3. Disproporcionalnost: temeljna karakteristika moralne panike je nesorazmernost, kar
pomeni, da je strah neprimerno večji od dejanske grožnje. To mediji in oblasti dosežejo
s popačenimi ali lažnimi novicami in statistikami ter z zanikanjem obstoja bolj
ogrožajočih dejavnosti.
4. Volatilnost: Moralne panike so po naravi velikokrat nestanovitne; pojavijo se lahko zelo
hitro, a prav tako hitro lahko tudi izginejo. Značilnost dlje trajajočih panik je tudi, da
imajo v času svojega trajanja obdobja skorajšnje latentnosti, ki se izmenjujejo z obdobji
močne intenzitete (Goode in Ben Yehuda, 1994: 156–159).
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2.2.3. RAZLIKA MED MODELOMA
Razlika med britanskim procesualnim in ameriškim atribucijskim modelom moralne panike je
vidna v več točkah. Razlikujeta se predvsem v tem, koliko pozornosti namenita medijem. Pri
procesualnem modelu so mediji poglaviten dejavnik pri nastajanju moralne panike, saj s
pretiravanjem, napovedovanjem in simbolizacijo pri poročanju aktivno prispevajo k
oblikovanju družbenega mnenja (Critcher, 2008: 28). Američani so po drugi strani medije imeli
le za enega izmed faktorjev za nastanek moralne panike. Bolj so se osredotočili na to, kako se
panika formira v družbi, glavni pomen pa so pripisovali mnenju teoretikov in moralnih
razsodnikov. Moralno paniko so definirali le kot še eno obliko kolektivnega vedenja
(Thompson, 1998: 16).
Kljub zgoraj omenjenim razlikam pa se modela v določenih točkah tudi ujemata. Cilja moralne
panike sta v obeh primerih usmerjanje javnega mnenja in potrjevanje moralnih in ideoloških
mej v družbi.

2.3.

DEVIANTNOST

Pri opisovanju moralne panike velikokrat naletimo na pojem deviantnost in s tem povezano
označevanje deviantnih oseb. Kaj pa pravzaprav je deviantnost, kdo je deviantna oseba in v
odnosu do koga?
Teoretiki čikaške šole, h katerim se vremo v tretjem poglavju, so poudarjali pomembnost vpliva
družbe. Ugotovili so, da pri deviantnosti ne gre za samoumevnost, temveč za družbeni
konstrukt. Družba sama vzpostavi vrednostni sistem in določi, katera dejanja bo tolerirala in
katerim bo nasprotovala. Ko neko dejanje nasprotuje družbenim vrednotam in pravilom ter
stopa iz okvirjev ˝normalnega˝, ga označimo za deviantnega.
Najbolj znan predstavnik čikaške šole na področju deviantnosti, Howard Saul Becker, pravi, da
je deviantnost skonstruirana šele v poteku interakcije med deviantno osebo in drugim in je
produkt družbenega etiketiranja.
Družbene skupine ustvarijo deviantnost s postavljanjem pravil in regulacij,
katerih kršenje se smatra za deviantno, kršitelje pa označijo kot deviantne
osebe in ˝outsiderje˝. Deviantnost torej ni lastnost dejanja samega, ampak
posledica aplikacije pravil in kazni na ˝kršitelja˝. Proces etiketiranjaje
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ključen pri tem, kaj je deviantno, deviantna oseba pa je torej tista, ki je bila
uspešno etiketirana (Cohen 2009, citirano po Becker, 1963: 4).
Etiketirani posamezniki se velikokrat ujamejo v krog pomnoževanja odklonskosti, v katerem
začetni negativni odzivi državnih institucij vplivajo na to, da te osebe še naprej povzročajo
deviantna dejanja, kar pa še okrepi stigmatizacijo s strani dominantne družbe (Bennet, 2000:
15).
Za razumevanje narave in efekta družbene reakcije na deviantnost je pomembno tudi
Lemertovo delo Človeška deviantnost, družbeni problemi in družbena kontrola iz leta 1967,
kjer avtor postavi pomembno distinkcijo med primarno in sekundarno deviacijo (Cohen, 2009:
5).
Primarna je tista, ki izzove etiketiranje in je manj pomembna od sekundarne, ki sledi
pričakovanjem te oznake. Primarna deviantnost se nanaša na vedenje, ki se lahko posamezniku
zdi težavno, a vendar ne izzove simboličnega prepoznanja na samozavedni ravni. Dokler je
takšno obnašanje le občasno in racionalizirano, nima večjega vpliva na družbeni status osebe.
Sekundarna deviacija pa nastopi takrat, ko posameznik načrtno uporabi to dejanje kot obrambo,
napad ali prilagoditev na družbene probleme in le v tej obliki se posamezniku pripisuje določen
družbeni status. Prehod od primarne k sekundarni deviantnosti je zapleten proces in temu je
tudi Lemert sam posvečal veliko pozornosti. Zakaj in kako se pojavi družbena reakcija, je
odvisno od vidnosti oziroma vpliva konkretnega dejanja. Povezava med družbeno reakcijo in
posameznikovim samoidentificiranjem z vlogo prestopnika ni neizogibna. V nekaterih primerih
se oznaka deviantnosti posameznika ˝ne prime˝, lahko jo ignorira ali racionalizira (prav tam).

2.4.

VLOGA MEDIJEV

Pomembno vlogo pri konstruiranju deviantnosti in moralne panike imajo mediji. Z izborom
vsebin, o katerih poročajo, o kom poročajo in z načinom, kako o poročajo o družbenih
problemih, lahko močno vplivajo na posameznikovo mnenje pa tudi na kolektivno občutje.
Mediji obračajo pozornost na dogodek, dogodek dodatno medijsko izpostavljajo in o njem
poročajo skozi različne medijske platforme. Mediji soglasno poročajo o kršenju družbenih
vrednot, s sodelovanjem in enoglasnim poročanjem pa pridobijo zaupanje s strani gledalcev
oziroma bralcev. Ko časopisi svarijo pred neko novo nevarnostjo, ki je posledica moralne
razpuščenosti, televizijski programi težavo podprejo z debatami, prispevki in dokumentarci.
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Zaradi pomanjkanja informacij iz prve roke so mediji tisti, ki odločajo, kaj ljudje vidijo, slišijo
in tudi nato ponotranjijo.
V današnjem času je dostop do informacij boljši, saj je na voljo več virov informacij. A včasih
so prav ti dodatni viri razlog za še večjo izkrivljenost in netočnost informacij. Posamezniki
svoja mnenja velikokrat izražajo na družbenih omrežjih (na Twitterju, Facebooku) in blogih,
pri čemer gre večinoma za subjektivna mnenja, ki prikažejo le delček realnega dogajanja, saj
so velikokrat oblikovana brez dodatnega preverjanja in upoštevanja vseh informacij.
Prednost novih medijev pa je v tem, da si zaradi pluralnosti podanih stališč in informacij
kritičen posameznik lahko oblikuje svoje mnenje neodvisno od mnenja ostalih posameznikov.
Oseba se lahko sama odloči, katere informacije bo izbrala za njej pomembne. Klasični mediji
(radio in televizija) dandanes torej ne diktirajo več, kaj in kako mislimo oziroma kako si
interpretiramo posamezne informacije.
Že Young je v svojem delu iz leta 1971 zapisal, da lahko mediji na nek način zelo hitro ustvarijo
družbeni problem samo s tem, da o nekem dogodku pišejo na dramatičen način. S takim
pisanjem hitro izzovejo ogorčenost javnosti in s tem določeno obliko deviantnosti predstavijo
kot objekt moralne panike (Krinsky, 2013: 2).
Cohen se v svoji knjigi osredotoči na primer subkultur modsov in rokerjev v 60-ih letih
prejšnjega stoletja in na to, kako so mediji prispevali k temu, da se je skupini označilo za
deviantni. Zaradi velike, ne le lokalne, temveč svetovne medijske vpletenosti je prišlo do
vsesplošne moralne panike. Kršitelje družbenih vrednot so označili kot ˝folk devils˝– ljudske
hudiče.

Cohen (2009: 19–29) opisuje tri faze odziva medijev na odklonsko dejanje: pretiravanje in
izkrivljanje, napoved in simbolizacija.
V prvi fazi gre za pretiravanje in popačenje resnosti dogodka. Pretiravanje glede števila
udeleženih, uporabe nasilja in škode, ki je bila povzročena med nasilno epizodo. Pretiravanje
se lahko kaže že v naslovu novice, ki je nemalokrat zavajajoč, v tekstu pa so značilni uporaba
čustveno nabitih izrazov, interpretiranje mitov in uporabljanje nepreverjenih govoric kot
dejstev.
V naslednji fazi gre za predvidevanje oziroma napoved, da se bo to, kar se je zgodilo, nedvomno
ponovilo. Prav te napovedi so pravzaprav samo izpolnjujoča prerokba, prisotnost teh napovedi
lahko povzroči še več izgredov.
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V tretji fazi gre za simbolizacija preko jezika. Besede in slike dobijo močno simbolično moč in
postanejo stereotipi. Skozi simbolizacijo in druge načine pretiravanja podobe izgubijo
objektivnost in dobijo precej ostrejšo obliko, kot jo imajo v resnici. Ena sama beseda lahko
postane simbol določenega statusa oziroma stila. Besede, ki so bile prej nevtralne, začnemo
dojemati na negativen način. Te oznake dobijo nov pomen in postanejo način opisovanja
določenega vedenja (Cohen, 2009: 19–29).
Cilj takega poročanja je vcepljanje strahu v ljudi. Če to poročanje naleti na varovane družbene
vrednote in kršenje le-teh, lahko v ljudeh vzbudi občutja nesigurnosti, tesnobe ali panike in s
tem pridobi predispozicije za imenovanje novega družbenega problema. Ta novoimenovani
družbeni problem preusmeri pozornost ljudi in jih odvrača od očitnih družbenih problemov
vsakdanjega življenja.
Po vojni se je sprva v Veliki Britaniji začela moralna panika, povezana s pojavom različnih
mladinskih subkultur. Pripadniki subkultur so kršili norme oblačenja, obnašanja, večkrat pa so
kršili tudi zakone, zato jih je družba označila kot deviantne. »Bolj ali manj izrazitemu,
spektakularnemu ali vsaj nenavadnemu vstopu dane subkulture v javnost je večinoma sledila
"moralna panika" javnosti« (Poštrak, 1994).
Žrtev takšnega označevanja so bili med drugimi tudi Teddy Boys, hipiji ter modsi in rokerji, v
nadaljevanju naloge pa se bom osredotočila na slednje.

