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✖✖✖ Muzyka blackmetalowa stanowi współcześnie fenomen na ska-
lę światową. Pierwotnie, będąc eksperymentalnym tworem paru – 
przeważnie skandynawskich – zespołów, stawała się na przestrzeni 
ostatnich trzydziestu lat źródłem inspiracji dla stale rosnącej liczby 
wykonawców, zjednując sobie równocześnie ogromną rzeszę fanów 
na wszystkich kontynentach. W mojej pracy podejmuję próbę analizy 
blackmetalowego etosu i istotowo z nim związanej estetyki oraz sta-
ram się dokonać historycznej rekonstrukcji procesu nawarstwiania 
się i krystalizowania wątków aksjologicznych, konstytutywnych dla 
tego rodzaju muzyki i związanego z nim stylu życia. 
 W pierwszej części przedstawiam w zarysie historię black meta-
lu: wydarzenia najważniejsze dla wykształcenia się jego stylistyki 
oraz wkład własny zaangażowanych w tę stylistykę wykonawców. 
Omawiam również charakterystyczną sferę audio-wizualną: este-
tykę necro, corpse-painting, brak koloru, radykalne obniżenie jakości 
dźwięku, specyficzny naturalizm i prymitywizm. W dalszym toku 
rozważań zajmuję się zagadnieniami aksjologicznymi – staram się 
w nim zaprezentować i opisać wartości istotowe dla blackmetalowe-
go środowiska; wskazuję na dominujący wpływ takich myślicieli jak 
J. Milton, J. W. Goethe, A. Crowley, A. S. LaVey czy wreszcie F. Nie-
tzsche. Z niektórymi interpretacjami podejmuję polemikę. Ostatnią 
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część poświęcam charakterystyce niektórych podgatunków black me-
talu („pagan black metal”, „NSBM”, „christian black metal”). Analizu-
jąc ich stronę wizualną, próbuję dociec, na jakich wartościach są one 
każdorazowo ugruntowane (np. „Jak możliwy jest chrześcijański black 
metal?”) i jak wartości te sytuują się w etosie omawianej muzyki. 

Kształtowanie się blackmetalowego etosu. Dead i Varg
Trudno jednoznacznie określić, gdzie i kiedy black metal wykształ-
cił się jako samodzielny gatunek muzyczny. Niewątpliwie nazwę swą 
zawdzięcza tytułowi drugiego albumu brytyjskiego zespołu Venom 
(Black Metal, 1982), grupa ta jednakże nie grała black metalu w dzi-
siejszym rozumieniu tego terminu. Venom, jako jeden z pierwszych, 
na tak szeroką skalę podejmował w swoich tekstach wątki satani-
styczne i antychrześcijańskie. Podczas występów muzycy posługiwa-
li się symboliką, którą przejęły prawie wszystkie późniejsze zespoły 
blackmetalowe. Na scenie znajdowały się anagramy, natomiast sami 
wykonawcy ubrani byli w ćwiekowaną skórę i nosili naszyjniki z od-
wróconymi krzyżami1. Również muzyka, w porównaniu z wcześniej-
szymi kompozycjami zespołów metalowych, była szybsza i bardziej 
agresywna, zdecydowanie cięższa od typowego heavy metalu. Wydaje 
się jednak, iż Venom, będąc – razem z takimi zespołami jak Mercyful 
Fate, Sodom czy Hellhammer – protoplastą blackmetalowego etosu, 
sam w tym etosie nie uczestniczył. Jest to zresztą zrozumiałe, trudno 
bowiem uczestniczyć w czymś, co dopiero nadejdzie – nawet (a może 
przede wszystkim) dla tego, kto jest tego nadchodzenia inicjatorem. 
Venom stanowił swego rodzaju pomost pomiędzy heavy i black meta-
lem – z jednej strony posługiwał się istotową dla tego ostatniego sata-
nistyczną i okultystyczną estetyką, z drugiej jednak jego żywiołowe, 
rock’n’roll’owe brzmienie nie tworzyło specyficznej necro atmosfery, 
która tak mocno charakteryzuje muzykę powstałych później blackme-
talowych zespołów. Muzycy Venom nie używali corpse-paintu, a tech-
nika śpiewania wokalisty Cronosa nie miała nic wspólnego z blackme-
talowym wrzaskiem. Także tempo, choć w porównaniu z istniejący-
mi na początku lat osiemdziesiątych zespołami metalowymi zostało 
znacznie przyspieszone, nie osiągało tych ekstremalnych prędkości, 
które rozwinął później black i death metal. Venom wytyczył ciężkiej 
muzyce nowy szlak, lecz sam nie poszedł nim do końca. Zainicjował 
nową stylistykę i dał asumpt do poszukiwania nowej jakości grania, 
w znacznej mierze pozostał jednak w starym etosie heavy metalu. 
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 Czym zatem charakteryzuje się blackmetalowy etos i kiedy się 
narodził? Chcąc udzielić przynajmniej wstępnej odpowiedzi, nale-
ży oczywiście najpierw zdefiniować samo pojęcie „etosu”. Pomocne 
w tym celu będzie odwołanie się do myśli Martina Heideggera, dla 
którego etos oznacza „miejsce pobytu”2, określony rodzaj przynależ-
ności do świata. Etos, jako sposób bycia-w-świecie, jest fundamentem 
i źródłem – stanowi grunt i punkt wyjścia jednostkowego modelu 
egzystowania. Analizy Heideggera prowadzone są na poziomie on-
tologicznym, filozof podejmuje próbę opisu egzystencjalnej struktu-
ry Dasein (człowieka jako bycia-tu-oto). Nie widzę jednak przeszkód, 
ażeby Heideggerowskie rozumienie pojęcia „etosu” pozbawić kontek-
stu filozofii bycia i umieścić je w obszarze psychologicznych, a nawet 
socjologicznych rozważań, nie zatracając jednak jego podstawowego 
znaczenia, jakim jest „fundamentalność”. Etos byłby więc miejscem, 
do którego każdy z osobna przynależy na swój, zdeterminowany 
przez rozmaite czynniki, sposób; jednocześnie oznaczałby aksjolo-
giczną przestrzeń, konstytuującą sposób bycia-w-świecie jednostki. 
Zgodnie z tym psychologiczno-ontologicznym podejściem konstata-
cja, iż zakorzenienie w blackmetalowym etosie oznacza posiadanie 
blackmetalowego światopoglądu, wydaje się wysoce niewystarcza-
jąca – chodzi raczej o zamieszkiwanie w tym właśnie specyficznym 
sposobie istnienia. 
 Spróbuję teraz ten etos przybliżyć, odwołując się do dwóch przy-
kładów. Pierwszym z nich będzie postać byłego wokalisty zespo-
łu Mayhem, Pere Yngve Ohlina, który przyjął pseudonim „Dead”. 
Zgodnie ze słowami założyciela i perkusisty Darkthrone, Fenriza, to 
właśnie Dead jako pierwszy był nosicielem owego „czarnego” etosu 
i w sposób bezkompromisowy nieustannie dawał temu wyraz3. To 
Dead uczynił corpse-paint stałym elementem estetyki black metalu, 
to również on zapoczątkował zwyczaj skrajnie brutalnego i autode-
strukcyjnego zachowania na scenie, który podchwycili i kontynu-
owali niektórzy późniejsi wykonawcy. Mizantropia, nienawiść wobec 
życia, fascynacja śmiercią, egzystencja stroniąca od norm społecz-
nych – te właśnie wartości zostały przez Deada wprowadzone w ak-
sjologiczną sferę blackmetalowej muzyki, tworząc i jednocześnie 
ugruntowując jej etos. Basista Mayhem, Necrobutcher, wspomina 
okoliczności zapoznania się z Deadem (Mayhem jest zespołem nor-
weskim, Dead zaś pochodził ze Szwecji): Wysłał nam paczkę [...], która 
zawierała martwą mysz przytwierdzoną do krzyża. Był tam również list 



T o m a s z  M a t k o w s k i9 8

i nagranie [...]. Pisał, że jego zespół nie ma przyszłości, a my potrzebuje-
my wokalisty. Wydawał się świetnym kolesiem4. Per zakopywał w ziemi 
swoje ubranie na dwa dni przed koncertem, ażeby zaczęło gnić i aby 
podczas występu ze sceny unosił się odór śmierci. Trzymał również 
martwe ptaki pod łóżkiem, chciał bowiem przyzwyczaić się do za-
pachu zgnilizny. W czasie koncertów ciął się nożem i rzucał ocieka-
jącym krwią mięsem w publiczność, zaś na próby przynosił martwe 
zwierzęta, gdyż inspirował go widok nieżywego ciała. Ostatecznie, 
w wieku 22 lat, Per popełnił samobójstwo, podcinając sobie żyły 
i strzelając w głowę ze strzelby. Jest on autorem wszystkich tekstów 
zawartych na legendarnym (i, z punktu widzenia historii ekstremal-
nej muzyki, przełomowym) albumie Mayhem De Mysteriis Dom Sa-
thanas. Oto fragment jednego z nich, pt. Life Eternal:

I’m a mortal, but am I a human?
How beautiful life is now when my time has come
A human destiny but nothing human inside.
What will be left of me when I’m dead, there was nothing when I lived.
What you found was eternal death, no one will ever miss you [...]

Jestem śmiertelny, lecz czy jestem człowiekiem?
Jakże piękne wydaje się życie teraz, kiedy mój czas nadszedł
Ludzkie przeznaczenie, choć nic ludzkiego wewnątrz
Co zostanie ze mnie kiedy jestem martwy, nie było niczego, kiedy żyłem 
Odnalazłeś wieczną śmierć, nikt nie będzie za tobą tęsknił [...]

