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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um sögu rokktónlistar í Kína og skoðað hvaða áhrif þessi 

framandi tónlistarstefna hafði á ungmenni þjóðarinnar. Þegar talað er um rokk í Kína þá 

er eitt nafn sem yfirleitt kemur upp á yfirborðið: Cui Jian 崔健. Fjallað verður sérstaklega 

um hlutverk hans í innleiðingu rokksins og þýðingu hans fyrir kínverskt samfélag. Einnig 

verður gert  grein fyrir þeim sögulegu þáttum sem komu til með að móta einstaklinginn á 

valdaárum Mao Zedong 毛泽东. Kínversk ungmenni upplifðu skelfilega hluti á þessum 

tímum vegna fjöldaherferða sem Mao og Kommúnistaflokkurinn stóðu fyrir. Við þá 

atburði skapaðist kynslóð sem var önug út í stjórnvöld og leitaði leiða til þess að fá útrás 

fyrir tilfinningum sínum. Þar kemur rokkið í myndina, það  hafði gríðarlega mikla 

þýðingu fyrir kínversk ungmenni í kjölfar menningarbyltingarinnar og hjálpaði þeim að 

fá útrás fyrir tilfinningum sínum. Að vísu hefur mikill skuggi ætíð fylgt rokktónlist, og 

það óháð staðsetningu. Í þessum skugga leynast miklir fordómar. Leitast verður við að 

horfa framhjá þessum skugga og sýna fram á sögulega merkingu rokktónlistar í Kína. 

Óneitanlega er hægt að segja að rokk hefur breytt lífi gríðarlega margra, sama hvort horft 

sé til vestursins eða Kína.  
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1. Inngangur  

Kína 中国 á sér svo sannarlega gífurlega ríka tónlistarsögu, en þegar fólk hugsar um 

ósvikna kínverska tónlist er ólíklegt að það sé rokk og ról, betur þekkt sem 摇滚音乐

(yaogun yinyue) í Kína. Rokk og ról er viðfangsefni ritgerðar minnar sem er aðeins 

sandkorn úr þessari miklu tónlistarsögu. Allt frá tímum Konfúsíusar 孔子 hefur verið sett 

stórt spurningarmerki við hlutverk tónlistar. Konfúsíus setti tónlist ávallt í samhengi við 

siðferðilegan þroska. Konfúsíus taldi tónlist frá Zheng 郑 ríki ætti að gera útlæga vegna 

þess að hún þótti of klúr. Ragnar Baldursson skrifar í neðanmálsgrein „Svo virðist sem 

tónlist frá Zheng-ríki hafi notið mikilla vinsælda og verið popptónlist þessa tíma. 

Konfúsíusi var meinilla við hana og taldi hana siðspillandi“. Þetta er áhugaverður punktur 

sem sýnir að hugmyndir um vanþóknun á tilteknum tónlistarformum með hliðsjón af 

skaðsemi þeirra fyrir fólk var til staðar snemma í kínverskri menningu (Ragnar 

Baldursson, Speki Konfúsíusar). Þegar rokk kom fyrst fram á sjónarsviðið voru viðhorf 

gagnrýnenda á svipuðum nótum. Ástæða fjaðrafoksins í kringum rokk er þó ekki einungis 

vegna þess hversu mikil bylting í tónlist rokk í rauninni var, ungt fólk söng hástöfum og 

dansaði trylltan dans við tónlist sem aldrei hafði heyrst áður. Rokki og róli hefur alla tíð 

fylgt ákveðin gagnrýni, og var þar engin undantekning í Kína. Það er gjarnan tengt við 

alls kyns hegðun sem þótt hefur óæskileg líkt og neyslu eiturlyfja, áfengis og hömlulaust 

kynlíf.  

Það eina sem hljómaði í kjölfar stofnun Alþýðulýðveldisins var ein rödd, það var 

rödd Kommúnistaflokksins, hana mátti heyra á öllum sviðum menningar. Á þessum 

tímum var tónlist í Kína ekki upp á marga fiska því stjórnvöld leyfðu einungis 

byltingarlög, lög sem báru með sér skýran áróður Kommúnistaflokksins (Zhou, 2007, 

106). Í kjölfar þriggja áratuga einangrun frá erlendum áhrifum kom fram á sjónarsviðið 
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ný tegund af tónlist með hinn einna sanna Cui Jian 崔健 í fararbroddi, sem átti eftir að 

bylta ungmennum þjóðarinnar, það var hið eina sanna rokk og ról. Til þess að gera grein 

fyrir því hvernig yaogun varð í raun og veru yaogun er mikilvægt að taka tillit til atburða 

í kínverskri sögu sem urðu til þess að kínversk tónlistarmenning mótaðist á ákveðin hátt 

og hvernig rokk mótaðist þar í kring (Campbell, 2011, „Another Scene: september 2000“).  

Í fyrsta kafla verður fjallað um sögulega atburði frá árinu 1942-1989, sem komu 

til með að hafa gífurleg áhrif á uppeldisár kínverskra ungmenna. Annar kafli er tileinkaður 

tónlistarstefnu sem var í blómatíð á sama tíma og hið kínverska rokk og ról. Í þriðja kafla 

er farið yfir þær hindranir sem stóðu í vegi fyrir upprennandi tónlistarmönnum í Kína. Í 

næstu tveimur köflum verður skoðað gaumgæfilega hvernig rokkstjarnan Cui Jian komst 

til vinsælda á tímum sem reyndust kínverskum ungmennum gríðarlega erfiðir og skoðað 

hvað það var í tónlist hans sem höfðaði svo vel til ungmenna. Í fimmta kaflanum er leitast 

við að finna byrjunarpunkt rokksins, ásamt því verður skrifað um sögu þess fram að 

mótmælunum á Torgi hins himneska friðar, ásamt stuttri greinargerð um stöðu rokks í 

kjölfar mótmælanna. Að lokum verður stuttur niðurstöðukafli, í honum verður leitast við 

að gera grein fyrir hlutverki Cui Jian í innleiðingu rokks í Kína ásamt áhrifum og þýðingu 

hans fyrir kínverskt samfélag. Áætlunin er að finna merkingu rokktónlistar gagnvart 

almenningi (ungu kynslóðinni) og stjórnvöldum.  

2. Sögulegt samhengi 

Til þess að gera grein fyrir því hvernig rokk óx og dafnaði í Kína tel ég gagnlegt að varpa 

ljósi á þá sögulegu þætti sem höfðu áhrif á upprennandi rokkara í Kína. Lýðveldisárunum 

lauk með margra ára tímabili óreiðu og upplausnar þar sem kínverski 

kommúnistaflokkurinn 中国共产党  stóð í stríði við Þjóðernisflokkinn 国民党 (GMT). 

Eftir erfitt stríð við Japan var Þjóðernisflokkurinn illa haldinn, þetta nýttu kommúnistarnir 
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sér til hins ýtrasta og sigruðu þjóðernisflokkinn. Í kjölfar ósigursins flúðu fylgismenn 

þjóðernissinna til Tævan 台 湾  á meðan Mao Zedong 毛 泽 东 ásamt 

Kommúnistaflokknum stofnaði Alþýðulýðveldið 中华人民共和国 þann 1. október 1949 

á Torgi Hins Himneska friðar 天安门  广场 . Áætlun kommúnistaflokksins var ekki 

einungis sú að koma á stöðugleika í Kína. Hugmyndin var sú að umbreyta kínverskum 

efnahag, samfélagi, fjölskyldum og menningu. Flokkurinn notaðist einna helst við 

svokallaðar „fjöldaherferðir“ þar sem mannfjöldinn var nýttur til þess að ná tilteknu 

markmiði. Þessar hreyfingar gátu verið eins einfaldar og að sameina almúginn til þess að 

útrýma kakkalökkum. Þá áttu sér stað alls kyns tilkynningar, fundir, og aðrir 

áróðurstengdir viðburðir. Kvótar voru settir fyrir almenning þar sem drepa þurfti ákveðið 

marga kakkalakka á tilteknum tíma og fengu þeir sem afköstuðu mest hrós á opinberum 

fundum. Samkvæmt Tanner voru þessar herferðir notaðar ítrekað og með misgóðum 

árangri. Æskilegt var að hafa stefnur herferðanna eins beinskeyttar og einfaldar og 

mögulegt var til þess að koma í veg fyrir að almenningur myndi aðlaga sín eigin sjónarmið 

við stefnumál stjórnvalda, slíkir atburðir gátu leitt til algers stjórnleysis (2010, 195-196). 