3. MLADINSKA KULTURA
V veliki večini družb najdemo v okviru splošne kulture tudi subkulture, ki so nekakšna
modifikacija te splošne kulture. Ko govorimo o mladinski kulturi, govorimo o podkulturi, ki se
je oblikovala v odnosu do prevladujoče kulture oziroma ˝kulture staršev˝ (Poštrak, 1994:)
Čeprav so različne začasne oblike mladinske kulture obstajale že od industrijske revolucije
dalje, lahko šele od obdobja po drugi svetovni vojni govorimo o fenomenu mladinske kulture,
kot ga poznamo danes (Bennet, 2000: 11). Znotraj mladinske kulture pa lahko najdemo še
podmnožice, ki nastanejo v specifičnem času in prostoru – različne subkulture in kontrakulture.
Subkultura ima za posamezne pripadnike različne pomene. Nekateri so se zaradi predanosti
subkulturi povsem ločili od prejšnjega okolja in družbe, spet drugim pa je udejstvovanje v
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subkulturi pomenilo le sprostitev, kratek odklop od še vedno pomembnejše resničnosti
(Poštrak, 1994: Kje so subkulture danes? IV2 ).
Zgodovina sociološkega raziskovanja na temo mladinskih kultur je dolga in kompleksna, tako
kot je mladinska kultura sama.
Temelji preučevanja mladinske kulture v moderni sociologiji so bili postavljeni med letoma
1920 in 1930 s strani sociologov ˝čikaške šole˝, kjer so želeli izdelati sociološki model
mladinske delinkvence in so se uprli tedaj edini znani kriminološki razlagi. Za razliko od
kriminologov, ki so nasilno vedenje razumeli kot podedovano in so ga obravnavali kot
psihološko pomanjkljivost posameznika, so sociologi vzeli v zakup tudi kulturni kontekst, iz
katerega oseba prihaja (Bennet, 2000: 14).
Eno izmed podrobnejših študij čikaške šole je izpeljal sociolog William Foote Whyte. Študija
je obravnavala italijansko četrt v Bostonu, poimenovano ˝Cornerville˝, leta 1943 pa so izsledki
študije izšli v knjigi Street Corner Society. Whyte je med drugim želel odkriti, kako se te lokalne
skupine oziroma tolpe povezujejo in organizirajo ter kaj jih vodi do deviantnih dejanj. Kot
metodo je uporabil opazovanje z udeležbo in kar tri leta živel med njimi. V tem času je spoznal,
da je pripadnost tem tolpam ključen del odraščanja tamkajšnje mladine. S tem, ko se priključijo
tolpam in sodelujejo pri kriminalnih dejanjih, se učijo družbenih norm in pravil v četrti ter se
pripravljajo na odraslo življenje.
Na podlagi te študije so raziskovalci mladinske delinkvence ugotovili, da so mladi sposobni
vzpostaviti svoje norme in pravila znotraj določene subkulture in da je deviantnost včasih
povsem normalen odziv, gledano z vidika te subkulture. Na podlagi tega se je razvil nov pristop,
ki je poleg vpliva lokalnega okolja upošteval tudi vpliv subkulture in ponujal tudi druge razlage
tega, kako mladi reagirajo na socialno-ekonomske težave in politiko.
Takšne subkulturne razlage mladinske delinkvence so v Združenih državah Amerike postale
popularne po drugi svetovni vojni, ko se v nasprotju s pričakovanji raven zločinov ni zmanjšala,
družbena integracija pa se ni povečala. Nasprotno, povečalo se je število kraj, zvišala pa se je
tudi raven medvrstniškega nasilja in raven zlorabe drog (Bennet, 2000: 15).

3.1. MLADINSKA KULTURA IN POPULARNA GLASBA

2

Dostopno na: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOCT22EIAIK/?euapi=1&query=%27keywords%3dpo%C5%A1trak+milko+subkulture%27&pageSize=25 (3.
september 2017)
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Mladi veliko svojega prostega časa namenijo popularni glasbi. Glasba je v življenjih mladih
prisotna na veliko različnih načinov. Mnogi se udeležujejo koncertov, obiskujejo nočne klube,
glasbo poslušajo na radiu, internetu ter prenosnih napravah, prav tako pa je glasba prisotna tudi
v filmih, televizijskih oddajah in reklamah. Na glasbo kot pomemben aspekt življenja mladih
lahko gledamo od ˝iznajdbe˝ rock'n'rolla in prenosnih tranzistorjev, torej od zgodnjih petdesetih
let prejšnjega stoletja. Glasba je bila v življenju mladostnikov prisotna že prej, a je rock'n'roll
glasba prvič ustvarila prepad med kulturo mladih in kulturo njihovih staršev. Nadaljnji žanri,
kot so psihedelična glasba, punk in kasneje elektronska glasba, pa so ta prepad med
generacijama še poglobili.
Opazimo lahko dva nasprotujoča si odnosa do popularne glasbe – večinski, ki precej nekritično
sprejme prevladujoče trende popularne kulture, in manjšinski, v katerem je zaznati upor proti
le-tem (Riesman, 1950: 8).
Mladostniki, ki spadajo v večinsko kategorijo, imajo po navadi podoben okus za popularno
glasbo, izražajo le nekaj preferenc. V tej skupini se oblikuje občinstvo za večje radijske postaje
in popularne glasbene kanale (npr. MTV). Predstavniki te kategorije poslušajo glasbo, ki jim jo
ponudijo vrhovi glasbenih lestvic in priporočila na YouTubu. Glasba ima za to skupino
predvsem socialno funkcijo – o glasbi govorijo z vrstniki, ob njej se zabavajo in presojajo,
katere pesmi bodo postale hiti, imajo pa malo ali nič znanja o tehnologiji, nastopih in o tem,
kako je bila glasba ustvarjena.
Manjšinska skupina glasbenih poslušalcev se zaveda manipulativnega pritiska medijev in se
upira prevladujočim oziroma popularnim medijem. Tukaj gre za aktivne poslušalce, ki jih bolj
kot sama melodija pesmi zanimata aranžma in tehnični del. Ta manjšina v večini prezira
aktualne hite z vrhov glasbenih lestvic, najbolje prodajane plošče, večino vokalistov in večje
radijske postaje ter daje prednost manjšim radijskim postajam in neskomercializiranim
glasbenikom. V času nastanka te raziskave so bili to poslušalci, ki so simpatizirali ali celo dajali
prednost črnski blues glasbi, imeli so egalitaren odnos do spolnih vlog v ljubezni in do dela ter
so se identificirali z manj privilegiranimi skupinami (prav tam, str. 8–10). Danes po mojem
mnenju te skupine ne moremo identificirati z določenim glasbenim stilom. Gre predvsem za
posameznike, ki podpirajo alternativne glasbene skupine in izvajalce, ki ustvarjajo v okviru
neodvisne glasbene produkcije in katerih glasba še ni znana širšemu občinstvu.
Ne glede na pripadnost manjšinski ali večinski skupini pa si posameznik s poslušanjem glasbe
prizadeva vzpostaviti povezavo s svojimi idoli. Zaznavanje glasbe je pogojeno z njegovim
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dojemanjem skupine vrstnikov, ki ji pripada. Te skupine ocenjujejo skladbe in članom na
subtilen način sporočajo, kako jih razumeti. Pritisk sovrstnikov je torej ta, ki naroča
posamezniku, da mora imeti dostop do medijskih vsebin, saj bo le tako lahko imel podoben
fokus kot ostali in bo lahko o tem tudi razpravljal (prav tam, str. 10).
Riesman torej pravi, da ni važno, kaj bo izbrala večina, vedno bo obstajala manjšina, ki bo
izbrala nekaj povsem drugačnega. To drugačnost pa bo kmalu prevzela industrija popularne
kulture in jo spremenila v prevladujoči kulturni trend. Takrat bo manjšina spet poiskala nekaj
novega, kar je posledično razlog, da se popularna glasba ves čas spreminja ne glede na to, kako
dobra ali slaba je dominantna zvrst glasbe v določenem obdobju.

Kot bomo videli v nadaljevanju, se je v smeri, ki jo je predvidel Riesman, razvijal tudi
rock’n’roll. Sama glasbena zvrst je nastala zaradi peščice mladostnikov, ki so iskali nov zvok,
drugačen od tistega, ki ga jim je ponujala prevladujoča kultura. V nadaljnih desetletjih je
opaziti, kako se je ta zgodba znova in znova ponavljala, razvijali so se novi stili, vsak naslednji
pa je bil bolj ˝ekstremen˝ od prejšnjega.

4.
4.1.

ROCK'N'ROLL
PETDESETA LETA IN ROJSTVO ROCK'N'ROLLA

Pomembnost popularne glasbe z vidika mladinske kulture je povezana s pojavom rock'n'rolla
in sega v zgodnja petdeseta leta dvajsetega stoletja. Mladi so že od nekdaj imeli idole, kot so
filmske zvezde, športniki in tudi glasbeniki, a s pojavom rock'n'rolla so se lahko z njimi bolj
identificirali, saj so bili izvajalci eni izmed njih, bili so podobne starosti in porekla ter so imeli
enake interese. S pojavom rock'n'rolla se je slogovna smer popularne glasbe radikalno
spremenila, hkrati pa je pridobila izrazito mladostno usmerjeno in opozicijsko stališče (Bennet,
2000: 34).

Gregor Tomc v svojem delu Kultura v modernem svetu med dejavnike, ki so prispevali k
nastanku rokovske subkulture, prišteva: medije, ekspanzijo šolskega sistema (podaljšano
odraščanje), urbanizacijo (več mladih, koncentriranih na enem prostoru), razvoj elektronske
tehnologije (novi instrumenti in boljša snemalna oprema), rastoče nezaupanje v svet odraslih,
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modernistično kulturo, odsotnost druge ustrezne žive oblike ustvarjalnosti po drugi svetovni
vojni ter industrijo zabave (posledica naraščajoče kupne moči in obilice prostega časa) (Tomc,
1994: 119).
Po drugi svetovni vojni je bilo zaradi odsotnosti prej konkurenčnih držav v Veliki Britaniji in
Združenih državah Amerike zaznati hitro ekonomsko rast. Potrošništvo, prej rezervirano za
bogatejše prebivalstvo, se je začelo razvijati med vsemi razredi družbe. Mladi so lahko zaradi
višjega razpoložljivega prihodka začeli kupovati različno blago, kot so modna oblačila,
glasbene plošče in prenosni radii (Bennet, 2000: 12). Pripadniki subkulture so s svojim stilom
želeli izraziti avtentičnost, a ta avtentičnost obstane le do trenutka, dokler je ne odkrije trg. V
trenutku, ko je stil določene subkulture postavljen na trg, izgubi svoje kulturno sporočilo in
postane le še en nesmiseln komercialni produkt in objekt masovne porabe (prav tam, str.23).
Že od izuma gramofona je črnska popularna glasba za seboj potegnila tudi belsko poslušalstvo.
Sprva so bili poslušalci te glasbe le glasbeno izobraženi posamezniki, mladi belci iz
ekskluzivnih krogov, kasneje pa so se priključevali tisti, ki jim je bil všeč plesni ritem in
vznemirljiv občutek ˝nove˝ glasbe (Barbarič, 1996: 11). V petdesetih so se mladi v Združenih
državah Amerike, pripadniki manjšinske, nato pa še večinske skupine, začeli obračati k črnski
blues glasbi in radijskim postajam, ki so jo predvajale. Ta druga skupina je služila kot
inspiracija in občinstvo nove radijske oddaje Alana Freeda, ki je populariziral črnski rhythm
and blues pod imenom Rock 'n' Roll.
Točno letnico začetka rock'n'rolla je težko določiti. Prvič je bil izraz rock kot izključno plesni
motiv uporabljen leta 1951 v pesmi We're gonna rock (Gillett, 1996: 3). Istega leta je Alan
Freed, Clevelandski radijski D. J., izraz rock'n'roll uporabil za opis črnskih R&B3 ritmov in
prepričal šefa radijske postaje, da je lahko v večerni program radia vključil radijsko oddajo
Moondog's Rock and Roll party in tako postal prvi belec, ki je kot D. J. predvajal črnsko rhythm
and blues glasbo. Navdih za novo oddajo je dobil v največji clevelandski trgovini s ploščami,
ko je opazil, da mladi belci z navdušenjem kupujejo plošče in plešejo na glasbo, tujo njihovi
kulturi (Barbarič, 1996: 11). Oddaja je požela velik uspeh, pripomogla k popularizaciji R&B
glasbe, prav tako pa je povečala prodajo tovrstnih plošč. Glasba je postala tako popularna, da
je Freed leta 1952 v clevelandski areni organiziral tudi prvi uradni rock'n'roll koncert in v areno

3

Rhythm and blues.
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za 10 000 gostov privabil več kot 21 000 ljudi. Rasno mešana množica je izzvala takšno paniko,
da so koncert odpovedali. Struktura publike na koncertu je pritegnila odziv konservativnih
medijev, ki so se na dejstvo, da rock'n'roll združuje belsko in črnsko mladino, odzvali z grozo
(Gillett, 1996: 13).
Dve leti kasneje si je rock'n'roll glasba utrla pot tudi na nacionalni trg popularne glasbe s tem,
ko se je pesem Crazy Man Crazy Billa Haleya uspela prebiti na Billboardovo lestvico najbolje
predvajanih pesmi (Gillett, 1996: 3).
Haley je poleg uspešnega singla posnel tudi svojo izvedbo pesmi Shake Rattle & Roll, ki jo je
v originalu izvajal uspešen rhythm and blues glasbenik Joe Turner. Razlika v izvedbi je bila ta,
da je bil Haleyov glas razločno bel, dodal pa je tudi nov ritem, ki je bil precej trši in bolj
izpostavljen. Pesem je postala uspešnica in se je prodajala bolje od originala (Barbarič, 1996:
12). A ˝beljene˝ različice rhythm and blues pesmi niso bile redkost. Pomembno vlogo tukaj je
imelo združenje ASCAP,4 ki se je zavzemalo za to, da bi črnske pesmi povsem izrinili iz
glasbenih postaj. Belske priredbe so imele omehčano glasbeno plat, velikokrat pa so spreminjali
tudi dele besedila, ki so bili v originalu nabiti z erotiko (Barbarič, 1996: 13).
Kar nekaj časa so bili pri ASCAP uspešni v prepričevanju radijskih postaj, da igrajo njihove in
ne originalne verzije pesmi. Kmalu po letu 1954 je vedno več D. J.-ev iz radijskih postaj,
namenjenih belcem, začelo predvajati originalno posnete pesmi. To je odprlo trg neodvisnim
založbam in njihovim pevcem.

