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Ievads
Popkultūras un hiphopa kā tās neat-

ņemamas sastāvdaļas klātbūtni mūsdienu 
pasaulē iespējams vērtēt krasi atšķirīgos 
veidos. Pati popkultūra kopš šī jēdziena 
ģenēzes un kopš tās izveidošanās 19. un  
20. gadsimta mijā līdz 21. gadsimta sāku-
mam nereti izpelnījās kritiku, jo tika uztverta 
kā pretstats elitārajai jeb augstajai kultūrai, 
kas veido Rietumu kultūras kanonu, vai tau-

tas kultūrai, kas tiek uzskatīta par auten-
tisku kultūras izpausmi iepretī “kokakolas” 
masu kultūrai.1

Šāds pretstats atgādina teologa Ri-
čarda Nībura (Helmut Richard Niebuhr,  
1894–1962) slavenajā darbā “Kristus un 
kultūra” (“Christ and Culture”) iztirzāto “pa-
liekošo problēmu”, kas ir kristietības un civi-
lizācijas jeb Dieva un pasaules attiecību teo-
rētiska noformulēšana un īstenošana praksē. 
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Rakstā tiek izpētīta popkultūras tekstu reliģiska funkcija, izmantojot latviešu un krievu 
hiphopa mūziķu dziesmu tekstus par piemēru reliģijas eksistenciālas un hermeneitiskas 
funkcijas izpausmei. Popkultūra tiek saprasta kā jēga un vērtība, kuru patērētāji piešķir 
masveidā ražotajiem un izplatītajiem popkultūras tekstiem, kas ir kino, mūzika, literatūra, 
televīzija, videospēles un citi masu kultūras produkti.

Šis jēgas veidošanas process līdzās garīguma uzplaukumam Rietumu pasaulē izaici-
na reliģijpētniecības sekularizācijas paradigmu un demonstrē reliģiozitātes transformāciju 
iepretī tās izzušanai. Reliģija un kultūra paliek paradoksālajās attiecībās ar savstarpējo 
ietekmēšanos un mijiedarbību.

Hiphopa tekstu analīze demonstrē, ka reliģiskas leksikas lietojums tajos līdzinās ga-
rīguma pieejai reliģiskiem avotiem ar individuālistisku un uz personīgu pieredzi balstītu 
nozīmi, bet šīs leksikas klātbūtne liecina par reliģijas hermeneitiskas un eksistenciālas 
funkcijas klātbūtni popkultūras tekstos. Popkultūras teksti runā par jēgu, vērtību un pilda 
reliģisku funkciju.
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Rakstīdams 20. gadsimta vidū, Nīburs at-
zīst, ka šis jautājums ir mūžīgs tajā nozīmē, 
ka tas tika daudzveidīgi risināts kopš kristie-
tības aizsākumiem un turpina būt aktuāls kā 
Nībura dzīves laikā, tā arī tagad.2

Šī raksta ietvaros tas ir pārformulējams 
kā reliģijas un popkultūras attiecību jau-
tājums — kā reliģijas simboli un reliģijas 
funkcijas tiek uzņemti popkultūras tekstos 
un kādu nozīmi un jēgu tie izpauž. Lai to 
noskaidrotu, ir jādefinē gan popkultūras, gan 
reliģijas jēdziens šī pētījuma ietvaros.

Kultūra un popkultūra
Paša Nībura kultūras definīcija ir izteikti 

plaša. Viņš nevēlas redzēt to kā strikti vēs-
turisku Rietumu kultūru, kas būtu nesarau-
jami saistīta ar kristietību un tās attīstību  
(no 1. gadsimta pirms mūsu ēras līdz mūs-
dienām). Tāpat viņš neuzskata kultūru par 
kaut ko, kas ir stingri nodalāms no politikas 
un reliģijas. Kultūra, raksta Nīburs, ir “vis-
aptverošs cilvēku darbības process un tās 
visaptveroši rezultāti .., kas ikdienas valodā 
tiek saukts par civilizāciju”. Turklāt viņš ne-
piedāvā kādu kultūras būtības definīciju, bet 
tikai nosauc tās galvenās raksturīpašības. 
Viņaprāt, tā ir “nesaraujami saistīta ar cil-
vēka dzīvi sabiedrībā, tā vienmēr ir sociāla”. 
Tāpat viņš redz kultūru kā cilvēku sasniegu-
mu, kā arī redz to kā vērtību pasauli. Kultūra 
ir nodarbināta ar šo vērtību īstenošanu laikā 
un telpā, lai sniegtu cilvēkam labumu. Kul-
tūra Nībura izpratnē ir plurālistiska un no-
darbojas ar vērtību saglabāšanu ne mazāk 
kā ar to īstenošanu.3

Svarīga Nībura atziņa ir tas, ka cilvēks 
redz pasauli un dabu tikai un vienīgi caur 
kultūras prizmu. Līdz ar to nav iespējams 
“dabiskais cilvēks”, kas pazītu pasauli citādi 
nekā caur kultūras acīm.

Popkultūra pēc definīcijas atšķiras no 
visaptverošas kultūras jeb civilizācijas, par 
kuru raksta Nīburs. Gordons Linčs (Gordon 
Lynch, dz. 1968) raksta, ka popkultūra ir 
“jēdziens, kuru dažādi autori ir izmanto-

juši dažādos veidos atkarībā no konkrēta 
akadēmiska projekta”. Šī izpratne paredz,  
ka šādi jēdzieni “ir noderīgi, jo padara [..]  
iespējamu akadēmisku pētniecību un de-
bates, palīdzot mums domāt par pasauli 
noteiktos veidos”.4 Pētniecībā popkultūru 
bieži uztver kā pretstatu cita veida kultūrai. 
Pirmkārt, kā pretstatu elitārajai jeb augstajai 
kultūrai un avangarda mākslai. Šajā skatī-
jumā tā tiek vērtēta kā mazvērtīgāka iepretī 
Rietumu literatūras un mākslas klasiskajam 
kanonam, kas tiek uzskatīts par vienīgo vei-
du, kā saglabāt Rietumu sabiedrības spēju 
izteikt morālus un estētiskus spriedumus. 
Avangarda mākslu pretnostata popkultūrai 
kā progresīvu vai intelektuālu. Linčs rak
sta, ka šādi dalījumi nespēj ietvert cilvēku 
kultūras dzīves komplekso raksturu, kur cil-
vēki var novērtēt gan klasisko mākslu, gan 
popkultūras izklaides produktus. Viņš tāpat 
norāda, ka kultūras kanons vai avangarda 
māksla ir noteiktu autoru un laikmeta vei-
dojums, kas var mainīties un ar laiku ietvert 
popkultūras elementus.5

