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Przed nami duże wydarzenie. Jesienią ruszy "Pum-
pkins United World Tour 2017/2018",  gdzie
obok Michael'a Weikath'a i Markus'a Gross-
kopf'a, na jednej scenie zobaczymy Michael'a Ki-
ske i Kai Hansen'a. Ilu z was o tym fantazjowało?
Wreszcie, prawie po ćwierć wieku zobaczymy
Helloween z naszych marzeń. Nieco informacji o
zbliżającym się przedsięwzięciu przekaże nam, nie
kto inny, tylko sam Michael Kiske. Jedynie co
mnie martwi w tym galimatiasie, to kwestia, aby te
nasze rojenia miały pokrycie w rzeczywistości. 

Przynajmniej tak, jak było to w wypadku pier-
wszego koncertu Manilla Road w Polsce. A doznań
z tej okazji było co nie miara. Na pewno każdy z
uczestników zachowa je na zawsze w pamięci. W
mojej na pewno pozostaną.  Zresztą, pewnie nikt
nie żałuje tego koncertu, od organizatora, po przez
zespoły suportujące i widownie, po Sharka i jego
kolegów. Zespół w pełni wykorzystał pobyt w War-
szawie, był otwarty dla fanów jak i dziennikarzy.
Tym ostatnim udzielając bardzo obszernych wywia-
dów. Nasza ekipa również to wykorzystała. Ostry i
Sterviss przygotowali, jak na razie, najdłuższy w
historii Heavy Metal Pages wywiad z Markiem
Sheltonem i spółką. Mark zawsze wspierał nasze
działania i czy to z okazji wydania solowej płyt, czy
też kolejnych premier Hellwell, bądź Manilli
Road, zawsze miał czas aby odpowiedzieć na nasze
parę pytań. Tak się złożyło, że skład nowego nu-
meru zbiegł się z premierą kolejnego studyjnego al-
bumu Manilla Road, "To Kill A King". Co prakty-
cznie jest zapowiedzią następnej rozmowy z Shar-
kiem na łamach naszego magazynu. Gdyby było
mało fanom epickiego metalu, to w bieżącym nu-
merze znajdą także wywiady z Mark'iem Zonder'
em z Warlord oraz z Manuel'em Trummer'em ze
znakomitego Atlantean Kodex. 

Z pewnością wśród czytelników są ci, którzy czekali
na nowe albumy Accept, Iced Earth, Night De-
mon czy Warbringer. Uważam, że do tej pory
wszyscy mają już wyrobione opinie na ich temat,
dlatego z chęcią sięgną po wywiady z tymi zespoła-
mi, aby przekonać się, czy muzycy mają jeszcze coś
ciekawego do dodania. Przy okazji wywiadów,
wszyscy przepytywani starają się aby wypaść w mia-
rę efektownie, żeby jeszcze bardziej zainteresować
czytelników swoimi dokonaniami. Niestety, od
czasu do czasu, trafiają się konwersacje, gdzie ewi-
dentnie muzyk jest rozkojarzony, niechętny do
współpracy, starający się, jak najszybciej zakończyć
rozmowę. W tym wypadku jednym z takich rozmó-
wców był Stu Block. Wielka szkoda, tym bardziej,
że Iced Earth to nie byle jaki zespół. Nowymi wy-
dawnictwami przypomnieli się również Blind
Guardian oraz Edguy. Obie kapele podsumowały
swoje kariery wypasionymi publikacjami. Pierwsza
z nich koncertówką "Live Beyond The Spheres",
drugi natomiast kompilacją "Monuments". Muzycy
tych zespołów nie mieli problemów z udzieleniem
ciekawych wypowiedzi, choć sądząc po popularno-
ści, sodówka mogłaby im zdecydowanie uderzyć do
głowy. 

Dość znaczącą pozycją w bieżącym numerze są
wspomnienia muzyków starych polskich kapel thra-
showych. Na pierwszej linii stanął katowicki Kat, a
o jego historii opowiadał perkusista Ireneusz Loth.
Mam wrażenie, że kto by nie opowiadał o Kacie, to
nigdy nie ma się dosyć opowieści o tej grupie. Kolej-
ne wspomnienia należą do warszawiaków. Pierwsi z
nich to Pascal, który ostatnio został przypomniany
wydawnictwami "Agonia/Bad Omen" i "Collection
of Destroyed Brains/Live In Warsaw". O historii
zespołu opowiadają gitarzyści Roberet Wieczorek
oraz Krzysztof Ostrowski. Drugi zaś to Geisha
Goner. Od czasu do czasu ich nazwa przewija się w
różnych publikacjach, ale generalnie wydaje się, że
kapela została zapomniana. Nie przypominam so-
bie, aby w ostatnich latach ktokolwiek z metalowe-
go podziemia zrobił z nimi wywiad. Nadszedł czas
aby to zmienić. Blok ten zamyka wywiad z ame-
rykańskimi Blood Feast. Po latach znowu możemy

cieszyć się - lub nie - ich nową muzyką zebraną na
krążku zatytułowanym "The Future State Of
Wicked". Ze starego składu pozostał tylko Adam
Tranquilli, właśnie on - wspomagany przez CJ
Scioscia - odpowiadał na nasze pytania. Oprócz
naszej rozmowy będziecie mogli poczytać także o
wszystkich albumach Blood Feast. 

W tym numerze znajdziecie też przedstawicieli nur-
tu NWOBHM. Cloven Hoof i Mythra wydały
znakomite nowe studyjne albumy, natomiast
Tokyo Blade wypuścił box "Knights  Of The Bla-
de" nawiązujący do początków ich kariery. Te wy-
dawnictwa stanowiły impuls do rozmów z wymie-
nionymi zespołami. Nie są to jedyne bandy, które
swoją działalność rozpoczynały w epoce złotej ery
dla heavy metalu. Sacred Oath, Rod Sacred czy
Vanexa właśnie do nich należą. Nie są to też jedyne
zespoły, które reprezentują klasyczny heavy metal.
W magazynie znajdziecie bowiem całą masę wy-
wiadów z młodymi grupami, które parają się wła-
śnie takim graniem i reprezentują wszelkie odcienie
takiej muzyki, więc co chwila natkniecie się na ter-
miny typu, tradycyjny, retro, oldschoolowy itd.
Mnie bardzo ciekawi, które z tych grup przetrwają
w pamięci fanów, jak wiele z nich będzie się wspom-
inało po latach? A może ten cały boom na nową falę
tradycyjnego heavy metalu będzie odkrywało się
tak jak teraz NWOBHM? Nie inaczej jest z nową
falą thrash metalu. Choć wydaje się, że w tym wy-
padku sytuacja jest jeszcze bardziej złożona. W ka-
żdym razie proponujemy do przeglądu naprawdę
dużą gromadę młodych thrashowych zespołów.
Oczywiście nie brakuje polskich przedstawicieli.
Ironbound i Komandos prezentują stronę heavy,
zaś nurt thrash młodzieńcy z Mosherz i Exist.

Nie zapomnieliśmy też o zespołach, które w zdecy-
dowany sposób zaznaczają swój związek ze sceną
doom metalową. Zwolennicy takiego grania będą
mogli skupić się na wywiadach z Lord Vigo, Devil
czy Crimson Dawn. Trochę mniej jest amerykań-
skiego grania z pod znaku US metalu, czy też power
metalu, chyba jedynie można wspomnieć tu o wy-
mienianym już Sacred Oath czy Wretch i Scream
King. Są jeszcze Cellador oraz Niviane ale oba ze-
społy - mniej czy bardziej - skłaniają się w stronę
europejskiego odmiany tej muzyki. Podobne podej-
ście mają też europejczycy, heavy metalowcy ze
Szwajcarii, Emerald, czy epiccy metalowcy z Grecji,
Reflection. Swojej dumy z grania klasycznego euro-
pejskiego power metalu nie ukrywają muzycy
Astral Doors. Tak samo jak Nigtmare i Wizard,
którzy grają go trochę ostrzej, czy Firewind i The
Unity, którzy widzą swoja muzykę w bardziej melo-
dyjnych obszarach tego nurtu. 

Ostatnio koniec każdego numeru, to przeważnie
jarmark różnorodności. Są tu przede wszystkim re-
prezentanci hard rocka i progresywnego rocka/me-
talu. Tym razem są to kolejno, Yellow Horse, Na-
sty Crue, Ray Wilson i Amarok. Poza tym znala-
zło się miejsce dla folk metalowej Łysej Góry
(wcześniej w numerze jest też wywiad z Skyclad),
retro-stonerowo-doomowego Gallileous, melodyj-
no-gotycko-black-death-progresywnej Doliny Cie-
ni, thrashowo-gotycko-progresywnego Setheist czy
też melodyjno-alternatywo-metalowego Evanes-
cence. Uff, mam nadzieję, że trafiłem z tymi styla-
mi... Także na koniec jest przy czym oderwać się od
tradycyjnych odmian heavy metalu, które w zdecy-
dowanej mierze zawsze wypełnia Heavy Metal Pa-
ges.

W sumie sporo tego wyszło ale jak zawsze prześla-
duje mnie pytanie, czy wszyscy znajdą tu coś dla
siebie. Oby tak było. A jak nie, może tak się stanie
przy okazji następnego numeru. Mam nadzieję, że
dacie nam szanse. Z metalowym pozdrowieniem...
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HMP: DDllaa  wwiieelluu  oossóóbb  TTwwoojjee  ppoonnoowwnnee  ppoojjaa--
wwiieenniiee  ssiięę  ww  sszzeerreeggaacchh  HHeelllloowweeeenn  ttoo  ssppeełłnniiee--
nniiee  mmaarrzzeeńń..  JJaakk  ssiięę  cczzuujjeesszz  zz  ttąą  mmyyśślląą??  WW  kkoońń--
ccuu  ssppeełłnniiaasszz  cczzyyjjeeśś  mmaarrzzeenniiaa..
Michael Kiske: Myślę, że to super sprawa,
zwłaszcza, że okazało się to dla mnie bardzo
nieoczekiwane. Oczywiście, za realizacją stał ca-
ły management. Jeszcze kilka lat temu byłoby
to niemożliwe, bo nie byłem w takim stanie,
który sprawiał, żebym chciał robić coś takiego.
Dużo się pozmieniało. Dla mnie to też zasko-
czenie, że to się wydarzyło, ale czasem już tak w
życiu jest.

DDoo  śśppiieewwaanniiaa  ww  hheeaavvyy  mmeettaalluu    nnaa  ddoobbrree  wwrróó--
cciiłłeeśś  ww  zzaassaaddzziiee  rreellaattyywwnniiee  nniieeddaawwnnoo..  MMoożżnnaa
ppoowwiieeddzziieećć  żżee  ttoo  zzeessppóółł  UUnniissoonniicc  zzaappoocczząąttkkoo--
wwaałł  ttęę  llaawwiinnęę??  
Trzeba dodać Avantasię, Place Vendome…
Wszystko to, za co znowu wziąłem się pod ko-
niec lat 90., zwłaszcza w roku 2003 i 2009, kie-

dy założyłem Unisonic z Dennisem i Kostą.
W 2010r. grałem pierwsze koncerty z Avanta-
sią, dwa koncerty jako support i jeden na Swe-
den Rock z Unisonic, właściwie jeszcze zanim
Kai był w zespole. W 2011 pojechałem z Avan-
tasią na pierwszą trasę dookoła świata. W 2012
roku odbyła się kolejna trasa dookoła świata z
Unisonic, i tak dalej... Miałem trzy trasy z
Avantasią i dwie z Unisonic, kilka wyda-
wnictw przez te lata… To wszystko się na to
złożyło.

WW  mmiięęddzzyycczzaassiiee  zzddaarrzzaałłyy  CCii  ssiięę  ggoośścciinnnnee  wwyy--
ssttęęppyy  ttaakkżżee  nnaa  ppłłyyttaacchh  GGaammmmaa  RRaayy  cczzyy  wwłłaa--
śśnniiee  AAvvaannttaassiiaa..  DDoommyyśśllaamm  ssiięę,,  żżee  TTwwoojjee  wwyy--
ssttęęppyy  ttaamm  bbyyłłyy  ppoo  pprroossttuu  nnaa  ggoorrąąccaa  pprroośśbbęę
ttwwóórrccóóww  zzeessppoołłóóww??

W przypadku Kaia było oczywiste, kiedy nie
był w zespole, że nie mamy napięć między sobą.
Krótko potem się pogodziliśmy i porozmawiali-
śmy, kiedy poprosił mnie o zaśpiewanie na jego
wydawnictwie Gamma Ray. I zrobiłem to.

WWyycchhooddzząącc  nnaa  sscceennęę  ppooddcczzaass  wwyyssttęęppóóww  UUnnii--
ssoonniicc  cczzyy  nnaa  WWaacckkeenn  ppooddcczzaass  wwyyssttęęppuu  ""HHaann--
sseenn  aanndd  FFrriieennddss""  wwzzbbuuddzzaasszz  wwiieellkkii  eennttuuzzjjaazzmm
ffaannóóww..  NNiiee  bbrraakkoowwaałłoo  CCii  tteeggoo  pprrzzeezz  llaattaa  pprrzz--
eerrwwyy  oodd  mmeettaalluu??  AA  mmoożżee  wwrręęcczz  pprrzzeecciiwwnniiee,,  nniiee
ddoocceenniiłłbbyyśś  oobbeeccnneeggoo  ppoowwrroottuu  nnaa  ttrraassęę  zz  HHeelllloo--
wweeeenn,,  ggddyybbyyśś  zzaacchhoowwaałł  pprrzzeezz  ttee  llaattaa  cciiąąggłłoośśćć??
Przez pierwsze lata nie tęskniłem za tym. Ra-
czej cieszyłem się, że mogę zająć się innymi rze-
czami. Było to dla mnie dobre na wielu pła-
szczyznach. Przez długi czas nawet nie zajmo-
wałem się muzyką. Jednak kiedy znowu wystą-
piłem na żywo, zwłaszcza z Avantasią... Za-
częliśmy w Ameryce Południowej, nie wiem czy
tam byłeś, ale tamtejsza publika jest jak nigdzie

indziej. Mają w sobie duży zapał. I wtedy pier-
wszy raz zdałem sobie sprawę: "Wow, to jest
świetne". To coś duchowego, ta energia tych
ludzi, która wywiera na ciebie ogromny wpływ.
Kiedy jednak działa na ciebie przez dłuższy
czas - po prostu o niej zapominasz. Coś tam pa-
miętasz, ale to coś, czego musisz doświadczyć.
To był pierwszy raz, kiedy zdałem sobie sprawę,
"Wow, to naprawdę wspaniałe uczucie".

JJuużż  oodd  cczzaassóóww  TTwwooiicchh  wwssppóóllnnyycchh  wwyyssttęęppóóww  zz
KKaaiieemm  HHaannsseenneemm  ppoodd  sszzyyllddeemm  UUnniissoonniicc,,  kkrrąą--
żżyyłłyy  ddoommyyssłłyy,,  żżee  mmoożżeesszz  ppoonnoowwnniiee  ppoojjaawwiićć  ssiięę
ww  HHeelllloowweeeenn..  FFaakkttyycczznniiee  KKaaii  bbyyłł  sspprraawwccąą  ((lluubb
wwaażżnniieejjsszząą  pprrzzyycczzyynnąą))  ppoommyyssłłuu  nnaa  ttrraassęę
PPuummppkkiinnss  UUnniitteedd??
On był ostatecznym czynnikiem. Jeśli chodzi o

mnie, wiązało się to z przypadkowym spotka-
niem Michaela Weikatha około roku 2012 al-
bo 2013, nie mam pewności. Graliśmy gdzieś z
Avantasią, a na backstage'u wpadłem na Mi-
chaela. Byłem kompletnie zrelaksowany. On
był bardzo uprzejmy, machał białą flagą. Było
oczywiste, że chce pokoju. Wtedy pierwszy raz
zauważyłem, że "Ok, już nie jesteś na mnie zły,
to ciekawe". Minęło trochę czasu i mieliśmy kon-
cert z Unisonic w Hiszpanii. To był chyba dru-
gi z trzech koncertów z Unisonic w tym kraju.
Byliśmy w szatni po koncercie. Kai zwrócił się
do mnie "Bardzo chciałbym jeszcze kiedyś zrobić
coś wielkiego z Helloween". Bylibyśmy głupi, gdy-
byśmy nigdy nie zrobili czegoś takiego. Ja po
prostu mu odpowiedziałem "Wiesz co? Piszę się".
I tak się to wszystko zaczęło, jedyne co powie-
działem to "Piszę się". Kosta, który grał na bę-
bnach w Unisonic, jest także częścią manage-
mentu, który także zarządza Helloween, więc
nadstawił uszu. Zagadał do ludzi w biurze, a oni
zorganizowali pierwsze spotkanie. Pragnęli te-
go, bo zdawali sobie sprawę, że to coś dobrego.
Można robić znacznie większe tego typu trasy.
Kai miał w tym duży udział. Mówił odpowie-
dnie rzeczy w odpowiednim czasie.

NNaa  wwyyssttęęppaacchh  UUnniissoonniicc  wwiiddaaćć  bbyyłłoo  jjaakkii  rree--
wweellaaccyyjjnnyy  kkoonnttaakktt  nnaa  sscceenniiee  mmaacciiee  zzee  ssoobbąą..
DDzziięękkii  WWaamm  wwiiddaaćć  jjaakk  wwaażżnnee  jjeesstt  zzggrraanniiee  ((nniiee
ttyyllkkoo  mmuuzzyycczznnee,,  aallee  wwłłaaśśnniiee  dduucchhoowwee))  mmuuzzyy--
kkóóww  ww  ttwwoorrzzeenniiuu  ii  ggrraanniiuu  mmuuzzyykkii..  
To chyba dość dobry opis. Muzyka to nic fizy-
cznego, myślałeś kiedyś o tym? Są niby fizyczne
instrumenty ale to, co się z nich wydobywa, to
nic, czego mógłbyś dotknąć lub zobaczyć. Mo-
żesz to tylko usłyszeć. Nagrywając muzykę, na
komputerze widać fale dźwiękowe, ale to też nie
muzyka, no nie? Muzyka nie jest fizyczna. Dla-
tego to takie emocjonalne przeżycie dla każde-
go. Ona nas porusza. Oddziałuje na nasze du-
sze. Stan duchowy osób tworzących muzykę to,
moim zdaniem, cały sekret muzyki. Na przy-
kład jak ktoś gra na gitarze - jaki jest powód
tego, że gra tak, że do ciebie trafia? Przez oso-
bowość, duszę, która gra na tej gitarze. To samo
z wokalem czy czymkolwiek innym. Efekt jest
mocniejszy, kiedy grających jest kilkoro ludzi,
na przykład zespół… Kiedy są to cztery czy pięć
osób, które duchowo się nie łączą, to nie dzieje
się nic. Możesz mieć świetnych muzyków, któ-
rzy nie będą świetnym zespołem, bo nic między
nimi się nie dzieje. Duchowe połączenie, kreaty-
wna energia, poszczególne rzeczy, które się na
to składają, kiedy muzycy grają razem - to cały
sekret muzyki.

BBaarrddzzoo  ppooddoobbnniiee  mmoożżnnaa  bbyyłłoo  ooddeebbrraaćć  WWaasszz
wwssppóóllnnyy  wwyyssttęępp  nnaa  ffeessttiiwwaalluu  WWaacckkeenn  ww  22001166
rrookkuu..  KKlliimmaatt  jjaakkii  ttwwoorrzzyylliiśścciiee  rraazzeemm  cchhooććbbyy  ww
bbaallllaaddzziiee  ""OOvveerr  tthhee  RRaaiinnbbooww""  cczzyy  ppooddcczzaass
TTwwoojjeeggoo  ggoośścciinnnneeggoo  wwyyssttęęppuu  ww  kkoonncceerrcciiee
HHaannsseenn  aanndd  FFrriieennddss  bbyyłł  jjeeddyynnyy  ww  sswwooiimm  rroo--
ddzzaajjuu..  JJuużż  wwtteeddyy  wwiieeddzziieelliiśścciiee,,  żżee  zznnóóww  cchhccee--
cciiee  rraazzeemm  zzaaggrraaćć  ttrraassęę  ppoodd  sszzyyllddeemm  HHeelllloowweeeenn
cczzyy  mmoożżee  iimmppuullsseemm  bbyyłłyy  wwłłaaśśnniiee  ttee  wwyyssttęęppyy??
Wiedzieliśmy już wtedy. Wiedzieliśmy już na
początku zeszłego roku, kiedy mieliśmy spotka-
nia i tak dalej. Właściwie, to miałem na scenie
problem dźwiękowy, a wszyscy byliśmy zmę-
czeni, bo była późna noc. Jednak wielu fanów
mówiło, że było naprawdę fajnie, co mnie cie-
szyło. Nie uznałem tego nawet za bardzo dobry
show, ale ludziom się nawet podobało, bo prze-
pływał przez nas naturalny duch, byliśmy roz-
luźnieni. Wyróżniało nas to od zespołów, które
grały przed nami. Dobrze nas odebrano. To by-
ła super noc, bez dwóch zdań. A ja myślałem, że
mieliśmy zbyt dużo problemów dźwiękowych
tamtej nocy.

HELLOWEEN4

Trudno uwierzyć, że to się dzieje naprawdę! Po latach sporów i muzy-
cznych poszukiwań Michael Kiske powrócił do szeregów Helloween. Co prawda
nie na stałe i nie po to, żeby nagrać płytę… ale zagranie wspólnie kilkudziesięciu
koncertów będzie realizacją marzeń dla niejednego fana. O tym, jak doszło do
"reunionu" opowiadał nam sam legendarny wokalista Helloween. 

Foto: Foto: Nuclear Blast

Zrobić coś wielkiego z Helloween



GGrraajjąącc  rraazzeemm  ppoo  llaattaacchh  mmaacciiee  wwcciiąążż  ppoocczzuucciiee
""ppooddrróóżżyy  ww  cczzaassiiee""??
Nie za bardzo, bo wszystko jest teraz inne. Ja
jestem inny. Jestem zupełnie inną osobą - wszy-
stko widzę i odczuwam inaczej. Ale kilka rzeczy
jest oczywiście niezmiennych. Zawsze jest ten
pewien rodzaj uczucia na scenie, który zawsze
pozostaje taki sam. Jesteśmy w tera-źniejszości.
Nie jesteśmy w latach 80. czy 90., jest 2016/
2017. I tak właśnie to czuję. To nie do końca
jest "podróż w czasie", czuję się bardzo "tera-
źniejszo".

TTwwóójj  ggłłooss  nnaa  żżyywwoo  bbrrzzmmii  rreewweellaaccyyjjnniiee..  ZZuu--
ppeełłnniiee  jjaakkbbyy  nniiee  uuppłłyynnąąłł  ttaakkii  ddłłuuggii  cczzaass..  WWiieelluu
wwookkaalliissttóóww  ppoo  llaattaacchh  mmaa  pprroobblleemmyy  zz  ggłłoosseemm..
CCzzyy  ww  TTwwooiimm  pprrzzyyppaaddkkuu  rroollęę  ooddeeggrraałłaa  bbaarrddzzoo
ddłłuuggaa  pprrzzeerrwwaa  ww  śśppiieewwaanniiuu  hheeaavvyy  mmeettaalluu??
Nie wydaje mi się, żeby przerwa była tego po-
wodem. Nie wiem, jak by było, gdybym cały
czas koncertował. Ale z mojego doświadczenia
wynika, że jeśli szanujesz swój głos i wiesz, co
robisz i nie przestajesz ćwiczyć, nie stracisz gło-
su. Większość wokalistów ma problem ze swo-
im głosem, bo robią coś źle, używają nieodpo-
wiedniej techniki, albo krzyczą za dużo, nie
uważają, piją za dużo, albo nawet palą - część
wokalistów zaczyna palić, co jest bardzo krzy-
wdzące dla twojego głosu. Tu chyba chodzi o to,
jak traktujesz swój głos. Ale są też inni wokali-
ści, którzy nadal mają swój głos, mimo wielole-
tnich tras koncertowych. Fakt, że musisz dużo
śpiewać, nie musi powodować wypalenia twoje-
go głosu, to wszystko kwestia twojej techniki i
tego, jak traktujesz swój głos. Ważne jest robić
to inteligentnie.

WWiięęcc  ppeewwnniiee  mmaałłoo  ppaalliisszz??
Nigdy nie paliłem! Nie lubię tego. Wszyscy moi
znajomi, nawet kiedy byłem nastolatkiem,
wszyscy sporo jarali, ale nigdy mnie w to nie
wciągnęli, bo uważałem to za obrzydliwe.

HHeelllloowweeeenn  oodd  zzaawwsszzee  bbyyłł,,  jjeesstt  ii  nnaa  ppeewwnnoo  zzaa--
wwsszzee  bbęęddzziiee  kkoojjaarrzzoonnyy  zz  TToobbąą  ii  KKaaiieemm..  JJaakk
ssoobbiiee  jjeeddnnaakk  zzddaaćć  zz  tteeggoo  sspprraawwęę,,  zzee  KKaaii  ggrraałł  ww
ttyymm  zzeessppoollee  ttyyllkkoo  55  llaatt,,  aa  TTyy  śśppiieewwaałłeeśś  77  llaatt..
NNaa  ppeewwnnoo  zz  TTwwoojjeejj  ppeerrssppeekkttyywwyy  ttoo  ppoocczzuucciiee
jjeesstt  zzuuppeełłnniiee  iinnnnee  nniiżż  zz  nnaasszzeejj..  MMyyśślliisszz  cczzaa--
sseemm  oo  ttyymm??
Tak, to zaskakujące, jak długie życie mają zwła-
szcza "Keepery", że nadal są nastolatkowie, któ-
rzy je odkrywają i lubią, to ciekawe. Właściwie,
to teraz wszystko zrobiłbym inaczej - zaśpie-
wałbym lepiej, produkcja mogła być lepsza. Zro-
biliśmy to wieki temu, w średniej jakości studiu.
Ale jest klimat był super. Ta nieustraszona ener-
gia, którą wszyscy wtedy mieliśmy, ona stwo-
rzyła coś, co zachowało się na tych nagraniach.
Byłem w tym zespole tylko przez jakieś 7 lat.
Fajnie jest widzieć, że nadal odgrywa to tak
wielką rolę. 

JJaakk  ssąąddzziisszz,,  jjaakk  ttoo  ssiięę  ssttaałłoo,,  żżee  wwcczzeessnnee  ppłłyyttyy
HHeelllloowweeeenn  wwppłłyynnęęłłyy  ttaakk  zznnaammiieennnniiee  nnaa  hhiiss--
ttoorriięę  nniiee  ttyyllkkoo  HHeelllloowweeeenn  aallee  hheeaavvyy  mmeettaalluu  ww
EEuurrooppiiee  ww  ooggóóllee??
Tak jak mówiłem, to pewnie przez tego ducha,
którego na nich uchwyciliśmy. Nie mogę po
prostu opisać, jak się wtedy czuliśmy. Wtedy
myślałem, że nie znaliśmy strachu przed pró-
bowaniem nowych rzeczy. Na nas wszystkich
wpływały konkretne zespoły, których słuchali-
śmy. Wiesz - Judas Priest, Iron Maiden,
Accept, parę innych - ale te trzy wywarły naj-
większy wpływ, jeśli chodzi o brzmienie Hello-
ween. Michael był pod wpływem Deep Purple
i Rainbow. Ja wolałem Judas Priest, Iron Mai-
den, Queensryche, Black Sabbath… zespoły
nastawione na wokal - jeśli chodzi o głośną mu-

zykę. Ale lubiłem też inną - Elvis, Beatles i tak
dalej. Na niej dorastałem. I wszystko to wymie-
szaliśmy razem. W zasadzie robiliśmy to, co oni
robili, czyniąc z tego coś osobistego. I tak też
często się dzieje. Wiesz, często zespoły, które
ostatecznie zostają uznawane za pionierów cze-
goś, nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Zwy-
kle po prostu kradniesz dla siebie i tworzysz z
tego coś własnego. I brzmi to zupełnie inaczej,
ale ty tego nie zauważasz. Według ciebie, tylko
tworzysz to, co ci się podoba. Tak zrobiliśmy, z
dużą dozą pasji i chyba dlatego te nagrania na-
dal mają swój wydźwięk - uchwyciły to. Spójrz
chociażby na zespoły grunge - one nigdy nie
nazywały się grungem. Pearl Jam, Nirvana czy
Soundgarden, którzy nazwani zostali założy-
cielami tego stylu muzycznego - nigdy nie nazy-
wali tego grunge. Nie wydaje mi się nawet, żeby
brzmiały podobnie. Dla mnie, Pearl Jam to kla-
syczny, blues-rockowy zespół. Nirvana jest ra-
czej punkowa, brzmiała pop punkowo. Sound-
garden na przykład, brzmi jak świeży Black
Sabbath. Nie uważam, żeby stworzyli coś no-
wego, ale w jakiś sposób zmienili to, zagrali ina-
czej, a ludzie - w tym media - stworzyły z tego
nowy dźwięk, styl. Zespoły często w swoich
wczesnych latach tworzą coś nowego nie zdając
sobie z tego sprawy - po prostu robiły to, co
uznali za fajne.

MMaasszz  rraaccjjęę,,  mmaamm  nnaawweett  nnaa  ppóółłccee  ppłłyyttęę  PPeeaarrll
JJaamm  ii  nniiee  wwiieeddzziiaałłeemm,,  żżee  oonnii  zzaalliicczzaajjąą  ssiięę  ddoo
nnuurrttuu  ggrruunnggee..
(Śmiech) Dokładnie, to tylko głupia nazwa. Dla
nas jest tak samo z melodic power metalem, bo
Helloween miał być wśród ich założycieli - my
nigdy tego tak nie nazywaliśmy. Dla nas to był
po prostu rock czy metal, po prostu graliśmy
szybkie kawałki. Ale nie podążaliśmy za ża-
dnych konkretnym stylem. Takie rzeczy po
prostu się dzieją. To ta duchowa sprawa, o któ-
rej wcześniej mówiliśmy.

CCzzyy  mmoożżeesszz  nnaamm  zzddrraaddzziićć  jjaakk  MMaarrkkuuss  GGrrooss--

sskkooppff  ii  MMiicchhaaeell  WWeeiikkaatthh  ppooddcchhooddzząą  ddoo  ttrraassyy
""PPuummppkkiinnss  UUnniitteedd""??  JJaakkii  jjeesstt  iicchh  ppoozziioomm
eennttuuzzjjaazzmmuu??  
Markus jest naprawdę podekscytowany! On
naprawdę nie może się doczekać. Inni też są
podekscytowani, ale martwią się też o wiele rze-
czy, o całą organizację… Markus naprawdę się
cieszy. Weikath cieszy się, że się pogodzili-śmy.
Wydaje mi się, że tego potrzebował.

TTrraassaa  PPuummppkkiinnss  UUnniitteedd  mmoożżee  ookkaazzaaćć  ssiięę  ooggrroo--
mmnnyymm  ssuukkcceesseemm  kkoommeerrccyyjjnnyymm..  NNiiee  bbęęddzziiee
WWaass  kkuussiiłłoo,,  żżeebbyy  jjąą  pprrzzeeddłłuużżyyćć  aallbboo  ppoowwttóó--
rrzzyyćć??  MMyyśślliicciiee  jjuużż  tteerraazz  oo  ttyymm??
Jestem pewien, że management o tym myśli, ale
szczerze najpierw chcę zobaczyć, jak to będzie,
nie chcę wybiegać za daleko. Jeśli to okaże się
czymś fajnym dla ludzi i dla nas, wszystko się
uda - na pewno to powtórzymy. Ale najpierw
chce zobaczyć, co się stanie. Kiedy będzie po
wszystkim, sam podejmę decyzję, czy zrobię to
znowu, czy pojadę w trasę z Unisonic… Nie
chcę planować za daleko. 

DDoommyyśśllaamm  ssiięę,,  żżee  nnaa  rraazziiee  ddooppiieerroo  zzbbiieerraacciiee
ssiiłłyy  nnaa  ssttaarrtt..  MMaacciiee  ttrreemmęę  pprrzzeedd  ppiieerrwwsszzyymm
wwyyssttęęppeemm??  UUddaajjee  WWaamm  ssiięę  wwsszzyyssttkkiimm  rraazzeemm
ććwwiicczzyyćć??
Nawet z nimi jeszcze nie ćwiczyłem. Zespół już
dużo razem gra, ale wokalista nie ćwiczy z nim
często. Nie warto niepotrzebnie zużywać głosu.
Dołączę do nich we wrześniu. Powoli zacznę już
w sierpniu. Na pewno będę trochę podenerwo-
wany, ale to normalne na początku trasy. To
uczucie szybko mija. Zwłaszcza, że będziemy
gotowi - powinno się wszystko udać. Ale na pe-
wno będziemy dość podenerwowani.

JJeesstt  kkiillkkaa  aarrcchhiiwwaallnnyycchh  nnaaggrraańń  uukkaazzuujjąąccyycchh
ppiieerrwwsszzee  kkoonncceerrttyy  HHeelllloowweeeenn..  WWrraaccaacciiee  ddoo
nniicchh  wwssppóółłcczzeeśśnniiee??  RRoozzwwaażżaalliiśścciiee  jjaakkiieeśś  ccee--
lloowwee  nnaawwiiąązzaanniiaa  ddoo  ttaammttyycchh  kkoonncceerrttóóww??  PPyy--
ttaamm  nniiee  ttyyllkkoo  oo  sscceennooggrraaffiięę  ii  ssttrroojjee  aallee  ttaakkżżee
ppeewwnnee  ggeessttyy  ii  żżaarrttyy  sscceenniicczznnee..

HELLOWEEN 5

Foto: Nuclear Blast



W sensie, kiedy oglądam stare filmiki? To na-
prawdę śmieszne. Wtedy dorastałem, byłem tyl-
ko nastolatkiem i tak właśnie się zachowywa-
łem (śmiech). To fajne, śmieszne. Super to wi-
dzieć. Widać na nich tę energię i podekscyto-
wanie na scenie. Oglądałem parę z nich, bo fani
zawsze wrzucają je na różne strony. Zwłaszcza
teraz, mnóstwo ludzi wrzuca je na Instagrama.
To naprawdę śmiesznie się ogląda. (śmiech)

TTrraassaa  zzaappoowwiiaaddaa  ssiięę  nnaa  wwyyjjąąttkkoowwoo  ddłłuuggąą..
PPrrzzyyggoottoowwuujjeecciiee  ssiięę  ddoo  nniieejj  ffiizzyycczznniiee  ww  jjaakkiiśś
ssppeeccjjaallnnyy  ssppoossóóbb??
O tak, i to jak! Właśnie załatwiłem sobie orbi-
trek. Godzinę temu, przed wywiadem, jeździ-
łem na nim aż się całkiem spociłem. Musze te-
raz coś robić. Nie jest już tak, jak było kiedy
miałem 20 czy 21 lat, kiedy nie musiałem nic
takiego robić. Teraz naprawdę muszę dbać o
formę. Dodatkowo, ostatnio bardzo łatwo przy-
bieram na wadze. Jem ostrożnie i ruszam się, ile
mogę, żeby na październik być w formie.

CCzzyyttaałłaamm,,  żżee  WWeeiikkaatthh  ttwwiieerrddzzii,,  żżee  sseettlliissttaa
bbęęddzziiee  ww  ssttyylluu  ""BBeesstt  ooff  sshhooww""..  SSkkoorrzzyyssttaacciiee  zz
TTwwoojjeejj  ii  KKaaiiaa  oobbeeccnnoośśccii  żżeebbyy  ppoołłoożżyyćć  nnaacciisskk
nnaa  ppiieerrwwsszzee  ppłłyyttyy  HHeelllloowweeeenn??  CCzzyy  ""BBeesstt  ooff""
bbęęddzziiee  ddoottyycczzyyłł  ttaakkżżee  ppłłyytt  zz  DDeerriisseemm??  SSzzkkooddaa
bbyyłłoobbyy,,  ggddyybbyy  ssttaarrsszzee  uuttwwoorryy  śśppiieewwaałł  DDeerriiss,,
bbyyłłaabbyy  ttoo  zzmmaarrnnoowwaannaa  sszzaannssaa..  PPyyttaanniiee  nniiee
jjeesstt  bbeezzzzaassaaddnnee,,  ppoonniieewwaażż  nnpp..  nnaa  kkoonncceerrcciiee
pprroojjeekkttuu,,  HHaannsseenn  aanndd  FFrriieennddss,,  kkaawwaałłeekk  ""VVii--
ccttiimm  ooff  FFaattee""  śśppiieewwaałł  FFrraannkk  BBeecckk..  WWiieelluu  ffaa--
nnóóww  ppoodd  sscceennąą  bbyyłłoo  bbaarrddzzoo  zzaasskkoocczzoonnyycchh,,  żżee
nniiee  śśppiieewwaa  KKaaii..
Mówisz o balansie kawałków z różnych płyt?
Będzie całkiem zbalansowane. Pół na pół. W
połowie okres "Kai i Kiske", a druga połowa to
czasy z Andim. Będzie też sporo duetów i dzie-
lenia się częściami utworów. Tych kawałków
jest za dużo. Bardzo chciałbym grać przez trzy
godziny… I pewnie nawet tak długo będziemy
na scenie, a czas grania to jakieś dwie godziny,
z różnymi rzeczami w międzyczasie. Ostate-
cznie wyjdzie pewnie 2,5 godziny. Zapewne  bę-
dziemy zmieniać setlistę, żeby zagrać więcej
kompozycji. A jeśli chodzi o kawałki z czasów
"Keeper...", to wię-kszość wykonam ja. Ale nie
wszystkie. Jeśli zaś chodzi o rzeczy z "Walls of
Jericho", raczej zajmie się nimi Kai, bo to był
jego okres.

ZZnnaajjddąą  ssiięę  uuttwwoorryy  nniiee  ggrraannee
oodd  llaatt  pprrzzeezz  HHeelllloowweeeenn??
Nie wiem, co przez ten czas
grali. Nie wykonywałem nic po-
za "March of Time" i "I Want
Out". Nie śpiewałem żadnego
z tych kawałków przez wie-
ki. Nie wiem, jak wygląda-
ła ich setlista. Z tego, co
się orientuję, ostatnimi
czasy wracają do starszych
kawałków, grają więcej z
"Keepera" i tym podo-
bnych. Nie wiem, czy cza-
sem nie grali
"Rise and
Fall", to chy-
ba jest część
setu. Na
p e w n o
będzie
n o w y
mate -
r i a ł ,
ale w for-
mie, w ja-
kiej jeszcze
go nie grali, czyli

stare kawałki, które znowu zagramy… Nowy
materiał, dobre sobie...

WWiiddeeoo  pprroommuujjąąccee  ttrraassęę  ""PPuummppkkiinnss  UUnniitteedd""
zzaacczzyynnaacciiee  oodd  HHaammbbuurrggaa..    KKaaii  HHaannsseenn  tteeżż  jjuużż
nnaa  ppoocczząąttkkuu  ssoolloowweejj  ppłłyyttyy  ppiisszzee,,  żżee  uurrooddzziiłł  ssiięę
ww  HHaammbbuurrgguu..  JJaakkąą  rroollęę  ww  kksszzttaałłttoowwaanniiuu  WWaa--
sszzeejj  mmuuzzyycczznneejj  kkaarriieerryy  mmiiaałłoo  ttoo  mmiiaassttoo??  NNiiee
ddaa  ssiięę  uukkrryyćć,,  żżee  ttoo  kkoolleebbkkaa  wwiieelluu  zzeessppoołłóóww  ii
kkaażżddyy  ooppoowwiiaaddaa  oo  nniimm  zz  wwiieellkkiimm  sseennttyymmeenn--
tteemm..  CCoo  ww  nniimm  jjeesstt  ttaakkiieeggoo,,  cczzeeggoo  zzaabbrraakkłłoo  ww
iinnnnyycchh  mmiiaassttaacchh??  
Nie wiem. Ja tutaj dorastałem, sięga tutaj moja
rodzina, moja historia, do lat 1600. Wszyscy
mieszkali tutaj, w Hamburgu. To naprawdę
szmat czasu. I od czasów 1600 przenieśli się
chyba gdzieś w stronę Rosji… Z tego co wyczy-
tałem w książce pokoleniowej mojego ojca. Nie
wiem, Hamburg to fajne miasto, uwielbiam je. I
jest w pewnym stopniu bardzo liberalne, bardzo
otwarte. Nie jest za bardzo kwadratowe, jeśli
wiesz o co mi chodzi. Kiedy przeniesiesz się na
południe, wszystko jest ładniejsze w kwestii bu-
dynków, są góry, pogoda jest przyjemna, ale są
też nieco bardziej kwadratowi (śmiech). Ham-
burg zawsze był w jakiś sposób rock'n'rollowy.
Wiesz, nawet The Beatles tutaj zaczynali!
Przyjechali z Liverpoolu i zagrali tutaj w Star
Club, przez co zdobyli rozgłos. Zawsze mówią o
tym w wywiadach, że Hamburg to miasto, w
którym zaczęli. Mój dobry kolega, z którym
nadal się trzymam, i z którym chodziłem do
szkoły i gra na perkusji w niektórych moich
solowych wydawnictwach, ma ojca, który grał z
Johnem Lennonem w młodości. Tak, tak!
Czyli nawet The Beatles tutaj zaczęli! Dlatego
do takie smutne, że zniszczono stary Star Club.
To było miejsce, gdzie odbywały się live show.
To przestępstwo, że go zniszczono. Rozebrali go
chyba jakoś w latach 80. Sprawdź sobie historię
The Beatles na Wikipedii, znajdziesz tam in-
formację, że zaczynali tutaj, w Hamburgu. 

DDzziięękkii  zzaa  wwyywwiiaadd,,  ttoo  jjuużż  wwsszzyyssttkkoo  zz  mmoojjeejj
ssttrroonnyy..
Spoko, teraz zajmę się graniem na gitarze. Będę
grał na gitarze klasycznej. Uczę się grać z nut,
bo jeśli grasz muzykę klasyczną, to musisz się
ich nauczyć, nie możesz po prostu zapamiętać
tych utworów. Nie wystarczy grać ich w kółko,

aż je zapamiętasz. Z muzyką klasyczna
to nie działa, musisz grać ją z papie-
ru. 

Karol Gospodarek, 
Katarzyna "Strati" Mikosz

HMP: WWiittaajj  SSttuu,,  jjaakk  ssaammooppoocczzuucciiee??
Stu Block: Dobrze.

JJeesstteeśścciiee  oobbeeccnniiee  ww  ttrraakkcciiee  oobbjjeeżżddżżaanniiaa  eeuurroo--
ppeejjsskkiicchh  ffeessttiiwwaallii..  GGddzziiee  tteerraazz  jjeesstteeśścciiee??
Jestem w domu w Kanadzie. Jutro wylatuję na
resztę festiwali. 

JJaakk  ddoo  tteejj  ppoorryy  wwyyppaaddaałłyy  wwaasszzee  wwyyssttęęppyy,,  jjaakk
pprreezzeennttuujjąą  ssiięę  oorraazz  jjaakk  ssąą  ooddbbiieerraannee  pprrzzeezz  ppuu--
bblliikkęę  nnoowwee  uuttwwoorryy??
Festiwale na razie wypadają rewelacyjnie. Publi-
ce podobają się nowe utwory. 

JJaakk  wwyygglląąddaa  wwaasszz  ggrraaffiikk  kkoonncceerrttoowwyy??  CCzzyy  ppoo--
zzaa  ffeessttiiwwaallaammii  ppllaannuujjeecciiee  jjaakkąąśś  śśwwiiaattoowwąą
ttrraassęę??
Planujemy europejską trasę, a później polecimy
do Ameryki. Wszystko pojawi się za kilka tygo-
dni na naszej stronie. Sprawdzajcie. 

CCzzyy  jjeesstt  sszzaannssaa  nnaa  wwaasszz  ppoonnoowwnnyy  wwyyssttęępp  ww
PPoollssccee??  TTrroocchhęę  ssiięę  jjuużż  ffaannii  ssttęęsskknniillii..
Jasne, będziemy chcieli do was szybko wrócić. 

AA  ccoo  ppaammiięęttaasszz  zz  oossttaattnniieejj  wwiizzyyttyy  ww  nnaasszzyymm
kkrraajjuu??  ZZ  cczzyymm  ww  ooggóóllee  kkoojjaarrzzyy  CCii  ssiięę  PPoollsskkaa??
Wszystkie koncerty u was zawsze są fantasty-
czne. Zawsze jest sporo ludzi, którzy żywiołowo
reagują na nasze utwory. Wasz kraj jest piękny
i macie super jedzenie. 

WWyyddaalliiśścciiee  jjuużż  ddwwaannaaśścciiee  ppeełłnnyycchh  aallbbuummóóww,,
wwiięęcc  zz  ppeewwnnoośścciiąą  zz  ccoo  rraazz  wwiięękksszzyymm  ttrruuddeemm
pprrzzyycchhooddzzii  wwaamm  ssttwwoorrzzeenniiee  ttaakkiieejj  sseettlliissttyy  bbyy
zzaaddoowwoolliićć  wwsszzyyssttkkiicchh  ffaannóóww..  JJaakk  rroozzwwiiąążżeecciiee
tteenn  pprroobblleemm??  JJaakkiiee  kkaawwaałłkkii  zz  nnoowweejj  ppłłyyttyy  bbęę--
ddzziieecciiee  ggrraaćć  ppooddcczzaass  ggiiggóóww  pprroommuujjąąccyycchh  ""IInn--
ccoorrrruuppttiibbllee??
Jest kilku gości w zespole, którzy się tym zajmu-
ją. Jest to trudne bo mamy dużo albumów i
utworów, ale staramy się stworzyć optymalną
setlistę. Na pewno te dwa, które gramy teraz na
festiwalach. 

NNoo  ii  pprrzzeesszzlliiśśmmyy  ddoo  nnaajjnnoowwsszzeejj  ppłłyyttyy..  KKiieeddyy
zzaacczzęęłłyy  ppoowwssttaawwaaćć  nnoowwee  uuttwwoorryy??  MMiieelliiśścciiee
jjaakkiiśś  ooddggóórrnnyy  ppllaann  jjaakk  mmaa  wwyygglląąddaaćć  nnoowwyy  kkrrąą--
żżeekk  cczzyy  ppoo  pprroossttuu  ppoossttaawwiilliiśścciiee  nnaa  żżyywwiioołł??
Jon stworzył większość muzyki. Ja zająłem się
wokalem i melodią. Jon mi pomagał i dawał
swoje sugestie o tym jak widzi efekt końcowy.
To dobry proces tworzenia. 
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PPoonnoowwnniiee  pprrzzeerrwwaa  mmiięęddzzyy  kkrrąążżkkaammii  wwyynniioossłłaa
ttrrzzyy  llaattaa..  CCzzyy  ttoo  jjeesstt  wwłłaaśśnniiee  ddllaa  wwaass  ooppttyy--
mmaallnnyy  cczzaass  nnaa  nnaappiissaanniiee,,  nnaaggrraanniiee  ii  wwyyddaanniiee
kkrrąążżkkaa??  TTaakk  ppllaannuujjeecciiee  zz  ggóórryy??
Nie wiemy jak długo będziemy w trasie, ale wła-
śnie tak, trasa, a potem płyta. 

AAllbbuumm  jjeesstt  zzddeeccyyddoowwaanniiee  lleeppsszzyy  oodd  ""PPllaagguueess
ooff  BBaabbyylloonn"",,  kkttóórryy,,  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  mmooiimm  zzddaa--
nniieemm  bbyyłł  ddoośśćć  śśrreeddnnii..  JJaakk  wwyy  ppoossttrrzzeeggaacciiee
ddzziissiiaajj  ""PPllaagguueess......""  II  jjaakk  bbyyśścciiee  ppoorróówwnnaallii  zz  nniimm
""IInnccoorrrruuppttiibbllee""??
Nie mogę ich porównać, bo są to dwa różne al-
bumy. Inne kawałki i inne uczucia. 

ZZ  ppoopprrzzeeddnniieeggoo  kkrrąążżkkaa  sszzcczzeerrzzee  mmóówwiiąącc  nniiee
ppaammiięęttaamm  ddzziissiiaajj  zzaa  wwiieellee..    NNaattoommiiaasstt  ""IInnccoorr--
rruuppttiibbllee""  wwcchhooddzzii  oodd  ppiieerrwwsszzeeggoo  pprrzzeessłłuucchhaa--
nniiaa,,  aa  kkaażżddyy  zz  uuttwwoorróóww  mmaa  sswwóójj  cchhaarraakktteerr  ii  ttąą
ttyyppoowwąą  ddllaa  wwaass  ""pprrzzeebboojjoowwoośśćć""..  CCzzyy  ttaakkii  bbyyłł
wwaasszz  cceell??
To nie był cel. Samo tak wyszło (śmiech). 

CCzzyy  JJoonn  ddooppuusszzcczzaałł  ttyymm  rraazzeemm  ppoozzoossttaałłyycchh
mmuuzzyykkóóww  ddoo  kkoommppoonnoowwaanniiaa  cczzyy  jjeeddnnaakk  wwoollaałł
wwsszzyyssttkkoo  zzrroobbiićć  ppoo  sswwoojjeemmuu??
Każdy miał swój wkład tak jak już mówiłem.
Jon napisał wszystko, ale każdy mógł coś doło-
żyć od siebie. 

SSttuu,,  ppoo  nnaaggrraanniiuu  jjuuzz  ttrrzzeecchh  ppłłyytt  zz  IIcceedd  EEaarrtthh
cchhyybbaa  cczzuujjeesszz  ssiięę  jjuużż  bbaarrddzzoo  ppeewwnniiee  ww  ttyymm
zzeessppoollee??  JJaakkii  jjeesstt  TTwwóójj  wwkkłłaadd  ww  ttwwoorrzzeenniiee  nnoo--
wwyycchh  uuttwwoorróóww??
Czuje się bardzo komfortowo. Piszę teksty i li-
nie wokalne. 

PPiieerrwwoottnniiee  aallbbuumm  mmiiaałł  ssiięę  nnaazzyywwaaćć  ""TThhee
JJuuddaass  GGooaatt""..  SSkkąądd  ppoommyyssłł  nnaa  ttaakkii  ttyyttuułł  ii  cczzee--
mmuu  oossttaatteecczznniiee  zzmmiieenniilliiśścciiee  ggoo  nnaa  ""IInnccoorrrruuppttii--
bbllee""??
Oba pomysły były Jona. Pierwszy tytuł kojarzył
się ze zdradą. Nie chcieliśmy iść z tą zdradą,
więc wybraliśmy tytuł, który oddaje całą wizję
zespołu. Ten tytuł jest o wiele bardziej pozyty-
wny. 

NNaassttąąppiiłłyy  tteeżż  zzmmiiaannyy  ww  sskkłłaaddzziiee..  PPoo  pprraawwiiee
ddzziieessiięęcciiuu  llaattaacchh  ooddsszzeeddłł  TTrrooyy  SSeeeellee,,  aa  zzaassttąą--
ppiiłł  ggoo  JJaakkee  DDrreeyyeerr..  CCzzeemmuu  ddoosszzłłoo  ddoo  tteejj  rroo--
sszzaaddyy??
Troy opuścił zespół, bo ma syna i rodzinę. Jego
syn jest chory i musi się nim zajmować. Jake'a
poznaliśmy na trasie i kiedy szukaliśmy gita-
rzysty pojawiło się jego nazwisko. Jest rewela-
cyjnym gitarzystą i super kolegą, więc od razu
wpasował się do zespołu. 

IInnssttrruummeennttaallnnyy  uuttwwóórr  ""GGhhoosstt  DDaannccee""  jjeesstt
ppeewwnnyymm  nnoovvuumm  ddllaa  IIcceedd  EEaarrtthh,,  zzwwłłaasszzcczzaa
pprrzzeezz  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  iinnddiiaańńsskkiicchh,,  sszzaammaańń--

sskkiicchh  śśppiieewwóóww..  SSkkąądd  wwzziiąąłł  ssiięę  ppoommyyssłł  nnaa  tteenn
nnuummeerr??
To jest to hołd dla rodowitych Amerykanów. 

TTyyllee  ttoo  ssiięę  zzddąążżyyłłeemm  ddoommyyśślliićć..  NNaaggrraalliiśścciiee
jjaakk  nnaa  rraazziiee  cczztteerryy  llyyrriiccss  vviiddeeoo..  CCzzyy  nniiee  ppllaannuu--
jjeecciiee  żżaaddnneeggoo  kkllaassyycczznneeggoo  kklliippuu??  AA  jjeeśśllii  ttaakk  ttoo
ddoo  jjaakkiieeggoo  uuttwwoorryy  cchhcciieelliibbyyśścciiee  ggoo  zzrroobbiićć??

Będzie teledysk i pojawi się wkrótce. Bądź czuj-
ny. 

JJeesstteeśścciiee  zzaaddoowwoolleennii  zz  ooddbbiioorruu  ppłłyyttyy??  ZZ  tteeggoo
ccoo  zzaauuwwaażżyyłłeemm  ttoo  zzddeeccyyddoowwaanniiee  pprrzzeewwaażżaajjąą
bbaarrddzzoo  ppoozzyyttyywwnnee  ooppiinniiee,,  cchhooćć  zznnaamm  tteeżż  ttaa--
kkiicchh,,  kkttóórrzzyy  zzaawwsszzee  mmaarruuddzząą,,  żżee  nniiee  nnaaggrraalliiśś--
cciiee  ddrruuggiieeggoo  ""NNiigghhtt  ooff  tthhee  SSttoorrmmrriiddeerr""
((śśmmiieecchh))..
Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego albumu i su-
per, że podoba się krytykom. 

WWrróócciilliiśścciiee  tteezz  ddoo  tteemmaattyykkii  wwoojjnnyy  sseecceessyyjjnneejj..
TTyymm  rraazzeemm  ww  ""CClleeaarr  tthhee  WWaayy""  śśppiieewwaacciiee  oo  bbii--
ttwwiiee  ppoodd  FFrreeddeerriicckkssbbuurrggiieemm  ii  sszzaarrżżyy  IIrrllaannddcczzyy--
kkóóww  nnaa  ooddddzziiaałłyy  UUnniiii..  MMoożżeesszz  ppoowwiieeddzziieećć  ccoośś
wwiięęcceejj  nnaa  tteenn  tteemmaatt??
Jon napisał ten utwór. Możesz sobie o tym po-
czytać w książkach do historii. 

MMoożżeesszz  ooppoowwiieeddzziieećć  oo  wwaasszzyycchh  ppoozzoossttaałłyycchh
tteekkssttaacchh??  PPoorruusszzaacciiee  bbaarrddzzoo  rróóżżnnee  tteemmaattyy::
wwiikkiinnggoowwiiee,,  ppiirraaccii  eettcc..
Czujemy się jak wikingowie i jak piraci. Dlatego
o tym piszemy. To zabawne. 

WWiieemm,,  żżee  ttoo  ppyyttaanniiee  ddoo  JJoonnaa,,  aa  nniiee  ddoo  cciieebbiiee,,
aallee  mmoożżee  jjeeddnnaakk  wwiieesszz  ccoośś  nnaa  tteemmaatt  nnoowweeggoo
aallbbuummuu  DDeemmoonnss  &&  WWiizzaarrddss,,  nnaadd  kkttóórryymm  ppoo--
nnooćć  oossttrroo  pprraaccuujjąą  rraazzeemm  zz  HHaannssiimm??
To już pytanie do Jona. Nie odpowiem na nie. 

JJaakk  zzmmiieenniiłłoo  ssiięę  ttwwoojjee  żżyycciiee  ppoo  sszzeeśścciiuu  llaattaacchh
bbyycciiaa  cczzęęśścciiąą  IIcceedd  EEaarrtthh??
Poznałem wielu super znajomych i stworzyłem
dużo super muzyki. Zwiedziłem świat. Moje ży-
cie się zmieniło pozytywnie. 

JJaakkiiee  bbyyłłyy  nnaajjmmiillsszzee,,  aallbboo  nnaajjbbaarrddzziieejj  zzaasskkaakkuu--
jjąąccee  cczzyy  tteeżż  ddzziiwwnnee  rrzzeecczzyy,,  kkttóórree  pprrzzyyddaarrzzyyłłyy
ccii  ssiięę  ww  ttrraassiiee??
Najlepsze jest możliwość tworzenia muzyki z
dobrymi kolegami i zwiedzanie świata. Super
jest też to, że mamy lojalnych fanów. Jestem du-
my, że mogę dzielić scenę z Jonem. 

CCzzyy  jjeesstt  jjaakkiiśś  uuttwwóórr  IIcceedd  EEaarrtthh,,  kkttóórreeggoo  nniiee
mmaacciiee  ww  sseettlliiśścciiee,,  aallee  bbaarrddzzoo  cchhcciiaałłbbyyśś  ggoo  ddoo
nniieejj  wwłłąącczzyyćć??  OOrraazz  zz  ddrruuggiieejj  mmaańńkkii  cczzyy  jjeesstt  ttaa--
kkii  kkaawwaałłeekk,,  kkttóórreeggoo  nniiee  bbaarrddzzoo  lluubbiisszz  wwyykkoonnyy--
wwaaćć??
Chciałbym zagrać coś hmm… z "Burnt Offe-
rings", może coś z "Horror Show". Trochę tego

by było. Wszystkie utwory, które gramy lubię. 

SSppoorroo,,  zzwwłłaasszzcczzaa  mmooccnnoo  lleewwiiccuujjąąccyycchh  mmuuzzyy--
kkóóww  cczzyy  ppiissmmaakkóóww  aattaakkuujjee  IIcceedd  EEaarrtthh,,  sszzcczzee--
ggóóllnniiee  wwiiddoocczznnee  zzrroobbiiłłoo  ssiięę  ttoo  ppoo  ppłłyycciiee  ""TThhee
GGlloorriioouuss  BBuurrddeenn""..  SSppoottkkaałłeemm  ssiięę  nnaawweett  zz
ookkrreeśślleenniieemm  JJoonnaa  jjaakkoo  ""aammeerryykkaańńsskkiieeggoo  ffaasszzyy--
ssttyy""..  JJaakk  rreeaagguujjeecciiee  nnaa  ttaakkiiee  ddeebbiillnnee  tteekkssttyy??
Nie będę odpowiadać na takie pytania. 

Kacper Hawryluk, Maciej Osipiak
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Na nowe płyty Iced Earth zawsze czekam z wypiekami na twarzy. Tym
bardziej, że poprzedni krążek "Plagues of Babylon" nie był zbytnio udany, więc
oczekiwałem zdecydowanej poprawy. No i faktycznie "Incorruptible" jest dużo lep-
szy i przywraca zespół Jona Schaffera na właściwe tory. Niestety wywiad jest taki
jaki jest, ale nic na to nie poradzę. Pan Stu Block - jak widać - był chyba nie w
humorze, gdy odpowiadał na pytania, w dodatku robił to z wielką łaską. Bywa i
tak. Może Heavy Metal Pages, to dla niego zbyt mała nazwa, żeby wysilić mó-
zgownicę i udzielić odpowiedzi przy użyciu bardziej złożonych zdań.

Inne kawałki i inne uczucia



HMP: WW  11998866……
Wolf Hofmann: O rany…

PPoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy  zzaawwiittaalliiśścciiee  ddoo  nnaasszzeeggoo  kkrraajjuu
((nnaasszz  bbyyłł  oonn  wwóówwcczzaass  ttyyllkkoo  cczzęęśścciioowwoo))......
Przed rozmową z tobą usiłowałem właśnie sobie
przypomnieć czy to był to 86r. czy 89r.

NNiiee  iinntteerreessuujjee  mmnniiee  ww  ttyymm  mmoommeenncciiee  ttoo  jjaakk
wwaass  pprrzzyyjjęęłłaa  ppuubblliikkaa,,  bboo  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  lluuddzzii
wwrręęcczz  wwyyggłłooddnniiaałłyycchh  hheeaavvyy  mmeettaalluu  mmoożżnnaa  bbyyćć
oo    ttoo  ssppookkoojjnnyymm..  CChhooddzzii  mmii  oo  wwaasszzee  wwrraażżeenniiaa
ddoottyycczząąccee  ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa  ii  kkrraajjuu  ww  ooggóóllee..
Ufff... to było jak przejście ze świata pełnego
barw do krainy gdzie wszystko jest szare. Po-

wracanie pamięcią do tej wizyty to jak oglądanie
czarno-białych zdjęć. Wszystko było komple-
tnie inne. To był kraj bez neonów, w nocy dużo
ciemniejszy niż nasz. Nawet ludzie ubierali się
na szaro i brązowo. Fani byli oczywiście bar-
dziej entuzjastyczni niż na zachodzie, te wszy-
stkie podarunki, które nam wręczali, mieli do
tego olbrzymie transparenty z naszym logo. Co
nas zszokowało to milicja na koncercie w tak
olbrzymiej ilości. Byli nawet pod sceną - odebra-
liśmy to jako zagrożenie. 

PPrrzzyybbyylliiśścciiee  zz  kkrraajjuu  rreewwiizzjjoonniissttóóww  ii  ppooddżżee--
ggaacczzyy  wwoojjeennnnyycchh  nnaa  ssłłuuggaacchh  iimmppeerriiaalliissttóóww  zz
UUSSAA..  

Taaak. Pamiętam, że byliśmy dość bacznie
obserwowani. To dało się jeszcze mocniej zaob-
serwować w Rosji, gdzie na każdym piętrze w
hotelu byli ludzie, których jedynym zadaniem
było przepatrywanie się gościom. 

EEttaażżnnee......
One nie miały nic innego do roboty tylko zapi-
sywanie kiedy schodzę do baru. 

CCzzyyżż  ttoo  nniiee  ddoobbrraa  iinnssppiirraaccjjaa  ddoo  tteekkssttuu  uuttwwoorruu??
Nie przyszło nam do głowy aby pisać o tego
typu doświadczeniach. Nigdy nie patrzyliśmy
na nas jako na kapelę polityczną. To dla nas
zbyt wiele - nigdy nie nadawaliśmy żadnego

społecznego  przekazu, nie nauczaliśmy. Lubi-
my o tym rozmawiać ale nie pisać utworów. W
tekstach piszemy bardziej ogólnie, bez przy-
kładów państw. 

TTaakk  jjaakk  ww  uuttwwoorrzzee  ""SSttaalliinnggrraadd""??
Ale to jest utwór bardziej historyczny niż  poli-
tyczny. Tak samo, jak w przypadku kawałka
"Cool Aid" z najnowszego albumu, gdzie opisu-
jemy masarkę czy tez zbiorowe samobójstwo w
Jonestown. 

GGuujjaannaa??  MMaannoowwaarr  ii  IInnffeerrnnaall  MMaajjeessttyy  nnaappii--
ssaallii  oo  ttyymm  nnuummeerryy......
Tak, wiem że to bardzo metalowy temat. Nam

bardzo przypasowała fraza, którą wypowiadał
lider tamtejszej sekty - stwierdziliśmy, że zna-
komicie pasuje do tekstu. Lubię opowiadać lu-
dziom takie historie. Mamy utwór "Trail of
Tears" dotyczący masakry Indian w Woundead
Knee. Tym razem spodobała mi się nazwa zda-
rzenia z tym związanego: Szlak Łez. Po tym jak
napisaliśmy utwór "Hellfire" opisujący bombar-
dowanie Drezna, Mark ostrzegł mnie jednak,
że te tematy są zbyt dołujące. Że jeszcze chwila
i zrobimy cały album o Auschwitz.

MMaacciiee  ssppoorroo  wweessoołłyycchh  uuttwwoorróóww..  NNaa  pprrzzyykkłłaadd
""TTuurrnn  MMee  OOnn""  oo  ffaacceecciiee  cchhęęddoożżąąccyymm  mmęężżaattkkii
nnaa  cczzaass..  HHiissttoorriiaa  zz  żżyycciiaa  wwzziięęttaa??
Nie mam pojęcia. Musiałbyś zapytać Gabi - ona
napisała ten tekst. Gdyby tu siedziała zjarała by
cegłę. Pisała wówczas wszystkie nasze teksty.
Była dodatkowym członkiem zespołu gdzieś od
1981 roku. Jak zobaczyła co my wypisujemy to
stwierdziła, że jest to straszne. 

JJaakk  ssoobbiiee  rraaddzziilliiśścciiee  pprrzzeedd  nniiąą??
Teksty były tłumaczone ze słownikiem!!! Na
dwóch pierwszych albumach Udo śpiewał jakieś
bzdury bez ładu i składu. Producent poprosił
nas o teksty. "Jakie teksty? My nie mamy tek-
stów". Uwierz lub nie ale z Jorgiem Fisherem
siedliśmy w moim mieszkaniu w kuchni i słu-
chaliśmy wersji demo tego co Udo tam wyśpie-
wał, starając się dopasować jakieś słowa na chy-
bił trafił ze słownika, które w przybliżeniu brz-
miały podobnie do tego co śpiewa. To było bez
sensu. Nawet w naszym kraju znajomość angiel-
skiego nie była wtedy aż tak powszechna. 

WWrróóććmmyy  jjeesszzcczzee  rraazz  ddoo  wwaasszzeejj  wwiizzyyttyy  ww  PPooll--
ssccee::  ""EEiinn  HHeelllleerr  UUnndd  EEiinn  BBeettzzeenn""……
(Śmiech), tak. Wiem, że to w Polsce dość dra-
żliwy temat. Wyglądało to tak: Jest rok 1982,
mamy gotowy metalowy utwór - "Fast as a
Shark". Pamiętam jak dziś, że zaproponowałem
chłopakom, że chciałbym oszukać, zadrwić
nieco ze słuchaczy, że kupili złą płytę. Za-
cząłem więc szukać maksymalnie debilnych
przyśpiewek. Pioseneczka ta miała być przer-
wana zgrzytem igły z odtwarzacza, wrzaskiem
Udo i wejściem właściwego utworu.  Myślałem
o jakiejś francuskiej piosence kabaretowej ale się
to nie kleiło. Gadaliśmy po próżnicy aż nad-
szedł czas sesji nagraniowej. Zaczęliśmy szperać
w płytotece matki właściciela studia. "Ma pani
jakieś głupie piosenki? Coś infantylnego?". Oczy-
wiście - znalazła nam  "Ein Heller Und Ein
Betzen…". To bardzo stara piosenka - na tej no-
wej wersji  śpiewał Dieter Dierks, więc się ucie-
szyliśmy. Fragment, którego użyliśmy nie ma
nawet tekstu - to tylko zwykle la-la- la-la la-la.
Po kilku latach przyjeżdżamy do Polski, gramy
super gig, a po koncercie przychodzą do garde-
roby jacyś ludzie krzycząc: "Pierdolcie się, co wy
sobie wyobrażacie??? Nigdy już nie przyjedziecie
do Polski, cała trasa zostanie odwołana!!!". Za-

ACCEPT8
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Wolf Hofmann. Człowiek o ultra niemieckim imieniu nazwisku, bardzo
niemieckim wyglądzie, grający skrajnie niemiecki heavy metal, robiący na teledy-
skach miny pełne krzyżackiej buty. Sprzątaczki w fabryce Bayerische Motoren
Werke twierdzą, że tamtejsi konstruktorzy potajemnie szukali inspiracji do swo-
ich modeli w utworze "Midnight Highway". Inna zaś wieść niesie, że zmiażdżenie
Brazylii przez drużynę Niemiec na World Cup nie byłoby możliwe, gdyby zawo-
dnicy nie sztachnęli się przed meczem kawałkiem "Ahead of the Pack". Przed wami
lider zespołu, przed którym zadrżał niegdyś manager samego Judas Priest na
trasie po "Point of Entry".

Milicja pod sceną



częliśmy sobie zadawać pytanie mocno zdziwie-
ni: "Co jest kurwa. Co niby takiego zrobiliśmy?".
Nigdy wcześniej nie mieliśmy tego typu prob-
lemów. Ktoś zaczął wyjaśniać: "Jesteście nazista-
mi". Popatrzyliśmy po sobie: "Jakimi znowu
nazistami???". Byliśmy głupimi dzieciakami, nie
żadnymi nazistami. Po dłuższym czasie wyja-
śniono nam,że ta piosenkę śpiewali naziści, któ-
rzy najechali na Polskę. 

MMaamm  bboooottlleegg  zz  tteeggoo  ggiigguu  zz  GGddaańńsskkaa
??? ...i gramy na nim to??? Jak to wyszło?

PPoołłoowwaa  śśppiieewwaa,,  ppoołłoowwaa  jjeesstt  wwkkuurrzzoonnaa..  
Udo zaczął to śpiewać?

NNaa  mmoojjee  uucchhoo  lleecciiaałłoo  zz  ttaaśśmmyy……  TTrrzzeebbaa  bbyy
zzaappyyttaaćć  ttyycchh  ccoo  bbyyllii..
Możliwe. Ta piosenka kojarzona jest z powodu
wojny czy z powodu filmów o wojnie?

BBaarrddzzoo  ddoobbrree  ppyyttaanniiee..  TToo  bbyyłłaa  jjeeddnnaa  ww  wwiieelluu
ppiioosseenneekk,,  kkttóórrąą  śśppiieewwaallii  NNiieemmccyy  ww  cczzaassiiee  ookkuu--
ppaaccjjii,,  jjeeddnnaakk  rroozzpprrooppaaggoowwaałłoo  jjąą  kkiinnoo  ookkrreessuu
PPRRLL..  JJaakkoo,,  żżee  nniieekkttóórree  ffiillmmyy  nnaaddaawwaannoo  wwóóww--
cczzaass  nnoonn--ssttoopp  ttoo  wwiiddzzoomm  aakkuurraatt  ttaa  ppiioosseennkkaa
uuttkkwwiiłłaa  ww  ggłłoowwaacchh..
Dlaczego żołnierze śpiewali akurat to?

IIllee  mmoożżnnaa  śśppiieewwaaćć  oo  zzwwyycciięęssttwwiiee  ii  cczzoołłgguu  ppęę--
ddzząąccyymm  pprrzzeezz  zzaammiieećć??
No tak, Jedna połowa mnie mówi aby nie grać
tego intra bo to obrazi Polaków, inna mówi:
"Hej, jest 70 lat po wojnie, to był żart, nie ma w
tym żadnego podtekstu".

ZZrróóbb  aannkkiieettęę  nnaa  ssttoorrnniiee  AAcccceepptt..  CCzzyy  ffaannii  ww
PPoollssccee  cchhcciieelliibbyy  tteeggoo  iinnttrroo..    KKoonnttyynnuuuujjąącc  ttee--
mmaatt..  CCzzyy  ttwwóójj  oojjcciieecc  lluubb  ddzziiaaddeekk  zzaałłaappaałł  ssiięę
nnaa  wwoojjnnęę??
Ojciec został powołany jak miał 17 lat pod ko-
niec 1944 roku. Dzieciak. Został ranny i trafił
do amerykańskiej niewoli. 

MMiiaałł  sszzcczzęęśścciiee,,  żżee  nniiee  ddoo  iinnnneejj..  
Gdyby było inaczej nie rozmawialiśmy dziś.
Gdyby wówczas uchylał się od poboru dostałby
kulkę. Co innego ja - zostałam powołany do
Bundeswehry ale mogłem to odrobić w tak zwa-
nej służbie zastępczej. Mnie skierowali do szpi-
tala. Gdy nagrywaliśmy "Balls to The Wall" by-
łem wciąż na liście poborowych odrabiających
wojsko. Nie wolno mi było jechać na trasę i na-
grywać. Przychodziłem więc do studia po nocy i
nagrywałem swoje partie, a chłopaki swoje w

dzień. Nigdy nie chciałem trafić do Bundes-
wehry. Wiesz co było największym zagroże-
niem?

WWłłoossyy..
Dokładnie  (śmiech).

NNiiee  wwiieemm  jjaakk  ddzziiśś  aallee  ww  DDaanniiii  mmoożżnnaa  bbyyłłoo
nnoossiićć  jjee  ppoodd  ssiiaattkkąą......
To dopiero idiotyzm. Jak dla mnie nie możesz
być jednocześnie twardym wojakiem i nosić
włosy  pod pierdoloną siateczką!

ŻŻyyddóówwkkii  ssttaarraajjąą  ssiięę  jjaakk  mmooggąą..  WWoollff,,  ppoorraa  nnaa
rroozzmmoowwęę  oo  nnoowwyymm  aallbbuummiiee..  PPrrzzeedd  wwyywwiiaaddeemm
mmooggłłeemm  ggoo  wwyyssłłuucchhaaćć  ttyyllkkoo  rraazz  --  jjeeddnnoo  mmooggęę
rrzzeecc  --  jjeesstt  bbaarrddzzoo  aacccceeppttoowwyy..
Wielkie dzięki. Umówmy się. Każdy muzyk w
naszym wieku stara się pisać utwory tak aby
brzmiały tak jak czasach gdy miał 25 lat.  Nie
zawsze to jednak wychodzi - jesteś w końcu 30
lat starszy. Gdyby to było takie proste, to
wszystkie dawne zespoły nagrywałyby na takim
samym wysokim poziomie. Nam się to udało. 

WW  ppiieerrwwsszzyymm  uuttwwoorrzzee  ww  ttllee  ppoojjaawwiiaajjąą  ssiięę  wwyy--
ssookkiiee  wwookkaallee..  TToo  kkttoośś  nnaa  ggoośścciinnnnyycchh  wwyyssttęę--
ppaacchh??    
Nie, to Mark. Wszystkie wokale na tej płycie są
jego - oczywiście chórki robię też ja i Peter.

GGddzziieeśś  ttaamm  rróówwnniieeżż  pprrzzeewwiijjaa  ssiięę  dduucchh  ppuurr--
ppuurroowweejj  rrooddzziinnyy..  
Nie da się ukryć, że Deep Purple stawialiśmy
zawsze na podium. Oni, AC/DC i oczywiście
Judas Priest.  Braliśmy z nich całymi garściami.

AA  zz  wwaass  nnpp..  GGrraavvee  DDiiggggeerr,,  kkttóórreeggoo  wwiieelloolleettnnii
ggiittaarrzzyyssttaa  ggrraa  tteerraazz  zz  wwaammii  ii  SSaabbaattoonn..
I bardzo dobre. To jak przekazanie ognia olim-
pijskiego. Deep Purple też mieli swoje wzorce. 

PPooddoobbaa  mmii  ssiięę  ssppoossóóbb  ww  jjaakkii  wwyyooddrręębbnniilliiśścciiee
bbaass..  
Mamy znakomitego basistę - Peter Baltes nie
przestaje mnie zadziwiać. W wielu zespołach
jest niestety tak jak z dzieciakami grającymi w
piłkę: Gruby i fajtłapa idą na bramkę. Było
wielu takich, którzy nie potrafili grać dobrze na
gitarze więc zostali basistami. Stąd nawet nie
zdasz sobie sprawy, że dany gość jest marny, bo
go zwyczajnie słabo słychać.  My jednak nie bo-
imy się eksponować Petera. 

UUwwee  ttoo  tteeżż  nniiee  bbyyllee  jjaakkiiee  nnaazzwwiisskkoo  --  ppoozzwwoolliisszz
mmuu  wwssppóółłttwwoorrzzyyćć  ppoojjeeddyynnkkoowwaaćć  ssiięę  nnaa  ssoollaa??  
Tak, przy najbliższej okazji. 

NNiiee  bbooiisszz  ssiięę  oo  zzaacchhwwiiaanniiee  ppoozzyyccjjii  lliiddeerraa??
Nie kompletnie nie o to chodzi. Do tej pory
grałem sam wszystkie sola ze względów prakty-
cznych. Mieszkam w USA, on w Niemczach.
Jeżdżenie tysiące kilometrów by nagrać solo by-
łoby trudne, a już w ogóle jest bezsensu w przy-
padku partii rytmicznych. Na żywo to co in-
nego. W studio wygodniej jednak aby jeden
facet zagrał dwa razy dokładnie to samo. Od
"Balls to The Wall" gram wszystkie sola. 

DDllaacczzeeggoo  ww  ooggóóllee  ssiięę  wwyypprroowwaaddzziiłłeeśś??
Była końcówka lat 80. W Niemczech było mi
zbyt ciasno. USA były większym krajem, z wię-
kszym zakresem wolności. Robisz tu co chcesz.
Niemcy chcą wszystko regulować. Białe flaszki
do żółtej torby, papier wyrzucamy we wtorki, a
tworzywo sztuczne tylko we czwartki, ordning
muss sein, nie wolno ci wkładać słoika z nakrę-
tką do kubła ze szkłem. Aaaaaaaaaa. Miałem
tego dość. Nie miało to nic wspólnego z poda-
tkami - tak jak w przypadku Lemmyego.  

Jakub "Ostry" Ostromęcki  
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Jakub "Ostry" Ostromięcki: CChhcciiaałłbbyymm  rroozz--
ppoocczząąćć  wwyywwiiaadd  ppyyttaanniieemm  ddoottyycczząąccyymm  tteekkssttóóww
zz  aallbbuummuu  ""AA  BBlleesssseedd  CCuurrssee""..  GGłłóówwnnee  pprrzzeessłłaa--
nniiee  jjeesstt  zzddeeccyyddoowwaanniiee  aannttyyrreelliiggiijjnnee..  ŹŹrróóddłłeemm
wwsszzeellkkiieeggoo  zzłłaa  jjeesstt  śślleeppee  ppooddąążżaanniiee  zzaa  ddooggmmaa--
ttaammii  rreelliiggiiii,,  pprraawwddaa??
Mark Shelton: Tak naprawdę przesłaniem,
które chciałem przekazać bardziej niż cokol-
wiek innego jest myśl, że wszystkie religie są wy-
tworem człowieka. To coś, co zostało stworzone
dawno temu, aby wyjaśnić wszystko to, czego w

zamierzchłych czasach nie rozumieliśmy. Je-
dnak teraz nasza technologia dalece się rozwinę-
ła i na większość z tych pytań już znaleziono
odpowiedzi, które mają niewiele wspólnego z
bogiem. Tyle zła wyrządzono przez wieki w
imię bogów, a ich samych, podobnie jak ró-
żnych bogiń i wierzeń, jest mnóstwo. Myślę, że
dobrze jest mieć wiarę i wierzyć w coś konkret-
nego, ale większość religii była wykorzystywana

do kontrolowania mas - a to jest coś, w co nie
wierzę.

Jakub "Ostry" Ostromięcki: WWiięęcc  ssłłoowwaa  ""JJee--
ddeenn  nnaarróódd,,  aa  nnaadd  nniimm  BBóógg""  ssąą  ffaałłsszzyywwee??
Bryan "Hellroadie" Patrick: To coś, co po-
wiedzieli ojcowie założyciele. Wierzyli w to w
dawnych czasach i była to koncepcja czegoś je-
szcze większego niż to, czym miały stać się ko-
lonie. Chcieli mieć coś, co zjednoczy ludzi.
Mark Shelton: Każdy naród na Ziemi, każda

kultura, ma przekonanie, że bóg stoi po ich
stronie.
Bryan "Hellroadie" Patrick: I to jest w porzą-
dku. To nic złego. Ale trzeba zrozumieć, że ma
to dobre strony. Należy praktykować w życiu
to, co dobre.
Mark Shelton: Wierzę w moc modlitwy i w to,
że mimo wszystko mamy w sobie jakąś energię.
Mi samemu najbliżej jest do agnostyka. Wciąż

chciałbym wierzyć, że istnieje możliwość życia
po śmierci czy czegoś podobnego, ale prawdę
mówiąc mam przeczucie, że gdy umrę, trafię
tam, gdzie byłem przed swoim urodzeniem,
czyli do absolutnej nicości. Wydaje mi się, że to
nasza jedyna szansa na to, by doświadczyć życia
i tego wszystkiego, o co w nim chodzi. Każdy
powinien wziąć się za bary ze swoim życiem i
zrobić coś, co sprawi, że poczuje się z tym do-
brze.
Bryan "Hellroadie" Patrick: Jeśli oddychasz,
ale nie żyjesz - przykro mi.

Jakub "Ostry" Ostromięcki: TToo,,  ccoo  mmóówwiisszz
jjeesstt  bbaarrddzzoo  aammeerryykkaańńsskkiiee::  ""pprraaccttiiccee  wwhhaatt  yyoouu
pprreeaacchh"",,  ppoossttęęppuujj  zzggooddnniiee  zz  ggłłoosszzoonnyymmii  pprrzzeezz
ssiieebbiiee  zzaassaaddaammii..
Mark Shelton: Być może, ale wiesz co? Ame-
ryka to miejsce jak każde inne na świecie. Żyją
tu i dobrzy, i źli ludzie. Nie różni się od jakiego-
kolwiek innego miejsca, w którym byłem.
Wszędzie widać to samo. A to, co powszechnie
widzę na całym świecie, to zbrodnie popełniane
na dzieciach, kobietach i mężczyznach w imię
Boga lub bogów. Nie wydaje mi się, żeby to było
słuszne. Nie jestem ateistą dlatego, że nie znam
wszystkich odpowiedzi. 

Jakub "Ostry" Ostromięcki: DDoo  cczzeeggoo  ssiięę  oodd--
nnoosszzęę  --  mmyy  uurrooddzziilliiśśmmyy  ssiięę  ww  llaattaacchh  7700..  ii  8800..  ww
uussttrroojjuu,,  kkttóórryy  wwaallcczzyyłł  zz  rreelliiggiiąą..  WWiieecciiee,,  ccoo
mmaamm  nnaa  mmyyśśllii::  ZZwwiiąązzeekk  RRaaddzziieecckkii  --  bbeezz  BBooggaa,,
AAllbbaanniiaa  --  bbeezz  BBooggaa,,  KKoorreeaa  PPóółłnnooccnnaa  --  bbeezz  BBoo--
ggaa..  TToo  kkrraajjee  aatteeiissttyycczznnee..  JJeeddnnaakk  wwyygglląąddaa  nnaa
ttoo,,  żżee  ppoommiimmoo  wwyykkoorrzzeenniieenniiaa  rreelliiggiiii  nniiee  ddaałłoo
rraaddyy  ppoozzbbyyćć  ssiięę  ookkrruucciieeńńssttwwaa  ii  zzbbrrooddnnii..
Bryan "Hellroadie" Patrick: Dokładnie tak.
Wszystko zależy od ludzi. Jeżeli nie będziemy
dobrzy dla siebie nawzajem, nie będziemy w
stanie wieść szczęśliwego życia. Nie będziemy w
stanie pomóc wszystkim, jeżeli ci ludzie nie bę-
dą chcieli sami sobie pomóc. Ale mamy techno-
logie, które pozwalają uprawiać zdrowe plony,
radzić sobie z koszmarnymi warunkami życia i
tak dalej, a mimo to wciąż nie możemy pomóc
wielu ludziom…
Mark Shelton: W Stanach Zjednoczonych ka-
żdego dnia wyrzuca się na śmietnik wiele ton je-
dzenia, które powinno trafić do ludzi, którzy
nie mają nic. Podobne rzeczy dzieją się w wielu
miejscach. Na świecie jest wystarczająco dużo
jedzenia, aby wszystkich wykarmić, więc nikt
nie powinien głodować. To może nieco socjali-
styczny punkt widzenia, ale gdybyśmy tak po-
trafili przekroczyć wszystkie kulturowe ograni-
czenia jakie mamy i stali się bardziej jak meta-
lowa brać, którą widuję w podróży… Wszędzie
tam, gdzie jedziemy, spotykamy ludzi takich jak
wy, chłopaki. Ludzi, którzy pochodzą z różnych
kultur, a mimo to jesteśmy w stanie się porozu-
mieć. Mamy dobre relacje i się przyjaźnimy. Z
jakiegoś powodu wygląda na to, że to właśnie
muzyka robi coś takiego z ludźmi. Jestem głębo-
ko przekonany, że muzyka, w porównaniu z
czymkolwiek innym, stanowi najlepszą metodę
komunikacji. Gdyby ludzkość była bardziej jak
metalowa brać, świat stałby się lepszym miej-
scem. (śmiech)

Jakub "Ostry" Ostromięcki: NNoo  ccóóżż,,  ppoowwiinn--
nniiśśmmyy  oo  ttoo  ssppyyttaaćć  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  ffaannóóww  mmeettaalluu
mmiieesszzkkaajjąąccyycchh  ww  DDoonnbbaassiiee..  MMyyśśllęę,,  żżee  ffaannóóww
bbllaacckk  mmeettaalluu  ii  ffoollkk  mmeettaalluu  mmoożżnnaa  zznnaalleeźźćć  ppoo
oobbuu  ssttrroonnaacchh  bbaarryykkaaddyy  --  nnaa  UUkkrraaiinniiee  ii  ww  RRoossjjii
--  aa  żżee  ddoocchhooddzzii  mmiięęddzzyy  nniimmii  ddoo  wwyymmiiaannyy
ooggnniiaa,,  ppoowwiinnnniiśśmmyy  zzmmiieenniićć  wwnniioosseekk  nnaa  ""hheeaavvyy
mmeettaall  łłąącczzyy  lluuddzzii,,  bbllaacckk  mmeettaall  --  nniieekkoonniieecczznniiee""..
((śśmmiieecchh))
Mark Shelton: (Śmiech) Black metal, o ile do-
brze rozumiem, bazuje na tematyce kręcącej się

MANILLA ROAD10

Lubię mordować króli
Razem z Ostrym mieliśmy możliwość porozmawiać chwilę z Manilla

Road przed ich pierwszym koncertem w Polsce. Wywiadów z Manilla Road było
wiele, więc chciałem, by ten wywiad był wartościowy, merytoryczny, a przy tym
miły dla oka przy czytaniu. Na niedługo przed ich historycznym koncertem i wy-
daniem kolejnego albumu studyjnego, który ukaże się pod koniec czerwca, poroz-
mawialiśmy o literaturze, filmie, filozofii, sztuce tworzenia muzyki, nowej płycie
i wielu, wielu innych tematach - także o tym, jak to Manilla Road starała się za-
grać w naszym kraju we wcześniejszych latach. Dopiero osoba Michała Sabato-
wskiego umożliwiła im to przedsięwzięcie, za co należy mu się szacunek i chwała,
że podjął wyzwanie i nie twierdził, jak pewnien inny osobnik, że przyjazd legendy
heavy metalu do Polski to zły pomysł. Rozmawialiśmy, bagatela, dobre półtorej
godziny z Markiem Sheltonem i wtrącającym swoje trzy grosze Bryanem Patric-
kiem, ale było warto. Manilla Road to przesympatyczni ludzie, którzy traktują cię
jak równego sobie, także czas zleciał nam jak z bicza strzelił. Zapraszam do czy-
tania.
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wokół Szatana. Jeśli wierzysz w Szatana, oczy-
wiście wierzysz w religię chrześcijańską, bo to
właśnie z niej wywodzi się Szatan - z chrześci-
jańskiej mitologii. Pierwotnie Szatan znajdował
się w ogonie listy demonów. Był tylko pomniej-
szym demonem powietrza niemającym większej
mocy. Zatem jeśli istnieje jakieś wielkie oszu-
stwo, to polega ono na tym, że ludzie dali się
zwieść i zaczęli myśleć, że on jest ważny. Zgo-
dnie z dawną hebrajską wiarą demony zostały
stworzone po to, by tak czy inaczej podlegać
człowiekowi. Zatem wszystko się porąbało.
Wiesz, nie znamy wszystkich odpowiedzi, jeste-
śmy zespołem, zajmujemy się rozrywką. Ow-
szem, czasami okraszamy swoją muzykę rozwa-
żaniami o moralności czy filozofii, ale zupełnie
nie staramy się zmieniać świata. Nie możemy
tego zrobić, ale chcielibyśmy.
Bryan "Hellroadie" Patrick: To byłoby niesa-
mowite, gdyby muzyka mogła zmieniać świat.
Mark Shelton: Jesteśmy tacy jak wszyscy. Lu-
bimy dobrze się bawić, spotykać porządnych
ludzi. Kochamy muzykę i granie na żywo. Chce-
my działać artystycznie. Myślę, że ludzie, któ-
rzy dążą do artyzmu są bardziej pozytywni niż
ci, którzy chcą dyskutować o wojnach, polityce,
ekonomii…
Bryan "Hellroadie" Patrick: …imigrantach,
uchodźcach. O wiele chętniej przekazałbym tyle
wsparcia ile się da ludziom zamieszkującym
tamte tereny niż wyciągał ich z ich własnych
ziem. Bądźmy poważni, to są ich ziemie. Oni
zasługują na to, by tam mieszkać. Nie powinno
się ich wyganiać z ich własnych domów.
Mark Shelton: Byłbym fatalnym władcą. Nie
chcę się za bardzo mieszać w kwestie polity-
czne.

Jakub "Ostry" Ostromięcki: DDoobbrraa,,  kkoonniieecc  ggaa--
ddaanniiaa  oo  ppoolliittyyccee..  GGrraalliiśścciiee  ww  wwiieelluu  eeuurrooppeejj--
sskkiicchh  kkrraajjaacchh..  WWsszzęęddzziiee  mmaacciiee  mmnnóóssttwwoo  ooddddaa--
nnyycchh  ffaannóóww..  JJeesstteemm  cciieekkaaww,,  cczzyy  ggddyy  wwrraaccaacciiee
ddoo  WWiicchhiittyy,,  wwaassii  ssąąssiieeddzzii  ppoossttrrzzeeggaajjąą  wwaass  jjaa--
kkoo  zznnaannyycchh  mmuuzzyykkóóww??
Mark Shelton: Niektórzy nie. (śmiech)
Bryan "Hellroadie" Patrick: I to jest w porząd-
ku. Tego właśnie chcemy. W domu chcemy wy-
stępować trochę incognito. Dom to dom. To
miejsce, w którym chcemy, żeby nasze rodziny
czuły się bezpiecznie, ale też miejsce, do któ-
rego nasi fani przyjeżdżają w odwiedziny. Jeśli
ktoś da nam znać, zawsze zabierzemy go z lo-
tniska, zaprosimy na kawę, przenocujemy u sie-
bie i pokażemy, jak wygląda gościnność na
Środkowym Zachodzie i w stanie Kansas. Lu-
dzie zamieszkujący Środkowo-Zachodnie Stany
Zjednoczone mają bardzo praktyczne podejście.
Mark Shelton: Stany Zjednoczone są tak roz-
ległe, że od nabrzeża do nabrzeża można spo-
tkać się z różnymi postawami. Wiele zależy od
tego, gdzie się urodziłeś, jak cię wychowano…
Bryan "Hellroadie" Patrick: Mam doskonały
przykład. W latach 80., gdy nastąpił rozkwit
muzyki na Zachodnim Wybrzeżu - wiecie, San
Francisco, L.A. - trzeba było dwóch czy trzech
lat, żeby to dotarło do Wichity. Tak samo na
Wschodnim Wybrzeżu - był tam Anthrax i
wszyscy pozostali, którzy pracowali ciężko jak
cholera, żeby wyrobić sobie nazwisko. Zanim
ten trend dotarł do Środkowego Zachodu, mi-
nęło kilka lat.
Mark Shelton: Pochodzimy z regionu nazy-
wanego potocznie Pasem Biblijnym. Z samego
jego środka, to było okropne. Mnóstwo religij-
nych ludzi. To miejsce na rancza i farmy znane
z upraw kukurydzy i hodowli bydła. W związku
z tym ludzie tam mieszkający mają raczej wiejs-
ki charakter i myślą o sprawach bardziej przy-
ziemnych. Wielu z nich ceni muzykę country
wyżej od rock 'n' rolla, więc heavy metal zawsze

stanowił w naszym regionie
twardy orzech do zgryzienia. Ni-
gdy nie odniósł tam oszałamia-
jącego sukcesu, ale bywa, że cie-
szy się popularnością. To zależy
od tego, kto gra. Gdy przyjeżdża
Iron Maiden, wszyscy się zla-
tują. Jeśli jest to Judas Priest,
zjawia się mnóstwo ludzi. W na-
szym przypadku jest tak: choć
jest to nasze miasto rodzinne,
gdy gramy, nie ściągamy na kon-
cert więcej niż 1000 osób. To
dlatego, że metalowa publi-
czność nie jest tak liczna w na-
szych stronach. Gdy pojawia się
jakiś popularny wykonawca, to
oczywiste, że przyciągnie dużo
ludzi. Jednak koncerty, które
zwykle się wyprzedają to wystę-
py takich wykonawców country
jak Brad Paisley czy Garth
Brooks, tego typu granie.

Jakub "Ostry" Ostromięcki:
PPoorruusszzyyłłeemm  tteenn  tteemmaatt  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ppeewwnnąą
zzaabbaawwnnąą  aanneeggddoottęę..  CCzzyy  kkoojjaarrzzyycciiee  nnaazzwwiisskkoo
EErriicc  AAddaammss??
Mark Shelton: Tak, tak, oczywiście!

Jakub "Ostry" Ostromięcki: NNaattkknnąąłłeemm  ssiięę
nnaa  aarrttyykkuułł  oo  nniimm  ii  jjeeggoo  ssyynnuu  oorraazz  oo  ttyymm  jjaakk
ppoolloowwaallii  nnaa  jjeelleenniiaa..  WW  aarrttyykkuullee  EErriicc  AAddaammss
zzoossttaałł  ookkrreeśślloonnyy  jjaakkoo  llookkaallnnyy  pprrzzeewwooddnniikk  ii  jjee--
ddeenn  zz  ssąąssiiaaddóóww,,  aa  ttaakkżżee  ppooddppiissaannoo  ggoo  jjeeggoo
pprraawwddzziiwwyymm  wwłłoosskkiimm  nnaazzwwiisskkiieemm..  AAnnii  ssłłoo--
wweemm  nniiee  wwssppoommnniiaannoo  oo  ttyymm,,  żżee  pprrzzeewwooddzzii  jjee--
ddnneemmuu  zz  nnaajjppooppuullaarrnniieejjsszzyycchh  hheeaavvyy  mmeettaalloo--
wwyycchh  zzeessppoołłóóww  nnaa  śśwwiieecciiee  --  zzeessppoołłoowwii,,  kkttóórryy
ggrroommaaddzzii  nnaa  sswwooiicchh  kkoonncceerrttaacchh  ppoonnaadd  1100  000000
lluuddzzii  ww  jjeeddnnyymm  mmiieejjssccuu..  EErriicc  AAddaammss  mmiieesszzkkaa
nnaa  WWsscchhooddnniimm  WWyybbrrzzeeżżuu  ww  AAuubbuurrnn,,  ww  ssttaanniiee
NNoowwyy  JJoorrkk..  NNiikkooggoo  ssttaammttąądd  nniiee  oobbcchhooddzzii,,  cczzyy
jjeesstt  oonn  kkiimmśś  wwiięęcceejj  nniiżż  ttyyllkkoo  mmyyśślliiwwyymm  zz  ssąą--
ssiieeddzzttwwaa..
Bryan "Hellroadie" Patrick: To prawda, to
właśnie o to nam chodziło. Nie obchodzi nas
kim jesteś i czym się zajmujesz - jesteś po pros-
tu człowiekiem. W Wichita stawiałem sceny dla
takich wykonawców jak Megadeth, Exciter czy
Metallica i traktowałem tych ludzi tak samo
jak traktuję was. Wszyscy mamy otwarte umy-
sły i podchodzimy do ludzi z otwartymi ramio-
nami.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: MMaamm
kkiillkkaa  ppyyttaańń  ooddnnoośśnniiee  nnoowwyycchh  aallbbuummóóww  MMaa--
nniillllaa  RRooaadd  ii  HHeellllwweellll,,  aallee  zzaacczznniijjmmyy  oodd  ppoo--
cczząąttkkuu..  JJuuttrrzzeejjsszzyy  wwyyssttęępp  ww  WWaarrsszzaawwiiee  bbęę--
ddzziiee  zzaammyykkaałł  wwaasszząą  eeuurrooppeejjsskkąą  ttrraassęę,,  kkttóórraa
rroozzppoocczzęęłłaa  ssiięę  mmiieessiiąącc  tteemmuu  nnaa  ffeessttiiwwaalluu  KKeeeepp
IItt  TTrruuee..  JJaakkiiee  ssąą  wwaasszzee  wwrraażżeenniiaa??
Mark Shelton: Czuję się świetnie. Zasze ko-
chaliśmy Europę i dalej tak jest. To zaszczyt,
móc wyruszać tu w trasę co roku, tak jak to ro-
bimy.
Bryan "Hellroadie" Patrick: Ale ten koncert
będzie ekscytujący.
Mark Shelton: Jesteśmy bardzo podekscyto-
wani jutrzejszym wieczorem. Wiemy, że w za-
mierzchłych czasach, gdy Manilla Road dopie-
ro zaczynało swoją historię, jedne z pierwszych
audycji radiowych, w których puszczano nasze
utwory były nadawane tu, w Warszawie. Na
swój sposób Polska bardzo pomogła Manilla
Road wedrzeć się do europejskiej branży muzy-
cznej. Zawsze chcieliśmy tu przyjechać i zagrać.
Od chwili, gdy zaczęliśmy koncertować po
Europie, prosiliśmy nasz management o to,
żeby zorganizowali nam występy w Polsce, a oni

próbowali to załatwić przez co najmniej ostat-
nie dziesięć lat. Jednak zawsze, gdy zbliżali się
do celu, coś szło nie tak.
Bryan "Hellroadie" Patrick: Dwa lata temu
organizator zgodził się na nasze warunki, wszys-
tko było dopięte na ostatni guzik. Jednak kilka
tygodni przed naszym wyjazdem w trasę dosta-
liśmy od niego e-mail: sorry chłopaki, klub zam-
knięto, nie da rady.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: TToo  zzaabbaa--
wwnnee,,  ggddyyżż  BBaarrtt  GGaabbrriieell……  ZZnnaacciiee  ggoo,,  pprraawwddaa??
Bryan "Hellroadie" Patrick: Tak. To nasz
przyjaciel.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: GGoośśćć
kkrreeuujjee  ssiięę  nnaa  wwiieellkkiieeggoo  ffaannaa  uunnddeerrggrroouunnddoo--
wweeggoo  mmeettaalluu  --  jjeeggoo  wwyyttwwóórrnniiaa  wwyyddaajjee  oolldd--
sscchhoooolloowwyy  mmaatteerriiaałł,,  jjeeggoo  żżoonnaa  zzee  sswwooiimm
zzeessppoołłeemm  pprrzzyyggoottoowwaałłaa  ccoovveerr  ""FFllaammiinngg  MMeettaall
SSyysstteemmss"",,  ww  pprrzzeesszzłłoośśccii  zzoorrggaanniizzoowwaałł  ww
PPoollssccee  sshhooww  OOmmeenn  --  ii  nnaawweett  nniiee  sspprróóbboowwaałł
ppooddjjąąćć  ssiięę  zznnaalleezziieenniiaa  wwaamm  ttuuttaajj  kklluubbuu??
Mark Shelton: Rozmawialiśmy z nim na ten
temat w zeszłym roku, a on zdecydowanie
uważał, że nie jest to dobry pomysł. Nie sądził,
że koncert Manilla Road w Polsce okaże się
sukcesem.
Bryan "Hellroadie" Patrick: I dlatego, że jest
naszym przyjacielem uznaliśmy, że jego słowa i
rady mają sens.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: TTaakk,,  ttoo
bbrrzzmmii  jjaakk  ccoośś,,  ccoo  bbyy  ppoowwiieeddzziiaałł..  SSąąddzzęę,,  żżee  nniiee
jjeesstt  zzaaiinntteerreessoowwaannyy  oorrggaanniizzoowwaanniieemm  kkoonncceerr--
ttóóww  ww  PPoollssccee  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ttoo,,  żżee  wwcciiąążż  ddoo--
sskkwwiieerraajjąą  mmuu  jjeeggoo  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa  zz  pprrzzeesszzłłoo--
śśccii..
Bryan "Hellroadie" Patrick: I to jest w po-
rządku, to nie jego wina.
Mark Shelton: Zapewniam cię, że jest to dla
niego tak samo wielkim zaskoczeniem jak dla
wielu innych ludzi.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: OOww--
sszzeemm,,  aallee  wwcciiąążż  jjeeddnnaakk  ppoossttrrzzeeggaa  oonn  ppoollsskkąą
ppuubblliicczznnoośśćć  pprrzzeezz  pprryyzzmmaatt  sswwooiicchh  ddoośśwwiiaadd--
cczzeeńń  zz  22000077  ii  22000088  rrookkuu,,  ggddyy  ssttaarraałł  ssiięę  zzoorrggaannii--
zzoowwaaćć  wwyyssttęęppyy  OOmmeenn,,  TTyyggeerrss  ooff  PPaann--TTaanngg,,
LLoonneewwoollff..  BByyłłoo  ttoo  jjeesszzcczzee  pprrzzeedd  cczzaassaammii
FFaacceebbooookkaa  ii  mmeeddiióóww  ssppoołłeecczznnoośścciioowwyycchh,,  kkttóórree
ssąą  śśwwiieettnnyymm  nnaarrzzęęddzziieemm  ssłłuużżąąccyymm  pprroommooccjjii
uunnddeerrggrroouunnddoowwyycchh  kkoonncceerrttóóww..  NNiieewwiieelluu  lluuddzzii
wwiieeddzziiaałłoo  oo  ttyycchh  wwyyssttęęppaacchh..  JJaa  ssaamm  ddoowwiiee--
ddzziiaałłeemm  ssiięę  oo  ttyymm,,  żżee  OOmmeenn  ggrraa  ww  PPoollssccee  jjuużż
kkiillkkaa  mmiieessiięęccyy  ppoo  cczzaassiiee..  PPrroommooccjjaa  bbyyłłaa  ffaattaall--
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nnaa..
Bryan "Hellroadie" Patrick: Jeśli nie ma lokal-
nego radia z muzyką metalową z prawdziwego
zdarzenia, które mogłoby wypromować takie
wydarzenie, to ludzie nie będą nic wiedzieć.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: MMeettaalloo--
wwee  rraaddiioo  zz  pprraawwddzziiwweeggoo  zzddaarrzzeenniiaa  ww  PPoollssccee??
NNiiee..  ((śśmmiieecchh))
Bryan "Hellroadie" Patrick: Brak zaangażowa-
nia stacji radiowych w reklamowanie lokalnych
koncertów bywa problematyczny dla lokalnej
sceny.
Mark Shelton: Cóż, w pewnym momencie do-
wiedzieliśmy się, że coraz większą popularność
zdobywa w Polsce klasyczny metal. W końcu
znaleźliśmy organizatora w osobie Michała Sa-
batowskiego. Postanowił dać nam szansę.
Bryan "Hellroadie" Patrick: To zabawne, że
chciał, byśmy grali tutaj w tym małym klubie
(Beerokracja - przyp. red.). 
Mark Shelton: No, on też był bardzo ostrożny.
Nie oczekiwał tłumów.
Bryan "Hellroadie" Patrick: Ale doszedł do
wniosku, że potrzebna jest większa miejscówka.
Serwer obsługujący sprzedaż biletów padł po

trzech godzinach! Michał skontaktował się z
nami i powiedział: słuchajcie, trzeba przenieść
wasz występ na południe Polski, do Krakowa. A
my się nie zgodziliśmy. Powiedzieliśmy, że kon-
cert musi się odbyć w Warszawie, bo tam został
ogłoszony i już sprzedano ponad setkę biletów.
Żywo dawaliśmy znać, że zależy nam na tym
miejscu.
Mark Shelton: A teraz sprawy toczą się tak do-
brze. Koncert został wyprzedany i wszyscy są
zadowoleni. Być może każdy zrozumiał, że
sprowadzenie Manilla Road tutaj to dobry po-
mysł. Mam nadzieję, że wkrótce tu wrócimy -
oby jak najszybciej, być może w przyszłym ro-
ku.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: PPoodd  kkoo--
nniieecc  cczzeerrwwccaa  MMaanniillllaa  RRooaadd  wwyyddaa  nnoowwyy  aallbbuumm
ssttuuddyyjjnnyy  ""TToo  KKiillll  AA  KKiinngg""..  SSzzkkooddaa,,  żżee  nniiee
uukkaazzaałł  ssiięę  cchhooććbbyy  kkiillkkaa  ddnnii  tteemmuu,,  żżeebbyyśścciiee  mmoo--
ggllii  pprrzzyywwiieeźźćć  zzee  ssoobbąą  ttrroocchhęę  eeggzzeemmppllaarrzzyy  wwrraazz
zz  mmeerrcchheemm  ddllaa  nnaass..
Mark Shelton: Prawda, ale sam jeszcze nawet
nie widziałem finalnego produktu. (śmiech)

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: CCoo
mmoożżeecciiee  nnaamm  zzaatteemm  ppoowwiieeddzziieećć  nnaa  tteemmaatt  nnoo--
wweeggoo  aallbbuummuu??  JJaakkaa  hhiissttoorriiaa  kkrryyjjee  ssiięę  zzaa  jjeeggoo
ttyyttuułłeemm??
Bryan "Hellroadie" Patrick: Na albumie jest
muzyka Manilla Road.
Mark Shelton: Co zaskakujące. (śmiech)
Bryan "Hellroadie" Patrick: Całą muzykę na-
pisał Mark Shelton… Wszystkie teksty napisał
Mark Shelton… Wszystkie nagrania zrealizo-
wano w studio nagrań Marka Sheltona... Po-
myślmy - czy o czymś zapomniałem?
Mark Shelton: Całość była miksowana przez
Marka Sheltona? (śmiech) Jeśli się wam nie
spodoba, możecie za wszystko winić Marka
Sheltona. Wiecie, zawsze trudno jest mi mówić
o tym, co zrobiłem z moją muzyką.
Bryan "Hellroadie" Patrick: To dlatego, że
najnowszy album jest zawsze najlepszy.
(śmiech)

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: TTaakk!!  ZZaa--
uuwwaażżyyłłeemm,,  żżee  ww  wwyywwiiaaddaacchh  uuddzziieellaannyycchh  ppoo
wwyyddaanniiuu  ""MMyysstteerriiuumm""  zzaacchhwwaallaałłeeśś  tteenn  aallbbuumm
jjaakkoo  wwaasszzee  nnaajjlleeppsszzee  ddzziieełłoo  ssttuuddyyjjnnee..  TTaakk  ssaa--
mmoo  bbyyłłoo  zz  ""AA  BBlleesssseedd  CCuurrssee""..

Mark Shelton: Człowieka zawsze rozpiera
duma z tego, czego dokonał.
Bryan "Hellroadie" Patrick: Ale w przypadku
tego albumu nowością jest to, że tytułowy ka-
wałek otwiera płytę i stanowi najdłuższy epicki
utwór.
Mark Shelton: Jego tytuł stanowi luźne na-
wiązanie do "Hamleta" Szekspira. To wspania-
ły utwór, uwielbiam go. Niektóre z osób, z któ-
rymi rozmawialiśmy uważają wręcz, że tym al-
bumem wróciliśmy do swoich korzeni. Myślę,
że w obecnej sytuacji, w której zajmuję się pro-
jektem Hellwell, album ten w pewnym sensie
mnie wyzwolił i pozwolił skoncentrować się na
graniu z Manilla Road w bardziej klasycznym
metalowym stylu. Zawsze inspiruje mnie wiele
różnych stylów muzycznych. Na albumach ta-
kich jak "Playground of the Damned" czy
"Voyager" - tego typu rzeczach - wyszła nam
wielka mieszanka super ciężkich motywów z
odrobiną thrashu. Jasne, dalej robimy różne
kombinacje na nowym albumie, ale ze względu
na to, że zajmuję się Hellwell, gdzie znajdują
ujście wychodzące ze mnie złowieszcze dźwięki,

Manilla Road obecnie ciąży w stronę klasy-
cznego epic metalu.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: JJeeddnnaakk
MMaanniillllaa  RRooaadd  oodd  zzaawwsszzee  ssttaannoowwiiłłoo  sswweeggoo
rrooddzzaajjuu  ppoorrttrreett,,  kkttóórryy  łłąącczzyy  ww  ssoobbiiee  rróóżżnneeggoo
rrooddzzaajjuu  mmuuzzyycczznnee  ppoommyyssłłyy..  TThhrraasshhoowwee  rriiffffyy
bbyyłłyy  dduużżąą  jjeeggoo  cczzęęśścciiąą..
Mark Shelton: I wciąż je robimy.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: CCzzyy  mmoo--
żżeemmyy  wwiięęcc  lliicczzyyćć  nnaa  ttoo,,  żżee  ttrroocchhęę  tthhrraasshhoowwyycchh
rriiffffóóww  bbęęddzziiee  pprrzzeebbiijjaaćć  ssiięę  ww  mmuuzzyyccee  zz  nnoowweeggoo
aallbbuummuu??
Mark Shelton: Będzie kilka szybkich i wście-
kłych momentów na krążku, a na pewno zna-
jdziecie na nim epickie motywy. Wydaje mi się,
że jest na nim nieco więcej epickich pieśni w
power balladowym stylu niż zwykle.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: DDllaacczzeeggoo
ssiięęggnnąąłłeeśś  ppoo  SSzzeekkssppiirraa??
Mark Shelton: Wysoko sobie cenię dwie napi-
sane przez Szekspira opowieści. Pierwszą jest
"Hamlet", a drugą - "Makbet".

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: WW  oobbuu
mmoowwaa  oo  zzaammoorrddoowwaanniiuu  kkrróóllaa..
Mark Shelton: Lubię mordować króli. (śmiech)

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: CCzzyy
wwsszzyyssttkkiiee  uuttwwoorryy  ppooddąążżaajjąą  zzaa  ttąą  kkoonncceeppccjjąą??
WWyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  jjeeddeenn  zz  nniicchh
mmóóggłł  zzoossttaaćć  zzaaiinnssppiirroowwaannyy  nnaappiissaannąą  pprrzzeezz
HHoowwaarrddaa  hhiissttoorriiąą  SSoolloommoonnaa  KKaannee''aa  --  ""CCaassttllee
ooff  tthhee  DDeevviill""..
Mark Shelton: Nie, tak naprawdę nie opiera się
on na tej historii, choć rozumiem, skąd mogło ci
to przyjść do głowy. To dlatego, że bardzo lubię
pisać o rzeczach, które stworzył Howard. W
rzeczywistości na nowym albumie brak wpły-
wów Howarda. "Castle of the Devil" zainspiro-
wała nasza zeszłoroczna trasa po Hiszpanii i
Malcie. Widzieliśmy tam mnóstwo wspaniałych
zamków. "Never Again" to utwór o swoistej ato-
mowej apatii. Jest w nim nieco współczesnego
filozofowania. "In The Wake" można postrzegać
jako pozostałość po poprzednim albumie. W
nim wciąż narzekam na religię. 

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: AA  ccoo  zz
PPooeemm  aallbboo  LLoovveeccrraafftteemm??
Mark Shelton: Z Poem w sumie nic. Jest tro-
szkę wątków historycznych, coś na temat walk
gladiatorów na arenie, coś o Aleksandrze Wiel-
kim. "Ghost Warriors" jest o germańskich wojo-
wnikach walczących z Rzymianami. "Blood Is-
land" z kolei jest o starym gore-festowym filmie,
taki ukłon w stronę kina klasy B. W sumie mo-
żna powiedzieć, że wciąż jesteśmy pod wpły-
wem rzeczy w stylu Poego. Nie chcę tego całko-
wicie pomijać w twórczości Manilla Road. Mo-
żecie mieć pewność, że nie będzie happy endów.
(śmiech)

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: TTaakk  jjaakk  uu
LLoovveeccrraaffttaa  --  żżaaddnnyycchh  sszzcczzęęśślliiyycchh  zzaakkoońńcczzeeńń..
WWsszzyyssccyy  kkoońńcczząą  mmaarrttwwii  aallbboo  sszzaalleennii..
Jakub "Ostry" Ostromięcki: WW  rrzzeecczzyywwiissttoośśccii
ww  ooppoowwiiaaddaanniiuu  ppoodd  ttyyttuułłeemm  ""KKoottyy  UUlltthhaarruu""
mmaammyy  sszzcczzęęśślliiwwee  zzaakkoońńcczzeenniiee..
Mark Shelton: Tak, to prawda. Jednak w ra-
mach Hellwell postanowiliśmy czerpać inspira-
cje z tych opowieści, w których nie ma szczęśli-
wych zakończeń. Wszyscy bohaterowie muszą
umrzeć. (śmiech)
Bryan "Hellroadie" Patrick: Hellwell to spo-
sób Marka na to, by pławić się w naprawdę
okropnych tematach…
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Aleksander "Sterviss" Trojanowski: OOssttaattnniiee
ppyyttaanniiee  ddoottyycczząąccee  HHoowwaarrddaa..  WW  wwiieelluu  tteekk--
ssttaacchh  MMaanniillllaa  RRooaadd  pprrzzeewwiijjaajjąą  ssiięę  iinnssppiirraaccjjee
KKuulllleemm  ii  CCoonnaanneemm,,  aallee  ccoo  zz  iinnnnyymmii  ooppoowwiiee--
śścciiaammii  nnaappiissaannyymmii  pprrzzeezz  HHoowwaarrddaa??  CChhooddzzii
mmii  oo  tteekkssttyy  hhiissttoorryycczznnee,,  aallbboo  oo  EEll  BBoorraakkuu..
Mark Shelton: Lubię El Boraka. Przeczytałem
wszystkie nowe wydania Howarda przygotowa-
ne przez Del Rey. Mam wszystkie te książki.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: JJeeddeenn  zz
nnaasszzyycchh  wwyyddaawwccóóww  wwyyddaałł  ww  jjęęzzyykkuu  ppoollsskkiimm
ttyyllkkoo  ppiięęćć  kkssiiąążżeekk  ooppuubblliikkoowwaannyycchh  pprrzzeezz  DDeell
RReeyy::  ttrrzzyy  oo  CCoonnaanniiee,,  jjeeddnnąą  oo  KKuulllluu  ii  BBrraann  MMaakk
MMoorrnniiee  oorraazz  jjeeddnnąą  oo  SSoolloommoonniiee  KKaannee''iiee..
Mark Shelton: Och, a co się stało z pozostały-
mi?

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: NNiiee
wwiieemm..  SSkkoonnttaakkttoowwaałłeemm  ssiięę  zz  ttąą  ffiirrmmąą,,  aallee
ddoossttaałłeemm  ooddppoowwiieeddźź,,  żżee  nniiee  ssąą  zzaaiinntteerreessoowwaannii
wwyyddaanniieemm  ppoozzoossttaałłyycchh  kkssiiąążżeekk,,  wwiięęcc  wwcciiąążż
wwiieellee  ppoowwiieeśśccii  HHoowwoorrddaa  ppoozzoossttaajjee  nniieepprrzzeettłłuu--
mmaacczzoonnee  --  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  ttee  oo  EEll  BBoorraakkuu..
Mark Shelton: To fatalnie.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: TTaakk,,  aallee
ttoo  cczzęęssttoo  ssppoottyykkaannyy  pprroobblleemm..  CCzzyy  zznnaasszz  ttwwóórr--
cczzoośśćć  MMiicchhaaeellaa  MMoooorrccoocckkaa??
Mark Shelton: Naturalnie, Elric z Melnibone.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: OO  iillee  ssiięę
nniiee  mmyyllęę,,  ttyyllkkoo  sszzeeśśćć  ppiieerrwwsszzyycchh  ttoommóóww  ssaaggii
ddoocczzeekkaałłoo  ssiięę  ooffiiccjjaallnneeggoo  pprrzzeekkłłaadduu  nnaa  jjęęzzyykk
ppoollsskkii..  ZZaatteemm……  jjeesstteeśśmmyy  ww  cczzaarrnneejj  dduuppiiee..
Jakub "Ostry" Ostromięcki: UUttwwoorryy  zz  ""OOppeenn
tthhee  GGaatteess""  ddoottyycczząąccee  PPiikkttóóww  bbyyćć  mmoożżee  zzoossttaa--
łłyy  zzaaiinnssppiirroowwaannee  ppoowwiieeśścciiaammii  oo  BBrraanniiee  MMaakk
MMoorrnniiee……
Mark Shelton: Bazują one raczej na wielu ró-
żnych wersjach legend arturiańskich, nie tylko
na tych bardziej znanych, ale też na tych zebra-
nych w niemieckich kronikach i tym podobnych
źródłach. Podchodziliśmy do tematu na wiele
różnych sposobów, trochę tak, jak wtedy, gdy
pracowaliśmy nad "Gates of Fire". Napisaliśmy
trylogię o upadku Ilionu, upadku Troi. Uwzglę-
dniliśmy nieco tematów w stylu homeryckim,
głównie czerpiąc z dzieł Wergiliusza, rzymskie-
go poety. Zawsze staramy się znaleźć coś, co
nam pomoże i uczyni muzykę niezwykłą. Coś,
co ukaże dany temat w innej odsłonie niż był
prezentowany dotychczas. 
Bryan "Hellroadie" Patrick: A Mark bardzo
lubi się wgryzać w temat.
Mark Shelton: Przykładowo, przeczytałem ca-
łą "Eneidę".
Bryan "Hellroadie" Patrick: Nie chcemy mó-
wić czegoś tylko dla samego mówienia. Pragnie-
my dogłębnie zrozumieć to, co się za tym wszy-
stkim kryje.
Mark Shelton: Przynajmniej postarać się zro-
zumieć.
Bryan "Hellroadie" Patrick: Możemy nie być
za mądrzy. (śmiech)
Mark Shelton: Możliwe, że nasze zrozumienie
może odbiegać od tego, jakie mogą mieć inni,
ale nadal chcemy czerpać z tego przyjemność.
Uwielbiam historię, uwielbiam starożytne dzieje
i mitologie. Nawet jeżeli nie wierzę w bogów, to
uwielbiam czytać historie, które ich opisują. To
tacy dawni protoplaści science fiction. 
Bryan "Hellroadie" Patrick: Kiedyś naprawdę
wierzono w te historie. I w sumie nie ma w tym
nic złego. Jest jak jest.

Jakub "Ostry" Ostromięcki: CCzzyy  ww  WWiicchhiittaa
lluubb  ww  KKaannssaass  ssąą  jjaakkiieeśś  ppoozzoossttaałłoośśccii  ppoo  ssttaarryycchh
iinnddiiaańńsskkiicchh  śśwwiięęttyycchh  mmiieejjssccaacchh  lluubb  iinnnnyycchh

rrzzeecczzaacchh  zz  ddaawwnnyycchh  cczzaassóóww??
Mark Shelton: Cóż, mamy wzgórze, na którym
Coronado zaniechał poszukiwań złotego miasta
Eldorado. Dotarł niedaleko na północ od miej-
sca, gdzie mieszkamy. Stoi tam teraz pomnik i
tyle. Godzinę drogi na południe od nas pow-
stały nowe archeologiczne wykopaliska. Znale-
ziono tam pozostałości po starym indiańskim
plemieniu, które walczyło z Hiszpanami. Są
kule armatnie i takie tam. Im dalej na południe,
tym więcej można spotkać kultur, które istniały
sporo przed Północno-Amerykańskimi Indiana-
mi: Pueblo, Aztekowie, Inkowie, Majowie,
Olmekowie. Na terenie Północnej i Południo-
wej Dakoty można natrafić na bardziej nowo-
żytnie plemiona jak Czirokezi, których historia
sięga raptem kilku stuleci wstecz.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: WWrraaccaajjąącc
ddoo  ""CCaassttllee  ooff  tthhee  DDeevviill""  --  nniiee  jjeesstt  nniicczzyymm  nnoo--
wwyy,,  żżee  bbiieerrzzeesszz  ttyyttuułł  ddoo  uuttwwoorruu  zz  lliitteerraattuurryy
RRoobbeerrttaa  EE..  HHoowwaarrddaa,,  lleecczz  tteekksstt  ttwwoorrzzyysszz  jjuużż  oo
cczzyymmśś  zzuuppeełłnniiee  iinnnnyymm..  TTaakk  jjeesstt  ww  ""HHoouurr  ooff
tthhee  DDrraaggoonn"",,  ""DDiigg  MMee  NNoo  GGrraavvee"",,  ""RRooaadd  ooff
KKiinnggss""  --  ttee  uuttwwoorryy  ooddnnoosszząą  ssiięę  ddoo  ttwwóórrcczzoośśccii
HHoowwaarrddaa  jjeeddyynniiee  ppoopprrzzeezz  sswwee  ttyyttuułłyy..  
Mark Shelton: "Hour of the Dragon" dotyczy
Pendragona z legend arturiańskich. Cóż, tytuły
nie są czymś tworzonym na wyłączność. Każdy
moze ich użyć. Wygląda na to, że po prostu bar-
dzo mi się podobały. Gdy po raz pierwszy czy-
tałem Conana, opowiadania o nim były wyda-
wane w miękkich oprawach. Opowiadanie "Go-
dzina Smoka" wyszło w Ameryce pod tytułem
"Conan Niszczyciel". Wtedy nie byłem jeszcze
tego świadom, ale już "Road of Kings" rzeczy-
wiście zostało zaczerpnięte z twórczości Ho-
warda. Zdecydowaliśmy, że tekst będzie odno-
sił się do nas i do heavy metalu, ale nadal po-
niekąd można wyczuć jego powiązanie z tym,
co znajduje się w poemacie "Droga Królów"
(nie mylić z "Conan i Droga Królów" Karla
Wagnera - przyp.red). Wiesz, "What do you see

inside your mind?". A w Howardowskiej
"Drodze Królów" Conan sam stał na takiej
drodze, starając się na niej odnaleźć. Przy "Dig
Me No Grave" po prostu podobało mi się jak ten
tytuł brzmi. Dzieki niemu możemy powiedzieć,
że nie poddamy się dopóki sami nie będziemy
gotowi odejść.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: MMaamm  tteeżż
kkiillkkaa  ppyyttaańń  ddoottyycczząąccyycchh  nnoowweeggoo  wwyyddaawwnniicctt--
wwaa  HHeellllwweellll..  WW  wwyywwiiaaddzziiee,,  kkttóórryy  bbyyłł  pprrzzee--
pprroowwaaddzzoonnyy  ww  kkwwiieettnniiuu  uubbiieeggłłeeggoo  rrookkuu,,  ppoo--
wwiieeddzziiaałłeeśś,,  żżee  nnoowwaa  ppłłyyttaa  MMaanniillllaa  RRooaadd  jjeesstt
jjuużż  wwłłaaśścciiwwiiee  uukkoońńcczzoonnaa,,  żżee  ppoozzoossttaałł  jjeeddyynniiee
mmiikkss  ii  mmaasstteerriinngg..  JJeeddnnaakk  aallbbuumm  uukkaażżee  ssiięę
ddooppiieerroo  ww  cczzeerrwwccuu  bbiieeżżąącceeggoo  rrookkuu,,  aa  ww  mmiięęddzzyy--
cczzaassiiee  śśwwiiaattłłoo  ddzziieennnniiee  uujjrrzzaałł  nnoowwyy  HHeellllwweellll..
PPrraaccoowwaałłeeśś  nnaadd  ttyymmii  ppłłyyttaammii  rróówwnnoocczzeeśśnniiee??
Mark Shelton: W pewnym sensie. Nad mate-
riałem na nowy krążek Hellwell pracowałem ze
dwa czy trzy lata. Nad nową Manillą sie-
działem od września 2015.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: ZZwwyykkllee
kkoommppoonnuujjeesszz  rriiffffyy  ii  mmeellooddiiee  mmaajjąącc  ww  ggłłoowwiiee
kkoonnkkrreettnnyy  pprroojjeekktt,,  cczzyy  jjuużż  ppootteemm  ddeeccyydduujjeesszz  ccoo
iiddzziiee  ggddzziiee??
Mark Shelton: Przez większosć czasu, zwła-
szcza w przypadku Hellwell, mam już w głowie
projekt, do którego trafi dana partia. Z Manilla
Road jest już różnie. Zacząłem niedawno nowy
projekt z Rickiem Fisherem: Mark Shelton
and Rick Fisher's Riddlemaster, dla którego
niedawno skończyliśmy nagrywki. Efekt będzie
można podziwiać jeszcze w tym roku. Ten al-
bum uderzy prawdziwą magią, brzmi jak bar-
dziej psychodeliczna, old-schoolowa Manilla
Road.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: EErraa  ""MMee--
ttaall""  ii  ""IInnvvaassiioonn""??
Bryan "Hellroadie" Patrick: O, stary - dokła-
dnie tak, lecz jeszcze lepiej. Z tą produkcją
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muzyka zabija. Gdy usłyszał ją Neudi podczas
sesji nagraniowej do "To Kill A King", stwier-
dził, że chciałby, żeby to była nowa Manilla.
Dlatego ściągnęliśmy "In The Wake" na nową
płytę Manilla Road. Pierwotnie ten utwór miał
wyjść pod szyldem Riddlemaster.
Mark Shelton: Neudiemu tak bardzo się spo-
dobał, że błagał mnie, bym umieścił ten utwór
na albumie Manilla Road. Pogadałem z Ric-
kiem, a ten stwierdził "Spoko, i tak mam kłopot
z wykminieniem partii perkusyjnej do tego
wałka". (śmiech) Kilka lat temu, gdy robiliśmy
"Playground of the Damned", napisałem
utwór zatytułowany "Deadly Nightshade". Miał
się znaleźć na ówczesnym wydawnictwie, ale
Cory naprawdę nie miał żadnego pomysłu, co
zrobić w tym utworze, więc kompozycja wyle-
ciała z nagrań. Gdy zaczynaliśmy z Hellwell,
słuchaliśmy moich nagranych riffów. Puściłem
wówczas "Deadly Nightshade", a Johnny Ben-
son powiedział "O, mam na to bębny!". W trzy
godziny było wszystko gotowe, dodaliśmy je-
szcze odpowiednie klawisze i zanim się obejrza-
łeś, już mieliśmy kolejny utwór na pierwszą pły-
tę. Sam widzisz jak to u nas jest. Pozostajemy
naprawdę otwarci na bycie spontanicznymi i na
to, co uważamy za słuszne. Nie planujemy
wszystkiego na wskroś.
Bryan "Hellroadie" Patrick: Z wyjątkiem
"Atlantis Rising" i "Gates of Fire". Tutaj na-
prawdę wszystko było dobrze rozplanowane.

Mark Shelton: No tak, ale album koncepcyjny
to zupełnie inna sprawa. Koncentrujemy się na
tym, by utwory brzmiały jak to, o czym chcemy
opowiedzieć. Czasem sam album jest bardzo
konceptualny w sferze tematyki i muzyki. Naj-
pierw rozmyślam nad tym, jak wygląda muzyka
i dopiero potem biorę się za tworzenie tekstów.
Gdy piszę riffy, zawsze mam z tyłu głowy me-
lodie, lecz niekoniecznie słowa czy tematykę.
Czasami to ukończona muzyka narzuca to, o
czym będzie tekst czy koncept. W gruncie rze-
czy chodzi o to, że nie posługujemy się żadnym
stałym równaniem. Nie robimy tak, że najpierw
bierzemy riff A, potem riff B, przejście, pierwszy
refren, przejście, refren i mamy skończony
utwór. Tak nie robimy.
Bryan "Hellroadie" Patrick: Mamy kawałek na
nowym albumie, który wchodzi - boom! - solo!
Prosto w ryj.
Mark Shelton: Jeden z utworów, "The Con-
queror", w ogóle nie ma refrenu, lecz bardzo dłu-

gą sekcję z gitarowymi solówkami.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: WWrróócciillii--
śśmmyy  ddoo  ""TToo  KKiillll  AA  KKiinngg""..  II  bbaarrddzzoo  ddoobbrrzzee,,  ggddyyżż
cchhcciiaałłeemm  jjeesszzcczzee  zzaappyyttaaćć  oo  ""BBooookk  ooff  SSkkeellooss""……
Mark Shelton: Będzie wyłącznie na winylu. To
jedynie pierwsza część, pierwsza księga. Gian-
luca Silvi z Battle Ram, Baphomet's Blood,
Jotenheim i Doomsword to nasz dobry przyja-
ciel i prawidzwy wirtuoz gitary klasycznej. Jeżeli
kiedykolwiek bym poprosił kogoś o granie na
gitarze w Manilla Road, to byłby to on. Sie-
dział z nami w studio pewnego razu, sporo ra-
zem nagrywaliśmy. Wtedy nagrał gitarę klasy-
czną do "In Search For The Lost Chord" na "The
Blessed Curse". Nagraliśmy także wówczas
pierwszą "Book of Skelos". Gdy kompletowal-
iśmy ścieżki na wydanie winylowe, zdecydowa-
liśmy, że wrzucimy jeszcze jeden numer, by po-
wstało z tego podwójne wydawnictwo.
Bryan "Hellroadie" Patrick: Graliśmy również
ten utwór z Gianluką na żywo w Wichicie i w
Mannheim. Znał więc tę kompozycję. Na DVD
z Mannheim to chyba w końcu nie trafiło, ale
zostało wówczas zarejestrowane. 
Mark Shelton: To, co nagraliśmy w studio do-
daliśmy jako bonusowy kawałek do LP.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: GGddyy  ssłłuu--
cchhaałłeemm  nnoowweeggoo  wwyyddaawwnniiccttwwaa  HHeellllwweellll,,  nniiee
mmooggłłeemm  oopprrzzeećć  ssiięę  wwrraażżeenniiuu,,  żżee  ppeerrkkuussiissttaa  cciiąą--

ggllee  ssttaarraa  ssiięę  zznniisszzcczzyyćć  sswwoojjee  bbęębbnnyy……
Mark Shelton: Bo to Randy Foxe.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: ……bboo  ttoo
RRaannddyy  FFooxxee..  DDllaacczzeeggoo  ttoo  RRaannddyy  wwssppiieerraałł  cciięę
nnaa  ttyymm  aallbbuummiiee,,  aa  nniiee  JJoohhnnnnyy??
Bryan "Hellroadie" Patrick: Johnny nie był
dostępny. Przeniósł się do innego stanu i zaj-
muje się już zupełnie czym innym. Dmucha
szkło i jest w tym naprawdę niezły. Ma pra-
wdziwy talent.
Mark Shelton: Prawdę powiedziawszy to jest
właśnie coś, co chce teraz robić w swoim życiu.
Naprawdę chciał nam pomóc, ale nie był w
stanie dostosować się do naszego grafiku. Po-
wiedział nam, że może minąć cały rok zanim
będzie w okolicy, więc powinniśmy znaleźć ko-
goś innego. 
Bryan "Hellroadie" Patrick: Graliśmy już kon-
cert z Randy Foxe'em w Atenach, więc była to
idealna sytuacja. Powiedziałem więc "Hej, weź

go spytaj czy nie chciałby grać w Hellwell".
Okazało się, że bardzo tego pragnął.
Mark Shelton: Już wcześniej mi powiedział, że
gdybym robił kolejny album Hellwell, to chciał-
by się na nim znaleźć. I nadal gra jak szalony.
Nie może jedynie jeździć trasy, gdyż są dla nie-
go zbyt męczące z powodu jego wieku i dolegli-
wości związanych z plecami.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: WWyygglląąddaa
nnaa  ttoo,,  żżee  nnaa  nnoowwyymm  nnaaggrraanniiuu  jjeesstt  mmnniieejj  ssyynn--
tteezzaattoorróóww  ii  kkllaawwiisszzyy  nniiżż  nnaa  ppoopprrzzeeddnniimm  aallbbuu--
mmiiee..  MMiiaałłeemm  ssiillnnee  wwrraażżeenniiee,,  żżee  jjeesstt  ttoo  bbaarrddzziieejj
aallbbuumm  ggiittaarroowwyy  ii  ppeerrkkuussyyjjnnyy..  PPaarraaddookkssaallnniiee,,
ggddyyżż  jjeesstt  nnaa  nniimm  pprrzzeecciieeżż  ttrrzzyymmiinnuuttoowwee  ssoolloo
nnaa  oorrggaannaacchh  ww  ""TToo  SSeerrvvee  aa  MMaann""..
Mark Shelton: Tak. Jest jeszcze motyw forte-
pianowy na początku "The Last Rites of Edward
Hawthorn". Jest tu więcej gitar, gdyż to ja na-
pisałem całą muzykę. Ernie za wiele się nie
udzielał przy komponowaniu utworów. 

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: AA  jjaakkiiee
ssaa  jjeeggoo  ooddcczzuucciiaa??  
Mark Shelton: A, niewiele go to obchodzi. Zaj-
muje się teraz pisaniem swoich opowiadań i ta-
kich tam. Nie chce jeździć w trasy, bo to nie-
śmiały i stremowany człowiek.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: PPiisszzee
ttaakkżżee  ddoo  aannttoollooggiiii  SSwwoorrddss  ooff  SStteeeell..
Mark Shelton: Tak, i prawdę powiedziawszy
nowe Swords of Steel niedługo zostanie wy-
dane. Jest w nim jego opowiadanie. Mam kilka
pomysłów, którymi chciałbym, żeby się zajął,
ale to dziwny człowiek. Mógłbyś rzec: mój zły
brat bliźniak…

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: CCzzyy  mmiiaałł
jjaakkiiśś  wwppłłyyww  nnaa  mmuuzzyykkęę  lluubb  tteekkssttyy  MMaanniillllaa
RRooaadd  pprrzzeedd  ""PPllaayyggrroouunndd  ooff  tthhee  DDaammnneedd""??
Mark Shelton: Nieszczególnie. Może z wyją-
tkiem niektórych wersów, które mogły zawierać
coś z jego opowiadań.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: CCzzyy
uuttwwoorryy  zz  nnoowweeggoo  HHeellllwweellll  nnaawwiiąązzuujjąą  ddoo  nniieekk--
ttóórryycchh  ppoommyyssłłóóww  ppoorruusszzoonnyycchh  nnaa  ppiieerrwwsszzyymm
aallbbuummiiee??  MMaammyy  ttuuttaajj  ggddzziieeśś  jjaakkąąśś  kkoonnttyynnuu--
aaccjjęę  AAcchheerroonnoommiiccoonnuu??
Mark Shelton: To zupełnie nowy zestaw
utworów. Jeden z nich, "To Serve A Man", doty-
czy prawdziwej historii z czasów tuż po I wojnie
światowej. Mówi o Karlu Denke, kanibalu z
pruskiego miasteczka, które teraz leży w Pol-
sce... Seibrick? Coś w tym stylu. To na południe
od Warszawy.

Jakub "Ostry" Ostromięcki: WWyygglląąddaa  nnaa  ttoo,,  żżee
cchhooddzzii  oo  ZZiięębbiiccee..  RRzzeecczzyywwśścciiee,,  jjeesstt  ttoo  ppoollsskkiiee
mmiiaassttoo  nnaa  ŚŚlląąsskkuu,,  aallee  ttoo  ttrrzzyyssttaa  kkiilloommeettrróóww  oodd
WWaarrsszzaawwyy..
Mark Shelton: Cóż, w każdym razie to tam
popełnił swoje zbrodnie.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: AA  rreesszzttaa
tteekkssttóóww  zz  ppoozzoossttaałłyycchh  uuttwwoorróóww??
Mark Shelton: "Lightwave" jest swego rodzaju
konceptem science fiction o tym, skąd pochodzi
Lucyfer. Jest obcą istotą, która przybyła na Zie-
mię na falach świetlnych, by zbierać dusze, a
ludzkość postrzega go jako demona. O "To Serve
a Man" już gadaliśmy. "It's Alive" jest o dokto-
rze Frankensteine z jego punktu widzenia. To
taki mój zamysł o tym, co Wiktor mógł wów-
czas myśleć. "The Last Rites of Edward
Hawthorn" jest w gruncie rzeczy elementem
trzyczęściowej historii, która pojawia się w
trzech utworach na trzech różnych albumach
nagranych przez trzy różne zespoły. Pierwszy
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utwór, który zaczyna tę trylogię nie został
nawet jeszcze wydany. Znajdzie się na albumie
Riddlemaster, który nagrałem z Rickiem. "The
Rites of Blood" z "Out of the Abyss" jest jego
drugą częścią.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: NNiiee
mmóóww,,  żżee  ttoo  wwsszzyyssttkkoo  wwyymmyyśślliiłłeeśś  nnaa  pprrzzeessttrrzzee--
nnii  ttyycchh  wwsszzyyssttkkiicchh  llaatt!!
Mark Shelton: Cóż, wraz z biegiem czasu to się
samo jakoś ułożyło.
Bryan "Hellroadie" Patrick: Rozumiesz, tak
jak "Gwiezdne Wojny".
Mark Shelton: Tak, w końcu to jakoś poskła-
dałem. No dobra… "The Galaxy Being" opiera
się na pierwszym odcinku serialu "The Outer
Limits". "Necromantio" dotyczy greckiego Ne-
kromanteionu. Było to miejsce, w którym za
sowitą opłatą mogłeś ucztować i pić wino, a
opium unosiło się w powietrzu. Gdy byłeś już
pod wpływem narkotyków, zabierano cię przez
podziemnie groty do trzech bram. Przy trzeciej
bramie byłeś już tak sponiewierany, że każdy
wówczas wierzył, że stoi u bramy prowadzącej
do Hadesu, gdzie można było odwiedzić zma-
rłych. "Necromantio" opowiada historię z pun-
ktu widzenia żołnierza poległego podczas bitwy
pod Maratonem, który został przyzwany do
bramy, by rozmawiać z ludźmi, którzy nadal
żyją.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: MMaasszz
MMaanniillllaa  RRooaadd,,  HHeellllwweellll  ii  RRiiddddlleemmaasstteerr..  JJeesstteeśś
nniieezzwwyykkllee  ttwwóórrcczzyymm  cczzłłoowwiieekkiieemm..  CCzzyy  kkiieeddyy--
kkoollwwiieekk  ddoośśwwiiaaddcczzyyłłeeśś  bbllookkaaddyy  ttwwóórrcczzeejj??  
Mark Shelton: Nie, nigdy. Jeszcze jej nie miał-
em.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: AA  lliicczzyy--
łłeemm  nnaa  ttoo,,  żżee  ppooddzziieelliisszz  ssiięę  zz  nnaammii  jjaakkiimmiiśś  rraa--
ddaammii  jjaakk  jjąą  ppookkoonnaaćć..  
Mark Shelton: Wszystko, co mogę na ten
temat powiedzieć to: nie przestawajcie czytać.
Wszystko, co wydaje się waszemu umysłowi
fajne - bierzcie się za to, czytajcie i o tym, i o
rzeczach powiązanych, wgryzajcie się w temat.
Zwłaszcza, jeżeli chodzi o rzeczy, o których je-
szcze niewiele wiecie. Gdy już coś znajdziecie,
aż się sami zdziwicie jak ekscytujace może być
zgłębianie ciekawego tematu. Wtedy nadchodzi
czas, że chcecie coś napisać. Mi nie potrzeba
wiele czasu, by coś stworzyć. Przy "Gates of
Fire" poświęciłem dwa miesiące na czytanie
"Eneidy" i dochodzenie do tego, co się za nią
kryje, ponieważ nawet w tłumaczeniu były mo-

menty, w których nic nie rozumiałem. Na
przykład wtedy, gdy Wergiliusz ciągle pisał o
"topieli"… O jakiej topieli, do kurwy nędzy? W
końcu doszedłem do tego, że "topielą" określano
w starożytności Morze Śródziemne. Do takich
rzeczy musisz sam dochodzić, gdy czytasz taką
poezję, a całość składa się z cholernych dwu-
nastu ksiąg! Dwa miesiące czytania, a po tym
wszystkim to się ze mnie po prostu wylało. Bez
trudności.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: JJeeddnnaakk
ppiissaanniiee  tteekkssttóóww  ttoo  jjeeddnnaa  ssttrroonnaa  mmeeddaalluu..  DDrruu--
ggaa  ttoo  ttwwoorrzzeenniiee  mmuuzzyykkii..
Mark Shelton: Pisanie muzyki? Z tym także
nie mam zbytnich trudności. Podczas naszej
ostatniej trasy po Ameryce w 2015 roku zorien-
towaliśmy się, że Neudi będzie w naszym ro-
dzinnym mieście przez jakieś cztery dni i nie
będzie miał wystarczająco dużo czasu, by na-
grać wszystkie ścieżki. Przysiadłem więc w stu-
dio i w dwa miesiące napisałem utwory i riffy na
"To Kill A King". Większości czasu nie poświę-
ciliśmy na komponowanie tego albumu, lecz na
jego nagrywanie. Część z tego spożytkowaliśmy
na czekanie, by Josh skończył te ścieżki, z któ-
rymi miał problem. W końcu zdecydował, że
musi od nas odejść. Gdy pojawił się Phil Ross,
chciałem, by to on nagrał nowy materiał. Mo-
głem poprosić Erniego, by zarejestrował bas, ale
nie uważałem tego za dobry pomysł. Mieliśmy

nowego basistę w zespole, a Ernie i tak jest zaję-
ty swoimi sprawami.
Bryan "Hellroadie" Patrick: To dupek.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: WW  ttyymm
rrookkuu  mmaammyy  cczztteerrddzziieessttoolleecciiee  ppoowwssttaanniiaa  MMaa--
nniillllaa  RRooaadd  ii  ttrrzzyyddzziieessttoolleecciiee  wwyyddaanniiaa  ""MMyyssttii--
ffiiccaattiioonn""..  SSttrroonnaa  AA  ppiieerrwwsszzeeggoo  wwyyddaanniiaa  bbyyłłaa
ww  ccaałłoośśccii  sswwooiissttyymm  hhoołłddeemm  ddllaa  ttwwóórrcczzoośśccii  EEdd--
ggaarraa  AAllllaannaa  PPooee..  CCoo  sspprraawwiiłłoo,,  żżee  ppoossttaannoo--
wwiiłłeeśś  ssttwwoorrzzyyćć  ttaakkii  hhoołłdd  ddllaa  PPooeeggoo,,  aa  nniiee  ddllaa
jjaakkiieeggookkoollwwiieekk  iinnnneeggoo  ppiissaarrzzaa,,  cchhooććbbyy  ddllaa
HHoowwaarrddaa  cczzyy  LLoovveeccrraaffttaa??
Mark Shelton: Czytałem Poego na długo
przed tym jak zaznajomiłem się z Howardem.
Poe jest obowiązkową lekturą szkolną. W Ame-
ryce, jak jesteś w pierwszej klasie szkoły śred-
niej, musisz go przeczytać. Przynajmniej tak
było za moich czasów. Zawsze mnie fascynował
i to z wielu różnych powodów. Jednym z nich
jest to, że był to pierwszy pisarz, który tworzył
prawdziwe opowieści detektywistyczne jak "Za-
bójstwo przy Rue Morgue". Z tego, co się or-
ientuję, to on zapoczątkował gatunek.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: UUwwaażżaa
ssiięę,,  żżee  ttwwóórrccaa  ppoossttaaccii  SShheerrlloocckkaa  HHoollmmeessaa
iinnssppiirroowwaałł  ssiięę  ooppoowwiiaaddaanniiaammii  PPooeeggoo,,  ww  kkttóó--
rryycchh  ggłłóówwnnyy  bboohhaatteerr  uużżyywwaałł  zzddoollnnoośśccii  ddeedduu--
kkccjjii..
Mark Shelton: Dokładnie. Jestem wielkim
fanem Sherlocka Holmesa, a sam Sir Arthur
Conan Doyle był wspaniałym autorem powie-
ści detektywistycznych. Innym powodem, dla
którego podziwiam Edgara Allana Poe jest to,
że był pierwszym pisarzem w Ameryce, który
postulował, by rząd skupił się na problemie
praw autorskich. Wówczas było tak, że jeżeli
pisałeś coś dla gazety lub magazynu, to oni sta-
wali się właścicielami publikowanego tekstu. Je-
żeli nie wygrałeś ich konkursu, nie musieli ci
płacić żadnych pieniędzy, a nadal mogli wyko-
rzystywać twój tekst.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: ZZaabbaa--
wwnnee,,  żżee  ttoo  mmii  pprrzzyyppoommiinnaa  bbiieeżżąąccąą  ssyyttuuaaccjjee  nnaa
rryynnkkuu  wwyyddaawwnniicczzyymm  ddllaa  nnoowwyycchh  aauuttoorróóww  ww
PPoollssccee......
Mark Shelton: Poe naprawdę wspomógł two-
rzenie praw autorskich i standardów wyda-
wniczych w USA. Autorzy mogli zacząć w koń-
cu żyć z pisania, zamiast traktować je jedynie
jako hobby. Był istotny pod wieloma względa-
mi. Naturalnie, napisał jedne z najdziwniej-
szych pierwszoosobowych szaleńczych
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opowiadań jak "Serce Oskarżycielem" czy "Be-
czka Amontillado" i oczywiście jedno z moich
ulubionych: "Maska Czerwonego Moru". W
wielu jego opowiadaniach nie pojawiały się wąt-
ki nadnaturalne. Opierały się one raczej na lu-
dziach mordujących innych ludzi oraz na dzi-
wnych zdarzeniach. "Maska Czerwonego Mo-
ru" miała nadnaturalny zwrot akcji w końcówce,
więc była w tym względzie trochę inna. Moją
ulubioną opowieścią o talencie jest jednak "My-
stification". Uważam, że inni pisarze w dużej
mierze podążali wytyczoną przez Poego ście-
żką.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: WWiiddzziiaa--
łłeeśś  ffiillmm  ""MMaasskkaa  CCzzeerrwwoonneeggoo  MMoorruu""  zz  VViinn--
cceenntteemm  PPrriiccee''eemm??
Mark Shelton: Widziałem, podobnie jak i po-
zostałe stare ekranizacje Poego w reżyserii Ro-
gera Cormana. (śmiech) Vincent Price to mój
ulubiony aktor.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: KKttóórraa
ookkłłaaddkkaa  ""MMyyssttiiffiiccaattiioonn""  ccii  ssiięę  nnaajjbbaarrddzziieejj
ppooddoobbaa??  TTaa  zzee  wwzznnoowwiieenniiaa  SSeennttiinneell  SStteeeell  cczzyy
zz  oorryyggiinnaallnneeggoo  wwyyddaawwnniiccttwwaa??
Mark Shelton: L. Ryan Hendricks stworzył tę
oryginalną, a Sentinel Steel Records wyko-
rzystało grafikę braci Hildebrandt. Obie mi się
podobają. Uważam, że obie wyglądają świetnie.
Ta braci Hildebrandt jest narysowana bardziej
realistyczną kreską i jest też bardziej kolorowa.
Nadal jednak pierwsza okładka jest mi bliska.
Została stworzona według mojego projektu. Po-
wiedziałem Ryanowi, co chcemy na niej osią-
gnąć. Był wówczas nauczycielem rysunku w
Kansas. Powiedziałem mu, że chcę stary zegar
dziadka, ale to już jego pomysłem było umie-
szczenie tych wszystkich fajnych elementów.
Sprawił, że z tego wszystkiego bije zło, z tą całą
twarzą na dole i czaszkami w zegarze. Powie-
działem mu, że to jest ta siódma komnata i że
właśnie tak ją widzę. To był mój pomysł, by na
zegar wskazywał środkowy palec - "Masz przeje-
bane! Jest już północ i masz przejebane!".
(śmiech) Jeżeli przyjrzysz się dokładniej, do-
strzeżesz pierścień na palcu, na którym jest na-
pis Miskatonic U.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: AA  ccoo  zz  rręę--
kkąą  PPrroossppeerraa??

Mark Shelton: Nic z nią, jest po prostu wy-
krzywiona. Umiera i jego ręka staje się bez-
władna. Jest tutaj nawiązanie do Lovecrafta
poprzez Uniwersytet Miskatonic. Musicie
mieć jednak na uwadze, że pomysły na uśmie-
chniętą czaszkę Manilla Road i nasz sztylet
wywodzą się z Conana stworzonego przez Ho-
warda. Lovecraft i Howard byli silnie zainspi-
rowani Poem. Stosowali nawet podobne konce-
pcje, jak w przypadku czarnej księgi Barona
Von Junga. Lovecraft także użył w swych opo-
wiadaniach motywu fikcyjnej księgi w postaci
Necronomiconu.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: CCzzyyttaa--
łłeemm,,  żżee  mmiieelliiśścciiee  jjaakkiieeśś  pprroobblleemmyy  zzee  wwzznnoowwiiee--
nniiaammii  zz  ppoowwoodduu  ttaannttiieemmóóww  zzaa  aarrttwwoorrkk  zz  BBllaacckk
DDrraaggoonn..  TToo  nnaaddaall  ssttaannoowwii  kkłłooppoott??
Mark Shelton: Problemem jest fakt, iż Black
Dragon uważali, że są właścicielami praw do
okładek, ponieważ pierwotnie zapłacili za ich
wykorzystanie Ericowi Larnoy. Eric już nie
żyje i to właśnie jego rodzina powinna posiadać
prawa autorskie, nikt inny. Staraliśmy się przez
wiele lat skontaktować z kimkolwiek z jego
rodziny, aby nabyć obrazy. Jednak chyba nawet
oni nie wiedzą, gdzie one się znajdują. Jeżeli
nikt nimi nie dysponuje fizycznie, to nikt nie
może rościć sobie do nich praw. Powinny stać
się elementem domeny publicznej. Black Dra-
gon nam powiedziało, że jeżeli chcemy wyko-
rzystać te prace jako okładki, to musimy im
zapłacić. Odparłem, że tymi, którzy powinni
dostać za to pieniądze są członkowie rodziny
Erica. Mamy nawet znajomą we Francji, która
stara się dla nas je namierzyć i porozmawiać z
jego rodziną. Black Dragon ich nie ma. Wiem
to, ponieważ gdy byłem w warsztacie Erica w
86-tym, chciałem go namówić na sprzedaż tych
obrazów. Widziałem oryginalny artwork do
"Open The Gates", który był namalowany na
drewnie. Nie chciał mi ich sprzedać. Nie chciał
ich także sprzedać Black Dragonowi. I oni, i ja
oferowaliśmy wiele, wiele tysięcy dolarów, jed-
nak nie chciał się ich pozbywać, gdyż uważał je
za jedne ze swoich najlepszych prac. Poprosiłem
go, że gdy już się zdecyduje je sprzedać, to
chciałbym być pierwszym, do którego uderzy, a
on odparł, że nie ma problemu. Stąd wiem, że
Black Dragon nie ma oryginalnych prac.
Myślę, że jak Eric zmarł... Cóż, jego warsztat

był w fabryce mebli. Podejrzewam, że jego ma-
lowidła zostały zniszczone, co by było napra-
wdę niefortunnym splotem okoliczności. Jeżeli
nadal by istniały, ktoś już by podniósł rękę,
mówiąc "Ja je mam!". (śmiech) Zmiana okładek
byłaby ujmą dla legendy Erica. Nie zamierzamy
zmieniać okładek. On uważał, że te albumy po-
trzebują takiej, a nie innej oprawy. Tak też bę-
dzie.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: CCzzeeggoo
mmoożżeemmyy  ssiięę  ssppooddzziieewwaaćć  ppoo  jjuuttrrzzeejjsszzyymm  kkoonn--
cceerrcciiee??  PPrrzzyyggoottoowwaalliiśścciiee  ccoośś  ssppeeccjjaallnneeggoo??  
Bryan "Hellroadie" Patrick: Utwory Manilla
Road. (śmiech)

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: NNiicc  SSttrryy--
ppeerraa??
Bryan "Hellroadie" Patrick: Nie, tego byśmy
nie chcieli, ponieważ ostatni raz jak Manilla
Road i Stryper grail razem w 1982… albo
1983… 

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: CCzzyyllii  ttaa
ssłłyynnnnaa  hhiissttoorriiaa  jjeesstt  pprraawwddzziiwwaa??
Bryan "Hellroadie" Patrick: Tak, to się wy-
darzyło naprawdę. Jak tylko zaczął się "Cage of
Mirrors", wszyscy fani Strypera zaczęli buczeć.
Wiesz, wtedy gdy wchodzi tekst "I summon
Lucifer". W tamtym czasie naszymi fanami byli
bikerzy i zagorzali radykalni metalowcy. Kon-
cert był w Wichita.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: MMaanniillllaa
RRooaadd  ssuuppppoorrttoowwaałłaa  SSttrryyppeerraa,,  cczzyy  nnaa  ooddwwrróótt??
Mark Shelton: Manilla Road była supportem.
Bryan "Hellroadie" Patrick: I nagle wybuchła
wielka bójka. Ci wszyscy bikerzy skopali dupska
fanom Strypera. Miałeś barową burdę do "Cage
of Mirrors". Było super.
Mark Shelton: To była największa bójka jaką
widziałem w całym moim życiu. Widziałem ze
sceny jak wszyscy moi przyjaciele i fani wygry-
wali, a ja krzyczałem: dalej, jazda! (śmiech)
Wiesz, gdyby ci idioci od Strypera wysłuchali
tekstu utworu, może by się zczaili, że na końcu
jest morał tej historii, który brzmi: nie zadzie-
raj z tym całym okultystycznym gównem, jeżeli
nie masz bladego pojęcia co robisz.

Aleksander "Sterviss" Trojanowski: ZZ  nnaasszzeejj
ssttrroonnyy  ttoo  jjuużż  wwsszzyyssttkkoo..  WWiieellkkiiee  ddzziięękkii,,  ttoo  bbyyłł
pprraawwddzziiwwyy  zzaasszzcczzyytt  ii  pprrzzyyjjeemmnnoośśćć..  
Bryan "Hellroadie" Patrick: To był zaszczyt,
bracia.
Mark Shelton: Chciałbym powiedzieć jeszcze
jedną rzecz do fanów, jeżeli mogę. Chcielibyśmy
podziękować wszystkim w Polsce za wasze
wsparcie i nieśmiertelną wiarę w Manilla Road
na przestrzeni tych czterdziestu lat. Zdaję sobie
sprawę, że to jest miejsce, w którym narodziła
się nasza popularność w Europie. Jesteśmy za-
szczyceni, że możemy się tu znaleźć i że bę-
dziemy tu jutro grali. Gdyby nie fani z Polski,
moglibyśmy nigdy nie mieć dobrego startu w
Europie, także naprawdę zawdzięczamy wam
wiele.

Wywiad przygotowali i przeprowadzili Aleksander
"Sterviss" Trojanowski i Jakub "Ostry" Ostromięcki

Tłumaczenie i korekta: Katarzyna Świrska i 
Aleksander "Sterviss" Trojanowski
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HMP: CCzzeeśśćć,,  mmoożżeecciiee  kkrróóttkkoo  ooppiissaaćć  wwaasszz  nnaajj--
nnoowwsszzyy  aallbbuumm??
Nick Giannakos: Jest szybki, agresywny i o
mocnym kopnięciu!

JJaakkaa  jjeesstt  rróóżżnniiccaa  ppoommiięęddzzyy  ""TThhee  HHuunntt""  aa  wwaa--
sszzyymmii  ppoopprrzzeeddnniimmii  aallbbuummaammii??
No cóż, Myślę, że teksty oraz wokal są lepsze.
Poza tym również produkcja zmieniła się zdecy-
dowanie na plus!

JJaakk  ddłłuuggoo  pprraaccoowwaalliiśścciiee  nnaadd  wwaasszzyymm  nnaajjnnoo--
wwsszzyymm  aallbbuummiiee??  GGddzziiee  ggoo  nnaaggrraalliiśścciiee??
Pracowaliśmy nad naszym najnowszym albu-
mem przez około rok. Zaczęliśmy nagrywać z
naszym starym wokalistą, Ron'em Emig'iem,
który zdecydował się odejść w połowie procesu
nagrywania. Tak więc przedłużyło to powstanie
albumu. Nagrywaliśmy w moim studiu, które
zbudowałem w moim domu. Myślę, że wyszło
to całkiem dobrze, jak na naszą pierwszą próbę.