 Dead, wnosząc do blackmetalowego etosu aksjomat negacji ży-
cia i odrzucenia norm moralnych, nadał jednocześnie temu etoso-
wi określoną estetykę, określone środki wyrazu. Jak wspominałem, 
satanistyczny image posiadał już Venom, z kolei King Diamond, 
a także Alice Cooper i muzycy grupy Kiss, używali corpse-paintingu 
(wówczas określanego mianem body-painting), jednak, jak się wydaje, 
estetyka tych zespołów nie była ugruntowana w etyce, nie tworzyła 
mocnego związku z etosem jako sposobem jednostkowego bycia. 
 King Diamond twierdzi na przykład, że jego makijaż jest po pro-
stu częścią show, stanowi charakteryzację tworzoną na potrzeby wy-
stępu. Dead natomiast starał się nosić corpse-paint cały czas, jakby 
próbując pokazać, iż w jego przypadku nie istnieje podział na oso-
bowość sceniczną i poza-sceniczną. Stosowana przez niego prakty-
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ka wokalna wniosła na stałe do muzyki blackmetalowej charakte-
rystyczny sposób „śpiewania”: wydawanie dźwięków zbliżonych do 
charczenia i wrzasku. Warto wszakże na marginesie zauważyć, że 
zespołem, który jako pierwszy próbował użyć tego rodzaju wokaliz, 
był szwedzki Bathory. Czerpiąc inspirację przede wszystkim z Ve-
nom, podjął i rozwinął jego dzieło – jeszcze bardziej przyspieszył 
tempo, dodał, charakterystyczne dla stylu czarnego metalu, perku-
syjne „blasty”, a w warstwie tekstowej skupił się przede wszystkim 
na wątkach satanistycznych i okultystycznych. Jednakże w czasie, 
w którym wyszedł pierwszy album Bathory (Bathory, 1984), osobny 
gatunek muzyczny, jakim jest black metal, w ogóle jeszcze nie ist-
niał. Jak wspomina cytowany już Necrobutcher: nazywaliśmy naszą 
muzykę „brutalną muzyką”, bądź „brutalnym metalem”5. Termin „black 
metal”, ugruntował się dopiero w momencie, kiedy wykształcony 
został jego desygnat, to znaczy konkretny blackmetalowy etos. Ten 
zaś w znacznej mierze skodyfikował właśnie Dead, który dołączył 
do Mayhem dopiero w roku 1988. Zatem Bathory, mimo swej mu-
zycznej prekursorskiej roli, podobnie jak Venom, nie uczestniczył 
w pełni w blackmetalowym etosie. Nie ulega wątpliwości, iż Batho-
ry był wielkim źródłem inspiracji dla niemal wszystkich rodzących 
się w późnych latach osiemdziesiątych ekstremalnych grup muzycz-
nych i niewątpliwie odegrał wielką rolę w nadaniu formy i kierunku 
rozwoju blackmetalowej stylistyki. 
 Necrobutcher opowiadał o muzycznych zainteresowaniach człon-
ków Mayhem: Najbardziej interesowało nas to, co ekstremalne pośród 
różnych gatunków muzyki, Messiah zaś, pierwszy wokalista Mayhem, 
wspominał, że byli oni zafascynowani zespołami takimi jak Venom, 
Hellhammer, Celtic Frost i przede wszystkim Bathory. Warto też 
przytoczyć wypowiedź Manheima, pierwszego perkusisty Mayhem: 
Lubiliśmy ekstremalną ekspresję; bardziej eksperymentalną muzykę, elek-
troniczną, jakieś psychodramy, Diamanda Galas, tego rodzaju klimaty. 
Inspirację czerpaliśmy z różnych źródeł, nawet z Pink Floyd – fascynował 
nas sposób kreowania przez nich atmosfery i muzycznych krajobrazów. 
[...] Chcieliśmy stworzyć coś nowego; coś szybszego, cięższego i mocniejsze-
go. Bardziej agresywnego od wszystkiego, co do tej pory usłyszeliśmy. [...] 
Chcieliśmy szokować [...], chcieliśmy znaleźć taki rodzaj ekspresji, który 
uderzy w społeczeństwo, wartości i instytucje [...]6.
 Do listy inspiracji warto dodać wymienione przez Maniaca, 
jednego z wokalistów Mayhem, filmy z gatunku splat, gore, horror, 
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zombie7. Istotna wydaje się też opinia Blasphemer’a, długoletniego 
gitarzysty zespołu: Jedną z rzeczy, który nadały Mayhem status legen-
dy, jest kombinacja sposobu życia i muzyki. Inni podchodzą do muzyki 
jak do niezobowiązującego hobby – Mayhem uczynił z niej sposób życia8. 
Zespół ten, poprzez ekstremalny lifestyle jego członków, wprowadził 
do muzyki metalowej unikalny pierwiastek aksjologiczny, związa-
ny ze sposobem bycia i określoną wizją rzeczywistości. Nihilizm, 
satanizm, indywidualizm i mizantropia zdeterminowały warstwę 
tekstową późniejszych zespołów blackmetalowych, konstytuując tę 
muzykę nie tylko pod względem stylistycznym, ale także tworząc dla 
osób z nią związanych określone „miejsce pobytu”, w którym mogli 
oni zamieszkać, czy też, w którym mieszkali może od zawsze. 
 Drugą postacią, której wkładu w ukształtowanie się swoistości mu-
zyki blackmetalowej nie można przecenić, jest Varg Vikernes (aka Co-
unt Grishnack), założyciel i jedyny członek zespołu Burzum. Jak mówi 
Fenriz o jego twórczości: wywarł on ogromny wpływ swoimi wczesnymi 
albumami9, mając na myśli przede wszystkim albumy Burzum oraz Det 
som en gang var. Burzum wniósł do rodzącego się blackmetalowego 
etosu coś całkiem nowego, zarówno w warstwie tekstowej, jak i mu-
zycznej, odpowiednio – skrajnie antychrześcijańskie pogaństwo oraz 
nieznaną wcześniej w muzyce metalowej strukturę utworu. Jak sam 
Vikernes twierdzi: tym, co uczyniło tę muzykę istotowo inną był sprzeciw 
wobec tradycyjnej strukturze utworu10. Muzyka Burzum, w porównaniu 
z wcześniejszymi zespołami, jest dość chaotyczna, często pozbawiona 
motywu przewodniego, natomiast przejścia pomiędzy poszczególny-
mi partiami linii melodycznej w wielu przypadkach oznaczają nagłą 
i radykalną zmianę tempa. Co jednak najważniejsze, Vikernes za cel 
swej twórczości postawił przede wszystkim tworzenie mrocznego kli-
matu, który później stał się jedną z najbardziej charakterystycznych 
cech muzyki blackmetalowej. 
 W wypowiedziach członków blackmetalowych zespołów często 
pojawia się twierdzenie o tożsamości kreowanej przez nich muzycznej 
atmosfery z klimatem panującym w sferze ich własnej duchowości, 
a wręcz religijności – co niekoniecznie musi się wiązać z wyznawa-
niem jakiejś formy satanizmu11. Blackmetalowy etos, na który składa 
się określony pakiet wartości oraz estetyka umożliwiająca jego za-
manifestowanie, stanowi miejsce, w którym swobodnie może dojść do 
głosu ciemna strona ludzkiej psychiki, negatywna strona człowieczeń-
stwa12. Duchowość, tak często podkreślana przez rozmaitych wyko-
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nawców, oraz będąca jej wyrazem atmosfera większości blackmetalo-
wych kompozycji, odnosi się do tych elementów ludzkiej natury, które 
zostają w trakcie socjalizacji wyparte i odrzucone, gdyż nie znajdują 
akceptacji w społeczeństwie. Jak mówi Ihsahn, lider zespołu Emperor: 
Ludziom takim jak ja bardzo ciężko jest komunikować się ze wszystkimi in-
nymi, normalnymi ludźmi. To, czym się oni zajmują, nie ma dla nas żadnej 
wartości – inaczej niż my uzasadniają swoje życie. Nazwałbym ich „ludźmi 
bez duszy”. Są całkowicie pogrążeni w zwykłych, materialnych sprawach13.
 Właśnie z kwestiami społecznymi łączy się powszechna w środo-
wisku blackmetalowym krytyka wartości chrześcijańskich oraz kult 
indywidualizmu, do którego jeszcze powrócę. Na razie niech wystar-
czy twierdzenie, iż mizantropia i umiłowanie śmierci, które uosabiał 
Dead oraz klimat muzyki Burzum wpłynęły na wykrystalizowanie 
się etyczno/estetycznej istoty black metalu. 
 Ważny jest wspomniany poganizm Vikernesa, gdyż właśnie od 
tej strony – od strony poganizmu, a nie satanizmu – wniósł on do 
swej twórczości wątki antychrześcijańskie. W latach 1992–1993 
w Norwegii miała miejsce plaga podpaleń kościołów, spłonęło wte-
dy ok. 50 świątyń. Vikernes był niewątpliwie inicjatorem tego ruchu, 
zostały mu udowodnione trzy podpalenia (kościoły w Oslo, Skjold 
i Bergen). Bard „Faust” Eithun, jeden z muzyków zaangażowanych 
w ów ruch, wspominał: Wszyscy, którzy uczestniczyli w paleniu ko-
ściołów czuli, jakby odbierali Środkowo-Wschodniej Pladze [chrześcijań-
stwu – T. M.] ziemie pierwotnie należące do nich. Bardziej znamienne 
są jednak słowa gitarzysty Hadesu, Thunsberga, skazanego za pod-
palenie jednego z kościołów: Im więcej chrześcijan, tym bardziej tego 
nienawidzisz [ich religii i moralności – T. M.]. Rozumiesz, że Norwegia 
nie powinna być chrześcijańska. I to jest powód spalenia kościoła Asane. 
Sens tego wszystkiego jest naprawdę bardzo symboliczny. Sam Vikernes, 
który jako pierwszy dał, poprzez akt podpalenia świątyni, wyraz swej 
nienawiści do chrześcijaństwa, tak uzasadniał swoje czyny: Kościół 
dostał to, na co zasługiwał. Swego czasu zachowywał się w Norwegii tak 
haniebnie, niegodnie i okrutnie, że jest to aż niesłychane. [...] kiedy ktoś 
pali kościół, chrześcijanie powinni spojrzeć wstecz i przypomnieć sobie 
wszystkie święte miejsca, które sami spalili. I ruiny, na których wybudo-
wali następnie swoje kościoły14.
 W innej wypowiedzi konstatuje dobitnie: Chrześcijaństwo to źró-
dło wszystkich problemów nowoczesnego świata. [...] Chrześcijanie nie 
mają żadnego szacunku dla norweskiej kultury i tradycji. Dlaczego więc 
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Norwegowie powinni szanować ich kulturę?15. O ile zatem wpływu, jaki 
Burzum wywarł na muzykę blackmetalową, nie można przecenić, to 
najważniejszym elementem „aksjologicznym” wniesionym przez Vi-
kernesa do związanego z tą muzyką etosu jest radykalne odrzucenie 
chrześcijańskiej kultury, a wraz z nią moralności. Odrzucenie to zaś 
odbywało się nie od strony „satanistycznej”, której ideałem byłaby 
po prostu destrukcja zastanego porządku i kult samowoli, lecz „po-
gańskiej”, nawiązującej do norweskiej tradycji i przedchrześcijań-
skiej duchowości. Właśnie od czasów pierwszych albumów Burzum 
w warstwie tekstowej zespołów blackmetalowych zaczęły pojawiać 
się odwołania do skandynawskiej mitologii, nawiązywano do postaci 
takich, jak Wotan, Thor, Loki itp. Teksty Burzum były pisane głów-
nie w języku norweskim, co stanowiło – w kontekście black metalu – 
zabieg bezprecedensowy.
 Varg rzadko używał corpse-paintu, treści, które chciał wyrazić, nie 
potrzebowały tego rodzaju ekspresji. Warto jednak przyjrzeć się, czym 
jest sam corpse-paint, jak jest postrzegany przez muzyków oraz co dla 
nich oznacza. Oto parę wypowiedzi na jego temat:
 On nadaje wizerunek, nadaje tożsamość16! Przedstawia opętanie przez 
demona, [...] chęć stania się demonem. Jest to interesujące, choć może być 
jedynie sprawą wizerunkową, czymś, co dobrze wygląda na scenie. Oni 
chcą po prostu wyglądać mrocznie17. To jest część psychodramy; wyraża on 
naszą muzykę, nasze idee18. Używamy makijażu po to, ażeby uczcić nasze 
wewnętrzne demony. Nie chodzi o wizerunek czy show. Kiedy pierwszy raz 
założyłem makijaż wiedziałem, że to jest to. To jestem ja19. Noszę corpse-pa-
int, ponieważ czuję, że Agathon [pseudonim używany przez muzyka – 
T. M.] jest jakąś osobą żyjącą we mnie i nie chcę, aby był określany jako ja. 
Jest kimś innym, więc i wygląda inaczej20. Pojawiają się też głosy sprze-
ciwu wobec zasadności używania corpse-paintu, np. członek zespołu 
Korova stwierdza: Nigdy nie byliśmy fanami corpse-paintu, ponieważ 
czuję w jego używaniu jakąś sprzeczność. Zespoły blackmetalowe chcą za-
wsze uchodzić za nastawione tak bardzo indywidualistycznie, pragną grać 
wyróżniającą się muzykę i tak dalej, lecz kiedy zakładasz corpse-paint to 
tak jakbyś nosił uniform, każdy zespół wygląda identycznie21. 
 Corpse-painting jest zjawiskiem budzącym skrajne emocje wśród 
samych muzyków, dla jednych bowiem jest on naturalnym środkiem 
wyrazu, manifestacją tego, co ukryte i nieprzystawalne do norm pa-
nujących w cywilizowanym społeczeństwie, dla drugich natomiast 
oznacza uniformizację i likwidację celu, któremu miał służyć. Przy-
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woływany już Fenriz z zespołu Darkthrone uważa, iż czarno-bia-
ła estetyka corpse-paintu, a także zdjęć i okładek albumów muzyki 
blackmetalowej, narodziła się jako efekt sprzeciwu wobec kolorowej 
stylistyki zespołów death- i thrashmetalowych22. 
 Również specyficzne blackmetalowe brzmienie, tzw. necro sound, 
było swoistym buntem przeciwko przyjętym konwencjom wykony-
wania ciężkiej muzyki. Vikernes wspomina proces nagrywania jed-
nego ze swoich albumów: Kiedy nagrywałem swój album powiedziałem 
producentowi: „daj mi najgorszy mikrofon, jaki masz”. [...] Nie zrobiliśmy 
niczego, aby uczynić brzmienie perkusji jakkolwiek lepszym – dziesięć mi-
nut i wszystko było gotowe. On tak patrzy na mnie i pyta: „masz może 
zamiar zrobić coś z tym wszystkim? Zawsze należy poprawić dźwięk per-
kusji”..., a ja odpowiedziałem „Nie!”. Była to bowiem forma sprzeciwu wo-
bec całej tej „dobrej produkcji”. Nazywaliśmy to necro sound bądź corpse 
sound, gdyż brzmienie miało być najgorsze z możliwych23.
 Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, iż fundamen-
tem blackmetalowego etosu jest negacja, niezgoda na świat z jego 
ugruntowanymi moralnymi zasadami, schematami społecznych za-
chowań oraz ideałami piękna, dobra i prawdy. Nierzadko etos ten 
uderza wręcz w życie samo, jakiekolwiek by ono było, swą głęboką 
nienawiścią do egzystencji, podważając sensowność samego faktu 
jej istnienia. Tak więc w swym wymiarze etycznym idzie on dalej niż 
muzyka punk, neguje bowiem nie tylko „system”, ale przede wszyst-
kim świat jako taki – postać Pere „Deada” Ohlina jest tej negacji naj-
lepszym przykładem. Niezgoda na chrześcijaństwo i jego radykalne 
odrzucenie – czy to od strony satanizmu, czy pogaństwa – również 
stanowi charakterystyczną cechę „miejsca”, które black metal, jako 
osobny gatunek muzyczny i jako unikalny sposób bycia, z biegiem 
czasu wytworzył. 
 Owa unikalność oraz kult indywidualizmu mają swą podstawę 
w permanentnym buncie i niechęci wobec „stadnych” wartości. Do 
tej pory tylko w zarysie przedstawiłem aksjologiczny wymiar black-
metalowego półświatka. Chciałbym przyjrzeć mu się teraz bliżej. 