Cits pretstats popkultūrai nereti ir tautas 
kultūra. Popkultūra tiek uztverta par auten-
tiskās kultūras aizvietojumu ar komercializē-
to masu kultūru, kas radās sakarā ar sabied-
rības industrializāciju un koncentrēšanos uz 
masveida ražošanu. Toties mūsdienu kon-
tekstā pieeja, kas nostāda popkultūru opo-
zīcijā tautas kultūrai, vairs nav tik vienkārši 
izmantojama. Līdzīgi popkultūras elementu 
ienākšanai kultūras kanonā vai avangarda 
mākslā, mūsdienu popkultūra bieži ietver un 
apvieno tautas kultūras elementus, piemē-
rām, mūzikas žanros, kas ir saistīti ar pla-
šām etniskās elektronikas (ethnic electroni-
ca) vai folkmetāla (folk-metal) kategorijām, 
kas attiecīgi apvieno elektroniskās mūzikas 
un metāla žanrus ar etniskās mūzikas instru-
mentiem, melodijām un citiem elementiem.6

Pats autentiskuma jēdziens ir problemā-
tisks patēriņa studiju (consumer studies) ie-
tvaros, un šī problemātika sniedz pienesumu 
diskusijai par tautas kultūru iepretī popkul-
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tūrai. Autentiskums pats par sevi tiek patē-
rēts kā prece un pieprasīts tirgū. Līdz ar to 
produkta novērtēšana par autentisku tautas 
kultūras produktu tirgus kontekstā norāda 
vienīgi uz šī produkta mārketingu, kas turp-
māk relativizē nošķīrumu starp popkultūras 
un, domājams, autentiskas tautas kultūras 
produktiem.7

Linčs raksta, ka “jebkura popkultūras 
teorija, kas ietver [..] naratīvu par “kultūras 
[grēkā — Ņ. A.] krišanu”, no kādas lieliskās 
augstās vai tautas kultūras pagātnes piepra-
sa tās vēsturiskās precizitātes un adekvā-
tuma kritisko izvērtēšanu”. Viņš raksta par 
trešo veidu, kā definēt popkultūru, saskatot 
tajā daudz pozitīvāku sociālo funkciju nekā 
minētajās pieejās. Tajā popkultūra tiek sa-
prasta nevis kā tas, kas ir “populārs” cilvēku 
masās vai kā populāras izklaides un prak-
ses, bet kā dialektiski pretējs spēks kādas 
noteiktas sabiedrības dominējošai vai elites 
kultūrai. Popkultūra iepretī masu kultūrai ir 
jēga un vērtība, kuru patērētāji piešķir ko-
merciālos nolūkos masveidā ražotiem pro-
duktiem savā ikdienas dzīvē. Linčs atzīst 
popkultūras jēdziena neskaidro saturu un 
aicina izvēlēties definīciju, kura atbilst kon-
krēta pētnieciska projekta vajadzībām.8

Tāpat nepieciešams definēt popkultūras 
teksta jēdzienu. “Popkultūras teksti ietver 
drukātos un nedrukātos formātus, tostarp te-
levīziju, mūziku un videospēles, kā arī daiļli-
teratūru un dokumentālu literatūru” un “[..] 
bieži vien tie ir valdošās kultūras (mains-
tream) teksti, kas ir ražoti masveidā un var 
būt saistīti ar daudziem citiem komerciāliem 
produktiem”.9

Monika Millere (Monica R. Miller) raksta, 
ka reliģijas un popkultūras attiecību pētnie-
cība pieprasa skaidru izpratni par šo jēdzie-
nu attiecībām. Viņa norāda, ka vairākums 
pētījumu par reliģiju un popkultūru uztver 
šīs jomas par nodalāmām, un nav grūti iden-
tificēt reliģijas elementus kādā popkultūras 
tekstā, atrodot tiešas vai netiešas atsauces 
vai norādes uz kādu reliģisku kopienu prak-

sēm, tēliem vai teoloģiskiem motīviem. Tur-
klāt šādi pētījumi sliecas nekritiski pieņemt 
dominējošās reliģiozitātes pieņēmumus par 
šo elementu nozīmi. Dziesmā izteikts ap-
galvojums, ka autors lūdz Dievu, neparedz 
nozīmi, kas atbilst islāma, jūdaisma vai kris-
tietības teoloģijai, kādas baznīcas dogmati-
kai vai citai formulētai izpratnei. Tāpat šādi 
pētījumi bieži neuzdod jautājumu par pop-
kultūras funkcionēšanu reliģijas vietā, kā arī 
neuzdod jautājumu par pašas reliģijas kate-
gorijas nozīmi. Viņa raksta: “Reliģijas lietoju-
mam hiphopa kultūrā nedrīkst uzticēties līdz 
galam (piemēram, apliecinājuma nozīmē kā 
ticības aspektam) — tā reliģiozitāti (ja mēs 
meklējam reliģiju kā jēgu un klātbūtni) ne-
drīkst pieņemt kā dotumu, tai nedrīkst uz-
ticēties un to nedrīkst uztvert tajos veidos, 
pie kādiem teoloģijas un reliģijas pētnieki ir 
pieraduši (t. i., ja reliģija tiek saprasta kā sui 
generis ticība).”10

Millere definē trīs virzienus akadēmis-
kajā literatūrā par hiphopu kā popkultūras 
fenomenu. Hiphops tika studēts šādu tēmu 
ietvaros: 1) afroamerikāņu draudzes (Black 
Church) un tirgus uzturēšana; 2) kritiskais 
liriskajā: reperis kā (kristīgais) pravietis;  
3) hiphops kā jēgas meklējumi. Millere uz-
skata, ka pirmajās divās tēmās iekļaujamie 
pētījumi nepieskaras jautājumam par pašu 
reliģijas kategoriju. Arī jēgas meklējumu ka-
tegorijā iekļaujamie darbi cieš no piesaistes 
tradicionālajām kategorijām. Pats jēgas jē-
dziens akadēmiskās teoloģijas un reliģijpēt-
niecības kontekstā ir piesaistīts noteiktiem 
tekstiem, autoriem un idejām un līdz ar to 
veido iepriekšpieņēmumus par pētāmo teks-
tu saturu.11