CCoo  cchhcceecciiee  ppoowwiieeddzziieećć  wwaasszzyymm  nnaajjnnoowwsszzyymm
aallbbuummeemm??
Że tu jesteśmy i próbujemy stworzyć metal pier-
wszej próby! Mamy nadzieję, że to się udało!

""TThheeyy  RRiiddiinngg  AAccrroossss  TThhee  SSkkyy"",,  ""TThhee  HHuunntt""
zzoossttaałłoo  zzaaiinnssppiirroowwaannee  pprrzzeezz  mmiittoollooggiiee  nnoorrddyy--
cckkąą??  CCoo  oo  nniieejj  ssąąddzziicciiee??
Bardzo fajny materiał, idealnie nadający się na
teksty metalowe.

""TThhrroonnee  OOff  PPoosseeiiddoonn""  jjeesstt  zzaaiinnssppiirroowwaannaa
GGrreecckkąą  MMiittoollooggiiąą,,  kkttóórraa  ww  ppeewwnnyymm  sseennssiiee
jjeesstt  jjuużż  ssttrraasszznniiee  ookklleeppaannyymm  tteemmaatteemm,,  nniiee
ssąąddzziisszz??
No nie wiem czy aż tak jest zużyty. Na pewno
jest to fajny temat, więc czemu nie napisać o
tym utworu?

TTiimm  ""RRiippppeerr""  OOwweennss  uuddzziieellaałł  ssiięę  wwookkaallnniiee  nnaa
""SSttrraaiigghhtt  TToo  HHeellll""..  JJaakk  ssiięę  ppoozznnaalliiśścciiee  zz  TTii--
mmeemm??  CCoo  ssąąddzziisszz  oo  nniimm??
Znamy się od trzydziestu lat. Żyje blisko mnie,
jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Zapytałem się
go, czy byłby zainteresowany nagraniem chór-
ków na jeden z utworów - nie miał żadnych pro-
blemów z tym. Myślę, że jest jednym z lepszych
wokalistów w metalu.

JJaakkaa  jjeesstt  rróóżżnniiccaa  ppoommiięęddzzyy  wwaasszzyymm  ssttaarryymm  aa
oobbeeccnnyymm  wwookkaalliissttąą  ((JJuuaann  RRiiccaarrddoo))??  MMoożżeecciiee
ppoowwiieeddzziieećć  ccoośś  oo  wwssppóółłpprraaccyy  ppoommiięęddzzyy  cczzłłoonn--
kkaammii  zzeessppoołłuu??
Myślę że Juan ma bardziej typowy power meta-
lowy wokal, który całkiem dobrze współgra z
naszym muzycznym stylem. Co do współpracy
w zespole: jesteśmy przyjaciółmi od długiego
czasu. Łatwo się pracuje nad utworami z nimi,
wszyscy wkładają coś od siebie i po prostu to
działa!

JJaakkaa  cceecchhaa  jjeesstt  wwaażżnnaa  ddllaa  wwookkaalliissttyy??  CCzzyy
mmoożżeesszz  wwyymmiieenniićć  ppaarruu  wwookkaalliissttóóww,,  kkttóórrzzyy
ppoossiiaaddaajjąą  oowwee  cceecchhyy??
Myślę, że w tym gatunku muzyku ważnym jest
posiadanie wysokiego, czystego głosu. Moim
ulubionym wokalistą jest Michael Kriske, któ-
ry ma najlepszy głos na tej planecie!

MMyyśśllęę,,  żżee  bbyylliiśścciiee  zzaaiinnssppiirroowwaannii  LLiieeggee  LLoorrdd,,
kkiieeddyy  nnaaggrryywwaalliiśścciiee  ""SSttrraaiigghhtt  TToo  HHeellll""..  PPoo--
wwiieeddzzcciiee  wwiięęcceejj  oo  wwaasszzyycchh  iinnssppiirraaccjjaacchh..  JJaakkiiee
iinnnnee  zzeessppoołłyy  zz  llaatt  8800..  wwaass  zzaaiinnssppiirroowwaałłyy??
Nie miałem okazji przesłuchać Liege Lord.
Masa moich kompozycji wyszła przypadkiem,
podczas ćwiczeń i eksperymentów na riffach i

progresjach akordów. Jestem mocno zainspiro-
wany starym Helloween'em, Iron Maiden, Ju-
das Priest oraz Yngwie Malmsteen.

AA  ccoo  jjeesstt  iinnssppiirraaccjjąą  wwaasszzyycchh  tteekkssttóóww??
Mike i Juan napisali teksty do wszystkiego.
Myślę, że większość powstało z inspiracji moty-
wami fantastycznymi.

JJeeśśllii  mmiiaałłbbyyśś  ppoorróówwnnaaćć  sswwóójj  aallbbuumm  ddoo  jjaakkiieeggoo--
kkoollwwiieekk  iinnnneeggoo,,  ttoo  ccoo  ttoo  zzaa  aallbbuumm  bbęęddzziiee??
Nie jestem pewien. Nie sadzę, że brzmimy
dokładnie tak samo, jak ktokolwiek inny.

CCoo  ssąąddzziisszz  oo  ooppiinniiaacchh  rreecceennzzeennttóóww  nnaa  tteemmaatt

wwaasszzeeggoo  nnaajjnnoowwsszzeeggoo  aallbbuummuu..
Były one bardzo pozytywne. Sprawia nam to
przyjemność, że społeczność metalowa polubiła
nasz album.

CCoo  zzaaiinnssppiirroowwaałłoo  ookkłłaaddkkęę  wwaasszzeeggoo  aallbbuummuu??
KKttoo  jjąą  ssttwwoorrzzyyłł??
Pomysł powstał dość dawno, został zainspiro-
wany paroma starymi obrazami przedstawiają-
cych polowanie. Timo Wuerz stworzył okładkę
tego albumu.

CCoo  ssąąddzziisszz  oo  wwssppóółłpprraaccyy  zz  PPuurree  SStteeeell  RRee--
ccoorrddss??
Są wspaniali! Andreas i Markus, to najfajniejsi
faceci z którymi można współpracować!

CCoo  ssąąddzziicciiee  oo  zzeessppoollee  DDeessttrruuccttoorr??  MMoożżeecciiee
ccoośś  ppoowwiieeddzziieećć  oo  rreellaaccjjaacchh  zz  ttyymm  zzeessppoołłeemm??
Ahhh... nasi bracia metalowi w Destructor'ze
to świetni goście!!! Pracujemy nad nowym CD,
które zostanie wydane wkrótce za pośredni-
ctwem wcześniej wymienionego Pure Steel!!!
Przygotuj się na zmiażdżenie waszych czaszek
zajebistością albumu!

CCoo  mmoożżeecciiee  ppoowwiieeddzziieećć  oo  wwaasszzeejj  ttrraassiiee  zz  SSpplliitt
HHeeaavveenn??  CCoo  ssąąddzziisszz  oo  ttyymm  zzeessppoollee??
Trasa z Split Heaven była świetna!!!! Ci goście
to świetny zespół i jeszcze lepsi ludzie. Mamy
nadzieje mieć z nimi jeszcze trasę! Wspaniali!!!

CCoo  zzaammiieerrzzaacciiee  rroobbiićć  pprrzzeezz  kkoolleejjnnee  ddzziieewwiięęćć
mmiieessiięęccyy??
Będziemy pracować nad nowym materiałem na
następne CD. To jest to na czym się skupimy w
tym roku.

DDzziięękkuujjee  zzaa  wwyywwiiaadd..  PPrroosszzęę  oo  ppaarręę  ssłłóóww  nnaa
kkoonniieecc  ddllaa  wwaasszzyycchh  ffaannóóww..
Chcę tylko powiedzieć dziękuje do wszystkich
naszych fanów, którzy nas wspierali przez te la-
ta. Mam nadzieje że zobaczymy się na trasie
wkrótce!!

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak
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Miałem przyjemność z gitarzystą power/thrash metalowego zespołu
Wretch, który jest obecnie najstarszym stażem członkiem zespołu. Wretch pow-
stał w roku 1983 jako MX, niestety nie miał okazji zadebiutować w latach osiem-
dziesiątych. Na pierwszy studyjny album musieliśmy poczekać aż do 2006 roku.
Następnie zespół wydaje kompilację i EPkę, by po nich wypuszcza drugiego
długograja "Warriors" w 2014r. Po trzech latach przerwy wychodzi kolejny album.
Tak dochodzimy do najnowszego albumu, "The Hunt", o którym więcej w wy-
wiadzie.

Foto: Wretch

Jesteśmy i próbujemy stworzyć metal pierwszej próby!



HMP: OOssttaattnniimm  rraazzeemm,,  ggddyy  mmiiaałłeemm  pprrzzyyjjeemm--
nnoośśćć  rroozzmmaawwiiaaćć  zz  ttoobbąą  ww  22001144  rrookkuu,,  nniieeddłłuuggoo
ppoo  pprreemmiieerrzzee  cczzwwaarrtteeggoo  aallbbuummuu,,  WWaarrbbrriinnggeerr
bbyyłł  ww  ssttaanniiee  rroozzkkłłaadduu..  WWyygglląąddaa  jjeeddnnaakk  nnaa  ttoo,,
żżee  ssttaawwiiłłeeśś  cczzoołłaa  wwsszzyyssttkkiimm  pprrzzeecciiwwnnoośścciiąą  lloo--
ssuu  ii  ddzziięękkii  tteemmuu  WWaarrbbrriinnggeerr  nnaaddaall  ttrrwwaa  ii  ww
ddooddaattkkuu  ssttwwoorrzzyyłł  kkoolleejjnnąą  ppłłyyttęę..  WW  jjaakkii  ssppoossóóbb
uuddaałłoo  ccii  ssiięę  ppoosskkłłaaddaaćć  zz  ppoowwrrootteemm  ddoo  kkuuppyy  ccaa--
łłąą  kkaappeellęę??  NNaa  bbaannkk  wwyymmaaggaałłoo  ttoo  ooggrroommnneejj  ssii--
łłyy  wwoollii......
John Kevill: Oj tak, była to prawdziwa prze-
prawa przez męki. Musiałem efektywnie prze-
budować zespół już dwukrotnie. Miałem napra-
wdę tonę wątpliwości przed pisaniem materiału
na ten album, ale zdawałem sobie sprawę, że
pragnę go ukończyć. Miałem to irytujące poczu-
cie niedokończonej sprawy, które pchało mnie
naprzód. Jestem przeszczęśliwy, że mam już ten

okres za sobą. Był to naprawdę bardzo przy-
gnębiający czas, gdy moja życiowa pasja, czyli
zespół, nie była w aktywnej formie. Naprawdę,
totalnie siła woli.

CCzzyymm  jjeesszzcczzee  ssiięę  zzaajjmmoowwaałłeeśś  oodd  cczzaassuu  wwyyddaa--
nniiaa  ""EEmmppiirreess  CCoollllaappssee""??  JJaakkiieeśś  cciieekkaawwee  wwyyddaa--
rrzzeenniiaa  ww  żżyycciiuu,,  kkttóórree  ooddbbiiłłyy  ssiięę  nnaa  WWaarrbbrriinn--
ggeerrzzee??
Głównie dwa - pierwsze z nich to to, że na po-
ważnie zająłem się studiami historycznymi.
Zdobyłem mój pierwszy dyplom i jestem w tra-
kcie kończenia drugiego. Nauczyłem się wielu
rzeczy i zyskałem nowe perspektywy, które zna-
lazły swoje odzwierciedlenie w nowych tekstach
Warbringera. Drugie z nich - spotkałem swoją

dziewczynę, która teraz jest moją narzeczoną.
Zamierzamy wziąć ślub w te wakacje. Bez jej po-
mocy skończyłbym z muzyką, bo nie udałoby
mi się wyrobić finansowo. Oba te zdarzenia
miały duży wpływ na Warbringer.

CCaarrlloozz  CCrruuzz  ooddsszzeeddłł  zz  kkaappeellii  ttuużż  ppoo  wwyyddaanniiuu
""EEmmppiirreess  CCoollllaappssee"",,  lleecczz  jjaakk  wwiiddaaćć  zznnoowwuu
wwrróócciiłł  ddoo  sskkłłaadduu..  DDllaacczzeeggoo  ppoossttaannoowwiiłł  zzmmiiee--
nniićć  zzddaanniiee??
Myślę, że jak dał sobie trochę czasu, to lepiej
zrozumiał czym dla niego jest kapela. Bez jego
powrotu (jak i chęci do grania ze strony Adama
Carrolla) nowe nagranie by nie powstało. Ca-
rlos jest niezbędną składową zespołu, zarówno
jako perkusista jak i twórca muzyki i aranży.

WW  ppoopprrzzeeddnniimm  wwyywwiiaaddzziiee  rroozzttoocczzyyłłeeśś  bbaarrddzzoo

ppeessyymmiissttyycczznnąą  wwiizzjjęę  nnaa  tteemmaatt  pprrzzyysszzłłoośśccii
WWaarrbbrriinnggeerraa..  WWyygglląąddaa  nnaa  ttoo,,  żżee  jjeeddnnaakk  nnaa--
ssttaałłyy  ddoobbrree  cczzaassyy..  JJaakk  ssiięę  cczzuujjeesszz  ppoo  uukkoońńcczzee--
nniiuu  pprraacc  nnaadd  nnaajjnnoowwsszzyymm  aallbbuummeemm??
Cóż, przez cztery lata w gruncie rzeczy nic się
nie działo, po tym jak zespół rozpadł się po wy-
daniu ostatniej płyty. Moje przewidywania się
sprawdziły, przynajmniej na jakiś czas. Po tej
płycie czuję się o wiele lepiej. Mam dogłębne
poczucie, że Warbringer brzmi mocniej i doj-
rzalej niż dotychczas i uważam, że jest to nasze
najlepsze nagranie.

OOkkeejj,,  oo  hhiissttoorriiii  zzeessppoołłuu  rroozzmmaawwiiaalliiśśmmyy  ppoo--
pprrzzeeddnniimm  rraazzeemm,,  wwiięęcc  tteerraazz  cchhcciiaałłbbyymm  ssiięę  sskkuu--
ppiićć  bbaarrddzziieejj  nnaa  nnoowweejj  ppłłyycciiee  WWaarrbbrriinnggeerraa  --

""WWooee  TToo  TThhee  VVaannqquuiisshheedd""..  ZZaacczznniijjmmyy  mmoożżee
oodd  ttyyttuułłuu  --  cczzyy  ssttooii  zzaa  nniimm  jjaakkiiśś  kkoonnkkrreettnnyy  zzaa--
mmyyssłł  cczzyy  iiddeeaa??  CCzzyy  uuttwwoorryy  ww  zzaammiieerrzzeenniiuu
mmiiaałłyy  ttaakkżżee  ddoo  tteeggoo  nnaawwiiąązzyywwaaćć??
Tytuł pochodzi z historii starożytnego Rzymu -
Vae Victis, co po łacinie znaczy, że ten, kto jest
silniejszy i kto wygrywa, zgarnia całą stawkę, a
przegrany nie dostaje nic, niezależnie od tego
czy racja była po jego stronie czy też nie. Teksty
na tym albumie dotykają tej tematyki, ale są
zorientowane wokół występnych działań ludzi,
tego jak ludzie sami tworzą olbrzymie proble-
my, z których rodzą się straszliwe konsekwen-
cje. Użyłem różnych teł historycznych, by to
przedstawić - czasów współczesnych, I Wojny,
starożytnego Rzymu, ale to jest właśnie główna
tematyka albumu.

CCzzyy  mmoożżeesszz  nnaamm  nniieeccoo  ppoowwiieeddzziieećć  oo  ggrraaffii--
cczznnyymm  aassppeekkcciiee  wwyyddaawwnniiccttwwaa??
Okładka została stworzona przez wspaniałego
Andreasa Marschalla i nawiązuje do pomnika
celebrującego zwycięstwo w I Wojnie Świato-
wej. Pomnik był niezwykle ponury - była to pi-
ramida usypana z 12 tysięcy niemieckich pikiel-
haub. Zamysłem było użycie pseudofaszysto-
wskiej scenerii dookoła tego, by nadać całości
wydźwięk monumentalnego, monolitycznego
zła.

HHoowwiiee  WWeeiinnbbeerrgg  zzoossttaałł  wwyybbrraannyy  jjaakkoo  ssppeecc  ddoo
mmaasstteerriinngguu..  GGoośśćć  ssttooii  zzaa  bbrrzzmmiieenniieemm  ttaakkiicchh
kkllaassyykkóóww  jjaakk  ""RReeiiggnn  iinn  BBlloooodd"",,  ""EEppiiddeemmiicc  ooff
VViioolleennccee"",,  ""SSpprreeaaddiinngg  tthhee  DDiisseeaassee"",,  ""AArriissee"",,
""KKiillll  TToo  SSuurrvviivvee""  ii  wwiieelluu,,  wwiieelluu  iinnnnyycchh..  SSaammii
ddoo  nniieeggoo  uuddeerrzzyylliiśścciiee  cczzyy  wwyyttwwóórrnniiaa  wwaass  rraa--
zzeemm  sskkoonnttaakkttoowwaałłaa??
Producent nagrania, Mike Plotnikoff, to zro-
bił! Howie odwalił kawał dobrej roboty i płyta
brzmi zabójczo. Jestem w pełni zadowolony z
rezultatu. Howie cieszy się niezwykła reputacją
i pracował nad toną nagrań studyjnych, więc to
była czysta przyjemność móc z nim współpra-
cować.

JJeessssiiee  SSaanncchheezz  zz  BBoonnddeedd  BByy  BBlloooodd  ii  CChhaassee
BBeecckkeerr  ssąą  nnoowwyymmii  śśwwiieeżżyynnkkaammii  ww  wwaasszzeejj  zzaa--
łłooddzzee..  CCzzyy  wwppłłyynnęęllii  jjaakkoośś  nnaa  wwyygglląądd  mmaattee--
rriiaałłuu??  NNiiee  wwiieemm  jjaakk  tteerraazz  wwyygglląąddaa  wwaasszzaa  pprraa--
kkttyykkaa  ttwwoorrzzeenniiaa  nnoowweeggoo  mmaatteerriiaałłuu,,  cczzyy  wwsszzyy--
ssccyy  ddoorrzzuuccaacciiee  ppoommyyssłłyy  nnaa  rriiffffyy  ii  ppaatteennttyy  cczzyy
ttoo  ""ssttaarraa  ggwwaarrddiiaa""  ttrrzzyymmaa  ppiieecczzee  nnaadd  pprroocceesseemm
ttwwóórrcczzyymm??
Nowa płyta została stworzona w gruncie rzeczy
przeze mnie Adama i Carlosa, czyli "starą
gwardię". Chcieliśmy mieć pewność, że - skoro
to jest taki nasz comeback album - to musi on
brzmieć jak Warbringer, a gwarancją tego był
fakt, że muzyka zostanie napisana przez ludzi,
którzy są od dawna związani z kapelą. Mimo to,
Chase i Jessie, mieli swój duży wkład w rezul-
tat końcowy. Jessie za sprawą swoich niezwy-
kłych basowych linii i niezwykłej przeciwwagi w
swych ścieżkach czy breakpointach (tappin-
gowa paria w "When the Guns Fell Silent"), a
Chase Becker wbił się idealnie ze swymi solów-
kami w każdym z utworów. Prawdziwy shred-
der.

CCzzyy  dduużżoo  ssiięę  pprrzzyyggoottoowwyywwaalliiśścciiee  pprrzzeedd  wweejjśś--
cciieemm  ddoo  ssttuuddiioo??  PPrrzzyykkłłaaddoowwoo,,  cczzyy  nnaaggrryywwaalliiśś--
cciiee  jjaakkiieeśś  ddeemmoo  wwcczzeeśśnniieejj??  UUwwaażżaasszz,,  żżee  ttaakkii
zzaabbiieegg  ppoowwiinniieenn  zzaawwsszzee  ttoowwaarrzzyysszzyyćć  kkaappeellii
pprrzzeedd  ttyymm  ggłłóówwnnyymm  cczzaasseemm  ww  ssttuuddiioo  cczzyy  tteeżż
mmoożżee  ppoossttrrzzeeggaasszz  ttoo  jjaakkoo  ooppccjjęę,,  kkttóórraa  cczzęęssttoo
jjeesstt  ssttrraattąą  cceennnneeggoo  cczzaassuu  ii  ppiieenniięęddzzyy??
Cały album nagraliśmy w gruncie rzeczy sami u
Carlosa, który robił za inżyniera dźwięku. Było
warto. Nie mieliśmy za bardzo czasu, by się spo-
tykać tak często jak byśmy chcieli, a bez mo-

18 WARBRINGER

Foto: Napalm

Warbringer był jedną z najmocniejszych nazw wśród nowej fali thrashu.
Z całego barachła i miernego tałatajstwa, ci goście wychodzili z płonącą pochod-
nią i skrwawionym mieczem, w ogóle nie przystając do tej całej średniawki.
Wydawałoby się, że czas tej kapeli się skończył, i to dosłownie, gdyż po premierze
swego czwartego albumu "Empire Collapse" zespół po prostu przestał istnieć.
Wieka trumny jednak nie dało się domknąć, a sam Warbringer, kopiąc i gryząc,
wyrywa się na wolność z odbudowanym składem i nową płytą. Zachęcam do prze-
czytania jej recenzji, gdyż nie jest to dzieło jednoznaczne, a tymczasem zobaczmy
co wokalista John Kevill ma do powiedzenia...

Chciałem epickiego miażdżyciela dusz
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żliwości szybkiego zarejestrowania poszczegól-
nych pomysłów, by do nich wrócić później,
zwyczajnie nie udałoby nam się ukończyć tego
nagrania tak jak byśmy chcieli.

NNiiee  bbęęddzziieemmyy  uuddaawwaallii,,  żżee  tteeggoo  tteemmaattuu  nniiee  mmaa
ii  nniiee  zzaammkknniieemmyy  ssiięę  ww  ssaaffee  zzoonnee''iiee  ppłłaacczzlliiwwyycchh
mmiimmoozz  --  cczzyy  oossttaattnniiee  wwyyddaarrzzeenniiaa  ww  UUSSAA  ii
EEuurrooppiiee  ZZaacchhooddnniieejj  tteeżż  mmiiaałłyy  wwppłłyyww  nnaa  ttwwoojjee
tteekkssttyy??  PPaattrrzzęę  ttuuttaajj  nnaa  ""RReemmaaiinn  VViioolleenntt"",,  aallee
nniiee  ttyyllkkoo..
Cóż, "Remain Violent" jest dość jasnym na-
wiązaniem do najświeższych przypadków poli-
cyjnej brutalności w USA. Jest to w gruncie
rzeczy wyrażenie uczucia, które mi towarzyszy.
"Silhouettes" dotyczy ciągłego poczucia zagroże-
nia nuklearną anihilacją - w rzeczywistości, a
nie w wyobraźni. Jeżeli przywódcy świata po-
pełnią błędy, taka będzie ich konsekwencja, a
do tego nie wolno dopuścić. Teksty w zamyśle
miały odzwierciedlać rzeczywistość i nawet te,
które dotyczą wydarzeń historycznych można
według mnie spokojnie odnieść do bieżącej sy-
tuacji.

JJaakkoośśćć  ddźźwwiięękkuu  nnaa  wwaasszzyymm  nnoowwyymm  wwyyddaawwnnii--
ccttwwiiee  jjeesstt  wwssppaanniiaałłaa  --  nniikktt  ttuuttaajj  tteeggoo  nniiee  zzaannee--
gguujjee..  TTaakk  ssaammoo  ssoollóówwkkii  ggiittaarroowwee  ssąą  nnaapprraawwddęę
wwiieellkkąą  zzaalleettąą  ii  cczzyymmśś,,  ccoo  mmii  ssiięę  ssttrraasszznniiee  ppooddoo--
bbaałłoo  nnaa  ""WWooee  TToo  TThhee  VVaannqquuiisshheedd""..  WWaarrbbrriinn--
ggeerr  jjeesstt  rróówwnniieeżż  zznnaannyy  zz  tteeggoo,,  żżee  nnaa  kkaażżddeejj  ppłłyy--
cciiee  rroobbii  ccoośś  nnoowweeggoo,,  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  ppoopprrzzeedd--
nniimmii  wwyyddaawwnniiccttwwaammii,,  ccoo  nniiee  jjeesstt  wwccaallee  ttaakk
cczzęęssttoo  ssppoottyykkaannee  ww  hheeaavvyy  mmeettaalluu..  BBeezz  wwssttyydduu
jjeeddnnaakk  pprrzzyyzznnaajjee,,  żżee  ""WWooee……""  jjeesstt  ppóókkii  ccoo  mmoo--
iimm  nnaajjmmnniieejj  uulluubbiioonnyymm  aallbbuummeemm  WWaarrbbrriinnggeerr..
NNiiee  ttoo,,  żżee  jjeesstt  ttoo  zzłłaa  cczzyy  pprrzzeecciięęttnnaa  ppłłyyttaa  --  jjeesstt
ttoo  ddoobbrryy  aallbbuumm,,  ww  kkttóórryymm  zznnaallaazzłłyy  ssiięę  tteeżż
ppeerreełłkkii  ((jjaakk  nnpp..  ""SShheellllffiirree""))..  OOddnniioossłłeemm  jjeeddnnaakk
wwrraażżeenniiee,,  żżee  nnaa  ppoopprrzzeeddnniicchh  ppłłyyttaacchh  bbyyłłoo  wwiięę--
cceejj  mmiięęssaa  ii  lleeppiieejj  uuddaałłoo  wwaamm  ssiięę  ppoołłąącczzyyćć
aaggrreessjjęę  zz  mmeellooddiiąą..  SSppoottkkaalliiśścciiee  ssiięę  jjuużż  zz  ttaakkąą
ooppiinniiąą  cczzyy  ppóókkii  ccoo  ssaammoo  kklleeppaanniiee  ppoo  pplleecckkaacchh??
W gruncie rzeczy, samo klepanie po pleckach!
Ten album jest szybszy i bardziej dziki, niż jaki-
kolwiek poprzedni, ma lepsze teksty, aranżacje,
warsztat.… myślę, że mogła cię trochę zaślepić
nostalgia. Nie ma takiej opcji, by "War With-
out End" miał jakikolwiek start do "Woe To
The Vanquished" w jakości. Tutaj czuć różnicę
między amatorami, którzy poszukują swojego
brzmienia, a zespołem, który je w pełni odna-
lazł. Nowy album jest bardziej spójny, prze-
myślany i najlepiej się go słucha jako całości,
zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi. Na
twoim miejscu dałbym mu jeszcze kilka prze-
słuchań! 

EExxmmoorrttuuss  ii  HHaavvookk  ((ii  nnoowwsszzaa  ttwwaarrzz  KKrreeaattoorraa))
ssąą  ttyymmii  zzeessppoołłaammii,,  kkttóórree  ffoorrssuujjąą  nnoowwąą  ddrrooggęę
ddllaa  nnoowwoocczzeessnneeggoo  mmeellooddyyjjnneeggoo,,  lleecczz  cciiąąggllee
aaggrreessyywwnneeggoo  tthhrraasshhuu..  MMyyśśllęę,,  żżee  mmiieelliiśśmmyy  jjuużż
kkiieeddyyśś  ddoo  cczzyynniieenniiaa  zz  ttaakkiimm  oobbrrootteemm  sspprraaww  --
nnaazzyywwaałłoo  ssiięę  ttoo  mmeettaallccoorree  ((cchhooddzzii  bbaarrddzziieejj  oo
sszzwweeddzzkkii  nniiżż  ttee  ggaannggssttaa  wwyyttaattuuoowwaannee  ppoodd--
ssaakkuujjkkii  cczzyy  jjaakkiieeśś  ssccrreeaammoo))..  NNiiee  oobbaawwiiaasszz  ssiięę,,
żżee  mmooddnnee  zzeessppoołłyy,,  kkttóórree  ttwwiieerrddzząą,,  żżee  ppoosszzee--
rrzzaajjąą  ggrraanniiccee  ggaattuunnkkuu,,  ww  kkoońńccuu  zz  nniieeggoo  wwyyppaa--
ddnnąą,,  ssttaajjąącc  ssiięę  bbaarrddzziieejj  mmeellooddyyjjnnyymmii  nniiżż  tthhrraa--
sshhoowwyymmii??  NNiiee  zzrroozzuumm  mmnniiee  źźllee,,  ssaamm  bbaarrddzzoo
cceenniięę  cciieekkaawwee  ii  śśwwiieeżżee  ddooddaattkkii  ddoo  ssttyylluu,,  kkttóórryy
zznnaamm  oodd  ddaawwnnaa  ((ttaakk  jjaakk  ttoo  rroobbii  nnpp..  IImmmmaaccuullaattee
cczzyy  VVeekkttoorr)),,  mmiiaałłeemm  ppoo  pprroossttuu  ttaakkiiee  pprrzzee--
mmyyśślleenniiee  ii  jjeesstteemm  cciieekkaaww  ccoo  ttyy  oo  ttyymm  ssąąddzziisszz??
Cóż, Exmortus według mnie w ogóle nie jest ze-
społem thrash metalowym, lepiej go określa
przymiotnik "neoklasyczny"! A Kreator idzie w
kierunku bardziej melodic deathu. Myślę, że
styl melodii na "Woe..." jest całkiem inny, gdyż
w większości jest oszałamiająco szybki i mro-

czny, nie ma tutaj słodzenia.
Nie, nie obawiam się. Część na-
szego materiału może być melo-
dyczna, ale większość jest jak ce-
gła prosto w ryj.

FFiinniisszzeerr  zz  ""WWooee  TToo  TThhee  VVaann--
qquuiisshheedd""  --  ""WWhheenn  TThhee  GGuunnss
FFeellll  SSiilleenntt""  --  ttrrwwaa  1111  mmiinnuutt..
CCzzyy  mmóóggłłbbyyśś  nnaamm  nniieeccoo  ppoowwiiee--
ddzziieećć  oo  ttyymm  hhyymmnniiee??  DDllaacczzeeggoo
zzddeeccyyddoowwaalliiśścciiee  ssiięę  zzaakkoońńcczzyyćć
aallbbuumm  ww  ttaakkii  ssppoossóóbb??  JJaakk  wwyy--
gglląąddaałłoo  ttwwoorrzzeenniiee  tteejj  kkoommppoozzyy--
ccjjii??
Zawsze chciałem stworzyć epicki
utwór, a wrzucenie takiego na
sam koniec płyty wygląda na
najlepsze miejsce. Idea pochodzi
z zakończenia I Wojny Świa-
towej (który określano terminem
"gdy umilkły ostatnie strzały").
Chciałem by kompozycja oddała
to, jak się czułem po przeczyta-
niu tej historii. Konsultowałem
się z dużą ilością literatury i dzięki temu w tekś-
cie znalazły się dwa poematy, które o tym opo-
wiadały. Chciałem epickiego miażdżyciela dusz,
który będzie wybrzmiewał ponuro, a przy tym z
patosem. W ten sposób chciałem domknąć sza-
leństwo, które rozpętuje się wcześniej na płycie.

NNaaggrraalliiśścciiee  ddwwaa  kklliippyy,,  ddoo  ""SSiillhhoouueetttteess""  ii  ""RRee--
mmaaiinn  VViioolleenntt""..  DDllaacczzeeggoo  aakkuurraatt  wwyybbrraalliiśścciiee  ttee
ddwwaa  uuttwwoorryy  ddoo  tteeggoo??
Cóż, "Silhouettes" jest otwieraczem i w gruncie
rzeczy prezentuje to, o czym jest reszta albumu.
"Remain Violent" ma naturę hymnu, który jest
chwytliwy i kontrowersyjny, a przy tym stawia
niezwykle ważne przesłanie.

SSkkąądd  ppoommyyssłł  nnaa  ttee  zzaałłaammaanniiaa  rryyttmmuu  nnaa  ppoo--
cczząąttkkuu  ""SSiillhhoouueetttteess""??  PPoojjaawwiiaajjąą  ssiięę  tteeżż  ppóóźźnniieejj
ww  uuttwwoorrzzee,,  aallee  sseerriioo  --  kkttoo  wwppaaddłł  nnaa  ttoo,,  żżee  ssyynn--
kkooppyy  ttuuttaajj  ttoo  ddoobbrryy  ppoommyyssłł??  ((śśmmiieecchh))  AA  mmoożżee
cchhooddzziiłłoo  ttoo  bbyy  wwssttaawwiićć  jjaakkiiśś  kkoonnttrraasstt  ddoo  uuttwwoo--
rruu,,  kkttóórryy  bbęęddzziiee  uuwwyyppuukkllaałł  iinnnnee  ppoommyyssłłyy  ww
uuttwwoorrzzee??
Początek? To nie jest breakdown… bardziej
mały patent, który prowadzi do głównego riffu.
Album miał się zaczynać jak cios w ryj. Werbel
pod tym jest takim ciągłym szybkim batoże-
niem. Środkowa część (po "burnt into the sto-
ne") już bardziej odpowiada terminowi break-
down, gdyż wtedy spada tempo i zwalnia wer-
bel. Przecież takie motywy są niemal w każdym
thrash metalowym utworze, to taki "thrash
break".

PPoommyyssłł  nnaa  ""SSiillhhoouueetttteess""  ppoowwssttaałł  ppoonnooćć  jjaakkoo
ppiieerrwwsszzyy..  CCzzyy  mmóóggłłbbyyśś  nnaamm  nniieeccoo  ooppoowwiiee--
ddzziieećć  oo  ttyymm  uuttwwoorrzzee  ii  ddllaacczzeeggoo  ttoo  oonn  ppoojjaawwiiaa
ssiięę  jjaakkoo  ppiieerrwwsszzyy,,  oottwwiieerraajjąącc  ppłłyyttęę??
Tekst jest rzeczywiście najstarszy, ale muzyka
już nie. Muzycznie najpierw powstał utwór ty-
tułowy i "Descending Blade". "Silhouettes" ma
bardzo cwaną i skomplikowaną strukturę i cał-
kiem spore zmiany tempa. Jest przy tym napra-
wdę niezwykłą kompozycją, która w dodatku
trzepie prosto po mordzie. Jeżeli chodzi o to, co
się kryje w tekście, to idea naprawdę mrozi krew
w żyłach. Ci, którzy zginą w nadchodzącej woj-
nie nuklearnej, swoje dusze zostawią w cieniach,
które pozostawi po sobie wybuch. Patrzą na nas
teraz i oskarżają nas o przyczynienie się do ich
losu.

JJaakk  ssiięę  cczzuujjeecciiee  jjaakkoo  cczzęęśśćć  NNaappaallmm  RReeccoorrddss??
CCeennttuurryy  nniiee  bbyyłłoo  zzaaiinntteerreessoowwaannee  wwyyddaanniieemm
wwaasszzeeggoo  aallbbuummuu  cczzyy  tteeżż  ttoo  wwyy  nniiee  bbyylliiśścciiee

zzaaiinntteerreessoowwaannii  CCeennttuurryy??
Mieliśmy deal na cztery wydawnictwa z Cen-
tury Media, z którego wywiązaliśmy się wraz z
wydaniem "Empires…". Mieliśmy opcję odno-
wienia kontraktu, ale nie skorzystaliśmy z tej
możliwości, gdyż wówczas nie istniał zespół,
który mógłby podpisać nową umowę. Kilka lat
zajęło podnoszenie Warbringera z martwych.
Napalm się nami zainteresowało i było napra-
wdę wspierające w trakcie tworzenia nowego na-
grania, więc jesteśmy bardzo zadowoleni ze
wspólnej pracy.

JJaakkiieeśś  ppllaannyy  nnaa  ttrraassęę  ppoo  EEuurrooppiiee  CCeennttrraallnneejj??
TTrroocchhęę  cczzaassuu  jjuużż  mmiinnęęłłoo..  WWiieemm,,  żżee  wwyyssttaarr--
ttoowwaalliiśścciiee  ddzziissiiaajj  ww  ttrraassęę  zz  GGoorroodd,,  EExxmmoorrttuuss  ii
HHaavvookkiieemm,,  wwiięęcc  pprrzzeejjrrzzaałłeemm  zzbblliiżżaajjąąccee  ssiięę
kkoonncceerrttyy..  NNiieemmccyy,,  NNiieemmccyy,,  NNiieemmccyy……  nnoo  bbeezz
jjaajj,,  mmaammyy  ttaanniiee  ppiiwwoo,,  nniieemmaall  ddaarrmmoowwee  żżaarrcciiee  ii
żżaaddnnyycchh  rroozzrruucchhóóww  ssppoołłeecczznnyycchh,,  nnaapprraawwddęę
cchhcceecciiee  nnaamm  ppoowwiieeddzziieećć,,  żżee  żżaaddeenn  pprroommoottoorr  zz
PPoollsskkii  ssiięę  ddoo  wwaass  nniiee  ooddeezzwwaałł??
Nie zajmuje się bookowaniem koncertów! Lu-
dzie zawsze do mnie z tym uderzają, a ja w
ogóle nie mam na to wpływu. Zwłaszcza, gdy
jesteśmy częścią trasy, której nie headlinujemy.
Dosłownie, nie mam tutaj nic do gadania. Albo
się zgadzamy być jej częścią albo nie. Z chęcią
bym znowu zagrał w Polsce, mam nadzieję, że
to się jeszcze stanie w tym roku. Spędziliśmy w
Polsce naprawdę zajebiste chwile.

TToo  nnaa  ttyyllee..  DDoossttaarrcczzyylliiśścciiee  nnaapprraawwddęę  ddoobbrreejj
jjaakkoośśccii  nnaaggrraanniiee,,  nnaa  kkttóórryymm  ppooppiissaalliiśścciiee  ssiięę
sswwooiimm  ttaalleenntteemm  ii  kkuunnsszztteemm..  PPrrzzyykkrroo  mmii,,  żżee
mmoożżee  nniiee  bbyyłłeemm  ttaamm  ppoocchhlleebbnnyy  jjaakk  zzaappeewwnnee
iinnnnii  ddzziieennnniikkaarrzzee,,  aallee  ddoocceenniiaamm  wwaasszz  ttaalleenntt  ii
cciięężżkkąą  pprraaccęę,,  kkttóórrąą  wwłłoożżyylliiśścciiee  ww  ppoowwssttaanniiee
""WWooee  TToo  TThhee  VVaannqquuiisshheedd""..  MMaasszz  mmoożżee  jjaakkiieeśś
oossttaattnniiee  ssłłoowwaa  ddllaa  ppoollsskkiicchh  mmeettaalloowwyycchh  mmaa--
nniiaakkóóww  lluubb  jjaakkiieeśś  pprrzzeemmyyśślleenniiaa,,  kkttóórryymmii
cchhcciiaałłbbyyśś  ssiięę  zz  nnaammii  ppooddzziieelliićć??
Nie ma problemu, wiemy co udało nam się
stworzyć i to już samo odpowie za siebie, jak ka-
żda inna forma sztuki. Mam nadzieję, że wróci-
my do Polski w trakcie promocji tego krążka.
Jesteśmy z niego niezwykle dumni! Pamiętajcie
by go obadać i puścić go ogłuszająco głośno!

Aleksander "Sterviss" Trojanowski

WARBRINGER
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HMP: WWiieellkkiiee  ddzziięękkii  zzaa  ttoo,,  żżee  zzggooddzziilliiśścciiee  ssiięę
ooddppiissaaćć  nnaa  nnaasszzee  ppyyttaanniiaa..  MMaamm  nnaaddzziieejjęę,,  żżee
bbęęddzziieemmyy  ww  ssttaanniiee  rraazzeemm  ddaaćć  ppoollsskkiimm  ffaannoomm
WWaarrlloorrdd  nniieeccoo  śśwwiieeżżyycchh  wwiieeśśccii  oorraazz  iinntteerreessuu--
jjąąccyycchh  ffaakkttóóww  zz  pprrzzeesszzłłoośśccii  zzeessppoołłuu..  TTaakkżżee  zzaa--
cczznniijjmmyy  oodd  nnaajjbbaarrddzziieejj  ppaalląącceejj  kkwweessttiiii  --  jjaakk
wwyygglląąddaa  aakkttuuaallnnyy  ppllaann  ddllaa  WWaarrlloorrdd??  KKiillkkaa  llaatt
tteemmuu  pprrzzeecczzyyttaałłeemm,,  żżee  ppllaannuujjeecciiee  wwyyddaanniiee  nnoo--
wweeggoo  aallbbuummuu  zz  kkoommpplleettnniiee  nnoowwyymm  mmaatteerriiaa--
łłeemm..  CCzzyy  ttoo  jjeesstt  nnaaddaall  aakkttuuaallnnee  iinnffoo??
Mark Zonder: Na razie przygotowujemy się na

nasz występ na Chania Festival, który odbę-
dzie się 1 lipca na Krecie. Headlinujemy drugi
dzień. Pierwszego dnia headlinerem będzie
Blind Guardian.

CCoo  ddoo  kkwweessttiiii  nnoowweeggoo  aallbbuummuu  --  MMaarrkk  BBrriiooddyy
zz  JJaagg  PPaannzzeerr  ooppuubblliikkoowwaałł  nnaa  sswwyymm  FFaacceebbooookkoo--
wwyymm  pprrooffiilluu  kkrróóttkkii  ffiillmmiikk  zz  mmiikkssoowwaanniiaa  nnoowwee--
ggoo  mmaatteerriiaałłuu  JJaagg  PPaannzzeerr  zzee  ssttuuddiiaa..  CCzzyy  zzaammiiee--
rrzzaacciiee  sspprreezzeennttoowwaaćć  ffaannoomm  WWaarrlloorrdd  ppooddoobbnnyy
pprrzzeeddssmmaakk  wwaasszzeeggoo  oowwooccuu  pprraaccyy??
Prawdę powiedziawszy to nie pracujemy teraz
nad nową płytą, a raczej szukamy ciekawych
ofert koncertowych. Wygląda na to, że stworze-
nie nowego nagrania jest bardzo ciężkim kawał-

kiem chleba, a ponieważ Warlord nigdy nie
grał zbyt wiele tras, zamierzamy teraz szerzyć
naszą muzykę bardziej przez granie koncertów
na żywo.

WW  22001133  rrookkuu  ddoołłąącczzyyłł  ddoo  wwaass  nnoowwyy  wwookkaalliissttaa::
NNiicchhoollaass  LLeeppttooss..  CCzzyy  mmóóggłłbbyyśś  nnaamm  ppoowwiiee--
ddzziieećć  ww  jjaakkii  ssppoossóóbb  ttrraaffiiłł  ww  wwaasszzee  sszzeerreeggii??
Gość jest wokalistą jakiego Bill zawsze chciał u
siebie. Aż do teraz nie było to wcześniej mo-
żliwe z kilku różnych powodów. To do Billa na-

leży ostateczna decyzja, ponieważ potrzebuje
wokalisty, który spełni jego wymagania, by móc
z nim pracować. To Bill zawsze tworzy wszy-
stkie teksty i linie wokalne, więc współpraca
musi zawsze jemu pasować.

MMyyśślliisszz,,  żżee  LLeeppttooss  ssppooddoobbaa  ssiięę  ffaannoomm??  CCoo  ttaa--
kkiieeggoo  mmaa  cczzeeggoo  nniiee  mmiiaałł  GGiilleess  LLaavveerryy  lluubb  RRii--
cchhaarrdd  AAnnddeerrssoonn??
Wiem, że sobie dobrze radzi. Grałem z nim już
kilka koncertów. Nic ma tę umiejętność, że
potrafi zaśpiewać każdy nasz utwór, niezależnie
od tego, który wokalista go pierwotnie wykony-
wał. Bez wchodzenia w zbędne szczegóły, nasz
wokalista musi oddać w pełni materiał, który w

praktyce był przygotowany dla pięciu różnych
frontmanów. Niektórzy z nich potrafili się nie-
źle odnaleźć w części tego całego, ale nigdy w
całości. Nie chcielibyśmy wyrzucać utworów z
setlisty dlatego, że nasz wokalista nie może ich
dobrze oddać na żywo.

BBiillll  ttwwoorrzzyy  ccaałłoośśćć  tteekkssttóóww  cczzyy  jjeeddnnaakk  ddaajjee
NNiicchhoollaassoowwii  sszzaannssęę  ssiięę  wwyykkaazzaaćć  ttaakkżżee  nnaa  ttyymm
ppoolluu??  CCzzyy  BBiillll  ddooppuusszzcczzaa  kkooggookkoollwwiieekk,,  pprróócczz
cciieebbiiee,,  ddoo  ddooddaawwaanniiaa  cczzeeggookkoollwwiieekk  ddoo  sswwoojjeejj
wwiizzjjii  aarrttyyssttyycczznneejj??
Tak jak już wspomniałem: teksty i linie melody-
czne tworzy wyłącznie Bill. Jest jednym z nie-
wielu kompozytorów, którzy patrzą na głos jak
na kolejny instrument i to on kształtuje go w
swych utworach. Wydaję mi się, że perkusja jest
tak inna od instrumentów tworzących melodie,
że wpasowuję się idealnie obok wizji Billa. On
zajmuje się tamtą stroną kompozycji, a ja tą.
Wygląda na to, że taki układ działa.

WW  22001155  rrookkuu  WWaarrlloorrdd  wwyyppuuśścciiłł  ""TThhee  HHuunntt  FFoorr
DDaammiieenn"",,  kkoommppiillaaccjjęę  99  hhiittóóww  nnaaggrraannyycchh  ppoonnoo--
wwnniiee  zz  wwookkaallaammii  NNiicchhoollaassaa  LLeeppttoossaa..  MMuusszzęę
pprrzzyyzznnaaćć,,  żżee  mmiiaałłeemm  bbaarrddzzoo,,  aallee  ttoo  bbaarrddzzoo  mmiiee--
sszzaannee  ooddcczzuucciiaa  ppooddcczzaass  ssłłuucchhaanniiaa  tteejj  ppłłyyttyy..
JJaakkoo  wwssppóółłttwwóórrccaa,,  kkttóórryy  ssttooii  zzaa  ssttwwoorrzzeenniieemm
tteeggoo  ddzziieełłaa,,  pprroosszzęę  ppoowwiieeddzz  nnaamm  jjaakkii  bbyyłł  cceell,,
kkttóórryy  mmiieelliiśścciiee  ww  ggłłoowwaacchh,,  ggddyy  ppllaannoowwaalliiśścciiee
wwyyddaanniiee  tteeggoo  nnaaggrraanniiaa??  CCzzyy  bbyyłłoo  ttoo  ppooppeełłnniioo--
nnee  jjeeddyynniiee  ww  cceelluu  zzaapprreezzeennttoowwaanniiaa  nnoowweeggoo
wwookkaalliissttyy  ww  kkllaassyycczznnyymm  rreeppeerrttuuaarrzzee  WWaarrlloorrdd??
CCzzyy  bbyyłłoo  ttoo  ww  ttaakkiimm  rraazziiee  kkoonniieecczznnee,,  bbyy  ww
ttyymm  cceelluu  ttwwoorrzzyyćć  kkoolleejjnnee  ssttuuddyyjjnnee  rree--rreeccoorrddiinn--
ggii  wwaasszzyycchh  kkllaassyykkóóww??  NNiieekkttóórree  zz  ttyycchh  uuttwwoo--
rróóww  bbyyłłyy  nnaaggrryywwaannee  ppoonnoowwnniiee  ccaałłkkiieemm  nniieeddaa--
wwnnoo,,  wwiięęcc  kkllaassyycczznnyy  jjuużż  sscceennaarriiuusszz  ""nnaaggrryywwaa--
nniiee  zz  lleeppsszząą  tteecchhnnoollooggiiąą""  nniiee  bbyyłł  ttuuttaajj  ggrraannyy??
Skontaktowała się z nami pewna niewielka wy-
twórnia, więc stwierdziliśmy, że wykorzystamy
nadarzającą się sposobność. Był to prosty spo-
sób na to, by utrzymać naszą nazwę na wie-
rzchu z kolejnym nowym produktem. Branża
jest teraz bardzo, ale to bardzo inna. Jeżeli się
rozejrzysz, to dostrzeżesz, że każdy stara się pu-
blikować naprawdę rozmaite nagrania, by osią-
gnąć jakikolwiek dochód. Ile nagrań ma teraz
bonus tracki, unreleased tracki, akustyczne wer-
sje i tak dalej? Zespoły zostały zmuszone do ta-
kiej strategii, gdyż w biznesie nie ma prakty-
cznie pieniędzy, a produkcja nowych albumów
kosztuje całkiem sporo. Wszystkie te reedycje...
alternatywą jest siedzenie na tyłku w oczekiwa-
niu na koniec. Serio, jak wiele razy możesz coś
ciągle remasterować? Tyle razy ile ludzie to ku-
pią.

NNoo  ccóóżż  ffaannii  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  mmeettaalluu  rraacczzeejj  nniiee  ssąą
zzbbyytt  uukkoonntteennttoowwaannii  jjaakk  kkaappeellee  wwyyddaajjąą  kkoolleejjnnee
nnaaggrraanniiaa  sswwyycchh  kkllaassyycczznnyycchh  uuttwwoorróóww..  II  ttoo  zz
wwiieelluu  rróóżżnnyycchh  ppoowwooddóóww..  NNaattuurraallnniiee,,  nniiee
oozznnaacczzaa  ttoo  aauuttoommaattyycczznniiee,,  zzee  kkaażżddyy  uuttwwóórr  nnaa--
ggrraannyy  nnaa  nnoowwoo  jjeesstt  cczzyymmśś  zzłłyymm..  JJaakk  mmyyśślliisszz,,
ccoo  sspprraawwiiaa,,  żżee  wwaasszzee  ppoonnoowwnnee  nnaaggrryywwkkii  wwyybbii--
jjaajjąą  ssiięę  nnaadd  ttee  ddookkoonnyywwaannee  pprrzzeezz  iinnnnee  zzeessppoołłyy??
Tak naprawdę to nic, to było bardziej posunię-
cie biznesowe niż cokolwiek innego. W tych
czasach nie możesz sobie pozwolić na niewyko-
rzystanie nadarzających się sposobności, gdy się
pojawiają.

""TThhee  HHuunntt  FFoorr  DDaammiieenn""  mmaa  bbaarrddzzoo  ssyymmbboollii--
cczznnyy  ttyyttuułł..  PPrrzzeezz  sszzeerreeggii  WWaarrlloorrdd  pprrzzeewwiinnęęłłoo
ssiięę  nnaapprraawwddęę  wwiieelluu  wwookkaalliissttóóww..  MMyyśślliisszz,,  żżee
uuddaałłoo  wwaamm  ssiięę  ddoorrwwaaćć  tteeggoo  iiddeeaallnneeggoo  DDaammiiee--
nnaa  ww  ppoossttaaccii  NNiicchhoollaassaa  LLeeppttoossaa??  CCzzyy  mmyy--
śślliisszz,,  żżee  jjeeggoo  uummiieejjęęttnnoośśccii  pprrzzeewwyyżżsszzaajjąą  ttee
RRiicckkaa  CCuunnnniinngghhaammaa  ii  JJaacckkaa  RRuucckkeerraa  zz  EEPPkkii
""DDeelliivveerr  UUss""  ii  ""AAnndd  TThhee  CCaannnnoonnss  ooff  DDeessttrruu--
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Polując na Damiena
Nie jest wielką tajemnicą, że umysłem stojącym za magią i muzyką

Warlord jest Bill Tsamis. To dla niego były głównie przygotowane nasze pytania
i miałem wielką nadzieję, że mimo ostatnich sporych przeciwności losu, zarówno
zdrowotnych jak i rodzinnych, Bill będzie w stanie nam na nie odpowiedzieć. W
końcu nie co dzień ma się okazję poznać nieco wiadomości z obozu kapeli, która
stanowiła jedną z poważniejszych opok dla amerykańskiej sceny power metalowej
i epickiego heavy. Niestety, Bill koniec końców nie dał rady, jednak zastąpił go
legendarny perkusista Mark Zonder, który trwa przy projektach Billa od samego
zarania kariery muzycznej. Choć nie był w stanie odpowiedzieć na wszystkie pyta-
nia, to jednak podzielił się z nami bardzo ciekawymi spostrzeżeniami na bieżącą
sytuację w Warlord jak i na temat historii zespołu.



ccttiioonn  HHaavvee  BBeegguunn……""??
Myślę, że na razie to wszystko działa. Choć fakt
faktem, nie nagraliśmy jeszcze nic nowego, więc
ciężko powiedzieć. Ale powiem, co sądzę o na-
szych dotychczasowych wokalistach. Jack Ruc-
ker: wspaniały technicznie wokalista, ale ani
krztyny rockowego czy metalowego zacięcia w
sobie. Jego głos był jedynie wektorem dla wizji
Billa. Bill siedział z nim w studio i dobierał mu
rejestr wers za wersem. Nie było prób, lecz
wszystko było robione na żywioł. Gość był ta-
kim bardziej wokalistą sesyjnym i był niesamo-
wicie koszmarny na żywo. Rick Cunningham:
miły gość z dobrym warsztatem. Miał dużo pro-
blemów w pracowaniu z Billem, ponieważ się
często gubił. Pamiętam jak Bill rwał sobie włosy
z głowy jak Rick nie potrafił się odnaleźć w pro-
stych motywach. Za bardzo też gwiazdorzył i
nie był tak oddanym wokalistą jakiego potrze-
bowaliśmy.Joacim Cans: Prawdziwy wokalista
Warlord. To było to. Podziwiałem jego umie-
jętności zarówno w studio jak i na scenie. Szko-
da, że jego druga kapela odniosła sukces. Świe-
tny frontman, który doskonale chwytał War-
lord. Jak myślisz, dlaczego coverowali "Child of
the Damned" i nazwali swoją kapelę od na-
szego utworu? Rick Anderson: Nigdy nie by-
łem fanem niskich tonów, gdyż uważałem, że
wokalista w Warlord powinien potrafić eksplo-
dować wokalnie. Zrobił dobrą robotę na "The
Holy Empire", ale miał swoje ograniczenia i to
by nie wyszło dobrze na żywo. Giles Lavery:
Świetny przy śpiewaniu "Kill Zone". To zdecy-
dowanie była jego specjalność. Miał świetny za-
kres oktaw i naprawdę rozumiał metal. Biorąc
pod uwagę sytuację w jakiej się u nas znalazł,
naprawdę odwalił kawał dobrej roboty na żywo.

JJaakkiiee  ssąą  wwaasszzee  ddaallsszzee  ppllaannyy  kkoonncceerrttoowwee  ww  ttyymm
rrookkuu??  KKoonnttaakkttoowwaallii  ssiięę  zz  wwaammii  jjaaccyyśś  eeuurrooppeejjss--
ccyy  pprroommoottoorrzzyy??
Tak jak wspomniałem, festiwal w Chanii. I za-
wsze jesteśmy otwarci na oferty.

MMiiaałłeemm  pprrzzyyjjeemmnnoośśćć  ppooddzziiwwiiaaćć  wwaasszzee  wwyyss--
ttęęppyy  nnaa  KKeeeepp  IItt  TTrruuee  ii  HHeeaaddbbaannggeerrss  OOppeenn
AAiirr..  OObbaa  bbyyłłyy  nniieezzwwyykkłłyymmii  ii  ccuuddoowwnnyymmii  pprrzzee--
żżyycciiaammii,,  zzwwłłaasszzcczzaa  tteenn  nnaa  KKIITT..  JJaakk  wwssppoommii--
nnaasszz  oobbaa  ttee  wwiieecczzoorryy??
KIT było świetne. HOA za to było strasznym
niewypałem. KIT jest profesjonalnym festiwa-
lem od początku do końca. HOA to jakiś piknik
na zadupiu, gdzie gówno ich obchodzą zespoły.
Do tego dochodzi fatalne nagłośnienie i oświe-
tlenie. Może to fajna impreza, ale nie są to kom-
fortowe warunki do grania dla zespołu.

ZZaahhaacczzmmyy  nnaa  cchhwwiillęę  oo  pprrzzeesszzłłoośśćć..  KKttóórryy  zz
uuttwwóórr  WWaarrlloorrdd  jjeesstt  nnaajjssttaarrsszzyy??
Nie jestem do końca pewien, ale "Black Mass"
został stworzony przez Billa, gdy ten miał 17
lat.

KKttóórraa  zz  ssoollóówweekk  ggiittaarroowwyycchh  BBiillllaa  jjeesstt  wweeddłłuugg
cciieebbiiee  nnaajjbbaarrddzziieejj  mmaaggiicczznnaa??
Uwielbiam je wszystkie. Zawsze powtarzam, że
Bill po prostu zwyczajnie gra odpowiednie
dźwięki, w momencie, w którym powinny się
pojawić.

CCoo  ssiięę  ttaakkiieeggoo  wwyyddaarrzzyyłłoo,,  żżee  JJaacckk  RRuucckkeerr,,
wwookkaalliissttaa  zz  kkllaassyycczznneejj  EEPP  ""DDeelliivveerr  UUss"",,  ww  nnaa--
ssttęęppnnyycchh  llaattaacchh  nniiee  bbyyłł  jjuużż  cczzłłoonnkkiieemm  zzeessppoołłuu..
Zniknął, gdyż był tylko zainteresowany śpie-
waniem, jeżeli była szansa na dużą kasę. Jak już
wspomniałem, gość był bardziej studyjnym wo-
kalistą. Podobała nam się barwa jego głosu, ale
nie czuł się w ogóle częścią kapeli.

NNiiee  bbęęddęę  uukkrryywwaałł,,  żżee  ""DDeelliivveerr  UUss""  ddllaa  mmnniiee
jjeesstt  iiddeeaallnnyymm  nnaaggrraanniieemm  WWaarrlloorrdd..  JJeesstt  ssuurroo--
wwee,,  aallee  jjeesstt  pprrzzyy  ttyymm  nniieezzwwyykkllee  wwyyssyyccoonnee
eenneerrggiiąą  ii  kkwwiinntteesseennccjjąą  dduucchhaa  kkaappeellii..  JJaakk  ppoo--
ssttrrzzeeggaasszz  ttoo  nnaaggrraanniiee  tteerraazz,,  zz  ppeerrssppeekkttyywwyy
ttyycchh  wwsszzyyssttkkiicchh  llaatt??  ZZaauuwwaażżyyłłeemm,,  żżee  wwiieelluu
ssttaarryycchh  ((ssoorrrryy!!))  aarrttyyssttóóww  hheeaavvyy  mmeettaalloowwyycchh
nniiee  pprrzzeeppaaddaa  zzaa  bbrrzzmmiieenniieemm  sswwyycchh  ddzziieełł  zz  ppoo--
cczząąttkkuu  llaatt  8800ttyycchh,,  aa  mmiimmoo  ttoo  ffaannii  zzaa  nniimmii  sszzaa--
lleejjąą..  JJaakk  mmyyśślliisszz,,  ddllaacczzeeggoo  ttaakk  jjeesstt??
Bez dwóch zdań ta płyta to klasyk. 8-ścieżko-
wiec z podwójną centralą i linią basową nagra-
nymi na jednej ścieżce. Zdecydowanie znak
swoich czasów. Niezbyt fajny, ale kosztowało
nas to 800 dolarów i masę ciężkiej pracy. Każdy
z tych utworów jest perfekcyjny. Może nie za
wiele się tutaj wypowiedziałem, ale jak porów-
namy Warlord do innych kapel, to zauważymy,
że każdy utwór Warlord ma swoje specyficzne
brzmienie. Każdy numer jest indywidualną
kompozycją i nie brzmi podobnie do jakiegokol-
wiek innego. Niewiele zespołów może się po-
szczycić czymś takim.

TTrrzzeeccii  aallbbuumm  LLoorrddiiaann  GGuuaarrdd  ppoojjaawwiiłł  ssiięę  kkoo--
nniieecc  kkoońńccóóww  ppoodd  sszzyyllddeemm  WWaarrlloorrdd..  CCzzyy  ssąą
mmoożżee  jjaakkiieeśś  ppllaannyy  nnaa  nnaaggrraanniiee  lluubb  wwyyddaanniiee
cczzeeggookkoollwwiieekk  jjeesszzcczzee  jjaakkoo  LLoorrddiiaann  GGuuaarrdd  ww
pprrzzyysszzłłoośśccii??
To kwestia do przemyślenia. Sporo utworów
Lordian Guard było w gruncie rzeczy kom-
pozycjami budowanymi dla Warlord które nie
zostały nagrane na żadnym z albumów War-
lord. Dlatego wróciliśmy do kilku z nich, by
nagrać je na nowo, tak by prezentowały się w
sposób, jaki zamierzaliśmy, w stylu Warlord-
owym.

TTeecchhnniicczznniiee  ""AAnndd  TThhee  CCaannnnoonnss  ooff  DDeessttrruu--
ccttiioonn  HHaavvee  BBeegguunn……""  bbyyłłoo  ssoouunnddttrraacckkiieemm  ddoo
wwiiddeeoo  wwaasszzeeggoo  ""kkoonncceerrttuu""..  SSffiinnaannssoowwaalliiśścciiee  jjee
ww  ccaałłoośśccii,,  ccoo  nniiee  bbyyłłoo  wwóówwcczzaass  rrzzeecczząą  cczzęęssttoo
ssppoottyykkaannąą..  JJaakk  wwssppoommiinnaasszz  ttwwoorrzzeenniiee  aallbbuummuu
ii  wwiiddeeookklliippuu??
Sesja nagraniowa była straszna. Zrobiliśmy ją w
jakimś tanim i koszmarnym studio w Los An-
geles. Efekt braku kasy, na co już zwróciłeś uwa-
gę. Pracowaliśmy najlepiej jak umiemy i na tyle,
na ile pozwalał nam bardzo mały budżet. Przy
takich środkach nie mieliśmy czasu, by zareje-
strować także dźwięk przy nagrywaniu wideo-
klipu. Mało znanym faktem jest to, że rozstawi-
liśmy się wcześnie rano, by mieć możliwość za-
rejestrowania całości show kilka razy. Planowa-
liśmy uzyskać ujęcia z kilku różnych miejsc, by

potem je zmontować w interesującą całość. Nie-
stety udało nam się całość zarejestrować tylko
raz, zanim skończył nam się czas wynajęcia.

""11998844,,  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  eenndd..  AA  wwoorrlldd  aatt
wwaarr..  TThhee  ddeecclliinnee  ooff  iinnddiivviidduuaalliittyy  aanndd  tthhee  ffaallll  ooff
oorriiggiinnaalliittyy..  AAss  wwee  sseeeekk  oouurr  iimmmmoorrttaalliittyy,,  tthhee
ccrruussaaddee  hhaass  jjuusstt  bbeegguunn..  IInn  11998844,,  tthhee  ffoouunnddaattiioonn
wwiillll  bbee  bbuuiilltt......  ffoorr  aa  kkiinnggddoomm,,  tthhaatt  wwiillll  ccoommee..""  --
FFrraazzaa,,  kkttóórraa  rroozzppoocczzyynnaa  ""AAnndd  TThhee  CCaann--
nnoonnss……""  wwyyddaajjee  ssiięę  nnaaddaall  aakkttuuaallnnaa..  NNaawweett  nniiee
ttyyllee  wwyyddaajjee  ssiięę,,  ccoo  jjeesstt..  WWyyddaawwaałłoobbyy  ssiięę,,  żżee
mmoożżnnaa  ttuu  wwssttaawwiićć  ddoowwoollnnyy  rrookk..
Klasyczny Bill Tsamis. Ma talent do takich
spostrzeżeń.

JJeesstteeśś  jjeeggoo  wwssppóóllnniikkiieemm  nnaa  ddoobbrree  ii  nnaa  zzłłee  wwee
wwsszzyyssttkkiimm,,  ccoo  jjeesstt  cchhooćć  ttrroocchhęę  WWaarrlloorrddoowwsskkiiee..
OOdd  ssaammeeggoo  ppoocczząąttkkuu..  MMyyśślliisszz,,  żżee  bbeezz  ttwwoojjeeggoo
wwssppaarrcciiaa  jjeesstt  mmoożżlliiwwee  iissttnniieenniiee  tteeggoo  zzeessppoołłuu??
Uważam, że Warlord to Bill i ja. Gdyby któryś
z nas potrafił śpiewać, nie potrzebowalibyśmy
nikogo innego. Po trzydziestu latach wytwo-
rzyła się między nami więź, która jest owocem
magii i wspólnego szacunku. Nikomu nie udało
się jej przerwać.

NNiieettrruuddnnoo  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  uużżyywwaasszz  ddoośśćć  sszzcczzee--
ggóóllnneejj  tteecchhnniikkii  ppeerrkkuussyyjjnneejj..  JJeeddnnąą  zz  ppaałłeecczzeekk
ttrrzzyymmaasszz  iinnaacczzeejj  nniiżż  zzddeeccyyddoowwaannaa  wwiięękksszzoośśćć
ppeerrkkuussiissttóóww  mmeettaalloowwyycchh::  ttrraaddyyccyyjjnniiee,,  aa  nniiee  ssyy--
mmeettrryycczznniiee,,  ppooddoobbnniiee  ddoo  ppeerrkkuussiissttóóww  jjaazzzzoo--
wwyycchh  cczzyy  wwoojjsskkoowwyycchh  ddoobboosszzyy..  DDllaacczzeeggoo  ccii
ttaakk  wwyyggooddnniieejj  bbęębbnniićć??
Tak mnie już nauczono i podoba mi się stoso-
wanie tej techniki. Umiem grać w obu stylach,
jednak tradycyjny chwyt bardziej do mnie prze-
mawia.

CCzzyy  jjeesstt  jjaakkiiśś  mmłłooddyy  zzeessppóółł  mmeettaalloowwyy,,  kkttóórryy
pprrzzyykkuułł  oossttaattnniioo  ttwwoojjaa  uuwwaaggęę??
Nie, żaden.

WWiieellkkiiee  ddzziięękkii  zzaa  wwyywwiiaadd,,  ppoośśwwiięęccoonnyy  nnaamm
cczzaass  ii  zzaa  ooddppoowwiieeddzzii..  OOssttaattnniiee  ssłłoowwaa  ddllaa
hheeaavvyy  mmeettaalloowwyycchh  ffaannóóww  nnaalleeżżąą  ddoo  cciieebbiiee::
Przybywajcie na koncerty, usłyszycie wszystkie
ikonicznie klasyki Warlord na żywo!

Aleksander "Sterviss" Trojanowski
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HMP: BBaarrddzzoo  ssiięę  cciieesszzęę,,  żżee  zznnóóww  mmooggęę  pprrzzee--
pprroowwaaddzziićć  zz  WWaammii  wwyywwiiaadd,,  bboo  ddllaa  mmnniiee
AAttllaanntteeaann  KKooddeexx  jjeesstt  jjeeddnnyymm  zz  lleeppsszzyycchh  zzee--
ssppoołłóóww  oossttaattnniicchh  llaatt..  MMuusszzęę  pprrzzyyzznnaaćć,,  żżee
mmaarrttwwiiłł  mmnniiee  bbrraakk  nnoowweejj  ppłłyyttyy..  MMiiaałłaamm  nnaa--
wweett  ttaakkiiee  pprrzzyyppuusszzcczzeenniiee,,  żżee  zzeessppóółł  SSeeppttaaggoonn
mmoożżee  ookkaazzaaćć  ssiięę  pprrzzeesszzkkooddąą  ww  kkoonnttyynnuuoowwaanniiuu
ddzziiaałłaallnnoośśccii  AAttllaanntteeaann  KKooddeexx..  JJeeddnnaakk  kkoonn--
cceerrttóówwkkaa  ""TThhee  AAnnnniihhiillaattiioonn  ooff  BBaavvaarriiaa""  jjeesstt
ddllaa  mmnniiee  jjaassnnyymm  zznnaakkiieemm,,  żżee  KKooddeexx  ccaałłyy  cczzaass
ddzziiaałłaa..  UUffff!!    DDllaa  WWaass  tteeżż  ""TThhee  AAnnnniihhiillaattiioonn
ooff  BBaavvaarriiaa""  ppeełłnnii  rroollęę  ""zznnaakkuu""??
Manuel Trummer: Pojęcie "znak" byłoby tu
jednak za mocne. Mimo to, ta płyta koncertowa
z wielu powodów coś dla nas znaczy. Po pier-
wsze podkreśla dziesięciolecie istnienia nas, ja-
ko zespołu. Po drugie, był to nasz pierwszy wy-
stęp w naszej ojczyźnie, w Górnym Palatynacie.
Po trzecie, rzecz jasna przypomina nam dwa
magiczne wieczory spędzone z wieloma naszy-
mi przyjaciółmi z całej Europy, którzy odwie-

dzili nasz region specjalnie z okazji koncertu. 

WWłłaaśśnniiee,,  jjeeśśllii  cchhooddzzii  oo  WWaasszząą  oojjcczzyyzznnęę……  JJuużż
ttyyttuułł  kkrrąążżkkaa  zzaappoowwiiaaddaa,,  żżee  wwsszzyyssttkkiiee  kkaawwaałłkkii
nnaaggrraalliiśścciiee  ww  BBaawwaarriiii..  ZZaasskkoocczzyyłłoo  mmnniiee,,  żżee
kkoonnffeerraannssjjeerrkkaa  jjeesstt  ww  jjęęzzyykkuu  aannggiieellsskkiimm..  ZZrroo--
bbiilliiśścciiee  ttoo  cceelloowwoo  nnaa  aallbbuumm  kkoonncceerrttoowwyy  cczzyy  oodd
ppoocczząąttkkuu  ssppooddzziieewwaalliiśścciiee  ssiięę  ppuubblliicczznnoośśccii  zz
ccaałłeejj  EEuurrooppyy??
Kiedy występujemy w Niemczech, zapowiedzi
są zazwyczaj po niemiecku. W tym wypadku
było jednak tak, że prawie połowa publiki po-
chodziła zza granicy. Dlatego, żeby wszyscy ro-
zumieli, Markus zdecydował, żeby zapowiedzi
były po angielsku. I tak, to, co się właśnie dzieje
na scenie rozumieli wszyscy, zarówno Niemcy
jak i międzynarodowi goście.

NNaa  ppoocczząąttkkuu  ppłłyyttyy  MMaarrkkuuss  BBeecckkeerr  zzaappoowwiiaaddaa
tteeżż,,  żżee  ""WWhhiittee  GGooddddeessss""  ooddeeggrraa  dduużżąą  rroollęę  nnaa
ttyymm  kkoonncceerrcciiee..  RRzzeecczzyywwiiśścciiee,,  mmoożżnnaa  uussłłyysszzeećć,,
żżee  ggrraacciiee  ccaałłyy  mmaatteerriiaałł  ww  ttaakkiieejj  ssaammeejj  kkoolleejj--
nnoośśccii  jjaakk  nnaa  ppłłyycciiee..  TToo  zznnaacczzyy,,  żżee  uukkłłaadd  kkaawwaałł--
kkóóww  nnaa  tteejj  aallbbuummiiee  jjeesstt  ttaakk  iissttoottnnyy,,  żżee  nniiee  ppoo--
wwiinnnnoo  ssiięę  ggoo  rroozzddzziieellaaćć??
Dokładnie tak. Żeby koncert był czymś wyjąt-
kowym też muzycznie, zdecydowaliśmy zagrać
cały materiał z "The White Goddess". Kolej-
ność utworów z płyty naturalnie nie jest przypa-
dkiem, dlatego chcieliśmy, żeby ludzie słuchali
naszych płyt w jednym kawałku. To jest jak po-
siadająca swój początek i koniec podróż przez
różnorakie uczucia i stany ducha. 

JJeeddyynniiee  ddeekkllaammaaccjjaa  zz  ""EEnntthhrroonneedd  iinn  CClloouuddss
aanndd  FFiirree""  pprrzzeesskkoocczzyyłłaa  ddoo  ""DDeerr  UUnntteerrggaanngg  ddeerr
SSttaaddtt  PPaassssaauu""..  SSkkąądd  ttaakkii  ppoommyyssłł??  SSłłyysszzaałłaamm,,
żżee  oossoobbaa  cczzyyttaajjąąccaa  pprrzzeeppoowwiieeddnniięę  ttoo  oojjcciieecc
MMaarriioo  WWeeiissssaa..

Tak, to prawda. Pomysł wyklarował się z tekstu
utworu. "Enthroned in Clouds and Fire" traktuje
o "leśnym prororku Mühlhiaslu". Przepowiadał
on różnego rodzaju wizje końca świata. Tekst
kawałka sięga do opowieści Mühlhiasla. Dekla-
mowana część jest dosłownym cytatem z jego
przepowiedni. Ojciec Mario, Karl, nagrał na
płycie cały ten tekst, a w trakcie koncertu wy-
stąpił razem z nami, żeby odczytać go na żywo.
Niestety krótko po tym występie umarł. Dlate-
go chcieliśmy ten koncertowy album poświęcić
także jemu.

KKaawwaałłeekk  ""KKooddeexx  BBaattttaalliioonnss""  nniiee  bbyyłł  wwcczzeeśśnniieejj
ppuubblliikkoowwaannyy..  TToo  nnoowwyy  nnuummeerr,,  kkttóórryy  ttrraaffii  nnaa
nnoowwąą  ppłłyyttęę  cczzyy  ccoośś  wwyykkooppaanneeggoo  zz  pprrzzeesszzłłoośśccii??
Utwór pochodzi z sesji nagraniowej do "The
White Goddess". Nie umieściliśmy go na pły-

cie, ponieważ nie pasował do pozostałej części
albumu. Prawdę mówiąc osobiście uważam, że
to zły utwór jak na Atlantean Kodex, ale granie
go na żywo jest dla mnie w porządku. 

SSttyylliissttyykkaa  ""KKooddeexx  BBaattttaalliioonnss""  jjeesstt  bbaarrddzzoo  kkllaa--
ssyycczznnaa..  DDoottąądd  ttaakkąą  ddyynnaammiicczznnąą  ssttrroonnęę  AAttllaann--
tteeaann  KKooddeexx  rreepprreezzeennttoowwaałł  ttyyllkkoo  ""SSooll  IInnvviiccttuuss""
cczzyy  nnuummeerr  ""AAttllaanntteeaann  KKooddeexx""..  CCzzyy  ttoo  zzaappoo--
wwiieeddźź  kkiieerruunnkkuu  nnoowweejj  ppłłyyttyy??
Nie, w żadnym wypadku. Następny album bę-
dzie jeszcze bardziej pesymistyczny i cięższy niż
"The White Goddess". 

WW  uuttwwoorrzzee  ""TTwweellvvee  SSttaarrss  aanndd  aann  AAzzuurree  GGoo--
wwnn""  żżeeńńsskkąą  wwyyppoowwiieeddźź  zzaassttąąppiiłł  ddeekkllaammuujjąąccyy
MMaarrkkuuss..  WWiieellee  kkaappeell  ppuuśścciiłłoobbyy  ttaakkąą  wwssttaawwkkęę
nnaa  kkoonncceerrcciiee  zz  nnaaggrraanniiaa……
Tą część na płycie nagrała nasza koleżanka z Ir-
landii. Niestety nie mogliśmy się na każdym
koncercie spotkać. Dlatego właśnie Markus wy-
powiada jej kwestię na żywo. 

""EEnntthhrroonneedd  iinn  CClloouuddss  aanndd  FFiirree""  zz  ""AAnnnniihhii--
llaattiioonn  ooff  BBaavvaarriiaa""  ttoo  pprraawwddzziiwwyy  mmaajjsstteerrsszzttyykk..
SSkkąądd  ppoommyyssłł  nnaa  zzaaśśppiieewwaanniiee  ppoocczząąttkkoowweejj
ggiittaarroowweejj  mmeellooddiiii  pprrzzeezz  MMaarrkkuussaa??  
Problemem z początkiem "Enthroned…" jest
koncertowa sytuacja, podczas której nie może-
my zagrać wszystkich ścieżek gitarowych na raz.
Na płycie nałożonych jest pięć ścieżek, czego
nie da się niestety przełożyć na koncert. Dla-
tego Markus przejął część harmonii własnym
głosem. 

MMaajjąącc  ttoo  nnaa  uuwwaaddzzee  ppooddeejjrrzzeewwaamm,,  żżee  ""TThhee
AAnnnniihhiillaattiioonn  ooff  BBaavvaarriiaa""  ttoo  ddoossłłoowwnnee  nnaaggrraanniiee
kkoonncceerrttuu..  PPoopprraawwiilliiśścciiee  ccoośś  ssttuuddiioo??  GGłłoośśnnoośśćć
ppuubblliicczznnoośśccii??
Dokładnie tak! W studiu nie dograliśmy abso-
lutnie niczego nowego. Wszystko na krążku jest
w 100% na żywo. Jedynie w miksie w drobnym
stopniu zostały użyte niektóre efekty takie jak
hall, equalizer i kompresor. Technicznie nie by-
ło żadnej interwencji w studio. Poziom głośnoś-
ci publiczności musieliśmy nieco obniżyć - była
za głośno. 

OOkkłłaaddkkaa  ppłłyyttyy  uukkaazzuujjee  ttrrzzyy  ppoossttaacciiee  zz  ddyy--
sskkiieemm  zz  NNeebbrryy..  CCzzyy  śśrrooddkkoowwaa  ppoossttaaćć  ttoo  BBiiaałłaa
BBooggiinnii??  JJaakk  ttęę  ookkłłaaddkkęę  iinntteerrpprreettoowwaaćć??
Jest możliwość, żeby widzieć w tej kobiecie
Białą Boginię. Dysk z Nebry jest odniesieniem
do początków zespołu, do okładki "Pnakotic
Demos". Obie diabelskie postacie po bokach to
perchty, bawarskie czarty. Pochodzą z naszej
ojczyzny, w której odbył się koncert.

OOssttaattnniioo  pprrzzeepprroowwaaddzzaałłaamm  wwyywwiiaadd  zz  DDaavvii--
ddeemm  DDeeFFeeiisseemm  ooddnnoośśnniiee  rreeeeddyyccjjii  ""VViissiioonnss  ooff
EEddeenn""..  TTeenn  kkrrąążżeekk  ttaakkżżee  ppoorruusszzaa  tteemmaatt  ""bbooggii--
nnii""  ww  kkoommppaarraattyywwnnyymm  uujjęęcciiuu..  DDaavviidd  jjeesstt  ttoo--
ttaallnniiee  oocczzaarroowwaannyy  tteeoorriiąą  ""bbooggiinnii""  oodd  LLiilliitthh,,
pprrzzeezz  IIzzyyddęę  ddoo  MMaarryyii..  PPoonniieewwaażż  ppoorruusszzaacciiee
ppooddoobbnnee  tteemmaattyy,,  cchhcciiaałłaabbyymm  zzaappyyttaaćć  --  ccoo
ssąąddzziisszz  nnaa  tteemmaatt  tteeggoo  kkrrąążżkkaa  VViirrggiinn  SStteeeellee??
Jestem wielkim fanem Virgin Steele, zwłaszcza
starszych płyt. David DeFeis jest wciąż znako-
mity tekściarzem z głęboką wiedzą o mitologii.
Przede wszystkim tematykę z "Visions of
Eden" uważam za fascynującą. Jest bardzo po-
dobna do tego, co zrobiliśmy my w utworach
"Sol Invictus" czy "Twelve Stars": poprowadzili-
śmy pewną linię tradycji od najdawniejszych
czasów do chrześcijaństwa.

ZZaanniimm  ppoozznnaałłaamm  TTwwóójj  zzeessppóółł  uuwwaażżaałłaamm,,  żżee
tteeggoo  ttyyppuu  mmąąddrree  tteekkssttyy  wwyykkoorrzzyyssttuujjąąccee  ppoo--
rróówwnnyywwaanniiee  mmiittóóww  ii  hhiissttoorriiii  mmoożżnnaa  ssppoottkkaaćć
cchhyybbaa  ttyyllkkoo  ww  VViirrggiinn  SStteeeellee..  JJaakk  ssąąddzziisszz,, ddllaa--
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Atlantean Kodex to feno-
men ostatnich lat. Znako-
mity zespół, który łączy re-
welacyjną muzykę, dosko-
nały wokal z ciekawym
przekazem, piękną oprawą
graficzną i do tego dba o to,
żeby każdy koncert udeko-
rowany był własnymi grafi-
kami.
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Biała Bogini motywuje nas do tworzenia wielkich rzeczy



cczzeeggoo  ddllaa  wwiieelluu  zzeessppoołłóóww  tteekkssttyy  ssąą  ww  ooggóóllee
nniieeiissttoottnnee??
Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, że dla wielu
kapel ich teksty są nieistotne. Myślę, że powin-
no być jedno i drugie. Nie trzeba zawsze myśleć
o ciężkich, głębokich tekstach, od czasu do cza-
su potrzebne jest coś lżejszego. Byłoby dziwa-
czne, gdyby Guns'n'Roses śpiewało o mezopo-
tamskich mitach stworzenia.  Byłoby też nudne,
gdyby wszystkie zespoły miały inteligentne tek-
sty. Heavy metal nie zawsze musi być inteligen-
tny, heavy metal musi obdzielać nas energią i
przekorą. A to funkcjonuje zarówno w głębo-
kich tekstach jak i prostych sloganach.

DDuużżoo  ppóóźźnniieejj  pprrzzeecczzyyttaałłaamm,,  żżee  zzaawwooddoowwoo  zzaajj--
mmuujjeesszz  ssiięę  tteemmaattyykkąą  ttaakkąą,,  jjaakkąą  ppoorruusszzaasszz  nnaa
sswwooiicchh  ppłłyyttaacchh..  PPrraaccaa  ppoommaaggaa  CCii  ww  ppiissaanniiuu
ddllaa  zzeessppoołłuu??  
Wiedza z mojej pracy z pewnością przez niego
przepływa. Ale różnica jest taka, że w Atlante-
an Kodex mogę też ciekawie opowiadać fikcyj-
ne opowieści, podczas gdy w mojej pracy musze
się trzymać faktów.

TTrruuddnnoo  nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  wwiieellee  ppoommyyssłłóóww  nnaa
TTwwoojjee  tteekkssttyy  ppoocchhooddzzii  zz  kkssiiąążżeekk..  FFaannii  cczzyyttaajjąą
""BBiiaałłąą  BBooggiinniięę""  lluubb  ""ZZłłoottąą  GGaałłąąźź""  ppoodd  wwppłłyy--
wweemm  WWaasszzyycchh  ppłłyytt??
Tak, tak rzeczywiście zrobiła większość.   

OOttrrzzyymmaalliiśścciiee  jjaakkiiśś  ffeeeeddbbaacckk??  NNaa  pprrzzyykkłłaadd,,
żżee  ""BBiiaałłaa  BBooggiinnii""  mmoożżee  wwyyddaawwaaćć  ssiięę  nniieezzrroozzuu--
mmiiaałłaa??
Dokładnie tak. Taki był też feedback, który
otrzymaliśmy od niektórych ludzi. 

NNaa  TToobbiiee  mmuussiiaałłaa  jjeeddnnaakk  zzrroobbiićć  wwiieellkkiiee  wwrraa--
żżeenniiee..  MMoożżeesszz  nnaamm  zzddrraaddzziićć,,  kkttóórree  aassppeekkttyy
sszzcczzeeggóóllnniiee??
Mnie szczególnie fascynuje rola wiecznej bogini
jako źródła inspiracji. Ona przypomina nam o
naszej śmierci i naszej śmiertelności. Ale właśnie
przez to motywuje nas, póki żyjemy, do stwo-
rzenia czegoś wielkiego i czegoś, co pozostaje.

WW  pprrzzeecciiwwiieeńńssttwwiiee  ddoo  ""BBiiaałłeejj  BBooggiinnii"",,  ""ZZłłoottaa
GGaałłąąźź""  jjeesstt,,  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  ddllaa  mmnniiee,,  dduużżoo  bbaarr--
ddzziieejj  zzrroozzuummiiaałłaa,,  mmnniieejj  ppooeettyycckkaa,,  bbaarrddzziieejj  ffaa--
cchhoowwaa..  KKttóórree  kkoonnkkrreettnniiee  mmoottyywwyy  zzee  ""ZZłłootteejj
GGaałłęęzzii""  JJaammeessaa  FFrraazzeerraa  mmoożżeemmyy  zznnaalleeźźćć  nnaa
ppłłyycciiee  ""GGoollddeenn  BBoouugghh""??
Znajdują się na niej różne rzeczy. Myślę, że
dosłowne nawiązanie znajduje się w utworze
"Pilgrim". Tutaj pojawia się motyw powracają-

cego króla, którego można dostrzec we wszy-
stkich europejskich mitologiach. Frazer opisuje
to w swojej interpretacji królewskiego kapłana
bogini Nemi, który jest składany w ofierze, ale
powraca, żeby przynieść nowe życie. Ten mo-
tyw przewija się przez wszystkie czasy i regiony
- Jezus Chrystus, król Artur, cesarz Barba-
rossa, Mitra, Ozyrys…

OOkkłłaaddkkaa  ""TThhee  GGoollddeenn  BBoouugghh""  tteeżż  jjeesstt  bbaarrddzzoo
cciieekkaawwaa..  PPooddeejjrrzzeewwaamm,,  żżee  ""DDiiee  TTootteenniinnsseell""
ppaassuujjee  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  ddoo  uuttwwoorruu  ""PPiillggrriimm""??
Płyta "The Golden Bough" opisuje przede
wszystkim podróż. Otwieracz "Fountain of Ne-
penthe" pokazuje to już w swoim tekście. Chcie-
liśmy, żeby wraz z ta płytą słuchacz na godzinę
odrzucił więzy dnia codziennego i, niczym w
antycznym podaniu, z "The Golden Bough"
jako kluczem, mógł się przenieść do innego
świata. Obraz w bardzo nastrojowy sposób uka-
zuje tą podróż z jednego świata do drugiego.

MMuusszzęę  ssiięę  pprrzzyyzznnaaćć,,  żżee  ppoodd  WWaasszzyymm  wwppłłyy--
wweemm  ssaammaa  sszzuukkaałłaamm  ww  ggaalleerriiii  ""WWaasszzyycchh""
oobbrraazzóóww..  MMyyśślliisszz,,  żżee  ttee  oobbrraazzyy  mmooggąą  ssttaaćć  ssiięę
ttaakk  kkuullttoowwee  jjaakk  ""PPooggrrzzeebb  VViikkiinnggaa"",,  kkttóórryy  zzddoobbii
ookkłłaaddkkęę  BBaatthhoorryy??  
Tak, sądzę, że mocne okładki rzeczywiście mo-
gą wśród sceny otrzymać tego rodzaju jakość.
Wiele osób szuka w Berlinie naszych obrazów.

Jest to naturalnie szalenie przejmujące, kiedy
nagle widzi się oryginał w całej okazałości na
własne oczy. Aura oryginału, historia i dosko-
nałość są wtedy dosłownie namacalne.

ZZoossttaajjąącc  ww  tteemmaacciiee  BBaatthhoorryy..  JJaakk  ttyyllkkoo  WWaass
uussłłyysszzaałłaamm  mmiiaałłaamm  sskkoojjaarrzzeenniiee  zz  ""HHaammmmeerr--
hheeaarrtt""--  eeppiicckkiiee  uuttwwoorryy,,  nnaassttrróójj  ii  oocczzyywwiiśścciiee
oobbrraazz  nnaa  ookkłłaaddccee..  RRzzeecczzyywwiiśścciiee  pprroojjeekktt  QQuuoorr--
tthhoonnaa  mmiiaałł  nnaa  WWaass  wwppłłyyww??
Tak, Bathory jest od początku centralnym
wpływem dla Atlantean Kodex, a przede wszy-
stkim płyta "Twilight of the Gods".

WW  pprrzzeecciiwwiieeńńssttwwiiee  ddoo  BBaatthhoorryy,,  WWaasszząą  wwiieellkkąą
zzaalleettąą  jjeesstt  wwookkaall..  MMaarrkkuuss  jjeesstt  ppoo  jjaakkiieejjśś  sszzkkoo--
llee  mmuuzzyycczznneejj??  
Nie, Becker nie ukończył żadnej szkoły muzy-
cznej. Sam nauczył się swojego śpiewu. Znali-
śmy Markusa Beckera już dłużej, ponieważ
śpiewaliśmy na tym samym koncercie, na
przykład na Keep it True. Jednak do tego czasu
nie wiedzieliśmy, że potrafi on tak dobrze śpie-
wać.

NNaa  rróóżżnnee  wwyyddaarrzzeenniiaa  pprrzzyyggoottoowwuujjeecciiee  oossoobbnnee
ggrraaffiikkii,,  tt--sshhiirrttyy..  TToo  bbaarrddzzoo  ffaajjnnaa,,  nnaattuurraallnnaa  rree--
kkllaammaa  ddllaa  WWaass  ii  jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  zzaacchhęęttaa  ddllaa  ffaa--
nnóóww,,  żżeebbyy  kkuuppoowwaaćć  WWaasszzee  ggaaddżżeettyy..    
Z jednej strony pomysł jest taki, żeby mieć dla
fanów drobne gadżety z koncertu, który gramy.
Do pewnego stopnia są to takie pamiątki z poje-
dynczych koncertów. Z drugiej strony, jest po
prostu fajnie, kiedy tylu ludzi nosi twoje koszul-
ki. Poza tym, dzięki nim można także finanso-
wać zespół. Mamy przecież bieżące koszta zwią-
zane z naszą salką prób, sprzętem i oczywiście
koszta związane z  podróżowaniem na koncer-
ty. Koszulki mogą zapewnić, że na końcu nie
będzie strat.

NNaattuurraallnniiee  cczzeekkaammyy  nniieecciieerrpplliiwwiiee  nnaa  nnoowwąą
ppłłyyttęę  AAttllaanntteeaann  KKooddeexx..  MMaacciiee  jjuużż  jjąą  pprrzzyyggoo--
ttoowwaannąą??
Tak, właśnie pracujemy nad nowym materia-
łem. Jeśli wszystko gładko pójdzie, ukaże się je-
szcze w 2017 roku. Winter is coming!

PPllaannuujjeecciiee  zznnóóww  uużżyyćć  oobbrraazzuu  ii  kkssiiąążżkkii??  MMoożżee
ttyymm  rraazzeemm  ccoośś  zz  MMiirrcceeaa  EElliiaaddeeggoo??  ((śśmmiieecchh))
Tak, okładka ponownie jest obrazem. Wszystko
inne: pozwól dać się zaskoczyć!

Katarzyna "Strati" Mikosz
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HMP: PPoo  rraazz  ddrruuggii  wwyyddaajjeecciiee  ppłłyyttęę  kkoonncceerrttoo--
wwąą  zzaawwiieerraajjąąccąą  uuttwwoorryy  zzaarreejjeessttrroowwaannee  nnaa  rróó--
żżnnyycchh  kkoonncceerrttaacchh..  TTaakkaa  kkoonncceeppccjjaa  ppłłyyttyy  wwyynnii--
kkaa  zz  WWaasszzeeggoo  ppeerrffeekkccjjoonniizzmmuu??  MMoożżlliiwwoośśćć
wwyybboorruu  wweerrssjjii  uuttwwoorruu  ddaajjee  mmoożżlliiwwoośśćć  sskkoonn--
ssttrruuoowwaanniiaa  ddoosskkoonnaallsszzeejj  ppłłyyttyy??
Marcus Siepen: Tak, to jeden z powodów. Jeśli
nagrywasz tylko jeden koncert, to wybór jest
mały. Typowy koncert na poprzedniej trasie za-
wierał około 18 utworów.  Jeśli więc nagraliby-
śmy tylko jeden koncert, mielibyśmy do umie-
szczenia na albumie ograniczoną ilość tylko
tych 18 kawałków. Jeśli coś poszłoby źle - za-
wsze mogą wystąpić problemy techniczne, może
pęknąć struna, mikrofon może się zepsuć, czy
cokolwiek - wtedy tracisz część utworów z tych
pierwotnych 18. Może zostać ich na przykład
16. Jeśli nie gralibyśmy tego dnia w szczycie
naszych możliwości, ktoś z nas byłby chory,
stracilibyśmy więcej wałków. Wolimy mieć wię-

cej opcji do wyboru, dlatego nagraliśmy prawie
każdy występ z tej trasy. Drugi powód jest taki,
że zmieniamy codziennie set listę, w choćby
najmniejszym stopniu. Z tego powodu zagrali-
śmy więcej niż te 18 kawałków, które zostałyby
nagrane na jednym koncercie. Dlatego mieliśmy
możliwość umieszczenia jakichś 22 wałków na
płycie. Myślę, że dla nas to najlepszy sposób
działania, bo daje nam on wiele możliwości -
więcej kawałków i występów do wyboru, dzięki
czemu możemy wybrać te najlepsze. Unikamy
też dzięki temu problemów technicznych, które
zawsze mogą wystąpić. Zwłaszcza na żywo
wszystko ma w zwyczaju się psuć. Ale przez to
możemy uniknąć takich problemów.

CCzzyy  ddzziięękkii  wwyybbrraanniiuu  tteejj  jjeeddnneejj,,  nnaajjlleeppsszzeejj
wweerrssjjii  kkaawwaałłkkaa  uuddaałłoo  ssiięę  uunniikknnąąćć  ppoopprraawweekk  ww

ssttuuddiioo??
Dokładnie, udało nam się tego uniknąć. Wiele
wersji do wyboru to właśnie jeden z wyborów.
Wszyscy jesteśmy ludźmi i może trafić się nam
zły dzień, kiedy nie gramy na naszym standard-
owym poziomie. Jeśli nagrywasz tylko jeden wy-
stęp i masz wtedy zły dzień, to szkoda. Ale, że
my nagraliśmy tyle koncertów, że mogliśmy wy-
brać te dobre wykonania. Nie ma więc na albu-
mie żadnych poprawek, wszystko jest nagrane
na żywo.

AA  nnaaggrraanniiee  ttaakk  wwiieelluu  kkoonncceerrttóóww  wwiiąązzaałłoo  ssiięę  zz
tteecchhnniicczznnyymmii  ttrruuddnnoośścciiaammii??  WWyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee
oobbeeccnniiee  nniiee  jjeesstt  ttoo  ttaakk  dduużżyy  pprroobblleemm  jjaakk  ww  22000022
rrookkuu,,  kkiieeddyy  rreejjeessttrroowwaalliiśścciiee  mmaatteerriiaałł  nnaa  ""LLiivvee""..
Nie, nie mieliśmy żadnych trudności. Finalnie
skoncentrowaliśmy się na pierwszym bloku eu-
ropejskim z poprzedniej trasy, która obejmo-
wała jakieś 40 koncertów. Mieliśmy wtedy ze

sobą ten sam system nagrywania, więc jakość
nagrania była taka sama, a na późniejszych kon-
certach, między innymi w Australii, musieliśmy
wypożyczać sprzęt do nagrywania. Dlatego sku-
piliśmy się na tym pierwszym bloku  - dla tech-
nicznej jednolitości nagrań. I nie było proble-
mów. Nagrywamy na twarde dyski, których ma-
my kopie zapasowe. Jeśli więc któryś z tych dy-
sków by padł, zawsze mamy kopię zapasową. Po
prostu staramy się być ostrożni i unikać utraty
któregokolwiek z nagrań. I to zadziałało - obyło
się bez problemów. 

PPooddeejjrrzzeewwaamm,,  żżee  dduużżoo  wwiięękksszzee  ttrruuddnnoośśccii  wwiiąą--
zzaałłyy  ssiięę  zz  uujjeeddnnoolliicceenniieemm  bbrrzzmmiieenniiaa  wwsszzyy--
ssttkkiicchh  uuttwwoorróóww  nnaa  jjeeddnneejj  ppłłyycciiee??
To oczywiste, że będą pewne rozbieżności, kie-
dy ma się kawałki z różnych koncertów. Powo-

dem tego jest różnica w akustyce poszczegól-
nych miejsc. Były takie miejsca, jak występ w
Düsseldorfie (Mitsubishi Electric Hall - jeden z
naszych największych koncertów na trasie) dla
siedmiu tysięcy ludzi, ale były też mniejsze, dla,
powiedzmy, dwóch tysięcy ludzi - akustyka w
tych miejscach jest oczywiście różna. Można je-
dnak spróbować nieco pozmieniać pewne rzeczy
w studio podczas miksowania, żeby brzmienie
było bardziej jednolite. Tak naprawdę, jeśli są
jakieś różnice pomiędzy utworami, to nie są aż
tak wielkie, żeby kłuły w uszy. Nie grało to wiel-
kiej roli. Dla nas najważniejsze było wybranie
najlepszego wykonania.

PPrrzzyyppoommiinnaa  mmii  ssiięę  zzaa  ttoo  WWaasszz  ""pprroobblleemm""  zz  ddoo--
ppaassoowwaanniieemm  bbrrzzmmiieenniiaa  wwsszzyyssttkkiicchh  uuttwwoorróóww
nnaa  jjeeddnneejj  ppłłyycciiee  ssttuuddyyjjnneejj,,  ccoo  wwyynniikkaa  zzee  zzłłoo--
żżoonnoośśccii  ii  wwiieelloośścciieeżżkkoowwoośśccii  WWaasszzyycchh  uuttwwoo--
rróóww..  
Prawdę mówiąc, nie przejmuję się takimi spra-
wami. Jeśli mówimy o albumach studyjnych, to,
biorąc pod uwagę nasz ostatni album, na przy-
kład kawałek "The Ninth Wave" brzmi inaczej w
porównaniu do prostszego wałka typu "Sacred
Mind". W "The Ninth Wave" dzieje się znacznie
więcej: chórki, orkiestra, więcej ścieżek gitaro-
wych i wokalnych, oraz efekty - i to oczywiście
determinuje brzmienie tego utworu. Jeśli nastę-
pny kawałek idzie w zupełnie inną stronę: jest
prostszy, szybszy, bez orkiestry i chórków - to
brzmi inaczej. Ale to część klimatu albumu. Nie
każda kompozycja musi brzmieć dokładnie tak
samo. Czasem przestawiasz brzmienie gitar dla
konkretnego utworu, jeśli uważasz, że potrzebu-
je on specjalnego wydźwięku gitar czy innych
instrumentów - wtedy po prostu to robisz. Jeśli
zaś uważasz, że inne kawałki potrzebują odmi-
ennego brzmienia, to je przestawiasz. Nie nale-
ży zatem czuć się zmuszonym do tworzenia ka-
żdego kawałka w taki sam sposób. Staramy się
ustalić, czego każda kompozycja potrzebuje w
kwestii dźwięków i jej to zapewnić.

ZZddeeccyyddoowwaalliiśścciiee,,  żżee  nnaa  ""LLiivvee  BBeeyyoonndd  tthhee
SSpphheerreess""  ttrraaffiiąą  wwsszzyyssttkkiiee  ttyyttuułłyy,,  kkttóórree  zzaaggrraallii--
śścciiee  nnaa  kkoonncceerrttaacchh??  
Nie, oczywiście, że nie wiedzieliśmy tego zaw-
czasu. Jak wspominałem, zwykle gramy około
18 kawałków jednego wieczoru, a przy tym
zmieniamy nieco setlistę codziennie. Finalnie
gramy 40 do 45 utworów podczas całej trasy.
Nie mogliśmy więc wiedzieć, które z tych 45
wałków, które graliśmy przez dwa lata trafią na
album. To zależało oczywiście od tego, jak do-
brze je zagraliśmy. Musieliśmy przesłuchać tych
nagrań i wybrać te, które najbardziej przypadły
nam do gustu. Wybór miał odzwierciedlać to,
co robiliśmy na trasie. Próbowaliśmy odtworzyć
typowy występ Blind Guardian poprzez listę
utworów na albumie. Jest więc sporo nowych
utworów, których nigdy dotąd nie wypuściliśmy
w formie live. Są tam klasyki, które muszą zna-
leźć się na występie, jak i parę zapomnianych
perełek, których nie graliśmy od dłuższego cza-
su. Taki mieliśmy cel - stworzyć typową setlistę
z koncertu Blind Guardian i zamieścić ją na
CD. 

HHaannssii  nnaa  kkoonncceerrttaacchh  ww  oojjcczzyyssttyymm  kkrraajjuu  mmóówwii
zzaawwsszzee  ppoo  nniieemmiieecckkuu,,  nnaawweett  nnaa  WWaacckkeenn..  NNiiee
pprrzzeejjmmoowwaalliiśścciiee  ssiięę  ttyymm,,  żżee  nnaa  ""LLiivvee  BBeeyyoonndd
tthhee  SSpphheerreess""  ttrraaffiiąą  zzaappoowwiieeddzzii  zzaarróówwnnoo  ppoo
aannggiieellsskkuu  jjaakk  ii  nniieemmiieecckkuu??  ((""AAnndd  tthheenn  tthheerree
WWaass  SSiilleennccee""  ii  ""IImmaaggiinnaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  ootthheerr
ssiiddee""  HHaannssii  zzaappoowwiiaaddaa  ppoo  nniieemmiieecckkuu..))
Tak już po prostu jest. Tak naprawdę nam to
nie przeszkadzało. Oczywiście, kiedy jesteśmy
w Niemczech i gramy dla całkowicie niemie-
ckiej publiczności, nie ma, moim zdaniem, sen-
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su mówić po angielsku. Jeśli nagralibyśmy tylko
jeden koncert, i ten koncert odbyłby się w
Niemczech, to nie wydaje mi się, żebyśmy prze-
szli na zapowiadanie kawałków po angielsku,
tylko po to, żeby w tym języku były one na al-
bumie. Nie przywiązywaliśmy wagi do nagrań,
kiedy graliśmy - byliśmy skupieni na graniu w
tamtym momencie, dla tamtej publiczności. Je-
śli gramy dla Niemców, Hansi będzie mówił po
niemiecku, a jeśli gramy dla ludzi spoza Nie-
miec, to oczywiście będzie on mówił po angiel-
sku, bo oczywistym jest, że nie zna on wszyst-
kich języków krajów, w których gramy. Jeśli ma-
my mieszankę angielskich i niemieckich zapo-
wiedzi, to niech tak będzie, nie przeszkadza
nam to. W końcu jesteśmy niemieckim zespo-
łem, więc jeśli jeden kawałek byłby wzięty z nie-
mieckiego koncertu - gadanie będzie po niemie-
cku.

WW  zzaappoowwiieeddzzii  ppłłyyttyy  bbyyłłyy  iinnffoorrmmaaccjjee,,  żżee  ppoo--
cczząąttkkoowwoo  mmiieelliiśścciiee  wwrraażżeenniiee,,  żżee  mmaacciiee  mmaassęę
mmaatteerriiaałłuu,,  ppoonniieewwaażż  nniieemmaall  kkaażżddyy  kkoonncceerrtt  tteejj
ttrraassyy  bbyyłł  zznnaakkoommiittyy..  DDooppiieerroo  ppoo  wwssłłuucchhaanniiuu
ssiięę,,  ookkaazzaałłoo  ssiięę,,  żżee  nniiee  wwsszzyyssttkkiiee  ssąą  ppeerrffeekkccyyjj--
nnee  ii  zzoossttaalliiśścciiee  zz  kkiillkkoommaa  wweerrssjjaammii..  NNaa  kkttóó--
rryymm  eettaappiiee  uuddaałłoo  WWaamm  ssiięę  ttoo  wwyycchhwwyycciićć??  PPrrzzyy
ppiieerrwwsszzyycchh  pprrzzeessłłuucchhaanniiaacchh,,  cczzyy  ddooppiieerroo  ppoo
wwnniikklliiwweejj  aannaalliizziiee??
To słychać już kiedy zaczynasz słuchać nagra-
nia. Kiedy grasz na scenie, nie zdajesz sobie
sprawy, jak dokładnie wypada twoje granie, bo
jesteś pełen adrenaliny, żyjesz chwilą i czujesz,
w jakim amoku jest publiczność - nie wiesz jak
dobrze czy źle grasz w takim momencie. Oczy-
wiście to inna sprawa, kiedy siedzisz w domu ze
słuchawkami, słuchając nagrań i nie czujesz tej
adrenaliny, i energii od publiki - wtedy skupiasz
się na tym, co słyszysz i wiesz od razu, jeśli któ-
ryś z nas grał tego dnia dobrze. Takie rzeczy się
zdarzają, jak mówiłem jesteśmy tylko ludźmi i
podczas trasy mamy swoje wzloty i upadki. Nie-
które koncerty są na naprawdę wysokim pozio-
mie, a inne są na niższym, a czasami zdarza się,
że część z nas gra wspaniale, a jedna osoba ma
zły dzień - jeśli tak się dzieje, to nie możemy
przyjąć takiego nagrania, bo jeden z nas zjebał
tego dnia. To mogę być ja, Hansi, ktokolwiek,
tak to już jest. Ale to nie stanowiło problemu z
racji tego, że mieliśmy tak dużo nagrań, że mo-
gliśmy wybrać te najlepsze w naszej opinii. Prze-
praszam za tę dygresję, ale skoro już mówimy o
adrenalinie na występach - kiedyś na koncercie
doznałem małego wstrząsu mózgu. Wszystko
mnie bolało i prawie zemdlałem. A zauważyłem
to dopiero, kiedy zespół skończył grać.

MMóówwiisszz  ppoowwaażżnniiee??!!  WWssttrrzząąss  ttoo  ppoowwaażżnnaa
sspprraawwaa!!  NNaassttęęppnnyymm  rraazzeemm  lleeppiieejj  zzaałłóóżż  kkaasskk!!
MMóówwiisszz  oo  eenneerrggiiii  oodd  ppuubblliikkii……..  SSąąddzząącc  ppoo  cczzęę--
ssttyycchh  ii  ggłłoośśnnyycchh  ooddggłłoossaacchh  ppuubblliicczznnoośśccii,,  kkttóórree
ssłłyycchhaaćć  nnaa  ""LLiivvee  BBeeyyoonndd  tthhee  SSpphheerreess""  ,,  nniieekk--
ttóórree  uuttwwoorryy  nnaa  ppłłyyttęę  wwyybbiieerraalliiśścciiee  ooppiieerraajjąącc  ssiięę
ttaakkżżee  nnaa  ttyymm,,  jjaakk  eennttuuzzjjaassttyycczznniiee  wwyyppaaddaa  ppuu--
bblliikkaa..  
Oczywiście, że ma to znaczenie.  To część kon-
certu. Fajną sprawą jest to, że mamy oddaną pu-
blikę, która zawsze daje czadu, śpiewa z nami i
wrzeszczy. To typowe dla słuchaczy Blind
Guardian, żeby śpiewać każde słowo w tekście.
Kiedy docieramy do refrenu na przykład w
"Nightfall", tysiące ludzi śpiewa z nami jako
wokal wspierający. Jeśli uda się coś takiego zare-
jestrować na albumie live, to jest znakomicie.
Jak już mówiłem, to typowe zachowanie fana
Blind Guardian - musi śpiewać. A my napra-
wdę się z tego cieszymy, bo bardzo ułatwia to
nagrania na żywo (śmiech). Ludzie biorą udział
w śpiewaniu stając się naszym chórkiem. A to
ma znaczenie, z całą pewnością. To szczypta

magii w występie Blind Guardian. Gra zespołu
to tylko 50% tego, co składa się na całość wy-
stępu. Jeśli gramy dobrze, to jest to dobry kon-
cert, ale niekoniecznie jest to specjalny występ.
Jest specjalny, kiedy istnieje kontakt między ze-
społem, a publiką. Kiedy fani reagują na to, co
gramy, zaczynają szaleć i oddają energię zespo-
łowi, który z kolei bierze tę energię i oddaje ją
publice. Wtedy tej energii jest coraz więcej. To
sprawia, że występ na koncercie jest wyjątkowy.
Oczywiście staramy się uchwycić to na nagrani-
ach. Jeśli ludzie krzyczą i robią za chórek - chce-
my to mieć na płycie. Więc tak, to jest właśnie
szczypta magii koncertów Blind Guardian.

JJeeddnnyymm  zz  ffeennoommeennóóww  WWaasszzyycchh  kkoonncceerrttóóww  jjeesstt
""BBaarrdd''ss  SSoonngg"",,  ppooddcczzaass  kkttóórreeggoo  ww  zzaassaaddzziiee
uuttwwóórr  śśppiieewwaa  ppuubblliicczznnoośśćć..    CCzzyy  ww  ttyymm  wwyy--
ppaaddkkuu  kkiieerroowwaalliiśścciiee  ssiięę  jjaakkoośścciiąą  wwyykkoonnaanniiaa
tteeggoo  uuttwwoorruu  pprrzzeezz  ppuubblliikkęę??  
Tylko w jakichś 50%… Wiesz, nadal musimy

dobrze zagrać. To nie pomaga, kiedy ludzie
śpiewają, a my odjebiemy coś z gitarami
(śmiech), więc musimy też dobrze grać. "Bard's
Song" jest jednym z tych magicznych momen-
tów na koncercie, bo Hansi tak naprawdę nie
musi niczego śpiewać. Moglibyśmy zagrać ten
utwór jako instrumental, a wokale i tak byłyby
obecne, bo publika śpiewa każde słowo. To
wciąż jeden z ważniejszych momentów każdego
show Blind Guardian. Za każdym razem, kie-
dy gramy ten utwór, bez znaczenia gdzie to ro-
bimy - w Europie, Azji czy Australii - reakcje są
zawsze takie same. To naprawdę wyjątkowy
moment, kiedy każdy dołącza do nas w śpiewa-
niu. Nadal dostajemy ciarek każdego wieczoru.

WWyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  ttoo  wwyykkoonnaanniiee  jjeesstt  jjeesszzcczzee  llee--
ppsszzee  nniiżż  ttoo  zz  ppłłyyttyy  kkoonncceerrttoowweejj  zz  22000033  rrookkuu..
TTeeżż  mmaacciiee  ttaakkiiee  ooddcczzuucciiee??
Myślę, że całokształt poziomu naszej gry pod-
czas tej trasy i wszystko, co można usłyszeć na
tym albumie przewyższa wszystko, co można
było usłyszeć na poprzednich płytach. Moim,
wciąż bardzo skromnym, zdaniem zagraliśmy
lepiej niż kiedykolwiek. Mieliśmy szczęście mo-
gąc uchwycić to wszystko na nagraniach. Więc -
tak, myślę, że to nasz najlepszy jak dotąd album
na żywo.

TTrraassaa  wwiiąązzaałłaa  ssiięę  zz  pprroommooccjjąą  WWaasszzeejj  oossttaattnniieejj
ssttuuddyyjjnneejj  ppłłyyttyy  ""BBeeyyoonndd  tthhee  RReedd  MMiirrrroorr""..    NNaa

ppłłyyttęę  kkoonncceerrttoowwąą  ttrraaffiiłłyy  jjeeddnnaakk  ttyyllkkoo  ttrrzzyy
kkaawwaałłkkii  zz  tteejj  ppłłyyttyy..  PPaammiięęttaamm  zz  kkoonncceerrttuu  ww
WWaarrsszzaawwiiee  wwssppaanniiaałłee  wwyykkoonnaanniiee  ""MMiirraaccllee
MMaacchhiinnee""..  NNiiee  mmiieelliiśścciiee  ddoobbrreeggoo  WWaasszzyymm
zzddaanniieemm  nnaaggrraanniiaa  tteejj  bbaallllaaddyy  cczzyy  ppoo  pprroossttuu  nniiee
mmiieelliiśścciiee  ww  ppllaannaacchh  uummiieesszzcczzaanniiaa  jjeejj  nnaa  ""BBee--
yyoonndd  tthhee  SSpphheerreess""??    
Dwie rzeczy odgrywają tutaj rolę. Po pierwsze,
musimy mieć odpowiednie nagranie, a z tym
numerem związanych jest parę skomplikowa-
nych rzeczy, co jest jednym z powodów, dla
których nie znalazł się on na albumie. Kolejnym
przykładem byłby utwór "The Holy Grail", któ-
ry graliśmy na późniejszym etapie trasy, a jak
mówiłem, skupiliśmy się na pierwszym europe-
jskim bloku, kiedy nie był jeszcze grany. Pod
koniec trasy graliśmy pięć kawałków z najno-
wszego albumu, ale z tych powodów tylko trzy
trafiły na nasz krążek na żywo. Kolejnym powo-
dem jest to, że chcemy utrzymać płynność ka-
żdego z występów Blind Guardian. Dlatego ro-

lę gra także kolejność każdego utworu. Także
typy utworów, które wstawiane są na album są
istotne. Jeśli gramy cztery czy pięć ballad pod-
czas całej tej trasy, to nie ma sensu umieszczać
ich w takiej ilości na płycie. Wtedy byłoby zbyt
dużo ballad jak na jeden album Blind Guar-
dian. Trzeba więc zbadać, co najlepiej sprawdza
się w kontekście albumu. Finalnie zdecydowali-
śmy się nie wstawiać "Miracle Machine" na tę
płytę. Może kiedyś wydamy go jako singiel,
utwór do pobrania, czy coś takiego. 

HHaannssii  nniiee  rraazz  ooppoowwiiaaddaałł  nnaamm  ww  wwyywwiiaaddaacchh,,
żżee  nniiee  wwsszzyyssttkkiiee  uuttwwoorryy  ddoobbrrzzee  wwyyppaaddaajjąą  nnaa
żżyywwoo..  NNiieekkttóórree  wwrręęcczz  ssiięę  nniiee  nnaaddaajjąą,,  cchhooćć  nnaa
ppłłyycciiee  bbrrzzmmiiąą  oobbiieeccuujjąąccoo,,  jjeeśśllii  cchhooddzzii  oo  wwyyss--
ttęęppyy  lliivvee..  OOdd  ppoocczząąttkkuu  ssttaawwiiaalliiśśmmyy  nnaa  uuttwwóórr
""TThhee  HHoollyy  GGrraaiill"",,  kkttóórryy  wwyyddaawwaałł  ssiięę  nnaajjbbaarr--
ddzziieejj  ttrraaffiioonnyymm,,  kkoonncceerrttoowwyymm  hhiitteemm..  TTyymmcczzaa--
sseemm  jjeeddnnaakk,,  nniiee  ppoojjaawwiiłł  ssiięę  nnaa  tteejj  ttrraassiiee,,  ttyyllkkoo
rrookk  ppóóźźnniieejj..  DDllaacczzeeggoo  ddooppiieerroo  rrookk  ppoo  pprreemmiieerrzzee
ppłłyyttyy  uuddaałłoo  WWaamm  ssiięę  ddoossttoossoowwaaćć  tteenn  kkaawwaałłeekk
ddoo  wweerrssjjii  lliivvee??
To dlatego, że zaczęliśmy dość późno grać go na
próbach. Na początku, kiedy przygotowywali-
śmy się do trasy, po wydaniu albumu, siedzieli-
śmy sobie i omawialiśmy, które kawałki chcieli-
byśmy zagrać. Oczywiście mówiliśmy zarówno
o starszych numerach, jak i tych z nowego albu-
mu. Na początku wybraliśmy czery utwory:
"The Ninth Wave", "Twilight Of The Gods", "The
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Miracle Machine" i "Prophecies". Ćwiczyliśmy
właśnie te cztery utwory i przygotowywaliśmy
inne. Wiesz, czasami, po dziesięcioletniej przer-
wie od grania niektórych utworów, trzeba ogar-
nąć je od nowa, bo po prostu się je zapomina.
Musimy przearanżować nowe kawałki tak, aby
pasowały do wersji na żywo, bo na albumie
może się pojawić więcej niż dwie gitary naraz, a
na scenie jest tylko Andréi ja - więc musimy
przerobić te kawałki. Z początku skupiliśmy się
tylko na tych czterech nowych utworach, a do-
piero później, kiedy mieliśmy przerwę, zdecy-
dowaliśmy, że zagramy również "The Holy Gra-
il". Powtarzam, musieliśmy go przerobić tak, by
pasował do warunków koncertowych. Dopiero
wtedy mogliśmy dodać ją do setlisty. Czasem
tak właśnie jest. Nie wszystkie utwory już na
początku trafiają do koncertowego kanonu.
Czasem trzeba trochę poczekać, dopiero potem
dodać więcej wałków. Jak wspomniałeś, albo jak
Hansi wspomniał we wcześniejszych wywia-
dach, są kawałki, które naprawdę trudno prze-
łożyć na granie koncertowe. Niestety, nie każda
kompozycja nadaje się do grania na żywo. Nie-
kiedy utwory potrzebują lepszej orkiestracji czy
większej ilości harmonii gitarowych. Jeśli czuje-
my, że nie jesteśmy w stanie przedstawić odpo-
wiedniej wersji na żywo, to wolimy po prostu jej
nie grać. 

""BBeeyyoonndd  tthhee  SSpphheerreess""  zzaawwiieerraa  ttaakkżżee  ttrrzzyy  uuttwwoo--
rryy  zz  ppoopprrzzeeddnniieejj  ppłłyyttyy..  ""TTaanneelloorrnn""  wwsszzeeddłł  nnaa
ssttaałłee  ddoo  WWaasszzeeggoo  kkoonncceerrttoowweeggoo  kkaannoonnuu??  CCzzyy
mmoożżee  tteenn  kkaawwaałłeekk  ii  ddwwaa  ppoozzoossttaałłee  zzaałłaappaałłyy  ssiięę
nnaa  kkoonncceerrttóówwkkęę  ""ssiiłłąą  rroozzppęędduu""  ppoo  pprroommooccjjii  ppoo--
pprrzzeeddnniieejj  ppłłyyttyy??  
"Tanelorn" był grany na prawie każdym koncer-
cie, "Sacred Worlds" był grany na większości wy-
stępów, "Wheel of Time" był grany wiele, wiele
razy. Ale nie było go na każdym show, z tego
względu, że trzeba znaleźć jakąś równowagę.
"Sacred Worlds" to długi wałek, "Wheel of Time"
to bardzo długi kawałek, "Ninth Wave" też jest
bardzo długie. Nie możemy grać tych wszy-
stkich długich kawałków na jednym występie,
to byłaby przesada. Trzeba znaleźć punkt ró-
wnowagi. Utwory z albumu "The Edge of Time"
stały się klasykami koncertowymi. Jak mówi-
łem, "Tanelorn" jest grany chyba na każdym
show, a pozostałe dwa były granie w większości
przypadków. Sprawdzały się doskonale w okra-
sie koncertowej, reakcje publiczności były
świetne, definitywnie uważane są za klasyki
koncertowe.

SSłłuucchhaajjąącc  wwyykkoonnaańń  lliivvee  uuttwwoorróóww  zz  oossttaattnniicchh

ppłłyytt,,  ddaajjee  ssiięę  ssłłyysszzeećć,,  żżee  HHaannssii  nnaa  kkoonncceerrcciiee
śśppiieewwaa  mmooccnniieejj  ii  aaggrreessyywwnniieejj  nniiżż  nnaa  ppłłyycciiee  ssttuu--
ddyyjjnneejj..  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  wwiieelluu  iinnnnyycchh  mmuuzzyykkóóww
jjeesstt  ooddwwrroottnniiee,,  ww  ssttuuddiioo  mmaajjąą  oonnii  wwiięęcceejj  sszzaannss
ddoo  kkiillkkuu  ppooddeejjśśćć  ii  mmooggąą  ddaaćć  ooddppoocczząąćć  ggaarrddłłuu..
SSkkąądd  tteenn  ffeennoommeenn  uu  HHaannssiieeggoo??
Wszyscy idziemy na żywioł. To typowe że, kie-
dy gramy na żywo, utwory okazują się cięższe i
agresywniejsze w porównaniu z ich wersjami
studyjnymi. "The Ninth Wave" jest tego ideal-
nym przykładem - zawsze uwielbiałem wersję
studyjną, ale wersja live to zupełnie inny numer.
Jest cięższy…  Kiedy wychodzi się na scenę, już
jest się napełnionym adrenaliną. A kiedy ludzie
szaleją, rozbudzasz się jeszcze bardziej, aż do
uczucia szału i po prostu dajesz czadu. Hansi
jest bardzo zdyscyplinowany jeśli chodzi o jego
głos. Zawsze robi ćwiczenia na rozśpiewanie
przez jakieś trzy lub cztery godziny każdego
dnia. Do tego dochodzi godzina uspokajania
głosu przez kolejna godzinę po występie. Tylko
dzięki tym ćwiczeniom jest w stanie utrzymać
swój głos w formie przy takim stylu śpiewania
podczas długiego czasu trwania trasy koncer-
towej. Byliśmy w trasie przez 21 miesięcy, jeśli
więc nie dbałby o swój głos, nie byłby w stanie
tak śpiewać. Jako, że jest bardzo zdyscyplino-
wany, jesteśmy w stanie to robić. To część stylu
życia Blind Guardian. Kiedy gramy, jesteśmy
całkiem ciężką i agresywną bandą.

JJaakkiiee  cceecchhyy  ""FFllyy""  sspprraawwiiłłyy,,  żżee  jjaakkoo  jjeeddyynnyy  zz  ""AA
TTwwiisstt  iinn  tthhee  MMyytthh""  wwsszzeeddłł  ddoo  WWaasszzeeggoo  kkoonn--
cceerrttoowweeggoo  kkaannoonnuu??
Lubimy go grać. Po pierwsze, moim zdaniem
"Fly" jest bardzo mocną i dobrą kompozycją.
Myślę też, że reakcja publiki jest bardzo dobra.
Mówiliśmy o innych wałkach z tego albumu
granych na tej trasie… "Fly" był grany prawie za
każdym razem. Był stałą częścią setlisty, lubil-
iśmy go grać, odbiór przez ludzi był dobry, więc
czemu nie mieliśmy dodać go do albumu?

MMyyśśllęę,,  żżee  ttoo  cchhyybbaa  nnaajjwwaażżnniieejjsszzee  --  żżee  wwyy  ssiięę
ddoobbrrzzee  bbaawwiicciiee..
Ta! Jesteśmy bardzo samolubni jeśli o to chodzi.
(śmiech)

CCzzyy  ttoo  jjeeddyynnyy  kkaawwaałłeekk  zz  ""LLiivvee  BBeeyyoonndd  tthhee
SSpphheerreess""  zzaarreejjeessttrroowwaannyy  ww  PPoollssccee??
Szczerze mówiąc, nie pamiętam, gdzie te wszy-
stkie kawałki były nagrane. W pewnym mo-
mencie nie skupiałem się już na miastach, a na
tym, co słyszę, słuchając nagrań. Kiedy myśli się
o miastach, własne wspomnienia z występów
wywierają wpływ. Czasem najlepsze wspomnie-

nia masz, kiedy myślisz o tym, jaki wydawał ci
się tamten dzień. Ale jak wcześniej mówiliśmy,
nie znaczy to, że twoja gra była tego dnia naj-
lepsza. Jeśli skupiasz się na dobrych wspom-
nieniach, możesz nie zwracać uwagi na to, jak ci
poszło. Starałem się więc ignorować to, gdzie
graliśmy, czy czego dokładnie słuchałem, żeby
móc ocenić, czy poszło dobrze czy też niedo-
brze. Muszę przyznać, że musiałbym sprawdzić,
co jest z jakiego miasta, bo teraz nie wiem.

NNiiee  rraazz  ww  rroozzmmoowwiiee  zz  HHMMPP  ddeekkllaarroowwaalliiśścciiee,,
żżee  jjeesstteeśścciiee  jjuużż  nniieeccoo  zzmmęęcczzeennii  ggrraanniieemm  sseettkkii
rraazzyy  ""VVaallhhaallllaa""  cczzyy  ""MMaajjeessttyy""..  TTyymmcczzaasseemm
nnaaddaall  jjee  ggrraacciiee  nnaa  pprraawwiiee  kkaażżddyymm  wwyyssttęęppiiee,,
zznnaallaazzłłyy  ssiięę  ttaakkżżee  nnaa  ppłłyycciiee  kkoonncceerrttoowweejj..  RRoo--
bbiicciiee  ttoo  ttyyllkkoo  ddllaa  nnaass,,  ddllaa  ffaannóóww??
Tak, czasem jestem po prostu zmęczony gra-
niem niektórych kawałków. To nie to, że ich nie
lubię - nadal je lubię, obydwa. Po prostu np.
"Majesty" gramy od 1986, więc to dość długi
szmat czasu. Wiesz, to po prostu fajne uczucie
nie grać go każdego wieczoru. Nie przeszkadza
mi granie go czasami, wtedy, kiedy ludzie do-
magają się tego utworu, a kiedy pierwotnie nie
było go w planie. Czasem mimo to jest grany.
Jeśli narzekamy na to na scenie. To nie tak, że
przeklinam każdą chwilę, kiedy muszę grać
"Majesty". Nadal lubię to grać - po prostu nie
muszę go grać każdego dnia. Chciałbym też
zagrać inne kawałki. To może się całkowicie
zmienić, jeśli na przykład nie gralibyśmy
"Valhalla" i "Majesty" na następnej trasie wcale
i dalibyśmy im odpocząć na jeden sezon. Po-
wrót do nich na następnej trasie mógłby zmie-
nić wszystko. Były też takie występy na poprze-
dniej trasie, gdzie nie graliśmy wcale "Majesty"
albo "Valhalla" - dla nas nie robiło to problemu.
Wiemy, że to klasyki i ludzie uwielbiają ich
słuchać. Problemem jest to, że wraz z każdym
wydanym przez nas albumem przychodzi cała
masa nowych klasyków, które ludzie chcą usły-
szeć. W celu zadowolenia fanów musimy zagrać
pięć takich podczas jednego koncertu, żeby
zmieścić na nim wszystkie kawałki. W pewnym
momencie musimy skracać. Musimy powiedzieć
"Ok, na tej trasie czy koncercie skupimy się na
tym kawałku i pominiemy inny". Jeśli pominie-
my "Majesty" czy "Valhalla", to właśnie z tego
powodu. Nie przeszkadza nam granie ich, bo
jak widać nadal to robimy, wstawiamy je na al-
bumy live. I oczywistym jest, że podoba nam
się, kiedy ludzie szaleją, gdy je gramy. Po pro-
stu nie mamy ochoty na granie ich każdego
dnia. 

MMaamm  wwrraażżeenniiee,,  żżee  ""IImmaaggiinnaattiioonnss  ffrroomm  tthhee
ootthheerr  ssiiddee""  jjeesstt  jjeeddnnyymm  zz  ttyycchh  ssttaarryycchh  kkaawwaałł--
kkóóww,,  kkttóórryy  nnaa  kkoonncceerrcciiee  ww  oobbeeccnnyymm  wwyykkoonnaanniiuu
bbrrzzmmii  jjaakk  ""wwssppóółłcczzeessnnyy  BBlliinndd  GGuuaarrddiiaann""..  MMóó--
ggłłbbyy  ssiięę  zznnaalleeźźćć  nnaa  WWaasszzyycchh  ddwwóócchh  oossttaattnniicchh
kkrrąążżkkaacchh..  CChhooddzzii  mmii  oo  ssppoossóóbb  jjeeggoo  ggrraanniiaa  ii
pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  ssppoossóóbb  śśppiieewwaanniiaa  HHaannssiiee--
ggoo..  TTeeżż  mmaacciiee  ppooddoobbnnee  wwrraażżeenniiee??
Tak, to klasyczna sprawa. W tym sensie, że
"Imaginations..." jest moim zdaniem jednym
naszych najlepszych albumów. To zdecydowa-
nie jeden z klasyków wśród albumów Blind
Guardian. On definiuje nasz styl. "Imagina-
tions..." zdefiniowało w dużej mierze to, jak
Blind Guardian dzisiaj brzmi. Więc tak - zga-
dzam się. To definitywnie jeden z klasyków,
który zdefiniował nasze brzmienie na długie la-
ta po wydaniu.

Karol Gospodarek, 
Katarzyna "Strati" Mikosz
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HMP: CCzzyy  zzaa  nnaazzwwąą  wwaasszzeeggoo  zzeessppoołłuu  kkrryyjjee
ssiięę  jjaakkaaśś  hhiissttoorriiaa??  CCoo  oonnaa  oozznnaacczzaa??
Tobias Exxel: Ach tak, nazwa zespołu, to oczy-
wiście bardzo ciekawy sekret. Czasem mówimy,
że musisz przeczytać nazwę "Edguy" od tyłu.
Będzie to brzmieć jak "Yokte", czyli nazwa z
greckiej mitologii oznaczająca seks z tysiącem
kobiet równocześnie (śmiech ). Ale tak szczerze,
to nie to, co oznacza ta nazwa. No ale brzmi cie-
kawie, no nie? Prawda jest taka, że to była ksy-
wka nauczyciela Tobiego, Jensa i Dirka. Mó-
wili na niego jakoś podobnie: "Edgar", "Edguy",
coś takiego. Jakiś czas później Jens, Tobi i Dirk
próbowali wymyślić nazwę dla zespołu, a z ja-
kiegoś powodu nie mieli żadnych pomysłów,
więc po prostu użyli ksywki ich nauczyciela ze
szkoły. To chyba trochę dziwne, co? Muszę
przyznać, że to naprawdę dziwna nazwa, ale z
jakiegoś powodu się sprawdza. Może tutaj jest
ta różnica, bo bardzo się ona wyróżnia. Nie ma
w niej nic ze "Steel" czy "Dragon", czy "Death"
i tym podobnymi. Edguy jest kompletnie inne
od wszelkich nazw.

NNaa  ppoocczząąttkkuu  ggłłóówwnniiee  ccoovveerroowwaalliiśścciiee  wwiieellee
ppooppuullaarrnnyycchh  uuttwwoorróóww,,  cchhooććbbyy  ttyycchh  ppoocchhooddzząą--
ccyycchh  zz  rreeppeerrttuuaarruu  AACC//DDCC  cczzyy  tteeżż  KKiissss..
WWsszzyyssccyy  bbyylliiśścciiee  wwtteeddyy  mmłłooddzzii  ii  ssttaawwiiaalliiśścciiee
ppiieerrwwsszzee  kkrrookkii  ww  śśwwiieecciiee  mmeettaalluu..  JJaakk  wwssppoommii--
nnaacciiee  ttaammtteenn  ookkrreess,,  ppoocczząąttkkii  nniiggddyy  nniiee  ssąą  pprrzzee--
cciieeżż  łłaattwwee??
Tak, początki nigdy nie są łatwe, to na pewno.
Najpierw muszę ci powiedzieć, że gram w zes-
pole tylko 20 lat, a nie 25. Przybyłem do zespo-
łu nieco później. Wtedy w końcu zaczęliśmy pi-
sać własne utwory i jeździć wspólnie w trasy w
małym vanie. Nie mieliśmy wtedy autobusu na
trasy. Ale mieliśmy małego sleeper vana, w któ-
rym nie było wiele miejsca w środku. A musieli-
śmy tam trzymać cały nasz sprzęt i techniczne
rzeczy: gitary, piece, głośniki i wzmacniacze, no
i oczywiście perkusję - wszystko, czego potrzeba
na trasę koncertową. I nie było dla nas dużo
miejsca na spanie, czy nawet siedzenie w środku
tego vana. Poza oczywiście kierowcą, on zawsze
miał najlepsze miejsce w aucie. I, jak mówiłeś
wcześniej, początek nigdy nie jest prosty. Po-
dróżowaliśmy wspólnie po całej Europie w tym
małym sleeper vanie. I było super. Oczywiście,
czasem się zdarzają małe kłótnie w trasie, ale
jeśli musisz mieszkać wspólnie na tak małej po-
wierzchni w vanie, to się dogadujecie, bo macie
poczucie, że ten zespół to dużo więcej. Pasujecie
do siebie, pracujecie razem, często pod presją.
No, a potem zyskaliśmy na popularności i do-
staliśmy własnego busa. Wspięliśmy się na
szczyt od zespołu robiącego covery do zespołu
robiącego własne kawałki i oczywiście chcącego
grać na żywo na scenie w miarę możliwości na
całym świecie, zaczynając od Niemiec, Włoch i
Francji. Szczerze, to bardzo smutne, że chyba

tylko raz byliśmy w Polsce, i to już jakiś czas
temu. Pamiętam, jak w moim poprzednim ze-
spole Squealer w końcu dostaliśmy możliwość
grania w Polsce, więc pojechaliśmy do Wrocła-
wia. Niestety, kiedy dojechaliśmy tam naszym
busem, powiedziano nam, że koncert jest od-
wołany. Więc w Polsce zagrałem tylko raz i na-
prawdę mam nadzieję, że odbędzie się też dru-
gie show w najbliższym czasie.

PPuubblliicczznnoośśćć  ww  PPoollssccee  jjeesstt  śśwwiieettnnaa!!
Ta, bo wtedy… Nie pamiętam, gdzie graliśmy.
To był super festiwal, jakieś 6 czy 7 lat temu, w
Polsce (pewnie chodzi o Płock Cover Festival z

2010r. - przyp. red.). Było naprawdę fajnie.

ZZeessppóółł  zzaałłoożżoonnyy  pprrzzeezz  cczztteerreecchh  pprrzzyyjjaacciióółł  zzee
sszzkkoołłyy..  TTaakkiiee  hhiissttoorriiee  ssttaajjąą  ssiięę  ddzziiśś  rrzzaaddkkoo--
śścciiąą,,  ww  śśwwiieecciiee  ttaakk  kkoommeerrccjjaallnnyymm  ii  nnaassttaaww--
iioonnyymm  wwyyłłąącczznniiee  nnaa  zzyysskkii,,  cczzeerrppaanniiee  ppiieenniiąąddzzaa
zz  ooddbbiioorrccóóww..  JJaakk  ssiięę  wwaamm  wwssppóółłpprraaccuujjee??  BBeezz
wwąąttppiieenniiaa  łłaattwwiieejj  wwaamm  wwssppóółłpprraaccoowwaaćć,,  aa  nnii--
żżeellii  pprrzzyyppaaddkkoowwoo  zzeebbrraannyymm  oossoobboomm……
To oczywiście prawda. Granie w przypadkowo
zebranym zespole moim zdaniem nie ma sensu.
Ale też opuszczenie szkoły ułatwia wiele rzeczy.
Oczywiście, że ludzie nie zakładają zespołów ot,
tak. Musisz kogoś poznać, musisz pogadać z lu-
dźmi, wtedy okazuje się, że to może się udać,
jeśli gracie dobrze na swoim instrumencie,

macie takie samo podejście, jeśli jesteście gotowi
poświęcić swój czas zespołowi i muzyce - to
bardzo ważne. Zwykle dowiadujesz się tego,
jeśli rozmawiacie. Najważniejsze jest to, jak so-
bie radzicie pracując pod presją. Właśnie tak
zrobiliśmy. Stwierdziliśmy, że chcemy mieć go-
towy album w sześć miesięcy. Wtedy zaczę-
liśmy pracować pełną parą, mieliśmy wielkie
ambicje i byliśmy bardzo skupieni. I w końcu się
udało, więc to był dla nas dobry znak. I nawet
wtedy, pamiętam, nie wyobrażaliśmy sobie
nawet, że nasz zespół będzie istniał za 25 lat.
To bardzo, bardzo długi szmat czasu. I zawsze
podziwiałem na przykład Aerosmith, bo oni
grają razem od ponad 40 lat w takim samym
składzie, to niezły wynik. To więcej, niż połowa
twojego życia. Zobaczymy, czy za kolejne 25 lat
też będziemy mogli porozmawiać. Opowiem ci
wtedy o 50 latach Edguy.

WW  NNiieemmcczzeecchh  ppoowweerr  mmeettaall  jjeesstt  ddoośśćć  ssiillnnąą  ddoo--
mmeennąą..  DDllaacczzeeggoo  zzddeeccyyddoowwaalliiśścciiee  ssiięę  aakkuurraatt  nnaa
tteenn  ppooddggaattuunneekk  hheeaavvyy  mmeettaalluu??
O tym się nie decyduje, to się czuje. Zaczynasz
tworzyć muzykę i wtedy odkrywasz zespoły ty-
pu Helloween, Iron Maiden, Gamma Ray i
tak dalej. Jeśli czujesz się swobodnie, jak w do-
mu w takim stylu muzycznym, to nie decydu-
jesz się na granie go, po prostu to robisz. To
twoja decyzja - od serca, ze środka. I w tym ga-
tunku zawsze czuliśmy się świetnie. Osobiście,
zawsze bardzo lubiłem robić szybkie kawałki,
czy też coś melodyjnego albo bardziej heavy czy

evil. I chyba mamy mieszankę tego wszystkiego
w Edguy.

PPrrzzeedd  ddeebbiiuuttaanncckkiimm  kkrrąążżkkiieemm  uukkaazzaałłyy  ssiięę  wwaa--
sszzee  ttrrzzyy  ddeemmóówwkkii..  ZZ  tteeggoo  ccoo  wwiieemm,,  ttoo  ppoocczząą--
ttkkoowwoo  wwyyddaawwnniiccttwwaa  mmuuzzyycczznnee  nniiee  bbyyłłyy  zzaaiinn--
tteerreessoowwaannee  iicchh  pprroodduukkccjjąą..  JJaakk  ssąąddzziicciiee,,  pprrzzyy
oobbeeccnneejj  ppooppuullaarrnnoośśccii  ttee  ppłłyyttyy  uukkaazzaałłyybbyy  ssiięę
ddzziiśś  bbeezz  nnaajjmmnniieejjsszzeeggoo  pprroobblleemmuu??
Masz na myśli stare demówki? Tak, część z nich
nagraliśmy jeszcze raz. To było w czasach, kiedy
członkowie Edguy mieli po 17 lat. Potem oczy-
wiście dorastasz, zdobywasz większe doświad-
czenie w pisaniu kawałków. Myślę, że jest parę
dobrych starych kawałków Edguy, ale dziś sku-
piamy się na robieniu nowego materiału. Nawet

Edguy to zespół utrzymujący się na power metalowej scenie już od
ćwierćwiecza. Z okazji wydania składanki "Monuments" celebrującej ten jubileusz
przeprowadziłem rozmowę z jednym z członków ekipy. Bez wątpienia Edguy to
zespół o sporym doświadczeniu, mogący pochwalić się nadzwyczaj bogatą historią
- niecodziennie przecież słyszy się o zespołach, które zostały założone jeszcze w
czasach szkolnych i swą działalnością cieszą słuchaczy po dziś dzień. Tobias Exxel
świetnie przybliżył nam, jak wyglądały początki bandu oraz na czym polegała pra-
ca nad wspomnianą kompilacją. Zapraszam na wywiad z niezwykle sympaty-
cznym gościem. Na pewno szybko skradnie wasze serca.

Foto: Edguy

Seks z tysiącem kobiet? Nie, to nie to…



na naszym albumie best of "Monuments" ma-
my kilka całkiem nowych numerów. Będzie też
jedna bardzo, bardzo stara demówka, która ni-
gdy wcześniej nie była wypuszczona. To będzie
ciekawa mieszanka, bo będzie można posłuchać
zupełnie nowych rzeczy, jak i demo, co brzmi…
Wyobraź sobie 16- czy 17-nastolatków ze szko-
ły, co chyba brzmi dość śmiesznie. Ale zdecydo-
waliśmy się wykonać je w wersji oryginalnej,
która powstała jakieś 25 lat temu.

WWaasszz  ppiieerrwwsszzyy  ppeełłnnoopprraawwnnyy  aallbbuumm  nnoosszząąccyy
ttyyttuułł  ""KKiinnggddoomm  ooff  MMaaddnneessss""  nniiee  zzyysskkaałł  wwiięę--
kksszzeeggoo  rroozzggłłoossuu..  CCoo  wwyy  oo  nniimm  ssąąddzziicciiee??  CCzzyyżż

nniiee  zzaassłłuużżyyłł  nnaa  wwiięęcceejj,,  nnaa  zznnaacczznniiee  cciieepplleejjsszzee
pprrzzyyjjęęcciiee??
Ach, nigdy nie wiadomo. Wiadomo, to były na-
sze początki, a gdzieś trzeba zacząć. Robiąc
pierwszy album musisz oczywiście zdobyć wię-
cej fanów gotowych do kupna tego albumu, cza-
sem trzeba pogadać z ich przyjaciółmi, żeby go
kupili… Szczerze, powiedziałbym, że album
pod pewnym względem był udany, bo był świe-
tną bazą dla kolejnego albumu i wzrostu popu-
larności. Niektórym przecież album się spodo-
bał - mamy recenzje w magazynach, a ludzie
mieli nadzieje na nowe, lepsze albumy Edguy.
Oczywiście dzisiaj, skoro zespół jest sławny
przez albumy typu "Age of the Joker" czy "Spa-
ce Police", to wielu ludzi zainteresowanych jest
naszymi poprzednimi wydawnictwami. Szukają
albumów typu "Theatre of Salvation" albo
"Vain Glory Opera" i "Kingdom of Madness".
Więc z mojego punktu widzenia wszystko jest w
porządku i nie chcemy nagrywać czy miksować

od nowa "Kingdom of Madness", tylko zosta-
wić go, jak jest. Nawet jeśli ludzie dzisiaj usłyszą
o Edguy po raz pierwszy, to jestem pewien, że
wielu ludzi przesłucha starszych albumów.
Więc, jak dla mnie, wszystko jest okej w kwestii
"Kingdom of Madness".

ZZ  wwaasszzeeggoo  ddrruuggiieeggoo  kkrrąążżkkaa  ppoocchhooddzzii  uuttwwóórr
ttyyttuułłoowwyy  --  ""VVaaiinn  GGlloorryy  OOppeerraa""  --  kkttóórryy  jjeesstt
cchhyybbaa  ttaakkąą  wwaasszząą  wwiizzyyttóówwkkąą..  JJaakk  wwyygglląąddaałłaa
pprraaccaa  nnaadd  ttyymm  oossiiąąggnniięęcciieemm??
Tak, masz rację, "Vain Glory Opera" to świetny
kawałek. Zawsze musimy go zagrać na żywo, ra-
zem z szybkimi kawałkami, jak "Babylon". Ta-

kiego sukcesu nie da się zaplanować. To super
utwór. Jestem pewien, że zespół nie przeznaczył
na ten kawałek więcej czasu niż na inne. Cza-
sem tak się dzieje. Ma super melodię, klawisze
w nim brzmią trochę jak Europe - "The Final
Countdown". Czasem nas to śmieszy. Czasami
nie powinno się myśleć o tym, dlaczego kompo-
zycja jest tak udana. Jak widzisz, po "Vain Ope-
ra" mieliśmy też wiele udanych wałków, ale ni-
gdy nie były podobne. Nigdy nie staraliśmy się
kopiować "Vain Glory Opera".

UUwwaażżaa  ssiięę,,  żżee  mmoommeenntteemm  pprrzzeełłoommoowwyymm  ww
wwaasszzeejj  kkaarriieerrzzee  bbyyłłoo  wwyyddaanniiee  ppłłyyttyy  oo  ttyyttuullee
""MMaannddrraakkee""..  AAllbbuumm  tteenn  zzaawwiieerraa  eesseennccjjęę  ppoo--
wweerr  mmeettaalluu..  CChhyybbaa  zzaassłłuużżeenniiee  ddzziięękkii  nniieemmuu
zzddoołłaalliiśścciiee  ssiięę  pprrzzeebbiićć  nnaa  ppoowweerr  mmeettaalloowwee  ssaa--
lloonnyy??  CCzzyy  tteeżż  uuwwaażżaacciiee,,  żżee  iinnnnee  wwyyddaarrzzeenniiee
nnaa  ttoo  wwppłłyynnęęłłoo??
Myślę, że to za sprawą wielu wydarzeń, ale
masz całkowitą rację, bo "Mandrake" był bar-
dzo ważnym momentem w karierze zespołu.
Kiedy go wypuściliśmy, mogliśmy pojechać pier-
wszy raz w trasę (po Europie) jako headliner.
Pierwszy raz pojechaliśmy do Japonii i Ameryki
Południowej. Tak, "Mandrake" to super album,
z wieloma dobrymi kawałkami. Oczywiście,
przybyło wtedy mnóstwo festiwali, na których
zagraliśmy. Festiwale to zawsze dobry sposób
na zdobycie nowych fanów, którzy czekają na,
no nie wiem, Slayera, czy Megadeth. Wtedy
słuchają wesołego power metalowego zespołu
jak Edguy i myślą "O, to nie takie złe, też jest
spoko". Myślę, że lata 2001 i 2002 były bardzo
ważne dla zespołu. Ale każdy rok jest bardzo
ważny dla naszej kariery. Kiedy mówię o "Hell-
fire Club", który pojawił się 2,5 roku później,
również był bardzo ważny, bo był jeszcze wię-

kszy. Pamiętam, kiedy wydaliśmy "Rocket
Ride". Uplasowaliśmy się wtedy na pozycji nr.8.
na niemieckiej liście typu "Top 10 Germany".
To nas kompletnie zaszokowało. Nie wiem, jak
mogę to opisać. Byliśmy naprawdę zdziwieni, że
trafiliśmy na listę, gdzie jest każdy rodzaj muzy-
ki: pop, techno gówno… A byliśmy tam my, z
heavy metalowymi słuchaczami. Jesteśmy z tego
naprawdę dumni.

NNaa  ""SSppaaccee  PPoolliiccee""  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ccoovveerr  uuttwwoorruu
aauuttoorrssttwwaa  FFaallccoo  ""RRoocckk  mmee  AAmmaaddeeuuss""..  CCoo
sskkłłoonniiłłoo  wwaass  ddoo  nnaaggrraanniiaa  ggoo??
Szczerze, nie mam pojęcia, bo cały czas zasta-
nawialiśmy się, czy to dobry pomysł. Ale dobrze
się przy tym bawiliśmy i było to też coś kom-
pletnie innego. Tobi musiał nie tylko śpiewać
po niemiecku, co w sumie nie jest takie trudne,
skoro jesteśmy Niemcami, ale musiał śpiewać ze
specjalnym Austriackim akcentem, jakim po-
sługuje się Falco. To było super doświadczenie
i myślę, że zwłaszcza Tobi świetnie się czuł móc
go zaśpiewać na płycie.

WWaasszzee  uuttwwoorryy  ssąą  nnaaddzzwwyycczzaajj  rróóżżnnoorrooddnnee..  AAllee
cczzyy  mmaacciiee  jjaakkiiśś  sspprraawwddzzoonnyy  śśrrooddeekk  nnaa  hhiitt??
Nie, już to wcześnie tłumaczyłem przy okazji
"Vain Glory Opera" i tak dalej. Nie ma żadnych
zasad i nie ma konkretnego planu, którego mó-
głbyś się trzymać. Czasem wystarczy mieć pe-
wien pomysł - wers, melodię, konkretny charak-
ter utworu. Im bardziej starasz się stworzyć hit,
tym większa jest, moim zdaniem, szansa na
niepowodzenie. Nie można zrobić tego celowo.
Czasem się udaje, a czasem nie. Więc nie chce-
my o tym myśleć.

PPoonnaaddttoo,,  cczzyy  mmoożżnnaa  ppoowwiieeddzziieećć,,  żżee  ddoorroobbiilliiśś--
cciiee  ssiięę  ttyyppoowwyycchh  ddllaa  ssiieebbiiee  kkoommppoozzyyccjjii??
Ach, one wszystkie są dość typowe. Jak wiesz,
Tobi napisał większość materiału dla Edguy. A
zwłaszcza teraz, w ramach albumu the best of
"Monuments", każdy członek zespołu napisał
trochę więcej. Więc jest kawałek napisany prze-
ze mnie, przez Dirka i Jensa. I oczywiście one
brzmią nieco inaczej. Ale to drobne różnice. Za-
wsze muszą być małe zmiany pomiędzy albu-
mami, to ważne. Mimo to, nadal słychać, że to
typowy Edguy.

JJeesstteemm  ffaannaattyykkiieemm  ooddnnoośśnniiee  kkssiiąążżeekk..  JJaakkoo  żżee
pprreezzeennttuujjeecciiee  ppoowweerr  mmeettaall,,  kkttóórryy  jjeesstt  kkoojjaarrzzoo--
nnyy  zz  ffaannttaassyy  ii  śścciiśśllee  zzwwiiąązzaannyy  zz  lliitteerraattuurrąą
cchhcciiaałłbbyymm  ssppyyttaaćć,,  jjaakkiiee  kkssiiąążżkkii  ssiięę  wwaamm  ppooddoo--
bbaajjąą,,  cczzyy  mmaacciiee  jjaakkiieeśś  uulluubbiioonnee,,  mmoożżeecciiee  jjee
wwyymmiieenniićć  ii  ccoo  wwnniioossłłyy  oonnee  ddoo  wwaasszzeeggoo  żżyycciiaa??
Po pierwsze, muszę przyznać, że naprawdę lu-
bię czytać. Czytam sporo gazet i tak dalej
(śmiech). Ale z jakiegoś powodu, zawsze wolę
spędzić mój czas grając na basie albo gitarze.
Nie za bardzo mam czas na dłuższe czytanie.
Czasami może, kiedy mam urlop. Ostatnia ksią-
żka, jaką przeczytałem, to biografia Raya Char-
lsa, świetnego muzyka jazzowego. Była napra-
wdę ciekawa. Ale oczywiście nie o to ci cho-
dziło, to nie fantastyka, to prawdziwa historia
(śmiech). Jestem też fanem typowych powieści
fantasy, które zna każdy, typu Harry Potter i
oczywiście Star Wars, choć to raczej film - bar-
dzo chcę zobaczyć ósmą część w grudniu. Ale
masz rację, czasem powinienem poczytać trochę
więcej, na urlopie czy w trasie.

OObbcchhooddzziicciiee  2255--lleecciiee  sswwoojjeejj  kkaarriieerryy..  ZZ  tteejj  ookkaa--
zzjjii  wwyyddaajjeecciiee  kkoommppiillaaccjjęę  ""MMoonnuummeennttss""..  PPrroo--
mmuujjee  jjąą  nnoowwyy  uuttwwóórr  ""RRaavveennbbllaacckk""..  DDllaacczzeeggoo
wwyybbrraalliiśścciiee  aakkuurraatt  tteenn  uuttwwóórr??
Bo to dobry utwór! (śmiech). Znaczy, bo to do-
bry utwór jako pierwszy z pozostałej piątki.
Niedługo, może za kilka dni wydamy kolejny
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kawałek, "Wrestle the Devil", który został napi-
sany przeze mnie, mamy chyba też do tego lyric
video. Dość odbiega od fantasy, to nieco inny
gatunek, ale nie chcę o nim mówić zbyt wiele -
chcę was zaskoczyć.

OOpprróócczz  ""RRaavveennbbllaacckk""  ssąą  jjeesszzcczzee  cczztteerryy  nnoowwee
uuttwwoorryy,,  cczzeeggoo  mmoożżeemmyy  ssppooddzziieewwaaćć  ssiięę  ppoo
nniicchh??
Tak jak mówiłem, "Wrestle the Devil", który po-
winien was zaskoczyć, następnie "Landmarks",
szybki kawałek, potem power metalowa kompo-
zycja. Czyli pięć różnych utworów. Myślę, że się
wam spodobają, bo to typowy Edguy. I, jak mó-
wiłem wcześniej, te wałki nie są napisane tylko
przez Tobiego Sammeta, ale też przez Dirka,
Jensa i mnie. Zauważysz tam drobne różnice.
To super kawałki z super produkcją, za którą
stoi Sascha Paeth. Po raz kolejny wszystko
miksował, jak przez ostatnie 10, czy 15 lat - tyle
z nim współpracujemy. To zawsze super do-
świadczenie. Pomyśleliśmy, że to niezłe połą-
czenie - całkiem nowe kawałki jako dodatek do
the best of. To będzie mega wielki, super zestaw
dla was.

JJaakk  ddoobbiieerraalliiśścciiee  uuttwwoorryy  nnaa  sskkłłaaddaannkkęę,,  bbyyłłyy  jjaa--
kkiieeśś  kkłłóóttnniiee  pprrzzyy  ookkaazzjjii  ddoobboorruu  kkaawwaałłóóww??
Tak, to oczywiście zawsze bardzo trudne. Jest
po prostu tyle dobrych kawałków. Ale co do
większości byliśmy zgodni. Zawsze miło mi jest
słuchać utworów, jak "The Piper Never Dies" -
jeden z moich ulubionych z "Hellfire Club". Ni-
gdy nie da się tego zrobić poprawnie. No bo jeśli
masz tak wielki katalog utworów, dajmy na to
100 kawałków Edguya, to naprawdę trudno jest
wybrać to, na co mówi się the best of. Myślę, że
"Monuments" to super nazwa, ale chyba jest
też tak wiele kawałków, które nadawałyby się
na ten album. W każdym razie, to super mi-
kstura super utworów i nada się dla ludzi, któ-
rzy nigdy nie słyszeli wcześniej o Edguy. W naj-
lepszym wypadku zawsze cieszę się, że ludzie
mają ochotę posłuchać wałków z innych albu-
mów. W tym kontekście dokonaliśmy odpowie-
dniego wyboru dla "Monuments".

NNaa  DDVVDD  zznnaallaazzłł  ssiięę  kkoonncceerrtt  zz  22000044  rrookkuu
kkiieeddyy  ttoo  pprroommoowwaalliiśścciiee  aallbbuumm  ""HHeellllffiirree  CClluubb""..
GGddzziiee  kkoonnkkrreettnniiee  nnaaggrraalliiśścciiee  tteenn  kkoonncceerrtt  ii  ddllaa--
cczzeeggoo  zzddeeccyyddoowwaalliiśścciiee  ssiięę  nnaa  ooppuubblliikkoowwaanniiee
wwłłaaśśnniiee  tteeggoo  aa  nniiee  iinnnneeggoo??  MMooggęę  ssiięę  zzaałłoożżyyćć,,
żżee  ww  wwaasszzyycchh  aarrcchhiiwwaacchh  ttaakkiicchh  kkoonncceerrttóóww  jjeesstt

ccaałłee  mmnnóóssttwwoo……
Nie, nie mamy mnóstwa takich występów, bo
nie zawsze możemy wszystko nagrywać wielo-
ma kamerami, itd. Tym bardziej nie było to mo-
żliwe 13 lat temu, w 2004r. Było to nakręcone
w Sao Paulo w Brazylii i nazywało się, jeśli do-
brze pamiętam, "The Credit Card Hall Center".
To był świetny koncert ze świetna publiką. Mie-
liśmy wtedy jakieś techniczne problemy i nie
mogliśmy wydać go w 2004r. Ale bardzo się cie-
szę, że mogliśmy to wszystko odzyskać. Nawet
teraz, patrząc na ten występ 13 lat później, do-
staję ciarek na rękach, bo to super show. I mo-
żemy nadal to robić, nawet po tych 13 latach.
Skoro wydajemy nasz best of i zestaw na 25-cio
lecie, myślę że spoko jest wydać też nieco star-
czych rzeczy, nie tylko to zupełnie nowe DVD.
Super mieć coś z ery "Hellfire Club" i jesteśmy
z tego naprawdę dumni, bo wygląda super i
ogląda się dobrze.

JJeesstteemm  ppeewwiieenn  żżee  jjeesstteeśścciiee  dduummnnii  zz  tteeggoo  ccoo  ddoo
tteejj  ppoorryy  oossiiąąggnnęęlliiśścciiee..  CCzzyy  rroozzmmaawwiiaacciiee  ww
sswwooiimm  ggrroonniiee  nnaa  tteemmaatt  mmiinniioonnyycchh  2255  llaatt??  PPoo--
jjaawwiiaajjąą  ssiięę  jjaakkiieeśś  ggłłęębbookkiiee  rreefflleekkssjjee,,  cczzyy  rraacczzeejj
ccaałłąą  ssyyttuuaaccjjęę  ppuueennttuujjeecciiee  żżaarrtteemm??
Jasne, ze czasem rozmawiamy. Od czasu do cza-
su fajnie jest odkopać nieco starych wspomnień,
zwłaszcza pracując nad nowym materiałem, kie-

dy musicie być takim samym nastroju. Oczywi-
ście też czasem w trasie można porozmawiać o
jakichś fajnych i dziwnych historiach z prze-
szłości i to oczywiście bardzo ważne. Kiedy je-
steś częścią jedności typu Edguy, to musisz o
takich rzeczach rozmawiać bez przerwy, moim
zdaniem to naprawdę ważne.

