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Streszczenie: Zarówno polska muzyka popularna jak i alternatywna nie cieszą się na świecie 
zbyt dużą popularnością. Rzadko ma miejsce sytuacja, gdy polskie zespoły lub wykonawcy sta-
ją się światowymi gwiazdami. Istnieją jednak pewne wyjątki. Jednym z nich są polskie zespoły 
death metalowe, które nie tylko grają koncerty na całym świecie i sprzedają płyty poza Europą, 
ale również pojawiają się w największych międzynarodowych czasopismach i rankingach mu-
zycznych, a nawet w literaturze opisującej historię tego typu muzyki. Są więc częścią kanonu 
muzyki death metalowej na świecie. Jest to jednak dość ciężki towar eksportowy. Aby to ukazać, 
została dokonana ilościowa analiza tekstów piosenek – wspomagana programem bazującym na 
teorii ugruntowanej Atlas.ti – jakościowa analiza okładek oraz opisu wizerunku członków dwóch 
najbardziej znanych polskich zespołów z tego nurtu. Są to Vader oraz popularny ostatnio w me-
diach za pośrednictwem swojego lidera Nergala – Behemoth.
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Wprowadzenie

Przyglądając się polskiej muzyce rozrywkowej trudno nie ulec wrażeniu, że 
w większości jest to muzyka mająca jedynie zasięg lokalny. Oprócz muzyki kla-
sycznej dzieła polskich twórców właściwie nie opuszczają granic naszego kraju, nie 
mówiąc już o muzyce pop, z którą trudno byłoby się przebić naszym piosenkarzom, 
ale w kwestiach muzyki alternatywnej również nie odnosimy sukcesów. Wydawało-
by się, że w przypadku gatunków muzycznych mniej rozpowszechnionych łatwiej 
byłoby zaistnieć zespołom z Europy środkowej. Biorąc jednak pod uwagę, że ojczy-
znami większości rodzajów muzyki były Wyspy Brytyjskie oraz USA, to również na 
tym polu nasi wykonawcy są upośledzeni. Polska muzyka rockowa, punkowa, reg-
gae czy rap funkcjonują tylko w naszym kraju1. Koncerty zagraniczne najczęściej 
odbywają się w miastach o licznej Polonii i to właśnie Polacy stanowią wówczas 
większość publiki. Wyjątkiem jest jedynie polska muzyka metalowa2.

1 Istnieją tutaj pewne wyjątki – np. popularność zespołu Dezerter, czy też Blog 27 w Japonii, 
tudzież wydawanie płyty zespołu z nurtu disco polo w Chinach. Są to jednak przykłady popularności 
w pojedynczych krajach.

2 Oczywiście oprócz niej możemy mówić o popularności muzyki jazzowej – poniższy artykuł 
ma jednak na celu podjęcie tematu muzyki młodzieżowej.
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„Muzyka «metalowa» uformowała się już w latach siedemdziesiątych [XX wie-
ku] jako reakcja na ekspansję stylu disco i powrót do ostrego, tradycyjnego rocka 
jeszcze z końca lat siedemdziesiątych. Zjawiskiem światowym stała się w latach 
osiemdziesiątych”3. Jak prezentuje jeden z niewielu filmów dokumentalnych do-
tyczących muzyki metalowej4, nurt ten zaczął się kształtować w latach 1966–1971 
pod wpływem takich zespołów i wykonawców, jak Cream, Jimi Hendrix, Blue Che-
er, Deep Purple, Led-Zeppelin, Mc5, Mountain, the Stooges czy Black Sabbath. 
To właśnie ten ostatni uważany jest powszechnie za pierwszy zespół metalowy, 
w którego skład wchodził znany obecnie na całym świecie, również dzięki solowej 
karierze i programom rozrywkowym, Ozzy Osbourne. „Rozpoczynał jako blueso-
wa formacja Polka Tulk, by zmienić później nazwę na Earth i wreszcie – w 1969 
roku – na Black Sabbath. Członkowie grupy wychowali się w muzycznie płodnej 
środkowej Anglii. Przyjęta nazwa sugerowała ciężki, apokaliptyczny, choć jedno-
cześnie oryginalny styl i stanowiła wyraz fascynacji muzyków [...] magią, okulty-
zmem i związaną z nimi twórczością literacką Denisa Wheatleya”5. Jak mówi sam 
Tony Iommi we wspominanym już filmie dokumentalnym – ówczesny gitarzysta 
tego zespołu – „Kiedy pierwszy raz usłyszałem termin heavy metal, nie wiedziałem 
o czym mówią [...]. Muzyka jest demoniczna, w pewnym sensie miała donośne 
brzmienie. Lubiliśmy to. Lubiliśmy ideę o złu znajdującym się w riffach”.

