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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje analýze fenoménu západoněmecké rokenrolové mládeže. 

Cílem práce je zhodnotit fenomén rokenrolové mládeže v kontextu modernizačních 

změn v 50. letech 20. století ve Spolkové republice Německo.  Autorka si klade otázku, 

v čem spočívalo protestní chování rokenrolové subkultury a jak tyto projevy rezonovaly 

v západoněmecké společnosti. Nejprve je nastíněna společenská situace v 50. letech. 

Dále je pojednáno o západoněmecké mládeži vyrůstající v poválečném období 

rekonstrukce válkou zničené země a také v éře hospodářského růstu, nástupu konzumu 

a vlivu kulturního průmyslu z USA. Hlavní část se zaměřuje na znaky rokenrolové 

subkultury v SRN, popisuje a udává příklady nepokojů mládeže, které v letech 

1956-1958 šokovaly západoněmeckou společnost. Následně jsou zmíněny reakce 

společnosti na fenomén rokenrolové mládeže. Závěrem se práce zabývá ústupem 

rokenrolové subkultury mládeže z veřejného dění v souvislosti s utichnutím vlny 

nepokojů a etablováním nové kultury teenagerů. Rokenrolová mládež sehrála značnou 

roli v modernizačním procesu společnosti při přijetí moderní masové konzumní kultury 

na přelomu 50. a 60. let. 

Abstract 

This paper deals with the phenomenon of West German rock 'n' roll youth 

subculture. The aim is to assess the behaviour of these rock 'n' roll youth in relation to 

changes occurring during the process of modernization of the society in 1950s in the 

Federal Republic of Germany and to analyse the character of their protest behaviour and 

the reaction of the society to them. At first it focuses on the description of the social 

conditions in West Germany in 1950s and the situation of the West German youth 

growing up in the post-war period of reconstruction of the war-destroyed country, as 

well as in the era of economic growth, the rise of consumption, and the influence of the 

cultural industry from the USA.  



   

In the main part, the thesis concentrates on the typical features of the rock ‘n’ 

roll youth subculture in the FRG and investigates their riots and rebellious behaviour 

which shocked the West German society between 1956 and 1958. There are also 

analysed the reactions of the representatives of broader society on the phenomenon of 

the rock 'n' roll youth. In the conclusion the thesis deals with causes of the 

disappearance of the rock 'n' roll youth from discussions at the end of 1950s that was an 

emergence of a new culture of teenagers. The rock 'n' roll youth subculture played a 

significant role in the modernization process in the context of the transition of 

conservative society to the modern values of mass-consumer culture at the turn of the 

1950s and 1960s. 
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Úvod 

V rámci hospodářského zázraku a politické orientace na Západ nastalo v druhé 

polovině 50. let ve Spolkové republice Německo období modernizace společnosti, 

počátku konzumního způsobu života, spojeného s importem spotřebního zboží 

a kulturních vlivů z USA. Zejména mládež se stala hlavním konzumentem americké 

masové kultury a jejího hudebního stylu rokenrolu, který se stal symbolem svobody 

a nevázanosti. V tomto období se tak zformovala rokenrolová subkultura mládeže, která 

šokovala konzervativní západoněmeckou společnost nejen atypickým stylem, ale 

i výtržným chováním na veřejnosti. Porušování veřejného pořádku vzbuzovalo mezi 

širokou veřejností pohoršení. Rokenrolová mládež tak byla veřejností nazývána jako 

„Halbstarke“, což představovalo negativně podbarvené označení pro dělnickou mládež 

z počátku 20. století. 

Cílem práce je analyzovat a zhodnotit fenomén rokenrolové mládeže, která se 

v druhé polovině 50. let etablovala na území Západního Německa. Jedná se 

o kompilačně pojatou práci, která využívá dostupných vědeckých děl k tématu 

západoněmecké rokenrolové subkultury k zpracování vytyčených cílů. Autorka se snaží 

zodpovědět otázku, v čem spočívalo protestní chování rokenrolové subkultury a jak tyto 

projevy rezonovaly v západoněmecké společnosti, popř. ji ovlivnily. Dále stanovuje 

hypotézu, že se fenomén rokenrolové subkultury „Halbstarke“ a jeho vliv na kulturu 

západoněmecké mládeže stal jedním z hybatelů modernizačních procesů v Západním 

Německu na přelomu 50. a 60. let a přispěl k přechodu od tradičních kulturních 

a morálních hodnot k moderním hodnotám masové konzumní kultury. Práce se 

zaměřuje na období druhé poloviny 50. let čili na časový úsek 1955–1960. Ačkoliv se 

rokenrolová subkultura mládeže objevovala také na území socialistické NDR, zejména 

ve východní části Berlína a v městech jako Lipsko, Karl-Marx-Stadt nebo Halle, je 

záběr bakalářské práce z důvodu obsáhlosti tématu omezen pouze na SRN. Autorka by 

touto prací chtěla přispět ke studiím kulturních dějin SRN a k dalším výzkumům  

rokenrolové subkultury. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola pojednává 

o historickém kontextu a popisuje politickou, hospodářskou a společenskou situaci 

v SRN v 50. letech 20. století, ve které se zrodila rebelující rokenrolová mládež. Druhá 

kapitola se věnuje podmínkám života mládeže v prvním desetiletí západoněmecké 
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republiky. Pozornost je nejprve soustředěna na mladistvé první poloviny 50. let, jejichž 

období dětství a dospívání charakterizovaly těžkosti s vypořádáním se s následky 

z druhé světové války. Dále se autorka zaměřuje na druhou generaci mladistvých, kteří 

vyrůstali v druhé polovině desetiletí za zcela jiných podmínek, v procesu modernizace 

společnosti. Vedle konzumního způsobu chování této mládeže je přiblížena státní 

politika ochrany mládeže, související se strachem společnosti o udržení tradičních 

morálních a kulturních hodnot.    

Hlavní část práce (třetí a čtvrtá kapitola) je věnována analýze subkultury 

západoněmecké rokenrolové mládeže. Ve třetí kapitole autorka nejprve vysvětluje 

pojem „Halbstarke“, jeho význam v Německé říši na přelomu století a dále v 50. letech 

v SRN. Následně kapitola pojednává o hlavních znacích rokenrolové subkultury. 

Ve čtvrté kapitole jsou popsány nepokoje „Halbstarke“, které se udály v letech 1956–

1958, a vybrané příklady tzv. velkých nepokojů („Großkrawalle“). Pátá kapitola 

popisuje reakce západoněmeckých odborníků, politiků a pedagogů na nepokoje 

rokenrolové mládeže. Přístup dobových společenských a politických představitelů 

k rebelujícímu chování „Halbstarke“ byl v bakalářské práci rozdělen do 

tzv. konzervativního a liberálního proudu. Poslední, šestá kapitola se zabývá ústupem 

fenoménu rokenrolové subkultury mládeže z veřejného dění na konci 50. let, 

souvisejícím s utichnutím vlny nepokojů v roce 1958 a zrodem nové kultury mládeže, 

tzv. teenagerů. 

Zhodnocení literatury 

 

V práci autorka vychází zejména ze sekundárních zdrojů čili z monografií, 

odborných článků, sborníkových statí, věnujících se tématu západoněmecké 

rokenrolové subkultury. Seznam odborné literatury zaměřené na období padesátých let 

v SRN je obecně bohatý, přesto je však historický výzkum o mládeži zastoupen 

v odborných knihách pouze okrajově. Nakonec, titulů zaměřených pouze na fenomén 

„Halbstarke“ je jen omezené množství. 

K hlavním zdrojům bakalářské práce patří kniha Die Halbstarken: Zur 

Geschichte einer Jugendkultur der 50er Jahre
1
, která představuje jednu z mála 

ucelených prací o rokenrolové mládeži v SRN. Analýzou dolnosaských rebelií 

                                                 
1
 Thomas Grotum, Die Halbstarken: Zur Geschichte einer Jugendkultur der 50er Jahre (Frankfurt, New 

York: Campus Verlag, 1994). 
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rokenrolové subkultury, založenou na systematickém zhodnocení archivních spisů, 

vytvořil autor Thomas Grotum detailní obraz nejen průběhu nepokojů, ale i sociálních 

poměrů „Halbstarke“, čímž doplnil dobový výzkum primárních pramenů o nepokojích 

pásků z druhé poloviny 50. let.  Dalším významným zdrojem je monografie Halbstarke: 

Jugendprotest in den 1950er Jahren in Deutschland und den USA
2
. Sebastian Kurme 

zde zkoumá mezinárodní dimenzi fenoménu rokenrolové subkultury. Vedle 

západoněmeckých pásků se totiž zaměřuje na případ americké mládeže, tzv. juvenile 

deliquency, a následně oba fenomény srovnává. Autor v práci ukazuje, jak 

celospolečenské reakce na „Halbstarke“ ovlivnily diskurs o rokenrolové subkultuře 

a učinily z něj politikum. Pro bakalářskou práci byla také stěžejní monografie 

německého kulturologa Kaspara Maaseho BRAVO Amerika: Erkundungen zur 

Jugendkultur der Bundesrepublik in den fünfziger Jahren
3
. Se zaměřením na koncept 

tzv. amerikanizace čili převzetí amerických konzumních a společenských vlivů kniha 

rozebírá adaptaci a zpracování americké populární kultury západoněmeckou mládeží 

v 50. letech a vnáší mnoho podnětů do výzkumu o rokenrolové subkultuře. 

V bakalářské práci byly také hojně využity poznatky z odborného článku
4
 

historičky Uty G. Poigerové, jenž se zabývá konceptem národní německé identity 

s ohledem na reakce na kulturní amerikanizaci v Německu. Poiger analyzuje situaci 

rokenrolové subkultury v obou německých státech a přináší srovnání reakcí německých 

elit na americkou populární hudbu, zejména rokenrol, v kontextu studené války. Ve 

svém dalším odborném článku
5
 se Poigerová věnuje tématu rokenrolových fanynek 

a odezvy na něj z pohledu koncepcí národní identity, kterou se oba německé státy 

snažily v poválečných letech své existence vytvořit. 

K dalším zdrojům bakalářské práce patří dvě dobové studie z druhé poloviny 

50. let, o které se autorka opírá zejména ve třetí a čtvrté kapitole, v rámci charakteristiky 

znaků subkultury „Halbstarke“ a analýzy jejího výtržnického chování. Studie 

                                                 
2
 Sebastian Kurme, Halbstarke: Jugendprotest in den 1950er Jahren in Deutschland und den USA 

(Frankfurt, New York: Campus Verlag, 2006). 
3
 Kaspar Maase, BRAVO Amerika: Erkundungen zur Jugendkultur der Bundesrepublik in den fünfziger 

Jahren (Hamburg: Junius, 1992). 
4
 Uta G. Poiger, „Rebels with a Cause? American Popular Culture, The 1956 Youth Riots, and New 

Conceptions of Masculinity in East and West Germany“ in The American Impact on Postwar Germany, 

ed. Reiner Pommerin et. al. (Providence, Oxford: Berghahn Books, 1995), 93–125. 
5
 Uta G. Poiger, „Rock ´n´ Roll, Female Sexuality, and the Cold War Battle over German Identities“, The 

Journal of Modern History, č. 68 (září 1996):  594–595. www.jstor.com, (staženo 17. 7. 2015).  
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Jugendliche stören die Ordnung
6
 z roku 1957 od německého psychologa Curta 

Bondyho a jeho spolupracovníků představuje první západoněmecký vědecký výzkum 

o rokenrolové mládeži. Kniha s obsáhlým materiálem o páscích zkoumá příčiny 

výtržností mladistvých, avšak ve své analýze a interpretaci nepokojů je omezena pouze 

na rebelie s více než 50 účastníky. Jelikož se rebelské chování subkultury vytratilo až na 

konci 50. let, nelze tuto studii vnímat vzhledem k jejímu roku vydání jako komplexní 

výzkum o rokenrolové mládeži. Na Bondyho výzkum navazuje práce německého 

právního vědce Günthera Kaisera z roku 1959 Randalierende Jugend
7
. Jedná se 

o kriminologicky orientovanou interpretaci fenoménu „Halbstarke“, pro jehož 

zhodnocení autor hojně čerpá jak z policejních a soudních spisů, tak z dobového tisku.  

Pro pojednání o historickém vývoji a celkové společenské situaci  

v 50. letech v SRN autorka čerpala zejména ze dvou významných studií o historii 

Západního Německa. Jedná se o titul Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
8
 od 

Manfreda Görtemakera, který komplexně a detailně líčí dějiny bonnské republiky od 

jejího počátku až po začátek éry sjednoceného Německa. Díky množství dat, faktů, 

souvislostí a hodnocení přináší kniha ucelený pohled na dějiny bonnské republiky.  

Životu západních Němců se toto dílo věnuje spíše okrajově. Dále byla použita kniha 

Zdařilá demokracie
9
 od Edgarda Wolfruma, představující souhrnnou studii o dějinách 

SRN včetně kapitoly o současném dění v Německu v 21. století. Dějinné události jsou 

v knize rozebrány ve vnitropolitické, zahraničně politické a sociálně kulturní rovině. 

Podobně jako Görtemaker se Wolfrum věnuje otázkám postindustriální německé 

společnosti a tématům z kulturní historie SRN. Jedná se o velmi čtivé uvedení do 

historie SRN, jež patří ke standardním pracím tohoto tématu.  

Vymezení pojmů 

Téma bakalářské práce lze přiřadit ke studiím spadajícím do oblasti kulturních 

věd a sociologie mládeže. Na následujících řádcích je vysvětlen význam vybraných 

sociologických termínů, které se v práci vyskytují. Mládež je v textu chápána jako 

                                                 
6
 Curt Bondy et al., eds., Jugendliche stören die Ordnung (München: Juventa Verlag, 1959). 

7
 Günther Kaiser, Randalierende Jugend: Eine soziologische und kriminologische Studie über 

sogenannten Halbstarken (Heidelberg : Quelle & Meyer, 1959). 
8
 Manfred Görtemaker, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: von der Gründung bis zur 

Gegenwart (Mnichov: Beck, 1999). 
9
 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie – Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po 

dnešek (Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008). 
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sociální skupina ve věkovém rozmezí 15–25 let, a tedy v tzv. překlenovacím období 

mezi dětstvím a dospělostí. Tato etapa je spojována s kategoriemi pubescence 

(dospívání), tj. fáze reprodukčního zrání a ukončení tělesného růstu, a adolescence 

(mládí)
10

 završené např. dosažením osobní autonomie, ukončením vzdělávání nebo také 

uzavřením sňatku.
11

  

Pojem subkultura vychází z velmi obecného termínu kultura, který můžeme 

vnímat podle německého sociologa Rolfa Schwendtera jako sumu všech institucí, 

norem, zvyků, hodnotových systémů, preferencí a potřeb konkrétní společnosti.
12

 

Kulturu lze mimo jiné definovat jako „specifický způsob života určité vymezené skupiny 

nebo společnosti lidí (…)“, který je určen „(…) vzorci chování členů společnosti, 

tj. zjevnými postupy chování a jednání, které může vnější pozorovatel sledovat.“
13

 

Očekávání a přesvědčení spojená s těmito vzorci chování vytváří další vzorce chování. 

Tento proces lze rovněž chápat jako kulturu.
14 

Nejrozšířenější kultura v daném čase 

a prostoru, zejména kultura středních tříd, je nazývána kulturou dominantní neboli 

masovou kulturou. Tato většinová, mainstreamová kultura představuje určitý kulturní 

standard ve společnosti, tvořený zaběhlými normami a konvencemi, které jsou 

společensky přijatelné a pro společnost bezpečné. Skrze kulturně průmyslové trendy se 

masová kultura prostřednictvím masmédií podílí na tvorbě veřejného mínění.
15

 

Masová „zbožní“ kultura neboli také populární kultura má oproti vyšším 

kulturním formám s větší estetickou kvalitou podřadný charakter, jelikož je založená 

zejména na tvorbě zisku. S ní je spojený tzv. kulturní průmysl (pojem Theodora W. 