4.1.1. ZAKAJ PANIKA?
V prvem delu opisano teorijo moralne panike in proces njenega razvoja lahko apliciramo na
dogodke ob pojavu rock'n'rolla v petdesetih letih. Uporabila bom procesualni model britanske
tradicije, saj se mi zdi, da so bili kljub mnogim diskusijam teoretikov in nastanku družbenih
gibanj za nastanek panike najbolj zaslužni mediji. Zaznati je vse faze procesualnega modela, ki
pa si ne sledijo v idealnem zaporedju, ki ga je predlagal Critcher, ampak se med seboj velikokrat
prepletajo in dopolnjujejo.
1. VZNIK PANIKE: Jazz, rhytm and blues in začetki rock'n'rolla so tesno povezani z
afroameriško tradicijo. Že od pojava jazza v dvajsetih letih je belopolta publika to
glasbo označevala za manjvredno in glasbo ˝divjakov˝. V času, ko je belopolta publika
4

ASCAP – The American Society of Composers, Authors and Publishers – Ameriško združenje skladateljev,
avtorjev in založnikov.
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masovno začela poslušati jazz, nato pa še rock'n'roll in kasneje rap, je to v družbi
sprožilo strah pred rasno integracijo v takrat močno segregirani Ameriki (Sternheimer,
2015: 120). Mladi so začeli na račun glasbe ignorirati rasne prepreke ter sprejemati in
celo občudovati temnopolte glasbenike. Pojavljali so se strahovi, da bo rasna integracija
povzročila porast delinkvence, medvrstniškega nasilja in liberalizacijo seksualnosti
(Sternheimer, 2015: 106). Odrasli so zaradi eksplicitnih besedil rock'n'roll pesmi
glasbenike, predvsem tiste, ki so v besedilih uporabljali več seksualnih namigovanj, se
poigravali s temnimi silami in prezirali religijo, označili za moralno sporne.
Sovraštvo do rock'n'rolla se je v glavnem vrtelo okoli treh temeljev:
-

pesmi so vsebovale preveč spolnih namigovanj in vulgarnosti,

-

v njih se je čutil upor do avtoritete,

-

izvajalci so bili pripadniki črnske skupnosti ali pa so se zgledovali po njih (Gillett, 1996:
17).

2. MEDIJSKO POSREDOVANJE: Že v letu 1955 so v časniku Los Angeles Times rock'n'
roll opisali kot ˝agresivno, ostro glasbo, za katero starši menijo, da mlade napeljuje k
početju vseh vrst norih reči˝ (Sternheimer, 2015: 105). V časopisih je bilo moč zaznati
veliko naslovov, ki so rock'n'roll koncerte označevali za nevarne kraje, kjer se pogosto
dogajajo nemiri in prihaja do nasilja. Jasno je, da je večinoma šlo za pretiravanje in
izkrivljanje dejanskega dogajanja. Že to, da mladi niso želeli sedeti in so na koncertu
raje stali in plesali, so označili za nemir.
Časopisi so posebno radi poročali o medrasnem nasilju oziroma nasilju, povzročenim
nad belci, ki naj bi se dogajalo takoj po koncertu. Zgodbe, kjer pa so bili žrtve
temnopolti, so bile v glavnih medijih le redko objavljene (Sternheimer, 2015: 114).

3. VKLJUČITEV MORALNIH RAZSODNIKOV: Vlogo moralnih razsodnikov je v
danem primeru med drugim možno pripisati verskim voditeljem. Ker v povojnem času
mladi niso bili več toliko vključeni v delavski razred, ampak so začeli množično
obiskovati šole ter si pridobivati višjo izobrazbo, so se spremenile njihove prioritete,
imeli so več prostega časa, ki so ga med drugim namenili tudi poslušanju glasbe.
Opazno je bilo, da so pri poslušanju glasbe padli v čisto drugi svet in nekateri verski
voditelji so se zbali, da bodo mladi tradicionalno čaščenje boga zamenjali s čaščenjem
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lažnih idolov (Sternheimer, 2015: 120). Moralni razsodniki so glasbo začeli kriviti za
vrsto težav, od višje stopnje nasilje pa vse do najstniških nosečnosti. Že sam izraz
rock'n'roll je bil za takratno družbo moralno sporen predvsem z vidika njegove uporabe
kot metafore za spolni odnos. Kritiki so ga označili za nevarnost, ki se širi kot nalezljiva
bolezen. Krivili so ga za težave, ki so se pojavljale po državi in ga navajali kot glavni
vzrok mladinske delinkvence. Mladino, ki je oboževala rock'n'roll glasbo, pa so
sčasoma označili kot grožnjo širši javni varnosti (Sternheimer, 2015: 105).
4. VKLJUČITEV STROKOVNJAKOV: Kritiko sta med drugimi podala tudi ameriška
psihiatra Francis J. Braceland in Jules Masserman. Braceland je leta 1956 rock'n'roll
označil za nalezljivo bolezen, Masserman pa je za Washington post podal mnenje, v
katerem navaja, da je rock'n'roll ˝primitivna kvazi glasba, ki izvira iz predzgodovinskih
kultur˝ (Sternheimer, 2015: 112). Na podlagi omenjenih izjav so tudi nekateri drugi
časopisi rock'n'roll opisovali kot džungelske ritme primitivnih kultur, ki so pod
kulturnim nivojem belega prebivalstva (prav tam).

5. KONSENZ ELIT: Proti novonastali glasbi se je obrnilo veliko ljudi. Med njimi so bili
zagovorniki segregacije, člani duhovščine pa tudi politiki, ki so se bali predvsem širjenja
svobode izražanja. S svojimi kampanjami so za seboj potegnili velik del prebivalstva, a
pojav te faze je v obravnavanem primeru vseeno otežen, saj je bila prisotna tudi močna
opozicija mladinske kulture. Čeprav so se te ˝elite˝ trudile utišati novo nastalo glasbo in
njene poslušalce, jim to ni uspelo, saj je bil delež poslušalcev rock'n'rolla zelo velik.
6. OBVLADOVANJE IN REŠEVANJE: Ta faza je prišla v ospredje leta 1955 z izdajo
filma Blackboard jungle, ki ironično govori o mladinski delinkvenci, ter filma Rock
around the clock, ki govori o ˝odkritju˝ rock’n’rolla ter spremlja nastope in rast
popularnosti skupine Bill Haley and His Comets. ˝Grožnja˝ rock'n'rolla se je takrat
pokazala v vsej svoji razsežnosti. Prva predvajanja filma Rock around the clock v
Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji so mlade pripravila do plesa v kino
dvoranah, prišlo pa je tudi do vandalizma in uničevanja inventarja. Do izgredov je prišlo
tudi v Evropi. V nemškem Hamburgu je morala z vodnimi topovi posredovati policija,
saj se mladi po ogledu filma niso umirili, ampak so prevračali avtomobile in uničevali
trgovinske izložbe ter ulične znake. Na Nizozemskem je bilo predvajanje filma Rock
around the clock v mnogih mestih, predvsem zaradi izgredov drugje po Evropi,
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prepovedano, mladi pa so zaradi prepovedi stopili na ulice ter se borili za svojo pravico,
da si film ogledajo (Bennett, 2000: 34). V Ameriki se je boj proti rock'n'rollu nadaljeval
v obliki raznih kampanj, ki so opominjale na nevarnost te glasbe. Leta 1956 je
zagovornik segregacije in nadvlade bele rase Asa Carter iz Alabame predlagal, da bi
rock'n'roll glasbo umaknil iz džuboks naprav. Njegova kampanja je bila prva večja,
najprej lokalna in kasneje tudi nacionalna, ki je pritegnila pozornost medijev. Carter je
zatrjeval, da rock'n'roll glasba vsebuje primitivne in živalske ritme ter da želi s to glasbo
NAAPC5 belce spraviti na ˝svoj nivo˝. V sklopu svoje pro-segregacijske kampanje je
ustanovil AWCC6 in organiziral proteste ter nemire na rock'n'roll koncertih, pa tudi pred
šolami, ki so opustile rasno ločevanje. Glasba torej ni bila njegov glavni fokus, šlo je
predvsem za rasizem. Njegov glavni strah je bil, da bo s tem, da so mladi poslušali ritme
afroameriških izvajalcev, vse skupaj šlo ˝predaleč˝ v smislu rasno mešanih partnerstev
in zakonov (Sternheimer, 2015: 111). Oblasti so zaradi skrbi in varnosti v mnogih
ameriških mestih rock koncerte popolnoma prepovedale. S tem so podpirali Carterjevo
rasistično kampanjo, kjer so zatrjevali, da ta glasba mlade spodbuja k nasilju.
Združene države Amerike so zaradi naraščajočih težav leta 1960 v Londonu organizirale
konferenco na temo diskusije o mladinski delinkvenci (Williamson, 2017).

7. MORALNA PANIKA PONIKNE: Zaton moralne panike v primeru rock'n'rolla je
nastopil s prehodom v novo desetletje. Produkcijo glasbe so prevzele večje založbe, ki
so se prilagajale normam prevladujoče kulture. Rock'n'roll pesmi so se začele nagibati
k pop tradiciji, kontroverznost je izginjala, pesmi so postajale lahkotnejše ter družbeno
sprejemljivejše. Elvis Presley je odličen primer, na katerem lahko vidimo vzpon in zaton
moralne panike: od mladega fanta s črnskim glasom je s pomočjo managerjev zrastel v
največjo pop (in seks) ikono petdesetih let. S svojo kontroverznostjo je polnil časopise
in šokiral starše vse do leta šestdeset, ko se je moral ukloniti zakonom in oditi v vojsko.
Kljub nadaljevanju kariere je zaradi komercializacije postal le še bleda senca sebe,
namenjena le še najstniški potrošnji.
8. ZAPUŠČINA: Čeprav je panika za kratek čas poniknila, rock'n'roll ni izginil, temveč
se je razvijal dalje. Še naprej so se razvijali novi stili in variante te glasbe, poleg pa so
5

National Association for the Advancement of Colored People: Državno združenje za napredek temnopoltih
ljudi.
6
Alabama white citizen's council: Združenje belih meščanov Alabame.