To właśnie określenie „riff” odnosi się do kwintesencji brzmienia muzyki meta-
lowej. Jest to „krótka, prosta fraza melorytmiczna, stale powtarzana, często służąca 
za tło do improwizacji solowej, charakterystyczna dla muzyki jazzowej i rockowej. 
Muzyka grupy Black Sabbath od początku opierała się na niesamowitej sile wyrazu 
i ciężkich riffach Iommiego, granych z charakterystycznym fuzlowym zniekształ-
ceniem, dzięki którym stał się on – i ciągle pozostaje – ojcem chrzestnym heavy 
metalowego riffu”6. Należy w tym miejscu wspomnieć, z jakich osób składa się lub 
powinien się składać zespół metalowy. Główną osobą jest wokalista – w zależności 
od typu i odmiany metalu może on śpiewać głosem bardziej operowym (jak ma 
to miejsce w heavy metalu) bądź growlingiem – czyli chrypliwym, demonicznym 
głosem, w którym trudno rozpoznać tekst (wokal taki towarzyszy zazwyczaj mu-
zyce death i black metalowej). Następnie w skład zespołu wchodzi gitarzysta lub 
gitarzyści. Gdy jest więcej niż jeden, umożliwia to granie solówek, czyli solowych 
partii na gitarach. Gdy jeden z gitarzystów gra riffy, czyli proste uderzenia w struny 
gitary, drugi, używając wysokich dźwięków, odgrywa melodię, szybko zmieniając 
nuty lub akordy. Wokalowi i muzyce gitarowej towarzyszy podwójne tło muzyczne, 

3 M. Filipiak, Subkultury młodzieżowe – Polska, [w:] Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś, 
[red.] M. Filipiak, Tyczyn 2001 s. 97.

4 Metal, reż. S. Dunn, S. McFadyen, J. J. Wise, Kino Świat, Warszawa 2006.
5 Heavy metal, [w:] Encyklopedia muzyki popularnej, [red.] I. Kenyon, tłum. K. Sawala, 

P. Żebrowski, Poznań – Kraków 1994, s. 59–60.
6 A. Wolański, Słownik terminów muzyki rozrywkowej, Warszawa 2000, s. 196.
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nadające rytm melodyczny, a więc gitara basowa oraz perkusja. Stanowi to podsta-
wę każdego zespołu metalowego, często uzupełnianą instrumentami klawiszowymi 
lub smyczkowymi.

W ten sposób tworzy się podstawowe pojęcie muzyki metalowej, a więc heavy 
metal. Jest to „styl w muzyce rockowej, obejmujący wszelkie formy oparte na moc-
nym, dynamicznym rytmie, wykonywany głównie na gitarach elektrycznych i per-
kusji”7. Jest to podstawa i zarazem początek wszystkich odłamów i nurtów metalu 
powstałych później. Za „Encyklopedią muzyki popularnej”8 możemy przytoczyć 
następujące jej odłamy: black metal, christian metal, conceptualized metal, death 
metal, electronic metal, folk metal, funk metal, glam metal, goth metal, grebometal, 
heavy metal, indie metal, industrial metal, jazzrock metal, neo classical metal, New 
Wave of British Heavy Metal, pop metal, power metal, retro metal, satanic metal, 
theatrical metal, sleaze metal, southern metal, speed metal, technometal, trash 
metal, underground metal oraz white metal.

Za jeden z najważniejszych polskich zespołów można uznać kojarzony z ru-
chem satanistycznym Kat, którego frontmanem9 był Roman Kostrzewski. Nagrali 
oni między innymi płytę „Biblia Szatana”, opierającą się na okultystycznej książce 
La Veya. Innym znanym zespołem heavy metalowym w Polsce jest bez wątpienia 
TSA. Obecnie jednak polskie środowisko metalowe góruje w jednym i dość radykal-
nym nurcie metalu – a mianowicie w odnoszącym się symboliką do śmierci – death 
metalu. Muzyka ta jest dość brutalną odmianą metalu. Jest to „ekstremalna forma 
muzyki trash, której przedstawicieli charakteryzuje obsesyjna gloryfikacja śmierci, 
tortur, gwałtu, okaleczania i rozkładu. Utwory posiadają chaotyczne i szybkie aran-
żacje, a teksty śpiewane są bulgoczącym, bełkotliwym głosem”10. Przedstawicielami 
tego nurtu – za cytowaną encyklopedią – są Death i Obituary. Jest to nurt wyrosły 
w dużej mierze z szybkiej wersji zaangażowanego politycznie punk rocka pomiesza-
nego z heavy metalem. Pierwsze zespoły związane z tym nurtem – jak mówią ich 
członkowie – starały się jak najbardziej szokować odbiorców i zarazem starać się 
grać jak najszybciej. Jak mówi Williams – członek zespołu Siege, uznawanego za 
jednego z protoplastów tego odłamu – „Głównie chodziło nam o szybkość. Wynaj-
dywaliśmy i słuchaliśmy przeróżnych, najszybszych punkowych i hardcore’owych 
formacji, a następnie mówiliśmy: No dobra, a teraz z premedytacją napiszemy coś 
szybszego od tego, bo w końcu to my mamy być najszybsi. Braliśmy to wszystko 
najzupełniej poważnie”11. Niewiele później podobnie rozpoczynały swoją drogę ta-
kie zespoły, jak Napalm Death, Death czy Morbid Angel. Wyrastając z lewicowej, 

7 Tamże, s. 112.
8 Heavy metal..., s. 26–31.
9 Używane w języku muzycznym określenie lidera zespołu – najczęściej wokalisty.
10 Heavy metal..., s. 27.
11 A. Mudrian, Wybierając śmierć. Niewiarygodna historia Death Metalu i Grindcore’a, 

Warszawa 2007, s. 44.
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energicznej muzyki hardcore, lecz nie utożsamiając się ze ścisłymi zasadami stre-
ight edge – grupą odrzucającą wszelkie używki, a zarazem słuchając zespołów trash 
metalowych, zaczęli tworzyć muzykę nazwaną z czasem właśnie od zespołu Death 
– death metalem.