Adorna a Maxe Horkheimera), jenž vytváří kulturu komerčně, což vede 

k její standardizaci a neautentičnosti.
16

 Do kulturního průmyslu lze zařadit populární 

hudbu, filmy, televizi a módu, produkované nadnárodními korporacemi.17
  

Subkultura se vyznačuje jako specifická skupina lidí, která je tvůrkyní 

a nositelkou odlišných norem, hodnot, vzorců chování a životního stylu v rámci širšího 

                                                 
10

 Josef Smolík, Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky (Praha: Grada Publishing, 2010), 20, 23. 
11

 Jakob Kandlbinder, Halbstark und cool – ausgewählte Jugendkulturen seit den 1950er Jahren (Münster: 

Telos Verlag, 2005), 12. 
12

 Rolf Schwendter, Theorie der Subkultur (Frankfurt am Main: Kiepenheuer & Witsch, 1978), 10. 
13

 Josef Smolík, „Subkultury mládeže: Od deviace k fragmentaci“, Sociální pedagogika/ Social Education 

3, č. 1 (duben 2015): 38, www.soced.cz (staženo 10. 6. 2016). 
14

 Ibid. 
15

 Veronika Němcová, „Prolínání subkultur – příklad burlesky“, Kulturní studia č. 2 (2016): 61. 
16

 Chris Barker, Slovník kulturálních studií (Praha: Portál, 2006), 145. 
17

 Ibid., 105. 
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společenství, příp. dominantní kultury. Pravděpodobnost vzniku subkultury se s rostoucí 

diferencovaností populace a větší komplexností kultury zvětšuje a právě odlišnost od 

dominantní kultury je jedním z jejích základních znaků.
18

 K nejčastějším typům 

subkultur patří tzv. subkultury mládeže.
19

 Ty charakterizuje specifický způsob chování, 

sklon k určitým hodnotám a také přijetí nebo odmítnutí určitých norem a životního 

stylu. Pouze ve srovnání s životním způsobem dospělé generace a jejími hodnotami lze 

mládežnickou subkulturu smysluplně vymezit a pochopit.
20

 Subkultury mládeže 

obvykle tvoří „velké skupiny mladých (dospívajících) lidí, kteří mají něco společného 

(problém, zájem, zvyk), čímž se odlišují od členů ostatních sociálních skupin.“
21

 

Mládežnická subkultura do určité míry svým příslušníkům nahrazuje rodinu a může jim 

poskytnout podporu na emoční, sociální a materiální úrovni.
22

 Sociální příslušnost, která 

představuje vnější, sociální identitu jedince, je v případě subkultur výrazným prvkem, 

její členové se identifikují s ostatními příslušníky.
23

  

Subkultury mládeže jsou definovány svým stylem, který je možné chápat jako 

symbol nebo znak, prostřednictvím kterého se členové subkultur vymezují od 

mainstreamové kultury, a většinovou společnost často šokují.24 Součástí vizuální 

podoby je tzv. image, zahrnující způsob odívání, obutí, typ účesu, líčení apod. Dále ke 

stylu řadíme způsob vystupování (postoj těla, chůze a výraz ve tváři), vyjadřování 

a argot (specifická nespisovná slovní zásoba)25. Mimo jiné ke stylu patří ideologické 

přesvědčení, hudební styl a umění. Styly mohou udávat módní trendy nebo jim podléhat 

skrz masovou kulturu, různé stylové prvky jsou také obvykle inovovány či 

revitalizovány.
26

 Často je daný styl spojován s identitou jedince v subkultuře.27
 

  

  

                                                 
18

 Hana Maříková, Miloslav Petrusek, Alena Vodáková et al., eds., Velký sociologický slovník  (Praha: 

Karolinum, 1996), 1248.  
19

 Ibid. 
20

 Smolík, „Subkultury mládeže: Od deviace“, 41 
21

 Ibid., 42 
22

 Smolík, „Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky“, 22. 
23

 Němcová, „Prolínání subkultur“, 63−64.  
24

 Smolík, „Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky, 36. 
25

 Ibid. 
26

 Němcová, „Prolínání subkultur“, 64. 
27

 Smolík, „Subkultury mládeže: Od deviace“, 42. 
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1. Společenská situace ve Spolkové republice 
Německo v 50. letech 20. století 

Německo bylo po prohrané druhé světové válce z velké části zničeno, obsazeno 

vítěznými mocnostmi. Vznik Spolkové republiky Německo v roce 1949 představoval 

nový začátek existence státu, který uplatňoval parlamentně demokratický systém 

a vyznačoval se rostoucími hospodářskými, společenskými a sociálními změnami, jež 

vedly k razantnímu zlepšení sociálních podmínek a k době blahobytu.
28

 Ačkoliv 

představovala 50. léta 20. století tíživou dobu rekonstrukce válkou zničené země, 

znamenalo toto období, vyznačující se nástupem televizorů, masového cestovního 

ruchu, automobilovým „boomem“ a novou kulturou teenagerů, také počátek dnešní 

moderní společnosti.
 29

 

Velkou roli ve vztazích rozdělených německých republik sehrála studená válka, 

která spolu s vypořádáváním se s následky druhé světové války patřila k rozhodujícím 

determinantám, charakterizujícím život v tomto desetiletí. Širší okruh německé 

společnosti nadále pociťoval pronikavou nejistotu a mimořádnou potřebu ochrany.
30

 

Obavy a starosti byly součástí západoněmecké mentality, ovlivněné autoritativními 

modely myšlení, hodnotami a tradicí diktátorského státu z minulého období.
31

 

1.1 Prozápadní a antikomunistická politika  

„Žádné experimenty“ byl známý volební slogan křesťansko-demokratické 

politické strany CDU ve volbách do Spolkového sněmu z roku 1957, za nímž se skrýval 

slib jistoty a stability s ohledem jak na vnější rizika a ohrožení vnitřní bezpečnosti, tak 

i na rychlé sociální změny.
32 

Garantem těchto slibů se stal první spolkový kancléř 

Konrad Adenauer (CDU), politicky nejvlivnější osoba prvního poválečného desetiletí 

v Západním Německu.
 
Období jeho vlády, tzv. Adenauerova éra (1949–1963), sehrálo 

významnou roli v procesu hospodářské a společenské obnovy a modernizace 

                                                 
28

 Sebastian Kurme, Halbstarke: Jugendprotest in den 1950er Jahren in Deutschland und den USA 

(Frankfurt, New York: Campus Verlag, 2006), 51. 
29

 Axel Schildt, „Gesellschaftliche Entwicklung“, Informationen zur Politischen Bildung, č. 256 (srpen: 

1997): 3, http://www.bpb.de/izpb/10124/gesellschaftliche-entwicklung?p=all (staženo 25. 5. 2016). 
30

 Kurme, „Halbstarke“, 51. 
31

 Christoph Kleßmann, Zwei Staaten, eine Nation – Deutsche Geschichte 1955–1970 

(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1991), 59. 
32

 Ibid., 60. 
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republiky.
33

 Prvních šest let své existence však byla SRN v rámci okupačního statutu 

z roku 1949 zemí bez plné státní suverenity, spravována spojeneckou vysokou komisí.
34

 

Svou prozápadní integrační politikou se právě Adenauer zasloužil o získání práv 

suverénního státu v rámci Generální smlouvy z roku 1952
35

, jež s přihlédnutím k jistým 

omezením ze strany spojenců ustanovila zrušení okupačního režimu a statutu v SRN.
36

 

Cílem kancléřových kroků byla integrace do západního společenství států, 

vojenská bezpečnost kvůli obavám ze sovětizace celého Německa a získání 

rovnoprávnosti a účasti při politickém rozhodování na mezinárodní úrovni. Ukončení 

zvláštního mezinárodního statutu SRN bylo v zájmu i západních mocností, které si 

potřebovaly zajistit dlouhodobou západoněmeckou podporu v konfliktu s Východem. 

Myšlenku znovusjednocení obou německých států však s ohledem na politickou realitu 

studené války vyloučila prozápadní orientace SRN.
37

 

Studená válka měla značný dopad nejen na politické jednání a rozhodování SRN 

(znovuvyzbrojení německé armády a vstup do vojenské aliance NATO v roce 1955)
38

, 

ale také na politickou kulturu. Antikomunismus představoval charakteristický prvek 

vývoje západoněmeckého státu. Tento postoj se stal faktorem ovlivňujícím veřejný 

život, neboť jakékoliv kritizování vládních kroků zleva, např. levicovými stranami či 

mimoparlamentním opozičním hnutím, se potýkalo s nařknutím z komunistické 

indoktrinace, resp. z ohrožování základního demokratického pořádku SRN.
39

  

1.2 Hospodářský zázrak 

Pozitivní hospodářský vývoj SRN v 50. letech 20. století přispěl k identifikaci většiny 

občanů s politickým systémem parlamentní demokracie.
40

 Západnímu Německu se 

podařilo pod heslem „Blahobyt pro všechny“ znovunastartovat ekonomiku a zařadit se 

                                                 
33

 Axel Schildt, „Politische Entscheidungen und Einstellungen“, Informationen zur Politischen Bildung,  

č. 256 (srpen 1997): 3, http://www.bpb.de/izpb/10124/gesellschaftliche-entwicklung?p=all (staženo 27. 5. 

2016). 
34

 Manfred Görtemaker, „Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: von der Gründung bis zur 

Gegenwart (Mnichov: Beck, 1999), 102. 
35

„Vertrag über die Beziehungen zwischen der  Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten“, 

http://www.documentarchiv.de/brd/dtlvertrag.html (staženo 1. 4. 2015) 
36

 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie – Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po 

dnešek (Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008), 107. 
37

 Görtemaker, „Geschichte der Bundesrepublik“, 271–272. 
38

 Wolfrum, „Zdařilá demokracie“, 107. 
39

 Kleßmann, „Zwei Staaten“, 59. 
40

 Ibid., 62. 
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tak mezi vedoucí průmyslové státy světa.
41

 Marshallův plán, měnová reforma v roce 

1948 a počátek sociálně-tržního hospodářství podnítily v 50. letech hospodářský růst 

státu. Přesto se musela západoněmecká ekonomika na začátku poválečného desetiletí 

vypořádat se závažnými problémy, které se projevovaly rostoucími cenami zboží 

a převážně zvyšující se nezaměstnaností. Teprve až rok 1952 je spojován s nástupem 

tzv. hospodářského zázraku, a to díky poptávkovému boomu a zrychlení rozvoje 

v rámci Korejské války (1950–1953). V následujícím desetiletém období zaznamenal 

HDP trvalý růst, v průměru o 7,6 % ročně.
42

 Motorem hospodářského vzestupu se stal 

průmysl, přičemž se produkce v tomto sektoru během 10 let zvýšila o 185 %.
43

 Díky 

hospodářskému zlepšení se pracovní doba v polovině 50. let zkrátila ze 49 hodin 

v šestidenním pracovním týdnu na 44 hodin v pětidenním pracovním týdnu.
44

 Došlo 

také ke zdvojnásobení příjmů domácností a rapidnímu poklesu míry nezaměstnanosti 

z 11 % na 1,3 %, přičemž na konci desetiletí dosáhla SRN úplné zaměstnanosti, 

projevující se nedostatkem kvalifikovaných sil v některých oborech.
45

  

Definitivní rozmach konzumního způsobu života v SRN je přisuzován teprve 

konci 50. let či začátku 60. let.
46

 Většina západoněmeckých občanů byla totiž nadále 

postižena materiálním nedostatkem. Jednalo se zejména o nedostatek bytových prostor 

kvůli chybějícímu stavebnímu materiálu či možnostem jeho převozu. Rozsáhlá výstavba 

nových domů nastala až na konci 50. let.
47

 

1.3 Nivelizovaná společnost 

Mimořádná sociální mobilita, zčásti podnícená hospodářskými změnami, 

vyvolala na začátku 50. let přesvědčení, že tradiční třídní rozdíly a hranice 

společenských vrstev jsou v západoněmecké společnosti překonány.
48

  

                                                 
41

 Kurme, „Halbstarke“, 57. 
42

 Werner Bührer, „Wirtschaft in beiden deutschen Staaten – Ökonomische Entwicklung der 

Bundesrepublik 1945 bis 1961“, Informationen zur Politischen Bildung, č. 256 (srpen: 1997): 32, 34, 

http://www.bpb.de/izpb/10131/wirtschaft-in-beiden-deutschen-staaten-teil-1?p=all (staženo 28. 5. 2016). 
43

 Ibid., 34. 
44

 Ibid., 5. 
45

 Schildt, „Gesellschaftliche Entwicklung“, 4. 
46

 Michael Wildt, „Privater Konsum in Westdeutschland in den 50er Jahren“, Modernisierung im 

Wiederaufbau: die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, eds. Axel Schildt a Arnold Sywottek et al. 

(Bonn: Dietz Verlag, 1998), 282. 
47

 Merith Niehuss, „Kontinuität und Wandel“, Modernisierung im Wiederaufbau: die westdeutsche 

Gesellschaft der 50er Jahre, eds. Axel Schildt a Arnold Sywottek et al. (Bonn: Dietz Verlag, 1998), 321. 
48

 Helmut Schelsky, „Die Bedeutung des Schichtungsbegriffs für die Analyse der gegenwärtigen 

deutschen Gesellschaft“ in Auf der Suche nach Wirklichkeit, Helmut Schelsky (Düsseldorf, Köln: 

Diederichs Verlag, 1965), 332. 
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Západoněmecký sociolog Helmut Schelsky popsal v roce 1953 západoněmeckou 

společnost jako tzv. „nivelizovanou společnost středního stavu“ („nivellierte 

Mittelstandsgesellschaft“).
49

 Tato nová společenská vrstva vznikla údajně překonáním 

třídních rozdílů v západoněmecké společnosti. Nivelizace protikladů společenských 

vrstev byla výsledkem procesů společenského sestupu v období válečné porážky, 

hospodářské krize a destrukce země. Úpadek dříve ekonomických, vzdělanostních 

vrstev tradiční měšťanské třídy („Besitz- und Bildungsbürgertum“) a vzestup 

v průmyslu dělnické třídy, podporované sociální politikou, vedly ke vzniku poměrně 

jednotné maloburžoazní vrstvy označované jako střední třída.
50

 Odbourání třídních 

rozdílů souviselo také se zlepšováním životních podmínek, přičemž převládajícím 

vzorem se stala soudružnost zástupců z různých sociálních skupin.
51

 Pokračující 

nivelizace se na konci desetiletí projevila jako sloučení formy sociálního a kulturního 

chování v konzumní společnosti, disponující volným časem.
52

 

Mezi skupinami z různých hospodářských sfér ve skutečnosti i nadále v průběhu 

50. let existovaly podstatné rozdíly v příjmech, prestiži a šancích na vzdělání.
53

 Proto 

místo modelu středního stavu upřednostňuje německý sociolog Ralf Dahrendorf teorii 

o tzv. vrstevnaté společnosti („Schichtungsgesellschaft“).
54

 Dosažení sociálního 

vzestupu bylo nyní oproti období staré třídní společnosti možné individuální cestou. 

Tato možnost byla i přes existenci nerovností a rozdílů různých vrstev v moderní 

společnosti otevřena komukoli, a to např. vzděláváním, profesí nebo pracovním 

výkonem.
55

  

Teze o tzv. „nivelizované středostavovské společnosti“ je však vhodná pro 

charakteristiku všeobecného procesu týkajícího se dělnictva a vytrácení se jeho 

„proletářského charakteru“.
56

 Podle německého historika Josefa Moosera vedla trvající 

prosperita druhé poloviny 50. let, doprovázená procesem modernizace, k politické  

                                                 
49

 Ibid., 334. 
50

 Ibid., 332–333. Srovnej s: Wolfrum, „Zdařilá demokracie“, 123. 
51

 Schildt, „Gesellschaftliche Entwicklung“, 4. 
52

 Schelsky, „Die Bedeutung des Schichtungsbegriffs“, 340. Srovnej: Wolfrum, „Zdařilá demokracie“, 

123. 
53

 Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie (München: Piper, 1965), 147–148. Srovnej s: 

Görtemaker, Geschichte der Bundesrepublik, 178. 
54

 Dahrendorf, „Gesellschaft“, 104. 
55

 Ibid., 116–119.  
56

 Wolfrum, „Zdařilá demokracie“, 124. 
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a sociální proměně dělnictva, a to k tzv. „rozloučení se s proletariátem“
57

, kdy sice 

nedošlo ke smazání třídních rozdílů, 
 
ale k individualizaci životních šancí dělníků.