Kommúnistaflokkurinn hrinti mörgum slíkum herferðum í framkvæmd á árunum sem 

fylgdu, en, þ.á m. voru – jarðræktarlandsumbætur 耕者有其田 (1950-52), andófin 3 og 5 

三反五反 (1951-52), stóra stökkið fram ávið 大跃进 (1958-60) og menningarbyltingin

文化大革命 (1966-69). Fyrstu 10 árin eftir stofnun Alþýðulýðveldisins reyndust 

gríðarlega erfið, stefnur Mao Zedong ollu miklum mannskaða og töldu margir að þær 

leiddu kínversku þjóðina í ranga átt og missti hann völd innan flokksins. Á árunum 1960-

1965 tók Kommúnistaflokkurinn skref frá stefnu Mao Zedong í kjölfar þess að hann 

afsalaði sér forsetaembættinu til Liu Shaoqi 刘少奇 . Stjórnvöld töldu skelfilegar 

afleiðingar á þessu 10 ára tímabili vera vegna óraunhæfra efnahagslegra krafna og töldu 
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stjórnvöld að héraðsstjórnendur hefðu of mikil völd í höndum sér. Lausn þeirra byggðist 

á því að setja völdin aftur í hendur valdamestu manna innan flokksins og horfðu Kínverjar 

í átt til aukinnar miðstjórnar. Með þessum nýju stefnum tók efnahagur Kína miklum 

framförum (Tanner, 2010, 212). 

 Þótt Mao hafi staðið á hliðarlínunni á þessu tímabili hafði hann miklar áhyggjur. 

Hann var alls ekki valdalaus, heldur naut virðingar margra stjórnarmeðlima flokksins, en 

einnig þótti sumum ástæða til þess að óttast hann vegna fyrri aðgerða hans gagnvart 

flokksmeðlimum sínum. Mao var hræddur við þá stefnu sem kínverska þjóðin virtist taka 

og taldi hann stefnur Zhou Enlai 周恩来  og Deng Xiaoping 邓小平  vera með 

kapítalískum hætti og varaði miðnefnd kommúnistaflokksins við „kínverskum 

endurskoðunarsinnum“. Samkvæmt Mao var komið að því að ganga í gegnum aðra 

hreinsunarherferð líkt og í Yan‘an 延安 árið 1948 (Tanner, 2010, 212-214). Mao gerði 

tvær tilraunir til slíkra herferða. Sú fyrri var sósíalíska endurmenntunarherferðin árið 

1963, en hin síðari var hin alræmda menningarbylting.  

 Menningarbyltingin 文化大革命 var gífurlega erfitt tímabil í sögu Kína og situr 

enn í dag eftir í ansi mörgum innfæddum. Mao nýtti sér nemendur í skólum í Kína til þess 

að steypa af stóli þáverandi ráðamönnum, hvort sem það voru kennarar, pólitískir 

yfirmenn eða almennir embættismenn. Nemendurnir sem mótmæltu og börðust undir 

Mao voru kallaðir „Rauðu varðliðarnir“. Þeir tóku völdin í sínar hendur og níddust bæði 

á þeim sem voru í yfirstétt eða voru svo óheppnir að vera með óæskilegan stéttarbakgrunn. 

Menning var einnig fyrir barðinu hjá rauðu varðliðunum en þeim var ætlað að eyða 

„Hinum fjóru gömlu“ 破四旧 . 1  Eyðingin var gífurleg, trúarleg hof voru brennd, 

                                                           
1 Hin fjögur gömlu voru gömul menning, gamlar hugmyndir, gamlir siðir og gamlar venjur (Tanner, 2010, 

219) 
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minnihlutahópar ofsóttir og list var eyðilögð. Línan var ekki dregin þar, menntamönnum 

var slátrað: búddistum, konfúsíanískum fræðimönnum, hefðbundnum listamönnum og 

mönnum sem studdu vestræna hugsun var refsað (Matusitz, 2008, 484).  Hugmynd Mao 

var að koma í veg fyrir einstaklingshyggju og leggja áherslu á samfélagið í heild sinni, 

kommúnisminn skyldi sigrast á hvers kyns kapítalískum tilhneigingum. Glundroðinn sem 

skapaðist við þessa „endalausu byltingu“ entist í hið minnsta 10 ár, og tók það þó nokkurn 

gjörning Mao og stjórnvalda að binda enda á byltinguna (Gamer, 2012, 86). Rauðu 

varðliðarnir voru sendir í sveitirnar til þess að læra af bændum þjóðarinnar. Við þetta 

skapaðist kynslóð sem var önug út í stjórnvöld og gerði sér ekki lengur grein fyrir því 

hvers vegna þeir stóðu fyrir slíkum byltingum. Í raun var þetta unga fólk sent í útlegð til 

að lifa við aðstæður sem það þekkti ekki og missti af tækifæri til menntunar. Þessi kynslóð 

á eftir að spila lykilþátt í ritgerð minni. 

 Menningarbyltingin skyldi eftir sig mikil ör bæði á bókstaflegan og táknrænan 

hátt. Þetta tímabil spilaði stóran þátt í breytingu á mótun einstaklingsins í Kína. Í kjölfar 

þessa erfiðu tíma lá í augum uppi að tími var kominn á breytingar. Árið 1976 féll Mao frá 

og tveimur árum síðar tók Deng Xiaoping við völdum. Sagt var skilið við stefnumál Mao 

sem höfðu valdið miklum glundroða og efnahagslegu stjórnleysi. Settar voru af stað 

umbætur á markaðskerfinu; endurskipulag landbúnaðarframleiðslu, endurbyggðir 

markaðir, minni höft á einkaeignum og síðast en ekki síst opnun landsins fyrir 

utanríkisviðskiptum, erlendum fjárfestum og ferðamennsku (Tanner, 2010, 234-38). 

Markaðsumbæturnar gengu ekki upp áfallalaust, þar sem ýmsir hnykkir röskuðu þeim líkt 

og verðbólga og andstaða íhaldssamra stjórnarmanna innan kommúnistaflokksins. Deng 

Xiaoping orðaði þessar hreyfingar á viðunandi hátt: „Að framkvæma umbætur var eins 

og að þreifa eftir steinum á meðan gengið var yfir á“ (Tanner, 2010, 240). 

Lifnaðaraðstæður bötnuðu einnig gríðarlega vegna minnkunar á reglugerðum; hægt var 
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að stofna sín eigin fyrirtæki, allt frá klæðskerum til viðgerða á rafmagnstækjum. Þessar 

breytingar komu kynslóð rauðu varðliðanna aftur inn í samfélagið og þar með átti sér í 

raun stað endurfæðing heillar kynslóðar sem átti sér engan samastað í heimi sósíalismans 

í Kína (Tanner, 2010, 241). 

Mikilvægasti hlekkurinn voru svokölluð sérstök efnahagssvæði „SEZ“ 经济特区. 

Opnaðar voru fjórar borgir undir þessu heiti: Shenzhen 深圳, Zhuhai 珠海, Shantou 汕

头 og Xiamen 厦门. Megintilgangur þessara svæða var að ná í erlenda fjárfesta og með 

þeim fylgdi auðvitað ný og framandi tækni sem notuð var sem fyrirmynd. Peningar 

flæddu inn á þessi svæði frá öllum heimshornum; Tævan 台湾, Hong Kong 香港, Japan 

日本, Evrópu 欧洲 og Ameríku 美洲.  