21

nastajale tudi nove subkulture. Zaradi pojava le-teh se je v šestdesetih letih panika
ponovila. Pojav te glasbe je doprinesel tudi prve korake k rasni integraciji. Glasba je
združevala ljudi ne glede na njihov izvor in čeprav se je takrat to zdelo nesprejemljivo,
je na daljši rok imelo prej pozitiven kot pa negativen učinek.

4.2.

ŠESTDESETA LETA IN ČEZ ATLANTSKO RIVALSTVO

Proti koncu petdesetih se je rock'n'roll manija zaradi smrti Buddyja Hollyja, kontroverzne
poroke Jerryja Leeja Lewisa s 13-letno sestrično in Elvisovega vpoklica v vojsko nekoliko
umirila. Odrasli so že mislili, da to pomeni konec rock'n'rolla, a še preden so si lahko oddahnili,
je prišel nov val.
V šestdesetih je rock'n'roll glasba kraljevala na vseh lestvicah popularne glasbe.
Kontroverznost, ki so jo povezovali s to glasbo, je počasi ponikala, rock'n'roll kot tak pa je
postajal družbeno bolj sprejemljiv. Poleg znanih imen, ki so v prejšnjem desetletju kraljevala
na glasbenih lestvicah (Elvis Presley, Bobby Darin …), so se pojavili še novi izvajalci.
Rock'n'roll se je v prvi polovici šestdesetih let vedno bolj nagibal k pop tradiciji. Pesmi so bile
družbeno všečne, besedila družbeno sprejemljivejša, velikokrat ljubezenska in optimistična.
Rock'n'roll je bil v tem času zaradi svojih korenin premalo fleksibilen, ni bil sposoben ostati v
koraku s časom z razvojem medijev in je vse bolj izgubljal svojo individualnost. Mediji so
začeli narekovati norme, kako naj bi tradicionalna pop pesem izgledala, s tem pa so se
karakteristike rock'n'rolla začele izgubljati do te mere, da je ostala le še njegova senca.
Pozornost glasbene industrije se je torej preusmerila od glasbenikov k producentom (Wicke,
1993: 48–49).

Tekom desetletja sta optimizem zamenjala cinizem in jeza, kar se je pokazalo tudi v glasbi.
Premik se je zgodil s tem, ko so bandi začeli sami pisati pesmi in sami igrati na inštrumente, s
čimer so prevzeli popolno kontrolo nad svojim izražanjem. To je bila ena izmed stvari, ki je
starejšo generacijo zopet začela navdajati s strahom.
Vedno več je bilo tudi govora o drogah, povečala se je njihova uporaba. Psihadelične skupine
so v svojih pesmih brez zadržkov prepevale o uporabi raznoraznih substanc, njihove uporabe
pa niso skrivali niti ostali glasbeniki.
Leta 1968 je vse dišalo po revoluciji (seksualni, politični in konceptualni) in rock glasbeniki
so bili prepričani, da lahko z glasbo pomagajo spremeniti mišljenje v svetu. Vrnil se je uporniški
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duh, ki je postal in ostal osnovna značilnost rock glasbe. Pesmi so začele odslikavati stanje v
družbi, vsebovale so politični govor in spodbujale družbene spremembe. V 60-ih se je pojavilo
več gibanj – gibanje za emancipacijo žensk, gibanje za osnovne človekove pravice in gibanje
proti vojni v Vietnamu. Pacifistični hipiji, hedonistična psihadelija in uporniški rock je tisto,
kar je zaznamovalo drugo polovico šestdesetih let.
Glasbo lahko v tem obdobju razdelimo na dva dela, in sicer na britansko invazijo in ameriški
odgovor.

4.2.1. BRITANSKA INVAZIJA
V glasbi Britanci vse do sredine 20. stoletja niso bili kaj prida inovativni. Izvažali so ameriške
produkte in po njihovem zgledu poskušali poustvariti svojo popularno glasbo. Edino središče
britanske zabavne glasbe je bil London, kjer so se nahajale glavne pisarne državnih medijev,
državnega radia in televizije, filmska podjetja, teatri ter založbene hiše. Vplivne položaje so
lahko dobivali le ljudje z ustrezno izobrazbo, nekvalificirani, a vendar talentirani, pa so imeli
veliko manj možnosti za uspeh.
Z izdajo Shake, Rattle and Roll in Rock around the clock je mnogo Britancev prvič slišalo
takšno zvrst glasbe in pesmi sta se kmalu zavihteli na vrh glasbenih lestvic. Največja medijska
hiša, BBC, je mnogim ameriškim glasbenim uspešnicam prepovedala predvajanje, a novemu
valu se niso mogli dolgo upirati. Rock'n'roll so tudi na otoku označili kot vzrok mladostniške
delinkvence. Ta je bila v vzponu že pred pojavom te glasbe, saj so bili mladi nezadovoljni z
razpoložljivimi oblikami zabave, ki so jim bile na voljo (Gillett, 1996: 255).
Do leta 1962 so bili vsi poskusi britanskega rock'n'rolla precej slabi – delno zato, ker
spremljevalni glasbeniki niso imeli pravega ritma za rock'n'roll, delno pa zato, ker pevci niso
našli svojega stila in so neuspešno oponašali ameriške kolege (prav tam).
Eden uspešnejših britanskih pevcev je bil Cliff Richard, ki je v primerjavi z drugimi imel dobro
kontrolo nad svojim vokalom, dostop do piscev pesmi, ki so mu zagotovili uspešen material in
pa sposobno in disciplinirano ritem ekipo ter instrumentalno spremljavo.
Po Cliffu Richardu in njegovi skupini The Shadows so se začele zgledovati nove skupine. Do
leta 1962 ni bilo nobenega večjega uspeha, saj so skupine, ki so se nahajale izven Londona,
težko prišle v stik s katerokoli diskografsko hišo, prav tako pa ni bilo veliko lokalnih glasbenih
postaj, kjer bi lahko predstavili svojo glasbo. Državna radiotelevizija BBC je večinoma
23

predvajala le lahek program, namenjen družini, in nič kaj dosti glasbe po okusu mladih, posneto
glasbo pa so lahko predvajali le dvajset ur na teden. (Wicke, 1993:155). Mladi so tako razvili
nove možnosti za nastope skupin po kolidžih in klubih ter nove piratske glasbene postaje, kjer
so D. J.-ji vrteli mladostnikom všečno glasbo. Eden izmed piratskih radiev je bil komercialni
Radio Luksemburg, ki je deloval od 30-ih let dvajsetega stoletja in je na novo oživel po drugi
svetovni vojni. Radio, lociran v Luxembourgu, je v Združeno kraljestvo in Irsko oddajal
radijske vsebine, ki so bile lokalno nedosegljive. Glasbene založbe so radiu plačale za
predvajanje njihove glasbe (Frith, 1987: 166).
Radio Luksemburg dolga leta ni imel konkurence, v zgodnjih 60-ih sta se po njegovem vzoru
pojavila radia Caroline in London, ki sta iz ladij z mednarodnih voda na Britansko otočje
oddajala glasbo, ki je bila na BBC-ju še vedno prepovedana. Leta 1967 je britanska vlada
ukinila vse piratske glasbene postaje, ki so prihajale z morja, da pa bi ugodila množicam, je
konservativni BBC ustanovil Radio One, pop postajo, ki se je glede na izbor glasbe zgledovala
po komercialnih piratskih postajah. A kmalu so na Radio One začeli ˝čistiti˝ svoje frekvence in
so prenehali predvajati skladbe temnopoltih izvajalcev, pa tudi tiste, ki so le spominjale na njih.
Ponovno so začeli predvajati lahko, umirjeno glasbo belopoltih izvajalcev (Gillett, 1996: 376).

4.2.1.1. MODSI, ROKERJI IN MORALNA PANIKA

V prvi polovici šestdesetih let sta se v Veliki Britaniji pojavili dve večji in med seboj konfliktni
subkulturi, ki sta izšli iz delavskega razreda, spopadi med njima pa so povzročili drugi večji val
z rockom povezane moralne panike. Ti subkulturi sta bili modsi in rokerji.
Subkultura modsov, ki je v zgodnjih šestdesetih letih nastala v Veliki Britaniji, se je osnovala
na podlagi načina oblačenja in glasbe. Modsi so se oblačili v živobarvne obleke, vozili mopede
in poslušali predvsem jazz, rhythm and blues ter britansko glasbo, ki je izšla iz bluesa. Imeli so
se za bolj prefinjene in elegantne ter zato boljše od rokerjev.
Rokerji, ki so nasledili subkulturo Teddy Boysov, so v nasprotju z modsi prisegali na manj
prefinjena oblačila. Ker so vozili težke motorje, so nosili zaščitna oblačila, kot so usnjene jakne
in jeans hlače. Tudi njihov glasbeni izbor je bil drugačen, saj so prisegali na rock'n'roll
petdesetih let.
Pomladi leta 1964 je med tolpama prišlo do spora in na več točkah v Veliki Britaniji so
izbruhnili nasilni obračuni, ki so pritegnili pozornost medijev. Nemiri so na veliko noč leta
1964 izbruhnili v obmorskih mestih Margate, Brighton, Clacton in Bournemouth na jugu
Anglije, trajali pa so vse do leta 1966.
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Že Stanley Cohen je izgrede modsov in rokerjev uporabil kot primer za razlago svojega modela
moralne panike. Na naslednjih straneh bom poskušala dogodke postaviti v faze revidiranega
Critcherjevega modela. Tudi v tem primeru je možno opaziti, da posamezne faze občasno
potekajo vzporedno, prav tako pa je nekatere dogodke težko omejiti in postaviti v konkretno
fazo.
1. VZNIK: Do pojava panike je prišlo na veliko noč leta 1964 ob pojavu izgredov v
britanskem obmorskem letovišču Clacton. Ker so se mladi dolgočasili, so se začeli
prerivati in metati kamne, polomili so nekaj oken in kabin na plaži. Hrupno dogajanje
je na ulice pritegnilo še več ljudi, prišla pa je tudi policija, ki je poskušala zatreti
dogajanje. Prvotni spor se je razvil v dvodnevni izgred, ki je s pričetkom tedna že polnil
dnevno časopisje (Cohen, 2009: 18). Izgredi so se nadaljevali in izbruhnili v več
obmorskih mestih. V Brightonu naj bi obe skupini metali ležalnike, z nožem grozili
mimoidočim, kurili krese in spali na klopcah, ob posredovanju policistov pa so le-te
začeli obmetavati s kamenjem. V Clactonu naj bi bilo aretiranih 97, v Brightonu pa še
dodatnih 50 mladostnikov. Zaradi takšnih scenarijev se je oblikovala njihova negativna
in moralno nesprejemljiva javna podoba.7
2. MEDIJSKO POSREDOVANJE: Mediji so se odzvali zelo hitro in že v ponedeljek po
nastopu izgredov prve strani časopisov namenili tej novici. Če za boljšo predstavo
omenimo le nekaj naslovov: ˝Day of terror by scooter groups˝ (Daily Telegraph),
˝Youngsters Beat Up Town – 97 Leather Jackets Arrests˝ (Daily Express), ˝Wild ones
attack seaside – 97 arrests˝ (Daily Mirror) (Cohen, 2009:18). V člankih so mediji tudi
že napovedovali izbruh novih nemirov ob prihajajočih praznikih. Mase ljudi, novinarji
in policisti so upoštevali te napovedi ter se zbrali na ulicah (Critcher, 2008: 10). Zaradi
gneče je hitro prišlo do nesporazumov in sporov ter posledično do pretirano razvpitih
naslovov v novicah: ˝After Clacton a new battlefield: Wild Ones Beat Up' Margate – 40
arrested in all-day clashes˝ (Daily Mirror), ˝Battle of Brighton – fifty arrested˝ (The
Argus). Že v samih naslovih novic je vidno, da so mediji uporabljali potencirane izraze,
ki nakazujejo na izredne razmere.
Pri opisovanju dogajanja v medijih so bili novinarji precej zavajajoči. Tudi sam urednik