58
 

Plná zaměstnanost, navýšení mezd a zkrácení pracovní doby daly dělnické třídě pocit 

sociální jistoty.
59

 Ke zlepšení kvality života dělníků přispělo vytvoření systému 

sociálního zabezpečení a také technické a technologické inovace v podnicích.
60

 

1.4 Charakter západoněmecké společnosti 

K velmi rozšířeným úsudkům o charakteru západoněmecké společnosti v období 

50. let patří teze o tzv. restaurační mentalitě obyvatelstva. Obnova vnímání tradiční 

autority souvisela s rozšířenou touhou po stabilitě a bezpečí vzhledem k otřesu z války, 

nouzové situaci v poválečných letech a probíhající studené válce. Právě enormní tempo 

změn zvýšilo potřebu obyvatel vsadit na staré dobré známé vzorce, a proto v roce 1945 

nedošlo v oblasti společenských zásad, norem a hodnot k tzv. nulté hodině.
61

 Všední 

normy a standardy chování starší generace z doby výmarské republiky a zejména 

z císařské říše byly silnější než politické hodnoty a vládní systémy na území Německa.
62

 

K normalizaci po válečném období patřila snaha opět závazně etablovat tradovaná 

pravidla chování, zejména v sexuální morálce. Restaurační postoje, které určovaly 

charakter všedního dne 50. let v SRN, byly symbolizovány obhajobou „správnosti“ 

a tradičních sociálních zásad.
63

  

Konzervativní, křesťanské morální hodnoty a autoritářské normy byly 

dominantní v manželství, rodině a ve veřejném životě. Úcta, poslušnost a disciplína, 

přizpůsobování se a plnění povinností patřily k očekávaným konvencím a ctnostem 

i mimo prostory vzdělávacích institucí. Vysokou atraktivitu publikací o etiketě 

a slušném chování, jež se v 50. letech objevily na západoněmeckém trhu, lze chápat 

jako jeden z indikátorů pocitu nejistoty západních Němců a jejich touze po klidu 

a stabilitě.
64

 V těchto příručkách byl zdůrazňován význam tradičního měšťanství 

                                                 
57

 Josef Mooser, „Arbeiterleben im historischen Wandel seit 1900“, Gewerkschaftliche Monatsfhefte, č. 

11 (1988): 656. 
58

 Ibid., 658. 
59

 Görtemaker, „Geschichte der Bundesrepublik“, 176. 
60

 Wolfrum, „Zdařilá Demokracie“, 125. 
61

 Görtemaker, „Geschichte der Bundesrepublik“, 196. 
62

 Ibid., 197. 
63

 Maase, „Bravo“, 213. 
64

 Kleßmann, „Zwei Staaten“, 55. 
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v oblasti rodiny, výchovy i v osobní hodnotové sféře.
65

 Sebeovládání a odolnost ve 

vnitřním boji proti pokušením spojených s „vulgární“ smyslností či ztrátou sebekontroly 

tvořily ideál kulturně vzdělaného občana, přičemž se jednalo se o klíčové pojmy 

v dobových knihách o slušném chování i v pedagogických textech.
66

 

Podobně jako za vilémovské říše veřejnost nerada viděla jakoukoliv odchylku od 

panujících konvencí. Neznamenalo to však, že by neexistovaly žádné odlišnosti. 

Například obraz ženy pracující mimo domácnost se vymykal tradiční představě 

o ženách jako o matkách a hospodyních.
67

 Avšak statistiky ukazují, že v letech 1950-

1962 vzrostl počet vdaných žen majících zaměstnání o 1,9 milionu a jejich podíl se 

v tržním hospodářství v průběhu 50. let více než zdvojnásobil.
68

 I přesto nedošlo 

k výraznější emancipaci žen, kterým byla i nadále přiřazována role v domácnosti, což 

bylo součástí konzervativní klerikální rodinné politiky západoněmecké vládnoucí strany 

CDU/CSU, jež podporovala manželství a zakládání rodin.
69

 

Rodina byla díky pevnému rozdělení rolí a poskytování spolehlivé opory 

považována za základní společenskou instituci.
70

 S cílem upevnit její koncepci 

a stabilizovat společnost zřídila spolková vláda v roce 1953 ministerstvo pro rodinu. 

Rodinná politika byla ministrem pro rodinu Franzem-Josephem Wuermelingem chápána 

v přeneseném slova smyslu jako doplněk k obranné politice proti komunismu. Nešlo 

pouze o zvýšení míry porodnosti pro budoucí doplnění řad vojáků, ale řádně vedená 

výchova dětí v rodinách tvořila také jeden z pilířů antikomunistické politiky.
71

 Početná 

rodinná instituce byla mnoha konzervativními politiky, církevními hodnostáři, 

vychovateli a intelektuály označována za přirozenou baštu proti negativním dopadům 

přílišného konzumu a celkové kulturní moderny.
72

  

                                                 
65

 Herbert, „Liberalisierung als Lernprozeß“, 25–26. 
66

 Maase, „Bravo“, 212. 
67

 Kurme, „Halbstarke…“,67. 
68

 Niehuss, „Kontinuität und Wandel“, 325. 
69

 Heinz-Hermann Krüger, „Einleitung“ in Die Elvis-Tolle, die hatte ich mir unauffällig wachsen lassen: 

Lebensgeschichte und jugendliche Alltagskultur in den fünfziger Jahren,ed. Heinz-Hermann Krüger et al. 

(Leske und Budrich, 1985), 8. 
70

 Bernhard Schäfers, „Westdeutsche Gesellschaft“ in Modernisierung im Wiederaufbau: die 

westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, eds. Axel Schildt a Arnold Sywottek et al. (Bonn: Dietz 

Verlag, 1998), 311. 
71

 Winfried Speitkamp. Jugend in der Neuzeit, Deutschland vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (Göttingen: 

Vandehoek & Ruprecht, 1998) 269. 
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1.5 Modernizace během tzv. období restaurace 

V polovině 50. let nastala vlna modernizace západoněmecké společnosti. Rychle 

se rozšiřující osobní motorizace byla startem k lepší všeobecné mobilitě, snadnějšímu 

osídlování a výstavbě měst. Zlepšení domácí a kuchyňské techniky usnadnilo práci 

hospodyň. V neposlední řadě to byl nástup televizorů do domácností, jenž značně 

ovlivnil způsob trávení volného času obyvatel. Rozšíření a používání technických 

a hospodářských inovací tak měly zásadní dopad na formy chování a životní standard 

západních Němců.
73

 

Vlna modernizace nepronikla německou společností plynule. Charakteristické 

pro toto období bylo spíše napětí mezi moderními prvky vývoje a konzervativními 

směry.
74

 Jevy tzv. restaurace či modernizace se v Německu projevovaly příliš krátce 

vzhledem k  různorodým a částečně i protichůdným procesům společenského vývoje, 

a tak celkově nelze 50. léta v SRN nazývat těmito všeobsáhlými označeními 

společenských vývojových procesů. V této souvislosti označil německý historik 

Manfred Görtemaker období 50. let v Západním Německu jako „léta přechodného 

stádia mezi tradiční společností a sociální modernou či mezi autoritarismem 

a demokracií“.
75

 

                                                 
73

 Arnold Sywottek, „Wege in die 50er Jahre“, in Modernisierung im Wiederaufbau: die westdeutsche 

Gesellschaft der 50er Jahre, eds. Axel Schildt a Arnold Sywottek et al. (Bonn: Dietz Verlag, 1998),  

17–18. 
74

 Kurme, „Halbstarke“, 72. 
75
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2. Západoněmecká mládež v 50. letech 20. století 

S ohledem na budoucí fungování západoněmeckého státu byla mládež deset let 

po válečné porážce Německa, zejména kvůli domnělé obavě z fanatismu, předmětem 

veřejného zájmu a mnohých výzkumů.
76

 Ukázalo se, že po zkušenostech s nacistickou 

vládou a vzhledem k indoktrinaci generace rodičů tehdy panující ideologií se mládež od 

ideologických zásad automaticky odvracela.
77

  

Západoněmecký sociolog Helmut Schelsky označil poválečnou mládež v období 

1945–1955 narozenou ve 30. letech 20. století jako tzv. „skeptickou generaci“.
78

 Tito 

mladiství, vtažení do rekonstrukce země, neměli vlastní specifickou mládežnickou 

kulturu.
79

 Jednalo se o přizpůsobivou generaci „bez mládí“, která musela často převzít 

roli dospělých v zabezpečování rodiny.
80

 Podle Schelského doprovázel mládež 

v poválečném Západním Německu pocit nejistoty. Přechodná nezaměstnanost a špatná 

sociální situace v prvním desetiletí po válce měla za následek skeptický odklon mládeže 

od politických zájmů a od organizovaných mládežnických hnutí.
81

 V prvním 

poválečném desetiletém období se tedy jednalo o tichou generaci
82

, zaměstnanou 

každodenními návyky a rekonstrukcí státu, jejíž skepse se projevovala v apolitičnosti 

a společenské nezainteresovanosti.
83

  

Nedostatek bydlení, potravin, šatstva či topiva pociťovali mladiství na začátku 

50. let po celém Německu.
84

 Statistiky ukazují, že 1,2 milionů dětí a mladistvých přišlo 

kvůli válce o otce a vyrůstalo pouze s matkou. Také přes 1,5 milionů dětí 

a dospívajících v SRN patřilo k vysídlencům z bývalých německojazyčných oblastí ve 

střední a východní Evropě.
85

 Z důvodu materiální nouze muselo po osmileté školní 

docházce nastoupit více než 70 % mladistvých do zaměstnání.
86

 V prvním desetiletí se 

mládež musela rovněž potýkat s velkou nezaměstnaností. Rok 1950 zaznamenal až 
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 Helmut Schelsky, Skeptische Generation- eine Soziologie der deutschen Jugend (Düsseldorf-Köln: 

Eugen Diederichs Verlag, 1957), 88. 
79

 Jürgen Zinnecker, Jugendkultur 1940–1985 (Opladen: Leske Verlag  und Budrich, 1987), 39. 
80
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82
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skeptická?)“, Sociologický Časopis 2, č. 1 (1966): 43, http://www.jstor.org/ (staženo 19. 5. 2016). 43.  
84
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700 000 nezaměstnaných mladistvých. Jednalo se o 20–25 % celkové nezaměstnanosti 

v SRN.
87

 

V dost odlišné situaci vyrůstala mládež narozená v letech 1938–1948, která na 

rozdíl od „skeptické generace“ prožívala své mládí za zcela jiných podmínek.
88

 

Zlepšená hospodářská a společenská situace zaručila mladistvým od druhé poloviny 

50. let 20. století pracovní místa, přičemž na konci desetiletí nastala plná 

zaměstnanost.
89

 Nástup do zaměstnání se stal typickým znakem této generace.
90

 Dlouhá 

pracovní doba, celkem 48 hodin týdně, zpočátku nedopřávala mládeži dostatek volného 

času.
91

 To se projevilo na volbě volnočasových aktivit, které se od činností starší 

generace nelišily, např. čtení, poslouchání rádia či sportování.
92

 Dle studie 

západoněmeckého výzkumného institutu EMNID z roku 1954 navštěvovali mladiství 

a jejich rodiče podobné typy akcí, jako koncerty s klasickou, duchovní a lidovou 

zábavní hudbou nebo operety.
93

 

Díky postupnému navýšení průměrné mzdy disponovala mládež v druhé 

polovině desetiletí penězi pro své osobní účely.
94

 Průmysl se začal orientovat na 

mladistvé jako na nový typ „spotřebitelů“. Trh byl zaplaven zbožím pro ně atraktivním, 

např. oblečením nebo hudebními nosiči (gramofonovými deskami).
95

 Západoněmecká 

mládež přijala populární kulturu, importovanou převážně z USA, za svou.
96

 Čím dál 

více mladistvých se ve svém volném čase místo chození do skautského oddílu, 

církevních kroužků a dalších mládežnických organizací rozhodlo pro nabídky 

zábavního průmyslu a zaměřilo se na populární americkou kulturu. Jednalo se o první 

generaci mládeže, která si mohla užívat propojení volnočasových aktivit a kulturního 

průmyslu z USA.
97
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Zatímco nástupem televizorů v polovině 50. let byla fascinována spíše starší 

generace, mládež upřednostňovala návštěvu kina. Kinopaláce disponovaly až 1000 

sedadly a kromě filmového představení se staly místem setkávání mládeže.
98

 Kina 

mládeži nabízela specifické filmy americké produkce. Série rokenrolových filmů nebo 

filmů s rebelujícími hrdiny v podání Marlona Branda nebo Jamese Deana se u mládeže 

těšily veliké oblibě. Desetiletý rekord návštěvnosti byl zaznamenán v roce 1956, kdy do 

západoněmeckých kin dorazilo celkem 817,5 milionů návštěvníků.
99

 Kromě toho 

vzrostl počet mléčných barů, kaváren a zmrzlináren, kde se mládež mohla scházet, aniž 

by byla pod kontrolou svých rodičů. Zde mohli mladiství nerušeně poslouchat 

oblíbenou hudbu (jazz nebo rokenrol) z jukeboxů, jejichž počet v období 1957–1960 

vzrostl z 1200 na 50 000 kusů.
100

  

Díky zlepšení životních podmínek nastala po roce 1954 druhá renesance 

motorek a mopedů, jež pro mladistvé představovaly hlavní dopravní prostředek. 

Přibližně 90 % mladistvých, kteří jezdili na motorce, byli učni a žáci odborných 

středních škol.
101

 Motorka patřila ke stylu rokenrolové mládeže, kdy kromě své hlavní 

funkce sloužila k předvádění se a k sebeprezentování.
102

 Mládež svou rychlou jízdou 

demonstrovala svou moc, resp. nadvládu.
103

  

Jedním z dalších znaků subkultury byly nepokoje. Zejména mladíci a dospívající 

muži se v druhé polovině 50. let účastnili masových nepokojů v západoněmeckých 

městech (viz kapitola 4). Rokenrol, americké filmy pro mládež a móda symbolizovaly 

svobodu a životní styl, tzv. American way of life.
104

 Právě rokenrolová subkultura 

využila šance hédonistického způsobu života, který se v rámci konzumní společnosti 

nabízel.
105

 

2.1 Opatření pro ochranu západoněmecké mládeže a rostoucí 
vliv amerického kulturního průmyslu 

Konzumní způsob trávení volného času orientovaný na zábavu byl v rozporu 

s autoritářskými představami starší generace. Kontinuita všedních norem a standardů 
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chování byla totiž uplatňována zejména v oblasti výchovy mládeže. K výchovným 

představám, hodnotám a normám vycházejícím z předválečného období patřil pořádek, 

píle, poslušnost a přizpůsobivost.
106

  

Proces modernizace a vlivy americké populární kultury na mládež byly starší 

generací v tomto období vnímány jako zpochybňování hodnotových měřítek a norem 

autorit, církve, státu a společnosti. Strach společnosti o udržení tradičních morálních 

a kulturních hodnot vyústil v politické kroky na ochranu mládeže. Opatření státní 

politiky pro oblast dětí a mládeže (tzv.„Jugendschutz-Politik“)
107

 měla kontrolovat 

všechny oblasti života mladé generace. Ochrana mládeže měla zamezit jejímu brzkému 

erotickému a sexuálnímu vývoji. Mladiství měli být co nejdéle chráněni před 

„světskými požitky“, které byly nabízeny bary, hospodami, kiny. Hlavní ohniska 

nebezpečí měla být nahrazena ideály mravnosti a sebekázně.
108

 K opatřením pro 

ochranu mládeže patřil např. Zákon o ochraně mladistvých z roku 1951, podle něhož se 

mládež do 18 let nesměla zdržovat na místech, kde hrozilo „mravní nebezpečí“, jako 

např. noční kluby, neosvětlené ulice nebo opuštěné pozemky.
109

 Kromě standardního 

zákazu konzumace alkoholu a kouření cigaret budilo mravní rozpaky, pokud mladiství 

četli komiksy, kempovali nebo jezdili na motorce a mopedu.
110

  

Součástí politických kroků na ochranu mládeže se staly mládežnické spolky, 

oddíly skautů, církevní spolky či tělovýchovné organizace pro mládež, které měly 

zajistit společenskou integraci mládeže.
111 

Tyto výchovné instituce však v průběhu 

desetiletí ztrácely svůj vliv. Čím dál více mladistvých v druhé polovině 50. let těmito 

mládežnickými organizacemi pohrdalo a vyhradilo se proti nim svým vlastním stylem, 

ovlivněným americkou populární kulturou.
112

  První debata o mládeži týkající se 

komerční kultury proběhla v roce 1956 a souvisela s tzv. nepokoji rokenrolové 

subkultury „Halbstarke“ (viz kapitola 4).
113

 

Právě masová média a kulturní průmysl poskytovaly mladistvým nové vzory, 

formující jejich morálních hodnoty. Změnil se přístup, kterým byly mládeži předávány 

                                                 
106

 Ibid., 104. 
107

 Grotum, „Halbstarke“, 67. 
108

 Zinnecker, „Jugendkultur“, 40. 
109

 Kurme, „Halbstarke“, 107. 
110

 Grotum, „Halbstarke“, 60. 
111

 Zinnecker, „Jugendkultur“, 40, 90. 
112

 Maase, „BRAVO“, 71. 
113

 Zinnecker, „Jugendkultur“, 90. 