Með markaðsumbótum var einnig gert tilkall til pólitískra umbóta. Á fyrstu árum 

menningarbyltingarinnar ríkti í raun alger lögleysa þegar rauðu varðliðarnir sáu um að 

útdeila refsingum af geðþótta. Sett voru ný lög sem fylgdu stækkandi efnahag, t.d. lög um 

erfðarétt, borgaraleg lög, gjaldþrotalög og hegningarlög. Þess má geta að skortur á 

mannafli og auðlindum hvað varðaði lögreglu spilaði stóran þátt í því hversu illa fór í 

menningarbyltingunni (Tanner, 2010, 243). Með auknu frelsi á sviði menningar á níunda 

áratugnum dönsuðu kínverskir listamenn á línunni við sköpun listaverka sinna. Það 

angraði ráðamenn sérstaklega þegar verkin innhéldu of pólitískt viðhorf og t.d. var 

menningarbyltingin mjög viðkvæmt málefni; ekki var greinilegt hversu langt mátti ganga 

í gagnrýni á herferðina (Tanner, 2010, 245-246). Áhrif slíkra verka ásamt aukinna áhrifa 

að vestan, Hong Kong og Tævan gerðu mönnum á borð við Deng Liqun 邓力群 kleift að 

skipuleggja herferðir gegn menningu. Tvær slíkar herferðir: 30. mars árið 1979 var sett 

af stað herferð gegn „borgaralegri frjálshyggju“. Þetta var hreyfing sem andmælti 

frelsunarhyggju að vestan en Deng Xiaoping skilgreindi „borgaralega frjálshyggju“ sem 
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afneitun sósíalisma í þágu kapítalisma (Davis, 2005, 83). Árið 1983, í kjölfar hinnar fyrri, 

var sett af stað önnur slík herferð, „herferðin gegn andlegri mengun“ sem stóð yfir í fáeina 

mánuði. Utanaðkomandi menningarsiðum var úthúðað, konum var refsað fyrir að ganga 

á háum hælum og vera með sítt slegið hár en einnig var bönnuð utanaðkomandi tónlist 

sem þótti hafa skaðleg áhrif á einstaklinginn. Þeir listamenn sem þóttu umdeildir voru 

neyddir til þess að gagnrýna sjálfa sig og hver annan (Tanner, 2010, 247).  

Áratugurinn 1980-1989 einkenndist af umbótum á mörgum sviðum eins og rætt 

var hér að ofan. En samtímis var gríðarlega mikið um spillingu, háttsettir menn keyptu 

vörur á lægra verði beint af ríkinu og seldu þær á margföldu verði. Yfirmenn réðu frekar 

börn sín í störf heldur en menn með næga reynslu. Þetta lagðist illa í menntamenn þar 

sem lifnaðaraðstæður þeirra voru vægast sagt lélegar á þessum tíma. Má segja að þessi 

spilling hafi kveikt bál sem eigi var auðveldlega slökkt. 

Árið 1986 byrjuðu nemendur að nýta sér þann eldmóð sem hafði myndast í 

samfélaginu og beindist að stjórnvöldum. Fólk lýsti yfir óánægju sinni yfir hagræðingu 

kosninga og háskólanemar kvörtuðu undan skelfilegum lifnaðaraðstæðum. Lýsingar 

Robert E. Gamer eru á borð við það að búa í yfirfullu fangelsi. 6 nemendum var troðið í 

herbergi sem var ætlað tveimur, án hita eða loftræstingar. Mötuneyti háskólanna höfðu 

enga „gæðastaðla“. Og tekjur nemenda í kjölfar útskriftar voru skelfilegar í samanburði 

við ómenntað fólk í einkarekstri sem þénaði margfalt þeirra tekjur (2012, 88). Mikilvægt 

þykir mér að taka fram að tilgangur þessara mótmæla var ekki sá að koma 

Kommúnistaflokknum frá völdum (Tanner, 2010, 249). Þessi mótmæli áttu sér stað vegna 

andrúmsloftsins í Kína. Í kjölfar opnunarstefnu Deng Xiaoping höfðu myndast aðstæður 

sem kínverskir borgarar höfðu ekki upplifað áður og spurningar vöknuðu sem aldrei hefðu 

litið dagsins ljós á Mao árunum. Vorið 1989 spilaði gríðarlega stóran þátt í mótun 

einstaklingsins. Á Torgi hins himneska friðar áttu sér stað mótmæli þar sem þúsundir 
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háskólanema komu saman í kjölfar dauða umbótasinnans Hu Yaobang 胡耀邦 . 

Mótmælendur vildu hefja opinbera umræðu við flokkinn um að endurskoða gagnrýni á 

umbótastefnum hans, en þær höfðu verið fordæmdar af flokknum. Miðstjórn 

Kommúnistaflokksins leit svo á að stefnumál hans hefðu verið meginorsökin fyrir aukinni 

spillingu, verðbólgu og „borgaralegri frjálshyggju“. Mótmælendur gerðu hins vegar kröfu 

um að draga úr taumhaldi á fjölmiðlum (Tanner, 2010, 249). Kröfum þeirra var 

umsvifalaust neitað og var ætlast til þess að mótmælum skyldi strax hætt. Með ákvörðun 

flokksins fylgdi bakslag, mótmælin jukust við þetta og voru í raun öflugri en fyrr. Eftir 

miklar deilur innan flokksins, ásamt misheppnaðri tilraun þáverandi framkvæmdastjóra 

flokksins, Zhao Ziyang 赵紫阳, til að komast að samkomulagi við mótmælendur var 

ákveðið að engin málamiðlun gæti orðið að veruleika. Í kjölfar setningu herlaga 20. maí 

var augljóst að ráðamenn töldu ómögulegt að rýma torgið án ofbeldis, og var það nóttina 

3. júní sem torgið, kennt með kaldhæðnislegum hætti við himneskan frið, var endurheimt 

með slíku hervaldi. Samkvæmt Tanner létust hátt í 1000 manns þá nótt, bæði 

mótmælendur og hermenn (2010, 252). 

Á þessu árabili 1949-1989 mátti sjá miklar breytingar. Þrátt fyrir skort á 

pólitískum umbótum bötnuðu lifnaðaraðstæður í Kína. Þetta endurspeglaðist þannig að 

kínverskur almenningur gat varpað fram spurningum sem þóttu óhugsandi í stjórnartíð 

Mao. Kínverskir þegnar voru komnir á skjön við stjórnvöld og samfara auknu 

menningarflæði frá Vesturlöndum leiddi þetta til ákveðinnar menningarbyltingar í Kína 

sem birtist til dæmis í formi nýrrar tónlistartegundar: þetta var rokk og ról 摇滚音乐 

(yaogun yinyue).  
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2.1 Hlutverk tónlistar í Kína 

Eftir löngu gönguna lýsti Mao yfir óánægju sinni yfir hlutverki lista og bókmennta, hann 

taldi tónlist vera fyrir „elítista“. Í hans augum var nauðsynlegt að móta nýja verkaskrá 

fyrir listir og bókmenntir (Matusitz, 2008, 483). Árið 1942 í Yan‘an boðaði Mao 

félagsmenn Kommúnistaflokksins á ráðstefnu til þess að gera grein fyrir hlutverki lista 

og bókmennta. Mao nefnir mikilvægi tvennra vígstöðva fyrir sósíalismann: vígstöðvar 

óbreyttra borgara og vígstöðvar hermanna. Þær fyrri eru þar af leiðandi vígstöðvar 

menningar og þær síðarnefndu hernaðarlegar. Það þótti gríðarlega mikilvægt að hafa 

menningarlegan her til þess að sameina þjóðina og vinna sigur á óvinum (Mao, 1959, 

141). Tilgangur ráðstefnunnar var einfaldlega að „fella listir og bókmenntir á réttan hátt 

inn í heildarskipulag byltingarinnar“ (Mao, 1959, 142).  

 Samkvæmt Mao áttu listir að þjóna sem pólitískt verkfæri og stuðla að mótun 

réttrar stéttarvitundar. Gerð var krafa um að listir þjónuðu hagsmunum 

Kommúnistaflokksins, þ.a.e.s. væru mótaðar út frá stefnu og starfi hans. Listum var 

einnig ætlað að afhjúpa grimmdarverk óvina kínversku þjóðarinnar ásamt því að fjalla 

um óhjákvæmilegt tap þessara óvina. Mao gerir grein fyrir mikilvægi þess að þekkja 

alþýðuna.2 Til þess að skapa áhrifamikla list sem höfðar til alþýðunnar var nauðsynlegt 

að þekkja til lífs og lifnaðarhátta alþýðunnar, öðruvísi gat alþýðan ekki tileinkað sér hana. 