W Polsce do najbardziej znanych zespołów metalowych, nie tylko z nurtu de-
ath, należą działający od 1983 roku, pochodzący z Olsztyna, Vader oraz gdański 
Behemoth, którego początki można liczyć od mniej więcej 1991 roku. Oba zespoły 
istnieją już dość długo i na stałe wpisały się w polską scenę metalową. Obecnie 
obydwa grają koncerty na całym świecie, właściwie na wszystkich kontynentach, 
i można je uznać za wiodące na – mówiąc językiem muzyków – polskiej, ale rów-
nież światowej, scenie metalowej.

Co więcej, w 2009 roku muzyka ta wykroczyła niejako poza obręb fanów 
metalu. Płyta Behemotha „Evangelion” była jedną z lepiej sprzedających się płyt 
w Polsce. Wśród osiągnięć tego zespołu z 2009 roku warto wymienić: nominację 
do polskiej nagrody muzycznej Fryderyki 2009 w 5 kategoriach (Produkcja Mu-
zyczna Roku, Najlepsza Oprawa Graficzna, Grupa Roku, Videoklip Roku oraz 
Album Roku Heavy Metal, w której to kategorii Fryderyka otrzymali), nominacja 
w kategorii Best Underground Band w prestiżowym Revolver Golden Gods Awards 
Show – pierwszym amerykańskim show poświęconym muzyce hard rockowej i he-
avy metalowej, sponsorowanym przez firmę Epiphone, 4. miejsce w plebiscycie 
okładek portalu Redefinemag.com za album „Evangelion”, 5. miejsce w magazy-
nie „Revolver” jako najważniejszy album roku (przed Slayerem i Rammsteinem), 
nominacja do nagrody Sztorm Roku, przyznawanej przez trójmiejski oddział „Ga-
zety Wyborczej”, zdominowanie podsumowania roku w magazynie muzyki ekstre-
malnej „Terrorizer” w kategoriach: najlepszy zespół; najlepszy zespół koncertowy; 
najlepszy basista (Orion); najlepszy gitarzysta (Nergal); najlepszy perkusista (In-
ferno); najlepszy wokalista (Nergal); osobowość roku (Nergal); najlepszy album 
(„Evangelion”); najlepsza okładka („Evangelion”). Dodatkowo frontman zespołu, 
Nergal, udzielił wywiadów w znacznej części dostępnych w Polsce pozycji praso-
wych (m.in. „Przekrój”, „Newsweek”, „Przegląd”, „Agora”, „Polska”, „Wysokie Ob-
casy”, „Polityka”, „CKM”, „Playboy”, „Metro”, „Fakty i Mity”) i wystąpił w wielu 
programach telewizyjnych (m.in. wziął udział w programie Kuby Wojewódzkiego, 
u którego kilka lat wcześniej gościł również wokalista zespołu Vader – Peter) – stał 
się więc wręcz częścią popkultury.

Należy oczywiście podkreślić wpływ swoistego dyptyku popkulturowego, stwo-
rzonego przez wokalistę Behemotha razem z popową piosenkarką Dodą (co cieka-
we, podobny dyptyk stworzył w swoim czasie perkusista glam metalowego zespołu 
Motley Crue – Tommy Lee z aktorką Pamelą Anderson), ale ma to raczej wpływ 
na wypromowanie samej postaci Nergala w Polsce. Ich muzyka broni i broniła się 
sama już wcześniej na trasach koncertowych, organizowanych na całym świecie 
z największymi gwiazdami metalowymi.
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Mamy więc gwiazdy muzyki w Polsce, które robią międzynarodową karierę. 
Mamy bardzo silnie rozwiniętą scenę metalową, a w szczególności death metalową. 
Jak to się jednak stało, że nurt rozwijany w ojczyznach subkultury, czyli w USA 
i Wielkiej Brytanii, tak dobrze ma się w Polsce? Trudno odpowiedzieć na to py-
tanie. Faktem jest natomiast, że w książce Alberta Mudriana „Wybierając śmierć. 
Niewiarygodna historia Death Metalu i Grindcore’a” w płytowym niezbędniku fa-
nów tej muzyki oprócz legendarnych twórców pojawiają się płyty Vadera – „De 
Profundis” i „Litany” oraz „Demigod” Behemotha i „Nihility” Decapitated.