   

 

19 

  

zásady chování, jež dospělí považovali za morálně adekvátní. Kulturní průmysl 

a masmédia se tak dostaly na úroveň morálních institucí. V tomto kontextu sehrál ve 

vytváření názorů mladých čtenářů velkou roli západoněmecký časopis Bravo, který 

poprvé vyšel v roce 1956.
114

 Do roku 1959 patřil časopis s podtitulkem „pro film 

a televizi“ k průměrným periodikům a nesliboval moc senzací. Teprve až přeorientování 

na populární hudbu přineslo časopisu velký úspěch u mladých čtenářů. Bravo se tak 

stalo hlavním médiem mladistvých.
115

 Časopis se zaměřil na masy mládeže a nabízel 

témata, jako populární hudba, móda a poradenství v oblasti partnerství a sexuality. Na 

tomto místě tak zastupoval, resp. zčásti doplňoval, tradiční výchovné instituce, jako 

rodinu, církev a školu.
116

 

Kulturní průmysl s sebou přinesl i tradiční společností odsuzované chování 

mladých v oblasti sexuality a násilí.
117

 Konkurence mezi producenty masové kultury 

vedla k tendenci překračovat legitimní morální standardy a lákalo je tato „nemorální“ 

témata zpeněžit. Přesto byli producenti pod tlakem společnosti, která zavrhovala 

uvolnění mravů a posun morálních hranic. Jako příklad lze zmínit americký hudební 

styl rokenrol, první hudební žánr zaměřený na mladistvé.
118

 Kvůli svému dráždivému 

sexuálnímu charakteru byl rokenrol v 50. letech v SRN širší veřejností označován za 

primitivní, vulgární a provokující, přičemž byl v západoněmeckých rozhlasových 

stanicích zpočátku cenzurován.
119

 Přirozenému regulujícímu účinku všech 

společenských mechanismů však nešlo zabránit. Ve druhé polovině desetiletí se morální 

normy v oblasti kultury mládeže postupně přizpůsobily ekonomickému jednání.
120
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3. Západoněmečtí „rebelové bez příčiny“ 

3.1 Význam a historie pojmu „Halbstarke“ 

Označení „Halbstarke“ se v souvislosti s hudebním stylem rokenrolem objevilo 

v roce 1954 v Berlíně jako reakce na nápadné vystupování skupin mladistvých na 

veřejnosti.
121

 Termín „Halbstarke“ (v doslovném překladu do češtiny „polosilní“), 

můžeme volně přeložit jako nedospělé dítě, výrostek, chuligán či pásek, tj. výstředně se 

chovající dospívající.
122

 Starší generace tímto označením vyjadřovala pohrdavý postoj 

k mladistvým, kteří se svým rokenrolovým stylem a uvolněným chováním vymykali 

stanoveným společenským normám a vyčnívali z davu konzervativního prostředí.
123

 

Samotná mládež si toto pojmenování nezvolila a kvůli jeho negativnímu úzu ho 

odmítala.
 124

 

Výraz „Halbstarke“ však nebyl poprvé použit v období 50. let, nýbrž pochází  

z přelomu 19. a 20. století, kdy se jednalo o dobový jev moderní průmyslové 

společnosti.
125

 Tento fenomén byl zaznamenán zejména ve velkoměstech jako Hamburk 

a Berlín. Berlínská verze upřednostňovala význam označení jako „nedospělá“ mládež 

v pubertě. V hamburském užití byl termín „Halbstarke“ na počátku 20. století spojován 

se „zkaženou“ kriminální velkoměstskou dělnickou mládeží, mající odpor k zaměstnání 

a trávící čas v organizovaných partách, popř. v nechvalně známých lokálech, kde si 

vydělávala peníze jako kuplíři nebo hazardní hráči.
126

  

Západoněmecký soudce a spisovatel Hermann Martin Popert ve svém románu 

Helmut Harringa z roku 1905 informoval při popisu poměrů v dělnické čtvrti 

o „Halbstarke“, již představovali „mladíky s ušmudlanými čepicemi přes bledé tváře“, 

„bídnou lůzu nočních gangů“, která vyrůstala pospolu, byla hlučná a dělala neplechu.
127  

V roce 1912 vyšla první obsáhlá studie o „Halbstarke“ od hamburského pastora 
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Clemense Schultze, která tento výraz zavedla do sociálně pedagogické literatury 

s negativními konotacemi.
128

 Pastor v něm vykreslil obraz „Halbstarke“ jako vysoce 

zkažené velkoměstské mládeže, zapřisáhlé nepřátele pořádku a konvencí, bez chuti 

k práci a bez životních hodnot.
129

 Schultzovým negativním označením „Halbstarke“, 

odpovídajícím materiálně nezávislým a relativně svobodným nevyučeným dělníkům 

v městské industriální společnosti, se po první světové válce dále inspirovaly 

pedagogické a právnické texty o mládeži.
130

  

Po delší odmlce oživily v 50. let 20. století výraz „Halbstarke“ vědecké 

publikace a tisky, které rozebíraly nepokoje a nápadné způsoby chování mládeže jako 

tzv. „Halbstarken-Problem“.
131

 Termín „Halbstarke“ se tím opět dostal do povědomí 

západoněmecké společnosti a stal se živě diskutovaným fenoménem doby.
132

 Tentokrát 

již výraz nebyl spojován se zpustlými kriminálními mladíky jako na začátku 20. století, 

nýbrž získal dva významy: 1) označení pro celou generaci mládeže s problémem 

socializace
133

 a 2) označení pro rokenrolovou subkulturu, která si po vzoru americké 

populární kultury pěstovala svůj styl a měla zájem o uvolněné, nevázané trávení 

společného času s vrstevníky, svým výtržným chováním však narušovala pořádek a klid 

konzervativního klimatu 50. let.
134

 V souvislosti s novinovými články a policejními 

zprávami o neukázněném chování skupin mládeže, jako byly nepokoje, odporování 

autoritám a hlučné jízdy na motorkách, se označení „Halbstarke“ rozšířilo po celém 

Západním Německu.  
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3.2 „Swingová mládež“ jako předchůdci „Halbstarke“ 

Ve 30. letech 20. století se v Německu zformovala první subkultura mládeže, 

ovlivněná jazzovou hudbou, tzv. „Swing-Jugend“ (swingová mládež). Jednalo se  

o první německou subkulturu mládeže, jež svůj individuální styl definovala skrze 

populární hudbu. „Swing-Jugend“ lze tímto považovat za předchůdce rokenrolové 

subkultury mládeže v SRN. V době nacionálního socialismu a povinné účasti mládeže 

v militantní mládežnické organizaci Hitlerjugend se stala tehdejší populární taneční 

hudba swing součástí životního stylu některých mladistvých. Kromě hudby a tance měla 

swingová mládež zájem o demokratické hodnoty a anglosaskou kulturu. Styl mládeže 

tvořilo elegantní oblečení, ke kterému mladíci nosili deštník. Oproti standardnímu 

krátkému sestřihu vlasů se mladíci vyznačovali zejména delšími vlasy sčesanými 

dozadu do patky.
135

  

Různě nazývané skupiny mladých příznivců swingu se scházely převážně na 

ulicích německých velkoměst. Jednalo se např. o „O. K. Gang“ ve Franfurtu nad 

Mohanem, „Meuten“ v Lipsku nebo „Stenzen“ v Essenu.
136

 Tato kreativní, osobitá 

subkultura mládeže spojovala swingový tanec s pocitem svobody, životní radostí 

a smyslností. Jelikož se mnozí její členové svým individualistickým stylem vymykali 

tehdejším ideologickým představám o spořádané nacistické mládeži, byli často 

pronásledováni režimem, popř. skončili v koncentračních táborech.
137

 Přestože se 

nejednalo o úmyslný politický odpor, spatřoval nacistický režim v sebevědomých, 

hédonistických projevech swingové mládeže vzpouru proti ideologii nacionálního 

socialismu.
138

  

3.2 Znaky západoněmecké rokenrolové subkultury 

Rokenrolová subkultura mládeže, tzv. „Halbstarke“, se svým stylem orientovala 

na kulturní vlivy USA, což se projevovalo v nápadném oblékání, v úpravě zevnějšku 

a také v chování a ve způsobu trávení volného času.
139

 K velkým vzorům a idolům 

těchto mladistvých patřili zejména americký rokenrolový zpěvák Elvis Presley a herci 
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Marlon Brando a James Dean, již „Halbstarke“ inspirovali svou provokativní ležérností 

a autonomií.
140

 Jako prvního rebelujícího hrdinu „bez příčiny“ můžeme označit Marlona 

Branda ve filmu „Divoch“ z roku 1953. Tento film odkazuje ke skutečným událostem 

z roku 1947, které se staly v kalifornském městečku Hollister, kde skupina motorkářů 

narušovala tamní klid a pořádek. Herec Marlon Brando, „rebelující“ motorkář v kožené 

bundě a jeansech, který odporuje všemu starému, zprostředkoval ve filmu mládeži 

novou image.
141

 K symbolům mladých rokenrolových rebelů patřil také herec James 

Dean, hlavní hrdina filmu „Rebel bez příčiny“. Film o nepochopené rebelující mládeži 

oslovil dospívající, kteří se ztotožňovali s chováním nekompromisních a ležérních 

filmových rebelů.
142

 

Móda rokenrolové mládeže zdůraznila propojenost mezi americkými filmy 

a chováním pásků. Oblečení mladistvých představovalo dominující znak, kterým 

páskové vyjadřovali nejen nárok na vlastní „jiný“ život, ale kterým se také vymezovali 

jako skupina vůči ostatní mládeži,143 která svým slušným oblečením a účesem 

respektovala rodiče a autority vzdělávacích a pracovních institucí.
144

 Mládež si tak 

poprvé užívala i přes nevoli svých rozhořčených rodičů svůj vlastní módní styl.
145

 

Ve svém volném čase nosili mladiství podle vzoru z USA převážně jeansy. 

Jelikož byly tyto kalhoty v Západním Německu používány pouze jako pracovní oděv, 

představovaly jeansy jeden ze symbolů sociálního protestu mládeže, vyjadřujícího 

svobodný život, který si mohla mládež sama vytvářet.
146

 Dívky a mladé ženy ovlivněné 

rokenrolovou kulturou začaly nosit kalhoty také mimo svůj volný čas, protože se 

ukázaly oproti sukním s nabíranými spodničkami pohodlnější a praktičtější např. při 

jízdě na kole či mopedu. Tato módní revoluce ovšem odporovala konzervativnímu 

asexuálnímu obrazu německých žen v 50. letech, kdy dívky a mladé ženy nesměly svým 

oděvem rozptylovat učitele či své zaměstnavatele. Původně nebylo dívkám dovoleno ve 
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školách a jiných vzdělávacích institucích nosit kalhoty, make-up či šperky, nemluvě 

o halenkách a svetrech s vysokými dekolty. Avšak čím dál více dospívajících žen 

a dívek si jeansy oblékalo bez ohledu na dané normy, a tak byly tyto zákazy v druhé 

polovině 50. let překonány.
147

  

Po vzoru Marlona Branda z filmu „Divoch“ nosili mladíci k jeansům ještě 

neodmyslitelnou černou koženou bundu a tričko. Do šatníku mladistvých patřila rovněž 

vlněná károvaná bunda proslavená Jamesem Deanem, úzké tmavé kalhoty, tzv. roury,  

a dvojbarevné polobotky.
148 

Mládež se bránila stereotypizaci svého stylu a kombinovala 

oblečení dle vlastních představ.
149

 Jelikož ne každý z mladíků si mohl dovolit koupit si 

pravou koženou bundu, bylo důležité, aby oblečení vzbuzovalo pozornost.
150

 Mladíci na 

sebe dále upozorňovali např. vzorovanými pletenými svetry s nastřiženými rukávy, 

pestrými košilemi v kombinaci s kšiltovkou nebo s černobílým pruhovaným sakem. 

Kromě triček nosili mladíci saténové halenky, světle hnědá sametová saka nebo šedý 

žaket a bílou košili s rozepnutým límcem.
151

  

Z hlediska úpravy vzhledu se stal vzorem americký zpěvák Elvis Presley, jehož 

účes, tzv. Elvisova patka
152

 čili napomádované delší vlasy sčesané ze strany hlavy do 

týlu, začal být mezi rokenrolovými mladíky velmi populární.
153

 Tento typ účesu se 

vymykal tradičnímu sestřihu mladíků, a to krátkým vlasům s odhalenýma ušima, čelem 

a vyholeným týlem.
154

 Před tradičními dlouhými vlasy svázanými pevně do copu daly 

dívky z rokenrolové subkultury přednost vlasům učesaným do vlnícího se ohonu 

s ofinou, rozpuštěným natupírovaným vlasům
155

 nebo kudrnatým vlasům, resp. trvalé. 

Nutno podotknout, že starší generace neuznávala způsob oblékání „Halbstarke“. Kvůli 

neurčitému genderovému charakteru módy a stylu rokenrolové mládeže, kdy chlapci 

nosili delší, upravené vlasy, upnuté kalhoty a barevné oblečení a dívky pro změnu 
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ležérní svetry a kalhoty, byl obraz starší generace o spořádané německé dívce 

a mladíkovi narušen.
156

  

Ve svém volném čase se rokenrolová mládež sdružovala ve skupinách na 

veřejných prostranstvích, v centrech měst, před hernami, kiny, v zmrzlinových barech, 

kavárnách, na koncertech nebo na koupalištích a v příměstských rekreačních oblastech. 

Při potulování a postávání na rozích ulic mladiství provokovali a pošťuchovali 

kolemjdoucí. Jednalo se o provokace verbálního i neverbálního charakteru, o neškodné 

snahy přivést kolemjdoucí dívky do rozpaků nebo o hrubé vtipy, vedoucí mezi mladíky 

až k bitkám.
157

 Svým příliš svobodným chováním rokenrolová mládež demonstrovala, 

že z nikoho nemá strach a že se může chovat tak, jak se jí zlíbí.
158

 Pro starší generaci 

představovali mladiství zdržující se na rozích ulic a veřejných místech problémové 

téma. Jak uvedly například v roce 1956 bavorské noviny Süddeutsche Zeitung, skupina 

zahálejících mladíků údajně „terorizovala“ celé ulice Mnichova, kvůli čemuž začali na 

jejich shromáždění dohlížet policisté, kteří tyto toulající se skupiny mládeže rozpouštěli. 