Lykillinn að góðum skáldskap þótti þá koma frá mönnum sem höfðu mikið blandað geði 

við alþýðuna. Mao taldi höfunda sem einangruðu sig frekar skapa léleg verk sem ekki 

gátu þjónað flokknum vegna þess að þeir þekktu ekki líf og tilhneigingar alþýðunnar 

(Mao, 1959, 142-143). Með öðrum orðum fengu menntamenn á þessum tímum það 

mikilvæga verkefni að skapa verk sem miðluðu stefnu og markmiðum flokksins um 

                                                           
2 Skv. Mao var alþýðan 90% af þegnum Kína, nánar tiltekið verkamenn, bændur, hermenn og millistétt 

bæjanna. Listir áttu fyrst og fremst að vera skapaðar fyrir þessar stéttir sem voru mikilvægastar til að þjóna 

byltingaröflunum að mati Mao (1959, 151). 
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framtíð Kína, á þann hátt að alþýðan ætti auðvelt með að skilja. Í kjölfar fundarins mátti 

sjá breytingu í sköpun lista, sérstaklega í bækistöðvum kommúnista. Tilhneiging varð til 

að fjalla um sveitirnar og hefðir bænda, ásamt því voru and-japönsk lög mjög vinsæl 

(Tanner 2010, 182). Þessi fundur um tilgang lista og bókmennta var einstaklega 

mikilvægur þáttur í þróun tónlistar í Kína, því listir og bókmenntir þjónuðu þessu 

hlutverki innan Kommúnistaflokksins næstu þrjá áratugi.  

3. Vindar breytinga 

Áður en vinsæl tónlist gerði innrás í Kína var framboð á tónlistarmarkaðnum af skornum 

skammti. Eftirfarandi tónlist var einvörðungu leyfð: byltingaróperur,  byltingarlög 

fjöldans og þjóðsöngvar sem boðuðu samstillingu. „Fjórgengið“ 四人帮 setti þessar 

takmarkanir á tíma menningarbyltingarinnar og var þeim framfylgt alveg fram að 1978 

þegar Deng kynnti opnunarstefnuna. Tvær tónlistarstefnur spruttu upp í Kína í kjölfar 

opnunar og voru þær nauðsynlegar til þess að rokkdraumurinn gæti átt sér stað. Hin fyrri 

er hin svokallaða gangtaiyue 港台乐,3 og var í raun fyrsta afbrigði popptónlistar í Kína. 

Hin síðari var töluvert mikilvægari fyrir sögu rokk og róls. Sú stefna nefndist xibeifeng 

西北风 eða „norðvesturvindar“ þetta var fyrsta afbrigði rokks í Kína sem einkenndist af 

snöggum takt og miklum bassa. Söngnum var í fyrstu líkt við öskur og tónlistinni lýst 

sem frumstæðri, hugaðri, óbeislaðri og grófri (Baranovitch, 2003, 18-19). Hægt væri að 

lýsa rokki og róli á sama máta. Almennt er talað um byrjun þessarar stefnu árið 1986. Æði 

greip kínverska tónlistaunnendur er Cui Jian gaf út lagið „Nothing to my name“ 一无所

有 sem nánar verður fjallað um síðar í ritgerðinni. Þessi tónlistarstefna túlkaði tíðaranda 

                                                           
3 Stefnan er nefnd eftir Xianggang (Hong Kong), Taiwan (Tævan) og yinyue (tónlist). Ástæða nafnsins er 

einföld: Tónlistin kom frá bæði Hong Kong og Tævan. Hún náði miklum vinsældum á meginlandinu og 

varð viðurkennd af kínverskum stjórnvöldum árið 1980 (Brace, 1992, 144). 
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Kínverja á viðeigandi hátt, þá helst kynslóðina sem hrakin var í útlegð í sveitir landsins. 

Það greip um sig gífurleg „sjálfsmyndarkrísa“ sem birtist þannig að listamenn leituðust 

við að rekja rætur kínverskrar menningar, einnig þekkt sem xungen寻根.4 Oft voru notuð 

forn hefðbundin hljóðfæri á borð við suona 唢呐5 og erhu 二胡6 til þess að endurvekja 

gamlar hefðir sem Kínverjar þráðu svo heitt (Brace, 1992, 146). Eftir gríðarlega langa 

fjarveru frá ósvikinni kínverskri menningu fengu borgarbúar að tjá tilfinningar sínar í 

gegnum tónlist. Xibeifeng lögin voru yfirleitt tjáning missis eða löngunar og var markmið 

stefnunnar að byggja upp nýja sjálfsmynd Kína (Baranovitch 2003, 20-21). 

 Þessi stefna sýndi mikla óbeina gagnrýni á hendur stjórnvalda með þeim hætti að 

gera lítið úr ástandi nútímasamfélagsins og fjallaði mikið um fortíðina á rómantískan hátt. 

Loksins fengu kínversk ungmenni útrás fyrir tilfinningum sínum eftir 

menningarbyltinguna sem skildi marga einstaklinga eftir í mikilli óvissu um fortíð sína 

og framtíð. Mismunandi menn innan tónlistarbransans árið 1992 skilgreina 

tónlistarstefnuna sem fyrstu ósviknu kínversku nútímatónlistina og að hún túlki lífið á 

meginlandinu á fullkominn hátt. Stefnan var að vísu ekki mjög langlíf, almennt er talað 

um endalok hennar í kringum 1989. Meginástæðan er sú að stjórnvöld tóku það að sér að 

gagnrýna xibeifeng tónlist sem ákveðið mótlæti við nútímavæðingu. Stjórnvöld sýndu 

gagnrýninni sem nefnd voru hér að ofan einnig mikla óánægju. Einnig má nefna aðra 

ástæðu fyrir vinsældarhruni xibeifeng. Gríðarlega mikið var um tónlist af þessu tagi sem 

olli því að mikið var apað eftir öðrum lögum. Þetta leiddi til þess að lögin urðu ekki eins 

                                                           
4 Þessi óformlega „hreyfing“ var einnig mikilvæg á sviði bókmennta og kvikmynda. Rithöfundurinn Mo 

Yan sem skrifaði m.a. skáldsöguna Rauð Dúrra var undir miklum áhrifum „hreyfingarinnar“. Fimmtu 

kynslóðar leikstjórar létu einnig til sín taka í leit sinni að rótum kínverskrar menningar, sbr. Gul jörð eftir 

Chen Kaige og Ju Dou eftir Zhang Yimou. (Larson, 2011, 149). 
5 Suona er blásturshljóðfæri sem á rætur að rekja til Arabíu, en var einnig notað mikið í Kína á 16. öld. 

Hljómi þess er lýst sem skrækum og nístandi („suona,“ Britanica). Þess má geta að Cui Jian notaði suona í 

miðju lagi sínu „nothing to my name“ og talar Campbell um það sem hápunkt lagsins (2011, „From 

„Nothing“ to Huge Thing)“ 
6 Erhu er kínversk tvístrengja fiðla sem spilað er á lóðrétt. Hægt er að framkalla mjög fjölbreytilega hljóma 

með henni og er hún notuð bæði í einleik og í hljómsveitum („erhu,“ Britannica).   
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innihaldsrík og almennt talin verri afurð (Brace, 1992, 159-161). Óhætt er að segja að 

xibeifeng var í raun undanfari kínverska rokksins og gífurlega mikilvægt skref í átt að 

tónlistarbyltingu í Kína. 

4. Hindranir við gerð tónlistar 

Félagslegt taumhald var gríðarlega mikið allt frá stofnun Alþýðulýðveldisins og gerði það 

tónlistariðnaðinum erfitt uppdráttar. Tónlist var mikilvægur hlekkur í áróðursvél 

kommúnista og átti einungis að þjóna sem verkfæri Kommúnistaflokksins til að tryggja 

sameiningu og ást þegnanna á flokknum í samræmi við hugmyndir Mao um hlutverk lista 

og bókmennta sem farið var yfir hér að ofan. Kommúnistarnir nýttu sér einnig 

áróðurstónlist í stríði sínu við Japan og Þjóðernisflokkinn, ásamt því að í 

menningarbyltingunni voru einungis leyfð lög sem hömpuðu stjórnvöldum og ýttu undir 

byltingu. Eins og Baranovitch kemst svo skemmtilega að orði í bók sinni: „tónlist á tímum 

menningarbyltingarinnar einkenndist af alltof mikilli karlmennsku og of litlum 

kvenleika“, sbr. yin og yang (Baranovitch, 2003, 12). Svo virðist sem 

Kommúnistaflokkurinn hafi gert sér fulla grein fyrir mætti tónlistar í reiptogi borgara 

gegn stjórnvöldum. En takmörkun Kommúnistaflokksins á tónlist voru mikil mistök því 

kínverskir þegnar voru sneyddir tiltekinni tilfinningavídd og þegar lokað er á gáttir 

tilfinninga þá er það einungis tímaspursmál hvenær þær eru leystar úr læðingi. 