NNaa  kkoonniieecc  pprraaggnnęę  zzaappyyttaaćć  wwaass  oo  ppllaannyy  nnaa
pprrzzyysszzłłoośśćć..  ZZaammiieerrzzaacciiee  nnaaddaall  zzaajjmmoowwaaćć  ssiięę
mmuuzzyykkąą,,  cczzyy  mmoożżee  nnaaddeejjddzziiee  ww  kkoońńccuu  mmoommeenntt,,
bbyy  pprrzzeerrzzuucciićć  ssiięę  nnaa  iinnnnąą  ddzziieeddzziinnęę??  KKiimm  cchhcciiee--
lliibbyyśścciiee  bbyyćć,,  ggddyybbyyśścciiee  nniiee  bbyyllii  mmuuzzyykkaammii??
O, to trudne pytanie, bo, jak się orientujesz, ro-
bimy to od 25 lat i każdy członek zespołu zaj-
mował się muzyką jeszcze przed Edguy. Uczyli
się grać, itp. Z tego punktu widzenia nie ma po-
wodu, by myśleć o robieniu innych rzeczy. Cza-
sem fajnie jest brać udział w innych projekcie
czy coś… Parę lat temu grałem z Blind Guar-
dian na basie na pewnym koncercie. Więc małe
projekty wchodzą tutaj w grę, bo np. basista
Blind Guardian był wtedy chyba chory, więc
musiałem go zastąpić. To zawsze fajne doświad-
czenie. Ale generalnie, oczywiście, wolimy nadal
być muzykami, to według mnie najważniejsza
rzecz. Co więcej, na pewno zawszę będę słuchał
i grał heavy metal, tego jestem pewien (śmiech).

WWłłaaśścciiwwiiee  ttoo  rroozzmmaawwiiaałłeemm  nnaawweett  zz  ggiittaarrzzyyssttąą
BBlliinndd  GGuuaarrddiiaann,,  nnaapprraawwddęę  ssppookkoo  kkoolleeśś..
O, to super. Chyba za kilka miesięcy będzie w
Polsce festiwal, na którym zagrają, no nie? Za-
wsze ciężko mi zapamiętać wszystkie nasze ter-
miny, ale chyba też gramy w Polsce? Nie prze-
padam za Facebookiem i tym wszystkim, więc
może tam muszę poszukać.

ZZ  tteeggoo,,  ccoo  wwiiddzzęę,,  ggrraacciiee  nnaa  CCzzaadd  FFeessttiiwwaall..
O, tam też gra Blind Guardian, no nie? Super,
nie widziałem się już długo z ludźmi z Blind
Guardian, świetnie będzie móc znowu się z ni-
mi zobaczyć. Tak przy okazji, mówiłem ci wcze-
śniej o tym, że wypuszczamy nowy wałek "Wre-
stle the Devil". A teraz mogę ci powiedzieć, że
został w końcu wydany, kilka minut temu.
Sprawdź sobie po wywiadzie, jeśli jesteś zain-
teresowany, (śmiech).

OOkk,,  ddzziięękkuujjęę  ccii  sseerrddeecczznniiee  zzaa  rroozzmmoowwęę!!
To ja dziękuję tobie, bo fajnie się rozmawiało.
Do zobaczenia na festiwalu!

Remigiusz Hanczewski, Karol Gospodarek
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HMP: CCzzyyttaałłeemm  ggddzziieeśś,,  żżee  ddoo  pprraacc  nnaadd  nnaassttęę--
ppccąą  ""IInn  TThhee……  AAllll  TTooggeetthheerr""  pprrzzyyssttąąppiilliiśścciiee  jjee--
sszzcczzee  ww  22001111  rrookkuu,,  ttaakk  wwiięęcc  ttrroocchhęę  nnaa  ""FFoorrwwaarrdd
IInnttoo  TThhee  PPaasstt""  mmuussiieelliiśśmmyy  ppoocczzeekkaaćć??
Kevin Ridley: Tak, mieliśmy wtedy kilka prób,
a ja przygotowałem plan albumu zawierającego
trzynaście utworów (w co wliczało się dziesięć
kawałków plus intro, outro i instrumentalny
przerywnik), ponieważ jest to nasz trzynasty
album studyjny. Jednak potem wydarzyły się ró-
żne rzeczy: dobre, jak inne projekty muzyczne i
złe, takie jak problemy zdrowotne), które we-
szły nam w drogę przy pracy nad nowym mate-
riałem Skyclad. Na początku ubiegłego roku
wreszcie zdecydowaliśmy, że musimy zrobić no-
wy album, a wtedy już wrócił do nas Dave

Pugh, więc wszystko wydawało się o wiele bar-
dziej pozytywne.

NNiiee  mmaa  jjeeddnnaakk  tteeggoo  zzłłeeggoo,,  ccoo  bbyy  nnaa  ddoobbrree  nniiee
wwyysszzłłoo,,  bboo  sskkoorroo  ppoowwrróócciiłł,,  ttoo  ppoopprraawwiiłłoo  ttoo  wwaa--
sszzee  mmoorraallee  ii  zzddooppiinnggoowwaałłoo  ddoo  ppooddjjęęcciiaa  pprrzzeerr--
wwaannyycchh  pprraacc??
Jednym z powodów tego opóźnienia było granie
wielu rocznicowych koncertów, gdzie proszono
nas o granie konkretnych utworów z wybranych
albumów. Poprosiliśmy Dave'a, aby dołączył do
nas na jeden taki występ i wypadło to tak do-
brze, że zapytaliśmy go, czy nie chciałby wrócić
do zespołu. Na szczęście zgodził się i przyjem-
nie było znowu być zespołem składającym się z
sześciu ludzi Wtedy wznowiliśmy prace nad kil-
koma kawałkami, które zaczęliśmy wcześniej,
ale kiedy weszliśmy do studia, żeby nagrać al-
bum, nie mieliśmy tak naprawdę żadnych skoń-
czonych kompozycji - ten album był napisany
głównie w studiu.

BBrraakk  wwyyddaawwccyy  tteeżż  ppeewwnniiee  nniiee  zzaacchhęęccaałł  ddoo  jjaa--
kkiieeggoośś  wwyyttęężżoonneeggoo  wwyyssiiłłkkuu,,  aallee  ppoo  jjeeddnnoorraazzoo--
wweejj  pprrzzyyggooddzziiee  zz  wwłłoosskkąą  SSccaarrlleett  RReeccoorrddss  zznnoo--
wwuu  mmaacciiee  ssppookkoojjnnąą  pprrzzyyssttaańń,,  ttyymm  rraazzeemm  nniiee--
mmaall  ppoo  ssąąssiieeddzzkkuu,,  bboo  ppoo  ddrruuggiieejj  ssttrroonniiee  kkaannaałłuu
LLaa  MMaanncchhee,,  ww  LLiisstteennaabbllee  RReeccoorrddss??  
Byliśmy nieco rozczarowani promocją ostatnie-
go albumu. Szczerze mówiąc, prawdopodobnie
moglibyśmy zrobić coś więcej jako zespół w
kwestii jego promocji, bo nagraliśmy go z myślą
o wykonywaniu go na żywo. Sytuacja z Liste-
nable pojawiła się poprzez Steve'a i Graeme'a,
którzy robili z nimi coś związanego z Satan.
Spodobało im się, jak sprawy są tam załatwiane
i zasugerowali, że Listenable mógłby być do-
brym rozwiązaniem również dla Skyclad. Na

szczęście wytwórnia się zgodziła i złożyła nam
ofertę, a wszystko naprawdę udało się.

WW  oobbeeccnnyycchh  cczzaassaacchh  cchhyybbaa  ccoorraazz  ttrruuddnniieejj  oo
ppooddppiissaanniiee  kkoonnttrraakkttuu,,  nnaawweett,,  ppaarraaddookkssaallnniiee,,
zzeessppoołłoowwii  zz  ttaakkiimm  ddoorroobbkkiieemm  ii  ppoozzyyccjjąą  jjaakk
SSkkyyccllaadd??
Nigdy nie było łatwo dostać dobrą ofertę, ale
prawdą jest, że mniejsze czy niezależne wy-
twórnie naprawdę męczą się obecnie z powodu
Internetu. Wszyscy wciąż oczekują wspaniałych
albumów, ale już mniej osób gotowych jest za
nie zapłacić, musimy więc robić więcej za mniej.
Mówi się, że granie na żywo jest obecnie głó-
wnym źródłem przychodów dla artystów, ale
nie jestem pewien, czy to sprawdza się to ró-
wnież w wypadku młodych, obiecujących ze-
społów.

PPeewwnniiee  ggddyybbyy  nniiee  zzaammkknniięęcciiee  DDeemmoolliittiioonn RRee--
ccoorrddss,,  ttoo  ww  tteejj  wwłłaaśśnniiee  ffiirrmmiiee  bbyylliibbyyśścciiee  ddoo
ddzziiśś,,  ggddyyżż  ttoo  ppoo  NNooiissee  ddrruuggaa,,  ww  kkttóórreejj  ssppęęddzzii--

lliiśścciiee  ttaakk  dduużżoo  cczzaassuu??
Nie bardzo. Po wydaniu pięciu albumów dla
Noise Records, Skyclad podpisał kontrakt z
Massacre Records i wyprodukowaliśmy z nimi
cztery albumy. Dziesiąty album został zrobiony
z Nuclear Blast, po czym zespół się rozpadł.
Demolition Records pomógł z albumem un-
plugged "No Daylights Not Heeltaps" i częścią
naszych poprzednich dokonań przed wydaniem
jedenastego albumu studyjnego  "A Semblance
Of Normality". Jednakże była tutaj zamieszana
inna firma zajmująca się dystrybucją, co nie
skończyło się dobrze; dlatego więc nie było już
następnego albumu z Demolition.

CCzzyyllii  uuwwaarruunnkkoowwaannaa  rryyggoorryyssttyycczznnyymmii  kkoonn--
ttrraakkttaammii  ssttaabbiillnnoośśćć  mmaa  tteeżż  ddrruuggiiee  ddnnoo,,  aa  bbaa--
cczznnee  zzwwrraaccaanniiee  uuwwaaggii  nnaa  ttoo,,  ccoo  ii  zz  kkiimm  ssiięę  ppoodd--
ppiissuujjee,,  wwcciiąążż  nniiee  ssttrraacciiłłoo  nnaa  aakkttuuaallnnoośśccii??
Tak, to nadal istotne, a kontrakty zawsze były
rygorystyczne, być może w przeszłości nawet je-
szcze bardziej. Muzycy muszą zdawać sobie
sprawę z tego, co podpisują i uzyskać poradę
prawną, jeśli nie wiedzą; proste. Trudno jest jed-
nak prowadzić zespół bez żadnych ofert. Jeśli
nie dostajesz zaliczek i wsparcia od wytwórni
czy wydawnictw, to zagraża to stabilności, bo
trzeba robić inne rzeczy, żeby łączyć koniec z
końcem, a wtedy mamy konflikt interesów.

MMaajjąącc  nnaa  kkoonncciiee  ttyyllee  aallbbuummóóww  ssttuuddyyjjnnyycchh  nniiee
ooddcczzuuwwaacciiee  cczzaasseemm  zznnuużżeenniiaa  ppoowwttaarrzzaallnnoośścciiąą
zzwwiiąązzaannąą  zz  pprraaccaammii  nnaadd  kkoolleejjnnyymm  wwyyddaawwnnii--
ccttwweemm,,  cczzyy  tteeżż  ttaa  ddłłuużżsszzaa  pprrzzeerrwwaa  pprrzzeedd  ""FFoorr--
wwaarrdd  IInnttoo  TThhee  PPaasstt""  ppoozzwwoolliiłłaa  zzłłaappaaćć  wwaamm
ddrruuggii  ooddddeecchh??
Myślę, że w przeszłości, Skyclad i innym zespo-
łom, potrzebna była coroczna publikacja nowej
płyty, aby zdobyć zaliczki od wytwórni i wspar-
cie tras koncertowych, żeby móc dalej grać. Mo-
że to prowadzić do uczucia powtarzalności tego,
co zrobiłeś lub odczucia znużenia i powstawa-
nia mizernych wypełniaczy, żeby tylko spełnić
wymagania kontraktu (szczególnie blisko końca
umowy). Ale branża muzyczna zmieniła się
wraz z Internetem, a zespoły mają teraz dłuższe
okresy przerw pomiędzy albumami i nie ma już
takiego wsparcia dla tras koncertowych. Ozna-
cza to, że w ciągu ostatnich piętnastu lat wydal-
iśmy tylko kilka albumów, ponieważ kontrakty
są na ogół znacznie krótsze, a my mamy spory
dorobek muzyczny, na który możemy się powo-
łać. Dłuższa przerwa pomiędzy nagraniami tak
naprawdę nie pomogła, ponieważ nowy album
został w zasadzie napisany i nagrany w mniej
niż rok.

TTyyttuułł  tteeggoo  wwyyddaawwnniiccttwwaa  mmoożżnnaa  iinntteerrpprree--
ttoowwaaćć  bbaarrddzzoo  rróóżżnniiee::  oodd  ppoowwrroottuu  ddoo  mmuuzzyy--
cczznnyycchh  kkoorrzzeennii  zzeessppoołłuu,,  ppoopprrzzeezz  ooddnniieessiieenniiaa
ddoo  oobbeeccnneejj  ssyyttuuaaccjjii  pprrzzeemmyyssłłuu  mmuuzzyycczznneeggoo  --
ssppaaddeekk  sspprrzzeeddaażżyy  ppłłyytt  CCDD,,  rreenneessaannss  ppooppuullaarr--
nnoośśccii  aannaallooggoowwyycchh  nnoośśnniikkóóww,,  ttjj..  ppłłyyttyy  ii  kkaasseett,,
cczzyy  nnaawweett  ww  kkoonntteekkśścciiee  BBrreexxiittuu??
Tak, wszystkie te rzeczy, o których mówisz są
ujęte w tytule. Chciałem jeszcze raz zerknąć na
niektóre z motywów z lat 80. i 90. i sprawdzić,
jak można je uaktualnić. Utwory o charakterze
politycznym, utwory o środowisku i biznesie
muzycznym, itd. wszystkie zostały włączone, a
dodatkowo także niektóre tradycyjne lub folko-
we kawałki. 

CCoo  cciieekkaawwee  nniiggddyy  nniiee  ooggrraanniicczzaalliiśścciiee  ssiięę  ddoo
""ttyyppoowwyycchh""  ddllaa  zzeessppoołłóóww  ffoollkkmmeettaalloowwyycchh  ttee--
mmaattóóww  tteekkssttóóww,,  ccoo  mmaa  tteeżż  ppeewwnniiee  zzwwiiąązzeekk  zz
wwaasszzyymmii  ppoocczząąttkkaammii  ww  zzeessppoołłaacchh  NNWWOOBB
HHMM  cczzyy  tthhrraasshhoowwyycchh??
Myślę, że ważne jest, aby pamiętać, że termin
folk-metal nie był właściwie używany zbyt czę-
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Legenda folk metalu wystawiła cierpliwość swych fanów na sporą próbę,
bowiem poprzedni album Skyclad ukazał się niemal osiem lat temu. Grupa zdo-
łała jednak przełamać kryzys, powrócił do niej Dave Pugh, tak więc w niespełna
rok muzycy przygotowali i nagrali materiał na "Forward Into The Past". Ucieszy
on fanów dawnego oblicza Skyclad, potwierdzając zarazem, że ta brytyjska grupa
w żadnym razie nie zamierza tylko odcinać kuponów od chwalebnej przeszłości:

Brzmieć jak Skyclad
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sto przed Skyclad i masz rację w tym, że na
pierwszych albumach był jakiś rodzaj kontynu-
acji rzeczy, które chłopaki zrobili wcześniej, ale
z kilkoma różnicami. Skyclad nie był więc od
początku zespołem folkmetalowym i zawsze
starał się podążać swoją własną drogą. Wlicza
się w to pisanie utworów o tym, co nas interesu-
je i nie podejmowanie prób wpasowania się w
żaden trend.

""AA  SSttoorryytteelllleerrss''  MMoooonn""  nnaa  ppoocczząąttkkuu  ii  kkoońńccuu
ppłłyyttyy,,  jjaakkoo  iinnttrroo  ii  oouuttrroo,,  mmaajjąą  zzaaaakkcceennttoowwaaćć
zzwwaarrttąą  ffoorrmmęę  wwaarrssttwwyy  tteekkssttoowweejj  tteeggoo  aallbbuummuu??
Jak wspomniałem wcześniej, miałem plan na al-
bum zawierający intro i outro. Zrobiliśmy coś
podobnego na  "A Semblance Of Normality",
gdzie ponownie wykorzystaliśmy jedną z kom-
pozycji ("Parliament Of Fools") i dokonaliśmy
akustycznej powtórki tego motywu w zmienio-
nym tempie. Chciałem bazować na tym podej-
ściu i zrobić coś w rodzaju mistrza ceremonii,
aby wprowadzić słuchacza w album i czymś po-
dobnym go pożegnać. Wszystko oparte jest na
"Dekameronie" Boccaccia.

MMuuzzyycczznniiee  tteeżż  zzddaajjeecciiee  ssiięę  ppooddąążżaaćć  kkuu  sswwyymm
kkllaassyycczznnyymm  ddookkoonnaanniioomm  zz  ppoołłoowwyy  llaatt  9900..,,  ccoo
jjeesstt  tteeżż  ppeewwnniiee  mmoożżlliiwwee  ddzziięękkii  ddoośśćć  ssttaabbiillnnee--
mmuu  sskkłłaaddoowwii  zzeessppoołłuu??
Oprócz Dave'a, który wrócił do zespołu, skład
zespołu jest niezmienny już od piętnastu lat -
dłużej niż jakikolwiek inny skład - ale nie sądzę,
aby to wpłynęło na sposób, w jaki ten album zo-
stał nagrany. Nie próbowaliśmy celowo sprawić,
aby brzmiał jak z połowy lat 90. Po prostu na-
graliśmy te kawałki tak, jak nam się podobało,
używając naszego własnego sprzętu i, choć
brzmi to dziwnie, okazał się brzmieć zupełnie
jak my; jak Skyclad.

JJeesstteeśścciiee  ww  ddooddaattkkuu  ttaakkiimm  ffoollkkmmeettaalloowwyymm  oodd--
ppoowwiieeddnniikkiieemm  IIrroonn  MMaaiiddeenn,,  aa  kkiieeddyy  GGrraaeemmee
tteeżż  ssiięęggnniiee  ppoo  ggiittaarręę,,  ttoo  nnaawweett  lleeppsszzyymm??
((śśmmiieecchh))
Nie jestem pewien, jak bardzo jesteśmy jak Iron
Maiden, na pewno nie w kwestii komercyjnego
sukcesu. Graeme rzeczywiście lubi majstrować
przy gitarze, ale od jakiegoś czasu nie wymyślił
żadnych kawałków. Może zrobi to na nastę-
pnym albumie?

PPłłyyttaa  ttaakkaa  jjaakk  ""FFoorrwwaarrdd  IInnttoo  TThhee  PPaasstt""  zzddaajjee
ssiięę  tteeżż  ddoobbrryymm  pprreetteekksstteemm  ddoo  ooddśśwwiieeżżeenniiaa  wwiiee--
lluu  ddaawwnnyycchh,,  aallee  jjuużż  oodd  llaatt  nniiee  ggrraannyycchh  pprrzzeezz
wwaass  nnaa  kkoonncceerrttaacchh  kkoommppoozzyyccjjii,,  kkttóórree  bbęęddąą  iiddee--
aallnniiee  ppaassoowwaaćć  ssttyylliissttyycczznniiee  ddoo  nnoowweeggoo,,  pprroo--
mmoowwaanneeggoo  wwłłaaśśnniiee  mmaatteerriiaałłuu??
Rozważamy właśnie przeglądanie setlisty, oczy-
wiście w celu wprowadzenia na nią nowych ka-
wałków, ale również po to, żeby zrobić mały re-
manent. Powiedziałem wcześniej, że zostaliśmy
poproszeni o wykonanie specjalnych lub "ro-
cznicowych" koncertów. Mając tak wiele albu-
mów w zanadrzu zawsze można świętować ja-
kąś rocznicę czegoś, ale myślimy raczej, że
otwieramy ze Skyclad nowy rozdział. Jesteśmy
zapatrzeni w przyszłość, bo zdajemy sobie spra-
wę, że musimy zagrać parę klasyków, ale chce-
my, żeby nasza setlista odzwierciedlała to, czym
obecnie zajmuje się zespół.

TToo  cchhyybbaa  tteeżż  jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  ddoobbrraa  cchhwwiillaa  ddoo
rroozzwwaażżeenniiaa  wwyyddaanniiaa  wwzznnoowwiieeńń  wwiieelluu  wwaa--
sszzyycchh,,  jjuużż  nniieeddoossttęęppnnyycchh  ww  sspprrzzeeddaażżyy,,  ppłłyytt,,
ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  nniiee  wwsszzyyssttkkiiee  uukkaazzaałłyy  ssiięę
pprrzzeecciieeżż  nnaa  wwiinnyylluu??
Część z naszych płyt została wznowiona na wi-
nylu przez ostatnie lata i planujemy robić to
dalej; zależnie od popytu. Zanotowałem sobie
ostatnio w zapiskach dotyczących nowego albu-

mu, że wydania winylowe są na powrót opcją do
rozważenia dla zespołów i wytwórni. Osobiście
lubię format około 45 minut rozmieszczonych
na dwóch stronach. To według mnie bardziej
pogłębia wrażenie doświadczenia muzycznego,
a nie tylko zbyt długiej listy utworów, co może
mieć miejsce w przypadku płyt CD.

JJeeddnnoocczzeeśśnniiee  jjeeddnnaakk  nniiee  lleekkcceewwaażżyycciiee  IInntteerrnnee--
ttuu,,  bboo  ccaałłąą  ppłłyyttęę  uuddoossttęęppnniilliiśścciiee  nnaa  BBaannddccaamm--
ppiiee  --  wwyycchhooddzziicciiee  zz  zzaałłoożżeenniiaa,,  żżee  kkttoo  mmaa  jjąą
śścciiąąggnnąąćć,,  ttoo  ii  ttaakk  ttoo  zzrroobbii,,  aallee  bbęęddzziiee  tteeżż  ssppoorroo
lluuddzzii  kkttóórrzzyy  jjeejj  ppoossłłuucchhaajjąą  ii  zzeecchhccąą  mmiieećć  ppłłyyttęę
cczzyy  CCDD??
Dokładnie tak. Ważne w marketingu i promocji
jest to, że nie można sobie pozwolić na ignoro-
wanie jakiegokolwiek kanału. Internet to tylko

kolejne narzędzie ze swoimi własnymi możliwo-
ściami. Streaming jest świetny w kwestii niektó-
rych rzeczy (przenośność, taniość itp.), ale ró-
wnież winyl jest (jest to prawdziwy, namacalny
produkt itp.). Może to kwestia wieku, ale niek-
tórzy lubią zbierać realne rzeczy, mieć coś do
postawienia na półce za swoje pieniądze. Jeśli
usunąłbyś swoje konto streamingowe, co by ci
zostało? Pamięć? Lubię czasem wziąć do ręki al-
bum, który kupiłem w latach 70. i go włączyć.
Istnieje szansa, że nie jest on legalnie dostępny
online.

PPrroorrookkoowwaannoo  wwaamm,,  żżee  ppoo  rroozzssttaanniiuu  zz  MMaarrttii--
nneemm  ddaallsszzee  lloossyy  zzeessppoołłuu  ssąą  bbaarrddzzoo  nniieeppeewwnnee,,
ttyymmcczzaasseemm  ddzziiaałłaacciiee  oodd  ttaammtteejj  cchhwwiillii  jjuużż  ppoo--
nnaadd  1155  llaatt,,  ccoo  jjeesstt  cchhyybbaa  oossttaatteecczznnyymm  ppoottwwiieerr--
ddzzeenniieemm,,  żżee  nniiee  mmaa  lluuddzzii  nniieezzaassttąąppiioonnyycchh??
Zgadza się. To jest tak, jak mówią w piłce no-
żnej, "nikt nie jest ważniejszy niż klub".

PPoojjaawwiiaajjąą  ssiięę  ppeewwnniiee  jjeeddnnaakk  ppyyttaanniiaa  ccoo  ddoo  jjeeggoo
ppoowwrroottuu,,  cczzyy  tteeżż  cchhooććbbyy  cchhwwiilloowweeggoo,,  ookkoollii--
cczznnoośścciioowweeggoo  rreeuunniioonn,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  nniieebbaa--
wweemm,,  bboo  zzaa  ttrrzzyy  llaattaa,,  bbęęddzziieecciiee  oobbcchhooddzziićć  nniiee
bbyyllee  jjaakkii  jjuubbiilleeuusszz,,  bboo  3300--lleecciiaa  iissttnniieenniiaa??
To prawda, za trzy lata będziemy świętować na-
sze trzydziestolecie , na które czekamy w obe-
cnym składzie z niecierpliwością, ale do tego
czasu chcielibyśmy wydać przynajmniej jeszcze
jeden album.

PPeewwnniiee  zzaakkłłaaddaajjąącc  zzeessppóółł  nniiee  mmyyśśllii  ssiięę  nnaawweett
oo  cczzyymmśś  ttaakkiimm  jjaakk  ttaakk  ddłłuuggiiee  iissttnniieenniiee,,  ttoo
wwsszzyyssttkkoo  ppoojjaawwiiaa  ssiięę  ssttooppnniioowwoo  ii  aannii  ssiięę

cczzłłoowwiieekk  oobbeejjrrzzyy,,  ggrraa  jjuużż  1100,,  1155  cczzyy  2255  llaatt??
Tak, myślę, że większość zespołów (i trendów
muzycznych) nie utrzymuje się dłużej niż pięć
lat. Właściwie, kiedyś nazwanie kogoś kariero-
wiczem było uznawane za zniewagę, ale teraz,
biorąc pod uwagę stan branży muzycznej, lu-
dzie są chyba bardziej zadowoleni z robienia
czegoś swojego na małą skalę i lubienia tego;
bardziej, niż bycie następną "gwiazdą" i dostanie
swoich pięciu minut.

WW  wwaasszzyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  jjeesstt  ttoo  ttyymm  bbaarrddzziieejj
wwiiddoocczznnee,,  żżee  SSkkyyccllaadd  ddllaa  wwiieelluu  zz  wwaass  nniiee  jjeesstt
ppiieerrwwsszzyymm  ii  jjeeddyynnyymm  zzeessppoołłeemm  ii,,  cchhooććbbyy  ttaakkii
SSaattaann,,  mmoożżee  ppoocchhwwaalliićć  ssiięę  jjeesszzcczzee  bbaarrddzziieejj  iimm--
ppoonnuujjąąccyymm,,  ssiięęggaajjąąccyymm  nnaawweett  llaatt  7700..  uubbiieeggłłee--
ggoo  wwiieekkuu,,  rrooddoowwooddeemm??

Myślę, że Satan może być dobrym przykładem
myślenia typu "Forward Into The Past" (na-
przód w przeszłość), ponieważ istnieje segment
rynku przychylny dla takich zespołów. Są festi-
wale tematyczne, gdzie ludzie o podobnych za-
interesowaniach mogą uciec od większych i być
może bardziej korporacyjnych spraw, aby cie-
szyć się bardziej spokojnymi, ale osobistymi do-
świadczeniami. Nagle pojawia się wiele zespo-
łów, które reformują się, by grać na takich im-
prezach, a które w latach 80. wydały tylko jeden
album i tak dalej. I znowu, Internet pomógł w
tej sytuacji, przez stacje radiowe, strony interne-
towe, blogi i tak dalej, w sprzyjaniu rozwoju
tych społeczności. 

SSkkoorroo  uukkaazzaałłaa  ssiięę  wwłłaaśśnniiee  nnoowwaa  ppłłyyttaa  SSkkyy--
ccllaadd,,  ttoo  mmoożżee  ppoo  pprroommuujjąącceejj  jjąą  ttrraassiiee  kkoonncceerr--
ttoowweejj  bbęęddzziiee  sszzaannssaa  nnaa  ttoo,,  żżee  SSaattaann  pprrzzyyssttąąppii
ddoo  pprraacc  nnaadd  nnaassttęęppccąą  ""AAttoomm  BByy  AAttoomm"",,  bboo
ppeewwnniiee  nniiee  bbęęddzziieecciiee  aażż  ttaakk  ssppiieesszzyyćć  ssiięę  zz  pprraa--
ccaammii  nnaadd    kkoolleejjnnąą  ppoozzyyccjjąą  ww  ddyysskkooggrraaffiiii  ppoo
""FFoorrwwaarrdd  IInnttoo  TThhee  PPaasstt""??
Raczej odwrotnie. Jesteśmy entuzjastycznie na-
stawieni do możliwości obecnego składu, w
kwestii pisania, nagrywania i grania na żywo,
zresztą już mamy pomysły na kolejny album.
Na pewno nie chcemy czekać kolejnych ośmiu
lat na nowy album. Chłopaki z Satan pracują
teraz nad własnym materiałem i zdarzało się, że
grali jednego wieczoru na festiwalu, a Skyclad
grał następnego. To tylko kwestia koordynacji
naszych wysiłków.

Wojciech Chamryk, Karol Gospodarek
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HMP: JJaakkiiee  mmiieelliiśścciiee  zzaałłoożżeenniiaa,,  ppiieerrwwsszzee  cceellee
pprrzzyy  ssttaarrcciiee  zzeessppoołłuu??  CCoo  bbyyłłoo  nnaajjwwiięękksszzyymm
ppuułłaappeemm  ddoo  zzddoobbyycciiaa  ddllaa  ddeebbiiuuttuujjąącceejj  kkaappeellii  ww
cczzaassaacchh  PPRRLL??  
Ireneusz Loth: No cóż, widzę, że masz już ja-
kieś lekkie skrzywienie korporacyjne 21-go wie-
ku. Po pierwsze to chcesz grać i znasz kilku wa-
riatów, którzy mają to samo pragnienie. W dru-
giej korporacyjnej wersji chcesz dać upust swo-
jej próżności, więc wreszcie łapiesz jakiś kon-
takt z korporacją muzyczną, tam dadzą Ci
utwory, które zagrasz, powiedzą jak to masz
zagrać, zaśpiewać lub dadzą to firmie, która to
zrobi w/g wskazań korporacji. Ustalą stacje ra-
diowe, które to cudo będą "męczyć", zrobią klip,
dzięki któremu będą Cię łechtać nawet w przy-
słowiowym warzywniaku. Następnie wrzucą na
sezonowe święta miast, gdzie albo okazuje się,
że król jest nagi, albo jedziemy z płytą. Nie ma

to znaczenia, bo impreza na pozór darmowa (bo
przecież podatnik płaci) okraszona jest stoiska-
mi z napojami, które powodują, że świat zawsze
jest piękniejszy itd. Moneta firmie się zgadza,
Tobie też coś wpadnie, a jeśli uważasz, że trochę
mało to Ci wytłumaczą, że mnóstwo na promo-
cję wydali i w pięknym hotelu spałeś etc. oraz,
że kolejka takich jak Ty stoi przed ich biurem
itd., itp. Wypiorą Cię, odwirują i po dwóch
trzech latach dają Ci "wolną rękę". Dużo by o
tym pisać. Wracając, więc do tego co powinno
być prawidłowe, to celem było grać, jeszcze raz
uczyć się, rozwijać i gonić naszych mistrzów,
nagrać, wydać płytę, grać koncerty dla ludzi!
Potem oczywiście przychodzą chęci zagrania
tam… z tym… ale tu nasze ówczesne państwo
cechowało się "nadopiekuńczością". Dbali by

nikt nam krzywdy na świecie nie uczynił, wg.
zasady "wszędzie dobrze, ale w domu najle-

piej". Do tego im bardziej wzrastała popular-
ność kapeli w kraju, tym bardziej nas kochało
kilku kapitanów i pułkowników WP, co wyklu-
czało uzyskanie paszportu. Tu można by poku-
sić się o książkę… Ha!

WW  wwyywwiiaaddaacchh  nniiee  rraazz  wwssppoommiinnaalliiśścciiee  oo  iinnssppii--
rraaccjjaacchh  DDeeeepp  PPuurrppllee,,  PPiinnkk  FFllooyyddeemm  cczzyy  BBllaacckk
SSaabbbbaatthh..  CCoo  sspprraawwiiłłoo,,  żżee  zzddeeccyyddoowwaalliiśścciiee  ssiięę
ggrraaćć  cciięężżsszząą,,  aaggrreessyywwnniieejjsszząą  mmuuzzyykkęę  nniiżż  kkllaass--
yycczznnyy  hhaarrdd  rroocckk..  
Zamiłowania i gusta to jedno, a zew krwi to dru-
gie. No i tak to poszło. Świat sunie. Lata 60-te
miały Beatlesów, Hendrixa, 70-te Purpli,
Zeppelinów, Sabbatów itp., w 80-tych poszło
ostrzej. Logika czasu…

KKttoo  bbyyłł  ooddppoowwiieeddzziiaallnnyy  zzaa  WWaasszz  óówwcczzeessnnyy

wwiizzeerruunneekk  sscceenniicczznnyy,,  ccaałłąą  oopprraawwęę,,  oorrnnaammeenn--
ttyykkęę,,  kkttóórrąą  mmoożżnnaa  bbyy  nnaazzwwaaćć  ssaattaanniissttyycczznnąą??
Mieliśmy kilka pomysłów i zaprzyjaźnionego
aktora, choreografa Murka. Z nim zrobiliśmy
kilka bardziej spektakularnych koncertów: Jaro-
cin dwa razy, Spodek w Katowicach, Festiwal
Polskiej Piosenki w Opolu (Ha!) itd. Tylko
gdzie Ty tu widzisz satanizm? Jeżeli pięć bale-
tnic, kuso ubranych, powiedzmy czarownic pię-
knie tańczących na scenie do muzyki Musorg-
skiego, kobiecie w topless wymalowanej na zło-
to, która podaje Romanowi czarę, której kielich
jest czaszką jest satanizmem, to co powiesz o
bajkach dla dzieci i to wielkich, uznanych pi-
sarzy, co o horrorach masowo prezentowanych
przez wszystkie telewizje prócz jednej… o inter-
necie nie wspomnę. Tu przypomina mi się pisa-

nie tzw. dziennikarzy z lat 80-tych, gdzie wystą-
piliśmy z tą całą oprawą (a w tamtych czasach
to był duży wysiłek), którzy pisali po tym kon-
cercie różne bzdury, a my na 100% wiedzieli-
śmy, że chlali wtedy wódę w festiwalowej knaj-
pie, niektórzy nawet z ornamentyką "pawia" na
sobie…

SSkkąądd  wwzziiąąłł  ssiięę  mmuuzzyycczznnyy  kkoonncceepptt  ppiieerrwwsszzeejj
ppłłyyttyy..  CCzzyy  JJooss  KKllooeekk  mmiiaałł  wwppłłyyww  nnaa  jjeejj  kksszz--
ttaałłtt  oopprróócczz  nnaaddaanniiaa  ttyyttuułłuu  ""MMeettaall  aanndd  HHeellll""??
NNiiee  cchhcciieelliiśścciiee  nnaaggrraaćć  ccaałłeejj  ppłłyyttyy  ww  kklliimmaacciiee
ppiieerrwwsszzyycchh  uuttwwoorróóww  jjaakk  ""ZZeemmssttaa""  cczzyy  ""SSkkaa--
zzaanniieecc""??  
No nie. To już był inny czas, mieliśmy inne nu-
mery, pomysły inny kierunek. Wpływ Kloeka
na płytę był taki, że wymyślili nam koncerty na
drugim końcu Polski, żebyśmy nie mogli szybko
wrócić do studia w trakcie zgrywania płyty.
Oczywiście jego podejście realizatorskie do na-
grań było zupełnie inne niż wszystkich realiza-
torów polskich. Z całym szacunkiem dla na-
szych, ale ówczesna czerwona kurtyna skute-
cznie blokowała dostęp do nowoczesnego sprzę-
tu studyjnego, wiedzy w tym temacie, więc wó-
wczas nasi młodzi adepci sztuki realizacji dź-
więku mieli ograniczone możliwości techniczne
i samorozwoju. Pamiętam jak dziś oczy Piotra
Brzezińskiego (asystenta Kloeka przy tych na-
graniach, dziś wziętego realizatora) w reakcji na
to, co Jos czynił w studio… wyborne!

JJaakk  ddoosszzłłoo  ddoo  ssppoottkkaanniiaa  zz  TToommaasszzeemm  DDzziiuubbiińń--
sskkiimm??  
Nie było to zbyt skomplikowane, gdyż Tomek
to również Katowiczanin. Przyprowadził go
nasz ówczesny menago - Tomek Pałasz. Dziu-
ba miał być człowiekiem do specjalnych poru-
czeń, zwłaszcza tych zagranicznych. Później
potoczyło się jak potoczyło.

CCzzeeggoo  wwóówwcczzaass  nnaauucczzyyłłyy  wwaass  kkoonncceerrttyy  zz  HHaa--
nnooii  RRoocckkss  cczzyy  ppóóźźnniieejjsszzee  zz  MMeettaalllliikkąą??
Z Hanoi Rocks -  myślę, że większego spontanu
na scenie oraz, że na zachodzie pracuje się ina-
czej, bo o tym co poza sceną to nie wspomnę…
Ha! To było doświadczenie jednorazowe, wyjąt-
kowe. Po ostatnim koncercie w poznańskiej
Arenie podszedł do nas manager Preaty Maids
z propozycją prawie natychmiastowej trasy po
Europie. Sukces do połowy, to jak lizanie lizaka
przez szybę. Nasze Państwo nie było zaintereso-
wane promocją Polski na zgniłym - jak to wtedy
mówili - zachodzie, czyli nie dostaliśmy pasz-
portów ze względu na "nieuregulowany stosu-
nek do służby wojskowej". Domyśl się jakie my-
śli nam wtedy towarzyszyły. Z Metalliką zaś
nauka szła taka, że np. takiego nagłośnienia,
świateł to my w Polsce nie mieliśmy (choć za
mało tego przywieźli, nie spodziewali się, że
Spodek jest tak wielki, bo w Europie grali wó-
wczas w mniejszych salach jak nam powiedzia-
no. Stąd też ów zgrzyt na naszym pierwszym
koncercie z nimi, usterka techniczna w czasie
grania, problemy z nagłośnieniem), na tamte
czasy max to była profesjonalnie zorganizowana
scena, odsłuchy takie, że myślałem, że spadnę
zza bębnów, no i może nieskromnie to zabrzmi,
ale to poczucie po pierwszym koncercie, że my
Polaczki to wcale takie małe nie jesteśmy, tylko
ktoś kurna nam te drzwi na zachód zamuro-
wał!!!

CCzzyy  ppaammiięęttaasszz  jjaakk  ddoosszzłłoo  ddoo  WWaasszzeejj  ppeełłnnoo--
pprraawwnneejj  ttrraassyy  kkoonncceerrttoowweejj  ii  ppiieerrwwsszzeeggoo  kkoonn--
cceerrttuu  ww  ssaallii  cczzyy  tteeżż  kklluubbiiee..  CCzzyy  mmiieelliiśścciiee  ttrruu--
ddnnoośśccii  aabbyy  zzaaggrraaćć  ggddzziieeśś  iinnddzziieejj  nniiżż  ww  ddoommaacchh
kkuullttuurryy??  
Pewnie, że pamiętam. Mam do dziś piękne zdję-
cia z tego wydarzenia. Pałac Młodzieży w Kato-
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Łatwo nie jest i nigdy 

nie będzie
Kat to jeden z najważniejszych ze-
społów w historii polskiego metalu.
Dziś po rozłamie w toku 2005, współ-
założyciel zespołu koncertuje i nagry-
wa z legendarnym wokalistą Roma-
nem Kostrzewskim pod własnym
szyldem. O przeszłości i przyszłości
zespołu opowiedział nam sam Irene-
usz Loth.



wicach. Duża, doskonałe brzmiąca sala teatral-
na. Jeszcze instrumentalnie. W tym też Pałacu
mieliśmy próby. O dziwo przyszło mnóstwo lu-
dzi. Wtedy tras się nie grało. Nie istniały pry-
watne kluby jak dziś, jedynie kluby studenckie,
ale to osobna historia. Pierwsza rzeczywiście
trasa, to ta z Hanoi Rocks. 

KKiieeddyy  ppoocczzuulliiśścciiee,,  żżee  wwaasszzaa  mmuuzzyykkaa  zzaacczzęęłłaa
ppoozzwwaallaaćć  WWaamm  ssiięę  uuttrrzzyymmyywwaaćć  wwyyłłąącczznniiee  zz
nniieejj??  CCzzyy  ppaammiięęttaasszz  sswwoojjąą  ppiieerrwwsszząą  wwyyppłłaattęę
zzaa  kkoonncceerrtt??  
Pierwsza wypłata… to w dzisiejszych czasach
nie do pomyślenia, dla każdego kto dziś w jaki-
kolwiek sposób zajmuje się show biznesem. Ka-
żdy zespół miał na swojej liście kilkunastu tech-
nicznych (tzw. martwe dusze), żeby muzyk mó-
gł dostać w miarę godziwą monetę. Czyli Cla-
pton, Ozzy, Blackmore, McCartney, Gil-
mour, Plant, Jagger itd. też mieli by tak samo.
Liczył się tylko mgr. sztuki (śmiech!). Sztuki…
muzyk po studiach. Wyobrażasz sobie Dżem,
który już wówczas zapełniał Spodek dostałby
do podziału na pięciu muzyków 2000 zło-
tych??? Za pełny Spodek? Dużo by jeszcze mó-
wić/pisać o tym.

WW  llaattaacchh  9900..  ppooppuullaarrnnee  bbyyłłyy  kkoollaabboorraaccjjee,,
wwssppóóllnnee  wwyyssttęęppyy  ppoollsskkiicchh  zzeessppoołłóóww..  DDllaacczzee--
ggoo  nniiggddyy  jjaakkoośś  ssppeeccjjaallnniiee  nniiee  wwyyssttęęppoowwaalliiśścciiee
zz  iinnnnyymmii  ggrruuppaammii  mmeettaalloowwyymmii  jjaakk  TTSSAA  ((jjeedd--
yynnyy  zznnaannyy  ppoowwsszzeecchhnniiee  pprrzzyyppaaddeekk  --  JJaarroocciinn
8866))  cczzyy  TTuurrbboo  ((ttuuttaajj  kkoonncceerrtt  ssyyllwweessttrroowwyy  ww
11998866)),,  zzwwłłaasszzcczzaa,,  żżee  nnaazzyywwaannoo  WWaass  WWiieellkkąą
TTrróójjccąą  PPoollsskkiieeggoo  MMeettaalluu??  
To nie tak. Każdy zespół ma jakieś swoje plany,
politykę, plany itd. Na jednej scenie nawet za-
przyjaźnione kapele rzadko się spotykają. Z
TSA zagraliśmy kiedyś w Hali Wisły, w Krako-
wie i tu się okazała proza życia. Nie wszystkim
ze wszystkim jest po drodze. Turbo grało z na-
mi wiele koncertów, zwariowane spędy po ha-
lach sportowych, zupełnie się do takich imprez
nie nadających, ale ludzie dopisywali. Było the
best. Ostatni wspólny koncert z TSA i Turbo:
Rock Metal Fest, Warszawa, Stodoła 19.12.
2009r.

SSwweeggoo  cczzaassuu  wwyyssttąąppiilliiśścciiee  ww  KKrraajjoowwyymm  FFee--
ssttiiwwaalluu  PPoollsskkiieejj  PPiioosseennkkii  ww  OOppoolluu  wwyykkoonnuujjąącc
""MMaasszz  mmnniiee  WWaammppiirrzzee""  ii  ""WWyyrroocczznniiee""..  JJaakk
wwssppoommiinnaacciiee  ttaammtteenn  wwyyssttęępp??  JJaakk  ttrraaffiilliiśścciiee  nnaa
tteenn  ffeessttiiwwaall,,  nnaa  kkttóórryymm  ttaakkaa  mmuuzzyykkaa  aannii
wwcczzeeśśnniieejj  aannii  ppóóźźnniieejj  nniiee  bbyyłłaa  sszzcczzeeggóóllnniiee
oobbeeccnnaa??  
Ktoś wymyślił dzień rockowy w Opolu no i tak

to się stało. Pamiętam fatalną organizację, od
rana lało się z nieba i co gorsza nie tylko. Za to
"fantastyczny rytualny pofestiwalowy bankiet,
gdzie wszystkie chodzące pojemniki na gorzałę
były tak zadowolone, jakby to co kilka godzin
wcześniej było cudem świata i odbyło się w Ma-
dison "Skwer" Garden. Taka organizacja, tacy
ludzie. Czarę goryczy przelało to, gdy nazajutrz
w radio usłyszeliśmy nagrania z tego koncertu.
Zespół z jedną gitarą, bo tak wtedy zagraliśmy,
a z radia sączy się tylko bas, stuka bęben i wo-
kalizuje wokalista. Widać, że dla realizatorów
to była zbyt duża ilość instrumentów do ogar-
nięcia, albo właśnie wyskoczyli po kolejną par-
tię flaszek, bo tych kilka skrzynek już się skoń-
czyło. Z tej imprezy pamiętam również występ
Kazika, to też wołało o pomstę.

WW  11998866  zzaaggrraalliiśścciiee  nnaa  ppiieerrwwsszzeejj  MMeettaallmmaanniiii,,
ddzziiśś  oonnaa  ppoowwrraaccaa  ppoo  1111  llaattaacchh  nniieebbyyttuu,,  jjaakk  ooccee--
nniiaasszz  ppoommyyssłł  tteejj  rreeaakkttyywwaaccjjii  ii  cczzyy  ttaakkiiee  ppoo--
wwrroottyy  jjaakk  MMeettaallmmaanniiaa  cczzyy  JJaarroocciinn  mmaajjąą  rraaccjjęę
bbyyttuu  cczzyy  bbaarrddzziieejj  nnaaddaajjąą  ssiięę  jjuużż  ttyyllkkoo  jjaakkoo  ffoorr--
mmaa  nnoossttaallggiiii??  ZZwwłłaasszzcczzaa,,  żżee  ppoommyyssłłooddaawwccąą
MMeettaallmmaanniiii  jjeesstt  TToommaasszz  DDzziiuubbaa  DDzziiuubbiińńsskkii,,
kkttóórreeggoo  nniiee  mmaa  jjuużż  wwśśrróódd  nnaass......  
No! Z tym pomysłodawcą to byłbym ostrożny.
Jest jeszcze ktoś komu się to przypisuje, ale to
nie mój plac zabaw. Metalmania jak najbar-
dziej tak. Wielokrotnie   mówiłem (i pewnie nie
tylko ja) o tym Joli Dziubińskiej, obecnej pre-

zes MMP, by to wznowić. No i chyba się udało,
choć imprez i koncertów w Polsce jest tyle jakby
Polacy zarabiali krocie. Jarocin, to tylko żal. To
był festiwal undergroundowy. Punk, rock, me-
tal, reggae, blues itd. Ale do tego trzeba mieć
umysł, chęci i potencjał Waltera Chełsto-
wskiego!!! Potem już tylko niżej, niżej. Kapele,
które wypełniają dziesiątki klubów w Polsce z
tych gatunków nie mają tam miejsca, a "wy-
nalazki" owszem. Póki organizację będzie się
dawało w takie łapy jak dotychczas, to lepiej
dać sobie spokój. Rozumiem, że kasa musi się
zgadzać, ale trzeba mieć wizję imprezy, spowo-
dować u ludzi emocje, wspomnienia, do których
będą wracać, a tym samym do Jarocina! A nie
podchodzić do tego jak do sprzedaży pomido-
rów w markecie, między papryką a ogórkiem.

NNaa  oossttaattnniieejj  ppłłyycciiee  kkoonncceerrttoowweejj  KKaattaa  ""SSoommee--
wwhheerree  iinn  PPoollaanndd""  mmoożżnnaa  zznnaalleeźźćć  tteelleeddyysskkii,,
kkttóórree  nniiee  zzoossttaałłyy  nniiggddyy  wwyyddaannee  cczzyy  tteeżż  uukkoońńcc--
zzoonnee  ii  nnaazzwwaannoo  jjee  KKAATTaassttrrooffaammii..  DDllaacczzeeggoo
nniiggddyy  iicchh  nniiee  wwyyddaalliiśścciiee,,  zzwwłłaasszzcczzaa  ffrraaggmmeenntt
nniieeuukkoońńcczzoonnyycchh  ""OOcczzuu  SSłłoońńcc""  zzaappoowwiiaaddaałł  ssiięę
nnaa  bbaarrddzzoo  cciieekkaawwyy  tteelleeddyysskk??
Owe teledyski to części programu zrobionego
kiedyś z nami przez firmę Stuff dla TVP 2.
Wszystko skręcone w TV Katowice i okolicach,
a okraszone muzyką z "Ballad". Nazywał się
"Kata strofy". Potem coś się pokręciło itd., itp.

WW  oossttaattnniimm  cczzaassiiee  MMeettaall  MMiinndd  PPrroodduuccttiioonn
wwyyddaałł  rreeeeddyyccjjee  WWaasszzyycchh  ssttaarryycchh  ppłłyytt  ppoozzaa
ppoollsskkiimmii  ""SSzzóóssttkkaammii""..  DDllaacczzeeggoo  ttaakk  ddłłuuggoo  zzaa--
jjęęłłoo  iicchh  wwyyddaanniiee,,  mmaamm  ttuu  nnaa  mmyyśśllii,,  iiżż  jjeeddyynnyy--
mmii  rreeeeddyyccjjaammii  ww  oossttaattnniicchh  llaattaacchh  bbyyłł  bbooxx  ""KKaatt
11998855--22000055"",,  aa  wwcczzeeśśnniieejj  ttoo  ttyyllkkoo  ww  llaattaacchh  9900..,,
ggddyy  jjeesszzcczzee  bbyylliiśścciiee  ppoodd  sskkrrzzyyddłłaammii  SSiillvveerr--
ttoonnuu..  NNiiee  pprrzzeesszzkkaaddzzaałłoo  WWaamm  ttoo,,  żżee  ffaannii
cchhcciieellii  kkuuppiićć  nnpp..  ""BBaassttaarrdd""  aa  jjeeddyynnąą  ooppccjjąą  bbyyłłyy
sseerrwwiissyy  aauukkccyyjjnnee,,  ww  kkttóórryycchh  zzaa  WWaasszzee  aallbbuummyy
ttrrzzeebbaa  bbyyłłoo  ppłłaacciićć  hhoorrrreennddaallnnee  ssuummyy??  
To niestety efekt ówczesnego rozłamu. Jakiś
czas temu przyszedł mi do głowy pomysł na
wydanie niepublikowanych naszych nagrań,
których dość posiadam w swoim archiwum. No
i stało się "Rarities" z MMP. Potem pomyśla-
łem, że czas skończyć z tymi niesnaskami i ja-
koś zrobić te wznowienia. No i tak od słowa do
słowa z prezes MMP Jolą Dziubińską i mamy
wznowienia. A to trwało… ale są.

ZZaanniimm  uukkaazzaałłyy  ssiięę  ppeełłnnoopprraawwnnee  ""RRóóżżee  MMiiłłoo--
śśccii""  wwyyppuuśścciilliiśścciiee  ssiinnggiieell  ((ddzziiśś  bbaarrddzzoo  cciięężżkkoo
ddoossttęęppnnyy)),,  nnaa  kkttóórryymm  bbyyłłyy  zzaarreejjeessttrroowwaannee
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WWaasszzee  rroozzmmoowwyy  ii  ddwwaa  uuttwwoorryy::  ""PPuurrppuurroowwee
GGooddyy""  ii  ""OOddii  PPrrooffaannuumm  VVuullgguuss""..  JJaakk  ddoosszzłłoo
ddoo  ssttwwoorrzzeenniiaa  tteeggoo  ssiinnggllaa  ii  sskkąądd  ppoommyyssłł  nnaa
ttaakkii  ""pprrzzeeggaaddaannyy""  ffoorrmmaatt..  RRoozzwwaażżaalliiśścciiee  kkiiee--
ddyykkoollwwiieekk  bbyy  pprrzzyy  wwzznnoowwiieenniiaacchh  ppłłyytt  zzaattrroo--
sszzcczzyyćć  ssiięę  oo  nniieeggoo  cczzyy  tteeżż  oo  ssiinnggiieell  ""NNooccee  SSzzaa--
ttaannaa//OOssttaattnnii  TTaabboorr""  ii  zznnóóww  jjee  wwyyddaaćć??  
To singiel ze specjalnym przeznaczeniem dla
stacji radiowych. Dlatego też udzielamy się tam
słownie. Nigdy nie był w sprzedaży. Pamiętam
taką historię, gdy w jednej ze stacji radiowych
gdzieś koło godz. 15-tej puszczono "Purpurowe
Gody". Facet o mało co nie wyleciał z radia. Ha!
A to taka balladka przecież… 

NNaa  sswwyymm  kkoonncciiee  mmaacciiee  rróówwnniieeżż  ggrręę  ppllaannsszzoo--
wwąą,,  ddoo  kkttóórreejj  ddoołłąącczzoonnyy  bbyyłł  mmiinniiaallbbuumm  ""BBąąddźź
wwaarriiaatteemm  --  zzaaggrraajj  zz  KKaatteemm"",,  nnaa  kkttóórryymm  ssąą  ttrrzzyy
uuttwwoorryy  ww  wweerrssjjii  sskkrróóccoonneejj  ii  zzddiiggiittaalliizzoowwaanneejj..
CCzzyy  mmoożżeesszz  zzddrraaddzziićć  jjaakk  ppoowwssttaałłaa  ttaa  ggrraa,,  ppłłyy--
ttaa  ii  kkttoo  ooddppoowwiiaaddaa  zzaa  ttee  rreemmiikkssyy??
Grę oczywiście wymyślił Roman. Nagrania

przerobiono gdzieś pod Rzeszowem. Pamiętam,
że zdębiałem jak kilka miesięcy później usłysza-
łem jak Metallica zrobiła kilka swoich nume-
rów w ten sam sposób.

JJaakkoo  KKAATT  &&  RRoommaann  KKoossttrrzzeewwsskkii  zzaacczzęęlliiśścciiee
bbaarrddzzoo  nniieettyyppoowwoo..  JJaakkoo  WWaasszz  ddeebbiiuutt  wwyyppuuśśccii--
lliiśścciiee  DDVVDD  kkoonncceerrttoowwee  ""ŻŻyycciiee  ppoo  żżyycciiuu""..  JJaakk
ddoosszzłłoo  ddoo  jjeeggoo  ppoowwssttaanniiaa??  DDllaacczzeeggoo  nnaajjppiieerrww
wwyyddaalliiśścciiee  kkoonncceerrtt,,  aa  ddooppiieerroo  ww  22001100rr..  ppeełłnnoo--
pprraawwnnyy  kkrrąążżeekk  ""BBiiaałłoo  --  CCzzaarrnnąą""??  
Raz, że nadarzyła się okazja, dwa że w ten spo-
sób zaznaczyliśmy, że jesteśmy. Grając dużo
koncertów wciąż nam brakowało czasu na soli-

dną pracę nad nowym materiałem, no i tak to
się przesuwało.

OOssttaattnniioo  mmiieelliiśścciiee  ttrraassęę  ppoo  AAnngglliiii..  CCzzyy
cchhcciiaałłbbyyśś  jjeesszzcczzee  zzaaggrraaćć  nnaa  jjaakkiiśś  dduużżyycchh  ffeessttii--
wwaallaacchh  ttyyppuu  WWaacckkeenn??  CCzzyy  wwiiddzziisszz  rróóżżnniiccęę  ww
ggrraanniiuu  ddllaa  nnaasszzeejj  ppuubblliikkii,,  aa  ddllaa  ttaammtteejjsszzeejj
PPoolloonniiii??  CCzzyy  ttaakkaa  ttrraassaa  ww  ppeełłnnii  rreekkoommppeennssuujjee
WWaamm  bbrraakk  mmiięęddzzyynnaarrooddoowweejj  ssłłaawwyy??  
Wacken… pewnie, ale oni mają nasze kapele w
głębokim poważaniu. Szmal proszę pana,
szmal. Dla Polonii fantastycznie się gra. Mieli-
śmy z fanami spotkania przed każdym koncer-
tem. Oni są głodni i spragnieni, tęskniący mimo
wszystko. Fantastyczni ludzie, ciekawi. Spoty-
kaliśmy się wielokrotnie z tym, że rdzenni też
się pojawiali na tych koncertach i to z bardzo
pozytywnymi reakcjami. Czy to rekompensata?
Nie wiem. Nie mam takiego podejścia do tych
wydarzeń. Po prostu jedziesz i patrzysz jak to
się robi u nich. I skonstatować można, że nie
mamy żadnych kompleksów. Wręcz odwrotnie

często można spojrzeć na to.

DDoo  rreeaakkttyywwaaccjjii  DDrraaggoonnaa  pprrzzyyłłąącczzyyłł  ssiięę
wwssppóółłpprraaccuujjąąccyy  zz  WWaammii  KKrrzzyysszzttooff  OOsseett,,
kkttóórryy wwssppiieerraałł  wwaass  kkiillkkuukkrroottnniiee  ggoośścciinnnnyymmii
wwyyssttęęppaammii..  CCzzyy  bbyyłłaa  sszzaannssaa,,  aabbyy  zzaaggoośścciiłł  nnaa
ssttaałłee  ww  KKaatt&&RRKK  zzaanniimm  wwyybbrraalliiśścciiee  MMiicchhaałłaa
LLaakkssęę  lluubb  ppoosszzeerrzzyyćć  zzeessppóółł  oo  ddrruuggiieeggoo  bbaassiissttęę
wwzzoorreemm  AAllkkaattrraazz??  
No powiem krótko. Dla mnie dwa basy to hi-
storyczny wynalazek, ha!

NNiieeddaawwnnoo  ddoołłąącczzyyłł  ddoo  wwaass  zznnaannyy  ggiittaarrzzyyssttaa
JJaacceekk  HHiirroo,,  kkttóórryy  pprrzzyy  ookkaazzjjii  jjeesstt  wwaasszzyymm  ffaa--
nneemm..  JJaakk  ddłłuuggoo  ttrrwwaałłyy  ppoosszzuukkiiwwaanniiaa  nnaassttęęppccyy
PPiioottrraa  RRaaddeecckkiieeggoo,,  cczzyy  rroobbiilliiśścciiee  jjaakkiieeśś  pprrzzee--
ssłłuucchhaanniiaa  nnaa  ttoo  ssttaannoowwiisskkoo  zzaanniimm  pprrzzyyjjęęlliiśścciiee
JJaacckkaa..  JJaakk  WWaamm  ssiięę  pprraaccuujjee  zz  JJaacckkiieemm,,  zzwwłłaa--
sszzcczzaa,,  żżee  jjeesstt  WWaasszzyymm  ffaanneemm  ii  WWaasszzee  uuttwwoorryy
nniiee  ssąą  mmuu  oobbccee??
Jacek jest fantastycznym facetem i świetnym
gitarzystom. Wybraliśmy go spośród kilku. Dla
mnie od razu był tym, którego szukaliśmy. Faj-
nie się z nim pracuje, jest radosny, pracowity,
nieprzeciętny, przystojny, w miarę wysoki, ma
długie kręcone włosy, no i pochodzi od smoka,
no same plusy proszę pana.

CCzzyy  oobbeeccnnoośśćć  JJaacckkaa  ppoommaaggaa  WWaamm  jjaakkoośś  ww

ttwwoorrzzeenniiuu  nnoowweeggoo  mmaatteerriiaałłuu??  MMaa  oonn  ww  ttyymm
jjaakkiiśś  uuddzziiaałł??
No tak. Zasypał nas swoimi pracami. Są fajne i
fajniejsze. Dzieje się. Zrobił kilka rzeczy, które
bardzo mi się podobają.

KKaatt  jjeesstt  jjeeddnnyymm  zz  zzeessppoołłóóww,,  kkttóórree  nniiee  mmaajjąą
ssppiissaanneejj  ooffiiccjjaallnniiee  bbiiooggrraaffiiii  ww  kkttóórreejj  zznnaallaazzłłyy--
bbyy  ssiięę  cciieekkaawwoossttkkii,,  nniieezznnaannee  ffaakkttyy  iittpp..  CCzzyy
kkiieeddyykkoollwwiieekk  zzaassttaannaawwiiaalliiśścciiee  ssiięę  nnaadd  ttyymm,,
aabbyy  nniicczzyymm  DDżżeemm,,  PPeerrffeecctt  cczzyy  VVaaddeerr  mmiieećć
sswwoojjąą  bbiiooggrraaffiięę??  
Myślę że czas by coś takiego uczynić. Zebrać w
jednym miejscu dane historiograficzne i np.
okrasić je różnego rodzaju anegdotami, odkryć
może tę drugą stronę medalu. Jeśli byłoby to
interesujące.

GGddyy  KKaatt  mmiieewwaałł  pprrzzeerrwwyy  uuddzziieellaałłeeśś  ssiięę  mm..iinn  uu
RRoommaannaa  PPaazzuurraa  WWoojjeecciieecchhoowwsskkiieeggoo..  CCzzyy
mmoożżeesszz  nnaamm  pprrzzyybblliiżżyyćć  jjaakk  ddoo  nniieeggoo  ttrraaffiiłłeeśś??  
Znaliśmy się od wielu lat. To fajny facet, choć
nerwus okrutny, ha!, ale świetnie śpiewa, no i
ma ten głos. Nagraliśmy razem płytę "Cień
kapelusza", w której min. udział również wzięli
Włodek Krakus na basie i Leszek Cichoński na
pięknych gitarach. Nagrywał nas i produkował
świętej pamięci Jacek Regulski. Fajnista płyta z
tego wyszła, choć Roman tak dociskał, tak
dociskał, że ostateczne zgranie wg mnie
pogrążyło niestety tę płytę. Zagraliśmy sporo
fajnych koncertów w kraju i za zachodnią
granicą. Miło wspominam z tego okresu
współpracę z super basistą Andrzejem Ruskiem,
grać z Nim to bajka!

RRoommaann  KKoossttrrzzeewwsskkii  mmóówwiiłł,,  żżee  ttwwoojjaa  ggrraa  zz
ppoocczząąttkkuu  bbyyłłaa  iinnssppiirroowwaannaa  ssttyylleemm  IIaannaa
PPaaiiccee''aa  zz  DDeeeepp  PPuurrppllee..  CCzzyy  ddzziiśś  jjeesszzcczzee  zznnaajj--
dduujjeesszz  jjaakkiieeśś  iinnssppiirraaccjjee  ww  oobbeeccnnyycchh  zzeessppoołłaacchh,,
mmoottyywwaaccjjęę  ddoo  ppoolleeppsszzeenniiaa  wwłłaassnneejj  ggrryy??  
Paice, Bonham to mistrzowie ponadczasowi.
Nieświadomie byli moimi nauczycielami. Są też
dla mnie inni Wielcy jak Buddy Rich, Billy
Cobham, Jerzy Piotrowski itd. Ważnym jest, by
w tym wszystkim odnaleźć siebie, mieć pomysł
na swoją grę. Znaleźć coś charakterystycznego.
Bowiem w zalewie zdobyczy internetowych
dzieje się jakaś masówka, i to dotyczy nie tylko
bębnów. Widać tak musi być i już tak będzie.

WW  22001144rr  wwyysszzłłaa  ppłłyyttaa  ""BBuukk  AAkkuussttyycczznniiee""..  NNaa
kkrróóttkkoo  pprrzzeedd  nnaaggrraanniiaammii  mmiiaałłeeśś  pprroobblleemmyy
zzddrroowwoottnnee,,  kkttóórree  ppoosskkuuttkkoowwaałłyy  ttyymm,,  żżee  nniiee
bbrraałłeeśś  jjeeddnnaakk  uuddzziiaałłuu  ww  sseessjjii..  CCzzyy  ttoo  bbyyłł  ddllaa
CCiieebbiiee  jjaakk  ii  zzeessppoołłuu  ssyyggnnaałł,,  żżee  ppoowwoollii  ttrrzzeebbaa
mmyyśślleećć  oo  eemmeerryyttuurrzzee??  
Kręgosłup to kręgosłup. Bardziej mnie zas-
tanawia przy tej okazji stan naszej medycyny.
Bo trzech lekarzy plotło bzdury i to za monetę,
a tzw. zwykły kręgarz wyprowadził mnie na
prostą, każąc mi zrobić jedno badanie i zmieni-
ając ich zalecenia o 180 stopni. Jak się roze-
jrzysz po świecie, w tym zawodzie nie ma
emerytury i to w sumie jest piękne.

KKaażżddyy  zz  mmuuzzyykkóóww  ww  KKaacciiee  cczzyy  ttoo  oobbeeccnnyy  cczzyy
bbyyłłyy  ppoozzaa  zzeessppoołłeemm,,  ssttaarraałł  ssiięę  rroobbiićć  ccoośś  sswwoo--
jjeeggoo,,  nnpp..  RRoommaann  wwyyddaałł  ""WWooddęę""..  WW  pprrzzyyppaaddkkuu
ppeerrkkuussiissttóóww  ttrroocchhęę  oo  ttoo  ttrruuddnniieejj,,  aallee  nnpp..  PPhhiill
RRuudddd  zz  AACC//DDCC  nnaaggrraałł  ww  22001144  ssoolloowwąą  ppłłyyttęę..
CCzzyy  mmyyśśllaałłeeśś  kkiieeddyyśś  oo  ooddeerrwwaanniiuu  ssiięę  oodd
KKaattoowwsskkiicchh  kkoorrzzeennii  ii  nnaaggrraanniiaa  cczzeeggoośś  ww  ppeełłnnii
sswwoojjeeggoo,,  wweeddłłuugg  wwłłaassnneejj  wwiizzjjii,,  mmoożżee  nnaawweett  ww
ooddmmiieennnnyymm  ggaattuunnkkuu  mmuuzzyycczznnyymm  ii  nnpp..  nniiee
ppeełłnniiłłbbyyśś  wwyyłłąącczznniiee  rroollii  ppeerrkkuussiissttyy??  
Ha!!! Co jakiś czas ktoś mnie na taką sytuację
namawia. Łącznie ze śpiewem, bo podobno głos
mam jakiś taki niezły, ale mam wiele pomysłów
pochowanych w tzw. szufladzie. Są też takie,
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które niekoniecznie są stricto katowskie. Znam
też kilka takich prac innych bębniarzy, ale poza
pewnymi wyjątkami solowe projekty różnych
muzyków cieszą się średnią popularnością.
Według mnie Roman pod tę ogólną kategorię
nie podpada bowiem jego solowe projekty, to
zupełnie inna bajka, z resztą bardzo fajna.
Zobaczymy.

OO  rroozzssttaanniiuu  PPiioottrraa  LLuucczzyykkaa  zz  RRoommaanneemm
KKoossttrrzzeewwsskkiimm  nnaappiissaannoo  jjuużż  wwiieellee,,  aallee  wwcciiąążż
nniiee  jjeesstt  ddoo  kkoońńccaa  jjaassnnee  ddllaacczzeeggoo  zz  TToobbąą  ssiięę
rroozzssttaałł,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  jjeesstteeśś  wwssppóółłzzaałłoo--
żżyycciieelleemm  oobbuu  kkaappeell..  MMoożżeesszz  nnaamm  ttoo  pprrzzyybbllii--
żżyyćć??  
Szczerze mówiąc, pisząc nie chce mi się o tym
zamkniętym rozdziale gadać. Nie wiem czy me-
dycyna pomocną by tu była…

WW  ttyymm  ppyyttaanniiuu  cchhcciiaałłbbyymm  nnaawwiiąązzaaćć  ddoo  ppyyttaa--
nniiaa  MMaaggaazzyynnuu  PPeerrkkuussiissttyy,,  ddllaa  kkttóórreeggoo  jjaakkiiśś
cczzaass  tteemmuu  uuddzziieelliiłłeeśś  wwyywwiiaadduu  ii  jjee  ddeelliikkaattnniiee
rroozzwwiinnąąćć..  BBęęddąącc  ww  zzeessppoollee  PPiiKK  ppoozznnaałłeeśś  HHeenn--
rryy''eeggoo  BBeecckkaa,,  kkttóórryy  ww  22000055  rr..  nnaaggrraałł  ppłłyyttęę  zz
wwiiaaddoommoo  kkiimm..  CCoo  oo  nniimm  ssąąddzziisszz??  MMaacciiee  wwcciiąążż
kkoonnttaakktt,,  mmiimmoo  uuppłłyywwuu  llaatt  ii  rroozzłłaammuu??  
Z Hańcem też znaliśmy się już stanowczo
wcześniej. Nagrałem z nim dwie płyty. Obie tak
odległe stylistycznie, że wierzyć się nie chce, że
to ten sam facet. Nie mnie oceniać płytę, którą
nagrał "z wiadomo kim". Fani są tu wyrocznią, a
tym samym sprzedaż, ilość odtworzeń na You-
tube. Brak kontaktu.

WW  ttyymmżżee  wwyywwiiaaddzziiee  wwyyzznnaałłeeśś,,  żżee  ppoozzaa  ggrraa--
nniieemm  nnaa  ppeerrkkuussjjii  ooddppoowwiiaaddaasszz  zzaa  oorrggaanniizzoowwaa--
nniiee  kkoonncceerrttóóww  cczzyyllii  jjeesstteeśś  mmaannaaggeerreemm  zzeessppoołłuu..
JJaakk  ddoo  tteeggoo  ddoosszzłłoo,,  żżee  oobbjjąąłłeeśś  ttoo  ssttaannoowwiisskkoo  ii

cczzyy  mmaasszz  jjaakkiieeśś  ttrruuddnnoośśccii  ww  ppooggooddzzeenniiuu  ttyycchh
ddwwóócchh  rróóll  --  mmuuzzyykk  --  mmaannaaggeerr??  
Kiedyś nie było innego wyjścia. Brak było chę-
tnych do organizacji naszych koncertów, jeszcze
za czasów Kata. Powiedziałem więc dobra, to ja
to zrobię. A to w czasach bez internetu, lub w
jego początkach. To była mrówcza praca. Od-
nieśliśmy maksymalny sukces. Nagłośnienie,
światło woziliśmy ze sobą tirami. Jak na Polskę
to była mega produkcja. No i tak to poszło. Na
początku było mi ciężko, bo musiałem sobie w
głowie poprzestawiać myślenie z muzyka na
kogoś, kto liczy słupki, targuje się, pisze umowy

i stara się zapanować nad tym wszystkim, łą-
cznie z charakterami ludzi, które jak wiadomo
są różne. Połączenie tych ról, to kwestia organi-
zacji swojego czasu pracy i ułożenie współpracy
ze współorganizatorami i z ludźmi, którzy z
nami pracują, a przecież z niektórymi czasem
nie jest lekko, ech te charaktery. Później odbu-
dowaliśmy naszą sytuację, co kosztowało masę
pracy. Teraz gdy sytuacja jest stabilna pojawiają
się mistrzowie sztuki managerskiej na tzw. ła-
twy chlebek. A łatwy nie jest i nigdy nie będzie.
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HMP: OOkkaazzjjęę  ddoo  tteejj  rroozzmmoowwyy  mmaammyy  nniiee  bbyyllee
jjaakkąą,,  bboowwiieemm  ddzziięękkii  TThhrraasshhiinngg  MMaaddnneessss
wwsszzyyssttkkiiee  wwaasszzee  mmaatteerriiaałłyy  ddeemmoo  uukkaazzaałłyy  ssiięę
wwrreesszzcciiee  ww  ppoossttaaccii  ppłłyytt  CCDD..  JJaakk  ddoosszzłłoo  ddoo
wwssppóółłpprraaccyy  zz  LLeesszzkkiieemm  WWoojjnniicczzeemm--SSiiaannoożżęę--
cckkiimm  ii  ccoo  pprrzzeekkoonnaałłoo  wwaass  ddoo  tteeggoo  kkrrookkuu??  WWii--
ddzząącc  kkoolleejjnnee  ppoozzyyccjjee  zz  sseerriiii  ""PPoolliisshh    MMeettaall
CCllaassssiicc""  uuzznnaalliiśścciiee,,  żżee  nnaajjwwyyżżsszzaa  ppoorraa  nnaa
wwzznnoowwiieenniiee  rróówwnniieeżż  wwaasszzyycchh  ddookkoonnaańń,,  ttyymm
bbaarrddzziieejj,,  żżee  wwcczzeeśśnniieejj  PPaaccaall  nniiee  mmiiaałł  jjaakkoośś
sszzcczzęęśścciiaa  ddoo  kkoommppaakkttoowweeggoo  nnoośśnniikkaa??
Krzysztof Ostrowski: Nie wszystkie, został je-
szcze "About A Man", był to ostatni nasz mate-
riał zanim Pacal przemianował się na Dive. O

reedycji dowiedziałem się od Roberta, więc jego
musisz spytać. W czasach kiedy rejestrowaliśmy
te materiały mało kto wydawał płyty, oficjalne
wydawnictwo kasetowe było odnośnikiem pły-
ty.
Robert Wieczorek: Z Leszkiem znamy się od
początku lat 90., ale była potem przerwa w kon-
taktach. Po latach spotkaliśmy się (razem z Kri-
sem Ostrowskim) przy okazji koncertu - chyba
Udo w warszawskim klubie Progresja. Okazało
się, że Leszek chce wydać reedycje naszych na-
grań. Oczywiście zgodziliśmy się bez wahania…

OOwwsszzeemm,,  aallee  ""AAbboouutt  AA  MMaann""  nniiee  jjeesstt  kkllaassyy--
ffiikkoowwaannee  jjaakkoo  ddeemmoo,,  aallee  wwaasszz  ddłłuuggooggrraajjąąccyy
ddeebbiiuutt,,  ttaakk  wwiięęcc  LLeesszzeekk  wwzznnoowwiiłł,,  ppóókkii  ccoo,,  ttyyllkkoo
wwsszzyyssttkkiiee  mmaatteerriiaałłyy  ddeemmoo......  NNiiee  wwiiddzziiaałłeemm
jjeesszzcczzee  ffiinnaallnneeggoo  eeffeekkttuu  ww  ppoossttaaccii  ppłłyytt,,  ddoo--
mmyyśśllaamm  ssiięę  jjeeddnnaakk,,  żżee  pprrzzeekkooppaalliiśścciiee  sswwee
aarrcchhiiwwaa,,  ddzziięękkii  cczzeemmuu  sszzaattaa  ggrraaffiicczznnaa  oorraazz
kkssiiąążżeecczzkkii  wwyyddaawwnniiccttww  ""AAggoonniiaa""//""BBaadd

OOmmeenn""  ii  ppooddwwóójjnneeggoo  ""CCoolllleeccttiioonn  OOff  DDeessttrroo--
yyeedd  BBrraaiinnss""//""LLiivvee  IInn  WWaarrssaaww""  bbęęddąą  bbaarrddzzoo
bbooggaattee,,  ppooddoobbnniiee  jjaakk  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  iinnnnyycchh
wwyyddaawwnniiccttww  TThhrraasshhiinngg  MMaaddnneessss??
Robert Wieczorek: Tak. Przekopaliśmy, ale i
tak chyba wszystkich archiwów nie wykopali-
śmy… gdzieś chyba przepadły.
Krzysztof Ostrowski: Tak to prawda,  szata
graficzna jak i całe wykonanie płyt jest rewela-
cyjne, myślę, że jest lepsze niż sami moglibyśmy
to sobie wyobrazić Thrashing Madness odwa-
lił kawał solidnej roboty.

NNiiee  zzaabbrraakknniiee  tteeżż  bboonnuussóóww  aauuddiioo//vviiddeeoo  --  jjee--

sstteeśścciiee  ww  tteejj  ddoobbrreejj  ssyyttuuaaccjjii,,  żżee  wwiieellee  wwaasszzyycchh
kkoonncceerrttóóww  nnaa  ppoocczząąttkkuu  llaatt  9900..  bbyyłłoo  rreejjeessttrroo--
wwaannyycchh,,  ssttąądd  mmoożżlliiwwoośśćć  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  ttyycchh
mmaatteerriiaałłóóww  nnaa  DDVVDD  ""LLiivvee  IInn  WWaarrssaaww""??
Robert Wieczorek: Byliśmy wtedy tymi szczę-
śliwcami, którzy trafili na wspaniałych ludzi  z
Anger Promotion w postaci; Michała Mazura
i Dariusza Fedorczyka. Uwierzyli w nas i dzię-
ki nim pierwszy oficjalny materiał "Agonia" zo-
stał nagrany w jednym z najbardziej profesjo-
nalnych (w tamtym czasie) studiów nagranio-
wych CCS Waltera Chełstowskiego. Organi-
zowali nam (i nie tylko nam) koncerty w całej
Polsce. Video z próby w Elektromontażu zo-
stało nagrane dzięki kamerze, którą (jako jedy-
ny z nas wtedy) posiadał nasz pałker Rafał. Nie
pamiętam, kto zarejestrował koncert w klubie
Fugazi, być może Rafał Jakubowski pamięta…
Krzysztof Ostrowski: Nie było tego tak dużo
jak byśmy tego chcieli, ale jest trochę materiału
i trzeba się z tego cieszyć. Trzeba pamiętać o

tym, że jakość dźwiękowa  nie jest wybitna, jest
to dźwięk rejestrowany z mikrofonu kamery, jak
większość w tamtym czasie, te koncerty powin-
ny być traktowane bardziej jako dokument i
myślę, że taką rolę świetnie spełniają..

SSzzuukkaajjąącc  ttyycchh  kkaasseett  vviiddeeoo,,  ddaawwnnyycchh  ddeemmóówweekk
ii  nnaaggrraańń  lliivvee,,  zzddjjęęćć,,  ssttaarryycchh  zziinnóóww,,  eettcc..,,  eettcc..
mmiieelliiśścciiee  tteeżż  ookkaazzjjęę  ddoo  ttaakkiieejj  sseennttyymmeennttaallnneejj
ppooddrróóżżyy  ww  pprrzzeesszzłłoośśćć  --  zzaakkłłaaddaajjąącc  zzeessppóółł  ww
11998888  ppeewwnniiee  żżaaddnneemmuu  zz  wwaass  nniiee  pprrzzeesszzłłoo  pprrzzeezz
mmyyśśll,,  żżee  ppoo  bblliisskkoo  3300  llaattaacchh  kkttoośś  bbęęddzziiee  ppaammiięę--
ttaałł  oo  PPaassccaalluu  cczzyy  cchhcciiaałł  wwyyddaaćć  jjeeggoo  nnaaggrraanniiaa??
Krzysztof Ostrowski: Myślę, że żaden muzyk
grający muzykę undergroundową nie myśli o
tym czy ktoś to będzie pamiętał za 30 lat, po
prostu chodzisz na próby, grasz koncerty, łoisz
browar z kumplami i dobrze się bawisz
(śmiech). Wiem, że swoje zrobiliśmy propagu-
jąc taką muzykę w naszym jeszcze PRL-owskim
kraju i dobrze się z tym czuję, oczywiście, że jest
to bardzo miłe, że  ktoś nadal jest zaintereso-
wany tym co robiliśmy wcześniej...
Robert Wieczorek: Tak… To wspaniałe, że Le-
szek zdecydował się po latach wydać reedycje
naszych dokonań w sposób tak profesjonalny…
i wielkie dzięki mu za to!!! Wielu ludzi, których
spotykam teraz przy okazji bytności na jakiś
koncertach dobrze nas wspomina - to miłe… a
grzebanie w archiwach było bardzo sentymen-
talne, owszem.

PPrrzzeełłoomm  llaatt  8800..  ii  9900..  bbyyłł  ww  PPoollssccee  ookkrreesseemm
sszzcczzeeggóóllnnyymm,,  bboowwiieemm  zz  jjeeddnneejj  ssttrroonnyy  kkoommuu--
nniizzmm  cchhyylliiłł  ssiięę  kkuu  uuppaaddkkoowwii,,  sszzyybbkkiimmii  kkrrookkaammii
nnaaddcchhooddzziiłłaa  nnoowwaa  rrzzeecczzyywwiissttoośśćć  nniieeppooddlleeggłłeejj
PPoollsskkii,,  zz  ddrruuggiieejj  zzaaśś  tthhrraasshh  bbyyłł  wwiiooddąąccąą  ssiiłłąą
zzaarróówwnnoo  nnaa  mmeettaalloowweejj,,  jjaakk  ii  mmaaiinnssttrreeaammoowweejj,,
sscceenniiee  --  ttwwoorrzząącc  zzeessppóółł  lliicczzyylliiśścciiee  ppeewwnniiee  nnaa
wwiięęcceejj  nniiżż  ttuułłaanniiee  ssiięę  ppoo  ppooddzziieemmiiuu??
Krzysztof Ostrowski: Jak wcześniej powiedzia-
łem nie myśleliśmy o tym, po prostu brałeś wio-
sło i szedłeś na próbę, graliśmy małe klubowe
koncerty, ale też  inne większe i było tego na-
prawdę sporo, byliśmy w małych podziemnych
zinach, jak i oficjalnej prasie, ludzie przychodzi-
li i chcieli tego słuchać, to jest najważniejsze.
Poza tym, pokaż mi kapelę death - thrash  meta-
lową w tamtym czasie, która nie była w podzie-
miu. Tą thrashową siłę, o której wspominasz
tworzył właśnie underground. Kapele, ziny i
cała społeczność, a przede wszystkim ludzie,
którzy chodzili na koncerty, pisali listy, wysyłali
kasety demo, flyersy etc, wielka siła masy spra-
gnionych muzyki ludzi...
Robert Wieczorek: Liczyć na zrobienie kariery
- zawsze można, ale realia były takie jakie były.
W tym okresie akurat popularność muzyki
thrashmetalowej była schyłkowa - niestety. Za-
czął rządzić m. in. death i black metal, ale może
i dobrze - mam sporo "zacnych" płyt z tych
gatunków.

PPoocczząąttkkii  PPaassccaallaa  pprrzzyyppaaddłłyy  jjeesszzcczzee  nnaa  sscchhyyłłeekk
PPRRLL--uu,,  ssttąądd  cchhooććbbyy  ttaakkiiee  aakkccjjee  jjaakk  nniieeffoorrmmaall--
nnaa  sseessjjaa  nnaaggrraanniioowwaa  ww  ssttuuddiioo  SS77  nnaa  WWoorroonnii--
cczzaa,,  bboo  lleeggaallnniiee  ww  żżaaddnnyymm  rraazziiee  nniiee  mmoogglliibbyyśś--
cciiee  ssiięę  ttaamm  ddoossttaaćć??
Krzysztof Ostrowski: Tak mieliśmy tam chyba
jakiegoś znajomego czy coś w tym stylu z tego
co pamiętam to nagrywał nas jakiś kolo, który
tam pilnował albo jakoś tak (śmiech).
Robert Wieczorek: Ktoś z nas ( nie pamiętam
kto) nawiązał kontakt  z Robertem Mości-
ckim, który odpracowywał (obowiązkową wte-
dy) służbę wojskową jako ochroniarz TVP przy
Woronicza… a tak naprawdę był realizatorem
dźwięku w tym zakładzie pracy. Później m. in.
nagrywał dźwięk do serialu "M jak miłość".
Wpuścił nas po partyzancku do tego studia i na-
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Warszawski Pascal jest uznawany za kapelę
kultową, ale mało kto, szczególnie z młod-

szych fanów, słyszał ich nagrania. Powód jest
prozaiczny, gdyż w latach 80. i 90. zespół wy-

dawał swe materiały tylko na kasetach magneto-
fonowych. Dopiero niedawno doczekały
się one pierwszej edycji na srebrnych krą-

żkach nakładem Thrashing Madness. O kuli-
sach powstania zespołu, wydaniu "Agonia"/
"Bad Omen" i "Collection Of Destroyed Bra-

ins"/"Live In Warsaw" oraz planach muzyków związanych z
jubileuszem 30-lecia rozmawiamy z gitarzystami Krzyszto-

fem Ostrowskim i Robertem Wieczorkiem:
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Płytowy powrót klasyków polskiego techno thrashu



grał z nami w nocy, numer pt.: "Egzystencja". W
tym samym czasie  w studio S4 nagrywał solo
Grzegorz Skawiński dla kapeli której nazwy
niestety nie pamiętam i w przerwie swoich na-
grywek przyszedł do nas - trochę się działo...

CCaałłoośśćć  ddeebbiiuuttaanncckkiieeggoo  ddeemmoo  ""BBaadd  OOmmeenn""  nnaa--
ggrraalliiśścciiee  jjeeddnnaakk  jjeessiieenniiąą  11998899  rrookkuu  nnaa  pprróóbbaacchh
ww  sswweejj  ssaallccee  ww  ffiirrmmiiee  EElleekkttrroommoonnttaażż,,  ww  kkttóórreejj,,
zzddaajjee  ssiięę,,  wwóówwcczzaass  pprraaccoowwaałłeeśś??
Robert Wieczorek: Tak. Dzięki temu  słynne-
mu wówczas zakładowi pracy, gdzie pracowa-
łem jako kreślarz-referent i rysowałem m. in. na
desce kreślarskiej prototyp obudowy sterownika
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, które
to istnieją do dzisiaj. Nagraliśmy ten materiał w
jednej z salek.
Krzysztof Ostrowski: Dzięki temu materiało-
wi dostaliśmy się do kwalifikacji na Metalma-
nię, gdzie w chacie Józka Skrzeka grały wtedy
kapele najbardziej liczące się w ówczesnym pol-
skim metalu. Dzięki temu, że Robert tam pra-
cował, mieliśmy salę do dyspozycji praktycznie
całą dobę, po pracy pracownicy wychodzili, a
my łoiliśmy ile fabryka dała (śmiech). Mieliśmy
nieograniczony czas na granie...

PPrrzzyy  oobbeeccnnyymm  rroozzwwoojjuu  tteecchhnniikkii  nnaaggrraanniioowweejj
wwyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  wwaarrttoo  ooppoowwiieeddzziieećć  mmłłooddyymm
cczzyytteellnniikkoomm  jjaakk  ""ppaarrttyyzzaanncckkiimmii""  mmeettooddaammii  ttee--
ggoo  ddookkoonnaalliiśścciiee,,  wwyykkoorrzzyyssttuujjąącc  zzwwyykkłłeeggoo
ddeecckkaa  ii  rraapptteemm  ddwwaa  mmiikkrrooffoonnyy??
Krzysztof Ostrowski: Aż tak to nie, ale podob-
nie (śmiech). Mieliśmy jakiś sprzęt, jakieś El-
trony i inne takie, wszystko było grane na se-
tkę, czyli jakby na żywo bez możliwości popra-
wienia, ktoś się sypnął i od nowa (śmiech).
Robert Wieczorek: Tak, miałem wtedy dwu-
kasetowy magnetofon typu deck czyli, bez
wzmacniacza wewnątrz (marki nie pamiętam),
który miał dwa wejścia nagraniowe (left and
right) jackowe, pod które można było podłączyć
mikrofony. Według mojej koncepcji ustawili-
śmy te dwa mikrofony na środku salki, a cały
sprzęt grający w około nich … i jakoś wyszło - i
nawet jakaś stereofonia wyszła.

WW  ssttuuddyyjjnnyymm  nnuummeerrzzee  ""EEggzzyysstteennccjjaa""  wwssppaarrłł
wwaass  AAnnddrrzzeejj  KKaacczzmmaarrcczzyykk  zzee  SSzzkkllaanneeggoo
MMaarrkkiizzaa  --  sszzuukkaalliiśścciiee  wwtteeddyy  wwookkaalliissttyy  zz  pprraa--
wwddzziiwweeggoo  zzddaarrzzeenniiaa,,  ttaakk,,  aabbyyśś  mmóóggłł  sskkoonncceenn--
ttrroowwaaćć  ssiięę  ttyyllkkoo  nnaa  ggrrzzee  nnaa  ggiittaarrzzee??
Krzysztof Ostrowski: Wokalisty szukaliśmy
od kiedy pamiętam, graliśmy dosyć gęstą gitaro-
wą muzykę, więc chcieliśmy żeby Robur skupił
się bardziej na graniu, ale i tak myślę, że dawał
radę. A wokalistów, jak to nazwałeś z prawdzi-
wego zdarzenia było niewielu (śmiech). Pamię-
tam, że wielu z nich nie potrafiło się odnaleźć  w
takiej gęstej muzie.
Robert Wieczorek: Granie na wiośle i tworze-
nie muzy było dla mnie najważniejsze. Broni-
łem się przed wokalizowaniem, ale w któryś mo-
mentach musiałem. Szukaliśmy. Pojawił się An-
drzej, Artur, wcześniej i potem ja, a w później-
szym okresie inni. Mieliśmy swój charakter
śpiewania - niech słuchacze ocenią…

KKoolleejjnnee  ddeemmoo  ""AAggoonniiaa""  llaatteemm  11999900  rrookkuu  nnaaggrraa--
lliiśścciiee  ww  sskkłłaaddzziiee  ppoosszzeerrzzoonnyymm  oo  AArrttuurraa  SSttęę--
ppnniieewwsskkiieeggoo,,  ww  ddooddaattkkuu  ww  ssłłyynnnnyymm  wwóówwcczzaass
ssttuuddiioo  CCCCSS  ii  SSttaasszzkkiieemm  BBookkoowwyymm  ww  rroollii  pprroo--
dduucceennttaa  --  cczzuulliiśścciiee,,  żżee  oottwwiieerraajjąą  ssiięę  pprrzzeedd
wwaammii  nnoowwee  mmoożżlliiwwoośśccii,,  sszzlliiśścciiee  zzaa  cciioosseemm??
Krzysztof Ostrowski: Byliśmy pierwszą meta-
lową kapelą grającą w CCS-ie, potem nagrywali
tam Geisha Goner i Violent Dirge. Może nie
czuliśmy, że otwierają się przed nami drzwi sła-
wy (śmiech), ale na pewno wtedy praca w takim
studio była dla nas mocno zjawiskowa. Staszek

Bokowy po raz pierwszy realizował taką muzy-
kę i chyba dał  radę.
Robert Wieczorek: Początkowo byliśmy w szo-
ku, że trafiliśmy tak szybko do tak profesjonal-
nego studia. Staszek (jak się okazało) nigdy
wcześniej nie nagrywał tego typu muzy Realizo-
wał dotychczas nagrania m. in: Prońko, Barto-
siewicz i innych. Przed pierwszymi nagrywkami
wpiął moją gitarę do jednego z gniazd umiesz-
czonych na ścianie, czyli sygnał miał być prze-
słany bezpośrednio na konsolę - po odsłuchaniu
stwierdziłem: k… ale tektura dźwiękowa...
Podłączyłem swoje combo legendarnej już firmy
LDM, Staszek ustawił pod nim w odpowie-
dnim miejscu mikrofon i pojechało... W wię-

kszości przypadków my ustawialiśmy heble na
konsoli…

PPaammiięęttaamm  sswwoojjee  zzddzziiwwiieenniiee  kkiieeddyy  ookkaazzaałłoo  ssiięę,,
żżee  ooffiiccjjaallnnąą  eeddyyccjjęę  ""AAggoonniiii""  ffiirrmmuujjee  wwyyddaawwnnii--
ccttwwoo  ppoowwsszzeecchhnniiee  wwóówwcczzaass  kkoojjaarrzzoonnee  zz  kkssiiąą--
żżkkaammii  nnaaggrryywwaannyymmii  nnaa  kkaasseettyy  ddllaa  oossóóbb  nniiee--
wwiiddoommyycchh,,  ttoo  jjeesstt  PPoollsskkii  ZZwwiiąązzeekk  NNiieewwiiddoo--
mmyycchh  --  wwiieellee  bbyyłłoo  wwóówwcczzaass  ttaakkiicchh  ddzziiwwnnyycchh
ssyyttuuaaccjjii  nnaa  rryynnkkuu  wwyyddaawwnniicczzyymm,,  wwiieemm,,  żżee  ttaa
ffiirrmmaa  pprróóbboowwaałłaa  wwyyddaawwaaćć  tteeżż  iinnnnee  kkaappeellee
rroocckkoowwee  ii  mmeettaalloowwee,,  aallee  bbyyłłaa  ttoo  jjeeddnnaakk  ddoośśćć
nniieeccooddzziieennnnaa  wwssppóółłpprraaccaa??
Krzysztof Ostrowski: Tak  śmialiśmy się czę-
sto z tego, że okładkę pewnie nam wydrukują
alfabetem Braille'a  (śmiech).
Robert Wieczorek: W tamtym czasie nie było
dużego wyboru wśród wydawców…

MMiilliioonnóóww  nnaa  tteejj  kkaasseecciiee  cchhyybbaa  nniiee  zzaarroobbiillii,,  aa
nniieekkiieeddyy  ww  bbiibblliiootteekkaacchh  mmoożżnnaa  jjeesszzcczzee  ttrraaffiićć
nnaa  eeggzzeemmppllaarrzzee  tteejj  ddeemmóówwkkii  --  cczzaasseemm  nnaawweett
nniieeuużżyywwaannee  ((śśmmiieecchh))..  NNiiee  sszzuukkaalliiśścciiee  wwtteeddyy
ddoojjśśćć  ddoo  wwiięękksszzyycchh  ffiirrmm  jjaakk  MMeettaall  MMiinndd  cczzyy
PPoollsskkiiee  NNaaggrraanniiaa??  ZZaałłaappuujjąącc  ssiięę  ddoo  iicchh  sseerriiii
""MMeettaall  MMuuzzaa""  mmiieelliibbyyśścciiee  ww  ddyysskkooggrraaffiiii  nniiee
ttyyllkkoo  kkaasseettyy,,  aallee  ii  LLPP......
Krzysztof Ostrowski: Metal Mind nie był
wtedy preferowanym kierunkiem przez niektóre
kapele (śmiech). W Polskich Nagraniach by-
łem chyba ze dwa razy, ale ich interesowała wte-
dy inna muza i zlewali kapele metalowe, zresztą
wtedy było nam dobrze w Anger Promotion
(śmiech).
Robert Wieczorek: My nie chcieliśmy rozpy-
chać się w ówczesnej oficjalnej branży metalo-

wej, lansowanowej przede wszystkim przez
Metal Mind (Polskie Nagrania upadały…) W
Metal Mind były układy - o czym przekonali-
śmy się na drugim etapie eliminacji do Metal-
manii w 1989 roku - pierwsza piątka kapel,
przechodząca dalej, była ustalona przed… My i
inne kapele byliśmy tylko dodatkiem do tego
"tortu". Najbardziej szkoda mi wtedy było Va-
dera - zajęli 6 miejsce (my 8 - a był to nasz pier-
wszy koncert). Generalnie, zrobiliśmy swoje…

MMiieelliiśścciiee  jjeeddnnaakk  ssppoorree  wwssppaarrcciiee  zzee  ssttrroonnyy
AAnnggeerr  PPrroommoottiioonn,,  ppiissaałłaa  oo  wwaass  ooffiiccjjaallnnaa  pprraassaa
mmuuzzyycczznnaa,,  ppoojjaawwiiaalliiśścciiee  ssiięę  ww  zziinnaacchh,,  ssppoorroo
tteeżż  kkoonncceerrttoowwaalliiśścciiee??

Krzysztof Ostrowski: Masz rację Michał z
Darkiem robili to z serduchem i dało się to od-
czuć oprócz tego sami też sporo zajmowaliśmy
się swoją promocją..

WW  11999911  ttrraaffiilliiśścciiee  ww  kkoońńccuu  ddoo  ffiirrmmyy  iiddeeaallnneejj  ddllaa
ttaakkiieeggoo  zzeessppoołłuu  jjaakk  PPaassccaall,,  ttoo  jjeesstt  CCaarrnnaaggee
MMaarriiuusszzaa  KKmmiioołłkkaa..  DDllaatteeggoo  wwłłaaśśnniiee  ""CCoollllee--
ccttiioonn  OOff  DDeessttrrooyyeedd  BBrraaiinnss""  nnaaggrryywwaalliiśścciiee  ww
oollsszzttyyńńsskkiimm  PPrroo--SSttuuddiioo??
Robert Wieczorek: Sytuacja była podobna jak
z Anger Promotion - Carnage również uwie-
rzył w nasze dalsze możliwości twórcze i zała-
twił dobre studio.
Krzysztof Ostrowski: Z tego co pamiętam taki
wybór był właśnie ze strony Carnage...

CCaarrnnaaggee  wwyymmaaggaałłoo  wwtteeddyy  oodd  sswwooiicchh  zzeessppoo--
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łłóóww  ddoośśćć  kkrróóttkkiicchh  mmaatteerriiaałłóóww,,  ddllaatteeggoo  wwłłaaśśnniiee
nnaaggrraalliiśścciiee  ttyyllkkoo  2299  mmiinnuutt  mmuuzzyykkii??
Krzysztof Ostrowski: Chyba nie, ostatni nu-
mer na "Collection...", "He Is Born To Be Un-
wanted" robiliśmy na ostatnią chwilę, bo brako-
wało nam materiału, a była to niecodzienna dla
nas sytuacja, nasze wcześniejsze numery pow-
stawały mozolnie dźwięk  po dźwięku, był to
czasochłonny etap tworzenia. Numery powsta-
wały u mnie albo u Roberta w domu, składal-
iśmy to do kupy i zanosiliśmy na próbę..
Robert Wieczorek: Nie. Z tego co pamiętam,
nie mieliśmy żadnych wytycznych ze strony
Carnage Records.  Stworzyliśmy i nagraliśmy
tyle, ile uważaliśmy.

ZZaa  ttoo  ookkłłaaddkkaa  ttrraaffiiłłaa  wwaamm  ssiięę  eeffeekkttoowwnnaa,,  bboo  ttoo
ffrraaggmmeenntt  oobbrraazzuu  HHiieerroonniimmaa  BBoosscchhaa..  ZZaawwsszzee

jjeeddnnaakk  zzaassttaannaawwiiaałłeemm  ssiięę  cczzeemmuu  wwyybbrraalliiśścciiee
cczzęęśśćć  ttrryyppttyykkuu  ""KKuusszzeenniiee  śśwwiięętteeggoo  AAnnttoonniiee--
ggoo"",,  aa  nniiee  cchhoocciiaażżbbyy  zz  ""PPiieekkłłaa  mmuuzzyykkaannttóóww""??
Robert Wieczorek: Nie byłem i nie jestem zna-
wcą klasycznego (historycznego) malarstwa.
Wybraliśmy obraz, który wydawał nam się naj-
bardziej odpowiedni. Wtedy nie było wszech-
obecnego internetu… jak teraz… i można wy-
bierać w obrazkach do woli…
Krzysztof Ostrowski: Kwestia gustu, a o tym
podobno się nie rozmawia (śmiech). Ta okładka
po prostu pasowała do tej pokręconej muzyki,
ciekawe czy Hieronim byłby zadowolony
(śmiech).

PPiieekkłłaa  jjaakk  ppiieekkłłaa,,  aallee  ppookkuuss,,  cchhooććbbyy  sszzyybbkkiieejj
kkaarriieerryy,,  tteeżż  ww  ttyycchh  cciięężżkkiicchh  cczzaassaacchh  nniiee  bbrraa--
kkoowwaałłoo,,  wwiięęcc  ""CCoolllleeccttiioonn  OOff......""  nnaaggrraalliiśścciiee  ww
zzrreeffoorrmmoowwaannyymm  sskkłłaaddzziiee,,  kkttóórryy  tteeżż  rroozzppaaddłł  ssiięę
kkrróóttkkoo  ppoo  pprreemmiieerrzzee  tteejj  kkaasseettyy??
Robert Wieczorek: Jaką szybka karierę masz
na myśli, z tego typu "klimatami" w tym kraju w
tamtym czasie? Vader budował jeszcze wtedy z
mozołem swoją karierę, a Behemoth raczko-
wał. My się cieszyliśmy przede wszystkim z te-
go, że wielu ludzi pozytywnie odbiera naszą
muzę  z nagrań i na live'ach... a jeżeli chodzi o
skład - no cóż, składy się zmieniają i rozpadają
w wielu kapelach, z jakiś powodów.
Krzysztof Ostrowski: I według mnie był to
najlepszy skład Pascala, dlaczego tak się stało?
Nie będę przywoływał starych duchów, tak się
stało  i tyle...

MMiieelliiśścciiee  wwtteeddyy  ppoocczzuucciiee  ssttrraaccoonneejj  sszzaannssyy,,
ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  zz  kkaażżddyymm  mmiieessiiąącceemm  ccoorraazz  ppoo--
ppuullaarrnniieejjsszzee  ssttaawwaałłyy  ssiięę  ddeeaatthh  ii  bbllaacckk  mmeettaall,,  aa
nnaa  tthhrraasshh  ssppoogglląąddaannoo  ccoorraazz  mmnniieejj  pprrzzyycchhyyllnniiee??
Robert Wieczorek: Uważam, że nie. Zrobili-
śmy tyle ile zrobiliśmy, a rzeczywistość zmienia-
ła się dynamicznie… I tyle.
Krzysztof Ostrowski: Pozostał niedosyt, do
dzisiaj myślę o następnym materiale, który mó-
głby powstać po "Collection..." i jaki by był, jak
moglibyśmy się dalej rozwinąć, tym bardziej, że
mieliśmy sporo planów i wsparcie Carnage...

WWsszzyyssttkkoo  pprrzzyysszzłłoo  wwiięęcc  zzaa  ppóóźźnnoo  --  ggddyybbyyśścciiee
wwyyddaallii  ppiieerrwwsszząą  ppłłyyttęę  cchhooććbbyy  ww  11999900  rrookkuu,,  wwaa--
sszzaa  ssyyttuuaaccjjaa  wwyygglląąddaałłaabbyy  ppeewwnniiee  iinnaacczzeejj  ii
zzddoołłaalliibbyyśścciiee  pprrzzeettrrwwaaćć??
Krzysztof Ostrowski: Mówisz to każdej kapeli,

która nie wydała płyty w 1990 roku? (śmiech)
Robert Wieczorek: Właśnie akurat pierwszy
oficjalny materiał pt. "Agonia" wydaliśmy w
1990 roku no i co z tego… Nic się nie poradzi
(niestety) na pier….. trendy i mody w muzyce.
Ich pojawienie się jest nieprzewidywalne. Na
szczęście przetrwała nasza nagrana muza i to
jest dla nas najważniejsze!!!

UUddaałłoo  wwaamm  ssiięę  jjeeddnnaakk  nnaaggrraaćć  jjeesszzcczzee  jjeeddeenn
mmaatteerriiaałł,,  ffiirrmmoowwaannąą  pprrzzeezz  MMeeggaa  CCzzaadd  kkaasseettęę
""AAbboouutt  AA  MMaann""  zz  GGrrzzeeggoorrzzeemm  PPeettaasszzeemm  zzaa
mmiikkrrooffoonneemm  ii  ppoonnoowwnniiee  zzrreeffoorrmmoowwaannyymm  sskkłłaa--
ddeemm??
Robert Wieczorek: To pytanie proszę skiero-
wać do Krisa… mnie już nie było w kapeli.
Krzysztof Ostrowski: Ze starego składu zosta-
łem ja i basista Rafał Jakubowski. Grzegosz
Petasz grał z nami o wiele później, najpierw
śpiewał Daniel Pepla, a skład uzupełnili Kazik
Piotr Jagielski i Przemek Kalicki...

MMuuzzyycczznniiee  tteeżż  zzaasszzłłyy  zzmmiiaannyy,,  bboo  bbyyłł  ttoo  jjuużż
pprrzzeecciieeżż  rrookk  11999955,,  ssttąądd  ooddeejjśścciiee  oodd  oossttrreeggoo,,  ttee--
cchhnniicczznneeggoo  tthhrraasshhuu  ww  bbaarrddzziieejj  rroocckkoowwyymm  kkiiee--
rruunnkkuu??
Krzysztof Ostrowski: "About A Man" został
podzielony na dwie strony kasety  "Angel side"
i "Devil side", na "About..." śpiewa aż trzech
wokalistów i myślę, że dlatego  jest to materiał
bardzo zróżnicowany. Grześ Petasz śpiewał
lżej, na szybko musieliśmy znaleźć wokalistę, to
świetny wokalista, ale do takiej muzyki raczej za

lekki, Danek Pepla - thrashowo, a Robert
"Trombek" Trębicki to deathowe klimaty.
Riffy po za numerem "Ludzie bez rąk" i numeru,
Kaliego, to nadal są okolice thrashu, oczywiście
muzyka nie jest tak aranżacyjnie zakręcona, ale
nadal jest to thrash.

PPrróóbboowwaalliiśścciiee  wwtteeddyy  pprrzzeebbiićć  ssiięę,,  ggrraalliiśścciiee  nnaa
ffeessttiiwwaalluu  ww  JJaarroocciinniiee  cczzyy  bbrraalliiśścciiee  uuddzziiaałł  ww
kkoonnkkuurrssaacchh  MMaarrllbboorroo  RRoocckk  FFeessttiivvaall  mmiieessiięę--
cczznniikkaa  ""TTyyllkkoo  RRoocckk"",,  jjeeddnnaakk  nniiee  zzddoołłaalliiśścciiee
jjaakkoośś  sszzeerrzzeejj  zzaaiissttnniieećć..  ""AAbboouutt  AA  MMaann""  tteeżż  nniiee
ssttaałł  ssiięę  hhiitteemm,,  mmiimmoo  óówwcczzeessnneeggoo  bboooommuu  nnaa
ppoollsskkiieeggoo  rroocckkaa  --  ppoo  11999966  rrookkuu  uuzznnaalliiśścciiee,,  żżee
nnaajjwwyyżżsszzaa  ppoorraa  ddaaćć  ssoobbiiee  ssppookkóójj  zz  PPaassccaalleemm,,
bboo  ii  ttaakk  ww  ttyycchh  rreeaalliiaacchh  kkaarriieerryy  nniiee  zzrroobbiicciiee??
Krzysztof Ostrowski: Nie przebijaliśmy się?
Jeszcze raz powtarzam, dobrze się bawiliśmy,
graliśmy trzeci raz w Jarocinie, zagraliśmy dwa
razy na Marlboro Rock. O jakim boomie pol-
skiego rocka mówisz w latach 90.? Mam go w
dupie! I jakiej kariery, podkreślam chodziło o
dobra zabawę. (śmiech)

SSttaalliiśścciiee  ssiięę  jjeeddnnaakk  zzeessppoołłeemm  kkuullttoowwyymm  wwśśrróódd
ffaannóóww  ii  kkoolleekkccjjoonneerróóww,,  wwaasszzee  ssttaarree  kkaasseettyy  bbyy--
łłyy  ppoosszzuukkiiwwaannee  --  ww  tteejj  ssyyttuuaaccjjii  wwzznnoowwiieenniiee  iicchh
nnaa  CCDD  wwyyddaajjee  ssiięę  iiddeeaallnnyymm  rroozzwwiiąązzaanniieemm,,
ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  ww  pprrzzyysszzłłyymm  rrookkuu  mmiinniiee  3300--
lleecciiee  ppoowwssttaanniiaa  PPaassccaallaa??
Krzysztof Ostrowski: Tak to bardzo miłe, te
płyty są zwieńczeniem większości okresu Pa-
scal, jeszcze raz wielkie dzięki dla ludzi, którzy
wskrzesili trupa za ich pracę i profesjonalizm...
Robert Wieczorek: To, że wielu ludzi pamięta
jeszcze o nas i naszych dokonaniach jest wspa-
niałe, a 30-lecie właściwie już możemy obcho-
dzić, bo pomysł o stworzeniu tej kapeli powstał
w mojej głowie już w 1987 roku w Elektro-
montażu…

NNiiee  mmyyśślleelliiśścciiee  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  oo  cchhooććbbyy  jjeedd--
nnyymm,,  rroocczznniiccoowwyymm  kkoonncceerrcciiee??  CCoo  pprraawwddaa  kkiill--
kkuu  mmuuzzyykkóóww  ggrruuppyy  nniiee  mmaa  jjuużż  mmiięęddzzyy  nnaammii,,
aallee  ww  rraazziiee  ppoottrrzzeebbyy  kkuummppllee  zz  TTeessttoorraa  cczzyy
EExxoorrcciisstt  ppeewwnniiee  nniiee  ooddmmóówwiilliibbyy  ppoommooccyy,,  ttyymm
bbaarrddzziieejj,,  żżee  ttaakkiiee  jjuubbiilleeuusszzoowwee  wwyyddaarrzzeenniiee
mmoożżnnaa  bbyy  zzaarreejjeessttrroowwaaćć  ii  wwyyddaaćć  nnaa  DDVVDD  zz
pprraawwddzziiwweeggoo  zzddaarrzzeenniiaa??
Krzysztof Ostrowski: U mnie ta muzyka nigdy
nie umarła, cały czas gra u mnie w serduchu,
zresztą część materiału gram czasami z synem.
Chęci na pewno są, myślę, że musi nastąpić
impuls i da się to zrobić...
Robert Wieczorek: Jeżeli znajdą się hojni
sponsorzy do zainwestowania w zorganizowanie
takiego przedsięwzięcia… to się zastanowimy.

Wojciech Chamryk

PASCAL38
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HMP: TToo  ww  ssuummiiee  cciieekkaawwaa  sspprraawwaa::  zzeessppóółł
GGeeiisshhaa  GGoonneerr  rroozzppaaddłł  ssiięę  ppoonnaadd  2200  llaatt  tteemmuu,,  aa
wwaasszzee  ddookkoonnaanniiaa  wwcciiąążż  bbuuddzząą  zzaaiinntteerree--
ssoowwaanniiee,,  cczzeeggoo  ddoowwooddeemm  rróówwnniieeżż  ttaa  rroozzmmoowwaa
--  ppeewwnniiee  ww  11999900  rrookkuu  oo  nniicczzyymm  ttaakkiimm  nnaawweett  nniiee
mmyyśślleelliiśścciiee,,  iissttoottnnee  bbyyłłoo  ssaammoo  ggrraanniiee??
Paweł Gawrychowski: Oczywiście, że tak. Pró-
by były codziennie w dni powszednie. Każdy
wiedział bez telefonu komórkowego i internetu,
że ma przyjść na Wydział Architektury przy ul.
Koszykowej w Warszawie, gdzie mieliśmy kan-
ciapę. Jeśli ktoś nie dotarł na próbę, nie było jak
się zorientować, czemu tak wyszło. Numery ro-
biliśmy razem, bezpośrednio w kanciapie. Pa-
weł Zakrzewski i Marek Szcześniak przyno-
sili masę tłustych riffów gitarowych. Marcin
Kleiber dorzucał gęste patenty na basie. Cza-
sem też riffy były tworzone pod moje zagrywki
na perkusji. Tak duża ilość pomysłów musiała
mieć odzwierciedlenie w esencjonalnych aran-
żach numerów. Do tej pory nie jestem w stanie
zrozumieć, jak Maciek Taff mógł się w tym
wszystkim połapać z wokalami i śpiewać chwy-
tliwe partie.  

PPoowwssttaalliiśścciiee  ww    mmoommeenncciiee  pprrzzeełłoommoowwyymm  ddllaa
PPoollsskkii,,  bboo  ww  cczzaassiiee  pprrzzeeoobbrraażżaanniiaa  ssiięę  nnaasszzeeggoo
kkrraajjuu  zz  ssooccjjaalliissttyycczznneeggoo  ww  ddeemmookkrraattyycczznnyy..  TToo
ccoo  ssiięę  wwóówwcczzaass  ddzziiaałłoo  mmiiaałłoo  nnaa  wwaass  jjaakkiikkooll--
wwiieekk  wwppłłyyww,,  cczzyy  tteeżż  nniiee  iinntteerreessoowwaalliiśścciiee  ssiięę  zzaa
bbaarrddzzoo  ppoolliittyykkąą,,  kkoonncceennttrruujjąącc  ssiięę  nnaa  ggrraanniiuu??
Paweł Gawrychowski: Protest-songi zostawili-
śmy dla innych kapel. My chcieliśmy bawić się
graniem i bawić się po graniu (śmiech). Naszą
główna troską wtedy były instrumenty. Dużo
wysiłku wkładaliśmy w pozyskanie środków na
ich zakup. Chcieliśmy grać na jak najlepszych
piecach. Ja też musiałem w końcu odstawić ze-
staw Szpaderskiego. Kosztowało mnie to kilka
miesięcy pracy za granicą.

OOrryyggiinnaallnnaa  ii  nnoośśnnaa  nnaazzwwaa  ttoo  ppooddssttaawwaa::  ww
DDaanniiii  nniieeccoo  wwcczzeeśśnniieejj  iissttnniiaałłaa  GGeeiisshhaa,,  aa  jjaakkaa
jjeesstt  ggeenneezzaa  wwaasszzeeggoo  sszzyylldduu??  TToo  eeffeekktt  ffaassccyy--
nnaaccjjii  kkuullttuurrąą  OOrriieennttuu  cczzyy  pprrzzyyppaaddeekk??
Paweł Gawrychowski: Szukałem z Markiem
Szcześniakiem nazwy. Marek akurat rozstał się
ze swoją dziewczyną, która miała przezwisko
Geisha. Zażartowaliśmy, że mogłaby to być
nazwa kapeli. Szybko zorientowaliśmy się, że
ten dziwaczny pomysł pasuje do pokręconej na-
szej muzy. Dorzuciliśmy niegramatyczne Go-
ner, i tak już zostało (śmiech).

PPoocczząątteekk  llaatt  9900..  ttoo  zzddeeccyyddoowwaanniiee  cczzaass  ddoommii--
nnaaccjjii  ddeeaatthh  mmeettaalluu,,  ttyymmcczzaasseemm  wwyy  nniiee  ddoośśćć,,  żżee
ppoossttaannoowwiilliiśścciiee  ggrraaćć  tthhrraasshh,,  ttoo  jjeesszzcczzee  ww  tteejj
bbaarrddzziieejj  tteecchhnniicczznneejj,,  ooddlloottoowweejj  ooddmmiiaanniiee  --
sskkąądd  ttaakkii  wwłłaaśśnniiee  wwyybbóórr,,  bboo  pprrzzeecciieeżż  AAssttaatt
hhoołłddoowwaałł  bbaarrddzziieejj  ttrraaddyyccyyjjnneemmuu  ggrraanniiuu??  SSłłuu--
cchhaalliiśścciiee  MMeekkoonngg  DDeellttaa,,  RReeaallmm,,  VVooiivvoodd,,
CCoorroonneerr,,  eettcc..,,  eettcc..  ii  ppoossttaannoowwiilliiśścciiee  sspprróóbboowwaaćć

sswwyycchh  ssiiłł  rróówwnniieeżż  ww  ttaakk  zzaaaawwaannssoowwaannyycchh
ddźźwwiięękkaacchh??
Paweł Gawrychowski: Wiesz, co - wtedy mie-
liśmy świadomość, że gramy tzw. thrash. Jednak
nie myśleliśmy, że gramy jakoś szczególnie tech-
nicznie. Ktoś nam kiedyś wrzucił naklejkę -
thrash techniczny i też tak zostało (śmiech). To,

że graliśmy w sposób zawiły, wynikało po czę-
ści z riffów na stół wykładanych, ale i pewnie z
mojej zajawki do kombinowania, przyznaję, że
często pod górkę (śmiech). 

DDoośśćć  sszzyybbkkoo,,  bboo  jjuużż  ppoo  rrookkuu  ggrraanniiaa  mmiieelliiśścciiee
pprrzzyyggoottoowwaannyy  mmaatteerriiaałł  nnaa  ddeebbiiuuttaanncckkąą  ppłłyyttęę  ii
wweesszzlliiśścciiee  ddoo  ssttuuddiiaa  bbyy  jjąą  nnaaggrraaćć..  NNiiee  ddaa  ssiięę
nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  wwyybbrraalliiśścciiee  jjeeddnnoo  zz  nnaajjlleepp--
sszzyycchh  ww  PPoollssccee,,  bboo  IIzzaabbeelliinn  SSttuuddiioo  ii  AAnnddrrzzeejjaa
PPuucczzyyńńsskkiieeggoo  --  ppeewwnniiee  nniieewwąąsskkoo  wwaass  ttoo  kkoosszz--
ttoowwaałłoo,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  óówwcczzeessnnee  zzłłoottóówwkkii
cciiąąggllee  ttrraacciiłłyy  nnaa  wwaarrttoośśccii??  AAllee  pprrzzyynnaajjmmnniieejj
mmoożżeecciiee  tteerraazz  ooppoowwiiaaddaaćć,,  iillee  ttoo  mmiilliioonnóóww
wwyyddaalliiśścciiee  nnaa  nnaaggrraanniiee  ""CCaattcchhiinngg  BBrrooaaddnneessss""
((śśmmiieecchh))..  TToo  iillee  oossttaatteecczznniiee  cczzaassuu  ssppęęddzziilliiśścciiee
ww  ssttuuddiioo,,  oodd  mmaarrccaa  ddoo  mmaajjaa  cczzyy  mmaajj--cczzeerrwwiieecc
11999911??
Paweł Gawrychowski: Wszystko odbywało się
dzięki uprzejmości Andrzeja Puczyńskiego,
którego serdecznie pozdrawiam (śmiech).

WWaarrttoo  ddooddaaćć  nnaa  ppoottrrzzeebbyy  mmłłooddsszzyycchh  ii  nniieezzoorrii--
eennttoowwaannyycchh  cczzyytteellnniikkóóww,,  żżee  ww  ssttuuddiioo  pprraaccoo--
wwaałłoo  ssiięę  wwtteeddyy  zzuuppeełłnniiee  iinnaacczzeejj,,  aa  żżaaddnnee  kkoomm--
ppuutteerryy  ii  bbaajjeerryy  nniiee  ooddwwaallaałłyy  zzaa  wwaass  rroobboottyy??
Paweł Gawrychowski: Nagrywanie analogowo

było wyzwaniem chyba dla każdego muzyka
(śmiech). W przypadku perkusji, w zasadzie
można było tylko powtarzać słabo zagrany po
całości numer. Jeśli w numerze była solidna
pauza, można było się wstrzelić od nowa. Nie
było możliwości edycji nagranych ścieżek, w
tym wyrównywania, dobarwiania brzmień itd.
Do tego dochodziły problemy z jakością sprzę-
tu. Pierwszy materiał nagrywałem na Szpader-
skim i częściowo Amati z poklejonymi nacią-
gami i pożyczonymi blachami. Wyłącznie dzię-
ki profesjonalizmowi Andrzeja Puczyńskiego,
brzmienie perkusji wyszło wspaniale jak na
tamten czas. Kolejne materiały nagrywałem już
na Sonorze, ale ograniczenia realizacyjne w stu-
dio były jeszcze te same. Zrobiłem wam parę fo-
tek z papierowych zdjęć ze studia z 1991 roku.
Sami zobaczcie jak to wyglądało (śmiech).

ZZ  ttyymm  śśwwiieeżżuuttkkiimm  mmaatteerriiaałłeemm  uuddeerrzzyylliiśścciiee  oodd
rraazzuu  nnaa  ffeessttiiwwaall  ww  JJaarroocciinniiee,,  wwzziięęlliiśścciiee  tteeżż
uuddzziiaałł  ww  ""SS''tthhrraasshh''yyddllee"",,  ggddzziiee  zzddeeccyyddoowwaanniiee
bbaarrddzziieejj  ppaassoowwaalliiśścciiee  ii  zzoossttaalliiśścciiee  zznnaacczznniiee
lleeppiieejj  pprrzzyyjjęęccii??
Paweł Gawrychowski: Nie wiem na czym to

polegało, ale z tą naszą pokręconą muzą, wszę-
dzie byliśmy bardzo dobrze przyjmowani. 

CCoo  sszzcczzeeggóóllnneeggoo  uuttkkwwiiłłoo  ccii  ww  ppaammiięęccii  zz  zzaaggrraa--
nnyycchh  ww  GGeeiisshhyy  kkoonncceerrttóóww??
Paweł Gawrychowski: O rany, wiele fajnych
sytuacji. Na przykład koncert z Biohazard i
Flapjack w Stodole w Warszawie. Każdy z ze-
społów wjechał na scenę ze swoją perkusją. Mia-
łem wtedy zestaw Sonora z miernymi blacha-
mi. Po zagranej próbie, tuż koncertem podszedł
do mnie bębniarz Biohazard.  Popatrzył na mój
zestaw i zapytał, czy bębny są moje. Klub zapeł-
nił się ludźmi. Siadam do zestawu aby rozpo-
cząć koncert Geishy, i co widzę. Mam założone
blachy i werbel od Biohazard! Na białej mem-
branie werbla napis: "Good luck" i uśmiechnięta
buźka. To był taki zupełnie bezinteresowny,
miły gest od Biohazard. Zerknijcie na fotki z
wtedy, 1993 rok. Widać werbel Biohazard w
moim zestawie i ich czyściutkie blachy
(śmiech). Albo inna sytuacja. Koncert na małej
scenie w Jarocinie w tym samym roku. Roz-
poczynam koncert na wystawionych przez orga-
nizatora bębnach. Już w pierwszym numerze
zaczyna mi mocno odjeżdżać taktownik. Niko-
mu wcześniej, tylko mnie.  Widzi to Kuba

GEISHA GONER

Foto: Geisha Goner

- Chcieliśmy aby nazwa, obrazy i muza intrygowały. I chyba w jakimś
stopniu nam to wtedy wyszło - mówi perkusista Paweł Gawrychowski. Potwier-
dzają to do dziś oba albumy tej warszawskiej formacji, podchodzącej do thrashu
w bardzo nieszablonowy sposób, co dawało efekt jedyny w swoim rodzaju.
Odpalcie więc "Catching Broadness" albo "Hunting For The Human" i wróćcie do
czasów, kiedy polski metal jeszcze nie podbijał zagranicznych rynków, ale był już
czymś wyjątkowym:

Polscy mistrzowie technicznego thrashu



Sobolewski, garowy z Acrimony. Kuba przysi-
ada przy taktowniku i do końca występu Gei-
shy, unieruchamia go swoim ciałem. Kuba, je-
szcze raz dzięki za pomoc wtedy  pozdrawiam
cię serdecznie (śmiech).

WW  oobbeeccnnyycchh  cczzaassaacchh  ttoo  tteeżż  mmoożżee  bbuuddzziićć  zzddzzii--
wwiieenniiee,,  aallee  ww  11999911  rrookkuu  nniiee  bbyyłłoo  ww  ttyymm  nniicc  nnaadd--
zzwwyycczzaajjnneeggoo,,  żżee  mmeettaalloowwyy  zzeessppóółł  bbiieerrzzee
uuddzziiaałł  ww  mmłłooddzziieeżżoowwyymm  pprrooggrraammiiee  tteelleewwiizz--
yyjjnnyymm  ""LLuuzz"",,  ddzziięękkii  cczzeemmuu  ppoowwssttaałłyy  tteelleeddyysskkii
ddoo  uuttwwoorróóww  ""TThhee  FFaalllleenn  RRaaccee""  ii  ""DD..II..OO..WW..  TToo
SS..YY..SS""  --  mmiiaałłoo  ttoo  ppeewwnniiee  ssppoorryy  wwppłłyyww  nnaa  wwaa--
sszząą  rroozzppoozznnaawwaallnnoośśćć??
Paweł Gawrychowski: Tak, siła tego medium
była duża. Wiele osób mówiło nam później, że
widziało ten program. Na pewno miał on spory
wpływ na pozytywny odbiór nas podczas kon-
certów.

PPaammiięęttaamm,,  żżee  mmiieelliiśścciiee  wwóówwcczzaass  ssppoorree  pprroobbllee--

mmyy  zzee  zznnaalleezziieenniieemm  wwyyddaawwccyy,,  mmiimmoo  tteeggoo,,  żżee
uuddeerrzzaalliiśścciiee  ddoo  rróóżżnnyycchh  ffiirrmm,,  aa  rreeaakkccjjee  bbrraannżżyy//
ffaannóóww  nnaa  ""PPrroommoo  ''9911""  bbyyłłyy  bbaarrddzzoo  ppoozzyyttyywwnnee??
Paweł Gawrychowski: Wiesz, co chyba po
prostu nie było silnych wydawców, którzy mo-
gliby podjąć ryzyko biznesowe, promując coś,
co było poza szablonem lokalnym, czy dźwięka-
mi z MTV (śmiech).

TToo  kkttóórryy  zz  wwaass  wwyyssłłaałł  ddoo  ""MMeettaall  HHaammmmeerraa""
nniieeooppiissaannąą  kkaasseettęę,,  ww  zzwwiiąązzkkuu    zz  cczzyymm  KKaattaa--
rrzzyynnaa  KKrraakkoowwiiaakk  zzee  zznnaawwcczzyynnii  sscceennyy  ppoodd--
zziieemmnneejj    zz  rruubbrryykkii  ""OOuutt  OOff  TThhee  DDaarrkknneessss""
mmuussiiaałłaa  ssttaaćć  ssiięę  nnaa  cchhwwiillęę  ddeetteekkttyywweemm??
((śśmmiieecchh))
Paweł Gawrychowski: Głos oddaję Michałowi
Mazurowi, naszemu wtedy managerowi.
Michał Mazur: O rany, nie pamiętam tej sytu-
acji. Na pewno zajmowałem się rozsyłaniem ka-
set. Czy były nieopisane? Raczej były, bo jakoś
ze świata przychodziły odpowiedzi, co prawda
jedynie z listami grzecznościowymi, że nie po-
dejmą z nami współpracy, ale były, w odróżnie-
niu do polskich wytwórni płytowych. A czy wy-
słałem Kaśce "list zagadkę"? Jakby nie było,
przyniosło to odpowiedni efekt. 

MMiieelliiśścciiee  jjuużż  ppoonnooćć  ppooddppiissaannyy  kkoonnttrraakktt  zz
DDiiggiittoonneemm,,  cczzeeggoo  eeffeekktteemm  mmiiaałłoo  bbyyćć  wwyyddaanniiee
""CCaattcchhiinngg  BBrrooaaddnneessss""  nnaa  CCDD,,  MMCC  ii  LLPP??  CCoo

ppoosszzłłoo  nniiee  ttaakk,,  żżee  ttaa  --  zznnaannaa  ggłłóówwnniiee  zzee
wwzznnoowwiieeńń  kkllaassyycczznnyycchh  ppłłyytt  --  ffiirrmmaa  wwyyccooffaałłaa
ssiięę  zz  tteeggoo  iinntteerreessuu??
Michał Mazur: Nie, to my wycofaliśmy się z
tej umowy. Rozmowy w imieniu Digitonu pro-
wadził Krzysztof Domaszczyński. W sumie
dość szybko zostały ustalone szczegóły, ale
schody zaczęły się, gdy chodziło o podpisanie i
realizację umowy. Digiton zwlekał, bo czekał
dla siebie dogodnego momentu. Czas mijał, a
nam ubywało cierpliwości, aż z konkretami
przyszedł Alf z Mariuszem Kmiołkiem, czyli
Carnage Records. Digiton w tym samym cza-
sie negocjował wydanie albumu Magnusa,
"Scarlet Slaughterer", wydali go kilka miesięcy
po "Catching Broadness".

SSzzcczzeeggóóllnniiee  sszzkkooddaa  mmii  tteeggoo  LLPP,,,,  bboo  ttoo  bbyyłłaabbyy
jjeeddnnaa  zz  wwiinnyylloowwyycchh  ppeerreełłeekk  ppoollsskkiieeggoo  mmeettaalluu......
JJaakk  ttrraaffiilliiśścciiee  wwiięęcc  ddoo  CCaarrnnaaggee??  PPeewwnniiee  bbyywwaa--
lliiśścciiee  cczzęęssttoo  nnaa  PPllaaccuu  MMiirroowwsskkiimm  jjaakkoo  ffaannii  ii

ttaakk,,  oodd  ssłłoowwaa  ddoo  ssłłoowwaa,,  ddooggaaddaalliiśścciiee  ssiięę  zz
MMaarriiuusszzeemm  KKmmiioołłkkiieemm??
Paweł Gawrychowski: Nie kojarzę tego wątku.

CCaarrnnaaggee  wwyyddaałłoo  wwaasszz  ddeebbiiuutt  nnaajjppiieerrww  nnaa
kkaasseecciiee,,  aa  ppoo  kkiillkkuu  mmiieessiiąąccaacchh  rróówwnniieeżż  nnaa  CCDD..
MMoożżee  wwyyjjaaśśnniijjmmyy  mmłłooddzziieeżżyy,,  ddllaacczzeeggoo  wwóóww--
cczzaass  rróówwnnoocczzeessnnaa  pprreemmiieerraa  ppłłyyttyy  nnaa  oobbuu  ttyycchh
nnoośśnniikkaacchh  bbyyłłaa  nniieeooppłłaaccaallnnaa  ddllaa  wwyyddaawwccyy  ii
zzeessppoołłuu??  WWiieellee  iinnnnyycchh  ppoollsskkiicchh  zzeessppoołłóóww,,  rróó--
wwnniieeżż  mmeettaalloowwyycchh,,  bbyyłłoo  ppiirraattoowwaannyycchh,,  aallee
GGeeiisshhaa  GGoonneerr  cchhyybbaa  nniiee??
Paweł Gawrychowski: Nie potrafię odpowie-
dzieć na to pytanie.

JJaakk  ggeejjsszzaa,,  ttoo  ii  oorriieennttaallnnyy  aakkcceenntt  nnaa  ookkłłaaddccee,,  ww
ddooddaattkkuu  eerroottyycczznnyy  --  wwtteeddyy  ttoo  sszzookkoowwaałłoo,,  ddzziiśś
nniiee  zzwwrróócciiłłoobbyy  ppeewwnniiee  nniicczzyyjjeejj  uuwwaaggii..  BByyłłyy
jjaakkiieeśś  pprrootteessttyy,,  oobbuurrzzeennii  hhaannddlloowwccyy  ooddmmaawwiiaa--
llii  wwyyssttaawwiiaanniiaa  ""CCaattcchhiinngg  BBrrooaaddnneessss""  nnaa  sskkllee--
ppoowwee  ppóółłkkii??  ((śśmmiieecchh))
Paweł Gawrychowski: Nie słyszałem wtedy o
żadnych protestach, czy manifestacjach z tego
powodu (śmiech). Chcieliśmy aby nazwa, obra-
zy i muza intrygowały. I chyba w jakimś stopniu
nam to wtedy wyszło (śmiech)

KKttoo  jjeesstt  aauuttoorreemm  tteejj  ookkłłaaddkkii,,  bboo  kkaasseettoowwaa
wwkkłłaaddkkaa  nniiee  zzaawwiieerraa  ttaakkiieejj  iinnffoorrmmaaccjjii??
Paweł Gawrychowski: Och, to już zaprzeszłe

sprawy. Okładki były dwie, a ich autorzy nadal
pozostaną anonimowi (śmiech)

DDoo  pprraacc  nnaadd  kkoolleejjnnyymm  aallbbuummeemm  pprrzzyyssttąąppiilliiśś--
cciiee  ww  zzmmiieenniioonnyymm  sskkłłaaddzziiee,,  cchhoocciiaażż  ggrręę  MMaarrkkaa
SSzzcczzeeśśnniiaakkaa  ssłłyycchhaaćć  jjeesszzcczzee  nnaa  ""HHuunnttiinngg  FFoorr
TThhee  HHuummaann""  rróówwnniieeżż  zz  nnoowwyymm  bbaassiissttąą  --  nniiee--
zzaalleeżżnneejj,,  mmooccnnoo  ggrraajjąącceejj  kkaappeellii  ttrruuddnnoo  bbyyłłoo
uuttrrzzyymmaaćć  sskkłłaadd??
Paweł Gawrychowski: Wiesz, wtedy mieliśmy
po dwadzieścia parę lat. Nie każdy mógł sobie
materialnie pozwolić na intensywne zaangażo-
wanie w kapeli. Robert Żurek wycofał się z gra-
nia na basie po pierwszym nagranym albumie
"Catching Broadness". W miejsce Roberta, na
bas wszedł na stałe Marcin Kleiber. Marek
Szcześniak nagrał gitarę jeszcze na albumie
"Hunting For The Human". Natomiast już
wcześniej zapowiedział, że kończy z graniem.
W miejsce Marka, na gitarę wszedł Romek Ba-
tyra. Od początku zespołu do jego końca, sto-
łek perkusyjny należał do mnie,  gitara do Pa-
wła Zakrzewskiego, a wokal do Maćka Taffa.

NNaaggrryywwaalliiśścciiee  zznnoowwuu  ww  IIzzaabbeelliinniiee  zziimmąą//
wwiioossnnąą  ii  ssłłyycchhaaćć,,  żżee  mmiieelliiśśmmyy  jjuużż  rrookk  11999944,,  bboo
ppuunnkktt  cciięężżkkoośśccii  wwaasszzeejj  mmuuzzyykkii  pprrzzeessuunnąąłł  ssiięę  zz
tteecchhnnoo  tthhrraasshhuu  ww  kkiieerruunnkkuu  bbaarrddzziieejj  nnoowwoocczzee--
ssnneeggoo,,  ooppaarrtteeggoo  nnaa  wwyyrraazziissttyymm  ggrroooovvee,,  tthhrraa--
sshhuu,,  aa  mmoommeennttaammii  nnaawweett  hhuunnkk  mmeettaalluu??
Paweł Gawrychowski: Geisha była zespołem
muzycznie poszukującym. Nowe klimaty wniósł
głównie Marcin Kleiber. Jego zagrywki na ba-
sie były inspirujące dla wszystkich. Sporo moty-
wów wyszło z pomysłów basowych.

""HHuunnttiinngg......""  ttoo  rróówwnniieeżż  oorriieennttaallnnee,,  cchhoocciiaażż  nniiee
ttaakk  eerroottyycczznnee  jjaakk  nnaa  ddeebbiiuucciiee,,  aakkcceennttyy  nnaa
ookkłłaaddccee..  AAkktt  uukkrryylliiśścciiee  wwssttyyddlliiwwiiee  ww  śśrrooddkkuu
kkssiiąążżeecczzkkii  --    ii  ttoo  ttaakkii,,  żżee  ppoo  jjeeggoo  uujjrrzzeenniiuu  nnaawweett
DDooddaa  kkrrzzyykknnęęłłaa  ddoo  KKlleeiibbeerraa::  ""nniiee  wwiieeddzziiaałłaamm,,
żżee  ggrraałłeeśś  ww  ttaakkiimm  ffaajjnnyymm  zzeessppoollee!!""??  ((śśmmiieecchh))
Paweł Gawrychowski: Tak? Nie wiedziałem
(śmiech). Zaskakujące zdjęcia przyniósł chyba
Marcin Kleiber. Miały relacjonować z pier-
wszym wydawnictwem i chyba relacjonowały
(śmiech).
Michał Mazur: Grafiki na okładkę odebrał bo-
dajże Alfred Sosgórnik, szef  Stuff Records. Z
tego, co później mi powiedział, nie zaglądał do
tych materiałów tylko oddał je bezpośrednio do
drukarni. Współpracował z nią od dłuższego
czasu i miał do niej pełne zaufanie. Na drugi
dzień otrzymał z drukarni telefon aby pilnie sta-
wił się u nich na miejscu. Tam szefowa drukarni
oddała mu wszystkie materiały z prośbą aby
więcej takich niespodzianek im nie dostarczał.
Alfred jak niepyszny wrócił do biura, przejrzał
grafiki i zrozumiał dlaczego doszło do takiej sy-
tuacji. Szkopuł w tym, że drukarnię prowadził
zakon sióstr.  

PPrreezzeennttoowwaalliiśścciiee  tteenn  mmaatteerriiaałł  nnaa  ffeessttiiwwaallaacchh
ww  JJaarroocciinniiee  ww  llaattaacchh  11999933  ii  11999944..  TTeenn  ddrruuggii  kkoonn--
cceerrtt  zzoossttaałł  nnaaggrraannyy  ww  ccaałłoośśccii,,  ppiieerrwwsszzyy  ppeewwnniiee
tteeżż,,  sskkoorroo  nnaa  sskkłłaaddaannccee  ""JJaarroocciinn  ''9933""  mmaammyy
wwaasszz  nnuummeerr  ""WWiillll  BBee  TTooggeetthheerr"",,  oobbookk    kkoomm--
ppoozzyyccjjii  PPaassccaallaa,,  AAllaassttoorraa  cczzyy  GGhhoosstt??
Paweł Gawrychowski: Pojawiło się coś na
składance, ale realizacja nagrania była co najm-
niej mierna.

""WWąąbbaaęęhhyy  bbeeąątthhiiaann""  ttoo  ppoo  pprroossttuu  ttrraaddyyccyyjjnnaa
mmeellooddiiaa  ""SSiiaałłaa  bbaabbaa  mmaakk"",,  mmaammyy  tteeżż  ww  ooppeenn--
eerrzzee  ""HHaannkkoo""  nnaawwiiąązzaanniiaa  ddoo  tteejj  rróówwnniiee  zznnaanneejj
ppiioosseennkkii,,  jjeesstt  tteeżż  jjeesszzcczzee  kkrróóttsszzyy,,  żżaarrttoobblliiwwyy
""GGaallaappaaggooss  ((LLeeaavvee  MMee  AAlloonnee""))  --  cchhcciieelliiśścciiee
ppookkaazzaaćć,,  żżee  ppoocczzuucciiee  hhuummoorruu  tteeżż  nniiee  jjeesstt  wwaamm
oobbccee??
Paweł Gawrychowski: Uwielbialiśmy bawić się
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graniem. Mieliśmy do niego duży dystans. Ro-
bienie jaj ze wszystkiego było naszą specjalno-
ścią (śmiech). Tytuł "Wąbaęhy beąthian" wziął
się ze ściany w studio Izabelin. Był tam napis:
Napalm Death. Przerobiliśmy literki na ścianie
i nazwa numeru - gotowa (śmiech). Podczas jed-
nego z naszych koncertów, ktoś z publiki, nie
wiedzieć czemu krzyknął: siała baba mak!  Ma-
ciek Taff to podchwycił i przez chwilę sponta-
nicznie, na scenie pograliśmy - siała baba mak.
Później już bardzo się przyzwyczailiśmy do tego
dziwactwa (śmiech). "Galapagos" - to spontani-
cznie zaimprowizowane w studio krzyki. Były
zabawne w kontekście całości materiału, więc je
zostawiliśmy. (śmiech)

MMoożżnnaa  bbyyłłoo  wwtteeddyy  ooddnniieeśśćć  wwrraażżeenniiee,,  żżee  GGeeii--
sshhaa  GGoonneerr  jjeesstt  nnaa  ffaallii::  oo  wwaasszzee  kkoonncceerrttyy  ddbbaałłaa
aaggeennccjjaa  OOddyysssseeyy,,  mmiieelliiśścciiee  ffaann  cclluubb  ""BBrrooddaacczz"",,
aa  kkoonniieecc  kkoońńccóóww  ""HHuunnttiinngg  FFoorr  TThhee  HHuummaann""
wwyyddaałłaa  nniieezzbbyytt  dduużżaa  ffiirrmmaa  SSttuuffff  --  oowwsszzeemm,,
óówwcczzeessnnyy  wwyyddaawwccaa  cchhooććbbyy  KKaattaa,,  aallee  jjeeddnnaakk
nniiee  mmooggąąccaa  rróówwnnaaćć  ssiięę  ccoo  ddoo  mmoożżlliiwwoośśccii  zzee
śśwwiiaattoowwyymmii  ggiiggaannttaammii  wwcchhooddzząąccyymmii  wwóóww--
cczzaass  nnaa  ppoollsskkii  rryynneekk  ppoo  zzlliikkwwiiddoowwaanniiuu  kkaassee--
ttoowweeggoo  ppiirraaccttwwaa??  EEffeekktt  bbyyłł  ttaakkii,,  żżee  sskkoońńcczzyyłłoo
ssiięę  ttyyllkkoo  nnaa  kkaasseecciiee,,  aa  ppoo  kkiillkkuu  mmiieessiiąąccaacchh  zzee--
ssppoołłuu  jjuużż  nniiee  bbyyłłoo  --  bbyylliiśścciiee  jjuużż  ttaakk  wwyyppaalleennii//
rroozzggoorryycczzeennii,,  żżee  nniiee  bbyyłłoo  sszzaannss  nnaa  cciiąągg  ddaallsszzyy,,
mmiimmoo  tteeggoo,,  żżee  nnaaggrraalliiśścciiee  pprrzzeecciieeżż  kkoolleejjnnee
ddeemmoo  ""MM..AA..VV..OO..""??
Paweł Gawrychowski: No, nie mieliśmy szczę-
ścia do wydawców. Może było to wtedy dla nich
za bardzo nietypowe i ryzykowne biznesowo.
Nagrane przez nas kolejne demo nie zyskało za-
interesowania wydawniczego, a w 1996 roku
Internet jeszcze nie istniał. Wobec czego nie
mieliśmy medium do dotarcia z naszą muzą.
Dodatkowo, ja i Paweł Zakrzewski musieliśmy
zająć się pracą zarobkową. W efekcie, w 1996
roku zdecydowaliśmy, że Geishę rozwiązujemy.

WW  ssuummiiee  nnaa  ggrruuzzaacchh  GGeeiisshhaa  GGoonneerr  ppoowwssttaałł
LLooww,,  ccoo  oozznnaacczzaa,,  żżee  ww  żżaaddnnyymm  rraazziiee  nniiee  mmiieellii--
śścciiee  ddoośśćć  ggrraanniiaa  jjaakkoo  ttaakkiieeggoo??  MMaammyy  ttuu  ww
ssuummiiee  aannaallooggiięę  zz  DDeeaatthh  AAnnggeell  ii  iicchh  kkoolleejjnnyymm
wwcciieelleenniieemm,,  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn..  JJeeddnnaakk  iimm
ppoowwiiooddłłoo  ssiięę  nniieeccoo  lleeppiieejj,,  bboo  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  LLooww
sskkoońńcczzyyłłoo  ssiięę  nnaa  jjeeddnnyymm  ddeemmoo  ii  ssuuppppoorrcciiee

pprrzzeedd  IIrroonn  MMaaiiddeenn??  WWtteeddyy  tteeżż  jjuużż  ttrrzzeebbaa  bbyyłłoo
zzaa  ccoośś  ttaakkiieeggoo  ppłłaacciićć,,  cczzyy  tteeżż  wwyyssttaarrcczzyyłłyy  zznnaa--
jjoommoośśccii  bbąąddźź  pprrzzyyjjaacciieellsskkiiee  uukkłłaaddyy??
Paweł Gawrychowski: Nie grałem w Low. Na
perkusji w Low grał Marcin "Iron" Nawrocki,
a na gitarze Piotr "Wino" Winnicki. Fajna to
była muza.

PPoo  rroozzppaaddzziiee  GGeeiisshhaa  GGoonneerr  ggrraalliiśścciiee  ww  wwiieelluu
zzeessppoołłaacchh,,  wwssppóółłpprraaccoowwaalliiśścciiee  zz  rróóżżnnyymmii  wwyy--
kkoonnaawwccaammii  --  wwyymmiieenniiaanniiee  iicchh  wwsszzyyssttkkiicchh  mmiijjaa
ssiięę  zz  cceelleemm  ww  ddoobbiiee  wwuujjkkaa  GGooooggllee,,  aallee  zzaappyyttaamm
ttaakk::  tteenn  jjeeddeenn  zz  wwaasszzyycchh  ppiieerrwwsszzyycchh,,  aa  ddllaa  cczzęę--
śśccii  zz  wwaass  nnaa  ppeewwnnoo  ppiieerrwwsszzyy,,  wwaażżnnyy  zzeessppóółł
bbyyłł  cchhyybbaa  nnaajjbbaarrddzziieejj  zznnaacczząąccyymm,,  mmuuzzyycczznnyymm
ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm,,  bbeezz  kkttóórreeggoo  ppeewwnniiee  nniiee  bbyyllii--
bbyyśścciiee  zzaawwooddoowwyymmii    mmuuzzyykkaammii  ddoo  ddnniiaa  ddzzii--
ssiieejjsszzeeggoo??
Paweł Gawrychowski: Po rozwiązaniu Gei-
shy, ja i Paweł Zakrzewski przestaliśmy grać
na instrumentach. Maciek Taff rzeczywiście
grał w Low. Następnie Maciek rozwinął dwa
prężnie działające zespoły: Rootwater i Black
River. Romek Batyra do dzisiaj udziela się w

wielu znanych zespołach. A Marcin Kleiber od
lat gra z Dodą. Także częściowo rozwinęli się z
tego tzw. zawodowi muzycy (śmiech). Przy tej
okazji chciałbym przekazać podziękowania dla
naszych kumpli, którzy często pomagali nam
podczas koncertów: Piotr Rosa, Tomasz Poto-
cki, Maciej Jaskulski, Ryszard Nowakowski,
Łukasz Łukasik (na zdjęciu podczas koncertu
z Biohazard). No i specjalne podziękowania za
prowadzenie fanklubu Geishy - dla Darka
"Brodacza" Dąbrowskiego.

NNiiggddyy  ww  tteejj  ssyyttuuaaccjjii  nniiee  ppllaannoowwaalliiśścciiee  rreeaakk--
ttyywwaaccjjii  GGeeiisshhyy??  OOcczzyywwiiśścciiee  wwiieemm,,  żżee  ppoo  pprroo--
bblleemmaacchh  zzddrroowwoottnnyycchh  MMaacciieejj  TTaaffff  zzrreezzyyggnnoo--
wwaałł  zzee  śśppiieewwaanniiaa,,  aallee  bbyyłłoo  ttoo  pprrzzeecciieeżż  ssiieeddeemm
llaatt  tteemmuu,,  mmoożżee  wwiięęcc  jjeeggoo  ppoowwrróótt  nnaa  sscceennęę
bbyyłłbbyy  oobbeeccnniiee  mmoożżlliiwwyy??
Paweł Gawrychowski: Wg mnie reaktywacja
Geishy w oryginalnej formie nie jest możliwa z
wielu powodów. Po pierwsze obszar muzy zag-
matwanej jest zapełniony przez wiele dobrych
kapel. Po drugie, gusty muzyczne się zmieniają.
Po trzecie, nie wszyscy muzycy Geishy są pod
instrumentami. Poniekąd wskrzeszenie Geishy
nastąpiło pod nazwą No More Jokes. Formuła
jest teraz inna, ale za perkusją jestem nadal ja, a
na gitce jest nadal Paweł Zakrzewski. Do tego
barwa wokalna Maćka Broźnego, często jest
kojarzona z barwą Maćka Taffa (śmiech).

MMoożżee  wwaarrttoo  ww  tteejj  ssyyttuuaaccjjii  ppoommyyśślleećć  oo  wwzznnoo--
wwiieenniiaacchh  wwaasszzyycchh  ppłłyytt??  CCoo  pprraawwddaa  1155  llaatt  ttee--
mmuu  ddeebbiiuutt  uukkaazzaałł  ssiięę  nnaa  CCDD  ii  MMCC  ddzziięękkii
DDyywwiizzjjii  KKoott  TToommaasszzaa  RRyyłłkkoo,,  aallee  nnaakkłłaadd  oowwee--
ggoo  wwyyddaanniiaa  jjeesstt  rróówwnniieeżż  oodd  ddaawwnnaa  wwyycczzeerrppaa--
nnyy,,  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  cczzyymm  ppoojjaawwiiaa  ssiięę  nnaa  sseerrwwii--
ssaacchh  aauukkccyyjjnnyycchh  nnpp..  zzaa  449999  zzłłoottyycchh  ww  ooppccjjii  kkuupp
tteerraazz,,  aa  ""HHuunnttiinngg  FFoorr  TThhee  HHuummaann""  jjaakk  ddoottąądd
nniiee  uukkaazzaałł  ssiięę  nnaa  CCDD..  JJeeśśllii  nniiee  zzaajjmmiieecciiee  ssiięę
ttyymm  ssaammii,,  ttoo  mmoożżee  TThhrraasshhiinngg  MMaaddnneessss  LLee--
sszzkkaa  WWoojjnniicczzaa--SSiiaannoożżęęcckkiieeggoo,,  bboo  ttoo  jjeeddnnaakk
bbiiaałłaa  ppllaammaa  ww  hhiissttoorriiii  ppoollsskkiieeggoo  mmeettaalluu??    SSąą
pprrzzeecciieeżż  nniieewwyyddaannee  mmaatteerriiaałłyy  ssttuuddyyjjnnee  ii  kkoonn--
cceerrttoowwee,,  bboo  pprrzzeecciieeżż  wwzznnoowwiieenniiee  ""CCaattcchhiinngg
BBrrooaaddnneessss""    zzaawwiieerraałłoo  ttrrzzyy  nnuummeerryy  zz  ddeemmoo
""MM..AA..VV..OO..""  --  mmoożżee  nnaa  3300--lleecciiee  ppoowwssttaanniiaa  ggrruu--
ppyy  wwaarrttoo  ppoommyyśślleećć  oo  ttaakkiicchh  ookkoolliicczznnoośścciioowwyycchh
rreeeeddyyccjjaacchh,,  bbąąddźź  łłąącczznnyymm  wwyyddaanniiuu  22CCDD??
Paweł Gawrychowski: Na pewno było by bar-
dzo miło (śmiech). Czekamy na propozycje od
wydawców (śmiech)

Wojciech Chamryk
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HMP: OOssttaattnnii  rraazz  mmiieelliiśśmmyy  ookkaazzjjęę  rroozzmmaa--
wwiiaaćć  zz  wwaammii  jjaakkiieeśś  33--44  llaattaa  tteemmuu..  WWyywwiiaadd  tteenn
bbyyłł  oo  óówwcczzeessnneejj  ssyyttuuaaccjjii  ww  BBlloooodd  FFeeaasstt..  DDllaa--
tteeggoo,,  cchhcciiaałłbbyymm  ssiięę  ssppyyttaaćć,,  ccoo  ssiięę  zzmmiieenniiłłoo  oodd
ttaammtteeggoo  cczzaassuu??
Adam Tranquilli: Najbardziej oczywistą zmia-
ną jest to, że mamy nowych członków zespołu,
świeżą krew. Mieliśmy również okazję zagrać w
Japonii, Peru oraz paru innych miejscach w Sta-
nach Zjednoczonych, w sumie 26 występów.
Myślę, że zespół jest już zaprawiony w boju.
Poza tym, jak z pewnością wiecie, mamy nowy
album, "The Future State of Wicked". Masa
świetnych rzeczy teraz się dzieje, czego powo-
dem jest to, że znowu jesteśmy zespołem, a nie
tylko ludźmi grającymi stare rzeczy. Nowy al-
bum nam wyszedł, tak więc jestem zadowolony.

WW  ppoorrzząąddkkuu,,  pprrzzeejjddźźmmyy  tteerraazz  ddoo  ppoocczząąttkkuu  wwaa--
sszzeeggoo  zzeessppoołłuu..  JJaakk  zzaacczzęęlliiśścciiee??
Adam Tranquilli: Byłem nastolatkiem, tak 17
- 18 lat, rozpowszechniałem ogłoszenie o treści:
"gitarzysta rytmiczny grający thrash metal szu-
ka zespołu". No i tak uformował się skład kapeli
zawierający Kevina (Kuzma, perkusja) i Louie-
go (Starita, bas), no i był jeszcze inny gitarzy-
sta, Kevin Fisher. Pierwszy koncert, w YMCA
w Bayonne (New Jersey) był z Kevinem na gi-
tarze. Gdy zamierzaliśmy jednak rozpocząć na-
grania dema, to wtedy on postanowił odejść. Co
do dema, to było to demo "The Suicidal Mis-
sions" zawierające cztery utwory.

KKttoo  zzaaiinnssppiirroowwaałł  wwaasszząą  mmuuzzyykkęę  wwee  wwcczzee--
ssnnyycchh  llaattaacchh  wwaasszzeeggoo  zzeessppoołłuu??
Adam Tranquilli: Venom oraz Slayer oraz
oczywiście Black Sabbath. Również trochę in-
spirowaliśmy się zespołami takimi jak Overkill,
Exodus, Megadeth.  

WWaasszzee  ppiieerrwwsszzee  ddeemmoo  nnaaggrraalliiśścciiee  jjaakkoo  BBlloooodd
LLuusstt,,  ppoossiiaaddaałłoo  oonnoo  uuttwwoorryy  ttaakkiiee  jjaakk  ""TThhee
EEvviill"",,  ""MMeennaacciinngg  TThhuunnddeerr""  oorraazz  ""BBlloooodd  LLuusstt""..
WWyyddaalliiśścciiee  jjee  ww  rrookkuu  11998866,,  ww  zzłłoottyymm  rrookkuu  ddllaa
tthhrraasshh  mmeettaalluu..  CCoo  wwaasszzaa  llookkaallnnaa  sscceennaa  mmuuzzyy--
cczznnaa  ssąąddzziiłłaa  oo  ttyymm  ddeemmiiee??
Adam Tranquilli: Przez krótki czas był to best-
seller w Rock'n'Roll Heaven (legendarny sklep
z nagraniami prowadzony przez Johnny Z. z
Megaforce Records w Clark, New Jersey). Zrobi-
liśmy jedynie 100 kopii, które ręcznie pokoloro-
waliśmy. Sprzedawaliśmy je także w Bleeker
Bob's w NYC, no i potem poszły dalej w świat.

IIllee  kkoonncceerrttóóww  zzaaggrraalliiśścciiee  jjaakkoo  BBlloooodd  LLuusstt??
Adam Tranquilli: Był tylko ten wcześniej wy-
mieniony. Nie graliśmy aż do czasu, w którym
dołączył Mike Basden (gitara). 
CJ Scioscia: Czyli nie mieliście występów jako
kwartet?
Adam Tranquilli: Wątpię. Jednak wtedy, gdy
Mike dołączył, zagraliśmy tylko parę koncer-
tów jako Blood Lust. Ten, który się wyróżnił,
to ten z Nuclear Assault.

KKttoo  ssttwwoorrzzyyłł  llooggoo  zzeessppoołłuu??  PPrraawwddęę  ppoowwiieeddzzii--
aawwsszzyy,,  ppoommiimmoo  uuppłłyywwuu  llaatt,,  ttoo  wwcciiąążż  bbaarrddzzoo
ppaassuujjee  ddoo  wwaasszzeejj  mmuuzzyykkii..
Adam Tranquilli: Przyjaciel wokalisty (Gary
Markovitch'a), Dave Cann, który niedawno od-
szedł, narysował to. Tak było. Dobry chłop z
niego był. Był z nami w trasie. Tak, wciąż pasu-
je do zespołu. Definitywnie.