Satanizm, nihilizm, nietzscheanizm
Centralną postacią blackmetalowego obszaru aksjologicznego jest 
niewątpliwie Lucyfer. Dla większości muzyków stanowi on perso-
nifikację mocy i potencjału drzemiącego w człowieku, jest Prome-
teuszem, który przynosi człowiekowi ogień poznania (lucem ferre – 
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„niosący światło”). W Raju utraconym J. Miltona, z którego niektórzy 
metalowi wykonawcy czerpią inspirację (np. zespół Therion), Szatan 
powiada: 

O złym, poznanie, czym jest zło, dlaczego
Ma być niesłusznym […]? 
[...] Więc czemu tego wzbroniono? Ach, czemu!
Aby was trzymać w prochu i głupocie
Jako czcicieli Jego. Gdyż wie dobrze,
Że w dniu, gdy z Drzewa tego skosztujecie,
Przyćmiony wzrok wasz, który wam się zdaje
Tak ostry, nagle oczyszczony będzie
I że staniecie się jako bogowie,
Poznawszy dobro i zło tak jak oni24.

 Szatan jest wyzwolicielem, dzięki któremu pierwsi ludzie nabywa-
ją świadomości własnego istnienia i biorą odpowiedzialność za swój 
los. Stanowi on daimoniczny pierwiastek ludzkiej duszy, nakłaniający 
człowieka do mówienia „nie” zastanym normom moralnym, wprowa-
dzający go tym samym na drogę niezależności i autokreacji. Właśnie 
ten indywidualistyczny aspekt „lucyferyzmu” oraz związana z nim 
negacja otaczającej rzeczywistości są dla blackmetalowych muzyków 
najbardziej pociągające. Jeden z członków zespołu Gorgoroth, King 
ov Hell, tłumaczy: W tym wszystkim chodzi o bycie zindywidualizowaną 
jednostką i o tworzenie swej własnej moralności z żywiołu, jakim jest cha-
os… najogólniej chodzi o bycie swym własnym bogiem25. Dobrze uzupeł-
niają tę wypowiedź słowa wokalisty grupy Gloomy Grim: Lucyfer był 
tym, który jako pierwszy sprzeciwił się Bogu pytając „Dlaczego?”. Szatan 
symbolizuje niezależność i drogę wyzwolenia, na której jedynym przewod-
nikiem jest twoje własne lustrzane odbicie26. Ważne jest, że dla zdecydo-
wanej większości wykonawców muzyki metalowej Szatan nie stano-
wi rzeczywistego, osobowego bytu, przebywającego w podziemnych 
krainach. Jest on dla nich przede wszystkim symbolem buntu wobec 
„stadnych” wartości i wszechobecnej uniformizacji, uosabia radykalne 
odrzucenie ideału człowieka chrześcijańskiego, naśladującego swym 
postępowaniem Jezusa i wystrzegającego się grzechu. Jak już wspo-
minałem, blackmetalowy etos – czyli określone przez pewne normy 
„miejsce pobytu” w świecie – ugruntowany jest przede wszystkim 
w negacji tego, co zastane. Chodzi o odrzucenie idei, że świat i czło-
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wiek mogą być dziełem Boga i że istnieje tylko jedna, absolutna ska-
la wartości, którą należy poznać, jeżeli nie chce się być potępionym. 
Dla niemal wszystkich blackmetalowych muzyków (z wyjątkiem tych, 
którzy grają tzw. „christian black metal”) idea ta niesie ze sobą całko-
wite zniewolenie człowieka, zamykając przed nim drogę samokreacji, 
oznacza mdłą uniformizację oraz demokratyzację życia wewnętrznego 
i zewnętrznego. Jak mówi Faust w dziele Goethego: 

Odważ się przedrzeć do tych strasznych progów,
Które rad każdy omija z daleka;
Teraz czas dowieść, że godność człowieka
Nie ustępuje dostojności bogów27.