 Mjög erfitt var fyrir upprennandi hljómsveitir að gefa út tónlist á fyrstu árunum, 

framleiðendur vildu ekki láta tengja sig við rokk. Helsta lausnin fyrir útgáfu var 

stuðningur frá Hong Kong eða Tævan. Einnig var erfitt að halda tónleika, hvert einasta 

lag þurfti að fara í gegnum ritskoðunarferli stjórnvalda. Ef lög hljómsveita stóðust kröfur 

þeirra var þeim gefið leyfi til þess að spila. Ef tónlistin stóðst ekki ritskoðunarferlið þá 

var ólöglegt fyrir flytjendur að halda tónleika. Hljómsveitirnar voru að vísu ekki formlega 
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bannaðar svo hægt var að finna glufur til að koma sér á framfæri (Ebert, 1992, Billboard). 

Ekki bætti það stöðu mála hversu lítið framboð var á óritskoðari tónlist, það var ekki fyrr 

en um miðjan níunda áratuginn sem aðgengi að slíkri tónlist bættist. 

Árið 1978 markaði tímamót fyrir alla Kínverja er Deng Xiaoping kynnti 

opnunarstefnuna sem átti eftir að hafa mikil áhrif á rokkara framtíðarinnar. Vissulega ber 

að taka fram að aðstæður tónlistarmanna voru ennþá mjög einkennilegar og það reyndist 

oft erfitt fyrir tónlistarmenn að semja tónlist og gefa hana út, einfaldlega vegna þess 

hversu óskýrar reglur voru um innihaldsefni verka þeirra, t.d. mátti alls ekki beina 

gagnrýni í átt að stjórnvöldum, og voru afleiðingar oft óljósar því reglurnar voru í raun 

óskrifaðar og sífellt aðlagaðar stjórnvöldum í hag. Í kjölfar umbóta og opnunartímabilsins 

barst Kínverjum aukið upplýsingaflæði að vestan en þá byrjuðu ungmenni að vefengja 

kínversk stjórnvöld og félagslegt taumhald þeirra. Rokk og ról var ein slík afurð að vestan, 

tákn frelsis og boðun umbóta á níunda áratugnum (Cheng, „China's home-grown rock and 

roll craves glory“). 

5. Rödd unga fólksins 

Cui Jian 崔健 er fæddur og uppalinn í Peking 北京. Hann var upprunalega meðlimur í 

Sinfóníuhljómsveit Peking, þjálfaður til að spila vestræna klassíska tónlist á trompet 

(Brace, 1992 ,163). Það var árið 1986 er Cui Jian, oft nefndur guðfaðir rokksins og titlaður 

hinn kínverski Bruce Springsteen, Kurt Cobain og Bob Dylan í einum líkama („Cui Jian 

the man who rocks China“), spilaði á tónleikum fyrir framan þúsundir manna. 

Tónleikarnir voru kínverska svarið við „Band Aid“ frá Bretlandi þar sem 45 söngvarar 

komu saman og fluttu lagið „Do they know it‘s Christmas?“. Kína þurfti að hafa það 

stærra og mikilfenglegra og fengu „100 stjörnur“ til að syngja. Cui Jian var meðal 

stjarnanna og átti lag hans „Nothing to my name“ eftir að skilja þjóðina eftir agndofa. 
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Aldrei fyrr hafði þótt ástæða fyrir kínverska tónlistarmenn að stíga einir síns liðs á svið, 

þeir þóttu ekki hafa nógu mikið efni eða frægð til þess að halda tónleika í fullri lengd. Cui 

var fyrsti maðurinn til að halda slíka tónleika, að vísu var honum ítrekað bannað að stíga 

á svið vegna pólitísks innihalds í textum hans. Campbell segir þetta óformlega bann hafa 

ýtt mikið undir vinsældir hans (2011, „Step Two: Learn from Cui Jian Again“). Með 

öðrum orðum var tilhneigingin sú að óhlýðnast stjórnvöldum og hægt væri að ganga svo 

langt að segja ungmenni hafa leitast við að storka reglum í nafni rokksins. Hér má sjá 

enska lýsingu Campbell á sviðsframkomu Cui árið 1986: 

In writing the first yaogun song, it is awe-inspiring that Cui built into it that 

instant, where the waves parted – or, more accurately, came crashing down 

– resulting in an instantly-gut-wrenching explosion, indicative of rock 

music’s power. And to be able to whip it out on national television in front 

of an unsuspecting audience in 1986 in and amongst pop singer 

performances even makes it more legendary (2011, „From „Nothing“ To 

Huge Thing“). 

Sviðsframkoma Cui Jian þótti gríðarlega mikilfengleg og gerir þessi lýsing manni kleift 

að gera sér í hugarlund hversu gríðarleg áhrif þessi flutningur hafði á hlustendur. Auðvelt 

var fyrir kynslóðina sem upplifði Mao árin að tengja sönginn við eigin þrautir. Þetta gerði 

að verkum að lagið „Nothing to my name“ sem hann flutti í fyrsta sinn á þessum 

tónleikum varð óður ungu kynslóðarinnar sem fylgdi þeim alla leið að atburðum á 

Tiananmen torginu árið 1989 og uppúr.  

Í grein frá árinu 1993 er fjallað um stöðu Cui Jian í kínversku samfélagi, titlar á 

borð við þjóðarhetju eru lagðir fram sem og erindreki ungu kynslóðarinnar. Þegar þessi 
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grein var skrifuð var hann einungis 27 ára og gerir hann grein fyrir mikilvægi eigin 

tilfinninga í lagasmíði:  

Þú verður að vera fær um að líta í eigin barm og nýta þær tilfinningar sem 

móta eigin upplifun. Ég hef mín eigin vandamál og mínar eigin tilfinningar 

til að sýna. Þannig virka samskipti. Ef ég gleymi hver ég er og hugsa um 

einhvern annan þá er sérhver upplifun ónáttúruleg. (Ebert, 1992, Billboard). 

Þessi orð gefa góða mynd af því hvers vegna kínversk ungmenni tengdu við tónlist 

hans. Einlægni hans gagnvart aðdáendum sínum virðist ósvikin. En staða hans gagnvart 

þeim virðist á tímum einnig hafa verið óæskileg. Slíkum titli fylgdi mikil ábyrgð og tóku 

hlustendur hans það að sér að ákvarða hvað hann ætti að standa fyrir. Þessi hópur var að 

vísu í algerum minnihlutahópi. Í greininni kemur fram að Cui Jian sé mjög lítið fyrir 

pólitík, en ég tel þau orð vera ákveðið skjól fyrir Kommúnistaflokknum.  Tónlist hans má 

hver og einn túlka á sinn hátt, en hann tekur sérstaklega fram að meiningin sé ekki bein 

gagnrýni á hendur stjórnvalda, heldur tjáning einstaklingsbundinna tilfinninga (Ebert, 

1992, Billboard).  

Athyglisverð er sérmeðferð stjórnvalda á Cui Jian. Þó svo að sett hafi verið ýmis 

bönn á tónlistina hans á tímum herferðanna gegn „borgaralegri frjálshyggju“ þá var aldrei 

lokað algerlega á hann. Einfaldlega vegna þess að tónlist hans var svo gríðarlega vinsæl 

að það reyndist erfitt fyrir stjórnvöld að þagga niður í honum. Það reyndist sérstaklega 

erfitt vegna atburðanna á Torgi hins himneska friðar. Stjórnvöld urðu fyrir mikilli 

gagnrýni og þurftu að stíga ansi varlega til jarðar á sviði menningar á árunum sem fylgdu. 

Stjórnvöld voru hrædd við afleiðingar þess að loka algerlega á Cui Jian, einmitt útaf því 

hversu vinsæll hann var (Brace, 1993, 169-70). 
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5.1 Að eiga ekkert 

Lag Cui Jian yi wu suoyou 一无所有 betur þekkt sem „Nothing to my name“ sýnir á 

fullkominn hátt samleið rokksins og ungu kynslóðarinnar. Til að gera betur grein fyrir 

tengingu lagsins við tíðarandann eftir valdatíð Mao hyggst ég fjalla um fyrstu tíu línurnar 

í laginu: 

1 我曾经问个不休 ( How long have I been asking you) 

2 你何时跟我走 (When will you go with me?) 

3 可你却总是笑我 (But you always laugh at me) 

4 一无所有 (For I have nothing to my name) 

5 我要给你我的追求 (I want to give you my hope) 

6 还有我的自由 (I want to help make you free) 

7 可你却总是笑我 (But you always laugh at me) 

8 一无所有 (For I have nothing to my name) 

9 噢,   你何时跟我走(Oh! When will you go with me?) 