Šajā rakstā es aplūkoju hiphopa teks-
tus kā jēgu meklējumu izpausmi un pie-
mēru tam, kā reliģiskā leksika sniedz 
spēju piešķirt jēgu izteikumiem un apgal-
vojumiem. Šajā rakstā aplūkojamie teksti 
nepieder pie afroamerikāņu konteksta un 
to pravietiskums nav pamata jautājums šim  
pētījumam.
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Kerijas Volšas (Carey Walsh) pētījums ir 
piemērs pravietiskā identificēšanai hiphopa 
tekstā. Tas identificē vairāku Amerikas Sa-
vienoto Valstu hiphopa kompozīciju tekstos 
“pravietisku reālismu, atpirkšanu, inkarnāci-
ju un augšāmcelšanos”, “grēku, piedošanu, 
pielūgsmi” un sasaista šīs tēmas ar sociālo 
kritiku, piemēram: “Repera kā sociāla kriti-
ķa leģitimitātei ir garīgais pamats — tas, ka 
Dievs ir klāt geto” vai “reperis bieži darbojas 
kā [plašākas sabiedrības — Ņ. A.] pārstāvja 
balss [..] līdzīgi bibliskiem praviešiem, pie-
minot tos, kuri sabiedrībā ir riska zonā un 
nelabvēlīgos apstākļos”.12

Volša savā pētījumā definē reliģiskas un 
bibliskas tēmas un sasaista tās ar noteiktiem 
tekstiem hiphopa kompozīcijās. Bet tas liek 
uzdot jautājumus, vai noteiktās tēmas ir eks-
kluzīvi bibliskas, kur autori tās ir smēlušies, 
vai šo minējumu dēļ ir iespējams piesaistīt 
hiphopa tekstu jēgu kristīgas teoloģijas nozī-
mei un kāpēc tieši Volšas izpratne par biblis-
ko motīvu nozīmi un teoloģiju tiek izmantota 
hiphopa tekstu interpretācijai.

Reliģija
Rakstā, kas tika veltīts repera Smoki-

ja Mo (Smoki Mo, īstajā vārdā Aleksandrs 
Cihovs, dz. 1982) dziesmas teksta analīzei, 
es biju izvēlējies definēt reliģiju “funkcionāli,  
t. i., pieņemot, ka tā sabiedrībai vai indivī-
dam kalpo ar kādu funkciju”.13 Papildinot 
par šo pieeju reliģijai, ir jāsaka, ka funkcio-
nālā izpratne par reliģiju ir atbilde uz jautā-
jumu “ko reliģija dara?” un tā “meklē veidus, 
kā atpazīt to, kā reliģija darbojas sabiedrības 
dzīvē”.14

Šī pieeja nav iecerēta kā izsmeļošs re-
liģijas jēdziena izskaidrojums, kas būtu 
lietojams jebkurā pētnieciskajā darbā par 
reliģiju. Funkcionāla pieeja reliģijas definī-
cijai ir problemātiska ar to, ka “[..] jebkura 
funkcija, kas tiek piešķirta reliģijai, ir vai nu 
vienkārši izvirzīta par noteikumu, sniedzot 
konceptuāli skaidrus, bet empīriski kontrain-
tuitīvus rezultātus, vai arī ir empīriski pār-

liecinoša, bet konceptuāli pārāk vienkāršota, 
lai būtu spējīga kaut ko izskaidrot.”15

Toties Denisa Tērnera (Denys Turner,  
dz. 1942) kritikai pret funkcionālo pieeju 
reliģijas definīcijai ir vieta vienīgi tajā gadī-
jumā, kad pētnieks vēlas sniegt visaptverošu 
reliģijas skaidrojumu, piemēram, tādu, kas 
dotu iespēju salīdzināt dažādas reliģijas vai 
to elementus. Savukārt, šī pētījuma mērķis 
ir identificēt reliģisko valodu un reliģiskās 
metaforas hiphopa dzejas tekstos, kā arī at-
rast to nozīmi un jēgu šo tekstu kompozīcijas 
ietvaros.

Tāpat funkcionāla pieeja reliģijas definē-
šanai paredz, ka tiek skaidri atrunāta kon-
krēta reliģijas funkcija. Linčs raksta, ka pop-
kultūras teksti var funkcionēt kā reliģija ar 
sociālo, hermeneitisko jeb eksistenciālo vai 
arī transcendentālo funkciju.16 Šī pētījuma 
ietvaros es meklēju hermeneitisko funkciju 
popkultūras tekstos jeb to, kā tie skaidro 
realitāti un piešķir tai jēgu ar reliģisko valo-
du. Linčs raksta, ka “[p]opkultūru iespējams 
redzēt kā vairāku resursu sniedzēju, kas pa-
līdz cilvēkiem rast jēgu un pieredzēt savu 
dzīvi. [..] Kino skatīšanās pieredze īslaicīgi 
ieved realitātes alternatīvajā pieredzē, kur 
mēs tiekam atvērti [..] stāstiem par cilvēku 
dzīves pamatjautājumiem — kā sekss, attie-
cības, ģimenes, vardarbība un nāve. Filmu 
mīti dažkārt piedāvā idealizētas liecības par 
to, kā cilvēku dilemmas var tikt atrisinātas 
.., bet šo mītu idealizētā daba var kalpot kā 
izaicinājums tam, kā mums rīkoties savā 
dzīvē reālajā pasaulē.”17

Šī izpratne līdzinās amerikāņu reliģijas 
sociologa Tolkota Pārsonsa (Talcott Parsons, 
1902–1979) izpratnei, kurš 1938. gadā 
rakstīja, ka reliģijai sabiedrībā ir divas gal-
venās funkcijas: tā sniedz kognitīvo nozīmi 
morāles un vērtības spriedumiem un rīcības 
normām; tāpat tā palīdz līdzsvarot atšķirības 
starp rīcības gaidāmajiem un faktiskajiem 
rezultātiem.18

Savukārt Millere, runādama par hip-
hopa interpretēšanu no reliģijas eksisten-
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ciālās funkcijas perspektīvas, brīdina par 
nepieciešami reliģiskas jēgas meklēšanu un 
iepriekšnoteiktu reliģisku kategoriju (kopie-
nas, transcendences un teoloģijas) uzspie-
šanu populārajai mūzikai: “Es esmu pārlie-
cināta, ka lielās transcendentālās ilūzijas, 
kas balstās reliģiskās pieredzes unikalitātē, 
ignorē un nivelē reliģijas funkciju plašumu 
un izmantojumu hiphopa kultūrā. [..] vārdu 
spēles hiphopā ir nestabilas” un “šī nesaska-
ņotība apgrūtina pētnieka jēgas meklējumu 
izpratni.”19

Līdz ar to ir jāsaprot, ka no konkrētas 
reliģiskās leksikas lietojuma hiphopa kom-
pozīcijas tekstā (vai citā popkultūras tekstā) 
neizriet tas, ka tajā izteiktā nozīme atbilst 
kādas reliģijas vai konfesijas mācībai par 
konkrētu vārdu vai simbolu nozīmi. Tāpat ir 
jānorāda, ka populārā mūzika, kas nav iz-
teikti reliģiska, var veiksmīgāk uzrunāt au-
ditoriju eksistenciālu jautājumu risināšanā.