7

Dostopno na: http://subcultureslist.com/mods-and-rockers/ (3. september 2017).
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časopisa Daily Mirror je priznal, da so pri poročanju ˝rahlo pretiravali˝ (Cohen, 2009:
19). Že samo dejstvo, da je do nasilja prišlo le med modsi in rockerji, ni bilo resnično.
Šlo naj bi za spopad med mladino iz Londona in tisto iz okoliških okrožij, ki se ni
uvrščala v nobeno izmed omenjenih skupin (prav tam, str. 23). Prav tako je bilo
pretiravanje prisotno pri popisovanju povzročenega nasilja in vandalizma, ki pravzaprav
ni bilo tako veliko, žrtve pa niso bili ˝nedolžni mimoidoči˝, ampak pripadniki rivalske
skupine ali pa policisti. Histerija medijev je med ljudstvom ustvarila negativno in
sovražno nastrojeno mnenje do teh dveh skupin mladostnikov. Že sama omemba
modsov in rokerjev je dobila negativen prizvok, subkulturi pa sta postali simbol za
delinkventen in devianten status (prav tam, str. 27).
3. VKLJUČITEV MORALNIH RAZSODNIKOV IN STROKOVNJAKOV: Tretja in
četrta faza modela se v tem primeru močno prepletata. Proti modsom in rokerjem je
nastopilo mnogo posameznikov in organizacij, mnogi izmed njih pa so si sami pripisali
vlogo strokovnjakov. Moralni razsodniki so pričakovali, da bodo dobili večjo podporo
lokalnega prebivalstva, kot so jo dejansko. V Brighton and Hove Gazette so opozarjali
na škodljive posledice, ki jih lahko prinese spanje pripadnikov subkulture na klopcah
(prav tam, str. 122).
Lastnik enega izmed hotelov v obmorskem letovišču je zavoljo miru začel lastno
kampanjo proti izgrednikov. V okviru kampanje je sklical sestanek, na katerega je
povabil predstavnike mestnega odbora in drugih hotelov, vabilo pa je javno objavil tudi
v lokalnem časopisu. Cilj tega sestanka je bil dokončno ustaviti izgrede. Ustanovljen je
bil ˝Beachside safeguard committee˝, katerega člani so bili predstavniki raznih lokalnih
organizacij (prav tam, str. 101–104).
Cohen je med moralne razsodnike v tem primeru uvrščal tudi policijo in sodišča.
Policija je z vpoklicem okrepitev povzročila še večjo paniko med ljudmi, njeno
posredovanje pa je množice še bolj napeljevalo k deviantnemu vedenju (prav tam, str.
140).
4. KONSENZ ELIT IN ZASKRBLJENOST: Na to, da je bila panika res vsedržavna in je
dosegla tudi najvišje državne oblasti, nakazuje dejstvo, da so v obalna letovišča v
izvidnico prišli tudi predstavniki parlamenta. Izgredi na obali so postali tudi del
parlamentarne razprave, kjer so se lotili iskanja možnih rešitev problema (prav tam, str.
111). Dodatni znaki javne podpore pa so bili vidni na sodiščih, ko so ljudje iz javnih
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klopi ploskali uspehom policije. Podpora policiji je bila vidna tudi v pismih, ki so jih
ljudje pošiljali na uredništvo lokalnega časopisa in v njih izražali hvaležnost policistom
(prav tam, str. 80).
5. OBVLADOVANJE IN REŠEVANJE: Eden izmed glavnih ukrepov za obvladovanje
nastale situacije je bila dodelitev okrepitev in večje moči policiji. Prihajalo je do več
aretacij, a večina prestopnikov je bila na sodišču obsojena le zavednega oviranja policije
pri opravljanju njenih dolžnostih (prav tam, str. 81). Tudi predstavniki kampanj in
raznih organizacij so podali svoje predloge o tem, kako obvladovati težavo. Eden izmed
predlogov je bila prepoved oblačenja v oblačila, specifična za pripadnike te subkulture,
in nošenja dolge pričeske. Pojavile so se tudi ideje, da morajo obtoženi poravnati
povzročeno škodo. Prav tako se niso smeli družiti z drugimi obsojenimi pripadniki
subkulture in se zadrževati na ulicah po 21. uri (prav tam, str. 68–69).
Lokalni trgovci, hotelirji, prebivalci in ne nazadnje tudi člani parlamenta so zahtevali,
da se problem začne resneje obravnavati. Aprila je parlament izdal zakon o prepovedi
posedovanja drog z izrecnim poudarkom na amfetaminih, ki so bili popularni med
modsi. Julija so se zvišale kazni za namerno povzročanje škode, uvedli pa so tudi
obvezna plačila odškodnine. Policijski nadzor pa se je povečal do te mere, da so mladim
prepovedali zadrževanje v obalnih letoviščih (Critcher, 2008: 10).

6. MORALNA PANIKA PONIKNE: Ker so zbiranja ob obali postala zakonsko
prepovedana, so se težave umirile, mediji so izgubili interes, moralna panika pa je
počasi poniknila v ozadje.
7. ZAPUŠČINA: Zaradi negativnega ugleda, ki sta ga pridobili v tri leta trajajoči moralni
paniki, sta subkulturi modsov in rokerjev začeli izgubljati svoje pripadnike. Že v letu
1967 se večina mladostnikov v Brightonu ni več identificirala ne z eno, ne z drugo
skupino (Cohen, 2009: 169).

4.2.1.2. BEATLOMANIJA

V letu 1962 se je na britanski glasbeni sceni pojavila nova, liverpoolska, glasbena skupina
mladih fantov, imenovana The Beatles.
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Glavne kvalitete Beatlov so bile njihova svežina, odprtost do popularnih glasbenih vetrov in
izvrsten medijski nastop (Barbarič, 1996: 42). Poleg talenta in karizme sta bili za uspeh Beatlov
ključni še dve stvari – čas in televizija.
V nasprotju z dotedanjo britansko glasbeno sceno niso bili profesionalci, ampak čisti amaterji,
ki so nasprotovali takratnim normam v vseh pogledih. Bili so pop pevci in v primerjavi z
ameriškimi glasbeniki niso imeli dovolj znanja za improvizacijo pri izvedbah pesmi. Dobro so
poznali takratno ameriško popularno glasbo in to izkoristili sebi v prid, saj so njene posamezne
oblike uspešno uskladili s svojo glasbeno podobo. Oktobra 1962 je izšla njihova prva mala
plošča Love me do, katere vzpon je bil zelo počasen in možen predvsem zaradi velike podpore
liverpoolskih oboževalcev. Love me do je predstavljala začetek strukturne spremembe v
glasbeni industriji. Pop glasbo so vzeli iz rok profesionalnih piscev pesmi, s tem se je spremenil
kontekst glasbe in to je postavilo temelje za nastanek britanskega rocka (Wicke, 1993: 52).
V Združene države njihov uspeh ni prišel nenadoma, pač pa so se na ameriške lestvice uvrstili
šele leta 1964 s pesmijo I want to hold your hand (prav tam, str. 265). Kmalu so tudi druge
britanske skupine prodrle na ameriški trg in na Billboardovi lestvici se je pojavljalo vedno več
britanskih imen. Poleg Beatlov so se na lestvici pojavili še The Animals, The Hollies, The Dave
Clark Five in The Kinks.
A Beatli so bili tisti, ki so pritegnili največ pozornosti množice, glasbenih kritikov in družbenih
kritikov. Njihova besedila so bila enostavna in konkretna, na ploščah pa so imeli tudi veliko
priredb skladb ameriških črnskih soul in rock'n'roll izvajalcev, po katerih so se zgledovali. Tudi
njihov videz je bil nekaj posebnega, najbolj so izstopale njihove pričeske. Bili so uglajeni, a so
vseeno izražali dovolj jasno noto upora, da so jezili generacijo staršev.
Prava histerija, ki so jo glasbeni kritiki poimenovali Beatlomanija, se je začela ob vstopu v leto
1964. Ko so Beatli prispeli v Ameriko, jih je na letališču v New Yorku pričakala truma glasnih
najstnikov. 9. februarja 1964 so imeli svoj prvi ameriški nastop v živo in so kot gostje nastopili
v oddaji Eda Sullivana. V dvorani s 728 sedeži sta se po najavi skupine slišali osemminutno
kričanje in histerija, kakršne šov še ni doživel. Oddajo si je na televizijskih ekranih ogledalo
kar 73 milijonov ljudi, kar je bilo do takrat največje število gledalcev ene oddaje. V eni uri in s
petimi odigranimi pesmimi so Beatli postali najpopularnejša skupina v Ameriki, skupina, ki je
oblikovala prihodnje generacije (Lynskey, 2013).
Beatlomanijo so odrasli dojemali kot epidemijo in hkrati kot trend, ki bo minil. Njihovo glasbo
so v časopisih opisovali kot grozljivo nesmiselno, kritizirali so njihov posluh in videz ter jim
napovedovali hiter propad. Ko je John Lennon, vodja skupine, leta 1966 izjavil, da so postali
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popularnejši od Jezusa,8 je javnost burno odreagirala s sežiganjem albumov in prepovedjo
predvajanja na nekaterih radijskih postajah (Fanelli, 2016).
A glasba Beatlov je oblikovala pravo skupnost. Predstavljala je podporo mladini ne glede na
to, iz katerega družbenega sloja so prihajali. Pesmi so naslavljale teme, ki so se dotaknile
vsakega izmed njih. ˝S kričanjem ob nastopih so slavili sebe, svojo mladost, svojo svobodo in
svojo moč, in to kričanje ni pokvarilo nastopa, bilo je nastop sam.˝ (Lynskey, 2013).

4.2.1.3. ROLLING STONES

Največji tekmeci Beatlom so bili Rolling Stonesi, ki so se leta 1964, ko so Beatli že zasedali
vrhove svetovnih glasbenih lestvic, šele prebijali na sceno. Bili so čisti proti pol Beatlom.
Njihova glasba je bila trda in na začetku preveč jezna za širšo britansko publiko. Četudi so se
Beatli na začetku javnosti zdeli kontroverzni, so ob Rolling Stonesih izpadli povsem nedolžni.
Stonesi so se na odru zoperstavili pravilom lepega obnašanja, bili so arogantni in mnogokrat
seksualno agresivni, v besedilih pa so zavračali tudi standardno meščansko okolje ter njegove
vrednote.
Stonesi so na vrh Billboardove lestvice najboljših deset prišli poleti 1965 s pesmijo (I Can't Get
No) Satisfaction, v kateri so ulovili ravnotežje med trdo, umazano koncertno glasbo ter glasbo,
sprejemljivo za produkcijske hiše in radijske postaje. Starejša generacija se je na njihovo glasbo
odzvala z jezo in gnusom, a prav ta protireklama jih je naredila še popularnejše (Barbarič, 1996:
45). Javnost so še bolj razburili leta 1967 z izdajo male plošče Let's spend the night together,
ki namiguje na izven zakonski spolni odnos. Stonesi so hitro postali razlog za strah in trepet
tako britanskih kot tudi ameriških oblasti.
Istega leta se je v Veliki Britaniji začela kampanja proti širjenju kulture drog in za perečo težavo
so najbolj krivili rock skupine. Med aretacijami, ki so sledile, sta se znašla tudi člana skupine
Mick Jagger in Keith Richards. Stonesi so bili žrtev več aretacij. Z obračunom proti eni
najpopularnejših skupin je šlo hkrati tudi za obračun s simbolom mladostniškega upora in za
lekcijo vsem podobnim skupinam, ki želijo najstnike zapeljati na ˝kriva pota˝. Britanska
demokratična javnost se je ob tem procesu s članki v liberalnih časopisih uprla konservativnim
varuhom javnega reda. Njihov nastop je uspel in Richards ter Jagger sta dobila manj strogo