Na takové chování policistů si mladiství stěžovali a nechápali, proč se nemohou ve 

skupině zdržovat.
159

  

Kromě módy a uvolněného způsobu trávení volného času spojovala mládež 

záliba v poslechu a tanci rokenrolu. Tento hudební styl se stal tzv. „hudbou nového 

životního pocitu“ mladistvých.
160

 Aktuální komerční hudba rokenrol byla zpočátku 

mládeži zprostředkována buď na atrakcích na poutích, jarmarcích a posvíceních, nebo 

prostřednictvím rozhlasových stanic AFN a Radio Luxembourg.
161

 Rokenrolový tanec 

představoval velký kontrast k tradičním tanečním stylům, ve kterých měli obecně muži 

vedoucí roli, a zpochybňoval převládající konzervativní západoněmecké genderové 

normy. Mladiství kopírovali taneční kroky z amerických filmů jako „Rock around the 

Clock“ a „Miluj mě něžně“ nebo se inspirovali pohyby Elvise Presleyho a jeho známým 
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kroužením pánví a pohupováním se v bocích.
162

 Dívky i chlapci se při tanci navzájem 

drželi pouze za ruce, čímž mohli uzpůsobit individuálně své pohyby a popř. se 

navzájem vyhazovat do vzduchu. Skrze rokenrol dívky poprvé vyjadřovaly svou 

nezávislost, jelikož při tanci nepotřebovaly mužskou kontrolu, která se pojila s ostatními 

tanečními styly. Tento „otevřený“ tanec umožnil ženě tancovat na veřejnosti 

s kýmkoliv.
163

 Například v říjnu 1956 informovaly lokální berlínské noviny o rokenrolu, 

který ovládl západoberlínský klub Hot-House. Podle článku byly ženy větší tanečnice 

rokenrolu než muži a byly schopny otočit se k mladíkům zády a vzít svou přítelkyni za 

ruku a tancovat s ní na tanečním parketu.
164

 Mimo obvyklá místa určená k tanci, jako 

kavárny či kluby, tancovali dospívající obou pohlaví rokenrol také během promítání 

filmů v městských kinech. V některých případech tvořilo tancování rokenrolu na ulicích 

po skončení filmu součást nepokojů pásků.
165

 

Dalším významným znakem rokenrolové subkultury, a to zejména mužské části, 

byla jízda na motorkách a mopedech. „Halbstarke“ si při ní rozšiřovali pole působnosti 

a prezentovali svoji moc na silnicích.
166 

Podobně jako Marlon Brando obtěžoval ve 

filmu „Divoch“ se svou motorkářskou partou obyvatele maloměsta, nedbalí a razantní 

„Halbstarke“ projížděli ulicemi ve skupinách při rychlosti 40–70 km/h. Mladíci rovněž 

jezdili bezcílně uličkami nebo stojící s motorkou na místě přidávali a ubírali plyn, čímž 

způsobovali značný hluk. Ať už při vlastních mopedových závodech, nebo při jízdě ve 

formacích se mladým rebelům musela pouliční doprava přizpůsobovat, jelikož nebylo 

možné tuto kolonu předjet.
167

 

  

                                                 
162

 Clara Walther,  „Jugend in den 1950er Jahren“, http://www.planet-

wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/jugend_in_den_fuenziger_jahren/index.html (staženo 3. 4. 

2017). 
163

 Uta G. Poiger, „Rock ´n´ Roll, Female Sexuality, and the Cold War Battle over German Identities“, 

The Journal of Modern History, č. 68 (září 1996):  594–595. www.jstor.com, (staženo 17. 7. 2015). 
164

 „Depesche, 23. 10. 1956“. Převzato z: Poiger, „Rock ´n´ Roll“, 594. 
165

 Poiger, „Rock ´n´ Roll“, 596.  
166

 Zinnecker, „Jugendkultur“, 88. 
167

 Kaiser, „Randalierende Jugend“, 24–25. 



   

 

27 

  

4. Výtržnosti a nepokoje „Halbstarke“ 

V polovině 50. let byl v USA zaznamenán nárůst výtržností a veřejných 

nepokojů mládeže v souvislosti s nadšením pro rokenrol. Nejen v americké kolébce 

tohoto hudebního stylu, ale také v mnoha západoevropských a i východoevropských 

velkoměstech, např. ve Velké Británii, Francii, Španělsku, v Nizozemsku a Rusku, 

docházelo od poloviny 50. let k excesům mladistvých.
168 

V letech 1956–1958 zažila 

západoněmecká velkoměstská společnost v souvislosti s importy americké rokenrolové 

hudby vlnu tzv. velkých nepokojů „Halbstarke“ („Großkrawalle“). Rokenrol jako 

hlasitý, smyslný a vzdorovitý hudební styl vyjadřoval nový životní pocit otevřené 

vzpoury vůči všemu starému.
169

 

Západoněmecký psycholog Curt Bondy, který se ve své studii z roku 1957 

zabýval výtržnictvím „Halbstarke“, definoval nepokoje rokenrolové mládeže jako 

„rušení veřejné bezpečnosti a pořádku, na kterém se podílelo 50 a více mladistvých ve 

věku 14 až 25 let, přičemž mladiství netvořili žádné uzavřené skupiny ani neprosazovali 

žádné určité cíle“.
170

 Statistika tzv. velkých nepokojů v SRN vypadala následovně. 

V období mezi lety 1956–1958 došlo dle průzkumu západoněmeckého právního vědce 

Günthera Kaisera na území celého Německa alespoň k 350 nepokojům a výtržnostem 

„Halbstarke“.
171

 V Západním Německu se odehrálo celkově 96 velkých nepokojů, 

tj. s více než 50 účastníky.
172

 Od dubna 1956 do března 1957 nastala v SRN doslova 

vlna excesů, čítající 81 z celkových 96 velkých nepokojů. Nejvyšší počet, 24 případů 

výtržnictví s účastí více než 50 mladistvých, se udál v září 1956.
173

 Město Berlín 

(včetně východní části) se spolu s 41 záznamy o výtržnostech mladistvých stalo centrem 

těchto excesů. Důvodem byla politická situace města, ostrovní charakter jeho západní 

části a vysoký počet nezaměstnaných. Na druhém místě se umístila spolková země 

Severní Porýní-Vestfálsko celkově s 20 excesy.
174

 S výjimkou spolkové země Porýní-

Falce se v každé spolkové zemi odehrál alespoň jeden nepokoj „Halbstarke“.
175
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Rebelie rokenrolové subkultury se týkaly zejména velkých měst. Řada skupin 

„Halbstarke“ byla zaznamenána převážně v Berlíně a Mnichově, v ostatních městech 

nedosahoval počet nepokojů tak velkých čísel.
176

 Podle Günthera Kaisera se 

z celkového počtu 28 měst postižených rokenrolovými excesy jednalo o 26 velkoměst 

s více než 100 tisíci obyvateli. Jelikož se na území SRN nacházelo celkem 52 měst 

s více než 100 tisíci obyvateli, lze říci, že každé druhé západoněmecké velkoměsto 

zažilo jeden velký exces pásků.
177

 Fenomén výtržnictví „Halbstarke“ byl však také 

záležitostí malých měst a venkova.
178

 

Velké nepokoje byly spojeny převážně se senzaci vyvolávajícími událostmi 

amerického kulturního průmyslu, jako rokenrolové koncerty, promítání amerických 

filmů s rebelujícími hrdiny a určených pro mladé publikum, motorkářský kult, 

fascinující značnou část generace mladistvých.
179

 Ačkoliv jednotlivé nepokoje 

„Halbstarke“, které se objevovaly v centrech a v obytných čtvrtích, měly spontánní 

charakter a závisely na dané situaci, lze vypozorovat podobný sled událostí.
180

 Někdy 

výtržnosti proběhly rychle, někdy došlo dokonce na velké potyčky s policií, hromadné 

skandování a dělání hluku. Společným znakem pro nepokoje bylo shromáždění až 

stovky mladistvých, kteří se mezi sebou sotva znali. Zpočátku nebylo zřejmé, zda 

k nepokoji dojde. Chování rokenrolové mládeže kolísalo mezi dodržováním norem 

a jejich porušováním. „Halbstarke“ vnímali policii jako svého nepřítele, budícího strach 

a nenávist.
 181

   

V davech byli páskové neorganizovaní. Kolísání mezi dodržováním 

a porušováním norem při neorganizovaném seskupení lidí potvrzuje ideologickou 

a politickou nejasnost rebelií.
182

 Jejich výtržnosti neměly ideologický podtext. Jednalo 

se o nepokoje s bezcílným charakterem
183

 a neskrýval se za nimi žádný opoziční 

politický postoj. Rebelie spíše představovaly tradiční vzpouru velkoměstských skupin 

mládeže proti světu dospělých a jeho pravidlům pořádku.
184

 Páskové svým nápadným 

chováním demonstrovali pocit svobody a vymanění se z kulturně podmíněné 
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společnosti.
185

 Bezcílné rebelie byly také snahou mládeže, která často pocházela 

z nižších sociálních vrstev, zviditelnit se a aktivně se vydělit od svého tradičního 

dělnického milieu. Provokujícím chováním a rebelstvím „bez cíle“ aktéři požadovali 

uznání svých potřeb, jako participaci na konzumu a akceptaci většinovou společností. 

Nepokoje tvořily pouze vrchol ledovce, jelikož protest rokenrolové mládeže spočíval 

i ve formě jejího rokenrolového stylu, majícího v očích široké veřejnosti provokující 

charakter.
 186

  

Obecně platilo, že rebelie neměly žádné konkrétní vůdce, ačkoliv po nich policie 

vždy pátrala.
187

 Ke zvýšené agresivitě mladíků a následným potyčkám docházelo často 

v případech, kdy se dospělí postavili mladistvým do cesty, aby znovu nastolili 

pořádek.
188

 Co se týče počtu účastníků výtržností, přesný počet bylo celkově těžké 

zjistit. Čím větší nepokoje se udály, tím více byly údaje o počtu jejich aktérů nepřesné. 

Některý tisk ve svých zprávách o nepokojích rovněž přeháněl o celkovém počtu rebelů. 

Nepřesnost v údajích také plynula z velkého množství diváků, kteří mohli být snadno 

zaměněni s aktéry výtržnictví.
189

  

Největší, někdy až nadpoloviční zastoupení na nepokojích měli mladiství ve 

věku 16-17 let, třetinu aktivistů tvořili 18-19letí. V relativně malém počtu se 

v subkultuře nacházeli mladší 14 let a starší 20 let.
190

 To znamená, že v přepočtu na 

ročníky narození způsobovali nepokoje mladiství narození hlavně v letech 1937–

1943.
191

 V rámci sociálního a ekonomického zařazení účastníků nepokojů lze 

konstatovat, že nepokoje inscenovala v první řadě dělnická mládež, mající nejnižší 

postavení mezi sociálními vrstvami v SRN. Až 90 % účastníků rebelií patřilo k učňům, 

řemeslníkům a dělníkům. Polovinu z nich tvořili dělníci bez výučního listu.
192

 Na konci 

50. let měli dělníci mnohem větší zastoupení ve společnosti než v dnešní době, a to více 

než 50 % z celkového počtu zaměstnanců v SRN.
193

 Četnější výskyt mladistvých 
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dělníků ve veřejném prostoru může být také důsledkem nedostatku bydlení v dělnických 

čtvrtích, které byly na konci druhé světové války zničeny. Rovněž pomocí postupné 

hospodářské expanze, charakterizované např. zdvojnásobením platů dělníků v druhé 

polovině 50. let, a pomocí zlepšení životních standardů proletářské společnosti se dá 

objasnit silné konzumní chování dělnické mládeže v rámci kultury „Halbstarke“, která 

třebaže ještě nevyučena, měla k dispozici hodně peněz.
194

 Rokenrolovou subkulturu 

však netvořila pouze jedna sociálně-ekonomická skupina. Mezi aktéry se také 

objevovali např. i žáci obchodní akademie.
195

 Žáci středních škol a vysokoškoláci se 

účastnili nepokojů zřídka, jejich role byla spíše divácká.
196

 Mimo jiné lze o rebelech 

hovořit jako o mládeži bez otců. Polovina účastníků nepokojů bydlela bez otce u své 

matky, čtvrtině mladistvých otec zemřel, a to převážně ve válce.
197

 

Dívky nehrály při nepokojích a výtržnictví velkou roli, protože představovaly 

mezi účastníky excesů menšinu, která se nijak nápadně neprojevovala.
198

 Většinou buď 

přijely jako spolujezdkyně na zadním sedadle motorek či motocyklů s mladíky, nebo se 

dostavily na místo události se svými kamarádkami. Děvčata se nacházela v bezpečné 

vzdálenosti od excesů a přihlížela dění. Ze 445 osob, které se v období od dubna do 

října 1956 zúčastnily rebelií, bylo 17 dívek a obžalovány byly pouze dvě. Podle 

Bondyho studie tvořily dívky na tzv. pouhém nepokoji („reiner Krawall“) z celkového 

počtu účastníků pouze 2–5 %, při tzv. nepokojích na akcích („Veranstaltungskrawalle“) 

a tzv. nepokojích jako následek („Folgekrawall“) se na výtržnostech podílelo 5-12 % 

dívek a mladých žen.
199

 Právě na rokenrolových koncertech se mnoho fanynek 

spoluúčastnilo rebelií. Západoněmecký tisk však z velké části dívky z rokenrolové 

subkultury ignoroval. Noviny například neinformovaly, že na koncertu Billa Haleyho 

v Berlíně v roce 1958 měly na výtržnostech podíl také dívky, přestože fotografie 

z koncertu zobrazovaly při vrhání židlí jak mladíky, tak dívky.
200
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4.1 Vliv západoněmeckých médií na šíření nepokojů 

Vliv médií na rokenrolové rebelie v Západním Německu byl mimořádný. Na 

jedné straně tisk zprostředkovával o excesech informace, ale na druhé straně docházelo 

skrze zpravodajství o výtržnostech „Halbstarke“ k šíření dalších nepokojů. Média dala 

rokenrolové subkultuře publicitu, která převyšovala rozsah tohoto jevu. Zejména 

bulvární tisk byl kvůli četnosti článků o nepokojích a senzace budícímu zpravodajství 

kritizován z rozdmýchávání dalších výtržností mládeže.
201

 Z tohoto důvodu vyzývali 

politici, policie a orgány pro mládež senzace chtivý tisk ke zdrženlivosti zejména 

v informování o výtržných akcích rokenrolové subkultury.
202

  

 Někteří odborníci dokonce uvádějí, že tento jev lze v jisté míře označit jako 

výmysl novin.
203

 Částečně bylo novinám přisuzováno, že jejich zpravodajství dávalo 

zúčastněným páskům důvody pro jejich chování. Je zaznamenán případ, kdy se média 

přímo podílela na tvorbě nepokojů. V Berlíně reportéři naváděli mladistvé k blokování 

vozovky. Kolem 150 mladíků poté zablokovalo dopravu, aby mohla v tisku vyjít nová 

reportáž.
204

  

4.2 Příklady vybraných nepokojů rokenrolové subkultury 

Nepokoje rokenrolové mládeže měly různý charakter. Západoněmecký právní 

vědec Günther Kaiser definoval dva typy rebelií „Halbstarke“, a to tzv. velké nepokoje 

(„Großkrawalle“) s více než 50 účastníky a tzv. excesy („Exzesse“) s méně než 50 

aktéry. Největší nepokoj v SRN se odehrál 10. 11. 1956 v Gelsenkirchenu. Přibližně 

1500 mladistvých zde po filmovém promítání blokovalo náměstí u nádraží a přilehlou 

ulici. Podobného počtu „Halbstarke“ dosahovala roztržka v Dortmundu, kde se dne 

3. 12. 1956 střetlo celkově tisíc mladistvých.
205 

Oproti Kaiserovi rozlišuje psycholog Curt Bondy tři typy nepokojů rokenrolové 

subkultury, a to podle druhu okolností, které k nepokojům vedly. Jednalo se buď 

o tzv. pouhý nepokoj („reiner Krawall“), o tzv. nepokoj jako následek 

(„Folgekrawall“), nebo o tzv. nepokoj na akci („Veranstaltungskrawall“). Ne v každém 

případě je však možné absolutní exaktní přiřazení excesu k těmto jednotlivým typům. 
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Kvůli četným společným znakům by proto dle Bondyho tyto tři formy rebelií pásků 

neměly být od sebe striktně oddělovány.
206

 Ve své studii Jugendliche stören die Ordung 

se Bondy zmiňuje pouze o tzv. velkých nepokojích v časovém rozmezí od 1. 7. 1955 do 

31. 1. 1957.
207

 V následující podkapitole jsou uvedeny příklady velkých nepokojů podle 

Bondyho typologie.  