Pētījumā par bezpajumtnieku jauniešu 
aprūpes centru praksi Losandželosā kon-
statēts, ka, izmantojot popmūziku jauniešu 
iedvesmošanai, rodas problēmas. No vienas 
puses, aprūpes centra darbinieki, pašu jau-
niešu mudināti, idejā, ka slavenības varētu 
organizēt līdzekļu vākšanu un pievērst uzma-
nību sociālajām problēmām, kā arī kalpot kā 
apzinīgi paraugi un apgaismot auditoriju ar 
relevantu un autentisku personīgo pieredzi, 
saskatīja pozitīvu iespējamo ieguldījumu at-
veseļošanās un rehabilitācijas procesā. No 
otras puses, viņi secināja, ka, kaut arī daļa 
jauniešu bija atvērti vēstījumiem par vese-
lību (health messages) caur mūziku, lielā-
koties jauniešu iecienītajā popmūzikā viņus 
uzrunāja “dumpinieciskas tēmas, narkotiku 
kultūras slavinājums un seksuāla visatļautī-
ba.”20

Karls Olsons (Carl Olson) atzīst, ka post-
modernisma laikmetā humanitārās zinātnes 
uzsver reliģijas jēdziena nestabilo un nevien-
nozīmīgo raksturu, kā arī atzīmē, ka pētnieki 
nevar vienoties par vienu kopīgu definīciju. 
Tas daudzus licis aicināt atbrīvoties no šī jē-

dziena un aizstāt to ar citu, piemēram, “ti-
cība”.21 Reliģisko elementu nozīmes analīze 
popkultūras tekstos vēl jo vairāk pieprasa 
jaunu pieeju reliģijas jēdziena definēšanai, 
jo šāda pētījuma lauks nav tradicionālā re-
liģiozitāte, bet tās transformācija postseku-
lārajā laikmetā.

Garīgums
Cits veids, kā runāt par reliģiju un tās 

ietekmi postsekulārajā laikmetā, ir ar garī-
guma (sprituality) jēdziena starpniecību. 
Arī postsekulārā laikmeta jēdziens ir svarīgs 
šai diskusijai, jo tas palīdz kritiski izvērtēt 
reliģijpētniecībā iedibinātos priekšstatus par 
sekularizācijas un reliģijas attiecībām. De-
finējot mūsdienu laikmetu kā postsekulāru, 
pētnieki noraida saikni starp modernizāciju 
un sekularizāciju un radikālo pretnostatīju-
mu starp sakrālo un profāno jeb reliģisko un 
sekulāro. Tas izaicina iedibināto sekularizā-
cijas paradigmu un parāda reliģijas klātesa-
mību Rietumu sabiedrībā iepretī teorijai par 
tās pakāpenisku izzušanu līdz ar zinātnisko 
un ekonomisko attīstību.22

Šie jēdzieni sekularizācijas teorijas prob-
lemātikai pievienojas arī kā atbilde. Kaut arī 
tradicionālās reliģiozitātes ietekme Rietumos 
ir mazinājusies un “postmoderna metanara-
tīvu un autoritātes kritika ir noteikti vedusi 
pie mazākas iesaistes institucionālajā un 
tradicionālajā reliģijā, tas nenozīmē pilnīgu 
reliģiozitātes vai iesaistes reliģijā izzušanu. 
[..] ticīgie subjekti nav zaudējuši interesi par 
lietām, kuras reiz bija reliģisku institūciju 
pārziņā [..], bet meklē ceļus, kā apmierināt 
šīs intereses veidos, kas atstāj vecās institū-
cijas malā”.23

Nikolajs Venzels (Nikolai G. Wenzel) 
raksta, ka “mūsdienās mēs redzam sekulari-
zācijas veidolu, nevis patiesu sekularizāciju, 
kam līdzās nāk vispārīga atgriešanās pie re-
liģijas”. Garīgumu un postsekulāra laikmeta 
reliģiozitāti raksturo un arī paskaidro, kāpēc 
šo laikmetu jādēvē par postsekulāru, “pasau-
les apburšana no jauna” (re-enchantment), 
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kam raksturīga “alternatīvu un drīzāk privā-
tu reliģijas formu attīstība”. Venzels raksta, 
ka “cilvēki ir devušies prom no “reliģijas” kā 
balstītas organizētajos dievkalpojumos un 
sistematizētajos ticējumos institūcijas kon-
tekstā pie pašu izveidotā “garīguma”, kas 
pastāv ārpus formālām struktūrām, balstās 
pieredzē, nesatur doktrīnu un nepretendē uz 
filozofisku saskaņotību (coherence).”24

Garīguma pētniecība kā akadēmiskais 
lauks noformējās 1990. gados. Sākotnēji 
tā koncentrējās uz kristietības garīgumu kā 
“piedzīvoto kristīgo ticību” (lived Christian 
faith). Tomēr tā tika adaptēta visu tradīciju 
pētniecībai ar globāla garīguma (Global Spi-
rituality) jēdzienu. Šī disciplīna “atšķiras no 
citām ar to, ka pārdomā reliģisku pieredzi”, 
“tā pēta nevis garīgumu vienā tradīcijā, izo-
lācijā no citām, bet vispārīgā ģeogrāfiskā un 
vēsturiskā kontekstā, aplūkojot katras tradī-
cijas garīgo gudrību attiecībās ar citām.” 25

Garīguma studijas ir tuvas jauno reliģisko 
kustību pētniecībai ar to, ka jauno reliģiju 
raksturīgās īpašības postsekulārajā laikmetā 
tāpat ir “uzsvars uz individuālismu, pieredzi 
iepretī ticībai, indivīda vēlmju un vajadzību 
piepildīšana, pragmatiska attieksme pret 
doktrīnu un autoritāti, patiesības meklējumi 
sevī, nevis ārējā pasaulē, kā arī tolerance 
pret citiem reliģiskiem uzskatiem”.26

Deivids Bromlijs (David Bromley,  
dz. 1941) raksta, ka tēmas tādos popkultū-
ras tekstos kā “Zvaigžņu kari”, “Matrikss”, 
“Harijs Poters” un “Gredzenu pavēlnieks” 
var liecināt par mūsdienu garīguma un ap-
buršanas (enchantment) formām. Viņaprāt, 
šīs tēmas un popkultūras teksti vispārīgi var 
kalpot par pamatu diskusijai par sekularizā-
cijas ietekmi.27