ZZmmiieenniilliiśścciiee  sswwoojjąą  nnaazzwwęę  zz  BBlloooodd  LLuusstt  nnaa
BBlloooodd  FFeeaasstt  ppoonniieewwaażż  cchhcciieelliiśścciiee  uubbiićć  ttaarrgguu  zz
MMeettaall  BBllaaddee  RReeccoorrddss  nnaa  wwyyddaanniiee  wwaasszzeeggoo  ddee--
bbiiuuttaanncckkiieeggoo  LLPP..  JJeeddnnaakk  ww  mmoommeenncciiee,,  ww  kkttóó--
rryymm  zzmmiieenniilliiśścciiee  nnaazzwwęę,,  zzddeeccyyddoowwaalliiśścciiee  ssiięę
nnaa  iinnnneeggoo  wwyyddaawwccęę,,  cczzyyllii  RReennaaiissssaannccee  RRee--
ccoorrddss..  CCoo  mmoożżeecciiee  ppoowwiieeddzziieećć  oo  wwssppóółłpprraaccyy  zz
ttyymm  wwyyddaawwnniiccttwweemm??
Adam Tranquilli: Tak, Metal Blade chciał z
nami współpracować. Jednak musieliśmy zmie-
nić swoją nazwę. No i byliśmy wtedy w nasta-
wieniu, że "nie zmieniamy za cholerę nazwy".
Jednak inny Blood Lust miał już album wyda-
ny za pośrednictwem Metal Blade. Tak więc
wyszło jak wyszło. Co do New Renaissance, to
spoko ludzie. Dzięki nim nasze wydawnictwa
ujrzały światło dzienne.

CCzzyy  wwiiddzziiaałłeeśś  ffiillmm  ""BBlloooodd  FFeeaasstt""  zzaanniimm  zzmmiiee--
nniilliiśścciiee  nnaazzwwęę??
Adam Tranquilli: Nie. Możliwe że Mike Ba-
sden tak, gdyż to on zaproponował nazwę
Blood Feast.

CCoo  cchhcciieelliiśścciiee  ppoowwiieeddzziieećć  ppoo  pprrzzeezz  aallbbuumm  ""KKiillll
FFoorr  PPlleeaassuurree""??
Adam Tranquilli: Hmm, nie był to ustalony
motyw. Raczej próbowaliśmy doprowadzić pro-
ces twórczy do końca. Należy zauważyć, że to
się wszystko wydarzyło się w przeciągu jednego
roku. Bardzo szybko. Mieliśmy demo, podpisa-
liśmy umowę, trasa, boom! Kupili nam busa,
wyprawili do Chicago. Gary i Ja mieliśmy po-
wrócić z Eglin, IL w szkolnym busie. Ja byłem
jedynym kierowcą! Więc zgadnijcie, kto był za
kółkiem?

CCoo  zzaaiinnssppiirroowwaałłoo  ""RR..II..PP""??  AAddaamm  TTrraannqquuiillllii::
NNiiee  ppaammiięęttaamm..    GGaarryy  nnaappiissaałł  tteekksstt,,  MMiikkee  nnaa--
ttoommiiaasstt  sskkoommppoonnoowwaałł  uuttwwóórr..    CCzzyy  ""CCaannnniibbaall
HHoollooccaauusstt""  bbyyłłoo  iinnssppiirraaccjjąą  ddllaa  uuttwwoorruu  ""CCaann--
nniibbaall""??
Adam Tranquilli: Znowu tekst Gare'go, więc
nie potwierdzę. 

CCoo  ffaannii  ssąąddzziillii  oo  ddeebbiiuucciiee??  IIllee  mmiieelliiśścciiee  wwyywwiiaa--
ddóóww  ww  ttaammttyymm  cczzaassiiee??
Adam Tranquilli: Większość wywiadów była
robiona przez Kevina, ponieważ to on zajmo-
wał się korespondencją. 

CCzzyy  ppoossttaaćć  VVllaaddaa  PPaalloowwnniikkaa  bbyyłłaa  iinnssppiirraaccjjąą
nnaa  ookkłłaaddkkęę  ddeebbiiuuttuu??  GGddyyżż  kkoojjaarrzzyy  mmii  ssiięę  zz  jjee--
ggoo  ppoossttaacciiąą..  CCoo  ssąąddzziicciiee  oo  ookkłłaaddccee??
Adam Tranquilli: Powiedziałbym że nie, pra-
wdopodobnie to złe skojarzenie. Nie wiemy
czym była inspirowana. Ale spodobało nam się.

MMoożżeecciiee  ppoowwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj  oo  wwyyssttęęppaacchh  ppoo
""KKiillll  ffoorr  PPlleeaassuurree""??  KKoojjaarrzzęę,,  żżee  mmiieelliiśścciiee  ttrraassęę
zz  DDeeaatthh  AAnnggeell,,  cczzyy  mmaamm  rraaccjjęę??
Adam Tranquilli: Tak, mieliśmy trasę z Death
Angel. Opowiem Ci anegdotę z ostatniego kon-
certu tej trasy. Graliśmy wtedy w Metroplex,
Atlanta, GA (najpewniej już nie istnieje). Naj-
prawdopodobniej był to stary burdel. Scena,
nad nią balkon. Goście z Death Angel każdy
możliwy kawałek papieru, który znaleźli, pocięli
na konfetti. No i zrzucili je na nas, kiedy grali-
śmy. Był to zabawny występ. Cała trasa to było
jakieś około trzynaście występów, wszystkie w
Stanach Zjednoczonych. Oryginalne Blood Fe-
ast nie miało okazji wyjść poza Stany Zjedno-
czone. Nawet nie mieliśmy okazji zagrać (w sta-
rym składzie) w Kalifornii. Trochę później po
trasie z Death Angel mieliśmy trasę z Death.

WWyyddaalliiśścciiee  EEPP  ""FFaaccee  FFaattee""  ww  11998877rr..  JJeeddeenn  nnoo--
wwyy  uuttwwóórr,,  rreesszzttaa  ttoo  nnoowwee  iinntteerrpprreettaaccjjee  uuttwwoo--
rróóww  zz  ddeebbiiuuttuu..  CCoo  mmoożżeecciiee  wwiięęcceejj  oo  tteejj  EEPPccee
ppoowwiieeddzziieećć??
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Tak swoją drogą, to nagraliśmy to dwa razy
Tak o albumie "Last Offering Before The Chopping
Block", wypowiedział się gitarzysta zespołu, Adam
Tranquilli, dając do zrozumienia, że tak naprawdę
ten album jest ich drugim w kolejności, zamiast

"Chopping Block Blues", którego on nie darzy
estymą. Zresztą więcej o tym, jak i o ogólnej hi-
storii zespołu opowie nam Adam oraz CJ
Scioscia.

BLOOD FEAST



Adam Tranquilli: "Face Fate" jest świetnym,
posiadającym pokłady energii utworem. Był to
zwiastun drugiego albumu, który nagraliśmy do-
piero, gdy wróciłem do zespołu. Następny al-
bum nie został wydany aż do roku 2013, gdy
ukazała się kompilacja "Last Offering Before
The Chopping Block". Naprawdę byłem pod-
ekscytowany kolejnym albumem.

NNaa  ""KKiillll  FFoorr  PPlleeaassuurree""  oorraazz  ""FFaaccee  FFaattee""  ppoossiiaa--
ddaacciiee  ttąą  ppoossttaaćć  jjeeddnnooookkiieeggoo  ppoottwwoorraa,,  kkttóórryy  jjeesstt
wwaasszząą  mmaasskkoottkkąą..  KKttoo  ssttwwoorrzzyyłł  jjeeggoo  kkoonncceepptt..
JJaakk  ggoo  nnaazzwwaalliiśścciiee??
Adam Tranquilli: Drew Elliott stworzył kon-
cept. Nazywamy go Freddy.  

PPoo  ""FFaaccee  FFaattee""  ooppuuśścciiłłeeśś  zzeessppóółł..  MMoożżeesszz  ppoo--
wwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj  oo  ttyymm  ccoo  rroobbiiłłeeśś  ww  mmuuzzyyccee,,  ppoo
11998888??
Adam Tranquilli: Wtedy jedynym co grałem
był thrash metal, tak więc uznałem, że chcę
spróbować czegoś innego. Blood Feast to był
mój pierwszy zespół.  Kolejnym był The Head-
lock, którego album wyszedł w 1994r. Mieli-
śmy wtedy trasę z M.O.D. Po tym jak to się
skończyło, odłożyłem na jakiś czas gitarę, by
zająć się biznesem i rodziną. W 1999r. zagrali-
śmy jeden koncert jako Blood Feast, po którym
zacząłem grać w Without End. Nagraliśmy dwa
albumy. Miał elementy thrashu, jednak nie był
to Blood Feast.

WWrróóććmmyy  tteerraazz  ddoo  zzeessppoołłuu..  ""CChhooppppiinngg  BBlloocckk
BBlluueess""  zzoossttaajjee  wwyyddaannyy  ww  11998899rr..  CCoo  ffaannii  mmyyśśllee--
llii  oo  ttyymm  aallbbuummiiee??  JJeeddnnaakk  nnaajjwwaażżnniieejjsszzyymm  ppyy--
ttaanniieemm  jjeesstt,,  ccoo  TTyy  ssąąddzziisszz  oo  ttyymm  aallbbuummiiee  oobbee--
ccnniiee??
Adam Tranquilli: Opuściłem zespół po wcze-
śniej wspomnianym "Last Offering...", które
miało zostać nazwane "The Last Remains".
Tak swoją drogą, to nagraliśmy to dwa razy. Jak
odszedłem, to oni nagrali to po raz trzeci, pod
tytułem "Chopping Block Blues". Próbowali to
napisać na nowo. Wiele fanów nie polubiło te-
go, to nie był ten Blood Feast, który znali. Głó-
wnym powodem narzekań był wokal Gary'ego,
który się zmienił. Oczywiście są ludzie, którzy
to lubią, chociaż nie tak bardzo jak "Kill For
Pleasure" czy EPkę.

JJaakkaa  jjeesstt  nnaajjwwiięękksszzaa  rróóżżnniiccaa  ppoommiięęddzzyy  ""CChhoopp--
ppiinngg  BBlloocckk  BBlluueess""  aa  ""KKiillll  FFoorr  PPlleeaassuurree""  ww  TTwwoo--
jjeejj  ooppiinniiii??
Adam Tranquilli: Różnica jest jedna i zasa-

dnicza - nie byłem na tym albumie. Poza tym,
jeszcze został zmieniony styl wokalisty.

""CChhooppppiinngg  BBlloocckk  BBlluueess""  ww  mmoojjeejj  ooppiinniiii  mmaa
bbaarrddzziieejj  zzłłoożżoonnąą  kkoommppoozzyyccjjęę,,  cczzeeggoo  ppoottwwiieerr--
ddzzeenniieemm  mmoożżee  bbyyćć  ppiieerrwwsszzyy  ii  oossttaattnnii  uuttwwóórr
ddrruuggiieeggoo  LLPP..  NNaapprraawwddęę  uuwwiieellbbiiaamm  tteenn  wwssttęępp
oorraazz  ""HHuunntteedd  SSttaallkkeedd  aanndd  SSllaaiinn""  WWyyddaajjee  mmii
ssiięę,,  żżee  tteenn  aallbbuumm  bbyyłł  cchhoolleerrnniiee  nniieeddoocceenniioonnyy
((jjaakk  zzrreesszzttąą  ppoozzoossttaałłee  wwaasszzee  aallbbuummyy))..  CCoo  ssąą--
ddzziicciiee  oo  ppooppuullaarrnnoośśccii  wwaasszzeeggoo  ddrruuggiieeggoo  aallbbuu--
mmuu??
CJ Scioscia: Może to nie rozwieje  twoich wąt-
pliwości, jednak pomimo tego, że Adam nie był
na tym albumie, to jednak go nie ignorujemy.
Napisał kilka utworów, które zostały tam za-
mieszczone. Wciąż gramy utwory takie jak
"Hunted Stalked And Slain" oraz "Chopping
Block Blues". Jednak opieramy się o ich wersje z
"Last Offering...".

TTrroocchhęę  sszzkkooddaa  żżee  nniiee  ggrraacciiee  ""DDrrooppppiinngg  LLiikkee
FFlliieess"",,  kkttóórryy  jjeesstt  bbaarrddzzoo  ddoobbrryymm  uuttwwoorreemm  ww
mmoojjeejj  sskkrroommnneejj  ooppiinniiii..  UUnniiwweerrssaallnnyy,,  ppoossiiaaddaa
wwiieellee  ooddnniieessiieeńń  ((bbiieeddaa  ww  AAffrryyccee,,  HHoołłooddoommoorr))..
WWyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  jjeesstt  ttoo  nnaajjddoorroośślleejjsszzyy  kkaawwaa--
łłeekk  zz  wwaasszzeeggoo  ddrruuggiieeggoo  aallbbuummuu..  CCoo  oo  nniimm  ssąą--
ddzziisszz??
Adam Tranquilli: Ponownie, tekst Garego,
więc ciężko będzie mi się odnieść do tego utwo-
ru od kuchnii. Louie skomponował kawałek.

WWaasszzee  ddrruuggiiee  LLPP  nniiee  mmiiaałłoo  mmaasskkoottkkii  zznnaanneejj  zz
wwcczzeeśśnniieejjsszzyycchh  wwaasszzyycchh  ddookkoonnaańń..  CCoo  jjeesstt  ccaałł--
kkiieemm  uuzzaassaaddnniioonnee..  JJeeddnnaakk  uuwwiieellbbiiaamm  tteenn  ccoo--
vveerr,,  jjeesstt  ssttrraasszznnyy  ii  mmrroocczznnyy..  PPoowwiieesszz  ccoośś  wwiięę--
cceejj  oo  ookkłłaaddccee??
Adam Tranquilli: To akurat był mój pomysł,
jednak miała to być wkładka, a nie cover albu-
mu. Mieliśmy inną grafikę kiedy byłem w zes-
pole. Widziałem ją wtedy, jednak nie widziałem
jej po opuszczeniu zespołu. Przepadła na za-
wsze.

WW  11998899  bbyyłł  rróówwnniieeżż  sspplliitt  wwaasszzeeggoo  ddeebbiiuuttuu  zz
aallbbuummeemm  KKuubbllaaii  KKhhaann  wwyyddaannyy  pprrzzeezz  SShhaarrkk
RReeccoorrddss..  CCoo  mmoożżeecciiee  ppoowwiieeddzziieećć  oo  ttyymm  zzeessppoo--
llee??
Adam Tranquilli: Słyszałem o nich, ale nie
znam osobiście.

WWiieesszz  mmoożżee  ddllaacczzeeggoo  BBlloooodd  FFeeaasstt  ssiięę  rroozzppaaddłłoo
ppoo  ddrruuggiimm  LLPP  ww  rrookkuu  11999911??
Adam Tranquilli: Nie wiem... może stracili za-

interesowanie?

BBlloooodd  FFeeaasstt  ppoowwrróócciiłł  ww  rrookkuu  22000077..  CCoo  mmoożżeecciiee
ppoowwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj  oo  ookkrreessiiee  ppoo  22000077rr..??
Adam Tranquilli: Warto jeszcze wspomnieć o
koncercie Blood Feast z roku 1999 na March
Metal Meltdown. Kevin skontaktował się ze
wszystkimi i przygotował wszystko. Mieliśmy
dwie próby, zrobiliśmy występ i w sumie tyle.
Wszyscy się zmyli, a ja od tego momentu nie
mam żadnych informacji od Louie i Mike'a. I
teraz możemy przejść do tego co się działo w
2007r. Wtedy to byliśmy ja, Kevin oraz goście
z jego, Annunaki. Mieliśmy koncert w klubie
Europa w Brooklyn wraz z Possessed oraz At
War. W 2010 basista i wokalista opuścili ze-
spół, wtedy też pojawią się na horyzoncie posta-
cie Toma Lorenzo i Chrisa Natalini'ego. Tom
był ze mną w Without End, więc sprawa była
prosta. Natomiast Chris skontaktował się z na-
mi za pośrednictwem naszego przyjaciela, Tra-
ceya. Zagraliśmy próbę, było w porządku. Pole-
cieliśmy do Niemiec. Tam Chris po raz pier-
wszy zagrał z Blood Feast, na Headbangers
Open Air 2010.

JJaakkbbyyśś  ppooddssuummoowwaałł  wwaasszzee  ppoosszzuukkiiwwaanniiaa
cczzłłoonnkkóóww  zzeessppoołłuu??
Adam Tranquilli: Hmm, właściwy człowiek na
właściwym miejscu, o właściwym czasie.

MMaasskkoottkkaa  ppoowwrróócciiłłaa  ww  22001133  rrookkuu,,  nnaa  aallbbuummiiee
""TThhee  LLaasstt  OOffffeerriinngg  BBeeffoorree  CChhooppppiinngg  BBlloocckk
BBlluueess""..  CCoo  ssąąddzziicciiee  oo  ppooppuullaarrnnoośśccii  tteeggoo  aallbbuu--
mmuu??  II  ccoo  ssąąddzziicciiee  rróówwnniieeżż  oo  ""RReemmnnaannttss::  TThhee
LLaasstt  RReemmaaiinnss""??
Adam Tranquilli: Jak już wspomniałem wcze-



śniej "Last Offering..." był naszym drugim al-
bumem, wyłączając cover "Black Diamond", na
którym chórki zrobił Lenny Kravitz. "Rem-
nants: The Last Remains" było kompilacją
dem stworzoną i wydaną przez Kevina w 2003
roku. Oba wydawnictwa spełniły swój cel, jakim
było zainteresowanie szerszą grupę ludzi.

CCoo  ssąąddzziicciiee  oo  HHeeaaddbbaannggeerrss  OOppeenn  AAiirr  zz  22001133??
Adam Tranquilli: Świetny festiwal, masa za-
bawy. Mieliśmy okazję spędzić trochę czasu z
Mantas'em i Tony'm z Venom Inc., świetni
goście z nich.

DDllaacczzeeggoo  KKeevviinn  ii  JJoohhnn  ooddeesszzllii  zz  BBlloooodd  FFeeaasstt  ww
22001144rr..??
Adam Tranquilli: John (Blicharz, gitara) zmył
się trzy tygodnie przed festiwalem w Puerto Ri-
co. Miałem jednak szczęście najpierw grając w
Retaliation (trybucie Carnivore), a później co-
verbandzie Metalliki prowadzonym przez CJ'a.
Dowiedział się co się stało i natychmiast zapro-
ponował nam współpracę.

CJ Scioscia: Znamy się z Adamem od czasów
kiedy Without End oraz Skullshifter (mój ze-
spół wtedy) grały razem parę koncertów w roku
2009. Trzy lata potem, Adam jest w moim stu-
diu, gdzie pracujemy nad masteringiem dla
"Last Offering...". Potem, na Retaliation/
Death Metallic show, kiedy usłyszałem co się
stało z Johnem, uznałem, że warto dodać swoje
trzy grosze. Z tego co wiem, to raczej nie szukali
kogoś więcej - i tak wszedłem do zespołu.
Adam Tranquilli: Co do Kevina... do mojej
muzyki potrzebuje jednak dużo perkusji. Wię-
cej, niż on był w stanie zapewnić. Żyje daleko i
nie ćwiczy.
CJ Scioscia: Kiedy Adam mi powiedział, że
rozstają się z Kevinem, to pozwoliłem sobie
przedstawić mojego przyjaciela, Joe'go Moore.
Joe również jest weteranem, jak reszta z nas i z
pewnością wie o co chodzi w thrash metalu. Po
jednej próbie wszystko pykło i mieliśmy nowego
pałkarza. Blood Feast znowu był w pełnym
składzie!

CCoo  mmoożżeecciiee  ppoowwiieeddzziieećć  oo  zzeessppoollee  ii  oo  wwyyssttęę--
ppaacchh  ppoo  ooddeejjśścciiuu  KKeevviinnaa??
Adam Tranquilli: Myślę, że zespół poszedł na-
przód. Kevin nas trzymał w tyle. Wszyscy lubią

Joe'go, nikt nie zajmuje się Kevinem. Oni czte-
rej stanowią świetne uzupełnienie zespołu. Jest
masa energii na scenie - zresztą tak jak masa po-
zytywnej energii w zespole, tak ogólnie. Wróci-
liśmy to staroszkolnego, prawdziwego, trady-
cyjnego thrash metalu.

JJaakk  ddłłuuggoo  pprraaccoowwaalliiśścciiee  nnaadd  wwaasszzyymm  nnaajjnnoo--
wwsszzyymm  aallbbuummeemm??  KKoojjaarrzzęę  żżee  ppiieerrwwsszzee  wweerrssjjee
""IINNRRII""  oorraazz  ""OOffff  WWiitthh  TThheeiirr  HHeeaaddss""  zzoossttaałłyy
nnaaggrraannee  ww  llaattaacchh  22001144//22001155..
CJ Scioscia: Zaczęliśmy nagrywać materiał na
nowy album 12 kwietnia 2015 roku. To był dłu-
gi proces, ze względu na to, że wszyscy pracuje-
my. Poza tym, występy, które też nas spowal-
niały. Miks był w czerwcu roku 2016, potem
Joel Grind (Toxic Holocaust) zmasterował to.
Nawet to zabrało trochę czasu, gdyż on miał pa-
rę koncertów w Europie do zagrania. Co do
dem, to "Off With Their Heads" zostało nagra-
ne w sierpniu 2014 roku. Nasza piątka wtedy
miała za sobą jedynie sześć-siedem tygodni spę-

dzonych w sali prób. Co do "INRI", to nie robili-
śmy dema. Wersja albumowa była jedyną, którą
nagraliśmy.

JJaakk  pprrzzeebbiieeggaałłyy  pprraaccee  nnaadd  ttrrzzeecciimm  LLPP??  GGddzziiee
nnaaggrraalliiśścciiee  aallbbuumm??
CJ Scioscia: Był on nagrany w moim studio,
LCBW Recording. Byłem inżynierem dźwięku
przez wiele lat, tak więc uznałem, że senso-
wnym będzie zrobić ten album w moim studio.
Pomimo tego, że sam proces trwał długo, to tak
sesje były szybkie, gdyż wszyscy byli przygoto-
wani.
Adam Tranquilli: CJ i ja pracowaliśmy nad
produkcją dźwięku. Poza tym, CJ zmiksował to.

""TThhee  FFuuttuurree  SSttaattee  ooff  WWiicckkeedd""  mmaa  wwiieellee  mmuuzzyy--
cczznnyycchh,,  bbrrzzmmiieenniioowwyycchh  ii  tteekkssttoowwyycchh  ooddnniieessiieeńń
ddoo  wwaasszzyycchh  ppoopprrzzeeddnniicchh  aallbbuummóóww..  NNaa  pprrzzyy--
kkłłaadd::  ""BByy  TThhee  SSlliiccee""  ooddnnoosszząąccee  ssiięę  ddoo  ""CChhoopp--
ppiinngg  BBlloocckk  BBlluueess"",,  cczzyy  ""TThhee  UUnnddeerrlliinngg""  ooddnnoo--
sszząąccee  ssiięę  ddoo  ddeebbiiuuttuu  ii  ""FFaaccee  FFaattee""..  CChhcciieelliiśścciiee
ppoołłąącczzyyćć  zzaalleettyy  wwaasszzyycchh  ddwwóócchh  aallbbuummóóww  ww
jjeeddeenn,,  nnaajjlleeppsszzyy??
CJ Scioscia: Adam napisał to, co było dla niego
naturalne. Te odniesienia do starych utworów
Blood Feast to seria szczęśliwych wypadków.
Tak sadzę. Poza tym, podoba mi się ten album.

CCoo  zzaaiinnssppiirroowwaałłoo  wwaasszzee  ""OOffff  WWiitthh  TThheeiirr
HHeeaaddss??""..  MMyyśśllęę,,  żżee  ooddnnoossiilliiśścciiee  ssiięę  ddoo  ddrruu--
ggiieeggoo  aallbbuummuu  oorraazz  ddoo  ccyyttaattuu  zz  ddzziieełłaa  LLeevviissaa
CCaarroollllaa,,  ""OOffff  WWiitthh  HHeerr  HHeeaadd""..  CCzzyy  mmaamm
rraaccjjęę??
Adam Tranquilli: Tak. To było prawie moje
"Menacing Thunder". To miażdżyło wszystko.

CCoo  ssąąddzziicciiee  oo  wwssppóółłpprraaccyy  zz  HHiigghh  RRoolllleerr  RRee--
ccoorrddss??  
Adam Tranquilli: Myślę że jest wspaniała.
Steffen to nasz przyjaciel. Stworzył parę świet-
nych rzeczy. Czapki z głów za remaster "Kill
For Pleasure/Face Fate". Jest to najlepsze brz-
mienie, jakie słyszałem na tych albumach. Stef-
fen włożył w te albumy sporo zaangażowania.

ZZaammiieerrzzaacciiee  ppoonnoowwnniiee  nnaaggrraaćć  kkaawwaałłkkii  ttaakkiiee
jjaakk  ""HHoollooccaauusstt""  cczzyy  ""CCuurrssee  ooff  tthhee  WWoommbb""  nnaa
kkoolleejjnneeggoo  ddłłuuggooggrraajjaa??
CJ Scioscia: Adam i ja piszemy materiał już na
czwarty LP. Nie rozmawialiśmy jeszcze o tych
dwóch utworach, ale ja raczej wątpię.

JJaakkii  uuttwwóórr  BBlloooodd  FFeeaasstt  jjeesstt  wwaasszzyymm  uulluubbiioo--
nnyymm  uuttwwoorreemm  kkoonncceerrttoowwyymm??
CJ Scioscia: Wszystkie. Nie da się zaprzeczyć,
że są klasyki takie jak "Kill For Pleasure", "Me-
nacing Thunder" oraz "Face Fate", które gramy
na prawie każdym koncercie. Poza tym również
"INRI", "Off With Their Heads" oraz "The Burn"
sprawdzają się równie doskonale.

CCoo  zzaammiieerrzzaacciiee  rroobbiićć  ww  rrookkuu  22001177??  
CJ Scioscia: Myślę, że będziemy pracować nad
nowym albumem. Oraz liczymy w przyszłość na
występ na H.O.A w Niemczech.

CCoo  ssąąddzziicciiee  oo  RRiiggoorr  MMoorrttiiss  ii  DDeemmoolliittiioonn
HHaammmmeerr??  JJaakkii  aallbbuumm  oobbuu  zzeessppoołłóóww  mmoożżee  bbyyćć
pprrzzyyrróówwnnaannyy  ddoo  wwaasszzeejj  mmuuzzyykkii??    
CJ Scioscia: Niestety nie miałem okazji w tam-
tym czasie się spotkać się z tymi zespołami. Je-
dnak, teraz mieliśmy okazję zagrać z Demoli-
tion Hammer (18 czerwca 2016 w St. Vitus
Bar w Brooklyn, NY). Myślę, że Blood Feast i
Demolition Hammer pasują do siebie.

MMiieelliiśścciiee  ookkaazzjjęę  ppoossłłuucchhaaćć  nnoowwyycchh  aallbbuummóóww
nniieemmiieecckkiicchh  zzeessppoołłóóww,,  ttaakkiicchh  jjaakk  DDaarrkknneessss
cczzyy  PPoolltteerrggeeiisstt??
CJ Scioscia: Nie, nie mieliśmy jeszcze okazji.  

CCoo  mmyyśślliisszz  oo  rroollii  iinntteerrnneettuu  ww  ppoowwrroocciiee  ttaakkiicchh
zzeessppoołłóóww  jjaakk  wwcczzeeśśnniieejj  wwyymmiieenniioonnee??
CJ Scioscia: Wiem tyle, że nam zdecydowanie
pomógł.

CCoo  ssąąddzziisszz  oo  ffiillmmiiee  ""BBlloooodd    FFeeaasstt""  zz  rrookkuu  22001166??
CJ Scioscia: Nie wiedziałem, że jest jego rema-
ke. Muszę się dowiedzieć o nim czegoś więcej.

MMiiaałłeeśś  ookkaazzjjęę  zzaaggrraaćć  ww  ggrryy  kkoommppuutteerroowwee..  PPyy--
ttaamm,,  ggddyyżż  wwiiddzzęę  ttyyttuułłyy  ggrroowwee,,  kkttóórree  ooddddaajjąą
kklliimmaatt  wwaasszzeejj  mmuuzzyykkii,,  cchhoocciiaażżbbyy  ttaakkiiee  jjaakk
KKiilllliinngg  FFlloooorr  22..  PPoozzaa  ttyymm  ppeewwnniiee  kkoojjaarrzzyycciiee
DDoooommaa  oorraazz  QQuuaakkee''aa..  CCoo  ssąąddzziicciiee  nnaa  tteemmaatt
ggiieerr  kkoommppuutteerroowwyycchh??
CJ Scioscia: Pomijając to, że za dzieciaka cho-
dziłem do salonów gier to raczej nie jestem fa-
nem gier komputerowych.

DDzziięękkuujjee  zzaa  wwyywwiiaadd..  PPrroosszzęę  oo  oossttaattnniiee  ssłłoowwaa
ddllaa  ffaannóóww!!    CCJJ  SScciioosscciiaa::  DDzziięękkii  wwsszzyyssttkkiimm!!
NNaamm  nnaaddzziieejjee,,  żżee  ddoocceenniicciiee  ""TThhee  FFuuttuurree  SSttaattee
OOff  WWiicckkeedd""..
Adam Tranquilli: Dzięki i pijcie krew z
każdych zwłok (drink the blood of every
corpse)!!! 

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak
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BBlloooodd  FFeeaasstt  --  KKiillll  FFoorr  PPlleeaassuurree
1987 New Renaissance 

I znów zacznę od lekcji historii,
którą często lubię przypominać
młodym, jak i starym thrashers.
Debiutancki album Amerykanów
wyszedł w tym samym roku co
słynne debiuty z tzw. drugiej fali
thrashu tj. Testament, Death An-
gel czy Sacred Reich, nie wspomi-
nając już o pionierze death metalu,
czyli Death. Tym bardziej ekipie z
New Jersey, z którego pochodzili
ich ziomale z Overkill czy Whi-
plash i którzy mieli już na koncie
po dwa albumy (podobnie jak takie
tuzy z Megadeth, Dark Angel czy
Exodus), to Blood Feast było tru-
dno zaistnieć choćby w Stanach,
nie licząc Europy. Szalał wtedy też
Anthrax ze swoim "Among The
Living", a Metallica i Slayer także
byli juz po wydaniu swoich kulto-
wych "trójek" więc rok 1987 posta-
wił bardzo wysoką poprzeczkę dla
wszystkich spóźnialskich debiutan-
tów! A "Kill For Pleasure" "wyró-
żnia" się z pośród wszystkich tu wy-
mienionych kapel fatalną produ-
kcją. Zresztą, jak wtedy większość
zespołów ze stajni New Renais-
sance Records (At War, Executio-
ner, Indestroy, Wehrmacht etc.)
brzmiała podobnie. Co do albumu,
zaczyna się wściekłym i szybkim
"Meancing Thunder" z morderczym
darciem ryja Gary'ego Markovi-
tch'a. Jest tu szybko, wściekle i pry-
mitywnie, bez odrobiny finezji i
melodii. Jest i w tym moc i agresja,
bo już wtedy thrash był podzielony
na ten melodyjny metallikowy i ten
brutalny w stylu Slayer, Dark An-
gel i przede wszystkim Possessed.
Wracając do płyty - kolejny tytuło-
wy, wolno zaczynający się numer,
to też kawał brutalnego, brudnego
thrashu z wieloma zmianami tempa
i nagłymi zrywami. Zaś "The Evil"
to typowo slayer'owski numer pasu-
jący do "Hell Awaits", choć te slay-
er'owskie zagrywki są tu wszędobyl-
skie, podobnie jak solówki duetu
Tranquilli/Basden. Wielki podziw
dla wrzeszczącego tu wokalisty
Markovitcha - wyśpiewuje tu nie-
samowite ilości tekstu w super szy-
bkich tempach i o barwie chropo-
watej, rozjuszonej do granic wy-
trzymałości, podobnej do tembru
Petrozzy, czy Urbinati'ego, jak w
słodko brzmiących "Cannibal" czy
"Vampires". W "Suicidal Mission"
gitarzyści pokusili się nawet o super
długie solówki, co przy solówkach
np. duetu Skolnick/Peterson z al-
bumu "The Legacy" wypadają co
najmniej garażowo. Ale to też i nie

ten styl grania. Za to ostatni
"R.I.P.", to super szybka petarda,
która nie zabiera jeńców. Album
"Kill For Pleasure" jest też bardzo
podobny do pełnego zrywów debiu-
tu Sacrifice "Torment In Fire", ty-
le, że Kanadyjczycy mieli bardziej
urozmaiconą tę sieczkę. Tak czy
siak, warto się z kapelą zapoznać a
ich debiut to kawał przenikliwie
rozwścieczonego thrash metalu gra-
nego na szybszych obrotach...

BBlloooodd  FFeeaasstt  --  FFaaccee  FFaattee
1987 New Renaissance 

Od wydania debiutu w lutym mi-
nęło zaledwie 10 miesięcy, gdy w
grudniu pojawiła się na rynku EP-
ka Amerykanów "Face Fate". W
sumie to tylko jeden nowy tytuło-
wy utwór bo pozostałą trójkę zna-
my z "Kill For Pleasure" ale za to
jaki! Bardzo szybki z ciekawym
środkiem i można śmiało go umie-
ścić na jakimś albumie Slayer czy
Dark Angel z tamtych lat! Kolejne
kawałki dobrane zostały tak by EP-
ka była jednolitą rzeźnią, czyli szy-
bkie "Bloodlust", "R.I.P." czy "Vam-
pire" nie odstają tu ani na krok od
tytułowej piosenki. Może w osta-
tnim jest więcej tekstu i więcej zwo-
lnień to i tak ta "czwórka" mocno
wali po mordzie i miło przelatuje
przez mózg czyszcząc wszystkie
szare komórki pozostałe wewnątrz
czaszki. Bardzo udana wizytówka
zespołu - krótko i na temat! Szybki,
wściekły, surowy, nasycony agresją
mini album, który należy mieć w
swojej kolekcji obok takich EPek,
jak "The Eyes Of Horror" Posses-
sed czy "Hunting The Chapel"
Slayer, mimo że brzmieniowo od-
staje od w/w szatańskich zabójców.

BBlloooodd  FFeeaasstt  --  CChhooppppiinngg  BBlloocckk
BBlluueess
1989 Collosal 

Po dwóch latach od wydania wście-
kłej EPki "Face Fate" przyszedł
czas na zmiany. Pierwszą było odej-
ście gitarzysty/lidera Adam'a Tran-
quilli'ego, drugą to zmiana wy-
twórni z metalowej New Renais-
sance Records (At War, Hellion,

Wehrmacht etc...) na nieznaną
małą Collosal Records. Zmiany
bardzo widoczne, na dobre i na złe
(jak w znanym każdemu metalo-
wcowi polskim serialu). Na dobre -
to przede wszystkim świetne przej-
rzyste brzmienie gitar, perkusji, wo-
kalu - wszystkiego! Głos Gary'ego
Markovitch'a czysty, słyszalny i...
melodyjny, ale nie pozbawiony za-
dziorności. Kawałki są tu także bar-
dziej zróżnicowane i bogatsze w
aranżacje. Nie tak proste i do bólu
prymitywne jak wcześniej. Więc
troglodytom ten album na pewno
nie spodoba się. Na złe - przede
wszystkim brak starego logo zespo-
łu z krzyżykiem i maskotką roz-
dziawionej gęby czachy. Niepotrze-
bne, choć pomocne nastrojowe kli-
matyczne klawisze (wprawdzie nie
jest tu ich aż tak dużo) i zupełnie
niepotrzebny z dupy wyjęty apo-
kaliptyczny cover mało znanej gru-
py Mighty Sphincer - "Hitler Pa-
inted Roses". Markovitch śpiewa tu
jakby ciągle opłakiwał wujka Sam'a
i ta przeróbka w ogóle nie pasuje do
Blood Feast. Ale po kolei... album
zaczyna się instrumentalnym kli-
matycznym "The Last Remains".
Taki jakby 3 minutowe intro do
głównego dania w postaci świetne-
go szybkiego "Hunted, Stalked And
Slain", z gęstymi death metalowy-
mi riffami. Następny - tytułowy -
jak i kolejne "Dropping Like Flies"
czy "Spasmodic" zajeżdżają tu cros-
sover'em typu M.O.D. czy D.R.I.
Za to długaśne "Born Innocent" i
mój ulubiony "Turn To Dust" to
dawka thrash metalowego podraso-
wanego łomotu z wieloma zmiana-
mi tempa i łamańcami. Album koń-
czy outro "Remnants" kontynuacja
intra z początku płyty, co świetnie
spaja album, który kompletnie nie
nuży, a daję świetnego kopa. Nasu-
wa mi się tylko pytanie, dlaczego z
tak świetnym albumem, Blood
Feast nie zrobił komercyjnego su-
kcesu??? Równolegle w tym samym
roku w Stanach płyty wydali Over-
kill, Testament, Nuclear Assa-
ult, Dark Angel, Exodus, D.R.I., i
death metalowe stwory jak Obitu-
ary czy Morbid Angel. Wielkim
odkryciem stały się  kanadyjski,
Annihilator, Brazylijczycy z Se-
pultury i Angole z Xentrix. W Eu-
ropie coraz wścieklej atakowali wy-
jadacze z Kreator, Coroner i Artil-
lery - wszystkie one zdobyły su-
kces. A muzycy Blood Feast dwa
lata po wydaniu płyty rozpadli się.
Może bali się zmian, thrash był u
schyłku, trzeba było grać albo czy-
sty death metal, albo grunge, lub
wymyśleć coś nowatorskiego jak
Pantera czy Machine Head. Być
może ze względu, że na "Chopping
Block Blues" jest za dużo melodii
czy kombinowania, ale z takim po-
tencjałem mogli iść tropem Sadus,
Devastation czy nawet Pestilence.
Wytwórnia też nieudolnie promo-
wała kapele, a dzika furia z debiutu
i EPki odeszła wraz z gitarzystą, jej
jedynym oryginalnym członkiem z
przed "Chopping...", wracając do-
piero w tym roku, z nic nie wno-

szącym prymitywnym "The Futu-
re State Of Wicked". Więc z całej
dyskografii Amerykanów i tak pole-
całbym przede wszystkim "Chop-
ping Block Blues" przewijając szy-
bko felerny nie trafiony cover...

BBlloooodd  FFeeaasstt  --  TThhee  FFuuttuurree  SSttaattee
OOff  WWiicckkeedd
2017 Hells Headbangers 

Nie wiem czy mamy tu do czynie-
nia z wielkim "reunion band", czy
kolejną próbą, wskrzeszenia trupa
za wszelką cenę, jak to często mia-
ło miejsce i wciąż ma z tzw. "kulto-
wymi" zespołami z lat 80-tych.
Skąd to stwierdzenie? Ano stąd, że
gra tu tylko jeden oryginalny czło-
nek zespołu, czyli gitarzysta Adam
Tranquilli, który nagrał z Blood
Feast debiut "Kill For Pleasure"
oraz EPkę "Face Fate". Po czym
opuścił on kapele przed nagra-
niem, jak dla mnie, najlepszej dwój-
ki "Chopping Block Blues" z 1989
roku, pozostawiając na pokładzie
tylko jednego gitarzystę Mike'a
Basden’a. W 2005 roku Adam od-
wiedził nasz kraj ze swoim bandem
Without End, stamtąd też zwerbo-
wał basistę Tom'a Lorenzo wskrze-
szając na nowo Blood Feast. Na
stanowisku wokalisty jest obecnie
Chris Natalini z mniej znanego
Seeds Of Perdtion, garowy Joe
Moore i drugi wioślarz CJ Sciocia
to w ogóle nieznani mi muzykanci.
To tyle tytułem przydługiego wstę-
pu. Logo kapeli i ta sama czacha
pozostała, a muzyka? Jest jak z de-
biutu, szybka, wściekła, prymity-
wna, z jednostajnym wysokim dar-
ciem ryja wokalisty Chrisa, męczą-
cym od początku do końca. Mamy
tu death metalowe gitary, szybkie
tempa, zmiany rytmów, nie melo-
dyjne solówki, brakuje tylko cię-
żkości i zróżnicowanych kawałków.
Lubię takie granie, bo przypomina
mi to trochę wściekły kanadyjski
Sacrifice, ale nie potrafię wskazać
na żaden wyróżniający się numer,
bo wszystkie są takie same. 30 lat
temu na 15-le-tnim szczawiu jak ja,
taki album zrobiłby wrażenie, teraz
nie! Kto z tamtych lat jeszcze spró-
buje się reanimować z tak marnym
skutkiem? W tamtych latach
Blood Feast wraz z At War i Bles-
sed Death wydawały świetne pły-
ty, dlatego po starej znajomości sta-
wiam im ocenę dostateczną...

Mariusz "Zarek" Kozar
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HMP: PPoocczząąttkkii  TTookkyyoo  BBllaaddee  ssiięęggaajjąą  jjeesszzcczzee
kkoońńccaa  llaatt  7700..  uubbiieeggłłeeggoo  wwiieekkuu,,  kkiieeddyy  ttoo  zzaacczzyy--
nnaalliiśścciiee  ppoodd  iinnnnąą  nnaazzwwąą..  OOffiiccjjaallnniiee  zzeessppóółł  ppoo--
wwssttaałł  jjeeddnnaakk  ww  11998822  rrookkuu,,  ddllaatteeggoo  nnaa  ttoo  3355--lleecciiee
pprrzzyyggoottoowwaalliiśścciiee  ookkoolliicczznnoośścciioowwee  wwyyddaawwnnii--
ccttwwoo  ""KKnniigghhttss  OOff  TThhee  BBllaaddee""??
Andy Boulton: Tak, nasza wytwórnia płytowa
sądziła, że to jest dobry pomysł, aby wydać ten
box teraz, a my zgodziliśmy się na to.

AArrttyyśśccii  ppooddcchhooddzząą  ddwwoojjaakkoo  ddoo  ttaakkiicchh  jjuubbuullee--
uusszzoowwyycchh  bbooxxóóww::  ddeeccyydduujjąą  ssiięę  zzwwyykkllee  nnaa  pprrzzee--
kkrroojjoowwąą  kkoommppiillaaccjjęę,,  bbąąddźź  pprrzzyyppoommiinnaajjąą  sswwoojjee
nnaajjcciieekkaawwsszzee  cczzyy  nnaajjbbaarrddzziieejj  pprrzzeełłoommoowwee  aall--
bbuummyy..  WWyy  wwyybbrraalliiśścciiee  ttoo  ddrruuggiiee  rroozzwwiiąązzaanniiee  --
sskkłłaaddaanneekk  TTookkyyoo  BBllaaddee  uukkaazzyywwaałłoo  ssiięę  ssppoorroo,,

uuzznnaalliiśścciiee  wwiięęcc  ppeewwnniiee,,  żżee  ttoo  wwyyddaawwnniiccttwwoo
mmuussii  bbyyćć  cczzyymmśś  wwyyjjąąttkkoowwyymm  ww  wwaasszzeejj  ddyysskkoo--
ggrraaffiiii??
Cóż, szczerze mówiąc to nasza wytwórnia przy-
gotowała tę składankę i wysłała jej program,
abym go zaakceptował. Podobało mi się to co
zrobili i wydaje się, że fanom również, więc je-
steśmy bardzo z tego zadowoleni. 

FFaakktt,,  żżee  uuwwzzggllęęddnniilliiśścciiee  aallbbuummyy  ""TTookkyyoo  BBllaa--
ddee""  oorraazz  ""NNiigghhtt  OOff  TThhee  BBllaaddee""  nniiee  jjeesstt  ww  ssuu--
mmiiee  nniicczzyymm  zzaasskkaakkuujjąąccyymm,,  bboo  ttoo  pprrzzeecciieeżż  kkaa--
mmiieenniiee  mmiilloowwee  NNWWOOBBHHMM,,  ppłłyyttyy,,  kkttóórree
śśwwiieettnniiee  zznniioossłłyy  pprróóbbęę  cczzaassuu..  JJeesstteeśś  ppeewwnniiee
wwcciiąążż  bbaarrddzzoo  dduummnnyy  zz  ttyycchh  wwyyddaawwnniiccttww??
Tak, jesteśmy bardzo dumni z tych dwóch al-
bumów, które były nagrane w bardzo trudnych
okolicznościach. Zawsze byliśmy zespołem wy-
stępującym na żywo i nawet w studio w naszym
przypadku wszystko dzieje się mniej lub bar-

dziej na żywo, w przeciwnym razie traci to ener-
gię.

JJaakk  wwssppoommiinnaasszz  iicchh  ppoowwssttaawwaanniiee??  TToo  bbyyłłyy  zzuu--
ppeełłnniiee  iinnnnee  cczzaassyy,,  ssttuuddiiaa  bbyyłłyy  ccaałłkkoowwiicciiee  aannaall--
ooggoowwee,,  ttrrzzeebbaa  bbyyłłoo  nnaaggrryywwaaćć  nnaa  ttaaśśmmęę  ii  --  pprrzzee--
ddee  wwsszzyyssttkkiimm,,  nniiee  ttaakk  jjaakk  tteerraazz  --  uummiieećć  ggrraaćć??
Zgadza się! Edycja w tamtych czasach była for-
mą sztuki wymagającą wysokich umiejętności i
oczywiście pochłaniającą dużo czasu. Biorąc
pod uwagę ograniczony czas studyjny, który
mieliśmy, musieliśmy być skupieni jak gramy,
ponieważ nie mieliśmy czasu i pieniędzy, aby
spędzać godziny na ciągłym nagrywaniu. Alan i
ja napisaliśmy cały materiał z okazjonalnym
wkładem Johna Wigginsa, nagrywaliśmy wszy-

stkie pomysły na starym odtwarzaczu kaseto-
wym i nie mieliśmy nawet perkusji elektroni-
cznej. Ja nagrywałem riffy i sekwencje akordów
i później próbowaliśmy poskładać to razem, aby
stworzyć kawałki. Czasami odtwarzacz kaseto-
wy psuł się - Alan i ja ciągle się z tego śmiejemy
jak o tym myślimy - musieliśmy trzymać odtwa-
rzacz w pewnej pozycji, ponieważ kabel zasila-
cza był zbyt luźny. Obecnie, oczywiście mam
swoje studio w domu i używam Logic Pro, więc
rzeczywiście możemy dobrze zrealizować swoje
pomysły i wychodzą z tego naprawdę dobre
dema. John i ja sam właśnie zaczęliśmy testo-
wać Taurus Amp z waszego kraju, po prostu
wkładamy wtyczkę prosto do A.I. i do DAW i
mamy zabójczy dźwięk. Używamy ich też na
wszystkich naszych koncertach, w minionych
latach moglibyśmy zabić, aby osiągnąć takie
brzmienie, ale były to czasy kiedy osiągnięcie
takiego gitarowego soundu było trudne do zre-

alizowania.

CCoo  iissttoottnnee  ww  ttrraakkcciiee  nnaaggrryywwaanniiaa  ""NNiigghhtt  OOff
TThhee  BBllaaddee""  mmiieelliiśścciiee  pprroobblleemmyy  ppeerrssoonnaallnnee,,  kkiiee--
ddyy  wwookkaalliissttęę    AAllaannaa  MMaarrsshhaa  zzaassttąąppiiłł  VViicckkii  JJaa--
mmeess  WWrriigghhtt,,  aallee  ww  żżaaddnnyymm  rraazziiee  nniiee  wwppłłyynnęęłłoo
ttoo  nnaa  eeffeekktt  kkoońńccoowwyy??
Tak, to miało duży wpływ pod wieloma wzglę-
dami. Alan był i nadal jest moim bliskim przy-
jacielem. Razem napisaliśmy dwa pierwsze al-
bumy. Szczerze mówiąc, w tamtym czasie nasza
wytwórnia naprawdę  nie chciała, aby Alan był
w zespole i doprowadzili do sytuacji, w której
nie chcieli zobowiązać się do współpracy z na-
mi, o ile nie zmienimy wokalisty. Byłem wtedy
przekonany, że to nie był dobry pomysł i nadal
sądzę, że przyniosło to zespołowi więcej szkody
niż pożytku. Vick był całkiem inny od Alana i
praca z nim nad trzecim wydawnictwem "Black-
hearts And Jaded Spades" poprowadziła ze-
spół w innym kierunku muzycznym, a to nie
spodobało się fanom.

ZZaarreejjeessttrroowwaalliiśścciiee  ttęę  ppłłyyttęę  ppiieerrwwoottnniiee  zz
MMaarrsshheemm    ii  jjaakkiiśś  cczzaass  tteemmuu  zzoossttaałłaa  nnaawweett  wwyy--
ddaannaa,,  jjaakkoo  ""NNiigghhtt  OOff  TThhee  BBllaaddee......  TThhee  NNiigghhtt
BBeeffoorree""..  DDllaacczzeeggoo  nnaa  ""KKnniigghhttss  OOff  TThhee  BBllaaddee""
ttrraaffiiłłaa  wwiięęcc  ttyyllkkoo  ddrruuggaa  wweerrssjjaa  zz  11998844  rrookkuu  --  nniiee
wwaarrttoo  bbyyłłoo  ddooppeełłnniićć  jjąą  ttąą  aalltteerrnnaattyywwnnąą,,  ttyymm
bbaarrddzziieejj,,  żżee  ddaawwnnoo  zzaakkooppaalliiśścciiee  ttooppóórr  wwoojjeennnnyy
zz  AAllaanneemm  MMaarrsshheemm  ii  cczzaasseemm  nnaawweett  wwssppóółł--
pprraaccuujjeecciiee??
Nie sądzę, że wytwórnia miała dostęp do wersji
"Night Of The Blade" z wokalem Alana. To na
pewno nie była świadoma decyzja. Bardzo rzad-
ko słucham naszego starego materiału, ale jeśli
już to wolę wersję z głosem Alana. Cieszymy
się, że Alan wrócił do Tokyo Blade i wydaje się,
że fani też są z tego zadowoleni. 

KKoolleejjnnyymm  ddyysskkiieemm  bbooxxuu  jjeesstt  ttrrzzeeccii  aallbbuumm
""BBllaacckkhheeaarrttss  &&  JJaaddeedd  SSppaaddeess"",,  kkttóórryy  ww  mmoo--
mmeenncciiee  pprreemmiieerryy  nniiee  ssppoottkkaałł  ssiięę  cchhyybbaa  zz  ttaakkiimm
pprrzzyyjjęęcciieemm,,  nnaa  jjaakkiiee  zzaassłłuuggiiwwaałł??
Uważam, że "Blackhearts" było inne, ponieważ
inspiracje Vica bardzo różniły się od co słuchał
Alan. Vic był bardziej pod wpływem Aero-
smith i Van Halen. Ja też byłem dużym fanem
Van Halen, dlatego nasza współpraca przy
pisaniu muzyki spowodowała zmianę kierunku
zespołu. Bycie muzykiem jest bardzo trudne,
twoi fani chcą słyszeć ten sam typ utworów na
każdym albumie i jeżeli zmienisz je zawsze jest
ryzyko utraty fanów, więc eksperymentowanie z
kompozycjami jest ryzykowne i może spowodo-
wać, że fani będą niezadowoleni. Tylko bardzo
niewiele zespołów grało różne style na swoich
albumach i odniosło sukces. Zespół jak Queen,
po prostu robił co chciał i szczęśliwie dla nich,
fanom się to podobało.

WWyygglląąddaa  wwiięęcc  nnaa  ttoo,,  żżee  mmuuzzyycczznnee  mmooddyy  ii  ttrreenn--
ddyy  sskkuutteecczznniiee  ooddssttrraasszzaałłyy  cczzęęśśćć  ttzzww..  nniieeddzziieell--
nnyycchh  ffaannóóww,,  kkttóórrzzyy  bbłłyysskkaawwiicczznniiee  zzmmiieenniiaallii
wwtteeddyy  oobbiieekkttyy  sswwyycchh  zzaaiinntteerreessoowwaańń,,  kkiieerruujjąącc
ssiięę  ttyymm,,  ccoo  aakkuurraatt  bbyyłłoo  nnaa  lliissttaacchh  pprrzzeebboojjóóww??
NNWWOOBBHHMM  bbyyłłaa  jjuużż  wwtteeddyy  nniieemmooddnnaa,,  ttaakk
wwiięęcc  ppoozzoossttaallii  pprrzzyy  wwaass  ttyyllkkoo  nnaajjwwyyttrrwwaallssii??
Tak, tylko nasi najbardziej wytrwali fani zostali
z nami, był to bardzo ciężki okres. Tokyo Bla-
de prawie się rozpadło i jeśli miałem utrzymać
zespół, musiałem zatrudniać muzyków jakich
tylko mogłem. "Ain't Misbehavin" i "No Re-
morse" nie były naprawdę albumami Tokyo
Blade, ale w tamtym czasie moja wytwórnia
próbowała zwiększyć sprzedaż nakłaniając mnie
do używania nazwy zespołu Tokyo Blade. Tak,
jestem założycielem Tokyo Blade i jestem du-
mny z tego, co zespół osiągnął oraz z tego, że
mamy tylu fanów na całym świecie, ale uważam,
że tamte dwa albumy nie były naprawdę albu-
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Wśród naszych czytelników interesujących się tradycyjnym metalem lat 80. nie
ma pewnie takich, którzy nie znają Tokyo Blade. Ta legenda nowej fali bry-
tyjskiego metalu częściej miała jednak pod górkę niż kosztowała sławy, mimo
nagrywania w początkach kariery świetnych płyt. Te dawne czasy przypomina box
"Knights Of The Blade" wydany na 35-lecie grupy, a jej lider Andy Boulton
zapowiada już nowy album studyjny, nagrany - uwaga - z najlepszym wokalistą
blade, Alanem Marshem:
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mami Tokyo Blade.  

NNiiee  bbyyłł  ttoo  zzbbyytt  pprrzzyycchhyyllnnyy  ddllaa  wwaass  ookkrreess,,  ddllaa--
tteeggoo  tteeżż  zzrreezzyyggnnoowwaalliiśścciiee  zz  wwyyddaanniiaa  nnaa
""KKnniigghhttss  OOff  TThhee  BBllaaddee""  ppóóźźnniieejjsszzyycchh  ppłłyytt,,  nnpp..
""AAiinn''tt  MMiissbbeehhaavviinn''....""  cczzyy  ""NNoo  RReemmoorrssee""??  BBooxx
mmiiaałł  uukkaazzaaćć  TTookkyyoo  BBllaaddee  ww  nnaajjwwyyżżsszzeejj  ffoorr--
mmiiee??
Przypuszczam, że właśnie tak myślała nasza wy-
twórnia kiedy wybierała utwory.

NNiiee  ddaa  ssiięę  jjeeddnnaakk  nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  ssąą  oonnee  ddoośśćć
ttrruuddnnoo  ddoossttęęppnnee  --  wwyycchhooddzziicciiee  jjeeddnnaakk  ppeewwnniiee
zz  zzaałłoożżeenniiaa,,  żżee  kkttoo  zzeecchhccee,,  zzddoołłaa  jjee  zzddoobbyyćć??
Chyba tak... Szczerze mówiąc, nie poświęcam
dużo czasu na refleksje nad złymi, smutnymi i
ciemnymi czasami w moim życiu. Mój pogląd
na życie jest bardzo prosty, przeszłość jest prze-
szłością, nie można jej zmienić ani przeżyć na
nowo, przyszłość jeszcze nie istnieje, więc my is-
tniejemy w teraźniejszości, w danej chwili.
Oczywiście, planuję przyszłość jak wszyscy, ale
jak John Lennon niegdyś powiedział: "Życie to
jest to co się przydarza, kiedy jesteś zajęty robi-
eniem innych planów".

CCzzwwaarrttaa  ppłłyyttaa  jjuubbiilleeuusszzoowweeggoo  zzeessttaawwuu  ttoo  nniiee
llaaddaa  pprreezzeenntt  ddllaa  kkoolleekkccjjoonneerróóww,,  zzeebbrraalliiśścciiee  nnaa
nniieejj  bboowwiieemm  uuttwwoorryy  zz  ssiinnggllii  ii  EEPP--eekk  zz  llaatt  11998833  --
8855..  BByyłł  ttoo  wwaasszz  ppoommyyssłł  cczzyy  wwyyddaawwccyy??
Pomysł na zawartość składanki w większości
wyszedł z naszej wytwórni. 

CChhyybbaa  zz  pprreemmeeddyyttaaccjjąą  zzrreezzyyggnnoowwaalliiśścciiee  zz  nnuu--
mmeerróóww  zz  ssiinnggllii  ""22nndd  SSeett""  oorraazz  ""IIff  HHeeaavveenn  IIss
HHeellll"",,  bboo  ttaakk  nnaapprraawwddęę  bbyyłłyy  ttoo  nnuummeerryy  GGeenn--
gghhiiss  KKhhaann  zz  ppooddwwóójjnneejj  EEPP--kkii  ""DDoouubbllee  DDeeaa--
lliinn''""??
Nie, nie były celowo opuszczone.

DDllaa  cczzęęśśccii  zz  ttyycchh  ssiinngglloowwyycchh  uuttwwoorróóww,,  nnpp..  zz
EEPP--kkii  ""TThhee  CCaavvee  SSeessssiioonnss""  jjeesstt  ttoo  ppeewwnniiee
kkoommppaakkttoowwaa  pprreemmiieerraa,,  ccoo  uucciieesszzyy  sszzcczzeeggóóllnniiee
ttyycchh  wwaasszzyycchh  ffaannóóww,,  kkttóórrzzyy  pprrzzeessttaawwiillii  ssiięę  nnaa
ppłłyyttyy  CCDD  ii  nniiee  mmaajjąą  jjuużż  ggrraammooffoonnóóww??
Tak sądzę, miło jest uszczęśliwić swoich fanów,
jako że są oni ludźmi, którzy odpowiadają za
twój sukces, bez nich Tokyo Blade by nie ist-
niało.

PPaammiięęttaacciiee  tteeżż  jjeeddnnaakk  ii  oo  ttyycchh  ddrruuggiicchh  ssłłuucchhaa--
cczzaacchh,,  ssttąądd  cchhooććbbyy  nniieeddaawwnnee  wwzznnoowwiieenniiaa
ddwwóócchh  ppiieerrwwsszzyycchh  LLPP''ss  nnaakkłłaaddeemm  HHiigghh  RRoolllleerr
RReeccoorrddss??
Tak, High Roller Records chciało wydać jakieś
nasze płyty winylowe i sądziliśmy, że to będzie
dobrym pomysłem. Nadal słucham dużo płyt
winylowych i jest miło zarówno dla nas, jak i dla
fanów, mieć nasze utwory na winylu.

PPoo  ttyylluu  llaattaacchh  kkaarriieerryy  ttoo  ppeewwnniiee  bbaarrddzzoo  pprrzzyy--
jjeemmnnee  uucczzuucciiee  --  śśwwiiaaddoommoośśćć,,  żżee  wwcciiąążż  jjeesstt  zzaa--
ppoottrrzzeebboowwaanniiee  nnaa  wwaasszzee  ppłłyyttyy,,  żżee  lluuddzziiee  cchhccąą
jjee  kkuuppoowwaaćć??  PPeewwnniiee  zzaakkłłaaddaajjąącc  zzeessppóółł  nnaawweett
ww  nnaajjśśmmiieellsszzyycchh  ssnnaacchh  nniiee  pprrzzyyppuusszzcczzaalliiśścciiee,,
żżee  ww  ddrruuggiieejj  ddeekkaaddzziiee  nnaassttęęppnneeggoo  wwiieekkuu  ccoośś
ttaakkiieeggoo  bbęęddzziiee  mmiiaałłoo  mmiieejjssccee??
Zadziwia mnie to, że ludzie nadal kupują nasze
albumy i że mamy tak wielu lojalnych i wspa-
niałych fanów. To zaszczyt mieć takich fanów i
czuję się pełen pokory. Kiedy byłem młodym
facetem, nigdy nie wyobrażałem sobie, że nadal
będę jeździł na koncerty i grał z Tokyo Blade,
szczególnie w oryginalnym składzie. Sądziłem,
że te dni bezpowrotnie minęły, ale oczywiście
cieszę się, że jestem z powrotem w tej sytuacji.

AA  ccoo  zz  nnaassttęęppccąą  ""TThhoouussaanndd  MMeenn  SSttrroonngg""??  OOdd
jjeejj  pprreemmiieerryy  mmiinnęęłłoo  jjuużż  sszzeeśśćć  llaatt  --  pprraaccuujjeecciiee
nnaadd  kkoolleejjnnyymm  wwyyddaawwnniiccttwweemm??
Tak, kolejny album jest napisany i gotowy do
nagrywania, nie powiem nic więcej na ten te-

mat, jeśli nie masz nic przeciwko (śmiech)

BByyłł  ttoo  ppiieerrwwsszzyy  eeffeekktt  wwssppóółłpprraaccyy  44//55  kkllaassyy--
cczznneeggoo  sskkłłaadduu  zzeessppoołłuu  zz  llaatt  8800..  --  BBoouullttoonn,,
WWiiggggiinnss,,  WWrriigghhttoonn,,  PPiieerrccee  --  oorraazz  NNiiccoollaajjaa
RRuuhhnnoowwaa..  NNiiee  mmaa  ggoo  jjuużż  ww  zzeessppoollee,,  aallee  wwrróócciiłł
ddoo  wwaass  CChhrriiss  GGiilllleenn,,  tteeżż  nniieezzggoorrsszzyy  wwookkaallii--
ssttaa,,  tteeżż  jjeeddnnaakk  nnaa  kkrróóttkkoo??
Nicolaj był dobrym wokalistą, tak samo jak
Chris, sądzę, że mają bardzo różne style. Bar-
dzo podoba mi się jak Chris śpiewa, nadal
utrzymujemy często kontakt jest dla mnie jak
brat. Kocham tego faceta i moim zdaniem po-
winien zarabiać tysiące funtów w zespole meta-
lowym, który osiągnął sukces. Nie tylko ma
świetny głos, ale śpiewa tak samo każdej nocy,
nigdy nie narzeka, świetnie się z nim pracuje. 

RRooggeerr  DDaallttrreeyy  zz  TThhee  WWhhoo  ppoowwiieeddzziiaałł  jjaakkiiśś
cczzaass  tteemmuu,,  żżee  nnaaggrryywwaanniiee  nnoowweejj  ppłłyyttyy  jjeesstt  ddllaa
jjeeggoo  zzeessppoołłuu  ccaałłkkoowwiicciiee  nniieeooppłłaaccaallnnee,,  bboo  bbęęddąą
mmuussiieellii  ddoołłoożżyyćć  ddoo  ttaakkiieeggoo  iinntteerreessuu..  SSkkoorroo  ddoo--
ttyykkaa  ttoo  nnaawweett  ttaakk  zznnaannee,,  wwrręęcczz  lleeggeennddaarrnnee  zzee--
ssppoołłyy,,  ttoo  ppeewwnniiee  ssyyttuuaaccjjaa  TTookkyyoo  BBllaaddee  jjeesstt  jjee--
sszzcczzee  ggoorrsszzaa  ii  ddllaatteeggoo  nniiee  ssppiieesszzyycciiee  ssiięę  zz  wwyy--
ddaanniieemm  kkoolleejjnneeggoo  aallbbuummuu  ssttuuddyyjjnneeggoo??
(Śmiech) On się martwi o zysk? Jaki to ma
sens? On już jest wielokrotnym milionerem?
Być może nowym album nie przyniesie zysku
The Who, ale może fani usłyszeliby ich nowy
materiał? A może zapomniał o nich? Nie ma
wątpliwości, że kolejny album Tokyo Blade bę-
dzie kosztował więcej niż my kiedykolwiek na
nim zarobimy, ale jeśli jesteś prawdziwym mu-
zykiem lub artystą, pieniądze nie są głównym
wyznacznikiem. Najważniejsze, moim skrom-
nym zdaniem, jest pragnienie tworzenia, ciągłe-
go tworzenia. Z pewnością, jest to racją twór-
czego bytu artysty. Kocham tworzyć nowy ma-
teriał, nagrywać go. Będę to robił tak długo, jak
tylko będę w stanie. Jeśli fanów uszczęśliwia słu-
chanie naszego nowego materiału, to dla nas
wszystkich jest to ogromny bonus.

SSppoorroo  zzaa  ttoo  kkoonncceerrttuujjeecciiee,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  ookkaa--
zzjjii  nniiee  bbrraakkuujjee  --  ppeewwnniiee  cciieeppłłoo  wwssppoommiinnaacciiee
cchhoocciiaażżbbyy  nniieeddaawwnnyy  wwyyssttęępp  nnaa  ffeessttiiwwaalluu  BBrroo
FFeesstt  22001177??
Tak, podobał nam się Brofest. Alan Marsh jest
teraz na stałe wokalistą w Tokyo Blade i jest z
nami od czasu festiwalu Keep It True. Jesteśmy
szczęśliwi, że Alan jest znowu w zespole. On
ciężko pracuje i dzięki niemu Tokyo Blade zna-
lazło się na scenie, to się wydaje słuszne i spraw-
iedliwe, że jest z powrotem tam gdzie zaczynał. 

PPoonnooćć  wwzznnoowwiilliiśścciiee  tteeżż  wwssppóółłpprraaccęę  zz  VViicckkiimm

JJaammeesseemm  WWrriigghhtteemm,,  ggrraajjąącc  ttrraassęę  pprrzzyyppoommiinnaa--
jjąąccąą  ppłłyyttęę  ""NNiigghhtt  OOff  TThhee  BBllaaddee"",,  ttaakk  wwiięęcc  ww
ppeewwnnyymm  sseennssiiee  mmaacciiee  oobbeeccnniiee  ddwwóócchh  wwookkaallii--
ssttóóww,,  ssttaałłeeggoo  ii  ggoośścciinnnneeggoo??  
Powtórne spotkanie z Vicem nigdy nie miało
miejsca i nie widziałem go od kiedy opuścił Bla-
de w latach 85-86! Alan od czasu festiwalu
Keep It True jest naszym jedynym wokalistą.

ŻŻeebbyy  ddaalleekkoo  nniiee  sszzuukkaaćć  HHeelllloowweeeenn  tteeżż  oossttaatt--
nniioo  zzddeeccyyddoowwaallii  ssiięę  nnaa  ttaakkii  zzaabbiieegg,,  ccoo  zz  jjeeddnneejj
ssttrroonnyy  oozznnaacczzaa,,  żżee  ffaannii  cchhccąą  ssłłuucchhaaćć  sswwyycchh
uulluubbiioonnyycchh  zzeessppoołłóóww  ww  nnaajjlleeppsszzyycchh  sskkłłaaddaacchh,,
aa  zz  ddrruuggiieejj,,  żżee  oobbeeccnnyy  ssttaann  mmuuzzyycczznneeggoo  bbiizznnee--
ssuu  wwrręęcczz  wwyymmuusszzaa  ttaakkiiee  ddzziiaałłaanniiaa,,  bboo  ssyyttuuaacc--
jjaa  jjeesstt  ppoo  pprroossttuu  cciięężżkkaa??
Nie powiedziałbym, że jesteśmy zmuszeni aby
robić cokolwiek, spójrzmy prawdzie w oczy, nie
dostajemy pieniędzy za to co robimy. Sytuacja
z Chrisem była niemożliwa do rozwiązania,
głównie z powodu dzielącej nas odległości i wy-
dawało się logiczne, poprosić Alana aby na no-
wo dołączył do Tokyo Blade. Jedno co mogę
powiedzieć - szczególnie dla nowych fanów - że
zobaczenie teraz  Tokyo Blade na żywo ma
sens, ponieważ słyszą utwory tak jak były one
nagrane w pierwotnym składzie. Przemysł
muzyczny był zawsze trudnym przemysłem.
Spotkaliśmy tysiące dupków w tym biznesie,
większość z nich to muzycy, którym nie wyszło
i kretyni, którzy tylko chcą wykorzystać zespół
i jego nazwę, aby szybko zarobić kasę! Oczywi-
ście, media cyfrowe i nielegalne pobieranie mu-
zyki z Internetu, z powodu braku dochodu,
zmusiło wiele zespołów to przerwania kariery.
Oprócz tej wytwórni, którą mamy teraz, żadna
inna praktycznie nam nie płaciła, ale robimy to
z miłości do muzyki i fanów. Kiedy ludzie prze-
staną przychodzić na nasze koncerty być może
przerwiemy naszą karierę, ale dopóki ludzie
chcą nas widzieć i słuchać będziemy robić to
nadal.

CCzzeeggoo  mmooggęę  wwiięęcc  ccii  żżyycczzyyćć  nnaa  zzaakkoońńcczzeenniiee  tteejj
rroozzmmoowwyy??  ZZddrroowwiiaa,,  ddeetteerrmmiinnaaccjjii,,  eettcc..,,  eettcc..??
Dzięki za czas który poświęciłeś na wywiad ze
mną oraz kończąc również podziękuję tobie i
wielu fanom Tokyo Blade rozsianym na całym
świecie. Bez twojego wsparcia i fanów nie mo-
glibyśmy dalej robić tego, co robimy. Mimo że
nie mam dużo pieniędzy z grania, kochamy to
robić i nasi fani właśnie to nam umożliwiają.
Niech was Bóg błogosławi, na razie!

Wojciech Chamryk, Magda Kowalska, 
Piotr Szablewski
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HMP: PPoo  wwyyddaanniiuu  uuddaanneeggoo  aallbbuummuu  ""RReessiisstt
OOrr  SSeerrvvee""  mmooggłłoo  wwyyddaawwaaćć  ssiięę,,  żżee  CClloovveenn
HHooooff  wwyysszzeeddłł  nnaa  pprroossttąą,,  ttyymmcczzaasseemm  zznnoowwuu
mmiieelliiśścciiee  pprroobblleemmyy  ppeerrssoonnaallnnee  ii  ww  iicchh  nnaassttęę--
ppssttwwiiee  zzoossttaałłeeśś  nnaa    ppllaaccuu  bboojjuu  ttyyllkkoo  zz  ggiittaarrzzyy--
ssttąą  CChhrriisseemm  CCrroosssseemm  --  ccoo  ttyymm  rraazzeemm  ppoosszzłłoo
nniiee  ttaakk,,  żżee  tteenn  sskkłłaadd  rroozzppaaddłł  ssiięę  ttyyllkkoo  ppoo  wwyyddaa--
nniiuu  jjeeddnneejj  ppłłyyttyy,,  sskkoorroo  mmiiaałł  ttaakkii  ppootteennccjjaałł??
Lee Payne: Mieliśmy świetne recenzje, a fani
pokochali "Resist Of Serve", ale wydaje mi się,
że staliśmy się ofiarami własnego sukcesu. Bez
wiedzy reszty zespołu Joe, nasz świetny woka-
lista, wziął udział w przesłuchaniach do X-Fa-
ctor i doradzono mu, że powinien rozpocząć so-
lową karierę i trzymać się z dala od heavy meta-
lu. Nie mogłem zrozumieć tej decyzji, bo Joe
był metalem od wieków, ale inni przekonali go
tym, że będzie zarabiał więcej pieniędzy. Jak był
w zespole graliśmy świetne koncerty, np. Swe-
den Rock, ale pod naciskiem dużej wytwórni

zdecydował się na mainstreamowy rynek, razem
z naszym byłym perkusistą Jakiem. Luke,
Chris i ja życzymy im oczywiście jak najlepiej,
ale my graliśmy heavy metal i Cloven Hoof był
na pierwszym planie… zawsze! Żeby spróbować
utrzymać zespół razem, graliśmy nawet jako je-
go support, ale to była przegrana walka. Joe był
świetnym gitarzystą i nigdy nie chciał być woka-
listą, ale genialnie zmienił rolę. Osiągnął szczyt
wokalny na "Resist Or Serve" i tylko Matt zbli-
żył się do jego poziomu na płycie. "Deliverence"
i "Brimstorne And Fire" były genialne. Szkoda,
że Joe zakwalifikował się do tego programu i lu-
dzie zaczęli mówić mu, co ma robić. Nawet jeśli
straciliśmy dwóch świetnych muzyków przez
różne grafiki nadal pozostaliśmy świetnymi
kumplami. Joe nadal kontynuuje swoją solową
karierę, podczas gdy Jake koncertuje po Europie
i Ameryce, na ten moment w alternatywnym ze-
spole rockowym Milestones UK.

OOddnnoosszzęę  jjeeddnnaakk  wwrraażżeenniiee,,  żżee  iimm  ggoorrsszzaa  jjeesstt
ssyyttuuaaccjjaa,,  ttoo  mmoobbiilliizzuujjee  cciięę  oonnaa  jjeesszzcczzee  bbaarrddzziieejj
ii  ww  rreezzuullttaacciiee  zzeessppóółł  zznnoowwuu  ssiięę  ooddrraaddzzaa??
Odradzamy się  niczym  feniks z popiołu,  po-
przez te wszystkie próby i trudności, jakie mu-
sieliśmy przejść jako zespół z blisko 40-letnią
historią. Ale trzeba naprawdę kochać to, co się
robi! W końcu, to wszystko i tak sprowadza się
do twojej wiary w muzykę i gatunek, po prostu
trzeba mieć żelazną wolę i serce wojownika. Pu-
bliczność w końcu cię znajdzie, jeśli utrzymasz
się wystarczająco długo.

JJooee  WWhheeeellaann  ttoo  ddoobbrryy  wwookkaalliissttaa,,  śśwwiieettnniiee  ppaa--
ssuujjąąccyy  ddoo  ssttyylluu  CClloovveenn  HHooooff,,  jjeeddnnaakk  uuddaałłoo
wwaamm  ssiięę  zznnaalleeźźćć  kkooggoośś  jjeesszzcczzee  lleeppsszzeeggoo  jjaakk
GGeeoorrggee  CCaallll??
Zgodzę się Joe jest fantastycznym wokalistą, na
"Resist Or Serve" spisał się idealnie, jego  głos
zostanie na zawsze w mojej pamięci. Zacząłem

pisać materiał na nowy album Cloven Hoof i
chociaż na pewno mieliśmy w przeszłości świe-
tnych wokalistów, to tęskniłem za kimś jak Hal-
ford czy Dio dla Cloven Hoof, więc wyobraź
sobie, jak mi się podobało, że wylądowałem z
George'm na scenie. Zagubiony element ukła-
danki w końcu się odnalazł.

OOdd  cczzaassóóww  DDaavviiddaa  PPootttteerraa  cczzyy  RRuussssaa  NNoorrtthhaa
nniiee  mmiieelliiśścciiee  ww  sskkłłaaddzziiee  ttaakk  cchhaarryyzzmmaattyycczznneeggoo
śśppiieewwaakkaa  --  cczzuujjeesszz,,  żżee  zz  nniimm  mmoożżeecciiee  wwzznniieeśśćć
ssiięę  nnaa  ddoottąądd  nniieeoossiiąąggaallnnyy  ddllaa  wwaass  ppoozziioomm??
Myślę, że to uszeregowanie przez "Who Mo-
urns For The Morning Star" już doszło do od-
powiedniego punktu, który wcześniej był nie-
osiągalny. Myślę, że będziemy wznosić się dalej,
na trasie koncertowej i na naszym kolejnym al-
bumie. To najlepsze Cloven Hoof w historii.

PPiieerrwwsszzyy  ttrraaffiiłł  ddoo  wwaass  GGeeoorrggee  ii  śścciiąąggnnąąłł  ddoo

wwaass  ppeerrkkuussiissttęę  zznnaanneeggoo  mmuu  zz  zzeessppoołłuu  AAsskkaa,,
DDaannnnyy''eeggoo  WWhhiittee''aa,,  cczzyy  tteeżż  bbyyłł  ooddwwrroottnniiee,,  ttoo
ddrruummmmeerr  zzaapprrootteeggoowwaałł  sswweeggoo  kkuummppllaa??
Pierwszy raz spotkałem chłopaków kiedy byli-
śmy na jednym afiszu festiwalu Keep In True w
Niemczech. George i Danny byli w świetnym
zespole Aska i grali przed nami. Udzielałem ca-
ły ranek wtedy wywiadów, więc pomyślałem, że
będzie świetnie posłuchać tego zespołu. Gdy
usłyszałem wokal byłem pod ogromnym wraże-
niem! Całe życie miałem w głowie wizję tego jak
ma brzmieć Cloven Hoof. Wyobraź sobie ten
szok, gdy usłyszałem George'a, jego głos… i re-
welacyjną grę na gitarze! Perkusista był świetny
i czasowo wyrabiał się tak jak ludzki metronom,
czyli też rozwiązywał problem, który mieliśmy
przez lata. Ta dwójka była brakującymi elemen-
tami do piły mechanicznej, w której bylem
przez całą moją karierę, ale... jak mógłbym ich
zwabić do grania w moim zespole? Po tym jak
zobaczyłem pana Calla i pana White'a nigdy
nie mógłbym być usatysfakcjonowany z muzy-
ków jakich miałem w tamtym czasie. Oni z pe-
wnością brzmieli poniżej standardu porównując
do muzyków z Aska. Jakim więc przypadkiem
było, gdy podczas tego jak się przebierałem,
jakiś gość przyszedł do naszej garderoby i zapy-
tał czy może rozmawiać z Lee Paynem? Powie-
dział, że jest  naszym wielkim fanem i chce au-
tografy na płytach. To był nikt inny jak ten za-
bójczy wokalista, którego właśnie oglądałem!
Dogadaliśmy się od razu! Pod koniec festiwalu
zgodziliśmy się, że pewnego dnia będziemy pra-
cować razem, kiedy będzie odpowiedni mo-
ment. Cóż, teraz nadszedł ten czas i mamy za-
miar skorzystać z tego jak najlepiej.

GGeeoorrggee  jjeesstt  ddoośśćć  zzaapprraaccoowwaannyymm  cczzłłoowwiieekkiieemm,,
uuddzziieellaa  ssiięę  ww  wwiieelluu  iinnnnyycchh  zzeessppoołłaacchh  --  nniiee  bbęę--
ddzziiee  ttoo  sspprraawwiiaałłoo  wwaamm  pprroobblleemmóóww,,  sszzcczzeeggóóll--
nniiee  kkiieeddyy  bbęęddzziieecciiee  cchhcciieellii  iinntteennssyywwnniieejj  kkoonncceerr--
ttoowwaaćć  ii  tteerrmmiinnyy  mmooggąą  ssiięę  nnaakkłłaaddaaćć??
George jest oddany Cloven Hoof, kocha mu-
zykę, ekipę z którą grywa na koncertach. Spra-
wimy więc, że jego harmonogram będzie współ-
grał z naszymi wszystkimi zobowiązaniami.
Świat jest teraz dużo mniejszym miejscem niż
twierdzono to dziesięć lat temu.

TToo  cchhyybbaa  ppiieerrwwsszzaa  ttaakkaa  ssyyttuuaaccjjaa,,  żżee  mmaacciiee  ww
zzeessppoollee  AAmmeerryykkaannóóww..  OOwwsszzeemm,,  wwcczzeeśśnniieejj
ggrraallii  jjuużż  zz  wwaammii  mmuuzzyyccyy  zz  UUkkrraaiinnyy  cczzyy  BBuułł--
ggaarriiii,,  aallee  JJaannkkeessii,,  ii  ttoo  oodd  rraazzuu  ddwwóócchh  --  mmoożżnnaa  zz
nniimmii  wwyyttrrzzyymmaaćć??  ((śśmmiieecchh))
(Śmiech) Oni na pewno są z innej kultury niż
my, ale obaj goście - Danny i George - są świe-
tni. Dużo się przekomarzają, ale dodają kapeli
dynamiki i trzymają za nas kciuki.

MMaacciiee  tteeżż  oodd  jjaakkiieeggoośś  cczzaassuu  nnoowweeggoo  ggiittaarrzzyyss--
ttęę,,  zzaalleeddwwiiee  2233--lleettnniieeggoo  LLuukkee''aa  HHaattttoonnaa,,  ppoollee--
ccoonneeggoo  wwaamm  pprrzzeezz  SSiimmoonnaa  LLeeeessaa  zz  BBuuddggiiee..
NNiiee  żżeebbyymm  wwyyppoommiinnaałł  ccii  wwiieekk,,  aallee  śśmmiiaałłoo
mmóóggłłbbyyśś  bbyyćć  jjeeggoo  oojjcceemm  --  ppeewwnniiee  ddooppiieerroo  ww  ttaa--
kkiicchh  ssyyttuuaaccjjaacchh  uuzzmmyyssłłaawwiiaasszz  ssoobbiiee  iillee  llaatt  jjee--
sstteeśś  jjuużż  oobbeeccnnyy  nnaa  sscceenniiee  ii  jjaakk  wwiieelluu  mmłłooddyycchh
lluuddzzii  zzaaiinnssppiirroowwaałłeeśś  ddoo  ssiięęggnniięęcciiaa  ppoo  ggiittaarręę
cczzyy  iinnnnyy  iinnssttrruummeenntt??
(Śmiech) Mam nadzieję, że jestem inspiracją
dla młodych muzyków i będę to kontynuować
przez wiele, wiele lat! Tak Luke jest młodszy od
reszty z nas, ale jego talent i zaangażowanie
przeczą jego wiekowi, w kapeli nie odczuwasz
tego, że jest o wiele młodszy od nas, więc nie
myślimy o tym. Nasze doświadczenie, które
zgromadziliśmy jest dla Luka bardzo korzystne,
ale szczerze mówiąc, pomimo swojego wieku,
już pokazuje dojrzałość.

CCzzyyllii  ttaakkiiee  ppoołłąącczzeenniiee  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa  zz  mmłłoo--
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Zagubiony element układanki
- To najlepsze Cloven Hoof w historii! - de-
klaruje Lee Payne i trudno nie dziwić się je-
go entuzjazmowi, gdyż kiedy szeregi jego

zespołu zasilił wyśmienity wokalista George
Call wszystko zmieiło się na lepsze.  Najnowszy
album "Who Mourns For The Morning Star"

trzyma więc poziom klasycznych wydawnictw legendy NWOBHM i kto wie, może
faktycznie będzie nowym początkiem dla tej zasłużonej grupy. Kto jak kto, ale jej
lider  jest o tym przekonany:

Foto: Cloven Hoof



ddoośścciiąą  jjeesstt  iiddeeaallnnyymm  rroozzwwiiąązzaanniieemm,,  kkttóórree  ww
wwaasszzyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  sspprraawwddzzaa  ssiięę  ddoosskkoonnaallee??
To z pewnością zaowocowało przy współpracy
nad "Who Mourns For The Morning Star".
Ale idealnym rozwiązaniem jest jednostka, któ-
ra działa i posiada niezbędne talenty oraz ce-
chuje się oddaniem, co jest ważne dla Cloven
Hoof.

PPoottwwiieerrddzzaa  ttoo  ppłłyyttaa  ""WWhhoo  MMoouurrnnss  FFoorr  TThhee
MMoorrnniinngg  SSttaarr"",,  bbęęddąąccaa  jjeeddnnyymm  zz  wwaasszzyycchh  nnaajj--
cciieekkaawwsszzyycchh  ddookkoonnaańń  --  mmoożżee  nnaawweett  nnaajjlleepp--
sszzyymm  oodd  wwcczzeessnnyycchh  llaatt  8800..??  JJaakk  ttoo  jjeesstt,,  żżee  jjeeddnnii
wwcciiąążż  mmooggąą  bbyyćć  ww  ffoorrmmiiee  ii  wwyyddaawwaaćć  śśwwiieettnnee
ppłłyyttyy,,  ggddyy  iinnnnii  nniiee  zzddaajjąą  ssiięę  ddoossttrrzzeeggaaćć  ffaakkttuu,,
żżee  wwyybbrraanniiee  eemmeerryyttuurryy  jjeesstt  jjuużż  ddllaa  nniicchh  jjeeddyy--
nnyymm  rroozzwwiiąązzaanniieemm??
My również uważamy, że "Who Mourns For
The Morning Star" jest naszym najlepszym do-
konaniem do teraz, ale nie mogę mówić za tych,
co wybrali "emeryturę" (śmiech). Cloven Hoof
zawsze próbuje iść naprzód, być świeżym, z no-
wym wachlarzem utworów, gdzie każdy z nich
wzbudza inne odczucia. Wszystko to, aby
utrzymać zainteresowanie na wysokim pozio-
mie, gdyż nie chcemy w nieskończoność two-
rzyć ciągle tego samego; poza tym to dla nas coś
więcej niż nostalgiczna podróż w przeszłość, to
dlatego nadal tworzymy. To jest dobry sprawdz-
ian dla muzyki, jeśli przetrzyma próbę czasu,
wtedy wiemy ile naprawdę jest warta. Muzyka
heavy metalowa jest naszym gatunkiem i postę-
puje w kierunku jakości, do której ludzie zawsze
będą chcieli wracać. Ktoś powiedział, że NWO
BHM jest doświadczeniem odrodzenia, które
może być rozłożone na wiele czynników, media,
modę, może młodsi fani heavy metalu odkryją
NWOBHM: jakiekolwiek są powody, to bę-
dziemy kontynuować, nie ma niczego lepszego
od gry dla wiernych fanów metalu!

MMoożżee  ccoośś  ddoo  nniicchh  ddoottrrzzee  ggddyy  ppoossłłuucchhaajjąą  ""WWhhoo
MMoouurrnnss  FFoorr  TThhee  MMoorrnniinngg  SSttaarr""  ((śśmmiieecchh))..  DDoo--
mmyyśśllaamm  ssiięę,,  żżee  ttoo  nnaajjnnoowwsszzee  uuttwwoorryy,,  aa  zz  tteeggoo
jjaakk  bbrrzzmmiiąą  wwnnoosszzęę,,  żżee  pprrzzyy  iicchh  kkoommppoonnoowwaanniiuu
ii  nnaaggrryywwaanniiuu  bbyylliiśścciiee  ww  śśwwiieettnnyycchh  hhuummoorraacchh,,
aa  eenneerrggiiaa  wwrręęcczz  wwaass  rroozzppiieerraałłaa??
Może (śmiech), jeśli dodamy George'a i Danny'
ego, to nieuchronnie zmieniamy odczucia zwią-
zane z naszym nowym albumem, różnice te bę-
dą odczuwalne od momentu jego wydania. Epi-
ckie utwory obok cięższych, a do tego całe spek-
trum mrocznego nastroju i atmosfery są od lat
znakiem rozpoznawczym brzmienia Cloven
Hoof, ale teraz są grane z precyzją, pasją i z wo-
kalem wykraczającym poza jakąkolwiek skalę.

CCoo  iissttoottnnee  nniiee  mmaa  nnaa  tteejj  ppłłyycciiee  ttzzww..  wwyyppeełłnniiaa--
cczzyy,,  oodd  ppiieerrwwsszzeeggoo  ddoo  oossttaattnniieeggoo  uuttwwoorruu  jjeejj
ppoozziioomm  jjeesstt  wwyyrróówwnnaannyy,,  cciiąąggllee  ccoośś  ssiięę  ddzziieejjee  --
ttoo  cchhyybbaa  jjuużż  oobbeeccnniiee  kkoonniieecczznnoośśćć,,  kkiieeddyy  lluuddzziiee
wwoolląą  ppoojjeeddyynncczzee  uuttwwoorryy  oodd  aallbbuummóóww,,  żżeebbyy  zzaa--
iinntteerreessoowwaaćć  iicchh  ppłłyyttąą  jjaakkoo  ccaałłoośścciiąą??
Powód, dla którego ludzie słuchają muzyki
ogólnie się zmienia, ale jeśli chodzi o heavy me-
tal, a szczególnie fanów NWOBHM, oni ciągle
trzymają na półkach stare albumy swoich uko-
chanych zespołów. W pewnym stopniu NWO
BHM cierpi najmniej na pobieraniu i streamin-
gu i przez epokę cyfrową. Każda kawałek jest
inny, a albumy sprawdzają się lepiej jako całość,
niż jako pojedyncze utwory. Chcemy pokazać
skąd pochodzą nasze gusta muzyczne i w jaką
stronę się wybieramy. To bardzo ekscytujące
wydawnictwo i jestem pewien, że fani zgodzą
się z tym, że to nasz najlepszy album. Sądzę, że
nowy album odwołuje się nie tylko do fanów
NWOBHM, ale i do europejskiej oraz amery-
kańskiej widowni. Każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie, przynajmniej taki jest plan (śmiech).

WWiięęcceejj  nnaa  tteejj  ppłłyycciiee  ddłłuużżsszzyycchh,,  wwiieelloowwąąttkkoo--
wwyycchh,,  wwrręęcczz  eeppiicckkiicchh  kkoommppoozzyyccjjii  jjaakk::  ""GGoo  TTeellll
TThhee  SSppaarrttaannss"",,  ""BBaannnnoocckkbbuurrnn""  cczzyy  mmoojjaa  uulluu--
bbiioonnaa,,  nniieessiioonnaa  ffeennoommeennaallnnąą  ppaarrttiiąą  bbaassuu,,
""MMoorrnniinngg  SSttaarr""  --  ooppoowwiieesszz  nnaamm  jjaakk  ppoowwssttaa--
wwaałłyy,,  ccoo  sspprraawwiiaa,,  żżee  rrooddzzii  ssiięę  kkoommppoozzyyccjjaa
ddłłuużżsszzaa  nniiżż  ttee  ssttaannddaarrddoowwee  33--44  mmiinnuuttyy??
"Go Tell The Spartans" odnosi się do nieśmier-
telnej Grecji, tak jak i do mojej fascynacji grecką
mitologią. Dla mnie jest bliski wczesnemu, kla-
sycznemu Cloven Hoof, tak jak ten cały album
otrzymał wiele zmian czasowych i klasycznych
riffów. "Bannockburn" odnosi się do Szkocji i jej
historii oraz trwa ponad 7 minut, w tym potę-
żnym nagraniu zamknęliśmy nasz epicki styl.
Kocham szkockich fanów i napisałem go dla
nich. Jamie Bruce z załogą zagorzałych metali
stałą się dużym wsparciem dla nas pewnej nocy.
Powiedział, że kawałek "Road Of Eagles" byłą
epicką opowieścią o wojnie, więc czemu nie na-
piszemy o kimś tak potężnym jak  Robert Bru-
ce, który był jednym z największych szkockich
bohaterów. Pokonał angielskiego króla Edwar-
da II w sławnej bitwie pod Bannockburn.
Chciałem, żeby był to hymn dla Szkocji i wol-
ności. Mam nadzieję, że fani polubią tę kompo-
zycję, chociaż w połowie tak bardzo, jak nasz
perkusista Danny. Lżejsze przejścia mogą po-
móc w utworzeniu atmosfery i sprawić, że mo-
cne fragmenty wydają się bardziej dramatyczne
i cięższe. Kocham to robić, tak jak w "Mistress
Of The Forest" by udowodnić, że odpowiednia
dynamika może polepszyć odbiór kawałka.
"Morning Star" to historia z początkiem, środ-
kiem i końcem, staraliśmy się to odzwierciedlić
przejściami i pewnymi zmianami, tym bardziej,
że to historia ucieczki Lucyfera, najsilniejszego
z aniołów, którego Bóg Ojciec pokarał wygra-
niem z nieba na zawsze. Był trochę surowy, nie
sądzisz? Żadnego przebaczenia dla ukochanego,
adorowanego i najpiękniejszego anioła? Czy
próżność jest największą istniejącą zbrodnią?
Niewątpliwie najwyższa istota powinna okazać
miłosierdzie w pewnym momencie… Widzę jak
diabeł jest w tym wszystkim skazańcem, który
musi odbyć swoją karę, nic więcej. Jest coś boha-
terskiego w jego nieszczęśliwym losie, cały czas
próbuję opowiedzieć historię z perspektywy dia-
bła, że on chce rozgrzeszenia i powrotu do nie-
ba, aby zająć słuszne miejsce. Niestety nie
otrzymuje tego od mściwego Boga, który rzuca
na niego klątwę.

PPeewwnniiee  mmaacciiee  ssppoorroo  ffrraajjddyy  ggrraajjąącc  nnaa  żżyywwoo  ttee

uuttwwoorryy,,  zzrreesszzttąą  nniiee  ssąąddzzęę,,  bbyyśścciiee  ooggrraanniicczzaallii
ssiięę  ttyyllkkoo  ddoo  kkiillkkuu  zz  ""WWhhoo  MMoouurrnnss  FFoorr  TThhee
MMoorrnniinngg  SSttaarr""??
To jest trudne, wszystko zależy od tego jak wie-
le czasu dostajemy na występ. Na pewno bę-
dziemy promować nowy album i grać z niego
kilka wybranych kawałków, jednak jak zawsze,
fani oczekują również klasyków!

WWłłaaśśnniiee  zz  ""TThhee  GGaatteess  OOff  GGeehheennnnaa"",,  ""SSttoorr--
mmrriiddeerr""  cczzyy  cchhooććbbyy  ""NNoovvaa  BBaattttlleessttaarr""  zzrreezzyy--
ggnnoowwaaćć  nniiee  mmoożżeecciiee,,  zzrreesszzttąą  ppeewwnniiee  nnaawweett  nniiee
mmaacciiee  zzaammiiaarruu??
Są takie utwory, których nie możemy nie grać,
ale niezależnie co gramy zawsze znajdzie się
ktoś, kto podejdzie po koncercie i powie: dla-
czego nie gracie "Forgotten Heroes" czy "The Fu-
gitive" lub "Misstress", albo po prostu czemu cze-
goś nie zagraliśmy. To świetny komplement dla
nas, ponieważ świadczy to o tym, że fani mają
wiele ukochanych przez siebie naszych kawał-
ków. Chcielibyśmy móc zagrać je wszystkie!

NNiiee  mmaa  wwiięękksszzeejj  ssaattyyssffaakkccjjii  ddllaa  aarrttyyssttyy  jjaakk
kkoonnkklluuzzjjaa,,  żżee  jjeeggoo  nnoowwee  ddookkoonnaanniiaa  sspprraawwddzzaajjąą
ssiięę  ww  kkoonnffrroonnttaaccjjii  zz  kkllaassyycczznnyymmii    uuttwwoorraammii  zz
llaatt  8800..??
Absolutnie, sposób w jaki został przyjęty ten al-
bum zdecydowanie podniósł nam poprzeczkę.
Muzyka zawarta na nim nawiązuje do klasy-
cznego NWOBHM z lat 80., lecz naturalnie
ewoluuje w cięższych numerach do bardziej no-
woczesnych brzmień na pełnej głośności. 

ZZaa  ddwwaa  llaattaa  bbęęddzziieecciiee  śśwwiięęttoowwaaćć  ooffiiccjjaallnnee  4400--
lleecciiee  zzeessppoołłuu..  PPoośśwwiięęcciiłłeeśś  mmuu  nnaapprraawwddęę  wwiieellee
cczzaassuu  ii  zzddrroowwiiaa,,  bboo  pprrzzeecciieeżż  ggrraałłeeśś  kkoonncceerrttyy  zzee
zzłłaammaannąą  rręękkąą    cczzyy  nnooggąą  ww  ggiippssiiee,,  aallee  ppeewwnniiee
nniiee  żżaałłuujjeesszz  żżaaddnneejj  zz  cchhwwiill  ppoośśwwiięęccoonnyycchh  CClloo--
vveenn  HHooooff  --  sszzcczzeeggóóllnniiee  ww  mmoommeenncciiee  pprreemmiieerryy
ttaakkiieejj  ppłłyyttyy  jjaakk  ""WWhhoo  MMoouurrnnss  FFoorr  TThhee  MMoorr--
nniinngg  SSttaarr""??
Tak jak powiedziałem wcześniej, ten album jest
naszym najlepszym i czyni nas szczęśliwymi,
bez względu na to, czy odbiór będzie pozyty-
wny czy negatywny, do oceny na pewno przy-
czyni się krew, pot i łzy, które straciliśmy przez
lata, ale było warto! Dało nam to kopa do dal-
szej działalności, do grania większej liczby kon-
certów oraz planowania kolejnego albumu!

Wojciech Chamryk & Filip Wołek
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HMP: WWyygglląąddaa  ttoo  ttaakk,,  jjaakkbbyyśścciiee  bblliisskkoo  4400  llaatt
ppoo  wwyyddaanniiuu  lleeggeennddaarrnneejj  ""DDeeaatthh  AAnndd  DDeessttiinnyy
EEPP""  ppoonnoowwnniiee  ddeebbiiuuttoowwaallii,,  bboo  ttaakk  nnaa  ddoobbrrąą
sspprraawwęę  ""SSttiillll  BBuurrnniinngg""  jjeesstt  wwaasszzyymm  ppiieerr--
wwsszzyymm,,  rreegguullaarrnnyymm  ii  sszzeerrookkoo  ddoossttęęppnnyymm  aallbbuu--
mmeemm??
Vince High: Dokładnie tak, to nasz pierwszy
album studyjny. Trochę nam zajęło wydanie go!
(śmiech)

TToo  cchhyybbaa  śśwwiieettnnee  uucczzuucciiee  mmiieećć  śśwwiiaaddoommoośśćć,,
żżee  nniiee  ddoośśćć,,  żżee  eeffeekkttyy  wwaasszzeejj  pprraaccyy  ssąą  ppoowwaa--
llaajjąąccee  ii  śśmmiiaałłoo  mmoożżnnaa  jjee  ppoorróówwnnaaćć  zz  wwaasszzyymmii
ppiieerrwwsszzyymmii,,  kkuullttoowwyymmii  jjuużż  oossiiąąggnniięęcciiaammii,,  ttoo
jjeesszzcczzee  bbęęddąą  oonnee  ppoowwsszzeecchhnniiee  ddoossttęęppnnee,,  nniiee
ttaakk,,  jjaakk  wwyyddaannyy  ssaammooddzziieellnniiee  ii  ww  mmiinniimmaallnnyymm
nnaakkłłaaddzziiee    CCDD  ""TThhee  DDaarrkkeenneerr""??

"The Darkener" nie był projektem całego ze-
społu, była to jedynie kolekcja demówek napisa-
nych i nagranych przeze mnie i Johna Roacha
w 2002 roku. Nasz nowy album, "Still Burn-
ing" jest dostępny na całym świecie dzięki na-
szemu świetnemu wydawnictwu High Roller
Records.

PPrrzzyymmiieerrzzaalliiśścciiee  ssiięę  ddoo  nnaaggrraanniiaa  kkoolleejjnneejj  ppłłyyttyy
cchhyybbaa  jjuużż  oodd  jjaakkiieeggoośś  cczzaassuu,,  sskkoorroo  nnaa  kkoommppii--
llaaccjjii  ""WWaarrrriioorrss  OOff  TTiimmee::  TThhee  AAnntthhoollooggyy"",,  ppoo--
zzaa  uuttwwoorraammii  zz  llaatt  11997799--8811  zznnaallaazzłłoo  ssiięę  tteeżż  kkiillkkaa
nnoowwyycchh,,    zzaarreejjeessttrroowwaannyycchh  ww  22001155  rrookkuu??
Tak, nasza antologia ma pięć dodatkowych na-
grań z 2015 roku, zarejestrowanych po występie
na Brofest UK. Są to bardzo popularne kawał-
ki, które gramy na naszych koncertach.

PPoocczzuulliiśścciiee  wwtteeddyy,,  żżee  wwcciiąążż  ssttaaćć  wwaass  nnaa  wwiieellee
ii  bbęęddzziiee  ttoo  ppoowwrróótt  zzee  wwsszzeecchh  mmiiaarr  ssppeekkttaakkuu--
llaarrnnyy??

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego albumu.
Recenzje i reakcje na nasze kawałki, które do
nas docierają są niesamowite. Jesteśmy na pe-
wno u szczytu naszej formy, zarówno w kwestii
pisania, nagrywania, jak i samego grania.

WWiieellee  ddaawwnnyycchh  zzeessppoołłóóww  mmaa  cczzęęssttoo  pprroobblleemmyy
zzee  sskkłłaaddeemm,,  aallee  uu  wwaass  ttrrzzoonn  ggrruuppyy  oodd  11997799  rrookkuu
jjeesstt  ssttaabbiillnnyy,,  aa  ddoo  tteeggoo  zzwweerrbboowwaalliiśścciiee  ddwwóócchh
nnoowwyycchh  mmuuzzyykkóóww::  ggiittaarrzzyyssttęę  AAlleexxaa  PPeerrrryy''eeggoo
ii  ppeerrkkuussiissttęę  PPhhiillaa  DDaavviieessaa..  WWnniieeśśllii  cchhyybbaa  ddoo
zzeessppoołłuu  ssppoorroo  śśwwiieeżżeejj  kkrrwwii  ii  ppoommyyssłłóóww??  
Alex należał też wcześniej do zespołu. Nie grał
w tym samym czasie co nasz inny gitarzysta,
John, który odszedł po nagraniu naszej pier-
wszej EP-ki. Uznajemy naszą czwórkę jako ory-
ginalny skład zespołu. Phil był z nami od czasu

naszego powrotu na scenę w 2015 roku. Jest on
świetnym muzykiem i kumplem. Każdy z nas
zajmuje się pisaniem, dzięki czemu mamy dużo
pomysłów do przetestowania na próbach.

NNiiee  bbeezz  zznnaacczzeenniiaa  jjeesstt  ttuu  rróówwnniieeżż  ffaakktt,,  żżee  ddoo--
bbrrzzee  ddooggaadduujjeecciiee  ssiięę  ppoozzaa  ppłłaasszzcczzyyzznnąą  mmuuzzyy--
cczznnąą,,  bboo  jjeeddnnaakk  pprrzzyyjjaacciieellsskkoo--kkuummppeellsskkiiee  rreellaa--
ccjjee  mmaajjąą  ooggrroommnnyy  wwppłłyyww  nnaa  pprraawwiiddłłoowwee  ffuunn--
kkccjjoonnoowwaanniiee  kkaażżddeeggoo  zzeessppoołłuu??
Tak, dobre relacje są ważne. Wszyscy jesteśmy
bardzo dobrymi przyjaciółmi, jest to widoczne
w naszej muzyce i występach na żywo.

CCzzyy  ""SSttiillll  BBuurrnniinngg""  ppoowwssttaałłaabbyy  ii  zzoossttaałłaabbyy
wwyyddaannaa,,  ggddyybbyy  wwaasszzyymm  mmeennaaddżżeerreemm  nniiee
zzoossttaałł  BBaarrtt  GGaabbrriieell??  WWyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  mmiiaałł  oonn
zznnaacczznnyy  wwppłłyyww  nnaa  tteenn  ccaałłyy  pprroocceess  ii  zzddoołłaałł
zzmmoottyywwoowwaaćć  wwaass  ddoo  ppooddjjęęcciiaa  tteeggoo  ssppoorreeggoo
wwyyssiiłłkkuu??
Bart bardzo pomógł naszemu zespołowi. Jest

on świetnym gościem, producentem i wielkim
fanem metalu, wszystkie te cechy są dla nas wa-
żne. Załatwił nam kontrakt z Skol Records w
którym wydaliśmy naszą antologię w 2015 ro-
ku. Dogadał się też z High Roller Records w
którym wydamy nasz nowy album. Praca z nim,
to wielki zaszczyt, jest świetny!

TTeerraazz  jjeeddnnaakk  nnaa  ppeewwnnoo  zzggooddzziicciiee  ssiięę  zzee  mmnnąą,,
żżee  bbyyłłoo  wwaarrttoo  ppooddjjąąćć  tteenn  wwyyssiiłłeekk??  MMaacciiee  ww  ddyy--
sskkooggrraaffiiii  śśwwiieettnnąą,,  zzbbiieerraajjąąccąą  ddoosskkoonnaałłee  rreecceenn--
zzjjee  ppłłyyttęę,,  pprrzzeeżżyywwaacciiee  ddrruuggąą,,  aa  mmoożżee  nnaawweett  ii
ttrrzzeecciiąą,,  mmłłooddoośśćć  --  żżyyćć,,  nniiee  uummiieerraaćć??  ((śśmmiieecchh))
Obecnie świetnie się bawimy. Album wyszedł
nam wyśmienicie, gramy na świetnych festiwa-
lach w całej Europie. Mieliśmy też nasze pier-
wsze występy w USA w październiku na Frost
& Fire Festival w Kalifornii.

KKuurrcczzęę,,  ggddyybbyy  kkttoośś  ttaakkii  ppoojjaawwiiłł  ssiięę  ww  wwaasszzyymm
zzaassiięęgguu  nnaa  ppoocczząąttkkuu  llaatt  8800..,,  pprrzzeedd  rroozzppaaddeemm
zzeessppoołłuu,,  ttoo  ppeewwnniiee  wwaasszz  ddoorroobbeekk  ii  ddyysskkooggrraaffiiaa
pprreezzeennttoowwaałłyybbyy  ssiięę  zznnaacczznniiee  ookkaazzaalleejj......  NNiicc
ttoo,,  żżyycciiee  ttoocczzyy  ssiięę  ddaalleejj  --  ""SSttiillll  BBuurrnniinngg""  ttoo  ww
ddooddaattkkuu  wwaasszzaa  ppiieerrwwsszzaa  sseessjjaa  nnaaggrraanniioowwaa
ppoozzaa  rrooddzziimmąą  AAnngglliiąą..  JJaakk  ttrraaffiilliiśścciiee  ddoo  PPoollsskkii,,
ddoo  cczzęęssttoocchhoowwsskkiieeggoo  MMPP  SSttuuddiioo??
Powiedziałem Bartowi, że patrząc na to z dzi-
siejszej perspektywy, fajnie było by mieć go jako
managera w 1980 roku, wtedy na pewno rzeczy
potoczyłyby się inaczej. Opiekuje się on zespo-
łami, jest bardzo szczerym gościem. Tego nam
brakowało na początku naszej kariery. Nagry-
wanie w Polsce w MP Studio z Bartem pełnią-
cym funkcje naszego managera było dla nas
świetnym doświadczeniem. Miało to też sens,
gdyż mieszka w Katowicach.

MMaarriiuusszz  PPiięęttkkaa  ttoo  jjeeddeenn  zz  nnaajjlleeppsszzyycchh  ppooll--
sskkiicchh  pprroodduucceennttóóww  ii  rreeaalliizzaattoorróóww,,  ttaakk  wwiięęcc  ppee--
wwnniiee  pprraaccoowwaałłoo  ssiięę  wwaamm  zz  nniimm  ii  zz  BBaarrtteemm  GGaa--
bbrriieelleemm,,  śśwwiieettnniiee??
Bart jest doskonałym producentem i atmosfera
w MP Studio podczas nagrywania naszego al-
bumu była świetna. Mariusz zajmował się opra-
wą techniczną i miksowaniem albumu. Znako-
micie pracowało się z nimi.

PPrrzzyybbyylliiśścciiee  ddoo  PPoollsskkii  jjuużż  zz  ddoopprraaccoowwaannyymmii,,
kkoommpplleettnnyymmii  uuttwwoorraammii,,  aallee  zz  tteeggoo  ccoo  ssłłyysszzaa--
łłeemm  wwpprroowwaaddzzaalliiśścciiee  jjeesszzcczzee  jjaakkiieeśś  ppoopprraawwkkii
nnaa  mmiieejjssccuu??
Teksty do utworów były napisane przed tym jak
weszliśmy do studia. Mimo to, staraliśmy się
dopracować każdą kompozycję do perfekcji. Był
to bardzo dynamiczny proces i nie brakowało
nam pomysłów.

TToo  wwsszzyyssttkkoo  nnaajjnnoowwsszzee  kkoommppoozzyyccjjee,,  cczzyy  tteeżż
wwyykkoorrzzyyssttaalliiśścciiee  jjaakkiieeśś  uuttwwoorryy,,  rriiffffyy  cczzyy
ppoommyyssłłyy  zz  pprrzzeesszzłłoośśccii??
Nagraliśmy 12 utworów, z czego 10 było na-
pisanych latem podczas przygotowań do na-
grań, które miały odbyć się w październiku. Po-
zostałe dwa kawałki "Fundamental Extreme" i
"Dreaming The Dream" były napisane i nagrane
w formie dema dużo wcześniej, musieliśmy je je-
dnak przerobić przed wrzuceniem ich na album.

WWiieellee  zzeessppoołłóóww  pprróóbbuujjee  cczzęęssttoo  nnaaśśllaaddoowwaaćć
ookkrreeśślloonnąą  ssttyylliissttyykkęę,,  ccoo  bbrrzzmmii  zzwwyykkllee  jjaakk  jjaakkaaśś
ppaarrooddiiaa..  UU  wwaass  ssyyttuuaaccjjaa  wwyygglląąddaa  iinnaacczzeejj,,  bboo
kkoonnttyynnuuuujjeecciiee  ttoo,,  ccoo  zzaappoocczząąttkkoowwaalliiśścciiee  jjee--
sszzcczzee  ww  ddrruuggiieejj  ppoołłoowwiiee  llaatt  7700..??
Po prostu piszemy i nagrywamy to co nam się
podoba, zawsze tak robiliśmy. Nie staramy się
imitować innych, gdyż jest to bardzo ogranicza-
jące, robimy po prostu to, co wydaje się być na-
turalnym dla nas.

MYTHRA50

Cloven Hoof nie jest jednynym reprezentantem NWOBHM wracającym
ze świetną płytą. Również Mythra potwierdza, że mogła stać się jedną z legend
gatunku na początku lat 80., gdyby tylko  w ówczesnym otoczeniu zespołu znalazł
się ktoś na miarę Roda Smallwooda... Świeżutki CD "Still Burning" potwierdza
jednak, że czasem warto być cierpliwym, a wokalista Vince High nie wyklucza, że
nie skończy się tylko na tej płycie:

Foto: Marta Gabriel

Metal mamy we krwi



JJaakk  ssąąddzziisszz,,  ccoo  sspprraawwiiaa,,  żżee  NNWWOOBBHHMM
wwcciiąążż  jjeesstt  ttaakk  lluubbiiaannaa  ii  cceenniioonnaa  pprrzzeezz  ffaannóóww
mmeettaalluu,,  rróówwnniieeżż  ttyycchh  mmłłooddsszzyycchh,,  uurrooddzzoonnyycchh
jjuużż  ww  oobbeeccnnyymm  ssttuulleecciiuu??
Muzyka NWOBHM zawiera bardzo dużo ener-
gii i czystej mocy. Takie brzmienie bardzo pasu-
je każdemu fanowi metalu, niezależnie od stażu
czy wieku.

PPeewwnniiee  nnaajjbbaarrddzziieejj  wwiiddoocczznnee  jjeesstt  ttoo  nnaa  kkoonncceerr--
ttaacchh,,  ggddzziiee  ppoodd  sscceennąą  jjeeddnnoocczzyycciiee  kkiillkkaa  ppookkoo--
lleeńń  ffaannóóww,,  oodd  kkiillkkuunnaassttoollaattkkóóww  ddoo  sswwyycchh  rróó--
wwiieeśśnniikkóóww,,  cczzyy  nnaawweett  ssttaarrsszzyycchh??
Definitywnie… Świetnie jest wiedzieć, że ka-
żdemu, niezależnie od wieku, podoba się nasza
muzyka. Ich lojalność i entuzjazm są naprawdę
niesamowite. Wielu z naszych fanów podróżuje
daleko aby usłyszeć nas na żywo.

PPoojjaawwiiaajjąą  ssiięę  tteeżż  ppeewwnniiee  lluuddzziiee  ppaammiięęttaajjąąccyy
wwaass  zz  ddaawwnnyycchh  llaatt,,  pprrzzyynnoosszząąccyy  ssttaarree  ppłłyyttyy,,
kkttóórree  pprrzzeecchhoowwyywwaallii  pprrzzeezz  ttee  wwsszzyyssttkkiiee  llaattaa..
eettcc..??
Cały czas gramy na koncertach nasze dawne ka-
wałki. Świetnie jest słyszeć, że nasi fani nadal
bardzo lubią nasze wczesne nagrania.

CCzzuujjeecciiee  wwtteeddyy,,  żżee  nnaawweett  ppoommiimmoo  ffaakkttuu,,  żżee
nniiee  uuddaałłoo  wwaamm  ssiięę  pprrzzeebbiićć,,  cczzyy  zzrroobbiićć  ssppeekkttaa--
kkuullaarrnneejj  kkaarriieerryy  nnaa  mmiiaarręę  IIrroonn  MMaaiiddeenn,,  SSaaxxoonn
cczzyy  DDeeff  LLeeppppaarrdd,,  ttoo  jjeeddnnaakk  MMyytthhrraa  zzddoołłaałłaa
zzaazznnaacczzyyćć  sswwąą  oobbeeccnnoośśćć  nnaa  bbrryyttyyjjsskkiieejj  sscceenniiee  ii
jjeesstt  jjeeddnnyymm  zz  ffuunnddaammeennttóóww  nnuurrttuu  NNWWOOBB
HHMM??
Graliśmy już w 1979 roku, gdy NWOBHM
miało swoje początki. Graliśmy w tych samych
czasach co zespoły, które wspomniałeś w swoim
pytaniu. Niestety, nie udało nam się wtedy wy-

bić, i nie mamy o to do nikogo żalu. Jesteśmy
zarówno fanami, jak i muzykami i uwielbiamy
to co robimy. Nasz wpływ na metalową muzykę
został dowiedziony i jesteśmy z tego zadowo-
leni. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, za wspar-
cie naszych fanów również.

CCoo  iissttoottnnee  nniiee  ppoowwiieeddzziieelliiśścciiee  pprrzzyy  ttyymm  oossttaatt--
nniieeggoo  ssłłoowwaa,,  jjeesstteeśścciiee  wwcciiąążż  aakkttyywwnnii,,  ttaakk  wwiięęcc
kkoolleejjnnee  wwyyddaawwnniiccttwwaa  ttoo  ppeewwnniiee  ttyyllkkoo  kkwweessttiiaa
cczzaassuu,,  bboo  ppoocczzuuwwsszzyy  kkrreeww  ttaakk  łłaattwwoo  nniiee
ooddppuuśścciicciiee??

Tworzenie nowego albumu było dla nas świet-
nym doświadczeniem. Nasza muzyka miała bar-
dzo pozytywny odbiór wśród słuchaczy. Wystę-
powanie na festiwalach jest też świetne. Na
pewno można od nas oczekiwać więcej, musi się
tylko nadarzyć odpowiednia okazja. Metal ma-
my we krwi i jesteśmy nim otoczeni (śmiech).
Dzięki za wszystko i życzymy wam  wszystkiego
dobrego!

Wojciech Chamryk & Karol Gospodarek

Foto: Marta Gabriel



HMP: PPrrzzyyzznnaajjcciiee  ssiięę,,  ww  jjaakkiimm  aarrcchhiiwwuumm  oodd--
nnaalleeźźlliiśścciiee  ttęę,,  nnaaggrraannąą  wwee  wwcczzeessnnyycchh  llaattaacchh
8800..  ppłłyyttęę  ""DDaarrkknneessss  RReemmaaiinnss""  ii  jjaakkiimm  ccuuddeemm
bbyyłłaa  oonnaa  ddoottąądd  nniieezznnaannaa,,  nniiee  pprrzzyynnoosszząącc
sswwyymm  ttwwóórrccoomm  ssłłaawwyy  ii  ffoorrttuunnyy??  ((śśmmiieecchh))
Jarvis Leatherby: (Śmiech)! Wow!  Dzięki za
komplement. Dorastaliśmy słuchając świetnego
metalu i rocka, byliśmy w pewnym sensie adep-
tami takiego grania. Właściwie jest to już w na-
szym DNA. To bardzo naturalna sprawa. Po
prostu lubimy taką wspaniałą muzykę!

TToo  ww  ssuummiiee  ddzziiwwnnaa  sspprraawwaa::  wwiieellee,,  wwóówwcczzaass
śśwwiieettnnyycchh,,  zzeessppoołłóóww  zz  ttaammttyycchh  llaatt  nniiee  jjeesstt

oobbeeccnniiee  ww  ssttaanniiee  ssttwwoorrzzyyćć  nniicczzeeggoo  cciieekkaawweeggoo,,
bbrrzzmmiiąącc  nniicczzyymm  ppaarrooddiiaa  ssaammyycchh  ssiieebbiiee,,  aa  ttyymm--
cczzaasseemm  ttrrzzeecchh  mmłłooddyycchh  ggoośśccii  zz  KKaalliiffoorrnniiii  nnaa--
ggrryywwaa  ppoorryywwaajjąąccąą,,  kkiippiiąąccąą  eenneerrggiiąą  ii  kkllaassyycczznnąą
ww  kkaażżddyymm  ccaalluu  ppłłyyttęę  --  jjaakkaa  jjeesstt  wwiięęcc  wwaasszzaa
rreecceeppttaa  nnaa  ssuukkcceess??
Trudno jest osobom, które nie grały razem od
dłuższego czasu, wrócić do grania i brzmieć tak
samo, jak lata temu. Wraz z wiekiem ludzie, ich
gusta i styl gry zmieniają się. Dobrze, jeśli w
takim wypadku rozwijasz się jako muzyk i autor
tekstów, i piszesz jeszcze lepszy materiał. Są-
dzę, że nie powinno się próbować odtworzyć
swojej młodości w taki sposób. Nasz przepis na
sukces jest prosty: Konsekwencja i postęp.  Co-
dziennie coś jest robione dla zespołu, przez
większość czasu wiele rzeczy jest robionych na
rzecz zespołu przez muzyków. Musisz brać to
na poważnie, w taki sposób, abyś mógł nabrać
energii, wtedy nie mają znaczenia przeszkody,
nie możesz poddać się normalnemu stylowi ży-
cia i lenistwu. Zawsze mamy plan tego, co robi-

my, i tego co będziemy robić w przyszłości. Mó-
wimy o tych planach codziennie i ciągle wpro-
wadzamy poprawki, aby uczynić każdą rzecz le-
pszą niż poprzednia.  

NNiiee  bbeezz  zznnaacczzeenniiaa  jjeesstt  ttuu  tteeżż  cchhyybbaa  ttwwoojjee
uuddzziieellaanniiee  ssiięę  ww  sskkłłaaddaacchh  óówwcczzeessnnyycchh  lleeggeenndd
CCiirriitthh  UUnnggooll  ii  JJaagguuaarr,,  aa  ddoo  tteeggoo  bbyylliiśścciiee  cchhyybbaa
oodd  zzaawwsszzee  ffaannaammii  ttaakkiieejj  wwłłaaśśnniiee  mmuuzzyykkii,,  ccoo
tteeżż  mmiiaałłoo  ooggrroommnnyy  wwppłłyyww  nnaa  ttoo  ccoo  ii  jjaakk  ggrraacciiee??
Tak, zwłaszcza z Jaguar. Paul Merill jest je-
dnym z moich największych inspiracji, więc
śpiewanie z nimi to dla mnie naprawdę za-
szczyt... Muszę radzić sobie z dużymi występa-

mi, ale to dla mnie, bez dwóch zdań, wymarzo-
na sytuacja i bardzo lubię to robić. Jeśli chodzi
o Cirith Ungol, to chyba największe osiągnięcie
mojego życia. Ci kolesie są dla Night Demon
jak rodzina. Jesteśmy jak gang. Wspieramy się
pod każdym względem i podróżujemy wspólnie
po świecie. Jesteśmy jedynymi dwoma metalo-
wymi zespołami, które kiedykolwiek wybiły się
z Ventury, w Kalifornii, więc również to nas łą-
czy.

TToo  ppeewwnniiee  ddllaa  cciieebbiiee  ooggrroommnnee  pprrzzeeżżyycciiee,,
wwssppóółłpprraaccaa  zz  ttaakkiimmii  lleeggeennddaammii,,  ssttaawwaanniiee  nnaa
jjeeddnneejj  sscceenniiee  zz  mmiissttrrzzaammii  ppookkrroojjuu  TTiimmaa  BBaakkeerraa
cczzyy  GGaarrrryy''eeggoo  PPeeppppeerrddaa??
Jak o tym myślę, to naprawdę tak było. Obaj są
moimi bliskimi przyjaciółmi, więc czasami cię-
żko mi o tym myśleć w ten sposób, ponieważ ra-
zem pracujemy. Ale kiedy leżę nocy i tak o tym
myślę, to faktycznie jest to coś, o czym zawsze
marzyłem w mojej heavy metalowej młodości.

WW  ddooddaattkkuu  ttoo  nniiee  jjeesstt  ttaakk,,  żżee  wwyysskkoocczzyylliiśścciiee
nniicczzyymm  tteenn  pprrzzyyssłłoowwiioowwyy  ddiiaabbeełł  zz  ppuuddeełłkkaa,,  bboo
jjuużż  oodd  ddeemmóówwkkii  sspprrzzeedd  ppiięęcciiuu  llaatt,,  ppoopprrzzeezz  ddeebbii--
uuttaanncckkii  aallbbuumm  ""CCuurrssee  ooff  TThhee  DDaammnneedd""  kkoonn--
sseekkwweennttnniiee  rroobbiilliiśścciiee  sswwoojjee,,  dduummnniiee  ddzziieerrżżąącc
sszzttaannddaarr  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  mmeettaalluu??
Zgadzam się. Najbardziej dumny jestem z tego,
że to Night Demon sprawił, że mogłem współ-
pracować z moimi bohaterami, a nie vice versa.
Czuję, że zapracowałem sobie na możliwość
współpracy z tymi legendami i możliwość wzbo-
gacenia ich kariery w pozytywny sposób.

DDłłuuggoo  pprraaccoowwaalliiśścciiee  nnaadd  uuttwwoorraammii  kkttóórree  zzłłoo--
żżyyłłyy  ssiięę  nnaa  ppłłyyttęę  ""DDaarrkknneessss  RReemmaaiinnss""??
Spędziliśmy sporo czasu podczas samego pisa-
nia, ale to było głównie ze względu na nasz go-
rączkowy harmonogram trasy koncertowej. Bar-
dzo trudno jest pisać w podróży, więc skupil-
iśmy się podczas krótkich przerwach w domu,
składając wtedy to wydawnictwo. Uważam, że
to idealny moment na wydanie tego albumu.
Tak, minęło trochę czasu od wydania "Curse Of
The Damned", ale naprawdę chcieliśmy się
uwinąć z trasą, ponieważ album radził sobie tak
dobrze, a fani i prasa zareagowali znacznie lep-
iej, niż się kiedykolwiek spodziewaliśmy. 

KKoommppoonnoowwaanniiee  ttoo  ddllaa  cciieebbiiee  nnaattuurraallnnyy,,  sszzyybbkkii
pprroocceess,,  wwiiąążżąąccyy  ssiięę  zzee  sswweeggoo  rrooddzzaajjuu  łłaattwwoośś--
cciiąą  ttwwoorrzzeenniiaa,,  cczzyy  tteeżż  ppoosszzcczzeeggóóllnnee  uuttwwoorryy  ppoo--
wwssttaajjąą  ddłłuużżeejj,,  ddoopprraaccoowwuujjeesszz  jjee  ttyyggooddnniiaammii
cczzyy  mmiieessiiąąccaammii,,  aażż  eeffeekkttyy  ssąą  ddllaa  cciieebbiiee  ssaattyyss--
ffaakkccjjoonnuujjąąccee??
Wszystko zależy od utworu. Niektóre przycho-
dzą naprawdę szybko i wychodzą naturalnie, a
skończenie innych może zająć dużo czasu. Cza-
sami trzeba poczekać, aż magia pojawi się do-
piero w studiu. Zdarzało się kiedyś, że zupełnie
na końcu dodawałem do utworu coś, co kom-
pletnie zmieniało klimat tego kawałka na zde-
cydowanie lepszy. Czasem jest to coś tak pro-
stego, jak dodanie chórków, które mogą zmienić
wszystko.

ŁŁaattwwiieejj  ppiisszzee  ccii  ssiięę  mmuuzzyykkęę  cczzyy  tteekkssttyy??  ZZwwaa--
żżyywwsszzyy  ppeewwnnąą  hheerrmmeettyycczznnoośśćć  ggaattuunnkkuu  jjaakkoo
ttaakkiieeggoo,,  ppeewwnniiee  ggoorrzzeejj  jjeesstt  zz  ttyymm  ddrruuggiimm,,  mmii--
mmoo  tteeggoo,,  żżee  iinnssppiirraaccjjii  ddoo  tteekkssttóóww  ddoobbrryycchh  ddllaa
mmeettaalloowweejj  kkaappeellii  ddooookkoołłaa  nniiee  bbrraakkuujjee??
Zawsze łatwiej było mi pisać muzykę niż teksty.
Głównie dlatego, że jestem bardzo krytyczny
wobec siebie w sprawie tekstów. Jednak odkry-
łem, że da się wymusić kreatywność, gdy się nad
czymś nieustannie pracuje. Dziewięćdziesiąt
procent zadania to właśnie ta praca. Nawet jeśli
piszesz coś słabego, wciąż piszesz, i to właśnie
stąd przychodzi inspiracja, gdy szukasz żyły
złota.

CCzzyyllii  ""FFlliigghhtt  OOff  TThhee  MMaannttiiccoorree""  oodd  ppoocczząąttkkuu
mmiiaałł  bbyyćć  uuttwwoorreemm  iinnssttrruummeennttaallnnyymm,,  ttoo  nniiee
ttaakk,,  żżee  nniiee  uuddaałłoo  ssiięę  ssttwwoorrzzyyćć  ddoo  tteeggoo  nnuummeerruu

NIGHT DEMON52
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Kiedy legendy sprzed lat, zamiast wygrzewać się przed kominkiem na da-
wno zasłużonej emeryturze profanują nazwy swych dawnych zespołów, nagrywa-
jąc nudne i wtórne płyty, pojawianie się takich grup jak Night Demon jest pra-
wdziwym objawieniem. Amerykanie na swym drugim albumie grają bowiem trady-
cyjny heavy tak, że aż skry, wióry i co tam jeszcze lecą we wszystkich możliwych
kierunkach. Śpiewający basista Jarvis Leatherby zdradza garść szczegółów nie
tylko na temat "Darkness Remains":

Pojętni uczniowie dawnych mistrzów



ooddppoowwiieeddnniieeggoo  tteekkssttuu??
Właściwie to nie miał nim być. Eksperymento-
wałem z różnymi liniami wokalnymi, ale one
cały czas źle nachodziły na melodię gitary, więc
stwierdziliśmy, że ten kawałek sam w sobie daje
radę jako instrumental. Zawsze lubiłem instru-
mentalne kawałki Metalliki i Maiden, i cieszę
się, że wreszcie też taki mamy.

NNiieepprrzzyyppaaddkkoowwoo  cchhyybbaa  tteeżż  ""WWeellccoommee  TToo  TThhee
NNiigghhtt""  oottwwiieerraa  ppłłyyttęę  ii  nnaaggrraalliiśścciiee  ddoo  nniieeggoo  ttee--
lleeddyysskk,,  bboo  ttoo  nniiee  ttyyllkkoo  śśwwiieettnnyy  ooppeenneerr,,  aallee  tteeżż
wwiizzyyttóówwkkaa  ccaałłeeggoo  aallbbuummuu??
Tak, to pierwsza część opowieści, która obejmu-
je trylogię kompozycji na płycie. "Welcome To
The Night", "Life On The Run" i "Darkness
Remains" opowiadają tę historię.

MMaacciiee  tteeżż  jjeeddnnaakk  ww  zzaannaaddrrzzuu  iinnnnee,,  nniieezzggoorrsszzee
uuttwwoorryy,,  jjaakk  cchhooććbbyy  ""MMaaiiddeenn  HHeellll""  cczzyy  ""DDaawwnn
RRiiddeerr""  --  mmoożżee  wwaarrttoo  ppoommyyśślleećć  oo  kkoolleejjnnyymm  ssiinn--
gglluu??
Wydaliśmy "Hallowed Ground" jako drugi sin-
giel wraz tekstowym wideo, wydaliśmy też
"Maiden Hell" jako singiel radiowy w Europie,
ale mamy plany na wiele kolejnych singli z tego
albumu.

SSzzkkooddaa  ttyyllkkoo,,  żżee  wwaasszzee  wweerrssjjee  ""WWee  WWiillll  RRoocckk
YYoouu""  QQuueeeenn  ii  ""TTuurrnn  UUpp  TThhee  NNiigghhtt""  BBllaacckk
SSaabbbbaatthh  ssąą  bboonnuussaammii  ttyyllkkoo  ww  ccyyffrroowweejj  wweerrssjjii
""DDaarrkknneessss  RReemmaaiinnss""  --  mmoożżee  ttoo  jjeesstt  wwłłaaśśnniiee
ppoommyyssłł  nnaa  77""  ssiinnggeell??
Tak, mieliśmy pomysł, aby wydać single na 7"
krążkach z "Welcome To The Night" i "Hallowed
Ground", a wspomniane bonusy umieścić na B-
stronie tych singli. Kto wie?  To może nadal się
stać. Naprawdę mam taką nadzieję.

BBęęddzziiee  tteeżż  LLPP,,  ttaakk  jjaakk  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  ppiieerrwwsszzeejj
ppłłyyttyy??  DDrruuggii  aallbbuumm  jjeesstt  nnaawweett  kkrróóttsszzyy  oodd
""CCuurrssee  ooff  TThhee  DDaammnneedd"",,  ttaakk  wwiięęcc  ppeewwnniiee  ppoodd--
cczzaass  nnaaggrraańń  tteeżż  bbrraalliiśścciiee  ttoo  ppoodd  uuwwaaggęę??
Tak, będzie LP.  Celowo stworzyliśmy album
trwający 38 minut. Wydaje nam się, że w ten
sposób dociera do słuchacza i nie go nudzi. Ja-
kość ponad ilość.

TTeerraazz  ttoo  jjuużż  cchhyybbaa  zzrreesszzttąą  ssttaannddaarrdd,,  nniiee  ttyyllkkoo
ww  pprrzzyyppaaddkkuu  mmeettaalloowwyycchh  kkaappeell,,  aallee  ddllaa  wwaass
nniiee  mmaa  ttoo    ww  żżaaddnnyymm  rraazziiee  nniicc  wwssppóóllnneeggoo  zz
aakkttuuaallnnąą  mmooddąą  nnaa  ttaakkiiee  ppłłyyttyy  ii  rreenneessaannsseemm
ppooppuullaarrnnoośśccii  wwiinnyylluu??

Chcemy, aby nasza muzyka była dostępna w
każdym możliwym formacie. Winyl, CD, kase-
ta, streaming, MP3, jakiekolwiek preferencje ma
odbiorca.

JJaakk  dduużżaa  jjeesstt  ttwwoojjaa  kkoolleekkccjjaa  ii  cczzyy  mmaasszz  ww  nniieejj
ccoośś  sszzcczzeeggóóllnniiee  cceennnneeggoo,,  cczzeeggoo  zzaazzddrroosszzcczząą  ccii
kkuummppllee  ii  iinnnnii  kkoolleekkccjjoonneerrzzyy??
Mam skromną kolekcję czarnych krążków, ale
mam kilka fantastycznych płyt i przy tym parę
naprawdę cennych. W głównej mierze mam du-
żą kolekcję oryginalnych LP's Misfits i kilka
rzadkich klejnotów z nurtu NWOBHM.

CCzzyyllii  mmaajjąącc  ddoo  wwyybboorruu  wwyyddaanniiee  oossttaattnniicchh
ppiieenniięęddzzyy  nnpp..  nnaa  ccoośś  ddoo  jjeeddzzeenniiaa  bbąąddźź  cciieekkaawwąą,,
oodd  ddaawwnnaa  ppoosszzuukkiiwwaannąą  ppłłyyttęę,,  ppeewwnniiee  nniiee  zzaass--
ttaannaawwiiaałłbbyyśś  ssiięę  jjaakk  ppoossttąąppiićć??  ((śśmmiieecchh))
Żarcie!

JJaa  wwyybbrraałłbbyymm  ppłłyyttęę,,  ddzziieeńń  cczzyy  ddwwaa  bbeezz  oobbiiaadduu
ttoo  żżaaddnnee  wwyyrrzzeecczzeenniiee......  ((śśmmiieecchh))..  JJaakk  nnaa  mmeett--
aalloowwyy  ii  jjeesszzcczzee  nniiee  cciieesszząąccyy  ssiięę  jjaakkąąśś  wwiieellkkąą
ppooppuullaarrnnoośścciiąą  zzeessppóółł  nnaapprraawwddęę  dduużżoo  kkoonncceerrttuu--
jjeecciiee..  JJaakk  wwaamm  ssiięę  ggrraałłoo  oossttaattnniioo  ww  MMeekkssyykkuu
cczzyy BBrraazzyylliiii??  DDzziieessiięęćć  kkoonncceerrttóóww  ttyyllkkoo  ww  ttyymm
kkrraajjuu  nnaapprraawwddęę  rroobbii  wwrraażżeenniiee,,  nnaawweett  jjeeśśllii  nniiee
ggrraalliiśścciiee  nnaa  MMaarraaccaanniiee......
Ameryka Łacińska jest naprawdę świetna dla

Night Demon. Liczba naszych fanów wciąż
tam rośnie, a my uwielbiamy dla nich grać. Są
jednymi z najbardziej szalonych fanów muzyki
na świecie.

MMaacciiee  tteeżż  zzaa  ssoobbąą  ttrraassęę  zz  AAnnvviill,,  aa  ppoodd  kkoonniieecc
kkwwiieettnniiaa  zzaacczzęęlliiśścciiee  kkoolleejjnnee  eeuurrooppeejjsskkiiee  ttoouurr--
nnééee,,  kkttóórree  ppoottrrwwaa  aażż  ddoo  kkoońńccaa  lliippccaa  --  nniiee  mmoożżee--
cciiee  uussiieeddzziieećć  ww  mmiieejjssccuu,,  wwaasszzee  zzaalleecceenniiee  ddllaa
mmeennaaddżżeerraa  bbrrzzmmii::  kkoonncceerrttyy,,  kkoonncceerrttyy  ii  jjeesszzcczzee
wwiięęcceejj  kkoonncceerrttóóww??  ((śśmmiieecchh))
Ha! Tak, to w zasadzie prawda i będziemy to
kontynuować przez następne kilka lat, jestem
tego pewien. W metalu naprawdę trzeba wyjść i
grać dla swoich fanów. To jedyny sposób, żeby
zarobić na życie i w końcu przecież koncerty
heavy metalowe są najlepszą rzeczą na świecie,
więc dlaczego ktoś miałby nie chcieć brać w
nich udziału każdej nocy swojego życia!

FFaakktt,,  żżee  nnaa  nniieekkttóórryycchh  zz  nniicchh  bbęęddzziieecciiee  ddzziieelliićć
sscceennęę  zz  AAnnggeell  WWiittcchh  tteeżż  mmaa  ppeewwnniiee  ddllaa  wwaass
ssppoorree  zznnaacczzeenniiee,,  ttoo  ww  kkoońńccuu,,  bbyyłłoo  nniiee  bbyyłłoo,,  jjee--
ddnnaa  zz  lleeggeenndd  NNWWOOBBHHMM??
Oczywiście. Gdyby nie Angel Witch, Night
Demon nie brzmiałby dokładnie tak, jak brzmi.
Są dla nas ogromną inspiracją muzyczną, a je-
szcze lepsi jako ludzie. To dla nas prawdziwy
zaszczyt.

WW  mmaajjuu  zzaaggrraacciiee  tteeżż  ww  WWaarrsszzaawwiiee  --  cczzeeggoo  mmoo--
żżeemmyy  ssppooddzziieewwaaćć  ssiięę  ppoo  ttyymm  kkoonncceerrcciiee??  JJee--
sstteeśścciiee  wwsszzaakk  zznnaannii  zz  tteeggoo,,  żżee  ssppoonnttaanniicczznniiee
ppoottrraaffiicciiee  zzaaggrraaćć  ccoośś  zznnaanneeggoo,,  oossttaattnniioo  ssiięęggaa--
cciiee  nnpp..  ppoo  ccoovveerryy  KKiissss  cczzyy  IIrroonn  MMaaiiddeenn??
Możecie spodziewać się naładowanego energią
show z mnóstwem dymu, świateł i potu. Nie
możemy doczekać się powrotu do Polski i zagra-
nia naszego pierwszego koncertu w Warszawie.
Tak, na pewno zagramy jakiś niecodzienny co-
ver.

Wojciech Chamryk & Karol Gospodarek

NIGHT DEMON 53

Foto: Night Demon

Foto: Night Demon



HMP: CCrriimmssoonn  DDaawwnn  zzoossttaałł  zzaałłoożżoonnyy  ww  22000055
rrookkuu  pprrzzeezz  DDaarriioo  BBeerreettttee  ii  EEaammaannuueellee  RRaasstteellllii..
CCzzeemmuu  ppoossttaannoowwiilliiśścciiee  wwssppóóllnniiee  ssttwwoorrzzyyćć
ddoooommoowwyy  zzeessppóółł??
Dario Beretta: Z początku nie planowaliśmy
grać jako zespół doom metalowy, chcieliśmy
grać tradycyjny/epic metal wpuszczając jedynie
elementy doom metalu do naszej muzyki.  Byli-
śmy już przyjaciółmi i bardzo lubiliśmy wzajem-
nie swoją muzykę, współpraca przyszła prawie
naturalnie (Emanuele grał już dla nas w trakcie
nagrywania albumu Dakkar).

NNaa  wwaasszzyymm  ppiieerrwwsszzyymm  ii  jjeeddyynnyymm  nnaaggrraannyymm  zz
EEmmaannuueellee  ddeemmiiee  ""AA  DDaawwnn  iinn  CCrriimmssoonn"",,  ggrraallii--
śścciiee  jjuużż  ddoooomm  mmeettaall  ww  ssttyylluu  jjaakkiimm  ggrraacciiee  tteerraazz
cczzyy  mmoożżee  bbyyłłoo  ttoo  jjeeddnnaakk  iinnnnaa  mmuuzzyykkaa??
Dario Beretta: Jak już wspominałem, nie pla-
nowaliśmy grać dokładnie doom metalu, chcieli-
śmy grać bardziej tradycyjnie z odrobiną brz-
mień doom metalowych. Zdecydowaliśmy, aby
Crimson Dawn było zespołem doom metalo-
wym kilka lat później, kiedy to postanowiliśmy
odkurzyć ten projekt i wystawić go na scenę.

CCzzeemmuu  ddoosszzłłoo  ddoo  kkoońńccaa  wwaasszzeejj  wwssppóółłpprraaccyy??
DDllaacczzeeggoo  wwaasszz  ddeebbiiuuttaanncckkii  aallbbuumm  ""IInn  SSttrraannggee
AAeeoonnss......""  uukkaazzaałł  ssiięę  ddooppiieerroo  ww  22001133  rrookkuu??  CCoo
ssppoowwooddoowwaałłoo  ttaakk  ddłłuuggii  zzaassttóójj??
Dario Beretta: Odpowiem na obydwa pytania,
będzie łatwiej. Kiedy nagraliśmy nasze pierwsze
demo, zakładaliśmy, że nagramy tylko jeden al-
bum razem. Miał to być projekt studyjny i nic
więcej. Wysłaliśmy demo do kilku wydawnictw,
żadne z nich nie miało "poważnych" ofert na na-
granie pełnego albumu. Żadna z wytwórni nie
była zainteresowana projektem studyjnym, szu-
kali jedynie "prawdziwych" zespołów, które gra-
łyby koncerty na żywo i aktywnie promowały
swoje materiały. Przez to odstawiliśmy ten pro-
jekt na bok pod koniec 2008 roku. Zdecydowa-
łem się na sformowanie doom metalowego ze-
społu, ponieważ to była właśnie muzyka, którą
chciałem grać. Bardzo podobały mi się stare po-
mysły, które opracowaliśmy z Emanuele dla
projektu Crimson Dawn, mieliśmy bardzo faj-
ne gotowe logo i nazwę, było to prostsze niż za-
czynanie od zera. Zapytałem Emanuele czy
byłby zainteresowany wskrzeszeniem projektu.

Niestety musiał on odmówić z racji braku czasu,
mimo to życzył mi dużo szczęścia w kontynu-
acji pracy nad projektem, który razem zapo-
czątkowaliśmy. Będąc pewien, że Emanuele nie
będzie miał problemu z tym, że używam na-
szych wspólnych pomysłów zacząłem szukać
muzyków, którzy by ze mną grali. Skompleto-
wanie zespołu zajęło mi sporo czasu, aż do
wczesnego 2011 roku. W międzyczasie zajęli-
śmy się planowaniem materiału na nasz pier-
wszy album. Udało się nam zebrać całkiem do-
bry line-up, który nie uległ zmianie do dzisiaj.

AAllbbuumm  tteenn  wwyyddaalliiśścciiee  ppoopprrzzeezz  MMyy  GGrraavvee--
yyaarrdd..  CCzzeemmuu  nniiee  kkoonnttyynnuuoowwaalliiśścciiee  zz  nniimmii
wwssppóółłpprraaccyy  pprrzzyy  kkoolleejjnnyymm  kkrrąążżkkuu??  NNiiee  bbyyllii--
śścciiee  zz  nniicchh  wwyyssttaarrcczzaajjąąccoo  zzaaddoowwoolleennii??  TTeemmaa--
ttyycczznniiee  wwyyddaajjąą  ssiięę  bbaarrddzziieejj  ddoo  wwaass  ppaassoowwaaćć
nniiżż  wwaasszz  oobbeeccnnyy  llaabbeell..
Dario Beretta: Dobrze się nam pracowało z
My Graveyard, doceniamy ich wsparcie i pracę
jaką włożyli w wydanie naszego pierwszego al-
bumu. Jednak  przestali oni produkować albu-
my po wydaniu naszej debiutanckiej płyty. Wy-
dawnictwo nie zostało zamknięte, po prostu
obecnie jest w stanie zawieszenia.

JJeesstteeśścciiee  cchhyybbaa  jjeeddyynnąą  ddoooommoowwąą  kkaappeelląą  ww  wwaa--
sszzeejj  ssttaajjnnii  PPuunniisshhmmeenntt  1188,,  kkttóórraa  kkoojjaarrzzoonnaa  jjeesstt
pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  zz  tthhrraasshheemm..  JJaakk  ddoosszzłłoo  ddoo
tteejj  wwssppóółłpprraaccyy  ii  cczzyy  ww  ppeełłnnii  ssppeełłnniiaajjąą  wwaasszzee
oocczzeekkiiwwaanniiaa??
Dario Beretta: Grając od dłuższego czasu na
włoskiej scenie metalowej miałem okazję poz-
nać Corrado, właściciela, wpadliśmy na siebie
kilka razy przez lata. Zawsze dobrze się z nim
dogadywałem, więc gdy skończyliśmy prace nad
następnym, albumem i chcieliśmy go wydać,
skontaktowałem się z Corrado i zapytałem się,
czy byłby zainteresowany, zgodził się. Parę dni
później skontaktował się ze mną i wyjaśnił do-
kładnie warunki naszej współpracy. Oczywiście,
wiedziałem, że Punishment 18 zajmowało się
głównie thrash metalem, ale Corrado zapewnił
mnie, że jego wydawnictwo planowało posze-
rzyć swoje horyzonty i nasz zespół był świetną
do tego okazją. Jesteśmy bardzo zadowoleni z
ich wkładu w wydawanie i promocję naszej mu-
zyki. Jeśli wszystko nadal będzie szło dobrze to
przewiduję, że zostaniemy z Punishment 18 na
dłużej.

PPrrzzeerrwwaa  mmiięęddzzyy  ""IInn  SSttrraannggee  AAeeoonnss......""  aa
""CChhrroonniicclleess......""  ttrrwwaałłaa  cczztteerryy  llaattaa..  WW  mmiięęddzzyy--
cczzaassiiee  wwyyppuuśścciilliiśścciiee  jjeeddnnaakk  eeppkkęę  ""AAtt  tthhee
CCeemmeettaarryy  GGaatteess""..  PPoojjaawwiiłłaa  ssiięę  ddllaatteeggoo,,  żżee  nniiee
cchhcciieelliiśścciiee  wwyyppaaśśćć  zz  oobbiieegguu  ii  bbyy  ffaannii  oo  wwaass
ppaammiięęttaallii,,  cczzyy  mmoożżee  zz  jjaakkiieeggoośś  jjeesszzcczzee  iinnnneeggoo
ppoowwoodduu??
Marco Rusconi: Mała poprawka "At Cemetery
Gates" jest tytułowym utworem EPki, nie wyda-
liśmy pojedynczej kompozycji a cztero utworo-
wy minialbum. Wydaliśmy tą EPkę bo chcieli-
śmy, aby fani o nas nie zapomnieli i żeby wie-
dzieli, że nadal wydajemy. Wiedzieliśmy, że nie
upchniemy wszystkich utworów na nowym al-
bumie, więc zdecydowaliśmy wydać kilka z nich
w formach mini albumów ("Agarthi i utwór ty-
tułowy). Pozostałe dwa utwory na EPce miały
służyć jako zapowiedź dla naszego drugiego al-
bumu: "The Suffering" była też zawarta w
"Chronicles" z nowym mixem i dodanymi refre-
nami, gdzie "Checkmate in Red" było nagraniem
z występu na żywo dla jednej kompozycji, która
miała się znaleźć na albumie.
Dario Beretta: Jeśli chodzi o "Checkmate in
Red" , muszę przyznać, że pomysł na wydanie
nagrania koncertowego był całkiem śmieszny,
taka praktyka wydawnicza występowała w la-
tach osiemdziesiątych, gdzie zespoły umieszcza-
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Dość nieoczekiwanie drugi album Włochów z Crimson Dawn stał się głó-
wnym kandydatem do miana epic doomowej płyty roku. Znakomite wyważenie
epickości, melodii i ciężaru tworzy bardzo smakowitą całość, która pod tytułem
"Chronicles of an Undead Hunter" została wydana przez wytwórnię Punishment
18. Fani Black Sabbath, Candlemass czy Solitude Aeturnus nie powinni się zas-
tanawiać ani chwili dłużej czy sprawdzać ten materiał. Zresztą nie tylko oni. My-
ślę, że każdy siedzący w klimatach klasycznego heavy również doceni najnowsze
dzieło Crimson Dawn. Na moje pytania odpowiadali obaj gitarzyści, czyli Dario
Beretta i Marco Rusconi oraz wokalista Antonio Pecere.

Majestatyczność i wzniosłe melodie



ły nagrania z koncertów na stronie B płyt winy-
lowych. Jest to całkiem fajne odniesienie do
tamtych czasów.

KKiieeddyy  zzaacczzęęlliiśścciiee  kkoommppoonnoowwaaćć  mmaatteerriiaałł  nnaa  ""
CChhrroonniicclleess......""??  IIllee  cczzaassuu  zzaajjęęłłoo  wwaamm  nnaappiissaanniiee
ccaałłoośśccii??
Marco Rusconi: Zaczęliśmy pracę krótko po
wydaniu "In Strange Aeons". Tym razem, we
wczesnej fazie prac, każdy pracował nad utwo-
rami samemu, podczas gdy poprzednio praco-
waliśmy dłużej w trakcie prób. Tak czy inaczej,
ta metoda znacznie przyspieszyła proces twór-
czy w porównaniu do naszego pierwszego albu-
mu. Zakończyliśmy nagrywanie we wczesnym
2016 roku. Niestety album został wydany do-
piero rok później przez to, że niestety musieli-
śmy szukać nowego wydawnictwa.

WWsszzyyssttkkiiee  kkaawwaałłkkii  wweesszzłłyy  nnaa  ppłłyyttęę,,  cczzyy  mmoożżee
mmaacciiee  jjeesszzcczzee  jjaakkiiśś  nniiee  wwyykkoorrzzyyssttaannyy  mmaattee--
rriiaałł??
Dario Beretta: Jak już Marco wspomniał, wy-
puściliśmy tę EPkę ponieważ mieliśmy zbyt
dużo materiału, aby upchnąć wszystko na je-
dnym albumie. Było go tak dużo, że niektóre
utwory nie ujrzały światła dziennego! Są to do-
bre nagrania, więc jestem całkiem pewien, że
użyjemy ich w przyszłości.
Marco Rusconi: Może tym razem wydamy al-
bum w dwa lata zamiast czterech! Zastanawia-
my się też nad wydaniem winyla… zobaczymy.

NNaaggrryywwaalliiśścciiee  aallbbuumm  ww  ttyymm  ssaammyymm  ssttuuddiioo  ii  zz
ttyymm  ssaammyymm  pprroodduucceenntteemm  ccoo  ddeebbiiuutt,,  cczzyy  mmoożżee
ttyymm  rraazzeemm  jjeeddnnaakk  zzmmiieenniilliiśścciiee  ccoośś  ww  tteejj  kkwwee--
ssttiiii??
Marco Rusconi: To samo studio i producent:
Alnor Studio i Mattia Stancioiu, który jest za-
razem naszym bliskim przyjacielem jak i produ-
centem. Jesteśmy zadowoleni z jakości produ-
kcji "In Strange Aeons…" jak i EPki, nie mamy
powodu aby zmieniać producenta!
Dario Beretta: Dokładnie, Mat jest świetnym
profesjonalistą i współpracownikiem. Jego
wkład jest zawsze dla nas ważny, nie tylko jeśli
chodzi o techniczną stronę naszego brzmienia,
ale też jeśli chodzi o kreatywną. Mat ma świe-
tne pomysły jeśli chodzi o detale, które wzboga-
cają nasze brzmienie.

PPoommiimmoo  tteeggoo,,  żżee  jjeesstt  ttoo  ww  dduużżeejj  mmiieerrzzee  ddoooomm--
oowwyy  kkrrąążżeekk  ttoo  ttrrwwaa  oonn  zzaalleeddwwiiee  4477  mmiinnuutt..
UUttwwoorryy  nniiee  ssąą  rroozzwwlleecczzoonnee  ii  nnaawweett  nnaa  sseekkuunnddęę
nniiee  wwkkrraaddaa  ssiięę  uucczzuucciiee  nnuuddyy..  CCzzyy  ttoo  bbyyłłoo  jjee--
ddnnoo  zz  wwaasszzyycchh  zzaałłoożżeeńń  cczzyy  mmoożżee  nniiee  zzaassttaannaa--
wwiiaalliiśścciiee  ssiięę  nnaadd  ttyymm??
Marco Rusconi: Szczerze, nie zwracaliśmy na
to uwagi. Napisaliśmy utwory, które trwają po
dziesięć minut (jak na przykład "Siege At The
Golden Citadel" z pierwszego albumu), ale też
inne, które trwają tylko cztery minuty… Jest to
po prostu naturalny proces. Nigdy nie zakłada-
my ile ma trwać dana kompozycja... Najwa-
żniejsze jest to, że niektóre utwory są długie nie
bez powodu, w ten sposób nie są one nudne.
Dario Beretta: Wiele doom metalowych zespo-
łów ma tendencję do przesadnego rozciągania
swoich riffów lub i przedłużania całych kom-
pozycji, w niektórych wypadkach to jest część
ich uroku. Jako fan doom metalu nie odrzuca
mnie "obsesyjność" niektórych zespołów. Jeśli
jestem w dobrym humorze to mogę czerpać z te-
go przyjemność. Ale jako kompozytor, nie je-
stem w stanie tak działać. Gdy pisze muzykę
staram się "uderzyć w sedno", lubię gdy moje
utwory są bardzo dynamiczne. Jeśli kawałek jest
długi, oznacza to, że ma wiele sekcji, gdzie ka-
żda z nich jest potrzebna, niezbędna do opo-
wiedzenia historii, którą chcemy przedstawić.

Jeśli nie ma powodu, aby dopisać wers, nie będę
próbował napisać go na siłę. Nie przeszkadza
mi pisanie trzy i pół minutowych wałków.

MMoożżeecciiee  ww  kkiillkkuu  ssłłoowwaacchh  pprrzzeeddssttaawwiićć  wwaarr--
ssttwwęę  lliirryycczznnąą  ppłłyyttyy??  OO  cczzyymm  ooppoowwiiaaddaacciiee  ww
sswwooiicchh  uuttwwoorraacchh??
Marco Rusconi: Najprościej ujmując, lubimy
opowiadać historie. Teksty naszych piosenek
mogą być zarówno epicką opowieścią jak i hor-
rorem z czystymi odniesieniami do H.P. Love-
crafta (oczywiście!). W naszych tekstach za-
wsze jest jakiś mroczny podtekst… Ale to typo-
we dla tej odmiany metalu!
Dario Beretta: Lubimy zagłębiać się w mroczne
elementy fantasy i science-fiction. H.P. Love-
craft był oczywistym źródłem inspiracji w tym
wypadku, ale oczywiście nie był on jedynym!
Jedną z naszych ulubionych postaci Lovecrafta
jest... "Plaga Śmierci", która jako tako operuje
jako nasz własny "Eddie". Ta postać jest "Nie-
umarłym Łowcą" ("Undead Hunter") z tytułu
naszego albumu, pojawia się w naszych klipach
i jest dobrą główną postacią dla naszych te-
kstów. Jest on trochę podobny do wiedźmina,
jest typem wojownika z późnego średniowiecza,
który ma łowić i tępić nieumarłe stworzenia w
imieniu Stolicy Apostolskiej. To zadanie wyma-
ga delikatnego balansowania na granicy sza-
leństwa… Czyni to z niego tragiczną figurę, któ-
ra pasuje do teatralnej atmosfery naszych utwo-
rów.

CCoo  wwaass  nnaajjbbaarrddzziieejj  iinnssppiirruujjee  ppooddcczzaass  ppiissaanniiaa
mmuuzzyykkii??  JJaaccyy  ssąą  wweeddłłuugg  wwaass  nnaajjwwiięękkssii  mmuuzzyy--
cczznnii  hheerroossii??
Dario Beretta: Każdy z nas odpowiedziałaby
na to inaczej. Każdy członek zespołu ma inne
gusta, które wpływają inaczej na jego twórczość.
Uznaję to za naszą silną stronę, różnorodne pre-
ferencje muzyczne pozwalają nam na miksowa-
nie ich w nasz własny, unikalny styl. Ogólnie,
moimi inspiracjami są zespoły jak Candlemass,
Dio, While Heaven Wept i oczywiście Black
Sabbath, jesteśmy przecież zespołem doom me-
talowym.  Jak już powiedziałem, jest wiele rze-
czy, które lubimy i potrafimy, które nas in-
spirują w naszej pracy. Przede wszystkim jeste-
śmy fanami dobrej muzyki.
Antonio Pecere: Jak już Dario zdążył powie-
dzieć, każdy członek zespołu ma swoje własne
gusta. Na przykład, gdy dołączyłem do zespołu,
nie byłem zbytnio zainteresowany doom meta-
lem, mimo to szybko zakochałem się w tym
brzmieniu ponieważ jestem fanem powolnego,
tradycyjnego metalu. Jestem wielkim fanem
Loudness i Symphony X, ich wpływ jest bar-
dzo przejrzysty jeśli wsłuchać się w mój wokal
wiedząc, że uwielbiam prace Mike'a Vescery
czy Russela Allena.

Słychać, że staracie się urozmaicać swoją
mmuuzzyykkęę..  OOpprróócczz  wwppłłyywwóóww  kkllaassyykkóóww  eeppiicckkiieeggoo
ddoooomm  mmeettaalluu  ww  rrooddzzaajjuu  CCaannddlleemmaassss,,  ddaa  ssiięę
uussłłyysszzeećć  tteeżż  nnpp..  BBlliinndd  GGuuaarrddiiaann  ww  ""TThhee  SSkkee--
lleettoonn  KKeeyy"",,  pprraawwddaa??
Dario Beretta: Jak już wspomniałem wcześniej,
mamy wiele inspiracji co pomaga nadać naszej
muzyce różnorodności. Czasami trudno jest
opanować te wspomniane inspiracje przy two-
rzeniu kompozycji, aby nie brzmiała ona jak
kompletny bałagan. Będę szczery i stwierdzę, że
udało się nam uniknąć tego problemu. Jeśli
chodzi o Blind Guardian, to zawsze byłem ich
wielkim fanem, więc na pewno można ich uznać
za inspirację. Mimo to, w folkowej części "The
Skeleton Key" większy wpływ miała muzyka for-
macji Angelo.