Aby ukazać, czym tak naprawdę jest nasz główny produkt eksportowy, posta-
nowiono przeprowadzić analizę treści przekazu dwóch czołowych zespołów death 
metalowych w Polsce – Vadera i Behemotha. Pomimo wielu podobieństw i wspólnie 
zagranych koncertów, oba zespoły różnią się dość znacznie od siebie. Vader stanowi 
dobry przykład trzymania się jednego gatunku przez wszystkie swoje wydawnictwa. 
Od wydanego w roku 1989 dema „Necrolust” do płyty „Necropolis” z 2009 roku 
mamy do czynienia z muzyką death metalową. Inaczej sytuacja wygląda w przy-
padku Behemotha. Jego początki charakteryzuje raczej fascynacja black metalem. 
„Termin ten odnosi się do wszystkich zespołów wykorzystujących elementy okulty-
zmu, czarnej magii, satanizmu lub czarów jako główne źródło inspiracji muzycznej. 
Styl ten powstał na początku lat 70. [XX wieku] jako satanistyczny heavy metal”12. 
Muzycy Behemotha przyjmowali wtedy manierę popularną wśród muzyków zwią-
zanych z black metalem – malowali twarze w demoniczne barwy, grali szybką mu-
zykę okraszoną skrzeczącym wokalem. Współpracowali wtedy również z Robertem 
Fudalim – muzykiem black metalowej formacji Graveland, uznawanego za członka 
odłamu zwanego NSBM – National Socialist Black Metal. Graveland nagrywał pły-
ty razem z jednym ze sztandarowych polskich zespołów narodowosocjalistycznych 
– Honorem, stąd też Behemoth początkowo wiązany był przez fanów ze skrajnie 
prawicowym ruchem. Podczas dalszej twórczości Behemoth zaczął śpiewać teksty 
sławiące Słowian i moc natury – nagrali między innymi album „Grom” z utwora-
mi takimi, jak „Lasy Pomorza” czy „The Dance of the Pagan Slaves”. Ich kolejna 
płyta nosiła już jednak nazwę „Satanica” i od tej pory ich muzykę można bardziej 
określić jako death metalową. Jednak pewna zmiana wizerunku nie była wtedy zbyt 
przychylnie przyjęta przez fanów, przez co część z nich odwróciła się od zespołu, 
a na koncertach dało się słyszeć obraźliwe okrzyki. Sytuacja szybko przerodziła się 
jednak na korzyść zespołu i Behemoth odzyskał zaufanie, a zarazem otworzył sobie 
szansę na wejście do światowej czołówki death metalu.

12 Heavy metal..., s. 26.
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Analiza przekazu

W analizie przekazu zespołów uwzględniono jedynie płyty będące nowatorski-
mi dziełami wykonawców, ponieważ jej celem było uchwycenie przekazu danego 
zespołu, a nie fascynacja innymi grupami muzycznymi lub liczenie kilka razy tych 
samych utworów. Odrzucono więc covery (granie piosenek innych zespołów), sin-
gle (utwory wydawane przed płytą, by ją promować – umieszczane potem na tejże 
płycie) oraz płyty rocznicowe, zawierające wydane już piosenki.

Stworzono w ten sposób swoistą bazę piosenek (125 utworów Vadera i 97 utwo-
rów Behemotha, gdzie żaden się nie powtarza), by stworzyć właściwy niezakłócony 
obraz przekazu. Analizy dokonano w dwóch etapach. Pierwszym było kodowanie 
ilościowe słów zawartych w piosenkach. Drugim była jakościowa interpretacja wy-
branych utworów uznawanych za charakterystyczne dla obu omawianych zespołów.

Etap ilościowy bazował na teorii ugruntowanej i składał się z dwóch etapów 
kodowania. Jak pisze Kathy Charmaz w swojej interpretacji teorii Straussa i Glit-
zera: „kodowanie w teorii ugruntowanej składa się przynajmniej z dwóch etapów: 
1) etapu wstępnego, który obejmuje nazwanie każdego słowa, wiersza lub segmen-
tu danych, po którym następuje; 2) etap skoncentrowany, selektywny, w którym 
wykorzystywane są najistotniejsze i najczęstsze kody wstępne w celu posortowa-
nia, zsyntezowania, zintegrowania i zorganizowania dużych ilości danych”13. Teoria 
ugruntowana zakłada podchodzenie do przedmiotu badań jako tekstu bez wcze-
śniejszych założeń. Wymusiło to pewien sposób podejścia do tekstów piosenek. 
Aby uwolnić się od interpretacji, dokonano w pierwszej kolejności ilościowej ana-
lizy zliczania wszystkich słów w tekstach (proces kodowania wstępnego), a następ-
nie na podstawie listy najczęściej występujących słów wybrano słowa mające sens 
analityczny i dalej pogrupowano je w kody tematyczne (kodowanie skoncentrowa-
ne). Do obydwu etapów kodowania wykorzystano oprogramowanie Atlas.ti, gdyż 
– jak zauważa David Silverman – pakiet ten: „był bezpośrednio zaprojektowany dla 
teorii ugruntowanej, co zaowocowało powstaniem programu o znacznym stopniu 
złożoności”14, stąd też wydawał się najodpowiedniejszym narzędziem do przepro-
wadzenia zaplanowanych analiz.