Lorns Dosons (Lorne L. Dawson) dēvē 
atsauces uz reliģiskām tēmām popkultūras 
tekstos par “populārā garīguma izpaus-
mēm”. Viņš raksta, ka tās iespējams saprast 
gan kā “apburšanu no jauna”, gan “reliģijas 
vienkāršošanu un sekularizācijas uzvaru”. 
Toties viņš atzīst, ka neatkarīgi no popkul-

tūras tekstu ražotāju nolūkiem, cilvēki, re-
flektējot par popkultūras tekstu aplūkotajām 
un iztirzātajām tēmām, pārdomā un veido 
reliģiskas un metafiziskas idejas, kas lieci-
na par apburšanu no jauna. Dosons atzīst, 
ka šāda izpratne “nevar izskaidrot, kāpēc šī 
apburšana no jauna notiek”, un neuzskata, 
ka “pietiek atsaukties uz mūžīgo vajadzību 
pēc garīgās kompensācijas”, kuru dažkārt 
min kā iemeslu apburšanas no jauna pro-
cesam.28 Šī raksta ietvaros garīguma un 
reliģijas pazīmes popkultūras tekstos tiek 
saprastas kā piemēri popkultūras reliģiskai 
funkcijai. Tās ļauj piešķirt popkultūras tek-
stiem jēgu un nozīmi, kā arī izteikt eksisten-
ciālus apgalvojumus. Garīguma izpausmes 
popkultūras tekstos ir postsekulāra laikmeta 
reliģiozitātes piemēri, kas turpmāk izaicina 
sekularizācijas paradigmu.

Šajā izpratnē popkultūras reliģiska 
funkcija ir “Kristus un kultūras paradokss” 
(Christ and Culture in Paradox), jo reliģis-
ku jēdzienu lietojums popkultūrā gan liecina 
par sekularizācijas ietekmi un brīvu attiek-
smi pret sakrālo, gan demonstrē tās postse-
kulāro raksturu, jo reliģijas elementi turpina 
sniegt savu nozīmi un jēgu popkultūras tek-
stiem un, turpinot refleksiju par tiem, tiek 
saglabāta to vērtība, aktualitāte un piederība 
mūsdienu laikmetam.

Nībura uzskats, ka reliģijas un kultūras 
attiecības var būt noformulētas vienā kon-
krētā veidā, tika izaicināts. Katrīna Tenere 
(Kathryn Eileen Tanner, dz. 1957) raksta, 
ka “kristietības gadījumā attiecības ar plašā-
ku kultūru nekad nav vienkārši pieņemošas 
vai noraidošas [..], bet vienmēr kādā sajau-
kumā”.29 Citiem vārdiem, reliģijas un kul-
tūras attiecības vienmēr ir paradoksālas un 
veido sarežģītu attiecību ainu, ietverot gan 
savstarpēju ietekmēšanu, gan noraidīšanu. 
Rakstā aplūkotie hiphopa skaņdarbu teksti 
demonstrēs, kādā veidā mūsdienu autori 
izmanto reliģijas elementus un kādā veidā 
tie kalpo kā mūsdienu garīguma izpausmes 
popkultūrā.
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Autori un skaņdarbi
Šim rakstam es izvēlējos aplūkot vai-

rākus hiphopa tekstus latviešu un krievu 
valodā. Šo tekstu izvēle pamatojas tajos ie-
tvertajās atsaucēs uz vairākiem reliģijas un 
reliģiskās filozofijas jēdzieniem un tēliem. Ie-
pretī minētajam 2020. gada rakstam,30 kurā 
aprakstīta vienas kompozīcijas teksta padzi-
ļināta analīze, šis pētījums apkopo vairākus 
tek stus un vairāku autoru darbus, lai salīdzi-
nātu metaforu pielietojumu, meklējot līdzīgo 
un atšķirīgo mākslinieku darbos izmantota-
jās reliģiskas leksikas lietojuma stratēģijās.

Krievu repera Haskija (Haski, īstajā vār-
dā Dmitrijs Kuzņecovs, dz. 1993) skaņdar-
bā “Bīts liek kratīt galvu”31 vārds “ikona” 
tiek izmantots piedziedājumā, kurā tiek vai-
rākkārt atkārtota frāze “Bīts liek kratīt gal-
vu, manu galvu / Izbalējušas ikonas priekšā 
es lūdzu Kungu”32. Šis teksts tiek atkārtots 
dziesmas sākumā, vidū un beigās. Starp to 
ir iestarpināts teksts, kas abstraktā veidā iz-
saka varoņa pārdzīvojumus. Kontrasts starp 
stāstījumu un atkārtoto vēstījumu liek uztvert 
atkārtoto piedziedājumu kā komentāru pār-
dzīvojumiem, kas apkopo to nozīmi un jēgu. 

Šie pārdzīvojumi ir dramatiski un sā-
pīgi. Tie vairākkārt runā par alkoholisma 
problēmām un traumatiskām attiecībām ar 
sievieti. Teksta beigās varonis secina — “Kā 
mēs dzīvojām kā sanāk / Tā arī apgulsimies 
tāpat”, kā arī reflektē par savas dzīves bez-
jēdzīgo raksturu. Viņš vēsta, ka viņa galvā ir 
tikai “bailes, kauns un nieki”.

Šajā kontekstā “ikonas” tēls, kuras priek-
šā varonis lūdz Dievu, reprezentē varoņa 
ideālus, kuru “izbalēšana” norāda uz šo ide-
ālu sabrukumu. Tas, ka varonis lūdz Dievu 
izbalējušas ikonas priekšā, un šīs ikonas no-
lietotā veidola raksturojums noniecina lūgša-
nas vērtību un spēju palīdzēt. Ir iespējams 
saprast visu dziesmas tekstu kā lūgšanu, kā 
abstraktu grēksūdzi, kur varoņa vilšanās tās 
dziļākajā pakāpē ilustrē šīs lūgšanas bezce-
rīgo raksturu. Pats ikonas tēls ir atsauce uz 
pareizticību, kas ir valdošā reliģiskā tradīcija 

autora kontekstā, un norāda uz pārdomām 
par tradicionālās reliģiozitātes norietu.

Lūgšanai uz Kungu (Gospod’) šajā kon-
tekstā būtu jāpalīdz varonim tikt galā ar sa-
vām problēmām, bet pārdzīvojumu apraksts 
un norāde uz ikonas izbalēšanu liek domāt, 
ka tā nepalīdz. Nav skaidrs, vai varonis uz-
skata, ka tas ir viņa ideālu sabrukuma dēļ, 
un kas izraisīja šo ideālu sabrukumu, un 
kādā veidā Dievam būtu viņam jāpalīdz. 
Tomēr šīs lūgšanas bezcerīgais raksturs liek 
domāt, ka varonis savu ideālu sabrukuma 
un nemainīgi smagas dzīves dēļ netic tam, 
ka Dievs var viņam palīdzēt.