4.2.1 „Pouhé nepokoje“ 

Jako tzv. pouhé nepokoje („reine Krawalle“) označil Curt Bondy rebelie, které 

se vyvinuly, aniž by se mládež dříve střetla na místě události v souvislosti s nějakou 

veřejnou akcí nebo s výtržnictvím.
208

 Do této kategorie lze zařadit například nepokoje 

v Düsseldorfu nebo v Duisburgu ze září roku 1956. 

Před nádražím v Düsseldorfu se dne 4. 9. 1956 shromáždilo přibližně 

80 mladistvých, kteří se za hlasitého povyku společně vydali směrem do centra města. 

Tito „Halbstarke“ brzdili dopravu zastavováním aut na ulici, ohrožovali řidiče, když je 

vyzývali, aby vystoupili z vozidla. Kromě toho páskové skákali před auta. Policie, 

napadána a okřikována mladíky, povolala zásahové komando. Pouze proti 

15 účastníkům nepokoje byla později podána žaloba za účast na nedovoleném veřejném 

srocení davu, při kterém došlo k násilným činnostem.
209

 

O necelé dva týdny později, dne 15. 9. 1956, došlo na nádraží v Duisburgu 

v brzkých večerních hodinách ke shromáždění 150 mladistvých. Dle svědectví zde 

páskové vykřikovali, pískali a zpívali písně s „dráždivým rytmem“, při divoké jízdě na 

motorkách a mopedech opět dělali rámus. Mládež, která směřovala ve skupině do 

centra, obtěžovala kolemjdoucí a omezovala dopravu. „Halbstarke“ kráčeli v koridoru, 

pískali a křičeli: „Nechceme brannou povinnost a vojnu.“
210 

Při rebeliích bylo 

10 mladíky poškozeno a následně ukradeno zaparkovaného vozidlo. Kromě vysypání 

popelnice na ulici páskové poničili pouliční osvětlení, rozbili okenní tabule, střešní 

tašky a reklamní ceduli a také zničili zeleninový stánek. Jelikož policie velkou část 
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skupiny pásků zadržela, seskupili se další mladíci před policejní stanicí, kde byli 

rozehnáni policejním oddílem.
211

 

4.2.2 „Nepokoje na akcích“ 

Rebelie rokenrolové mládeže, které se udály před, v průběhu nebo po veřejné 

události, představovaly podle Curta Bondyho tzv. nepokoje na akcích 

(„Veranstaltungskrawalle“). Jednalo se zejména o výtržnictví při promítání filmů 

v kinech, na jazzových a rokenrolových koncertech nebo na poutích.
212

 Právě promítání 

amerického rokenrolového filmu Rock Around The Clock, např. v Gelsenkirchen 

(9.–14. 11. 1956), v Dortmundu (1.–3. 12. 1956) a v Brémách (2.–4. 11. 1956), bylo 

předzvěstí nepokojů pásků v dalších dnech.
213

 V Brémách se mimo jiné dne 2. 11. 1956 

na náměstí sešlo po promítání v kině celkově 300 mladistvých, z nichž třetina při 

improvizovaných melodiích tančila v kruhu rokenrol.
214

 

Na začátku srpna 1956 nastaly v Mnichově v rámci jarmarku svatého Jakuba 

problémy s mladistvými, kteří nechtěli po zavírací době opustit pouť. Asi 150 pásků 

odporovalo svým pískáním policii, která se snažila prostor vyklidit, přičemž musela 

povolat zásahové komando.  Poslední večer poutě se shromáždilo 150–200 rebelů 

u autodromu a nechtěli jej opustit.
  

 Policisté je nakonec odvlekli za brány jarmarku. 

I tam však mládež nechtěla své uskupení rozpustit a odejít domů, skupina se dokonce 

zvětšila, čímž blokovala veřejnou dopravu. Při pokusech policie situaci uklidnit došlo 

ke střetům – „Halbstarke“ slovně uráželi policejní jednotky, házeli na jejich hlídkový 

vůz kameny, načež policisté zakročili s gumovými obušky. Když byl jeden člen skupiny 

rebelů policisty zadržen, v zápětí ho asi 30 mladíků osvobodilo. Krátce poté však 

následovalo zatýkání dalších členů. Nakonec se policii podařilo nastolit pořádek.
 215 

K velkým nepokojům na akcích patřily také rebelie mládeže při německém turné 

amerického rokenrolového zpěváka Billa Haleyho se skupinou The Comets v říjnu 

1958, a to zejména na koncertech v Berlíně a v Hamburku. V berlínské sportovní hale 

začaly excesy pásků již před koncertem. Asi 200 mladistvých, kteří neměli vstupenku 

na koncert, zaútočilo na vstupní bránu do areálu a utiskovalo pořádkové síly, přičemž 
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vytrhlo ochranné bariéry ze země. V koncertní hale „Halbstarke“ odtrhli úchytky z řad 

sedadel, s nimiž poté tloukli na sedadla a dělali hluk. Jazzový orchester zahajující 

koncert musel po dvou odehraných skladbách nedobrovolně spěšně opustit pódium, na 

které vylezlo velké množství diváků. Mládež však dále pokračovala ve svých hlučných 

projevech. Po 15 minutovém vystoupení Billa Haleyho musel zpěvák s kapelou jeviště 

opustit, protože bylo obsazeno fanoušky. Když účastníci koncertu zjistili, že došlo 

k jeho přerušení, staly se volně stojící předměty, jako stojany na noty, židle, obložení 

pódia a lavičky, vrhacími předměty. Páskové také poškodili okna zvukové kabiny 

a mikrofony. Celkové škody byly vyčísleny na 50 tisíc DM. Když se policistům 

podařilo halu vyklidit, pokračovaly nepokoje v přilehlých ulicích, přičemž bylo 

zadrženo 19 osob.
216

  

V Hamburku musel zpěvák Bill Haley kvůli nepokojům také opustit pódium 

o 20 minut dříve, než měl původně v plánu, jelikož se diváci podobně jako v Berlíně 

neudrželi na svých sedadlech. Při zásahu policie a jejím pokusu vyprázdnit koncertní 

halu se mládež agresivně bránila. Dva policisté byli zraněni a až po nasazení slzného 

plynu byla situace zklidněna.
217

 

4.2.3 „Nepokoje jako následek“ 

Pokud se výtržnost „Halbstarke“ udála na místě, kde již předtím došlo 

k rebeliím, označil ji Curt Bondy jako o tzv. nepokoj jako následek („Folge-Krawall“). 

Při těchto rebeliích bylo přítomno zejména mnoho zvědavců, kteří chtěli událost 

pozorovat, poté co se dozvěděli o předešlém nepokoji.
218

 Jednotlivé excesy na daném 

místě po sobě následovaly v krátkých časových úsecích, ne-li bezprostředně. Když 

došlo k nepokoji rokenrolové subkultury poprvé, dostavila se v následujících dnech na 

straně mládeže i policistů velká očekávání, že v příštích dnech vypukne něco 

podobného.
219

 Pro nastínění kategorie „nepokoje jako následek“ (Folge-Krawalle) jsou 

uvedeny události z berlínské čtvrti Wedding a excesy v Kolíně nad Rýnem.   

V létě 1956 se každý čtvrtek na ulici Afrikanische Straße v berlínské čtvrti 

Wedding scházeli motorkáři. Místní obyvatelé si stěžovali na skupiny pásků, kteří je na 
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ulici svými motorkami ohrožovali.
220

 Na konci června 1956 musela na místě poprvé 

zasáhnout policie. O týden později bylo policií zadrženo 40 osob kvůli omezování 

dopravy. Další týden ve čtvrtek se na ulici objevilo přes tisíc osob, jak motorkářů, tak 

mladých rebelů. Policie musela tuto ulici pro dopravu uzavřít a shromáždění rozpustit. 

V polovině července téhož roku došlo v dané lokalitě k ostřejším střetům mezi 

mladistvými a policisty. Podle policejní zprávy zde bylo přítomno 2000 až 3000 osob. 

Vrhání kamenů a jiné útoky rebelující mládeže odvracela policie vodními děly. Další 

týden se udál podobný incident. Více jak tisíc zvědavců čekalo, až se něco přihodí. 

Několik stovek mladistvých blokovalo dopravu a vydalo se na pochod po vozovce. 

Auta, která byla nucena zastavit, páskové poškozovali a kymáceli jimi. Místo policie 

zakročili proti rebelující mládeži motorkáři, jejichž nepokoje vypukly původně poprvé. 

Když se policie po půl hodině rozhodla použít gumové obušky, neúspěšně se pokoušela 

sjednat pořádek.
221

 Vlna excesů nakonec skončila až po dohodě mezi motorkáři  

a starostou berlínské čtvrti, který vyhlásil zákaz motorek v dané ulici. Pro mládež se 

poté začaly pořádat různé akce v nedalekém letním kině.
222

 

Potyčky mezi „Halbstarke“ a policisty proběhly během pěti zářijových večerů 

1956 v Kolíně nad Rýnem. První večer se na náměstí u hlavního nádraží sešlo 

50 mladíků, kteří povykovali a obtěžovali kolemjdoucí, sedm z nich poté policie zatkla. 

O tři dny později přišlo na toto náměstí 150 až 200 mladíků. Pískali na policisty, 

vulgárně je označovali a obklíčili jejich vozidla. Mládež blokovala dopravu, čímž 

rozčilovala řidiče. Až po posílení jednotek se podařilo situaci dostat pod kontrolu 

a 13 mladíků bylo zadrženo. Následující večer se asi 400 dospívajících objevilo nejen 

před nádražím, ale také v centru. Za hlasitých projevů strhávali automaty ze zdí domů, 

vykradli jejich obsah a rozbili několik okenních desek. Policie následně zakročila 

a zatkla 163 osob.
223
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5. Společenské reakce na fenomén „Halbstarke“ 

Rebelující chování rokenrolové subkultury vzbudilo v Západním Německu 

v letech 1956–1958 debatu širší společnosti o fenoménu „Halbstarke“. Heslem debat 

byly převážně rebelie a nepokoje pásků, které podněcovaly generační rozepře.
224

 Starší 

generaci překvapovala a znejisťovala spontánnost a bezúčelnost excesů. Pro veřejnost 

bylo otázkou, proč zrovna dospívající, kteří již vyrůstají bez existenciálních obav 

v období blahobytu, inscenují nepokoje.
225

 Velký ohlas, který výtržnosti mládeže 

vzbudily, byl v první řadě podnícen mediálními zprávami.
226

 Počet novinových článků 

zabývajících se rebelující mládeží v průběhu první vlny nepokojů v roce 1956 rapidně 

vzrostl.
227

  

Veřejnou diskuzi o fenoménu rokenrolové mládeže a jejích rebeliích můžeme 

rozdělit na dvě skupiny – konzervativní a liberální. Zatímco kulturněkritičtí zástupci 

konzervativního tábora viděli v excesech pásků v souvislosti s komercializací 

a zmasovění kultury blížící se společenské nebezpečí, druhá, liberální strana 

„modernizátorů“ považovala tyto obavy za přehnané. Dle interpretace zástupců 

liberálního pohledu představovalo chování pásků projev těžkostí, nudy a ctižádosti 

mládeže.
228

 

5.1 Konzervativní pohled  

Političtí, vědečtí a mediální zástupci konzervativního tábora odsuzovali fenomén 

rokenrolové mládeže jako obecné vytrácení autority a úpadek hodnot. Protestní chování 

mladistvých označili za kriminální, přičemž požadovali konkrétní protiopatření, jako 

např. rozsáhlé zákazy, policejní zásahy a soudní tresty.
229

 Například západoněmecký 

právní vědec Günther Kaiser klasifikoval na základě své soudobé studie Randalierende 

Jugend fenomén „Halbstarke“ jako kriminální.
230

 Obraz o kriminálním charakteru 

rokenrolové mládeže podal rovněž západoněmecký film Die Halbstarken z roku 1956 
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od režiséra Georga Tresslera. Hlavní hrdina, vůdce party mladíků rokenrolové 

subkultury, se zde zaplete do kriminálních machinací.
231

  

 V rámci politické debaty o fenoménu rokenrolové mládeže se nechal v srpnu 

1956 bavorský ministr vnitra August Geislhöringer slyšet, že nelze v Mnichově pouze 

přihlížet na „pohromu“ rokenrolové mládeže, která občany obtěžuje, a vyzýval 

k zakročení „brutalitou“.
232

 Frakce CSU navrhovala v bavorském parlamentu v rámci 

boje proti fenoménu „Halbstarke“ neustálý dozor v kinech, v hospodských zařízeních 

a v parcích. Při rušení veřejného pořádku a bezpečnosti měla policie postupovat vůči 

páskům silou. Bavorský ministr vnitra August Geislhöringer se v této souvislosti 

zasazoval o to, aby byla mládež držena stranou od míst, kde jí hrozilo „mravní“ 

nebezpečí, jako např. poutě, vykřičené podniky, opuštěné pozemky a budovy. 
233

 

Spojování konzumace americké populární hudby, nepokojů rokenrolové mládeže  

a údajné nacistické hrozby patřilo k nejostřejším tvrzením veřejného mínění o fenoménu 

„Halbstarke“. Například Walter Abendroth, západoněmecký hudební kritik a kulturní 

editor týdeníku Die Zeit, varoval před fanatismem mladých filmových a „jazzových“ 

fanoušků muzikálového filmu Rock around the Clock. Chování mladých fanoušků totiž 

spojoval s fanatismem příznivců nacismu za vlády Hitlera. Abendroth si kladl otázku, 

kam až může masová opojenost, resp. „orgie“, jazzových fanoušků dojít. Mimo jiné 

zdůvodnil „špatný“ vývoj společnosti primitivismem, úpadkem humanitního vzdělání 

a nedostatkem pravé náboženské víry.
234

 V kontextu kritiky konzumu a hudby 

pocházející z afro-americké kultury došlo i přes varování před nacistickou hrozbou 

spíše k obnovení rasové hierarchie a slovníku z doby nacionálního socialismu.
235

 

Západoněmecký pedagog Hans Heinrich Muchow rozlišoval v rámci 

rokenrolové subkultury tři stádia úpadku mládeže. Tento expert na vzdělání formuloval 

první teorii o chování „Halbstarke“ v 50. letech 20. století, když zkombinoval poznatky 

z biologie, genetiky, psychologie a politické analýzy. První, největší skupinu tvořil 

neustále rostoucí počet údajných „primitivů“ bez psychické vyzrálosti, chovajících se 
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jako zbabělí, společnosti nepřínosní „divoši“. Tato skupina s ohledem na útěky před 

policií byla podle Muchowa neproduktivní a zženštilá.
236

 Druhá, menší skupina 

mladých rebelů sice pocházela z vyšších kruhů společnosti a spořádaných rodin, 

Muchow ji ale vnímal jako vzdělanostně frustrovanou. I přes všechna rodiči splněná 

přání vykazovali tito konzumem přesycení mladiství značnou agresivitu a strach. Jak 

Muchow v narážce na titul amerického filmu Rebel bez příčiny z roku 1955 uvedl, tyto 

dvě skupiny nevěděly, co v rámci svých rebelií dělají.
237

 „Primitivové“ a „frustrovaní“, 

kteří tvořili většinu členů subkultury, byli vedeni třetí skupinou, avantgardou 

tzv. „nihilistů“. Muchow tvrdil, že nihilisté, kteří styl chování „Halbstarke“ vytvořili, si 

„libovali“ ve špatných hodnotách a vedli mládež proti policii, zákonu a pořádku.
238

  

Muchowova teorie o „Halbstarke“ vycházela ze strachů, které ovlivňovaly 

německou veřejnou debatu, jako např. strach ze vzestupu dělnické třídy, z převzetí stylu 

dělnické třídy mladíky ze střední třídy nebo ze záměrné politické akce proti státu. 