10 噢,   你何时跟我走(Oh! When will you go with me?) (Matusitz, 

2010,169) 

 

Í enskri þýðingu er textinn mjög tvíræður og hægt að túlka á margvíslegan hátt. 

Áhugaverðasta túlkunin að mínu mati er sú að lagið sé óbein gagnrýni á kínversk 

stjórnvöld. Matusitz telur að fyrstu tvær línurnar gagnrýni skort á frelsi í Kína og líkir 

hljóminum í trommunum við byssuskot á tímum menningarbyltingarinnar (2010, 159). 

Línur þrjú og fjögur eru raddir hinnar umtöluðu týndu kynslóðar og lýsa aðstæðum í Kína; 

flokkurinn er hafður í öndvegi og einstaklingurinn er einungis hluti af þessari heild og 

ekki eins mikilvægur utan flokksins. Erfitt er að þýða titil lagsins á íslensku en bein 

þýðing væri „að vera slyppur og snauður“. Á ensku er titill lagsins þýddur „have nothing 

to one‘s name“ en torvelt er að þýða enska titilinn á íslensku svo gott sé. Ungmenni trúðu 

því svo sannarlega að þau „ættu ekki neitt“ og við söng þessara lína sameinuðust 
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ungmenni á öðrum forsendum en þau höfðu áður gert. Línur fimm til átta túlkar ég sem 

eins konar óð til lýðræðis, og aukningu frelsis, en svo virðist vera gert ráð fyrir pólitískum 

ómöguleika þess þegar Cui syngur „þú hlærð alltaf að mér, því ég á ekki neitt“. Viðlagið 

fylgir því eftir, „ó hvenær munt þú fylgja mér?“ heyrist í tvígang og undirstrikar það 

þennan önugleika og óánægju kynslóðarinnar. „Að hafa ekkert“ sem er ítrekað sungið í 

laginu sýnir beinskeytta og hugaða gagnrýni. Kínverskir þegnar höfðu almennt ekki 

hugrekki til að tjá sig á þennan hátt opinberlega.  

Það má einnig segja að lagið feli í sér tilvísun til vestrænnar menningar, því eins 

og sést í textanum snýst það um „mig“ og gefur til kynna mikla einstaklingshyggju sem í 

raun hafði ekki áður komið fram í þessari mynd á sviði tónlistar í Kína (Matusitz, 2010, 

159). Baranovitch segir lagið vera „líkt vestrænu rokki í meginatriðum“ (2010, 32), þ.e.a.s. 

þessi tjáning um frelsi, tilfinningar tjáðar á beinskeyttan hátt og þótti hvetja til mótmæla 

og uppreisnar. Það var ekki að ástæðulausu að kínverskir háskólanemar sem mótmæltu á 

Torgi hins himneska friðar árið 1989 höfðu nýtt sér lagið, þetta var hin fullkomna tjáning 

bæði drauma og sorgar sem kínverska þjóðin hafði þurft að þola um langt skeið. Í gegnum 

lag sitt tókst Cui Jian að sýna fram á að „útópíur“ og draumar Mao yrðu aldrei að veruleika 

(Matusitz, 2010, 172), einnig náði hann heilli kynslóð Kínverja á sitt band með söng 

sínum. Eins og nefnt var fyrr í ritgerðinni um tónlist á Mao árunum, þ.e.a.s. hvernig hún 

var notuð sem áróðursverkfæri fyrir Kommúnistaflokkinn þá er mjög áhugavert að sjá 

hvernig Cui Jian náði að nota  „vopnið“ á móti þeim og boða breytingu og þróun á 

kínverskri menningu með einu frumsömdu lagi. 

6. Rokk í Kína 

Almennt er talað um Peking sem fæðingarstað kínverska rokksins. Meginástæða þess er 

talin sú að verulegur fjöldi útlendinga bjó í höfuðborginni á þessum tíma. Hins vegar er 
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mikið deilt um það hvenær rokk fæddist í Kína, fræðimenn deila um það hvar á að merkja 

byrjunarpunkt tónlistarstefnunnar. Samkvæmt Campbell (2011, „Rock and Roll to 

Yaogun in the New China“) þá átti fæðing kínverska rokksins sér stað þann örlagaríka 

dag árið 1986 er Cui Jian steig á svið og flutti lag sitt um það að eiga ekkert. 

 Til að gera grein fyrir muninum á rokki í Kína og annars staðar í heiminum er 

hægt að setja upp þessa mynd: Á meðan tónlistarunnendur að vestan áttu í vandræðum 

með að velja hvaða Bítlaplötu skyldi hlusta á voru þeir kínversku að reyna að átta sig á 

því hvað Bítlarnir 撇投死乐团 voru (Campbell 2011, „Rock and Roll to Yaogun in the 

New China“). Rokkarar voru í gífurlegum minnihluta en þrátt fyrir fjölda hindrana tókst 

þeim að skjóta rótum í kínversku samfélagi. Ef horft er frá sögulegu sjónarhorni er Kína 

land fullt af andstæðum. Taka má borgir sem dæmi þar sem skýjakljúfar standa við hlið 

yfirgefinna fátækrahverfa, ríkt fólk andspænis mikilli fátækt, skipulag og glundroði, 

umbætur og spilling (Campbell, 2011, „Rock and Roll to Yaogun in the New China“). 

Má skilja rokk í Kína sem lið í andstæðum af þessu tagi, þ.e.a.s. rokk stendur fyrir 

nútímavæðingu og umbætur gagnvart gamalli kínverskri menningu sem er andvíg 

erlendum öflum og áhrifum á borð við rokk. Kínverskir þegnar sem upplifðu „Mao 

árin“ urðu markhópur kínverska rokksins. Það á sérstaklega við þá sem gengu í gegnum 

menningarbyltinguna, einfaldlega vegna þess að þeir leituðu leiða til að fá tilfinningalega 

útrás til að yfirvinna grimmdarverkin sem framin höfðu verið gegn þeim og þar kemur 

rokkið inn í myndina.  

Í kjölfar opnunarstefnunnar árið 1978 gafst Kínverjum tækifæri að versla mikið 

erlendis sem fól í sér ýmsa kosti, þ.á m. tækninýjungar sem aldrei höfðu sést fyrr í Kína 

ásamt innfluttu efni. Erlendum ferðamönnum var einnig kleift að ferðast til Kína með 

auðveldari máta og fluttu oft með sér kassettur og seinna meir geisladiska með erlendri 

tónlist. Það voru þessar tækninýjungar sem hjálpuðu ungmennum að krækja í rokktónlist 
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frá Vesturlöndum. Kassettan var nánast fullkomin dreifingarleið nýrrar tónlistar á hinum 

risastóra svartamarkaði í Kína og var í raun ein af fáum leiðum þegna til að njóta 

óritskoðaðar tónlistar7 (Kloet, 2005, 616). Campbell setur upp skemmtilega myndlíkingu 

varðandi aðstæður kínversku rokkarana; „Kína var bæði fangelsað af eins konar 

„mixteip“ martröð og á sama tíma viðtakandi draumsins um rokk og ról“ (2011, „Rock 

and Roll to Yaogun in the New China“). Mikill skortur á vitneskju um tónlistina spilaði 

þar inn í, ásamt því að mismunandi stílbrigði tónlistar flæddu inn í landið á sama tíma 

sem skapaði mikla ringulreið í heimi rokkáhugamanna. Áratugirnir 1970 og 1980 

einkenndust af mikilli tilraunarstarfsemi með kassettuna, í fyrstu iðkuðu tónlistarmenn 

svokallað badai 扒带8 þar sem ítrekað var hlustað á tónlist og hermt eftir hljóðbútunum, 

einfaldlega vegna þess að rokk var fyrirbæri sem aldrei hafði heyrst áður og engin 

kunnátta til að spila á hljóðfærin sem við áttu. Þetta ferli var mjög mikilvægur 

byrjunarpunktur fyrir kínversku rokkarana og var í raun eina leið Kínverja til að spila 

slíka tónlist sjálfir. (Campbell, 2011, “China Learns (to) Rock: the Party to the Party 

Scene“).  