 Wiąże się to z kwestią nietzscheanizmu i przebóstwienia, do której 
jeszcze wrócę. Opisany powyżej faustyczny satanizm jest w środowi-
sku metalowym najbardziej rozpowszechniony, jednakże niektórzy 
wykonawcy związani są z jeszcze dwiema formami kultu Szatana: 
nazwę je roboczo teologiczną oraz symboliczną. Pierwsza z nich wiąże 
się z czcią oddawaną działającemu w świecie, osobowemu Złemu – 
takie podejście charakteryzuje na przykład członków zespołu Dark 
Funeral, którego wokalista mówi: Szatan jest żywy i niebawem nadej-
dzie, aby zasiąść na swym tronie i ponownie zapanować nad światem, 
który już kiedyś do niego należał. […] Jesteśmy absolutnie oddani Sza-
tanowi i żyjemy tylko w jednym celu: aby głosić jego słowo; kiedy więc 
ktoś mówi mi, co mam robić, nie są to słowa mojego ojca. Jeżeli Szatan 
nakazałby mi zmienić mój styl, zrobiłbym to, podążam bowiem za nim 
i za nikim innym28.
 Drugi, symboliczny satanizm, traktuje postać Lucyfera jako arche-
typ, czyli działającą siłę psychiczną, której można używać dla rozsze-
rzenia zakresu pola świadomości. Według lidera zespołu Acheron: 
Szatan jest reprezentowany jako archetyp, symbol, wobec którego człowiek 
nieustannie się odnosi i który może wręcz stanowić główny element jego 
tożsamości29. Wydaje się, że w przypadku tego jungowskiego podejścia 
Lucyfer byłby personifikacją archetypu Cienia, którego przyswojenie 
i realizacja wymaga, jak pisze sam Jung, rozwinięcia w poważnym 
stopniu stanowczości moralnej. Przy realizacji tej chodzi przecież 
o to, by uznać rzeczywistość ciemnych aspektów własnej osobowości. 
Akt ten jest nieodzowną podstawą wszelkiego rodzaju samopoznania 
i dlatego też z reguły spotyka się z poważnym oporem30.
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 Zatem asymilacja tych treści, które zostały odrzucone w procesie 
socjalizacji (a które symbolizuje Szatan), ma prowadzić do pogłębie-
nia samoświadomości i tym samym do wykształcenia się niezależnej 
jednostki. Co prawda Jung pisze, iż owa niezależność ma służyć czło-
wiekowi do bardziej odpowiedzialnego funkcjonowania w ramach 
społeczeństwa, a nie, że ma prowadzić do jego negacji i stanięcia 
ponad nim. Ów motyw pozytywnej wolności (wolności zmierzającej 
„do-czegoś”) musi być jednak przez blackmetalowców z góry wyklu-
czony, gdyż nie godzi się on z fundamentalną, wręcz aprioryczną 
cechą ich etosu – z negacją świata zastanego i z odrzuceniem rzeczy-
wistości społecznej. 
 W przypadku Deada negacja miała swe źródło w nienawiści do 
życia jako takiego, do wszystkiego, co istnieje. Niewątpliwie swym 
sposobem bycia Per wywarł ogromny wpływ na ostateczny kształt 
blackmetalowej estetyki/etyki, jednak przejawiana przez niego mi-
zantropia była nieco innego rodzaju niż u innych wykonawców cięż-
kiej muzyki: była bardziej radykalna, bardziej rozpaczliwa i, przede 
wszystkim, wszechogarniająca, gdyż wiązała się również z nienawi-
ścią wobec własnej osoby. Większości blackmetalowych wykonaw-
ców – i w ogóle ludzi zaangażowanych w tę subkulturę – taki stosu-
nek do siebie samego jest obcy, powszechnie panuje bowiem wśród 
nich zjawisko autogloryfikacji, ugruntowane na iście dialektycznym 
sprzężeniu zwrotnym: negowany jest świat jako to, co słabe i mar-
ne, zatem ci, którzy negują, są silni, dostojni i wyzwoleni. Chrześci-
jańskie normy i wartości, demokracja, prawa człowieka – wszystko, 
co składa się na świat społeczno-kulturowy dzisiejszego Zachodu, 
zostaje przez blackmetalowy etos poddane zabiegowi permanentnej 
i bezkompromisowej kontestacji. Chrześcijaństwo to religia ludzi 
słabych i ubogich duchem; społeczeństwo nakłada sztywne ramy na 
jednostkę, każąc jej funkcjonować w banalnych, jednowymiarowych 
schematach; demokracja uniformizuje ludzi i jest bardziej subtelną 
formą totalitaryzmu. Jedynie faustyczny „lucyferyzm” stanowi dro-
gę, dzięki której indywiduum może pozostać faktycznie niepodzielne 
i autonomiczne, może urzeczywistnić swój boski, demoniczny poten-
cjał. Zagadnienia te poruszał w swej twórczości Aleister Crowley, 
którego dzieła niezaprzeczalnie stanowią źródło inspiracji dla osób 
funkcjonujących w blackmetalowym etosie. 
 Czyń swoją Wolę, niechaj będzie całym Prawem31 – to przykazanie 
Crowleyowskiego systemu religijno-filozoficznego (noszącego nazwę 
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Thelema) zostało przez wielu czytelników Crowleya zinterpretowane 
jako „rób co chcesz”, wbrew intencji samego twórcy. W ten sposób 
rozumieli je również członkowie zespołu Mayhem: Obaj z Øysteinem 
[założycielem i gitarzystą Mayhem – T. M.] byliśmy zainteresowani 
Crowleyem – niekoniecznie jego życiem prywatnym, lecz pracami 
filozoficznymi. Tak właśnie rozumiało się wówczas satanizm: „Rób 
co chcesz”32. Aby ukazać, jak mylna jest to interpretacja, wystarczy 
przytoczyć fragment Crowleyowskiego eseju O Thelemie: [...] prawo 
thelemy – „Czyń swoją Wolę” – musi być logiczną regułą postępowania 
[...], ponieważ najwyższą Wolą każdej świadomej jednostki musi być po-
szerzanie zakresu własnych doświadczeń do tego stopnia, by móc zrozu-
mieć siebie. A można tego dopiąć tylko przez studiowanie i poznawanie 
całego świata33. 
 Crowley nie postuluje więc żadnej formy nihilizmu ani relaty-
wizmu, wręcz przeciwnie, absolutyzuje on Wolę i czyni ją swoistym 
principium individuationis, który każdy musi w sobie odkryć, aby stać 
się pełnoprawną, niezależną jednostką.
 Podobnie treści zawarte w Biblii Szatana Antona Szandora La Veya, 
proklamowany przez niego oświecony egoizm, wpłynęły na funda-
menty lucyferycznej ideologii wyznawanej przez twórców i fanów 
black metalu. King ov Hell, basista zespołu Gorgoroth, deklaruje: 
 […] wszystko sprowadza się do naszego głównego zadania, którym jest 
szerzenie słowa Szatana, satanizm jako taki34, natomiast Gaahl, były wo-
kalista i lider tej grupy, na pytanie: Jak określić ideologię czy też podsta-
wowe idee, które zasilają muzykę Gorgoroth? odpowiada po prostu: Sza-
tan35. Szatan oznacza jednostkową wolność, możliwość wzrostu i stania 
się nadczłowiekiem. Każdy człowiek, który rodzi się, aby panować, panuje; 
każdy człowiek, który rodzi się niewolnikiem, nie zna Szatana36. W wy-
powiedziach tych widać oczywiście wyraźną inspirację myślą Nietz-
schego oraz tezami Biblii Szatana. Warto przytoczyć parę z nich: 
 Szatan reprezentuje pełnię życia zamiast duchowych mrzonek. [...] 
Szatan reprezentuje wszystkie tak zwane grzechy, ponieważ prowadzą 
one do psychicznego, umysłowego i emocjonalnego zadowolenia. [...] Kwe-
stionuję wszystko. Gdy staję przed rozkładającymi się i pomalowanymi 
fasadami waszych wzniosłych moralnych dogmatów, piszę o tym literami 
jaskrawej pogardy: Spójrzcie i zobaczcie – to wszystko kłamstwo! [...] Po-
wiedz swemu sercu: „Ja jestem swoim własnym zbawicielem!” [...] Jestem 
satanistą! Pochylcie czoła, gdyż to ja jestem najdoskonalszym ucieleśnie-
niem ludzkiego życia!37.
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 Również filozofia Nietzschego stanowi dla blackmetalowców 
ideologiczną podstawę, jednakże jest ona przez nich odczytywana 
w bardzo swoisty (a z drugiej strony, w bardzo typowy) sposób, mia-
nowicie jako koncepcja nihilistyczna i wywrotowa, promująca zwie-
rzęcą siłę i nawołująca do anihilacji wszelkiej słabości. Zgodnie z tą 
interpretacją człowiek szlachetny miałby, między innymi, dążyć do 
osiągania coraz większej mocy. Można ją zdobyć na przykład poprzez 
bluźnierstwo: Bluźnierstwo to niezwykle pożyteczna sprawa, przypomi-
na moc atomową – bierzesz małe symbole i niszczysz je, uzyskując w ten 
sposób większą siłę. I im bardziej symbol, którego destrukcji dokonujesz, 
jest społecznie akceptowany, tym więcej mocy możesz z niego pozyskać38.
 Zabiegiem fundującym całą satanistyczno-blackmetalową in-
terpretację filozofii Nietzschego jest wynajdywanie w niej wątków 
nihilistycznych, mizantropijnych i elitarystycznych, a następnie doko-
nywanie ich arbitralnej interpretacji, niezważające na specyfikę Nie-
tzscheańskiej myśli. Jak mówi Cadaver, gitarzysta jednego z pierw-
szych norweskich zespołów deathmetalowych, […] dwoma elementa-
mi, które przejawiały się najmocniej, były kult śmierci oraz afirmatywne 
nastawienie wobec elitaryzmu; Nietzsche i nihilizm39. Nadczłowiekiem 
jest ten, kto odrzucił społeczne wzorce i przewartościował chrześci-
jańską moralność, dokonując w istocie jedynie jej odwrócenia. Mimo, 
że celem niniejszej pracy nie jest polemika z takim odczytaniem filo-
zofii Nietzschego, to jednak warto zwrócić uwagę na panujące w niej 
uproszczenia.
 Po pierwsze więc – Nietzscheański nihilizm nie ma nic wspól-
nego z negacją wszelkich panujących w społeczeństwie norm: jest 
on przede wszystkim nihilizmem aktywnym, który, w obliczu faktu 
„śmierci Boga”, dąży do ukonstytuowania nieteologicznej podstawy 
aksjologicznej. Nietzsche bada i projektuje możliwość zaistnienia no-
wego sensu egzystencji człowieka, sens ten wymaga jednak ustano-
wienia nowej zasady stanowienia wartości oraz przewartościowania 
dotychczasowych celów, ukierunkowanych na Dobro, Piękno i Praw-
dę, rozumianych po platońsku. „Wartość” jako taka musi nabrać 
innego wydźwięku, innego znaczenia – według Nietzschego może 
się to stać dzięki sztuce, którą Platon nazwał światem pozoru i jako 
taki odrzucił na rzecz absolutnej Prawdy idei. Nietzsche uważa, iż 
jedynie w obrębie owego pozoru40 znajduje się wszystko co najlep-
sze i najpiękniejsze, sztuka stanowi więc dla niego obszar źródłowy, 
aksjologicznie uprzywilejowany. Jak pisze Heidegger, sztuka jest [dla 