Poniżej wypisane zostały kody powstałe wskutek procesu kodowania skoncen-
trowanego. Na początku występuje kod, a po nim w nawiasie słowa, których wy-
stępowanie zostało tymże kodem opatrzone. Dla sprecyzowania należy dodać, iż 
kodowanie (za pomocą funkcji Autocoding) obejmowało wszystkie odmiany i licz-
by mnogie wymienionych słów. Ponieważ teksty obydwu zespołów są w większości 
po angielsku, stąd też zarówno nazwy kodów, jak i słowa są również w tym języku:

13 K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 
2009, s. 64.

14 D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008, s. 248.
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1) Antivalues (Lie, Lust); 2) Armory (Sword, Steel); 3) Astral (Moon, Sky, 
Sun, Star); 4) Black (Night, Black, Shadow, Dark); 5) Body (Brain, Head, Flesh, 
Heart, Eye, Tongue, Tear, Hand, Mouth); 6) Death (Bleed, Massacre, Pain, Corpse, 
Die, Dead, Death, Blood); 7) Destroy (Destroy, Chaos); 8) Evil (Lucifer, Evil, De-
vil, Satan, Sin, Hell); 9) Feelings (Fear, Love, Hate); 10) Fire (Fire, Flame, Burn); 
11) Ghost (Creature, Demon, Ghost, Angel, Soul, Spirit); 12) God (God, Lord, 
Holy, Church, Cross, Jesus); 13) Light (Light, Heaven); 14) Pagan (Earth, Po-
wer, World, Kingdom, Universe, Nature, Pagan, Forest, Wood, Mountain, Magic); 
15) Silence (Silence); 16) Time (Endless, Time, Eternal, Forgotten); 17) Values 
(Truth, Wisdom, Freedom).

Najczęściej w tekstach zespołu Vader pojawiają się kody Death (średnio 2,43 
kodu na piosenkę), God (1,71) i Pagan (1,71), lecz także Body (1,50), Ghost (1,48) 
i Black (1,42). W tekstach zespołu Behemoth są to kody Pagan (2,43) i God (1,76) 
w pierwszej kolejności, a dalej, podobnie jak w przypadku Vadera – Black (1,53) 
i Body (1,26). Łącząc te dwa zespoły razem, otrzymujemy najczęściej pojawiające 
się kody: Pagan, Death, God, a następnie również: Black, Body, Ghost, Fire, Astral, 
Time.

Widać więc, że muzyka death metalowa przesycona jest głównie treściami 
pogańskimi, mówiącymi o naturze, lasach, morzach, górach, królestwach i o sile 
z tego bijącej. Dalej są treści, jak przystało na death metal, dotyczące śmierci 
w najróżniejszej postaci. Kod God współwystępował najczęściej z kodem Death, 
co wskazuje na duże pejoratywne znaczenie Boga w tekstach tych zespołów. Są 
więc teksty łączące pogańską tematykę z antychrześcijańskimi treściami. To wszyst-
ko otoczone jest wszechobecną śmiercią, bólem, płomieniami i mrokiem. Często 
pojawiają się elementy ciała, czy to w tematyce śmierci, czy też w zestawieniu ze 
słowami opisującymi Boga (np. ręka Boga). Treści pogańskie dodatkowo uzupeł-
niają elementy astralne i fragmenty mówiące o najróżniejszych duchach, jak rów-
nież ciekawa kategoria czasu, a właściwie jego braku, znajdująca odzwierciedlenie 
w przymiotnikach: niekończący, wieczny etc. Trzeba również przyznać, że średnia 
0,6 dla kodu Evil wskazuje na dość dużą zawartość treści satanistycznych.

Dla zobrazowania klimatu językowego przekazu, jaki jest kreowany przez oby-
dwa zespoły, poniżej dokonano krótkiej analizy fragmentów kilku utworów każde-
go z nich.

W utworze Vadera „Reborn in flames”15 z albumu „De Profundis” z 1995 roku 
kreuje się typowy dla tekstów zespołu Vader obraz apokaliptycznej śmierci ludz-
kości i ogólnego rozpadu („Comes the time of fear and pain the human race is 
bleeding away!”). Przesycony jest on kodem dotyczącym śmierci. Występuje tutaj 
również postać Mesjasza, a więc jak można zinterpretować – Boga. Jest on jednak 
ukazywany albo negatywnie, albo – jak w tym wypadku – podważane jest jego ist-

15 Vader, „Reborn in flames”, http://www.vader.pl (4. 05. 2010).
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nienie („Messiah will never return!”). Ogólny stworzony obraz jest wizją zagłady 
ziemi, która przewija się często w tekstach tego zespołu.

Kolejnym utworem jest „Wings” z albumu „Litany” z 2000 roku. Jest on 
uznawany za jedno ze „sztandarowych” dzieł tego zespołu (czyli jedno z bardziej 
charakterystycznych). Jest to ateistyczny tekst, poprzedzony wstępem mówiącym 
o tym, że „Bogowie i diabły nigdy nie istnieli. Istnieli za to ludzie, których w nich 
obrócono i których uwięziono w nadprzyrodzonych inkarnacjach”. Ukazuje wizję 
Boga jako człowieka, który nie wiedzieć czemu narodził się ze skrzydłami i który 
nie rozumie, dlaczego ludzie się do niego modlą. Neguje więc istnienie Boga jako 
istoty nadprzyrodzonej i wyśmiewa ludzi wierzących („You chant some words I do-
n't understand. Is it 'cause I have a pair of wings?”).