Það sem fylgdi eftir á síðari hluta nítjándu aldar voru svo nefndir dakou 打口9 

diskar. Í augum Ameríkana voru þessir geisladiskar rusl sem helst ætti að farga. Á sama 

tíma fyrir kínversk ungmenni voru þessir diskar frelsi til þess að njóta tónlistar sem eigi 

var ritskoðuð. Unga kynslóðin tók það á sig að nefna sig eftir þessum diskum og þótti það 

að vera hluti af „dakou kynslóðinni“ vera nóg til þess að lifa góðu lífi. (Kloet, 2005, 618). 

                                                           
7 Brace skrifar um áhrif opnunarstefnunar: „Í fyrsta skiptið í 10 ár gátu kínverskir þegnar hlustað á erlenda 

tónlist“ (1992, 137). 
8 Ba þýðir: að flá eða skinn, dai þýðir: spóla. Áhugamenn voru því að kryfja spólurnar til þess að læra á hin 

framandi nýju hljóðfæri sem fylgdu rokki (Campbell, 2011, “China Learns (to) Rock: the Party to the Party 

Scene“). 
9 Da þýðir: höggva, árás, brjóta. Kou þýðir: op, inngangur, skurður. Dakou var nafnið sem var gefið 

geisladiskum sem bárust frá Ameríku með einum skurði á enda disksins. Þetta var gert til þess að koma í 

veg fyrir endursölu (Kloet, 2005, 616). 
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Áður fyrr höfðu kínversk ungmenni sem hlustuðu á rokk verið uppnefnd liumang 流氓 

(ræflar)10. Með þessari titilbreytingu höfðu kínversk ungmenni með rokk í farteskinu 

fjarlægt sig frá athæfi sem gæti kallast glæpsamlegt.  

Í kjölfar tónleikanna árið 1986 var rokktónlist gagnrýnd harkalega af stjórnvöldum. 

Baranovitch nefnir tvö atvik frá tónleikunum sem vísaði til mikillar reiði innan 

Kommúnistaflokksins gagnvart því sem átti sér stað. Hið fyrra var einfaldlega að 

háttsettur opinber starfsmaður rauk út af tónleikunum. Hið síðara voru viðbrögð annars 

opinbers starfsmanns sem taldi „að hafa ekkert“ vera gagnrýni sem beint væri að 

sósíalísku heimalandi þeirra og fannst fráleitt að hann væri að syngja um að við ættum 

ekkert eftir allar meintar efnahagsframfarir sósíalismans. Zhou Xuelin talar um lýsingu 

sem mætti tengja við umsögn um rokk að vestan, yfirvöld töldu Cui vera að leysa úr 

læðingi „skrímsli og djöfla“ (2007, 116). Þetta gefur til kynna að ráðamenn flokksins áttu 

auðvelt með að setja fram neikvæða túlkun á rokktónlist. Stjórnvöld voru mjög ósátt við 

framkomu Cui og var tónlist hans, ásamt öðru rokki, talið afurð „borgaralegrar 

frjálshyggju“. Cui var reglulega fórnarlamb í herferðinni gegn „borgaralegri 

frjálshyggju“ árið 1987 (Tanner, 2010, 249). Ráðamenn settu bann á rokktónlist í 

ríkissjónvarpinu, auk þess var Cui Jian meinað að spila á tónleikum fram til ársins 1989 

(Baranovitch 2003, 31-33). 

Rokk og ról var algerlega ný ímynd af tónlist í Kína. Með rokkinu fylgdi ákveðinn 

uppreisnarandi, hávaði og læti. Timothy Brace tók viðtal við karlkyns11 verkamann um 

rokktónleika. Hann tjáði að stjórnvöld þekktu einfaldlega ekki tónlistina né flytjendur 

hennar, þau töldu rokk vera hættulegt, eða nánar tiltekið „borgaralegt“. Því næst segir 

                                                           
10 Samkvæmt ræflahöfundinum Wang Shuo voru slíkir ræflar tengdir við glæpsamlegt athæfi, fíflaskap og 

leiki (wan‘r), stunduðu kynlíf, drukku áfengi og hlustuðu á rokktónlist (Kloet, 2005, 612). 
11 Hlustendur Cui Jian og rokks almennt voru: menntamenn og ungir karlkyns verkamenn. Menntamenn 

sáu rokkið sem óbeina gagnrýni á lífnaðarháttum í Kína nútímans (Brace, 1992, 166). 
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hann rokk ekki vera hættulegt, „við einfaldlega elskum það“ sagði hann. „Það fær fólk til 

að hreyfa sig og er hávært og ærslafengið rétt eins og okkur líður“ bætti hann við (Brace, 

1992, 162-163). Stjórnvöld töldu hættur rokktónlistar felast í því að hin vestræna 

„borgarastétt“ væri að breiða út sýn sinni á réttum lifnaðarháttum (Campbell, 2011, 

„Something, Elsewhere“). Rokkið kynnti fram nýja leið til þess að nota tónlist á pólitískan 

máta. Tónlistargagnrýnandinn Zhang Guangtian talar um rokk og ról sem „vopn“. Í þessu 

tilfelli er það viðeigandi að mínu mati. Því rokk endurspeglaði þessa gríðarlegu óánægju 

sem hafði myndast á níunda áratugnum, og hvatti til mikillar löngunar til breytinga ásamt 

hvatningu til aðgerða (Baranovitch, 2003, 35). Óhætt er að segja að stjórnvöld voru mjög 

óánægð, eflaust óttaslegin, ef marka má stefnumál flokksins gagnvart sköpun lista 

almennt. Þá féll það ekki í kramið hjá stjórnvöldum að hlusta á vestræna tónlist sem 

boðaði uppreisn og einstaklingsfrelsi. Miðað við stefnumál herferðarinnar gegn andlegri 

mengun sem  rædd var í kafla 2 væri hægt að flokka rokktónlist og hlustendur hennar sem 

ákveðinn lið andlegrar mengunar, jafnt vegna innihaldsefnis tónlistarinnar sem þeirrar 

staðreyndar að rokk er afurð vestrænna afla.  

Á árunum 1985-1987 hafði myndast tenging milli lýðræðishreyfingar kínverskra 

háskólanema og rokks. Baranovitch tengir sviðsframkomu amerísku hljómsveitarinnar 

Jan & Dean við andrúmsloftið sem hafði myndast í Sjanghæ 上海 á þessu tímabili (2003, 

35). Campbell vísar einnig til skrifa Cui Jian í Time Magazine árið 1999, er hann talar um 

mikilvægi tónleika Wham í Kína árið 1985 (2011, „Step One: Learn from the Visitors“). 

Sett er upp skemmtileg mynd í bók Baranovitch af kínverskum háskólanemum að rokka 

og róla í orðsins fyllstu merkingu á þessum tónleikum (2003, 35). Slík tónlistarupplifun 

og stjórnleysið sem fylgdi hafði aldrei áður sést og birtist í viðbrögðum gæslumanna á 

tónleikunum er þeir reyndu að handtaka nema úr Jiaotong háskóla 交通大学. Nemandinn 

lét sér ekki segjast og streittist á móti handtökunni sem leiddi til barsmíða. Þetta atvik 
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varð til þess að Jiang Zemin 江泽民, þáverandi borgarstjóri Sjanghæ, hóf opnar samræður 

við háskólanema í Sjanghæ, en þær báru lítinn árangur og leiddu til frekari mótmæla í 

desember 1986 (Baranovitch, 2003, 35). 

Árið 1989 markaði tímamót bæði fyrir kínverska rokktónlist og kínverska 

háskólanema. Um það bil hálfri öld eftir misnotkun Kommúnistaflokksins á tónlist til þess 

að virkja og stýra mannfjöldanum til að gæta hagsmuna flokksins tóku háskólanemar yfir 

Torg hins himneska friðar. Tónleikar sem Cui Jian hélt í Peking í mars sama ár telur ég 

mikinn hvata, en þá spilaði hann lög af nýrri plötu sinni sem ýttu undir málefni 

lýðræðishreyfingarinnar gagnvart ráðamönnum í Kína (Baranovitch, 2003, 34). Miðað 

við þessar staðhæfingar er bersýnilegt að tengingin milli málefna ungmenna og þessarar 

byltingarkenndu tónlistarstefnu er mjög skýr. Einn af forystusauðum mótmælanna sem 

gekk undir nafninu Wu‘er Kaixi 吾尔开希  talaði um þessi tengsl rokksins og 

lýðræðishreyfingarinnar: „kínverskt rokk og ról hafði meiri áhrif á hugmyndir 

háskólanema en kenningar aldraðra fræðimanna og lýðræðis“(Campbell, 2011, 

„Suddenly: Nothing, Again“). 