E t o s  i  e s t e t y k a  m u z y k i  b l a c k  m e t a l o w e j1 0 9

Nietzschego – T. M.] wyróżnionym ruchem przeciwstawnym wobec ni-
hilizmu41, jest zatem procesem ratowania wartości, polegającym na 
transponowaniu ich na nowy grunt, dzięki któremu ponownie uzy-
skają zdolność oddziaływania. Postulowane przez autora Ecce homo 
odwrócenie platonizmu42, a więc nadanie pozorowi/sztuce rangi 
tego, co prawdziwie twórcze, oznacza „tchnięcie” w wartości ożyw-
czej siły: Podstawowym doświadczeniem Nietzschego jest rosnący wgląd 
w podstawowy fakt naszych dziejów. Faktem tym jest dla niego nihilizm. 
[…] Dopiero w świetle tego podstawowego doświadczenia wypowiedź Nie-
tzschego: „moja filozofia jest odwróconym platonizmem”, ujawnia swój za-
sięg i doniosłość. Dlatego to w tym szerokim kontekście pojmować trzeba 
wykładnię i ujęcie prawdy […] Chrześcijaństwo nie jest dla Nietzschego 
niczym innym jak „platonizmem dla ludu”, i – jako platonizm – nihili-
zmem43.
 Blackmetalowy nihilizm Nietzsche określiłby zapewne mianem 
„reaktywnego”, gdyż panującą w nim moc uznałby prawdopodobnie 
za pozbawioną zdolności twórczej i umiejętności afirmacji, ukierun-
kowaną jedynie na destrukcję idoli. Niewątpliwie tego rodzaju reak-
tywność potrzebna jest na pierwszym etapie aksjologicznego przewar-
tościowania, jednakże, według Nietzschego, owo przewartościowanie 
zawiera w sobie dwa momenty, negujący i afirmujący, odpowiednio: 
1) odrzucenie wszelkich pozostałości po chrześcijańskim Bogu (czy-
li absolutnym świecie platońskim), który co prawda jest martwy, ale 
jeszcze nie zniknął; 2) ustanowienie nowych wartości, którym znacze-
nie nadawałaby szeroko – ontologicznie – pojmowana sztuka, zaś jej 
fundamentami byłyby zasady „woli mocy” i „wiecznego powrotu”. Sa-
tanistyczny nietzscheanizm w ogóle nie uwzględnia drugiego punk-
tu, trudno też jednoznacznie orzec, czy realizuje pierwszy, gdyż kult 
Szatana umacnia przecież tylko chrześcijański schemat aksjologicz-
ny. Zarówno teologiczny, jak i nieteologiczny satanizm pozostaje na 
pozycji reaktywnej destrukcji i jest przez to ontologicznie tak samo 
chrześcijański jak samo chrześcijaństwo. Być może tylko jego forma 
symboliczna, czyli widząca w Szatanie archetyp, pozostaje w jakimś 
stopniu na zewnątrz tej dialektycznej nieuchronności.
 Drugą sprawą jest mizantropia, rzekomo obecna w myśli Nietz-
schego. Niewątpliwie, wielokrotnie mówi on o potrzebie likwidacji 
wszystkich „zbędnych” i „słabych”44, którzy przez swój instynkt ze-
msty niezdolni są do afirmacji istnienia. Lecz właśnie ów afirmacyj-
ny motyw wydaje się jednym z filarów nietzscheańskiego projektu  
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filozoficznego. Na potwierdzenie tego wystarczy przytoczyć frag-
ment z pierwszej mowy Zaratustry (O trzech przemianach): [...] Wszyst-
ko co najcięższe bierze na siebie juczny duch i jako wielbłąd, co na pusty-
nię podąża, tako śpieszy i on na swą pustynię. Lecz na samotnej pustyni 
dzieje się druga przemiana: lwem staje się tu duch, wolność pragnie sobie 
złupić i panem być na własnej pustyni. [...] z wielkim smokiem chce się 
o zwycięstwo potykać [...]. „Musisz” zwie się ów smok. [...] Lecz czemu 
lew drapieżny dziecięciem stać się jeszcze winien? Niewinnością jest dzie-
cię i zapomnieniem, jest nowopoczęciem, jest grą, jest toczącym się pier-
ścieniem, pierwszym ruchem, świętego »tak« mówieniem. O tak, do gry 
tworzenia [...] należy i święte „tak” nauczyć się wymawiać [...]45.
 Wielbłąd nosi, kumuluje i przetwarza w samotności narzucone na 
niego schematy i obowiązki, stopniowo się od nich uniezależniając. 
W końcu zamienia się w lwa, który niszczy „tysiącletnie wartości”46 
i stwarza sobie przez to wolność do nowego tworzenia – tworzeniem 
tym jest dziecko, mówiące istnieniu święte „tak” i bezwzględnie afir-
mujące świat w jego jedyności. Jak już mówiłem, powołujący się na 
Nietzschego blackmetalowcy nie uwzględnili w swej interpretacji 
twórczego aspektu przewartościowania, czyli – w perspektywie przy-
toczonego schematu trzech przemian – przemiany lwa w dziecko. Bar-
dzo wątpliwe jest też, czy osiągnęli stadium lwa, i to nie tylko z uwagi 
na fakt, że ich sprzeciw utrwala chrześcijański schemat ontologiczno-
-aksjologiczny, ale także z powodu ominięcia przez nich etapu wielbłą-
da, wydanego na pastwę wewnętrznych sprzeczności. Osoby związa-
ne z blackmetalowym środowiskiem zazwyczaj zaczynają od negacji 
i w niej pozostają, co nieuchronnie wikła ich w dialektykę i, z szerszej 
perspektywy, czyni ich odrzucenie zabiegiem pozornym.
 Dziecięcą, pełną niewinności afirmację zawarł Zaratustra w od-
powiedzi udzielonej spotkanemu w lesie starcowi: Żyłeś w samotności, 
jako w morzu, i morze niosło ciebie. Biada, chceszże teraz na ląd stąpić? 
Biada, chceszże znowu o własnych siłach wlec swe ciało? Zaratustra od-
parł: – Kocham ludzi47. 
 Ostatnią kwestią jest nietzscheański elitaryzm. Kto według Nietz-
schego należy do „elity”, kto może stać się nadczłowiekiem? Jacques 
Derrida, pisząc o zagadnieniu „prawdy” w filozofii Nietzschego stwier-
dził, że prawda jest dla autora Ecce homo kobietą, ukrywającą się za roz-
maitymi woalkami i nieustannie wabiącą ku sobie tych, którzy chcieli-
by ją poznać i w ten sposób posiąść48. Żaden z owych poznających nie 
potrafi jednak tego osiągnąć, ponieważ stale umyka ona przed każdym, 
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kto się do niej zbliży – w tym przejawia się jej natura i istota, to znaczy 
działanie z oddali, z dystansu. Posiadanie prawdy byłoby więc możliwe 
jedynie w akcie napadu i przemocy wywartej na jej niewinności, wią-
załoby się ostatecznie z działaniem wymierzonym w nią samą i pro-
wadziłoby do jej natychmiastowego unicestwienia. Jednakże to uni-
cestwienie, czyli gwałtowne i całkowite ujarzmienie, nie miałoby nic 
wspólnego z ujawnieniem prawdy, nie byłoby bowiem związane z jej do-
browolnym oddaniem się. Aby zatem prawda mogła działać jako praw-
da, musi zostać zachowany dystans między nią samą a tymi, którzy do 
niej dążą. To zaś zależy od ilości mocy i poziomu świadomości tych 
ostatnich – czy potrafią oni chcieć niechcenia, to znaczy czy czują się na 
siłach, aby nie podejmować działania zmierzającego do zdarcia kobiecej 
woalki? Czy potrafią sami przemóc się na tyle, aby utrzymać w ryzach 
swój instynkt zawłaszczania i w ten sposób pozostawić prawdę w jej 
tajemnicy? Tylko ci, którzy panują nad własną wolą i nie folgują swym 
zachciankom, mogą należeć do duchowej elity. Natomiast blackmetalo-
wych „nietzscheanistów”, przekonanych o własnej słuszności i utwier-
dzonych w swych ideach, autor Poza dobrem i złem nazwałby, w najlep-
szym razie, zuchwalcami: […] nie to jest niebezpieczeństwem szlachetnego, 
iż się dobrym stanie, lecz że się stanie zuchwalcą, szydercą i burzycielem. 
[...] I oto żyją czelnie w krótkich rozkoszach, i poza granicę dnia jednego nie-
omalże nie wyrzucają już swych zamierzeń. [...] połamali skrzydła duchowi 
swemu: i oto pełza wszędy i plugawi wszystko dogryzaniem49.
 Rzekome nadczłowieczeństwo, bazujące na nienawiści wobec 
chrześcijaństwa i odrzuceniu tzw. „stadnych” wartości, to jedynie 
wstępny etap przewartościowania, na którym pozostanie równo-
znaczne jest, w perspektywie nietzscheańskiej, ze słabością. Black-
metalowcy są tak samo – a może nawet bardziej – osadzeni w swojej 
prawdzie jak chrześcijanie, nie dokonali więc aktu samoprzemożenia, 
nie stali się ludźmi wyższymi, których największym zwycięstwem 
jest zmierzenie się z własną wolą. Niewątpliwie, Nietzsche głosi eli-
taryzm, choć zupełnie innego rodzaju niż ten, którego doszukują się 
w jego myśli blackmetalowi „nietzscheaniści”. 
 Oto parę tytułów płyt oraz utworów blackmetalowych, inspiro-
wanych myślą Nietzschego: Gorgoroth Twilight of The Idols, Gorgo-
roth Destroyer (or About How to Philosophize With the Hammer), Über-
mensch God Is Dead, Infernal War, utwór Be Slave or Be Lord z płyty 
Terrorfront, Moontower, utwór Antichrist Ubermensch, Judas Iscariot, 
utwór Nietzsche z płyty The Cold Earth Slept Below...
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 Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania, można stworzyć 
następujący schemat blackmetalowego etosu:

– kult indywidualności 
– fascynacja „ciemną stroną” ludzkiej psychiki, satanizm
– nihilistyczne (w odróżnieniu od afirmatywnego) przewartościo-

wanie wartości
– dążenie do pełnej wolności, do samowoli
– nienawiść wobec chrześcijaństwa i wszystkiego, co rzekomo „słabe” 
– elitaryzm i autogloryfikacja
– obecność wpływów okultystycznych (przede wszystkim myśl 

Aleistera Crowleya)
– wulgarny nietzscheanizm.

 Jednakże, tak jak każda upraszczająca schematyzacja, i ta prowa-
dzi do pytania: czy schemat ten naprawdę obowiązuje absolutnie? 
A w przypadku niniejszej pracy: czy stosuje się on rzeczywiście do 
każdego zespołu, którego muzyka utrzymuje się w blackmetalowej 
stylistyce? 

Charakterystyka wybranych 
podgatunków black metalu

Black metal jest gatunkiem niezwykle zróżnicowanym wewnętrznie. 
Do tej pory skupiałem się jedynie na jego formie tradycyjnej, naj-
starszej i najbardziej rozpowszechnionej. Jednakże charakteryzując 
blackmetalowy etos nie można pominąć związanych z nim podga-
tunków, które wykształciły się z biegiem czasu. Zajmę się tylko tymi, 
które wnoszą coś nowego przede wszystkim do aksjologicznego wy-
miaru muzyki.
 Pagan black metal: jego początek można datować na rok 1988, 
kiedy Bathory wydał album Blood Fire Death, w warstwie lirycznej 
nawiązujący głównie do nordyckiej mitologii. Stylistyka dwóch na-
stępnych płyt (Hammerheart [1990], Twilight of the Gods [1991]) całko-
wicie już pozbawiona została satanistycznych elementów, charakte-
rystycznych dla wcześniejszych dokonań zespołu i odeszła od typo-
wo blackmetalowego grania na rzecz łagodniejszej, epickiej muzyki. 
Dominować zaczął czysty wokal połączony z chórem, pojawiło się 
sporo utworów granych na gitarze akustycznej, teksty natomiast na-
wiązywały jedynie do tematów mitologicznych. Oto fragment tekstu 
utworu Through Blood by Thunder z albumu Twilight of the Gods:
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[…] So I turn my face to the sky from
Where he with one eye is watching over me
My fathers Gods – I ride for you
My fathers Gods – I fight for you
My fathers Gods – I die for you
My fathers Gods – I am coming through to you
My fathers Gods – I am yours
[…] O, can you nor see it is all
Carved in the tree of fate
That a son of the north must fulfill
His destined course to
Follow the bond of blood

[…] Tak więc zwracam swą twarz w stronę nieba
Skąd Jednooki obserwuje mnie
Moi ojcowie Bogowie – jadę dla was
Moi ojcowie Bogowie – walczę dla was
Moi ojcowie Bogowie – umieram dla was 
Moi ojcowie Bogowie – nadchodzę poprzez was
Moi ojcowie Bogowie – jestem wasz
[…] O, czy nie widzicie, że wszystko
Wyryte jest w drzewie losu:
Syn północy musi przebyć
Przeznaczoną mu drogę i 
Podążyć za więzią krwi

Również estetyka okładek uległa zmianie, o ile bowiem na pierw-
szych trzech płytach były one utrzymane w surowej, czarno-białej 
kolorystyce, o tyle na późniejszych obecne są przede wszystkim ciep- 
łe barwy. 
 Pewne jest więc, że Bathory nie tylko przyczynił się do ukon-
stytuowania black metalu jako osobnego gatunku muzycznego, ale 
również swymi późniejszymi albumami dał asumpt do wykształce-
nia się jego „pogańskiej” odmiany. Hammerheartem zainspirowany 
był na przykład Varg Vikernes, który w swej twórczości skupia się 
głównie na „tym, co było kiedyś” (w języku norweskim: Det Som En 
Gang Var – tytuł jednego z albumów Burzum), czyli na przedchrze-
ścijańskiej tradycji nordyckiej i związanej z nią duchowości. Dzięki 
Burzum stylistyka pagan blackmetalowa została rozpowszechniona, 
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gdyż dokonane przez Vikernesa serie podpaleń kościołów oraz za-
mordowanie lidera Mayhem przyczyniło się do gwałtownego wzro-
stu zainteresowania jego twórczością. Prezentował on pogaństwo 
w jego bezkompromisowo antychrześcijańskiej, i przez to bardzo 
atrakcyjnej postaci – do tego stopnia, że stało się ono z czasem ele-
mentem blackmetalowego etosu. 
 Zespołów grających pagan black metal jest wiele i pochodzą one, 
z oczywistych względów, przeważnie z krajów europejskich, głównie 
słowiańskich. Najbardziej znane z nich to: ukraiński Drudkh i Dub 
Buk, rosyjski Temnozor i Nokturnal Mortum, rumuńska Negură 
Bunget, polski Graveland i Hellveto, a także irlandzki Primordial 
i fiński Moonsorrow. Sfera liryczna wymienionych grup bardzo spo-
radycznie (np. na pierwszych płytach Nokturnal Mortum) nawiązuje 
do satanizmu, niemal wyłącznie jest ona poświęcona miłości do tra-
dycji, dawnym wierzeniom oraz rodzimemu folklorowi. Często po-
jawiają się wątki „przyrodnicze”, związane z fascynacją nietkniętą 
przez człowieka naturą danego miejsca – dla Negury Bunget będzie 
to Transylwania, dla Drudkh ukraińskie stepy itd. 
 Muzycy tworzący pogański black metal nie używają corpse-pa-
intów, ich ambicją bowiem nie jest tworzenie satanistycznej psycho-
dramy, lecz gloryfikacja wszystkiego „co było”, a co zostało zaprze-
paszczone przez rozpowszechnienie się chrześcijaństwa oraz przez 
technologiczny rozwój, wyjaławiający człowieka i pozbawiający go 
narodowej tożsamości. W ikonosferze tego podgatunku pojawiają 
się wyobrażenia dawnych bóstw oraz herosów, stały motyw stanowi 
także rodzimy dla danego zespołu krajobraz, przedstawiony w senty-
mentalnej konwencji. Niekiedy wykorzystuje się elementy ludowego 
folkloru (na przykład strój), w samej muzyce zaś bardzo często stosuje 
się, oprócz gitar, instrumenty tradycyjne. Etos pogańskiego black me-
talu niewątpliwie przesycony jest antychrześcijaństwem, podejmuje je 
jednak nie od strony satanistycznej, lecz właśnie „pogańskiej”, mito-
logizującej przeszłość i stawiającej na piedestale styl życia przodków. 
Często jest to związane z ideologią skrajnie prawicową. 
 NSBM: narodowosocjalistyczny black metal. Jest to gatunek sil-
nie związany z omówionym pagan black metalem, jego teksty oscy-
lują wokół wątków patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
wyższości swego narodu, waleczności przodków, ich honoru i po-
święcenia dla ojczyzny. Często występują też wątki rasowe, antyse-
mickie i antykomunistyczne oraz gloryfikujące totalitaryzm. Między 
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pogańskim a narodowym black metalem należy jednak zrobić ważne 
rozróżnienie, które można ująć następująco: prawie wszystkie ze-
społy NSBM są jednocześnie pogańskie, natomiast niewiele pogań-
skich jest NSBM. Drudkh na przykład w ogóle nie porusza zagadnień 
politycznych w swych tekstach, skupia się wyłącznie na sławieniu 
piękna ukraińskiej natury i słowiańskich wierzeń, wykorzystuje 
również twórczość ukraińskich poetów. Zgodnie z wydanym przez 
siebie oświadczeniem Drudkh nie wspiera żadnej ekstremalnej ideologii 
i deklaruje się jako zespół nie-polityczny50. Również polskie Hellveto, 
irlandzki Primordial czy fiński Moonsorrow nie nawiązują do kwe-
stii rasowych, nie promują też antykomunizmu. Jednakże Nokturnal 
Mortum, wymieniony wcześniej jako zespół grający pagan black me-
tal, podejmuje wątki rasowe i narodowosocjalistyczne – wystarczy 
spojrzeć na tekst utworu The Call of Aryan Spirit. Oto jego fragment: 