Utwór „Raise of Undead” z albumu „Necropolis” z 2009 roku jest kolejnym, 
opisującym apokaliptyczną zagładę ziemi, co – jak już było wspomniane – jest cha-
rakterystyczną częścią twórczości zespołu. Ponownie za pomocą słów wizualizuje 
się obraz gnijących zwłok i wszechobecnego rozkładu („Smell of the rotting fleshes 
– putrefaction cover all around. The ground is moving, crosses fall – the apocalypse 
was only the beginning”). Tym razem jest to jednak bezpośrednie wezwanie do ty-
tułowego Nieumarłego („Raise!!!! ..the Undead, Awake and roar”), by powstał i za-
czął panować nad światem. Jest on, jak się wydaje, alegorią Szatana. Postać ta jest 
oczekiwana – nazywana jest w wolnym tłumaczeniu „Sędzią z płonących Piekieł”, 
podczas gdy postać Boga należałoby utożsamiać z „Kłamcą ze swymi sługami”, 
którego autor nawołuje do odejścia. Jest to wizja wskazująca, że po apokalipsie ma 
powstać Szatan i przejąć władzę, a zarazem jest to wezwanie, by powstał. Jest to 
kolejny mroczny fragment ukazujący antychrześcijański przekaz zespołu, uwypu-
klający charakter, w jakim Bóg pojawia się w tekstach, i uwidaczniający charakter 
treści związanych ze śmiercią, a kryjących się pod kodem Death.

Twórczość Behemotha w zależności od okresu, w którym dane piosenki two-
rzono, jest w pewien sposób bardziej zróżnicowana. I tak np. utwór „Lasy Pomo-
rza”16 z albumu „Grom” z 1996 roku pochodzi z początków twórczości zespołu, kie-
dy miała ona charakter pogański. Występują tutaj typowe dla wierzeń pogańskich 
elementy, a więc: wielobóstwo („zwracam swe oczy ku bogom”), oddawanie czci 
naturze („wspaniałej i potężnej naturze”), nadawanie znaczenia zjawiskom przyro-
dy („za dar ukryty w błysków potędze”) oraz kult przodków („czynić mych ojców 
kulturę piękniejszą”). Jest to charakterystyczny utwór dla początkowej twórczości 
zespołu, ale również dla wielu innych zespołów black metalowych, utożsamiających 
się z treściami bardziej pogańskimi niż satanistycznymi. Odwołuje się on do prasta-
rych wierzeń słowiańskich.

W późniejszej twórczości Behemoth zaczął w swoich tekstach odwoływać się 
do okultyzmu i mitologii. Dobrym tego przykładem jest utwór „Towards Babylon” 
z albumu „Demigod” z 2004 roku. Występuje tutaj inwokacja do Lewiatana („Le-

16 Behemoth, „Lasy Pomorza”, http://www.behemoth.pl (4. 05. 2010).
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viathan! Eternally Thy powers rage within”). Jest to z jednej strony potwór morski, 
występujący w Starym Testamencie jako synonim zła, z drugiej natomiast użyty 
został przez La Veya – autora „Biblii Szatana”– jako jeden z Czterech Koronnych 
Książąt Piekieł. Jest to więc bezpośrednia alegoria Szatana zarówno w pismach 
Kościoła, jak i w pismach okultystycznych. Na wzmianki dotyczące jego postaci 
można trafić w Księdze Psalmów: „Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, wydałeś go na 
żer potworom morskim” (Ps 74,14), w Księdze Izajasza: „w ów dzień Pan ukarze 
swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża płochliwego, Lewia-
tana, węża krętego” (Iz 27,1), lecz również m.in. w Księdze Hioba. Widzimy więc, 
że Lewiatan jako postać węża wodnego jest jedną z wielu postaci Szatana. Treść 
tego utworu jest inwokacją do Szatana, wzbogaconą kolejnym odwołaniem się do 
symbolu zła z Biblii – Sodomy („I am reborn, purified in the burning flames ov 
Sodom”). Podobnie jak we wcześniejszej twórczości, jest tutaj odniesienie do wie-
lości bogów. Odwołania do Biblii, pism okultystycznych i wschodnich mitycznych 
postaci (w utworze tym występują również wezwania do bóstwa Dumuzi – z mito-
logii mezopotamskiej oraz Asaga – demona z mitologii sumeryjskiej) są charaktery-
styczne dla twórczości Behemotha i znajdują odzwierciedlenie w wielu miejscach.

W kolejnym utworze, będącym jednym z głównych na bijącej rekordy po-
pularności płycie „Evangelion”, znajduje się tym razem odwołanie do filozofii, 
a mianowicie do poglądów Heraklita z Efezu, który „szukał «arche» i znalazł ją 
w innym jeszcze rodzaju materii: w ogniu. Ogień staje się morzem, powietrzem, 
ziemią i znów z powrotem ogniem”17 („I hold the torch ov Heraclites, so I can 
shake the earth and move the suns”). Ogień jest, według niego, zasadą świata, jego 
praelementem. Całość utworu napisana jest podniosłym językiem, co jest charakte-
rystyczne dla utworów Behemotha. Ponownie stykamy się z treściami uwielbienia 
dla zła i zaprzeczenia wartościom uznawanym w kulturze chrześcijańskiej za dobre 
(„I son ov perdition”, „my halo fallen and crushed upon the earth”), a także do 
korespondujących z pogaństwem i okultyzmem treści astralnych („the starry nature 
ov my rage”).

