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Popkultūra atspindi mūsų svajones?

Popkultūros neturėtume suprasti siaurai, vien kaip 
popmuzikos kryptį. XX a. pradžioje, kaip tvirtina ame-
rikiečių kultūros sociologas Danielius Bellas, menas pats 
sau pradėjo kurtis rinką. Jis išsiveržė į mases ir, kad būtų 
labiau perkamas, pats pradėjo formuoti gyvenimo stilių, 
kurį turėjo atitikti jo kūriniai. Tobulėjant technologijoms, 
šie pradėti tiražuoti, kad pasiektų 
kuo didesnį žmonių skaičių ir neštų 
komercinę sėkmę. 

Tačiau būtų klaidinga populia-
riąją kultūrą apriboti mums ži-
noma menine veikla. Kalbama 
apie kultūrą, paplitusią tam tik- 
ros visuomenės platesniame gy-
ventojų sluoksnyje. Tai gali bū-
ti, pvz., ir gyvenimo būdas, pra-
mogos (sportas, muzika, filmai), 
apsirengimas (džinsai), mitybos 
įpročiai (greitas maistas, koka-
kola), žiniasklaidos priemonės ir 
pan. Populiariosios kultūros turi-
nys randasi iš kasdienių įvykių ir 
nutikimų, daugumos žmonių (va-
dinamojo mainstream’o) troškimų 
ir poreikių. 

Iš to matyti, kodėl ši kultūra, 
suvienodinanti formą ir turinį, taip 
lengvai prigijo ir įsivyravo nūdienos 
pasaulyje. Svarbiausias jos laimėji-
mas – sugebėjimas aptikti univer-
salius prasmės kodus, atrandančius 
kelią į daugelio žmonių širdis. Po-
puliariosios kultūros masiškumas 
taip pat neišvengiamai susietas su 
komercine sėkme, darančia povei-
kį jos kokybei. Nenuostabu, kad 

vienas žinomiausių jos „vaikų“ yra reklama, tiesiogiai 
skirta vartojimui skatinti.

Pasaulinė popkultūra nūdienos žmogui yra tas pats, 
kuo, pavyzdžiui, gotika, barokas ar renesansas buvo 
anų epochų žmonėms. Žinoma, ji yra stipriai susieta su 
amerikietiškąja gyvensena, o jos atsiradimas – su JAV 
evoliucija iš kaimų į miestų bendruomenes. Ne veltui 

istorikas Denisas W. Broganas yra 
pareiškęs, kad Amerika buvo tie-
siog „priversta“ sukurti popkul-
tūrą miestų gyventojams, netu-
rėjusiems galimybės paveldėti 
arba perkeisti kurią nors nacio-
nalinę kultūrą. 

Tačiau vienareikšmiškai to teig-
ti negalėtume. Pasak JAV sociolo-
go Herberto J. Ganso, populiarioji 
kultūra atspindi Amerikos gyven-
tojų svajones ir troškimus, drauge 
šios „svajonės ir troškimai“ yra bū-
dingi ir kitiems, įvairių tautybių ir 
religijų, žmonėms, tai yra – visiems 
(tad aišku, kodėl filmuose ar rekla-
mose dažniausiai viskas baigiasi 
gerai). Todėl ignoruoti ar demo-
nizuoti šio kultūros visai nereikia. 
Išmintingiau – ją pažinti ir supras-
ti, išmokti blaiviai vertinti jos reiš-
kinius, ištirti ir, kas gera, palaikyti 
(plg. 1 Tes 5, 21).

The Beatles atleidimo 
nereikia

Tai puikiai suprantama ir Vati-
kane. Jau metus Vatikano radijas 
savo programose transliuoja rekla-
minius intarpus, o L´Osservatore 
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Nors popiežius Benediktas XVI yra didelis Mocarto muzikos gerbėjas, 
o jo teologija vadinama „mocartiška“, tai nereiškia, kad visi katalikai 
turėtų klausytis vien klasikinės muzikos. Popiežius neslepia, kad nemėgsta 
roko muzikos, bet oficialus Vatikano dienraštis „L´Osservatore Romano“, 
atspindintis tendencijas Vatikane, vis dažniau apžvelgia garsių pramoginės 
muzikos atlikėjų ir autorių darbus, „kultinius“ filmus ir nūdienos popkultūros 
reiškinius.