[…] Silver people with white skin 
Are gathering to perform a rite 
The wisemen are cursing on the jewish scum 
And I see the white man’s power! 
Spit in jewish faces, cut them into pieces 
Let them choke with their lie 
Let the woods grow up on their corpses only white man’s power! 
We are the only ones to have the right for this land!

[…] Srebrni ludzie o białej skórze
Gromadzą się, aby wykonać rytuał
Mędrzec przeklina żydowskie pomioty
I mogę dostrzec siłę białego człowieka!
Spluń w żydowskie twarze, potnij je na kawałki
Pozwól im się dławić ich kłamstwem
Niechaj lasy wyrosną na ich trupach ku chwale białego człowieka!
Jesteśmy jedynymi, którzy mają prawo do tej ziemi!

 Lider Nokturnal Mortum jest również założycielem zespołu 
NSBM Aryan Terrorism, którego nazwa oraz tytuły utworów mówią 
same za siebie: Jewish Provocation, Crush the Lies, Our Banner Swasti-
ka!, A National Socialistic Call, In the Name of Our Aryan Blood. Także 
wrocławski Thor’s Hammer jest dobrym przykładem grupy grającej 
NSBM, bardzo mocno bowiem wyeksponowane są w jego warstwie 
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lirycznej kwestie rasowe, antysemickie oraz antydemokratyczne. 
Promowana jest oczywiście waleczna rasa biała, posiadająca dumną 
i szlachetną tradycję oraz mocno ugruntowane tożsamościowe ko-
rzenie. W tekście utworu The Fate Worse Than Death, pochodzącego 
z płyty o tej samej nazwie, pojawiają się następujące słowa: 

[…] To make all people equal ones
Is nightmare of the poisoned mind
To destroy man’s identity […]
All wars we started made us stronger 
Although great warriors went away,  
But their blood runs in our veins 
And instinct tells we’ re born to reign.
[…] This is the fate worse than death, 
The crime against evolution. 
The race of purity and pride 
Becomes the lower form of life.

Uczynienie wszystkich ludzi równymi
To koszmar zatrutego umysłu
Pragnącego zniszczyć ludzką tożsamość […]
Wszystkie wojny, które zaczęliśmy, uczyniły nas silniejszymi,
Choć wielcy wojownicy już odeszli, 
Ich krew płynie w naszych żyłach
I instynkt podpowiada, iż jesteśmy stworzeni, aby władać.
[…] Jest to los gorszy od śmierci,
Przestępstwo wobec ewolucji.
Dumna i czysta rasa
Staje się niższą formą życia.

 Według lidera grupy Grom, inkorporacja wątków rasowych do 
muzyki blackmetalowej jest wynikiem reakcji na wszechobecne we 
współczesnej kulturze spotwarzanie „białego” dziedzictwa: […] „to 
twoi przodkowie sprowadzili tu niewolników”, „to twoi przodkowie doko-
nali Holocaustu”… Dzieciaki zaczynają już słyszeć i reagować na te słowa 
potępienia – wprowadzając rasizm w obręb blackmetalu starają się przy-
wrócić chwałę swojej zniesławionej przeszłości51.
 NSBM pozostaje skrajnie negatywnie ustosunkowany wobec 
chrześcijaństwa. Ważne jest, iż stosunek ten nie wynika ani z sa-
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tanizmu, ani też z przywiązania do romantycznej wizji pogańskiej 
ojczyzny, która dominowała w toposach podejmowanych przez pa-
gan black metal, lecz przede wszystkim z nienawiści do rasy semic-
kiej, której wartości zniewoliły świat i w przebiegły sposób ujarzmi-
ły naturalną, barbarzyńską potęgę białego człowieka. NSBM budzi 
bardzo różne emocje w samym metalowym półświatku, dla jednych 
bowiem jest po prostu jednym ze sposobów wyrażania swych poglą-
dów: ludzie powinni grać to, co czują – jeżeli to właśnie czują na temat 
rasy, w porządku. Tak samo w związku z religią […]52, dla drugich zaś 
stanowi zaprzeczenie samej idei black metalu: zespoły te grają muzy-
kę, która tylko przypomina black metal, ale w istocie jest czymś innym. 
[…] black metal reprezentuje wolność woli, a nie totalitaryzm pod rządami 
jakiejś jednej jednostki. Takim rządom black metal powinien nieustannie 
się sprzeciwiać53. 
 Christian (bądź unblack) metal: został zapoczątkowany przez au-
stralijską grupę Horde, która w 1994 roku wydała album Hellig Usvart 
(Święty nieczarny). Wzbudziła ona gwałtowne emocje w środowisku 
blackmetalowym, promowała bowiem wartości chrześcijańskie, zaś 
jej przesłanie było w pełni antysatanistyczne. Warto przytoczyć 
fragment tekstu z utworu Invert the Inverted Cross: 

[...] what remains to be said
invert the inverted cross
the inversion is but a lie
upright it should stand
no longer an inversion
but a symbol of supreme victory 

[…] co zostaje do powiedzenia
odwróć odwrócony krzyż
odwrócenie jest jedynie kłamstwem
prawidłowo stać on powinien
już nie jako inwersja
lecz jako symbol największego zwycięstwa