WW  ttyymm  nnuummeerrzzee  uużżyylliiśścciiee  tteeżż  wwee  ffrraaggmmeenncciiee

sswwoojjeeggoo  oojjcczzyysstteeggoo  jjęęzzyykkaa,,  wwłłoosskkiieeggoo..  SSkkąądd
ttaakkii  ppoommyyssłł??  CCzzeemmuu  aakkuurraatt  tteenn  ffrraaggmmeenntt  ww
ttyymm  uuttwwoorrzzee??
Dario Beretta: Jak już miałem okazję wspo-
mnieć, włoski folk miał spory wpływ, według
mnie ten utwór aż prosił się o kilka włoskich
słów. Od kiedy napisałem ten tekst, wiedzia-
łem, że będzie to tam pasować. Oczywiście uży-
liśmy starożytnego włoskiego języka i stylu aby
zachować styl naszej muzyki.
Antonio Pecere: Dokładnie, Branduardi robi
to samo w swoich kawałkach. Idzie on nawet o
krok dalej i używa starożytnych instrumentów
w swoich albumach, a bycie kolekcjonerem tych
instrumentów na pewno mu to bardzo ułatwia.
W innym wywiadzie zasugerowałem wysłucha-
nie "Futuro Antico" (co znaczy "starożytną
przyszłość"); ludziom, którzy doceniają takie
folkowe brzmienia bardzo odbiegające od me-
talu. To nagranie może być całkiem sporym mi-
ksem pozytywnych emocji, idealnym na start.

UUddaałłoo  wwaamm  ssiięę  nniiee  wwppaaśśćć  ww  ppuułłaappkkęę,,  ww  kkttóórrąą
wwppaaddaa  wwiieellee  ddoooommoowwyycchh  bbaannddóóww,,  aa  mmiiaannoo--
wwiicciiee  ""CChhrroonniicclleess......""  nniiee  nnuużżyy,,  aa  kkaażżddyy  zz  uuttwwoo--
rróóww  mmaa  sswwóójj  wwłłaassnnyy  cchhaarraakktteerr..  DDłłuuggoo  pprraaccuujjee--
cciiee  bbyy  oossiiąąggnnąąćć  tteenn  eeffeekktt,,  aa  mmoożżee  jjeesstt  ttoo  ddllaa
wwaass  zzuuppeełłnniiee  nnaattuurraallnnee??
Antonio Pecere: Nie zakładamy z góry, że
nasze kawałki będą różnorodne. Każdy utwór
naturalnie rodzi się z inspiracji i ma już swój
własny styl. Tak czy inaczej, w ostatnich eta-
pach pisania naszej muzyki musieliśmy wybrać,
które utwory znajdą się na albumie, a które nie.
Staraliśmy się wybierać różnorodnie brzmiące
kompozycje, ale nie robiliśmy tego na siłę. Sta-
raliśmy się dobrać wałki, które by różniły się od
siebie na tyle, aby nie znudzić potencjalnego
słuchacza. Nie planujemy tego, ale zwracamy na
to uwagę.

PPoottrraaffiicciiee  tteeżż  ttwwoorrzzyyćć  mmnnóóssttwwoo  zznnaakkoommiittyycchh
mmeellooddiiii  ccoo  tteeżż  nniiee  wwsszzyyssttkkiimm  ww  ttyymm  ggaattuunnkkuu
ssiięę  uuddaajjee..  CCzzyy  mmeellooddiiaa  jjeesstt  ppooddssttaawwąą  ww  wwaa--
sszzeejj  mmuuzzyyccee  cczzyy  mmoożżee  bbaarrddzziieejj  nnaassttaawwiiaacciiee  ssiięę
nnaa  aattmmoossffeerręę,,  cciięężżaarr,,  aallbboo  rriiffff??
Antonio Pecere: Powiedziałbym, że wszystko
co wymieniłeś jest ważne. Dario skupia się na
melodii i ciężkich riffach, przy czym dobrze poj-
muje strukturę utworu, co dobrze wpływa na
ogólną atmosferę, którą wzbogaca brzmienie
keyboardu. Ja i nasz producent, Mattia, zawsze
mówimy, że Dario ma ,,czarny pas" (tak jak w
sztukach walki) w refrenach, (śmiech!) Jeśli cho-
dzi o mnie, to bardzo lubię mieć swój wkład jeśli
chodzi o melodie lub jakieś okazjonalne zmiany
jeśli czuję taką potrzebę.
Dario Beretta: Osobiście uważam, że dobra
melodia, to najważniejszy element w kompozy-
cji. Nigdy nie słyszałem utworu, który uważał-
bym za świetny, który nie miałby ostrych, uno-
szących melodii. Myślę, że jest to jeszcze wa-
żniejsze w doom metalu, ponieważ w tej odmia-
nie staramy się najczęściej przekazać poczucie
dramaturgii, straty i melancholii, które tworzą
urzekającą atmosferę. Nie byłoby to możliwe
bez właściwych melodii. Oczywiście, nie ozna-
cza to, że obejdziemy się bez dobrych riffów,
przyciągają one uwagę widowni i kierują ją na
melodię, która potem prowadzi tę uwagę i ją
utrzymuje.

OOpprróócczz  ttyyppoowwoo  ddoooommoowwyycchh  eelleemmeennttóóww  wwaasszzaa
mmuuzzyykkaa  jjeesstt  bbaarrddzzoo  eeppiicckkaa  ii  mmaa  tteeżż  ssppoorroo  zz
hheeaavvyy  mmeettaalluu..  DDzziięękkii  tteemmuu  wwyycchhooddzzii  bbaarrddzzoo
uuddaannee  ppoołłąącczzeenniiee  cciięężżkkoośśccii,,  ppooddnniioossłłeejj  aattmmoo--
ssffeerryy  ii  mmeellooddiiii..  CCzzyy  ttee  ttrrzzyy  eelleemmeennttyy  ((cciięężżaarr,,
eeppiicckkoośśćć,,  mmeellooddiiaa))  ssąą  ddllaa  wwaass  nnaajjwwaażżnniieejjsszzyymmii
sskkłłaaddoowwyymmii  wwaasszzeejj  ttwwóórrcczzoośśccii,,  cczzyy  mmoożżee  jjeesstt
ccoośś  jjeesszzcczzee??
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Dario Beretta: Osobiście uważam że element
epicki znajduje się w każdym utworze, który pi-
szę. Nie planuję tego, przychodzi to samo z sie-
bie w trakcie pisania. Uwielbiam wzniosłe melo-
die, uczucie majestatyczności, wzniosłości. Po-
ad wszystko lubię opowieści, więc staram się
kształtować moją muzykę jako takie. Nie ważne
jaka, byle była to powieść, im bardziej wzniosła
tym lepsza. Już mówiliśmy o melodii, więc zo-
stawia nas to tylko z "ciężarem". Myślę, że cię-
żar kompozycji jest ważny, przeciągnięte riffy i
odczucie szarżującego słonia są prawie, że wy-
magane.
Antonio Pecere: Czy jest coś innego? Dla mnie
jest! Tym czymś jest miłość! Tak, kochamy to
co robimy. Kochamy muzykę, którą komponu-
jemy jak i muzykę i artystów, którzy nas inspi-
rują. Oczywiście nie należy zapomnieć o oso-
bistych gustach, umiejętnościach czy podejściu
do jakości, ale wolę myśleć że chodzi też o coś
więcej. W innym wypadku już dawno poddali-
byśmy się z tworzeniem muzyki, czego nie zro-
biliśmy, pomimo trudności jakie napotkaliśmy.
Jesteśmy wytrzymali; rozczarowania, upadki,
koszta finansowe, nic nie było w stanie nas po-
wstrzymać jak dotąd. Cała ta energia i emocje
lądują prosto w naszej muzyce.

KKrrąążżeekk  jjeesstt  nnaapprraawwddęę  zznnaakkoommiittyy  ii  mmooiimm  zzddaa--
nniieemm  lleeppsszzyy  oodd  bbaarrddzzoo  ddoobbrreeggoo  ddeebbiiuuttuu,,  zzggoo--
ddzziicciiee  ssiięę  zz  ttaakkąą  ooppiinniiąą??  WW  jjaakkiicchh  eelleemmeennttaacchh
wwaasszzaa  mmuuzzyykkaa  jjeesstt  tteerraazz  lleeppsszzaa  nniiżż  cczztteerryy  llaattaa
tteemmuu??
Antonio Pecere: Niech się zastanowię…
hmm… Zgadzam się! (Śmiech!) Poważnie,
"Chronicles…" ma dużo lepiej napisane teksty.
Samo brzmienie jest też bardziej spójne pod ka-
żdym względem. Przy tworzeniu pierwszego al-
bumu byliśmy zespołem uformowanym z ludzi
z różnymi wizjami i oczekiwaniami wobec tego
projektu. Teraz wiemy czego chcemy, i szybciej
orientujemy się czego zespół oczekuje od nas,
co jest potrzebne w piosenkach, aby brzmiały
jak "Crimson Dawn". Wydaje mi się, że jest to

naturalna kolej rzeczy, która nadal trwa.
Dario Beretta: Również zgadzam się, że ten al-
bum jest lepszy od naszego debiutanckiego. Na-
dal bardzo lubię "In Strange Aeons", nie zro-
zum mnie źle, ale jak już Antonio powiedział,
ten nowy album zrodził się z zespołu, który do-
piero zaczął dorastać. Znajdziesz tam synergię,
którą można tylko spotkać w niezmienionym
składzie, którego członkowie znają się coraz le-
piej. Poza tym, mamy teraz bardziej przejrzysty
cel jeśli chodzi o naszą muzykę. Na pierwszym
albumie nadal musieliśmy się zorientować kim
jesteśmy i jakie jest nasze miejsce w świecie. To
nowe wydawnictwo jest bardziej skondensowa-
ne, podejmujemy w nim więcej ryzykownych ru-
chów, wszystko jest bardziej epickie i doomowe.
Poprzedni album mógł być "nierówny", ale teraz
mamy przejrzystą wizję tego, jak chcemy grać.
Podjęliśmy ryzyko i teraz zbieramy żniwa tego
co w naszej opinii jest naprawdę świetnym albu-
mem.

MMaacciiee  jjuużż  jjaakkiiśś  ppllaann  nnaa  pprroommooccjjęę  ""CChhrroonniicclleess
ooff  aann  UUnnddeeaadd  HHuunntteerr"",,  cczzyy  mmoożżee  ccaałłkkoowwiicciiee
zzoossttaawwiiaacciiee  ttęę  kkwweessttiięę  wwyyttwwóórrnnii??
Antonio Pecere: Punishment 18 robi kawał
dobrej roboty. Nie spotkałem się jeszcze w mo-
jej karierze z wytwórnią, która by sobie tak
dobrze radziła. Nasz album otrzymał sporo re-
cenzji, odpowiadamy na wiele pisemnych wy-
wiadów, mamy nawet umówione kilka radio-
wych wywiadów. Dzięki temu możemy skupić
się na wydawaniu klipów i graniu koncertów, ale
o tym opowiem przy okazji następnego pytania.

PPoojjeeddzziieecciiee  ww  ttrraassęę  cczzyy  rraacczzeejj  bbęęddzziieecciiee  ddaawwaaćć
ttyyllkkoo  ppoojjeeddyynncczzee  kkoonncceerrttyy??
Antonio Pecere: Pojedyncze koncerty. Obecnie
nie planujemy trasy koncertowej, aktualnie nie
mamy takiej możliwości. Mimo to rozważamy
trasę jako opcje na przyszłość jeśli znajdziemy
na nią jakiś sposób, może z innym zespołem?
Właśnie wróciliśmy ze Szwecji gdzie graliśmy
podczas Doom Over Scania, było to świetne

doświadczenie z wielu powodów. Planujemy
teraz kilka następnych koncertów. Będziemy
grać w okolicach Mediolanu w czerwcu na im-
prezie z okazji wydania "Chronicles…", mamy
następny występ planowany na lato, którego je-
szcze nie możemy ogłosić. Może zagramy coś
jesienią, nie jestem pewien.
Dario Beretta: Jak już Tony miał okazję powie-
dzieć, chętnie pojechalibyśmy na trasę koncer-
tową i jest to coś co zamierzamy zrobić, prędzej
czy później. Dla małego zespołu jak nasz nie
jest to łatwe zadanie. Zobaczymy co się stanie,
jeśli album dobrze się przyjmie, to na pewno bę-
dzie nam łatwiej rezerwować więcej występów.

NNaa  rraazziiee  ww  rraammaacchh  pprroommooccjjii  wwyyppuuśścciilliiśścciiee  ""llyy--
rriicc  vviiddeeoo""  ddoo  ""TThhee  SSuuffffeerriinngg""  oorraazz  kklliipp  ddoo  ""TThhee
SSkkeelleettoonn  KKeeyy""..  MMoożżeecciiee  ppoowwiieeddzziieećć  ccoośś  nnaa  jjee--
ggoo  tteemmaatt??  MMiieejjssccee  kkrręęcceenniiaa,,  ffaabbuułłaa,,  ppoommyyssłł
eettcc..??
Dario Beretta: Obydwa klipy były nagrane
przez naszych dobrych znajomych z Action!
Studio. Współpracowali oni z nami też przy
tworzeniu nagrania do "Crimson Dawn" z na-
szego pierwszego albumu. Bardzo nam się podo-
ba ich interpretacja "świata" Crimson Dawn,
będziemy z nimi pracować tak długo jak będą
na to chętni, są naprawdę świetni. Nie lubię tłu-
maczyć fabuły, wolę gdy nasi słuchacze wycią-
gną z klipu lub tekstu swoją własną interpreta-
cję. Aczkolwiek, tekst w "Skeleton Key" dokła-
dnie opowiada to, co dzieje się w klipie, robi to
tylko w formie metafory. Tyle mogę powiedzieć,
reszta zależy od twojej interpretacji!
Antonio Pecere: Dodam tylko że 40 tysięcy
wyświetleń "The Skeleton Key" w jednym miesią-
cu było dla nas wielkim zaskoczeniem.

CCzzeemmuu  zzddeeccyyddoowwaalliiśścciiee  ssiięę  aakkuurraatt  nnaa  ttee
uuttwwoorryy??  CCzzyy  uuwwaażżaacciiee  jjee  zzaa  nnaajjlleeppsszzee,,  aa  mmoożżee
nnaajjbbaarrddzziieejj  rreepprreezzeennttaattyywwnnee??
Antonio Pecere: Najprościej ujmując, tak. "The
Suffering" przedstawia doomową stronę zespo-
łu, a "The Skeleton Key" epicką. Oba utwory
mają przeplatające się elementy jak Yin i Yang.
Doomowy kawałek z epickim elementem i epi-
cki utwór z elementami doom metalu. Myśle, że
te dwa wałki były naszą najlepszą opcją.
Dario Beretta: To, że oba kawałki mają sen-
sowną długość też nie szkodzi! Trudno jest
utrzymać uwagę publiczności przy dłuższych
klipach, a niektóre z naszych kompozycji są na-
prawdę długie.

MMaacciiee  tteerraazz  ookkaazzjjęę  zzaarreekkllaammoowwaaćć  ""CChhrroonniicclleess
ooff  aann  UUnnddeeaadd  HHuunntteerr""  ppoollsskkiimm  mmaanniiaakkoomm..
JJaakkbbyyśścciiee  iicchh  zzaacchhęęcciillii  ddoo  kkuuppnnaa  tteeggoo  kkrrąążżkkaa??
Antonio Pecere: Nie będę przesadnie kombi-
nował i po prostu polecam odwiedzenie naszych
materiałów na YouTube. Przekonajcie się sami,
czy odpowiada wam nasza muzyka. Polecam też
śledzenie naszego Facebooka, gdzie dowiecie się
o naszej działalności i nadchodzących koncer-
tach. Jeśli spodoba się wam to co usłyszycie i zo-
baczycie, to kupcie nasze albumy! A może na-
wet i koszulkę! Jest to najlepszy sposób na
wsparcie zespołu i zapewnienie nam możliwości
na dalsze funkcjonowanie i tworzenie muzyki
którą lubicie. (śmiech)

OOkk,,  ttoo  jjuużż  wwsszzyyssttkkiiee  ppyyttaanniiaa  zz  mmoojjeejj  ssttrroonnyy,,
ddzziięękkii  zzaa  wwyywwiiaadd..
Antonio Pecere: Dziękuje za wywiad i dzięku-
ję wszystkim waszym czytelnikom.
Marco Rusconi: Dzięki!
Dario Beretta: Doom on!

Maciej Osipiak 
Tłumaczenie: Piotr Szablewski, Krzysztof Pigoń
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HMP: JJuużż  wwaasszzaa  nnaazzwwaa  nnaassttaawwiiaa  ddoo  wwaass
ooppttyymmiissttyycczznniiee,,  bboo  kkoojjaarrzzyy  mmii  ssiięę  bbaarrddzzoo  ddoo--
bbrrzzee  zz  ttyyttuułłeemm  śśwwiieettnneejj  ppłłyyttyy  TThhiinn  LLiizzzzyy  --  ttoo
ddoobbrryy  ttrroopp??
Marc Wüstenhagen: Szczerze mówiąc, zdali-
śmy sobie sprawę dopiero po tym, jak nazwali-
śmy się Thunder And Lightning, że Thin
Lizzy ma płytę o tym tytule. Nazwa pochodzi z
utworu Gamma Ray "Beyond The Black Hole".
Druga zwrotka zaczyna się w nim od wersu
"Thunder and lightning and fire, are guiding the
trip of my life".

GGaammmmaa  RRaayy  ttoo  tteeżż  śśwwiieettnnyy  zzeessppóółł,,  ttaakk  wwiięęcc
żżaaddeenn  pprroobblleemm  ((śśmmiieecchh))..  GGeenneerraallnniiee  jjeesstteeśścciiee
cchhyybbaa  zzwwoolleennnniikkaammii  hhaarrdd  rroocckkaa  oorraazz  ttrraaddyyccyyjj--
nneeggoo  ii  ppoowweerr  mmeettaalluu,,  ccoo  pprrzzeekkłłaaddaa  ssiięę  tteeżż  nnaa
wwaasszzee  kkoommppoozzyyccjjee,,  bboo  jjaakkżżee  bbyy  iinnaacczzeejj??
Tak, oczywiście że jesteśmy. Blind Guardian,
Iced Earth, Iron Maiden to jedni z naszych
ulubieńców.

BBrrzzmmiicciiee  jjeeddnnaakk  ddoośśćć  nnoowwoocczzeeśśnniiee  --  ffaakktt,,  żżee
mmaammyy  XXXXII  wwiieekk  ddoo  cczzeeggoośś  zzoobboowwiiąązzuujjee,,  nniiee
mmaa  ccoo  ppoowwiieellaaćć  ssttaarryycchh  ppaatteennttóóww  sspprrzzeedd  llaatt??
Nie opłaca się nam brzmieć tak jak inny zespół.
Świadomie łączymy klasyczne i nowoczesne ele-
menty, w celu znalezienia naszego własnego wy-
razu w tworzeniu muzyki.

CCzztteerryy  aallbbuummyy  ww  oossiieemm  llaatt  ttoo  nniieezzłłyy  wwyynniikk  --
nniiee  lluubbiicciiee  ssiieeddzziieećć  bbeezzcczzyynnnniiee,,  nniiee  ggrraaćć  pprróóbb,,
nniiee  kkoommppoonnoowwaaćć??
Zawsze w jakimś stopniu komponuję, to przy-
chodzi mi naturalnie.

NNaajjnnoowwsszzyy  ""TThhee  AAggeess  WWiillll  TTuurrnn""  rróóżżnnii  ssiięę  oodd
sswweeggoo  ppoopprrzzeeddnniikkaa  ""IInn  CChhaarrggee  OOff  TThhee
SSccyytthhee""  ttyymm,,  żżee  nniiee  jjeesstt  kkllaassyycczznnyymm  kkoonnccee--
pptteemm  --  uuzznnaalliiśścciiee,,  żżee  nniiee  bbęęddzziieecciiee  zznnoowwuu  ppooww--
ttaarrzzaaćć  tteejj  ffoorrmmuułłyy,,  cczzyy  tteeżż  mmiieelliiśścciiee  pprroobblleemmyy  zz
wwyymmyyśślleenniieemm  kkoolleejjnneejj  cciieekkaawweejj  hhiissttoorriiii??
Nie było żadnych problemów. Po prostu stwier-
dziliśmy, że nie musi być jakiejś rozbudowanej
historii na każdej płycie. Choć tak naprawdę
wszystkie te kawałki mają wspólny temat. Ka-
żda kompozycja opowiada historię o miejskiej
legendzie - takiej współczesnej bajce, że tak po-
wiem.

NNiieejjaakkoo  ggłłóówwnnyymm  uuttwwoorreemm  nnaa  ""TThhee  AAggeess
WWiillll  TTuurrnn""  jjeesstt  ffiinnaałłoowwyy,,  nnaajjddłłuużżsszzyy  nnaa  ppłłyycciiee
""MMaarryy  CCeelleessttee""  --  ttoo  nniiee  aażż  ttaakk  eeppiicckkii  nnuummeerr,,
aallee  bbrrzzmmii  ttaakk,,  jjaakkbbyy  zzaammaarrzzyyłł  wwaamm  ssiięę  wwłłaassnnyy
""TThhee  RRiimmee  OOff  TThhee  AAnncciieenntt  MMaarriinneerr""??
Nie zabiegaliśmy świadomie o tak długi ka-
wałek. Po prostu stał się tym, czym jest. Naj-
zwyczajniej dodawaliśmy część za częścią, aż w
końcu otrzymaliśmy ponad siedmiominutowy
utwór. Oczywiście, że jest epicki, nie wiem o co
ci chodzi.

JJeesstt  eeppiicckkii,,  aallee  zznnaacczznniiee  kkrróóttsszzyy......  HHiissttoorriiaa  ttaa--
jjeemmnniicczzeeggoo  zzaaggiinniięęcciiaa  zzaałłooggii  tteeggoo  żżaagglloowwccaa

nniiee  zzoossttaałłaa  wwyyjjaaśśnniioonnaa  ddoo  ddzziiśś,,  aallee  ppoowwssttaałłoo
ssppoorroo  hhiippootteezz  nnaa  tteenn  tteemmaatt  --  ddoo  kkttóórreejj  wwyy  ssiięę
pprrzzyycchhyyllaacciiee??
Raczej do tej, według której wszyscy oszaleli i
wyskoczyli za burtę. 

TTaakkiiee  tteemmaattyy  śśwwiieettnniiee  ppaassuujjąą  ddoo  mmrroocczznneeggoo,,
mmeettaalloowweeggoo  ssttyylluu  jjaakkii  pprreezzeennttuujjee  TThhuunnddeerr
AAnndd  LLiigghhttnniinngg,,  bboo  nnpp..  uuttwwóórr  ""CCoolluummbbiiaa""  zzaaiinn--
ssppiirroowwaałłaa  ggrraa  ""BBiioosshhoocckk  IInnffiinniittee""??
Dokładnie tak, to ona zainspirowała ten kawa-
łek. Doskonała gra i niesamowita historia.

CCzzyyllii  ppuunnkktteemm  wwyyjjśścciiaa  ddoo  ppoowwssttaanniiaa  wwaarrtteeggoo

nnaaggrraanniiaa  tteekkssttuu  mmoożżee  bbyyćć  pprraakkttyycczznniiee  wwsszzyy--
ssttkkoo,,  wwyyssttaarrcczzyy  mmiieećć  sszzeerrookkoo  oottwwaarrttee  oocczzyy??
Tak, nigdy nie wiadomo, kiedy spłynie na ciebie
inspiracja.

ZZnnoowwuu  tteeżż  nniiee  ooddmmóówwiilliiśścciiee  ssoobbiiee  pprrzzyyjjeemmnnoo--
śśccii  zzaapprroosszzeenniiaa  ddoo  ssttuuddiiaa  ggoośśccii::  ww  ""OOnnee  BBlloooodd""
ggiittaarroowwee  ssoolloo  nnaalleeżżyy  ddoo  MMááttéé  BBooddoorraa  zz  AAllee--
ssttoorrmm,,  zz  kkoolleeii  ww  ""MMaarryy  CCeelleessttee""  uuddzziieellaa  ssiięę
wwookkaallnniiee  DDeerr  SScchhuullzz  zz  UUnnzzuucchhtt  --  uuzznnaalliiśścciiee,,
żżee  bbeezz  iicchh  uuddzziiaałłuu  ttee  uuttwwoorryy  nniiee  zzaabbrrzzmmiiąą  oodd--
ppoowwiieeddnniioo  ddoobbrrzzee??
Zaprosiliśmy ich po napisaniu tych numerów.
Nasz wokalista Diddi nawet zaśpiewał wszys-
tkie wersy, a ja nagrałem solówkę do "One
Blood", po prostu postanowiliśmy później, że
mogłoby być fajnie mieć jakichś gości. Oczywi-
ście te utwory brzmiałyby świetnie i bez nich,
ale to dodaje dodatkowej pikanterii.

ZZnnaalliiśścciiee  ssiięę  ii  wwssppóółłpprraaccoowwaalliiśścciiee  jjuużż  wwcczzee--
śśnniieejj,,  ccoo  ppeewwnniiee  uułłaattwwiiłłoo  tteenn  ggoośścciinnnnyy  uuddzziiaałł??

Współtworzyłem ostatni album Unzucht w
moim studiu, więc skorzystaliśmy z okazji i na-
graliśmy jego wokal do naszego kawałka pod-
czas produkcji ich albumu. Máté'a z kolei zaga-
dałem po nagraniu perkusji do jego pobocznego
projektu All But One w moim studiu z perku-
sistą Heaven Shall Burn, Christianem Bas-
sem.

PPoossiiaaddaanniiee  ww  sszzeerreeggaacchh  zzeessppoołłuu  pprroodduucceennttaa  ttoo
nniieezzaapprrzzeecczzaallnnaa  wwyyggooddaa,,  aallee  tteeżż  ssppoorryy  wwyyssii--
łłeekk,,  bboo  ttrrzzeebbaa  jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  ooggaarrnniiaaćć  kkiillkkaa
sspprraaww..  MMaasszz  jjuużż  cchhyybbaa  jjeeddnnaakk  ssppoorree  ddoośśwwiiaadd--
cczzeenniiee  ww  tteejj  kkwweessttiiii  ii  oobbyyłłoo  ssiięę  bbeezz  pprroobblleemmóóww??
Nie miałem żadnych problemów, lubię mieć
pełną kontrolę nad moją własną muzyką.
(śmiech)

UUddaałłoo  wwaamm  ssiięę  tteeżż  zznnaalleeźźćć  wwyyddaawwccęę  --  PPhhoonnee--
ccttoorr  --  ccoo  tteeżż  cchhyybbaa  nniiee  jjeesstt  oocczzyywwiissttoośścciiąą  ww
ddzziissiieejjsszzyycchh  cczzaassaacchh??
Myślę, że pójście tą drogą jest bardzo oczywiste.
Większość labeli, jeśli nie wspiera was finanso-
wo albo nie ma znajomości dużych szych, nie
jest nic warta dla małego zespołu, ponieważ w
dzisiejszych czasach dystrybucja jest bardzo
tania. Więc wzięliśmy sprawy w swoje ręce.

NNaa  wwssppaarrcciiee  ffiirrmmyy  ccoo  ddoo  jjaakkiieejjśś  wwiięękksszzeejj  pprroo--

mmooccjjii  ppeewwnniiee  nniiee  mmoożżeecciiee  lliicczzyyćć,,  aallee  zzddaajjee  ssiięę,,
żżee  ssaammii  tteeżż  nniieeźźllee  ssoobbiiee  ttyymm  rraaddzziicciiee,,  ggrraajjąącc
ssppoorroo  kkoonncceerrttóóww  ii  sszzeerrzząącc  wwiieeśśccii  oo  ""TThhee  AAggeess
WWiillll  TTuurrnn""??
To jest trafne spostrzeżenie. Właściwie, to jest
szansa, że zagramy w Polsce 10. czerwca w Go-
leniowie w Teatrze Brama.

OO  pprroosszzęę!!  CCzzyyllii  zzaa  ddwwaa  llaattaa  bbęęddzziiee  ookkaazzjjaa  ddoo
rroozzmmoowwyy  nnaa  tteemmaatt  ppiiąątteejj  ppłłyyttyy,,  cczzyy  jjeeddnnaakk
zzwwoollnniicciiee  ttrroocchhęę  tteemmppoo??
To brzmi jak plan (śmiech).

Wojciech Chamryk & Karol Gospodarek

THUNDER AND LIGHTNING

Od Gamma Ray do Thunder And Lightning
Niemcy znani są z pracowitości, systematyczności i wielu innych zbliżo-

nych cech, co znajduje też odbicie w twórczości tamtejszych zespołów. Nie dziwi
więc, że Thunder And Lightning w osiem lat wydali cztery albumy, zapełniając je
klasycznym hard 'n' heavy z elementami power metalu lat 80. Lider i gitarzysta
grupy Marc Wüstenhagen opowiada o najnowszym z nich "The Ages Will Turn",
zapowiadając też koncert w Polsce i... rozpoczęcie prac nad kolejną płytą:

Foto: Thunder And Lightning



HMP: SSuukkcceess  wwaasszzeeggoo  ppiieerrwwsszzeeggoo  ddeemmoo
""UUnnddeerr  CCaarrppaatthhiiaann  SSuunn"",,  kkttóórree  ddoocczzeekkaałłoo  ssiięę
tteeżż  ooffiiccjjaallnneeggoo  wwyyddaanniiaa  nnaa  LLPP//CCDD,,  ppeewwnniiee
uuttwwiieerrddzziiłł  wwaass  ww  pprrzzeekkoonnaanniiuu,,  żżee  ttoo  ccoo  rroobbiicciiee
jjeesstt  ddoobbrree  ii  nniiee  ppoozzoossttaajjee  nniicc  iinnnneeggoo,,  jjaakk  zzaabbrraaćć
ssiięę  ddoo  pprraacc  nnaadd  ddeebbiiuuttaanncckkiimm  aallbbuummeemm??
Volguus Zildrohar: Racja, ale "Blackborne
Souls" to nasz drugi album. Może to trochę dzi-
wne, ponieważ nasz debiutancki album ma ten
sam tytuł co kaseta demo. Nagraliśmy demo,
aby promować zespół, a dzięki pewnym szczę-
śliwym zbiegom okoliczności No Remorse Re-
cords usłyszało to demo i chciała wydać pełen
album, na którym miałyby znaleźć się pięć
utworów z demo + dwa nowe kawałki. Dołą-
czyliśmy dwa utwory, które napisaliśmy po opu-
blikowaniu naszego demo i w ten sposób pow-

stał nasz debiutancki album. Tak więc "Under
Carpathian Sun" jest naszym oficjalnym de-
biutem.

OOddcczzuuwwaalliiśścciiee  jjaakkąąśś  pprreessjjęę,,  cczzyy  tteeżż  pprrzzeeccii--
wwnniiee,,  śśwwiiaaddoommoośśćć  oocczzeekkiiwwaańń  ffaannóóww  ii  mmeeddiióóww
mmoobbiilliizzoowwaałłaa  wwaass  ddoo  jjeesszzcczzee  bbaarrddzziieejj  wwyyttęę--
żżoonneejj  pprraaccyy??
Volguus Zildrohar: W ogóle nie było presji,
ponieważ w tamtym czasie "Under Carpathian
Sun" było wydane na  płytach CD i winylu, a
napisanie tekstów na "Blackborne Souls" było
prawie skończone. Prace nad muzyką były bar-
dzo zaawansowane. Z tego powodu mieliśmy
dużo czasu, aby dokończyć drugi album i go do-
pieszczać. Ale masz rację, wspaniała reakcja fa-
nów i mediów spowodowała, że naszej motywa-
cji nie było końca. Myślę, że bez tego nieoczeki-
wanego odzewu wszystko  na "Blackborne So-
uls" brzmiałoby inaczej.

MMiieelliiśścciiee  oo  ttyyllee  kkoommffoorrttoowwąą  ssyyttuuaaccjjęę,,  żżee  nniiee

mmuussiieelliiśścciiee  jjuużż  sszzuukkaaćć  wwyyddaawwccyy,,  bboo  NNoo  RRee--
mmoorrssee  RReeccoorrddss    wwyyrraazziiłłaa  rróówwnniieeżż  zzaaiinntteerreessoo--
wwaanniiee  ttyymm  aallbbuummeemm  --  ttoo  tteeżż  wwsszzyyssttkkoo  uułłaa--
ttwwiiaałłoo,,  wwyyssttaarrcczzyyłłoo  ""ttyyllkkoo""  nnaappiissaaćć  jjaakk  nnaajjllee--
ppsszzee  uuttwwoorryy  ii  jjee  nnaaggrraaćć??
Volguus Zildrohar: Tak, nasza sytuacja jest
bardzo komfortowa. Możemy skoncentrować
się na pisaniu muzyki i jej nagrywaniu. Również
nasza sala prób to studio, w której nagraliśmy
obie płyty. To najlepsza sytuacja, jaką możesz
mieć jako zespół. Minęło dużo czasu, aby Vinz
założył to studio, ale było warto. W studio nie
mieliśmy więc presji czasu, zwłaszcza, że jest
wiele innych rzeczy, którymi musisz się zająć.
Chcemy robić tyle, ile możemy na własną rękę.
Wszystkie gadżety i wzory na koszulki, kręce-
nie wideo, sprawdzenie projektantów i wiele in-

nych rzeczy zrobiliśmy przez samych siebie. To
się nam nie nudzi. (śmiech)

SSąą  ddwwiiee  sszzkkoołłyy::  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  zznnaacczznneejj  iilloośśccii
ppoommyyssłłóóww//uuttwwoorróóww  bbąąddźź  wwyybbrraanniiee  zz  nniicchh  oodd
rraazzuu  ttyycchh,,  kkttóórree  wwaarrttoo  ddoopprraaccoowwaaćć  ii  nnaaggrraaćć  --  zz
kkttóórreejj  zz  ttyycchh  mmeettoodd  sskkoorrzzyyssttaalliiśścciiee,,  sszzyykkuujjąącc
ttyycchh  oossiieemm  nnuummeerróóww  nnaa  ""BBllaacckkbboorrnnee  SSoouullss""??
Volguus Zildrohar: Przeważnie robimy riffową
burzę mózgów, a te riffy i pomysły łączymy w
kompozycję. Vinz dokłada na to śpiew i po pe-
wnym czasie, kiedy mamy wystarczający dys-
tans do tego, analizujemy utwór, aranżujemy
ponownie, wykonujemy poprawki lub dopie-
szczamy niektóre partie solowe. Każdy z trzech
głównych członków zespołu jest zaintereso-
wany  tworzeniem kawałków, wiec zawsze jest
wystarczająco pomysłów. Są też utwory, które
są całkiem dobre, pomimo odejścia od ogólnej
koncepcji. Może kiedyś zostaną przez nas wy-
dane.

NNiiee  ppoosszzlliiśścciiee  tteeżż  nnaa  łłaattwwiizznnęę,,  uunniikkaajjąącc  ppoo--
kkuussyy  zzaammiieesszzcczzeenniiaa  nnaa  ppłłyycciiee  jjuużż  ooppuubblliikkoowwaa--
nnyycchh  uuttwwoorróóww  --  ""UUnnddeerr  CCaarrppaatthhiiaann  SSuunn""  ttoo
jjuużż  pprrzzeesszzłłoośśćć,,  ""BBllaacckkbboorrnnee  SSoouullss""  mmaa  ppookkaazzaaćć
wwyyłłąącczznniiee  nnaajjnnoowwsszzee  kkoommppoozzyyccjjee  LLoorrdd  VViiggoo??
Volguus Zildrohar: Każda kompozycja z
"Blackborne Souls" została napisana po "Un-
der Carpathian Sun". To pokazuje, że zespół
jeszcze bardziej dorósł. Znaleźliśmy nasz styl i
słuchacze powinni się w tym odnaleźć. Na
"Blackborne Souls" nie ma starych rzeczy.
Kontynuujemy ten proces, ponieważ trzeci al-
bum jest teraz w produkcji i zawierać będzie
tylko nowe utwory.

""IIsshhttaarr  IIII  --  HHaaiill  MMee,,  FFiirree  IInn  TThhee  NNiigghhtt""  ttoo
kkoonnttyynnuuaaccjjaa  hhiissttoorriiii  zz  uuttwwoorruu  ""IIsshhttaarr--  QQuueeeenn
OOff  TThhee  NNiigghhtt""??
Volguus Zildrohar: Tak, jest środkową część
trylogii o tej starej demonicznej bogini wojny.
Mitologie babilońskie są całkiem interesującym
materiałem i możemy mieszać je z naszą pasją
do oldschoolowych horrorów i seriali. Trzecia i
ostatnia część będzie na naszym następnym
oficjalnym albumie. Jesteśmy w środku produ-
kcji, więc jego wydanie nie powinno zabrać wie-
le czasu. W tej chwili jesteśmy bardzo produ-
ktywni.

WWaasszzee  uuttwwoorryy  ssąą  ddłłuuggiiee,,  wwiieelloowwąąttkkoowwee,,  aallee
nnaaggrraalliiśścciiee  tteeżż  jjeeddnnąą  kkrróóttsszząą  kkoommppoozzyyccjjęę
""WWhheenn  TThhee  BBllooooddlluusstt  DDrraawwss  OOnn  MMee""..  OOdd
rraazzuu  bbyyłłoo  ppoossttaannoowwiioonnee,,  żżee  wwłłaaśśnniiee  ddoo  tteeggoo
uuttwwoorruu  ppoowwssttaanniiee  tteelleeddyysskk??
Volguus Zildrohar: Kiedy pisaliśmy i przygo-
towaliśmy kawałek, naszą pierwsza myślą było:
to powinno mieć teledysk. Po pewnym czasie
nie byliśmy tego tak pewni, (śmiech). Zrobili-
śmy pewne korekty, żeby utwór był bardziej
zwarty. Wiesz, aby promować album filmem,
utwór powinien być krótszy, ponieważ ludzie
nie znają żadnej muzyki z albumu i nie mają
cierpliwości na dziesięciominutowe wideo. Z
drugiej strony nie jesteśmy komercyjnym zespo-
łem, więc nie ma to takiego znaczenia (śmiech).
Ale kompozycja jest chwytliwa i przeznaczona
do filmu. Mamy teraz drugi teledysk na ścieżkę
tytułową, trwający dziewięć minut. To działa,
ale ludzie już go znają.

JJeeggoo  cczzoołłóówwkkaa  jjeesstt  ssttyylliizzoowwaannaa  nnaa  ssttaarryy  hhoorr--
rroorr,,  ddaalleejj  tteeżż  jjeesstt  ddoośśćć  mmrroocczznniiee  --  zzddaajjee  ssiięę,,  żżee
lluubbiicciiee  ttaakkiiee  kklliimmaattyy  ii  ttoo  nniiee  ttyyllkkoo  ddllaatteeggoo,,  żżee
ppaassuujjąą  ddoo  wwaasszzeejj  mmuuzzyykkii??
Volguus Zildrohar: Mroczne rzeczy są naszą, a
zwłaszcza moją pasją. Od dziecka byłem zafa-
scynowany ciemnym światem Edgara Allana
Poe, Stephena Kinga, a zwłaszcza H.P. Love-
crafta, tak jak pozostali członkowie zespołu.
Dorastanie w latach osiemdziesiątych oznacza
dorastanie z najlepszymi horrorami, które wpły-
nęły na nas, na wiele sposobów i wciąż nas in-
spirują. Nasz styl jest idealny do przetworzenia
tego rodzaju wpływów. Użyliśmy  niektórych
sampli, aby zintensyfikować tę atmosferę i
łączyć "Blackborne Souls" z "Under Carpa-
thian Sun".

LLoorrdd  VViiggoo  ttoo  ffoorrmmaallnniiee  ttrriioo,,  aallee  nnaa  tteelleeddyysskkuu
mmaammyy  sseekksstteett::  ttoowwaarrzzyysszząą  wwaamm  zzaammaasskkoo--
wwaannyy  kkllaawwiisszzoowwiieecc,,  bbaassiissttaa  ii  ppeerrkkuussiissttaa,,  kkttóó--
rreeggoo  ttwwaarrzz  tteeżż  jjeesstt  uukkrryyttaa  ww  cciieenniiuu..  DDoommyyśśllaamm
ssiięę,,  żżee  oowwaa  sseekkccjjaa  ddooppeełłnniiłłaa  wwaasszz  sskkłłaadd,,    bboo  nnaa
zzddjjęęcciiaacchh    zzeessppóółł  jjeesstt  ppiięęcciioooossoobboowwyy,,  aallee  ppeerr--
kkuussiissttaa  cchhccee  zzaacchhoowwaaćć  aannoonniimmoowwoośśćć??
Volguus Zildrohar: (Śmiech), "klawiszowcem"
jest po prostu Vinz w przebraniu. Tony, Vinz i
ja jesteśmy fundamentem zespołu. Piszemy,
produkujemy i nagrywamy muzykę. Zuul i
Murray to muzycy sesyjni grający na żywo na 
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Jeszcze dwa lata temu to niemieckie trio nawet
nie marzyło o takim rozwoju sytuacji, zadowalając

się podziemnym statusem jedego z wielu doomo-
wych zespołów. Wystarczyło jednak udane demo
"Under Carpathian Sun" i wszystko zmieniło się na

lepsze, a dzięki kontraktowi z No Remorse Records
światło dzienne ujrzało niedawno kolejne wydawnictwo

Lord Vigo. O "Blackborne Souls" rozmawiamy z gitarzystą i
śpiewającym perkusistą grupy: 

Foto: Lord Vigo

Punkt zwrotny
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basie i bębnach. To jest to. Nie ma szóstego
(śmiech). Ukryta twarz naszego perkusisty, to
tylko resztka naszego pierwszego filmu, gdzie
perkusista również miał ukrytą twarz (oczywiś-
cie jest to Vince w filmie "Vigo von Homburg-
Deutschendorf"). Lubi ten pomysł i po prostu
zakłada maskę.

CCzzyyllii  ggrraanniiee  nnaa  ppeerrkkuussjjii  ii  jjeeddnnoocczzeessnnee  śśppiieewwaa--
nniiee  ppooddcczzaass  kkoonncceerrttuu  jjeesstt  ddllaa  cciieebbiiee  zzbbyytt  cciięę--
żżkkiiee  ddoo  ppooggooddzzeenniiaa,,  wwoollaałłeeśś  sskkoonncceennttrroowwaaćć  ssiięę
nnaa  rroollii  ffrroonnttmmaannaa??
Vinz Clortho: Nie powiedziałbym, że to zbyt
trudne, chciałbym grać, ale wtedy nie mieli-
byśmy frontmana. Dla publiczności jest lepiej
gdy do sprawy podchodzimy w tradycyjny spo-
sób. Jednocześnie muszę powiedzieć, że gdy-
bym jednocześnie nie grał na perkusji mógłbym
śpiewać lepiej.

SSppoorroo  oossttaattnniioo  kkoonncceerrttoowwaalliiśścciiee,,  ww  ttyymm  nnaa  ffeess--
ttiiwwaallaacchh,,  ddzziieelląącc  sscceenniicczznnee  ddeesskkii  cchhooććbbyy  zz  ttaa--
kkiimmii  lleeggeennddaammii  ddoooomm//eeppiicc  mmeettaalluu  jjaakk::  MMaanniillllaa
RRooaadd,,  CCaannddlleemmaassss  cczzyy  PPeennttaaggrraamm  --  ttoo  bbyyłłoo
ddllaa  wwaass  ppeewwnniiee  ssppoorree  pprrzzeeżżyycciiee,,  mmiimmoo  tteeggoo,,  żżee
nniiee  jjeesstteeśścciiee  pprrzzeecciieeżż  jjaakkiimmiiśś  nniieeooppiieerrzzoonnyymmii
ddeebbiiuuttaannttaammii??
Volguus Zildrohar: Tak, oczywiście. Dzielenie
się sceną z tymi legendami było dla nas za-
szczytem i nadal nim pozostaje. Te zespoły
wpływały na tak wiele innych kapel i oczywiście
na nas. To niesamowite uczucie spotkać się  z
tymi facetami i prowadzić normalną rozmowę z
ludźmi, których czciłeś będąc dzieckiem. Bę-
dziemy grać na festiwalu Up the Hammers Fe-
stival w Grecji z legendarnymi Cirith Ungol.
Nie wiem, co zrobię, kiedy spotkam się z jed-
nym z nich. Może po prostu zemdleje, (śmiech).

SSkkoorrzzyyssttaalliiśścciiee  zz  ookkaazzjjii  bbyy  zzrroobbiićć  ssoobbiiee  ffoottkkii
cczzyy  wwzziiąąćć  aauuttooggrraaffyy  cchhooććbbyy  oodd  MMaarrkkaa  SShheell--
ttoonnaa  cczzyy  LLeeiiffaa  EEddlliinnggaa,,  cczzyy  tteeżż  nniiee  kkrręęccąą  wwaass
ttaakkiiee  rrzzeecczzyy??
Volguus Zildrohar: Nie jestem kolekcjonerem
autografów, ale zawsze staram się zrobić zdjęcie.
Pod warunkiem, że nie jestem zbyt pijany, żeby
obsłużyć się moim cholernym telefonem,
(śmiech). Ale jestem bardziej zainteresowany
rozmową z nimi. Niestety, Leifa Edlinga nie
było w tym czasie w Candlemass. 

ZZwwrraaccaacciiee  jjeeddnnaakk  uuwwaaggęę  nnaa  ppoottrrzzeebbyy  kkoolleekkccjjoo--
nneerróóww,,  bboo  ""BBllaacckkbboorrnnee  SSoouullss""  uukkaażżee  ssiięę  tteeżż  nnaa
wwiinnyylluu  jjaakkoo  lliimmiitt  ww  330000  eeggzzeemmppllaarrzzaacchh  --  ttoo  ddllaa
wwaass  ppooddssttaawwoowwyy  nnoośśnniikk  ii  nniiee  bbyyłłoo  iinnnneejj  ooppccjjii??
Volguus Zildrohar: Muzyka, a szczególnie
heavy metal jest przeznaczona na winyl. Jest to
rytuał i część magii. CD są praktyczne, ale to
nie to samo. Duża okładka, dźwięk, gdy igła
uderza w ścieżkę. To pasja, a płyty LP są najle-
pszym medium do muzyki i zawsze będą. Nie
ma innych opcji, (śmiech). Cieszę się, że No

Remorse wydało to na winylu. Ale najgorsza
zmora to pliki do pobrania. To naprawdę zabija
ducha muzyki, nienawidzę tego.

PPłłyyttaa  ttrrwwaa  5566  mmiinnuutt,,  wwiięęcc  ww  ttrroossccee  oo  jjaakkoośśćć
ddźźwwiięękkuu  wwyyjjddzziiee  jjaakkoo  22LLPP  ii  ddllaatteeggoo  nnaa  kkaażżddeejj
ssttrroonniiee  bbęęddąą  ttyyllkkoo  ddwwaa  uuttwwoorryy,,  żżeebbyy  iicchh
ddyynnaammiikkaa  nniiee  uucciieerrppiiaałłaa??
Volguus Zildrohar: Będzie jedna płyta CD i
podwójna winylowa. Dwa utwory z każdej stro-
ny. Niestety, z powodu czterech stron musieli-
śmy edytować dwa przejścia dla wersji LP. Więc
wersja LP jest trochę inna.

CChhyybbaa  nniiee  jjeesstteeśścciiee  pprrzzeessąąddnnii,,  sskkoorroo  ppłłyyttaa
uukkaazzaałłaa  ssiięę  ww  ppiiąątteekk  1133  ssttyycczznniiaa??  SSwwoojjąą  ddrrooggąą
ggddyybbyyśścciiee  ppoocczzeekkaallii  jjeesszzcczzee  mmiieessiiąącc  uukkaazzaałłaabbyy
ssiięę  ww  4477  rroocczznniiccęę  pprreemmiieerryy  ddeebbiiuuttuu  BBllaacckk
SSaabbbbaatthh,,  aallee  ttoo  bbyyłłbbyy  ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  nniiee  ppiiąątteekk..
((śśmmiieecchh))
Volguus Zildrohar: Nie mieliśmy na uwadze
Black Sabbath, (śmiech). Więc nie jesteśmy
przesądni, ale data była idealna. Ta data zawsze
miała szczególny, mistyczny klimat. Tak jak
Halloween. Szczególnie, gdy jesteś zaintere-
sowany oldschoolowymi horrorami. Pamiętasz
Camp Crystal Lake? W tym dniu zawsze gdzieś
jest wielka impreza. (śmiech)

""BBllaacckkbboorrnnee  SSoouullss""  jjuużż  zzbbiieerraa  śśwwiieettnnee  rreecceennzzjjee,,
wwyygglląąddaa  wwiięęcc  nnaa  ttoo,,  żżee  nniiee  ppoozzoossttaajjee  wwaamm  nniicc
iinnnneeggoo  jjaakk  mmaakkssyymmaallnniiee  pprrzzyyłłoożżyyćć  ssiięę  ddoo  pprroo--
mmooccjjii  tteeggoo  wwyyddaawwnniiccttwwaa??
Volguus Zildrohar: Dokładnie. Robimy co w
naszej mocy i oczywiście No Remorse robi też
dużo w kwestii promocji. Jesteśmy małym ze-
społem, wszyscy mamy rodziny i prace, do któ-
rych chodzimy na co dzień. Ale każda sekunda
naszego ograniczonego wolnego czasu należy do
zespołu, więc zobaczymy, co przyniesie przy-
szłość. Osiągnęliśmy wiele w ciągu dwóch i pół
roku od założenia zespołu. Znacznie więcej niż
się spodziewaliśmy.

MMaacciiee  jjuużż  jjaakkiieeśś  ppllaannyy  ccoo  ddoo  wwiięękksszzeejj  lliicczzbbyy
kkoonncceerrttóóww,,  eettcc..,,  mmyyśślliicciiee  oo  iinnnnyycchh  mmoożżlliiwwoośśccii--
aacchh  kkttóórree  sspprraawwiiąą,,  żżee  nnaazzwwaa  ii  mmuuzzyykkaa  LLoorrdd
VViiggoo  ddoottrrąą  ddoo  jjaakk  nnaajjwwiięękksszzeejj  lliicczzbbyy  ssłłuucchhaa--
cczzyy??
Volguus Zildrohar: W tym roku robimy kilka
festiwali i kilka mniejszych koncertów, ale obe-
cnie nie mamy innych planów. To trudny czas
dla małych zespołów koncertujących na całym
świecie. Musimy za to zapłacić, więc większe
zespoły mogą sfinansować swoją trasę. To nie
jest nasz cel. Staramy się zagrać w każdym
miejscu, ale nie chcemy za to płacić, bo to nie
jest dobre.

CCzzuujjeecciiee  wwiięęcc,,  żżee  jjeesstteeśścciiee  ww  pprrzzeełłoommoowwyymm
mmoommeenncciiee  ii  nnaapprraawwddęę  nniieewwiieellee  ddzziieellii  wwaass  oodd
ooddnniieessiieenniiaa  nnaajjwwiięękksszzeeggoo  ssuukkcceessuu  ww  wwaasszzeejj
ddoottyycchhcczzaassoowweejj  kkaarriieerrzzee??
Volguus Zildrohar: Osiągnęliśmy znacznie
więcej niż się spodziewaliśmy w przeciągu  osta-
tnich lat. To jest punkt zwrotny. Jestem wdzię-
czny za to, ale jeśli można uzyskać więcej, to
dlaczego nie skorzystać? Ale nie spodziewamy
się tego. Na pewno jest to nasza ostatnia szansa,
aby przenieść coś poza granice naszego rodzin-
nego miasta. Nie jesteśmy tak młodzi, na  jakich
wyglądamy. (śmiech)

Wojciech Chamryk, Filip Wołek, 
Krzysztof Pigoń
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HMP: PPeewwnniiee  wwiięękksszzoośśćć  ssłłuucchhaacczzyy  wwiiddzząąccyycchh
ppoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy  nnaazzwwęę  wwaasszzeeggoo  zzeessppoołłuu  mmoożżee
nnaa  jjeejj  ppooddssttaawwiiee  ssąąddzziićć,,  żżee  mmaa  ddoo  cczzyynniieenniiaa  zz
jjaakkąąśś  bbllaacckkoowwąą  hhoorrddąą,,  ttyymmcczzaasseemm  ggrraacciiee
ssttaarreeggoo,,  ddoobbrreeggoo  hheeaavvyy  rroocckkaa//hheeaavvyy//ddoooomm
mmeettaall  zz  pprrzzeełłoommuu  llaatt  7700..  ii  8800..  uubbiieeggłłeeggoo  wwiieekkuu
--  ppoottrrzzeebbnnyy  wwaamm  ttaakkii,,  ww  ssuummiiee  ddoośśćć  kkoonnttrrooww--
eerrssyyjjnnyy,,  sszzyylldd??
Stian Fossum: W Norwegii Devil nie jest zbyt
kontrowersyjną nazwą. Jednak wydaje mi się, że
to dobra sceniczna nazwa, w końcu słowo dia-
beł może nakierować myśli na stare horrory ty-
pu "The Devil Rides Out", myślę więc, że to do
nas pasuje. Są też takie zespoły jak Satan, Hell,
Lucifer's Friend, itd., które obracają się wokół
tego samego tematu i nie mają nic wspólnego z
black metalem. Gdybyśmy nazywali się Pax Vo-

biscum Infernus Magicus, byłoby się nam tru-
dniej bronić...

DDookkłłaaddnniiee..  WW  ssuummiiee  ttoo  nnaazzwwaa  nniieeooddlleeggłłaa  tteeżż
oodd  ttyycchh,,  ppoodd  kkttóórryymmii  ggrraalliiśścciiee  wwcczzeeśśnniieejj  bbaarr--
ddzziieejj  eekkssttrreemmaallnnee  ooddmmiiaannyy  mmeettaalluu,,  ttaakk  wwiięęcc
mmoożżnnaa  rrzzeecc,,  żżee  jjeesstteeśścciiee  kkoonnsseekkwweennttnnii??
Nigdy nie byłem uparty, jestem pragmatyczny
do szpiku kości. Bycie konsekwentnym dla sa-
mej zasady jest raczej zwrotem ku fanatyzmowi,
a ja nie lubię fanatyków.

NNiiee  oobbaawwiiaacciiee  ssiięę,,  żżee  mmoożżee  ttoo  sskkoońńcczzyyćć  ssiięę

ooddwwoołłyywwaannyymmii  kkoonncceerrttaammii  cczzyy  kkoonniieecczznnoośścciiąą
wwyyssttęęppoowwaanniiaa  ppoodd  zzmmiieenniioonnąą  nnaazzwwąą,,  wwsszzaakk
rróóżżnnyycchh  oosszzoołłoommóóww  nniiee  mmaajjąąccyycchh  ppoojjęęcciiaa  oo
ttyymm,,  żżee  nnaawwiiąązzuujjcciiee  ttuu  ddoo  ssttaarreejj  sszzkkoołłyy  NNWWOO
BBHHMM  ii  zzeessppoołłóóww  zzwwąąccyycchh  ssiięę  nnpp..  SSaattaann,,
nniieesstteettyy  nniiee  bbrraakkuujjee??
(Śmiech), nigdy o tym nie myślałem. Ludzie,
jak wspomniałeś, pewnie bywają na tyle głupi,
ale myślę, że łatwo dać do zrozumienia, iż nie
jesteśmy ani satanicznym ani politycznym ze-
społem, co może być kolejną kością niezgody.
Możemy profanować, a nawet bluźnić, ale nie
sądzę, by ktokolwiek o zdrowych zmysłach
uznałby Devil za coś bardzo obrazoburczego w
2017 roku.

DDoobbrree  pprrzzyyjjęęcciiee  wwcczzeeśśnniieejjsszzyycchh  ppłłyytt  sspprraawwiiłłoo,,
żżee  pprraaccoowwaałłoo  wwaamm  ssiięę  łłaattwwiieejj,,  bboo  ww  kkoońńccuu

wwaasszz  ssttyyll  jjeesstt  jjuużż  ddoośśćć  wwyyrraazziissttyy  ii  jjaassnnoo
ookkrreeśślloonnyy,,  cczzyy  tteeżż  pprrzzeecciiwwnniiee,,  bbyyłłoo  ttrruuddnniieejj,,  bboo
ooddcczzuuwwaalliiśścciiee  pprreessjjęę  cczzyy  cchhęęćć,,  żżeebbyy  ccoośś  ww  nniimm
zzmmiieenniićć,,  nniiee  sskkoossttnniieećć  ww  rraammaacchh  jjeeddnneejj  ssttyyllii--
ssttyykkii??
Myślę, że dobry odbiór poprzednich wyda-
wnictw, szczególnie dema, ułatwił nam sprawę.
Nigdy nie musieliśmy się zatrzymywać i myśleć,
czy robiliśmy coś bez powodu, czy piszemy rze-
czy, które docenią tylko nasi przyjaciele. Oczy-
wiście zawsze jest trudno podjąć decyzję, co ro-
bić dalej, ale zawsze widziałem te pierwsze trzy
albumy jako trylogię, co oznaczało, że mogliśmy

pozwolić sobie na jakiś czas na zastój w naszej
karierze. Ale to otwiera teraz więcej drzwi, kie-
dy snujemy plany na przyszłość, bo podczas na-
szej pierwszej dekady działalności tworzyliśmy
to, czego od nas oczekiwano. Jesteśmy teraz
poniekąd w punkcie wyjścia, a nawet jeśli zro-
bilibyśmy ambientowy album tylko z klawisza-
mi, to ludzie lubiący nasze poprzednie dokona-
nia nadal mogliby cieszyć się tymi trzema albu-
mami i kilkoma innymi kawałkami. Więc teraz
moglibyśmy zrobić cokolwiek, po prostu pójść
własną drogą.

TToo  ww  ssuummiiee  cciieekkaawwaa  sspprraawwaa,,  żżee  pprrzzeecciieeżż  hhaarrdd
rroocckk//hheeaavvyy  mmeettaall  ppoowwssttaałł  kkiillkkaaddzziieessiiąątt  llaatt
tteemmuu  ii  cchhooćć  tteeoorreettyycczznniiee  wwyymmyyśślleenniiee  ww  nniimm
cczzeeggoośś  nnoowweeggoo  ggrraanniicczzyy  zz  ccuuddeemm,,  ttoo  wwcciiąążż  ppoo--
wwssttaajjąą  ppłłyyttyy  ppoorryywwaajjąąccee  ii  wwaarrttee  ppoozznnaanniiaa??
Sztuka nigdy nie jest kompletna. To jak malar-
stwo. Mimo, że wszystkie kolory zostały użyte,
nie wszystkie motywy zostały namalowane.
Wiedząc, że czas jest nieskończony, najlepsze
albumy mogły nawet nie zostać jeszcze nagrane.
Pożyjemy, zobaczymy. Uwielbiam zarówno sta-
rą, jak i nową, albo nową muzykę brzmiącą sta-
ro.

""TToo  TThhee  GGaalllloowwss""  tteeżż  mmoożżnnaa  śśmmiiaałłoo  ddoo  nniicchh
zzaalliicczzyyćć,,  cchhoocciiaażż  cchhyybbaa  nniiee  zzaammiieerrzzaacciiee  uukkrryy--
wwaaćć,,  żżee  ggddyybbyy  nniiee  ddookkoonnaanniiaa  BBllaacckk  SSaabbbbaatthh,,
PPeennttaaggrraamm  cczzyy  WWiittcchhffiinnddeerr  GGeenneerraall  ttoo  ttaa
ppłłyyttaa  bbrrzzmmiiaałłaabbyy  zzuuppeełłnniiee  iinnaacczzeejj??
Całkowicie się zgadzam. Sporo nauczyliśmy się
od mistrzów, ale na przykład geniusz Black
Sabbath jest dość unikatowy. Mówiąc inaczej
byłbym jak Vim Fuego. Mówił: "Potrafiłem za-
grać "Stairway To Heaven" mając 12 lat. Jimmy
Page napisał to dopiero mając 22 lata. Myślę, że
to całkiem sporo." (śmiech!)

((ŚŚmmiieecchh))..  CCoo  cciieekkaawwee  ww  zznnaacczznneejj  cczzęęśśccii  nnaa--
ggrraalliiśścciiee  ttęę  ppłłyyttęę  ww  ssaallii  pprróóbb  ii  wwaarruunnkkaacchh  ddoo--
mmoowwyycchh,,  ttyyllkkoo  sseekkccjjaa  zzoossttaałłaa  zzaarreejjeessttrroowwaannaa
ww  BBllaacckk  DDiimmeennssiioonnss  SSttuuddiiooss  --  bbrrzzmmiieenniiee  bbęębb--
nnóóww  mmuussiiaałłoo  bbyyćć  ppoottęężżnnee  ii  kkllaarroowwnnee,,  ttaakk  jjaakk
kkiieeddyyśś??
Tak. Bębny są podstawą ciężkiej muzyki. Trze-
ba się natrudzić, żeby osiągnąć w tej kwestii
doskonałość. To tworzy klimat w takim samym
stopniu, co brzmienie gitar, ale znacznie łatwiej
jest pracować nad brzmieniem gitar. Dlatego też
nagrywanie sekcji rytmicznej w studiu w na-
szym wypadku bardzo dobrze się sprawdza. 

WWcciiąążż  lluubbiicciiee  łłąącczzyyćć  ssuurroowwee,,  mmaajjeessttaattyycczznnee
bbrrzzmmiieenniiee  zz  wwyyrraazziissttyymmii  mmeellooddiiaammii  --  ssaamm  hhaa--
łłaass,,  jjaakkoo  sswwooiiśścciiee  ppoojjmmoowwaannaa  sszzttuukkaa  ddllaa  sszzttuu--
kkii,,  jjuużż  wwaass  nniiee  kkrręęccii??
Zawsze lubiłem sztukę dla sztuki, ale jako artys-
ta musisz też się rozwijać. Musisz próbować no-
wych rzeczy. Ale zawsze też stawialiśmy na me-
lodie. Nie jesteśmy zbyt poważni, a jedno z naj-
lepszych uczuć, jakich można doznać jako mu-
zyk rockowy, to kiedy publiczność śpiewa ra-
zem z tobą twoje kawałki. To nigdy nie jest
sztuczne, to nigdy nie jest płytkie, to są ci, któ-
rzy poświęcili swój czas, aby posłuchać twoich
utworów i nauczyć się trochę tekstów. To praw-
ie jak... nie wiem... jeśli będąc politykiem czy
kimś sławnym, ludzie się pod ciebie podszywa-
ją, to podobno najwyższy zaszczyt. Tak się czu-
ję, gdy widzę, że ludzie znają nasze kawałki.

""DDaavviidd  &&  GGoolliiaatthh""  ttoo  wwyymmaarrzzoonnyy  uuttwwóórr  nnaa
ssiinnggllaa,,  mmoożżee  wwiięęcc  ppoorraa  ppoommyyśślleećć  oo  kkoolleejjnneejj  77""
ww  wwaasszzeejj  ddyysskkooggrraaffiiii??
Dzięki! Właściwie ten kawałek był przeznaczo-
ny na split EP-kę, więc prawie trafiłeś. Myślę
też, że riffy gitarowe w tej kompozycji są prze-
sympatyczne. W zasadzie to jedna z naszych

DEVIL60

Widniejąca nieco wyżej deklaracja gitarzysty
Stiana Fossuma pewnie zaskoczy co niektórych,

śmiertelnie poważnych zwolenników doom
metalu, jednak norweski Devil śmiało zrywa
z konwenansami czy schematami. Grają dla

frajdy i przyjemności, nie marzy im się kariera,
a płyty nagrywają wtedy, kiedy mają natchnienie i

taką potrzebę. Najnowsza, już trzecia w dy-
skografii "To The Gallows" potwierdza, że to
dobra metoda:

Nie jesteśmy zbyt poważni

Foto: Devil



najśmieszniejszych rzeczy. Jeśli chodzi o 7", ma-
my dwa kawałki, które musieliśmy usunąć z al-
bumu ze względu na długość, więc może wy-
damy singla, ale bez "David & Goliath".

MMaammyy  wwiięęcceejj  ttaakkiicchh  zzwwaarrttyycchh  nnuummeerróóww,,  ddzziięę--
kkii  cczzeemmuu  ""TToo  TThhee  GGaalllloowwss""  jjeesstt  kkrróóttsszzaa  oodd  ppoo--
pprrzzeeddnniieeggoo  aallbbuummuu,,  aa  pprrzzyy  ookkaazzjjii  zznnoowwuu  iiddeeaall--
nniiee  ppaassuujjąąccaa  cczzaassoowwoo  ddoo  ffoorrmmaattuu  wwiinnyylloowweejj
ppłłyyttyy??
Tak, ostatni album był tylko trochę za długi na
nasz gust, ale długością LP właściwie nigdy się
nie przejmujemy. Myślę, że chociaż LP's są
świetne, album należy uznawać za oddzielny
byt, a muzyka musi być najważniejsza. Ważne
jest, aby utrzymać flow, wiedzieć, gdzie umieś-
cić kolejne numery i takie tam. Przecież dzisiaj
ludzie mogą wyłączyć muzykę po 15 sekun-
dach, jeśli nie podoba im się to, co słyszą. To
musi być wzięte pod uwagę.

""PPeeaassaannttss  &&  PPiittcchhffoorrkkss""  wwzzbbooggaacciilliiśścciiee  ppaarrttii--
aammii  oorrggaannoowwyymmii,,  ddzziięękkii  cczzeemmuu  uuttwwóórr  tteenn
bbrrzzmmii  nniicczzyymm  ppoołłąącczzeenniiee  mmooccyy  BBllaacckk  SSaabbbbaatthh
zz  pprrooggrreessyywwnnyymmii  wwppłłyywwaammii  --  ppeewwnniiee  ssppoorroo
ssłłuucchhaalliiśścciiee  LLPP  ""SSaabbbbaatthh  BBllooooddyy  SSaabbbbaatthh""  zz
ggoośścciinnnnyymm  uuddzziiaałłeemm  RRiicckkaa  WWaakkeemmaannaa  ii  tteeżż
mmaarrzzyyłłoo  wwaamm  ssiięę  ccoośś  ttaakkiieeggoo??
Oczywiście, słuchaliśmy "Sabbath Bloody Sab-
bath" milion razy, ale jeśli chodzi o części klaw-
iszowe, to były one czymś, czego pragnęliśmy
od lat, próbując tego z Espenem Sannerudem,
przyjacielem zespołu. Jeśli chodzi o bohaterów
klawiszowych, myślę, że Purple i wcale nie gor-
szy Heep mają większy wpływ na kilku z nas
niż Sabbath.

MMrroocczznnaa  mmuuzzyykkaa,,  ttaakkiieeżż  tteekkssttyy,,  iinnssppiirroowwaannee
hhoorrrroorraammii,,  hhiissttoorriiaammii  bbiibblliijjnnyymmii  cczzyy  tteemmaattyykkąą
wwoojjeennnnąą  ii  ookkłłaaddkkaa  --  ""TToo  TThhee  GGaalllloowwss""  jjeesstt
ddoopprraaccoowwaannąą  ppoodd  kkaażżddyymm  wwzzggllęęddeemm  ccaałłoośścciiąą,,
zzrreesszzttąą  jjuużż  oodd  ppiieerrwwsszzeejj  ppłłyyttyy  zzwwrraaccaalliiśścciiee  bbaa--
cczznnąą  uuwwaaggęę  nnaa  kkaażżddyy  zz  aassppeekkttóóww  wwaasszzeejj  mmuu--
zzyykkii??
To było naturalne. Nie kalkulujemy zbyt wiele,
ale wiemy, czego chcemy. Zawsze byłem fanem
wspaniałych okładek. Weźmy na przykład
"Powerslave" i "Hot In The Shade", a zauwa-
żymy, jak bardzo może się różnić ta sama idea.
Który album wolałbyś sprawdzić? Wielmożny
Eddie jako Sfinks, czy głupi Sfinks z głupko-
watymi okularami przeciwsłonecznymi? Cał-
kiem łatwy wybór. 

OOwwsszzeemm,,  aallee  jjaa  lluubbiięę  ii  KKiissss,,  ii  MMaaiiddeenn..
((śśmmiieecchh))..  SSłłuucchhaanniiee  ttaakkiicchh  ddźźwwiięękkóóww  zz  MMPP33  ttoo
jjaakk  ddllaa  mmnniiee  nniiee  ddoo  kkoońńccaa  ttoo  ssaammoo  ccoo  zz  ppłłyyttyy..
GGooddzziicciiee  ssiięę  zz  ttaakkąą  kkoonniieecczznnoośścciiąą  ii  aakkcceeppttuujjee--
cciiee  ffaakktt,,  żżee  ccoorraazz  mmnniieejj  lluuddzzii  kkuuppuujjee  ppłłyyttyy??
Oczywiście. Nie jesteśmy purystami, chociaż
osobiście preferujemy formaty  istniejące fizy-
cznie. Nie możemy mówić dzieciakom, co robić
czy jakimi konsumentami mają być. Jesteśmy

zespołem, a nie nauczycielami (chociaż dwaj z
nas nimi są - śmiech). Szkoda, że przemysł i  ró-
wnież zespoły, znalazły sposób na całkiem nie-
złe zarobki z rzeczy typu Spotify. Jednak naj-
bardziej inspirująca muzyka będzie istnieć bez
tych pieniędzy. 

TTaakkiiee  aakkccjjee  jjaakk  cchhooććbbyy  RReeccoorrdd  SSttoorree  DDaayy  mmaajjąą
sszzaannssęę  ccoośś  ttuu  zzmmiieenniićć??  JJeesstt  jjeesszzcczzee  tteenn  ccaałłyy
wwiinnyylloowwyy  ttrreenndd,,  aallee  oonn  tteeżż  jjeesstt  ww  ssuummiiee  ddzzii--
wwnnyymm  zzjjaawwiisskkiieemm,,  sskkoorroo  ssppoorroo  lluuddzzii  kkuuppuujjee
ppłłyyttyy  jjaakkoo  ggaaddżżeettyy,,  nniiee  mmaajjąącc  nnaawweett  ggrraammoo--
ffoonnóóww??
Record Store Day to najgłupsza rzecz w całym
tym cyrku (śmiech). Chodzi w tym tylko o po-
nowne tłoczenie starych albumów z najwięk-
szych wytwórni, albo o przepłacone wersje gów-
nianych nagrań, którymi w dniu ich premiery
nikt się nie przejmował. Gdyby Record Store
Day pomagałby małym i niezależnym współ-
twórcom i sklepom, całkowicie bym to popierał.
Teraz to jest jakiś żart.

ZZaa  ttoo  nnaa  kkoonncceerrttaacchh  jjeesstt  cchhyybbaa  zznnaacczznniiee  lleeppiieejj,,

ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  kkiieeddyy  pprroommuujjee  ssiięę  ttaakk  uuddaannąą  ppłłyy--
ttęę  jjaakk  ""TToo  TThhee  GGaalllloowwss""??
W tym przemyśle zespół ze statusem podob-
nym do naszego nie ma szans na zarobek. Nie
mamy ani czasu, ani ambicji, aby dbać o naszą
pozycję, tak jak mogą to robić inne i młodsze
zespoły, więc po prostu cieszymy się, że może-
my od czasu do czasu dać koncert, poznać no-
wych znajomych w trasie i upić się w nowych
miejscach.

NNiiee  ggrraacciiee  cchhyybbaa  jjeeddnnaakk  ttyyllee,,  jjaakkbbyyśścciiee  cchhcciieellii
--  mmiimmoo  tteeggoo,,  żżee  SSoouullsseelllleerr  RReeccoorrddss  jjeesstt  wwyymmaa--
rrzzoonnąą  ddllaa  wwaass  wwyyttwwóórrnniiąą,,  ttoo  jjeeddnnaakk  nniiee  mmoożżee--
cciiee  lliicczzyyćć  nnaa  jjeejj  wwssppaarrcciiee  ppoodd  ttyymm  wwzzggllęęddeemm??
Soulseller naprawdę nas wspiera, a przy tym
daje nam wolną rękę. Żaden label nie współpra-
cowałby z zespołem, który potrzebuje cztery lat
na wydanie albumu, który sprzeda się w trzech
tysiącach kopii i nie zagra żadnego promującego
go koncertu. Ale odnosząc się do tego co mó-

wisz, to małe wytwórnie i nie mają środków na
wykupienie miejsca na koncercie dla nas, czy
cokolwiek innego co robi się w dzisiejszych cza-
sach. Nie żebyśmy im na to pozwolili. Rozu-
miem wartość promocyjną, ale płacenie na przy-
kład Iron Maiden czy Vital Remains w tym
celu tysięcy euro, żeby móc zagrać, to szaleń-
stwo. Jebać to.

DDookkłłaaddnniiee,,  ttoo  cchhoorraa  ssyyttuuaaccjjaa!!  PPyyttaanniiee  tteeżż,,  cczzyy
wwaarrttoo  wwaallcczzyyćć  oo  kkoonnttrraakktt  zz  wwiięękksszząą  ffiirrmmąą,,  kkttóó--
rraa  zzaaggwwaarraannttuujjee  wwaamm  lleeppsszząą  pprroommooccjjęę,,  eettcc..,,
aallee  zz  ddrruuggiieejj  ssttrroonnyy  mmoożżee  pprróóbboowwaaćć  iinnggeerroowwaaćć
ww  mmuuzzyykkęę,,  ccoo  zzwwyykkllee  kkoońńcczzyy  ssiięę  nniieezzbbyytt  sszzcczzęę--
śślliiwwiiee  ddllaa  zzeessppoołłóóww  nnaarraażżoonnyycchh  nnaa  ccoośś  ttaakkiiee--
ggoo??
To kompletnie nie wchodzi w grę. Teraz ro-
bimy, co nam się żywnie podoba. Jedyną rzeczą,
na jaką liczymy, jeśli już mamy coś zmieniać,
jest nieco lepsza promocja naszej ojczyźnie. Ale
to drobny szczegół i absolutnie nie zagrażający
kontraktowi z Soulseller. Właściwie, to chyba
dopełniliśmy już jego warunków wraz z trzecim
albumem, ale z nikim się nie kontaktowaliśmy

ani niczego nie próbowaliśmy. I raczej tego nie
zrobimy. Gdybyśmy mieli współpracować z
kimś innym, to może nawet pozwoliłbym Un-
born Productions, prowadzonemu przez na-
szego kumpla, wypuścić kolejną EP-kę albo coś,
ponieważ on nas bardzo wspierał na początku,
zresztą zawsze to robił.

PPóókkii  ccoo  nniiee  mmaacciiee  cchhyybbaa  jjeeddnnaakk  ttaakkiicchh  ddyylleemmaa--
ttóóww,,  cchhoocciiaażż  jjaakkbbyy  ccoo  rroozzwwaażżyycciiee  ppeewwnniiee  kkaa--
żżddąą  ooffeerrttęę,,  jjeeśśllii  ttyyllkkoo  bbęęddzziiee  kkoorrzzyyssttnnaa  ddllaa  zzee--
ssppoołłuu??
Posłuchalibyśmy, ale nie mogę obiecać, że od-
powiedzielibyśmy (śmiech). Jesteśmy w dobrym
miejscu jeśli chodzi o wytwórnię, a jak sam za-
uważyłeś, nie jesteśmy za bardzo zaintereso-
wani ingerencją w naszą twórczość czy  jakimiś
zobowiązaniami.

Wojciech Chamryk & Karol Gospodarek
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HMP: ZZaałłoożżyylliiśścciiee  DDeemmoonn  BBiittcchh  pprrzzeedd  ppiięęcciiuu
llaattyy::  ppoommiimmoo  tteeggoo,,  żżee  ggrraalliiśścciiee  ii  nnaaddaall  zzrreesszzttąą
ttoo  cczzyynniicciiee,,  ww  wwiieelluu  iinnnnyycchh  zzeessppoołłaacchh,,  bbrraakkoo--
wwaałłoo  wwaamm  wwśśrróódd  nniicchh  ttaakkiieeggoo  wwłłaaśśnniiee,,  ppaarraajjąą--
cceeggoo  ssiięę  kkllaassyycczznnyymm  hheeaavvyy//UUSS  ppoowweerr  mmeettaa--
lleemm??
Logon Saton: Czas leci!  To prawda, nagrali-
śmy nasze pierwsze demo pięć lat temu, ale ist-
niejemy przynajmniej od dziesięciu lub jedena-
stu lat, choć zajęło nam trochę czasu, zanim sta-
nęliśmy na nogach. Pracujemy też nad innymi
projektami, ale Demon Bitch jest jedynym,
który zajmuje się amerykańskim power meta-
lem. White Magician jest często wspominany
w naszych rozmowach i wprowadza małe zamie-
szanie wśród fanów, którzy nie znają tego pro-
jektu, bo składa się z tym samych członków co
Demon Bitch, z tą różnicą, że głównym kom-
pozytorem jest w nim Solon, podczas gdy w
Demon Bitch jest nim Mars, a ja gram na basie
zamiast śpiewać. Solon ma również Isenblast,
który gra black/death metal, no a my też próbo-
waliśmy naszych sił w kilku innych zespołach tu
i tam. Wpływa na nas wiele inspiracji, naturalną
rzeczą jest więc, że potrzebujemy wielu ujść.
Lubimy skupiać się na naszych wizjach dla ka-
żdego z projektów, więc granie w więcej niż je-
dnym wydaje się być dla nas odpowiednie.

DDuużżyymm  uułłaattwwiieenniieemm  bbyyłł  ttuu  ppeewwnniiee  ffaakktt,,  żżee
śśwwiieettnniiee  ssiięę  zznnaalliiśścciiee,,  bbyylliiśścciiee  wwrręęcczz  kkuummppllaa--
mmii??
O, absolutnie. Kolegowaliśmy na wiele lat przed

założeniem zespołu. To była najważniejsza
rzecz w tej kapeli od kiedy ją założyliśmy.
Wszyscy dorastaliśmy razem, poszedłem do
szkoły z Marsem i Samuelem, a Solona zna-
łem od kiedy miał 16 czy 17 lat i wyciągał mnie
z domu moich rodziców na nocne balangi. Kie-
dy założyliśmy Demon Bitch, zamieszkaliśmy
pod jednym dachem tylko po to, żeby mieć bez-
pieczne miejsce do prób. Jakieś siedem lat pó-
źniej nadal mieszkamy razem, poza Marsem -
on się wyprowadził, ale jego duch wciąż miesz-
ka z nami. W każdym razie, tytuł "Hellfriends"
powinien wszystko wyjaśniać.

DDeettrrooiitt  mmoożżee  ppoosszzcczzyycciićć  ssiięę  nniieeźźllee  rroozzwwiinniięęttąą
ppooddzziieemmnnąą  sscceennąą  mmeettaalloowwąą,,  aa  cczzłłoonnkkoowwiiee
DDeemmoonn  BBiittcchh  zzddaajjąą  ssiięę  bbyyćć  jjeejj  wwyyjjąąttkkoowwoo
aakkttyywwnnyymmii  pprrzzeeddssttaawwiicciieellaammii??
Zawsze odnosiłem wrażenie, że Europa tak jak-
by wiedziała nieco lepiej co z nami zrobić, niż
nasze rodzinne miasto.  Ale to tylko osobista
obserwacja. Może to fakt, że my wszyscy, jako
ludzie, polegamy na sobie samych i nie całujemy
nikogo w tyłek, żeby dostać koncerty czy za-
przyjaźnić się z kimś, żeby nasi znajomi mogli
lubić nasz zespół.  Mamy tu bardzo ciasny krąg
znajomych i chyba to odpowiada nam najbar-
dziej. Powiedziałbym, że jesteśmy ekstremalnie
aktywnymi reprezentantami tego ciasnego krę-
gu. Ale szczerze, w Detroit nadal są niezłe un-
dergroundowe zespoły, niektóre z są moimi ulu-
bionymi (z wyjątkiem tych, w których gramy)
to: Sauron, Harbringer i legendarny Coven

13, który nadal działa i wymiata jak zawsze.  

NNiiee  jjeesstt  ttoo  zzbbyytt  ppooppuullaarrnnaa,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  wwśśrróódd
mmłłooddyycchh  lluuddzzii,,  ppoossttaawwaa  --  wwiieelluu  iinnnnyymm  oossoobboomm,,
nnaawweett  ttyymm  ookkrreeśśllaajjąąccyymm  ssiięę  mmiiaanneemm  ffaannóóww,,
wwyyssttaarrcczzyy  kkoommppuutteerr,,  iinntteerrnneett  ii  kkoonncceerrttyy  nnaa
YYoouuTTuubbee  --  nniiee  wwiieeddzząą  ccoo  ttrraaccąą,,  ccoo  iicchh  oommiijjaa  nnaa
kkoonncceerrcciiee  cczzyy  ppooddcczzaass  sszzuukkaanniiaa  cczzeeggoośś  cciieekkaa--
wweeggoo  ddoo  ppoossłłuucchhaanniiaa  ww  llookkaallnnyymm  sskklleeppiiee  ppłłyy--
ttoowwyymm  cczzyy  aannttyykkwwaarriiaacciiee??
Łatwo odwrócić naszą uwagę, bo w życiu wyda-
je się być mnóstwo innych fajnie wyglądających
rzeczy do obejrzenia i nawet dotknięcia, ale to
wszystko jedna wielka farsa. Wszystko co jest
związane z heavy metalem i hard rockiem, to
tak naprawdę jedyne rzeczy, na które powinni-
śmy patrzeć czy dotykać, i ważne jest, aby sobie
o tym przypominać od czasu do czasu.

DDeemmoonn  BBiittcchh  ttoo  bbaarrddzzoo  nnoośśnnaa  ii  zzaappaaddaajjąąccaa  ww
ppaammiięęćć  nnaazzwwaa  --  aażż  ddzziiwwnnee,,  żżee  nniikktt  nnaa  ttoo  nniiee
wwppaaddłł  pprrzzeedd  wwaammii,,  pprraawwddaa??  ((śśmmiieecchh))
Chyba dość blisko byli Angel Witch, ale po
prostu nie udało im się osiągnąć sukcesu.

JJeesstt  tteeżż  cciieekkaawwaa  oo  ttyyllee,,  żżee  ttoo  ww  ssuummiiee  ppoołłąącczzee--
nniiee  nnaazzww  ddwwóócchh  śśwwiieettnnyycchh  kkaappeell,,  DDeemmoonn  ii
BBiittcchh,,  ttaakk  jjaakkbbyyśścciiee  mmaanniiffeessttoowwaallii  ww  nniieejj  pprrzzyy
ookkaazzjjii  sswwee  pprrzzyywwiiąązzaanniiee  ddoo  NNWWOOBBHHMM  ii
sscceennyy  aammeerryykkaańńsskkiieejj??
To nie tylko dwa świetne zespoły, ale też dwa
świetne słowa. Manifestujemy i NWOBHM, i
amerykański heavy metal, ale też trochę nasze-
go najwykwintniejszego słownictwa, które mo-
żna znaleźć w Merriam-Webster's Dictionary of
American English.     

JJaagg  PPaannzzeerr,,  LLiieeggee  LLoorrdd,,  OOmmeenn,,  AAnnggeell  WWiittcchh,,
MMeerrccyyffuull  FFaattee  --  ppeewwnniiee  mmoożżnnaa  bbyy  wwyymmiieenniićć
wwiięęcceejj  zzeessppoołłóóww,,  kkttóórree  mmiiaałłyy  nnaa  wwaass  ooggrroommnnyy
wwppłłyyww  ii  pprrzzyycczzyynniiłłyy  ssiięę  ddoo  tteeggoo,,  żżee  DDeemmoonn
BBiittcchh  ggrraa  wwłłaaśśnniiee  ttaakk,,  aa  nniiee  iinnaacczzeejj??
Czcimy wszystkie z tych wspomnianych zespo-
łów, każdy definitywnie miał ogromny wpływ
na kształtowanie naszej muzyki, ale oczywiście
jest tego więcej.  Kolejnym czynnikiem mają-
cym duży wpływ na nasze brzmienie jest to, że
nie ograniczamy się tylko do tradycyjnego meta-
lu, jesteśmy też wielkimi fanami bardziej eks-
tremalnego metalu, ale nie próbujemy grać ta-
kich rzeczy z Demon Bitch, jego inspiracje zde-
cydowanie odciskają na nas swoje piętno. Ale
przede wszystkim to chyba Mercyful Fate i Ki-
ng Diamond zachęciły nas do założenia zespo-
łu.

JJuużż  wwaasszzee  ddeebbiiuuttaanncckkiiee  ddeemmoo  ppoottwwiieerrddzziiłłoo,,  żżee
nniiee  zzaammiieerrzzaacciiee  bbyyćć  ttyyllkkoo  ssttaattyyssttaammii  ii  iimmiittaa--
ttoorraammii,,  wwkkrróóttccee  ppoo  nniimm  wwyyddaalliiśścciiee  EEPP--kkęę
""DDeeaatthh  IIss  HHaannggiinngg......"",,  kkttóórraa  tteeżż  zzeebbrraałłaa  śśwwiiee--
ttnnee  rreecceennzzjjee  --  bbyylliiśścciiee  nnaa  ffaallii  ii  nniiee  bbyyłłoo  ssiiłłyy
zzddoollnneejj  wwaass  zzaattrrzzyymmaaćć??
Tak naprawdę nigdy nie zamierzaliśmy zakła-
dać zespołu, który brzmi jak jakiś inny zespół,
czy nawet pasuje do konkretnego gatunku. Za-
wsze graliśmy tylko to, co samo przyszło, proś-
ciej mówiąc: "Jeśli brzmi fajnie, to pewnie jest
fajne". Jako fana heavy metalu i kogoś, kto akty-
wnie stara się słuchać nowszych zespołów fru-
struje mnie to, jakie wszystko stało się nudne.
Są takie zespoły (w celu uratowania resztek po-
czucia taktu nie wymienię nazw), które prakty-
cznie stały się powszechnie znanymi nazwami w
undergroundzie, a które moim zdaniem nawet
nie słuchają heavy metalu w wolnym czasie, kie-
dy go nie grają.  Wytwórnie wciskają ludziom
gówno, a jeśli zespół chce być 24/7 w trasie i
udawać, że ziszczają nastoletnie marzenie o ka-
rierze muzycznej będąc za obiektywem kamery,
to masz wszystko, czego potrzebujesz - treść w
muzyce już się nie liczy.  Nie jesteśmy jednym z
tych zespołów - zawsze podejmowaliśmy świa-
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Są z Detroit, są młodzi i w roku ubiegłym
zadebiutowali longplayem "Hellfriends", który

od razu stał się łakomym kaskiem dla zwolen-
ników tradycyjnego US power metalu w stylu

lat 80. Zanim zaczniecie szukać CD bądź
LP z logo Skol Records i High Roller Re-

cords (dla totalnych oldschoolwców jest też
kaseta!), warto przeczytać co miał do powie-
dzenia wokalista grupy: 
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domy wysiłek, aby uniknąć bycia jednym z
nich.  

BByylliiśścciiee  cchhyybbaa  bbaarrddzzoo  zzddeetteerrmmiinnoowwaannii,,  bbyy  ddoo--
pprroowwaaddzziićć  ddoo  nnaaggrraanniiaa  ii  wwyyddaanniiaa  ""HHeellll--
ffrriieennddss"",,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  wwiieellee  wwaasszzyycchh  wwcczzee--
śśnniieejjsszzyycchh  zzeessppoołłóóww  nniiee  wwyysszzłłoo  ppoozzaa  eettaapp
ddeemmoo//EEPP??
Było kilka rzeczy, które osiągnęły punkt kulmi-
nacyjny podczas nagrywania "Hellfriends". Mi-
nęła wtedy już dłuższa chwila od wydania na-
szej EP, a my mieliśmy kilka nowych kompozy-
cji, ale nie odbyliśmy żadnej poważnej dyskusji
o tym, co z nimi zrobić. I było tak, aż nasz gita-
rzysta, Mars, oznajmił nam, że dostał pracę w
Kalifornii (to jakieś 3000 mil od Detroit) i bę-
dzie tam mieszkał przez jakiś czas. Wtedy już
wiedzieliśmy, że musimy to zrobić. Wiesz, to
coś w rodzaju tej mentalności, kiedy zapład-
niasz swoją żonę, żeby nie wzięła z tobą rozwo-
du, czy coś takiego.  Ogarnęliśmy się, napisali-
śmy jeszcze kilka utworów i zaczęliśmy nagry-
wać album jeszcze zanim Mars zdążył wyje-
chać. Kawałek "The Microdome" był ostatnim
dodatkiem do albumu, który tak właściwie
został napisany tydzień przed rozpoczęciem na-
grań. Cały ten schemat w gruncie rzeczy udał
się znakomicie - Mars napisał zabójczy album i
teraz nie może od nas uciec!

ZZ  MMaatttteemm  PPrreessttoonneemm  zznnaalliiśścciiee  ssiięę  jjeesszzcczzee  zz
cczzaassóóww  BBoorrrroowweedd  TTiimmee  --  oodd  rraazzuu  uuzznnaalliiśścciiee,,  żżee
bbęęddzziiee  nnaajjlleeppsszzyymm  pprroodduucceenntteemm  ddllaa  DDeemmoonn
BBiittcchh??
Matt Prestone zagrał swój pierwszy występ z
Borrowed Time na debiutanckim koncercie
Demon Bitch, więc chyba trzymał się z nami
od początku.  Tak naprawdę nie było nikogo, z
kim wolelibyśmy nagrywać, mówiąc szczerze.
Jest jednym z najbardziej analitycznych ludzi, z
jakimi kiedykolwiek się spotkałem, zwłaszcza w
sensie muzycznym - wszystko musi być w sam
raz - i na wszystkie odpowiednie sposoby, oczy-
wiście, całkowicie niewłaściwe! Wszyscy mamy
obsesję na punkcie jego wkładu w Ghost To-
wer, bardziej ufam uszom tego faceta, niż moim
własnym oczom, więc to była dla nas dość nat-
uralna decyzja. Kiedy po raz pierwszy do niego
zadzwoniłem i zaproponowałem mu ten po-
mysł, ostrzegł mnie, że nie może obiecać nicze-
go więcej, niż produkcji porównywalnej do de-
ma czy albumu z późnych lat 80.  I wtedy już
wiedziałem, że dzwonienie do niego nie było
błędem.

NNoo  ii  bbyyłł  tteeżż  bboonnuuss,,  bboo  ddwwuukkrroottnniiee  zzaaggrraałł  tteeżż
ssoolloo  --  uuppaarrłł  ssiięę  ii  nniiee  wwyyppaaddaałłoo  wwaamm  ooddmmóówwiićć,,
cczzyy  tteeżż  bbyyłłoo  ttoo  uussttaalloonnee  wwcczzeeśśnniieejj??
Jeśli znana jest ci jego gra na gitarze w Borro-
wed Time, Ghost Tower, czy Dungeon Beast,
wiesz, że ma wyraziste brzmienie jako gitarzy-
sta. Kiedy tylko potwierdził, że nagra dla nas
ten album, wiedzieliśmy, że musimy wrobić go
w zagranie na kawałku czy dwóch. Prestone za-
grał gościnne solówki na dwóch utworach, "Be-
neath The Ice Caves" i "Hellfriends" - obydwie
moim zdaniem wtopiły się idealnie w ten al-
bum.

AA  ccoo  ttoo  zzaa  aakkccjjaa  zz  bbaassiissttąą,,  bboo  BBrriiaann  BBuucckkmmaa--
sstteerr  wwssppaarrłł  wwaass  ggoośścciinnnniiee  nnaa  ggiittaarrzzee,,  aa  ppaarrttiiee
bbaassuu  nnaaggrraałł  zz  kkoolleeii  sseessyyjjnniiee  NNaavviinn  RR..  DDrreebbiinn--
ssoonn??
Grał z nami inny basista, kiedy przygotowywali-
śmy się do nagrań, ale kiedy nadszedł czas, żeby
nagrać jego partie, to koleś po prostu zniknął,
naprawdę - przepadł. To nadal pozostaje dla nas
dość zagadkowe. Brian jest i zawsze był basistą
Demon Bitch - po prostu czasami nie jest - to
wszystko.  Więc nie mogliśmy go sprowadzić na
nagrania basu do "Hellfriends", bo był zajętym
facetem z pracą i jego inną kapelą, Isenblast. 

SSzzuukkaacciiee  wwiięęcc  ssttaałłeeggoo  bbaassiissttyy??  MMaajjąącc  ww  sskkłłaa--
ddzziiee  ddwwóócchh  ggiittaarrzzyyssttóóww  mmoożżeecciiee  ccoo  pprraawwddaa
aawwaarryyjjnniiee  ppoorraaddzziićć  ssoobbiiee  nnaa  kkoonncceerrttaacchh,,  aallee  ttoo
jjeeddnnaakk  nniiee  ttoo  ssaammoo,,  jjaakk  ggrraanniiee  nnaa  ddwwiiee  ggiittaarryy??
Myślę, że wszyscy możemy uznać Briana Be-
astmastera za naszego stałego basistę, nawet
jeśli nie nagrał z nami albumu "Hellfriends".
Zwolniliśmy go z jego obowiązków jedynie na
krótki okres czasu tylko po to, żeby mógł od nas
odpocząć, ale kiedy zdecyduje się na powrót, to
zawsze będzie mile widziany. Obecnie jest z na-
mi.

NNaaggrraaćć  ppłłyyttęę  ttoo  jjeeddnnoo,,  aallee  wwyyddaaćć  jjąą  ttoo  zzuuppeełł--
nniiee  iinnnnaa,,  zznnaacczznniiee  bbaarrddzziieejj  sskkoommpplliikkoowwaannaa
sspprraawwaa..  ZZddaajjee  ssiięę  jjeeddnnaakk,,  żżee  zz  BBaarrtteemm  GGaa--
bbrriieelleemm  zzee  SSkkooll  RReeccoorrddss  zznnaalliiśścciiee  ssiięę  wwcczzeeśśnniieejj
ddzziięękkii  jjeeggoo  wwssppóółłpprraaccyy  zz  BBoorrrroowweedd  TTiimmee,,  ddllaa--
tteeggoo  zzwwrróócciilliiśścciiee  ssiięę  ddoo  nniieeggoo??
Cóż, właściwie to nie znałem Barta z czasów
Borrowed Time, bo nigdy nie widziałem ani
nie obchodziło mnie sprawdzenie, co działo się
z zespołem w kwestii biznesowej.  Zawsze by-
łem tylko fanem i przyjacielem.  Znałem jednak
Skol z kilku jego wydawnictw i pomyślałem, że
wyślę mu promo albumu.  Posłuchał tego albu-
mu i powiedział coś w stylu: "Będę z tobą szcz-
ery, uwielbiam ten album - ale nie mam pojęcia
co zrobią z nim inni...". Oczywiście wiecie, co
sobie wtedy pomyślałem - ale wtedy powiedział
coś takiego: "Wydajmy ten album i się przeko-
najmy".

WW  XXXXII  wwiieekkuu  nniikkooggoo  nniiee  ddzziiwwii  jjuużż  ffaakktt,,  żżee
aammeerryykkaańńsskkii  zzeessppóółł  wwyyddaajjee  ppłłyyttyy  ww  ppoollsskkiieejj
wwyyttwwóórrnnii??
Ha! Amerykanie dobrze wiedzą, że lepiej nas
nie ruszać!

ZZrreesszzttąą  sskkoorroo  wwcczzeeśśnniieejj  wwssppóółłpprraaccoowwaalliiśścciiee  zz
wwyyddaawwccąą  zz  IInnddoonneezzjjii,,  ttoo  nniiee  mmoożżee  ttuu  bbyyćć  mmoowwyy
oo  zzaasskkoocczzeenniiuu  ((śśmmiieecchh))..  DDllaa  wwiieelluu  zzeessppoołłóóww,,
nnpp..  SSaavvaaggee  MMaasstteerr,,  SSkkooll  RReeccoorrddss  ssttaałłaa  ssiięę
sswwooiissttąą  ttrraammppoolliinnąą  ddoo  ddaallsszzeejj  kkaarriieerryy  --  uu  wwaass
jjeesstt  cchhyybbaa  ppooddoobbnniiee,,  sskkoorroo  ""HHeellllffrriieennddss""  uukkaa--
zzaałł  ssiięę  nnaa  wwiinnyylluu  nnaakkłłaaddeemm  HHiigghh  RRoolllleerr  RRee--
ccoorrddss??
Skol Records bardzo nam pomogło w dotarciu
z tym albumem do większego audytorium, a
współpraca z High Roller Records nie mogła
wypaść lepiej. Raczej nie porównywałbym je-
dnak Demon Bitch do zespołów, do jakich się
odnosisz - mamy kompletnie inne poglądy niż
duża część naszych rówieśników. Nie zrozum

mnie źle, jesteśmy całkowicie oddani Demon
Bitch i traktujemy to poważnie, ale też mamy
inne kariery, pracę i hobby, których nie może-
my bagatelizować. Uniemożliwia to nam zajęcie
się zespołem przez całą dobę, zaplanowaniu ty-
godniowych wyjazdów w trasę czy traktowania
Demon Bitch jak pełnoetatowej pracy. Jest kil-
ka współczesnych grup, które traktują swoje
granie jak pracę w firmie. Wiesz, były takie dni,
kiedy metal był naprawdę popularny, ale teraz
już tak nie jest. W czasach, kiedy tworzenie
wartościowego metalu nie jest gwarantem stabil-
nej pracy, wystarcza nam zwykła pełnoetatowa
praca dla utrzymania. Jest to też impuls do ucie-
czki przed szarością prawdziwego życia poprzez
naszą muzykę, czasem sztukę i sprawia, że na-
sza muzyka jest bardziej szczera.

WWyybbiieerraasszz  kkrrąążżeekk  zziieelloonnyy  cczzyy  cczzaarrnnyy,,  cczzyy  tteeżż  zz
ssaattyyssffaakkccjjąą  ii  dduummąą  ppoossttaawwiisszz  nnaa  ppóółłccee  oobbiiee
wweerrssjjee??
Cóż, mam obydwie. Ale uwielbiam czarną. Mi-
mo wszystko kolor nie jest dla mnie najważniej-
szy.

WWyygglląąddaa  nnaa  ttoo,,  żżee  ttoo  ddooppiieerroo  oobbiieeccuujjąąccyy  ppoo--
cczząątteekk  cczzeeggoośś  zznnaacczznniiee  wwiięękksszzeeggoo,,  ccoo  cczzeekkaa
DDeemmoonn  BBiittcchh  --  mmaacciiee  ppoocczzuucciiee,,  żżee  nnaajjbblliiżżsszzee
mmiieessiiąąccee  zzaaddeeccyydduujjąą  oo  wwaasszzeejj  pprrzzyysszzłłoośśccii,,  aa
jjeeśśllii  wwsszzyyssttkkoo  uułłoożżyy  ssiięę  jjaakk  nnaalleeżżyy,,  ttoo  pprrzzeedd
wwaammii  mmoożżee  nniiee  jjaakkaaśś  wwiieellkkaa  kkaarriieerraa,,  aallee  nnaa
ppeewwnnoo  wweejjśścciiee  nnaa  wwyyżżsszzyy  ppoozziioomm  nniiżż  tteenn  ddoottyy--
cchhcczzaassoowwyy??
Nadchodzące miesiące będą przyszłością! Jakiś
czas temu, gdy spisywaliście pytania do tego
wywiadu, prawdopodobnie mieliście na myśli
czas obecny. W pewnym sensie - teraz - piszę do
was z przyszłości. Odpowiadając na twoje py-
tanie, mamy nadzieję, że będziemy robić kolej-
ny krok do przodu w stosunku do naszej obec-
nej pozycji, która jest zdecydowanie mniej dołu-
jąca niż przed wydaniem albumu. "Hell-
friends", został dobrze przyjęty i jesteśmy w
zupełności usatysfakcjonowani tym, jak wszy-
stko się potoczyło. Zdecydowanie jeszcze nie
skończyliśmy i czujemy się zobowiązani do kon-
tynuowania tego co zaczęliśmy. Czas przyniesie
nam odpowiedź, jest zarówno naszym sprzy-
mierzeńcem i wrogiem... Cóż, do następnego ra-
zu, mój przyjacielu.

Wojciech Chamryk, Karol Gospodarek, 
Ewa Lis

DEMON BITCH
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HMP: GGrraacciiee  ddoośśćć  nniieettyyppoowwoo  jjaakk  nnaa  mmeettaalloowwee
ssttaannddaarrddyy,,  łłąącczząącc  ww  sswwooiicchh  uuttwwoorraacchh  wwppłłyywwyy
hhaarrdd  rroocckkaa,,  NNWWOOBBHHMM,,  ffoollkkuu  cczzyy  mmuuzzyykkii
ssttaarrooaannggiieellsskkiieejj  --  sskkąądd  ttaakkiiee  wwłłaaśśnniiee  iinnssppiirraa--
ccjjee??
Colin Hendera: Muzyka staroangielska i folk
pojawiły się, kiedy zacząłem studiować te style
w liceum. Stworzyliśmy wtedy dwa moduły "Re-
ligijna muzyka wokalna" i "Muzyka dawna",
które okazały się powiązane ze sobą: istnieją na
przykład dzieła renesansowej muzyki kościel-
nej, które można umieścić w obu tych katego-
riach. Ta muzyka była wtedy dla mnie czymś
naprawdę orzeźwiającym, bo do tamtej pory do-
strzegałem tylko muzykę klasyczną. Orzeźwia-
jący to dla mnie ważne słowo. Gdy dłuższy czas
słucham bowiem jednego stylu, na przykład

dużej ilości muzyki pop (Fleetwood Mac, Abba,
Elton John, etc.) i słyszę wiele takich samych
dźwięków i akordów, to staje się to dla mnie
męczące. Natomiast jeśli przejdę do czegoś bar-
dziej odmiennego, jak muzyka dawna (staroan-
gielska), natychmiast jestem "odświeżony" -
oczywiście jeśli ma ona sens!

PPeewwnniiee  kkiieeddyy  ooddkkrryywwaałłeeśś  ttee  ddźźwwiięękkii  nniiee  bbyyłłyy
oonnee  zzbbyytt  mmooddnnee  wwśśrróódd  ttwwooiicchh  rróówwiieeśśnniikkóóww,,
kkttóórrzzyy  ssłłuucchhaallii  rraacczzeejj  mmooddnneeggoo  ppooppuu,,  rroocckkaa  cczzyy
cczzeeggoośś  bbaarrddzziieejj  eekkssttrreemmaallnneeggoo??
Nigdy nie dbałem o utrzymanie jakiegoś status
quo, nie starałem się być "na bieżąco", bo
uważam, że warto po prostu być sobą i słuchać
tego, co lubię i chcę słuchać. Jednak w liceum
słuchałem muzyki, której teraz nie chciałbym
słuchać np. Guns N' Roses, a bywało znacznie
gorzej! Chciałbym również powiedzieć, że mu-
zyka, o której uczyłem się w szkole nie "chwy-
ciła" mnie wtedy. Jeśli chodzi o moich rówie-

śników, to nie należałem do ludzi popularnych
w szkole, więc nie miałem pojęcia, czego wtedy
się słuchało. Byłem tym dziwnym facetem, któ-
ry słuchał Iron Maiden, Thin Lizzy i Palestri-
na!

NNiiee  zzwwrraaccaacciiee  wwiięęcc  uuwwaaggii  nnaa  jjaakkiieeśś  sszzyyllddyy  cczzyy
sszzuuffllaaddkkii,,  ssttaarraajjąącc  bbyyćć  ssiięę  jjaakk  nnaajjbbaarrddzziieejj  kkrree--
aattyywwnnyymmii  mmuuzzyykkaammii,,  ppooddąążżaajjąąccyymmii  ddrrooggąą
sswwyycchh  mmiissttrrzzóóww::  JJeetthhrroo  TTuullll,,  WWiisshhbboonnee  AAsshh,,
TThhiinn  LLiizzzzyy,,  BBllaacckk  SSaabbbbaatthh  cczzyy  AAnnggeell  WWiittcchh,,
ww  kkttóórryymm  zzrreesszzttąą  ggrraałłeeśś??
Nie oglądamy się za innymi, mamy kilku muzy-
ków z bardzo eklektycznym gustem, a to odpo-
wiada Wytch Hazel, bycie otwartym i eklekty-
cznym. Te wymienione zespoły: Jethro Tull,
Wishbone Ash, Thin Lizzy, Black Sabbath i

Angel Witch są dobrymi przykładami, tak jak
mówiłem wszystkie mają swoje własne brzmie-
nie i sądzę, że jest to najważniejsze. Trzeba też
docenić, że spełniają się w tym co robią i nie są
odświeżoną wersją kogoś innego. Angel Witch
są świetni i  całkowicie niedocenieni - moim
zdaniem - słysząc ich na żywo można dostrzec,
że jest w nich dużo energii i mają świetny war-
sztat!

TToonnyy  IIoommmmii  mmiiaałł  kkrróóttkkii  eeppiizzoodd  ww  JJeetthhrroo  TTuullll,,
mmoożżee  ttyy  ppoo  llaattaacchh,,  jjuużż  jjaakkoo  uuzznnaannyy  ggiittaarrzzyyssttaa
tteeżż  bbęęddzziieesszz  ppooddoobbnniiee  wwssppoommiinnaaćć  tteenn  cczzaass  ww
AAnnggeell  WWiittcchh??  ((śśmmiieecchh))
Może (śmiech). Nie sądzę, żebym był szanowa-
nym gitarzystą, nie uważam się za tak dobrego,
jeśli mam być szczery! Jednak czuję dumę, że
mogłem grać z Angel Witch, był to dla mnie
wielki skok jeśli chodzi o publikę, która przy-
chodziła na koncerty, kochałem każdą minutę
spędzoną z nimi i twierdzę, że było to dużo

bardziej miłe niż myślałem. Jak patrzy się
wstecz, są to zdecydowanie te szczęśliwe mo-
menty.

""SSoonnggss  FFrroomm  TThhee  WWoooodd"",,  ""AArrgguuss"",,  ""BBllaacckk  RRoo--
ssee""  oorraazz  oocczzyywwiiśścciiee  ddeebbiiuuttyy  SSaabbbbaatthh  ii  WWiittcchh  ttoo
mmoojjee  uulluubbiioonnee  ppłłyyttyy  ttyycchh  zzeessppoołłóóww,,  jjeeśśllii  jjuużż
mmuussiiaałłbbyymm  ssiięę  ooggrraanniicczzaaćć  ttyyllkkoo  ddoo  jjeeddnneeggoo
kkrrąążżkkaa  zz  iicchh  oobbsszzeerrnnyycchh  ddyysskkooggrraaffiiii  --  wwyybbrraałł--
bbyyśś  ttee  ssaammee,,  cczzyy  jjeeddnnaakk  iinnnnee  ppłłyyttyy  ddoo  sswweeggoo
pprryywwaattnneeggoo  TToopp  55  ttyycchh  kkaappeell??
Wybrałbym: "Heavy Horses", "Argus" (a jak-
że!), "Chinatown", "Heaven And Hell" i debi-
ut Angel Witch.

AAllee  ttoo  cchhyybbaa  nniiee  jjeeddyynnee  źźrróóddłłaa  wwaasszzyycchh  iinn--
ssppiirraaccjjii,,  bboo  mmuuzzyykkaa  WWyyttcchh  HHaazzeell  jjeesstt  zzbbyytt
uurroozzmmaaiiccoonnaa,,  mmoommeennttaammii  nnaawweett  pprrooggrreessyywwnnaa
ww  dduucchhuu  llaatt  7700..  ,,  bboo  nnpp..  ""PPssaallmm""  kkoojjaarrzzyy  mmii  ssiięę
mmoommeennttaammii  zz  GGeenneessiiss??
Tak, nasz perkusista Jack powiedział, że pod-
czas grania "Psalm" miał skojarzenia związane z
Genesis, chociaż tak naprawdę nie jestem pe-
wien, czy był szczery. Jestem wybredny jeśli
chodzi o Genesis. Lubię ich z lat 80. albumy
"Invisible Touch" i "Duke" oraz wszystko, co
brzmi bardziej lub mniej, jak Phil Collins i
Genesis! (przepraszam!). Lubię też dużo klasy-
cznego rocka z lat 70., zespoły takie jak Argent,
Free, Deep Purple, itp, a niektóre z nich są bar-
dziej progresywne, szczególnie Argent, ale nie
jestem wielkim fanem progresu - może takim
średnim. Szczególnie lubię słuchać Gentle
Giant (w małych dawkach) i oczywiście Jethro
Tull. Jeśli chodzi o moje wpływy, to trzeba
pójść dalej, bo nie zabrzmisz progresywnie tylko
przez słuchanie muzyki progresywnej. Lepiej
słuchać tego, co słuchały zespoły progresywne
czyli z tego co czytałem trochę muzyki klasy-
cznej. Może to właśnie ludzie słyszą w Wytch
Hazel, trochę poczciwej muzyki klasycznej.
Tak jak już powiedziałem, nigdy nie chciałem
pisać progresywnych kompozycji, nasza muzy-
ka jest chyba bliżej pop niż prog!

SSuuppppoorrttoowwaanniiee  MMaanniillllaa  RRooaadd  bbyyłłoo  tteeżż  ddllaa
wwaass  ssppoorryymm  pprrzzeeżżyycciieemm??  BByyłł  ttoo,,  jjaakk  ddoo  tteejj  ppoo--
rryy,,  nnaajjwwiięękksszzyy  zzeessppóółł  kkttóórryy  mmiieelliiśścciiee  ookkaazzjjęę
ppoopprrzzeeddzzaaćć??
Tak, oni są największą ekipą jaką wpieraliśmy,
chociaż na festiwalach takich jak Muskelrock,
były zespoły typu Diamond Head, nie zapom-
inając o Angel Witch, z którym zagrałem "The
Darkness"! Ale najbardziej zapamiętałem wy-
stęp z Manilla Road, która dała niezły show,
ale z niewielką publiką, było może 200-300
osób? To było pięć lat temu, więc nie pamiętam
dokładnie wszystkich szczegółów. Niestety
wtedy nie zagraliśmy jakiegoś specjalnego show,
jeśli mam być szczery. Dostaliśmy również złą
recenzję w jednym z magazynów! Myślę, że to
cenne doświadczenie, które wiele mnie nauczy-
ło.

Trudno powiedzieć, że mieliście łatwy start:
raczej mozolnie pokonywaliście kolejne eta-
py, nagrywając pierwsze materiały, wydając
splity i koncertując, a debiutancki album
"Prelude" jest swoistym ukoronowaniem te-
go sześcioletniego okresu?
Myślę, że z "Prelude" jest inaczej. Nasze pier-
wsze wydawnictwa  są zdecydowanie w stylu
tego, co ludzie nazywają NWOBHM, chociaż
uważam, że bardziej powinna nosić nazwę OW
OBHM (stara fala brytyjskiego heavy metalu!).
Mają one wiele wspólnego z oryginalnymi wy-
daniami NWOBHM, chociażby to, że wiele z
nich brzmi dość amatorsko, nasze nagrania z
demo EP-ki prawdopodobnie również brzmią
amatorsko, więc jest to jedna z rzeczy, która

WYTCH HAZEL64

Ojczyzna hard 'n' heavy w ostatnich latach nie jest już bastionem takiego
grania, nie znaczy to jednak, że w Anglii nie powstają już tak grające młode ze-
społy. Wytch Hazel wpisuje się w ten nurt doskonale, czerpiąc przede wszystkim
z NWOBHM. Gitarzysta i wokalista Colin Hendera opowiada nam o swej miłości
do takiego grania, ale też  hard rocka, folku i muzyki klasycznej, czasie spędzonym
w Angel Witch, debiutanckim albumie "Prelude" oraz, już powstającym, jego na-
stępcy:

Foto: Wytch Hazel
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wpłynęły na naszą klasyfikację. "Preludium"
jest bardzo dobrze wyprodukowana, ale nie w
dopieszczony czy nowoczesny sposób, tylko
bardziej hi-fi, ale nadal bardzo naturalnie brz-
miąca - myślę, że Ed Turner świetnie sobie po-
radził z tym  albumem. Być może moje pisanie
tekstów zmieniło się od czasu dema, ale trudno
analizować i porównywać swoją własną twór-
czość, to wszystko to dla mnie Wytch Hazel!

TToo  cchhyybbaa  lleeppsszzee  rroozzwwiiąązzaanniiee  nniiżż  bbłłyysskkaawwiicczznnyy
ddeebbiiuutt  bbeezz  jjaakkiieejjkkoollwwiieekk  bbaazzyy  ww  ppoossttaaccii  ddoo--
bbrryycchh  uuttwwoorróóww,,  uummiieejjęęttnnoośśccii  cczzyy  kkoonncceerrttoowwee--
ggoo  pprrzzeettaarrcciiaa,,  bboo  ttaakkiiee  zzeessppoołłyy  jjeeddnneeggoo  sseezzoonnuu//
ppłłyyttyy  rroozzppaaddaajjąą  ssiięę  zzwwyykkllee  bbaarrddzzoo  sszzyybbkkoo??
Nie mogę powiedzieć, że znam tak osobiście
takie zespoły, chociaż słyszałem o kapelach
osiągających sukces zbyt szybko. Myślę, że to
bardzo ważne, aby doskonalić swoje rzemiosło
w tych obszarach, o których mówiłeś, rozwija-
nie pisania tekstów i muzyki, doskonalenie gry
na instrumentach oraz nabieranie doświad-
czenia koncertowego. Często jestem rozczaro-
wany, gdy widzę zespoły, które wydają się nie
wkładać w to wszystko wysiłku. Nie ma możli-
wości, że się utrzymasz jeśli się nie postarasz.
Mieliśmy kilka zmian składu w Wytch Hazel i
myślę, że teraz mamy właściwych ludzi.

MMaammyy  oobbeeccnniiee  ccoośś  nnaa  kksszzttaałłtt  ppoowwrroottuu  kkllaassyy--
cczznneeggoo  rroocckkaa,,  ookkrreeśśllaanneeggoo  mmiiaanneemm  rreettrroo  rroocckkaa  --
ssąąddzziisszz,,  żżee  tteenn  ttrreenndd  pprrzzeettrrwwaa  ddłłuużżeejj,,  cczzyy  jjuużż
zzaa  ddwwaa--ttrrzzyy  llaattaa  nniiee  bbęęddzziiee  ppoo  nniimm  śśllaadduu  ii  ppoo--
zzoossttaannąą  ttyyllkkoo  nnaajjlleeppsszzee//nnaajjbbaarrddzziieejj  zzaaiinntteerree--
ssoowwaannee  ttaakkiimm  ggrraanniieemm  zzeessppoołłyy,,  aa  iinnnnee  wwyykkrruu--
sszząą  ssiięę  ggddyy  mmooddaa  mmiinniiee??
Jeśli zaczynają karierę muzyczną bo taki jest
trend, to prawdopodobnie zmienią go jak nade-
jdzie kolejny. Myślę, że klasyczny rock i heavy
metal zawsze będzie się "kręcił", więc zawsze
będzie dobrze! Obecny trend kieruje nas w styl
"klasyczny" i myślę, że to w porządku, ale to, że
oryginalne kapele są "klasyczne" i "ponadcza-
sowe" to fakt, one były oryginalne i twórcze.
Często festiwale wyglądają jak "festiwal pa-
stiszu", ten zespół brzmi jak Mercyful Fate, ten
jak AC/DC, a ten jak Judas Priest itp. Chciał-
bym, żeby bardziej starali się być sobą, żeby
wkładali cząstkę siebie w to co robią.

NNiiee  ddaa  ssiięę  jjeeddnnaakk  nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  mmaacciiee  ww
AAnngglliiii  ssppoorroo  ggrraajjąąccyycchh  ppooddoobbnniiee  zzeessppoołłóóww,
mmoożżnnaa  wwiięęcc  mmóówwiićć  oo  ppoowwssttaanniiuu  ttaakkiieejj  sscceennyy,,
sskkuuppiiaajjąącceejj  nniiee  ttyyllkkoo  wwaass,,  aallee  tteeżż  nnpp..  DDaarrkk  FFoo--
rreesstt,,  SSeevveenn  SSiisstteerrss  cczzyy  LLeetthheeaann??
Tak istnieje kilka dobrych zespołów, szczegól-
nie Seven Sisters. Jest też Amulet, Toledo
Steel, Eliminator, Ascalon i inne zespoły, o
którym zapomniałem! Miło jest nie być jedyną
osobą rozumiejącą ten typ muzyki, oraz to, co
znaczy współtworzyć ekipę grającą w tym stylu.
Myślę, że to ważne, aby w Wielkiej Brytanii ist-
niały dobre zespoły heavymetalowe, ponieważ

jest ona miejscem narodzin tego stylu. Tutaj nie
było tak wielu brytyjskich kapel  rockowych,
hardrockowych i zespołów metalowych, mu-
simy więc to  kontynuować! Muzyka grana na
żywo w Wielkiej Brytanii jest wręcz zwalczana,
puby mają trudny czas, w ciągu ostatnich
dwóch lat nie było tak wiele imprez muzy-
cznych, a było tak przez wieki. 

ZZ  wwiięękksszzoośścciiąą  ttyycchh  zzeessppoołłóóww  zznnaacciiee  ssiięę  ppee--
wwnniiee  ddoosskkoonnaallee,,  aa  JJoosshh  WWiinnnnaarrdd  zz  DDaarrkk  FFoorreesstt
cczzyy  kkiieeddyyśś  zz  SSeevveenn  SSiisstteerrss,,  ggrraałł  nnaawweett  zz  wwaammii
pprrzzeezz  kkiillkkaa  llaatt??

Tak Josh był naszym gitarzystą plus robił chór-
ki (które zawsze były świetne). Zrobił demo na
Seven Sisters, więc można powiedzieć, że jest
częścią trzech zespołów, a on nawet nie miesz-
ka w Wielkiej Brytanii! Znamy Seven Sisters
dobrze: są świetnymi facetami z dobrym poczu-
ciem humoru, można się z nimi świetnie do-
gadać. To uczucie pokroju, że każdy zna każde-
go, mamy coś wspólnego ze sobą, tak przynajm-
niej przypuszczamy!

GGrraacciiee  ddzziięękkii  tteemmuu  wwiięęcceejj  kkoonncceerrttóóww,,  ssttaarraacciiee
ssiięę  wwssppóółłpprraaccoowwaaćć,,  wwzzaajjeemmnniiee  pprroommoowwaaćć,,  nnaa
zzaassaaddzziiee::  OOKK,,  zzaaggrraammyy  uu  wwaass,,  aallee  jjeeśśllii
cchhcciieelliibbyyśścciiee  ssuuppppoorrtt  ttoo  zznnaammyy  ttaakkąą  ddoobbrrąą  kkaa--
ppeellęę......??  PPrrzzyyppoommiinnaa  ttoo  ww  ssuummiiee  ppoocczząąttkkii  nnuurrttuu
NNWWOOBBHHMM,,  kkiieeddyy  ttoo  zzeessppoołłyy  tteeżż  wwssppiieerraałłyy
ssiięę  wwzzaajjeemmnniiee  --  cczzyyllii  hhiissttoorriiaa  zzaattaacczzaa  kkoołłoo
rróówwnniieeżż  ppoodd  ttyymm  wwzzggllęęddeemm??
Podoba mi się idea, że historia powtarza się i
jest ekscytującym ruchem, jak w wypadku NW
OBHM. Tak, pomagamy sobie nawzajem i
wspólnie gramy koncerty, jeżeli jesteśmy w
okolicy. Kalendarz Wytch Hazel zależy od
tego, co się dzieje w zespole - w zeszłym roku
graliśmy dużo koncertów, w tym roku mniej,
gdyż pracujemy nad nowymi kawałkami, ale
ogólnie jesteśmy mniej aktywni niż inne zespoły
na scenie.

""PPrreelluuddee""  uukkaazzaałł  ssiięę  pprraawwiiee  rrookk  tteemmuu..  PPeewwnniiee
wwcciiąążż  pprroommuujjeecciiee  ttęę  ppłłyyttęę,,  kkttóórraa  cchhyybbaa  ww  ddoo--
ddaattkkuu,,  jjaakk  nnaa  nniieezzaalleeżżnnee  wwyyddaawwnniiccttwwoo,,  nniieeźźllee
ssiięę  tteeżż  sspprrzzeeddaajjee,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  nnaa  wwiinnyylluu,,  aallee
mmyyśślliicciiee  tteeżż  ppeewwnniiee  oo  kkoolleejjnnyymm  mmaatteerriiaallee??
Tak nadal chcemy  promować "Prelude", choć
to już pierwsza rocznica jej wydania (wow po-
szło szybko!) Winyl jest idealnym nośnikiem
dla naszej muzyki,to naprawdę dobry format,

ludzie wolą muzykę na płytach. Obecnie pracu-
jemy nad drugim albumem, ja osobiście mam
wiele frajdy przy tworzeniu oraz pisaniu te-
kstów, to wspaniale grać nowe utwory - to o to
w tym wszystkim chodzi.

SSttyylliissttyycczznniiee  nniiee  mmaa  ssiięę  ccoo  ppeewwnniiee  ssppooddzziieewwaaćć
wwiieellkkiicchh  nniieessppooddzziiaanneekk,,  nniiee  ppóójjddzziieecciiee  nnaaggllee  ww
kkiieerruunnkkuu  bbllaacckk  cczzyy  ddeeaatthh  mmeettaalluu??  ((śśmmiieecchh))
No nie. Na tym etapie trudno powiedzieć, czy
styl w ogóle się zmieni. Jeśli skończymy w in-
nym studio, ludzie prawdopodobnie powiedzą o
innym brzmieniu, tylko ze względu na sposób,

w jaki nowy materiał zostanie nagrany i wypro-
dukowany. Myślę, że najlepiej dla mnie będzie,
aby zbytnio nie martwić się, bo albo zachowam
to samo brzmienie co przedtem lub zmienię je
na inne. Chcę utworów wypływających z natu-
ralnego podejścia, a potem będę się martwić o
wszystko inne!

KKiieeddyy  wwiięęcc  mmoożżeemmyy  ssppooddzziieewwaaćć  ssiięę  pprreemmiieerryy
tteeggoo  wwyyddaawwnniiccttwwaa??  PPeewwnniiee  jjaakk  nnaajjsszzyybbcciieejj,,  ww
mmyyśśll  zzaassaaddyy,,  żżee  wwaarrttoo  kkuućć  żżeellaazzoo,,  ppóókkii  ggoorrąąccee??
Ahh... ludzie zawsze pytają, a ja nie mam poję-
cia! To wszystko zależy od wielu czynników.
Przygotowywanie nowego materiału jest na
właściwej drodze, dużo wolnego czasu spędzam
na pisaniu i rozmyślaniu nad tą płytą, więc to
powinno dać ludziom pewien komfort w kwestii
czasu jej wydania: nie jest taki odległy.

Wojciech Chamryk, Filip Wołek, 
Bartosz Hryszkiewicz

WYTCH HAZEL
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HMP: SStteeeell  IInnffeerrnnoo  iissttnniieejjee  oodd  cczztteerreecchh  llaatt,,  aallee
nniiee  wwyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  bbyy  --  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  ddllaa  wwiięę--
kksszzoośśccii  zz  wwaass  --  bbyyłł  ttoo  ppiieerrwwsszzyy  zzeessppóółł??
Lars Lyndorff Krelskov: Zespół powstał po
rozpadzie formacji Ukrudt. Był to zespół, do
którego należałem z Krzysztofem. Wszyscy w
zespole grają już od dłuższego czasu, ale nikt z
pozostałych muzyków nie wydał niczego z po-
przednimi zespołami.

MMiięęddzzyynnaarrooddoowwee  zzeessppoołłyy  nniiee  ssąą  oobbeeccnniiee  nnii--
cczzyymm  sszzookkuujjąąccyymm,,  jjeeddnnaakk  wwaasszz  sskkłłaadd  zzłłoożżoonnyy
zz  DDuuńńcczzyykkóóww,,  FFrraannccuuzzaa  ii  PPoollaakkaa  jjeesstt  nnaapprraa--
wwddęę  ddoośśćć  zzrróóżżnniiccoowwaannyy  ppoodd  ttyymm  wwzzggllęęddeemm..
JJaakk  ssiięę  ppoozznnaalliiśścciiee  ii  jjaakk  ddoosszzłłoo  ddoo  zzaałłoożżeenniiaa  zzee--
ssppoołłuu??
Poznaliśmy naszego basistę Therry'ego w tra-
kcie prób. Zapytaliśmy go czy chciałby grać hea-
vy metal, na co on po prostu odpowiedział "oui".
Karen została naszą wokalistką po tym, jak od-

powiedziała na nasze ogłoszenie. Karen znała
Patricka, który grał na gitarze gdy nagrywali-
śmy album, a w zeszłym roku został zastąpiony
przez Jensa.

KKaażżddee  zz  wwaass  wwyywwooddzzii  ssiięę  zz  ooddmmiieennnneejj  mmuuzzyykkii,,
wwnniioossłłoo  ddoo  ggrruuppyy  rróóżżnnee  ssppoojjrrzzeenniiaa  nnaa  nniiąą  ii  oodd--
mmiieennnnee  wwppłłyywwyy  --  nniiee  oobbaawwiiaalliiśścciiee  ssiięę,,  żżee  mmoożżee
ttoo  nniiee  wwyyppaalliićć??
Mimo, że gramy bardzo oldschoolowy metal,
czerpiemy z wielu inspiracji. Uważam to za na-
szą silną stronę. Nie spodziewam się wielkiego
komercyjnego sukcesu. Jesteśmy zadowoleni z
zagrania koncertu raz na miesiąc lub dwa.

ZZ  ddrruuggiieejj  ssttrroonnyy  jjeeddnnaakk  ttaakkii  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyy
kkoonngglloommeerraatt  ddaajjee  nniieeooggrraanniicczzoonnee  wwrręęcczz  mmoożżllii--
wwoośśccii,,  bboo  mmoożżeecciiee  wwzzaajjeemmnniiee  iinnssppiirroowwaaćć  ssiięę,,
ppooddssuuwwaaćć  ssoobbiiee  zzeessppoołłyy  zzee  sswwooiicchh  kkrraajjóóww

nniieezznnaannee  ppoozzoossttaałłyymm  cczzłłoonnkkoomm  zzeessppoołłuu,,  bboo
wwąąttppiięę  nnpp..  bbyy  KKaarreenn  ii  LLaarrss  zznnaallii  ppoollsskkiiee  TTuurrbboo
cczzyy  KKaatt,,  aa  KKrrzzyysszzttooff  mmóóggłł  nniiee  ssłłyysszzeećć  oo  ttaakkiicchh
dduuńńsskkiicchh  ggrruuppaacchh  jjaakk  cchhoocciiaażżbbyy  GGeeiisshhaa  cczzyy
MMaalltteessee  FFaallccoonn??
Tak, tak to wielki dar poznać francuskie zespoły
jak Sortilége i Blaspheme oraz polskie Turbo i
Kat (mimo, że Krzysztof puszczał mi głównie
Post Regiment). Ja też puszczałem reszcie sporo
duńskiego metalu.

IInntteerrnneett  oobbeeccnniiee  bbaarrddzzoo  uułłaattwwiiaa  ppoozznnaawwaanniiee
ttaakkiicchh  ppeerreełłeekk  sspprrzzeedd  llaatt,,  aallee  wwyy  ppoosszzlliiśścciiee  ddaa--
lleejj,,  ddeeccyydduujjąącc  ssiięę  tteeżż  wwsskkrrzzeessiićć  eecchhaa  ssttaarreeggoo,,
ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  hheeaavvyy  mmeettaalluu  zz  wwcczzeessnnyycchh  llaatt  8800..
--  uuwwiieellbbiiaacciiee  ttaakkiiee  ggrraanniiee  ii  nniiee  bbyyłłoo  mmoożżlliiwwoo--
śśccii,,  żżeebbyyśścciiee  mmiieellii  ggrraaćć  ccoośś  iinnnneeggoo??
Staram się pisać kawałki, których sam chciał-
bym słuchać. Tak, Internet pomógł mi odkryć
zespoły, których w żadnym innym wypadku

mógłbym nie usłyszeć.

WWyyrróóżżnniiaa  wwaass  rróówwnniieeżż  ttoo,,  żżee  mmaacciiee  wwookkaalliissttkkęę
--  oocczzyywwiiśścciiee  oobbeeccnniiee  ssppoorroo  mmaammyy  zzeessppoołłóóww  zz
kkoobbiieettąą  zzaa  mmiikkrrooffoonneemm,,  kkiieeddyyśś  jjeeddnnaakk  nniiee  bbyyłłoo
ttoo  ttaakk  oocczzyywwiissttee,,  bboo  SSzzwweeccjjaa  mmiiaałłaa  CCrryyssttaall
PPrriiddee,,  NNiieemmccyy  WWaarrlloocckk,,  UUSSAA  HHeelllliioonn  cczzyy
BBiittcchh,,  aallee  nniiee  bbyyłłoo  ttyycchh  ggrruupp  ttaakk  wwiieellee  jjaakk  kkiiee--
ddyyśś  --  cczzaassyy  zzmmiieenniiłłyy  ssiięę  ii  ppoodd  ttyymm  wwzzggllęęddeemm??
Nie szukaliśmy celowo wokalistki, tak po pro-
stu wyszło i jestem z tego zadowolony. Nie zna-
łem zespołów jak Chastian, Znowhite, Hell-
ion kiedy tworzyłem Steel Inferno. Współcze-
sne wokalistki głownie są podobne do frontwo-
man Nightwish, jest to słabe. Sam wolę
bardziej rockowe brzmienie.

JJeeddnnoo  jjeesstt  nnaa  sszzcczzęęśścciiee  nniieezzmmiieennnnee::  sszzcczzeerraa,,
pprraawwddzziiwwaa  ii  bbeezzkkoommpprroommiissoowwaa  mmuuzzyykkaa,,  cczzyyllii

ttoo,,  ccoo  rróówwnniieeżż  wwyy  pprrooppoonnuujjeecciiee,,  jjeesstt  zzaawwsszzee  nnaa
ttooppiiee..  MMoożżee  nniiee  ww  sseennssiiee  kkoommeerrccyyjjnnyymm,,  aallee  nnaa
ppeewwnnoo  ddoocceenniiaannaa  pprrzzeezz  ffaannóóww,,  ccoo  wwyyddaajjee  ssiięę
mmiieećć  ddllaa  wwaass  bbaarrddzzoo  dduużżee  zznnaacczzeenniiee??
Gramy bo sprawia nam to przyjemność. Tak,
zespoły schodzą na psy kiedy zaczynają skupiać
się na biznesie. Uważam, że większość kapel
wypuszcza swoje najlepsze albumy na początku
kariery. Prawdopodobnie dlatego, że brzmią
wtedy najbardziej szczerze. Mam nadzieję, że
będziemy w stanie długo zachować szczerość
tego co robimy.

RRoozzwwiijjaacciiee  ssiięę  ssttooppnniioowwoo,,  ppoowwiieeddzziiaałłbbyymm,,  żżee
mmeettooddąą  mmaałłyycchh  kkrrookkóóww::  nnaajjppiieerrww  ddeebbiiuuttaanncckkiiee
ddeemmoo,,  ppóóźźnniieejj  wwiinnyylloowwyy  ssiinnggeell  zz  ddwwoommaa  nnoo--
wwyymmii  uuttwwoorraammii,,  ppoo  ddwwóócchh  kkoolleejjnnyycchh  llaattaacchh
ppiieerrwwsszzyy  aallbbuumm  --  uuzznnaalliiśścciiee,,  żżee  wwsszzyyssttkkoo  mmuussii
bbyyćć  ddoopprraaccoowwaannee,,  nniiee  mmaa  ccoo  ddeebbiiuuttoowwaaćć  zz  hhuu--
kkiieemm,,  kkiieeddyy  nniiee  mmaa  ssiięę  ttaakk  nnaa  ddoobbrrąą  sspprraawwęę  nniicc
ddoo  ppoowwiieeddzzeenniiaa??
Album przygotowaliśmy w ponad rok. Nagrali-
śmy go wiosną 2015 roku. Wydanie opóźniło
się z powodu wielu różnych problemów. Album
został wydany na płytach CD w październiku
2016 roku i na winylu w styczniu tego roku.
Opóźnienie nie wynikało w żadnym razie z tego
że musieliśmy włożyć w ten projekt więcej
pracy.

ZZ  ddeemmóówwkkii  oossttaałł  ssiięę  ii  wwsszzeeddłł  ddoo  pprrooggrraammuu  ppłłyy--
ttyy  ttyyllkkoo  ""MMeerrcciiffuull  SSllaayyeerr""  --  nnoowwsszzee  uuttwwoorryy  bbyy--
łłyy  zzddeeccyyddoowwaanniiee  lleeppsszzee,,  nniiee  bbyyłłoo  sseennssuu  wwrraaccaaćć
ddoo  ssttaarrooccii  sspprrzzeedd  kkiillkkuu  llaatt??
Dziękuję! Cieszy nas to, że uważasz, iż nasze
piosenki są coraz lepsze. My też uznaliśmy, że
nasze kawałki stały się bardziej interesujące.
Nie wykluczam możliwości ponownego nagra-
nia "Red Sabbath", może wykorzystamy go jako
bonus na japońskie wydanie?

PPoonnooćć  nnaadd  ddeebbiiuuttaanncckkąą  ppłłyyttąą  pprraaccuujjee  ssiięę  nnaajj--
łłaattwwiieejj  oo  ttyyllee,,  żżee  kkaażżddyy  zzeessppóółł  mmaa  nnaajjwwiięęcceejj
mmaatteerriiaałłuu  ddoo  wwyybboorruu  ww  cczzaassiiee  jjeejj  nnaaggrryywwaanniiaa,,
cczzęęssttoo  zz  wwiieelluu  llaatt  ii  ppoozzoossttaajjee  ttyyllkkoo  wwłłaaśścciiwwiiee
jjee  wwyyttyyppoowwaaćć,,  jjeeddnnaakk  wwyy  zzddaajjeecciiee  ssiięę  nniiee  bbyyćć
zzwwoolleennnniikkaammii  tteejj  tteeoorriiii??
Możemy zdecydować się na wrzucenie na al-
bum czegoś z naszego dema lub jednego z singli,
jednak wolimy nagrać świeżą muzykę. Nawet je-
śli niektóre utwory z albumu są starsze od na-
szych singli, ale nam pasuje to bardziej. Obecnie
pracujemy nad naszym drugim albumem i chce-
my móc wybierać pomiędzy wieloma kompozy-
cjami.

KKoommppoonnuujjeecciiee  wwssppóóllnniiee  ww  cczzaassiiee  pprróóbb,,  cczzyy  tteeżż
kkaażżddyy  zz  kkoommppoozzyyttoorróóww  pprraaccuujjee  ww  ddoommoowwyymm
zzaacciisszzuu,,  aa  wwssppóóllnniiee  ttyyllkkoo  aarraannżżuujjeecciiee  ttee  uuttwwoo--
rryy  bbąąddźź  ttyyllkkoo  ddookkoonnuujjeecciiee  ppoopprraawweekk??
Zajmuję się komponowaniem większości naszej
muzyki, czasami nawet zajmuję się wokalem,
ale to jest głównie działka Karen. Zazwyczaj je-

STEEL INFERNO66

Sórowy, szorstki i melodyjny - to definicja tra-
dycyjnego heavy metalu według Larsa Lyndorf-
fa Krelskova. Gitarzysta tego międzynarodo-

wego, ale bazującego w Danii zespołu oka-
zał się wielkim zwolennikiem tradycyj-
nego grania z lat 80., czego dowodów
na debiucie "Aesthetic Of Decay" Steel
Inferno nie brakuje:
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dnak zmieniamy w czasie prób tylko drobiazgi.
Prawdopodobnie zmienimy nieco podejście do
nagrywania w przyszłości, bo zamierzam bar-
dziej nastawić się na pracę zespołową podczas
prób i robić to wcześniej.

RReejjeessttrraaccjjaa  ""AAeesstthheettiicc  OOff  DDeeccaayy""  nnaassttrręęcczzyyłłaa
wwaamm  jjaakkiicchhśś  pprroobblleemmóóww,,  cczzyy  tteeżż  bbyylliiśścciiee  nnaa
ttyyllee  ddoobbrrzzee  pprrzzyyggoottoowwaannii,,  żżee  wwsszzyyssttkkoo  ppoosszzłłoo
jjaakk  zz  ppłłaattkkaa??
Byliśmy zaskoczeni ile czasu mija od nagrania
do wydania albumu.  Ostatnie poprawki dołoży-
liśmy w sierpniu 2015 roku, a sama płyta zosta-
ła wydana w październiku 2016 roku, winyl na
początku 2017 roku. Jesteśmy zespołem pod-
ziemnym i pracujemy z undergroundowymi wy-
dawnictwami, czyli jednoosobowymi firmami.
Duże pieniądze nie wchodzą tu w grę, wpływy z
pierwszego wydawnictwa pomogą opłacić nastę-
pne.

UUddeerrzzaa  ssuurroowwee  bbrrzzmmiieenniiee  tteeggoo  mmaatteerriiaałłuu::
oocczzyywwiiśścciiee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pplliikkóóww  MMPP33  ttrruuddnnoo
mmii  oossttaatteecczznniiee  wwyyrrookkoowwaaćć  ww  tteejj  kkwweessttiiii,,  bboo--
wwiieemm  ddooppiieerroo  ooddssłłuucchhaanniiee  ppłłyyttyy  bbąąddźź  CCDD  mmoo--
żżee  bbyyćć  ttuu  mmiiaarrooddaajjnnee,,  aallee  wwyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  oowwaa
ssuurroowwoośśćć  bbyyłłaa  ww  ppeełłnnii  zzaammiieerrzzoonnaa??
Z pewnością skupiliśmy się na surowym i szor-
stkim brzmieniu. Osobiście nie jestem fanem
zbyt dopracowanych brzmień, odbierają one
sporo muzycznego ducha.

NNiiee  uunniikkaacciiee  tteeżż  zzaarraazzeemm  mmeellooddiiii  --  jjeeddnnaakk  nniiee
ssłłooddkkiicchh,,  ccuukkiieerrkkoowwyycchh,,  aallee  ttaakkiicchh,,  ppoowwiiee--
ddzziiaałłbbyymm,,  ttrraaddeemmaarrkkoowwyycchh  ddllaa  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo
mmeettaalluu  llaatt  8800..??
Uwielbiam mocne refreny! Dobre melodie też są
ważne. Uważam, że połączenie szczerej muzyki
z dobra melodią tworzy idealną mieszankę. Sta-
ramy się jak najlepiej uchwycić właśnie tę mie-
szankę, tak jak to robiło wiele zespołów z lat
osiemdziesiątych.

WWiieelluu  mmeettaalloowwccóóww  zzddaajjee  ssiięę  zzaappoommiinnaaćć,,  żżee
bbeezz  tteeggoo  kkaażżddyy  uuttwwóórr  bbaarrddzzoo  ttrraaccii  ii  ddllaatteeggoo  nniiee
wwaarrttoo  eeppaattoowwaaćć  ttyyllkkoo  bbrruuttaallnnoośścciiąą  cczzyy  wwrręęcczz
eekkssttrreemmaallnnąą  jjaazzddąą  nnaa  nnaajjwwyyżżsszzyycchh  oobbrroottaacchh??
Dokładnie! Mam dość tych wszystkich nowych
zespołów z krzykliwym wokalem, zbyt wielkim
skupieniem na technicznej grze. Lubię dobre,
chwytliwe brzmienia. Może się po prostu starze-
ję. Chętniej posłucham Journey niż Lamb Of
God.

JJaa  tteeżż,,  cczzyyllii  jjeesstteemm  jjuużż  nnaajjwwiiddoocczznniieejj  ssttaarryy

((śśmmiieecchh))..  PPeewwnniiee  nniiee  ooddkkrryyjjęę  AAmmeerryykkii  ssttwwiieerr--
ddzzeenniieemm,,  żżee  wwaasszzee  uuttwwoorryy  mmuusszząą  bbyyćć  śśwwiieettnniiee
pprrzzyyjjmmoowwaannee  nnaa  kkoonncceerrttaacchh??
Po kilku ostatnich koncertach widać, że lu-
dziom podoba się nasze granie. Czasami nawet
zdarza się, że publika przyśpiewuje do niektó-
rych kawałków. Jest to jedno z najlepszych do-
świadczeń dla zespołu, jak i dla artysty.

SSąą  jjaakkiieeśś  rróóżżnniiccee  ww  iicchh  ooddbbiioorrzzee  wwśśrróódd  ssttaarr--
sszzyycchh  ii  mmłłooddsszzyycchh  ffaannóóww,,  cczzyy  tteeżż  wwsszzyyssccyy
sszzaalleejjąą  zzggooddnniiee  pprrzzyy  ""CCiittyy  LLiigghhttss"",,  ""IInnffeerrnnaall
SStteeeell  BBrriiggaaddee""  cczzyy  ""OOff  DDeessiirree  AAnndd  WWooee""??
"Infernal Steel Brigade" jest definitywnie je-
dnym z naszych najnowszych "hitów", stare
utwory jak "Red Sabbath" i "Merciful" też nadal
robią furorę na koncertach. Przed nami jeszcze
trochę koncertowania zanim staniemy się klasy-
kiem.

CChhyybbaa  ssppoorroo  kkoonncceerrttuujjeecciiee  jjaakk  nnaa  ppooddzziieemmnnyy

zzeessppóółł  zz  jjeeddnnąą  ppłłyyttąą  nnaa  kkoonncciiee??
Obecnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Naszym
celem jest zagranie koncertu raz na miesiąc lub
dwa. Każdy z nas ma normalną pracę i rodzinę,
więc nasz wolny czas też ma swoje limity. Zda-
rzył nam się rok bez koncertów, było wtedy do
bani. Nie mieliśmy wtedy drugiego gitarzysty
przez co nie mogliśmy grać koncertów. Na
szczęście wszystko się ustatkowało i wróciliśmy
do koncertowania. Mamy zabukowane występy
z Ranger, Witch Cross i na najlepszym festi-
walu w Danii - Metal Magic.

LLiimmiittoowwaannee  nnaakkłłaaddyy  ""AAeesstthheettiicc  OOff  DDeeccaayy""  nnaa
LLPP,,  CCDD  ii  MMCC  zzddaajjąą  ssiięę  ppoottwwiieerrddzzaaćć,,  żżee  nniiee
nnaassttaawwiiaacciiee  ssiięę  nnaa  jjaakkąąśś  mmaassoowwąą  ppooppuullaarrnnoośśćć
--  zzaalleeżżaałłoo  wwaamm  nnaa  ttyymm,,  bbyy  ppłłyyttaa  bbyyłłaa  ddoossttęęppnnaa
ddllaa  ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  zzeecchhccąą  jjąą  kkuuppiićć  ii  ttoo  wwyyssttaarrcczzyy??
Staramy się rozprowadzać naszą muzykę na
platformach cyfrowych jak Spotify, Itunes,
Google Play, Youtube i Bandcamp. Mamy na-
dzieję, że ludzie nadal będą chętnie kupować
nasze albumy.

WW  llaattaacchh  8800..  bbyyłłoo  jjeeddnnaakk  ppoodd  ttyymm  wwzzggllęęddeemm
zznnaacczznniiee  lleeppiieejj,,  bboo  mmoożżnnaa  ppooddaaćć  pprrzzyykkłłaaddyy
oosszzaałłaammiiaajjąąccyycchh  wwrręęcczz  kkaarriieerr  mmeettaalloowwyycchh
kkaappeell,,  kkttóórree  550000  eeggzzeemmppllaarrzzyy  ppłłyyttyy  sspprrzzeeddaa--
wwaałłyy  ww  cciiąągguu    jjeeddnneeggoo  ddnniiaa  cczzyy  pprrzzeezz  ttyyddzziieeńń,,
ppooddbbiijjaajjąącc  aannggiieellsskkiiee  cczzyy  nniieemmiieecckkiiee  lliissttyy  pprrzzee--
bboojjóóww  --  jjeeddnnaakk  mmiimmoo  tteeggoo,,  żżee  tteerraazz  wwyygglląąddaa  ttoo
iinnaacczzeejj    nniiee  zzaammiieerrzzaacciiee  sskkłłaaddaaćć  bbrroonnii,,  SStteeeell
IInnffeerrnnoo  uuddeerrzzyy  ppoonnoowwnniiee  jjuużż  nniieebbaawweemm??
Właśnie piszemy nowe kompozycje, jak dotąd
napisaliśmy pierwsze siedem kawałków. Zaczy-
namy wszystko powoli dopracowywać. Chciał-
bym móc wybierać z większej puli utworów.
Nasz następny album najpewniej ukaże się w
2018 roku.

Wojciech Chamryk, Piotr Szablewski,
Bartosz Hryszkiewicz
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HMP: JJeesstteeśścciiee  kkllaassyycczznnyymm  pprrzzyykkłłaaddeemm  zzee--
ssppoołłuu,,  kkttóórryy  pprrzzeezz  llaattaa  mmaa  ppoodd  ggóórrkkęę,,  aallee  ddeetteerr--
mmiinnaaccjjaa  ii  pprraaccaa  pprrzzyynnoosszząą  mmuu  ww  kkoońńccuu  eeffeekkttyy  --
nniiee  ppoottrraaffiilliiśścciiee  ooddppuuśścciićć,,  cczzuujjąącc,,  żżee  ssttaaćć  wwaass
nnaa  wwiieellee  ii  sszzkkooddaa  bbyyłłoobbyy  zzaapprrzzeeppaaśścciićć  llaattaa  ssttaa--
rraańń??
Alexander Ellström: Nie powiedziałbym, że
było nam trudno. Tak naprawdę wszystko chy-
ba się udało. Zawsze wkładamy wiele wysiłku w
to, co robimy, więc oczywiście było dużo pracy
z utworami i wszystkim, co dotyczy zespołu.
Ale tak, świetnie jest dostać taką zapłatę.

WWiieelluu  mmuuzzyykkóóww  nniiee  ppoottrraaffii  jjeeddnnaakk  aażż  ttaakk  wwyy--
ttrrwwaallee  ddąążżyyćć  ddoo  uupprraaggnniioonneeggoo  cceelluu,,  ww  kkoońńccuu
rreezzyyggnnuujjąą,,  nnaawweett  nniieerrzzaaddkkoo  wwtteeddyy,,  kkiieeddyy  ssuu--

kkcceess,,  ttoo  jjeesstt  kkoonnttrraakktt,,  jjaakkaaśś  zznnaacczząąccaa  ttrraassaa,,
eettcc..,,  jjeesstt  jjuużż  nnaa  wwyycciiąąggnniięęcciiee  rręękkii??
Istnienie Trial zależy od innych czynników niż
te wymienione powyżej. Naszym celem nie jest
sława ani sukces w szerszym zakresie, ale tylko
możliwość nagrywania płyt i wykorzystywania
ich jako kreatywnej platformy do dalszego dzia-
łania. W tym, co robimy jest dużo zapału, a jeśli
ugasi się te płomienie, Trial przestanie istnieć w
obecnej formie.

PPeewwnniiee  tteerraazz,,  ssłłuucchhaajjąącc  nnaajjnnoowwsszzeejj  ppłłyyttyy
""MMootthheerrlleessss"",,  uuśśmmiieecchhaacciiee  ssiięę  zz  ppoobbłłaażżaanniieemm
nnaa  wwssppoommnniieenniiee  sswwyycchh  ppiieerrwwsszzyycchh,,  nniieeddoosskkoo--
nnaałłyycchh  pprróóbb  kkoommppoozzyyttoorrsskkiicchh,,  aallee  nniiee  ddaa  ssiięę  nniiee
zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  bbeezz  ttyycchh  wwpprraawweekk  nniiee  ddoosszzlliibbyy--
śścciiee  ddoo  oobbeeccnneeggoo  ppoozziioommuu  ii  zznnaacczznniiee  wwyyżżsszzyycchh
uummiieejjęęttnnoośśccii??
Absolutnie. Obecnie jesteśmy w ruchu i będzie-
my nadal sprawdzać wszystko, co przyjdzie nam
do głowy. Nasze poprzednie nagrania są śladem
tamtego czasu - gdzie wtedy byliśmy wraz z
naszymi możliwościami. Nie żałujemy niczego,

co zrobiliśmy, ale uważam, że dobrze jest zosta-
wić przeszłość taką, jaka jest. Nasze nowe utwo-
ry powinny być lepsze, choćby nie dla słucha-
czy, ale dla nas samych. Nie musimy kształto-
wać naszego brzmienia w taki sposób, aby podo-
bało się ono zwykłemu człowiekowi. Nic się w
ten sposób nie wskóra. 

CCzzyyllii  nniiee  mmaa  ccoo  rrzzuuccaaćć  ssiięę  nnaa  ggłłęębbookkąą  wwooddęę,,
lleeppiieejj  zzaacczzyynnaaćć  ssttooppnniioowwoo,,  ttaakk  jjaakk  wwyy::  pprróóbbyy,,
pprróóbbyy  ii  pprróóbbyy,,  ppiieerrwwsszzee  ddeemmoo,,  ddooppiieerroo  ppoo  kkiillkkuu
llaattaacchh  ddeebbiiuuttaanncckkii  aallbbuumm,,  eettcc..??
Niekoniecznie, ale trzeba być ostrożnym. Wy-
konywanie zbyt dużych kroków może wskazy-
wać na utratę kontaktu ze źródłem tego, o co
chodzi w twoim zespole. Jeśli robi się to stop-

niowo, znajdujesz przestrzeń, aby określić, któ-
re intencje są prawdziwe, a które nie. Mając na
uwadze powyższe, ludzie nadal mogą twierdzić,
że rzuciliśmy się na głęboką wodę i odeszliśmy
od naszego pierwotnego brzmienia. 

KKoolleejjnnyy  kkrrąążżeekk  ""VVeesssseell""  bbyyłł  ddllaa  wwaass  pprrzzeełłoo--
mmeemm,,  bboo  ttoo  ddzziięękkii  tteejj  ppłłyycciiee  ppooddppiissaalliiśścciiee  kkoonn--
ttrraakktt  zz  MMeettaall  BBllaaddee  RReeccoorrddss..  WWiieellee  zzeessppoołłóóww
bbyyłłoobbyy  jjuużż  ppeewwnniiee  uussaattyyssffaakkccjjoonnoowwaannyycchh
wwssppóółłpprraaccąą  zz  HHiigghh  RRoolllleerr  RReeccccoorrddss,,  wwyy  jjee--
ddnnaakk  kkoonnsseekkwweennttnniiee  ddąążżyylliiśścciiee  ddoo  cczzeeggoośś  wwiięę--
kksszzeeggoo??
Możliwość podpisania kontraktu z tak znaczącą
wytwórnią to nic innego, jak tylko czysta przy-
jemność. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co
High Roller dla nas zrobił i możliwości, które
przed nami odkrył, ale podpisanie kontraktu z
Metal Blade jest czymś, o czym można tylko
marzyć. Ostatecznie to wcale nie była trudna
decyzja.

HHuucczznniiee  śśwwiięęttoowwaalliiśścciiee  tteenn  ssuukkcceess,,  cczzyy  rraacczzeejj

ppooddeesszzlliiśścciiee  ddoo  tteeggoo  ssppookkoojjnniiee,,  wwiieeddzząącc,,  żżee  zzaa
sspprraawwąą  tteejj  uummoowwyy  ppoopprrzzeecczzkkaa  oocczzeekkiiwwaańń  --
wwaass  ssaammyycchh  ii  ffaannóóww  --  zzoossttaałłaa  zzaawwiieesszzoonnaa
jjeesszzcczzee  wwyyżżeejj??
Nie rozmyślaliśmy wcale nad tym sukcesem.
Każdy z nas ma, do  pewnego stopnia, takie sa-
me cechy osobowości, tak więc naprawdę nie
dajemy się ponieść emocjom. Jeśli ludzie nie lu-
bią "Motherless", to raczej nie rozumieją sto-
jącej za nim idei. A ta idea to tylko projekcja
uczuć moich i zespołu. Nie oczekuję, że wszyscy
pokochają "Motherless", ponieważ nie jest on
dla wszystkich. Niektórzy ludzie mają trudno-
ści z odczuwaniem tak głębokich i złożonych
uczuć, przez co nigdy tego nie doświadczą. Ale
dla ludzi, którzy mają w sobie ziarno nadzmy-
słowego podróżowania, "Motherless" otworzy
swe łono i obejmie prawdziwą miłością.

ZZ  jjaakkiimm  nnaassttaawwiieenniieemm  pprrzzyyssttąąppiilliiśścciiee  wwiięęcc  ddoo
pprraacc  nnaadd  ""MMootthheerrlleessss""??  OOddcczzuuwwaalliiśścciiee  jjaakkąąśś
wwiięękksszząą  pprreessjjęę,,  cczzyy  pprrzzeecciiwwnniiee,,  ssuukkcceess  wwaass
uusskkrrzzyyddlliiłł??
Nie czuję presji w tym sensie. Polegam tylko na
mojej własnej muzykalności i zapiskach. Zdaje-
my sobie sprawę, że jeśli ludzie nie lubią tego,
co robimy, dalsze publikowanie wydawnictw
może okazać się trudne. Ale jeśli kiedykolwiek
do tego dojdzie, z radością bezzwłocznie zakoń-
czyłbym działalność Trial. To miłe, ale nie zro-
zumiem się z ludźmi, którzy lubią naszą muzy-
kę, ponieważ są oddzieleni od procesu twór-
czego. Czuję, że tylko ja sam potrafię interpre-
tować sztukę, którą tworzę. 

NNiiee  bbeezz  zznnaacczzeenniiaa  bbyyłł  ttuu  cchhyybbaa  tteenn  ccaałłyy  rreennee--
ssaannss  ppooppuullaarrnnoośśccii  ttzzww..  rreettrroo  rroocckkaa,,  ww  ccoo  wwaasszz
kkllaassyycczznniiee  ppoojjmmoowwaannyy  hhaarrdd  ''nn''  hheeaavvyy  wwppiissuujjee
ssiięę  bbaarrddzzoo  ddoobbrrzzee??
Jeśli każdy tak uważa, to może być prawdą w
ich własnej interpretacji rzeczywistości. Ale ja
widzę to tak. Zdaje się, że w ogóle nie podziela-
my tej samej rzeczywistości.

NNiiee  cczzuujjeecciiee  ssiięę  ww  ppeewwnnyymm  sseennssiiee  nniieewwoollnniikkaa--
mmii  tteeggoo  ttrreenndduu,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  mmuuzzyycczznnee  mmoo--
ddyy  mmiijjaajjąą  zzwwyykkllee  bbaarrddzzoo  sszzyybbkkoo??  WWeeźźmmyy
cchhooććbbyy  NNWWOOBBHHMM::  nnaa  pprrzzeełłoommiiee  11997799//11998800
rrookkuu  bbyyłłoo  ttoo  zzjjaawwiisskkoo  eekkssccyyttuujjąąccee  rróówwnniieeżż  ddllaa
sszzeerrsszzeejj  ppuubblliicczznnoośśccii,,  aa  ww  ppoołłoowwiiee  rrookkuu  11998822
jjuużż  mmaałłoo  kkttoo,,  ppoozzaa  nnaajjwwiieerrnniieejjsszzyymmii  ffaannaammii,,  oo
nniimm  ppaammiięęttaałł......
Nie podlegamy żadnemu trendowi. To jedna z
najważniejszych rzeczy dla nas. Trend wywodzi
się od kogoś innego, dlatego też twoje prawdzi-
we uczucia i myśli nie pochodzą od ciebie. Nie
odnosimy się do żadnego trendu odrodzenia,
ani niczego takiego. Jeśli zbadasz naszą muzykę,
przekonasz się, że w naszej muzyce istnieją ele-
menty, które wykraczają poza coś takiego.