Różnice w początkach funkcjonowania obydwu zespołów były w pewien spo-
sób widoczne podczas zliczania występowania słów. Behemoth bardziej osadzony 
był w treściach pogańskich i mrocznych, a więc motywach typowych dla black me-
talu. W przypadku Vadera więcej było krwi, śmierci i ognia, a więc charakterystycz-
nych symboli death metalu. Tak jest również z wizerunkiem scenicznym obydwu 
zespołów. Vader nie stosuje strojów, makijaży i gadżetów scenicznych. Koncerty 
tego zespołu przypominają bardziej wydarzenia przywodzące na myśl koncerty roc-
kowe, w odróżnieniu do Behemotha, który dalej hołduje popularnej na scenie black 
metalowej modzie malowania twarzy na biało, zakładania „pieszczoch” z długimi 
kolcami, masek i umieszczania różnych mrocznych gadżetów koło siebie oraz wy-
konywania mrocznych zachowań, na przykład plucia krwią. Różnice te jednak są 

17 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1988, t. 1, s. 30.



66 MICHAŁ JAN LUTOSTAŃSKI

dość subtelne i widoczne dla osób interesujących się dogłębnie tym tematem. Dla 
zwykłego obserwatora czy słuchacza obydwa zespoły prezentują mroczny wizeru-
nek sceniczny, wsparty antychrześcijańskimi i pogańskimi treściami.

Podobnie wygląda sytuacja, gdy zaczniemy analizować okładki płyt obydwu ze-
społów. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku treści piosenek, tak i okładki płyt 
nawiązują do filozofii/religii satanistycznej dość bezpośrednio. Do analizy okładek 
użyto tym razem zarówno tych z płyt koncertowych, jak i z singli oraz wydawnictw 
video.

Na okładkach płyt Vadera występują głównie dziwne kreatury i obrazy śmierci, 
ale również symbolika satanistyczna, okultystyczna, tajemnicze oko przypomina-
jące kształtem źrenicy oko węża oraz symbole antychrześcijańskie. Na przykład 
na okładce płyty „Live In Japan” widnieje wizerunek wijącego się węża (w reli-
gii chrześcijańskiej uznawany za symbol Szatana) przekształcającego się w postać 
człowieka rozkładającego ręce niczym na krzyżu.

W przypadku Behemotha natomiast najczęściej występują symbole okul-
tystyczne, jak np. Heksagram Thelemy autorstwa słynnego okultysty Aleistera 
Crowleya, czy Gwiazda Chaosu, postacie mitologiczne, jak hinduska bogini czasu 
i śmierci Kali oraz satanistyczne postacie i emblematy. Wyjątek stanowią pierwsze 
albumy Behemotha, które stylistyką nawiązywały do albumów black metalowych 
i ukazywały pogańskie treści.

Choć pod względem atmosfery mroku i antychrześcijańskich treści okładki 
obydwu zespołów są właściwie identyczne, to należy podkreślić, że okładki Vadera 
mają dość oczywistą i prostą symbolikę. Natomiast treści i postaci ukazywane na 
okładkach zespołu Behemoth nawiązują bardzo szczegółowo do źródeł okultystycz-
nych i mitologicznych. Dla przykładu opisane zostaną okładki płyt „Evangelion” 
oraz „Zos Kia Cvltvs”.

Płyta „Zos Kia Cvltvs” została wydana w 2002 roku. Na jej okładce umiesz-
czono postać o ludzkim korpusie, z głową kozła i ze skrzydłami. Prawdopodobnie 
jest to postać Baphometa, do której pośrednio odnosi się również nazwa zespołu 
Behemoth. „Baphomet to imię antychrześcijańskiego bóstwa, któremu mieli odda-
wać cześć templariusze. «Baphomet» to akrostych, czytany wspak (według kryp-
tografii Kabały) – «Temophab», znaczy «Templi omnium hominum pacis abbis» 
tj. «opat świątyni pokoju wszechludzkości». Baphomet jest przedstawiany jako ko-
zioł z wielkimi rogami, z kobiecą piersią, ze skrzyżowanymi kopytami, siedzący na 
ujarzmionym globie. Na łbie ma pentagrammę, u pleców zaś skrzydła”18. Za wy-
jątkiem skrzyżowanych kopyt i kobiecych piersi, opisany wizerunek bóstwa pasuje 
do postaci z okładki płyty. Co warte zauważenia, imię tego bóstwa przyjął wspo-
minany już okultysta Aleister Crowley, stając na czele brytyjskiej sekcji Zakonu 
Templariuszy Wschodu – Mysteria Mystica Maxima. Inspirację jego twórczością 

18 A. Zwoliński, To już było, Kraków 1997, s. 17.
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widać również w nazwie płyty „Thelema 6”, gdyż Thelema była stworzoną przez 
niego teorią filozoficzno-religijną.