8

Originalen izrek: "Christianity will go. It will vanish and shrink. I needn't argue with that; I'm right and I will be
proved right. We're more popular than Jesus now; I don't know which will go first—rock'n'roll or Christianity.
Jesus was all right but his disciples were thick and ordinary. It's them twisting it that ruins it for me."
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kazen (Barbarič, 1996: 53). Tukaj lahko opazimo primer, ko pri paniki konsenz ljudstva ni bil
dovolj velik in se je organizirala močna opozicijska stran, ki je preglasila moralne razsodnike.
A zgodba o upornosti Stonesov se tu ni končala. Najizzivalnejši je bil pevec skupine, Mick
Jagger. Ta se je v šestdesetih označil za anarhista, svojo izjavo je moral kasneje zagovarjati
pred britanskim nadškofom, BBC pa je vse to prenašal v živo. Jagger že od ustanovitve skupine
pa vse do danes rad izziva tudi z izrazito političnimi besedili pesmi. Od kritike vietnamske
vojne v pesmi Sympathy for the devil (1968) in Gimme Shelter (1969), podpiranja uporov in
izgredov iz obeh strani Atlantika v rockerski himni Street fighting man (1968)9 do pritoževanja,
da mu FBI sledi in vdira v njegovo zasebnost v pesmi Fingerprint File (1974). Njegova
upornost do sistema pa se tudi na stara leta ni umirila – leta 1990 je s pesmijo Highwire opisoval
dogajanje zalivske vojne, pesem pa je BBC cenzuriral, tako da niso predvajali prve kitice. Leta
2005 se je v skladbi Sweet Neo Con spravil na ameriškega predsednika Georga W. Busha, ob
nedavnem izstopu Velike Britanije iz evropske unije in ameriški izvolitvi Donalda Trumpa pa
se Jagger spet ni mogel zadržati in je napisal še dve novi skladbi – England Lost in Gotta get a
grip (Mladina, 4. 8. 2017, str. 58–59).
4.2.2. AMERIŠKI ODGOVOR
V začetku šestdesetih let so na ameriški glasbeni sceni izstopale tri glasbene zvrsti:
-

pevci z osnovo v folk sceni, ki se je izoblikovala v bohemskih newyorških klubih,

-

urbana črnska soul scena z Jamesom Brownom in Otisom Reddingom na čelu,

-

kalifornijska surf glasba, katerih glavni predstavniki so bili The Beach Boys.

Vse tri zvrsti so bile žrtev britanske invazije. Med letoma 1964 in 1966 je v ameriških
diskografskih hišah vladala depresija, saj so glasbeno sceno povsem prevzeli britanski bendi.
Veliko neodvisnih založb je zapustilo glasbeno industrijo, sam center le-te pa se je iz New
Yorka preselil v Los Angeles (Gillet, 1996: 185).
V začetku šestdesetih se je v New Yorku začel nov val osveščene folk glasbe, ki se je navezal
na gibanje za enotne državljanske pravice, na gibanje proti segregaciji na jugu in na gibanje za
mir. Glasbeniki s politično vsebino pesmi so bili Peter Seeger in trio Peter, Paul and Mary. Med

9

Oblasti so skladbo prepovedale.
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glasbeniki, ki so poskušali uspeti v tej sceni, je bil tudi Bob Dylan. Dylanovi prvi poskusi v
glasbi niso bili kaj prida uspešni, njegova prva plošča iz leta 1961 je bila precej neizrazita in
posledično tudi slabo prodajana. A zaradi svoje ambicioznosti in močne ekipe je Dylanu
vendarle uspelo. Leta 1963 je izdal ploščno The Freewheelin'Bob Dylan, ki je močno zamajala
temelje popularne glasbe v ZDA in hitro prodrla tudi na evropski trg. Plošča je bila
brezkompromisna in je kazala zrelo soočanje s stvarnostjo, pesmi pa so nosile ostro politično
noto (Barbarič, 1996: 59).
V New Yorku sta poleg Dylana imela večji vpliv še Simon& Garfunkel, ki sta doživela takojšen
uspeh z izdajo male plošče Sounds of Silence. V letu 1966 so se po zaslugi projekta Andyja
Warhola na glasbeno sceno prebili še The Velvet Underground and Nico, ki pa v tistem času
niso poželi tržnega uspeha in so večji uspeh doživeli šele v osemdesetih.

4.2.2.1. KALIFORNIJA

Na začetku desetletja je v Kaliforniji odmevala lahkotna in zabavna surf glasba. Značilnost te
glasbe je bil hiter, eksploziven slog igranja kitare, ki je v harmoniji s tolkali poustvarjala zvok
valovanja oceana. Začetnik te glasbe in kralj surf kitare je bil Dick Dale. Leta 1961 je izdal
prvo surf ploščo v zgodovini – Let's Go Trippin'.
Edina surf glasbena skupina, ki je imela večji vpliv na ameriško popularno glasbeno sceno, so
bili Beach Boys (Du Noyer, 2004: 32).
V Kaliforniji sta bili kasneje dve večji središči dogajanja – Los Angeles in San Francisco. V
Los Angelesu se je na področju glasbe veliko dogajalo že od konca druge svetovne vojne dalje,
v San Franciscu pa so odmevnejše rock zasedbe začele prihajati na dan po letu 1965, kar je
sovpadalo z nastankom kontrakulture hipijev. San Francisco je veljal za politično in umetniško
odprto mesto, v katerem se je rodila ˝generacija cvetja˝. Znano je bilo tudi po uživanju drog,
saj so bile lokalne oblasti do tega precej tolerantne, do sredine šestdesetih let je bil LSD celo
legalen. Za uspeh lokalnih glasbenikov je bil ključnega pomena tudi na novo uveden glasbeni
program KMPX (1967), ki je za razliko od takratnih glasbenih postaj 24 ur dnevno predvajal
raznoliko rock glasbo. Na radiu so bile predvajane tudi skupine s koncertov, kot so bili Jefferson
Airplane in Grateful dead, ki še niso imele svojih studijskih posnetkov (Barbarič, 1996: 67).
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4.2.2.2. THE DOORS

Eden bolj kontroverznih bendov so bili The Doors. Skupino sta leta 1965 ustanovila organist
Ray Manzarek in vokalist Jim Morrison, ki med glasbenimi novinarji velja za enega
najzaslužnejših utemeljiteljev rocka kot umetnosti. Pred izdajo prvega albuma so igrali v klubu
London Fog in kasneje v Whiskey-A-Go-Go v Los Angelesu, in že tam so dvignili veliko prahu.
Zaradi zamujanja, neresnosti in nespodobnosti ter zaradi preglasne glasbe so jih vmes večkrat
odpustili, a so se zaradi povpraševanja oboževalcev vrnili. V letu 1967 so izdali svoj prvi album,
The Doors, in s pesmijo Light my fire poželi ogromen uspeh. Tako kot Elvis, Beatlli in Rolling
Stonesi so se tudi The Doors pojavili v oddaji Eda Sullivana. Ker je bila oddaja predvajana na
državni televiziji, se je od izvajalcev pričakovalo, da svoja besedila prilagodijo10 širšemu
občinstvu, in to je Sullivan pričakoval tudi od Doorsov. V pesmi Light my fire naj bi spremenil
besedilo v verzu ˝Girl you coudn't get much higher˝.11 Po Jimovem arogantnem, pijanem
odgovoru in z nekaj pregovarjanja se je skupina vendarle strinjala. A v nastopu se Jim ni držal
dogovora in je pesem zapel kot po navadi ter dvakrat izrecno poudaril besedo ˝higher˝ in se
seksapilno nastavljal kameram. Doorsi niso nikoli več nastopili v Ed Sullivan showu, nastop pa
je obveljal za enega najbolj provokativnih na ameriški televiziji (Davis, 2005: 203–204).
Doorsi so nastopali po celi državi, Jim pa je nadaljeval s šokiranjem na prireditvah. Vsak šov
je bil improviziran teater, kjer niti ostali člani skupine niso vedeli, kaj naj pričakujejo. Jim je na
nastope zamujal, prihajal pijan, zadet ali pa se sploh ni prikazal. Uspešni so bili predvsem zato,
ker je publika Jima dojemala kot kult, šamana (sam se je poimenoval Lizard King tj. Kralj
kuščarjev), njegove nastope pa so opisovali kot rituale. Še eden izmed omembe vrednih
incidentov se je zgodil v New Havenu (v Connecticutu). Pred koncertom se je Jim v zaodrju
sprl s policistom in koncert se je začel z enourno zamudo. Med instrumentalnim delom je Jim
začel improvizirati, recitirati je začel zgodbo, ki se mu je pripetila pred prihodom na oder.
Povedal je celotno zgodbo v detajlih: večerja, punca, kopalnica, do trenutka, ko ju je začel
nadlegovati policist in ga je pošprical s solzivcem. Publika je v tem trenutku znorela, začela
preklinjati policiste ter jih ozmerjati s prašiči in idioti. Jim je nadaljeval nastop, publika je norela
in zaradi varnosti so v dvorani prižgali luči. Jim je ignoriral opozorila in še naprej naslavljal
publiko, vse dokler ga niso policisti odvlekli z odra. Jima so zaradi nespodobnosti in upiranja
aretaciji oglobili za 1500 dolarjev.

10
11

Rolling Stones so morali pesem Let's spend the night together spremeniti v Let's spend some time together.
High – biti zadet, biti pod vplivom drog.
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Dogajanje je bilo že naslednje jutro na naslovnicah državnih časopisov in se je v novicah
obdržalo ves teden. Vodilni ameriški mediji so prišli do zaključka, da so The Doors z Jimom
Morrisonom na čelu težava in prvič v tem letu se jim je zmanjšalo število ponudb za nastope
(Davis, 2005: 216). A to srečanje s policijo in polnjenje naslovnic s škandali ni bilo zadnje, saj
so odrski izpadi Morrisona postali nekaj vsakdanjega. Jim je bil še večkrat obtožen
nedostojnega razkazovanja, bogokletstva, javnega pijančevanja ter nespodobnega in opolzkega
vedenja.

4.2.2.3. OBDOBJE FESTIVALOV NA PROSTEM

Druga polovica 60-ih let je pomenila tudi začetek velikih festivalov na prostem. Prvi večji
festival je potekal leta 1965 v Newportu, gostil pa je folk izvajalce. Na tem festivalu se je Dylan
prvič pokazal v svoji rock'n'roll različici z električno kitaro. V letu 1967 se je odvijal Monterey
International Pop Festival, znan tudi kot ˝The summer of love˝. Festival je zajel takratni duh
Kalifornije, ko se je rojevala mladinska kontrakultura hipijev.
Dve leti kasneje je v zvezni državi New York potekal legendarni Woodstock, ki je pritegnil več
kot 400 000 obiskovalcev. Mediji so poročali o prometnih zastojih, slabemu vremenu,
pomanjkanju hrane ter povečanemu kajenju marihuane in uživanju drog na festivalu.
Istega leta se je odvil tudi festival Altamont, za katerega so pričakovali, da bo Zahodno obalni
ekvivalent Woodstoku. A festival je krepko pretresel člane skupine Rolling Stones, saj so na
njihovem koncertu lokalni ˝varuhi reda˝, Angeli pekla (Hell's Angels), ki jih je manager Rolling
Stonesov najel za varovanje, kruto umorili mladega črnskega mladeniča, ki naj bi domnevno v
roki vrtel pištolo. Spor varnostnikov s podivjano publiko se je končal s štirimi smrtnimi žrtvami
in še z veliko več ranjenimi. Festival je ostal v spominu zaradi nasilja in poškodb lastnine, revija
Rolling Stone pa ga je razglasila za najhujši dan v zgodovini rock'n'rolla (Dolloff, 2014).