DDllaatteeggoo  wwłłaaśśnniiee  ssttaarraacciiee  ssiięę  nnaaddaaćć  sswweejj  mmuu--
zzyyccee  ttaakkii  ttrroocchhęę  bbaarrddzziieejj  uunniiwweerrssaallnnyy,,  wwrręęcczz
ppoonnaaddcczzaassoowwyy  wwyymmiiaarr,,  żżeebbyy  ppoo  llaattaacchh  nniiee  bbyyćć
kkoojjaarrzzoonnyymm  zz  jjaakkiimmśś  cchhwwiilloowwyymm  ttrreennddeemm??
Nasz muzyczny kierunek nie jest celowo nasta-
wiony na ucieczkę przed trendami. Uniwersalne
i ponadczasowe aspekty tego są czymś, czego
nie rozważamy. Tworzymy muzykę, którą lubi-
my i która nas inspiruje. Niemal wszędzie znaj-
duję inspirację, a w większości nie pochodzi ona
w ogóle z muzyki. Jeśli jesteśmy wiązani z ja-
kimkolwiek trendem, jest to czysto przypadko-
we.

TToo  pprrzzyyppaaddeekk  cczzyy  cceelloowwyy  zzaabbiieegg,,  żżee  ppiieerrwwsszzee
uuttwwoorryy  ssąą  kkrróóttsszzee,,  aa  cczztteerryy  kkoolleejjnnee  zznnaacczznniiee
ddłłuużżsszzee,,  ttrrwwaajjąąccee  oodd  sszzeeśścciiuu  ddoo  nnaawweett  ppoonnaadd
ddzziieewwiięęcciiuu  mmiinnuutt,,  zz  cczzeeggoo  ttrrzzyy  oossttaattnniiee  sskkłłaa--
ddaajjąą  ssiięę  nnaa  eeppiicckkąą  kkoommppoozzyyccjjęę  ""SSttiillll  TThhee  SSttaarrss
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Szwedzki Trial z każdą kolejną płytą wchodzi na wyższy poziom, czego
najlepszym potwierdzeniem jest  firmowana przez Metal Blade Records "Mother-
less". Klasyczny hard 'n' heavy w ich wydaniu brzmi naprawdę porywająco, warto
więc poczytać co miał do powiedzenia, nieco filozoficznie nastawiony do życia i
nie tylko, gitarzysta Alexander Ellström:

Ziarno nadzmysłowego podróżowania

Foto: Trial
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DDiissmmeemmbbeerrss  TThhee  VVooiidd""??
Zdaliśmy sobie sprawę, że ta trylogia zapełniła-
by całą stronę winylu, więc wiedzieliśmy, że nie
możemy zrobić długiej płyty. Nie skróciliśmy
żadnego kawałka z tego albumu, bo na szczęście
nie było takiej potrzeby. Wyłączyliśmy jednak
jeden utworów przeznaczonych na ten album.
Przez niego album byłby nieco za długi, poza
tym nie pasował do ogólnego rytmu albumu.

MMiimmoo  tteeggoo,,  żżee  wwcczzeeśśnniieejj  tteeżż  nniiee  ssttrroonniilliiśścciiee  oodd
ddłłuużżsszzyycchh  uuttwwoorróóww,,  ttoo  jjeesstt  ttoo  ppiieerrwwsszzyy  ttaakk
ddłłuuggii  ii  eeppiicckkii  uuttwwóórr  ww  wwaasszzyymm  ddoorroobbkkuu..  OOdd
ppoocczząąttkkuu  ppoowwssttaawwaałł  jjaakkoo  ttaakkaa  ddłłuużżsszzaa,,  rroozzbbuu--
ddoowwaannaa  ffoorrmmaa,,  zzaajjmmuujjąąccaa  pprraawwiiee  ccaałłąą  ssttrroonnęę
wwiinnyylloowweejj  ppłłyyttyy,,  cczzyy  tteeżż  ppoołłąącczzyylliiśścciiee  ww  nniimm
ppoommyyssłłyy  zz  rróóżżnnyycchh  uuttwwoorróóww??
Głównym założeniem było utworzenie kompo-
zycji składającej się z trzech utworów i przeba-
danie tematów tych utworów. Trylogia została
ukończona zanim "Vessel" został w ogóle  wy-
dany, więc kierunek wałków jest czymś, co od
dłuższego czasu było jasne. 

KKoommppoonnoowwaanniiee  ddoossttaarrcczzaa  wwiięęcc  wwaamm  wwcciiąążż
mmnnóóssttwwaa  ffrraajjddyy,,  nniiee  jjeesstt  ttoo  ccoośś  nnuużżąącceeggoo,,  ttyymm
bbaarrddzziieejj,,  zzee  nniiee  nnaarrzzeekkaacciiee  nnaa  bbrraakk  ppoommyyssłłóóww??
Nie powiedziałbym, że komponowanie jest
przyjemnością, a raczej obowiązkiem. To pra-
gnienie i potrzeba wydobycia ze mnie pewnych
rzeczy, więc tak naprawdę jest to bolesne do-
świadczenie. Ale potem wiele na tym zyskuję.
Zabijam się w kółko, muszę to robić, ponieważ
dzięki temu jestem w stanie odnajdować się na
nowo.

ZZaacchhoowwaalliiśścciiee  wwiięęcc  ccoośś  ww  zzaappaassiiee  jjuużż  nnaa  kkoolleejj--
nnąą  ppłłyyttęę,,  cczzyy  tteeżż  nniieewwyykkoorrzzyyssttaannee  uuttwwoorryy//ppoo--
mmyyssłłyy  ppoowwęęddrroowwaałłyy  ddoo  kkoosszzaa,,  bboo  ssttaawwiiaacciiee
ttyyllkkoo  nnaa  nnoowwee  uuttwwoorryy,,  nniiee  lluubbiicciiee  ggrrzzeebbaaćć  ssiięę  ww
pprrzzeesszzłłoośśccii??
Mamy jeden kawałek, który nie pojawił się na
płycie. Może znajdzie się na następnym albu-
mie, ale jest za wcześnie, żeby to stwierdzić. Do-
póki jest według nas świeża, możemy ją nagrać.
Ale pomyślimy co z nią zrobić dopiero kiedy po-
wstanie dość utworów na tę płytę. Nie da się
kontrolować własnej kreatywności.

JJeesstteeśścciiee  tteerraazz  ww  kklluucczzoowwyymm  mmoommeenncciiee  ddllaa  zzee--
ssppoołłuu::  aallbboo  ssiięę  uuddaa  zzddoobbyyćć  wwiięękksszząą  ppooppuullaarr--
nnoośśćć  ii  uuttrrzzyymmaaćć  ww  tteejj  wwyyżżsszzeejj  lliiddzzee,,  aallbboo  tteeżż
bbęęddzziieecciiee  mmuussiieellii  ppoowwrróócciićć  ddoo  nniieezzaalleeżżnneeggoo
ssttaattuussuu,,  mmnniieejjsszzyycchh  wwyyttwwóórrnnii,,  bbąąddźź  nnaawweett
ssaammooddzziieellnneeggoo  wwyyddaawwaanniiaa  ppłłyytt??
Nie wiemy, co się stanie. Oczywiście jest jeszcze
wiele rzeczy, których nie zrobiliśmy, i uwierz
mi, jest mnóstwo rzeczy, które chcielibyśmy
zrobić. Kluczowym momentem byłoby raczej,
kiedy stracilibyśmy natchnienie do tego stop-
nia, że byłoby to większym problemem niż po-
wrót do bycia niezależnym zespołem.

CCzzyyllii  ggrraanniiee  jjeesstt  ddllaa  wwaass  nnaajjwwaażżnniieejjsszzee,,  aa  ccaałłaa
rreesszzttaa  ttoo  ttyyllkkoo  ddooddaatteekk??  SSuukkcceess  cciieesszzyy,,  bboo  uułłaa--
ttwwiiaa  wwiieellee  sspprraaww  ii  cczzyynnii  mmuuzzyykkoowwaanniiee  łłaattwwiieejj--
sszzyymm,,  aallee  ttoo  nniiee  oonn  jjeesstt  nnaajjwwaażżnniieejjsszzyy??
Moim zdaniem sukces prawie nigdy nie jest roz-
koszą. Przynajmniej nie moim zdaniem, ale z
drugiej strony sukces pewnie umożliwiłby speł-
nienie wszelkich pragnień. Ale tak, wszystko
jest dodatkiem, jeśli to przemyśleć. Skupiamy
się wyłącznie na naszej muzyce, to w końcu
wszystko, co możemy zrobić.

Wojciech Chamryk & Karol Gospodarek

HMP: OOdd  mmoommeennttuu  wwzznnoowwiieenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii
nniiee  mmiieelliiśścciiee  jjeesszzcczzee  ttaakk  ddłłuuggiieejj  pprrzzeerrwwyy  ppoo--
mmiięęddzzyy  ppłłyyttaammii,,  bboo  ""AA  MMiigghhttyy  MMeettaall  AAxxee""
uukkaazzaałł  ssiięę  jjeessiieenniiąą  22001133  rrookkuu  --  uuzznnaalliiśścciiee,,  żżee
nnaassttęęppnneemmuu  wwyyddaawwnniiccttwwuu  wwaarrttoo  ppoośśwwiięęcciićć
wwiięęcceejj  uuwwaaggii,,  cczzyy  tteeżż  bbyyłłyy  iinnnnee  pprrzzyycczzyynnyy  tteejj
ddłłuużżsszzeejj  nniiżż  zzwwyykkllee  pprrzzeerrwwyy??
Udo Bethke: Cóż, przed rozpoczęciem pracy
nad nowymi utworami musieliśmy walczyć z pe-
wnymi problemami. Przede wszystkim dotknął
nas straszny pożar w listopadzie 2013 roku,
który zniszczył naszą salę prób i studio znajdu-
jące się obok niego. Straciliśmy też wiele nasze-
go sprzętu. Trochę czasu zajęło nam znalezienie
nowej sali i musieliśmy nabyć nowe wzmacnia-
cze i instrumenty. Krótko po wznowieniu prób
nasz perkusista Dan opuścił zespół z przyczyn
osobistych. Znów trzeba było znaleźć nowego
perkusistę, który pasowałby do zespołu. Na ko-
niec znaleźliśmy Matta Billa, który jest napra-
wdę dobrym perkusistą i dobrym przyjacielem.

LLoossyy  BBllaacckk  HHaawwkk  ppoottoocczzyyłłyy  ssiięę  ttaakk,,  żżee  ww  zzee--
ssppoollee  nniiee  mmaa  jjuużż  żżaaddnneeggoo  mmuuzzyykkaa  oorryyggiinnaallnneeggoo
sskkłłaadduu  zz  llaatt  8800..  WWyykkrruusszzaallii  ssiięę  ssttooppnniioowwoo,,  bboo
mmuuzzyykkaa  zzeesszzłłaa  ww  iicchh  żżyycciiuu  nnaa  ppllaann  ddaallsszzyy,,  kkoo--
lliiddoowwaałłaa  zz  pprraaccąą  cczzyy  iinnnnyymmii  oobboowwiiąązzkkaammii,,  aa
mmoożżee  nniiee  mmooggllii  kkoonnttyynnuuoowwaaćć  kkaarriieerryy  zzee  wwzzggllęę--
dduu  nnaa  ssttaann  zzddrroowwiiaa??
Black Hawk został założony 35 lat temu i to
normalne, że były pewne zmiany w zespole.
Teraz ja jestem tym, który jest w zespole dłużej
niż inni. Ostatnim oryginalnym członkiem gru-
py był Norbert Wieczorek, zanim zdecydował
się opuścić Black Hawk - chciał po prostu spę-
dzać więcej czasu z rodziną.

ZZaawwsszzee  jjeeddnnaakk  zznnaajjddoowwaalliiśścciiee  nnaa  iicchh  mmiieejjssccee
rróówwnniiee  ddoośśwwiiaaddcczzoonnyycchh  mmuuzzyykkóóww,,  ttaakk  jjaakk
cchhooććbbyy  oossttaattnniioo  ppeerrkkuussiissttęę  MMaatttthhiiaassaa  MMeessss--
ffeellddttaa,,  zznnaanneeggoo  zz  NNoott  FFrraaggiillee  ii  wwiieelluu  iinnnnyycchh
zzeessppoołłóóww  --  nniieeooppiieerrzzoonnyy  mmaałłoollaatt  ww  wwaasszzyymm
sskkłłaaddzziiee  nniiee  sspprraawwddzziiłłbbyy  ssiięę??
Za każdym razem, kiedy kolejny muzyk decy-
dował się odejść, szukaliśmy kogoś w tym sa-

mym wieku. Przez przypadek zdarzyło się, że
każdy nowy członek zespołu, którego znaleźli-
śmy, miał ten sam wiek co członkowie zespołu,
którzy zdecydowali się na odejście. Oczywiście
moglibyśmy grać z młodszymi muzykami, ale
teraz wszyscy mamy tą samą bazę, dorastaliśmy
w latach 80. i cokolwiek mówimy, wszyscy wie-
dzą o co chodzi. Wreszcie myślę, że wszyscy
mamy inne priorytety w życiu niż młodsi muzy-
cy i jesteśmy trochę bardziej zrelaksowani.

WWiieelluu  mmuuzzyykkóóww  ppooddkkrreeśśllaa  jjeeddnnaakk,,  żżee  ttaakkaa
mmiieesszzaannkkaa  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa  ii  mmłłooddoośśccii  ppoottrraaffii
ddaaćć  ppiioorruunnuujjąąccee  eeffeekkttyy  --  nniiee  cchhcciieelliibbyyśścciiee  sspprraa--
wwddzziićć  kkiieeddyyśś  jjaakk  ttoo  ddzziiaałłaa??  ((śśmmiieecchh))
To prawda, że wszyscy mamy około 50. lat, ale
wciąż czujemy się młodo i mamy wiele doświad-
czenia... 

MMoożżee  ffaakkttyycczznniiee  nniiee  mmaa  ccoo  eekkssppeerryymmeennttoowwaaćć,,
sskkoorroo  ""TThhee  EEnndd  OOff  TThhee  WWoorrlldd""  ttoo  jjeeddnnoo  zz  wwaa--
sszzyycchh  nnaajjlleeppsszzyycchh  oossiiąąggnniięęćć..  RRoozzuummiieemm,,  żżee  ttoo
wwsszzyyssttkkoo  nnaajjśśwwiieeżżsszzee  uuttwwoorryy,,  nnaappiissaannee  ww
oossttaattnniicchh  llaattaacchh??
Cóż, po wszystkich złych rzeczach, które miały
miejsce w ostatnich latach "The End Of The
World" to nasz nowy początek. W obecnym
czasie pisanie utworów jest procesem ciągłym i
wszyscy jesteśmy nastawieni bardzo entuzjazty-
cznie.

DDllaacczzeeggoo  wwiięęcc  ooddśśwwiieeżżyylliiśścciiee  ttyyttuułłoowwyy  uuttwwóórr
ddrruuggiieeggoo  aallbbuummuu  sspprrzzeedd  ddzziieessiięęcciiuu  llaatt,,  jjaakkoo
""DDrraaggoonnrriiddee  ''1177""  --  bbyylliiśścciiee  nniieezzaaddoowwoolleennii  zz  jjeeggoo
oorryyggiinnaallnneejj  wweerrssjjii??
Nie, nadal lubimy starą wersję "Dragonride", ale
teraz gramy bardziej nowocześnie. Chcieliśmy
mieć więc jego nowoczesną wersję na nowym al-
bumie.

WWiieelluu  aarrttyyssttóóww  ooddcczzuuwwaa  ppoo  llaattaacchh  ppoottrrzzeebbęę
ddookkoonnyywwaanniiaa  zzmmiiaann  ww  nnaaggrraannyycchh  ddaawwnniieejj  ppłłyy--
ttaacchh,,  aallbboo  uuwwaażżaa,,  żżee  iicchh  bbrrzzmmiieenniiee  nniiee  jjeesstt  ttaa--
kkiiee,,  jjaakkiiee  ppoowwiinnnnoo  bbyyćć  --  mmaacciiee  ppooddoobbnniiee,,  bboo
pprrzzeecciieeżż  nnaa  ddeebbiiuuttaanncckkiimm  aallbbuummiiee  pprrzzeerroobbiillii--

BLACK HAWK

Nie da się nie zauważyć, że Black Hawk mieli okres pewnego zastoju, co
odbiło się na jakości poprzedniej płyty. Na kolejną, z różnych przyczyn, trzeba
było poczekać nieco dłużej niż zwykle, ale  "The End Of The World" zaciera nieko-
rzystne wrażenie po "A Mighty Metal Axe", prezentując niemiecką ekipę w pełni
formy - tak, jakby muzycznie czas zatrzymał się dla niej jakieś 30 lat temu:

Teutoński metal dawniej i dziś

Foto: Black Hawk



śścciiee  pprrzzeecciieeżż  ddwwaa  uuttwwoorryy  zz  MMLLPP  ""FFiirrsstt
AAttttaacckk"",,  mmoożżee  wwiięęcc  nnoowwaa  wweerrssjjaa  ""DDrraaggoonnrriiddee""
jjeesstt  nniieejjaakkoo  zzaappoowwiieeddzziiąą  kkoolleejjnnyycchh  ttaakkiicchh
ddzziiaałłaańń??
Nie, lubimy stare kawałki i nadal je gramy. Od
czasu do czasu bierzemy jednak jakiś stary
utwór i szykujemy go w nowocześniejszej wersji.
Jest to również hołd dla założycieli Black
Hawk.

ZZaawwaarrttoośśćć  ""TThhee  EEnndd  OOff  TThhee  WWoorrlldd""  ppoottwwiieerr--
ddzzaa,,  żżee  wwcciiąążż  jjeesstteeśścciiee  ppiieewwccaammii  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo,,
tteeuuttoońńsskkiieeggoo  hheeaavvyy  mmeettaalluu  ww  nnaajjcczzyyssttsszzeejj
ppoossttaaccii  --  oodd  kkoorrzzeennii  zz  llaatt  8800..  nniiee  mmoożżnnaa  ssiięę
ooddcciiąąćć,,  ttoo  wwaasszzaa  mmuuzzyykkaa  ii  ttaakk  jjuużż  ppoozzoossttaanniiee??
Może nasza muzyka będzie trochę dziksza i gło-
śniejsza, ale nadal jest metalem z lat 80. i to jest
właśnie Black Hawk.

NNiiggddyy  nniiee  rroozzwwaażżaacciiee  tteeggoo,,  ccoo  wwyyddaarrzzyyłłoobbyy
ssiięę  ww  ssyyttuuaaccjjii,,  ggddyybbyyśścciiee  zzaaddeebbiiuuttoowwaallii  nniieeccoo
wwcczzeeśśnniieejj,,  ttaakk  ww  11998844--8866  rrookkuu??  MMoożżee  wwtteeddyy
nnaazzwwaa  BBllaacckk  HHaawwkk  bbyyłłaabbyy  wwyymmiieenniiaannaa  jjee--
ddnnyymm  ttcchheemm  oobbookk  iinnnnyycchh,,  rróówwnniieeżż  zzaacczzyynnaajjąą--
ccyycchh  ww  ttyymm  ssaammyymm  cczzaassiiee  zzeessppoołłóóww  jjaakk::
RRuunnnniinngg  WWiilldd,,  GGrraavvee  DDiiggggeerr  cczzyy  SSiinnnneerr,,  kkttóó--
rree  ssttaałłyy  ssiięę  ddzziięękkii  tteemmuu  zznnaacczznniiee  bbaarrddzziieejj  zznnaa--
nnee,,  nnaaggrraałłyy  wwiięęcceejj  ppłłyytt  ii  ssąą  kkuullttoowwyymmii  iikkoonnaammii
nniieemmiieecckkiieeggoo  mmeettaalluu??
Nie, nie myśleliśmy o przeszłości. Właśnie wy-
daliśmy naprawdę dobry album i ciągle patrzy-
my w przód. To dla nas ważne.

NNiiee  mmaa  wwiięęcc  ccoo  wwssppoommiinnaaćć  pprrzzeesszzłłoośśccii,,  wwaażżnnee
jjeesstt  ttoo,,  ccoo  ttuu  ii  tteerraazz,,  aa  ffoorrmmaa  BBllaacckk  HHaawwkk  ppoo--
ttwwiieerrddzzaa,,  żżee  ttoo  ssłłuusszznnee  rroozzwwiiąązzaanniiee??
Masz rację ...

MMuuzzyycczznniiee  ppłłyyttaa  jjeesstt  bbaarrddzzoo  ttrraaddyyccyyjjnnaa,,  aallee
jjeejj  wwaarrssttwwaa  tteekkssttoowwaa  jjuużż  bbaarrddzzoo  aakkttuuaallnnaa  --  ttoo
ccoo  ddzziieejjee  ssiięę  nnaa  nnaasszzyycchh  oocczzaacchh  mmuussiiaałłoo  zznnaa--
lleeźźćć  ooddzzwwiieerrcciieeddlleenniiee  ww  ttwwooiicchh  tteekkssttaacchh??
Tak zgadzam się z tym. Kiedy się rozglądasz i
poznajesz to, co dzieje się na świecie, musisz
sobie z tym poradzić. To wydaje się normalne,
że nasza muzyka i utwory są pod wpływem tych
rzeczy.

MMööllllnn  ttoo  nniieezzbbyytt  dduużżee  mmiiaassttoo  --  tteeżż  ooddcczzuuwwaacciiee
ww  nniimm  sskkuuttkkii  tteejj  ssyyttuuaaccjjii,,  nnaappłłyyww  uucchhooddźźccóóww,,
eettcc..??
W dzisiejszych czasach nie można ukryć przed
tymi wszystkimi problemami. Więc nie ma zna-
czenia czy mieszkasz w dużym mieście czy w

małej wiosce. Złe rzeczy zdarzają się wszędzie.
To co dzieje się na świecie jest naprawdę smu-
tne.

JJaakk  wwiięęcc  ppooddcchhooddzząą  ddoo  tteeggoo  oobbyywwaatteellee  NNiiee--
mmiieecc??  DDyyssttaannssuujjąą  ssiięę  oodd  ddeeccyyzzjjii  wwaasszzeeggoo  rrzząą--
dduu,,  cczzyy  tteeżż  ddoossttrrzzeeggaajjąą  rróówwnniieeżż  lluuddzzkkii  wwyymmiiaarr
tteejj  ttrraaggeeddiiii  ii  ssttaarraajjąą  ssiięę  nniieeśśćć  ppoommoocc  ttyymm
nnaapprraawwddęę  jjeejj  ppoottrrzzeebbuujjąąccyymm,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  ddzziiee--
cciioomm??
Ludzie i opinie są różne. Często widzę, że osoby
które są w potrzebie są wspierane, a to jest wa-
żne. Najsłabsze są dzieci. Powinniśmy je absolu-
tnie wspierać, bo to nasza nadzieja i przyszłość.
Świat powinien być dla nich życzliwy.

WWyymmoowwaa  uuttwwoorruu  ttyyttuułłoowweeggoo  ""TThhee  EEnndd  OOff
TThhee  WWoorrlldd""  jjeesstt  bbaarrddzzoo  ppeessyymmiissttyycczznnaa  --  cczzyyżż--
bbyyśś  zzggaaddzzaałł  ssiięę  zz  ttwwiieerrddzzeenniiaammii,,  żżee  śśwwiiaatt  kkuull--
ttuurryy  zzaacchhooddnniieejj  cchhyyllii  ssiięę  kkuu  uuppaaddkkoowwii,,  cczzyy  tteeżż
jjeesstteeśś  zzddaanniiaa,,  żżee  nniieeooddwwoołłaanniiee  zzbblliiżżaa  ssiięę  kkoo--
nniieecc  wwsszzyyssttkkiieeggoo??
Jest to rodzaj strachu związany z tym, co teraz
ludzie robią na świecie.

CCzzyyllii  ww  tteezziiee,,  żżee  nnaajjwwiięękksszzyymm  wwrrooggiieemm  cczzłłoo--
wwiieekkaa  jjeesstt  oonn  ssaamm  jjeesstt  ssppoorroo  pprraawwddyy  ii  jjeeśśllii  nniiee
ooppaammiięęttaammyy  ssiięę  nnaa  cczzaass,,  eeffeekkttyy  mmooggąą  bbyyćć  nnaa--
pprraawwddęę  ttrraaggiicczznnee??
Tak, to okropne co robimy z  naszą planetą, ni-
szczymy środowisko, nie myśląc o przyszłości i
kolejnych pokoleniach ...

NNiiee  wwiiddzzęę  jjeeddnnaakk  wwiięękksszzyycchh  sszzaannss  nnaa  rraaccjjoonn--
aallnnyy  ddiiaalloogg  zz  ffaannaattyycczznnyymmii  iissllaammsskkiimmii  eekkssttrree--
mmii--ssttaammii,,  ttaakk  wwiięęcc  ccoo  cczzeekkaa  nnaass  ww  pprrzzyysszzłłoośśccii,,
ttrruuddnnoo  ooddggaaddnnąąćć??
Myślę, że rozmawianie o pokoju z  ekstremista-
mi jest niemożliwe.

PPeewwnnee  jjeesstt  zzaa  ttoo,,  żżee  bbęęddzziieecciiee  pprroommoowwaaćć  ""TThhee
EEnndd  OOff  TThhee  WWoorrlldd""  nnaa  kkoonncceerrttaacchh  ii  nniiee  ttyyllkkoo  --
ccoo  ppllaannuujjeecciiee  nnaa  nnaajjbblliiżżsszzee  mmiieessiiąąccee  ii  jjaakk  zzaa--
mmiieerrzzaacciiee  zzaaaakkcceennttoowwaaćć  ffaakktt,,  żżee  ttaa  ppłłyyttaa  uukkaa--
zzaałłaa  ssiięę??
Tak, w najbliższej przyszłości, będziemy mieć
wiele koncertów, a także będziemy grać w klu-
bach, na niektórych festiwalach, a nawet w Hi-
szpanii. Korzystanie z mediów społecznościo-
wych zawsze pomaga rozpowszechniać informa-
cje...

Wojciech Chamryk, Filip Wołek, 
Piotr Szablewski 

HMP: MMiimmoo,,  żżee  EEmmeerraalldd  iissttnniieejjee  oodd  ppoonnaadd
ddwwaaddzziieeśścciiaa  llaatt  ii  mmaa  nnaa  kkoonncciiee  ssiieeddeemm  ppłłyytt,,  nniiee
jjeesstt  zzeessppoołłeemm  bbaarrddzzoo  rroozzppoozznnaawwaallnnyymm..  NNiiee--
zzbbyytt  cczzęęssttoo  ggrraacciiee  nnaa  wwiieellkkiicchh  eeuurrooppeejjsskkiicchh  ffee--
ssttiiwwaallaacchh..  NNiiee  zzaalleeżżyy  WWaamm  nnaa  wwiięękksszzeejj  ppooppuu--
llaarrnnoośśccii  cczzyy  ppoo  pprroossttuu  nniiee  mmaacciiee  mmoożżlliiwwoośśccii  nnaa
nnpp..  cczzęęssttee  kkoonncceerrttoowwaanniiee??
Al Spicher: Nie jest tak łatwo zyskać sławę. W
2012 roku graliśmy koncerty w całej Europie
promując wydany wtedy album "Unleashed".
Był to dobry start i staliśmy się rozpoznawalni.
Następnym krokiem powinno być wydanie ko-
lejnego albumu i ruszenie w kolejną trasę kon-
certową, bowiem w dzisiejszych czasach, gdy
zespół nie wydaje nowej płyty co dwa lata, zo-
staje zapomniany. Niestety nie było nam to da-
ne, ciągłe problemy ze składem spowodowały,
że nie byliśmy w stanie grać przez ponad trzy
lata. Mimo to, nie przestaliśmy pisać kawałków
i prowadzić prób. Niestety publiczność o nas po
prostu zapomniała. Wracamy teraz z nowym al-
bumem i składem i mamy nadzieję, że od teraz
wszystko pójdzie lepiej!

WW  ggrruuppiiee  jjeesstt  oobbeeccnniiee  sszzeeśśćć  oossóóbb,,  nnaa  mmeettaall--
aarrcchhiivveess  wwiiddnniieejjee  iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  ssiieeddmmiiuu..  BByyłł
ttaakkii  mmoommeenntt,,  żżee  śśppiieewwaałłoo  ddwwóócchh  wwookkaalliissttóóww..
MMaamm  rroozzuummiieećć,,  żżee  MMiittcchheellll  zzaassttąąppiiłł  CCaallllaa??
Tak, jest to pomyłka ze strony metal-archives.
Nigdy nie graliśmy w siedmioosobowym skła-
dzie. George Call był naszym wokalistą w lat-
ach 2014 - 2016, do czasu aż został zastąpiony
przez Mace'a Mitchella.

PPaattrrzząącc  nnaa  sskkłłaadd,,  wwyyddaajjeecciiee  ssiięę  bbyyćć  mmłłooddyymm
zzeessppoołłeemm..  JJaakk  bbrraacciiaa  VVaauucchheerr  cczzuujjąą  ssiięę  ww  ttaa--
kkiimm  ooddmmłłooddzzoonnyymm  zzeessppoollee??  CCzzyy  ttoo  nniiee  jjeesstt
ttrroocchhęę  ttaakk,,  żżee  wwcciiąążż  mmoożżeecciiee  cczzuućć  ttaakkąą  eekkssccyy--

BLACK HAWK70
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ttaaccjjęę,,  jjaakkbbyyśścciiee  wwcciiąążż  zzaacczzyynnaallii  pprrzzyyggooddęę  zz
mmuuzzyykkąą??
Tylko dwóch członków zespołu odstaje wieko-
wo od reszty, 24 letni gitarzysta Julien Menth
i basista Vania Truttmann, który ma tyle samo
lat co sam zespół (śmiech!). Ta dwójka z pewno-
ścią wprowadziła dużo świeżości i dynamiki do
zespołu, tak samo jak Mace Mitchell, który jest
w tym samym wieku co ja i bracia Vaucher. Nie
sądzę, że chodzi tu tylko o wiek, to że Emerald
wydaje się odmłodzony czy odnowiony, ale bar-
dziej o zgranie różnych osobowości w zespole.
To świetne uczucie, gdy cały zespół ze sobą ide-
alnie się zgrywa, czy to pod względem muzyki
czy osobowości. Po wielu latach pełnych ner-
wów i trudności, fajnie jest mieć nowy skład,
który przywraca w nas energię i radość, której
nam przez tak długi czas brakowało.

OOdd  ddzziieessiięęcciiuu  llaatt  jjeesstteeśścciiee  nniieeuussttaannnniiee  wwssppiiee--
rraannii  pprrzzeezz  PPuurree  SStteeeell  RReeccoorrddss..    CCzzuujjeecciiee  ssiięę
ttrroocchhęę  jjaakk  ""ddzziieecckkoo""  tteejj  wwyyttwwóórrnnii??
Można tak powiedzieć! Byliśmy jednym z pier-
wszych zespołów, który dołączył do rodziny
Pure Steel. Wspierają nas bez przerwy. Są świe-
tni i nie traktują nas jako kolejnej pozycji w
swoim katalogu.

WWiięękksszzoośśćć  WWaasszzeejj  mmuuzzyykkii  mmoożżnnaa  ookkrreeśślliićć
jjaakkoo  nniieeccoo  ppooddoobbnnąą  ddoo  DDoommaaiinn,,  AAxxllaa  RRuuddii''eeggoo
PPeellllaa  cczzyy  GGaammmmaa  RRaayy..  TTyymmcczzaasseemm  ww  ""RReeiiggnn
ooff  SStteeeell""  ssłłyycchhaaćć  iinnssppiirraaccjjee  IIcceedd  EEaarrtthh  ((nnpp..  ""ggii--
ttaarroowwaa  ttaarrkkaa""  ww  0011::4400))..  MMuusszzęę  pprrzzyyzznnaaćć,,  żżee
ttaakkiiee  mmoottyywwyy  śśwwiieettnniiee  WWaamm  wwyycchhooddzząącc..  NNiiee
kkuussiiłłoo  WWaass,,  żżeebbyy  rroozzcciiąąggnnąąćć  tteenn  tteemmaatt  tteeżż  nnaa
iinnnnee  kkaawwaałłkkii??
Nigdy niczego nie planujemy. Każdy członek
zespołu ma swój wkład w tworzenie muzyki, ka-
żdy ma swoje preferencje, przez co osiągamy
sporą różnorodność w naszych brzmieniach. Ni-
gdy nie zdarzyło się abyśmy usiedli i powiedzie-
li "teraz nagramy kawałek w stylu Iced Earth lub
Gamma Ray", to się po prostu zdarza. Czasami
nawet nie zauważamy podobieństw, chociaż do
czasu aż ktoś ich nam nie wytknie (śmiech!).

WWaasszzaa  ppiieerrwwsszzaa  ppłłyyttaa  nnoossii  ttyyttuułł  ""RReebbeellss  ooff
OOuurr  TTiimmee""..  TTeerraazz  ttaakkii  ttyyttuułł  nniieemmiieecckkii  MMaajjee--
ssttyy  nnaaddaałł  jjeeddnneemmuu  zz  uuttwwoorróóww  nnaa  nnoowweejj  ppłłyycciiee
oo  ttyyttuullee……  ""RReebbeellss""..  JJaakk  WWaamm  ssiięę  wwyyddaajjee,,  ttoo
pprrzzyyppaaddeekk??
Z pewnością wiedzą kim jesteśmy. Lider ze-
społu Majesty, Tarek Maghary, wystąpił go-
ścinnie w naszym albumie "Forces of Doom".
Nie sądzę aby zdawał sobie sprawę, że tytuł te-
go utworu jest podobny do tytułu naszego pier-
wszego albumu. Może inspiracja była podświa-
doma, po tym jak gdzieś usłyszał ten tytuł.
Może to też być śmieszny zbieg okoliczności.

OOgglląąddaałłaamm  ttrraaiilleerr  WWaasszzeejj  nnoowweejj  ppłłyyttyy..  DDoo--
bbrryymm  ppoommyyssłłeemm  bbyyłłoo  zzaapprreezzeennttoowwaanniiee  zzee--
ssppoołłuu..  PPrrzzeezz  pprryyzzmmaatt  tteeggoo  ttrraaiilleerraa  nnoowwii  ssłłuu--
cchhaacczzee  bbęęddąą  ppoossttrrzzeeggaaćć  mmuuzzyykkęę  ii  wwiizzeerruunneekk
EEmmeerraalldd..  DDłłuuggoo  zzaassttaannaawwiiaalliiśścciiee  ssiięę  jjaakkąą  kkoonn--
wweennccjjęę  oobbrraaćć,,  cczzyy  kkoonnwweennccjjaa  żżaarrttoobblliiwwaa  bbyyłłaa
wwzziięęttaa  ppoodd  uuwwaaggęę  oodd  rraazzuu??
Luźne podejście było naszym pierwszym pomy-
słem. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy

zrobić coś, co odróżniało by się od każdej stan-
dardowej zapowiedzi albumu. Chcieliśmy zro-
bić coś, co odzwierciedla obecną dynamikę ze-
społu, coś radosnego i zabawnego. Mając na
uwadze, że na tym albumie prezentuje się cał-
kiem nowy skład, chcieliśmy się skupić na pre-
zentacji każdego z członków zespołu. Napisa-
łem prosty scenariusz z kilkoma pomysłami, a
duża część śmiesznych rzeczy w trailerze pow-
stała wskutek improwizacji. Cała frajda z nagry-
wania tej zapowiedzi była uchwycona na wideo
z naszymi wpadkami. Znajdziecie go na stronie
YouTube.

PPrrzzeezz  ppeewwiieenn  cczzaass  śśppiieewwaałł  uu  WWaass  TThhoommaann

WWiinnkklleerr..  OObbeeccnniiee  GGlloorryyhhaammmmeerr  jjeesstt  bbaarrddzzoo
ppooppuullaarrnnyy  ((oossttaattnniioo  wwiiddzziiaałłaamm  jjaakk  ssuuppppoorrtt--
oowwaałł  HHaammmmeerrffaallll  ii  zzggrroommaaddzziiłł  ppoodd  sscceennąą  ttyyllee
ssaammoo  ppuubblliikkii,,  ccoo  SSzzwweeddzzii))..  WW  PPoollssccee  oossttaattnniioo
jjeeddeenn  zz  zzeessppoołłóóww  zzmmiieenniiłł  nnaazzwwęę  ii  zzaacczząąłł  ggrraaćć
żżaarrttoobblliiwwąą,,  ddoowwcciippnnąą  wweerrssjjęę  hheeaavvyy  mmeettaalluu,,
zzyysskkuujjąącc  ttyymm  wwiieellkkąą  ppooppuullaarrnnoośśćć..  JJeesstteeśścciiee  ww
sseerrccuu  wwyyddaarrzzeeńń,,  zznnaacciiee  WWiinnkklleerraa,,  nnaa  ppeewwnnoo
mmaacciiee  iinnnnee  ssppoojjrrzzeenniiee  nniiżż,,  mmyy,,  ssłłuucchhaacczzee..
SSkkąądd,,  WWaasszzyymm  zzddaanniieemm,,  ttaakkaa  ppooppuullaarrnnoośśćć
żżaarrttoobblliiwweeggoo  hheeaavvyy  mmeettaalluu??
Większość fanów metalu zawsze była bardzo
otwarta na comedy metal, nawet w latach
osiemdziesiątych, kiedy fikcyjne zespoły jak
Spinal Tap i Bad News zapoczątkowały ten
trend. Czasami każdy z nas musi posłuchać cze-
goś śmiesznego jako kontrastu do wielu mro-
cznych i melancholijnych brzmień. Uważam, że
ten rodzaj grania zyskał na popularności dzięki
zespołom, jak Tenacious D czy Steel Panther,
którzy podwyższyli poprzeczkę dla comedy me-
talu. Chociaż, szczerze powiedziawszy, uwa-
żam, że większość tego typu muzyki nudzi się w
miarę szybko. Pierwsze albumy kabaretowych
zespołów są zazwyczaj świetne, następne już

niekoniecznie. Jest to jak powtarzanie tego sa-
mego żartu w kółko. Nie jestem w stanie powie-
dzieć zbyt wiele o Gloryhammer, nie interesu-
je mnie specjalnie ich styl. Dzieciakom wydaje
się podobać i cieszę się, że Thomas w końcu
znalazł zespół w którym czuje się dobrze...

NNaa  kkoońńccuu  ttrraaiilleerraa  ppookkaazzuujjeecciiee  ppiiwwoo..  OObbeeccnniiee
wwiieellee  zzeessppoołłóóww  ppoossiiaaddaa  wwłłaassnnee  ppiiwwoo  lluubb  iinnnnyy
ttrruunneekk..  SSkkąądd  ppoommyyssłł  nnaa  wwłłaassnnee??  CCoo  ddaajjee  llee--
ppsszząą  pprroommooccjjęę,,  ppiiwwoo  zzeessppoołłoowwii  cczzyy  zzeessppóółł  ppii--
wwuu??
Mój kolega Iwan Egger, który posiada browar
Fleisch und Brau AG podsunął nam ten pomy-
sł. Zwrócił uwagę na to, że zespoły jak Iron
Maiden czy AC/DC mają swoje piwa i zaofero-
wał, że stworzy specjalne piwo dla nas. Jesteśmy
bardzo zadowoleni, a piwo smakuje naprawdę
dobrze! Wydaje mi się, że promujemy się wza-
jemnie, po równo.

BBoooomm  nnaa  mmuuzzyykkęę  jjaakkąą  ggrraacciiee  bbyyłł  ppoodd  kkoonniieecc  llaatt
9900..  ii  nnaa  ppoocczząąttkkuu  XXXXII  wwiieekkuu..    WWaasszzee  ddwwiiee
ppiieerrwwsszzee  ppłłyyttyy  bbyyłłyy  wwyyddaannee  ww  ttyymm  cczzaassiiee..  JJaa--
kkiiee  mmaacciiee  ooddcczzuucciiee  jjeeśśllii  cchhooddzzii  oo  nnaaggrryywwaanniiee
tteeggoo  ggaattuunnkkuu  wwtteeddyy  ii  tteerraazz??  ZZ  jjeeddnneejj  ssttrroonnyy
bboooomm  jjeesstt  mmnniieejjsszzyy,,  aallee  ssąą  lleeppsszzee  mmoożżlliiwwoośśccii..
JJaakk  ppoorróówwnnaacciiee  ttee  ddwwiiee  ""eeppookkii""??

Wygląda na to, że u was było i jest trochę ina-
czej. W Szwajcarii zapotrzebowanie na old-
schoolowy heavy metal wygasło w środku lat
90. Emerald był praktycznie jedynym zespo-
łem, który nadal grał w tym stylu. Publiczność z
Niemiec i Grecji bardzo nas ceniła, gdy tu w
Szwajcarii scena metalowa praktycznie nie is-
tniała. Tylko kilka klubów w ogóle przyjmowało
zespoły metalowe. Dzisiaj jest całkiem inaczej,
szwajcarska scena tętni życiem i co roku poja-
wiają się nowe zespoły i festiwale. Zyskaliśmy
największą popularność od czasów założenia
zespołu, miejmy nadzieje że tak pozostanie!
(śmiech).

DDzziięękkuujjeemmyy  zzaa  ppoośśwwiięęccoonnyy  nnaamm  cczzaass,,  wwsszzyyss--
ttkkiieeggoo  ddoobbrreeggoo!!
Dziękuje bardzo za okazję podzielenia się z wa-
mi moimi przemyśleniami jak i za wasze zain-
teresowanie naszym zespołem! Chciałbym po-
dziękować wszystkim fanom Emerald na całym
świecie za ich nieustanne wsparcie! Let's raise
our horns up high!!!

Katarzyna "Strati" Mikosz 
Tłumaczenie: Piotr Szablewski
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Zespół istnieje już ponad 20 lat, ma na koncie sześć pełnych płyt, Tho-
masa Winklera na kilku z nich… i wciąż brakuje mu popularności. Teraz, po pię-
ciu latach przerwy, powraca odmieniony z nowym składem i nowym krążkiem!
Wywiadu udzielił nam perkusista grający w zespole od drugiej płyty, Alexander
Spicher.

Powrót z nowym składem

Foto: Emerald



HMP: PPrreemmiieerraa  wwaasszzeeggoo  ddrruuggiieeggoo  kkrrąążżkkaa
""MMaarrttiiaall  LLaaww""  mmiiaałłaa  mmiieejjssccee  jjuużż  kkiillkkaa  mmiieessiięę--
ccyy  tteemmuu..  JJaakk  tteerraazz,,  ggddyy  ooppaaddłłyy  ppiieerrwwsszzee  eemmoocc--
jjee  oocceenniiaacciiee  tteenn  aallbbuumm??  JJeesstt  ww  nniimm  ccoośś  ccoo  bbyyśś--
cciiee  cchhcciieellii  ppoopprraawwiićć??
Jeppe Campradt: Nadal jesteśmy bardzo zado-
woleni z tego albumu. Naszym celem było sta-
roszkolne nagranie z jak najmniejszą dozą stu-
dyjnej magii, i chyba nam to nieźle wyszło.

IIllee  cczzaassuu  ppoowwssttaawwaałł  tteenn  mmaatteerriiaałł??  WWsszzyyssttkkiiee
nnaappiissaannee  uuttwwoorryy  wweesszzłłyy  nnaa  kkrrąążżeekk  cczzyy  mmoożżee
ppoozzoossttaałłyy  jjaakkiieeśś  kkaawwaałłkkii,,  kkttóórree  wwyykkoorrzzyyssttaacciiee
ww  pprrzzyysszzłłoośśccii??
Jeppe Campradt: Napisaliśmy już część mate-
riału kiedy byliśmy w studio nagrywając "Ar-
med With Rage", a potem spędziliśmy prawie
rok na kończeniu kawałków do "Martial Law".
Po nagraniach nie mieliśmy już żadnego mate-

riału, ostatni utwór na krążku został napisany w
studiu. Napisałem do niego gitary już wcześniej,
ale reszta nie była zrobiona do czasu, kiedy byli-
śmy w trakcie nagrań.

WW  jjaakkii  ssppoossóóbb  ppiisszzeecciiee  sswwoojjee  nnuummeerryy??  KKttoo  oodd--
ppoowwiiaaddaa  zzaa  kkoommppoonnoowwaanniiee??
Jeppe Campradt: Wszyscy komponujemy ka-
wałki, czasami jeden z nas ma ukończony
utwór, a innym razem mamy tylko kilka części,
do których wymyśla resztę ktoś inny z zespołu.

NNaa  ppłłyycciiee  ssłłyycchhaaćć  jjeesszzcczzee  ggrręę  wwaasszzeeggoo  bbyyłłeeggoo
bbęębbnniiaarrzzaa  AAnnddrreeaassaa  JJooeennaa..  CCzzeemmuu  ttoo  oonn,,  aa  nniiee
jjeeggoo  nnaassttęęppccaa  JJoonnaass  TThhyyggeesseenn  nnaaggrraałł  ppaarrttiięę
bbęębbnnóóww??
Jeppe Campradt: Andreas Joen był istotnym
elementem podczas pisania kawałków do "Mar-
tial Law", więc poprosiliśmy go także o nagra-
nie perki. Wydawało się naturalną koleją rze-

czy, żeby zajął się perkusją na tym albumie, tym
samym zamykając rozdział w najlepszy możliwy
sposób.

CCzzeemmuu  ooddsszzeeddłł  oodd  wwaass  ggiittaarrzzyyssttaa  JJookkuullll  JJoo--
hhaannnneessssoonn??  MMaacciiee  jjuużż  nnaa  ookkuu  jjaakkiieeggoośś
zzaassttęęppccęę??
Jeppe Campradt: Jökull odszedł, ponieważ ma
teraz rodzinę, co zabiera mu dużo czasu, a my
w pełni wspieramy jego decyzję. Mamy pewne
pomysły na to, co zrobimy w przyszłości, ale nic
jeszcze nie zostało ustalone. W najbliższej przy-
szłości pojawią się wiadomości w tej sprawie.

JJeesstteeśścciiee  zzaaddoowwoolleennii  zz  bbrrzzmmiieenniiaa  ""MMaarrttiiaall
LLaaww""??  JJaa  ppoowwiieemm  sszzcczzeerrzzee,,  żżee  nniiee  ddoo  kkoońńccaa,,
cchhooćć  źźllee  nniiee  jjeesstt  ((śśmmiieecchh))..
Jeppe Campradt: (Śmiech), cóż... nie jesteśmy
w stanie zadowolić każdego. Celowo postanowi-

liśmy nagrywać album jak najbardziej old-
schoolowo. Jedna ścieżka gitarowa dla każdej
gitary puszczona przez Marshalla 1986, prosty,
ale mocny dźwięk basu, napierdzielające bębny
i trochę delayu i reverbu na wokalu. Bardzo pro-
sta konfiguracja, ale naszym zdaniem najlepiej
pasująca do muzyki. Chcieliśmy zrobić sucho
brzmiące nagranie i właśnie tak zrobiliśmy.

WWaasszzaa  ookkłłaaddkkaa  jjeesstt  ttyyppoowwoo  tthhrraasshhoowwaa  ii  bbaarrdd--
zzoo  ddoobbrrzzee  kkoorreessppoonndduujjee  zz  ttyyttuułłeemm..  JJeejj  ttwwóórrccąą
jjeesstt  BBiiaałłoorruussiinn  AAnnddrreeii  BBoouuzziikkoovv,,  kkttóórryy  mmaa  nnaa
sswwooiimm  kkoonncciiee  jjuużż  ccaałłee  mmuullttuumm  iinnnnyycchh  ccoovveerróóww..
JJaakk  nnaa  nniieeggoo  ttrraaffiilliiśścciiee??  KKttóórree  jjeeggoo  pprraaccee  zzrroo--
bbiiłłyy  nnaa  wwaass  nnaajjwwiięękksszzee  wwrraażżeenniiee??
Jeppe Campradt: Andrei został nam zasuge-
rowany przez Punishment18 na płytę "Armed
With Rage". Bardzo spodobały nam się jego
prace, dlatego wybraliśmy go także do zrobienia
nowej okładki. Zadecydował również fakt, że

jest niezwykle profesjonalny i otwarty na sug-
estie. Spośród naszych ulubionych wykonanych
przez niego prac wymienić można zdecydowa-
nie projekty graficzne Cannabis Corpse, są
świetne!

MMoożżeecciiee  ppoowwiieeddzziieećć  kkiillkkaa  zzddaańń  nnaa  tteemmaatt  tteekk--
ssttóóww  zznnaajjdduujjąąccyycchh  ssiięę  nnaa  ""MMaarrttiiaall  LLaaww""??  WWii--
ddaaćć,,  zzee  ppoorruusszzaacciiee  rróóżżnnee  tteemmaattyy,,  wwyyssttaarrcczzyy
ssppoojjrrzzeećć  cchhooććbbyy  nnaa  ""KKuukkuullkkaann"",,  ""22008833""  cczzyy
""EEvvookkee  tthhee  MMoorrbbiidd""..
Chris Steel: Na albumie są trzy główne moty-
wy liryczne; Religia/mitologia/okultyzm. "The
Rapture", "Evoke the Morbid", "Kukulkan" (bóst-
wo Majów, Quetzalcoatl po Aztecku), "Evil Off-
spring" (na podstawie przypowieści z Księgi Ro-
dzaju 6:4 i "Księgi Enocha"); Historyczne/
bieżące wydarzenia: "Downfall of an Age" (o
"upadku epoki brązu" w starożytnym bliskim
wschodzie), "Proxy Warfare" (zimna wojna,
Ameryka Południowa, Ukraina, Syria), "2083"
(wydarzenia na Utoya), a wreszcie bardziej per-
spektywiczne wydarzenia: "Battery by Autho-
rity" (oparta na temacie "Stanu Wojennego", i w
końcu powód, żeby użyć "Battery" w tytule
utworu - śmiech) i tytułowy wałek "Martial
Law".

JJaakkiiee  jjeesstt  wwaasszzee  zzddaanniiee  nnaa  tteemmaatt  oobbeeccnneejj
kkoonnddyyccjjii  rrooddzzaajjuu  lluuddzzkkiieeggoo  ii  śśwwiiaattaa,,  ww  kkttóórryymm
nnaamm  pprrzzyysszzłłoo  tteerraazz  żżyyćć??  WWiiddzziicciiee  jjaakkąąśś  nnaa--
ddzziieejjęę  cczzyy  rraacczzeejj  jjeesstteeśścciiee  ppeessyymmiissttaammii??
Chris Steel: Kurna, to głębokie, stary (śmiech).
Cóż, jako gatunek myślę, że rasa ludzka jest bar-
dziej zepsuta niż kiedykolwiek. Ale pewnie,
obecne wydarzenia geopolityczne i nieuchronna
zmiana globalnych struktur władzy z całą pe-
wnością wpłyną na nasze życie w ciągu kilku
dziesięcioleci. Osobiście myślę, że bardziej
satysfakcjonujące jest podejście nihilistyczne,
niż optymistyczne czy pesymistyczne (śmiech).

WW  wwaasszzeejj  mmuuzzyyccee  ssłłyycchhaaćć  cchhyybbaa  nnaajjwwiięęcceejj  iinn--
ssppiirraaccjjii  sscceennąą  aammeerryykkaańńsskkąą,,  zzggooddzziicciiee  ssiięę  zzee
mmnnąą??  JJaakkiiee  bbaannddyy  ssąą  wwaasszzyymmii  mmuuzzyycczznnyymmii
wwzzoorraammii??
Jeppe Campradt: Inspiruje nas wiele różnych
scen z całego świata, ale najbardziej skandyna-
wska, kanadyjska i amerykańska. Często słucha-
my zespołów, jak: Razor, Gorguts, Invocator,
Iniquity, Vio-lence, Nuclear Assault, Death,
Morbid Angel. Paleta różnych gatunków. Jeste-
śmy też ogromnymi fanami rocka progresywne-
go.

UUwwaażżaacciiee,,  żżee  ddaa  ssiięę  uussłłyysszzeećć  ww  wwaasszzeejj  mmuuzzyy--
ccee  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyy  sszznnyytt,,  wwłłaaśścciiwwyy  ttyyllkkoo
BBaatttteerryy,,  cczzyy  mmoożżee  ccaałłyy  cczzaass  ppoosszzuukkuujjeecciiee  sswwoo--
jjeejj  mmuuzzyycczznneejj  ttoożżssaammoośśccii??
Jeppe Campradt: Tak, sądzę, że w naszej mu-
zyce przeplata się pewne charakterystyczne
brzmienie. Ze względu na fakt, że czerpiemy
inspiracje z różnych gatunków, jak i to, że sporo
improwizujemy, wyróżnia nas na tle innych
bandów.

PPoonnoowwnniiee  wwyyddaalliiśścciiee  sswwóójj  aallbbuumm  ww  bbaarrwwaacchh
wwłłoosskkiieejj  PPuunniisshhmmeenntt  1188,,  kkttóórraa  mmaa  ww  sswwooiicchh
sszzeerreeggaacchh  mmnnóóssttwwoo  zznnaakkoommiittyycchh  mmłłooddyycchh
tthhrraasshhoowwyycchh  zzaałłóógg..  TTeenn  llaabbeell  wwyyddaajjee  ssiięę  cchhyy--
bbaa  iiddeeaallnnyy  ddllaa  ttaakkiieejj  kkaappeellii  jjaakk  wwaasszzaa,,  pprraawwddaa??
Jeppe Campradt: Z przyjemnością współpracu-
jemy z Corrado i Punishment 18, sprawiają,
że cały proces wspólpracy jest prosty i komuni-
kujemy się ze sobą bardzo dobrze.

JJaakk  wwyygglląąddaa  wwaasszzaa  ddzziiaałłaallnnoośśćć  kkoonncceerrttoowwaa??
CCzzęęssttoo  mmoożżnnaa  wwaass  zzoobbaacczzyyćć  nnaa  żżyywwoo??  JJaakkaaśś
ttrraassaa  pprroommuujjąąccaa  ""MMaarrttiiaall  LLaaww""??
Jeppe Campradt: Jeszcze nie zaplanowano ża-

Trochę czasu już minęło od premiery drugiego krą-
żka duńskich thrasherów, czyli "Martial Law", ale te-

raz nadrabiamy zaległości. Płyta jakoś specjalnie
mnie nie powaliła, ale myślę, że jeśli ktoś gustuje

w ostrym staroszkolnym thrashu opartym prze-
de wszystkim na scenie amerykańskiej I

ubranym w surowe brzmienie to zdecydo-
wanie powinien zapoznać się z twórczością

Battery. Przed wami teraz rozmowa z dwoma gitarzystami w tym jednym śpie-
wającym, czyli Jeppe Campradtem oraz Chrisem Steel.
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Rasa ludzka jest bardziej zepsuta niż kiedykolwiek



dnych tras, ale na pewno zajmiemy się tym w
przyszłości. Teraz koncentrujemy się na tworze-
niu nowego materiału, ale oczywiście dajemy
też koncerty od czasu do czasu. Jesienią sku-
pimy się bardziej na gigowaniu.

ZZ  jjaakkiimm  wwyymmaarrzzoonnyymm  zzeessppoołłeemm  cchhcciieelliibbyyśścciiee
ppoojjeecchhaaćć  ww  ttrraassęę,,  aallbboo  cchhoocciiaażż  zzaaggrraaćć  wwssppóóllnnyy
ggiigg??  MMoożżee  ggrraalliiśścciiee  jjuużż  zz  jjaakkiimmiiśś  wwiieellkkiimmii  bbaann--
ddaammii??
Jeppe Campradt: Trasa Nuclear Assault /
Battery mogłaby być całkiem fajna! Oni też wy-
dają się być spoko gośćmi. Zagraliśmy niemało
koncertów razem z Artillery, który jest jednym
z moich ulubionych zespołów trashowych.
Chris Steel: Co!

Wasz zespół powstał w 2008 roku prawda?
W jakich okolicznościach do tego doszło? 
Chris Steel: Miałem death metalowy zespół z
Andreasem i facetem zwanym Jonas (nie na-
szym perkusistą). Rozpadliśmy się, a Andreas i
ja postanowiliśmy grać w thrash, pod nazwą
Battery.

ZZaanniimm  ppoowwssttaałł  ddeebbiiuutt  ""AArrmmeedd  wwiitthh  RRaaggee""
pprrzzeezz  ppiieerrwwsszzee  sszzeeśśćć  llaatt  nnaaggrraalliiśścciiee  kkiillkkaa
ddeemmóówweekk  ii  eepp..  CCzzyy  nniiee  bbyylliiśścciiee  jjeesszzcczzee  nnaa  ttyyllee
wwtteeddyy  ppeewwnnii  sswwoojjeeggoo  mmaatteerriiaałłuu  ii  ddllaatteeggoo  ddee--
bbiiuutt  ppoojjaawwiiłł  ssiięę  ddooppiieerroo  ww  22001144??
Chris Steel: Byliśmy absolutnie pewni mate-
riału z EPki "Mental Pollution". Osobiście
uważam te cztery kawałki za definiujące wszy-
stko, co zrobiliśmy potem. 

JJaakk  ppoorróówwnnaalliibbyyśścciiee  ddzziissiiaajj  oobbiiee  wwaasszzee  ppłłyyttyy??
CCzzyy  uuwwaażżaacciiee  ""MMaarrttiiaall  LLaaww""  zzaa  kkrrookk  ddoo  pprrzzoo--
dduu  ww  wwaasszzeejj  mmuuzzyyccee  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  ""AArrmmeedd
wwiitthh  RRaaggee""??

Chris Steel: W kwestii komponowania, nie wy-
daje mi się, aby coś się zmieniło (bo nadal to je-
st niesamowite - śmiech) - ale w zakresie produ-
kcji i brzmienia "Martial Law" jest o krok dalej.

TTwwiieerrddzziicciiee,,  żżee  wwaasszzaa  nnaazzwwaa  nniiee  wwzziięęłłaa  ssiięę  oodd
kkllaassyykkaa  MMeettaalllliikkii  ""BBaatttteerryy""..  AAżż  ttrruuddnnoo  uuwwiiee--
rrzzyyćć,,  żżee  tthhrraasshhoowwaa  zzaałłooggaa  wwyybbiieerraajjąącc  ttaakkii
sszzyylldd  nniiee  ssuuggeerroowwaałłaa  ssiięę  ttyymm  nnuummeerreemm??  SSkkąądd
ww  ttaakkiimm  rraazziiee  wwzziięęlliiśścciiee  ttoo  mmiiaannoo??
Chris Steel: Z języka angielskiego. Termin
"bateria" ma wiele znaczeń, a wszystkie były
nam  wtedy znane. Ale pewnie, kawałek Metal-
liki też był nam znany, ale o słowie "Battery"
myśleliśmy od początku w sensie prawnym: "na-
ruszenie nietykalności cielesnej". Nasz utwór
"Battery by Authority" powinien to wyjaśnić.

WW  jjaakkiimm  kkiieerruunnkkuu  cchhcciieelliibbyyśścciiee,,  żżeebbyy  ppoosszzłłaa
wwaasszzaa  mmuuzzyykkaa??  CCoo  cchhcciieelliibbyyśścciiee  ppoopprraawwiićć,,
uulleeppsszzyyćć,,  zzmmiieenniićć??
Chris Steel: Więcej koncertów za granicą. 

CCzzeeggoo  mmoożżeemmyy  ssiięę  ssppooddzziieewwaaćć  zz  oobboozzuu  BBaattttee--
rryy  ww  nnaajjbblliiżżsszzeejj  pprrzzyysszzłłoośśccii??
Chris Steel: Więcej gigów i mam nadzieję, że
wydanie EPki.

JJaakk  oobbeeccnniiee  wwyygglląąddaa  dduuńńsskkaa  sscceennaa  tthhrraasshhoowwaa??
JJaakkiiee  ssąą  oopprróócczz  wwaass  zzeessppoołłyy  ggooddnnee  uuwwaaggii??
OOcczzyywwiiśścciiee  ppoommiijjaajjąącc  ttaakkiiee  zzaałłooggii  jjaakk  AArrttiillllee--
rryy,,  IInnvvooccaattoorr  cczzyy  nniiee  iissttnniieejjąąccyy  jjuużż  cchhyybbaa
VViiccttiimmiizzeerr..
Chris Steel: Mental Coma, Poisoner, Impa-
lers.

JJaakkiiee  oossttaattnniioo  wwyyddaannee,,  tthhrraasshhoowwee  ii  nniiee  ttyyllkkoo,,
ppłłyyttyy  zzrroobbiiłłyy  nnaa  wwaass  nnaajjwwiięękksszzee  wwrraażżeenniiee

Jeppe Campradt: Album "Starspawn" auto-
rstwa Blood Incantation zrobił na mnie ogro-
mne wrażenie, poziom kompozycji na tym albu-
mie jest doskonały. Mogę również polecić "Pe-
nalty by Perception " Artillery. 

TToo  jjuużż  wwsszzyyssttkkiiee  ppyyttaanniiaa,,  ddzziięękkii  zzaa  wwyywwiiaadd..
Jeppe Campradt: Dziękuję również! Najlepsze-
go.

Maciej Osipiak 
Tłumaczenie: Karol Gospodarek



HMP: KKooggóóżż  ttoo  cchhcceecciiee  ppoowwyywwiieesszzaaćć??  CCzzyy--
żżbbyy  nnaa  ppoocczząątteekk  ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  nniiee  ppoozznnaallii  ssiięę  nnaa
wwaasszzeejj  ddeebbiiuuttaanncckkiieejj  ppłłyycciiee,,  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  cczzyymm
mmuussiieelliiśścciiee  jjąą  wwyyddaaćć  ssaammooddzziieellnniiee??  ((śśmmiieecchh))
Matthes Terstegge: Do nikogo nie mamy ura-
zy. Nie staraliśmy się specjalnie aby znaleźć wy-
dawcę dla "Hang 'Em High". Planowaliśmy wy-
dać ten album niezależnie od samego początku.
Jan Niederstein: Dlaczego mielibyśmy mieć
komuś za złe? Nie mogę winić kogokolwiek za
posiadanie swojej własnej opinii. Musimy po
prostu pracować ciężej i dłużej, aby dosięgnąć
każdego fana metalu.

NNiiee  mmaa  cchhyybbaa  jjeeddnnaakk  tteeggoo  zzłłeeggoo,,  ccoo  bbyy  nnaa  ddoo--
bbrree  nniiee  wwyysszzłłoo,,  bboo  ""HHaanngg  ''EEmm  HHiigghh""  zzbbiieerraa
śśwwiieettnnee  rreecceennzzjjee,,  ppookkuussiilliiśścciiee  ssiięę  tteeżż  oo  wwyyddaa--

nniiee  jjeejj  nnaa  wwiinnyylluu,,  ccoo  jjeesstt  ddllaa  mmnniiee  oossttaatteecczznnyymm
ppoottwwiieerrddzzeenniieemm,,  żżee  ssłłuucchhaacczzee  iinntteerreessuujjąą  ssiięę
wwaasszzyymm  ddeebbiiuuttaanncckkiimm  aallbbuummeemm??
Matthes Terstegge: Oczywiście, że wierzyli-
śmy w nasz album, uwielbiamy go! Początkowo
nie planowaliśmy wydania winylu od razu po
wypuszczeniu płyty CD. Jednakże zapotrzebo-
wanie na nasze albumy nadal rosło. Aby zaspo-
koić to zapotrzebowanie stworzyliśmy w studio
dopracowaną i zoptymalizowaną wersję naszego
albumu i wrzuciliśmy ją na płytę winylową. Po-
za tym, czy okładka wykonana przez Mario Lo-
peza nie wygląda lepiej w formacie winylowym?
Jan Niederstein: Każdy zespół ma wiarę w to
co nagrywa. Po co wydawać album który nam
się nie podoba? Robimy to wszystko tylko dla
zabawy i mamy nadzieję, że nasi fani też będą
się dobrze bawić przy naszej muzyce. Nie chce-
my zmienić świata, chcemy po prostu, by ludzie
chcieli napić się piwa i dobrze się bawić słucha-
jąc metalu.

ZZaanniimm  jjeeddnnaakk  ddoosszzłłoo  ddoo  jjeeggoo  nnaaggrraanniiaa  ii  wwyyddaa--

nniiaa  mmuussiieelliiśścciiee  zzaałłoożżyyćć  zzeessppóółł,,  ssppęęddzziićć  ssppoorroo
cczzaassuu  ww  ssaallii  pprróóbb,,  nnaaggrraaćć  kkoolleejjnnee  ddeemmoo,,  ppootteemm
nnaassttęęppnnee,,  ii  ttaakk  mmiinnęęłłoo,,  nniiee  wwiiaaddoommoo  kkiieeddyy,,  sszzee--
śśćć  llaatt??
Luke Terstegge: Na pomysł założenia zespołu
thrashmetalowego wpadliśmy w 2010 roku. Od
tamtego czasu mieliśmy sporo krótkich przerw
ze względu na zmiany w składzie kapeli. Dopie-
ro w roku 2014 udało nam się uformować nasz
idealny line-up. Od tamtego czasu zespół funk-
cjonuje do dzisiaj na pełnych obrotach.
Jan Niederstein: Od początku mieliśmy kilka
problemów. Mimo to, dotarliśmy do naszego ce-
lu. Ciężka praca daje efekty i mamy nadzieję, że
nie znikniemy zbyt szybko ze sceny!

MMiieelliiśścciiee  tteeżż,,  zzddaajjee  ssiięę,,  ddłłuużżsszząą  pprrzzeerrwwęę  ww
ddzziiaałłaallnnoośśccii??

Matthes Terstegge: Joerg (gitara rytmiczna)
opuścił zespół po wydaniu naszego pierwszego
dema "When The Silence's So Loud". Nie był
zainteresowany formą thrashu jaki chcieliśmy
grać. Nadal myślę, że wtedy byliśmy trochę wy-
paleni. Na pewno to się nie powtórzy! W latach
2013/2014 powróciliśmy z nową energią i ideal-
nym składem. Jesteśmy przyjaciółmi, nie tylko
znajomymi z zespołu. Spotykamy się prawie w
każdy weekend, czy to w pubie, na imprezie lub
na festiwalu. Wszyscy dzielimy taką samą wizję
thrash metalu!

PPoossiiaaddaanniiee  wwyyttyycczzoonneeggoo  cceelluu  ii  kkoonnsseekkwweennttnnee
ddąążżeenniiee  ddoo  jjeeggoo  rreeaalliizzaaccjjii  wwyyddaajjee  ssiięę  śśwwiieettnnyymm
ppaatteenntteemm  --  ppooddoobbnniiee  bbyyłłoo  tteeżż  ww  wwaasszzyymm  pprrzzyy--
ppaaddkkuu,,  ddeebbiiuuttaanncckkaa  ppłłyyttaa  mmiiaałłaa  bbyyćć  uukkoorroonnoo--
wwaanniieemm  ppiieerrwwsszzeeggoo  eettaappuu  wwaasszzeejj  ddzziiaałłaallnnoo--
śśccii??
Jan Niederstein: Jest to najlepsza rzecz jaka
nas dotychczas spotkała. Kto wie co nas czeka
w przyszłości? Wydaje mi się, że każdy zespół
nie może się doczekać, aby wypuścić swój pier-

wszy album. Szczególnie jeśli zajmuje to kilka
lat.
Matthes Terstegge: Jesteśmy pod wrażeniem
naszego albumu i jesteśmy z niego dumni! Ni-
gdy nie interesowała nas opinia innych na temat
naszej płyty. Wymyśliliśmy utwory i nagraliśmy
te, które nam się spodobały, stworzyliśmy coś
co sami chcielibyśmy usłyszeć. Fajnie, że na
świecie jest tylu fanów thrash metalu, którzy
dzielą nasz gust.
Luke Terstegge: Tak. Wszyscy uwielbiamy
thrash metal. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy
wydać album samodzielnie, mając pełną kontro-
lę nad tym co znajdzie się na krążku.

MMaacciiee  ww  NNiieemmcczzeecchh  pprrzzeebbooggaattee  ttrraaddyyccjjee  jjeeśśllii
cchhooddzzii  oo  tthhrraasshh,,  wwłłaaśścciiwwiiee  jjeeddnnyymm  ttcchheemm  mmoo--
żżnnaa  wwyymmiieenniićć  kkiillkkaannaaśścciiee  zzeessppoołłóóww,,  kkttóórree  oodd
wwcczzeessnnyycchh  llaatt  8800..  kkłłaaddłłyy  ppooddwwaalliinnyy  ppoodd  jjeeggoo
rroozzwwóójj,,  aa  cczzęęśśćć  zz  nniicchh  mmaa  ssiięę  śśwwiieettnniiee  ddoo  ddzziiśś..
JJeeddnnaakk  wwyy  zzddaajjeecciiee  ssiięę  mmiieećć  zzuuppeełłnniiee  iinnnnyycchh
iiddoollii,,  zzaappyyttaamm  wwiięęcc  wwpprroosstt::  jjaakkii  jjeesstt  wwaasszz  uulluu--
bbiioonnyy  zzeessppóółł  ii  ddllaacczzeeggoo  wwłłaaśśnniiee  EExxoodduuss??
Luke Terstegge: Nie jest to do końca prawdą.
Pewnie, istnieje sporo niemieckich zespołów
thrashmetalowych, które lubimy. Niektóre z lat
80., a inne nowsze. Exodus jest świetnym ze-
społem ale nie jest naszym jedynym faworytem!
Jan Niederstein: Nigdy świadomie nie starali-
śmy się brzmieć jak Exodus. Jasne, jest to jeden
z najlepszych zespołów na planecie, owszem
odrobinę się na nich wzorowaliśmy, stąd te po-
dobieństwa. Nigdy nie planowaliśmy grać jako
cover band Exodus. W 2010 po prostu stwier-
dziliśmy, że Fabulous Desaster byłoby fajną
nazwą dla zespołu. Podobieństwa do kogokol-
wiek w kwestii wokalu są tylko przypadkiem.
Nigdy nie starałem się brzmieć jak Zetro, po
prostu tak śpiewam. Brzmiałbym tak nawet w
zespole jazzowym!
Matthes Terstegge: Powiązanie z Exodusem
nie jest czymś co zrobiliśmy świadomie, nawet
jeśli nasza nazwa tak może sugerować. Mimo
to, "Bonded By Blood" jest jednym z moich
ulubionych albumów. Warto też zaznaczyć, że
w naszej muzyce można usłyszeć duże wpływy
"Kill 'Em All", jak i Raven. Ściągaliśmy też od
Razor, Heathen, czerpaliśmy inspiracje z Anvil
i Riot, można to usłyszeć w kilku kawałkach.
Czy znajdzie się ktoś, kto dzieli naszą pasję do
albumu zespołu Artillery ,,By Inheritance"?

PPeewwnniiee  wwiieelluu,,  bboo  cchhooććbbyy  jjaa  tteeżż  lluubbiięę  ttęę  ppłłyyttęę!!
PPoowwrróótt  SStteevvee''aa  ""ZZeettrroo""  SSoouuzzyy  ddoo  EExxoodduuss  ppee--
wwnniiee  wwaass  wwiięęcc  uucciieesszzyyłł??  NNiicczzeeggoo  nniiee  uujjmmuujjęę
jjeeggoo  ppoopprrzzeeddnniikkoowwii,,  aallee  jjeeddnnaakk  RRoobb  DDuukkeess  nniiee
ppaassoowwaałł  mmii  jjaakkoośś  nniiggddyy  ddoo  tteeggoo  zzeessppoołłuu......
Matthes Terstegge: Zgadzam się. Widzieliśmy
ich właśnie na Rock Hard Festival. Zagrali
świetny koncert.
Luke Terstegge: Lubię każdego wokalistę, któ-
ry śpiewał w Exodus na przestrzeni lat. Epoka
Roba Dukesa może jednak być zaliczona do
tych słabszych. Cieszę się, że Exodus wciąż gra
swoje stare kawałki na koncertach.

ZZeettrroo  cczzyy  nniieeooddżżaałłoowwaannyy  PPaauull  BBaallooffff??  ""BBoonndd--
eedd  BByy  BBlloooodd""  cczzyy  ""FFaabbuulloouuss  DDiissaasstteerr""  jjeesstt
wwaasszzyymm  uulluubbiioonnyymm  kkrrąążżkkiieemm  zzeessppoołłuu  zz  FFrriissccoo??
Matthes Terstegge: Lubię Zetro i "Fabulous
Disaster", mimo to moimi ulubieńcem jest Paul
Baloff i "Bonded By Blood".
Luke Terstegge: Bardzo lubię obydwa albumy,
ale "Bonded By Blood" nadal jest tym albu-
mem, który jest najbardziej kojarzony z Exodu-
sem. Wybraliśmy "Hang 'Em High" jako tytuł
naszego albumu, gdyż staraliśmy zachować for-
mę trzech krótkich słów jak w przypadku "Kill
'Em All", "Show No Mercy" czy też "Bonded
By Blood".
ZZłłaappaałłeemm  ssiięę  nnaawweett  nnaa  ttyymm,,  żżee  ppiisszząącc  wwaasszząą
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- Nie chcemy zmienić świata, chce-
my po prostu, by ludzie chcieli napić

się piwa i dobrze się bawić słuchając
metalu - deklarują muzycy Fabulous

Desaster. Niemiecki thrash zawsze przodował w świe-
cie, tak więc mają ku temu spore szanse, tym bardziej, że

na swym debiutanckim albumie "Hang 'Em High" śmiało
podążają śladami  nie tylko Exodus, ale też innych wielkich

metalu, od Raven do Metalliki:

Thrashowa erupcja!



nnaazzwwęę  rraazz  cczzyy  ddrruuggii  ooddrruucchhoowwoo  nnaaddaawwaałłeemm  jjeejj
bbrrzzmmiieenniiee  FFaabbuulloouuss  DDiissaasstteerr,,  cczzyyllii  ttaakkiiee,,  jjaakk
bbyyłł  zzaattyyttuułłoowwaannyy  ttrrzzeeccii  LLPP  EExxoodduuss  zz  rrookkuu
11998899  --  ddllaatteeggoo  zzmmiieenniilliiśścciiee  ww  nniieejj  ttęę  jjeeddnnąą  lliitteerr--
kkęę,,  żżeebbyy  nniiee  bbyyłłoo  ttoo  aażż  ttaakk  oocczzyywwiissttee??
Jan Niederstein: Zmieniliśmy ,,I" na ,,E" w na-
szej nazwy aby ludzie nie mylili nas z punkrock-
owym, kobiecym zespołem z USA. Gdybym po-
wiedział znajomym, że gram w Fabulous Disa-
ster, wygooglowaliby tylko punkowe dziewczy-
ny, a nie nas.
Luke Terstegge: Odniesienie jest oczywiste,
czyż nie? Zmieniliśmy nazwę celowo, aby było
nas łatwiej znaleźć w internecie. Gdybyś teraz
poszukał "Fabulous Disaster", wyskoczyłby ci
album Exodusa i zespół punkowy o tej samej
nazwie. Nazwaliśmy się podobnie do albumu
Exodus nie dlatego, że chcieliśmy złożyć im
hołd. Wybraliśmy tę nazwę bo zdaliśmy sobie
sprawę, że jeśli ktoś lubi album "Fabulous Di-
saster", to polubi też nasz zespół! Poza tym ta
nazwa jest bardzo śmieszna!

JJeeddnnaakk  nnaa  ""HHaanngg  ''EEmm  HHiigghh""  EExxoodduuss  wwyyłłaazzii
pprraakkttyycczznniiee  zz  kkaażżddeejj  kkoommppoozzyyccjjii,,  nniiee  uuddaa  wwaamm
ssiięę  tteemmuu  zzaapprrzzeecczzyyćć  ((śśmmiieecchh))..  PPrrzzyyzznnaamm  jjeedd--
nnaakk  oodd  rraazzuu,,  żżee  ww  żżaaddnnyymm  rraazziiee  nniiee  jjeesstt  ttoo  żżaa--
ddeenn  zzaarrzzuutt,,  bboo    nnaapprraawwddęę  ggrraacciiee  ttaakk,,  jjaakkbbyyśścciiee
zzaacczzyynnaallii  ww  ttyycchh  ssaammyycchh  cczzaassaacchh  ccoo  EExxoodduuss,,
MMeettaalllliiccaa  cczzyy  SSllaayyeerr??
Luke Terstegge: Dziękuję! Mogę to tylko ode-
brać jako komplement!
Matthes Terstegge: Jak już wspominałem,
czerpaliśmy wiele inspiracji nagrywając "Hang
'Em High". Masz mimo to rację, czerpaliśmy
dużo inspiracji z materiałów pierwszej fali
thrash/speed metalu. Są one szalone i pełne
energii! Poza tym, inspirujemy się zespołami,
które wpłynęły na powstanie thrash metalu, ta-
kimi jak Raven, Motörhead, Anvil, Venom,
Exciter, Judas Priest itd. Nie jest to więc dla
nas zaskoczeniem, że brzmimy podobnie do
tych zespołów.

NNiiggddyy  nniiee  kkoorrcciiłłoo  wwaass  nnaaggrraanniiee  jjaakkiieeggoośś  nnuu--
mmeerruu  EExxoodduuss??  NNaaggrryywwaajjąącc  ""WWhhiippllaasshh""  cchhcciiee--
lliiśścciiee  ppookkaazzaaćć,,  żżee  wwaasszz  mmuuzzyycczznnyy  śśwwiiaatt  nniiee
jjeesstt  jjeeddnnoowwyymmiiaarroowwyy,,  nniiee  ooggrraanniicczzaa  ssiięę  ttyyllkkoo
ddoo  jjeeddnneeggoo  zzeessppoołłuu??
Luke Terstegge: Nawet sobie nie wyobrażasz
do ilu kawałków bylibyśmy chętni nagrać wła-
sną wersję! Wiele zespołów nadaje się na cover!
Za każdym razem, gdy spotkamy się na jakiejś
imprezie wpadają nam nowe pomysły na kolej-
ne! Staramy się coverować tylko utwory, które
naprawdę lubimy. Staramy się też nie ograni-
czać tylko do Exodus. Na większości naszych
występów gramy głównie thrashmetalową wer-
sję "Hard Ride" zespołu Raven.
Matthes Terstegge: Bycie porównywanym do
Exodus nie jest złe! Nie staramy się aby stało
się to jednak częścią naszego wizerunku. Woli-
my nagrywać covery, które dają nam więcej
opcji na wrzucenie czegoś od siebie. Często gra-
my thrashmetalową wersję "Hard Ride" zespołu
Raven. Już dyskutujemy jaki cover nagrać na-
stępny. Deep Purple czy Dio? Moglibyśmy za-
brać się za Van Halen… Tak czy siak zagramy
to w naszym stylu!

MMaacciiee  tteeżż  jjaakkiicchhśś  mmuuzzyycczznnyycchh  ffaawwoorryyttóóww
ssppoozzaa  mmeettaalluu,,  ccoo  ppoozzwwaallaa  uunniikknnąąćć  sscchheemmaattóóww,,
eettcc..??  EEffeekkttoowwnnee  wwssppóółłbbrrzzmmiieenniiaa  ggiittaarr  ii  bbaassuu  ww
""TThhrraasshh  BBaanngg  WWaalllloopp""  uuttwwiieerrddzzaajjąą  mmnniiee  ww
ttyymm  pprrzzeekkoonnaanniiuu..
Matthes Terstegge: Tak, myślę, że mamy nie-
które schematy, których się trzymamy. Gramy
w granicach (które sami sobie nałożyliśmy)
thrash/speed metalu, w których mamy nadal
sporo miejsca na innowacje. Bardzo lubię brać
pomysły z innych gatunków muzycznych, roz-

kładać je na czynniki pierwsze i potem składać
je w całość w stylu Fabulous Desaster. Można
usłyszeć efekty tej metody w "Hang 'Em High".

MMiieerrzzyycciiee  ssiięę  tteeżż  zz  ppoowwooddzzeenniieemm  zz  cczzyymmśś  nniiee--
ccoo  bbaarrddzziieejj  rroozzbbuuddoowwaannyymm,,  jjeeśśllii  cchhooddzzii  oo  ffoorr--
mmęę  kkoommppoozzyyccjjii,,  ttoo  jjeesstt  ""TThhrraasshh  MMeettaall  SSyymm--
pphhoonnyy""  --  ssaammoo  łłoojjeenniiee  nnaa  nnaajjwwyyżżsszzyycchh  oobbrroo--
ttaacchh  pprrzzeezz  ppoonnaadd  4400  mmiinnuutt  bbyyłłoobbyy  zzbbyytt  jjeeddnnooss--
ttrroonnnnee??
Matthes Terstegge: Granie "Thrash Metal
Symphony" nie jest trudnym wyczynem. Wię-
kszą trudność sprawia mi wymyślenie oryginal-
nych riffów i elementów utworu, które są trudne
do wykonania, ale w odbiorze wydają się nie
zbyt skomplikowanymi. Wiele takich zabiegów
już można znaleźć w naszej muzyce, wymagają
one wiele praktyki, aby brzmiały i wyglądały
jakby nie wymagały zbyt dużo wysiłku. Szcze-
gólnie jeśli szalejemy na scenie!
Jan Niederstein: (Śmiech) Matthes ma rację.
"Thrash Metal Symphony" jest jedną z na-
szych łatwiejszych kompozycji. Jest to pierwszy
utwór jaki nagraliśmy. Jest nawet starszy od
"Toxic Nuclear War" i "Midnight Fistfight" które
można znaleźć na naszym demie "Chaos. Tor-
ture. Terror. Violence."! Kiedy pisaliśmy ten
kawałek był jak każdy inny thrashowy wałek.
Nawet tekst jest o thrashu niszczącym wszy-
stko!

CCzzyyllii  ccoośś  jjeesszzcczzee  bbaarrddzziieejj  ooddjjeecchhaanneeggoo,,  ttaakk  jjaakk
nnpp..  LLPP  ""BBeeeetthhoovveenn  OOnn  SSppeeeedd""  TThhee  GGrreeaatt  KKaatt,,
jjeesszzcczzee  pprrzzeedd  wwaammii??  ((śśmmiieecchh))
Matthes Terstegge: Kto wie? Może jeśli uda
nam się wcisnąć Andiego do apartamentu Kat.

CCiieekkaawwee  cczzyy  AAnnddii  bbyyłłbbyy  zzaaiinntteerreessoowwaannyy
((śśmmiieecchh))..  WWiieellee  llaatt  tteemmuu  DDaavviidd  BBoowwiiee  nnaaggrraałł
uuttwwóórr  ""WWaarrsszzaawwaa"",,  zzaaiinnssppiirroowwaannyy  kkrróóttkkiimm
ppoobbyytteemm  ww  ssttoolliiccyy  nnaasszzeeggoo  kkrraajjuu..  WWaamm  PPoollsskkęę
bbyyłłoo  ooddwwiieeddzziićć  zznnaacczznniiee  łłaattwwiieejj,,  aallee  sskkąądd,,  uu
lliicchhaa,,  ddoowwiieeddzziieelliiśścciiee  ssiięę  oo  tteejj  lleeggeennddzziiee,,  żżee  ppoo
nnaasszzyycchh  mmiiaassttaacchh  zzaa  cczzaassóóww  kkoommuunnyy  kkrrąążżyyłłaa
cczzaarrnnaa  WWoołłggaa,,  aa  ppoorrwwaannee  ddoo  nniieejj  ddzziieeccii  pprrzzee--
ppaaddaałłyy  bbeezz  wwiieeśśccii,,  ccoo  ooppiissaalliiśścciiee  ww  uuttwwoorrzzee
""WWaarrssaaww""??
Jan Niederstein: David Bowie opowiedział mi
o tym jednej nocy, gdy jeździliśmy po mieście
naszą czarną Wołgą. (śmiech). Tak naprawdę
uznaliśmy, że "Warsaw" byłoby fajną nazwą dla
thrashowego wałka. Łączy ona słowa "war" (woj-
na) i "saw" (widziałem). Nie chciałem kolejnej
kompozycji o tytule "Przyszliśmy rozpieprzyć
wam twarze i zabić waszą rodzinę oraz  zjeść
wasze zwierzaki". Wymyślanie takiej fajnej hi-
storii dla tego utworu wymagało dużej ilości ba-
dań i spożycia dużej ilości piwa.

ZZddeeccyyddoowwaanniiee  pprreeffeerruujjeecciiee  wwiięęcc  ttaakkiiee  hhiissttoorriiee
zz  żżyycciiaa  wwzziięęttee,,  nnaawweett  jjeeśśllii  nniiee  ddoo  kkoońńccaa  ooppiieerr--
aajjąą  ssiięę  nnaa  ffaakkttaacchh??
Jan Niederstein: Oczywiście. W każdej plotce
jest ziarno prawdy. Nawet jeśli wiesz, że sama
plotka nie jest prawdziwa. Bez tych miejskich
legend nie powstałoby wiele filmów. Każdy boi
się tych historii, które babcia, znajomego kuzy-
na twojego chomika opowiedziała 200 lat temu.

SSaammii  nnaa  ttoo  wwppaaddlliiśścciiee,,  cczzyy  tteeżż  sskkoorrzzyyssttaalliiśścciiee
zz  ppooddppoowwiieeddzzii  AArrmmiinnaa  RRaavvee''aa,,  żżeebbyy  zzrroobbiićć  oodd--
ddzziieellnnyy  mmaasstteerriinngg  aallbbuummuu  nnaa  ppoottrrzzeebbyy  wwyyddaa--
nniiaa  wwiinnyylloowweeggoo??  BBoo  zzbbyytt  cczzęęssttoo  nniieesstteettyy  ddzziiee--
jjee  ssiięę  ttaakk,,  żżee  nniikktt  oo  cczzyymmśś  ttaakkiimm  nniiee  mmyyśśllii,,  aa
ggddyy  kkuuppii  ssiięę  ttaakkii  LLPP,,  ttoo  bbrrzzmmii  oonn  sstteerryyllnniiee  ii
sszzttuucczznniiee,,  jjaakk  CCDD,,  ppoommiimmoo  sszzuummóóww  ii  ttrrzzaa--
sskkóóww  ssaammeeggoo  nnoośśnniikkaa??
Matthes Terstegge: Armin wpadł na ten po-
mysł (zanim jeszcze zdecydowaliśmy się na wy-
puszczenie winylu). Jest on bardzo oldschool-
owym gościem i pasjonatem metalu. Co cieka-

we, użył wersji masteringu pod płytę winylową
jako wzorca dla finałowej wersji naszego nagra-
nia na płyty CD. Oczywiście mógł stworzyć no-
woczesną produkcję w stylu ściany dźwięku. Je-
dnak zgodziliśmy się, że nie pasowałoby to do
naszej muzyki. Świetnie nam się pracowało z
Arminem i na pewno zgłosimy się do niego kie-
dy zabierzemy się za następny krążek.

EEddyyccjjaa  wwiinnyylloowwaa  mmaa  tteeżż  iinnnnyy,,  nniieezzaapprrzzeecczzaallnnyy
pplluuss::  ggrraaffiikkaa  ww  ttaakkiimm  ffoorrmmaacciiee  wwyygglląąddaa  zznnaa--
cczznniiee  lleeppiieejj,,  ttaakk  wwiięęcc  wwsszzyyssttkkiiee  sszzcczzeeggóółłyy
pprraaccyy  MMaarriioo  LLooppeezzaa  mmoożżnnaa  ddoocceenniićć  ddooppiieerroo  ww
ttyymm  1122""  rroozzmmiiaarrzzee??
Matthes Terstegge: Absolutnie! Mario jest
niesamowity! Kiedy po raz pierwszy skontakto-
waliśmy się z nim nie mieliśmy pomysłu na
oprawę graficzną. Wysłaliśmy mu kilka próbek
naszych nagrań i parę tekstów. Krótko po tym
wymyślił tę okładkę, która wyglądała jak ener-
getyczna, thrashowa erupcja! Jego okładka stała
się kolejnym powodem, dla którego wydaliśmy
nasz album na winylu.
Luke Terstegge: Mario Lopez jest niesamowi-
ty, a jego prace są bardzo szczegółowe! Cieszę
się, że mogliśmy zaprezentować jego twórczość
w dużym formacie.

WWyyddaanniiee  ii  ppeewwiieenn  sszzuumm  wwookkóółł  ""HHaanngg  ''EEmm
HHiigghh""  sspprraawwiiłłyy,,  żżee  pprrzzyycciiąąggnnęęlliiśścciiee  ppootteennccjjaall--
nnyycchh  wwyyddaawwccóóww,,  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh  nniiee  ttyyllkkoo
wwaasszzyymm  kkoolleejjnnyymm  aallbbuummeemm,,  aallee  tteeżż  wwzznnoowwiiee--
nniieemm  ddeebbiiuuttuu  ii  jjeeggoo  sszzeerrookkąą  ddyyssttrryybbuuccjjąą??
Matthes Terstegge: Tak, już o tym myśleliśmy.
Ale z racji, że już pracujemy nad nowym albu-
mem, to staramy się w pierwszej kolejności o
kontrakt dystrybucyjny właśnie dla nowego krą-
żka. Planujemy wydać  go w przyszłym roku.
Oczywiście jesteśmy również otwarci na każdą
dobrą ofertę dla "Hang 'Em High"!

NNiiee  cczzeekkaacciiee  wwiięęcc  zz  zzaałłoożżoonnyymmii  rręękkaammii  nnaa
uuśśmmiieecchh  oodd  lloossuu,,  ccaałłyy  cczzaass  ddzziiaałłaacciiee,,  aa  ttoo  ccoo  ssiięę
wwyyddaarrzzyy  ii  ttaakk  jjeesstt  ww  ssuummiiee  nniieeuucchhrroonnnnee,,  wwiięęcc
ppóókkii  ccoo,,  nniiee  mmaa  ccoo  nnaadd  ttyymm  ggddyybbaaćć  --  cczzaass  ppookkaa--
żżee,,  jjaakk  ppoottoocczząą  ssiięę  lloossyy  FFaabbuulloouuss  DDeessaasstteerr??
Matthes Terstegge: O tak, w przyszłości może-
cie spodziewać się sporo po Fabulous Desa-
ster. "Hang 'Em High" jest tylko początkiem.
Jak już wspominaliśmy, występujemy bardzo
często na żywo i pracujemy już nad nowym al-
bumem. Zajebista sprawa! Mimo to, ostrzega-
my: jeśli nie spodobało się wam "Hang 'Em
High", to nie spodobają się wam i nasze przy-
szłe produkcje. Nie mamy zamiaru zmienić na-
szego stylu!
Jan Niederstein: Koncert trwa, dopóki kapela
gra!

Wojciech Chamryk & Piotr Szablewski
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HMP: KKiieeddyy  pprrzzyycchhooddzziilliiśścciiee  nnaa  śśwwiiaatt
tthhrraasshh  bbyyłł  ww  aappooggeeuumm  sswweeggoo  rroozzkkwwiittuu  --  ccoo

sspprraawwiiłłoo,,  żżee  aakkuurraatt  oonn  ppoo  wwiieelluu  llaattaacchh  zzaaiinn--
ssppiirroowwaałł  wwaass  ddoo  ggrraanniiaa??
Soren Crawack: Thrash ma energię i agresję,
której nie mogłem się doszukać w żadnym
innym typie muzyki, może z wyjątkiem  hardco-
rowego punka i właśnie dlatego go kocham. Bę-
dąc nastolatkiem próbowałem wszystkich ro-
dzajów heavy metalu, jednak  zawsze wracałem
do thrashu. Wydawało mi się, że jest to naj-
czystsza forma skrajnego metalu, w pewnym
sensie to właśnie za nim przemawiało.

PPeewwnniiee  cciieesszzyycciiee  ssiięę  zz  jjeeggoo  ppoonnoowwnneejj  ppooppuu--
llaarrnnoośśccii,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  ssaammii  tteeżż  ddookkłłaaddaacciiee

ddoo  tteeggoo  ccaałłkkiieemm  ssppoorrąą  cceeggiieełłkkęę  ww  ppoossttaaccii
ddwwóócchh  aallbbuummóóww  ii  kkiillkkuu  ppoommnniieejjsszzyycchh  wwyyddaa--
wwnniiccttww??
Tak, zdecydowanie, ale  ta fala, o której mówisz,
trochę zmalała, w porównaniu do tego co działo
się pod koniec roku 2000, gdy wszystko aż się
kotłowało. Nawet niewielka część tego ruchu
była fajna. Ponownie pojawiło się forum dy-
skusyjne zwane "Thrash Unlimited", na któ-
rym wszyscy się zebrali, prawie wszystkie ze-
społy, które wyłoniły się z tego ruchu: War-
bringer, Havok, Bonded By Blood, Evile,
Lich King, Tormenter i my. Nawet Gary Holt
przyłączył się na chwilę. Było to wspaniałe miej-
sce, inspirowało, aż się chciało thrashmetalowej
muzyki.

NNaajjnnoowwsszzyymm  zz  wwaasszzyycchh  ddookkoonnaańń    jjeesstt  EEPP--kkaa
""SSttyyxx  DDeemmoonn::  TThhee  MMaasstteerr  ooff  DDeeaatthh""  --  mmiieellii--

śścciiee  nnoowwee  uuttwwoorryy  ii  uuzznnaalliiśścciiee,,  żżee  wwaarrttoo  oo  ssoobbiiee
pprrzzyyppoommnniieećć  pprrzzeedd  pprreemmiieerrąą  ttrrzzeecciieeggoo  aallbbuummuu??
Tak, to był jeden z powodów. Zrobiliśmy coś
podobnego przy poprzedniej płycie, "God From
The Machine". Chcieliśmy kontynuować wyda-
wanie krótszych krążków między albumami.
EP-ka to świetna zabawa, a my chcemy mieć jej
jak najwięcej, co jest całkiem oczywiste, gdy
spojrzysz na okładki albumów.

TThhrraasshh  ww  DDaanniiii  nniiee  jjeesstt  cchhyybbaa  nnaajjppooppuullaarr--
nniieejjsszzyy,,  zzrreesszzttąą  nniieemmaall  oodd  zzaawwsszzee  wwiiooddłłyy  uu
wwaass  pprryymm  zzeessppoołłyy  ggrraajjąąccee  ttrraaddyyccyyjjnnyy  mmeettaall,,  bbyy
wwyymmiieenniićć  ttyyllkkoo  MMeerrccyyffuull  FFaattee  cczzyy  PPrreettttyy  MMaa--
iiddss??
(Śmiech!) Nie nie! Myślę, że mamy z pięć thra-

showych kapel - i to łącznie z Artillery! Ale tak,
Pretty Maids są powodem, dla którego w ogóle
słucham metalu. Mercyful Fate, nie aż tak.
Wiem jednak, że inni muzycy Impalers są wiel-
kimi fanami Kinga Diamonda.

DDuuńńcczzyyccyy  ggrraajjąąccyy  tteeuuttoońńsskkii  tthhrraasshh  --  sskkoorroo  ttaakk
ssiięę  ssaammii  ookkrreeśśllaacciiee,,  ttoo  ppeewwnnyymm  jjeesstt,,  żżee  ttoo  wwłłaa--
śśnniiee  nniieemmiieecckkaa  sscceennaa  tthhrraasshhoowwaa  zz  llaatt  8800..  wwyy--
wwaarrłłaa  nnaa  wwaass  nnaajjwwiięękksszzyy  wwppłłyyww??
Oczywiście to drobne oszustwo, ponieważ z de-
finicji musisz być wtedy Niemcem. Ale nasz styl
bardzo przypomina ten niemiecki styl grania
thrash metalu, więc pozwalamy sobie na ten tag.
I tak, Kreator i Sodom są prawdopodobnie na-
szymi największymi inspiracjami. Początku Im-
palers można doszukiwać się, w czasie koncer-
tu Sodom na Wacken w 2007 roku. To była
decydująca chwila, już wiedziałem, jaki rodzaj

muzyki chciałbym grać w Impalers.

PPooddzziieelliisszz  ssiięę  zz  nnaammii  sswwyymm  TToopp  55  uulluubbiioonnyycchh
tthhrraasshhoowwyycchh  kkrrąążżkkóóww  nniieemmiieecckkiicchh  kkaappeell??
Och, nie słucham niczego poza kilkoma zespo-
łami. To jest moja ulubiona piątka!
1. Kreator "Extreme Aggression"
2. Sodom  "M-16"
3. Kreator  "Phantom Antichrist"
4. Sodom  "Agent Orange"
5. Sodom  "Better Off Dead"
W rezerwie zaś: Destruction "The Antichrist",
Tankard  "Zombie Attack" i Kreator  "Coma
Of Souls".

NNiieezzłłyy  ttoo  wwyybbóórr,,  cchhooćć  mmoommeennttaammii  nniieeccoo  ddyy--
sskkuussyyjjnnyy  ((śśmmiieecchh))..  AAllee  zz  cczztteerreecchh  nnaaggrraannyycchh
ddoottąądd  ccoovveerróóww  ttyyllkkoo  jjeeddeenn  bbyyłł  nniieemmiieecckkiieeggoo  zzee--
ssppoołłuu,,  ttoo  jjeesstt  SSooddoomm??
Tak, to prawda. To był "Napalm In The Mor-
ning" na EP-ce "Prepare For War". Ale od za-
wsze kochamy covery  i gramy znane kawałki
niemieckich zespołów. Graliśmy więc "Ausge-
bombt" Sodom, "Pleasure to Kill" i "People Of
The Lie" Kreator, "(Empty) Tankard" Tankard,
a także "Possessed By Fire" Exumer. Obecnie nie
mamy planów nagrywania ani grani żadnych z
tych kawałków. Marzę jednak, by zrobić coś ta-
kiego jak "Nailed To The Cross" z repertuaru
Destruction.

UUnniikkaacciiee  aażż  ttaakk  bbeezzppoośśrreeddnniicchh  nnaawwiiąązzaańń,,  wwoo--
lliicciiee  mmnniieejj  oocczzyywwiissttee  uuttwwoorryy,,  jjaakk  cchhooććbbyy  MMoo--
ttöörrhheeaadd??
Nie powiedziałbym, że to jakiś świadomy wy-
bór, ale nieco inny, aby wybrać coś na cover, co
jest trochę poza gatunkiem. W ten sposób mo-
żna zaznaczyć w nim coś swojego. Jeśli covero-
wany kawałek jest już thrashem, to trochę trud-
niej jest uczynić go lepszym. Ale przy wolniej-
szym utworze typu "Napalm In The Morning"
czuliśmy, że mamy pewne pomysły, które wzbo-
gacą ten utwór.

NNaa  nnoowweejj  EEPP--ccee  tteeżż  mmaammyy  ddwwaa  ccoovveerryy::
""DDeeaatthh  CCoommeess  RRiippppiinngg""  TThhee  MMiissffiittss  ii  ""PPrroo--
wwlleerr""  IIrroonn  MMaaiiddeenn  --  ttoo  cciieekkaawwee  zzeessttaawwiieenniiee,,
zzwwłłaasszzcczzaa  tteenn  ddrruuggii  uuttwwóórr  ww  wwaasszzyymm  wwyykkoo--
nnaanniiuu  bbaarrddzzoo  ppoozzyyttyywwnniiee  mmnniiee  zzaasskkoocczzyyłł..
SSkkąądd  tteenn  wwłłaaśśnniiee  wwyybbóórr??
Wybraliśmy go przede wszystkim dlatego, że
chcieliśmy zobaczyć, czy Impalers mógłby por-
wać się na kawałek Iron Maiden. W pewnym
sensie był to eksperyment. Oczywiście zdawali-
śmy sobie sprawę, że "Prowler" jest jednym z ich
bardziej thrashowych kawałków. Cała energia
utworu jest trochę jak w thrashu, więc był to
oczywisty wybór. Wszyscy uwielbiamy kawałki
Di'Anno, za to nie ma szans, żebyśmy mogli
wziąć się za kawałek z Dickinsonem na wokalu
(śmiech!). Cieszę się, że nasz "Prowler" spodobał
ci się!

CCzzyyllii  nniiee  ddaa  ssiięę  bbyyćć  ffaanneemm  mmeettaalluu  bbeezz  zznnaajjoo--
mmoośśccii  ddookkoonnaańń  MMaaiiddeenn,,  ttoo  jjeeddnnaa  zz  ttyycchh  iikkoonn
ggaattuunnkkuu,,  kkttóórrąą  kkaażżddyy  sszzaannuujjąąccyy  ssiięę  mmuuzzyykk  ppoo--
wwiinniieenn  zznnaaćć??
Już wiele na ten temat powiedziałem, więc tak!
Myślę, że są tej samej kategorii co Judas Priest
i kilku innych zespołów, po prostu tworzyli ge-
nialne albumy jeden po drugim. Od samego po-
czątku są świetni i ciągle trzymają poziom, cho-
ciaż z pojedynczymi spadkami formy tu i tam.

NNiiee  uunniikkaacciiee  tteeżż  jjeeddnnaakk  wwppłłyywwóóww  ssppeeeedd  mmeettaa--
lluu  cczzyy  nnaawweett  ppuunnkkaa  --  nniiee  ddaa  ssiięę  nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,
żżee  mmiiaałł  oonn  ssppoorryy  wwppłłyyww  nnaa  ppiieerrwwsszzee  zzeessppoołłyy
ggrraajjąąccee  tthhrraasshh??
Osobiście uwielbiam punk. Szczególnie hardco-
re. Jeśli nie słucham thrashu czy heavy metalu,
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- Jest to nasz najlepszy album jak do tej
pory! Czas pokaże, czy ludzie go polu-

bią, ale faktem jest, że przygotowaliśmy
najlepszą muzykę, jaką byliśmy w sta-

nie - mówi o trzecim albumie "The
Celestial Dictator" śpiewający gita-

rzsta duńskiego Impalers, Soren Cra-
wack. Zanim jednak album ten ujrzy

światło dzienne przyjrzeliśmy się  wnikliwiej
udanej EP-ce "Styx Demon: The Master of Death",

zawierającej dwa premierowe utwory autorskie i dwa zaskakujące covery:

Brutalny thrash nowej fali



prawie na pewno słucham punka. Jednym z
najlepszych zespołów w Danii jest obecnie ze-
spół Night Fever. Każdy powinien sprawdzić
tych facetów. Speed metalu jest tak samo dużo,
co thrashu. Uwielbiam wyszukiwanie nowych
punkowych zespołów, chociaż często jest tam
dużo śmiecia.

OOkkłłaaddkkaa  ""SSttyyxx  DDeemmoonn::  TThhee  MMaasstteerr  ooff
DDeeaatthh""  ttoo  ddzziieełłoo  MMaarriioo  LLooppeezzaa  ii  aażż  pprroossii  ssiięę  oo
wwyyddaanniiee  ww  wwiięękksszzyymm  ffoorrmmaacciiee,,  ttoo  jjeesstt  nnaa
wwiinnyylluu  --  ssąą  sszzaannssee  nnaa  ttaakkąą  wweerrssjjęę??
Nie ma szans, aby jakikolwiek z naszych EP-ek
wyszła na winylu. Sorry! To jest po prostu zbyt
drogie. Musielibyśmy albo zrobić małą ilość ko-
pii, które kosztowałby nas dużo pieniędzy, albo
musielibyśmy brać sporą cenę za każdy egzem-
plarz. Oba rozwiązania są złe. Grafika jest świe-
tna! Mamy to w rozmiarze, trzy metry na trzy
metry i wygląda wspaniale.

""GGoodd  FFrroomm  TThhee  MMaacchhiinnee""  uukkaazzaałł  ssiięę  pprraawwiiee
ddwwaa  llaattaa  tteemmuu,,  wwiięęcc  ppeewwnniiee  pprraaccuujjeecciiee  jjuużż  nnaadd
jjeeggoo  nnaassttęęppccąą??
Jest już gotowy! Nagrany, zmiksowany i dopie-
szczony w zeszłym roku. Zostanie wydany w
połowie sierpnia, i to wszystko, co mogę powie-
dzieć w tej chwili. Wkrótce rozpoczniemy pro-
mocję, więc śledź naszą stronę na Facebooku.

JJaakk  zzaaaawwaannssoowwaannee  ssąą  ttee  pprraaccee  ii  cczzyy  uussttaalliilliiśścciiee
jjuużż  tteerrmmiinn  pprreemmiieerryy  wwaasszzeeggoo  ttrrzzeecciieeggoo  aallbbuu--
mmuu??
To zdecydowanie ewolucja pomysłów i stylu z
"God From The Machine". Są tam rzeczy, nie-
dostrzegalne na pierwszy rzut oka. Niektóre
zmiany chcieliśmy już wdrożyć od dłuższego
czasu, ale nie zrozum mnie źle - to nadal ekstre-
malny thrash metal!

PPoonnooćć  ttrrzzeecciiaa  ppłłyyttaa  ddllaa  kkaażżddeeggoo  zzeessppoołłuu  jjeesstt  ttąą
pprrzzeełłoommoowwąą  --  cczzyy  ww  ttaakkiimm  rraazziiee  bbęęddzziiee  ttoo  wwaa--
sszzee  ""MMaasstteerr  OOff  PPuuppppeettss""??
Jest to nasz najlepszy album jak do tej pory!
Czas pokaże, czy ludzie go polubią, ale faktem
jest, że przygotowaliśmy najlepszą muzykę, jaką
byliśmy w stanie. To nam wystarczy.

Wojciech Chamryk, Filip Wołek, 
Bartosz Hryszkiewicz

HMP: BByyłłoo  ttoo  ppeewwnniiee  nniiee  ttaakk  ddaawwnnoo,,  ttaakk  wwiięęcc
mmuussiicciiee  ddoosskkoonnaallee  ppaammiięęttaaćć  wwsszzyyssttkkoo  ccoo  sspprraa--
wwiiłłoo,,  żżee  zzaaiinnffeekkoowwaałł  wwaass  hheeaavvyy  mmeettaall??
Infected: Nasz projekt powstał w grudniu 2013
roku, kiedy byliśmy w drugiej klasie szkoły śre-
dniej. Tak jak wiele innych zespołów chcieliśmy
grać metal i zaczęliśmy od coverów Metalliki i
Pantery, ale w naszych umysłach siedziała wi-
zja tworzenia własnych kawałków. I tak zaczęli-
śmy próbować kilka riffów, a we wrześniu 2014
roku przygotowaliśmy pierwsze demo i zagrali-
śmy po raz pierwszy na lokalnym festiwalu.

DDllaacczzeeggoo  wwyybbrraalliiśścciiee  aakkuurraatt  ddeeaatthh//tthhrraasshh??
TTaakkiiee  ddźźwwiięękkii  ssąą  wwaamm  nnaajjbblliiżżsszzee,,  nnaajjbbaarrddzziieejj
ddoo  wwaass  pprrzzeemmaawwiiaajjąą??
Wybraliśmy thrash/death, ponieważ lubimy
grać ten typ metalu, a ta mieszanka pasuje ide-
alnie do naszych indywidualnych usposobień.
W rzeczywistości każdy ma inny ulubiony ga-
tunek metalu: Gianmarco i Samuele kochają
thrash, Marco preferuje nowoczesny i melo-
dyjny metal, a Michele lubi techniczny death
metal, więc staramy się zachowywać wszystkie
te wpływy w naszych utworach, aby stworzyć
nasze własne brzmienie.

ŁŁooiicciiee  oossttrroo,,  aallee  nniiee  uunniikkaacciiee  tteeżż  mmeellooddiiii,,  jjaakk
cchhooććbbyy  ww  ""WW..WW..SS..""  cczzyy  ""DDeeaatthh  IInnssiiddee"",,  ppoojjaa--
wwiiaajjąą  ssiięę  tteeżż  nnoowwoocczzeeśśnniieejjsszzee  aakkcceennttyy  mmuuzzyy--
cczznnee,,  aallbboo  zzeessttaawwiieenniiee  kkoonnttrraassttuujjąąccyycchh  zzee  ssoobbąą
wwookkaallii,,  cczzyysstteeggoo  ii  ppooddsszzyytteeggoo  ggrroowwlliinnggiieemm
rryykkuu  ww  ""IInnffeecctteedd""  --  ssttaarraacciiee  ssiięę,,  oocczzyywwiiśścciiee  nnaa
mmiiaarręę  mmoożżlliiwwoośśccii  ii  uummiieejjęęttnnoośśccii,,  uurroozzmmaaiiccaaćć
wwaasszzee  uuttwwoorryy??
Jak powiedziałem wcześniej, mamy różne nale-
ciałości, a jedną z najważniejszych jest różnoro-
dność. Dlatego w każdym utworze można zna-
leźć starą szkołę thrashu, ale także melodie z
nowoczesnymi akcentami. Nie chcemy tworzyć
albumów "płytkich" i nudzić słuchaczy, chcemy

tworzyć różne klimaty i generować emocje. Za-
leży nam też na tym, aby każdy, kto nas słucha
przeżywał każdy utwór.

UUttwwoorryy  oo  kkttóórryycchh  rroozzmmaawwiiaammyy  ppoocchhooddzząą  zz
wwaasszzeeggoo  ddeebbiiuuttaanncckkiieeggoo  aallbbuummuu  ""JJuuddggmmeenntt
DDaayy"",,  wwyyddaanneeggoo  wwiioossnnąą  tteeggoo  rrookkuu  pprrzzeezz
EEaarrtthhqquuaakkee  TTeerrrroorr  NNooiissee//PPuunniisshhmmeenntt  1188  RRee--
ccoorrddss..  FFaakktt,,  żżee  zznnaalleeźźlliiśścciiee  wwyyddaawwccęę  jjuużż  nnaa
ttaakk  wwcczzeessnnyymm  eettaappiiee  kkaarriieerryy  ppeewwnniiee  wwiieellee  ddllaa
wwaass  zznnaacczzyy,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  pprrzzeezz  kkiillkkaa  llaatt,,
bbaarrddzzoo  kkoonnsseekkwweennttnniiee  ddąążżyylliiśścciiee  ddoo  tteeggoo  cceelluu??
Podpisanie naszego pierwszego kontraktu w
wieku 18-19 lat było bardzo ważne. Kiedy wy-
daliśmy pierwsze demo, nie znaleźliśmy nikogo,
kto chciałby je wyprodukować, więc wydaliśmy
je samodzielnie i z determinacją kontynuowal-
iśmy pisanie naszej muzyki, starając się znaleźć
to, co nie zainteresowało innych (teraz możemy
powiedzieć, że demo było zbyt szorstkie), aż
wreszcie po trzech latach osiągnęliśmy swój cel.
Cieszymy się, bo dzisiaj trudno znaleźć kogoś,
kto naprawdę chce promować muzykę i popie-
rać czyjś projekt, dając wsparcie dla zespołu roz-
poczynającego karierę muzyczną. Dziękujemy
naszemu labelowi i życzymy sobie, aby był to
dla nas punkt startu.

WWłłaaśśnniiee,,  mmaacciiee  ww  wwiięękksszzoośśccii  1188--1199  llaatt,,  ttaakk
wwiięęcc  nniiee  mmooggęę  nniiee  sskkoorrzzyyssttaaćć  zz  ookkaazzjjii  ii  nniiee  zzaa--
ppyyttaaćć  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  ttaakk  mmłłooddeeggoo  ppookkoolleenniiaa,,
cczzyy  ffiizzyycczznniiee  wwyyddaawwaannee  ppłłyyttyy  CCDD  mmaajjąą  ddllaa
wwaass  jjeesszzcczzee  jjaakkiieekkoollwwiieekk  zznnaacczzeenniiee??  ZZbbiieerraacciiee
ttaakkiiee  wwyyddaawwnniiccttwwaa,,  zzaalleeżżaałłoo  wwaamm,,  żżeebbyy
wwaasszzaa  mmuuzzyykkaa  tteeżż  bbyyłłaa  ddoossttęęppnnaa  rreeaallnniiee,,  nniiee
ttyyllkkoo  ww  ssttrreeaammiinngguu  cczzyy  nnaa  YYoouuTTuubbee??
Oczywiście żyjemy w erze, która różni się od lat
80. i może wydawać się dziwne, że w 2017 roku
w wirtualej erze, ktoś mówi o wydawaniu płyt
CD. Ale w rzeczywistości muzyka jest przede
wszystkim pasją i nie ma streamowania lub
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Może i obecne czasy nie są zbyt przychylne dla młodych zespołów, tym bardziej,
że istnieje ich mnóstwo, a konkurencja wśród nich jest naprawdę ogromna. Włosi z Infected
zdołali jednak przyciągnąć uwagę wydawcy, dzięki czemu ich pierwszy album "Judgment
Day" jest dostępny łatwiej niż wydawnictwa innych debiutantów. Czas pokaże czy to coś
więcej niż tylko sezonowa efemeryda, ale fakt faktem, że chłopaki łoją death/thrash z klasą
i czadem:

Foto: Infected

Pierwszy krok i ważny początek



YouTube, które mogłyby zastąpić stare, dobre
CD. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że inter-
net jest potężnym narzędziem do transmisji live
i chcemy go wykorzystać na wielka skalę, bo
przecież jeszcze kilka lat temu wydawało się to
nieosiągalne.

OOkkłłaaddkkaa  tteeżż  lleeppiieejj  wwyygglląąddaa  nnaa  ppłłyycciiee,,  nnaawweett
CCDD,,  nniiżż  ttyyllkkoo  ww  ssiieeccii,,  sszzcczzeeggóóllnniiee,,  żżee  aauuttoorreemm
ww  wwaasszzyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  jjeesstt  pprrzzeecciieeżż  MMaarriioo
LLooppeezz......
Tak, okładka została wykonana przez Mario
Lopeza, wielkiego artystę, który współpracował
z wieloma undergroundowymi metalowymi ze-
społami. Okładka CD to pierwsza rzecz, którą
każdy widzi, a zwłaszcza dla zespołów począ-
tkujących, jest jednym z głównych czynników
wpływających na odbiór, więc dla nas musi być
czytelna w odbiorze i musi przekazać słuchaczo-
wi przesłanie albumu, zanim usłyszy pierwszy
kawałek.

CCzzyyllii  nnaajjlleeppsszzyymm  rroozzwwiiąązzaanniieemm  jjeesstt  zzaassaaddaa
zzłłootteeggoo  śśrrooddkkaa,,  ddllaatteeggoo  ssiinngglloowwyy  nnuummeerr  ""JJuuddgg--
mmeenntt  DDaayy""  wwrrzzuucciilliiśścciiee  llaatteemm  uubbiieeggłłeeggoo  rrookkuu
ddoo  ssiieeccii,,  aallee  zz  rraaddoośścciiąą  ooddeebbrraalliiśścciiee  kkoommppaakkttyy
pprrzzyyssłłaannee  zz  wwyyttwwóórrnnii??
Już wspominaliśmy, że YouTube jest potężnym
środkiem przekazu, więc zdecydowaliśmy się
umieścić utwór tytułowy w internecie, ponieważ
w ten sposób każdy może mieć przedsmak tego
co zespoł prezentuje na albumie. W ten sposób
może zorientować się czy jesteśmy w czyjeś sfe-
rze zainteresowania, czy też nie.

PPrrzzyyzznnaasszz  jjeeddnnaakk,,  żżee  jjeesstt  ttoo  ccoorraazz  rrzzaaddsszzaa
ppoossttaawwaa  wwśśrróódd  mmłłooddzziieeżżyy,,  cchhoocciiaażż  zz  ddrruuggiieejj
ssttrroonnyy  wwiieelluu  mmłłooddyycchh  lluuddzzii  łłyykknnęęłłoo  wwiinnyylloo--
wweeggoo  bbaakkccyyllaa,,  ttaakk  wwiięęcc  mmoożżee  CCDD  zzoossttaannąą  zzaa--
ssttąąppiioonnee  pprrzzeezz  aannaallooggii,,  ttaakk  jjaakk  nnaa  pprrzzeełłoommiiee
llaatt  8800..  ii  9900..  kkoommppaakkttyy  wwyyppaarrłłyy  wwiinnyylloowwee  lloonngg--
ppllaayyee??
Może to być jedna z  możliwości, ale myślimy,
że ludzie zawsze wypracują pewną równowagę.
Nie każdy ma czas i chęć aby usiąść na sofie,
słuchając winyli. Żyjemy w społeczeństwie, w
którym wszyscy są zawsze zabiegani, więc lu-
dzie wolą słuchać muzyki za pomocą smartfo-
nów lub płyt CD jadąc samochodem.

PPoo  kkoonncceerrttaacchh  sspprrzzeeddaajjeecciiee  wwiięęcc  wwiięęcceejj  ppłłyytt
cczzyy  kkoosszzuulleekk,,  nnaasszzyywweekk  ii  iinnnneeggoo  mmeerrcchhuu??  JJaakk
zznnaamm  żżyycciiee,,  ttoo  ttee  ppiieerrwwsszzee  kkuuppuujjąą  rraacczzeejj  ssttaarrssii
ffaannii,,  oo  iillee  oocczzyywwiiśścciiee  jjuużż  ttaakkiicchh  mmaacciiee??
Na szczęście sprzedajemy zarówno płyty CD,
jak i koszulki, ale musimy przyznać, że koszul-

ki są łatwiej sprzedawane ze względu na ich gra-
fikę. W rzeczywistości sprzedaliśmy nasze ko-
szulki nawet tym, którzy nas nie znali, ale od-
kryli zespół, ponieważ widzieli koszulkę noszo-
ną przez jednego z nas lub naszych przyjaciół i
podobała się im ta grafika.

MMeettaall  jjeesstt  cchhyybbaa  oo  ttyyllee  uunniiwweerrssaallnnąą  mmuuzzyykkąą,,
żżee  nnaa  kkoonncceerrttaacchh  cczzyy  ffeessttiiwwaallaacchh  nniiee  sszzookkuujjąą
5500  cczzyy  6600--llaattkkoowwiiee  wwśśrróódd  nnaassttoollaattkkóóww  --  mmoożżee
ddllaatteeggoo  jjeesstt  wwcciiąążż  żżyywwyy,,  bboo  nnaassttęęppuujjee  ttaa  wwyy--
mmiiaannaa  ppookkoolleeńń,,  cczzeeggoo  ww  mmuuzzyyccee  ppoopp  rraacczzeejj  nniiee
mmaa??
Uważamy, że metal jest jednym z gatunków
muzyki, który towarzyszy ci przez całe życie,
jako że niezbyt często można znalezienie ojców
z ich synami, połączonych taką silna więzią,
która powstaje i pozwala na międzypokole-
niowe wymiany. Inną ważną rzeczą jest cel, bo
metal jest dla każdego, od nastolatków po doro-
słych. Dowodem na to są metalowe zespoły,
których kariery trwają więcej lat niż mają ich
najmłodsi fani oraz wspólcześni popowi artyści,
których publiczność to wyłącznie nastolatko-
wie.

JJaakk  wwiięęcc  wwiiddzziicciiee  pprrzzyysszzłłoośśćć  IInnffeecctteedd  ppoowwiiee--
ddzzmmyy  zzaa  ppiięęćć  cczzyy  1100  llaatt??  LLiicczzyycciiee  nnaa  ccoośś  wwiięęcceejj,,
cczzyy  tteeżż  jjeesstteeśścciiee  rreeaalliissttaammii  ii  nniicczzeeggoo  nniiee  ppllaannuu--
jjeecciiee,,  cczzeekkaajjąącc  nnaa  rroozzwwóójj  ssyyttuuaaccjjii??
Mamy nadzieję, że zrobimy dobrą karierę (ka-
żdy ma taką nadzieję) i naprawdę chcielibyśmy
trafić na dużą scenę, więc zrobimy wszystko, co
tylko można zrobić, aby osiągnąć taki cel, po-
nieważ wszyscy wiemy, że poświęcenie i odda-
nie jest kluczem do sukcesu.

WWyyddaanniiee  ""JJuuddggmmeenntt  DDaayy""  jjeesstt  wwiięęcc  ddllaa  wwaass
ppiieerrwwsszzyymm  kkrrookkiieemm,,  aa  kkoolleejjnnee  ttoo  ttyyllkkoo  kkwweessttiiaa
cczzaassuu??
Oczywiście to był ważny początek. Nie przesta-
jemy pisać nowych kawałków, ponieważ każde-
go dnia należy stawiać sobie wyzwanie, tworząc
nowe rzeczy i eksperymentując z nowymi
dźwiękami, uwierz w to lub nie, ale napisaliśmy
juz dwa nowe kawałki. Przy okazji planujemy
trasę, a potem zaczniemy pisać kolejne utwory,
które będą grane w przyszłości.

ŻŻyycczzęę  wwaamm  wwiięęcc  ppoowwooddzzeenniiaa  ww  rreeaalliizzaaccjjii  ttyycchh
ppllaannóóww  ii  ddzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę!!
Dzięki za poświęcony czas, mamy nadzieję, że
przyjedziemy i zagramy wam "Spread The
Infection"!

Wojciech Chamryk & Filip Wołek

HMP: PPoommyyssłł  zzrreeaalliizzoowwaanniiaa  EEPP--kkii  mmiieelliiśścciiee
jjuużż  jjaakkiiśś  cczzaass  tteemmuu,,  aallee  nniiee  ddaa  ssiięę  nniiee  zzaauuwwaa--
żżyyćć,,  żżee  ttrroocchhęę  wwaamm  zzeesszzłłoo  zz  jjeeggoo  rreeaalliizzaaccjjąą??
Bartas: Musieliśmy skompletować stabilny
skład i dokończyć materiał, jednak udało się
nam zachować pewną regularność, co uznaję
za mały sukces. Od 2015 roku, czyli od czasu
początków kapeli, właściwie w każdym roku
udało nam się wypuścić kolejne nagrania. Co
prawda, ledwo zdążyliśmy z publikacją pier-
wszego kawałka z "Pit Philosophy" w 2016
roku, ale było to spowodowane długim ocze-
kiwaniem na finalne miksy od Pawła z So-
nic Loft Studio, gdyż jest on dość zajętym
realizatorem. Mam nadzieję, że 2017 rok nie
będzie gorszy i również przyniesie kolejne
wydawnictwo podtrzymujące ten cykl.

PPuubblliikkoowwaalliiśścciiee  wwcczzeeśśnniieejj  kkoolleejjnnee  uuttwwoorryy
ppllaannoowwaannee  nnaa  ttoo  wwyyddaawwnniiccttwwoo,,  jjaakk  cchhooććbbyy
""RRaappiinngg  TTiimmee""  cczzyy  ""SSuunnddaayy  PPaarrttyy"",,  aallee
oossttaatteecczznniiee  iicchh  nniiee  nnaaggrraalliiśścciiee  --  ookkaazzaałłyy  ssiięę
ssłłaabbsszzee  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  nnaajjnnoowwsszzyymmii  kkoomm--
ppoozzyyccjjaammii??
Bartas: Stwierdziliśmy, że nie ma sensu na-
grywać ponownie tych samych kawałków,
tym bardziej, że na swoją kolej czekały już
takie utwory jak "Explorers..." czy "Storm-
trooper Of Hell". Inaczej sprawa miała się z
"Bitchless", gdyż po dołączeniu do składu,
Ziołło wzbogacił numer paroma harmoniami
i dość fajnym motywem w środku kawałka.
Co do starych numerów, "Raping Time" po-
woli odchodzi w zapomnienie, natomiast
"Sunday" trzyma się jeszcze na naszej setli-
ście.

EEPP--kkaa  jjeesstt  wwiięęcc  zzaappoowwiieeddzziiąą  aallbbuummuu,,  aa  ffaakktt,,
żżee  nnaaggrraalliiśścciiee  ttyyllkkoo  cczztteerryy  uuttwwoorryy  bbyyłł  ppooddyy--
kkttoowwaannyy  ttyymm,,  żżee  łłaattwwiieejj,,  nnoo  ii  ttaanniieejj,,  zzaacczząąćć
oodd  kkrróóttsszzeeggoo  mmaatteerriiaałłuu??
Bartas: Kawałki z "Pit Philosophy" stanowi-
ły wtedy większość naszego materiału. We-
wnątrz zespołu zapadła wtedy decyzja o na-
graniu 4-utworowej EP-ki. Chodziło głównie
o coś w rodzaju odpowiednio zrealizowanego
"promo materiału", który zbuduje odpowie-
dni grunt pod jakieś tam poważniejsze rzeczy
w przyszłości. Nie chcieliśmy polegać w tej
kwestii na naszym demo z 2015 roku
(śmiech). 

SSzzyybbkkoo  uuwwiinnęęlliiśścciiee  ssiięę  zz  nnaaggrraanniiaammii  ""PPiitt
PPhhiilloossoopphhyy""::  bbyylliiśścciiee  ttaakk  ddoobbrrzzee  pprrzzyyggoo--
ttoowwaannii,,  cczzyy  tteeżż  aattmmoossffeerraa  ww  SSoonniicc  LLoofftt  SSttuu--
ddiioo  bbyyłłaa  ttaakk  sspprrzzyyjjaajjąąccaa??
Bartas: Przed wejściem do studia zależało
nam aby każdy był przygotowany na maksi-
mum. Nie mogliśmy pozwolić sobie na wy-
myślanie na miejscu jakiejś partii czy tego ty-
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pu głupie sytuacje przy tym budżecie. Szcze-
rze mówiąc, nie spodziewaliśmy się, że pój-
dzie nam tak szybko. Uwinęliśmy się chyba w
pięć dni, prawie każdy z nas nagrywał swoje
partie około trzech godzin. Więcej czasu ze-
szło Ziołłowi, ale rzeczy które nagrywał po
prostu wymagały paru godzin pracy więcej.
Jeśli pytasz o atmosferę w Sonic Loft Studio,
Paweł Jakubowski to bardzo spoko gość, z
pewnością niczego nie utrudniał, a finalne
brzmienie, z którego jesteśmy całkiem zado-
woleni to przecież jego robota.

SSwwoojjąą  ddrrooggąą  ddoossttrrzzeeggaacciiee  ppeewwnniiee,,  żżee  tteerraazz
ppoodd  wwiieelloommaa  wwzzggllęęddaammii  łłaattwwiieejj  jjeesstt  zzaacczzyy--
nnaaćć  nniiżż  ww  llaattaacchh  8800..,,  kkiieeddyy  ttoo  ppoollsskkii  tthhrraasshh
ddooppiieerroo  rraacczzkkoowwaałł,,  bboo  ttoo  ii  iinnssttrruummeennttyy  ddoo
wwyybboorruu  ii  ddoo  kkoolloorruu,,  ssttrruunn  nniiee  ttrrzzeebbaa  ggoottoo--
wwaaćć,,  ssttuuddiiaa  nnaaggrraanniioowwee  ttoo  żżaaddeenn  rraarryyttaass,,
eettcc..,,  eettcc..  --  jjeeddyynnyymm  mmiinnuusseemm  jjeesstt  cchhyybbaa  ttoo,,
żżee  mmeettaalloowwyycchh  zzeessppoołłóóww  jjeesstt  zznnaacczznniiee  wwiięę--
cceejj  ii  ttrrzzeebbaa  nnaapprraawwddęę  ppoossttaarraaćć  ssiięę,,  bbyy  ww  tteejj
mmaassiiee  cczzyymmśś  ssiięę  wwyyrróóżżnniićć??
Bartas: Zaczynać z pewnością jest łatwiej,
tak jak wspomniałeś, sama dostępność in-
strumentów w porównaniu do tamtych cza-
sów to przepaść. Moim zdaniem duża ilość
kapel to lepsza kondycja sceny a odrobina
dobrej rywalizacji między nimi pomaga ci się
rozwijać. Pytasz, jak się wyróżnić. Moim zda-
niem odpowiednio zrealizowany, dobry ma-
teriał bardzo często sam potrafi się obronić co
pozwala kapeli wspiąć się mały stopień wyżej.
Jeśli dodasz do tego ludzi aktywnie wspier-
ających scenę, którzy kupują merch i przy-
chodzą na koncerty, to na serio może coś z
tego być. Poza tym mozolny, wieloletni za-
pierdol.

DDllaatteeggoo  zzaaddbbaalliiśścciiee  oo  pprrzzyycciiąąggaajjąąccąą  wwzzrrookk
ookkłłaaddkkęę  ww  kkoommiikkssoowweejj  ssttyylliissttyyccee,,  ddzziieełłoo  PPaa--
nnaa  KKuullkkii??
Bartas: Okładka swoją drogą, jej temat to po
prostu coś co odzwierciedla teksty kawałków
na EP, głównie pomysł byłego perkusisty.
Oczywiście nie zdecydowalibyśmy się na au-
tora, gdyby nie przykłady innych zajebistych
prac jego autorstwa. Mieliśmy jeszcze plan
współpracy z innym, dość znanym w środo-
wisku grafikiem, ale po wymianie kilku kore-
spondencji daliśmy sobie spokój.

ŁŁooiicciiee  kkoonnkkrreettnnyy  ii  ddoośśćć  zzaaaawwaannssoowwaannyy  ttee--
cchhnniicczznniiee  tthhrraasshh,,  bblliiżżsszzyy  aammeerryykkaańńsskkiieejj
sszzkkoollee  ggaattuunnkkuu  --  ssuurroowwoośśćć  nniieemmiieecckkiicchh  kkaa--
ppeell  zzzzaa  mmiieeddzzyy  jjaakkoośś  wwaass  nniiee  ppoocciiąąggaałłaa,,  mmaa
bbyyćć  oossttrroo,,  aallee  ii  mmeellooddyyjjnniiee??
Damian: Tak, dokładnie! Ostro i melodyj-
nie! Dla mojej osoby fajne melodie to pod-
stawa, żebym miał fun z grania. Kiedy dołą-
czyłem do zespołu jako starszy pan, musia-

łem w każdym kawałku dołożyć swoje trzy
grosze. Granie na dwa wiosła, gdzie obie gity
łoją cały czas to samo jest bez sensu. 
Bartas: Podczas pisania riffów na "Pit Philo-
sophy" rzeczywiście siedziały mi w głowie
głównie amerykańskie tuzy gatunku, co pe-
wnie nietrudno usłyszeć. Na przyszłym LP
chciałbym natomiast, żeby wyczuwalna była
w pewnym stopniu mała różnorodność. Nie

chodzi mi koniecznie o sam thrash.

TTeekkssttyy  ""EExxpplloorreerrss  OOff  TThhee  LLiiqquuoorr  SSttoorree""  ii
""PPiitt  PPhhiilloossoopphhyy""  ddoowwooddzząą,,  żżee  kklliimmaattyy  ddoo--
bbrreejj  zzaabbaawwyy  nniiee  ssąą  wwaamm  oobbccee??
Bartas: Autorami tych tekstów są kolejno
Wojtas i Patryk, obaj już nieobecni w szere-
gach kapeli. Myślę, że te teksty są idealnym
odzwierciedleniem ich buntowniczego, peł-
nego adrenaliny stylu życia (śmiech). 

AAllee  ffiilloozzooffoowwaanniiee  ww  ppiicciiee  nniiee  jjeesstt  cchhyybbaa  zzbbyytt
ffoorrttuunnnnyymm  ppoommyyssłłeemm,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  ppoo  kkiillkkuu
ppiiwwaacchh  cczzyy  kkoolleejjkkaacchh??  ((śśmmiieecchh))
Bartas: Z tego co się orientuję chodzi tu bar-
dziej o nastawienie. Na rozmowy na tematy
takie jak filozofia nie jesteśmy póki co zbyt
kompetentni. W sumie to jesteśmy debilami.
Damian: Po kilku kolejkach każdy jest zaje-
bistym filozofem! O dobrej zabawie przy
okazji chyba nie trzeba wspominać, jednak
materiał zazwyczaj tworzymy na trzeźwo.

EEPP--kkaa  ppoojjaawwiiłłaa  ssiięę  ppoodd  kkoonniieecc  rrookkuu  nnaa
zzeessppoołłoowwyymm  BBaannddccaammppiiee,,  nniiee  bbyyll  ttoo  jjeeddnnaakk
sszzcczzyytt  wwaasszzyycchh  mmaarrzzeeńń,,  ssttąądd  uussiillnnee  ppoosszzuu--
kkiiwwaanniiaa  wwyyddaawwccyy,,  nniieeddaawwnnoo  zzwwiieeńńcczzoonnee
ssuukkcceesseemm??
Bartas: Nie wiem czy były to usilne poszuki-
wania, po prostu uważaliśmy, że warto spró-
bować rozesłać te kawałki do kilku wytwórni.
Moim zdaniem jest to solidny materiał i fakt,
że Goressimo zdecydowało się wydać "Pit
Philosophy" na CD jest dla mnie małym za-
skoczeniem, ale wyłącznie takiego względu iż
jest to płyta EP.

GGoorreessssiimmoo  RReeccoorrddss  ssppeeccjjaalliizzoowwaałłaa  ssiięę  ddoo--
ttąądd  ww  bbaarrddzziieejj  eekkssttrreemmaallnnyycchh  kklliimmaattaacchh  --
lliicczzyycciiee,,  żżee  zzddoołłaa  wwyypprroommoowwaaćć  ""PPiitt  PPhhiilloo--
ssoopphhyy""  ww  wwyyssttaarrcczzaajjąąccyymm  ssttooppnniiuu,,  żżee  ffaannii
ggrriinndd  cczzyy  ddeeaatthh  mmeettaalluu  tteeżż  ssiięęggnnąą  ppoo  ttoo  wwyy--
ddaawwnniiccttwwoo??
Bartas: Nie liczymy na jakąś mega promocję
ze strony Goressimo, bo zdajemy sobie spra-
wę z ograniczeń i możliwości jakie posiadają
w tym zakresie. Z pewnością założycielowi tej

firmy należy się szacun za wsparcie młodego
zespołu z lokalnej sceny.

PPrreemmiieerraa  tteeggoo  wwyyddaawwnniiccttwwaa  jjeesstt  pprrzzeewwii--
ddzziiaannaa  nnaa  wwrrzzeessiieeńń  --  zzaammiieerrzzaacciiee  ww  zzwwiiąązzkkuu
zz  ttyymm  ddooggrraaćć  jjeesszzcczzee  uuttwwóórr  cczzyy  ddwwaa,,  cczzyy  tteeżż
""PPiitt  PPhhiilloossoopphhyy""  jjeesstt  jjuużż  zzwwaarrttąą  ccaałłoośścciiąą  ii
uukkaażżee  ssiięę  bbeezz  żżaaddnnyycchh  ddooddaattkkóóww,,  aa  kkoolleejjnnee
nnuummeerryy  rreezzeerrwwuujjeecciiee  jjuużż  nnaa  ddeebbiiuuttaanncckkii  aall--
bbuumm??
Bartas: "Pit Philosophy" pozostanie w nie-
zmienionej formie. Ten rozdział w historii ka-
peli uważamy już za zamknięty. Następny cel
to nagranie LP, na który gromadzimy mate-
riał. 
Damian: Szkoda czasu na uzupełnianie "Pit
Philosophy". Ciężko by było zachować spój-
ność brzmienia i stylu z uwagi na zmianę na
garach i przede wszystkim na wokalu. Musi-
my zrobić coś nowego w obecnym składzie i
to musi zniszczyć poprzednie EP.

Wojciech Chamryk

MOSHERZ

Wrocławski MosherZ publikacją EP-ki  "Pit Philosophy" dobitnie zaak-
centował swą obecność na thrashowej scenie, prezentując ostry, piekielnie inten-
sywny i zarazem melodyjny materiał w amerykańskim stylu. Bartas i Damian
zdradzają garść szczegółów co do dalszych losów tego materiału, który ma ukazać
się na CD już niebawem i zapowiadają jego kontynuację w długogrającej postaci:

Ostro i melodyjnie!
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HMP: CCoo  mmoożżeesszz  ppoowwiieeddzziieećć  oo  ttwwooiimm  ppoopprrzzee--
ddnniimm  zzeessppoollee,,  ttjj..  SSuubboorrnneedd??  CCzzyy  ddoośśwwiiaaddcczzee--
nniiee  zz  tteeggoo  zzeessppoołłuu  wwppłłyynnęęłłoo  nnaa  mmuuzzyykkęę  CCoommaa--
nniiaacc??
Raymond Weibell: 3/4 naszego składu grała
wcześniej w Suborned, tak więc z pewnością to
wpłynęło na naszą muzykę. Jednak są również
pewne różnice. Inny styl wokalu, mamy dwie gi-
tary, poza tym proces aranżacji i pisania jest
odmienny od naszych wcześniejszych doświad-
czeń. Dlatego nie mogę zdecydowanie powie-
dzieć, że nowy album brzmi bardziej jak Coma-
niac niż Suborned.

GGddyybbyyśścciiee  mmiieellii  ppoorróówwnnaaćć  sswwoojjąą  mmuuzzyykkęę  ddoo
iinnnnyycchh  wwyykkoonnaawwccóóww  tteeggoo  ggaattuunnkkuu,,  ttoo  ddoo  kkttóó--
rryycchh??
Oczywiście będzie tutaj masa inspiracji i warto
wspomnieć, że każdy członek zespołu ma swoje
własne, ale powiedziałbym że "Return to the
Wasteland" brzmiało bardziej jak Exodus czy

Overkill, kiedy nasz najnowszy album "Instru-
ction For Destruction" brzmi trochę bardziej
jak Metallica czy Death Angel.

MMoożżeesszz  nnaamm  ppoowwiieeddzziieećć  jjaakk  ttoo  ddrrzzeewwiieejj  bbyy--
wwaałłoo  zz  CCoommaanniiaacc??  JJaakk  ssiięę  zzaacczzęęłłaa  wwaasszzaa  mmuu--
zzyycczznnaa  pprrzzyyggooddaa??
Jonas, obecny gitarzysta i wokalista oraz Ce-
dric (były perkusista) chodzili razem do szkoły
i zdecydowali się założyć zespół, który będzie
aranżował cudze utwory jak i pisał własne. Mie-
li jeden lub dwa koncerty jako duet i stworzyli
pierwsze demo. Po tym zaczęli szukać ludzi i
tak znaleźli Dominica (były gitarzysta) i mnie,
basistę.

CCoo  ssąąddzziisszz  ddzziissiiaajj  nnaa  tteemmaatt  wwaasszzyycchh  ddeemmóó--
wweekk,,  ""CCoowwsshheedd  DDeemmoo""  ii  ""DDeemmoo  22001133""??

Nie byłem w zespole kiedy powstało pierwsze
demo. Myślę, że pozwoliło im łatwiej znaleźć
kolejnych członków zespołu. Drugie demo pow-
stało kiedy byliśmy już kompletnym zespołem i
pomogło nam zorganizować pierwsze koncerty i
wszystko inne. Oczywiście nie słucham ich zbyt
często, jednak jestem z tego zadowolony i du-
mny, kiedy widzę rozwój naszego zespołu.

JJaakk  ddłłuuggoo  nnaaggrryywwaalliiśścciiee  wwaasszz  ddeebbiiuutt??  GGddzziiee
zzoossttaałł  oonn  nnaaggrraannyy??  JJaakk  pprrzzeebbiieeggaałłyy  nnaadd  nniimm
pprraaccee??
Myślę, że prace nad "Return To The Waste-
land" były naturalnym procesem. Utwory w
większości zostały napisane przez Jonasa, poza
paroma nutami dodanymi przez innych człon-
ków zespołu. Album nagraliśmy w studiu nagra-
niowym KHE w Sursee (Szwajcaria), przy po-
mocy Markusa Hospenthala, tak jak nasz naj-
nowszy album. Znałem go z innych prac i pole-
ciłem reszcie zespołu, żeby nagrywali z nim. No

cóż, nagrywanie to przygoda i ponoszenie du-
żych kosztów, jednak kiedy jesteś zadowolony z
nagrań to z pewnością jest warte tego całego ko-
sztu.

CCzzyymm  ssiięę  rróóżżnniiąą  wwaasszzee  lloonnggppllaayyee  oodd  ddeemmóó--
wweekk??
Myślę, że produkcja jest z pewnością lepsza, a
członkowie zespołu rozwinęli swoje umiejętno-
ści jako muzycy. Poza tym utwory są lepiej za-
aranżowane, co sprawia, że brzmi to, jak pełno-
wymiarowy album, a nie demówka, co w mojej
opinii jest ważną cechą tych albumów.

""RReettuurrnn  TToo  TThhee  WWaasstteellaanndd""  bbyyłłoo  ccaałłkkiieemm  ddoo--
bbrrzzee  pprrzzyyjjęęttee  pprrzzeezz  zziinnyy  iinntteerrnneettoowwee  oorraazz  mmaa--
ggaazzyynnyy..  KKttóórree  zz  nniicchh  wwssppiieerraałłyy  wwaass  nnaajjmmoo--
ccnniieejj??

Tak, opinie na temat tego albumu były głównie
pozytywne, co było dla nas wspaniałe. Pierwsza
rzecz jaka mi przychodzi na myśl, to taka, że
serwis powermetal.de dał nam notę 9.5 na 10 z
dopiskiem "Thrash Highlight Of 2015". Poza
tym dostaliśmy wiele innych pochlebnych nam
recenzji.

GGrraalliiśścciiee  jjaakkoo  ssuuppppoorrtt  ddllaa  EExxoodduussaa  ii  KKrreeaattoorraa,,
ccoo  mmoożżeesszz  ppoowwiieeddzziieećć  oo  ttyycchh  kkoonncceerrttaacchh??
No cóż, to były raczej koncerty festiwalowe niż
pełnowymiarowe trasy. Aczkolwiek jest oczywi-
ście bardzo duży krok do produ dla zespołu, je-
śli na sam start dzielisz deski sceny ze swoimi
idolami i masz okazję ich poznać.

CCzzeeggoo  ffaannii  tthhrraasshh  mmeettaall  mmooggąą  oocczzeekkiiwwaaćć  oodd
wwaasszzyycchh  kkoonncceerrttóóww??
Powiedziałbym, że jest to esencja mocnego kop-
nięcia grania na żywo, jednak poza tym staramy
się dodać bardziej złożone motywy. Ta muzyka
powinna być interesująca do słuchania.

JJaakkiiee  wwyyddaarrzzeenniiaa  zzaaiinnssppiirroowwaałłyy  wwaasszz  ddrruuggii  aall--
bbuumm??
Główną inspiracją był rozpad pierwszego skła-
du, gdzie Cedric i Dominic uznali, że opuszczą
zespół.

JJaakk  ddłłuuggoo  pprraaccoowwaalliiśścciiee  nnaadd  ""IInnssttrruuccttiioonn  FFoorr
DDeessttrruuccttiioonn""??  JJaakk  pprrzzeebbiieeggaałł  pprroocceess  ppiissaanniiaa  ttee--
kkssttóóww  ii  nnaaggrryywwaanniiaa??    
Ciężko powiedzieć kiedy zaczęliśmy, kiedy było
wystarczająco dużo pomysłów w naszym zespo-
le. Wiem, że ostateczny proces to była kwestia
pół roku. Większość głównych konceptów była
inicjatywą Jonasa i Valentina, kiedy mieli pier-
wszą wersję utworu, to pokazywali reszcie ze-
społu i każdy się wypowiadał na ten temat,
mówił co chce dodać do tego utwór. Nagry-
wanie zajęło nam trzy tygodnie, i znowu było w
tym samym studiu, co nasz pierwszy album.

""CCooaall""  ttoo  zzaarróówwnnoo  uuttwwóórr  oottwwiieerraajjąąccyy  wwaasszz
ddrruuggii  aallbbuumm  jjaakk  ii  ssiinnggiieell  pprroommooccyyjjnnyy..  DDllaacczzee--
ggoo  aakkuurraatt  tteenn  uuttwwóórr  wwyybbrraalliiśścciiee  nnaa  ssiinnggllaa??
Jest chwytliwy i ma odpowiednią długość. Poka-
zuje czego się spodziewać po albumie, miksu
thrashu, groove imelodii.

NNaapprraawwddęę  lluubbiięę  tteenn  ppoommyyssłł  mmiinniimmaalliissttyycczznnee--
ggoo  mmoottyywwuu  ooppuusszzcczzeenniiaa  oorraazz  ssaammeejj  pprroodduukkccjjii
tteeggoo  tteelleeddyysskkuu..  CCoo  mmoożżeesszz  oo  nniimm  wwiięęcceejj  ppoo--
wwiieeddzziieećć??
Dzięki! Jesteśmy również zadowoleni z osią-
gniętego wyniku i uważamy, że ten teledysk
perfekcyjnie złapał tą mroczną atmosferę utwo-
ru. Materiał został nakręcony przez gościa o
imieniu Patrik Häberli, w dwóch częściach. W
pierwszej został nakręcony zespół, natomiast
potem została dokręcona fabuła.

CCoo  zzaaiinnssppiirroowwaałłoo  wwaasszzee  ""SSeellff  CCoonnttrrooll"",,  cczzyy
bbyyłłoo  ttoo  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee  zz  aauuttooppssjjii??
Zawsze będzie jakaś część dotykająca rzeczywi-
stości, jednak nie zawsze konkretna rzecz jest
doświadczeniem. Tak więc, jest to jakiś motyw
zainspirowany życiem, rozwinięty przez nas w
tekście utworu.

MMoożżeesszz  nnaamm  ooppoowwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj  oo  ookkłłaaddccee
wwaasszzeeggoo  ""IInnssttrruuccttiioonn  FFoorr  DDeessttrruuccttiioonn""??
To jest nawiązanie do naszego debiutu, gdzie
dziewczyna uwolniwszy się z więzów, które ją
trzymały, ucieka na wolność. Na okładce dru-
giego albumu też ją mamy. Próbuje ona żyć tą
wolnością, jednak przegrywa, próbując zbudo-
wać swój boski posąg zgodnie z instrukcją
(tytułowej destrukcji - przyp. red.). To ostate-
cznie prowadzi ją do upadku, co jest pokazane

80 COMANIAC

Ostatnio miałem okazję przeprowadzić wywiad z Szwajcarskim Comaniac,
który gra thrash metal. Na chwilę obecną posiada on dwa dema oraz dwa albumy
długogrające, to jest "Return To The Wasteland" oraz "Instruction For Destruction".
Obecnie już przeszli jedną zmianę składu oraz mieli okazję grywać wraz z Exodus
i Kreator. Na moje pytania odpowiedzi udzielił basista zespołu, Raymond Weibel.

Jestem dumny, kiedy widzę rozwój naszego zespołu 
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na okładce. Może nie jest to typowy obraz dla
thrashowej płyty, jednak to wciąż mocny towar,
możesz zobaczyć części ciała i takie tam.

PPoowwiieeddzz  pprroosszzęę  ttrroocchhęę  wwiięęcceejj  tteerraazz  oo  wwaasszzyycchh
nnaaddcciiąąggaajjąąccyycchh  kkoonncceerrttaacchh..  NNaa  pprrzzyykkłłaadd  oo
ttyymm  zz  MMeettaall  CChhuurrcchh,,  OOvveerrkkiillll,,  DDeeaatthh  AAnnggeell
oorraazz  IInnssaanniittyy  AAlleerrtt..
Tak więc, mieliśmy trzy koncerty z Insanity
Alert w Czechach, następnie dołączyliśmy do
Metal Church w ich trasie po Europie. Powa-
żnie, to było świetne doświadczenie i nie może-
my się doczekać kolejnych koncertów! W lipcu
będziemy grać parę festiwali, jak i również bę-
dziemy supportem dla Death Angel. W Sier-
pniu będziemy wspierać Overkilla na dwóch
koncertach w Niemczech, poza tym zamierza-
my zagrać parę koncertów jako headliner.

CCoo  ssąąddzziisszz  oo  wwyyddaawwnniiccttwwiiee  SSAAOOLL??
Bardzo interesująca opcja na start.

CCoo  mmoożżeesszz  ppoowwiieeddzziieećć  oo  oobbeeccnneejj  sszzwwaajjccaarrsskkiieejj
sscceenniiee  mmeettaalloowweejj??
Obecna szwajcarska scena jest bardzo żywotna.
Masa aktywnych zespołów, wiele się dzieje. Po-
wiedziałbym, że jest w całkiem dobrym stanie
jak na ten moment.

PPoowwiieeddzz  wwiięęcceejj  oo  wwaasszzyycchh  ppllaannaacchh  nnaa  pprrzzyy--
sszzłłoośśćć..
Chcemy grać jak najwięcej koncertów, mamy
nadzieje odwiedzić wiele nowych miejsc, powró-
cić do tych, w których już mieliśmy okazję być.
Poza tym, zaczęliśmy pracę nad trzecim albu-
mem. Nie mamy jednak jeszcze ustalonego har-
monogramu.

DDzziięękkuujjee  zzaa  wwyywwiiaadd,,  mmaasszz  ookkaazzjjęę  ppoowwiieeddzziieećć
ppaarręę  oossttaattnniicchh  ssłłóóww  ddoo  sswwooiicchh  ffaannóóww??
Również dziękuję! Sprawdźcie nas na Youtube!
Mamy nadzieję, że wkrótce wpadniemy do Pol-
ski by poznać nowych ludzi i przynieść wam po-
rządną dawkę thrashu. Stay metal!

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak

HMP: ""KKiilllliinngg  FFaasstt""  zz  ttyyttuułłuu  wwaasszzeejj  nnaajjnnoo--
wwsszzeejj  ppłłyyttyy  mmoożżnnaa  iinntteerrpprreettoowwaaćć  bbaarrddzzoo  rroozz--
mmaaiicciiee::  aakkuurraatt  jjaa  ooddbbiieerraamm  ggoo  jjaakkoo  rryycchhłłąą  zzaappoo--
wwiieeddźź  nnaasszzeejj  ssaammoozzaaggłłaaddyy,,  ddoo  kkttóórreejj  rrooddzzaajj  lluu--
ddzzkkii  ddąążżyy  bbaarrddzzoo  kkoonnsseekkwweennttnniiee??
Kimon Roggenbuck: Po pierwsze, dzięki za za-
interesowanie naszą pracą. Wybraliśmy tytuł
"Killing Fast", myśląc ogólnie o naszej muzyce.
Zadaliśmy sobie pytanie, jak opisać nasz zespół
w jednym zdaniu i stwierdziliśmy, że "Stagewar
od 2003 roku ciągle zabija szybko". To hasło
bardzo do nas pasuje, więc wybraliśmy je jako
tytuł albumu.

MMaacciiee  ppoocczzuucciiee,,  żżee  rroozzwwiinnęęlliiśścciiee  ssiięę  nniiee  ttyyllkkoo
jjaakkoo  kkoommppoozzyyttoorrzzyy,,  aallee  tteeżż  oodd  ssttrroonnyy  tteekkssttoo--
wweejj,,  ccoo  mmaa  wwppłłyyww  nnaa  jjaakkoośśćć  nnoowwyycchh  uuttwwoorróóww??
Wszystko co robimy lub doświadczamy wpływa
na naszą muzykę, lepiej czy gorzej. Piszemy mu-
zykę razem, a większość tekstów jest napisana
przez więcej niż jednego z nas. Od debiutan-
ckiego albumu zmieniliśmy skład, więc teksty i
muzyka musiały się zmienić. Ten album jest le-
pszy pod wieloma względami: produkcja, wy-
twórnia, z którą pracujemy, itd. Płytę wydali-
śmy na winylu i kasecie, oczywiście także na
krążkach CD i jest w dystrybucji sieciowej, któ-
rej nie mieliśmy wcześniej. Jestem więc przeko-
nany, że kompozycje jak i teksty, zdecydowanie
poprawiły się.

TThhrraasshh  oodd  ppoocczząąttkkuu  ssttaawwiiaałł  nnaa  rróówwnnoowwaaggęę  ppoo--
mmiięęddzzyy  wwaarrssttwwąą  mmuuzzyycczznnąą  aa  tteekkssttoowwąą,,  aa  pprrzzyy--
wwiiąązzyywwaanniiee  ttaakk  dduużżeeggoo  zznnaacczzeenniiaa  ddoo  ssłłóóww
wwiiąążżęę  zz  ttyymm,,  żżee  nnaarrooddzziiłł  ssiięę  jjaakkoo  sswwooiissttaa  hhyy--
bbrryyddaa  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  mmeettaalluu,,  ppuunnkkaa  ii  hhaarrddccoorree,,
ggddzziiee  zzaaaannggaażżoowwaannee  tteekkssttyy  bbyyłłyy  ppooddssttaawwąą,,
nniieerrzzaaddkkoo  ssppyycchhaajjąącc  mmuuzzyykkęę  nnaa  ppllaann  ddaallsszzyy??
Myślę, że thrash metal miał robić to, co uważał
za słuszne, miał głównie kopać w klejnoty wszy-
stkich, którzy spróbują cię sprowadzić na dół.
Jeśli znalazłeś sposób na to, aby to wyrazić tyl-
ko muzyką, to super, ale jeśli znajdziesz dobry

tekst, aby podkreślić tę muzykę, nie wahaj się,
zrób to!

ZZddeeccyyddoowwaanniiee  nniiee  nnaalleeżżyycciiee  wwiięęcc  ddoo  zzeessppoo--
łłóóww,,  kkttóórree  mmiieessiiąąccaammii  ssttaarraajjąą  ssiięę  nnaappiissaaćć  jjaakk
nnaajjlleeppsszzee  uuttwwoorryy,,  ppoo  cczzyymm  nnaa  cchhyybbcciikkaa  ddooppeełł--
nniiaajjąą  jjee  sszzttaammppoowwyymmii  tteekkssttaammii,,  aabbyy  ttyyllkkoo  ppaa--
ssuujjąąccyymmii  ddoo  mmeettaalluu  --  iimm  wwiięęcceejj  ssmmookkóóww,,  ffaannttaa--
ssyy  ii  ttyymm  ppooddoobbnnyycchh  kklliimmaattóóww,,  ttyymm  lleeppiieejj,,  aa
jjeeśśllii  jjuużż  ppoorruusszzaajjąą  ppoowwaażżnniieejjsszzee  tteemmaattyy,,  ttoo  tteeżż
ttyyllkkoo  ssiięę  ppoo  nniicchh  pprrzzeeśślliizzgguujjąą??
Dobre teksty niekoniecznie muszą być skompli-
kowane. Widzę teksty, takie jak historia czy
myśli filozoficzne: jeśli możesz to powiedzieć w
prosty sposób, zrób to! To jak rozmowa ze sta-
rym przyjacielem, gdzie czasami jedno słowo
wystarczy, aby wyrazić to, co myślisz. Jeśli znaj-
dzie się wspólne podłoże ze słuchaczami, mo-
żna powiedzieć wiele za pomocą kilku słów.
Niektóre zespoły chcą przekazać konkretne te-
maty określonym odbiorcom i robią to. To przy-
chodzi z artystyczną wolnością, kiedy artysta
tworzy sztukę wtedy, gdy czuje się dobrze lub
przynajmniej, gdy ma tylko lekki dyskomfort.
Jeśli dostarczanie prostych myśli za pomocą
prostych powtarzalnych tekstów sprawia, że
czujesz się jako twórca szczęśliwy, korzystaj z
tego jak najczęściej. Jeśli robisz to na sprzedaż,
jesteś zdzirą.