Vatikano Top 10  
(eiliškumas pagal albumo išleidimo metus)

 1. The Beatles „Revolver“ 

 2. David Crosby „If I Could Only 
Remember My Name“ 

 3. Pink Floyd „The Dark Side of 
the Moon“

 4. Fleetwood Mac „Rumours“ 

 5. Donald Fagen „The Nightfly“

 6. Michael Jackson „Thriller“ 

 7. Paul Simon „Graceland“

 8. U2 „Achtung Baby“ 

 9. Oasis „(What’s The Story) 
Morning Glory?“ 

10. Carlos Santana „Supernatural“
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Romano šeštadienio numeriuose pateikia filmų ir pra-
moginės muzikos apžvalgas. Jose populiarūs kūriniai 
anaiptol ne keiksnojami, bet analizuojami. Štai ne viena 
save krikščioniška laikanti šeima kreivai žiūri į anima-
cinį Simpsonų serialą, tačiau prieš Kalėdas, sveikindami 
Simpsonus su 20-mečiu, laikraščio apžvalgininkai teigė, 
kad be Simpsonų žmonės prarastų gebėjimą juoktis, tei-
giamai įvertino filmukuose pasireiškiančias filosofines ir 
teologines įžvalgas. Teigiamų žodžių L´Osservatore Ro-
mano puslapiuose buvo nepašykštėta ir paskutinei Hario 
Poterio epopėjos ekranizacijai.

Tačiau didžiausią nuostabą pasaulio žiniasklaidai su-
kėlė vis dažniau Vatikano oficioze pasirodantys straips-
niai, skirti roko muzikos atlikėjams. Balandį pasaulį ap-
skriejo žinia, esą popiežius Benediktas XVI... atleidęs 
grupei The Beatles. Pretekstu tokioms kalboms tapo 
straipsnis, skirtas legendinės Liverpulio ketveriukės iširi-
mui paminėti. Jame buvo teigiama, kad nors The Beatles 
gyvensena buvo ekscentriška ir dėl to „jie galbūt nebuvo 
geriausias, tačiau ir ne blogiausias to meto pavyzdys jau-
nimui“, savo nuostabios dainomis jie „pakeitė muziką“ ir 
ji iki šiol teikia malonumą. 

Šie žodžiai buvo priskirti asmeniškai popiežiui. Mūsų 
žiniasklaidoje minėtas straipsnis buvo pavadintas „Šven-
tojo Sosto pranešimu“, „Vatikano laišku“, kuriame esą 
„rašoma, kad popiežius Benediktas XVI dovanoja The 
Beatles atleidimą. Nenuostabu, kad netrukus replikavo 
ir eksbitlas Ringo Starras, televizijos kanalui CNN iš-
reikšdamas abejonę, kad nelabai yra už ką „bitlams“ at-
leisti, o Vatikanas turįs kur kas didesnių problemų nei 
The Beatles. Į tai sureagavo ir L´Osservatore Romano pa-
rašydamas, kad garsiajai ketveriukei neabejotinai nerei-
kia atleidimo.