Na okładce płyty „Evangelion” (co oznacza z grec. „głosić słowo boże”), przy-
pominającej litografię, a ocenianej w wielu plebiscytach jako okładka roku, znajdu-
je się, jak wskazuje sam wokalista zespołu – Nergal, Nierządnica Babilonu. Jest to 
postać pojawiająca się w Biblii, a dokładniej w Apokalipsie św. Jana: „Potem przy-
szedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: 
«Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, 
z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem 
jej nierządu». I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Nie-
wiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem 
głów i dziesięć rogów. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna 
w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości 
i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię – tajemnica: «Wielki Babi-
lon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi». I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią 
świętych i krwią świadków Jezusa” (Ap 17,1–6). Kobieta znajdująca się na okład-
ce płyty wręcz idealnie pasuje do opisu zamieszczonego w Apokalipsie. Zgodnie 
z opisem siedzi na siedmiogłowej bestii, trzymając w ręku kielich, podczas gdy klę-
czą przed nią święci tego świata obok połamanych kamiennych tablic z przykaza-
niami Mojżeszowymi. W okładkach Behemotha mamy więc do czynienia z dużym 
zapleczem filozoficznym, opartym na licznych tekstach zarówno chrześcijańskich, 
jak i okultystycznych.

Charakter przekazu

Jak widać na przykładzie tych dwóch zespołów, drobne niuanse w ich biogra-
fiach modyfikują w pewien sposób charakter przekazu muzyki. Można jednak spró-
bować potraktować oba zespoły jako całość, po czym stwierdzić, że charakteryzuje 
je kilka wspólnych cech: antychrześcijaństwo, okultyzm, pogaństwo, śmierć oraz 
wszechobecny kolor czarny i podkreślana mroczna atmosfera. Trudno również nie 
zauważyć treści satanistycznych, które – jak wykazała analiza – często występują 
w treści przekazu zespołów metalowych. Mimo iż większość zespołów muzycznych 
podkreśla, że treści te mają na celu szokowanie, a nie religijną deklarację, to istnieją 
również zespoły (szczególnie z nurtu norweskiego black metalu), które jawnie utoż-
samiają się z tą religią/filozofią (Varg Vikernes – wokalista norweskiego zespołu 
black metalowego Burzum został osadzony na wiele lat w więzieniu za spalenie 
kilku kościołów oraz zabójstwo muzyka innego black metalowego zespołu May-
hem19). Nie należy więc skomasowania dużej liczby treści satanistycznych i okul-

19 Por. M. Moynihan, D. Soderlind, Władcy chaosu. Krwawe powstanie satanistycznego, 
metalowego podziemia, Poznań 2010.
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tystycznych bagatelizować, ale jednocześnie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, 
że większość muzyków metalowych deklaruje w wywiadach, iż satanizm jest pozą 
metalu, służącą szokowaniu i jednocześnie odzwierciedlaniu ich nihilistycznych 
i ateistycznych poglądów, a niekoniecznie religijnych powiązań.

Jak by nie interpretować intencji tworzenia takiego przekazu, można bez wąt-
pienia określić go mianem ekstremalnego. Są to treści przepełnione kultem zła, 
emanujące przemocą, zbrodnią i profanowaniem symboli chrześcijańskich. Zasta-
nawiające, w jaki sposób treści te zostały ostatnimi czasy tak łatwo włączone w krąg 
popkultury, trafiając do prawie wszystkich mediów i osadzając się w świadomości 
Polaków. Należy dodatkowo podkreślić, że ostatni album Behemotha przez trzy 
pierwsze tygodnie od wydania utrzymywał się na szczycie Oficjalnej Listy Sprzeda-
żowej. W końcu w listopadzie 2009 roku płyta przekroczyła próg sprzedaży 15 000 
i zyskała miano Złotej Płyty.

Istotne jest, że obydwa zespoły, oprócz zaistnienia w świadomości statystycz-
nych Polaków, od dawna istnieją w świadomości fanów muzyki metalowej na całym 
świecie (Vader nagrał nawet płytę z jednego z koncertów w Japonii zatytułowaną 
„Live in Japan”). Pod tym względem nie mamy powodów do kompleksów. Tak jak 
Stany Zjednoczone miały zespół The Ramones, a Wyspy Brytyjskie The Sex Pi-
stols, my nie mieliśmy punk rocka pokonującego granice naszego kraju. Podobnie 
nasz rap jest przystosowany tylko do lokalnych warunków. Jednak w przypadku 
death metalu jesteśmy w światowej czołówce. USA ma Deicide i Cannibal Corps, 
a my mamy Behemotha i Vadera.
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A Cumbersome Item to Export. 
An Attempt on Polish Death Metal

Abstract: Neither Polish popular music nor its counterpart are commonly held in high esteem in 
the rest of the world. It is always a noteworthy exception, whenever a Polish rock band or a per-
former find worldwide acclamation. There exist, however, some exceptions from the rule. One 
of them are Polish death metal bands. They do not only perform with remarkable success on 
the international scene and sell their records across the boundaries of Europe, but are regularly 
present in the columns of prominent international musicmagazines and – rankings. They easily 
defend their place in the specialist literature dedicated to the history of this brand of music. They 
represent thus an integral part of the worldwide canon of death metal music. However, Polish 
death metal reveals to be a quite cumbersome exportarticle. To demonstrate this predicament, 
a quantitative analysis of exemplary lyrics was conducted – assisted by a program based on the 
grounded theory – Atlas.ti, along with a qualitative analysis of the respective album covers. The 
portrayal of the imagecultivation of the members of two outstanding Polish bands of this music-
style: Vader and Behemoth, rounds out the picture. Behemoth recently gained some notoriety in 
the media, thanks to the amorous adventures of their leader, Nergal.

Key words: subculture, metal music, youths, metalheads, Behemoth, Vader.