Muchow považoval excesy mládeže za nebezpečné, přičemž varoval před paralelami 

rokenrolových výtržností s nástupem nacistů k moci. Ačkoliv pedagog zavrhoval 

myšlenku o tajném řízení nepokojů politickými kruhy, spatřoval ve výtržnictví 

nebezpečí pro stát. Státní moc proto proti takovému chování údajně měla zakročit 

např. povinnou vojenskou službou na půl roku, a to i přes její historické zatížení.
239

 

Pedagog navíc doporučil rozšířit státem řízené kulturní nabídky pro dospívající, přičemž 

odkázal na „totalitní systémy“ socialistických států, jejichž mládežnické organizace 

mnohem lépe postupovaly proti výtržnostem dospívajících. Zároveň Muchowova 

analýza potvrdila mínění, že němečtí „Halbstarke“ svůj styl chování kopírovali 

z amerických rokenrolových filmů 50. let, jako Divoch, Džungle před tabulí a Rebel bez 

příčiny.
 240

 

Mnoho západoněmeckých zpravodajů vidělo v chování rokenrolových mladíků 

nekalé politické zájmy a tento fenomén politizovalo. V roce 1956 během období debaty  

o zavedení branné povinnosti došlo k zákazu komunistické strany KPD 

západoněmeckým ústavním soudem. V této souvislosti někteří mediální komentátoři 
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a političtí analytici uvažovali, zda se za výtržným chováním pásků neskrývají protivníci 

branné povinnosti nebo členové komunistických skupin, chystající spiknutí. Domněnky 

o existenci tajných politických organizátorů nepokojů však nebyly nikdy prokázány.
241

  

Kancléř Konrad Adenauer rovněž politizoval a delegitimizoval chování 

„Halbstarke“. Protivníky služby v západoněmecké armádě spojoval se zženštilými 

kulturními projevy rokenrolu, proti nimž se v roce 1956 také vyhranily další politické 

strany. Politická strana SPD mimo jiné varovala před návratem k chuligánství 30. let 

20. století, které údajně vedlo k zániku výmarské republiky. Adenauerův postoj 

a varování SPD podpořilo potřebu hledání politických motivací skrytých za chováním 

rokenrolové subkultury.
242

 

Také společenská debata o ideálním západoněmeckém občanovi tvořila součást 

konzervativního názoru na pásky. Ideální občan SRN měl v uniformě bránit svoji rodinu 

i západní kulturu proti nacionálně socialistické minulosti, nepřátelům studené války 

a proti údajné sebedestruktivní, přehnané svobodě, asociované s americkou populární 

kulturou.
243

  

Nakonec zasazovali zástupci konzervativního směru příčiny rebelujícího chování 

„Halbstarke“ do kontextu proměňujících se společenských a sociálních podmínek 

v SRN během 50. let. V jejich argumentaci o možných vlivech na chování rokenrolové 

mládeže se objevovaly převážně tři faktory. Jednalo se o ztrátu funkce rodiny a státních 

výchovných zařízení, o razantní ekonomický vývoj, který umožnil společenský 

blahobyt a konzumní způsob života a nakonec o vytvoření komerční masové 

a volnočasové kultury. Za touto kritikou se skrývala hluboká nedůvěra zástupců 

konzervativního směru vůči politickému, hospodářskému a kulturnímu vývoji 

západoněmecké společnosti, která se podle nich až příliš inspirovala populární kulturou 

USA.
244 

Konzervativci důrazně požadovali znovuuvědomění si údajně ztracených 

německých hodnot a norem a přísnou výchovu mládeže.
245
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5.2 Liberální pohled  

Ve druhé polovině 50. let se pod vlivem sociálních a hospodářských změn 

změnil diskurs o americké populární kultuře a chování rokenrolové mládeže. Vzhledem 

k rychlému hospodářskému růstu a zvýšení konzumního chování došlo k novému 

chápání západoněmeckých občanů jako konzumentů. Rebelie mladistvých se ukázaly 

jako normální životní etapa, kterou bylo možné interpretovat jako individuální projev 

vůle a ne jako politickou výzvu.
246

 Někteří sociální vědci a politici dospěli k závěru, že 

porušování slušného chování mládeží neohrožuje morální a politické základy 

západoněmeckého státu. Impulsy, kterými mládež podněcovala společenskou změnu 

k masovému blahobytu, tak měly být přijaty a integrovány, a to např. skrze konzumní 

výchovu a akceptaci americké populární hudby.
247

 Nový směr a trendy všední kultury 

začaly být také mnoha experty a politiky přijatelné právě na konci 50. let, tedy v období, 

kdy ministr hospodářství Ludwig Erhard povznesl demokracii SRN pod heslem 

„Blahobyt pro všechny“.
248

  

Představitelé liberálního pohledu na fenomén rokenrolové subkultury nepopírali 

existenci nevhodného chování pásků, ale zdůraznili velký vliv přehnaných veřejných 

reakcí na tento jev, který mohl mít na mládež právě provokující dopad. Problém pásků 

údajně vyžadoval individuální řešení v soukromí, v rámci výchovy v rodině či v církvi. 

Rychlý zásah státní moci vůči výtržníkům tedy nebyl žádoucí.
249

 Dále zástupci 

liberálního pojetí odsuzovali označení rokenrolové mládeže jako „Halbstarke“, které 

údajně stigmatizovalo příznivce rokenrolové subkultury jako kriminálníky páchající 

závažné činy. Na nutnost oddělování kriminálníků od pásků upozorňoval právě 

západoněmecký psycholog Curt Bondy. Ve své studii rovněž odmítl názor, že by se 

nepokoje konaly pod rouškou propagandistických úmyslů politických či jiných 

zájmových skupin.
250

  

Již v září 1956 prohlásil zástupce primátora západního Berlína a člen senátu 

Franz Amrehn (CDU), že mezinárodní fenomén „Halbstarke“ nebyl politicky 
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orientovaný, přičemž viděl příčiny nepokojů v nedostatku bydlení, v nouzových 

podmínkách za války a v poválečném období, kdy se údajně uvolnila morálka.
251

 Také 

západoněmecký sociolog Heinz Kluth poukázal na charakter chování rokenrolových 

rebelů, které v jádru nebylo kriminální ani asociální. Podle právního vědce Kurta 

Seelmanna spočíval problém nepokojů spíše v porušování dobrých mravů než zákonů 

západoněmecké republiky. Mimo jiné spolkový ministr vnitra Gerhard Schröder (CDU) 

považoval bezohledný zásah policie proti výtržníkům za neúčinný a odvádějící od 

podstaty problému.
252

  

Důležité je podotknout, že zástupcům liberálního směru nevadila orientace 

subkultury „Halbstarke“ na  produkty americké masové kultury. V této skutečnosti spíše 

viděli zdravý vývoj západoněmecké mládeže.
253

 K přesunu problematiky nepokojů do 

soukromé sféry přispěli například ministr hospodářství Ludwig Erhard a konzervativní 

sociolog Helmut Schelsky, kteří uvítali nástup konzumní společnosti.
254

 Erhard 

zdůraznil pozitivní efekt konzumní kultury na obměkčení západoněmecké třídní 

společnosti a Schelsky se kladně vyjádřil k údajné nivelizaci třídních rozdílů v chování 

mládeže v rámci konzumního smýšlení.
255

 Při přehodnocování rebelií mládeže jako 

soukromé záležitosti a nepolitického vyjádření stylu vnímal Schelsky chování mladých 

rebelů jako projev elánu a chuti do života. Psycholog rovněž chápal rokenrolovou 

subkulturu jako předchůdce mládeže, která se přestala přizpůsobovat moderní 

společnosti.
256

  

Podle socioložky Mariny Fischer-Kowalski byl příčinou chování pásků 

nedostatek kontroly a pozornosti, který u západoněmeckých dětí a mladistvých způsobil 

v poválečném období sociální dezorientaci. Těžkosti každodenního přežívání, uvolnění 

rodinných vazeb a nucená samostatnost dětí patřily k příčinám nedostatku tradiční 

výchovy a kontroly v době zmatenosti z druhé světové války.
257

 Za provokacemi 

a násilnostmi rokenrolových mladíků stála převážně touha po zájmu a pozornosti. Místo 
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politické motivace spatřovali „Halbstarke“ ve svém provokujícím chování rovněž 

dobrodružství a zábavu.
258

 

Zejména zásluhou představitelů liberálního náhledu, kteří novou konzumní 

společnost přijímali, byl pohled na chování rokenrolové mládeže redefinován jako 

nepolitický. Konzumní chování se postupně stalo součástí nepolitického soukromého 

života občanů, čímž byl fenomén „Halbstarke“ normalizován. Přesvědčení, že 

„Halbstarke“ svými rebeliemi neskrývali žádnou politickou motivaci a byli vyloženě 

„rebely bez příčiny“, se ve společnosti postupně rozšířilo, což přispělo v rámci 

depolitizace kulturní sféry mladistvých k odklonu politiky od chování mládeže.
259
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6. Konec subkultury „Halbstarke“ a nástup kultury 
teenagerů 

V roce 1958 nastal společně s utlumením potřeby výtržného chování subkultury 

pásků konec společenského diskursu o fenoménu rokenrolové mládeže v SRN.
260

 Ostré 

debaty o tomto fenoménu byly v rámci sociální integrace rokenrolových rebelů 

nahrazeny názorem, že ne každý mladistvý, který se odlišoval od konvečních představ 

dospělých a vzbuzoval pozornost, měl kriminální minulost.
261

 Jedním z možných 

důvodů této změny byla pouze symbolicky demonstrativní povaha neorganizovaného 

protestu mládeže, který nesouvisel s politickými a sociálními hnutími ve společnosti.
262

 

Demonstrativní akce pásků a rebelské impulsy z USA utichly v polovině roku 

1958. V rámci těchto změn časopis Bravo oslavoval nový vzhled Elvise Presleyho, 

který vstoupil v roce 1958 do americké armády, kvůli níž obětoval svůj slavný účes, 

tzv. patku. Tento silně věřící křesťan již nepředstavoval pro starší generaci díky svým 

napraveným mravům kulturní problém.
263

 Rokenrol dostal novou, mírnou podobu, 

přičemž se současně s touto transformací zmírnila rasová a genderová rétorika namířená 

proti tomuto hudebnímu stylu.
264

  

Střídmý a poněmčený rokenrol přitahoval na konci 50. let široký okruh 

mladistvých ze středních sociálních tříd, již byli označováni jako tzv. teenageři.
265

 Tato 

mládež z vyšších sociálních vrstev, která se vzhledem k tradičním kulturním 

předpokladům stavěla zdrženlivě k „vulgární“, „machistické“ rokenrolové kultuře, 

charakteristické zejména pro proletářské skupiny mladých, mohla čerpat z kultury 

teenagerů.  

Z pohledu dominujících kulturních nabídek pro mládež by se u nástupu 

teenagerů dalo mluvit o zkrocení rokenrolové subkultury. Přechod k nové kultuře 
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mládeže však ve skutečnosti představoval změnu hlavních kulturních projevů mezi 

mladistvými.
266

 Rebelující rokenrolová kultura ustoupila a umírněný hudební styl pro 

mladé se stal součástí nových trendů teenagerů. Umírněná forma konzumního 

volnočasového chování byla velkou částí starší generace s úlevou přijata. 

V západoněmecké společnosti platila také větší akceptace teenagerů oproti rokenrolové 

subkultuře.
267

 Nástup kultury teenagerů tak můžeme chápat jako vítězství tradičních 

hodnot a postojů. Z hlediska konzumního chování však reakce starší generace 

vykazovaly vůči teenagerům pohrdavý postoj, podobně jako vůči „Halbstarke“.  

 „Halbstarke“ posunuli kulturní společenské normy, kvůli čemuž však museli 

od počátku čelit odmítání jejich způsobu chování ze strany starší generace.
268

 

Z posunutí hranic možností subkulturou pásků mohli teenageři profitovat
269

. Díky 

liberalizačnímu procesu na konci 50. let a depolitizování kultury mladistvých se mládež 

začala ve společnosti cítit více jako samostatná skupina, která má právo na vlastní 

zájmy a životní styl.
270

 Heslo mladé generace teenagerů znělo: „Das Jungsein macht 

Spaß“ (v překladu „mládí je zábava“).
271

 Toto období, které pro „Halbstarke“ 

znamenalo čas mezi ukončením školy a založením rodiny, vyhrazený pro užívání si 

a rebelie, představovalo pro teenagery z vyšších sociálních vrstev fázi s vlastní 

hodnotou a s nezávislými možnostmi radovánek. Učení, práce a ohlížení se po životním 

partnerovi již nebyly natolik prioritní, jelikož mladý člověk dostal na konci 50. let právo 

užívat si tento čas podle moderních hodnot vlastní generace.
272

  

V míře konzumního chování se teenageři od rokenrolových pásků i přes jiné 

společné symboly statusu subkultury neodlišovali. Tím „Halbstarke“ představovali 

předchůdce konzumně orientované mládeže a hédonistického způsobu trávení volného 

času.
273

 Teenageři převzali ze stylu „Halbstarke“ určité prvky, jako hudbu a módu. 

Ačkoliv také dávali důraz na konzumní způsob trávení volného času, prezentovali se 

slušně a vychovaně.
274

 Kulturní a volnočasový průmysl se zaměřil zejména na mládež, 

která se se subkulturou „Halbstarke“ neidentifikovala. Převážně dívky, které se mezi 
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rebelujícími pásky neprojevovaly nebo se k nim nehlásily, hrály mezi teenagery na 

konci desetiletí výraznější roli.
275

 Mladé ženy vyjadřovaly skrze módu větší nezávislost 

vůči vkusu svých rodičů, kdy se např. živé, křiklavé barvy a přiléhavost oblečení staly 

díky kulturnímu průmyslu součástí nového „legitimního“ stylu. Módní typy 

zprostředkoval právě časopis Bravo, který představoval hlavní médium kultury 

teenagerů a jehož okruh čtenářů čítal přes 1,5 milionů mladistvých ve věku do 20 let. 

Vedle módních reklamních nabídek a poradenství pro mladé se Bravo zabývalo příběhy 

celebrit a informovalo o amerických ideálech showbyznysu.
276

 

Podařenou přeměnu rebelského stylu do „uhlazené“ módní varianty 

reprezentoval v SRN mladý pěvecký pár Peter Kraus a Conny Froboess.
277

 Tyto 

západoněmecké rokenrolové hvězdy, veřejností vnímané jako „hodní teenageři“, 

proslavily filmy pro mladé. Módní průmysl využil popularity těchto zpěváků a nabízel 

módu pro teenagery, která kladla důraz na genderové rozdíly v rámci různých střihů pro 

muže a ženy. Tradiční genderové role tak byly při propagaci Conny Froboess a Petera 

Krause opět zvýrazněny. Zpěvačka Conny byla například chráněna svým otcem, který 

byl zároveň i jejím manažerem, před nařčeními z nadměrného sexappealu. Její otec 

kritizoval Petera Krause, že působí na veřejnosti příliš „sexy“. Takové provokující 

manýry odmítal a přisuzoval je rokenrolové subkultuře pásků.
278

  

Nová mírná verze rokenrolového tance, která převládla mezi mládeží ze střední 

třídy, také akcentovala genderové rozdíly. Divoká forma rokenrolu, při kterém muž 

i žena vrhají své partnery do vzduchu, byla nahrazena tanečním stylem s nevýraznými 

pohyby tanečníků. Umírněnější verze rokenrolu, slučitelná s měšťanským genderovým 

systémem, představovala ideální dívku jako následovnici muže, jenž má svoji partnerku 

pod kontrolou. V roce 1960 vydal časopis Bravo pokyny pro tancování rokenrolu jako 

části taneční série v tančírnách, kdy mladík v černém obleku vedl dívku v sukni 

s nabíranou spodničkou a vyhýbal se výrazným krokům.
279

  

Snahy západoněmecké společnosti zjemnit rokenrol se setkaly s omezeným 

úspěchem. Již zmíněný hvězdný pár teenagerů Froboess a Kraus zavedl některá 
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americká slova jako „baby“, „sexy“ a „love“ do německé slovní zásoby. Mnoho 

mladistvých také vnímalo německé rokenrolové písně jako slabé imitace a preferovalo 

americké originály. Některé dívky si místo dámské verze volily mužský střih oblečení, 

kupříkladu svetr Petera Krause nebo bundu Jamese Deana.
280

 Na konci 50. let však hráli 

„Halbstarke“ se svým rebelským stylem na veřejnosti a v médiích čím dál menší roli. 