“Ticēt” ir centrālais vārds latviešu repera 
Edavārdi (īstajā vārdā Eduards Gorbunovs, 
dz. 1991) skaņdarbā “Kam Tu tici”33. Iz-
pratne par ticību šajā dziesmā ir dziļi indi-
viduālistiska — “vienmēr ticēt sev”. Šajā 
dziesmā tiek izteikta attieksme pret reliģis-
kiem tekstiem. Tie tāpat ir noderīgi vienīgi, 
lai veicinātu ticību sev: “Kāda Bībele jālasa, 
lai ticētu sev”. Turklāt reliģiskie teksti ir pie-
minēti samērā negatīvā kontekstā, kad varo-
nis apraksta dziļākas jēgas nekā “ticēt sev” 
meklējumus, kas nav vienkārši un aizņem 
laiku. Šie meklējumi tiek aprakstīti eksisten-
ciālu jautājumu veidā, piemēram: “Un, ja 
viss būs labi, vai visam tagad ir jābūt slikti / 
Ja sāk pienākumi zust, vai klāt tam pielie-
kams ir pluss”.

Ticēšana sev noformulēta piedziedājumā 
ar atkārtotu frāzi “Tu ēd to, kam Tu tici / .. 
Tu dzer to, kam Tu tici / .. Tu pīpē to, kam 
Tu tici / .. Tu patērē to, kam Tu tici”, kas no-
slēdzas ar apgalvojumu “Jo Tu esi tas, kam 
Tu tici”.

Šeit ticēšana ietver cilvēka esamību ko-
pumā. Apvienojot to ar iepriekš izcelto “ti-
cēšanu sev” kā centrālo un svarīgāko dzīves 
jēgas meklējumos, veidojas iespaids, ka sva-
rīgākais ir ticēt tieši sev, nevis kādai ārējai 
lietai.

Vēlāk dziesmā tiek izteikts arī viedoklis 
par reliģiju: “Brīvdienas un darbs ņem ener-
ģiju no sirds tavas / Rutīna noved pie tā, ka 
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vaj’g reliģiju vai simts gramus”. Reliģija tiek 
pielīdzināta “simts gramiem” jeb alkohola 
lietošanai kā vienlīdzīga atbilde uz rutīnu. 
Tās tiek nosauktas par “lētu izklaidi”, kuras 
vietā teksts piedāvā “terapiju vai sirds dra-
pes”. Tālāk tiek uzskaitītas vairākas lietas, 
kas varonim nav vajadzīgas, jo “mēs zinām, 
ko darīt”, t. i., — “ticēt savām idejām”, “būt 
izturīgam”, “izvēlēties darīt labi”, “piecel-
ties kājās”. Nevajadzīgais ir Tibeta, Bībele, 
“vīds” (visticamāk — marihuāna), līmeņi34 
un liktenis. Varonis noraida gan tradicionālu 
reliģiozitāti, gan, iespējams, arī garīgumu, 
tajā pašā laikā atzīstot psihisku traucējumu 
un slimību iespējamību un nepieciešamību 
tās ārstēt, ko, viņaprāt, nevar atrisināt alko-
hols, citas atkarības, bet arī reliģija vai garī-
gums nevar.

Dziesmas nobeigumā varonis apgalvo, 
ka ir “jātic savām idejām”, un: “No tā nav 
jābaidās, bet drīzāk jāciena bubuli / Uz Ēde-
ni dodos ar ābolu pīrāgu kā ciema kukuli”. 
Šie vārdi norāda, ka ticēt savām idejām pie-
prasa drosmi. Savukārt “Ēdenes” nozīme 
šeit ir neskaidra, toties “ābola” jeb aizliegtā 
augļa pieminēšana norāda uz grēkā krišanas 
stāstu. Līdz ar to domājams, ka varonis ar 
ticēšanu sev atrisina grēkā krišanas kon-
fliktu. Viņš dodas uz Ēdeni ar ābolu pīrāgu, 
kura nozīme tāpat nav skaidra. Iespējams, 
tas ir rezultāts tam, ka “Evolūcija manī, kas 
senāka kā paisumi”, vai arī tam, ka viņš ne-
baidās ticēt sev. Svarīgākais ir tas, ka varo-
nis spēj sasniegt Ēdeni jeb paradīzi, tātad ir 
sasniedzis to, ko var uzskatīt par pestīšanu, 
un tas, ka tas ir noticis neatkarīgi no reliģijas 
vai garīguma ietekmes.

Latvijas repera Trap Love skaņdarbā 
“Solīju mātei”35 vairākkārt izskan sauciens 
“Kungs, lūdzu, piedod manus grēkus”. Tas, 
par ko varonis lūdz piedošanu, ir izteikts pie-
dziedājumā, ar kuru sākas skaņdarbs: “Solī-
ju mātei, solīju mātei, jā / Solīju, būšu labs 
dēls”. Varonis saka: “Grēkos man vienmēr 
tās rokas”, viņš grib “būt no visa tā prom” 
un vēlas pagriezt “pulksteni otrādi”. Viņš at-

zīst savas pagātnes kļūdas, kad “gribēja būt 
ļauns”. Tas bija “nepareizs ceļš” un tas “lau-
za viņa garu”, bet viņš “mira un dzima no 
jauna”. Tagad viņš “izrāda mīlestību, nevis 
heitu”, un kad “ir slikti”, viņš zina, ka “viss 
būs ok”. Viņš “uzmanīgi tērē savas dienas” 
un pateicas par tām. Šis dziesmas pirmais 
pants ilustrē to, ko varonis saprot ar grēkiem 
un savu transformāciju.

To, ka viņš ir dzimis no jauna, varonis 
sauc par “svētību”. Viņš ir “sameklējis sevi 
aiz komforta zonas”, viņš meklē visā “plu-
su” un “savu mieru” un vēlas vienmēr izjust 
mīlestību. Par reliģiju varonis izsakās līdzās 
ādas krāsai: “Galu galā visi esam brāļi / Pa-
ceļam rokas, jā, kur ir manas māsas / Lai vai 
kādas reliģijas, lai vai kādas krāsas / Zeme —  
tā ir mūsu māte un tās ir mūsu mājas”.