JJeeddnnaakk  zz  ddrruuggiieejj  ssttrroonnyy  ttaakkiiee  OObbiittuuaarryy  pprrzzeezz
wwiieellee  llaatt  oobbyywwaałłoo  ssiięę  bbeezz  ssłłóóww  uuttwwoorróóww,,  JJoohhnn
TTaarrddyy  ccoośś  rryycczzaałł,,  mmaammrroottaałł  ppoodd  nnoosseemm  ii  jjaakkoośś
ttoo  wwyyssttaarrcczzaałłoo??  ((śśmmiieecchh))
Musiałbyś zapytać Obituary, aby się upewnić.
Wydaje się, że na początku tak właśnie działali,
ale nie na zawsze, teraz mają więcej płyt z tek-
stami niż bez.

TTeerraazz  ttaakk  ((śśmmiieecchh))..  GGeenneerraallnniiee  ssyyttuuaaccjjaa  ww  EEuu--
rrooppiiee  nniiee  jjeesstt  nnaajjlleeppsszzaa,,  ww  NNiieemmcczzeecchh  tteeżż  nniiee
ddzziieejjee  ssiięę  nnaajjlleeppiieejj  --  wwoojjnnyy,,  zzaaggrroożżeenniiee  tteerrrroorryy--
zzmmeemm,,  pprroobblleemm  uucchhooddźźccóóww,,  kkwweessttiiee  eekkoonnoommii--
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Kariera Stagewar rozwija się wręcz podręcznikowo: kilka demówek, pier-
wszy kontrakt i debiutancki album, a po pewnej przerwie kolejny, już znacznie
lepszy. "Killing Fast" na pewno nie trafi do annałówmetalu jako dzieło w jakimkol-
wiek stopniu rewolucyjne czy przełomowe, ale to dobry przykład germańskiego
thrashu ze znakiem jakości, przepytaliśmy więc na okoliczność jego wydania je-
dnego z gitarzystów:

Foto: Comaniac

Umrzeć na scenie

Foto: Stagewar



cczznnee  --  mmaammyy  jjaakkiieeśś  sszzaannssee  wwyyjjśśćć  zz  tteeggoo  oobbrroonn--
nnąą  rręękkąą??  JJaakk  ttoo  oocceenniiaasszz  jjaakkoo  rreepprreezzeennttaanntt  mmłłoo--
ddeeggoo  ppookkoolleenniiaa??
Sytuacja w Niemczech w porównaniu z prze-
szłością nie jest tak zła. Niemcy miały na przy-
kład do 1989 roku mur berliński ze "strefą
śmierci", w latach 70.-90., mieliśmy terrorystów
z RAF (Frakcja Czerwonej Armii), młodych
Niemców, którzy wysadzali, porywali oraz prze-
prowadzali egzekucje na ludziach. Ledwo  minął
też wiek jak Niemcy walczyły i przegrały dwie
wojny światowe. Większość Niemców nigdy nie
widziała wojny, nie mamy powołań do wojska,
edukacja i opieka zdrowotna są darmowe, a
sklepy nigdy nie są puste. Zresztą w historii Zie-
mi populacje zawsze przemieszczały się do miej-
sc, gdzie życie było w jakiś sposób obiecujące,
więc to też nic nowego.

WWiiaaddoommoo,,  żżee  tteerrrroorryyśśccii  nniiee  zzddoołłaajjąą  zzaabbiićć
sswwyycchh  wwsszzyyssttkkiicchh  ""wwrrooggóóww"",,  aallee  ttyymmii  aakkttaammii
tteerrrroorruu  cchhccąą  ddoopprroowwaaddzziićć  ddoo  ssyyttuuaaccjjii,,  żżee  oobbyy--
wwaatteellii  zzaacchhooddnniieeggoo  śśwwiiaattaa  ooggaarrnniiee  ssttrraacchh,,  bbęę--
ddąą  bbaallii  ssiięę  wwyyjjśśćć  cchhooććbbyy  nnaa  kkoonncceerrtt,,  bboo  bbęęddzziiee
ttoo  wwiiąązzaałłoo  ssiięę  zz  ppootteennccjjaallnnyymm  nniieebbeezzppiieecczzeeńńsstt--
wweemm..  PPoo  zzaammaacchhuu  ww  BBaattaaccllaann  cczzyy  cchhooććbbyy  nniiee--
ddaawwnnyymm  ww  MMaanncchheesstteerrzzee  wwyyoobbrraażżaasszz  ssoobbiiee
ttaakkąą  ssyyttuuaaccjjęę,,  żżee  nniiee  bbęęddzziieecciiee  mmooggllii  ggrraaćć,,  bboo
kkoonncceerrttyy  bbęęddąą  wwiiąązzaałłyy  ssiięę  zz  dduużżyymm  rryyzzyykkiieemm,,
nnaawweett  ttyycchh  mmnniieejjsszzyycchh,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  mmeettaalloo--
wwyycchh,,  zzeessppoołłóóww??
Oczywiście są koncerty, których nie można za-
grać ze względu na niebezpieczeństwo, ale nie
przez prawdopodobieństwo terrorystycznego
ataku tylko przez zagrożenie pożarowe lub nie-
wystarczającą ilość wyjść ewakuacyjnych. Wy-
obraź sobie Rammstein grających w stodole
krytej strzechą.

IIssllaammssccyy  eekkssttrreemmiiśśccii  zzddaajjąą  ssiięę  nniiee  pprrzzeeppaaddaaćć
zzaa  mmeettaalleemm,,  cczzyy  ggeenneerraallnniiee  mmuuzzyykkąą  rroocckkoowwąą,,
ssłłyysszzyy  ssiięę  ii  cczzyyttaa  oo  pprroobblleemmaacchh  zz  pprraawweemm  cczzyy
wwrręęcczz  zzaaggrroożżeenniiuu  żżyycciiaa  mmuuzzyykkóóww  cchhooććbbyy  ww
AArraabbiiii  SSaauuddyyjjsskkiieejj,,  ttaakk  wwiięęcc  ttyymm  bbaarrddzziieejj  wwaarr--
ttoo  ssiięę  iimm  pprrzzeecciiwwssttaawwiiaaćć??
Myślę, że istotnym jest sprzeciwianie się wszel-
kiemu typowi nacisku, religijnemu czy jakiemu-
kolwiek. Tak właśnie powstają subkultury, a
zwłaszcza muzyka undergroundowa. Niesamo-
wicie ciężkie musi być bycie muzykiem metalo-
wym lub fanem tej muzyki w kraju z prawem,
które karze za to, jaka forma sztuki ci się podo-
ba. Mamy szacunek do każdego, kto ma jaja by
to robić. 

JJeesstteeśścciiee  zzddaajjee  ssiięę  nniieeooddrrooddnnyymmii  ddzziieeććmmii  sswweejj
eeppookkii,,  ccoo  oobbjjaawwiiaa  ssiięę  mmnnooggoośścciiąą  wwppłłyywwóóww  ww
mmuuzzyyccee  SSttaaggeewwaarr  --  iinntteerreessuujjee  wwaass  pprrzzeecciieeżż  nniiee
ttyyllkkoo  tthhrraasshh,,  aallee  tteeżż  ccrroossssoovveerr,,  ssłłyysszzęę  ww  kkiillkkuu
uuttwwoorraacchh  ooddlleeggłłee  eecchhaa  MMoottöörrhheeaadd,,  ppooddsszzyyttaa
ttrraaddyyccyyjjnnyymm  hheeaavvyy  mmeellooddyykkaa  ssoollóówweekk  tteeżż  zzddaa--
jjee  ssiięę  ppoottwwiieerrddzzaaćć,,  żżee  nniiee  iinntteerreessuujjee  wwaass  ttyyllkkoo
ssaammoo  nnaappaarrzznniiee  nnaa  jjaakk  nnaajjwwyyżżsszzyycchh  oobbrroottaacchh??
Kochamy wszystkie rodzaje muzyki i cała nasza
czwórka ma różne ulubione zespoły, których
słucha, ale zjednała nas miłość do thrashu i rock
'n'rolla, więc to jest to co gramy. Jeśli jesteś mu-
zykiem, to trochę głupie, gdy słuchasz tylko jed-
nego typu muzyki, to tak jakby kucharz jadł
tylko ziemniaki i nigdy nie próbował makaronu. 

NNiiee  zzaammiieerrzzaacciiee  jjeeddnnaakk  iiśśćć  ww  ssttrroonnęę  jjeesszzcczzee
wwiięękksszzyycchh  eekkssppeerryymmeennttóóww,,  zzaacczząąćć  ggrraaćć  aamm--
bbiieennttuu,,  aallbboo  śśllaaddeemm  ZZeeaall  AAnndd  AArrddoorr,,  łłąącczzyyćć
mmeettaalluu  zz  nneeggrroo  ssppiirriittuullaass??  TThhrraasshh  jjeesstt  eesstteettyykkąą
wwyymmaarrzzoonnąą  ddllaa  SSttaaggeewwaarr,,  ttoo  ww  nniieejj  cczzuujjeecciiee
ssiięę  ii  rreeaalliizzuujjeecciiee  nnaajjppeełłnniieejj??
Styl trash'n'roll jaki gramy najbardziej pasuje do
Stagewar. To muzyka, której słuchalibyśmy,
gdybyśmy nie tworzyli zespołu. Właśnie jeste-

śmy w trakcie pisania naszego nowego albumu i
już eksperymentujemy. Jeśli eksperymenty oka-
żą się udane, to usłyszycie je na nowej płycie.

NNaa  ddrruuggąą  ppłłyyttąą  pprraaccoowwaałłoo  wwaamm  ssiięę  łłaattwwiieejj
cczzyy  ttrruuddnniieejj??  NNiiee  ssppiieesszzyylliiśścciiee  ssiięę  zz  wwyyddaanniieemm
nnaassttęęppccyy  ""LLiivviinngg  OOnn  TTrraasshh"",,  ttaakk  wwiięęcc  mmiieelliiśś--
cciiee  ssppoorroo  cczzaassuu  nnaa  ddoopprraaccoowwaanniiee  nnoowweeggoo  mmaattee--
rriiaałłuu??
Wybraliśmy się w dwie trasy po Europie i zagra-
liśmy wiele koncertów promujących nasz debiu-
tancki album. W tamtym czasie dwaj muzycy
opuścili zespół, w zamian powitaliśmy w nim
nowych członków, a jak każdy wie ponowne
zgranie zajmuje trochę czasu. Po tym wszystkim
byliśmy gotowi do nagrania nowego albumu,
więc go napisaliśmy i nagraliśmy. Niestety mie-
liśmy pecha, bo nasz twardy dysk, na którym
były oryginalne nagrania zgubił się na sześć ty-
godni, nasz wokalista musiał poddać się operacji
gardła i wiele więcej pomniejszych przypadków.
To wszystko spowodowało opóźnienie, ale zro-
biliśmy co w naszej mocy aby przetrwać, praco-
waliśmy nad naszymi kawałkami i występowali-
śmy. 

CCzzaassyy,,  kkiieeddyy  zzeessppoołłyy  wwyyddaawwaałłyy  ppłłyyttęę  ccoo  rrookk,,
aa  cczzaasseemm  nnaawweett  ddwwiiee  ww  cciiąągguu  1122  mmiieessiięęccyy  ttoo
tteeżż  jjuużż  zzddaajjee  ssiięę  pprrzzeesszzłłoośśćć,,  bboo  zzmmiiaannyy  ww  mmuu--
zzyycczznnyymm  bbiizznneessiiee  wwyymmuusszzaajjąą  wwrręęcczz  bbyycciiee  ccoo--
rraazz  bbaarrddzziieejj  eellaassttyycczznnyymm,,  aa  rreeaaggoowwaanniiee  nnaa  nnoo--
wwoośśccii  ssttaajjee  ssiięę  ppoo  pprroossttuu  nniieeooddzzoowwnnee??
Ludzie mówią, że płyty o pełnej długości są już
przeżytkiem i przemysł muzyczny powinien
skupić się na singlach, by dostosować się do ryn-
ku, ale my w to nie wierzymy. Album jest ukoń-
czonym dziełem sztuki i liczy się tak samo jak
zawsze. Czasami po prostu ciężej na niego zdo-
być pieniądze, więc wydając album każdego ro-
ku narażasz się na pokusę, by zrobić to taniej,
ale to wiązałoby się, w większości przypadków,
z pogorszeniem jakości. A to nie byłoby dobre
dla nikogo. 

JJeeddnnoocczzeeśśnniiee  mmaammyy  pprraawwddzziiwwyy  ppoowwrróótt  ddoo,,
wwyyddaawwaałłoobbyy  ssiięę  sskkaazzaannyycchh  nnaa  wwyymmaarrcciiee,,  nnoo--
śśnniikkóóww    ssaammii  tteeżż  jjeesstteeśścciiee  tteeggoo  ddoowwooddeemm,,  sskkoo--
rroo  ""KKiilllliinngg  FFaasstt""  uukkaazzaałł  ssiięę  nniiee  ttyyllkkoo  nnaa  wwiinnyy--
lluu,,  aallee  tteeżż  nnaa  kkaasseecciiee,,  wwyyddaanneejj  pprrzzeezz  ffiirrmmęę  zz
MMaalleezzjjii??
Nie musieliśmy tego robić, zrobiliśmy to, bo te-
go chcieliśmy. Byłoby dużo taniej wydać go tyl-
ko na CD, ale dorastaliśmy przy płytach winy-
lowych i kasetach. Mamy stary gramofon i stary
odtwarzacz kasetowy w naszej sali prób i cały
czas słuchamy na nich muzyki. Jeszcze trzy mie-
siące temu nawet nie mieliśmy tam laptopa. 

WW  ttaakkiieejj  ssyyttuuaaccjjii  wwiiddzziicciiee  ssiięę  nnaa  mmuuzzyycczznneejj
sscceenniiee  zzaa  1100,,  1155  cczzyy  wwiięęcceejj  llaatt??  MMeettaalllliiccaa  cczzyy
iinnnnee  zzeessppoołłyy  zzaacczzyynnaajjąącc  wwee  wwcczzeessnnyycchh  llaattaacchh
8800..  rraacczzeejj  nniiee  bbrraałłyy  ppoodd  uuwwaaggęę  tteeggoo,,  żżee  iicchh  kkaarrii--
eerraa  ppoottrrwwaa  ttaakk  ddłłuuggoo,,  jjeeddnnaakk  oobbeeccnnee  zzeessppoołłyy
mmeettaalloowwee  mmaajjąą  zznnaacczznniiee  ttrruuddnniieejj,,  bboo  jjuużż  kkiillkkuu--
nnaassttoolleettnnii  ssttaażż  jjeesstt  pprraawwddzziiwwyymm  wwyycczzyynneemm??
Stagewar powstał w 2003 roku, więc teraz jest
nasz czternasty rok egzystencji. Myślę, że bę-
dziemy tworzyć muzykę za piętnaście lat, a na-
wet więcej. Wiele zespołów, które mają krótką
karierę rozpadają się przez osobiste lub artysty-
czne różnice, ale my jesteśmy ze sobą szczęśliwi.
Ja osobiście planuję umrzeć na scenie, więc my-
ślę, że będziemy na scenie do tego czasu.

Wojciech Chamryk, Filip Wołek, 
Piotr Szablewski

HMP: ZZaakkłłaaddaajjąącc  zzeessppóółł  ww  22000055  rrookkuu  ggrraalliiśścciiee
ddeeaatthh  mmeettaall,,  aallee  ssttooppnniioowwoo  pprrzzeesszzlliiśścciiee  sswweeggoo
rrooddzzaajjuu  eewwoolluuccjjęę,,  ccoorraazz  bbaarrddzziieejj  cciiąążżąącc  ww  ssttrroo--
nnęę  tthhrraasshhuu  --  ttoo  bbyyłłaa  mmuuzzyykkaa  wwaamm  nnaajjbblliiżżsszzaa,,
ddźźwwiięękkii,,  nnaa  kkttóórryycchh  wwyycchhoowwaalliiśścciiee  ssiięę  ii  ssttąądd
tteenn  wwyybbóórr??
Ilkka Sepponen: Zgadza się, tworzyliśmy gru-
pę grającą melodyjny death, ale mogłeś znaleźć
tam także partie thrashowe. Tyle samo czasu
zajęło nam nauczenie się dobrego thrashowania.

ZZmmiiaannyy  sskkłłaadduu  ppoottrraaffiiąą  bbyyćć  ddeepprryymmuujjąąccee  ii  nniiee--
źźllee  nnaammiieesszzaaćć  ww  kkaażżddeejj  kkaappeellii,,  aallee  uu  wwaass  wwsszzyy--
ssttkkoo  ooddbbyywwaałłoo  ssiięę  cchhyybbaa  bbeezz  wwiięękksszzyycchh
wwssttrrzząąssóóww  --  ooddppaaddaallii  ccii  nnaajjmmnniieejj  zzaaiinntteerreessoo--
wwaannii  ggrraanniieemm  bbąąddźź  zz  kkttóórryymmii  nniiee  mmoogglliiśścciiee  ssiięę
ddooggaaddaaćć,,  aażż  ppoowwssttaałł  oobbeeccnnyy,,  cczztteerroooossoobboowwyy
sskkłłaadd??
Zgadza się były muzyczne różnice, próby sił,
dziewczyny, inne ważniejsze projekty na boku,
alkohol, brak prób itp. Ale najważniejsze było
to, że chcieliśmy, aby ten zespół rozwijał się i
odnosił sukcesy, a czasami po prostu trzeba by-
ło iść do przodu. Trudno powiedzieć swoim naj-
bliższym znajomym, że nie są już członkiem te-
go zespołu. Czy jestem wystarczająco twardy?
Taki właśnie jestem...

TToo  cchhyybbaa  ooppttyymmaallnnyy  lliinnee--uupp  ddllaa  tthhrraasshhoowweejj
kkaappeellii??  DDwwiiee  ggiittaarryy  ii  sseekkccjjaa,,  nniicczzeeggoo  wwiięęcceejj  nniiee
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ttrrzzeebbaa??
Tak, dzięki temu dzisiaj mamy wiele pomysłów
na główne muzyczne tematy i melodie. Lubię
też brzmienie dwóch gitar rytmicznych. Cho-
ciaż myśleliśmy także o kazoo, trąbach, sakso-
fonach itp. (śmiech). To jest żart, ale i fakt!

JJeesstteeśścciiee  zzeessppoołłeemm  ttyyppoowwoo  ppooddzziieemmnnyymm,,  jjeedd--
nnaakk  bbeezz  ttrruudduu  zznnaalleeźźlliiśścciiee  wwyyddaawwccóóww  ddllaa
sswwyycchh  ttrrzzeecchh  aallbbuummóóww  --  nnaajjppiieerrww  ww  FFiinnllaannddiiii,,
aa  ppoo  pprroobblleemmaacchh  VViioolleenntt  JJoouurrnneeyy  RReeccoorrddss  ww
AAuussttrriiii..  NNiiee  ttrrzzeebbaa  wwiięęcc  ggrraaćć  ssyymmffoonniicczznneeggoo
cczzyy  bbaarrddzziieejj  pprrzzyyssttęęppnneeggoo  ddllaa  sszzeerrsszzeejj  ppuubbllii--
cczznnoośśccii  mmeettaalluu,,  bbyy  cciieesszzyyćć  ssiięę  zzee  sswwyycchh  wwyyddaa--
wwnniiccttww  ww  ffiizzyycczznneejj  ppoossttaaccii??
Wszyscy byli więcej niż dystrybutorami czy też
prawdziwymi wytwórniami płytowymi. Choć
płaciliśmy sami za płyty. Austriacka wytwórnia
okazała się oszustem, ale przynajmniej dostali-
śmy od  niej naszywki z logo My Funeral. Sta-
ramy się tworzyć coś nowego w gatunku thrash
metalu. Nie chcemy tylko kopiować utworów z
wczesnego Slayera lub innych klasycznych ka-
pel. Owszem inspiruje nas także stara szkoła
thrash metalu, ale nie chcemy być jak inni. Nie
chcemy być jak Kreator, chcemy być więksi i le-
psi od Kreatora. Nie zamierzamy tworzyć i grać
metalowej symfonii... chyba... 

NNaajjnnoowwsszząą  EEPP--kkęę  ""HHaarrddeerr  TThhaann  TThhiiss  LLiiffee""
ffiirrmmuujjee  zz  kkoolleeii  ppoollsskkaa  wwyyttwwóórrnniiaa  VViiaa  NNooccttuurr--
nnaa  --  jjaakk  ddoosszzłłoo  ddoo  wwaasszzeejj  wwssppóółłpprraaccyy,,  bboo  ttoo
pprrzzeecciieeżż  ffiirrmmaa  ssppeeccjjaalliizzuujjąąccaa  ssiięę  rraacczzeejj  ww
bbllaacckkoowwyycchh  pprroodduukkccjjaacchh??
Tak wydali naszą EP-kę, ale później już w ogóle
nie odezwali się. Wysłałem kilka zapytań, ale
nie dostałem żadnych odpowiedzi... więc nic
więcej nie powiem.

DDoommyyśśllaamm  ssiięę,,  żżee  ttoo  wwaasszzee  nnaajjnnoowwsszzee  uuttwwoorryy,,
ppoowwssttaałłee  jjuużż  ppoo  wwyyddaanniiuu  CCDD  ""VViioolleennccee  AAccaa--
ddeemmyy""??  UUzznnaalliiśścciiee,,  żżee  nniiee  mmaa  ccoo  mmaarrnnoowwaaćć  iicchh
ww  sszzuuffllaaddzziiee  pprrzzeezz  rrookk,,  ddwwaa  cczzyy  ttrrzzyy,,  aażż  uukkaażżee
ssiięę  kkoolleejjnnyy  aallbbuumm,,  ssttąądd  ppoommyyssłł  wwyyddaanniiaa  kkoolleejj--
nneejj  EEPP--kkii  ww  wwaasszzeejj  ddyysskkooggrraaffiiii??
Myśleliśmy o czwartej studyjnej płycie, ale stu-
dio kosztuje dość dużo pieniędzy, a ja miałem
już te kawałki i chciałem je zarejestrować, więc
zdecydowaliśmy się na EP-kę.

TTaakkiiee  wwyyddaawwnniiccttwwaa  mmaajjąą  jjeesszzcczzee  sseennss  pprrzzyy
mmaassoowweejj  ddoossttęęppnnoośśccii  mmuuzzyykkii  ww  ssiieeccii,,  sszzcczzee--
ggóóllnniiee  ggddyy  ffaannii//ssłłuucchhaacczzee  cczzęęssttoo  ssaammii  uukkłłaaddaajjąą
sswwoojjee  pprryywwaattnnee  ppllaayylliissttyy,,  zzwwyykkllee  nniiee  ssuuggeerruu--
jjąącc  ssiięę  ddoobboorreemm  uuttwwoorróóww  nnaa  ppłłyyttaacchh??
Tylko kolekcjonerzy kupują płyty CD, a dla
mnie jest OK, jeśli ktoś ściągnie nasze EP-kę.
Właściwie nasze utwory można pobrać z naszej
strony, ale jest też możliwość, aby przekazać
nam finansowe wsparcie. Byłoby super gdyby-
śmy mieli wystarczająco dużo preorderów, aby
dzięki temu wydać czwarty album. Staramy się
wydawać coś co roku: album, EP-kę czy jakieś
single.

KKiieeddyyśś  nnaaggrryywwaałłoo  ssiięę  ssaammeemmuu  kkaasseettyy  zz  uulluu--
bbiioonnyymmii  uuttwwoorraammii,,  tteerraazz  ssąą  rróóżżnnee  sseerrwwiissyy,,
ssttrreeaammiinngg  --  tteeżż  uummiieeśścciilliiśścciiee  ""HHaarrddeerr  TThhaann
TThhiiss  LLiiffee""  ww  SSppoottiiffyy,,  bboo  ttrrzzeebbaa  iiśśćć  zz  dduucchheemm
cczzaassuu??
Ja też tak robiłem. Nie obchodzi mnie to, czy
ktoś pobiera naszą muzykę z torrentów, dzie-
limy się tym za darmo. Używam dużo Spotify i
YouTube ale kupuję tylko nowe albumy. Myślę,
że lepiej jest wspierać scenę muzyczną. Czasy
się zmieniły, teraz jest rok 2017, a nie  1987 i
CD nie sprzedają się, rozumiem to! Polubienie
naszej strony na Facebooku pokazuje, że ktoś
nas lubi, udostępnia lub pisze opinię.

MMoożżee  ddllaa  jjaakkiieejjśś  rróówwnnoowwaaggii  ppoommyyśśllaałłbbyyśś  oo

kkaasseettaacchh    lluubb  wwiinnyylluu,,  aabbyy  ppoowwrróócciićć  ddoo  kkoorrzzeennii??
((śśmmiieecchh))
Tak, te obie opcje byłyby niesamowite. Uwiel-
biam winyle i zbieram je z powodu okładek.
Głownie takie z muzyką do filmów, jak "Ro-
cky", "Rambo", "Terminator" itd... Może pó-
źniej zaczniemy crowdfunding lub coś takiego. 

WWssppoommnniiaałłeemm  oo  ttyymm  nniiee  bbeezz  pprrzzyycczzyynnyy,,
bboowwiieemm  ppiięęćć  uuttwwoorróóww  sskkłłaaddaajjąąccyycchh  ssiięę  nnaa
""HHaarrddeerr  TThhaann  TThhiiss  LLiiffee""  ttoo  ssuurroowwyy,,  ttoottaallnniiee
oollddsscchhoooolloowwyy  mmaatteerriiaałł,,  ttyyppoowwyy  ddllaa  pprrzzeełłoommuu
llaatt  8800..  ii  9900..  --  ww  ttaakkiicchh  ddźźwwiięękkaacchh  cczzuujjeecciiee  ssiięę  ii
wwyyrraażżaacciiee  nnaajjlleeppiieejj??
Tak, jesteśmy perspektywicznym zespołem gra-
jącym retro thrash, a ja jako autor muzyki je-
stem zainspirowany filmami z lat 80., muzyką z
gier komputerowych i innych takich rzeczy z
mojego dzieciństwa i właśnie takie wpływy sta-

ramy się łączyć w naszej muzyce. W naszych
melodiach można odnaleźć muzykę z gier, a w
tekstach można odnaleźć motywy bazujące na
filmach akcji. Dla przykładu w "Future Violence"
tekst oparty jest o film sci-fi, a w muzyce znaj-
dziesz inspiracje skate punkiem z lat 90., Iron
Maiden oraz oldschoolowym thrash metalem.
Brzmi naprawdę szalenie, ale za to jest zaje...
fajne!

UUmmiieesszzcczzeenniiee  nnaa  ppoocczząąttkkuu  ttrrzzeecchh  zznnaacczznniiee
kkrróóttsszzyycchh,,  sszzaalleeńńcczzyycchh  uuttwwoorróóww,,  aa  ddooppiieerroo  ppoo
nniicchh  ddłłuużżsszzyycchh  ii  nniiee  ttaakk  eekkssttrreemmaallnnyycchh  ""SSeeeekk
TThhee  TTrruutthh""  ii  ttyyttuułłoowweeggoo  ttoo  nniiee  pprrzzyyppaaddeekk??
Myślę, że ludzie, którzy lubią bardziej nasze
szybkie kawałki, uzyskują to czego chcą, a po-
tem jest jakby progresywna część, w której mo-
żemy spróbować czegoś nowego, np. "Seek The
Truth" to wspaniała historia. Za nim jest "Har-
der Than Life", który kończy EP-kę.

KKttóórree  zz  nniicchh  mmoożżnnaa  wwiięęcc  uuzznnaaćć  zzaa  rreepprreezzeennttaa--
ttyywwnnee  ddllaa  kkiieerruunnkkuu,,  kkttóórryy  oobbiieerrzzeecciiee  nnaa  kkoollee--
jjnnyymm  aallbbuummiiee??
Następna będzie też EP-ka, którą właśnie na-
grywamy. Kawałki są bardziej punkowe i w
stylu hardcore, jednocześnie bardziej melodyjne
i agresywne.

ZZaabbrraalliiśścciiee  ssiięę  wwiięęcc  jjuużż  zzaa  kkoommppoonnoowwaanniiee  ii
nnaaggrryywwaanniiee  nnoowwyycchh  nnuummeerróóww??  ZZwwaażżyywwsszzyy
nnaa  wwaasszzee  tteemmppoo  pprraaccyy  ii  ccyykkll  wwyyddaawwnniicczzyy,,  ttoo

cczzwwaarrttyy  aallbbuumm  uukkaażżee  ssiięę  ppeewwnniiee  ww  pprrzzyysszzłłyymm
rrookkuu,,  ppoo  tteejj  wwssppoommnniiaanneejj  kkoolleejjnneejj  EEPP--ccee??
Tak jak już wspomniałem następna będzie EP-
ka. Nagrywanie pełnego albumu zbyt dużo ko-
sztuje, w tym wypadku internet jest lepszy... Ale
myślę, że zaczynamy robić utwory na album
właśnie po tej EP-ce. Być może będą go poprze-
dzały single - co by się nie wydarzyło, musi to
być naprawdę ciężki thrash!

Wojciech Chamryk, Karol Gospodarek,
Filip Wołek
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Nie chcemy być jak Kreator, chcemy być
więksi i lepsi od Kreatora!

Powyższa deklaracja brzmi buńczucznie, ale
My Funeral konsekwentnie podążają śladami
największych tuzów thrash i death metalu,
więc kto wie, co czeka ich za kilka czy kilka-
naście lat, skoro w początkach Tormentor ma-
ło kto wieszczył temu zespołowi jakąkolwiek
karierę? Finowie po trzech albumach przesta-
wili się na tańsze EP-ki. Obecne promują je-
szcze ubiegłoroczną "Harder Than This Li-
fe", ale nagrywają już kolejną, tak więc tem-

atów do rozmowy z basistą i wokalistą grupy nie zabrakło:



HMP: ""BBaarrbbaarraa  TThhee  WWiittcchh""  ttoo  ttrrzzeeccii  ii  zzaarraazzeemm
nnaajjaammbbiittnniieejjsszzyy  aallbbuumm  ww    wwaasszzyymm  ddoorroobbkkuu..  ..
MMóówwii  ssiięę  cczzęęssttoo,,  żżee  ttrrzzeecciiee  ppeełłnnoowwyymmiiaarroowwee
wwyyddaawwnniiccttwwoo  jjeesstt  ddllaa  kkaażżddeeggoo  zzeessppoołłuu  oossttaattee--
cczznnyymm  sspprraawwddzziiaanneemm,,  aallee  cchhyybbaa  nniiee  ddllaatteeggoo
zzaabbrraalliiśścciiee  ssiięę  zzaa  tteenn  kkoonncceepptt,,  ww  ddooddaattkkuu  ooppaarr--
ttyy  nnaa  aauutteennttyycczznneejj  hhiissttoorriiii??
Christer Slettebo: "Barbara The Witch" to z
pewnością nasz najlepszy album jak dotychczas,
zresztą naszym celem jest, aby każdy nowy al-
bum brzmiał jeszcze lepiej. Tak, teksty bazują
na prawdziwej opowieści. Zapisy z procesu są
dostępne dla każdego, do wglądu w bibliotece
publicznej. Wybraliśmy tę historię dlatego, że
pochodzi ona z naszego miasta i bardzo dobrze

się nam przy niej pracowało.

IInntteerreessuujjeecciiee  ssiięę  pprrzzeesszzłłoośścciiąą  HHeelllleellaanndd  ii  żżyyjjąą--
ccyycchh  ww  nniimm  pprrzzeedd  wwiieekkaammii  lluuddzzii,,  cczzyy  tteeżż  hhiissttoo--
rriiaa  ssiieeddeemmnnaassttoowwiieecczznneejj  cczzaarroowwnniiccyy  BBaarrbbaarryy
jjeesstt  ww  wwaasszzyycchh  ookkoolliiccaacchh  ppoowwsszzeecchhnniiee  zznnaannaa??
Z pewnością jesteśmy zainteresowani naszymi
lokalnymi dziejami. Jeśli chodzi o historię Bar-
bary to nie jest ona specjalnie znana, z pewnoś-
cią nie wśród naszego pokolenia. Nasi dziad-
kowie, gdy byliśmy młodzi, często używali tej
opowieści jako straszaka, to właśnie dzięki na-
szym dziadkom w ogóle wiemy o tej opowieści.

TToo  wwyymmaarrzzoonnyy  tteemmaatt  nnaa  wwaarrssttwwęę  lliirryycczznnąą
ppłłyyttyy,,  aallee  tteeżż  dduużżoo  pprraaccyy,,  bboo  jjeeddnnaakk  ccaałłaa  ooppoo--
wwiieeśśćć  mmuussii  bbyyćć  zzwwaarrttaa  ii  nniiee  rroozzłłaazziićć  ssiięę  ww
sszzwwaacchh??

Ja zajmuję się tylko oprawą muzyczną, Teksta-
mi zajmuje się Egil i zawsze świetnie sobie z ni-
mi radzi. Wiem ile wkłada w to pracy, więc
ograniczam się do okazjonalnego podrzucania
mu pomysłów, które przetwarza w świetne opo-
wieści. Dla Egila pisanie tekstów to łatwizna.

MMiissttrrzzóóww  ddoo  nnaaśśllaaddoowwaanniiaa  ww  ssuummiiee  wwaamm  nniiee
bbrraakkoowwaałłoo  --  ttyymm,,  kkttóórryy  ffoorrmmęę  ttaakkiieeggoo  mmuuzzyy--
cczznneeggoo  hhoorrrroorruu  ww  mmeettaalloowwyymm  wwyyddaanniiuu  ddoopprroo--
wwaaddzziiłł  ddoo  ppeerrffeekkccjjii  bbyyłł  KKiinngg  DDiiaammoonndd  ii  jjeessttee--
śścciiee  ppeewwnniiee  ppoodd  jjeeggoo  wwppłłyywweemm??
King Diamond jest jednym z najlepszych, jeśli
nie najlepszym, twórcą muzyki w stylu horror
rocka, ale Arthur Brown jest naszym ojcem

chrzestnym i nasz album dużo mu zawdzięcza.
Inspirowaliśmy się także Alice Cooperem i Ste-
phenem Kingiem, jak również innymi podo-
bnymi autorami.

UUddzziiaałł  MMiicchhaaeellaa  DDeennnneerraa  ii  HHaannkkaa  SShheerrmmaann--
nnaa  ww  uuttwwoorrzzee  ""BBaacckk  FFrroomm  TThhee  GGrraavvee""  zz  ppoo--
pprrzzeeddnniieejj  ppłłyyttyy  bbyyłł  wwiięęcc  ppeewwnniiee  ddllaa  wwaass  ssppeełł--
nniieenniieemm  jjeeddnneeggoo  zz  mmaarrzzeeńń??  
Tak! Granie razem z naszymi idolami jest najle-
pszym elementem tej pracy. Michael i Hank są
bardzo skromnymi i uprzejmymi facetami, dzię-
ki nim całe to przedsięwzięcie się odbyło. Brz-
mienie Michaela jest w moim osobistym Top 3
najlepszych gitarowych brzmień. Mieliśmy oka-
zję zagrać z najlepszym duetem na świecie.
Okazało się, że najlepsi muzycy są też całkiem
miłymi i skromnymi ludźmi i wcale nie gwiaz-

dorzą! 

NNaa  ""BBaarrbbaarraa  TThhee  WWiittcchh""  tteeżż  mmaammyy  zzwwiiąązzkkii  zz
mmrroocczznnyymm  ssttyylleemm  MMeerrccyyffuull  FFaattee//KKiinngg  DDiiaa--
mmoonndd  BBaanndd,,  ppoonniieewwaażż  pprroodduucceenntteemm  wwaasszzeejj
ppłłyyttyy  bbyyłł  ppoonnoowwnniiee  ssaamm  AAnnddyy  LLaa  RRooccqquuee..  OOdd--
cciissnnąąłł  sswwoojjee  ppiięęttnnoo  nnaa  tteejj  pprroodduukkccjjii,,  zzaapprrooppoo--
nnoowwaałł  jjaakkiieeśś  cciieekkaawwee  ppoommyyssłłyy  cczzyy  rroozzwwiiąązzaa--
nniiaa??
Mógłbym tu siedzieć i wymieniać jego zasługi
do jutra. Będziemy współpracować do czasu, aż
któryś z nas odejdzie na emeryturę albo umrze.
Jego studio jest znakomite i świetnie się nam
współpracuje. Praca z nimi  to świetna zabawa!
Andy na pewno wie jak nadać muzyce to ni-
kczemne brzmienie, przy czym nie próbuje z
nas zrobić drugiego Kinga Diamonda. Jest też
świetny jeśli chodzi o kreowanie atmosfery, co z
resztą słychać na tym albumie. Jest to efekt cię-
żkiej pracy, przyjaźni i zgrania.

AAllee  oo  ggoośścciinnnnee  ssoolloo  ggoo  nniiee  ppoopprroossiilliiśścciiee  --  nniiee
cchhcciieelliiśścciiee  pprrzzeessaaddzzaaćć,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  wwyykkoo--
rrzzyyssttaalliiśścciiee  ""KKiilllleedd  BByy  DDeeaatthh""  MMoottöörrhheeaadd  zz
jjeeggoo  uuddzziiaałłeemm,,  ppoocchhooddzząąccyy  zz  ddeebbiiuuttuu??
Andy gra solo w naszych coverach "Seek And
Destroy" i "Killed By Death". W wypadku "Seek
And Destroy" to my poprosiliśmy Andy'ego o
wkład w nasze nagrania. Przecież to Andy La
Rocque! Jeśli chodzi o "Killed By Death'' popro-
siliśmy Andy'ego za sugestią Crane'a.  Obaj za-
grali ten kawałek z Motörhead rok wcześniej
na festiwalu Sweden Rock.

MMaammyy  tteeżż  ggoośścciiaa  nniiee  bbyyllee  jjaakkiieeggoo,,  bboo  nnaarrrraa--
ttoorreemm  ccaałłeejj  ooppoowwiieeśśccii  uucczzyynniilliiśścciiee  AArrtthhuurraa
BBrroowwnnaa,,  jjeeddnneeggoo  zz  ppiioonniieerróóww  hhoorrrroorr  rroocckkaa,,
nnaaśśllaaddoowwaanneeggoo  pprrzzeezz  AAlliiccee''aa  CCooooppeerraa  ii  wwiieelluu
iinnnnyycchh  aarrttyyssttóóww..  JJaakk  ddoosszzłłoo  ddoo  tteejj
wwssppóółłpprraaccyy??  JJeesstteeśścciiee  ffaannaammii  ssłłyynnnneeggoo  ""BBooggaa
ppiieekkiieellnnyycchh  ooggnnii"",,  uuwwiieellbbiiaacciiee  jjeeggoo  kkllaassyycczznnyy
aallbbuumm  ""TThhee  CCrraazzyy  WWoorrlldd  ooff  AArrtthhuurr  BBrroowwnn""  ii
ddaałł  ssiięę  pprrzzeekkoonnaaćć??
Odkryłem Arthura Browna zanim zacząłem się
interesować heavy metalem i rockiem. Moja
babcia jest z Anglii i oczywiście za każdym ra-
zem kiedy ją odwiedzałem, w jej domu grało
angielskie radio. Z jej odbiornika po raz pier-
wszy zabrzmiało intro do "Fire". Sam nie mo-
głem uwierzyć co usłyszałem. Od tamtego mo-
mentu wciągnąłem się i kupiłem debiutancką
płytę Browna i do dziś jest to jeden z moich
ulubionych albumów. Jego pozostałe krążki -
jak "Kingdom Come" - także są świetne. Arthur
Brown to prawdziwy innowator, trudno mi jest
to ująć w słowach. Razem z Egilem poznaliśmy
go w Norwegii w 2015 roku, wtedy też zaczę-
liśmy rozmawiać o "Barbarze" i Arthur podłapał
temat od samego początku! Utrzymaliśmy kon-
takt wysyłając parę próbek dźwiękowych w tę i
z powrotem, aż w styczniu ubiegłego roku  przy-
leciał do Gothenburga i zaczęliśmy tworzyć.
Udało się nam nawet połączyć historię opisaną
w albumie z debiutanckim albumem Arthura.
Tą współprace można uznać z najbardziej pa-
miętny moment w mojej karierze. Brown jest
także jedną z najmilszych osób jaką miałem
okazję poznać, niesamowicie jest słuchać jego
opowieści o Hendrixie i pozostałych wielkich
muzykach z dawnych lat.

W "The Burning Pyre" cytujecie nawet frag-
ment jego nieśmiertelnego "Fire" - to zamier-
zony ukłon w stronę mistrza, czy pasował
wam muzycznie akurat do tej kompozycji?
Sam mistrz zaśpiewał tę partię! Jest to część
opowieści w trakcie palenia wiedźmy i to kto
podpalił stos jest oczywiste. Patrzenie jak
Arhur śpiewa w studio część naszego utworu
było jednym z najbardziej pamiętnych momen-
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Horror thrash z inkwizycją w tle
Norwescy thrashersi z Critical Solution popełnili kolejną płytę. Nie było-

by w tym nic nadzwyczajnego, bo każdego miesiąca ukazują się tysiące nowych
krążków z szeroko rozumianym metalem, ale tym razem Christer Slettebo z kum-
plami porwali się z album koncepcyjny, wykorzystując przy tym mroczną historię
z XVII wieku ze swej rodzinnej miejscowości. Wokalista i gitarzysta w jednym
opowiada nam o kulisach powstania "Barbara The Witch" oraz o zacnych, niekiedy
wręcz legendarnych gościach, których zespołowi udało się zaprosić do studia:



tów w moim życiu.

UUrroozzmmaaiiccaacciiee  ssoolliiddnnee,,  tthhrraasshhoowwee  łłoojjeenniiee  nniiee
ttyyllkkoo  ddoooomm  cczzyy  kkllaassyycczznniiee  mmeettaalloowwyymmii,,  aallee  tteeżż
hhaarrdd  rroocckkoowwyymmii  ppaatteennttaammii,,  ssttoossuujjąącc  pprrzzyy  ttyymm
iinnssttrruummeennttyy  kkllaawwiisszzoowwee  oo  oorrggaannoowwyymm  bbrrzzmmiiee--
nniiuu,,  cczzeeggoo  eeffeekktteemm  jjeesstt  sswwooiissttyy  hhoorrrroorr  tthhrraasshh  --
bbęęddzziieecciiee  kkoonnttyynnuuoowwaaćć  ttęę  ssttyylliissttyykkęę  rróówwnniieeżż
nnaa  kkoolleejjnnyycchh  ppłłyyttaacchh??
Pisanie następnego albumu jest już w 70%
skończone. Od strony muzycznej zachowaliśmy
ten sam styl, lecz spróbowaliśmy wiele nowych
rozwiązań. Nigdy nie zrobimy dwa razy takiego
samego albumu. Następny krążek będzie zawie-
rał mieszankę mniej i bardziej agresywnych
utworów. Nie chcę zdradzić zbyt wiele, ale my-
ślę, że będziesz pozytywnie zaskoczony! Organy
i instrumenty strunowe zawsze brzmią świetnie
razem więc na pewno można się spodziewać, że
użyjemy ich ponownie, co więcej, będą bardzo
dobrze pasować do stylu naszej następnej opo-
wieści.

BByyłłaa  jjuużż  oo  ttyymm  ppoośśrreeddnniioo  mmoowwaa  pprrzzyy  ookkaazzjjii
AAnnddyy''eeggoo  LLaa  RRooccqquuee::  lluubbuujjeecciiee  ssiięę  ww  nnaaggrryywwaa--
nniiuu  ccoovveerróóww  ii  zzaawwaarrttoośśćć  kkoonncceeppttuu  ""BBaarrbbaarraa
TThhee  WWiittcchh""    ddooppeełłnniiaa  bboonnuussoowwaa  ppłłyyttaa  ""CCoovveerrss
FFrroomm  HHeellll""..  PPoozzaa  zznnaannyymmii  zz  ddeebbiiuuttaanncckkiieeggoo
""EEvviill  NNeevveerr  DDiieess""  pprrzzeerróóbbkkaammii::  ""KKiilllleedd  BByy
DDeeaatthh"",,  ww  kkttóórryymm  uuddzziieellaa  ssiięę  tteeżż,,  wwssppoommnniiaannyy
jjuużż,,  WWhhiittffiieelldd  CCrraannee  oorraazz  ""SSppeeeedd  KKiinngg""  DDeeeepp
PPuurrppllee  nnaaggrraalliiśścciiee  jjeesszzcczzee  cczztteerryy  kkoolleejjnnee  nnuummee--
rryy..  OOdd  KKiinnggaa  DDiiaammoonnddaa  jjuużż  cchhyybbaa  nniiee  mmoożżee--
cciiee,,  aannii  nniiee  cchhcceecciiee  ssiięę  uuwwoollnniićć,,  ssttąądd  wwaasszzee
wweerrssjjee  ""LLoocckkeedd  UUpp  IInn  SSnnooww""  BBllaacckk  RRoossee  ii
""GGyyppssyy""  UUrriiaahh  HHeeeepp  zz  uuddzziiaałłeemm  SSnnoowwyy''eeggoo
SShhaawwaa??
Nagrywanie coverów to zawsze świetna zabawa!
"Locked Up..." jest jednym z naszych ulubio-
nych kawałków, chcieliśmy trochę go odświeżyć
jako podziękowanie dla jego autorów. Uriah
Heep to mistrzowie atmosfery i zawsze chcie-
liśmy nagrać "Gypsy". Wystarczyło zadzwonić
do Snowy'ego, który jest wielkim fanem By-
rona. Świetnie wpasował się do tego kawałka.
Nie zdążyliśmy się rozłączyć, a już był w studio!
Praca z nim była szybka i łatwa.

PPoołłąącczzeenniiee  tteeggoo  uuttwwoorruu  zz  nnuummeerreemm  NNoottrree  DDaa--
mmee  ttoo  wwaasszz  uukkłłoonn  ww  jjeeggoo  ssttrroonnęę  cczzyy  ppoommyyssłł
wwaasszzeeggoo  ggoośścciiaa??
Połączenie "Gypsy" z "Sabbat" wydarzyło się na
jednym z naszych występów na żywo. Zasugero-
wałem to z racji, że solo w "Gypsy" jest całkiem
długie, za długie, publiczność nie doczekałby

jego końca. "Sabbat" to świetny kawałek, więc
zdecydowaliśmy się odpowiednio skompilować
oba utwory W ten sposób kolejny z naszych
snów się ziścił, zagranie jednej z kompozycji
Snowy'ego z nim samym! 

BBllaacckk  SSaabbbbaatthh  mmiiaałł,,  ii  mmaa  zzrreesszzttąą  nnaaddaall,,
ooggrroommnnyy  wwppłłyyww  nnaa  mmuuzzyycczznnąą  sscceennęę,,  ssttąądd
ppeewwnniiee  wwaasszz  hhoołłdd  ww  ppoossttaaccii  ""IIrroonn  MMaann"",,  zz
kkoolleeii  ssoolloowwyy  nnuummeerr  OOzzzzyy''eeggoo  wwyybbrraalliiśścciiee
mmnniieejj  ppooppuullaarrnnyy,,  bboo  ""LLeett  IItt  DDiiee""  ppoocchhooddzzii  zz
nnoowwsszzeeggoo  aallbbuummuu  ""SSccrreeaamm""??
Tak, "Let it Die" jest z albumu "Scream". Te
utwory nagraliśmy na tribute album w 2012 ro-
ku. Nie będę wskazywał dokładnie na winowaj-
ców, ale daliśmy się wmieszać w kontrakt, który
jest pułapką dla wielu młodych zespołów. W
tym układzie każdy kawałek został skrócony do
czterech minut, po prostu kończąc się wycisze-
niem… Nagraliśmy je ponownie jako symbol-
iczny środkowy palec (ktoś inny wtedy wybierał
te utwory). Nawet udało się nam dorwać na-
szego oryginalnego gitarzystę rytmicznego do
zagrania intra w "Iron Man"!

WW  ssuummiiee  wwiięękksszzoośśćć  zzeessppoołłóóww  wwoollii  uummiieesszzcczzaaćć
pprrzzeerróóbbkkii  nnaa  ssiinnggllaacchh  cczzyy  EEPP--kkaacchh,,  wwyy  zzaammiiee--
;;;;sszzcczzaacciiee  iicchh  wwiięęcceejj  nnaa  aallbbuummaacchh  --  sskkąądd  ttaakkiiee
ppooddeejjśścciiee??  WW  kkuullttoowwyymm  ppoollsskkiimm  ffiillmmiiee  ""RReejjss""
jjeeddeenn  zz  bboohhaatteerróóww  wwyyppoowwiiaaddaa  kkwweessttiięę::  ""mmnniiee
ssiięę  ppooddoobbaajjąą  mmeellooddiiee,,  kkttóórree  jjuużż  rraazz  ssłłyysszzaałłeemm""

--  uuwwaażżaacciiee,,  żżee  wwiięękksszzoośśćć  ssłłuucchhaacczzyy  mmaa  ppooddoobb--
nniiee??
Wtedy była to w pewnym sensie bonusowa EP-
ka, ale na naszym pierwszym albumie covery ru-
szały od razu po głównej treści. Teraz staramy
się unikać zakłócania wymowy albumu. Zakoń-
czenie powieści czymś mrocznym, a potem
wrzucenie coveru "Speed King" brzmiałoby dzi-
wnie. I fakt, zawsze jest fajnie usłyszeć jaką zna-
jomą melodię.

JJeeddnnaakk  rreeaakkccjjee  nnaa  ""BBaarrbbaarraa  TThhee  WWiittcchh""  zzddaajjąą
ssiięę  ddoowwooddzziićć,,  żżee  wwaasszzaa  aauuttoorrsskkaa  ttwwóórrcczzoośśćć  tteeżż
zzddoobbyywwaa  ccoorraazz  wwiięęcceejj  zzwwoolleennnniikkóóww  --  bbyyłłoo  wwiięęcc
wwaarrttoo  pprrzzeezz  kkiillkkaannaaśścciiee  llaatt  sszzlliiffoowwaaćć  ffoorrmmęę  ww
ppooddzziieemmiiuu,,  wwyyddaawwaaćć  ssaammooddzziieellnniiee  ppłłyyttyy,,  eettcc..??
Jak dla mnie to już nam się udało! Jednak mamy
nadal chęć osiągnąć więcej, co jest ważne w tym
biznesie. Uwielbiamy naszych fanów, wiele z
ich gestów potrafi być wręcz wzruszających.
Wydaje mi się, że dobrze jest pozostać chociaż
trochę w undergroundzie. Zespoły, które skaczą
prosto do sukcesu, wydają się szybko znikać po
jego osiągnięciu. Nie chodzi o sam sukces i to za
co go uznajesz, ważne jest też doświadczenie ja-
kie zdobywamy. 

KKoonncceerrttóóww  tteeżż  ggrraacciiee  ccoorraazz  wwiięęcceejj,,  cczzaasseemm  nnaa--
wweett  zz  ggoośśććmmii,,  jjaakk  nnpp..  SSnnoowwyy  SShhaaww,,  pprreezzeenn--
ttuujjąącc  pprrzzyy  ttyymm  zznnaacczznnąą  cczzęęśśćć  uuttwwoorróóww  zz  nnoowweejj
ppłłyyttyy,,  wwzzbbooggaaccaajjąącc  sseettlliissttęę  ssttaarrsszzyymmii  uuttwwoorraa--
mmii  ii  ccoovveerraammii  wwłłaaśśnniiee  --  wwyykkoonnaanniiee  ccaałłoośśccii
""BBaarrbbaarraa  TThhee  WWiittcchh""  zzoossttaawwiiaacciiee  ssoobbiiee  nnaa
ssppeeccjjaallnnee  ookkaazzjjee??
Uwielbiamy grać na żywo i mamy nadzieje, że
będziemy mieli coraz więcej okazji. Nie jest
łatwo zagrać cały album na żywo, gdy suportu-
jemy większe zespoły, najzwyczajniej brakuje
nam czasu. Niekiedy jednak uda nam się
upchnąć cały repertuar w czasie koncertu i wte-
dy wychodzi niesamowity występ. Zapewniam,
że mamy naprawdę niesamowite pomysły!
Kwietniowa impreza z okazji wydania naszego
nowego albumu była super. Snowy wpadł za-
grać "Gypsy"/"Sabbat", Matii z Revengia zagrał
w "Killed By Death". Gramy kawałki z każdego
albumu i staramy się nie powtarzać setów w na-
szych koncertach. Będziemy grać na Hammer-
fest 10 w Walii w marcu przyszłego roku z Se-
pulturą jako headlinerem. Będzie to świetny
występ i publika będzie mogła posmakować peł-
nego przekroju naszej muzyki.

Wojciech Chamryk, Piotr Szablewski, 
Karol Gospodarek
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HMP: MMaacciiee  ffaajjnnee  hhaassłłoo  rreekkllaammoowwee::  ""ffoorrmmeedd
iinn  22001133,,  bbuutt  ssoouunnddiinngg  lliikkee  11998866""  --  rrzzeecczzyywwiiśścciiee
ppoo  ttyymm  rrookkuu  ww  tthhrraasshhuu  nniiee  ppoowwssttaałłoo  jjuużż  nniicc  iinn--
tteerreessuujjąącceeggoo  ii  jjeeddyynnee,,  ddoo  cczzeeggoo  mmooggąą  ddąążżyyćć
mmłłooddee  zzeessppoołłyy  ttoo  nnaawwiiąązzyywwaanniiee  ddoo  ttyycchh,,  jjuużż
ddoośśćć  ooddlleeggłłyycchh  cczzaassóóww??
Laurens "Desecrator" Houvast: Wiele nowych
zespołów zabiera się za thrash metal, który w
ich wykonaniu brzmi bardzo nowocześnie. My
preferujemy styl lat 80. Jest on bardziej surowy
i bardziej kojarzy się z metalem. Nie próbujemy
być oryginalni, mimo to staramy się mieć swoją
wersję thrashu sprzed lat. Gramy muzykę, któ-
rej sami byśmy chętnie słuchali.

NNiiee  bbyyłłoo  wwaass  jjeesszzcczzee  nnaa  śśwwiieecciiee,,  kkiieeddyy  tthhrraasshh
śśwwiięęcciiłł  sswwee  nnaajjwwiięękksszzee  ttrriiuummffyy,,  zzaassttaannaawwiiaamm

ssiięę  wwiięęcc,,  cczzeemmuu  zzaapprraaggnnęęlliiśścciiee  ggrraaćć  aakkuurraatt  ttaa--
kkiiee  ddźźwwiięękkii,,  aa  nniiee  nnpp..  ttrraaddyyccyyjjnnyy  mmeettaall,,  ddeeaatthh
cczzyy  bbllaacckk??
Nasz pierwszy kontakt z rockiem i metalem na-
stąpił dzięki takim zespołom jak Metallica i
Slayer. Lubimy brzmienie i styl tej muzyki.
Każdy z nas udzielał się też w jakiejś kapeli gra-
jącej różnorodne gatunki muzyczne. Thrash jest
jednak czymś, co chcieliśmy zawsze grać.

WWśśrróódd  sswwyycchh  nnaajjwwiięękksszzyycchh  iiddoollii  ii  źźrróóddeełł  iinn--
ssppiirraaccjjii  wwyymmiieenniiaacciiee  nniiee  ttyyllkkoo  SSllaayyeerr  cczzyy  MMee--
ttaalllliikkęę,,  aallee  tteeżż  DDeessttrruuccttiioonn,,  MMeeggaaddeetthh,,  SSooddoomm
ii  MMoottöörrhheeaadd  --  bbeezz  iicchh  ddookkoonnaańń  ttrruuddnnoo  ssoobbiiee
wwyyoobbrraazziićć  ppoowwssttaanniiee  ii  iissttnniieenniieenn  DDiissttiillllaattoorr  ww
ttaakkiieejj  wwłłaaśśnniiee  ffoorrmmiiee??
Trudno powiedzieć. Oczywiście, te zespoły ma-
ją wpływ na każdą kapele metalową powstałą

po latach 80., więc można śmiało powiedzieć,
że mają wpływ również na Distillator.

NNiiee  ddaa  ssiięę  nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  zz  ttyycchh  zzeessppoołłóóww
ttyyllkkoo  nniieelliicczznnee  uuttrrzzyymmuujjąą  oobbeeccnniiee  wwyyssookkąą  ffoorr--
mmęę  zz  llaatt  8800..  ii  9900..  --  wwłłaaśścciiwwiiee  ttyyllkkoo  SSooddoomm  uunnii--
kknnąąłł  jjaakkiicchhśś  rraażżąąccyycchh  wwppaaddeekk  pprrzzeezz  ppoonnaadd  3300
llaatt  iissttnniieenniiaa..  MMoottöörróóww  nniiee  lliicczzęę,,  bboo  ttoo  jjuużż  hhiiss--
ttoorriiaa  ppoo  ooddeejjśścciiuu  LLeemmmmyy''eeggoo,,  aa  ppoozzaa  ttyymm  oonnii
nnaawweett  nnaa  ssłłaabbsszzyycchh  ppłłyyttaacchh  bbyyllii  wwiiaarryyggooddnnii  ii
pprrzzeekkoonnyywwuujjąąccyy..  ZZmmiieerrzzaamm  ddoo  tteeggoo,,  cczzyy  iinnssppii--
rruujjąą  wwaass  ttyyllkkoo  wwyybbrraannee//nnaajjllppsszzee  ppłłyyttyy  ttyycchh  zzee--
ssppoołłóóww,,  cczzyy  tteeżż  bbeezzkkrryyttyycczznniiee  wwiieellbbiicciiee  iicchh
wwsszzyyssttkkiiee  ppłłyyttyy??
Z pewnością czerpiemy inspiracje z najlepszych
albumów Slayera, Metalliki, Sodom i innych
zespołów. Najczęściej wpływają one na pisanie

naszych tekstów, czy to nam się podoba, czy
nie. Nie sądzę też, że ślepe, fanatyczne uwiel-
bianie tylko jednego albumu lub zespołu jest
czymś normalnym.

WWiieellee  zzeessppoołłóóww  ssiillii  ssiięę  nnaa  oorryyggiinnaallnnoośśćć,,  uuddaa--
jjąącc,,  żżee  wwyymmyyśślliiłłyy  pprroocchh  cczzyy  kkoołłoo  ppoo  rraazz  ddrruuggii  ii
ssąą  nnoowwaattoorraammii,,  mmiimmoo  eewwiiddeennttnniiee  ppoobbrrzzmmiieewwaa--
jjąąccyycchh  ww  iicchh  mmuuzzyyccee  zzaappoożżyycczzeeńń..  WWaasszzee  ppooddee--
jjśścciiee  jjeesstt  ooddmmiieennnnee,,  nniiee  uukkrryywwaacciiee,,  kkttoo  bbyyłł  ddllaa
wwaass  wwzzoorreemm,,  bboo  ttoo  pprrzzeecciieeżż  bbeezz  sseennssuu??
Reforma metalu jest praktycznie niemożliwa,
bo nie ma już chyba nieodkrytych stylów w tym
gatunku. Wiele zespołów próbuje być oryginal-
nymi za wszelką cenę, nie zawsze im to wy-
chodzi. My lubimy grać oldschoolowy thrash
metal, jest to rodzaj muzyki, którą lubimy naj-
bardziej. Chcemy też zainspirować młodsze po-

kolenia, aby posłuchały trochę staromodnego
metalu.

""SSuummmmoonniinngg  TThhee  MMaalliicciioouuss""  ttoo  ddrruuggaa  cczzęęśśćć
ttrryyllooggiiii  zz  aammbbiittnnyymm  kkoonncceepptteemm  tteekkssttoowwyymm,,
ddoottyycczząąccyymm  sszzeerrookkii  rroozzuummiiaanneejj  wwoollnnoośśccii  ii  jjeejj
ooggrraanniicczzeeńń  wwee  wwssppóółłcczzeessnnyymm  śśwwiieecciiee..  JJeessttee--
śścciiee  mmłłooddzzii,,  wwiiddzziicciiee  ccoo  ddzziieejjee  ssiięę  ddooookkoołłaa  ii  nniiee
mmoogglliiśścciiee  ssiięę  ppoowwssttrrzzyymmaaćć  pprrzzeedd  wwyyrraażżeenniieemm
sswweeggoo  sspprrzzeecciiwwuu  pprrzzeecciiwwkkoo  tteemmuu  wwsszzyyssttkkiiee--
mmuu??
Zauważyliśmy, że świat wszedł w nową epokę.
Ludzie jednak nie zdają sobie jeszcze w pełni z
tego sprawy. Piszemy utwory o wydarzeniach, o
których przeciętny człowiek może by nawet nie
pomyślał. Ludzie często odbierają świat tak jak
go widzą na pierwszy rzut oka. Poprzez naszą
muzykę chcemy zainspirować naszych słucha-
czy do rozważenia wielu trudniejszych tema-
tów, o których nie mówi się na co dzień. Na
przykład, "The King Of Kings" opowiada o tym,
jak to Zachód manipulował polityką w Iranie w
ostatnim stuleciu. Jeśli wygooglujecie "Operację
Ajax" to dowiecie się więcej w tym temacie.
Aktualna ilość zużycia ropy na świecie jest re-
zultatem tych wszystkich manipulacji. Zamy-
słem tej trylogii jest zwrócenie uwagi na wszy-
stko co się dzieje w dzisiejszych czasach. Tema-
tyka jest bardzo rozległa, przez co zdecydowali-
śmy się poświęcić jej trzy albumy. Pierwszy al-
bum odnosi się do wydarzeń wpływających na
wolność i jej ograniczanie przez ostatnie sto lat.
Najnowszy album opowiada o tym samym, tyl-
ko, że w odniesieniu do dnia dzisiejszego i z kil-
koma spekulacjami na temat przyszłości. Może-
cie się domyślić co znajdzie się w trzecim albu-
mie.

JJuużż  pprraaccuujjąącc  nnaadd  ddeebbiiuuttaanncckkiimm  aallbbuummeemm
""RReevvoolluuttiioonnaarryy  CCeellllss""  mmiieelliiśścciiee  wwiięęcc  śśwwiiaaddoo--
mmoośśćć,,  żżee  ttoo  bbęęddzziiee  ttaakk  aammbbiittnnyy  pprroojjeekktt,,  cczzyy  tteeżż
ddooppiieerroo  ppoo  nnaaggrraanniiuu  tteejj  ppłłyyttyy  ookkaazzaałłoo  ssiięę,,  żżee
tteemmaattóóww  ii  ppoommyyssłłóóww  jjeesstt  zznnaacczznniiee  wwiięęcceejj  ii
bbęęddzziiee  ttoo  ppłłyyttoowwaa  ttrryyllooggiiaa??
Z początku uznaliśmy, że nagramy tylko ten
album i zobaczymy gdzie z nim zajdziemy. Na
szczęście wypadł on dobrze i zdobyliśmy wielu
fanów. Wtedy też zdecydowaliśmy, że chcemy
wydać coś więcej. Jak już wspomniałem, tem-
atyka naszej muzyki jest bardzo obszerna i dlat-
ego zdecydowaliśmy się na nagranie tej trylogii.

WW  ssuummiiee  ppeewwnniiee  wwoolleelliibbyyśścciiee  nniiee  mmiieećć  ttaakk
nnoośśnnyycchh  ii  ppoorruusszzaajjąąccyycchh  tteemmaattóóww  ddoo  tteekkssttóóww,,
aallee  nniieesstteettyy  nniicc  nniiee  wwsskkaazzuujjee  nnaa  ttoo,,  żżeebbyy  ttaa
ssyyttuuaaccjjaa  mmiiaałłaa  ssiięę  zzmmiieenniićć  nnaa  kkoorrzzyyśśćć??
Zmianę należy zacząć od samego siebie. Gdyby
każdy zaczął myśleć więcej o swoim otoczeniu,
a mniej o swoich dobrach materialnych, dużo
mogłoby się zmienić. Wiedza historyczna jest
bardzo ważna. Dzięki niej można lepiej zrozu-
mieć jak działa społeczeństwo, polityka, ekono-
mia i tym podobne.

LLiicczzyycciiee,,  żżee  uuddaa  wwaamm  ssiięę  ddoottrrzzeećć  zzee  sswwyymm
pprrzzeekkaazzeemm  cchhoocciiaażż  ddoo  cczzęęśśccii  zzaaiinntteerreessoowwaa--
nnyycchh  ttyymmii  pprroobblleemmaammii  lluuddzzii  ii  sspprraawwiićć,,  żżee  ssppoojj--
rrzząą  iinnaacczzeejj  nnaa  ttęę  ccaałłąą  ssyyttuuaaccjjęę??  ZZaaddaajjąącc  bboo--
wwiieemm  ww  sswwyycchh  tteekkssttaacchh  ppyyttaanniiaa  cczzyymm  jjeesstt
wwoollnnoośśćć,,  cczzyy  cczzuujjeemmyy  ssiięę  oobbeeccnniiee  wwoollnnii,,  aallbboo
cczzyy  mmaammyy  wwoollnnoośśćć  wwyybboorruu  sswweejj  żżyycciioowweejj  ddrroo--
ggii,,  nniieejjaakkoo  pprroowwookkuujjeecciiee  tteeżż  ddoo  rroozzmmyyśśllaańń  nnaadd
kkoolleejjnnyymmii,,  ppoowwiiąązzaannyymmii  mmnniieejj  lluubb  bbaarrddzziieejj  zz
tteemmaatteemm  wwoollnnoośśccii,,  sspprraawwaammii??
Wolność ma duże znaczenie. Z drugiej strony,
jest to coś, co jest częścią naszego społeczeń-
stwa. Jest czymś co niełatwo zmienić. Nadal
można mieć całkiem sporo do powiedzenia od-
nośnie czego chcemy robić w życiu. Każdy po-
winien mieć swoją własną koncepcję znaczenia
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- Thrash jest czymś, co zawsze chcieliśmy grać! - deklaruje Laurens Hou-
vast i rzeczywiście jego Distillator łoi niczym Slayer czy Destruction za najlep-
szych lat. W dodatku  najnowszy album Holendrów "Summoning The Malicious"
to druga część trylogii poświęconej szeroko rozumianej wolności i temu wszy-
stkiemu, co dzieje się w obecnych, niezbyt wesołych czasach, tak więc grupa wpi-
suje się w klasyczne thrashowe tematy również pod względem warstwy słownej:

Thrashowa wolność



życia. Tego czego  chcą robić i osiągnąć, bez
skupiania się na zarabianiu i wydawaniu pie-
niędzy. Jest z pewnością coś co każdy chce osią-
gnąć, prawda? Każdy powinien coś takiego zna-
leźć i do tego dążyć.

ZZaassttaannaawwiiaałłeemm  ssiięę  nnaadd  ttyymm  jjuużż  nniieejjeeddnnookkrroo--
ttnniiee  ii  nniiee  zzaa  bbaarrddzzoo  ppoottrraaffiięę  ooggaarrnnąąćć,,  cczzeemmuu
ooddkkąądd  ppaammiięęttaamm,,  ttoo  jjeesstt  oodd  pprrzzeełłoommuu  llaatt  7700..  ii
8800..  pprraassaa,,  rraaddiioo  ii  tteelleewwiizzjjaa  aallaarrmmuujjąą  oo  wwiieelluu
nniieeppookkoojjąąccyycchh  sspprraawwaacchh,,  jjaakk  nnpp..  kkllęęsskkii  ggłłoodduu
ww  AAffrryyccee  ii  pprrzzeezz  ttaakk  ddłłuuggii  cczzaass  nniicc  ssiięę  nniiee
zzmmiieenniiaa::  ttaamm  lluuddzziiee  uummiieerraajjąą  zz  bbrraakkuu  żżyywwnnoo--
śśccii  cczzyy  wwooddyy,,  aa  jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  ww  zzaacchhooddnniimm
śśwwiieecciiee  jjeesstt  oonnaa  rreegguullaarrnniiee  mmaarrnnoowwaannaa,,  nniiee  ttyyll--
kkoo  pprrzzeezz  ffiirrmmyy  cczzyy  kkoorrppoorraaccjjee,,  aallee  tteeżż  pprrzzeecciięę--
ttnnyycchh  oobbyywwaatteellii  --  jjeesstteeśśmmyy  jjuużż  ttoottaallnniiee  zzoobboo--
jjęęttnniiaallii  ii  nnaawweett  nnaajjwwiięękksszzaa  ttrraaggeeddiiaa  nniiee  jjeesstt
nnaass  ww  ssttaanniiee  ppoorruusszzyyćć??  UUssppookkaajjaammyy  sswwee  ssuumm--
iieenniiaa  wwppłłaaccaajjąącc  jjaakkiiśś  ddaatteekk,,  bbąąddźź  bbiioorrąącc  uuddzziiaałł
ww  ttaakkiimm  LLiivvee  AAiidd  ii  ttoo  wwsszzyyssttkkoo??
Osobiście uważam, że jest to całkiem tragiczne,
że ludzie na Zachodzie decydują się świadomie
ignorować te tematy. Wiele osób spogląda na te
tragedie z obojętnością, nie interesują się nimi,
bo uznają je za zbyt odległe. Bez biednych nie
byłoby bogatych. Jeśli poruszymy kogoś do zas-
tanowienia się nad tymi problemami w odnie-
sieniu do ich życia, oznacza to, że już odnieśli-
śmy sukces.

DDoocchhooddzząą  ddoo  tteeggoo  tteerrrroorryyzzmm,,  wwoojjnnyy  rreelliiggiijjnnee  ii
kkoonnfflliikkttyy  eettnniicczznnee,,  aa  ttoo  wwsszzyyssttkkoo  sspprraawwiiaa,,  żżee
wwssppóółłcczzeessnnyy  śśwwiiaatt  jjaawwii  ssiięę  nniicczzyymm  bbeecczzkkaa  pprroo--
cchhuu,,  ggddzziiee  kkwweessttiiąą  jjeesstt  nniiee  ttoo,,  kkttoo  ppooddppaallii  lloonntt,,
aallee  kkiieeddyy  ttoo  nnaassttąąppii  --  bboo  pprraawwddooppooddoobbiieeńńssttwwoo
tteeggoo  jjeesstt  ooggrroommnnee??
Wojny istnieją tak długo jak istnieje ludzkość.
Różnica jest taka, że teraz walki odbywają się w
oddali, a nie na naszych własnych granicach. Je-
dynymi zwycięzcami w tych konfliktach są fir-
my produkujące sprzęt wojskowy, karabiny,
czołgi itp. Zarabiają one wielkie pieniądze na
każdym konflikcie. Wojny wybuchają też je-
dynie w krajach, które mają cenne zasoby, czy
to diamenty, czy to ropę lub inne zasoby natu-
ralne.

WW  HHoollaannddiiii  zzddaajjee  ssiięę  tteeżż  mmaacciiee  ccoorraazz  wwiięękksszzee
pprroobblleemmyy  zz  uucchhooddźźccaammii  cczzyy  ooggóóllnnyymm  bbeezzppiiee--
cczzeeńńssttwweemm,,  zzrreesszzttąą  zzaammaacchhyy  zzaaggrraażżaajjąą  pprraakk--
ttyycczznniiee  wwsszzęęddzziiee  ii  nnaa  ddoobbrrąą  sspprraawwęę  nniikktt  nniiee
mmoożżee  cczzuućć  ssiięę  bbeezzppiieecczznnyy  --  ttoo  ww  ppeewwnnyymm  sseenn--
ssiiee  tteeżż  ddoottyykkaa  nnaasszzeejj  wwoollnnoośśccii,,  bboo  ccoo  ttoo  zzaa
wwoollnnyy  ii  ddeemmookkrraattyycczznnyy  kkrraajj,,  ww  kkttóórryymm  nniiee  mmoo--
żżnnaa  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  wwyybbrraaćć  ssiięę  ddoo  kklluubbuu  bbąąddźź  nnaa
kkoonncceerrtt,,  ggddyyżż  mmoożżnnaa  ssttrraacciićć  żżyycciiee  ww  zzaammaacchhuu
tteerrrroorryyssttyycczznnyymm??
Jest to oczywiście dobry argument. Należy je-
dnak pamiętać, że duża ilość uchodźców to nor-
malni ludzie, ofiary wojny. Są wśród nich też
ludzie, którzy starają się wykorzystać tę sytu-
ację dla własnych korzyści, oczywiście. Trudno
jest się zorientować kto w tej sytuacji mówi
prawdę. Ma to też duży związek z wolnością.
Tak jak w Niemczech, mamy sporo imigrantów
z wschodnich krajów. Od wielu lat nie jest to ni-
czym dla nas nowym. Liczba ludzi migrujących
do naszego kraju po prostu wzrosła ze względu
na konflikt w Syrii. Można usłyszeć różne opi-
nie na temat tego czy powinniśmy udzielić
schronienia każdemu, czy powinien odbyć się
jakiś dobór. Odbyło się wiele demonstracji za i
przeciw uchodźcom. Wiele osób obawia się eks-
tremistów i bojowników państwa islamskiego.
Inni nie boją się wcale. Jak wiadomo, sąsiednie
kraje jak Belgia, Francja, Niemcy i Anglia były
ofiarami ataków terrorystycznych. Te ataki omi-
nęły jednak, póki co, Holandię. Naukowcy
zwracają uwagę, że Holandia miała mały wpływ

na Bliski Wschód pod kątem akcji militarnych
w porównaniu do naszych sąsiadów. Niektórzy
uważają, że jest to powód, przez który nie byli-
śmy jeszcze zaatakowani.

IInntteelliiggeennttnnyycchh  ii  ttyycchh  oo  oottwwaarrttyycchh  uummyyssłłaacchh
mmoożżnnaa  pprróóbboowwaaćć  pprrzzeekkoonnaaćć,,  aallee  pprrzzeecciieeżż  ddiiaa--
lloogg  zz  sszzoowwiinniissttąą,,  ffaannaattyykkiieemm  rreelliiggiijjnnyymm  cczzyy
tteerrrroorryyssttąą  nniiee  mmaa  żżaaddnnyycchh  sszzaannss,,  jjaakk  wwiięęcc
wwiiddzziicciiee,,  jjaakkoo  mmłłooddzzii  lluuddzziiee,,  ddaallsszzee  ppeerrssppeekkttyy--
wwyy  nniiee  ttyyllkkoo  zzaacchhooddnniieeggoo  śśwwiiaattaa  jjaakkoo  ttaakkiieeggoo,,
aallee  wwrręęcczz  ddaallsszzee  lloossyy  lluuddzzkkoośśccii??
Jest to bardzo trudne pytanie. Wiele będzie za-
leżeć od mainstreamowych mediów. Spora ilość
osób uważa, że historie prezentowane przez me-
dia dobrze odzwierciedlają prawdziwy świat.
Napędza to ich akcje odnośnie zaprezentowa-
nych problemów. Ludzie wolą żeby ktoś im po-
wiedział jak opinia względem danej sytuacji jest
prawidłowa. Nasze pokolenie, na szczęście, jest
bardziej otwarte na krytyczne myślenie. Mamy
nadzieję, że ta otwartość nie będzie zmarno-
wana. Jeśli obecni ludzie u władzy niczego nie
spieprzą do czasu aż nadejdzie nasz kolej, to
będziemy w stanie zrobić dużo dobrego.

WWrróóććmmyy  mmoożżee  ddoo  mmuuzzyykkii::  ssaammii  nnaaggrraalliiśścciiee
""SSuummmmoonniinngg  TThhee  MMaalliicciioouuss""  ww  ddoommoowwyymm
ssttuuddiioo,,  ttyyllkkoo  mmiikkss  ii  mmaasstteerriinngg  ppoonnoowwnniiee  ppoo--
wwiieerrzzyylliiśścciiee  DDeennnniissoowwii  KKööhhnnee  --  ffaakktt,,  żżee  pprraaccoo--
wwaałł  wwcczzeeśśnniieejj  zz  SSooddoomm,,  bbyyłł  jjeeggoo  ddooddaattkkoowwyymm
aattuutteemm??
Tak, nagraliśmy wszystko sami. Jest to bardzo

przyjemna metoda nagrywania, gdyż podczas
pracy jesteś otoczony przez znajomych ludzi z
zespołu. Poza tym, nie ma żadnego obcego typa
z firmy nagraniowej, z którym musielibyśmy
pracować. Do obecności takiej osoby trzeba się
przyzwyczaić. Oszczędzamy dzięki temu trochę
pieniędzy na nagrywaniu. Jest nam też łatwiej,
gdyż możemy nagrywać, kiedy tylko chcemy.
Patrząc na to jak świetną robotę Denis Köhne
wykonał z zespołami jak Sodom, Caliban i La-
cuna Coil, byliśmy całkiem pewni, że to jest ta
osoba, z którą chcemy pracować, pracował też
przy naszym debiucie "Revolutionary Cells".
Dobrze się z nim pracowało, a rezultaty jego
pracy brzmią świetnie. Dlatego też skontakto-
waliśmy się ponownie aby pomógł nam przy
naszych najnowszych produkcjach.

CCzzyyllii  oobbeeccnnyy  śśwwiiaatt  mmaa  ssppoorroo  mmiinnuussóóww,,  aallee  zzaa--

rraazzeemm  nniieewwyyoobbrraażżaallnnyy  rroozzwwóójj  tteecchhnnoollooggiiii  jjeesstt
jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  cczzyymmśś  bbaarrddzzoo  ddoobbrryymm,,  ddzziięękkii
cczzeemmuu  mmłłooddyy  zzeessppóółł  mmoożżee  nnaaggrraaćć  ddoobbrrzzee  bbrrzz--
mmiiąąccąą  ppłłyyttęę  bbeezz  kkoonniieecczznnoośśccii  iinnwweessttoowwaanniiaa
kkiillkkuunnaassttuu  cczzyy  nnaawweett  kkiillkkuuddzziieessiięęcciiuu  ttyyssiięęccyy
eeuurroo??
Tak, jest to na pewno możliwe. Ale muszę zwró-
cić uwagę, że istnieje różnica między "nagrywa-
niem" a "dobrze brzmiącym albumem". Nagra-
nie gitary i basu jest w dzisiejszych czasach bar-
dzo łatwe, wystarczy solidny sprzęt i dobre
oprogramowanie. Dla wokalu potrzebny jest
dobry mikrofon i pomieszczenie z odpowiednią
akustyką (które najczęściej trzeba wynająć).
Najtrudniejsza jest perkusja. Dlatego większość
z nowych zespołów korzysta z ułatwienia w for-
mie samplowanych lub programowanych per-
kusji. W dzisiejszych czasach można dużo zro-
bić poprzez edycję ścieżek. Nagraliśmy perkusję
w naszym własnym studio, gdy szukaliśmy wła-
ściwego brzmienia dla zespołu. Lubimy akusty-
czne brzmienie bębnów i jest ono na pewno in-
tegralną częścią naszej muzyki. Po nagraniu
wszystkich instrumentów, utwory muszą być
odpowiednio zmiksowane i dopracowane. Do
tego polecamy zatrudnić profesjonalne studio
jeśli chcecie aby wszystko brzmiało świetnie.
Jeśli nagrywaliście wszystko sami, jak my, wtedy
jest to najdroższa część całej produkcji.

PPoossttaawwiilliiśścciiee  ttyymm  rraazzeemm  nnaa  sswwooiissttąą  ddwwuubbiiee--
gguunnoowwoośśćć,,  bboowwiieemm  oossttrree,,  tthhrraasshhoowwee  łłoojjeenniiee
wwzzbbooggaaccaa,,  uuwwyyppuukklloonnaa  bbaarrddzziieejj  nniiżż  nnaa  ddeebbiiuu--

cciiee,,  ssppoorraa  ddoozzaa  mmeellooddiiii,,  aa  ppoozzaa  ttyymm  ppoossttaawwiilliiśś--
cciiee  tteeżż  nnaa  bbaarrddzziieejj  uurroozzmmaaiiccoonnee  aarraannżżaaccjjee  --
wwcciiąążż  rroozzwwiijjaacciiee  ssiięę  jjaakkoo  mmuuzzyyccyy,,  ccoo  ssłłyycchhaaćć  ww
kkoolleejjnnyycchh  uuttwwoorraacchh??
Z pewnością cały czas rozwijamy się jako muzy-
cy. Nie słuchamy jedynie thrashu. Interesujemy
się wieloma stylami, takimi jak progressive
(Opeth, Symphony X), nordic (Wardruna), blu-
es (Joe Bonamassa), doom (Electric Wizzard) i
wieloma innymi. To co słuchamy wpływa na
wiele sposobów na nas i na to co tworzymy.
Wiedzieliśmy, że nasz nowy album będzie inny
od naszych pierwszych nagrań. Nasze pierwsze
utwory były zarejestrowane z Angel Eaterem
na perkusji, a teraz gary obsadza Marco. Miał
on wiele oryginalnych pomysłów, które wkom-
ponowaliśmy w naszą muzykę.

TToo  ppeewwnniiee  ssppoorraa  ffrraajjddaa  ggrraaćć  ttee  nnoowwee  uuttwwoorryy  nnaa
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żżyywwoo,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  nnaa  sscceenniiee  cczzuujjeecciiee  ssiięę
ddoosskkoonnaallee??
Jest to świetne uczucie. Nasze debiutanckie
utwory zagraliśmy na około stu pięćdziesięciu
występach na żywo. Przydadzą się nam świeże
brzmienia, które będziemy mogli zaprezento-
wać publice. Nasze nowe utwory są świetnym
dodatkiem do naszego repertuaru, tym bardziej,
że mamy teraz z czego wybierać jeśli chodzi o
komponowanie setów na koncerty!

NNiiee  ddoosskkwwiieerraa  wwaamm    nnaa  kkoonncceerrttaacchh  bbrraakk  ddrruu--
ggiieeggoo  ggiittaarrzzyyssttyy,,  ffoorrmmuułłaa  ttrriiaa  jjeesstt  ddllaa  DDiissttiillllaa--
ttoorr  nnaajjlleeppsszząą  ooppccjjąą??
Pytano nas o to bardzo często, odpowiedź jest
zawsze ta sama. Granie jako trio w zespole było
najlepszą decyzją, którą podjęliśmy. Ma to wiele
zalet, jest nam łatwiej podróżować, synchroni-
zować nasz wolny czas…. mamy też więcej miej-
sca, aby szaleć na scenie! Mamy też takie same
cele jeśli chodzi o zespół, jest to bardzo ważne.
Jedno tarcie w kapeli może ją zrujnować. Poza
tym, zatrudnianie drugiego gitarzysty, aby do-
dać dwudziestosekundowe solo do utwory nie
jest warte zachodu. Dużo ostatnio eksperymen-
towaliśmy z brzmieniem naszej muzyki. Nasz
basista używa ustawienia stereo, w którego
skład wchodzi wzmacniacz gitarowy i wzma-
cniacz basowy, obydwa są  podłączone do
dwóch różnych rozdzielników głośników. Jeśli
słyszysz solo gitarowe to słyszysz gitarę na po-
czątku, linie basu, i znowu gitarę emulowaną z
sygnału basu. Można to usłyszeć w muzyce ze-
społu Royal Blood. Umożliwia nam to dużą
większą wolność twórczą przy tworzeniu nasze-
go trzeciego albumu.

SSppoorroo  jjuużż  kkoonncceerrttoowwaalliiśścciiee  ww  zznnaacczząąccyycchh  mmiieejj--
ssccaacchh,,  jjaakk  nnpp..  ffeessttiiwwaall  7700..000000  TToonnss  OOff  MMeettaall,,
mmaacciiee  zzaa  ssoobbąą  ttrraassyy  cczzyy  wwyyssttęęppyy  zz  MMeettaall
CChhuurrcchh,,  TTeessttaammeenntt  cczzyy  AAnntthhrraaxx,,  zz  kkttóórryymmii
zzrreesszzttąą  jjuużż  nniieeddłłuuggoo  bbęęddzziieecciiee  mmiieellii  ookkaazzjjęę  zzaa--
ggrraaćć  ppoonnoowwnniiee..  WWyygglląąddaa  wwiięęcc  nnaa  ttoo,,  żżee  wwaasszzaa
kkaarriieerraa  rroozzwwiijjaa  ssiięę  bbaarrddzzoo  ddyynnaammiicczznniiee  ii  ww
rraapptteemm  cczztteerryy  llaattaa  oossiiąąggnnęęlliiśścciiee  jjuużż  nnaapprraawwddęę
ssppoorroo  --  tteerraazz  pprrzzeedd  wwaammii  kkoolleejjnnee  cceellee  ii  wwyyzzwwaa--
nniiaa??
Ciężko pracowaliśmy przez ostatnie cztery lata
aby osiągnąć to co osiągnęliśmy. Dużo w tym
wszystkim szczęścia, bycia we właściwym miej-
scu we właściwym czasie. Nie jest to coś nad
czym mamy kontrolę. Naszym następnym ce-
lem jest zagranie jak największej ilości koncer-
tów aby wypromować nasze albumy. Może
przyjdzie nam jechać w trasę jako support dla
jakiś większych zespołów. W międzyczasie za-
czniemy pracować nad naszym trzecim albu-
mem. Dziękujemy za wywiad! Mamy nadzieję
że przyjdzie nam odwiedzić Polskę i napić się z
wami piwa!

Wojciech Chamryk, Piotr Szablewski, 
Karol Gospodarek

HMP: SSiieemmaa!!  ZZaanniimm  zzaacczznniieemmyy,,  ttoo  mmooggllii--
bbyyśścciiee  pprrzzeeddssttaawwiićć  ww  ppaarruu  zzddaanniiaacchh  wwaasszz
zzeessppóółł??  AA  kkoonnkkrreettnniieejj  jjeeggoo  ppoocczząąttkkii,,  jjaakk  ttoo
ssiięę  zzaacczzęęłłoo  ii  ttaakk  ddaalleejj..
Kacper Tyloch: Siemano, wszystko zaczęło
się na początku 2014 roku, gdy ja (Kacper) i
Felix zaczęliśmy pogrywać razem covery Me-
talliki. Graliśmy wtedy w zespole o nazwie
tak głupiej, że nie będę jej tu przytaczał. Tam
zgraliśmy się z naszym perkusistą - Jasiem,
który wówczas pogrywał na basie. W grudniu
2014r., Jasiu wsiadł za gary, a dzięki ogłosze-
niu w internecie poznaliśmy Kamila, który
dzierży basówkę. Wtedy zaczęliśmy funkcjo-
nować jako Exist. Początkowo graliśmy dużo
Megadeth, Metalliki i tym podobnych ka-
pel, zagraliśmy parę koncertów w szkole, aż w
październiku 2015 roku dostaliśmy okazję by
zagrać przed Deathinition w klubie Dwa
Światy w Toruniu. Po tym koncercie dosta-
waliśmy coraz więcej propozycji grania, wszy-
stko zaczęło się powoli rozwijać. Doszło w
tym czasie do paru perturbacji w składzie -
Kamil odszedł na pół roku, został zastąpiony
przez Marcina ale we wrześniu 2016r. wrócił
i od tego czasu skład pozostaje bez zmian.
Przełomowym momentem w naszej karierze
jest oczywiście nagranie pierwszego materiału
studyjnego, EPki "Get Your Own". Od tego
czasu wszystko nabiera tempa, gramy coraz
więcej koncertów w różnych miejscach i prze-
de wszystkim docieramy do nowej publiczno-
ści.

DDoobbrraa,,  ddoo  jjaakkiicchh  zzeessppoołłóóww  mmoogglliibbyyśścciiee  ssiięę
ppoorróówwnnaaćć??  DDoo  jjaakkiicchh  jjeesstt  wwaamm  nnaajjbblliiżżeejj??
Nie mogę stwierdzić, że cały Exist jest do cze-
goś porównywalny, ponieważ moim zdaniem

każdy utwór jest ukło-
nem w stronę innego
stylu. Nasze pierwsze
utwory są bliskie sty-
lowi Slayera, tytułowy
"Get Your Own" przy-
nosi mi na myśl Mega-
deth mieszane z War-
bringerem, kawałek o
nas czyli ostatni na
EPce "Exist" według
mnie jest porównywal-
ny do stylu Skull Fist
albo Enforcer. Chodzi
mi o to, że nasza twór-
czość, mimo że to na-
dal jest thrash, nie jest
jednolita i nie da się jej
przyrównać do jakie-
goś konkretnego ze-
społu.

CCzzyy  jjaakkbbyymm  ppoowwiiee--
ddzziiaałł,,  żżee  ttrroocchhęę  mmii
pprrzzyyppoommiinnaacciiee  IIrroonn
MMaaiiddeenn  ii  HHeellssttaarr  ttoo
ccoo  bbyyśścciiee  ssttwwiieerrddzziillii??
W ostatnim czasie sły-
szałem dużo porów-
nań do Iron Maiden,
z pewnością dlatego,
że idziemy w stronę
bardzo melodyjnego
gitarowego grania. A
co do Helstar, to nie
znam za dobrze tej ka-
peli, lecz z tego co uda-
ło mi się przesłuchać,
mogę stwierdzić, że

nasza muzyka jest zbyt agresywna by nas do
nich przyrównać.

CCzzyymm  iinnssppiirroowwaalliiśścciiee  ssiięę  ttwwoorrzząącc  wwaasszząą
EEPPkkęę  ""GGeett  YYoouurr  OOwwnn""??  CCoo  mmoożżeecciiee  ppoowwiiee--
ddzziieećć  wwiięęcceejj  nnaa  jjeejj  tteemmaatt??
EPka zdecydowanie nie była tworzona jako
całość, pisaliśmy te utwory w dość długim od-
stępie czasowym (przykładowo "Lawlessness"
zaczęliśmy tworzyć w marcu, a "Exist" w listo-
padzie). Cały tytuł EPki czyli od utworu "Get
Your Own", wziął się zupełnie przypadkowo,
po prostu nie mieliśmy pomysłu na kozacki
tytuł, a nazwa utworu otwierającego wydała
nam się na tyle dobra, że została wzięta na
okładkę. Jeśli chodzi o inspiracje to przede
wszystkim ciśnie mi się na myśl "Worlds
Torn Asunder", ponieważ brzmienie tej pły-
ty obraliśmy za wzorzec podczas miksowania
brzmienia całości. 

OOppiisszzeesszz  mmii  pprroocceess  nnaaggrryywwaanniiaa  wwaasszzeejj
EEPPkkii??  GGddzziiee  jjąą  nnaaggrraalliiśścciiee,,  zz  kkiimm,,  jjaakk  ddłłuuggoo
zzaajjęęłłyy  wwaamm  nnaaggrraanniiaa??
Nagrania bębnów zaczęliśmy 29 grudnia
2016 roku w studiu Invent Sound w Bydgo-
szczy, a całą resztę nagraliśmy u Korasa z
Over The Under, również w Bydgoszczy. Se-
sje nagraniowe zakończyliśmy 9 lutego bieżą-
cego roku, a miks i mastering dwa tygodnie
później.

WWiiddzzęę  ccaałłkkii  dduużżyy  nnaacciisskk  nnaa  ""jjeeddnnoossttkkęę""  ii
cczzęęssttee  uużżyycciiee  ppiieerrwwsszzeejj  oossoobbyy  ww  tteekkssttaacchh  nnaa
wwaasszzeejj  ppłłyyttccee..  PPoozzaa  ttyymm,,  ssąą  oonnee  źźddzziieebbkkoo,,
nniieeppoowwaażżnnee  ww  ppeewwnnyycchh  mmoommeennttaacchh  ((""GGeett
YYoouurr  OOwwnn""  pprrzzyykkłłaaddeemm))..  CChhcciieelliiśścciiee  ssttwwoo--
rrzzyyćć  aallbbuumm,,  kkttóórryy  bbęęddzziiee  bblliisskkii  ssłłuucchhaacczzoowwii,,
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nnaa  ppoołłyy  ttaakkąą  ttrroocchhęę  ppaarrooddiiąą,,  ttrroocchhęę  nnaa  ppoo--
wwaażżnniiee??  OOppoowwiieeddzz  wwiięęcceejj  nnaa  tteenn  tteemmaatt..
W sumie to ponownie zależy od utworu, gdyż
EPka nie była tworzona jako zbita całość. Ka-
żdy utwór ma tekst o czymś innym, a jego
treść zależy od tego co osobie piszącej tekst
chodzi po głowie (W 90% jestem to ja, ponie-
waż tekst od "Lawlessness" napisał Marcin
gdy u nas grał). Przykładowo tekst tytuło-
wego "Get Your Own", o którym wspomnia-
łeś, wywodzi się z kompletnie idiotycznej roz-
mowy przed próbą. Spytałem Jasia czy po-
życzy mi koc do zakrycia wzmacniacza, a ten
odpowiedział: "To jest mój koc, teraz se załatw
swój". Następnie Marcin dodał do tego "Ukra-
dłeś wibrator mojej dziewczynie, teraz se załatw
swój" czy coś takiego i uznaliśmy, że jest to tak
głupie, że aż dobre. Chłopaki powiedzieli że-
bym napisał na tej podstawie tekst, no i w ten
sposób powstał "Get Your Own". Wiesz, je-
steśmy bardzo młodzi i nie wszystkie teksty
powinny być śmiertelnie poważne. Moim
zdaniem na płycie powinno być miejsce na
parodię oraz na powagę, co się nam -  mam
nadzieję - udało. Jeśli chodzi o pisanie te-
kstów w pierwszej osobie, to po prostu łatwiej
mi się utożsamiać z tym co opisuję w utwo-
rze, gdy mówię o tym jako osoba, o której jest
tekst.

""OOnn  YYoouurr  OOwwnn  AAccccoorrdd""  ooppoowwiiaaddaa  oo  uuzzaa--
lleeżżnniieenniiaacchh,,  jjeeśśllii  ddoobbrrzzee  ooddcczzyyttaałłeemm  tteekksstt  --
cczzyy  tteenn  uuttwwóórr  bbyyłł  zzaaiinnssppiirroowwaannyy  jjaakkiiśś  wwyy--
ddaarrzzeenniieemm,,  kkttóórreeggoo  bbyylliiśścciiee  bblliisskkiimmii  śśwwiiaadd--
kkaammii??
Zdecydowanie tak. Utwór opowiada o uzale-
żnieniu od siania nienawiści wokół siebie,
zwłaszcza w internecie. Postanowiłem napi-
sać o tym tekst z perspektywy sumienia oso-
by, która opisana jest w tekście. Do zrobienia
tego zainspirowało mnie to, co widziałem
przez lata na portalach społecznościowych,
szykanowanie się nawzajem przez kompletne
pierdoły, uprzedzenia i tak dalej.

JJeeśśllii  wwaasszz  aallbbuumm  mmiiaałłbbyy  bbyyćć  śścciieeżżkkaa  ddźźwwiięę--
kkoowwąą  ddoo  ffiillmmuu,,  ttoo  jjaakkii  ffiillmm  bbyy  ppaassoowwaałł  ddoo
wwaasszzeejj  mmuuzzyykkii??
Felix podpowiada mi, że nasza muzyka pasu-
je do filmu "Auta 2" ale nie wiem czy się z
tym zgodzę. Moim zdaniem bardziej pasuje
do pierwszej części "Aut"...

PPrrzzeejjddęę  ddoo  ssttrroonnyy  ggrraaffiicczznneejj  wwaasszzeeggoo  aallbbuu--
mmuu::  NNaa  nniieebbiieesskkiimm  ttllee  ssoobbiiee  ssttooii  sszzaarraawwyy
bbuuss  zz  sspprrzzeeddaawwccąą,,  ddoo  kkttóórreeggoo  cciiąąggnniiee  ssiięę  kkoo--
lleejjkkaa..  MMoożżeecciiee  mmii  ppoowwiieeddzziieećć,,  ccoo  bbyyłłoo  iinn--
ssppiirraaccjjąą  tteeggoo  mmoottyywwuu??  KKttoo  ssttwwoorrzzyyłł  ttęę  ggrraa--
ffiikkęę??
Cała okładka nawiązuje do nazw roboczych
naszych utworów, które można znaleźć przy
post scriptum pod tekstami na YouTube.
Tytułowy utwór nazywa się "Krupnik", a kru-

pnik to jak wiadomo wódka. Szary bus ze
sprzedawcą to nic innego jak ruchomy sklep
monopolowy, który sprzedaje krupnik. To
wyjaśnia dlaczego parę osób leży przed fur-
gonetką. Kolejka nawiązuje do tytułu "Get
Your Own", co po prostu oznacza "Weź se
swój". Ludzie czekają by wziąć swoją wódkę.
Jeśli chodzi o motyw kolorystyczny, to jest on
inspirowany "Spiritual Healing". Cały projekt
okładki wykonała Monika Szpadkiewicz.

MMoożżeecciiee  mmii  ooppiissaaćć  sswwóójj  nnaajjlleeppsszzyy  kkoonncceerrtt
ddoo  tteejj  ppoorryy??
To trudne pytanie, ponieważ zagraliśmy wiele
świetnych koncertów. Ale zdecydowanie naj-
większą publikę mieliśmy supportując No-
cnego Kochanka w Inowrocławiu. Mimo, że
było parę niedociągnięć w nagłośnieniu oraz
w tym jak zagraliśmy, to radocha na widok lu-
dzi bawiących się pod sceną to zrekompenso-
wała. 

ZZ  tteeggoo  ccoo  kkoojjaarrzzęę  ttoo  ggiittaarrzzyyssttaa  DDeeaatthhiinnii--
ttiioonn,,  IIggoorr  mmiiaałł  ccaałłkkiieemm  ppoozzyyttyywwnnee  zzddaanniiee  oo
wwaass,,  jjaakk  pprrzzyysszzłłoo  mmii  zz  nniimm  pprrzzeepprroowwaaddzzaaćć
wwyywwiiaadd..  ZZnnaacciiee  ssiięę  bblliiżżeejj??
Tak, dobrze się znamy z Igorem i Deathini-
tion. W końcu to dzięki nim zagraliśmy pier-
wszy koncert w klubie oraz pierwszy poza To-
runiem.

JJeesstt  cczzęęśśćć  zzeessppoołłóóww  śśrreeddnniioo  lluubbiiaannaa  ww  ppooll--
sskkiimm  ""ppoowwaażżnnyymm""  śśrrooddoowwiisskkuu  mmeettaalloowwyymm,,
jjaakk  cchhoocciiaażżbbyy  NNooccnnyy  KKoocchhaanneekk  oorraazz  SSccrreeaamm
MMaakkeerr..  CCoo  oo  ttyycchh  zzeessppoołłaacchh  ssąąddzziicciiee??  CCzzyy
zzaassłłuużżyyłłyy  ssoobbiiee  nnaa  ttee  sszzppiillee,,  kkttóórree  ssąą  wwbbii--
jjaannee  iimm  pprrzzeezz  ttąą  cczzęęśśćć  śśrrooddoowwiisskkaa  mmeett--

aalloowweeggoo??
Wypowiem się tu w moim imieniu, ponieważ
nie wiem jakie jest dokładne stanowisko chło-
paków w tej sprawie. O Scream Maker nie
mam wyrobionego zdania, nie znam tego ze-
społu i tych wszystkich historii z nim zwią-
zanych. Jeśli chodzi o Nocnego Kochanka i
gadanie, że jest to muzyka dla pozeriady itp.
bardzo mnie wnerwia. Chłopaki są na scenie
od lat, ciężko pracowali na popularność jako
Night Mistress, a to, że w Polsce zyskali taką
sławę przez bekowe teksty, to według mnie
przypadek. Znam historię z Kapitanem
Bombą i Minerałem Fiutta i uważam, że
jeśli ludzie to lubią, słuchają ich, to co w tym
złego? Nic do nich nie mam. Muzycznie No-
cny Kochanek to profesjonalizm, teksty nie
do końca mi podchodzą ale łapię się czasem
na nuceniu "Karate" albo "Zaplątanego". Cóż,
każdy może myśleć co chce ale moim zda-
niem jechanie po nich tylko dlatego, że ludzie
tego słuchają to gruba przesada.

TTaakk  mmnniiee  zzaassttaannaawwiiaa  jjeeddnnaa  kkwweessttiiaa,,  cczzyy  zz
ttyymm  ooppiisseemm  nnaa  wwaasszzeejj  ssttrroonniiee  nnaa  ppoorrttaalluu
ssppoołłeecczznnoośścciioowwyymm  zzggrryywwaacciiee  ssiięę  cczzyy  nnaapprraa--
wwddęę  nniiee  ppiijjeecciiee  tteeggoo  ppiiwwaa??  CCzzyy  ppiiwwoo  kkoorrzzeenn--
nnee  lluubb  bbeezzaallkkoohhoolloowwee  tteeżż  ssiięę  wwlliicczzaa  ww  ttąą
ssuurroowwąą  rreessttrryykkccjjęę??  CCoo  zz  iinnnnyymmii  ttrruunnkkaammii??
Nie no. Zdarza się ale nie mów rodzicom. Ja
nie przepadam zbyt za piwem, wolę coś mo-
cniejszego ale chłopaki lubują się w browa-
rach.

OOssttaattnniiee  ppyyttaanniiee  ooddee  mmnniiee::  jjaakkiiee  mmaacciiee  ppllaa--
nnyy  nnaa  pprrzzyysszzłłoośśćć??
Stworzenie jak największej ilości materiału na
pełny album i jak najwięcej koncertować. Być
może w przyszłym roku zaczniemy myśleć o
wstępnych nagraniach ale zależy to od tego
jak pójdzie nam z materiałem.

DDzziięękkii  zzaa  wwyywwiiaadd!!  TTeerraazz  pprroosszzęę  oo  ppaarręę  ssłłóóww
ddllaa  oobbeeccnnyycchh  ii  pprrzzyysszzłłyycchh  wwaasszzyycchh  ffaannóóww..
Najważniejsze - wbijajcie na koncerty i wspie-
rajcie nas słuchając naszej muzyki. Nic tak
nie cieszy muzyka, jak to, że ktoś docenia je-
go twórczość.

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak
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Exist to młody zespół, dosłownie i w przenośni zarazem: został założony
przez czwórkę nastolatków trzy lata temu. Obecnie istnieje, mając na koncie nie
dawno wydany mini album, "Get Your Own". O historii albumu, o procesie nagrań
i o całej reszcie opowie nam gitarzysta oraz wokalista Kacper Tyloch.
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HMP: CCoo  cchhcciieelliiśścciiee  oossiiąąggnnąąćć  wwaasszzyymm
""DDiissccaarrddeedd  EExxiisstteennccee""  ii  cczzyy  oossiiąąggnnęęlliiśścciiee  ttoo??
Jaka Cresnar: Chcieliśmy dostarczy trochę doj-
rzalszy album, który pokaże, jak zespół ewolu-
ował przez te cztery lata, przy pewnych zmia-
nach w jego składzie (ja i Crt doszliśmy do Pa-
nikk). Nie byłem częścią tego zespołu, kiedy
pierwszy album został wydany, jednak słucha-
łem go i uznałem, że jest intrygujący. Wziąłem
udział w paru występach, zakupiłem EPkę "Pass
The Time" na parę miesięcy przed tym, jak do-
szedłem do zespołu. Pamiętam jak myślałem
"chcę aby ich kolejny album brzmiał bardziej jak ta
EPka, mroczniej, bardziej agresywnie, krytyczniej" i
byłem szczęśliwy, kiedy dowiedziałem się, że
zespół miał podobne plany, kiedy dołączyłem
do nich jesienią roku 2015. Cała nasza czwórka

chciała stworzyć album celny, zawiły i bez-
względny, album, który by zajął swoje miejsce
na dzisiejszym poletku thrash metalowym.
Myślę, że nam się to udało. Nie jest to wcale coś
oddalonego od wcześniejszego stylu Panikk, jed-
nak zawiera wystarczająco dużo nowych ele-
mentów i przyciągających słuch pasaży, które
sprawiają, że wszystko brzmi świeżo, energi-
cznie i z mocą.

JJaakkiiee  eemmooccjjee  cchhcciiaałłeeśś  pprrzzeekkaazzaaćć  ii  wwzzbbuuddzziićć  ww
ssłłuucchhaacczzaacchh  ttyymm  aallbbuummeemm??
Jaka Cresnar: To może zabrzmieć jak jakaś dzi-
wna analogia, jednak za każdym razem kiedy
słucham tego albumu, to czuję się jakbym czytał

świetnie napisany newspaper. Każdy utwór jest
przebojowy, każdy koncept przyciąga uwagę -
myślę, że teksty naszych utworów są na tyle zro-
zumiałe, że nie muszę tłumaczyć każdego utwo-
ru, o czym on jest. Kompozycja wspiera ten
koncept, w sensie natężenie tematu odpowiada
natężeniu brzmienia - chcemy przekazać pewne
ekstremalne obrazy w sposób, w który słuchacz
będzie mógł je sobie wyobrazić. Możesz powie-
dzieć, że próbujemy sprawić, żebyś pomyślał i
zrobił coś ze swoim życiem, przestał je mar-
nować: jeśli tylko coś sprawia, że nie czujesz się
z tym dobrze czy wprost przeciwnie, pomyśl!
Czy to jest naprawdę takie złe? Czy jest to na
pewno dobre? Czy sprawia to, że Twoje życie,
lub kogoś innego jest lepsze bądź gorsze? Myślę,
że to jest nasza główna wiadomość. Intensywne,

melancholijne stadium refleksji, jeśli wolisz tak
to nazwać.

MMoożżeesszz  ooppiissaaćć  pprroocceess  nnaaggrryywwaanniiaa,,  mmiixxuu  ii  mmaa--
sstteerriinngguu  nnaa  wwaasszzyymm  nnaajjnnoowwsszzyymm  aallbbuummiiee??
Jaka Cresnar: Stary, to była niezła jazda. Zde-
cydowaliśmy we wczesnym miesiącach 2016
roku, że chcemy nagrać perkusję w Negligence
Studios w sierpniu, natomiast resztę w Demon
Studio. Mieliśmy wtedy dwa utwory z EPki
("Rotten Cells" oraz "Under Pretence") oraz
praktycznie nic więcej, co mogło później stać się
naszym drugim albumem. Inspiracje nadcho-
dziły małymi dawkami i w moment przed tym,
jak znaliśmy ostateczny koncept, był czas pójść

do studia. I był mały problem - właściciel Negli-
gence Studios chciał wziąć urlop z sobie zna-
nych personalnych powodów. Było nam smutno
to słyszeć i całkowicie rozumieliśmy jego decy-
zje. Jednak nie mieliśmy już pomysłów, spytali-
śmy się go czy moglibyśmy nagrać w jego studiu,
bez jego udziału przy miksie i masteringu. Zgo-
dził się, tak więc poprosiliśmy Andreja Cuk by
nagrał nam perkusję. To był oczywisty wybór,
znaliśmy go już jakiś czas, poza tym to on pra-
cował nad EPką. Nagrania perkusji przebiegły
gładko, Crt był w szczytowej formie i skończy-
liśmy to w ciągu trzech-czterech dni, jeśli się nie
mylę. Resztę zdecydowaliśmy się nagrać w De-
mon Studio, które było zarządzane przez
członka zespołu Thraw, Domena Hudrapa, z
którym Rok (Vrckovnik - przyp. red.) grał, za-
nim przeszedł do Panikk. Osobiście byłem sce-
ptyczny w pierwszym momencie, gdyż nie zna-
łem jego pracy. Potem poznaliśmy się, wymieni-
liśmy parę zdań i już wiedziałem, że jesteśmy
we właściwych rękach. Jego nastawienie jest
wspaniałe, jest opanowany, jednak nie powścią-
ga się w krytyce, jeśli potrzeba. Jego studio było
w mieście Roka, tak więc Gapa i Ja wpadliśmy
do domu Roka na dwa tygodnie by dograć
wszystkie partie gitarowe w środku sierpnia (tu-
taj chcę podziękować ponownie rodzicom Roka
za utrzymywanie dwóch wygłodniałych metali
przez dwa tygodnie). Zaczynaliśmy nagrania
około 9:30 rano i nie opuszczaliśmy studia do
późnego wieczora, czasami dobrze po 11:00 w
nocy. To była ciężka robota, jednak było to sa-
tysfakcjonujące słyszeć, jak powoli, ale pewnie
nasze nagrania nabierają kształtu. Pamiętam, że
przy "Rotten Cells" zajęło cały dzień nagranie
wszystkich motywów akustycznych, solówek i
wstawek. Był tam przejście za pomocą gitaro-
wego dive-bomb (efekt uzyskiwany poprzez
użycie wajchy przy mostku - przyp. red.), zaraz
przed zwolnieniem w środku utworu, nad któ-
rym się męczyłem przez cały dzień (był ostatni
na liście) i chwila, w którym udało wreszcie mi
się to nagrać była cholernie satysfakcjonująca.
Czułem się niczym Bruce Dickinson nagrywa-
jący swój sławny krzyk na "Number of The
Beast". Nienawidziłem tego utworu przez mie-
siąc, co jest całkiem zabawne, gdyż teraz jest to
mój ulubiony utwór z całego albumu. Następnie
był bas. Rok zakasał swoje rękawy i nagrał
wszystkie ścieżki w ciągu paru dni. Nie mogę w
to uwierzyć, będąc z wami szczery. Byliśmy bar-
dzo zadowoleni gdyż pozwoliło nam to powró-
cić nam do pierwotnego harmonogramu, po
ostatnich opóźnieniach. Wokale były interesu-
jącym procesem, ze względu na sam proces na-
grywania. Gapa chciał włożyć więcej emocji w
wokal i tekst. Tutaj wspomnę, że jestem ró-
wnież głównym wokalistą zespołu BattleX, tak
więc podzieliłem się moimi przemyśleniami, po-
mogłem przy tekstach, artykulacji i rytmie. Je-
stem pewien, że w pewnym momencie Gapa
chciał nas zabić obu za ten dość bolesny proces
- chcieliśmy być pewni, że wszystkie będzie
świetne, co oznacza masę powtórek, poprawek i
ponownych nagrań; pamiętam, że pewien mo-
tyw zajął nam całe 45 minut, zanim nie nagrali-
śmy go dokładnie tak, jak chcieliśmy. Jednak
bitwa została wygrana i rezultat był warty tych
trudności. Ostatni (i najbardziej radosny jak dla
mnie) fragment to outro i masa efektów specjal-
nych i wstawek mówionych. To jest moja ulu-
biona część procesu, gdyż pozwala ona wyzwo-
lić niekończący się potok idei i jest to całkiem
przyjemne, gdy sobie po prostu siedzisz nad
tym i bez końców to edytujesz i poprawiasz, to
co wcześniej stworzyłeś. Na przykład, Domen
zapytał "jak pokażemy śmierć w końcu utworu
tytułowego?" i po burzy mózgów uznaliśmy, że
oddamy to za pomocą symulowanego bicia serca
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Na wstępie muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem gitarzystów, któ-
rzy udzielali odpowiedzi na zadane pytania. Zwykle wywiady, które tłumaczyłem,
były kwestią 2000 słów. W tym przypadku dostałem wywiad, w którym każde py-
tanie zostało potraktowane bardzo szczegółowo i dostało rozbudowaną odpo-
wiedź. Co do samego zespołu: Panikk jest kwartetem złożonym z wcześniej wspo-
mnianych dwóch gitarzystów (w tym jeden jest również wokalistą), basisty i per-
kusisty. Niedawno wydali swój najnowszy album, "Discarded Existence". Jeśli jest
ktoś fanem zespołu, lub lubi zespoły tworzące muzykę i teksty dotyczące polityki,
społeczeństwa to mam tylko jedno do napisania: zapraszam do lektury!

Foto: Panikk

Nie powinniśmy żyć w personalnych utopiach



EKG i ciągłej linii przy użyciu edytowanych
flażoletów gitarowych z solo. Myślę, że takie
szczególiki dają słuchaczowi więcej powodów
do wracania do albumu - nie wiesz nigdy co mo-
żesz znaleźć, przysłuchując się uważnie tłu
kompozycji. Miks i mastering już nie był tak
bogaty w wydarzenia; daliśmy Domenowi dzia-
łać i dostaliśmy gotowy efekt. Jesteśmy zadowo-
leni z brzmienia brutalnego, klarownego i walą-
cego prosto w Twoją twarz.

CCoo  jjeesstt  ttwwooiimm  ggłłóówwnnyymm  źźrróóddłłeemm  iinnssppiirraaccjjii??
JJeeśśllii  mmiiaałłbbyyśś  ppoorróówwnnaaćć  ssiieebbiiee  ddoo  iinnnneeggoo  zzeessppoo--
łłuu,,  ttoo  jjaakkii  ttoo  bbyy  bbyyłł  zzeessppóółł??
Gasper "Gapa" Flere: Jestem zainspirowany
tym co widzę: przemoc, ataki terrorystyczne,
masowe ucieczki ludzi z ich krajów, ISIS, okru-
cieństwo wobec zwierząt, korupcja, śmierć nie-
winnych ludzi... tyle grozy, którą słowami cię-
żko opisać. Co jest smutne, żyjemy w czasie
gdzie wiele osób żyje w swojej "bańce", gdzie jest
bezpiecznie. Im więcej używamy technologii,
tym bardziej stajemy się samolubni, co nie jest
idealne. Powinniśmy stanąć razem i zrobić coś
innego - dla lepszego rzeczywistego świata, a nie
żyć w personalnych utopiach. Ciężko mi porów-
nać nas do innych zespołów. To nie jest nasz
cel, by brzmieć jak ktokolwiek inny. Chcemy
pokazać błędy świata i zrobić to w nowy, świeży
sposób. Jednak powiem: Sean Killian i reszta
zespołu, Vio-Lence wpłynęła na sposób, w jaki
tworzę i odczuwam muzykę.

CCzzyyttaalliiśścciiee  ""UUttooppiiaa""  TToommaasszzaa  MMoorruussaa??  JJaakkiiee
iinnnnee  kkssiiąążżkkii  zznnaacciiee,,  kkttóórree  ddoottyycczząą//ooddbbyywwaajjąą
ssiięę  ww  UUttooppiiii//DDyyssttooppiiii??
Jaka Cresnar: Słyszałem, ale nie miałem okazji
jej czytać. Jedyną książką, którą czytałem doty-
czącą tego zagadnienia jest "Folwark Zwierzę-
cy" Orwella. Troszkę wstyd, aczkolwiek nie
czytam zbyt dużo i nie jestem najlepszą osobą
do odpowiadania na pytania związane z ksią-
żkami. Raczej jestem fanatykiem gier wideo (jak
i dziennikarz/tłumacz zresztą - przy. red.) i jeśli
miałbym powiedzieć o odzwierciedleniu Utopii
i Dystopii to jest trochę tego: System Shock 2,
BioShock (krytykujący prace Ayn Rand), seria
Fallout, Red Faction, Half Life 2 i można by
tak dalej kontynuować (to ja od siebie dodam
jeszcze serię Deus Ex, czy najnowszy Prey -
przyp red.). Half Life 2 z szczególności zainspi-
rował sposób w jaki postrzegam zmiany społe-
czne i dystopijne teorie. "The right man in the
wrong place can make all the difference in the world"*,
bardzo lubię ten cytat, ponieważ on ilustruje,
jak małe zmiany mogą niczym kula śniegowa
zwiększyć do dużych rozmiarów.

*skutki działań głównego protagonisty (Half Life) zostają ukazane już
na samym początku akcji Half Life 2.

JJaakkii  ssyysstteemm  ssppoołłeecczznnyy  pprreeffeerruujjeesszz??
Jaka Cresnar: Nie jestem fanem rozmawiania
na temat polityki w wywiadach. Jeśli miałbym
to zaznaczyć swoją opinie, to powiedziałbym,
że żaden system, który ani nie represjonuje in-
dywiduów, ani nie wywyższa żadnego z nich.
Jestem ostrożny celowo, gdyż żyjemy w świecie
gdzie "socjalizm", "demokracja", "komunizm" i
"faszyzm" używane tak często, straciły już swe
całe znaczenie. Myślę, że wszyscy z zespole są
przeciwko dyskryminacji, przemocy, którą ona
przynosi oraz elityzmowi - gdzie nas to stawia w
naszych poglądach politycznych, tego do końca
nie wiem. 

WWyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  ccoośś  kkoołłoo  lliibbeerrttaarriiaanniizzmmuu..
ZZaatteemm  cczzaass  nnaa  zzmmiiaannęę  tteemmaattuu::  jjaakk  wwaamm  ssiięę
wwssppóółłpprraaccoowwaałłoo  zz  MMaarriioo  EE..  LLóóppeezz  MM..??
Jaka Cresnar: Jak po maśle i najlepiej od nie

pamiętam kiedy. Mario jest naprawdę świetnym
gościem i naprawdę dobrze się z nim współ-
pracuje. Nie zastanawialiśmy się ani przez chwi-
lę kto będzie robił nam okładkę, ponieważ zna-
liśmy Maria i wiedzieliśmy, że to będzie właści-
wa osoba. Wysłaliśmy mu potężny(!) dokument
Wordowski z dokładnymi instrukcjami czego
chcemy, a on nam odesłał pierwszy szkic, który
potrzebował jednego lub dwóch poprawek, i to
było dokładnie to. Pracuje z zespołami takimi
jak my i rozumiemy sposób w jaki on odzwier-
ciedla pewne idee: myślę, że to obustronne zro-
zumienie sprawia, że nasza współpraca daje taki
sukces.

JJaakk  ddłłuuggoo  pprraaccoowwaałłeeśś  nnaadd  ddeebbiiuutteemm,,  ""UUnnbbee--
aarraabbllee  CCoonnddiittiioonnss""??  GGddzziiee  nnaaggrryywwaalliiśścciiee  LLPP??
JJaakk  wwaamm  sszzeeddłł  pprroocceess  ppiissaanniiaa  uuttwwoorróóww  ii  nnaa--
ggrraańń??
Gasper "Gapa" Flere: Było to dawno, więc
zobaczmy czy to pamiętam. Zaczęło się w roku
2011, kiedy zdecydowaliśmy się, że jesteśmy
gotowi na album długogrający. To był niepraw-
dopodobnie ciężki rok, chcieliśmy stworzyć coś,
co jest unikatowe, mocno uderzające i posiada
pokłady energii. W roku 2012 weszliśmy do

studia Dyz w Sonic Temple Studios w Jene-
sice, by wszystko złożyć do kupy. Napisałem
wszystkie utwory i teksty (z wyłączeniem "Panic
Attack" i "Messiah of Decay", które zostały na-
pisane przez byłego gitarzystę Nejca Nardina).
Proces nagraniowy był opanowany, spokojny i
to było całkiem nowe doświadczenie dla nas.

""UUnnbbeeaarraabbllee  CCoonnddiittiioonnss""  zzoossttaałł  wwyyddaannyy
pprrzzeezz  MMeettaall  TTaannkk  RReeccoorrddss  ww  rrookkuu  22001133..  CCoo
mmoożżeesszz  ppoowwiieeddzziieećć  oo  ttyymm  wwyyddaawwnniiccttwwiiee??  
Gasper "Gapa" Flere: Metal Tank był wtedy
całkiem nowym wydawnictwem z klarowną wi-
zją na ich sukces. Byliśmy jednym z pierwszym
zespołów tej wytwórni, wraz z Vigilance i
Thraw. Było to pozytywne doświadczenie i zo-
staliśmy po raz pierwszy wprowadzeni w ogól-
nokrajowy obieg. Wydawnictwo pracowało z
paroma agencjami pijarowymi, co skutkowało
wywiadami i recenzjami, co oznaczało, że de-
biut sprzedał się dobrze. Jak na nowe wydawni-
ctwo i nowe zespół, przebyliśmy długą drogę.

MMyyśśllęę,,  żżee  nniiee  jjeesstteeśścciiee  nnaa  nniicchh  źźllii,,  jjeeddnnaakk  wwyy--
ddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  ddyyssttrryybbuuccjjaa  nnaa  sszzeerrsszząą  sskkaallee  bbyy--

łłaa  ddllaa  nniicchh  zzbbyytt  cciięężżkkaa..  DDllaatteeggoo  ww  rrookkuu  22001144
wwyyddaalliiśścciiee  ppoonnoowwnniiee  ""UUnnbbeeaarraabbllee  CCoonnddii--
ttiioonnss""  zzaa  ppoośśrreeddnniiccttwweemm  XXttrreeeemm  MMuussiicc..  MMaamm
rraaccjjęę??  MMoożżeecciiee  mmii  ppookkaazzaaćć  jjaakkiieeśś  rróóżżnniiccee  ppoo--
mmiięęddzzyy  wwyyddaanniieemm  XXttrreeeemm  aa  MMeettaall  TTaannkk??
Gasper "Gapa" Flere: Nie, nie byliśmy na nich
źli - w swoim czasie byli naprawdę wielką pomo-
cą, szczególnie, że my nie mieliśmy doświad-
czenia w tym biznesie. Jak powiedziałem, album
był dystrybuowany (w małej ilości) poza Sło-
wenią, jednak Metal Tank nie jest tak dużym
wydawnictwem jak Xtreem Music, tu nie ma
porównania. Skontaktowałem się z Daveem
Rottenem z Xtreem Music w 2014r. i zdecy-
dowaliśmy się wypuścić trzecie wydanie debiutu
z dodatkowym utworem. Wielkich różnic w sa-
mych wydaniach nie było, jednak zmieniło się
znacząco w zakresie naszej rozpoznawalności:
znacznie więcej osób zaczęło dodawać do swo-
ich playlist Panikk, szczególnie ludzie z Stanów
Zjednoczonych.

EEPPkkaa  ""PPaassss  TThhee  TTiimmee""  zzoossttaałłaa  wwyyddaannaa  pprrzzeezz
XXttrreeeemm  MMuussiicc  ww  rrookkuu  22001155,,  zzaawwiieerraałłaa  ddwwaa
uuttwwoorryy,,  kkttóórree  ppóóźźnniieejj  zznnaallaazzłłyy  ssiięę  nnaa  ""DDiiss--
ccaarrddeedd  EExxiisstteennccee""  oorraazz  uuttwwóórr  ""MMeessssiiaahh  OOff

DDeeccaayy""..  ZZoossttaałłaa  wwyyddaannaa  ww  nnaakkłłaaddzziiee  115500  kkoo--
ppiiii......  ccaałłkkiieemm  mmaałłoo,,  cczzyyżż  nniiee??  CCzzyy  bbyyłłoo  ttoo  wwaarr--
ttee  zzaacchhoodduu  ww  TTwwoojjeejj  ooppiinniiii??
Gasper "Gapa" Flere: Może na to nie wygląda,
ale było to totalnie tego warte. "Pass the Time"
był takim mały przypomnieniem, że wciąż tu je-
steśmy i że wciąż działamy! To był mały przeds-
mak tego, co miało nadejść. Po prostu chcieli-
śmy uchylić rąbka tajemnicy, że nasz kolejny
materiał będzie trochę inny, bardziej dojrzalszy,
bardziej dopracowany niż nasz debiut. EPka
miała także inny cel: graliśmy na MetalDays w
2015r. i to był efektywny sposób na promocję
zespołu (sprzedawaliśmy to w pakiecie z bile-
tem na festiwal), poza tym umieściliśmy to na
bandcampie i na prośbę fanów stworzyliśmy do-
datkowe 70 kopii. EPka została dobrze odebra-
na i to było wspaniałe wsparcie dla nas. Wie-
dzieliśmy, że jesteśmy na właściwej trasie.
Jaka Cresnar: Pamiętam ten występ, ale z po-
zycji widza. Gorąco jak w dupie, a Crt miał tego
samego dnia koncert z zespołem Mephistophe-
lian. Pamiętam, że myślałem wtedy o tym, jak
on do cholery wciąż żyje? Przepraszam za to
zejście z tematu, ale naprawdę chciałem się tym
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podzielić.

MMyyśśllęę,,  żżee  ""DDiissccaarrddeedd  EExxiisstteennccee""  nnaa  wwiinnyylluu  ttoo
jjeeddeenn  zz  wwiieellkkiicchh  mmoommeennttóóww  ww  ttwwoojjeejj  kkaarriieerrzzee..
CCoo  ssąąddzziisszz  nnaa  tteemmaatt  wwiinnyyllii??  CCzzyy  kkoolleekkccjjoonnuu--
jjeesszz  jjee??
Jaka Cresnar: Nie mam tego jeszcze, ale jest
już na mojej liście zakupów. Pewne nagrania
brzmią lepiej na winylu, więc z pewnością będę
chciał mieć taką kolekcje w pewnym momencie
mojego życia. Wiem, że Gapa ma parę z nich,
więc pewnie będzie osobą, która nadaje się le-
piej do odpowiedzi na to pytanie. Słyszałem ten
album wiele razy przez wszystkie iteracje proce-
su produkcji, więc nie mogę mieć już realisty-
cznego podejścia do tego, czy to nagranie brzmi
lepiej na winylu czy na CD, niech już zdecydują
fani. Wiem jedno: brzmi zajebiście niezależnie
od medium, przez które zostanie odtworzony!
Gasper "Gapa" Flere: Jest to z pewnością świet-
na rzecz aby widzieć swoją muzykę na winylu.
Wydawanie płyty winylowej posiada swoje spe-
cjalne, intymne uczucie, to jest swego rodzaju
rytuał (śmiech). Winyl powraca do łask i myślę,
że dzisiaj jest o wiele bardziej doceniany niż kie-

dyś. Uważam, że dokonaliśmy właściwego wy-
boru, dając nasz album na ten winyl, to pokazu-
je pewien szacunek do fanów, którzy słuchają
naszej muzyki i myślę, że fani oddadzą ten sza-
cunek z powrotem. Ja zacząłem kolekcjonować
winyle całkiem niedawno, jednak kolekcja ro-
śnie i rośnie. To jest strasznie uzależniające.

CCoo  ssąąddzziicciiee  oo  wwssppóółłpprraaccyy  zz  XXttrreeeemm  MMuussiicc??
Gasper "Gapa" Flere: Obecnie jest całkiem do-
brze, pomogli nam z promocją oraz z wydawni-
ctwami CD i winylowym. Raczej dość spontani-
cznie i gładko i oby tak szło dalej.

JJaakk  dduużżoo  kkoonncceerrttóóww  mmiieelliiśścciiee  jjuużż  ookkaazzjjęę  zzaa--
ggrraaćć??  CCzzyy  mmiieelliiśścciiee  jjaakkiieeśś  pprroobblleemmyy  zz  oorrggaannii--
zzaaccjjąą  wwyyssttęęppóóww??  PPrroosszzęę,,  ppoowwiieeddzzcciiee  wwiięęcceejj  nnaa
tteemmaatt  ssłłoowweeńńsskkiieejj  sscceennyy..
Jaka Cresnar: Nie byłem dość długo w zespole,
więc w moim przypadku niezbyt wiele. Z tego
co pamiętam, to przed moim dojściem, kiedy
pierwszy album był wydany, Panikk grał cał-
kiem dużo, jak już mówiłem, brałem udział w
paru koncertach. Doszedłem w czasie, w któ-
rym tworzenie muzyki było priorytetem, więc
musieliśmy odrzucić parę ofert, by mieć dość
czasu na dopracowanie nagrania. Nie mieliśmy

nigdy kłopotów z organizatorami, myślę, że to
kwestia tego, że jesteśmy mało wymagającym
zespołem, to wiele zrobiło. Mamy całkiem pro-
sty, ale efektywny sceniczny set up, tak więc
praktycznie zawsze jesteśmy gotowi do drogi.
Ogólnie problemem jest samo dostawanie ofert,
gdyż samo napisanie e-maila do danego organi-
zatora i powiedzenie "cześć, chcemy tu zagrać"
nic nie da, gdyż przed Tobą pewnie już zrobiło
to z 99 innych zespołów. Myślę, że zagranie
koncertu obecnie, to kombinacja szczęścia, de-
terminacji i posiadania znajomości. W Słowenii
to jest o wiele cięższe, gdyż widownia jest
mniejsza, pole do popisu jest mniejsze i tak po-
za tym jest już trochę zespołów. W naszym kra-
ju jest dwa miliony ludzi, z czego większość na-
wet nie słucha metalu. Mamy lojalnych fanów
niezaprzeczalnie, pokażą się na pewno przed
sceną. Myślę, że nasza scena miałaby się lepiej,
gdy organizatorzy komunikowali się częściej,
często jest tak, że nie ma nic przez miesiące, a
potem nagle pięć wydarzeń metalowych w ca-
łym kraju, podczas jednego dnia; myślę, że to
daje przeciwny skutek do zamierzonego, gdyż
widownia jest podzielona, a powinna się łączyć.

Poza tym, nie możemy naprawdę narzekać, w
tak małym słowiańskim kraju, jakim jest Słowe-
nia, mamy masę metalowych zespołów i parę
dobrych, regularnie odbywających się wydarzeń.

PPoowwiieesszz  mmii  jjaakkiiee  zzeessppoołłyy  ppoowwiinnnniiśśmmyy  zznnaaćć  zzee
SSłłoowweenniiii??
Jaka Cresnar: Myślę że power/thrashowy Eru-
ption, speed-metalowy Hellsword i Vigilance
oraz jeden z moich ulubionych, traktujący o sci-
fi z elementami black metalu Teleport. Wiem,
że wtryniam się z własnymi rzeczami, ale tak
poza tym to BattleX. Poza tym jeszcze jest Je-
gulja, instrumentalny stoner, który mi się cał-
kiem podoba. Na ostatek jeszcze bym powie-
dział o laskach* z doom metalowego Mist, choć
nie jest to moja działka, jednak sądzę część osób
z pewnością polubi ten zespół. To parę zespo-
łów, które przyszły mi do głowy, myślę, że jest
ich całkiem sporo dla fanów wszystkich gatun-
ków.
Gasper "Gapa" Flere: Zgadzam się z Jaką i
chcę dodać jeszcze parę innych. Extreme Smo-
ke 57, pionierów death/grindu w Słowenii. Poza
tym ÐÐoorrnnaattaa, świetny zespół crust/hardcore
punk. Jest jeszcze Britof (słowo oznaczające
cmentarz), zespół death'n'roll, inny świeży

zespół Morbid Creation, który gra surowy,
staroszkolny death metal oraz oczywiście Black
Reaper, kolejny świetny (i młody!) thrash met-
alowy zespół, który niedawno wydał swój pier-
wszy album. Obecnie Słowacka scena jest cał-
kiem aktywna, jednak chciałbym zobaczyć wię-
cej nowych zespołów.

* i facecie, z tego co widzę z Metallum.

CCoo  mmoożżeesszz  ppoowwiieeddzziieećć  oo  wwrrzzuuccaanniiuu  ppeełłnnyycchh
aallbbuummóóww  nnaa  YYoouuttuubbee  oorraazz  oo  lluuddzziiaacchh,,  kkttóórrzzyy
pprróóbbuujjąą  wwyypplleenniićć  kkaażżddyy  ""ppiirraacckkii""  mmaatteerriiaałł  zz
YYoouuttuubbee??
Jaka Cresnar: Jeśli ludzie coś lubią, to na pe-
wno będą to wspierać. Jeśli mamy gadać od stro-
ny czysto finansowej, do sprzedaż albumów jest
ostatnią rzeczą, która jest źródłem dochodów w
tych dniach. Z mojego doświadczenia zarówno
z Panikk jak i z BattleX to merch pokrywa wię-
kszość kosztów. Naprawdę nie obchodzi mnie
czy ludzie wrzucają kawałki z naszych albumów
do sieci, do czasu aż filmiki czy sama muzyka
nie jest ich źródłem zarobku - to jest to miejsce,
w którym ja rysuję linie. My spędziliśmy mie-
siące tworząc ten album i nie ma mowy żeby
ktoś dostawał pieniądze tylko za to, że wcisnął
"upload" i siedział na swej dupie, nic innego nie
robiąc. Wiem, że nasze filmiki nie są popularne
na tyle, by ktoś mógł na nich zarabiać pienią-
dze, jednak tu chodzi o zasady. Rozpowsze-
chnianie muzyki jest spoko. Ale żerowanie na
czyjejś pracy? Nie do końca. Suma summarum,
jeśli więcej osób usłyszy naszą muzykę, to świet-
nie. W momencie, w którym to piszę, nasz drugi
pełny album ma czternaście tysięcy wyświetleń:
to oznacza że 14,000 ludzi już to słyszało*, co
jest wspaniałe i jeśli chociaż parę osób z nich
zdecydowało się wydać swoje ciężko zarobione
pieniądze na nasze dzieła by okazać wsparcie
temu co robimy, to tym lepiej!

*nie do końca, gdyż statystyki wyświetleń nie liczą konkretnych osób, a
jedynie wejścia.

CCzzeeggoo  oocczzeekkuujjeecciiee  oodd  22001177  rrookkuu??
Jaka Cresnar: Okazji do trasy i promocji albu-
mu, tak jak możliwości występów na żywo.
Więcej występów, więcej fanów, więcej wszys-
tkiego; stworzyliśmy album zawierający świetną
muzykę i chcemy ją dostarczyć na żywo i z bez-
litosną energię do tylu ludzi, ilu jest to tylko
możliwe. Myślimy nad teledyskiem, ale nie mie-
liśmy jeszcze na ten temat szerszej dyskusji. Jest
to interesujące przedsięwzięcie; jednak promo-
cja na żywo jest naszym obecnym priorytetem.
Jeśli chcesz wiedzieć co się dzieje wokół nas, to
najlepszym rozwiązaniem jest śledzenie naszej
facebookowej strony lub bandcampa.

DDzziięękkuujjee  zzaa  wwyywwiiaadd,,  mmooggęę  pprroossiićć  oo  oossttaattnniiee
ssłłoowwaa  ddllaa  ffaannóóww??
Jaka Cresnar: Dziękujemy Heavy Metal Pages!
Wspierajcie swoje ulubione zespoły, duże lub
małe, kupujcie nasz towar, jeśli lubicie to co ro-
bimy, chodźcie na nasze koncerty, na jakiekol-
wiek występy, trzymajcie metal przy życiu żyjąc
nim. Co mogę więcej rzec?
Gasper "Gapa" Flere: Dziękuję za te wszystkie
wspaniałe pytania, to był zaszczyt! Wspierajcie
waszą lokalną scenę, ponieważ nie będzie nic
bez was! Chodźcie na koncerty i żyjcie metalem.
Pozdrowienia!

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak
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HMP: PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  ddeebbiiuuttaanncckkiieeggoo  aallbbuummuu
zzaajjęęłłoo  wwaamm  pprraawwiiee  ddzziieessiięęćć  llaatt..  AAllbboo  jjeesstteeśścciiee
wwiięęcc  ooppęęttaannyymmii  mmaanniiąą  ddookkłłaaddnnoośśccii  ppeerrffeekkccjjoo--
nniissttaammii,,  aallbboo  lleenniiuucchhaammii  ccoo  ssiięę  zzoowwiiee??
((śśmmiieecchh))..  BBiioorręę  tteeżż  ppoo  uuwwaaggęę  ttrrzzeecciiąą  mmoożżllii--
wwoośśćć,,  żżee  nnaajjppiieerrww  mmuussiieelliiśścciiee  nnaauucczzyyćć  ssiięę  ggrraaćć,,
kkoommppoonnoowwaaćć  wwłłaassnnee  uuttwwoorryy,,  eettcc..??
Alberto Castelli: Żadna z tych trzech opcji nie
jest prawdziwa. Tworzenie "Mass Deception"
zajęło nam dziesięć lat, ponieważ mieliśmy pro-
blemy z zachowaniem stałego składu zespołu.
Same kompozycje były już napisane lata temu.

WWłłaaśśnniiee,,  zzmmiiaannyy  sskkłłaadduu,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  wwookkaallii--
ssttóóww,,  tteeżż  wwaass  nniiee  oosszzcczzęęddzzaałłyy??
Nie było łatwo znaleźć dobrego wokalistę, tym
bardziej, że szukaliśmy konkretnego głosu, któ-
ry pasowałby do oldschoolowego thrash metalu.

TToo  ddllaatteeggoo  nnaa  ""MMaassss  DDeecceeppttiioonn""  nnaaggrraalliiśścciiee
ppoonnoowwnniiee  ""BBeehhiinndd  TThhee  MMaasskk""  ii  ""AAnnootthheerr  HHoo--
llooccaauusstt"",,  bboo  uuzznnaalliiśścciiee,,  żżee  sszzkkooddaa,,  żżeebbyy  zzmmaarr--
nnoowwaałłyy  ssiięę  nnaa  nniieeooffiiccjjaallnnyymm  wwyyddaawwnniiccttwwiiee,,  aa
ppoo  sszzeeśścciiuu  llaattaacchh  bbyylliiśścciiee  ww  ssttaanniiee  wwyycciiąąggnnąąćć  zz
nniicchh  oo  wwiieellee  wwiięęcceejj  nniiżż  ww  22001100  rrookkuu??
Przearanżowaliśmy i nagraliśmy "Behind The
Mask" i "Another Holocaust", po czym zdaliśmy
sobie sprawę, że to brzmienie jest bardziej efek-
tywne.

WWyykkaazzaalliiśścciiee  ssiięę  ww  ssuummiiee  ssppoorrąą  ddoojjrrzzaałłoośścciiąą,,
bboo  mmłłooddee  zzeessppoołłyy  zzwwyykkllee  ddąążżąą  ddoo  tteeggoo,,  bbyy  jjaakk
nnaajjsszzyybbcciieejj  nnaaggrraaćć  ppłłyyttęę,,  ccoo  cczzęęssttoo  kkoońńcczzyy  ssiięę
ffaallssttaarrtteemm  --  cchhcciieelliiśścciiee  uunniikknnąąćć  tteejj  ssyyttuuaaccjjii??
Z naszego punktu widzenia odwaliliśmy kawał
dobrej roboty. Jak już wspomniałem, te kompo-
zycje był gotowe do nagrania lata temu, produ-
kcja była świetna i staraliśmy się nad wszystkim
cierpliwie pracować. Sam rezultat naszej pracy
był dla nas satysfakcjonujący.

ZZddaajjeecciiee  ssiięę  bbyyćć  ww  rróówwnnyymm  ssttooppnniiuu  zzaaiinnssppiirroo--
wwaannii  aammeerryykkaańńsskkiimm,,  jjaakk  ii  eeuurrooppeejjsskkiimm  tthhrraa--
sshheemm  llaatt  8800..,,  aallee  nniiee  uunniikkaacciiee  tteeżż  nnaawwiiąązzaańń  ddoo
ttrraaddyyccyyjjnneeggoo,,  cczzyy  tteeżż  nnaawweett  eekkssttrreemmaallnneeggoo
mmee--ttaalluu,,  cchhooććbbyy  zzaa  sspprraawwąą  ppaarrttiiii  ppeerrkkuussjjii
oocciieerraajjąąccyycchh  ssiięę  oo  bbllaassttyy  --  ttoo,,  ccoo  zzłłoożżyyłłoo  ssiięę  nnaa
""MMaassss  DDeecceeppttiioonn""  jjeesstt  wwyyppaaddkkoowwąą  ttyycchh
wwsszzyyssttkkiicchh  wwppłłyywwóóww  ii  ffaassccyynnaaccjjii??
Byliśmy i nadal jesteśmy inspirowani przez ze-
społy z Bay Area oraz amerykański thrash metal
(Megadeth, Metallica, Slayer, Exodus, Nuclear
Assault, Anthrax, Overkill, etc.). Jeśli chodzi o
europejski thrash, słuchamy takich zespołów,
jak Kreator, Tankard, Sodom, a także klasy-
cznie metalowych zespołów, jak Iron Maiden
czy Judas Priest.

MMoommeennttaammii,,  ggddyybbyy  nniiee  ttoo  wwssppóółłcczzeessnnee,,  ssyynnttee--
ttyycczznnee  bbrrzzmmiieenniiee  bbęębbnnóóww,,  mmóóggłłbbyymm  ssiięę  nnaawweett
zzaassttaannaawwiiaaćć,,  żżee  ttoo  mmoożżee  mmaatteerriiaałł  sspprrzzeedd  llaatt,,  zz
cczzaassóóww  nnaajjwwiięękksszzeejj  śśwwiieettnnoośśccii  tthhrraasshhuu  --  ppee--
wwnniiee  ppoocczzyyttaacciiee  ttoo  zzaa  kkoommpplleemmeenntt??
Tak naprawdę, chętnie nagrywalibyśmy analo-
gowo… Epoka cyfrowa "zmusiła" nas jednak do
nagrywania w ten, a nie inny sposób… Tak czy

siak, udało się zbliżyć nasze brzmienie do old-
schoolu najbardziej jak to tylko było możliwe, a
wszystko to zostało połączone z  nutą nowocze-
sności.

ZZddaarrzzaałłyy  wwaamm  ssiięę  ww  rreecceennzzjjaacchh  cczzyy  ww  rroozzmmoo--
wwaacchh  ppoo  kkoonncceerrttaacchh  zz  ffaannaammii  jjaakkiieeśś  iinnnnee  cciiee--
kkaawwee  ooppiinniiee  nnaa  tteemmaatt  wwaasszzeejj  ttwwóórrcczzoośśccii??
Jasne, nasi fani często wyrażają swoje opinie o
naszych występach na żywo, często z nimi roz-
mawiamy i czasami zdarzy się, że nas skryty-
kują. Poza tym, recenzje są ważne dla naszego

rozwoju.

WWiieelluu  mmuuzzyykkóóww  ttwwiieerrddzzii,,  żżee  nniiee  ggrraa  ddllaa  ffaannóóww,,
aallee  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  ddllaa  ssiieebbiiee,,  aallee  ttoo  cchhyybbaa
nniieeccoo  bbłłęęddnnee  ppooddeejjśścciiee  ddoo  sspprraawwyy,,  sszzcczzeeggóóllnniiee
jjeeśśllii  jjeesstt  ssiięę  ww  zzeessppoollee  mmeettaalloowwyymm??
Gramy przede wszystkim dla naszych fanów i
miłośników metalu. Dobrze się bawimy grając
koncerty, wkładamy w nie wiele pasji.

DDllaacczzeeggoo  ttyyllkkoo  jjeeddeenn  uuttwwóórr  ttrraaffiiłł  nnaa  ppłłyyttęę  ww
wwaasszzyymm  oojjcczzyyssttyymm  jjęęzzyykkuu  wwłłoosskkiimm  ii  ppaaddłłoo
aakkuurraatt  nnaa  ""CCoossppiirraazziioonnee""??
"Cospirazione" jest zainspirowana sceną under-
groundową, gdzie hipokryzja i fałsz wpływają
negatywnie na czystość muzyki. Włoski tekst
ma na celu przekazanie tego w bardzo przejrzy-
stej formie.

AAllee  nnaa  ssiinnggllaa  wwyybbrraalliiśścciiee  ""TThheeyy  LLiivvee......WWee
SSlleeeepp""  --  nniiee  cchhcceecciiee  bbyyćć  ppooppuullaarrnnii  ww  oojjcczzyyźźnniiee??
((śśmmiieecchh))
Wybór "They Live...We Sleep" (zainspirowanego
kultowym filmem mistrza Johna Carpentera)
nie jest przypadkiem. W społeczności, gdzie lu-
dzie przechodzą przez codzienne pranie mózgu,

przez technologie i małe "prezenciki" - wszyscy
śpimy. Dzięki temu kawałkowi mamy nadzieję,
że wszyscy pewnego dnia się przebudzą...

TTyyttuułł  ppłłyyttyy  bbrrzzmmii  ddoośśćć  zzłłoowwiieesszzcczzoo  --  kkttoo  jjeesstt
ttyymm  oosszzuusstteemm  mmaass,,  bboo  ttrrooppóóww  jjeesstt  ttuu  wwiieellee??
Widzę że dobrze to rozumiesz. Tak, wstawi-
liśmy wiele poszlak. "Mass Deception" odnosi
się do nas wszystkich. Jesteśmy ciągle oszuki-
wani przez istniejące instytucje i monarchów.
Mister Pain (maskotka Hateworld i posłaniec
matki ziemi) zaprasza psy sikające na pałace
tych monarchów. Psy oczywiście symbolizują
aktualną kondycję ludzkości.

PPeewwnniiee  nniiee  wwyyoobbrraażżaacciiee  ssoobbiiee  sswwyycchh  uuttwwoorróóww
zz  tteekkssttaammii  oo  nniicczzyymm,,  aa  jjeeśśllii  jjuużż,,  ttoo  eewweennttuuaallnniiee
oo  iimmpprreezzoowwaanniiuu,,  ww  rraammaacchh  sswwooiisstteeggoo  ooddeerrwwaa--
nniiaa  ssiięę  oodd  ppoowwaażżnneejj  tteemmaattyykkii??
Tematy, które poruszamy są zawsze wyzwa-
niem dla społeczeństwa, odzwierciedlają obecny
dyskomfort. Zwracamy też szczególną uwagę na
naturę, która często jest wyniszczana. Każdy
nasz występ to impreza!

""MMaassss  DDeecceeppttiioonn""  uukkaazzaałłaa  ssiięę  kkiillkkaa  mmiieessiięęccyy
tteemmuu,,  ttaakk  wwiięęcc  mmoożżeecciiee  jjuużż  cchhyybbaa  ssppoojjrrzzeećć  nnaa
tteenn  mmaatteerriiaałł  zz  ppeewwnneejj  ppeerrssppeekkttyywwyy,,  sspprróóbboowwaaćć

ppooddssuummoowwaaćć  zz  jjaakkiimm  ssppoottkkaałł  ssiięę  ooddzzeewweemm  wwee
WWłłoosszzeecchh  ii  nnaa  śśwwiieecciiee,,  eettcc..??
Jak na razie wyniki wyglądają dobrze. Wytwór-
nie Earthquake Terror Noise i Punishment
18 Records bardzo w tym pomogły, umożliwiły
nam międzynarodową dystrybucję.

NNiiee  zzddzziiwwiiłłbbyymm  ssiięę,,  ggddyybbyyśścciiee  mmiieellii  jjuużż  jjaakkiieeśś
ppoommyyssłłyy  nnaa  kkoolleejjnnąą  ppłłyyttęę,,  bboo  jjeeddnnaakk  ccyykkll  wwyy--
ddaawwnniicczzyy  ddeebbiiuuttuu  mmiieelliiśścciiee  nnaapprraawwddęę  kkoonnkkrreett--
nnyy  ii  ppeewwnniiee  nnaa  wwaasszzee  kkoolleejjnnee  wwyyddaawwnniiccttwwoo
nniiee  ttrrzzeebbaa  bbęęddzziiee  cczzeekkaaćć  jjuużż  ttaakk  ddłłuuggoo??
Nasz następny album jest w fazie przygotowań,
kończymy pisanie utworów i niedługo powin-
niśmy zabrać się za nagrywanie, które powinno
odbyć się gdzieś w pierwszej połowie 2018 ro-
ku. Nowy album znowu będzie wyzywający, ale
też będzie miał bardziej duchowe oblicze. Dzię-
kujemy za wywiad, nie przestańcie dawać cza-
du.

Wojciech Chamryk, Piotr Szablewski,
Krzysztof Pigoń
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Ostatnimi czasy włoska scena thrashowa przeżywa prawdziwy rozkwit.
Obok zespołów działających z powodzeniem od lat pojawiają się też kolejne, jak
choćby Hateworld. "Mass Deception" jest debiutanckim albumem kwintetu z Tu-
rynu, a basista i jeden z założycieli formacji, Alberto Castelli opowiada dlaczego
trzeba było czekać na tę płytę tak długo i co we współczesnym świecie niepokoi
go najbardziej:

Thrash 
podopiecznych mister Paina

Foto: Hateworld



HMP: ""OOppeerraattiioonn::  GGeenneessiiss""  ttoo  wwaasszz  ppiieerrwwsszzyy
aallbbuumm,,  wwyyddaannyy  ppoo  cczztteerreecchh  llaattaacchh  iissttnniieenniiaa
zzeessppoołłuu..  PPeewwnniiee  lliicczzyylliiśścciiee  nnaa  mmnniieejjsszzyy  lluubb
wwiięękksszzyy  ssuukkcceess  cczzyy  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee,,  aallee  ttaakkii
rroozzggłłooss,,  ttyyllee  ppoozzyyttyywwnnyycchh  rreecceennzzjjii,,  eettcc..  ttoo  bbyyłłoo
ddllaa  wwaass  zzaasskkoocczzeenniiee,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  jjeesstteeśścciiee
zzeessppoołłeemm  nniieezzaalleeżżnnyymm,,  wwrręęcczz  ppooddzziieemmnnyymm,,  aa
ppłłyyttęę  wwyyddaalliiśścciiee  ssaammooddzziieellnniiee??
Louie Badalament: Nagraliśmy "Operation:
Genesis" cztery miesiące po tym, jak założyli-
śmy zespół, a wypuściliśmy ją po sześciu mie-
siącach od założenia zespołu. Jesteśmy bardzo
zadowoleni z dobrych recenzji jakie otrzymał

nasz krążek, szczególnie biorąc pod uwagę, że
gramy razem od tak krótkiego czasu.

MMoożżnnaa  tteeżż  ww  ssuummiiee  ppoowwiieeddzziieećć,,  żżee  ttee  cczztteerryy
llaattaa  bbyyłłyy  sswwooiissttyymm  wwssttęęppeemm  ddoo  tteeggoo,,  ccoo  wwyy--
ddaarrzzyyłłoo  ssiięę  ww  cciiąągguu  oossttaattnniieeggoo  rrookkuu,,  jjuużż  ppoo  pprree--
mmiieerrzzee  tteejj  ppłłyyttyy??
Euphoria przez cztery lata był tylko i jedynie
pomysłem. Justin marzył o tym aby zespół w
końcu w pełni zaistniał. W 2015 roku Justin
wciągnął w projekt Bubbę i Erica, ale zespołowi
nadal brakowało basisty i perkusisty. W latach
2010-2015 roku grałem na perkusji w Axe Rip-
per, spodobał mi się pomysł Justina na Eupho-
rię i w styczniu 2016 roku dołączyłem do kape-
li, wtedy też mieliśmy swój oficjalny początek.
Zwerbowałem do tego basistę George'a, który
też grał w Axe Ripper i dołączył do Euphorii
od lutego 2016 roku.

WWaarrttoo  tteeżż  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  nniiee  ppoosszzlliiśścciiee  nnaa  łłaa--
ttwwiizznnęę,,  bboo  ""OOppeerraattiioonn::  GGeenneessiiss""  ttoo  aallbbuumm  kkoonn--
cceeppccyyjjnnyy,,  wwiieellkkaa  ooppoowwiieeśśćć  zz  kkoossmmoosseemm  ww  ttllee..
SSkkąądd  ppoommyyssłł  nnaa  ttaakkąą  wwłłaaśśnniiee  hhiissttoorriięę??
Justin wymyślił tematykę tego albumu. Każdy
nasz krążek będzie albumem koncepcyjnym. Ju-
stin czerpie inspiracje z anime, gier video i fil-
mów science-fiction.

SScciieennccee--ffiiccttiioonn  jjeesstt  wwiięęcc  wwaasszzyymm  ggłłóówwnnyymm
źźrróóddłłeemm  iinnssppiirraaccjjii,,  jjeeśśllii  cchhooddzzii  oo  tteekkssttyy??
Tak, będzie to powtarzający się motyw w naszej
muzyce. Oczywiście nie będziemy używać tych

samych pomysłów. Wszystko jednak będzie
opierać się na science-fiction.

NNiiee  oobbaawwiiaalliiśścciiee  ssiięę  ttrroocchhęę,,  żżee  zzaacczzyynnaajjąącc  kkaa--
rriieerręę  oodd  ttaakkiieejj  mmoonnuummeennttaallnneejj  ooppoowwiieeśśccii  mmoożżee--
cciiee  nniiee  zzyysskkaaćć  pprrzzyycchhyyllnnoośśccii  ssłłuucchhaacczzyy,,  ggddyyżż  ww
cczzaassaacchh  ssttrreeaammiinngguu  mmaałłoo  kkttoo  ssłłuucchhaa  jjuużż  ccaałłyycchh
ppłłyytt??
Trudno powiedzieć, sam specjalnie nie korzy-
stam z usług serwisów streamingowych, nawet
nie posiadam odtwarzacza MP3, pomimo tego,
że mój Iphone posiada taką opcję. Wolę muzy-
kę na nośnikach fizycznych, niezależnie czy jest
to płyta CD, winyl czy kaseta. Wolę słuchać al-
bumy w całości i nie sądzę, że jestem w tym
przekonaniu sam, nawet w epoce streamingu.
Jeśli chodzi o ludzi preferujących streaming,
uważam, że nasze utwory potrafią obronić się
samodzielnie i nie wymagają koniecznie całej re-
szty albumu.

MMuuzzyycczznniiee  tteeżż  jjeesstt  cciieekkaawwiiee::  nniiee  ppoommyyllęę  ssiięę
ppeewwnniiee  zzaa  bbaarrddzzoo,,  oobbssttaawwiiaajjąącc,,  żżee  mmuussiieelliiśścciiee
kkiieeddyyśś  cczzęęssttoo  ssiięęggaaćć  ppoo  ppłłyyttyy  VVooiivvoodd,,  DDeeaatthh
AAnnggeell,,  DDeeaatthh,,  PPeessttiilleennccee  cczzyy  SSaadduuss??
W pewnym sensie, tak. Lubimy te zespoły.
Rzekłbym każdy członek zespołu ma inne źró-
dła inspiracji. Jeśli chodzi o samo brzmienie
zespołu, największy wpływ na to jak gramy mia-
ły zespoły typu Death, Slayer, Vektor, Mega-
deth, Pantera, Metallica, Power Trip, An-
thrax… Cała masa thrashu z lat 80. jak i thrash
wydany po roku dwutysięcznym. Inspirujemy
się także wczesnym death metalem, trochę tech-
nicznym graniem, jak i punkiem z lat 80.,
szczególnie z zachodniego wybrzeża Wielkiej
Brytanii. Większość punkowych wpływów mo-
żna usłyszeć w perkusji, jak w szybkim i agresy-
wnym stylu zespołu. Inspirowaliśmy się też w
dużej mierze nurtem NWOBHM, tutaj można
wymienić Judas Priest, Motörhead, Tank,
Maiden itp… George bardzo lubi black metal.
Krótko mówiąc, Euphoria ma całkiem sporo in-
spiracji.

ZZaaiinntteerreessoowwaanniiee  ttaakkąą  nniieesszzaabblloonnoowwąą,,  łłaammiiąąccąą
bbaarriieerryy  mmuuzzyykkąą  pprrzzyysszzłłoo  uu  wwaass  zz  cczzaasseemm,,  cczzyy
tteeżż  oodd  ppoocczząąttkkuu  iissttnniieenniiaa  EEuupphhoorriiaa  wwiieeddzziieellii--
śścciiee,,  żżee  iinntteerreessuujjee  wwaass  ccoośś  wwiięęcceejj,,  nniiżż  ttyyllkkoo
pprroossttee  łłuuppaanniiee  mmoonnoottoonnnneeggoo  tthhrraasshhuu??
Definitywnie był to nasz cel od samego począ-
tku. Nigdy nie chcieliśmy być tak jak każdy in-
ny zespół. Oczywiście różne inspiracje są do-
strzegalne w naszej muzyce. Chcieliśmy wziąć
muzykę naszych idoli i wynieść ją na nowy po-
ziom.