Jelikož se nový styl mládeže a soft rokenrol dostal do popředí zájmu, fenomén 

rokenrolové subkultury zmizel prakticky z dohledu.
281

 Konzumací nových kulturních 

nabídek mládež polevila ve svém rebelském charakteru. Mnozí páskové si v rámci 

kulturního vývoje zvolili mírnou vlnu rokenrolu, resp. se projevovali jako teenageři.
282

  

Důvody pro vymizení fenoménu „Halbstarke“ z veřejné diskuze nelze hledat jen 

v komercializaci některých elementů rokenrolové subkultury. Páskové na konci 

desetiletí ztratili vzhledem k zvyšující se motorizaci ulici jako prostor pro setkávání 

místních skupin. Jelikož se zvýšila regionální mobilita mladistvých, ztratili teritoriálně 

závislé sociální formy na váze a ulice se stala místem setkání pouze v případě absence 

jiných prostorů. Rebelující mládež se tak potkávala v prvních klubech,
283

 na těchto 

místech však aktivní a výbušné pásky postupně vystřídali o dva až o tři roky mladší 

teenageři. Zakrátko se vlivem teenagerovské kultury změnil i charakter klubů, ve 

kterých již mladiství nezpůsobovali veřejné pohoršení jako v čase rokenrolové 

subkultury.
284

 

Vedle vnějších vlivů, které přispěly k utichnutí fenoménu „Halbstarke“, je nutné 

uvést ještě inherentní znak každého symbolického protestu, a to opotřebování 

a opadnutí rebelského impulsu.
285

 Podle některých psychologických studií a novinových 

článků patřil heterosexuální vztah k jednomu z důvodů pro opuštění mládežnické party. 

Často platilo, že jakmile si mladík našel stálou přítelkyni, s výtržnictvím přestal.
286

 

Pozorovatelé dalších životních etap příznivců rokenrolové subkultury zaznamenali 
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hladký přechod „Halbstarke“ do maloměšťáckého rodinného způsobu života, který 

nevykazoval žádné stopy po rebeliích.
287

  

Jak se vyjádřil jeden mladík z Hamburgu ve studii BRAVO Amerika od 

kulturologa Klause Maaseho, zlom u bývalých kamarádů z party začal již 

s odstěhováním se od rodičů, které bylo často spojováno se založením rodiny. Odklon 

od rokenrolového stylu se dal také charakterizovat volbou jiného hudebního žánru, jako 

např. moderních německých šlágrů.
288

 Integrace „Halbstarke“ do společnosti nebyla 

vnímána jako problematická. Například v roce 1964 nebyly v dotazníkovém průzkumu 

ročníků narozených v roce 1941, tedy lidí, kteří byli v období 1956–1959 starší 15–17 

let, zjištěny žádné odchylky od norem a zásad rodičovské generace v postojích k rodině, 

povolání, společnosti a politice.
289

 Bývalého berlínského páska Wernera Krabbeho při 

pozorování dalšího vývoje „Halbstarke“ zneklidnilo, že „(…) z Halbstarke se stali (…) 

hrozní maloměšťáci, opravdu znepokojující otřesní šosáci. Většina mladíků se oženila, 

pořídila si děti a má nyní silně konzervativní myšlenkový základ, který mě stále 

znepokojuje (…).“
290

 

 Rokenrolová subkultura zmizela na konci 50. let nejen z veřejné diskuze, ale 

kvůli rostoucímu věku svých příznivců i z blízkého obzoru. Rebelující „Halbstarke“ se 

nakonec nenápadně a bezproblémově integrovali do konzervativní západoněmecké 

společnosti, která na konci desetiletí postupně přijala názor, že sociální protest 

rokenrolových mladíků postrádal politickou důležitost.
291
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Závěr 

Kvůli rekonstrukci válkou zničené země a začínající studené válce převládaly 

v západoněmecké společnosti pocity nejistoty. Právě potřeba po stabilitě a bezpečí se 

projevila v restaurační mentalitě společnosti, opírající se o tradiční morální hodnoty 

z meziválečného období. Díky rostoucímu hospodářskému blahobytu, vlně inovací 

a modernizaci nastal v druhé polovině 50. let rozmach konzumního chování obyvatel. 

Mládež se tak mohla orientovat na volnočasové aktivity spojené s populární kulturou 

importovanou z USA. Právě rokenrolová subkultura mládeže čerpala z nabídek 

americké populární kultury, a to zejména z image amerických herců Marlona Branda, 

Jamese Deana a rokenrolového zpěváka Elvise Presleyho. K dominantním znakům 

jejího stylu patřily jeansy, které navzdory daným konvencím nosily i dívky, tričko 

a černá kožená bunda, spolu s účesem pro mladíky, tzv. „Elvisovou patkou“. Jednalo se 

o první osobitý styl mládeže v poválečném Západním Německu, který se však vymykal 

převládajícím morálním standardům západoněmecké společnosti, jež zavrhovala 

populární hudbu rokenrol jako „primitivní“ a vulgární hudbu i tanec. Provokativní 

ležérnost a autonomie rokenrolové mládeže vedla u starší generace k pohrdavému 

postoji, jenž je patrný již ze samotného označení subkultury jako tzv. „Halbstarke“, 

odkazující na negativně vnímanou velkoměstskou dělnickou mládež z přelomu 

19. a 20. století. V dobovém a dnešním kontextu jej lze chápat jako termín pro 

„výrostky“ či „pásky.“ Rokenrolovou subkulturu mládeže tvořili z velké většiny 

mladíci, pocházející hlavně z dělnického prostředí, kteří si oproti ostatní mládeži mohli 

díky vlastním výdělkům užívat konzumního chování mnohem více. Pro pásky bylo 

charakteristické trávení volného času na veřejných prostranstvích v malých skupinách, 

kde často obtěžovali kolemjdoucí nebo dělali hluk při rychlé jízdě na motorkách.  

Rokenrolová subkultura se stala v letech 1956–1958 v Západním Německu kvůli 

nepokojům a výtržnictví diskutovaným fenoménem. Nepokoje mládeže související 

s nadšením pro rokenrol se rozšířily z USA do evropských velkoměst a byly spojeny 

s rokenrolovými koncerty, motorkářským kultem či promítáním filmů v kinech. 

Výtržnických akcí se účastnilo několik stovek mladistvých, kteří v neorganizovaném 

davu porušovali řád a dané společenské normy. Ať už hromadné tancování rokenrolu 

v ulicích po promítání filmů, pochodování po vozovce a blokování dopravy, nebo ničení 
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interiéru koncertní haly při vystoupení známých zpěváků z USA vyvolalo velkou 

publicitu západoněmeckých médií.  

Rušení veřejného pořádku ze strany pásků obecně nesledovalo žádný určitý cíl 

a mělo politicky a ideologicky nejasný charakter. Jedním z cílů bakalářské práce bylo 

zodpovědět, v čem spočívalo protestní chování rokenrolové mládeže. Protestní 

charakter subkultury tkvěl právě nejen v účasti na hromadných nepokojích, ale také 

v jejím stylu oblékání či úpravě vzhledu. Lze jej tedy vnímat jako vzpouru vůči 

autoritářské, tradičně smýšlející společnosti, či jako touhu po svobodě, „nespoutanosti“ 

a uznání vlastních potřeb. 

Dalším cílem práce bylo analyzovat, jak projevy chování pásků rezonovaly 

v široké společnosti Západního Německa, popř. jaký na ni měly vliv. Společenské 

reakce byly v bakalářské práci rozděleny na dva protipóly, konzervativní a liberální 

proud. Zástupci konzervativního křídla varovali před fanatismem „kriminálních“ 

mladých fanoušků rokenrolu, jejichž chování označovali za úpadek morálních hodnot. 

Ze strachu z politických a společenských změn v SRN politizovali fenomén 

„Halbstarke“ a požadovali proti němu zakročení státní mocí. Na druhé straně spatřoval 

liberální přístup příčiny rebelií v nouzových podmínkách v poválečném období. Rovněž 

touha po uznání nebo také po dobrodružství a zábavě patřila k okolnostem, které měly 

na protestní chování rokenrolové subkultury vliv.  

Díky liberalizačním procesům byly na konci 50. let postupně integrovány ve 

společnosti impulsy, kterými mládež v rámci orientace na produkty americké populární 

kultury podnítila společenskou změnu k orientaci na masovou populární kulturu 

a konzum. V souvislosti s přehodnocením a normalizací fenoménu rokenrolové 

subkultury došlo více méně k depolitizaci kulturní sféry mladistvých, přičemž se mládež 

mohla cítit jako samostatná skupina, jež má právo na vlastní životní styl. Rokenrolovou 

subkulturu „Halbstarke“ je možné chápat jako předchůdkyni mládeže, která se svým 

chováním a stylem přestala přizpůsobovat společnosti. Na konci desetiletí dostal 

rokenrol nový, mírný charakter a stal se tak součástí trendů nové kultury mládeže, 

tzv. teenagerů. Ačkoliv byli teenageři ovlivněni konzumním způsobem života 

a americkou populární kulturou, velká část veřejnosti již plně akceptovala jejich vlastní 

mládežnický styl. Můžeme tedy konstatovat, že v průběhu druhé poloviny 50. let došlo 

v západoněmecké společnosti k posunu vnímání osobitého stylu mládeže a její kultury. 
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Jelikož se teenageři od „Halbstarke“ v míře konzumního chování nelišili a ze stylu 

rokenrolové mládeže převzali módní a hudební prvky, představovala rokenrolová 

subkultura předchůdce konzumně orientované mládeže a hédonistického způsobu 

trávení volného času. Tím lze tedy potvrdit stanovenou hypotézu bakalářské práce, že se 

fenomén rokenrolové subkultury stal jedním z hybatelů procesů modernizace 

v západoněmecké společnosti a přispěl k přechodu z tradičních kulturních a morálních 

hodnot k moderním hodnotám masové konzumní kultury. Rokenrolová subkultura 

mládeže se ukázala jako předzvěst pozdějších německých mládežnických kultur 

a subkultur ztotožněných s konzumem a individualizovaným životním stylem, jenž je 

charakteristický pro současnost. Páskové sehráli v prostředí konzervativního klimatu 

Západního Německa důležitou roli jako kulturní avantgarda
292

, která bez politicky 

motivovaného chování přinesla nové sociální hodnoty 

Summary 

The aim of this thesis is to answer the question of what the protest behaviour of 

the rock 'n' roll youth consisted and how it influenced broader society. The discussion 

concentrates first on the existence of FRG and then mentions the conditions for the 

youth in this period. Furthermore it focuses on the features of the rock 'n' roll youth 

subculture and examines the riots and rebellious behaviour of the youth. The reactions 

of society are divided into conservative and liberal approaches. In conclusion the thesis 

deals with causes of the disappearance of rock 'n' roll youth from discussions at the end 

of 1950s because of an emergence of a new culture of teenagers. 

In the context of dealing with the consequences of the war and the beginning of 

the Cold War feelings of insecurity prevailed in West German society. The need for 

safety and stability found expression in the restoration mentality of society, based on the 

traditional moral values from the interwar period. Due to growing economic welfare, a 

wave of modernisation and innovation a boom in consumerism began in the second half 

of the 1950s. The young generation could focus on leisure-time, consumer-related 

activities and popular culture imported from the USA. The main consumers of this 

popular culture from USA became the rock 'n' roll youth subculture. Their image was 

inspired by American actors Marlon Brando, James Dean and by rock 'n' roll singer 
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Elvis Presley. The dominant features of the men’s style included jeans, a t-shirt and a 

black leather jacket, as well as the “ducktail” hairstyle. Despite conventions, girls also 

wore jeans. The style represented the first individual youth style after the Second World 

War. It contradicted however the ideals of most of West German society, who rejected 

rock 'n' roll as "primitive" and vulgar. The disgusted attitude of the older generation to 

this thought-provoking casualness and autonomy, characteristic of the youth, was 

evident in the naming of their subculture "Halbstarke", which referred to the negatively 

perceived young city workers from the turn of the 20th century. In contemporary usage 

the word refers to "yobs" or "loafers". The rock ‘n’ roll subculture was represented 

mainly by young male workers or apprentices from the working class. Through their 

own earnings, they were able to enjoy consumerism much more than other teenagers. 

They spent their leisure time mostly in cliques, hanging out on the streets, harassing 

passers-by or making noise when riding motorcycles. 

A wave of riots and disorder between the years 1956 to 1958 meant that the rock 

'n' roll subculture phenomenon was much discussed in the West German Republic. At 

this time juvenile delinquency, associated with enthusiasm for rock 'n' roll spread from 

the USA to the major European cities. Riots related to rock 'n' roll concerts, motorcycle 

cults, and cultural events caused a sensation, such as youth films with rebellious 

American heroes. The disorderly conduct of youth generally did not serve any particular 

purpose. Nevertheless, hundreds of teenagers who participated in riots gained quite a lot 

of exposure in the media.  

The rebellious behaviour was politically and ideologically unclear. One of the 

aims of the thesis war to answer, what the protest behaviour of the rock 'n' roll youth 

consisted. The protest character of the subculture lied not only in the participation in the 

mass riots but also in the fashion style or in the appearance. It can be perceived as a 

youth rebellion against an authoritarian, traditionally-minded society and as a desire for 

unrestrained freedom and recognition of their particular needs, especially as consumers. 

 The second aim of the thesis war to analyze, how the behaviour of the rock 'n' 

roll youths resound in the broader society, or how it influenced it. In this thesis, the 

social reactions to the phenomenon of rock 'n' roll youth subculture were divided into 

conservative and liberal approaches. The representatives of the conservatives warned 

against the fanaticism of the young rock 'n' roll fans. They described their behaviour as 
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a sign of moral decline. Influenced by fear of political and social change in Germany, 

they politicised the phenomenon of the "Halbstarke" and demanded a strong 

interference by the state power.  On the other hand, the representatives of the liberal 

view of the rock 'n' roll subculture saw the juvenile delinquency as a consequence of 

inadequate conditions in the post-war period. In addition a need for desire for 

recognition or for adventure and entertainment can be considered as elements that had 

an impact on the rebellious behaviour of the members of the rock 'n' roll subculture.  

In the context of the liberalisation process, the impulses of the youth rebels that 

initiated social change towards mass welfare were, step by step, integrated into the 

larger society in the late 1950s. Together with the revaluation and normalization of the 

"Halbstarke" phenomenon, there was a depoliticisation of the juvenile culture and a 

turning away of the state from policing youth behaviour. The youths started to feel like 

an independent group with a right to their own lifestyle. West German rock 'n' roll 

subculture could be therefore seen as a predecessor of a youth that ceased to adapt their 

behaviour and style according the main social and cultural standards. In the late 1950s, 

rock 'n' roll got a new, milder character and became part of the trend of a new youth 

culture called "teenagers". Although "teenagers" were influenced by the consumer 

lifestyle and American popular culture like the rock 'n' roll subculture, the majority of 

society already fully accepted this particular youth style. Thus, we can say that in the 

second half of the 1950s Western European society´s perception of the distinctive style 

of youth and its culture had changed. 

 "Teenagers" did not differ in the level of consumer behaviour from the rock 'n' 

roll subculture and also adopted their fashion and music style. Thus the rock 'n' roll 

subculture could be considered as a forerunner of the consumer-oriented youth and the 

hedonistic way of spending leisure time. This confirms the hypothesis that the 

phenomenon of rock 'n' roll youths became one of the driving forces for modernisation 

processes in West German society and contributed to the transition from traditional 

cultural and moral values to the modern values of mass consumerism in West Germany. 

The rock 'n' roll subculture proved to be a precursor to later German youth movements 

and subcultures with individualized lifestyles. As a cultural avant-garde
293 

it played an 
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important role by bringing new social values to the West German society and by 

influencing change in the conservative climate of the West Germany.  
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