Līdz ar to attieksme pret reliģiju arī šajā 
tekstā ir plurālistiska, kas reducē konkrētas 
reliģijas unikālo nozīmi. Turklāt paša varo-
ņa “atgriešanās no grēka” ir tāpat saistīta ar 
viņa individuālo pieredzi un ikdienas uzve-
dību, un noskaņojumu pret citiem un sevi, 
kaut arī pašu “konversiju” viņš sauc par 
“dzimšanu no jauna”, kas norāda uz spēcīgu 
un nozīmīgu pieredzi.

Secinājumi
Pieejā tam, kā tie izmanto tradicionālās 

reliģijas jēdzienus, aplūkotie teksti skaidri 
demonstrē postsekulāras reliģiozitātes jeb 
garīguma iezīmes. Reliģiskie jēdzieni tiek 
izmantoti, lai runātu par indivīda pieredzi, 
viņa vajadzībām, jūtām un attiecībām ar ci-
tiem cilvēkiem un pasauli.

Šeit iezīmējas problemātika, kuru ies-
kicēja Millere, proti, jēdzienu teoloģiskās 
nozīmes interpretācija popkultūras tekstos 
nevar nepieciešami balstīties akadēmiska-
jā izpratnē par teoloģiju. Trap Love piesauc 
Kungu un lūdz grēku piedošanu, tomēr būtu 
aplami meklēt šo vārdu nozīmi kādas kon-
fesijas dogmatikas rokasgrāmatā. Turklāt no 
vārdu konteksta šajā skaņdarbā var saprast, 
ka grēki viņa izpratnē ir “negatīva” attieksme 
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pret dzīvi un cilvēkiem, jo, aprakstot savu 
“piedzimšanu no jauna”, viņš vairākkārt 
runā par mīlestību pret citiem un apzinīgu 
attieksmi pret dzīvi.

Šī pārdzimšana tiek aprakstīta kā iekšējs 
process, kas nav saistīts ar kādu ārēju avotu. 
Tā atgādina par piedzimšanu no jauna kris-
tīgajā teoloģijā, bet nekas neliecina par šīs 
idejas ietekmi, ir tikai norāde uz kādu spē-
cīgu eksistenciālu pārmaiņu. Haskija tekstā 
pieminētā ikona, kaut arī reprezentē kādu 
ārēju simbolu, kura priekšā varonis lūdzas, 
arī ir iekšējas pasaules ideālu sabrukuma 
metafora, kaut gan caur to ir nolasāma arī 
tradicionālās reliģiozitātes kritika, kas iezī-
mējas visos aplūkotajos tekstos.

Ne velti ikona ir “izbalējusi”, bet Edavār-
di raksta, ka viņam nav vajadzīgi tradicionā-
lie avoti — reliģijas, kuras reprezentē tādi 
simboli kā Bībele un Tibeta, lai ticētu sev. 
Reliģija ir “izbalējusi ikona” vai “lēta izklai-
de”, kura nespēj palīdzēt cilvēka eksisten-
ciālo problēmu atrisināšanā. Edavārdu un 
Haskija teksti atšķiras ar secinājumu, pie 
kura autors nonāk šīs tradicionālās reliģiozi-
tātes vērtības zuduma rezultātā. Tā var būt 
atziņa par visa bezjēdzīgumu vai par paļau-
šanos vienīgi uz sevi, bet kopīgais ir šo pār-
dzīvojumu individuālais raksturs.

Atsauces uz reliģiskiem jēdzieniem ša-
jos popkultūras tekstos kopumā liecina par 
reliģijas privatizāciju un reliģiskas leksikas 
primāru izmantošanu, lai sasniegtu indivī-
da “fizisko un psihisko veselību, labklājību, 
veiksmi un autonomiju”,36 kas ir raksturīgi 
postsekulāram garīgumam. Šajos tekstos 
ir redzama arī postsekulārā laikmeta garī-

guma tendence universalizēt vai relativizēt 
reliģiskās tradīcijas ar iespēju kombinēt un 
apvienot vairāku reliģisko tradīciju resursus 
iepriekšminēto individuālas labklājības mēr-
ķu vārdā.

Šādā izpratnē popkultūra nes sevī sava 
laikmeta reliģiozitātes — garīguma — rak-
sturīgās iezīmes. Tās pieeja reliģijai ir izteikti 
funkcionāla un, līdzīgi garīguma praktizē-
tājiem, popkultūras teksti patērē reliģijas 
resursus savu vajadzību īstenošanai, sava 
stāstījuma veidošanai un indivīda eksisten-
ciāla pārdzīvojuma izcelšanai. Tradicionālās 
reliģiozitātes noraidījums iezīmējas kā ap-
galvojums, ka reliģija nevar izpildīt nepiecie-
šamo funkciju — palīdzēt atrisināt problē-
mas un sakārtot cilvēka dzīvi.

Šī reliģiskā leksika nav vienkārši savie-
nojama ar akadēmiskās teoloģijas vai kādas 
konfesijas dogmatisko mācību, bet tās no-
zīme ir atklājama popkultūras tekstu saturā 
un vēstījumā, kuru tie pauž. Tomēr akadē-
miskas nozīmes trūkums neliedz šiem tek-
stiem izteikt spriedumus par vērtībām, jēgu, 
saturu un citiem cilvēka eksistences proble-
mātiskajiem jautājumiem.

Svarīgi atzīmēt, ka, kaut arī popkultūras 
teksti piešķir reliģiskiem jēdzieniem savu no-
zīmi, paši jēdzieni joprojām tiek izmantoti, 
lai runātu par eksistenciālām problēmām un 
izvēlēm. Tādā veidā popkultūra funkcionē kā 
reliģija un hiphopa skaņdarbu teksti ļauj iz-
paust šo popkultūras reliģisko funkciju, snie-
dzot jaunu nozīmi tradicionālās reliģiozitātes 
elementiem.

Raksts ir recenzēts.
The article is peer-reviewed.

Avoti un piezīmes
1 Andrejevs N. “Vai viņa daļa dzīvo manī?” Smokija Mo dziesmas “Kas ir radītājs” interpre-

tācija popkultūras un reliģijas studiju kontekstā. Ceļš. 2020, 71: 6–19.
2 Niebuhr H. R. Christ and Culture. New York: Harper & Row, 1951, pp. 1–44.
3 Ibid., pp. 30–39.
4 Lynch G. Understanding Theology and Popular Culture. Oxford: Blackwell Publishing, 

2005, pp. 2–3.



RAKSTI    2022. gads    76. sējums    2. numurs

76

5 Ibid., pp. 3–8.
6 Ibid., pp. 8–11.
7 Grayson K., Martinec R. Consumer Perceptions of Iconicity and Indexicality and Their 

Influence on Assessments of Authentic Market Offerings. Journal of Consumer Research. 
2004, 31 (2): 296–312.