Atleidimo temą paskatino Johno Lennono žodžiai, 
pasakyti 1966 metais vienam Londono laikraščiui, esą 
The Beatles yra žinomesni už Jėzų, o rokenrolas gyvuos 
ilgiau nei krikščionybė. Tai papiktino krikščionis, ypač 
Jungtinėse Valstijose – jose kai kas viešai laužuose degi-
no Liverpulio vaikinų albumus. Susijaudinęs J. Lenno-
nas netrukus Čikagoje surengtoje spaudos konferenci-
joje pareiškė: „Aš nesu prieš Dievą, prieš Kristų ar prieš 
religiją. Aš nesakau, kad esame didesni ar geresni. Tikiu 

Dievu, o ne kažkokiu dalyku ar vyru danguje. Aš nuo-
širdžiai atsiprašau.“

„Johno Lennono pastaba, kuri sukėlė didelį pasipik-
tinimą, daugiausia – Jungtinėse Valstijose, po daugelio 
metų skamba tik kaip jauno darbininkų klasės anglo, 
susidūrusio su netikėta sėkme, užaugusio su Elvis ir ro-
kenrolo legenda, „gyrimasis“, – dar prieš pusantrų metų 
rašė L´Osservatore Romano. Laiko perspektyvoje šis bra-
vūriškas pareiškimas nublanksta prieš Johno Lennono ir 
jo draugų kurtos muzikos plevenantį grožį.

Vatikano muzika – negyvenamajai salai

Tai, kad muzikos (apskritai kūrybos) gerumo ir blo-
gumo negalima įvertinti remiantis ideologinėmis pozi-
cijomis, žanrais ar kūrėjų morale, patvirtina ir to paties 
L´Osservatore Romano sudarytas geriausių populiariosios 
muzikos albumų dešimtukas. Šventojo Sosto savaitraštis 
rinko geriausios muzikos albumus, kuriuos vertėtų pasi-
imti į negyvenamąją salą. Straipsnyje, apžvelgiančiame 
„negyvenamosios salos“ fonoteką, pabrėžiama, jog išrink-
ti albumus šiam sąrašui nebuvo lengva ir neišvengiamai 
kam nors pasirodys, kad darbas dar nėra visiškai užbaigtas, 
bet šis „kuklus gidas parodys kelią į gerą muziką“.

Šis albumų dešimtukas, tarp melomanų įgavęs Vatika-
no Top 10 pavadinimą, pateikia nemažai siurprizų. Kren-
ta į akis, kad vyrauja išimtinai roko žanras, o dešimtuke 
nėra nė vienos dailiosios lyties atstovės. Įdomus ir pats 
albumų pasirinkimas. Jei dvasingaisiais pravardžiuojamų 
airių U2 ar The Beatles albumų pozicijos Vatikano sąra-
šiuke yra suprantamos, tai kai kurių atlikėjų buvimas ten 
griežtesnių pažiūrų krikščionis gali šokiruoti. Štai legen-
dinės britų grupės Pink Floyd muzikai, nors ir nepelnytai, 
lipdoma New age etiketė, o gitaristas Carlosas Santana ne-
slepia, kad savo albumui „Supernatural“ įkvėpimo sėmėsi 
iš įvairių tautelių religinių ritualų. Dešimtuke randame 
„blogiukų“ Oasis, krikščionių dažnai nepadoriu vadinto 
Michaelio Jacksono kūrinius. Akivaizdu, kad sąrašo su-
darytojai ieškojo gero skonio, o ne priekabių prie atlikėjų 
įvaizdžių ar asmeninio gyvenimo. 

Tad popiežius klauso Mocarto, o kitus džiugina gi-
tarų brazdesys. 
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Kardinolas Christophas Schönbornas – Vienos arkivyskupas ir Austrijos Vyskupų Konferencijos 
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Su humoru, švelnumu ir pagarba išmintingai aptardamas pašaukimo tarnystei, gailestingumo, mal-
dos, Eucharistijos, misijos temas, taip pat ir Marijos vaidmenį kunigo gyvenime, kardinolas Schönbornas 
apmąsto kunigystę ne tik remdamasis giliomis teologinėmis įžvalgomis, bet ir savo, kaip ganytojo, pa-
tirtimi, taip pat kitų asmeniniais liudijimais. Jis kreipiasi į kunigus, kurie kartu su juo gali atpažinti savo 
džiaugsmus, skausmą, kylančius klausimus, išgyvenamas kovas.