Árið 1989 er sennilega eitt mikilvægasta ár í sögu kínverska rokksins sem hafði 

beinar afleiðingar bæði á kínverska þegna og stöðu rokks innan samfélagsins. „Nothing 

to my name“ heyrðist víðsvegar um torgið er kínversk ungmenni börðust friðsamlega fyrir 

lýðræði og umbótum og hefur það verið útnefnt sem óopinber lofsöngur mótmælanna 

(Sebag, 2014). Cui Jian spilaði einnig nokkur lög á torginu, að vísu flutti hann ekki 

„nothing to my name“. Hann flutti hins vegar lag sem heitir „Piece of red cloth“ 一块红

布(yi kuai hongbu) sem er tengt við rauðu varðliðana. Áður en flutningur hans hófst dró 

hann fram rauðan klút, batt fyrir augun og bað áhorfendur að gera slíkt hið sama. Augljós 

var tengingin við kynslóð rauðu varðliðanna og mátti sjá það á viðbrögðum mótmælenda 



 

23 
 

er þeir fylgdu fordæmi Cui. Kveðjan í lok flutnings hans var eins og sannri rokkstjörnu 

sæmdi er hann sagðist sjá hamingjuna og kvaddi þá sem vini sína. Er Cui yfirgaf torgið 

var ánægja mótmælenda gríðarleg, það var líkt og draumur þeirra hefði ræst með þessari 

framkomu Cui og honum var því fagnað með miklum látum. Í fjarska mátti einnig heyra 

í sírenum sem minntu hlustendur á það hvað myndi gerast ef hlutirnir myndu fara úr 

böndunum. Það sem gerði þennan atburð enn merkingarþrungnari var sú staðreynd að 

árið 1966 komu Rauðu varðliðarnir saman á þessu sama torgi til að hylla Mao Zedong. 

Atburðurinn á Torgi hins himneska friðar var nátengdur sögu rokks í Kína og hafði mikil 

áhrif á þróun rokksins á árunum sem fylgdi (Campbell, 2011, „Suddenly: Nothing, 

Again“). 

 Á árunum 1990-1993 eftir mótmælin var hátindi náð í sköpun rokktónlistar. 

Rokktónlist varð gífurlega vinsæl, aldrei hafði verið jafn mikið af rokkhljómsveitum og 

mátti finna þær víða í stórborgum landsins. Þessum vinsældum var fagnað með 

umfangsmiklum rokktónleikum snemma árs 1990. Loksins hafði skapast umhverfi fyrir 

rokktónlist til að vaxa og dafna. Baranovitch telur að stjórnvöld hafi leyft þessa tónleika 

til að minnka spennuna sem myndaðist í kjölfar mótmælanna. Ungmenni töldu einnig að 

stjórnvöld skorti mjög trúverðugleika og að þarna hafi því mögulega verið á ferðinni 

tilraun til að endurheimta ákveðið traust. Andrúmsloftið hafði breyst frá því fyrir 

slátrunina á torginu, rokklög tóku á sig nýja mynd. Lögin einkenndust af sorg, 

vonbrigðum, einmanaleika og vilji tjáður til að flýja (Kína) í ljósi þess að 

lýðræðishreyfingin hafði mistekist (Baranovitch, 2003, 37-40). 

7. Niðurstöður 

Hin langa ganga rokk og róls er vægast sagt mjög áhugaverð. Það er augljóst að Cui Jian 

er mjög mikilvægur þáttur fyrir framvindu rokks í Kína. Kínverskt rokk og ungmenni 
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þjóðarinnar mótuðust út frá sögulegum atburðum, þá einna helst af stjórnartíð Mao. 

Skelfilegir atburðir á borð við menningarbyltinguna og mótmælin á Torgi hins himneska 

friðar komu til með að spila lykilþátt í þessu mótunarferli. Glundroðinn sem myndaðist á 

tímum menningarbyltingarinnar var mikill og hafði veruleg áhrif á ungmenni þjóðarinnar 

og viðhorf hennar gagnvart stjórnvöldum. Í kjölfar menningarbyltingarinnar varð til sú 

kynslóð sem spilar stærsta hlutann í ritgerð minni. Eftir útlegð í sveitum landsins var þessi 

„týnda kynslóð“ mjög óánægð með aðstæðurnar sem myndast höfðu. 

 Tónlist hafði einungis þjónað sem áróðursverkfæri Kommúnistaflokksins til þess 

að halda yfirráðum í landinu eins og lagt hafði verið upp með á fundinum í Yan‘an árið 

1942. Það breyttist þegar Deng Xiaoping tók við valdasprotanum. Hann boðaði opnun 

þjóðarinnar, við það flæddu inn erlendar afurðir úr öllum heimshornum, þ.m.t. erlend 

rokktónlist. Þetta hafði áhrif á tónlistarmenn á borð við Cui Jian. Tækniframfarir að vestan 

sáu einnig til þess að kínversk ungmenni gátu nálgast rokktónlist þrátt fyrir 

ritskoðunarferli Kommúnistaflokksins, tónlist sem átti eftir að hafa mikil áhrif á 

upprennandi rokkstjörnur eins og Cui Jian. Kassetturnar og dakou diskarnir voru rusl í 

augum vesturlandabúa en frelsarar í augum kínverskra hlustenda. Þeir boðuðu nýtt tímabil, 

því nær allir tónlistarmenn í Peking, t.d. Cui Jian, ólust upp við hlustun þessara dakou 

miðla (Kloet, 2005, 617). Vesturlönd léku þar með mikilvægt hlutverk í sögu kínverska 

rokksins er kínverskir tónlistarmenn sömdu sína eigin tónlist útfrá þessum diskum. 

Cui Jian var höfuðpaur tveggja tónlistarstefna, bæði xibeifeng og yaogun yinyue. 

Báðar stefnurnar nutu mikilla vinsælda en þótt hin síðarnefnda var langlífari og 

áhrifameiri, báðar höfðu að vísu mikið táknrænt gildi fyrir ungmenni þjóðarinnar. 

Lykilatriðið að því hversu áhrifaríkur Cui Jian var tel ég vera vegna þess að hann upplifði 

sjálfur þessa skelfilegu atburði rétt eins og „týnda kynslóðin“ sem nýtti tónlist hans til að 
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vinna úr eigin harmleikum. Hann gat því sungið um eigin reynslu og miðlað henni til 

ungmenna sem heilluð voru upp úr skónum af lögum hans. 

Það liggur í augum uppi að Cui Jian var meginástæða þess að rokk náði slíkum 

vinsældum á þessum tímum. Hann var í raun og veru rödd heillar kynslóðar og með lagi 

sínu um „að eiga ekkert“ hafði hann afhjúpað tilfinningar ungmenna sem upplifðu 

stjórnartíð Mao, ungmenni sem höfðu hugsað það sem Cui söng um en aldrei dottið í hug 

eða þorað að tjá sig um á opinskáan hátt. Í rokktónlist Cui Jian höfðu kínversk ungmenni 

loksins uppgötvað ákveðið útrennsli (outlet) til að vinna úr allri þeirri reiði og ringulreið 

sem myndaðist í andrúmsloftinu á þessum tíma (Baranovitch, 2003, 103).  

Þá má segja að Cui Jian, með rokk að „vopni“, hafi verið „frelsari“ ungmenna í 

Kína meðan ofsóttar ungar sálir nýttu tónlist hans til að kljást við innri djöfla sína. Án 

nokkurs vafa hefur Cui unnið fyrir þessum titli sínum sem „guðfaðir rokksins“. Miðað 

við áhrif hans á tónlistarsögu í Kína tel ég þennan titil fyllilega verðskuldaðan. Þrátt fyrir 

að vera áreittur af stjórnvöldum hélt Cui Jian ótrauður áfram í gerð tónlistar og er í dag 

einn þekktasti tónlistarmaður í sögu Kína. Sögu hans mætti líkja við ævintýri, ekki margir 

einstaklingar geta sagt frá því að sem kínverskur borgari háði hann „menningarlegt 

stríð“ við kínversk stjórnvöld og tapaði ekki. Það má einnig velta því fyrir sér hverjar 

afleiðingarnar hefðu verið ef kínversk stjórnvöld hefðu tekið hann fastari tökum? Fylgi 

hans var svo gríðarlegt að illa hefði getað farið. 
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