8 Lynch, op. cit., p. 11.
9 Hall L. A. How Popular Culture Texts Inform and Shape Students’ Discussions of Social 

Studies Texts. Journal of Adolescent and Adult Literacy. 2011/2012, 55 (4): 296–305.
10 Miller M. R. Religion and Hip Hop. New York: Routledge, 2013, p. 76.
11 Ibid., pp. 76–77.
12 Walsh C. ShoutOuts to the Creator: The Use of Biblical Themes in Rap Lyrics. The Jour-

nal of Religion and Popular Culture. 2013, 25 (2): 230–248.
13 Andrejevs, op. cit., 11. lpp.
14 Olson C. Religious Studies: The Key Concepts. New York: Routledge, 2011, p. 12.
15 Turner D. Doing Theology in the University. In: Fields of Faith: Theology and Religious 

Studies for the Twenty-first Century. Ford D. F., Quash B., Soskice J. M. (Eds.). Cambri-
dge: Cambridge University Press, 2005, pp. 29–30.

16 Lynch, op. cit., p. 28.
17 Lynch, op. cit., p. 31.
18 Kehren G., Hardin B. Sociological Approaches. In: Theory and Method in Religious Stu-

dies: Contemporary Approaches to the Study of Religion. Whaling F. (Ed.). New York: De 
Gruyter, 1995, pp. 327–328.

19 Miller, op. cit., p. 95.
20 Mutere M., Nyamathi A., Christiani A., Sweat J., Avila G., Hobaica L. Jr. Homeless Youth 

Seeking Health and LifeMeaning Through Popular Culture and the Arts. Child & Youth 
Services. 2014, 35 (3): 273–289.

21 Olson, op. cit., p. 12.
22 Anttonen V. Making Space for the ‘PostSecular’ in Religious Studies. Post-Secular Reli-

gious Practices. 2012, 24: (11–12).
23 Wenzel N. G. Postmodernism and Religion. In: The Oxford Handbook of the Sociology of 

Religion. Clarke P. B. (Ed.). Oxford: Oxford University Press, 2011, pp. 207–211.
24 Ibid.
25 Ferrer J. N., Sherman H. The Participatory Turn in Spirituality, Mysticism and Religious 

Studies. In: The Participatory Turn: Spirituality, Mysticism, Religious Studies. Ferrer J. N., 
Sherman J. H. (Eds.). Albany: State University of New York Press, 2007, pp. 21–23.

26 Bromley D. G. Teaching New Religious Movements/Learning from New Religious Move-
ments. In: Teaching New Religious Movements. Bromley D. G. (Ed.). Oxford: The Ameri-
can Academy of Religion, 2007, p. 12.

27 Ibid.
28 Dawson L. L. The Meaning and Significance of New Religious Movements. In: Teac-

hing…, op. cit., pp. 124–125.
29 Tanner K. Theories of Culture. Minneapolis: Fortress Press, 1997, p. 119.
30 Andrejevs, op. cit.
31 Husky. Bit shataet golovu. 2017. https://open.spotify.com/

track/6VehXaOKqK4mzqTu7MTogd?si=55d8eadcb74e45d2&nd=1 Sk. 2022. g. 25. 
maijs.



77

IKONAS, TICĪBA UN GRĒKI: KĀ 21. GADSIMTA HIPHOPA DZEJNIEKI IZMANTO RELIĢISKU VALODU 
SAVOS NOLŪKOS

32 Autora tulkojums.
33 Edavārdi. Kam tu tici. Galvaskauss. 2015. https://open.spotify.com/

track/65v4z73nM3ZRtafSSuWpYj?si=1de2a0823a204a01&nd=1 Sk. 2022. g. 25. 
maijs.

34 Nav skaidrs, uz ko šeit atsaucas autors, iespējams, uz garīguma mācībām, kuras piedāvā 
saviem sekotājiem apgūt vairākus iesvētīšanas vai garīgās apmācības līmeņus.

35 Trap Love. Solīju Mātei. 2019. https://open.spotify.com/
album/2CGzDYWD0iduqpaaf0o6mm?si=z8ukGc4VR_qb12JCZmoMQ&nd=1 Sk. 
2022. g. 25. maijs.

36 Königstedt C. Religiospiritual strategies of selfhelp and empowerment in everyday life: 
selected cases of spirituality in Germany. Post-Secular…, op. cit., p. 178.

Par autoru
Mg. theol. Ņikita Andrejevs, LU Teoloģijas fakultāte, zinātniskais asistents. Publicējis 

rakstus par mūsdienu reliģiozitāti un kristietības vēsturi. Pasniedz ar reliģijpētniecību un 
kristietības vēsturi saistītus kursus Teoloģijas fakultātē. Piedalās starptautiskajos pētniecis-
kajos projektos. Publicējis divus sengrieķu tekstu oriģinālus tulkojumus latviešu valodā ar 
komentāriem un ievadu. Vairāku Nacionālas enciklopēdijas šķirkļu autors.

About the Author
Mg. theol. Ņikita Andrejevs, Faculty of Theology, University of Latvia, research assis-

tant. He has published articles on modern religiosity and the history of Christianity, teaches 
courses related to religious studies and the history of Christianity at the Faculty of Theology. 
Participates in international research projects. Has published two original translations of an-
cient Greek texts into Latvian with comments and an introduction. Author of several entries 
in the National Encyclopedia.

ICONS, FAITH AND SIN: HOW 21ST CENTURY HYPHOP POETS USE 
RELIGIOUS LANGUAGE FOR THEIR PURPOSES

Ņikita Andrejevs
nikita.andrejevs@lu.lv

Summary
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The article explores the religious function of pop culture texts using the lyrics of Latvian 
and Russian hiphop musicians as an example of the expression of the existential and her-
meneutic function of religion. Pop culture is understood as the meaning and value that con-
sumers attach to massproduced and widely distributed pop culture texts, such as cinema, 
music, literature, television, video games, and other mass culture products.
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This process of meaningmaking, along with the flourishing of spirituality in the Western 
world, challenges the paradigm of secularisation of religious research and demonstrates the 
transformation of religiosity toward its disappearance. Religion and culture remain in a para-
doxical relationship with interdependence and interaction.

Analysis of hiphop texts shows that the use of religious vocabulary therein resembles 
spiritual approach to religious sources with an individualistic and personal experiencebased 
meaning, but the presence of this vocabulary indicates the presence of the hermeneutic and 
existential function of religion in popculture texts. Popculture texts speak of meaning and 
value and fulfil a religious function.