4.3.

SEDEMDESETA

Sedemdeseta leta so se začela z razpadom Beatlov in s smrtjo velikih glasbenikov šestdesetih
let. Leta 1969 se je od glasbene industrije poslovil ustanovitelj Rolling Stonesov Brian Jones,
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leta 1970 sta umrla Janis Joplin in Jimi Hendrix, leto kasneje pa se jim je v ˝klubu 27˝12 pridružil
še Jim Morrison.
Konec šestdesetih let je pomenil tudi konec komercialnih neodvisnih radiev, neodvisnih založb,
klubskih koncertnih prostorov in ilegalnega tiska (Straw, 1996: 98). Skupine so se od igranja v
klubih premaknile na stadione, nastopi so postali bolj teatralni in instrumentalno virtuozni.
Večala se je nepovezanost ustvarjalcev s publiko. Mladina se ni več mogla na osebni ravni
povezati z glasbeniki. Ti niso bili več njihovi sovrstniki s podobnimi težavami in s podobnimi
življenjskimi izkušnjami, ampak so postali nekaj nedosegljivega.
Spremembe so bile vidne tudi v glasbenih stilih. Popularnost psihedelične glasbe je upadala in
zato se je le-ta preoblikovala oziroma preusmerila v hard rock, progressivni rock in heavy
metal, rock glasbo z elektronskim pridihom ali pa se vrnila v tradicionalne vode country rocka.
V prvi polovici šestdesetih let sta bila zelo popularna stila tudi soft rock in glam oziroma glitter
rock, iz Jamajke je na svetovno glasbeno sceno prišel reaggae, na radijskih postajah in plesiščih
pa je v drugi polovici desetletja kraljevala disco glasba.
Ko se je že zdelo, da rock spet izgublja svojo kontroverznost in se približuje komfortnemu
popu, pa je v drugi polovici sedemdesetih let vzniknil punk in dodobra pretresel glasbeno
prizorišče.

4.3.1. PUNK
Punk je glasba, ki se je v sredi sedemdesetih let razvila v Združenih državah Amerike, Veliki
Britaniji in Avstraliji. Nastal je iz garažnega roka kot odgovor na konformistično popularno
glasbeno sceno tistega časa. Najbolj znane punk skupine so bili britanski Sex Pistols in The
Clash, v Ameriki pa so bili vodilni ustvarjalci The Ramones, Blondie in Talkin Heads.
V Veliki Britaniji sta v sedemdesetih letih naraščali nezaposlenost in inflacija, v delavskem
razredu pa se je večalo nezaupanje v parlamentarno politiko. Mladi so se na situacijo v državi
odzvali z uporom in umikom. Ustvarili so svojo homologno subkulturo punka, ki je združevala
enako misleče ter se odmaknili od zunanjega sveta s tem, da so se zadrževali v svojih prostorih
in družili s pripadniki subkulture. Večina pripadnikov punkovske subkulture je izhajala iz
delavskega razreda, saj je le-tega ekonomska situacija najbolj prizadela.

12

Klub 27 oziroma 27 Club je v pop kulturi pogost izraz za skupino glasbenikov, ki so zaradi svojega drznega
življenjskega sloga umrli v 27. letu starosti.

34

Mladi so bili večinoma brezposelni, veliko jih je pustilo šolo in morali so najti nekaj, s čimer
bi zapolnili svoj prosti čas. Svojo jezo in frustracijo nad zunanjim svetom so izrazili z
energično, hitro glasbo z besnimi besedili – s punkom. Z glasbo so lahko izražali svoje ideje in
prepričanja. Šlo je za potrebo po osebni svobodi, bili so proti državnemu redu, ustanovam in
kapitalizmu, zagovarjali so nekonformizem in direktno akcijo. Pripadniki punk subkulture so
ustvarili tudi svoj avtentični videz. Pogosto so nosili strgana oblačila, usnjene jakne, bulerje,
imeli barvne lase, oblikovane v irokezo, za nakit pa so uporabljali sponke in verige.
V punku je bil poudarek na nastopih v živo, najpomembnejše skupine pa so nastale tako rekoč
na ulici. Skupine so po le nekaj ali celo nič vajah nastopale v majhnih, nabito polnih pubih in
izvajalci so tako znova prišli v tesen stik s svojo publiko. Punk bendi niso bili navdušeni nad
snemalnimi studii, saj so jih videli kot kraj, kjer se glasba distancira od publike in izgubi svoj
prvotni namen. Niso hoteli imeti opravka s šov biznisom in standardnim procesom snemanja
plošče, ki je potekalo več tednov pod strogim očesom producenta (Jones, 1992: 65). Ta glasba
je zopet vpeljala tudi moto ˝do it yourself˝ (naredi sam). Skupine, ki niso želele ali niso dobile
snemalne pogodbe, so svoje skladbe snemale v manjših, zasebnih studiih z zastarelo opremo in
svojo glasbo preko neformalnih kanalov nato lansirale med publiko.
A s tem, ko je rastla popularnost punka, so zanimanje zanj začenjale dobivati tudi velike založbe
in ko je postal svetovni fenomen, je pričel razpadati. Nekateri glasbeniki so dali prednost trgu
pred neodvisnostjo in so prestopili k velikim produkcijskim hišam. Založbe so poskušale
povečati privlačnost punka in ga narediti všečnega širši publiki. Z mešanjem različnih žanrov
je nastal križanec, imenovan new wave (Du Noyer, 2004: 77).
Punk je imel velik učinek na družbeno moralo in je bil še zadnje družbeno gibanje, ki je močno
pretreslo širšo javnost ter polnilo medije, ki so to glasbo opisovali kot ˝zločesto˝ (Du Noyer,
2004: 88). Na naslednjih straneh bom poskušala tudi ta fenomen aplicirati na procesualni model
moralne panike. Osredotočila se bom na začetek punka v sedemdesetih in glavne predstavnike
tega obdobja – skupino Sex Pistols.

1. VZNIK: Punk rock oziroma punk je bil razlog, da je v sedemdesetih letih rock kultura
spet pridobila negativno javno podobo. Celostna podoba punkovske subkulture, od
njihovega videza pa do besedil pesmi, je vznemirila starejšo generacijo. Besedila so
govorila o brezposelnosti, ekonomski krizi, pljuvala čez državno ureditev ter svarila
pred grožnjo nove vojne. Že način izvajanja glasbe je predstavljal grožnjo družbenemu
redu in zakonom. Na koncertih so se skozi pesmi, pa tudi fizično, želeli čim bolj
približati svoji publiki. Ta pa je v dvorani razbijala stole, skakala na oder in nasploh
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prezirala splošna pravila obnašanja (Hebdige, 1980: 109). Nastanek prave moralne
panike pa povezujemo s skupino Sex Pistols, ki so bili zaradi svoje popularnosti in
razvpitosti prva punk skupina, ki je pritegnila pozornost medijev. Prvi nastop skupine
Sex Pistols je potekal novembra leta 1975 na umetniški šoli v Londonu. Koncerti so bili
na takšnih šolah nekaj vsakdanjega, a ta nastop je pustil močan vtis. Po nekaj minutah
se je nastop spremenil v kaos. Namesto enostavnega rocka je z odra prihajal divji,
agresivni hrup, pomešan z žaljivkami občinstva, zato so nastop šolski nadzorniki po
slabih desetih minutah prekinili (Wicke, 1993: 135–136). Od prvega nastopa pa do
razpada v letu 1978 je skupina nepretrgoma povzročala škandale, in prav ta
škandaloznost jim je zagotavljala uspeh ter povečevala število prodanih plošč.
Na vrhuncu slave so posneli uspešnico God Save The Queen, izdali pa so jo na 25.
obletnico kraljičinega vladanja. Pesem je kritika vlade, ki ni poskrbela oziroma delovala
v korist delavskega razreda. Pesem je sprožila veliko ogorčenja in bila v trenutku
prepovedana v vseh večjih medijih. Skupino so mediji označili za ˝sovražnike ljudstva
številka ena˝ ter jih začeli kriviti za vse večje težave, ki so se dogajale po državi.
Obtoževali so jih, da širijo nasilje in povzročajo anarhijo, ki je usmerjena proti višjim
slojem ljudstva. Kljub prepovedi je popularnost pesmi hitro naraščala in zasedala
najvišje stopničke na glasbenih lestvicah.13Subkulturo punka je širša javnost hitro
začela povezovati z vandalizmom, vulgarnostjo in nespoštovanjem vrednot na sploh.

2. MEDIJSKO POSREDOVANJE: Prva omemba punka v medijih je bila leta 1976, ko ga
je Sun opisal kot ˝najbolj nor pop kult do sedaj¨.14 Mediji so se drugič, in burneje,
odzvali po decembrskem intervjuju skupine Sex Pistols. V intervjuju na Thames TV v
oddaji Today so člani skupine preklinjali in s tem prekršili moralne standarde
televizijskih oddaj. Že naslednji dan so se v časopisih pojavljali naslovi, kot so ˝The
punk horror show˝(Daily Mail) in ˝4 letter words rock TV˝ (Daily Telegraph) (Cloonan,
2002: 119). Pritožbe so prihajale tudi s strani publike, več kot 200 jih je telefoniralo na
uredništvo televizije ter se pritožilo nad vsebino oddaje, saj se je le-ta predvajala v času,
domnevno primernem tudi za mlajše gledalce. Televizijska hiša pa tudi voditelj Bill

13
14

Dostopno na: https://www.britannica.com/topic/the-Sex-Pistols#ref667002 (3. september 2017)
V originalu: ˝the craziest pop cult of them all˝.
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Grundy osebno so se v naslednjem prenosu javno opravičili publiki za nastali škandal.
15

Ko je skupina Sex Pistols maja 1977 izdala pesem God Save The Queen, je časopis
Sunday people tri tedne zapored objavljal članke o punk kulturi ter prišel do zaključka,
da je punk ˝nevaren, bolan in zloben˝ (Cloonan, 2002: 120).
V časopisu Sunday people so kmalu začeli napovedovati grožnjo, da bo prišlo do spora
med pripadniki subkulture punka in Teddy Boysi. Leta 1977 je v Londonu prišlo do
dejanskega spopada, ki so ga pri Daily Mirror asociirali na spopade modsov in rokerjev
v šestdesetih in s tem na dan potegnili dve desetletji staro moralno paniko (prav tam).
3. VKLJUČITEV MORALNIH RAZSODNIKOV IN STROKOVNJAKOV: Moralni
razsodniki, ki so govorili o njihovi moralni izprijenosti, so bili med drugimi uredniki,
politiki pa tudi predstavniki duhovščine. A mediji so punku namenjali toliko pozornosti,
da je njegova popularnost kljub kritikam nenehno rastla (Cashmore, 2013: 198).
Komunistična partija Velike Britanije, ki je že leta 1976 napovedovala, da se bodo
pojavile nove oblike kulture, ki bodo kritizirale družbene probleme, je v pesmi Anarchy
in the UK skupine Sex Pistols videla zametke komunizma. Zveza komunistične mladine
Velike Britanije16 jih je zato v odprtem pismu pozvala, da bi se združili in skupaj
delovali v boju proti takratnemu sistemu (Worley, 2017: 40). A prihajali so tudi
argumenti z nasprotne strani, in sicer da se lahko punk s takšnim uporniškim odnosom
v danem političnem času nagiba ne le k levici, temveč tudi k skrajni desnici – nacizmu
in fašizmu (Worley, 2017: 158). Obnovljena subkultura Teddy Boysov je punkerjem
očitala odkrito identifikacijo s črnsko in zahodnoindijsko kulturo in pomanjkanje
patriotizma, zaradi tega pa je leta 1977 med njima prišlo tudi do fizičnih spopadov
(Hebdige, 1980: 72). Nasprotniki punka so bili tudi različni sindikati in študentske
zveze. Sex Pistols so tako na turneji Anarchy tour od načrtovanih 27 koncertov odigrali
le 5. Na eni izmed univerz so njihov koncert odpovedovali zaradi strahu, da bodo
vzbudili fašistične in rasistične ideje (čeprav so bili proti fašizmu in na dotedanjih
nastopih niso imeli rasističnih komentarjev), druga univerza pa je koncert odpovedala
zaradi seksističnih tendenc punk rocka. Proti koncertom je nastopila tudi cerkev, ki je