Unblack metal wypowiedział, z pozycji chrześcijańskiej, wojnę 
kultowi Szatana, a więc w istocie podkopał same fundamenty black-
metalowej ideologii. Dla niektórych oznacza to autoanihilację: To jest 
wewnętrznie sprzeczne, prawda? […] Nie rozumiem, jak to działa54, To jest 
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po prostu niewykonalne, jak idea samochodu z dwoma kołami, po prostu 
czysta niemożliwość, […] oni próbują pogodzić rzeczy, które są całkowi-
cie rozłączne, to absurd55. Dla samych wykonawców tej muzyki nie 
ma jednak problemu z połączeniem „czarnej” stylistyki z „białym” 
przesłaniem – dokonują oni po prostu przejęcia strony warsztatowej, 
charakterystycznej dla black metalu (typowy wrzaskliwy wokal, gi-
tarowe tremolo, bardzo szybkie tempo perkusji), jednocześnie wystę-
pując przeciw lucyferyczno-satanistycznej ideologii, czyli odrzucając 
całą jego stronę światopoglądową. Jak mówi lider unblackmetalo-
wego zespołu Frosthardr: Teksty podejmują zagadnienie bycia czło-
wiekiem na tym świecie oraz poświęcone są naturze. Spoglądamy jednak 
na te sprawy z naszego punktu widzenia – z chrześcijańskiego punktu 
widzenia56. Pozostaje oczywiście pytanie, na ile jest to jeszcze black 
metal, co prowadzi do pytania bardziej podstawowego, mianowicie: 
co jest konstytutywne dla muzyki blackmetalowej? Jeżeli udzieli się 
odpowiedzi, iż jedynie warstwa techniczna, a więc charakterystycz-
ne brzmienie, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby głosić 
za jego pośrednictwem chwałę Chrystusa, gdyż black metal traktuje 
się wówczas jedynie jako pakiet pewnych umiejętności. Natomiast 
jeśli za fundamentalny zostanie uznany cały związany z nim etos, 
a więc pewien specyficzny sposób bycia, w którym najważniejszą 
rolę odgrywa kult indywidualizmu, pragnienie wolności i chęć eks-
plorowania ciemnej strony człowieka (uosabianej przez Szatana), to 
wówczas christian black metal faktycznie wydaje się czymś absur-
dalnym, niczym kwadratura koła. Dobrze podsumowują to słowa jed-
nego z dziennikarzy muzycznych: […] Black metal afirmuje twoje czło-
wieczeństwo i sprzeciwia się oddawaniu go pod zwierzchnictwo Boga czy 
jakiejś innej siły wyższej – co prawda stara się być w łączności z pewnymi 
nieznanymi siłami, lecz cały czas chodzi w nim o esencję twojej indywidu-
alności. W każdym filozoficznym znaczeniu „chrześcijański black metal” 
to absolutna sprzeczność wewnętrzna. […] Możliwe, że istnieją w chrześci-
jaństwie zagadnienia w jakiś sposób podobne do niektórych wątków etosu 
blackmetalowego, może w Starym Testamencie, który opowiada o bożym 
gniewie; lecz tym, co w black metalu najistotniejsze, co go czyni samym 
sobą, jest wiara we wszystko […] co reprezentuje […]57.
 Od czasu wydania przez Horde Helling Usvart pojawiło się spo-
ro zespołów grających unblack metal, np. amerykański Aristaeus, 
norweski Antestor czy holenderski Slechtvalk. Również w Polsce po-
wstały tego typu grupy, z których najbardziej znany jest Elgibbor. 
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Co ciekawe, wielu unblackmetalowych muzyków nie zrezygnowało 
z mrocznej estetyki i zachowało corpse-painting oraz cały scenicz-
ny asortyment, to znaczy ćwiekowane skóry, „pieszczochy”, nabijane 
pociskami pasy itp. W gruncie rzeczy kreowana przez nich sfera wi-
zualna nie różni się niczym od tego, który tworzy „tradycyjny” black 
metal: okładki i wkładki płyt utrzymane są w mrocznej, czarno-bia-
łej kolorystyce, sami zaś wykonawcy starają się wyglądać jak naj-
bardziej groźnie. Kanon estetyczny został zatem zachowany, różnice 
zachodzą tylko w warstwie ideologicznej, zamiast bowiem odwróco-
nego krzyża na okładce pojawia się krzyż stojący prawidłowo, trzy 
szóstki (liczba Szatana) zostają zastąpione trzema siódemkami (licz-
ba Boga) itp. Niewątpliwie jednak pytanie, na ile można tu w ogóle 
jeszcze mówić o black metalu, pozostaje w mocy. 
 Omówione trzy podgatunki muzyki blackmetalowej wnoszą nowe 
elementy w obręb jej etosu: dwa pierwsze odchodzą od stylistyki necro 
na rzecz stylistyki pagan, rezygnują zatem z promowania lucyferyczne-
go indywidualizmu i zamiast niego wprowadzają wątki mitologiczne 
i narodowe. NSBM ze swojej strony dodaje jeszcze antysemityzm oraz 
kwestie związane z rasą, mające podbudowę teoretyczną w wulgarnie 
pojmowanym ewolucjonizmie, a także w rasizmie. Unblack metal zaś 
jest sprzeciwem wobec sprzeciwu i stara się dokonać niemożliwego, to 
znaczy pragnie pogodzić muzykę, która ze swej najgłębszej istoty jest 
antychrześcijańska, z ideologią chrześcijańską. Pozostając w estetyce 
blackmetalowej, próbuje przeformułować jej etos. 
 Tak więc schemat, który przedstawiłem wcześniej, warto uzu-
pełnić o następujące nowe elementy: mitologizacja ojczyzny, roman-
tyczna miłość do tradycji, skrajnie prawicowe poglądy polityczne, 
nienawiść do nihilizmu panującego w nowoczesnym świecie, an-
ty-antychrześcijaństwo, głoszenie słowa Pisma Świętego. W paru 
przypadkach pojawiają się elementy wykluczające się – np., pomija-
jąc oczywiste różnice między black a unblack metalem, wskazywane 
wcześniej „nihilistyczne przewartościowanie wartości” contra „nie-
nawiść do nihilizmu współczesnego” – co wskazuje na niejednolitość 
blackmetalowego etosu, a dokładniej na wielość i rozłączność zwią-
zanych z nim muzycznych obszarów. Ów brak jedności nie świadczy 
jednak bynajmniej o braku samej rzeczy – poprzez funkcjonowanie 
w wymienionych kontekstach estetycznych „czarny” etos ulega jedy-
nie pewnym przekształceniom, nigdy anihilacji, zaś jego siła oddzia-
ływania nieustannie pozostaje dla tych kontekstów siłą fundującą. 
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 Przedstawiona analiza pokazała, jak sądzę, wzajemne przeni-
kanie się momentów historycznych i aksjologicznych, fundujących 
blackmetalowy etos. Dead, swą bezkompromisowością i roztaczaną 
wokół siebie necro atmosferą, wprowadził weń negację jako taką – 
tzn. dotyczącą nie tylko społeczno-kulturowej, coraz bardziej kon-
sumpcyjnej rzeczywistości, przeciw której buntowały się zespoły 
punkowe czy nawet wczesne grupy deathmetalowe, ale skierowaną 
na świat i na życie w ogóle. Właśnie ta negacja stała się jednym z fun-
damentów blackmetalowej sfery aksjologicznej; drugim z nich został 
„poganizm”, rozpropagowany przez Varga Vikernesa na początku lat 
dziewięćdziesiątych i podjęty przez tysiące późniejszych zespołów, 
głównie z nurtu NSBM. 
 Z niewątpliwie ogromnym wpływem, jaki wywarli obaj muzycy 
na formę „czarnego” etosu, przecięły się liczne inspiracje filozoficz-
ne, które stanowiły ideologiczne zaplecze młodych twórców – były to 
przede wszystkim dzieła LaVeya, Crowleya oraz Nietzschego, a tak-
że szeroko pojęta literatura lucyferyczna, z Miltonem i Goethem na 
czele. Takie hasła jak „przewartościowanie wszystkich wartości”, 
„nadczłowiek”, „czynienie swojej woli” czy „oświecony egoizm”, za-
barwione dodatkowo skrajnie agresywnym antychrześcijaństwem, 
stanowiły motywy przewodnie warstwy tekstowej większości utwo-
rów, a przede wszystkim życiowe przykazania osób zaangażowanych 
w blackmetalową subkulturę. 
 W połowie lat dziewięćdziesiątych subkultura ta stała się już po-
kaźnym ruchem, powoli wychodzącym z podziemia i coraz mocniej 
widocznym na scenie światowej. Black metal stał się samodzielnym 
nurtem, który następnie zaczął się wewnętrznie różnicować. W ten 
sposób powstały jego podgatunki, częściowo przeze mnie omówione 
w ostatnim rozdziale. 
 Przeprowadzona analiza pozostaje z konieczności wybitnie wy-
biórcza i pomija elementy moim zdaniem mniej ważne w kontekście 
wybranego przeze mnie tematu, tzn. kwestii etosu, w którym utrzy-
muje się muzyka blackmetalowa i związany z nią półświatek. Nie 
wspomniałem np. o ogromnie ważnej postaci, jaką był Øystein „Eu-
ronymous” Aarseth (zamordowany przez Varga Vikernesa), uważany 
przez wielu – nie bezpodstawnie – za ojca chrzestnego black metalu. 
To dzięki niemu niektóre norweskie zespoły, które pierwotnie poszły 
za przykładem Szwecji i próbowały grać death metal, zmieniły styl 
właśnie na black (Amputation przekształcił się w Immortal, Thou 
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Shalt Suffer w Emperor, radykalne zmiany zaszły w Darkthrone, 
Satyricon oraz Hades). Był on właścicielem legendarnego, nieistnie-
jącego już sklepu muzycznego „Helvete” („piekło” w języku norwe-
skim), który stanowił ulubione miejsce spotkań osób zaangażowa-
nych w ówcześnie dopiero raczkującą blackmetalową scenę, a także 
założycielem wytwórni Deathlike Silence Productions. W rozważa-
niach nie uwzględniłem Euronymousa, gdyż – pomijając jego nie-
wątpliwe zasługi jako organizatora całego ruchu muzycznego – nie 
wniósł on, moim zdaniem, do omawianego przeze mnie etosu tych 
najbardziej dla niego konstytutywnych i wyraźnych cech. Z tego też 
powodu skupiłem się jedynie na osobach Deada i Varga, owe cechy 
wręcz uosabiających.
 Muzyka blackmetalowa cały czas ewoluuje, przyswajając sobie 
coraz to nowsze elementy; obecnie wielką popularnością cieszy się 
„blackgaze”, tzn. mariaż black metalu z shoegaze’em (np. Alcest, 
Amesoeurs, Heretoir) oraz wszelkie odmiany black metalu „progre-
sywnego”, mającego industrialny lub postapokaliptyczny klimat. 
W odróżnieniu do thrash czy death metalu, black metal stanowi nie-
zwykle płynną materię muzyczną, którą można eksplorować niemal-
że bez końca. Pozostaje ona jednak skupiona wokół jakiegoś rdzenia, 
utrzymuje się w relatywnie jednolitej formie, która wyznacza gra-
nicę zachodzącym zmianom. Wydaje się, że formę tę określa etos, 
„miejsce przynależenia”, od którego można się oddalić, nigdy jednak 
zupełnie uciec ■ 
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Thomas Matkowski 
The Ethos and Aesthetics of Black Metal Music 

Black metal music is a modern phenomenon on a global scale. At the be-

ginning, it was an experimental work by a few, mostly Scandinavian art-

ist groups, in the last thirty years it became a source of inspiration for 

the ever growing number of musicians. Its fans numbers also grew across 

all continents. In my text, I make an attempt to analyze black metal etho 

and its ensuing aesthetics. Also, I try to reconstruct historic process of 

build-up and crystallizing of different axiological motifs which I consider 

as constitutive for this kind of music and the associated lifestyle.