15

Dostopno na: http://www.philjens.plus.com/pistols/pistols/press_cuttings_grundy_dec2_76_01.htm (3.
september 2017)
16
YCL - The young communist league.
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poudarila, da je punk glasba v nasprotju z vsem, kar priča bog, in da je kriva za večino
zla.17
Prepovedi igranja pa so sprožile tudi proteste s strani zagovornikov punka. Med njimi
je bilo tudi veliko takih, ki so prav tako čutili prezir do skupine, vendar so nasprotovali
cenzuriranju in prepovedi nastopov ter podpirali pravico svobodnega govora mladih.
O subkulturi, ki naj bi bila ena izmed oblik proletarskega razrednega boja, so v
sedemdesetih letih pisali britanski akademski znanstveniki in marksistični sociologi
(Barbarič, 1996: 128).
4. OBVLADOVANJE IN REŠEVANJE: Med opaznejšimi tehnikami obvladovanja
problema sta bili seveda prepoved punk koncertov in prepoved predvajanja punk glasbe
na radijskih postajah. Barbarič (1996: 131) na primeru skupine Sex Pistols pove tole:
˝Najprej so se ji postopoma zaprla vrata v večino uglednejših londonskih klubov, nato
ji je v vodo padla britanska turneja, gostoljubje sta ji odrekli kar dve diskografski hiši,
njena največja uspešnica pa se je znašla na črni listi večine radijskih postaj in večjih
trgovskih mrež v britanskem prostoru.˝
5. MORALNA PANIKA PONIKNE: Moralna panika v zvezi s punkom se je zavlekla še
v osemdeseta leta, ko se je razvilo več novih podstilov, najpopularnejši pa je postal
anarcho-punk. Šele proti koncu desetletja je subkultura začela zamirati in s tem se je
polegla tudi panika. Do začetka devetdesetih let je punk (oziroma kar je ostalo od njega)
postal del zahodne popularne kulture in s tem izgubil svoj uporniški značaj.
6. ZAPUŠČINA: Četudi je od punkovske revolucije minilo že dobrih štirideset let, je
zapuščino tega stila v glasbi moč slišati še danes. Še vedno lahko pri posameznikih, ki
želijo pokazati svoj odpor do družbe in sistema, opazimo tudi punkovski stil. Vračajo
se tudi punk festivali, nekdanje legendarne skupine se ponovno združujejo in
odpravljajo na turneje, vseskozi pa se formirajo tudi nove skupine, ki delujejo na
lokalnih ravneh (White, 2015).

17

Dostopno na: https://adamgrearson.wordpress.com/2014/06/14/a-case-study-of-punk-rock-the-sex-pistols/
(3. september 2017)
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Subkultura punka je bila sinonim za kaos v vseh pogledih. Če se je panika v petdesetih vrtela
okoli glasbe in imela verske in politične razloge – pri modsih in rockerjih je šlo za huliganstvo,
pri skupinah The Beatles in Rolling Stones se je začetna panika pojavila predvsem zaradi
njihovega videza –, lahko pri punkerjih opazimo prav vsako izmed teh ˝kvalitet˝. Vse od
njihovega videza, nespoštovanja pravil in vrednot, kritiziranja oblasti in družbene ureditve,
nasilnih epizod ter uporabe drog je predstavljalo vzroke, da je med ljudstvom zavladala moralna
panika.
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5.

SKLEP

V uvodnem delu diplomske naloge sem se osredotočila na izvor koncepta moralne panike,
njegove različne razlage in uporabnost koncepta. Na podlagi prebrane literature in zapisanega
ugotavljam, da lahko moralna panika nastane zaradi kakršnegakoli problema, ki ogroža
vrednote družbe. Zadosten odziv medijev in lokalnih oblasti lahko širšo javnost vznemiri do te
mere, da nastane vsesplošna panika. Ob pojavu moralne panike deviantne osebe zaradi
etiketiranja in simbolizacije postanejo vsesplošni sovražniki družbe in njenih vrednot, kriviti
pa se jih začne za vrsto nezaželenih dogajanj v lokalnem prostoru.
˝Žrtev˝ moralne panike je bila vse od svojega nastanka v petdesetih letih dvajsetega stoletja tudi
kultura rock'n'rolla. Rock'n'roll je nastal v specifičnem času in prostoru, kjer je zaradi močnejše
ekonomije in večje kupne moči, novih tehnoloških izumov ter rastočega nezaupanja v svet
odraslih imel idealne pogoje za uspeh. Moralna panika je nastala, saj močno segregirana
Amerika ni prenesla misli na to, da se mladi ne ozirajo na raso ter poslušajo glasbo črnskih
korenin in slavijo temnopolte izvajalce. Poleg integracijskega faktorja so se odrasli obregnili še
ob pogosto prisotnost seksualnih diskurzov v glasbi in se bali seksualne revolucije. Zasledimo
lahko več kampanj in medijskih zapisov, ki so podpihovali strah med ljudstvom ter bili zaslužni
za nastanek in obstanek moralne panike. Na tem mestu se je potrebno vprašati, ali je bila
razsežnost moralne panike zares upravičena. Pripadniki subkulture rock'n'rolla so imeli namreč
napreden in svobodomiseln pogled na svet, ki je pripomogel k rasni integraciji in konceptualni
revoluciji v svetu.
Ugotavljam, da se je v šestdesetih upornost rocka še povečala. Besedila so bila izrecno
družbeno kritična ter nastrojena proti oblasti in pripadnikom višjih razredov. Čeprav so oblasti
veliko pesmi prepovedale, so le-te našle svojo pot do publike in dosegle svoj namen. Velikokrat
je negativen medijski odziv povzročil odziv, nasproten od pričakovanega. Bolj so mediji
pljuvali čez novo nastale bende, bolj jih je mladina oboževala in večji je bil njihov uspeh. Zaradi
medijskega neodobravanje kulture, katere pripadniki so bili večinoma mladi, se je večala vrzel
med kulturo mladostnikov in njihovih staršev.
Moralna panika v šestdesetih letih se je razlikovala od tiste v petdesetih predvsem v tem, da ni
šlo toliko za glasbo samo, ampak za vedenje pripadnikov subkulture. Povodi za vznik so bili
predvsem izgredi v britanskih obmorskih letoviščih, kjer je prišlo do spora med predstavniki
modsov in rockerjev, to pa je pripeljalo tudi do uničevanja inventarja. Čeprav je bilo vedenje
mladostnikov očitno deviantno, so mediji njihova dejanja prikazali še bolj potencirano.
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V sedemdesetih letih se je pojavila še zadnja večja z glasbo povezana moralna panika, ki se je
vrtela okoli punka. Punkerji so pozornost zbujali že s svojim videzom in obnašanjem, politična
usmerjenost besedil pa je še pripomogla k temu, da jih je širša publika začela obravnavati kot
družbeni problem. Ravno zaradi njihove avtentičnosti in neprilagodljivosti, je moralna panika
v povezavi s to subkulturo trajala najdlje, dominantna kultura pa se še do danes ni čisto
sprijaznila z njenim obstojem.
V nalogi sem analizirala primere moralne panike v vseh treh obdobjih, pri čemer sem uporabila
Critcherjevo revidirano različico Cohenovega procesualnega modela moralne panike, ki velik
pomen pripisuje vlogi medijev. Ravno to bi označila kot glavno prednost tega modela. Mediji
so že s svojimi subliminalnimi sporočili glavni usmerjevalec javnega mnenja, v času
obravnavanih primerov moralnih panik pa so bila ta sporočila jasna in konkretna. To je imelo
velik vpliv na odnos dominantne kulture do pripadnikov subkultur. Največja pomanjkljivost
modela je po mojem mnenju njegova idealno-tipska struktura, ki strogo narekuje sosledje faz.
V realnosti lahko opazimo njihovo prepletanje in včasih nezmožnost njihove natančne
opredelitve. Pri analizah primerov mi je največ težav predstavljala opredelitev pete faze modela
(konsenz elit), ki ga je bilo v mnogih primerih težko prepoznati ali pa ga sploh ni bilo mogoče
najti. Na težave sem naletela tudi pri zadnji fazi, saj je zapuščino težko definirati. Že res, da je
možno kot posledice moralne panike opaziti konkretne spremembe zakonov, a je o kulturnih in
ideoloških učinkih na kratek rok težko diskutirati.
V vsakem izmed opisanih desetletij zaznamo obdobja moralne panike, ki so se nanašala na
določeno glasbeno zvrst, posamezne glasbenike ali pa na pripadnike določene subkulture.
Znotraj obdobij lahko opazimo tudi nihanja med obdobji panike in obdobji družbeno
sprejemljive mladinske kulture. Na tej točki se je potrebno vprašati, ali je panika kdaj sploh
zares izginila ali pa je le spremenila svoj fokus.
A vendar moramo upoštevati tudi dejstvo, da je družba skozi leta postala bolj odprta in manj
občutljiva na različne oblike izražanja umetnosti. Kar bi še pred leti veljalo za kontroverzno in
družbeno nesprejemljivo, je lahko danes nekaj ne tako šokantnega oziroma je postalo nekaj
povsem običajnega.

Izmed treh tez, ki sem jih postavila v uvodnem delu diplome, lahko z gotovostjo potrdim dve:
-

V vsakem izmed teh treh desetletij mi je uspelo prikazati in dokazati moralno paniko,
povezano z rock kulturo.

-

Druge teze, ki trdi, da se je intenzivnost moralne panike, povezane z rock kulturo, skozi
desetletja stopnjevala, ne morem popolnoma potrditi. Menim, da moramo tukaj
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upoštevati tudi dejstvo, da je družba skozi leta postala bolj odprta in manj občutljiva na
različne oblike izražanja umetnosti. Kar bi še pred leti veljalo za kontroverzno in
družbeno nesprejemljivo, je lahko danes nekaj ne tako šokantnega oziroma je postalo
nekaj povsem običajnega. Zaradi konceptualnih sprememb v družbi bi torej težko trdila,
da se je intenzivnost moralne panike, povezane z rock kulturo, skozi desetletja
stopnjevala, a prav tako ne morem trditi, da je postajala manjša ali ostajala enaka.
-

Zadnjo tezo, da moralna panika v povezavi z rock kulturo ni nikdar zares izginila, lahko
potrdim. Danes ima glasba zaradi družbenih medijev in mnoštva internetnih glasbenih
strani lažji dostop do ciljnega občinstva. Ob takšnem razponu medijev in svobodi
izražanja je težko slediti in nadzirati vse izvajalce ter besedila in morda je ravno to tisto,
kar bi danes lahko sprožilo paniko.

Čeprav rock'n'roll od petdesetih let pa vse do danes buri javnost in polni naslovnice časopisov,
ni videti, da bi kam izginil. Še vedno se razvija in vedno znova išče nove oblike izražanja. In
kot pravijo Rolling Stonesi: ˝It's only rock'n'roll but i like it!˝
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