OOddwwaażżnnee  zzaałłoożżeenniiee,,  nniiee  mmaa  ccoo!!  NNiiee  wwkkuurrzzaa
wwaass  jjeeddnnaakk  cczzaasseemm,,  żżee  ookkrreeśśllaa  ssiięę  wwaass  mmiiaanneemm
zzeessppoołłuu  ggrraajjąącceeggoo  rreettrroo  tthhrraasshh  mmeettaall??  JJaakk  jjeesstt
kkllaassyycczznniiee,,  oollddsscchhoooolloowwoo,,  ttoo  zzaarraazz  mmuussii  bbyyćć  ttoo
rreettrroo??  TTrroocchhęę  ttoo  ddzziiwwnnee,,  nniiee  uuwwaażżaasszz??
Ludzie mogą nas nazywać jak tylko im się podo-
ba. Kiedy myślę o "retro thrashu" przychodzą mi
na myśl takie zespoły jak Havok czy Lich King.
Bardzo lubię oba zespoły, bardzo lubię chłopa-
ków z Lich King. Mimo to, nie sądzę, że brz-
mimy jak oni. Jest nam bliżej do zespołu Ve-
ktor, gdyż gramy bardziej technicznie. Kiedy
ktoś mnie zapyta jakim zespołem jest Eupho-
ria, odpowiadam, że gramy thrash metal.

PPoozzaa  ttyymm  nniiee  jjeesstteeśścciiee  zzeessppoołłeemm  ssttrriiccttee  tthhrraa--
sshhoowwyymm,,  ssppoorroo  cczzeerrppiiąącc  tteeżż  oodd  zzeessppoołłóóww  ggrraa--
jjąąccyycchh  nniieesszzaabblloonnoowwyy,,  tteecchhnniicczznnyy  ddeeaatthh  mmee--
ttaall,,  aa  cczzaasseemm  nnaawweett  bbllaacckk,,  ttaakk  wwiięęcc  nnaa  ddoobbrrąą
sspprraawwęę  ttee  eettyykkiieettkkii  nniiee  ssąą  wwaamm  ddoo  nniicczzeeggoo  ppoo--
ttrrzzeebbnnee??
Jak już wspomniałem, nie przejmuję się tym ja-
kie łatki przypinają nam ludzie. Jeśli ktoś na-
zwie nas zespołem deathmetalowym to się nie
obrażę, ale też nie zgodzę się tym osądem. Ma-
my swój własny styl, którego rdzeniem jest
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- Gramy thrash metal - mówi najzwyczajniej w świecie perkusista Eupho-
rii Louie Badalament, deklarując przy tym, że nie interesują go szufladki, łatki
czy inne etykietki. Dlatego też na swym debiutanckim longu "Operation: Genesis"
kwartet z Detroit poczyna sobie nader tradycyjnie i całkiem nieźle, a warstwa tek-
stowa płyty jest konceptem bazującym na science-fiction. Chłopaki wydali ten
CD samodzielnie, liczą jednak, że nagrywaną właśnie EP-ką i przygotowywanym
na następny rok kolejnym albumem już ktoś się zainteresuje:
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thrash metal. Zdarza się gdy odsłuchamy nasze
nagrania, że nagle dociera do nas, że coś może
brzmieć jak np. Dimebag Darrell, lub też jakiś
kawałek może przypominać English Dogs. Nie
oznacza to, że gramy taką samą muzykę jak te
zespoły.

NNiiee  jjeesstt  ttoo  cczzaasseemm  ddooddaattkkoowwyy  pplluuss  ddllaa  zzeessppoo--
łłóóww  ddeebbiiuuttuujjąąccyycchh  oobbeeccnniiee,,  żżee  mmoożżeecciiee  iinnssppiirroo--
wwaaćć  ssiięę  zznnaacczznniiee  bbaarrddzziieejj  rróóżżnnoorrooddnnąą  mmuuzzyykkąą
nniiżż  wwaassii  tthhrraasshhoowwii  ppoopprrzzeeddnniiccyy  wwee  wwcczzeessnnyycchh
llaattaacchh  8800..,,  kkttóórrzzyy  cczzeerrppaallii  ttyyllkkoo  zz  kkllaassyycczznneeggoo
hhaarrdd  rroocckkaa,,  mmeettaalluu  ii  ppuunnkk  rroocckkaa??
Szczerze uważam, że cały ten podział na rodza-
je i podrodzaje utrudnia wszystko. Moją pracą
jest prowadzenie klubu dla słuchaczy punk
rocka i metalu. Zauważyłem, że są ludzie, któ-
rzy przychodzą tylko na koncerty deathmeta-
lowe lub tylko na występy kapel thrashmetalo-
wych. Znajdą się tacy, co przyjdą posłuchać
koncertu niezależnie od rodzaju rocka jaki aku-
rat jest grany danego wieczora. Nudzi mnie słu-
chanie tego samego typu muzyki cały czas, wolę
trochę przemieszać swoje preferencje od czasu
do czasu. Dzisiaj może sobie posłucham Dark-
thorne, a jutro już sobie puszczę Descendents.
Zbyt wiele ludzi stara się na siłę wpasować do
rodzajów muzyki, tylko po to aby podeprzeć
swoje image.

TToo  ffaakktt,,  nniieesstteettyy......  NNaajjppiieerrww  mmiieelliiśścciiee  ccaałłąą  hhii--
ssttoorriięę  ""OOppeerraattiioonn::  GGeenneessiiss""  ii  ggoottoowwee  tteekkssttyy,,
cczzyy  tteeżż  ppoosszzcczzeeggóóllnnee  rroozzddzziiaałłyy  tteejj  ooppoowwiieeśśccii
ppoowwssttaawwaałłyy  ssttooppnniioowwoo,,  wwrraazz  zz  ppoosszzcczzeeggóóllnnyy--
mmii  kkoommppoozzyyccjjaammii??
Justin miał rozrysowany koncept na ten album
w swojej głowie i tylko czekał kiedy Euphoria
będzie kompletna i gotowa do pracy. Kiedy do-
łączyłem do zespołu zapoznałem się z dwoma
kawałkami, które były już napisane. Usiedliśmy
potem wszyscy razem i napisaliśmy resztę albu-
mu. Nie zauważyliśmy nawet kiedy zaczęliśmy
nagrywać i nasza muzyka już leciała w WRIF -
radio w Detroit grające rock/metal.

PPrraaccee  nnaadd  ttaakkiimm  kkoonncceepptteemm  ssąą  nnaa  ppeewwnnoo  ttrruudd--
nniieejjsszzee  oodd  kkoommppoonnoowwaanniiaa  ttrraaddyyccyyjjnneejj  ppłłyyttyy,,
sszzcczzeeggóóllnniiee  jjeeśśllii  nniiee  cchhccee  ssiięę,,  żżeebbyy  wwaarrssttwwaa  ttee--
kkssttoowwaa  pprrzzyyttłłoocczzyyłłaa  mmuuzzyykkęę,,  żżeebbyy  ccaałłoośśćć  bbyyłłaa
zzwwaarrttaa,,  nnaa  sswwóójj  ssppoossóóbb  pprrzzyyssttęęppnnaa  --  ddłłuuggoo  ddoo--
pprraaccoowwyywwaalliiśścciiee  aarraannżżaaccjjee,,  ddookkoonnyywwaalliiśścciiee
ppoopprraawweekk,,  eettcc..
Pomógł nam całkiem spoko typ, Vince. Jego
wkład bardzo ułatwił nam pracę. Nagrywanie
zajęło nam trzy tygodnie, do tego doszedł je-

szcze tydzień na dopracowanie nagrań. Przez te
trzy tygodnie nie pracowaliśmy codziennie. Na-
grywaliśmy średnio dwa dni w tygodniu po 7-8
godzin.

1100  uuttwwoorróóww  ii  nniieessppeełłnnaa  4466  mmiinnuutt  mmuuzzyykkii  bbyyłłoo
zzaappllaannoowwaannee  oodd  ppoocczząąttkkuu,,  cczzyy  tteeżż  iilloośśćć  uuttwwoo--
rróóww  cczzyy  iicchh  ddłłuuggoośśćć  zzmmiieenniiaałłaa  ssiięę,,  ww  zzaalleeżżnnoo--
śśccii  oodd  ppoossttęęppóóww  pprraacc??
Tak to się po prostu ułożyło w wypadku tego
krążka. Nie każdy nasz album będzie miał taką
samą ilość utworów.

BBooggaaccttwwoo  ii  wwiieelloowwyymmiiaarroowwoośśćć  tteejj  mmuuzzyykkii
zznniieecchhęęcciiłłyy  ppootteennccjjaallnnyycchh  wwyyddaawwccóóww??  ""TToo  ssiięę
nniiee  sspprrzzeeddaa,,  jjeesstt  zzaa  ttrruuddnnee??""  ssłłyysszzeelliiśścciiee  ppee--
wwnniiee  ddoośśćć  cczzęęssttoo??
Nie posyłałem albumu do zbyt wielu wydawni-
ctw. Sprzedaliśmy prawa do dystrybucji kilku
firmom. Ja kontroluję zamówienia. Mimo to,
fajnie byłoby podpisać kontrakt z wydawni-
ctwem.

ŻŻaaddnnaa  zz  eeuurrooppeejjsskkiicchh,,  nnpp..  nniieemmiieecckkiicchh  ffiirrmm  tteeżż
nniiee  bbyyłłaa  zzaaiinntteerreessoowwaannaa  wwyyddaanniieemm  tteeggoo  aallbbuu--
mmuu??  MMoożżee  pprrzzyy  ookkaazzjjii  kkoolleejjnneejj  ppłłyyttyy  ppoowwiiee--
ddzziiee  wwaamm  ssiięę  bbaarrddzziieejj,,  cczzyy  tteeżż  nniiee  zzaammiieerrzzaacciiee
iiśśćć  ww  ttyymm  kkiieerruunnkkuu,,  ppoozzoossttaajjąącc  zzeessppoołłeemm  zz
kkrręęgguu  DDIIYY??

Co dziwne, żadna firma nie zaoferowała nam
sensownego kontraktu jeśli chodzi o ten album.
Jest to dziwne gdyż sprzedałem setki płyt w Eu-
ropie. Setki, jeśli nie tysiące, gdy doliczę do tego
pobrania z bandcamp. 

MMyyśślliicciiee  jjuużż  oo  kkoolleejjnneejj  ppłłyycciiee,,  cczzyy  tteeżż  ww  oobbeecc--
nnyycchh  rreeaalliiaacchh  mmuuzzyycczznneeggoo  bbiizznneessuu  bbyyłłoobbyy  ttoo
zzddeeccyyddoowwaanniiee  zzaa  sszzyybbkkoo,,  wwiięęcc  wwcciiąążż  kkoonncceenn--
ttrruujjeecciiee  ssiięę  nnaa  pprroommoowwaanniiuu  ""OOppeerraattiioonn::  GGeennee--
ssiiss""??
Pod koniec lipca będziemy nagrywać naszą EP-
kę "The Omega Void". Mamy nadzieję, że uda
nam się ją wydać w czas na naszą listopadową
trasę koncertową po Europie. Projekt okładki
jest gotowy, utwory są napisane, cała reszta
pracy powinna nam pójść całkiem szybko. Bę-
dziemy pracować zw tym samym studio, w któ-
rym nagraliśmy "Operation: Genesis". Planuje-
my też napisać, nagrać i wydać nasz nowy al-
bum w 2018 roku.

WWiieecciiee  jjuużż  mmoożżee,,  cczzyy  bbęęddzziieecciiee  kkoonnttyynnuuoowwaaćć
ppoommyyssłłyy  zz  ddeebbiiuuttuu,,  cczzyy  tteeżż  wwaasszz  kkoolleejjnnyy  aallbbuumm
nniiee  bbęęddzziiee  kkoonncceepptteemm,,  aa  wwaarrssttwwaa  tteekkssttoowwaa  tteeżż
bbęęddzziiee  ooddmmiieennnnaa  tteemmaattyycczznniiee??
Jeśli spodobało ci się "Operation: Genesis" to
na pewno "The Omega Void" też przypadnie ci
do gustu. Kompozycje na tej EP-ce są fantasty-
czne.

KKiieeddyy  zzaacczznniiee  ssiięę  oodd  ttzzww..  wwyyssookkiieeggoo  CC  ttrrzzeebbaa
uuttrrzzyymmaaćć  tteenn  ppoozziioomm,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  jjeeśśllii  ttaakk
uuddaannyy  bbyyłł  jjuużż  ddeebbiiuuttaanncckkii  aallbbuumm..  MMnnóóssttwwoo
wwiięęcc  pprraaccyy  pprrzzeedd  wwaammii,,  aallee  lluubbiicciiee  ggrraaćć,,  lluubbiicciiee
wwyyzzwwaanniiaa,,  ttaakk  wwiięęcc  zzaa  jjaakkiiśś  cczzaass  zznnoowwuu  bbęę--
ddzziieemmyy  mmiieellii  ookkaazzjjęę  ppooggaawwęęddzziićć  oo  wwaasszzeejj  kkoollee--
jjnneejj  ppłłyycciiee??
Nowe informacje o nas pojawią się na początku
przyszłego roku. Gramy w Europie w listopa-
dzie i na początku grudnia. Będziemy nagrywać
i wydawać naszą EP-kę i zagramy kilka koncer-
tów w Michigan w 2017 roku. Są to nasze plany
na najbliższą przyszłość. Zastanawiamy się też
nad krótką trasą po środkowym wschodzie Sta-
nów przez trzy lub cztery dni. Wszystko zależy
od naszych grafików i dostępnego transportu
(mój van padł po jeżdżeniu na trasy koncerto-
we). Jest to nasz ogólny plan na 2017 rok. Nie
chcę zdradzić zbyt wiele. W przyszłym roku bę-
dę w stanie powiedzieć więcej o naszym nadcho-
dzącym albumie.

Wojciech Chamryk & Piotr Szablewski

EUPHORIA 95

Foto: Euphoria

Foto: Euphoria



HMP: CCzzeeśśćć!!  ZZaacczznniijjmmyy  oodd  ppoocczząąttkkuu..  NNiiee
mmaammyy  ddookkłłaaddnnyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  nnaa  tteemmaatt  tteeggoo,,
kkiieeddyy  uuttwwoorrzzyylliiśścciiee  sswwóójj  zzeessppóółł??  BByyłł  ttoo  rrookk
11999911  cczzyy  jjuużż  11999922??
Stathis Pavlantis: Witaj! Myślę że jednak
1991, nasze chwalebne czasy liceum.

NNoo  ccóóżż,,  ttoo  jjuużż  jjaakkiiśś  kkaawwaałł  cczzaassuu,,  ppoonnaadd
ććwwiieerrććwwiieecczzee,,  aa  ppoossiiaaddaacciiee  ttyyllkkoo  cczztteerryy  aallbbuu--
mmyy  ii  zzaacczzyynnaacciiee  ppoonnoowwnniiee  sswwoojjąą  kkaarriieerręę......  CCoo
ssąąddzziicciiee  oo  ttaammttyymm  cczzaassiiee??
Tak zasadniczo to nie zaczęliśmy żadnej na-
szej "kariery" ponownie, ponieważ nie traktuje-
my tego jako karierę. W latach 90. wszystko
były inne, a grecka scena heavy metalowa była
w powijakach. W roku 1995 wydaliśmy 7" ca-

lowy singiel "Sire of the Storm" za pośredni-
ctwem Dark Side Recrods, w 1999r. własnym
sumptem duży debiut "The Fire Still Burns",
w 2000r. split "Realms Of The Night", w
2001r. ponownie "The Fire Still Burns" tym
razem za pośrednictwem Secret Port Re-
cords, po tym jak ponownie to nagraliśmy.
Następnie w 2003r wydaliśmy "Odyssey" zno-
wu za pośrednictwem Secret Port Records.
W 2008r. natomiast "When Shadows Fall"
dzięki Cruz Del Sur Records oraz obecny al-
bum za pośrednictwem Pitch Black Records.
Co do przeszłości... Zawsze jest coś w tej prze-
szłości! Wszystko były, świeże a muzyka nie
była zainfekowana przez serwis Youtube i inne
tego typu gówna. Handel plakatami, naszy-
wkami oraz kasetami przy nieskończonych dy-
sputach na temat "nowych" zespołów i "no-
wych" albumów. Krótko mówiąc: Muzyka!

WWaasszz  ppoopprrzzeeddnnii  aallbbuumm,,  ""WWhheenn  SShhaaddoowwss
FFaallll""  ssttaałł  ssiięę  ddoośśćć  rroozzppoozznnaawwaallnnyy  ii  wwyygglląąddaałłoo
nnaa  ttoo,,  żżee  mmiieelliiśścciiee  jjeeddnnaakk  sszzaannssęę  nnaa  ttęę  kkaarriieerręę..
DDllaacczzeeggoo  mmuussiieelliiśśmmyy  cczzeekkaaćć  nnaa  tteenn  aallbbuumm  aażż
ddzziieewwiięęćć  llaatt??  MMoożżeesszz  mmii  wwiięęcceejj  ppoowwiieeddzziieećć
nnaa  tteenn  tteemmaatt??
Poza faktem, że część sytuacji naprawdę się
zdarzyła, to na wstępie muszę zaznaczyć je-
dno: nie jesteśmy profesjonalnym zespołem i
nie musimy "robić" muzyki. Gramy to co czuje-
my, nie musimy iść z prawami rynku, nie two-
rzymy kawałków, z których wybierzemy to, na
co będzie popyt. Gramy bo lubimy. Co do tego
oczekiwania: nasz wokalista, Leo Stivala miał
problem z ciągłym przenoszeniem się z Malty
do Grecji i uznaliśmy, że najlepiej będzie, jak

się rozejdziemy. Było nam ciężko znaleźć ko-
goś, kto go zastąpi, co poskutkowało tym, że
przez to straciliśmy trochę czasu. Następnie po
tym jak znaleźliśmy wokalistę, odbyliśmy parę
prób i zaczęliśmy nagrywać album. Przed pro-
cesem miksu miałem badania, został u mnie
zdiagnozowany hodgkins lymphoma (czyli no-
wotwór układu limfatycznego) i wszystko się
zawaliło. Chemioterapia była ciężka, nie mo-
głem się skupić na zespole, mając raka. Priory-
tetem dla mnie była moja rodzina: moje dzieci
i moja żona. Kolejne półtora roku opóźnienia.
Kiedy wyzdrowiałem, to był ten czas, w któ-
rym mogliśmy wrócić do gry...

NNoo  ccóóżż,,  nniieesstteettyy  ttoo  nniieesszzcczzęęśścciiee  ww  jjaakkiiśś  ssppoo--
ssóóbb  ppoottwwiieerrddzziiłłoo  ttąą  ssmmuuttnnąą  zzaalleeżżnnoośśćć  ww  wwaa--
sszzyymm  zzeessppoollee::  ccoo  aallbbuumm  ttoo  jjaakkiiśś  nnoowwyy  cczzłłoonneekk
zzeessppoołłuu..  WWyypprraaccoowwaalliiśścciiee  jjuużż  jjaakkąąśś  mmeettooddęę

bbyy  ooggrraanniicczzyyćć  nneeggaattyywwnnyy  wwppłłyyww  ttyycchh  zzmmiiaann??
Nie były to zmiany celowe. Przypominam, nie
jesteśmy profesjonalnym zespołem, każdy z
nas ma własne priorytety. Tu nie ma metody:
jeśli ktoś musi odejść (pamiętaj, że wszyscy
"poprzedni" członkowie zespołu byli dla nas
jak rodzina), to wiemy, że stoi za tym jakaś
przyczyna, którą szanujemy w stu procentach.
Uwierz mi, każdy kto odszedł, miał poważne
sprawy związane z pracą, rodziną... Nikogo nie
wykopaliśmy z zespołu!

WWyykkoorrzzyyssttaalliiśścciiee  jjuużż  kkaawwaałłkkii  zz  ddeemmóówweekk  nnaa
sswwooiimm  ddeebbuucciiee......  CChhoocciiaażż  wwyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee
jjeesszzcczzee  ppoossiiaaddaacciiee  ttaamm  ppaarręę  uuttwwoorróóww,,  kkttóórree
nniiee  zzoossttaałłyy  nnaaggrraannee  nnaa  żżaaddnnyymm  LLPP..  MMoożżee
uużżyyjjeecciiee  iicchh  nnaa  wwaasszzyymm  nnaajjnnoowwsszzyymm  aallbbuu--
mmiiee??
To bardzo dobry pomysł! Jak już Ci mówiłem,
nie przestrzegamy zasad "rynku muzycznego" i
nie jesteśmy do niczego zobligowani. Myślę, że
wszystkiego zespoły używają starych kawał-
ków i starych konceptów na swoje albumy...
więc dlaczego nie???!!!

SSkkoorroo  oo  kkoonncceeppttaacchh  mmoowwaa,,  ttoo  mmaacciiee  ddwwaa  aall--
bbuummyy  kkoonncceeppccyyjjnnee,,  ""TThhee  FFiirree  SSttiillll  BBuurrnnss""
oorraazz  ""OOddyysssseeiiaa"",,  nnaattoommiiaasstt  ""WWhheenn  SShhaaddoowwss
FFaallll""  nniiee  ppoossiiaaddaa  jjuużż  ttaakk  śścciiśśllee  sskkoonnkkrreettyy--
zzoowwaanneejj  tteemmaattyykkii..  JJeeddnnaakk  wwsszzyyssttkkiiee  jjeejj  ttee--
kkssttyy  mmaajjąą  ddoośśćć  mmrroocczznnąą  aattmmoossffeerręę..  OOppoo--
wwiieesszz  mmii  wwiięęcceejj,,  jjaakk  ttoo  jjeesstt  zz  wwaasszzyymm  nnaajjnnoo--
wwsszzyymm  aallbbuummeemm??
Lubimy mroczne motywy. Nie jest to do końca
celowe, raczej powiedziałbym, że jest to zrzą-
dzenie losu. Sposób w jaki gramy, jakie dźwię-
ki wydobywają się z naszych instrumentów.
Wchodzimy do studia, podłączamy sprzęt,
gramy i rejestrujemy to brzmienie. "Bleed Ba-
bylon Bleed" nie jest albumem koncepcyjnym.
Jest to album ze zróżnicowaną gamą odczuć i
emocji. Od tych mocnych, epickich aż do thril-
lerów. Dwa ostatnie utwory miały spójny kon-
cept, który dał tytuł temu albumowi. "Bleed
Babylon Bleed" to stary pomysł. Może bar-
dziej moje osobiste osiągnięcie, bym powie-
dział. Hołd dla moich dziadków, z obu stron,
którym udało się przeżyć ogromne ludobójst-
wo. W 1922 w Euxine Pontos, które zostało
popełnione przez Turków oraz w 1940, w Pi-
reus z rąk Niemców*. Tytuł jest oczywiście
metaforą. Biblijny Babylon był centrum hand-
lu, cywilizacji, ludzkości, którą jakaś mityczna
siła, przyczyna zwana "Bogiem", po prostu zni-
szczyła... To samo myślę w wypadku Pontos,
to była dokładnie ta sama rzecz! Euxine Pon-
tos było centrum kultury, wszystkiego. I "Bóg"
przyszedł, paląc to do gołej ziemi i zabijając
ponad pół miliona osób. "Krwaw Babilonie!
Krwaw!" to jest jak niebiański rozkaz... odnosi
się to zresztą do każdego ludobójstwa...

DDllaatteeggoo  wwyybbrraalliiśścciiee  eeppiicckkii  mmeettaall??  PPaammiięęttaamm,,
żżee  nnaa  ppoocczząąttkkuu  bbyyłł  rraacczzeejj  kkoojjaarrzzoonnyy  zz  mmiittaammii
ggrreecckkiimmii  cczzyy  ffaannttaassttyykkąą..  JJaakk  nnaa  ttoo  wwppaaddlliiśścciiee
nnaa  ppoocczząąttkkuu??
A wiesz co, tak naprawdę to nie wiem!!!
(śmiech). To się po prostu zdarzyło! Czytam
masę książek z obszaru magii i miecza (uwiel-
biam książki!), uwielbiam historię, mity i
uwielbiam teorie spiskowe. Grecja miała świe-
tną historię i za dzieciaka fascynowałem się
tymi epickimi bitwami i juchą... jednak podsu-
mowując, to wszystko jest metalowe jak dla
mnie.

GGrreecckkaa  mmiittoollooggiiaa  jjeesstt  iinnssppiirruujjąąccaa..  PPrrzzyykkłłaa--
ddoowwoo  ttee  wwsszzyyssttkkiiee  uunniiwweerrssaallnnee  mmoottyywwyy,,
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-Z okazji wydania przez ten zespół najnowszego album miałem okazje
wymienić parę słów z gitarzystą Reflection, Stathisem, na temat ich muzyki, ogól-
nej działalności zespołu oraz o obecnej sytuacji na greckiej scenie. Nic szczegól-
nego, aczkolwiek wywiad pomimo prostoty jest ciekawy za sprawą wyżej wymie-
nionego pana Stathisa Pavlantisa, który posiada moim zdaniem ciekawe i bezkom-
promisowe przemyślenia. Czy mam słuszność? Masz okazję teraz to sprawdzić!

Foto: Hellena Michailidou

Biblijny Babylon był centrum handlu, cywilizacji, szeroko pojętej ludzkości...



mmoottyyww  ppooddrróóżżyy  --  mmiitt  oo  OOddyysseeuusszzuu  ((oo  cczzyymm
jjeesstt  wwaasszz  aallbbuumm  zz  22000033)),,  bbąąddźź  mmoottyyww  ggeenneezzyy
zzłłaa  --  mmiitt  oo  PPaannddoorrzzee..  PPooddaasszz  wwiięęcceejj  pprrzzyy--
kkłłaaddóóww??  CCoo  jjeesstt  zzaaiinnssppiirroowwaannee  ggrreecckkiimmii
mmiittaammii  ww  ttwwoojjeejj  ooppiinniiii??
Mówiłem Ci że Grecja ma świetną historię!
Wszystko wokół Ciebie ma historię. Tam
gdzie ja żyję leży starożytny cmentarz, poza
tym posiadamy wielkie mury Piraeusu. Zaś z
mojego balkonu mam doskonały widok na
Akropolis. Uwielbiam motywy Wojny Trojań-
skiej, wojnę Tytanów z Bogami Olimpu, mit o
Prometeuszu, o Złotym Runie i oczywiście o
Odysei samej w sobie. Są oczywiście tysiące
tych mitów i potrzebowałbym przynajmniej
dwóch wcieleń by się ich nauczyć.

CChhcciiaałłbbyymm  tteerraazz  ppoorroozzmmaawwiiaaćć  oo  ssttrroonniiee  tteecchh--
nniicczznneejj  wwaasszzeejj  ddzziiaałłaallnnoośśccii..  PPoowwiieeddzz  pprroosszzęę
nnaasszzyymm  cczzyytteellnniikkoomm  ppaarręę  zzddaańń  oo  pprroocceessiiee
nnaaggrryywwaanniiaa,,  mmiikkssuu  ii  mmaasstteerriinngguu..
Cała ta procedura nagrywania, miksu, maste-
ringu miała miejsce w studiu nagraniowym
The Music House, gdzie pracowałem przez
ostatnie 21 lat. Doszliśmy prosto do celu, po-
mimo faktu, że w pewnym sensie zaczynaliśmy
od początku. Mieliśmy brzmienie, przegrane
parę prób jednak kwestią był wokalista, Ge-
orge Thomaidis. To on był tym, czego brako-
wało w tym wszystkim. Poza tym, nie używali-
śmy żadnych dodatkowych urządzeń, po pros-
tu podpięliśmy nasze instrumenty do wzmac-
niaczy, ustawiliśmy mikrofony i to było to!
Nienawidzę cyfrowego brzmienia. Znaczne
grono obecnych zespołów nagrywa swoje albu-
my wspomagając się programowaną/cyfrową
sekcją perkusyjną, cyfrowym brzmieniem gi-
tar... a my robimy to całkowicie na odwrót!
Poza faktem, że jest u nas ta obróbka cyfrowa,
to wszystko żyje i można to usłyszeć. Instru-
menty mają swoje miejsce w przestrzeni. Oczy-
wiście to kwestia smaku, lecz nasz smak za-
trzymał się w latach 80. i 90.

WWłłaaśśnniiee!!  WWssppoommnniiaałłeeśś  oo  nnoowwyymm  wwookkaalliiśścciiee,,
cczzyyllii  GGeeoorrggee  TThhoommaaiiddiiss..  MMoożżeesszz  ooppoowwiiee--
ddzziieećć  wwiięęcceejj  oo  ttyymm  jjaakk  sspprraawwiiłł  ssiięę  nnaa  wwaasszzyymm
nnaajjnnoowwsszzyymm  aallbbuummiiee??  JJaakkaa  jjeesstt  rróóżżnniiccaa  ppoo--
mmiięęddzzyy  nniimm,,  aa  bbyyłłyymmii  wwookkaalliissttaammii  RReeffllee--
ccttiioonn??
George jest moim dobrym przyjacielem, znali-
śmy się od czasów nastoletnich. Pracowaliśmy
razem w przeszłości w studiu nad jego poprze-
dnimi projektami. Z nim czujemy się bardzo
komfortowo. Jest on bardzo doświadczonym
wokalistą, niestety z powodu osobistych zobo-
wiązań nie mógł być w naszym zespole przez
te parę lat. Stworzyliśmy parę dem i zagrali-
śmy kilka prób - George miał to czego chcie-
liśmy. Pracował bardzo ciężko w studiu, przez
dwa lata, przynajmniej trzy razy w tygodniu,
poza tym jest pierdolonym wojownikiem!
(warto wspomnieć że zespół traktuje to jako
hobby, wszyscy muzycy posiadają własne po-
sady - przyp. red.). Co do pozostałych to Leo
Stivala jest bestią mroku, a Chris Kappas sta-
roszkolnym zwierzem! George jest bardziej te-
chniczny, ma szeroką skalę, dobry charakter i
świetne vibrato! Poza tym, jest bardzo dobrym
przyjacielem i lubimy z nim przebywać, tak jak
lubiliśmy z pozostałymi gośćmi!!!

OOppoowwiieesszz  wwiięęcceejj  oo  rróóżżnniiccaacchh  ii  ppooddoobbiieeńńsstt--
wwaacchh  ppoommiięęddzzyy  wwsszzyyssttkkiimmii  wwaasszzyymmii  aallbbuu--
mmaammii??  JJaakkiiee  cceecchhyy  wwcciiąążż  iissttnniieejjąą  ww  wwaasszzyycchh
aallbbuummaacchh,,  aa  jjaakkiiee  zzggiinnęęłłyy  ww  ooddmmęęttaacchh  cczzaassuu??
KKrróóttkkoo  mmóówwiiąącc,,  ppoorróówwnnaajj  pprroosszzęę  wwsszzyyssttkkiiee
wwaasszzee  aallbbuummyy..

Oczywiście gdy byliśmy młodzi to wszytko by-
ło bardziej spontanicznie, miałeś tą wolność w
komponowaniu. Gdy lata zaczęły przemijać,
zaczynasz sobie uświadamiać pewne rzeczy.
Zaczynasz przywiązywać wagę do detalu. Do
swojego brzmienia, tekstu, produkcji i tak da-
lej. "The Fire Still Burns" był surowym epi-
ckim heavy metalem. Drugi album stał się bar-
dziej melodyczny, a my bardziej skupiliśmy się
na aranżacji. Poprzedni zaś w 90% był mro-
cznym albumem. Ten był bardziej epicki... mo-
że kolejny będzie mocniejszy... zależy od na-
szego nastroju! Nie mamy żadnych ustalonych
reguł. Nagrywamy to co lubimy. Kochamy na-
sze utwory i to jest to. Próbujemy utrzymać to
mroczne brzmienie, jednak nie jest to naszym
głównym celem. Ten brak trzymania się reguł
jest podobieństwem. To, co odróżnia te albu-
my to chociażby czas. Kiedyś byliśmy młodzi z
bujnymi czuprynami bez zobowiązań, obecnie
z siwiejącymi lub zupełnie utraconymi wło-
sami przy własnych rodzinach (śmiech). Obe-
cnie sposób postrzegania rzeczywistości jest in-
ny, aczkolwiek jedno pozostało takie same. Pa-
sja do muzyki! To jest niesamowite - w tej kwe-
stii myślimy dokładnie to samo co te ćwierć
wieku temu. Magia...

MMoożżeesszz  ppoowwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj  nnaa  tteemmaatt  ""RRuulleerr
OOff  MMyy  OOwwnn  LLaanndd""  ii  ddllaacczzeeggoo  tteenn  kkaawwaałłeekk
zzoossttaałł  wwyybbrraannyy  ddoo  cceellóóww  pprroommooccyyjjnnyycchh??
Będąc szczerym, to akurat Phivos z naszego
wydawnictwa dokonał tego wyboru. Uznał, że
ten utwór powinien być sztandarem tego albu-
mu, mając własne powody. Oczywiście uwiel-
biamy ten utwór... niestety jest on oparty na
prawdziwej historii... pamiętasz o tych masa-
krach Tureckich i Niemieckich? Tak, to jest o
historii moich dziadków... historii ludobójst-
wa... chciałbym żeby to była fantastyka, nie-
stety nią nie jest.

KKaażżddyy  mmuuzzyykk  mmóówwii  śśwwiiaattuu,,  żżee  jjeeggoo  nnaajjnnoo--
wwsszzyy  aallbbuumm  jjeesstt  ttyymm  nnaajjlleeppsszzyymm..  PPoowwiieeddzz  mmii
zzaatteemm,,  ddllaacczzeeggoo  ssąąddzziicciiee  żżee  ""BBlleeeedd  BBaabbyylloonn
BBlleeeedd""  jjeesstt  wwaasszzyymm  nnaajjlleeppsszzyymm  aallbbuummeemm??
Zawsze kiedy przychodzi na świat kolejny nasz
twór, to w naszych ustach wybrzmiewaja wła-
śnie sformułowania tego typu (śmiech). Oczy-
wiście do czasu, do póki nie przyjdzie kolejny
twór. Ciężko zdecydować co jest najlepsze,
myślę, że każde dzieło jest tym najlepszym w
swoim czasie. Tak więc zasadniczo wierzę głó-
wnie temu, co mogą powiedzieć fani i słucha-
cze na temat tego albumu!

DDllaacczzeeggoo  wwaasszz  nnaajjnnoowwsszzyy  aallbbuumm  nniiee  zzoossttaałł
wwyyddaannyy  zzaa  ppoośśrreeddnniiccttwweemm  CCrruuzz  DDeell  SSuurr  RRee--
ccoorrddss??  RRoozzmmaawwiiaalliiśścciiee  oo  ddaallsszzeejj  wwssppóółłpprraaccyy
zz  EEnnrriiccoo??
(Śmiech) nie rozmawialiśmy z nim. Enrico to
świetny gość i byliśmy cholernie zadowoleni ze
współpracy z jego wydawnictwem. Jednak w
2011 kiedy graliśmy na Cyprze na festiwalu
Power of the Night, Phivos powiedział mi, że
chce wydać nasz kolejny album, nie ważne ja-
kim on będzie i kiedy to będzie. Był dla mnie
jak brat, więc dokonaliśmy tej dżentelmeńskiej
umowy.

PPrrzzeezz  ddłłuuggii  cczzaass  bbyylliiśścciiee  zzwwiiąązzaannii  zz  wwyyddaa--
wwnniiccttwweemm  SSeeccrreett  PPoorrtt,,  ddoo  cczzaassuu,,  ww  kkttóórryymm
nniiee  wwyyggaassłłaa  wwaasszzaa  uummoowwaa..  MMoożżeecciiee  ppoowwiiee--
ddzziieećć  oo  ttyymm  wwyyddaawwnniiccttwwiiee  ccoośś  wwiięęcceejj??  DDllaa--
cczzeeggoo  ppootteemm  wwyybbrraalliiśścciiee  CCrruuzz  DDeell  SSuurr  RRee--
ccoorrddss??
Theo, właściciel wydawnictwa Secret Port jest
dla mnie jak brat. Pomógł nam mocno, jak nikt

inny i za to jestem mu wdzięczny! Podczas
nagrywania "When Shadows Fall" uznaliśmy,
że powinniśmy wysłać parę promówek do kil-
ku wydawnictw i zobaczyć co się stanie. No i
kiedy otrzymaliśmy odpowiedź od Enrico, to
byliśmy zszokowani. My w tak dużym wyda-
wnictwie, jakim było Cruz Del Sur!? Uzna-
liśmy. że to czas, by pójść naprzód - i oczywiś-
cie tego nie żałujemy!

MMoożżeesszz  wwiięęcceejj  ppoowwiieeddzziieećć  oo  ggrraaffiikkaacchh,,  kkttóórree
zzddoobbiiłłyy  wwaasszzee  aallbbuummyy??
Wszystkie okładki, wyłączywszy "When Sha-
dows Fall", który jest autorstwa Rainera Kal-
witza, zostały stworzone przez George Zaha-
roglou. Bardzo doświadczony profesjonalista i
świetny przyjaciel! Jest on typem człowieka,
któremu mówisz co ma narysować, by następ-
nie zobaczyć dokładne odwzorowanie swojej
prośby! Zna się na rzeczy, jest gitarzystą
Dream Weaver, świetnego heavy metalowego
zespołu z długą historią. Poprawki których do-
konaliśmy były zaskakująco nieliczne, nawet
dla niego! Miał koncept od początku i oddał
go wyśmienicie!

CCoo  zzaammiieerrzzaacciiee  rroobbiićć  ww  22001177??
Mamy nasz pierwszy występ jako headline w
Atenach 6 maja wraz z świetnym doom met-
alowym Forsaken z Malty oraz z nowym epic
heavy metalowym zespołem Achelous. Poza
tym parę dat nadciągających koncertów wkró-
tce zostanie podana do wiadomości. Koncerty
mamy zarówno w Grecji, jak i poza nią! Nasze
obecne wydawnictwo zrobiło świetną robotę z
promocją - zamierzamy mieć długą trasę!

CCoo  ssąąddzziisszz  oo  oobbeeccnneejj  ggrreecckkiieejj  sscceenniiee  mmeett--
aalloowweejj??
To naprawdę trudne pytanie... Grecja ma parę
znanych (na skalę światową) i szanowanych
zespołów, a scena ma swoją duszę. Są to ze-
społy, które ciężko pracowały i posiadały usta-
lony tok działania. Wiem to z autopsji, będąc
bardzo aktywnym przedstawicielem podziemia
od przeszło dwóch dekad aż do dnia dzisiej-
szego, często wpadając w niezłe gówno, aczkol-
wiek był to dla mnie zaszczyt, że mogłem być
częścią tej sceny i poznać moich braci oraz pra-
wdziwych wojowników podążających tą samą
ścieżką!

DDzziięękkuujjee  zzaa  wwyywwiiaadd..  MMoożżeesszz  ppoowwiieeddzziieećć  ppaa--
rręę  ssłłóóww  ddoo  sswwooiicchh  ffaannóóww??
Dziękuje wam za olbrzymie wsparcie, za zain-
teresowanie naszym najnowszym albumem.
Do zobaczenia na scenie! Zostańcie z meta-
lem! A jeśli jesteście po trzydziestce, to nie za-
pomnijcie o robieniu okresowych badań medy-
cznych. 

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak
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HMP: CCzzyyżżbbyyśścciiee  nniiee  rreeaalliizzoowwaallii  ssiięę  ww  ppeełłnnii
ww  MMeessmmeerriizzee  ii  EErruuppttiioonn,,  ssttąądd  ppoommyyssłł  zzaałłoo--
żżeenniiaa  kkoolleejjnneeggoo  zzeessppoołłuu??
Andrea Tito: Właściwie jestem zadowolony i
dumny z osiągnięć  Mesmerize z ostatnich
dwudziestu lat. Wydaliśmy pięć albumów, za-
chowaliśmy mniej więcej taki sam skład, grali-
śmy dużo i mieliśmy masę zabawy... Pomysł
stworzenia czegoś nowego narodził się zasadni-
czo z chwilą przerwy, jaką mieliśmy po zakoń-
czeniu trasy "Paintropy". Zespół potrzebował
przerwy po kilku latach intensywnej pracy,
część z nas była wyczerpana. Tak czy inaczej,
ponieważ nie mogę siedzieć i nic nie robić, sko-
rzystałem z tej okazji, aby coś zrobić z kilkoma
mocnymi kawałkami, jakie miałem w mojej szu-
fladzie... więc jesteśmy tutaj! W wypadku ludzi
z Eruption, musisz zrozumieć jedno: od około

dwudziestu lat grali covery, zawsze bardzo pro-
fesjonalnie, ale tylko covery. To dlatego wsko-
czyli na pokład z radością. Idea spróbowania
czegoś innego i oryginalnego była dla nich jak
odetchnięcie świeżym powietrzem.

NNiiee  oozznnaacczzaa  ttoo  wwiięęcc,,  żżee  MMeessmmeerriizzee  jjeesstt  jjuużż
pprrzzeesszzłłoośścciiąą,,  ddoocczzeekkaammyy  ssiięę  nnaassttęęppccyy  aallbbuummuu
""PPaaiinnttrrooppyy""??
Dobre pytanie! Mesmerize się nie rozpadł,
wciąż się spotykamy. Na przykład w ostatni
weekend graliśmy w Mediolanie na bardzo faj-
nym metalowym festiwalu. Jeśli chodzi o nowy
album to zupełnie inna historia. Obecnie nie wi-
dzę żadnego twórczego pośpiechu, więc myślę,
że nowy album nie jest w zasięgu naszego wzro-
ku, przynajmniej w krótkim lub trochę dłuż-
szym okresie czasu. Myślę, że nowy album
Black Phantom jest bardziej prawdopodobny,
dlatego, że w sumie napisałem już kolejne dwa-
naście kawałków.

PPóókkii  ccoo  tteemmaatteemm  nnaasszzeejj  rroozzmmoowwyy  jjeesstt  jjeeddnnaakk
ddeebbiiuuttaanncckkii  kkrrąążżeekk  BBllaacckk  PPhhaannttoomm..  PPoommyyssłł
ppoowwrroottuu  ddoo  kkoorrzzeennii  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  mmeettaalluu  mmuu--
ssiiaałł  jjuużż  ww  ttoobbiiee  kkiieełłkkoowwaaćć  jjuużż  oodd  jjaakkiieeggoośś  cczzaa--
ssuu,,  aallee  ppoottrrzzeebbaa  bbyyłłoo  nnaa  jjeeggoo  rreeaalliizzaaccjjęę  cczzaassuu  ii,,
pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm,,  ooddppoowwiieeddnniicchh  lluuddzzii??
To naprawdę była okazja, aby pojawić się z no-
wym zespołem, ponieważ materiał był już goto-
wy w 90%. Mówimy o całym mnóstwie utwo-
rów, które napisałem w  Mesmerize, ale z jakie-
goś powodu nigdy nie zobaczyły światła dzien-
nego. Czasami masz już wystarczająco dużo ma-
teriału na album, więc nie rozwijasz dalej
utworów, nad którymi zacząłeś pracować na
etapie przedprodukcji. Czasami pracujesz nad
utworem aż do jego ukończenia, ale tuż przed
nagraniem zdajesz sobie sprawę, że kawałków
jest za dużo i musisz z czegoś zrezygnować.

Czasem też wałki, które napisałeś, nie pasują do
gatunku muzycznego zespołu, więc są od razu
odrzucane! Mówiłem to, osobiście zawsze pisa-
łem "tradycyjny metal", więc szczerze mówiąc
nie mam wielkich pomysłów lub koncepcji, to
tylko znalezienie chwili i chęć wydobycia z sie-
bie czegoś więcej. 

NNiiee  mmiiaałłeeśś  wwiięęcc  żżaaddnnyycchh  pprroobblleemmóóww  zzee  zzwweerr--
bboowwaanniieemm  rreesszzttyy  sskkłłaadduu,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  zznnaa--
cciiee  ssiięę  pprrzzeecciieeżż  oodd  llaatt  ii  wwiieeddzziiaałłeeśś,,  żżee  ttoo  rróó--
wwnniieeżż  mmaanniiaaccyy  ssttaarreeggoo,,  ddoobbrreeggoo  ggrraanniiaa??
Tak, to było łatwe. Przez wiele lat grałem w
Mesmerize z Andreą (Garavaglia, perkusja) i
Lucą (Belbruno, gitara) i wiedziałem, że dobrze
się bawią grając luźniejsze kawałki, w porówna-
niu do najnowszych dokonań naszego zespołu.
Black Phantom powstał wiosną 2014 roku, a
resztę roku spędziliśmy we trzech pracując nad
utworami. Pod koniec tego roku dołączył do nas
Manuel (Malini, wokal) i to był naturalny wy-
bór, oprócz tego, że był szwagrem Andrei, od

wielu lat znaliśmy go i jego fantastyczny głos,
zawsze był bardzo aktywny w coverowym gra-
niu. Covery, które śpiewa były głównie klasyka-
mi wielkich tradycyjnych kapel metalowych,
takich jak Iron Maiden, Judas Priest, Mano-
war i Helloween, więc był strzałem w dziesią-
tkę, mając wszystko, czego potrzeba, aby śpie-
wać kawałki, które napisałem! Ostatni gość,
który dołączył do zespołu pod koniec 2015 ro-
ku, to Roberto (Manfrinato, gitara), który grał
już z Manuelem w Eruption. Jest bardzo uta-
lentowany i dokładny, oraz był brakującym fra-
gmentem naszej układanki przed nagraniem al-
bumu, który powstał w ubiegłym roku. Ogólnie,
to od wielu lat znamy się nawzajem i mamy
mniej więcej podobny gust muzyczny, bardzo
nam to pomogło, jest to coś, co można usłyszeć
w Black Phantom, zarówno na płycie, jak i na
żywo.

TTaakkiiee  pprroojjeekkttyy  nniiee  zzaawwsszzee  kkoońńcczząą  ssiięę  ppoowwoo--
ddzzeenniieemm,,  bboo  jjeeddnnaakk  wwiieelluu  lluuddzzii  zzaappoommiinnaa,,  żżee
mmaammyy  jjuużż  zzuuppeełłnniiee  iinnnnee  cczzaassyy,,  wwiięęcc  ssttaaćć  iicchh
ttyyllkkoo  nnaa  ssttwwoorrzzeenniiee  jjaakkiieejjśś  mmaarrnneejj  iimmiittaaccjjii,,
nnaawweett  jjeeśśllii  ppaammiięęttaajjąą  llaattaa  8800..,,  aa  nnaawweett  ooddnnoossiillii
wwtteeddyy  ssuukkcceessyy..  WW  wwaasszzyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  ssttaałłoo
ssiięę  iinnaacczzeejj,,  ""BBeetttteerr  BBeewwaarree!!""  ffaakkttyycczznniiee
wwsskkrrzzeesszzaa  ddnnii  cchhwwaałłyy  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  mmeettaalluu  llaatt
8800..  --  jjaakk  tteeggoo  ddookkoonnaalliiśścciiee??
Jestem szczery w 100%: właściwie słowo
"udane" lub "imitacje" nigdy nie przyszło nam
do głowy, na jakimkolwiek etapie tego projektu.
Nikt nigdy nie wspomniał: "Przywróćmy dobry
stary metal z lat osiemdziesiątych", to nigdy nie
był nasz plan. Robimy to tylko po to, aby do-
brze się bawić, co naprawdę lubimy i co nas cie-
szy, a także dlatego, że czuliśmy, że utwory,
które mieliśmy były naprawdę mocne i byłoby
szkoda, gdyby nie ujrzały światła dziennego.
Jestem bardzo szczęśliwy, gdy otrzymuję pozy-
tywne opinie, ponieważ pokazuje to, że na ca-
łym świecie jest wielu ludzi, którzy mają takie
same gusta jak my, a to oczywiście pokazuje, że
odwalamy kawał dobrej roboty, nie mając przy
tym za sobą żadnego "wsparcia handlowego"!

CCzzyyllii  sszzcczzeerroośśćć,,  ppaassjjaa  ii  pprraawwddzziiwwaa  mmiiłłoośśćć  ddoo
tteeggoo  ccoo  ssiięę  rroobbii  ttoo  ppooddssttaawwaa,,  wwtteeddyy  nniiee  mmaa  mmoo--
wwyy  oo  jjaakkiieejjśś  aarrttyyssttyycczznneejj  zzddrraaddzziiee  cczzyy  ppóójjśścciiuu
nnaa  łłaattwwiizznnęę??
Właśnie o to chodzi. Kiedy słyszysz kim je-
steśmy, nie ma żadnych sztuczek. Myślę, że to
sposób w  jaki słuchacze zwykle rozumieją, wie-
dzą co jest prawdziwe i pochodzi z serca, czy
wręcz przeciwnie, podąża za trendem lub jest
skokiem w kierunku stylu konkretnego zespołu.
Myślę, że bycie sobą jest ostatecznym sposobem
na stworzenie jakiejkolwiek wartościowej sztu-
ki.

PPoottwwiieerrddzzaa  ttoo  ffaakktt,,  żżee  nnaaggrryywwaajjąącc  ccoovveerr  nniiee
ssiięęggnnęęlliiśścciiee  ppoo  ""TThhee  NNuummbbeerr  OOff  TThhee  BBeeaasstt"",,
""RRuunn  TToo  TThhee  HHiillllss""  cczzyy  iinnnnee  uuttwwoorryy  IIrroonn  MMaaii--
ddeenn  zz  iicchh  ssłłyynnnneeggoo,,  ttrrzzeecciieeggoo  aallbbuummuu,,  aallee  wwyy--
bbrraalliiśścciiee  ""TToottaall  EEcclliippssee"",,  rrzzeecczz  zznnaannąą  ttyyllkkoo  zzee
ssttrroonnyy  BB  ssiinnggllaa    nnaajjbbaarrddzziieejj  zzaaggoorrzzaałłyymm  ffaannoomm
zzeessppoołłuu??
Słucham Iron Maiden od ponad trzydziestu
lat, a Steve Harris był (i nadal jest) moim głó-
wnym mentorem i inspiracją zarówno muzy-
cznie, jak i mentalnie. Nie ma w tym tajemnicy,
ich muzyka i teksty były ścieżką dźwiękową
mojej egzystencji, więc nie zaprzeczam, że Mai-
den ma ogromną odpowiedzialność za to, kim
jestem dziś! Wybór "Total Eclipse" wynika głó-
wnie z faktu, że jest to świetna kompozycja,
nawet jeśli jest jedną z najbardziej niedocenia-
nych, ponieważ - jak wszyscy teraz wiedzą - nie
została ona ujęta na oficjalnej liście utworów
albumu "The Number Of The Beast". Mimo,
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że nie jest to jeden ze znanych utworów, zawsze
go kochałem, po prostu potrzebowałem okazji
do prawidłowego wykonania coveru. Poza mo-
cną melodią i  faktem, że nie był grany na żywo
przez autorów od 35 lat, był to dobry wybór...
zamiast brać  się za popularne utwory, które od
dawna były grane i słyszane!

OO  iillee  ddoobbrrzzee  ppaammiięęttaamm  nniiee  bbyyłłoo  ttoo  wwaasszzee  ppiieerr--
wwsszzee  zzeettkknniięęcciiee  zz  mmuuzzyykkąą  lleeggeennddyy  NNWWOOBB
HHMM,,  bboo  nnaaggrryywwaalliiśścciiee  jjuużż  uuttwwoorryy  MMaaiiddeenn  zz
MMeessmmeerriizzee??
Masz dobrą pamięć! W 2000 roku z Mesme-
rize nagraliśmy własną wersję "The Prisoner" na
podwójną płytę tribute, która została wydana
później przez włoską wytwórnię. W tamtych
czasach, zwykle praca w studio była wyczerpu-
jąca lub męcząca, ale wyraźnie pamiętam nagra-
nie tego coveru było lekkie... i sprawiło ogrom-
ną radość! Muszę dodać, że zawsze, podczas na-
szych koncertów  pojawiały się ślady Maide-
nów, wspomniał bym takie utwory, jak "2
Minutes To Midnight", "Revelations", "Flash Of
The Blade", "22 Acacia Avenue", "Wrathchild"….
pewnie zapomniałem o niektórych, które grali-
śmy za zeszłej dekady! Poza tym "Total Eclipse",
myślę, że teraz dodamy coś jeszcze  Maidenów
do utworów Black Phantom wykonywanych na
żywo!

JJaakkiiee  jjeesszzcczzee  zzeessppoołłyy  mmiiaałłyy  nnaa  wwaass  wwppłłyyww  nnaa
ppoocczząąttkkuu  wwaasszzeejj  mmuuzzyycczznneejj  ddrrooggii??  ZZggooddzziisszz
ssiięę  zzee  mmnnąą,,  żżee  iimm  bbaarrddzziieejj  wwaarrttoośścciioowwee  mmaa  ssiięę
wwzzoorrccee  nnaa  ppoocczząąttkkuu,,  ttyymm  wwiięękksszzee  ssąą  sszzaannssee  ttaa--
kkiieejj  oossoobbyy  nnaa  ssttwwoorrzzeenniiee  cczzeeggoośś  wwaarrttoośścciioowwee--
ggoo??
Zawsze byłem ostrożny, względem tego co chcę
słuchać. Nawet jeśli nie zupełnie obce są mi in-
ne gatunki muzyczne (aby dać tego przykład, to
wspomnę dokonania Stinga z całej jego kari-
ery), to jeśli mam szansę wybrać jaką muzykę
mogę słuchać, to na pewno będę polegał na ze-
społach, z którymi dorastałem. Poza Iron Mai-
den, jestem mocno zaangażowany w Judas
Priest, Helloween, Gamma Ray, Megadeth,
Anthrax, Dio, Manowar i inne. Mogę zgodzić
się ze stwierdzeniem, że w każdej formie sztuki
i ekspresji, posiadamy lepsze umiejętności, co
prawdopodobne przyniesie coś dobrego ... oczy-
wiście bez kopiowania lub plagiatu! Myślę, że
byłem szczęśliwcem, który urodził się i dorastał
w określonym czasie, kiedy wymienione zespoły
były w swoim szczytowym  momencie, więc na-
prawdę miałem szansę na bezpośrednie przeży-
cie i świadectwo historycznych momentów
naszego ukochanego heavy metalu!

WWcciiąążż  mmaasszz  bbeezzkkrryyttyycczznnyy  ssttoossuunneekk  ddoo  iiddoollii  zzee
sszzcczzeenniięęccyycchh  llaatt,,  cczzyy  tteeżż  ppoo  llaattaacchh  ddoossttrrzzeeggaasszz
ssłłaabbee  ppuunnkkttyy  iicchh  nniieekkttóórryycchh  ppłłyytt,,  cczzyy  nnaawweett  ccaa--
łłyycchh  eettaappóóww  kkaarriieerryy??
Cóż, jestem pragmatycznym facetem, więc nie

mogę zaprzeczyć, że niektóre chwile podczas ca-
łej kariery mogą być słabsze od innych: oczywi-
ście niemożliwe jest dawanie całego siebie przez
cały czas... i to jest coś, co może dotyczyć ka-
żdego zespołu, od największych i najbardziej
profesjonalnych do mniejszych i najmniej zna-
nych.

FFaakktt,,  żżee  zzaawwaarrttoośśćć  ""BBeetttteerr  BBeewwaarree!!""  mmooggłłaabbyy
bbeezz  pprroobblleemmuu  ssttaawwaaćć  ww  sszzrraannkkii  zz  wwyyddaawwnniicctt--
wwaammii  ppoocchhooddzząąccyymmii  zz  llaatt  8800..  ppoocczzyyttaasszz  ppee--
wwnniiee  zzaa  kkoommpplleemmeenntt,,  bboo  oo  ttaakkii  wwłłaaśśnniiee  eeffeekktt
wwaamm  cchhooddzziiłłoo??
Całkowicie traktuję to jako komplement, ponie-
waż jak wspomniałem, bardzo lubię zespoły lat
osiemdziesiątych i tę muzykę. Nie jest to wynik,
który chcieliśmy osiągnąć, ponieważ w tym pro-
jekcie nic naprawdę nie zostało zaplanowane.
Każda pojedyncza nuta, którą graliśmy, przy-
szła prosto z serca, bez jakichkolwiek myśli
brzmiących w ten sposób. To tylko nasze, zu-
pełnie nasze... i nie mogło być inaczej.

CCoo  cciieekkaawwee  nniiee  ooppoowwiiaaddaacciiee  ssiięę  ppoo  ssttrroonniiee  żżaa--

ddnneeggoo  ddoommiinnuujjąącceeggoo  ww  llaattaacchh  8800..  nnuurrttuu,,  cczzeerr--
ppiiąącc  zzaarróówwnnoo  zz  NNWWOOBBHHMM,,  jjaakk  ii  eeuurrooppeejj--
sskkiieeggoo  hheeaavvyy,,  ppoowweerr  ii  ssppeeeedd  mmeettaalluu??
O moich ulubionych zespołach już wiesz,
wspomniałem je wcześniej, zawsze słuchałem
wszelkiego rodzaju heavy metalu, od bardziej
tradycyjnych do tych szybkich, bez uszczerbku
dla jakichkolwiek trendów. Jeśli naprawdę mu-
szę wspomnieć co mnie drażniło, byłoby to nad-
mierne wykorzystanie muzyki klasycznej lub
symfonicznej w wypadku niektórych zespołów.
Nie mówię, że taka mieszanka jest zła, ale to nie
jest mój styl, nie mogę tego wytrzymać.

CCzzyy  ttoo  jjaakkaaśś  wwłłoosskkaa  kklląąttwwaa  SSaann  RReemmoo,,  żżee  oodd
ppoocczząąttkkuu  llaatt  8800..  mmiieelliiśścciiee  ssppoorroo  nniieezzłłyycchh  zzee--
ssppoołłóóww  mmeettaalloowwyycchh,,  aallee  nniiee  zzddoołłaałłyy  ssiięę  oonnee
pprrzzeebbiićć,,  ddllaatteeggoo  wwłłoosskkąą  mmuuzzyykkęę  mmeettaalloowwąą  kkoo--
jjaarrzzyy  ssiięę  nnaa  śśwwiieecciiee  ggłłóówwnniiee  zzaa  sspprraawwąą  nnuurrttuu
wwssppóółłcczzeessnneeggoo  ppoowweerr  mmeettaalluu  cczzyy  ggrraajjąąccyycchh
bbaarrddzziieejj  eekkssttrreemmaallnniiee  zzeessppoołłóóww??
Dobre pytanie ... nawet jeśli nie mam na to pre-
cyzyjnej odpowiedzi! Pewnie masz rację, to jest
jakaś klątwa, którą mamy w słonecznych Wło-
szech! (śmiech). To prawda, że włoskie met-
alowe zespoły są lepiej znane z innych podgrup,
takich jak symfoniczny lub ekstremalny metal,
z ogromną liczbą bardzo dobrych i profesjonal-

nych zespołów, które machają włoską flagą na
całym świecie. Nie nazwałbym jednak tego
przekleństwem, ponieważ ważną rzeczą jest
rozpowszechnienie pojęcia, że włoscy muzycy
metalowi mają odpowiednie umiejętności, środ-
ki i postawę, aby przynieść radość wszystkim
miłośnikom muzyki. Jeśli zespół jest dobry, je-
stem pewien, że jego muzyka będzie mile wi-
dziana bez względu na twórców czy miejsca ich
pochodzenia.

CChhyybbaa  jjeeddnnaakk  nniiee  wwsszzyyssttkkoo  ww  wwaasszzeejj  oojjcczzyy--
źźnniiee  mmaa  ssiięę  ttaakk  źźllee,,  sskkoorroo  ""BBeetttteerr  BBeewwaarree!!""
uukkaazzaałłaa  ssiięę  nnaakkłłaaddeemm  rrooddzziimmeejj  PPuunniisshhmmeenntt  1188
RReeccoorrddss  --  kkttoośś  jjeeddnnaakk  ddoossttrrzzeeggłł  wwaasszz  ppootteenncc--
jjaałł  ii  uummiieejjęęttnnoośśccii??
Cóż, jesteśmy bardzo wdzięczni Punishment
18 Records, znamy się od jakiegoś czasu i na-
prawdę doceniamy ich postawę i uczciwość. Za-
nim podpisaliśmy umowę, rozmawialiśmy z in-
nymi firmami na całym świecie, które dały nam
oznaki szacunku, ale finalne zdecydowaliśmy
się na pierwszy wybór. Odwalili kawał dobrej
roboty z ostatnim wydaniem Mesmerize, więc

doskonale wiedzieliśmy, że jesteśmy w dobrych
rękach!

BBllaacckk  PPhhaannttoomm  ppeewwnniiee  nniiee  aassppiirruujjee  jjuużż  ddoo  mmiiaa--
nnaa  ppootteennccjjaallnneejj  ggwwiiaazzddyy  cczzyy  wwsskkrrzzeessiicciieellaa
wwłłoosskkiieejj  sscceennyy  hheeaavvyy,,  aallee  ppeewwnniiee  nniiee  oobbrraazziillii--
bbyyśścciiee  ssiięę  ,,  ggddyybbyy  ppoojjaawwiiłłyy  ssiięę  jjaakkiieeśś  kkoonnkkrreettnnee
pprrooppoozzyyccjjee,,  nnpp..  wwyyssttęęppóóww  ffeessttiiwwaalloowwyycchh,,
cchhooććbbyy  ww  NNiieemmcczzeecchh,,  ggddzziiee  ttrraaddyyccyyjjnnyy  mmeettaall
wwcciiąążż  jjeesstt  nniieezzwwyykkllee  ppooppuullaarrnnyy??
Dokładnie! To właśnie jeden z naszych krótko-
terminowych celów, aby wziąć udział w festi-
walach w całej Europie, gdzie tradycyjny metal
jest naprawdę ceniony. Mielibyśmy dużo zaba-
wy, przynosząc radochę metalheads z muzyką
naszego "Better Beware!". Obecnie ustalamy
festiwale i koncerty na najbliższe dwanaście
miesięcy oraz zaczęliśmy nawiązywać kontakt z
niektórymi  promotorami, aby zagrać za gra-
nicą. W każdym razie, jeśli czytasz ten artykuł
i masz zamiar zorganizować koncert, na którym
Black Phantom może się pojawić, po prostu
napisz na naszej stronie Facebook, a my od razu
chętnie odpowiemy! 

Wojciech Chamryk, Filip Wołek
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HMP: LLooss  nniiee  sszzcczzęęddzziiłł  wwaamm  wwzzlloottóóww  ii  uuppaadd--
kkóóww,,  jjeeddnnaakk  ttee  oossttaattnniiee  nniiee  zznniieecchhęęcciiłłyy  wwaass  ddoo
ggrraanniiaa,,  aa  wwrręęcczz  pprrzzeecciiwwnniiee,,  mmoobbiilliizzoowwaałłyy??
Franco Onnis: Zacznę od pozdrowień dla
wszystkich naszych fanów, starych i nowych! Ja
się nigdy nie poddaję! Jestem wojownikiem i
mobilizuje mnie, kiedy ludzie myślą, że granie
metalu we Włoszech jest czymś niemożliwym.

ZZaacczzyynnaalliiśścciiee  ww  11998833  rrookkuu,,  ttaakk  wwiięęcc  ww  cczzaassaacchh
nnaajjwwiięękksszzeejj  ppooppuullaarrnnoośśccii  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  hheeaavvyy
mmeettaalluu,,  jjeeddnnaakk  wwee  WWłłoosszzeecchh  ssyyttuuaaccjjaa  mmłłoo--
ddyycchh  zzeessppoołłóóww,,  ggrraajjąąccyycchh  ccoośś  cciięężżsszzeeggoo  oodd

iittaalloo  ddiissccoo  cczzyy  sszzllaaggiieerróóww  zz  ffeessttiiwwaalluu  SSaann  RRee--
mmoo,,  nniiee  bbyyłłaa  cchhyybbaa  zzbbyytt  ddoobbrraa??
Rod Sacred rzeczywiście zaczął grać w 1983 ro-
ku! We Włoszech istniały już wtedy różne ze-
społy heavy metalowe. Sytuacja takiej muzyki
była wystarczająco trudna, a do tego Rod Sa-
cred powstał na Sardynii, włoskiej wyspie na
Morzu Śródziemnym, w miejscu, w którym słu-
chało się tylko popu... Zastanawiasz się, jak
skomplikowana była nasza sytuacja? Żeby za-
grać na Półwyspie Apenińskim, musieliśmy
przez kilka dni płynąć statkiem lub lecieć samo-
lotem... Co kosztowało niemało... Bez zasięgu
czy internetu w telefonie! Niesamowite, że prze-
żyliśmy to wszystko!

UUddaałłoo  wwaamm  ssiięę  jjeeddnnaakk  wwyyddaaćć  ppoo  sszzeeśścciiuu  llaa--
ttaacchh  iissttnniieenniiaa  ddeebbiiuuttaanncckkąą  ppłłyyttęę  ""RRoodd  SSaaccrreedd""
--  MMeettaall  NNeewwss  ttoo  bbyyłłaa  wwaasszzaa  ffiirrmmaa,,  zzaałłoożżoonnaa
ssppeeccjjaallnniiee  ww  cceelluu  wwyyddaanniiaa  wwaasszzeeggoo  mmaatteerriiaałłuu
nnaa  LLPP  ii  CCDD,,  cczzyy  ffiilliiaa  jjaakkiieejjśś  wwiięękksszzeejj  wwyy--
ttwwóórrnnii??
W ciągu pierwszych sześciu lat Rod Sacred wy-
produkowaliśmy dwie dobre taśmy demo, które

zostały bardzo wysoko ocenione przez kilka ma-
gazynów metalowych. To pozwoliło nam pod-
pisać umowę menadżerską z Music Box Pro-
motion. Nie najlepiej wywiązywali się ze swo-
ich obowiązków. Pozbawieni dobrej promocji
zmuszeni byliśmy podpisać kontakt z najlepszą
w latach 80./90. metalową wytwórnią we Wło-
szech... Metal Master/Metal News, która
wyprodukowała nasz pierwszy LP!

WWyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  zz  ttyymm  ttrraaddyyccyyjjnnyymm,,  wwrręęcczz
aarrcchheettyyppoowwyymm  ddllaa  ggaattuunnkkuu  ssttyylleemm  ww  rrookkuu  11998899
nniiee  ttrraaffiilliiśścciiee  ww  sswwóójj  cczzaass,,  bboo  ttaakk  cczztteerryy--ppiięęćć

llaatt  wwcczzeeśśnniieejj  nnuummeerryy  ttaakkiiee  jjaakk  ""DDoonn''tt  FFeeaarr
TThhee  RRaaiinn""  cczzyy  ""CCrraazzyy  FFoorr  YYoouu""  ooddbbiiłłyybbyy  ssiięę
sszzeerrsszzyymm  eecchheemm,,  aallee  kkiieeddyy  uukkaazzaałłyy  ssiięę  wwiięękk--
sszzoośśćć  oossóóbb  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh  mmeettaalleemm  ssłłuucchhaa--
łłaa  aallbboo  cczzeeggoośś  bbaarrddzziieejj  kkoommeerrccyyjjnneeggoo,,  aallbboo
tthhrraasshhuu??
Zawsze starałem się tworzyć muzykę, którą ko-
cham, taką która pochodzi z głowy i serca, ni-
gdy nie goniłem za przemijającymi trendami...
Po klasycznym metalu i glam metalu przyszedł
thrash, a za nim dziesiątki innych stylów muzy-
ki metalowej... Ale my zawsze lubiliśmy świe-
tne, klasyczne grupy z przeszłości... Judas Prie-
st czy Iron Maiden... Saxon etc. Nasi fani mó-
wią nam, że kawałki pokroju "Don't Fear The
Rain" do dziś są super. Z pewnością słychać w
nich ducha lat 90. i wyraźny old school... Ale
przyjdź posłuchać ich na żywo, zrozumiesz co
mam na myśli!

NNiiee  bbeezz  ""wwiinnyy""  bbyyłłoo  ttuu  rróówwnniieeżż  wwaasszzee  mmiieejjssccee
zzaammiieesszzkkaanniiaa,,  bboo  nnaa  SSaarrddyynniiii  bbyylliiśścciiee,,  ii  ppeewwnniiee
nnaaddaall  jjeesstteeśścciiee,,  nniieeccoo  ooddiizzoolloowwaannii,,  zz  ddaallaa  oodd
ggłłóówwnnyycchh  wwyyddaarrzzeeńń  ii  mmuuzzyycczznneejj  sscceennyy??

Jak już wspomniałem we wcześniejszej wypo-
wiedzi, nadal mieszkamy w Sardynii, małej wy-
spie na Morzu Śródziemnomorskim. Nie jest ła-
two utrzymać się na północnoeuropejskiej sce-
nie muzycznej! Ale urodziłem się w Villasor!
Widzisz, Sardyńczycy są bardzo przywiązani do
swojej ziemi... Pomimo wielu problemów spo-
łecznych... Ale to również ma wpływ na moją
niezłomność w dążeniu do celu, mimo wielu
przeciwności! To mój wybór... moje życie!

KKoolleejjnnaa  ddeekkaaddaa  tteeżż  nniiee  bbyyłłaa  ddllaa  wwaass  zzbbyytt  łłaa--
sskkaawwaa,,  bboo  ppoo  rrookkuu  11999911  eekkssppllooddoowwaałł  ggrruunnggee,,  aa
mmeettaall  aalltteerrnnaattyywwnnyy  zzeeppcchhnnąąłł  bbaarrddzziieejj  ttrraaddyy--
ccyyjjnnee  ggrraanniiee  ddoo  ttoottaallnneejj  nniisszzyy  --  cczzuulliiśścciiee,,  żżee
ppoosszzlliiśścciiee  ww  ooddssttaawwkkęę,,  żżee  wwaalliicciiee  ggłłoowwąą  ww  tteenn
pprrzzyyssłłoowwiioowwyy  mmuurr??
Mam dobre wspomnienia z lat 90.: dużo muzy-
ki, wiele koncertów, nagrałem kilka płyt z ró-
żnymi zespołami, nie waliłem głową w mur, bo
nadeszło grunge. Początkowo go nienawidzi-
łem... Potem starałem się zrozumieć, co było w
nim tak szczególnego i się dostosowałem! Za-
cząłem grać bardziej technicznie... To była moja
odpowiedź na grunge! Ludzie na koncertach za-
uważyli różnicę!

NNaaggrraalliiśścciiee  jjeeddnnaakk,,  mmiimmoo  zzmmiiaann  sskkłłaadduu  ii  iinn--
nnyycchh  pprroobblleemmóóww,,  kkoolleejjnnee  ddeemmoo  ""DDaarrkk  CCoonnffuu--
ssiioonn"",,  aa  ww  11999977  rrookkuu  uukkaazzaałł  ssiięę  wwaasszz  ddrruuggii  aall--
bbuumm  ""SSuucckkeerr  OOff  SSoouullss""  --  pprróóbboowwaalliiśścciiee  ooddnnaa--
lleeźźćć  ssiięę  ww  tteejj  nnoowweejj  rrzzeecczzyywwiissttoośśccii??
Mimo wszystko dla mnie był to świetny okres,
w którym odbyłem wiele tras koncertowych, ale
powinienem mieć więcej odwagi i przenieść się
do Niemiec czy Anglii! Najważniejsze jest to, że
zawsze pozostałem sobą... Nigdy nie odmawia-
łem sobie muzyki, którą kocham!

NNiiee  uuddaałłoo  ssiięę  jjeeddnnaakk,,  uuzznnaalliiśścciiee  wwiięęcc,,  żżee  nniiee
mmaa  sseennssuu  cciiąąggnnąąćć  tteeggoo  ddaalleejj,,  bboo  ssyyttuuaaccjjaa  jjeesstt
ppoo  pprroossttuu  bbeezznnaaddzziieejjnnaa??
W promocyjnym i fundamentalnym aspekcie, a
we Włoszech był wtedy prawdziwy problem,
nikt nie miał pieniędzy na inwestowanie w
heavy metalowy zespół. To jedyny powód, dla
którego nikt w Europie nie wie o "Sucker Of
Souls"!

PPaarraaddookkssaallnniiee,,  ggddyybbyyśścciiee  wwyyttrrwwaallii  jjeesszzcczzee  zz
kkiillkkaa  mmiieessiięęccyy  ssyyttuuaaccjjaa  mmooggłłaa  uulleecc  zzmmiiaanniiee  nnaa
lleeppsszzee,,  bboowwiieemm  ppoo  ssppeekkttaakkuullaarrnnyymm  ddeebbiiuucciiee
HHaammmmeerrffaallll  ww  mmaajjuu  11999977  rrookkuu  ttrraaddyyccyyjjnnyy
mmeettaall  ooddzzyysskkaałł  ppooppuullaarrnnoośśćć??
Kto mógł przewidzieć? Może ty? W tym czasie
byłem bardzo zmęczony i chciałem coś zmienić!
Zająłem się innym projektem o nazwie Rolling
Gangsters, wydaliśmy dwa albumy i zagraliśmy
kilka tras. A potem wznowiłem działalność Rod
Sacred i od roku 2014 znowu jesteśmy!

OObbsseerrwwoowwaalliiśścciiee  ttoo  wwsszzyyssttkkoo,,  bbyylliiśścciiee  wwcciiąążż
nnaa  bbiieeżżąąccoo  ii  ddllaatteeggoo  ttrrzzyy  llaattaa  tteemmuu  ddoosszzlliiśścciiee
ddoo  wwnniioosskkuu,,  żżee  sskkoorroo  ttaakk,,  wwaarrttoo  sspprróóbboowwaaćć  rraazz
jjeesszzcczzee??
Tak, nigdy nie straciłem kontaktu z metalowym
światem, myślałem o tym przez kilka lat, aż
wreszcie trzy lata temu podjąłem decyzję, aby
spróbować ponownie. Myślę, że wybrałem wła-
ściwy czas, ponieważ na scenie klasycznego me-
talu widać ożywienie!

CCoo  iissttoottnnee  wwrróócciilliiśścciiee  ww  zznnaacczznneejj  cczzęęśśccii  ww
oorryyggiinnaallnnyymm  sskkłłaaddzziiee,,  aa  jjaakkoo  oossttaattnnii  ddoołłąącczzyyłł
wwookkaalliissttaa  AAnnttoonniioo  DDeerriiuu  --  ppoocczzuulliiśścciiee  wwtteeddyy,,
żżee  ""mmoocc  jjeesstt  zznnoowwuu  zz  wwaammii""??  ((śśmmiieecchh))
Początkowo chciałem cały oryginalny skład ze-
społu, ale wtedy zdałem sobie sprawę, że w su-
mie nie jest to ważne... Jedyną ważną rzeczą jest
powrót Antonio Deriu, głosu Rod Sacred. On
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- Mam nadzieję, że to dla nas początek nowej ery! - mówi basista Rod
Sacred Franco Onnis i pewnie nie bez przyczyny jest takim optymistą, deklarując
też, że "najlepsza płyta Rod Sacred nie została jeszcze nagrana". Póki co włoska
ekipa wydała trzeci album "Submission". Składa się nań siedem premierowych,
klasycznych w każdym calu metalowych numerów, a zawartość krążka dopełnia
bardzo atrakcyjny bonus, dotąd niewznawiany album "Rod Sacred" z 1989 roku: 

Włoska stal z Sardynii



101

naprawdę uważa, że jestem siłą napędową Rod!
Ale ja też tak myślę! (śmiech!)

ZZaassttaannaawwiiaa  mmnniiee  jjeeddnnaakk  ddllaacczzeeggoo  zzddeeccyyddoo--
wwaalliiśścciiee  ssiięę  nnaaggrraaćć  ii  wwyyddaaćć  tteenn  nnoowwyy//ssttaarryy  aall--
bbuumm  ""SSuubbmmiissssiioonn"",,  bboo  ttoo  kkiillkkaa  nnoowwyycchh  kkoomm--
ppoozzyyccjjii  pplluuss  zzrreemmaasstteerroowwaannyy  mmaatteerriiaałł  zz  ddeebbiiuu--
ttuu  --  nniiee  lleeppiieejj  bbyyłłoo  ddoorrzzuucciićć  ddoo  ttyycchh  ssiieeddmmiiuu
ppiieerrwwsszzyycchh  uuttwwoorróóww  ddwwaa--ttrrzzyy  kkoolleejjnnee  ii  wwyyppuu--
śścciićć    ww  ppeełłnnii  pprreemmiieerroowwyy  aallbbuumm,,  aa    ""RRoodd  SSaa--
ccrreedd""  wwzznnoowwiićć  ooddddzziieellnniiee,,  rróówwnniieeżż  nnaa  wwiinnyylluu??
Dobre pytanie, myślę podobnie jak ty, ale to
jedna z decyzji Pure Steel Records, żeby wrzu-
cić na jedną płytę CD, "Submission" i niejako
w prezencie stary LP. Może nie chcieli wiele z
nami ryzykować, może czekają na następny al-
bum! Wersja winylowa wciąż może być kolej-
nym ruchem!

MMoożżnnaa  ww  ssuummiiee  ppoottrraakkttoowwaaćć  ""SSuubbmmiissssiioonn""  jjaa--
kkoo  sswwooiissttąą  sskkłłaaddaannkkęę,,  ppoorrttrreettuujjąąccąą  RRoodd  SSaa--
ccrreedd  ww  aakkttuuaallnnyymm  oorraazz  wwcczzeessnnyymm,,  ttyymm  nnaajj--
cciieekkaawwsszzyymm,,  wwcciieelleenniiuu,,  aallee  tteeżż  nniiee  ddoo  kkoońńccaa,,  bboo
jjeeśśllii  ttaakk,,  ttoo  mmoogglliiśścciiee  ddooddaaćć  ddrruuggąą  ppłłyyttęę  zz  ttrruudd--
nnoo  oobbeeccnniiee  ddoossttęęppnnyymm  aallbbuummeemm  ""SSuucckkeerr  OOff
SSoouullss""  cczzyy  nnaaggrraanniiaammii  ddeemmoo  zz  llaatt  8800..  --  wwtteeddyy
bbyyłłoobbyy  ttoo  ccoośś,,  aa  ttaakk  mmaamm  uucczzuucciiee  nniieeddoossyyttuu??
Bardzo ciekawie byłoby wznowić "Sucker Of
Souls", jak i również demo "Dark Confusion".
Nasi fani zrozumieliby lepiej, czym jest Sacred
Rod. Wydanie "Submission" wzbudziło duże
zainteresowanie, ze strony nie tylko fanów, ale
również europejskie media zrozumiały, że je-
steśmy zespołem, na którym warto się skupić.
Mam nadzieję, że to dla nas początek nowej
ery!

NNoowwee  uuttwwoorryy  ppoottwwiieerrddzzaajjąą,,  żżee  jjeesstteeśścciiee  ww  ffoorr--
mmiiee,,  wwcciiąążż  iinnssppiirruujjąącc  ssiięę  ddookkoonnaanniiaammii  IIrroonn
MMaaiiddeenn  cczzyy  SSccoorrppiioonnss  --  cciieekkaawwii  mmnniiee,,  cczzyy
ttrraakkttuujjeecciiee  ""SSuubbmmiissssiioonn""  jjaakkoo  ppooddssuummoowwaanniiee
wwaasszzeejj  ddoottyycchhcczzaassoowweejj  kkaarriieerryy,,  cczzyy  tteeżż  jjeejj  nnoo--
wwyy  ppoocczząątteekk??
Myślę, że najlepsza płyta Sacred Rod nie zo-
stała jeszcze nagrana! Jestem przekonany, że
następny album będzie lepszy od "Submis-
sion", w końcu mamy stabilny line-up i ogólną
zgodę, dużo gramy, a ja muszę koncentrować się
tylko na pozytywnych rzeczach, takich jak kom-
ponowanie nowych kawałków! Nie rozczaruje-
my naszych fanów!

ZZaappllaannoowwaannee  nnaa  ppoocczząątteekk  tteeggoo  rrookkuu  kkoonncceerrttyy
ssąą  tteeggoo  ppoottwwiieerrddzzeenniieemm,,  aa  ccoo  zz  eewweennttuuaallnnąą,,  jjuużż
ww  ppeełłnnii  pprreemmiieerroowwąą,,  ppłłyyttąą??
W nadchodzące za kilka miesięcy koncerty
wpleciemy utwory, które będą częścią następ-
nego albumu, żeby sprawdzić jak zareagują fa-
ni... Tylko kawałki, które przypadną im naj-
bardziej do gustu, pojawią się na albumie, więc
wszystko na żywo musi być odegrane perfek-
cyjnie! To mój sposób na to, żeby podziękować
tym, którzy nas zawsze wspierali!

JJeesstteeśścciiee  wwiięęcc  ddoobbrreejj  mmyyśśllii  ii  ddaacciiee  nnaamm  jjeesszzcczzee
oo  ssoobbiiee  zznnaaćć??
Na pewno porozmawiamy o mnie, muzyce i
moim życiu, szansie, którą straciłem w 1990 ro-
ku, kiedy chciano, żebym podpisał kontrakt z
SPV/Steamhammer. Nigdy więcej czegoś ta-
kiego nie przegapię! I na koniec dziękuję wam,
że daliście mi szansę porozmawiać o mnie i Rod
Sacred, jesteście świetni, równie świetni jak
wszyscy wasi czytelnicy!

Wojciech Chamryk, Karol Gospodarek,
Sławomir Pociecha

HMP: DDzziieessiięęćć  llaatt  ttoo  kkaawwaałł  cczzaassuu  --  ccoo  sspprraa--
wwiiłłoo,,  żżee  ttaakk  ddłłuuggoo  zzeesszzłłoo  wwaamm  zz  ooddkkrryycciieemm
wwłłaassnneejj  ttoożżssaammoośśccii  mmuuzzyycczznneejj  ii  nnaaggrraanniieemm
ddeebbiiuuttaanncckkiieeggoo  aallbbuummuu??
Debackliner: Zespół nie mógł przez dłuższy
czas odpowiednio dojrzeć. Najpierw mieliśmy
problemy z uformowaniem stabilnego składu,
graliśmy heavy metal z ostrym, thrashowym wo-
kalistą. Następnie, mieliśmy growlującego wo-
kalistę i to było całkiem spoko. Przez te wszy-
stkie zmiany nie mogliśmy przez dłuższy czas
zabrać się za nagrywanie albumu... aż do roku
2014.

NNiiee  rreeaalliizzoowwaalliiśścciiee  ssiięę  wwiięęcc  ww  ppeełłnnii  jjaakkoo  ggrraa--
jjąąccyy  bbrruuttaallnniieejjsszząą,,  nnoowwoocczzeeśśnniieejjsszząą  mmuuzzyykkęę
TThhee  OOmmeeggaa,,  ssttąądd  ppoottrrzzeebbaa  zzmmiiaann??
Graliśmy naszą muzykę całkiem archaicznie,
bez konkretnego planu, nasze brzmienie przy-
pominało bandę nastolatków która próbuje dać
upust swojej złości i energii. Później zdaliśmy
sobie sprawę, że ład przy tworzeniu muzyki jest
ważny ale też nie jest wszystkim… Z czasem
poznaliśmy bardziej doświadczonych muzyków,
którzy nami pokierowali.

NNoowwaa  nnaazzwwaa  mmiiaałłaa  jjeesszzcczzee  ddoobbiittnniieejj  ppooddkkrree--
śślliićć,,  żżee  ttoo  zzuuppeełłnniiee  ooddmmiieennnnee  wwcciieelleenniiee  zzeessppoo--
łłuu??
Zgadza się, zmieniliśmy naszą nazwę po tym jak
Eric Luvera dołączył jako drugi gitarzysta w
2014 roku, zaraz przed dołączeniem Boba Sa-
liby. Zdaliśmy sobie sprawę,  że nasz styl i skład
zespołu uległy drastycznej zmianie w porówna-
niu do tego jak prezentowaliśmy się na począ-
tku. Poza tym,  jest zbyt wiele zespołów używa-
jących nazwy Omega.

ZZmmiiaannaa  wwookkaalliissttyy  bbyyłłaa  ppeewwnniiee  nnaajjttrruuddnniieejj--
sszzyymm  eelleemmeenntteemm  tteejj  uukkłłaaddaannkkii,,  bboo  zznnaacczznniiee
łłaattwwiieejj  zznnaalleeźźćć  kkooggoośś  rryycczząącceeggoo  ggrroowwlliinnggiieemm
nniiżż  ppoottrraaffiiąącceeggoo  śśppiieewwaaćć  ww  ttrraaddyyccyyjjnniiee  mmeett--
aalloowweejj  kkoonnwweennccjjii??
Dokładnie, obecnie w modzie jest growl i głośne
granie. Ciężko jest znaleźć dobrego wokalistę,
skupiającego się na bardziej melodycznym, cię-
żkim stylu, jest to trudne przynajmniej w naszej
okolicy. Wszyscy byliśmy bardzo podenerwo-
wani ponieważ żaden z nas nie znał nikogo z
pasującym głosem do naszego albumu. Warto
dodać, że stworzyliśmy coś oryginalnego z gro-
wlem Remiego Caleca'iego.

JJaakk  wwiięęcc  ttrraaffiilliiśścciiee  nnaa  BBoobbaa  SSaalliibbęę??  TToo  cchhyybbaa
wwookkaalliissttaa  oo  bbaarrddzzoo  kkllaassyycczznnyycchh//pprrooggrreessyy--
wwnnyycchh  iinnssppiirraaccjjaacchh,,  ccoo  bbaarrddzzoo  wwaamm  ooddppoowwiiaa--
ddaa??
Tom Tiberi, nasz producent, zna większość lo-
kalnych muzyków ponieważ prawie każdy ze-
spół nagrywa swoje albumy w jego Freaky Dog
Studio. Bob już przewinął się przez studio na-
grywając kilka albumów (Stonecast "Heroikos",
Bob, Oliver Lee "Flying Music" i album Quiet
Human) Tom puścił nam kilka kawałków Boba
i powiedział "Ten gość powinien do was pa-
sować, jestem pewny że chętnie dołączy jeśli się
go o to zapytacie!". No i się zgodził! Bob wpro-
wadził nowe, świeże podejście do procesu twór-
czego w zespole. Ma świetny gust i styl oparty
na klasycznym i progresywnym rocku. Można
uczciwie powiedzieć, że jako wokalista wzoruje
się na takich mocarzach jak David Coverdale,
Jeff Scott Sotto i oczywiście Jörn Lande. Nie
stronił też, razem z resztą z nas, na wzorowaniu
się na takich klasycznych gigantach jak: Black

DEBACKLINER

Z Francji do Polski
Francja już od dłuższego czasu kojarzy się głównie z zespołami grającymi

bardziej ekstremalnie, nie znaczy to jednak, że tradycyjny hard 'n' heavy zszedł
tam na psy i do totalnego podziemia. Debackliner jest jednym z tych zespołów,
dzięki którym francuska scena metalowa może ponownie przeżywać lata chwały,
tak jak w ósmej dekadzie ubiegłego wieku.Muzycy tej grupy liczą też, że po kon-
certowym, udanym rekonesansie innego zespołu wokalisty Boba Saliby w Polsce
również Debackliner zaznaczy swą obecność nad Wisłą:

Foto: Rumain Barrielle



Sabbath, Iron Maiden czy Metallica...

TTaakkaa  zzmmiiaannaa  wwookkaalliissttyy  ww  cczzaassiiee  sseessjjii  nnaaggrraann--
iioowweejj  ttoo  cchhyybbaa  ssppoorree  wwyyzzwwaanniiee  ddllaa  kkaażżddeejj  zzee
ssttrroonn,,  łłąącczznniiee  zz  pprroodduucceenntteemm,,  aallee  wwyygglląąddaa  nnaa
ttoo,,  żżee  ddaalliiśścciiee  rraaddęę??
Nie byliśmy pewni jak to wszystko wypadnie,
przez co byliśmy zaniepokojeni. Nasz produ-
cent i dźwiękowiec zapewniali nas, że Bob na-
daje się do tej roboty. Bob wszedł do studia nie
znając ani nuty z naszych utworów, wraz z To-
mem na nowo nagrali cały wokal, pozwalając
mu wpasować się do naszej muzyki. Robili to
każdego ranka, każdego dnia pracowali nad ko-
lejnym kawałkiem. Rezultat tak bardzo nas za-
chwycił, że zaoferowaliśmy Bobowi, aby został
w zespole.

OOwwaa  sseessjjaa  mmiiaałłaa  mmiieejjssccee  ww  22001144  rrookkuu,,  jjeeddnnaakk
""DDeebbaacckklliinneerr""  uukkaazzaałł  ssiięę  ddooppiieerroo  jjeessiieenniiąą  uubbiiee--
ggłłeeggoo  rrookkuu  --  ttaakk  ddłłuuggoo  ddooppiieesszzcczzaalliiśścciiee  tteenn  mmaa--
tteerriiaałł,,  cczzyy  sszzuukkaalliiśścciiee  wwyyddaawwccyy??
Postprodukcja została opóźniona ze względu na
kilka problemów z naszym grafikiem. Musieli-
śmy zachować cierpliwość. Każdy z nas ma re-
gularną pracę, w niektórych wypadkach ta praca
niesie ze sobą całkiem sporo odpowiedzialności,
od której nie można odstąpić.

CCzzyyllii    BBoobb  SSaalliibbaa  zznnoowwuu  ookkaazzaałł  ssiięę  kkiimmśś  ooppaa--
ttrrzznnoośścciioowwyymm  ddllaa  DDeebbaacckklliinneerr??
Absolutnie, Bob skontaktował nas z wytwórnią
Pitch Black Records, z która wcześniej praco-
wał grając w zespole Stonecast, który w roku
2013 przez tą wytwórnie wydał swój drugi al-
bum, "Heroikos".

PPiittcchh  BBllaacckk  RReeccoorrddss  nniiee  jjeesstt  wwiieellkkąą  ffiirrmmąą,,  aallee
zzaappeewwnniiaa  wwaamm  cchhyybbaa  ttoo  wwsszzyyssttkkoo,,  ccoo  nnaajjwwaa--
żżnniieejjsszzee  ddllaa  kkaażżddeeggoo  zzeessppoołłuu::  sseennssoowwnnąą  pprroo--
mmooccjjęę  ii  ddyyssttrryybbuuccjjęę  wwaasszzyycchh  ppłłyytt  nnaa  ccaałłyymm
śśwwiieecciiee??
Pitch Black Records to bardzo profesjonalna
wytwórnia, dzięki niej mogliśmy rozprowadzić
naszą muzykę na całym świecie. Pozytywne re-
cenzje napływają do nas z wielu krajów, jest to
dobry znak dla zespołu wydającego swój debiu-
tancki album. Mamy świetny kontakt, co po-
zwala utrzymać dobre nastroje. Nasi manage-
rowie z Rock On Agency z Włoch z kolei spra-
wiają, że mamy wiele okazji do grania na żywo.

OObbeeccnniiee  ttaakkii  ttrraaddyyccyyjjnnyy  hheeaavvyy  mmeettaall  jjaakkii  ggrraa--
cciiee  jjeesstt  ddoośśćć  mmooddnnyy  --  pprrzzeekkłłaaddaa  ssiięę  ww  jjaakkiiśś  wwii--
ddoocczznnyy  ssppoossóóbb  nnaa  wwaasszząą  sszzeerrsszząą  ppooppuullaarrnnoośśćć,,
cczzyy  tteeżż  wwcciiąążż  jjeesstteeśścciiee  nnaajjbbaarrddzziieejj  zznnaannii  ww
ookkoolliiccaacchh  MMaarrssyylliiii  cczzyy  ggeenneerraallnniiee  wwee  FFrraannccjjii??
Jesteśmy przekonani, że tradycyjny heavy metal
jest bardziej popularny w Niemczech, Polsce,
krajach Skandynawii czy Japonii. Francja z pe-
wnością nie jest krajem metalu, ani nawet rocka,
lokalne zespoły mają wielkie problemy z osią-
gnięciem i utrzymaniem popularności. Nawet u
naszych sąsiadów, Włochów scena metalowa
ma się dużo lepiej niż we Francji. Warto też
zwrócić uwagę, że każdy rodzaj muzyki poza
metalem ma całkiem spore wsparcie w mediach.
Duże, francuskie stacje radiowe skupiają się
głównie na rapie i muzyce pop. W telewizji jest
jeszcze gorzej… Warto zwrócić uwagę że Ga-
lderia (jeden z zespołów w których gra Bob)
wystąpił w polskiej telewizji i radiu trzy lub
cztery razy i nawet nagrali album akustyczny na
żywo w Radio Łódź zeszłego lata! W Francji
takie coś wydaje się nierealne.

OO  pprroosszzęę!!  NNiiee  uunniikkaacciiee  tteeżż  wwppłłyywwóóww  pprrooggrree--
ssyywwnneeggoo  rroocckkaa,,  ttaakk  jjaakk  cchhooććbbyy  ww  ""TThhee  OOmmeeggaa""
--  wwyynniikkaa  ttoo  zz  ffaakkttuu,,  żżee  ww  llaattaacchh  7700..  cciięężżkkii  ii  pprroo--
ggrreessyywwnnyy  rroocckk  cczzęęssttoo  bbyyłłyy  zzee  ssoobbąą  nniieerroozzeerr--

wwaallnniiee  zzwwiiąązzaannee??
Na tym albumie jest to jedyny kawałek bezpo-
średnio zainspirowany progresywnym rockiem,
co nie zmienia faktu, że rock progresywny ma
spory wpływ na naszą twórczość. Tomb Tibari
miał kilka pomysłów odnośnie organizacji tego
albumu i wypadły one świetnie w porównaniu
do naszego oryginalnego projektu.

WWyygglląąddaa  nnaa  ttoo,,  żżee  kkrręęccii  wwaasszz  tteeżż  mmeettaall  pprrzzeełłoo--
mmuu  llaatt  7700..  ii  8800..  ((""CCiirrccllee""))  cczzyy  NNWWOOBBHHMM
((""EErraassee  TThhee  HHoorrddeess"")),,  aa  ""RRiissee  OOff  AAnnggeell""  ddoobbii--
ttnniiee  ddoowwooddzzii,,  żżee  jjeesstteeśścciiee  ffaannaammii  RRoonnnniieeggoo  JJaa--
mmeessaa  DDiioo??
Faktycznie, bezpośrednio inspirujemy się taką
muzyką. Dorastaliśmy słuchając Iron Maiden,
Dio i wiele innych kapel kojarzonych z NWOB
HM. Według naszych dwóch "nowych" muzy-
ków, Eric sprowadził ze sobą inspiracje AC/DC,
Black Sabbath czy Metalliki, a Bob wprowa-
dził wpływy progresywnym stylem, takich ze-
społów jak Ark, Symphony X czy Masterplan.

JJaakk  ssąąddzziisszz::  mmaacciiee  sszzaannssęę,,  żżee  ppoo  wwiieelluu  llaattaacchh
kkttoośś  bbęęddzziiee  wwyymmiieenniiaałł  nnaazzwwęę  DDeebbaacckklliinneerr  jjaa--
kkoo  zzeessppoołłuu,,  kkttóórryy  zzaaiinnssppiirroowwaałł  ggoo  ttaakk,,  jjaakk  wwyy--
mmiieenniieennii  wwyykkoonnaawwccyy  wwaass??
(Śmiech). Jest za wcześnie aby nawet o tym my-
śleć, mimo to byłoby to świetne uczucie. Jeste-
śmy nadal daleko od wielkiej sławy, póki co mu-
simy obronić nasz album na scenie. Planujemy
już prace nad następnym krążkiem i staramy się
grać jak najwięcej koncertów, przede wszystkim
na festiwalach. Bycie inspiracją dla młodszych
zespołów było by dla nas powodem do dumy.
Uważamy, że jeśli ktoś traktuje muzykę, która
gra jako część siebie, to może stać się bardzo
łatwo inspiracją dla innych pasjonatów.

TTeerraazz  ddoołłoożżyycciiee  ppeewwnniiee  wwsszzeellkkiicchh  ssttaarraańń,,  aabbyy
mmooggłłoo  ssiięę  ttoo  zziiśścciićć::  pprroommooccjjaa  ppłłyyttyy,,  ww  ttyymm  jjaakk
nnaajjwwiięęcceejj  kkoonncceerrttóóww,,  bbęęddzziiee  wwaasszzyymm  pprriioorryyttee--
tteemm??
Na pewno chcielibyśmy pojechać na trasę kon-
certową. Mamy sporo szczęście, że zgłosili się
do nas tacy organizatorzy jak FHMC. Mieliśmy
oferty aby suportować Blaze'a Bayley'a i Ab-
solve, nawet przed wydaniem naszego albumu.
Daje nam to informację , że publiczności podo-
ba się nasza muzyka. Mamy zaplanowanych kil-
ka świetnych występów, bardzo chętnie zagrali-
byśmy też w Polsce. Bob i JC grali już jako sup-
port Freedom Call w pierwszej edycji City Of
Power. Bob miał też kilka występów w polskiej
telewizji i radiu, o których już wspominaliśmy.
Mamy więc nadzieję, że będzie nam dane roz-
począć świetną współpracę z polską publiczno-
ścią.

Wojciech Chamryk, Piotr Szablewski,
Bartosz Hryszkiewicz

HMP: PPoommiimmoo  bblliisskkoo  1100--lleettnniieejj  pprrzzeerrwwyy  ww
ddzziiaałłaallnnoośśccii  ii  ttaakk  nnaalleeżżyycciiee  ddoo  ppiioonniieerróóww  ttrraa--
ddyyccyyjjnneeggoo  hheeaavvyy  mmeettaalluu  wwee  WWłłoosszzeecchh..  PPoodd
cczzyyiimm  wwppłłyywweemm  zzaałłoożżyylliiśścciiee  ww  11997799  rrookkuu  zzee--
ssppóółł,,  zzwwąąccyy  ssiięę  wwtteeddyy  VVaanneessssaa??
Silvano Bottari: Wszystko dzięki wielkiej pasji
do muzyki oraz zainteresowanie graniem nowe-
go gatunku muzycznego, który nazywano heavy
metal. 

SSzzyybbkkoo  zzmmiieenniilliiśścciiee  ttęę  nnaazzwwęę  --  VVaanneexxaa  bbrrzz--
mmiiaałłaa  ppooddoobbnniiee,,  aallee  jjeeddnnaakk  bbaarrddzziieejj  mmeettaalloowwoo??
Zmieniliśmy nazwę na Vanexa po zdecydowa-
niu, że będziemy śpiewać w języku angielskim
(wcześniej śpiewaliśmy po włosku), dodało to
też ostrości nazwie zespołu. 

PPoocczząąttkkii  zzaawwsszzee  ssąą  ttrruuddnnee,,  aa  jjuużż  ppiioonniieerróóww  ddoo--
ttyykkaa  ttoo  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  --  bbyyłłoo  wwaamm  ppeewwnniiee
nniieełłaattwwoo  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  ww  rrookkuu  11998800  zzeessppóółł
mmeettaalloowwyy  ww  ookkoolliiccyy  ttoo  bbyyłłoo  ccoośś  nniieessppoottyykkaa--
nneeggoo??
W tamtych czasach było bardzo ciężko: ci, któ-
rzy chcieli zostać zawodowcami, zabierali się za
muzykę popową, jednak nam zależało na heavy
metalu. Byliśmy pierwsi, którzy wydali płytę z
heavy metalem, we Włoszech nikt wtedy nie
znał tego brzmienia. 

MMiieelliiśścciiee  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  ggddzziiee  ggrraaćć  pprróóbbyy
cczzyy  kkoonncceerrttyy,,  cczzyy  tteeżż  zz  ttyymm  bbyyłłyy  pprroobblleemmyy??  AA
jjaakk  wwyygglląąddaałłaa  ssyyttuuaaccjjaa  zz  nnaaggrraanniiaammii  ddeemmoo  --
lluuddzziiee  zz  kkttóórryymmii  pprraaccoowwaalliiśścciiee  uummiieellii  ssoobbiiee  ppoo--
rraaddzziićć  zz  zzaarreejjeessttrroowwaanniieemm  ttaakkiieejj  mmuuzzyykkii??  BBoo  ww
PPoollssccee  bbyywwaałłoo  wwtteeddyy  ttaakk,,  żżee  tteecchhnniikk  ttłłuummaa--
cczzyyłł  mmuuzzyykkoowwii,,  żżee  nniiee  mmoożżee  aażż  ttaakk  pprrzzeesstteerroo--
wwaaćć  ggiittaarryy,,  aallbboo,,  żżee  zzeessppóółł  ggrraa  zzaa  ggłłoośśnnoo  ii
sspprrzzęętt  tteeggoo  nniiee  wwyyttrrzzyymmaa......  ((śśmmiieecchh))
Myśląc o tym teraz to było naprawdę zabawne,
technicy nie byli wtedy gotowi na takie brzmie-
nie, nasza kultura muzyczna była nieprzygoto-
wana na coś takiego. Odniesienie sukcesu w wy-
produkowaniu heavy metalowego albumu było
niesamowite. My muzycy byliśmy prawdziwymi
producentami brzmienia naszego zespołu, bo-
wiem to my słuchaliśmy zagranicznej muzyki. 

AA  jjaakk  bbyyłłoo  zz  ddoossttęęppeemm  ddoo  mmeettaalloowwyycchh  ppłłyytt,,
ppeewwnniiee  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  ttuu  mmoogglliiśścciiee  nnaa  bbiieeżżąąccoo
kkuuppoowwaaćć  nnoowwee  wwyyddaawwnniiccttwwaa,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee
wwiieellee  zz  nniicchh,,  nnpp..  LLPP''ss  RRaavveenn,,  mmiiaałłyy  tteeżż  wwłłoosskkiiee
wwyyddaanniiaa??
Masz rację, byliśmy i jesteśmy kolekcjonerami
oraz zawsze kochaliśmy winylowe płyty! 

PPeewwnniiee  zz  cczzaasseemm  wwsszzyyssttkkoo  zzaacczzęęłłoo  ssiięę  nnoorrmmoo--
wwaaćć,,  aa  wwyy  jjuużż  ww  11998833  rrookkuu,,  cczzyyllii  ww  cczzaassaacchh
nnaajjwwiięękksszzeeggoo  aarrttyyssttyycczznneeggoo  ii  kkoommeerrccyyjjnneeggoo
rroozzkkwwiittuu  hheeaavvyy  mmeettaalluu,,  wwyyddaalliiśścciiee  ddeebbiiuuttaann--
cckkii  aallbbuumm  --  bbyylliiśścciiee  ppeewwnniiee  nniieessaammoowwiicciiee  zzaaddoo--
wwoolleennii,,  mmooggąącc  ppoocchhwwaalliićć  ssiięę  ooffiiccjjaallnnyymm  wwyyddaa--
wwnniiccttwweemm??
Tak, byliśmy dumni, teraz również jesteśmy
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dumni, bo dziennikarze z każdego zakątka
świata wiedzą, że jesteśmy pierwszym włoskim
zespołem metalowym.

BByyłłaa  ttoo  jjeeddnnaa  zz  ppiieerrwwsszzyycchh  mmeettaalloowwyycchh  ppłłyytt
wwłłoosskkiieeggoo  zzeessppoołłuu,,    oobbookk  cchhooććbbyy  ""MMeettaall  RRoocckk""
VVaannaaddiiuumm,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj  mmoogglliiśścciiee  wwiięęcc  cczzuućć
ssiięę  sswweeggoo  rrooddzzaajjuu  ppiioonniieerraammii??
Pierwszy album był nagrany w roku 1982, a wy-
dany w roku 1983. Być może nie wiesz, ale Sa-
xon skopiował nasz utwór i umieścił na albumie
"Denim And Leather". 

MMyyśśllęę,,  żżee  ttoo  bbyyłł  rraacczzeejj  pprrzzyyppaaddeekk,,  wwsszzaakk  LLPP
""DDeenniimm  AAnndd  LLeeaatthheerr""  uukkaazzaałł  ssiięę  jjeesszzcczzee  pprrzzeedd
nnaaggrraanniieemm  wwaasszzeeggoo  aallbbuummuu........  MMeettaall  bbyyłł
wwtteeddyy  bbaarrddzzoo  hheerrmmeettyycczznnyy,,  wwrręęcczz  nniieecchhęęttnnyy
nnoowwiinnkkoomm,,  nnaawweett  wwyykkoorrzzyyssttyywwaanniiee  ssyynntteezzaa--
ttoorróóww  bbyyłłoo  źźllee  wwiiddzziiaannee,,  ttyymmcczzaasseemm  wwyy  ppoozz--
wwoolliilliiśścciiee  ssoobbiiee  nnaa  nniieelliicchhyy  eekkssppeerryymmeenntt,,  bboo  ww
""AAccrroossss  TThhee  RRuuiinnss""  ggrraa  sskkrrzzyyppeekk??
Byliśmy innowacyjni, skrzypce na naszym pier-
wszym albumie zostały nagrane przez ojca na-
szego gitarzysty Roberto, Giuseppe Merlone. 

OOddnnoosszzęę  jjeeddnnaakk  wwrraażżeenniiee,,  żżee  nniiee  ppoosszzlliiśścciiee
wwtteeddyy  zzaa  cciioosseemm  --  oowwsszzeemm,,  nnaassttęęppnnąą  ppłłyyttęę
""BBaacckk  FFrroomm  TThhee  RRuuiinnss""  wwyyddaalliiśścciiee  jjuużż  nnaakkłłaa--
ddeemm  zznnaacczznniiee  wwiięękksszzeejj  ii  iissttnniieejjąącceejj  ddoo  ddzziiśś
MMiinnoottaauurroo  RReeccoorrddss,,  aallee  ddooppiieerroo  ww  11998888  rrookkuu??
Drugi album został nagrany w roku 1984, nie-
stety mieliśmy trochę problemów i został wy-
dany dopiero w roku 1988. Otrzymaliśmy wiel-
ką pomoc od Minotauro Records w promocji i
"Back From The Ruins" bardzo dobrze się ro-
zeszło, choć pierwszy album został sprzedany w
nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy.

WW  llaattaacchh  9900..  tteeżż  nniiee  wwiiooddłłoo  wwaamm  ssiięę  nnaajjlleeppiieejj,,
sszzcczzeeggóóllnniiee,,  żżee  ttrraaddyyccyyjjnnyy  mmeettaall  zzsszzeeddłł  ddoo  ppoo--
ddzziieemmiiaa..  MMiimmoo  zzmmiiaann  sskkłłaadduu  zzddoołłaalliiśścciiee  wwyy--
ddaaćć  aallbbuumm  ""AAggaaiinnsstt  TThhee  SSuunn"",,  bbyyłł  ttoo  jjeeddnnaakk
ttzzww..  łłaabbęęddzzii  śśppiieeww  wwaasszzeejj  ffoorrmmaaccjjii??
To była nasza pierwsza i jedyna płyta studyjna
z Roberto Tiranti, który miał wtedy osiemna-
ście lat. To było miłe doświadczenie. 

NNoowwyy  sskkłłaadd  rrooddzziiłł  ssiięę  ww  bbóóllaacchh  --  wwyy,,  ssttaarrzzyy
wwyyjjaaddaacczzee  ssttwwoorrzzyylliiśścciiee  sseekkccjjęę,,  ssttooppnniioowwoo  ddoo--
sszzllii  oobbaajj  ggiittaarrzzyyśśccii,,  aallee  zzddaajjee  ssiięę,,  żżee  nnaajjwwiięękksszzee
pprroobblleemmyy  mmiieelliiśścciiee  zz  wwookkaalliissttąą::  zzaacczzęęlliiśścciiee  zz
RRoobbeemm  TTyyrraanntteemm,,  kkttóórryy  śśppiieewwaałł  nnaa  ttrrzzeecciieejj
ppłłyycciiee,,  ppootteemm  ppoojjaawwiiłł  ssiięę  jjeeggoo  ppoopprrzzeeddnniikk
MMaarrccoo  SSppiinneellllii,,  aallee  cchhyybbaa  nniiee  mmoogglliiśścciiee  ssiięę  zzaa
bbaarrddzzoo  ppoorroozzuummiieećć??
Roberto Tiranti miał zbyt dużo zespołów, z
którymi grał i nie był już dostępny. Jednak na-
pisaliśmy kilka naprawdę dobrych kawałków, a
my potrzebowaliśmy nowego wokalisty śpiewa-
jącego w stylu klasycznych wokalistów z lat 70.
Spotkałem Ranfa na jakimś metalowym festi-
walu i zaoferowaliśmy mu rolę wokalisty w Va-
nexa. 

AAnnddrreeaa  RRaaffaaggnnii  zzddaajjee  ssiięę  ppaassoowwaaćć  ddoo  wwaass  iiddee--
aallnniiee  ppoodd  kkaażżddyymm  wwzzggllęęddeemm  --  jjuużż  zz  nniimm  pprraaccee
nnaadd  ""TToooo  HHeeaavvyy  TToo  FFllyy""  ppoosszzłłyy  jjaakk  zz  ppłłaattkkaa??
Jamowaliśmy wspólnie ze dwa razy, tak na wy-
czucie. Ranfa ma wspaniały głos, jest odpowie-
dnim wokalistą do nowego brzemienia Vanexa. 

ZZaalleeżżaałłoo  wwaamm  nnaa  ttyymm,,  bbyy  rreeaakkttyywwaaccjjęę  zzaaaakk--
cceennttoowwaaćć  aallbbuummeemm  ssttuuddyyjjnnyymm,,  ppoozzoossttaawwiićć  tteenn
nnaajjbbaarrddzziieejj  nnaammaaccaallnnyy  śśllaadd  ppoo  kkoolleejjnnyymm  eettaappiiee
iissttnniieenniiaa  VVaanneexxaa??
Zaczęliśmy pisać już kolejne utwory. 

WWbbrreeww  ttyyttuułłoowwii  ii  ookkłłaaddccee  nniiee  bbrraakkuujjee  nnaa  tteejj
ppłłyycciiee  uuttwwoorróóww  ww  kkttóórryycchh  wwzznnoossiicciiee  ssiięę  nnaapprraa--
wwddęę  wwyyssookkoo,,  kkuullttyywwuujjąącc  ttrraaddyyccjjee  sszzllaacchheett--
nneeggoo  hhaarrdd  ''nn''  hheeaavvyy  ww  nnaajjlleeppsszzyymm  ssttyylluu  --  nniiee
cchhcciieelliiśścciiee  ttyyllkkoo  nnaaggrraaćć  ppłłyyttyy,,  ttoo  mmiiaałłoo  bbyyćć  ccoośś
zz  nnaajjwwyyżżsszzeejj  ppóółłkkii??
Album sprzedał się dobrze, również dzięki wy-
śmienitej produkcji w studio nagraniowym Mu-
sic Art, prowadzonym przez Piera Gonellę.
Również duży wpływ na to miały wytwórnie,
które go wydały, Punishment18 Records jeśli
chodzi o CD i Black Widow Records, która
wydała LP. Jesteśmy zadowoleni z każdego
utworu i z roboty którą wykonaliśmy przy tym

albumie. 

OOssoobbiiśścciiee  jjeeddnnaakk  zzeessttaawwiiłłbbyymm  ttrroocchhęę  iinnaacczzeejj
uuttwwoorryy  nnaa  ""TToooo  HHeeaavvyy  TToo  FFllyy""::  wwyyddaajjee  mmii  ssiięę
nnaa  pprrzzyykkłłaadd,,  żżee  ""IItt''ss  IIlllluussiioonn""  bbyyłłbbyy  zznnaacczznniiee
lleeppsszzyymm  ooppeenneerreemm,,  bboo  ppoocczząątteekk  ppłłyyttyy  nniiee  jjeesstt
zzbbyytt  ddyynnaammiicczznnyy??
OK, to twoja opinia.

UUddzziiaałł  lleeggeennddaarrnneeggoo  kkllaawwiisszzoowwccaa  UUrriiaahh
HHeeeepp  KKeennaa  HHeennsslleeyyaa  ww  ""TTrraavveelllleerr""  bbyyłł  ddllaa
wwaass  zzaappeewwnnee  wwyyjjąąttkkoowwyymm  pprrzzeeżżyycciieemm,,  nnaawweett
jjeeśśllii  nniiee  ssppoottkkaalliiśścciiee  ssiięę  ww  ssttuuddiioo??
Zadbamy aby w przyszłości zagrał z nami na ży-
wo. 

WWyygglląąddaa  nnaa  ttoo,,  żżee  lluubbiicciiee  nniiee  ttyyllkkoo  kkllaassyycczznnee
ggrraanniiee  jjaakk  cczzeerrppiiąąccyy  zz  bblluueessaa  ""KKiissss  IInn  TThhee
DDaarrkk"",,  bboo  ttaakkii  ""PPaarraaddooxx""  ttoo  nnuummeerr  mmrroocczznniieejj--
sszzyy,,  ddoośśćć  nnoowwoocczzeessnnyy,,  wwrręęcczz  ssttoonneerroowwyy??
Myślę, że wszystkie utwory mają jedną wspólną
rzecz, mianowicie korzenie rocka i moc metalu
wczesnych lat 70. 

KKwweessttiiąą  oottwwaarrttąą  jjeesstt  ppeewwnniiee  ww  tteejj  ssyyttuuaaccjjii  ppyy--
ttaanniiee  cczzyy  tteerraazz  zzeessppóółł  uuaakkttyywwnnii  ssiięę,,  bbaarrddzzoo
iinntteennssyywwnniiee  pprroommuujjąącc  ""TToooo  HHeeaavvyy  TToo  FFllyy"",,
cczzyy  tteeżż  ccooddzziieennnnee  oobboowwiiąązzkkii  nniiee  ppoozzwwoolląą  wwaamm
nnaa  cczzęęssttee  kkoonncceerrttyy??
Nie wiem, chcemy grać, aby być zawsze too
heavy! 

TTaakk  cczzyy  ssiiaakk  jjeesstteeśścciiee  ppeewwnniiee  zzaaddoowwoolleennii,,  żżee
ddyysskkooggrraaffiiaa  ggrruuppyy  nniiee  zzaammkknnęęłłaa  ssiięę  nnaa
""AAggaaiinnsstt  TThhee  SSuunn""  cczzyy  kkoonncceerrttoowwyymm  ""MMeettaall
CCiittyy  LLiivvee"",,  aa  ccoo  bbęęddzziiee  ddaalleejj,,  cczzaass  ppookkaażżee??
Racja, nikt nie może zatrzymać rock 'n' rolla!!!

Wojciech Chamryk, Bartosz Chryszkiewicz,
Krzysztof Pigoń
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Kto jak kto, ale perkusista Silvano Bottari wie o tym doskonale, bowiem
zespół w którym gra od blisko 40 lat jest jednym z pionierów metalu we Włoszech.
I chociaż Vanexa miała problemy, co zakończyło się kilkuletnią przerwą, to od
ośmiu lat nieprzerwanie kontynuuje swą, zapoczątkowaną w 1979 roku, misję.
Najnowszym dokonaniem zespołu jest płyta "Too Heavy To Fly", nagrana z no-
wym wokalistą Andreą Rafagni: 

Foto: Vanexa

Nikt nie może zatrzymać rock 'n' rolla!



HMP: WWaasszz  zzeessppóółł  ppoowwssttaałł  ttrrzzyy  llaattaa  tteemmuu,,
aallee  jjeesstt  tteeżż  cchhyybbaa  ww  ppeewwnnyymm  sseennssiiee  kkoonnttyynnuu--
aaccjjąą  iissttnniieejjąącceeggoo  pprrzzeezz  kkiillkkaa  łłaaddnnyycchh  llaatt  GGoodd--
ddeessss  OOff  SSiinn,,  ww  kkttóórryymm  ggrraałłoo  ddwwóócchh  zz  wwaass??
Michał Halamoda: Na początek chciałem po-
wiedzieć, że bardzo nam miło, że możemy go-
ścić na łamach waszego pisma. Odpowiadając
jednak na twoje pytanie. Myślę, że nie do końca
tak jest, a w zasadzie Ironbound nie ma prawie
nic wspólnego z działalnością Goddess Of Sin.
Niewątpliwe wspólną rzeczą jest to, że Zbyszek
i Krzysztof byli członkami tego zespołu. Jednak
moim zdaniem, muzycznie są to całkowicie od-
rębne projekty. Każdy z nas wywodzi się z ró-
żnych zespołów, do tego długie lata znajomości
zaowocowały powstaniem czegoś nowego, czym
jest Ironbound. Wydaje mi się, że dla każdego

z nas jest to całkowicie nowa, odrębna historia,
a nie kontynuacja czegoś starego.  
Krzysztof Całka: Goddess Of Sin to bardzo
stare dzieje i jak zdążyłeś zauważyć grałem tam
wraz z basistą  Zbyszkiem Bizoniem, jednak
Ironbound pod żadnym względem nie jest jego
kontynuacją. Plany założenia zespołu grającego
heavy metal rodziły się w mojej głowie już dużo
wcześniej, ale głównie z uwagi na brak czasu na
kolejny zespół do realizacji pomysłu nie docho-
dziło. Impuls do podjęcia pierwszych, powa-
żnych kroków w tym temacie padł podczas pija-
ckiego powrotu z koncertu Turbo (śmiech) pod
koniec 2013 roku. Niedługo po tym wraz z mo-
im bratem Adamem (perkusja) oraz Zbysz-
kiem Bizoniem spotkaliśmy się, aby rozpocząć
prace nad materiałem. Niedługo po tym dołą-
czył do nas Michał Halamoda (gitara solowa).

TToo  ssttooppnniioowwee  pprrzzeecchhooddzzeenniiee  ddoo  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo

hheeaavvyy  mmeettaalluu  jjeesstt  ppeewwnniiee  eeffeekktteemm  wwaasszzyycchh
ffaassccyynnaaccjjii  mmuuzzyycczznnyycchh,,  wwiieelluu  llaatt  ssłłuucchhaanniiaa  ttaa--
kkiicchh  zzeessppoołłóóww  jjaakk  nnpp..  IIrroonn  MMaaiiddeenn,,  SSaaxxoonn  cczzyy
JJuuddaass  PPrriieesstt??
Michał Halamoda: Nie ukrywam, że muzyka
heavymetalowa zajmuje szczególne miejsce w
moim życiu. W zasadzie cała moja historia
sprowadza się do momentu pierwszych dźwię-
ków "Be Quick Or Be Dead" z "Live At Do-
nington". Już wtedy wiedziałem, że jest to coś
co będę kochał przez całe życie (śmiech). Z cza-
sem, gdy nie tylko słuchanie muzyki, ale ró-
wnież jej tworzenie, stało się moją pasją, je-
dnym z moich marzeń był udział w projekcie
zainspirowanym działalnością przede wszy-
stkim zespołów NWOBHM. No i śmiało mogę
powiedzieć, że się udało.  

Krzysztof Całka: Każdy z nas ma jakieś swoje
muzyczne upodobania, które słychać w naszej
muzyce, ale heavy metal mamy we krwi! Osobi-
ście uwielbiam klasyczny heavy oraz power me-
tal. Nie ma dnia, aby w odtwarzaczu nie zago-
ściła jakaś płyta Iron Maiden, Helloween,
Turbo itp., a to przekłada się na tworzony ma-
teriał.

NNiiee  ddaa  ssiięę  tteeżż  nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  jjeesstt  ttoo  mmoożżllii--
wwee  ddooppiieerroo  zz  cczzaasseemm,,  bboo  mmoożżnnaa  łłuuppaaćć  pprryymmiittyy--
wwnnyy  bbllaacckk  pprraakkttyycczznniiee  nniiee  uummiieejjąącc  ggrraaćć,,  aallee
bbrraanniiee  ssiięę  zzaa  bbaarryy  zz  kkllaassyycczznnyymm  mmeettaalleemm  wwyy--
mmaaggaa  jjuużż  ppeewwnnyycchh  uummiieejjęęttnnoośśccii??
Michał Halamoda: Każdy z nas posiada już
spory warsztat umiejętności oraz doświadczenie
zarówno sceniczne, jak i studyjne. Jednak my-
ślę, że klasyczne heavy było wyzwaniem dla ka-
żdego z nas. Zdecydowanie wykonywanie takiej
muzyki nie należy do najłatwiejszych. Szcze-

gólnie, jeżeli chcesz zabrzmieć wiarygodnie w
tym co robisz. Nawet mało doświadczony słu-
chacz szybko zorientuje się, że robisz coś nie
tak, kiedy coś spartolisz albo nie dajesz rady.
Całe szczęście śmiało mogę powiedzieć, że nam
udało nam się sprostać zadaniu. Oczywiście je-
szcze dużo pracy przed nami ale jesteśmy też
świadomi, że nasze pomysły się sprawdzają i
przyjmowane są z ogromnym entuzjazmem na
żywo, co niewątpliwie ogromnie cieszy. 
Krzysztof Całka: Nie znam się na graniu black
metalu (śmiech), ale do każdej formy muzyki
podchodzę z szacunkiem, bo zdaję sobie spra-
wę, że zdobycie umiejętności posługiwania się
instrumentem nie przychodzi łatwo bez ciężkiej
pracy. My kochany grać heavy metal i staramy
się to robić najlepiej jak potrafimy. Chyba nie
wychodzi to najgorzej skoro jest zaintereso-
wanie naszą muzyką. Oczywiście nie osiadamy
na laurach, ponieważ jeszcze dużo ciężkiej pra-
cy przed nami.

WW  ttaakkiieejj  ssttyylliissttyyccee  nnaajjttrruuddnniieejj  oo  ddoobbrreeggoo  wwoo--
kkaalliissttęę  ii  lloossyy  IIrroonnbboouunndd  ssąą  tteeggoo  ddoosskkoonnaałłyymm
pprrzzyykkłłaaddeemm  --  wwiieelluu  bbyyłłoo  kkaannddyyddaattóóww,,  zzaanniimm
ttrraaffiilliiśścciiee  nnaa  tteeggoo  wwłłaaśścciiwweeggoo  cczzłłoowwiieekkaa??
Michał Halamoda: Dokładnie tak. Bardzo
długo borykaliśmy się z tym problemem. Całe
szczęście w końcu się udało znaleźć odpowied-
niego gościa. Z tego co pamiętam, kandydatów
nie było za dużo. Chyba dwóch jeżeli się nie
mylę. Pierwszy z nich nie traktował tematu na-
szego grania za poważanie i zwyczajnie nas zle-
wał, a drugi, o ile posiadał jakiś tam potencjał,
to brakowało mu obycia z muzyką, a przede
wszystkim odpowiedniego warsztatu i doświad-
czenia jako wokaliście. Na tym etapie, maks na
co mogliśmy sobie z nim pozwolić to "Sto lat",
a  i tak nie było pewności, że będzie czysto
(śmiech).
Krzysztof Całka: Wiedzieliśmy od samego
początku, że ze znalezieniem wokalisty będzie
bardzo ciężko, ale nie spodziewaliśmy się, że
poszukiwania zajmą nam niemal dwa lata. Dali-
śmy ogłoszenie w mediach. Parę osób się zgłosi-
ło, dwie wpadły na próbę. Niejednokrotnie wąt-
piłem już w to, że znajdziemy kogoś odpowied-
niego na to dość wymagające stanowisko. 

CCoo  cciieekkaawwee  zznnaalliiśścciiee  ssiięę  zz  BBaarrttoosszzeemm  BBiieeżżuuńń--
sskkiimm  jjuużż  wwcczzeeśśnniieejj  --  cczzeemmuu  wwiięęcc  jjeeggoo  kkaannddyy--
ddaattuurraa  wwyyppłłyynnęęłłaa  ddooppiieerroo  ppoo  jjaakkiimmśś  cczzaassiiee??
Michał Halamoda: Z Bartkiem osobiście
znam się długie lata. Chyba w tym roku bę-
dziemy mieć okrągłą 20 rocznicę (śmiech). W
każdym razie dla mnie wybór początkowo nie
był taki oczywisty. Znałem Bartka ze śpiewania
od czasów The Crossroads no i nie oszukujmy
się, że jego wokal był bardzo daleki od klasy-
cznego heavy. Nie będę też oszukiwał, że na
początku była to trochę decyzja  "z braku laku"
i byłem pełen obaw, jak sobie z tym wszystkim
poradzi. Wiedziałem, że jest ogromnym fanem
takiej muzyki. Jednak, żaden z nas nie za bar-
dzo był przekonany, że to się uda. Całe szczę-
ście byliśmy w błędzie. Bartek może nie dyspo-
nuje super wysokimi rejestrami, ale w mojej opi-
nii wydaje mi się, że radzi sobie całkiem dobrze.
Oczywiście początki były trudne, jak dla każde-
go z nas. Z czasem jednak było coraz lepiej.
Bardzo podobają mi się jego pomysły na linie
wokalne oraz teksty. Ciągle potrafi mnie jeszcze
czymś zaskoczyć co mnie bardzo cieszy.
Krzysztof Całka: Przysłowie mówi: "lepiej pó-
źno niż wcale"! (śmiech). A tak na serio, to w
życiu nie jest to takie proste jak się wydaje. Ka-
żdy z nas miał etap wyjazdów na studia, a pó-
źniej za pracą w różne rejony naszego pięknego
kraju. W tym przypadku również tak było i na
jakiś czas urwał nam się kontakt z Bartkiem.
Napisaliśmy do niego co tam u niego słychać i

IRONBOUND104

Powyższa deklaracja padała już w przeszłości, również na naszych ła-
mach, na tyle często, by  nieco spowszednieć. W przypadku rybnickiego Iron-
bound faktycznie mamy do czynienia z pasjonatami takiego grania, zdobywają-
cymi przez lata doświadczenie w innych zespołach. Z Ironbound debiutują MCD
"She-Devil", materiałem po który muszą sięgnąć wszyscy, zafascynowani Nową
Falą Brytyjskiego Metalu, maniacy. W roli rzeczników prasowych zespołu wystą-
pił jego gitarowy duet, Michał Halamoda i Krzysztof Całka: 

Foto: Ironbound

Heavy metal mamy we krwi! 



czy chciałby trochę pośpiewać. Od tego czasu w
pełni zaangażowany tworzy z nami historię
Ironbound. 

CCzzyyllii  jjaakk  zzwwyykkllee,,  nnaajjcciieemmnniieejj  jjeesstt  ppoodd  ttąą  pprrzzyy--
ssłłoowwiioowwąą  llaattaarrnniiąą  ((śśmmiieecchh))..  NNaazzwwyy  tteeżż  sszzuukkaa--
lliiśścciiee  ddoośśćć  ddłłuuggoo,,  aażż  ssttaannęęłłoo  nnaa  IIrroonnbboouunndd  --  tteeżż
mmuussiiaałłoo  bbyyćć  kkllaassyycczznniiee,,  jjeeddnnoozznnaacczznniiee  mmeettaa--
lloowwoo??
Michał Halamoda: Z nazwą poszło nam zde-
cydowanie krócej (śmiech). Oczywiście były ró-
żne propozycje. Jednak ciężko było nam znaleźć
coś wspólnego. Coś co podobałoby się każdemu
z nas i oddawałoby ducha starych czasów. I
Ironbound w sumie takie trochę jest. W ka-
żdym razie nie udało nam się wymyślić nic le-
pszego (śmiech). Coś w stylu "…wzięliśmy go
rok temu dla okupu, rodzice nie chcieli zapłacić
no i tak został…"(śmiech).

HHaassłłoo::  IIrroonnbboouunndd..  OOddzzeeww::  OOvveerrkkiillll  --  ttoo  bbeezz--
ppoośśrreeddnniiee  źźrróóddłłoo  ggeenneezzyy  tteeggoo  sszzyylldduu??  WW  ddoo--
ddaattkkuu  kkiieeddyy  sszzuukkaałłeemm  ww  ssiieeccii  iinnffoorrmmaaccjjii  oo  wwaa--
sszzyymm  zzeessppoollee  zz  cczzeelluuśśccii  GGooooggllee  ""wwyysskkoocczzyyłł""
mmii  tthhrraasshhoowwyy  ii  oo  kkiillkkaa  llaatt  ssttaarrsszzyy  bbrraazzyylliijjsskkii
IIrroonnbboouudd,,  ttaakk  wwiięęcc  zzaa  jjaakkiiśś  cczzaass  ttaa  nnaazzwwaa  mmoo--
żżee  pprrzzyybbrraaćć  ffoorrmmęę  IIrroonnbboouunndd  PPLL,,  cczzyy  wwrręęcczz
wwyymmaaggaaćć  zzmmiiaannyy??
Michał Halamoda: Bez wątpienia nazwa wy-
wodzi się od Overkill. To, że istnieje inny Iron-
bound też jesteśmy świadomi. Grając w Soul
Collector zauważyłem, że trochę tych Colle-
ctorów się namnożyło na świecie ale nikt nie
robi z tego tytułu za dużego "halo". W każdym
razie nikt z nas za innymi nie lata z pozwami,
nikt nikogo nie straszy itd. Nie oszukujemy się,
że nie zrobimy kariery jak Iron Maiden dlatego
też nie przejmowałbym się tym, że gdzieś istnie-
je zespół o takiej samej czy podobnej nazwie.
Krzysztof Całka: Skojarzenie w pełni trafne!
Michał często przychodził na próby w koszulce
Overkill - "Ironbound". Tak powstała nasza
nazwa (śmiech). Co do powtarzających się nazw
kapel to nie widzimy w tym problemu. Nawet
Iron Maiden, kiedy powstawało miało już swo-
jego imiennika, który miał na swoim koncie wy-
daną płytę "Iron Maiden - Maiden Voyage".

JJuużż  ww  ppeełłnnyymm  sskkłłaaddzziiee  mmoogglliiśścciiee  zzaajjąąćć  ssiięę  nnaa
ssppookkoojjnniiee  ttwwoorrzzeenniieemm  aauuttoorrsskkiieeggoo  mmaatteerriiaałłuu,,
cchhoocciiaażż  jjeeggoo  zzrręębbyy  ppoowwssttaawwaałłyy  ww  ttrriioo  pprraakkttyy--
cczznniiee  oodd  ppoocczząąttkkuu  iissttnniieenniiaa  ggrruuppyy  --  zzaawwaarrttoośśćć
""SShhee--DDeevviill""  ttoo  wwyybbóórr  zz  wwiięękksszzeejj  ccaałłoośśccii,,  wwaa--
sszzee  nnaajjlleeppsszzee,,  jjaakk  nnaa  ttęę  cchhwwiillęę  nnuummeerryy,,  ccoo  ddoo
kkttóórryycchh  nniiee  mmaacciiee  wwąąttpplliiwwoośśccii,,  żżee  zzaassłłuugguujjąą  nnaa
ppooppuullaarryyzzaaccjjęę??  
Michał Halamoda: W momencie kiedy zdecy-
dowaliśmy się na nagranie materiału demo, były
to na pewno nasze najbardziej spójne, komple-
tne i chyba też najciekawsze numery na tamten
czas. Dalej kopią dupę i pozostają jednymi z
najlepszych kompozycji jak stworzyliśmy do tej
pory. Oczywiście nowy materiał cały czas pow-
staje. Czy będzie lepszy, gorszy czy na tym sa-
mym poziomie…to już ocenią słuchacze.
Krzysztof Całka: Wybór utworów na demo był
trudny. Chciałem w nim pokazać nasz cały po-
tencjał. "Ironbound" był pierwszym napisanym
przez nas utworem, natomiast "She-Devil" ostat-
nim przed nagraniem demo. 

WWyyddaawwaanniiee  ttaakkiieejj  ddeemmóówwkkii//EEPP--kkii  ww  ddzziissiieejj--
sszzyycchh  cczzaassaacchh,,  ww  ddoobbiiee  ddoommiinnaaccjjii  iinntteerrnneettoo--
wwyycchh  ssiinnggllii  ii  ttaakkiicchh  tteeżż  ddłłuużżsszzyycchh  wwyyddaawwnnii--
ccttww,,  mmaa  jjeesszzcczzee  sseennss??  DDoommyyśśllaamm  ssiięę,,  żżee  cchhcciiee--
lliiśścciiee  mmiieećć  ppłłyyttęę  zz  pprraawwddzziiwweeggoo  zzddaarrzzeenniiaa  ii
ssttąądd  ppoojjaawwiieenniiee  ssiięę  ""SShhee--DDeevviill""  ww  ffiizzyycczznneejj
ppoossttaaccii??
Michał Halamoda: Wydaje mi się, że każdy z
nas w kwestii płyt ma dość staromodne podejś-
cie. Oczywiście fajne jest to, że możesz dzielić

się swoją muzyką poprzez internet, jednak
chwila kiedy trzymasz własną płytkę, w którą
włożyłeś tyle wysiłku, krwi, potu i łez dalej po-
zostaje zajebistym uczuciem. Poza tym zawsze
lepiej to wygląda na  koncertach, gdy masz do
zaoferowania słuchaczowi coś więcej niż tylko
profil na FB czy YouTube. Ostatnią kwestią jest
oczywisty zwrot kosztów. Nigdy nie zakładali-
śmy, że będziemy żyli z naszej muzyki ale je-
dnak minimalny zwrot kasy jest zawsze fajny.
Kiedy płytki się sprzedają, masz możliwość in-
westowania w inne rzeczy takie jak merch itd.
To motywuje do dalszej pracy.
Krzysztof Całka: Ja osobiście jestem kolekcjo-
nerem płyt CD. Zdarzają mi się różne wydania
tej samej płyty… takie zboczenie (śmiech). W
dzisiejszych czasach niewiele osób to potrafi
zrozumieć… mówią "przecież możesz sobie włą-
czyć Youtube, Spotify itp.". Ja uwielbiam słu-
chać muzykę i przeglądać wkładki płyt. Na
szczęście moja żona to rozumie i jeszcze mnie
nie wyrzuciła z tym całym zbiorem płyt z domu
(śmiech). Po prostu nie mogłem sobie wyobra-
zić, że nie wydamy materiału w fizycznej formie
na CD. Oczywiście nasz materiał jest także do-
stępny online.

FFaajjnniiee  tteeżż  mmiieećć  ccoośś  ww  zzaannaaddrrzzuu  ppoo  kkoonncceerrcciiee,,
kkiieeddyy  kkttoośś  zzaaiinntteerreessuujjee  ssiięę  wwaasszząą  mmuuzzyykkąą  bbaarr--
ddzziieejj,,  wwyyssłłaanniiee  ddoo  wwyyttwwóórrnnii  ttaakkiieeggoo  mmaatteerriiaałłuu
tteeżż  wwyygglląąddaa  zzddeeccyyddoowwaanniiee  lleeppiieejj??
Krzysztof Całka: Często zdarza się, że po kon-
cercie ktoś podejdzie i kupi od nas płytkę. Faj-
nie, że ludziom się podoba i chcą też na spokoj-
nie posłuchać naszego materiału w domu. Mo-
im zdaniem fizycznie wydany nośnik jest odbie-
rany lepiej niż link do utworu na Youtube…ale
pewnie tutaj zdanie jest podzielone.

GGddzziiee  wwiięęcc  uuddeerrzzaalliiśścciiee  zz  ttyymm  mmaatteerriiaałłeemm  ii
jjaakkii  bbyyłł  ooddzzeeww  zzee  ssttrroonnyy  ppootteennccjjaallnnyycchh  wwyyddaa--
wwccóóww??  TToo  ccoo  ssłłyysszzęę  nnaa  ""SShhee--DDeevviill""  wweeddłłuugg
mmnniiee  ppaassoowwaałłoobbyy  iiddeeaallnniiee  ddoo  pprrooffiilluu  HHiigghh
RRoolllleerr  RReeccoorrddss  cczzyy  PPuurree  SStteeeell......  
Krzysztof Całka: Niestety pod tym kątem nic
się nie dzieje. Nie chcę tutaj rzucać nazwami
wytwórni itp. gdzie wysyłaliśmy materiał, ale
póki co wielka cisza… może to cisza przed bu-
rzą? Nie wiem. Póki co czekamy.

LLuubbuujjeecciiee  ssiięę  ww  ddłłuużżsszzyycchh  kkoommppoozzyyccjjaacchh,,
ttrrwwaajjąąccyycchh  oodd  ppoonnaadd  ppiięęcciiuu  ddoo  nnaawweett  bblliisskkoo
oośśmmiiuu  mmiinnuutt  --  ttoo  pprrzzyyppaaddeekk,,  żżee  nnaa  ttęę  ppłłyyttęę  ttrraa--
ffiiłłyy  aakkuurraatt  ttyyllkkoo  ttaakkiiee  uuttwwoorryy,,  cczzyy  tteeżż  ww  cczzaassiiee
33--44  mmiinnuutt  nniiee  mmoożżeecciiee  ssiięę  rroozzkkrręęcciićć  cczzyy  ww  ppeełłnnii
wwyyppoowwiieeddzziieećć  ii  iinnnnee  wwaasszzee  nnuummeerryy  tteeżż  oossccyy--
lluujjąą  ww  ttaakkiicchh  ggrraanniiccaacchh  cczzaassoowwyycchh  ??  
Michał Halamoda: Muszę przyznać, że zawsze
miałem problem z pisaniem krótkich numerów
(śmiech). Nasze kawałki zazwyczaj oscylują wo-
kół pięciu minut. Na chwilę obecną staramy się
unikać bardzo długich kompozycji, co nie zmie-
nia faktu, że kilka takich mamy w zanadrzu. W
każdym razie tych pięciominutowych numerów
jest znacznie więcej niż tych po osiem czy 10
minut. 
Krzysztof Całka: Michał - nasz główny kom-
pozytor lubi poszaleć z długością utworów i
trzeba go czasem trochę sprowadzać na ziemię
(śmiech). Materiał, który piszemy wciąż prze-
chodzi ewolucję, oczywiście nie tracąc przy tym
ducha heavy metalu! Na pewno w naszym doro-
bku pojawią się jakieś trzyminutowe killery! 

TTeenn  nniieeccoo  eeppiicckkii  kklliimmaatt  ""HHoouussee  OOff  DDrreeaammss""
nnaassuuwwaa  sskkoojjaarrzzeenniiaa  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  zz  IIrroonn
MMaaiiddeenn,,  aallee  zzddaajjeecciiee  ssiięę  tteeżż  cceenniićć  iinnnnyycchh  mmii--
ssttrrzzóóww  NNWWOOBBHHMM,,  nniiee  uunniikkaacciiee  tteeżż  ooddnniiee--
ssiieeńń  ddoo  iinnnnyycchh  kkllaassyykkóóww,,  bboo  cchhooććbbyy  ""IIrroonn--
bboouunndd""  mmaa  tteeżż  ww  ssoobbiiee  ccoośś  zz  dduucchhaa  nnaajjlleeppsszzyycchh
uuttwwoorróóww  AAcccceepptt??  

Michał Halamoda: Nie ukrywamy tego, że
największymi inspiracjami w naszej działalności
jest muzyka Iron Maiden, Judas Priest, Saxon
czy polskiego Turbo. Są to zespoły, które mają
na nas chyba największy wpływ. Ale tak napra-
wdę każdy usłyszy w naszej muzyce coś swo-
jego. Jeden powie, że to Accept, inny stwierdzi,
że Black Sabbath czy inny Dio. Nie da się
ukryć, że w muzyce heavymetalowej wszystko
już zostało zagrane i nie ma tu za wiele do od-
krycia, a każda próba eksperymentu nie kończy
się najlepiej. Nie powiedziałbym, że staramy się
być kopią starych kapel. Bardziej czerpiemy ca-
łymi garściami z ich dokonań i staramy się pod-
trzymać heavy metal przy życiu.

PPiieerrwwsszzee  wwyyddaawwnniiccttwwoo,,  llookkaallnnee  kkoonncceerrttyy,,  ww
ttyymm  zz  uuddzziiaałłeemm  lleeggeennddaarrnneeggoo  VVoooo  DDoooo,,  eettcc..  ttoo
ddooppiieerroo  wwssttęępp  ddoo  cczzeeggoośś  wwiięękksszzeeggoo  --  ppllaannuujjee--
cciiee  ppóójjśśćć  zzaa  cciioosseemm  ii  pprroommoowwaaćć  IIrroonnbboouunndd  sszzee--
rrzzeejj,,  ww  sskkaallii  ooggóóllnnooppoollsskkiieejj  ii  nniiee  ttyyllkkoo??  
Michał Halamoda: Wydaje mi się, że teraz
przede wszystkim szukamy wszelkiej okazji że-
by się pokazać, żeby ludzie o nas usłyszeli i poz-
nali naszą muzykę. Oczywiście są oferty, które
czasem odrzucamy z różnych powodów, ale sta-
ramy się grać większość imprez. Na razie nie
stać nas na wymyślanie (śmiech). Poza tym, ka-
żda impreza to jakieś nowe doświadczenie i na-
uka dla nas na przyszłość. Staramy się wyciągać
wnioski z każdego koncertu i poprawiać to i
owo na przyszłość. 
Krzysztof Całka: Przede wszystkim skupiamy
się na graniu jak największej ilości koncertów.
Oczywiście nie jest to łatwe w dzisiejszych cza-
sach, ponieważ konkretnych miejsc do grania
jest coraz mniej. Knajpy upadają, bo ludzie wolą
siedzieć w domu. Czasów nie zmienimy. Trzeba
się cieszyć z tego co jest. Z uwagi na nasze ge-
ograficzne położenie planujemy zagrać także
parę koncertów w Czechach. 

PPrrzzyykkłłaaddyy  CCrryyssttaall  VViippeerr  cczzyy  nniieeddaawwnnyy  AAxxee
CCrraazzyy  ppookkaazzuujjąą,,  żżee  ppoollsskkii  zzeessppóółł  ggrraajjąąccyy  ttrraa--
ddyyccyyjjnnyy  mmeettaall  tteeżż  mmaa  sszzaannssęę  zzaaiissttnniieenniiaa  nnaa
ZZaacchhooddzziiee  --  ppeewwnniiee  nniiee  mmiieelliibbyyśścciiee  nniicc  pprrzzeeccii--
wwkkoo,,  aabbyy  wwaasszz  bbyyłł  kkoolleejjnnyymm  nnaa  tteejj  lliiśścciiee??
Michał Halamoda: Oczywiście jest to możli-
we, ale chyba żaden z nas nie oszukuje się, że
kiedyś zostaniemy gwiazdami światowego for-
matu. To znaczy byłoby zajebiście, jednak jeste-
śmy realistami. Robimy to, bo to kochamy. I je-
żeli kiedykolwiek uda się naszą muzyką dotrzeć
do dużej liczby fanów, to byłoby genialnie. Na
razie cieszmy się z tego co mamy, z tego co osią-
gamy i patrzymy dość pozytywnie w przyszłość.
Krzysztof Całka: Jasne, że fajnie byłoby wyjść
na szeroką wodę i pewnie jest to realne dzięki
ciężkiej pracy, odrobinie szczęścia… i oczywi-
ście znajomościom (śmiech). Jeszcze dużo przed
nami! Na pewno będziemy autentyczni w tym
co robimy! Kochamy heavy metal!

Wojciech Chamryk
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HMP: JJeesstteeśścciiee  oossttaattnniioo  bbaarrddzzoo  aakkttyywwnnii,,  bboo  ww
cciiąągguu  oośśmmiiuu  llaatt  wwyyddaalliiśścciiee  aażż  ppiięęćć  aallbbuummóóww
ssttuuddyyjjnnyycchh  --  cczzyyżżbbyyśścciiee  nnaaddrraabbiiaallii  ssttrraaccoonnyy
cczzaass??
Rob Thorne: To nie jest moją siłą napędową.
Po prostu uwielbiam sam proces twórczy, bar-
dziej niż jakikolwiek inny aspekt tej działalno-
ści. Bardziej niż występowanie i zdecydowanie
bardziej niż aspekty marketingowe i public rela-
tions... Bardzo lubię pisać muzykę i produkować
albumy. Na pewno dużym ułatwieniem - przez
te wszystkie lata - jest posiadanie przeze mnie
studia. Jestem pewien, że bez niego nigdy nie
wydalibyśmy "World On Fire", "Fallen" czy
"Ravensong".  Zaryzykuję nawet stwierdzenie,
że raczej nie wydalibyśmy już niczego po "A
Crystal Revision"!

NNiiee  ddaa  ssiięę  nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  kkiieeddyy  uukkaazzaałł  ssiięę
wwaasszz  kkuullttoowwyy  ddeebbiiuutt  ""AA  CCrryyssttaall  VViissiioonn""  bbyyllii--
śścciiee  bbaarrddzzoo  mmłłooddzzii,,  ttyy  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  mmiiaałłeeśś  rraa--
pptteemm  1188  llaatt,,  ccoo  mmiiaałłoo  ppeewwnniiee  ooggrroommnnyy  wwppłłyyww
nnaa  ttoo,,  jjaakk  ppoottoocczzyyłłyy  ssiięę  ddaallsszzee  lloossyy  SSaaccrreedd
OOaatthh??
O, z pewnością.  Myślę, że to ze względu na
nasz młody wiek byliśmy nieprzygotowani na
wymagające realia przemysłu muzycznego oraz
na frustracje i rozczarowania, których doświad-
czyliśmy. To przez nie nasz zespół bardzo wcze-
śnie się załamał. Kiedy masz 18 lat wydaje ci
się, że jesteś niepokonany i jesteś przekonany,
że droga do statusu gwiazdy jest łatwa. Kiedy
rzeczy nie układają się po twojej myśli, bardzo

łatwo jest unieść się swoim ego, a wtedy cóż...
Wszystko bardzo szybko zaczyna się psuć. Ale,
prawdę mówiąc, zawsze ceniłem, ponad wszy-
stko inne, artystyczną swobodę. Wyżej niż by-
cie gwiazdą. Zawsze tworzyłem muzykę, na jaką
miałem ochotę - nie przez pryzmat innych lu-
dzi, a zależnie od mojej ówczesnej wizji.

NNiiee  mmaa  cchhyybbaa  jjeeddnnaakk  tteeggoo  zzłłeeggoo,,  ccoo  bbyy  nnaa  ddoo--
bbrree  nniiee  wwyysszzłłoo,,  sskkoorroo  ppoo  rreeaakkttyywwaaccjjii  zzeessppoołłuu
nniiee  ttyyllkkoo  zzddoołłaalliiśścciiee  ooddzzyysskkaaćć  ssttrraaccoonnąą  ppoozzyy--
ccjjęę,,  aallee  tteeżż  ppoozzyysskkaaćć  nnoowwyycchh  ffaannóóww??
Jak każdy zespół, który istniał tak długo jak Sa-
cred Oath, mamy cały wachlarz fanów. Nie-
którzy są zwolennikami tylko naszych starszych
dokonań, a inni wolą nowsze albumy.  Więc
przypuszczam, że odpowiedź na twoje pytanie
brzmi tak.

OObbeeccnniiee  ttoo  jjeesstt  cchhyybbaa  nnaajjttrruuddnniieejjsszzee,,  ddoottaarrcciiee
ddoo  mmłłooddyycchh  ssłłuucchhaacczzyy,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  jjeeśśllii  nniiee  jjee--
sstt  ssiięę  zzeessppoołłeemm  ttaakk  ppooppuullaarrnnyymm  jjaakk  IIrroonn  MMaaii--
ddeenn  cczzyy  MMeettaalllliiccaa??
Cóż, nie wierzę, że Iron Maiden czy Metallica
też docierają tak dobrze do młodych ludzi w na-
szych czasach, a jeśli już to się im uda, to po-
przez rodziców. Mam ten przywilej pracowania
z mnóstwem młodych ludzi w moim studiu, i
mogę ci powiedzieć, że mają wyjebane na wszys-
tko, co zaczęło się przed 1998 rokiem.  Ale ja to
rozumiem. Każde pokolenie zasługuje na swoje
własne brzmienie. Myślę, że dzisiaj przemawiają
do nich raczej zespoły typu Ocean czy Within

The Ruins. Oczywiście, nie zależy mi na znie-
chęcaniu młodszych fanów i cieszę się, gdy jakiś
14-latek jest na show Sacred Oath, i headban-
guje jak oszalały, prosząc się o aparat ortopedy-
czny. Mogę czuć się jak szczęściarz, że Sacred
Oath ma długą, sięgającą 1985 roku, historię,
ponieważ dzięki temu, kiedy młody metalhead
przeczesuje Internet w poszukiwaniu klasyczne-
go metalu, wyskakujemy mu od czasu do czasu
na jego radarze.

PPoozzyyccjjąą  wwyyjjąąttkkoowwąą  wwśśrróódd  wwaasszzyycchh  oossttaattnniicchh
wwyyddaawwnniiccttww  jjeesstt  ppłłyyttaa  ""FFaalllleenn""  sspprrzzeedd  cczzttee--
rreecchh  llaatt,,  ppoowwssttaałłaa  bboowwiieemm  ww  sskkłłaaddzziiee  ooddppoo--
wwiieeddzziiaallnnyymm  zzaa  nnaaggrraanniiee  ""AA  CCrryyssttaall  VViissiioonn""..
ZZnnoowwuu  mmiiaałłeeśś  wwiięęcc  ookkaazzjjęę  pprraaccoowwaaćć  nniiee  ttyyllkkoo
zz  ttoowwaarrzzyysszząąccyymm  ccii  ddoo  ddzziiśś  ppeerrkkuussiissttąą  KKeenn--
nnyymm  EEvvaannsseemm,,  aallee  tteeżż  ggiittaarrzzyyssttąą  GGlleenneemm
CCrruucciiaannii  ii  bbaassiissttąą  PPeettee''mm  AAllttiieerrii??  TToo  bbyyłł  jjee--
ddnnoorraazzoowwyy,,  ookkoolliicczznnoośścciioowwyy  rreeuunniioonn,,  bboo  oobbaajj
ppeewwnniiee  nniiee  zzaajjmmuujjąą  ssiięę  jjuużż  nnaa  ccoo  ddzziieeńń  zzaawwoo--
ddoowwyymm  ggrraanniieemm??
Tak, ten album był zdecydowanie jednorazowy,
tak jak mówisz, a zrobiłem to z kilku powodów.
Po pierwsze, to była 25. rocznica naszego debi-
utanckiego wydawnictwa  "A Crystal Vision" i
chciałem w jakiś sposób ją uczcić. Uwierz mi na
słowo, że niełatwe było tworzenie albumu z Pe-
te'em i Glenem, ponieważ nie byli oni aktywną
częścią zespołu i mieszkali daleko. Ale byłem
natchniony, aby to zrobić właśnie z tego powo-
du. Po drugie, zrobiłem to dla fanów. Chciałem
zjednoczyć pierwotnych fanów i uchwycić to w
albumie dla Oathbangerów. Cieszę się, że to
zrobiliśmy, bo na tym albumie jest kilka klasy-
cznych utworów Oath,  pokroju "The Way Of
All Flesh" i "Get Your Wings". Jest bardzo małe
prawdopodobieństwo, że to się powtórzy.

PPrreemmiieerroowwyy  ""TTwweellvvee  BBeellllss""  ppeewwnniiee  tteeżż  wwzzbbuu--
ddzzaa  ww  ttoobbiiee  ssppoorroo  eemmooccjjii,,  ccoo  nniiee  ddzziiwwii  ww  ssyyttuu--
aaccjjii,,  ggddyy  ppoośśwwiięęccaa  ssiięę  sskkoommppoonnoowwaanniiuu,,  pprrzzyy--
ggoottoowwaanniiuu  ii  nnaaggrraanniiuu  ppłłyyttyy  ttyyllee  pprraaccyy  ii  cczzaassuu  --
cchhoocciiaażż  ppoonnooćć  ttyymm  rraazzeemm  uuwwiinnęęlliiśścciiee  ssiięę  zzee
wwsszzyyssttkkiimm  ddoośśćć  sszzyybbkkoo,,  bboo  ww  kkiillkkaa  mmiieessiięęccyy??
Zawsze jestem podekscytowany wydawaniem
nowego albumu i zazwyczaj jestem wyczerpany
tuż przed dniem premiery. Rozpoczynamy trasę
tuż przed premierą w tym roku, więc naprawdę
staram się oszczędzać moją energię i pozostać w
jak najlepszym zdrowiu, aż nie wyruszymy. Wy-
stępowanie na żywo z zespołem staje się coraz
trudniejsze, w miarę jak starzejemy się wraz z
Kennym. To prawda, że ten album został napi-
sany i nagrany w ciągu zaledwie kilku miesięcy,
ale tak to już u nas bywa. Nie lubię przeznaczać
zbyt dużo czasu na produkcję albumu. Ważne
dla mnie jest, aby puls i emocje były odpowie-
dnio uchwycone, w przeciwnym razie każdy al-
bum brzmiałby identycznie, tego zaś staram się
uniknąć.

TToo  wwaasszzaa  sszzóóssttaa  ppłłyyttaa  kkttóórrąą  nnaaggrraałłeeśś  ii  wwyypprroo--
dduukkoowwaałłeeśś  ww  sswwooiimm  wwłłaassnnyymm  ssttuuddiioo..  DDoommyy--
śśllaamm  ssiięę,,  żżee  zzaalleeżżyy  ccii  nnaa  jjaakk  nnaajjwwyyżżsszzeejj  jjaakkoośś--
ccii  ddźźwwiięękkuu,,  aallee  zzaassttaannaawwiiaamm  ssiięę  cczzaasseemm  cczzyy
wwaarrttoo  rrzzuuccaaćć  ppeerrłłyy  pprrzzeedd  wwiieepprrzzee,,  sskkoorroo  ccoorraazz
wwiięęcceejj  lluuddzzii  ssłłuucchhaa  mmuuzzyykkii  nnaa  tteelleeffoonnaacchh  cczzyy
iinnnnyycchh  pprrzzeennoośśnnyycchh  uurrzząąddzzeenniiaacchh,,  nniiee  ggwwaarraann--
ttuujjąąccyycchh  ddoobbrreejj  jjaakkoośśccii  ddźźwwiięękkuu,,  cczzęęssttoo  tteeżż  nniiee
mmaajjąą  jjuużż  ww  ddoommaacchh  sspprrzzęęttuu  ttyyppuu  wwiieeżżee  sstteerreeoo,,
kkoorrzzyyssttaajjąą  ttyyllkkoo  zz  llaappttooppóóww  eettcc..??
Prawdą jest, że coraz więcej osób słucha obecnie
muzyki na kiepskich głośnikach komputero-
wych i z telefonów. Ważne jest, aby pamiętać o
tym podczas miksowania albumów. Czy to do-
bra rzecz, czy nie, nie ma znaczenia.  Po prostu
tak jest i trzeba mieć na uwadze to, że albumy
trzeba przedstawiać tak, żeby fani chcieli ich
słuchać.

SACRED OATH106
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- Nie mam ochoty tworzenia ścieżki dźwiękowej do nostalgii - deklaruje
Rob Thorne, lider amerykańskiej legendy Sacred Oath. Dlatego jego grupa na
swym ósmym albumie studyjnym poszerza nieco granice tradycyjnego US power
metalu z lat 80. Jakie są tego efekty posłuchajcie i poczytajcie sami:

Tu i teraz
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JJaakkoośśćć  bbrrzzmmiieenniiaa  mmaa  jjeeddnnaakk  zznnaacczzeenniiee  ddllaa
mmeelloommaannóóww  ii  kkoolleekkccjjoonneerróóww,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee
kkoonnsseekkwweennttnniiee  wwyyddaajjeesszz  tteeżż  ppłłyyttyy  SSaaccrreedd
OOaatthh  rróówwnniieeżż  nnaa  wwiinnyylluu??
Oczywiście, zawsze staram się produkować jak
najlepiej brzmiący album jak potrafię, i uwielbi-
am wydawanie naszych płyt na winylu dla
fanów, którzy się z nich cieszą. Ten album ma
bardzo fajny pakiet winylowy, który zawiera ró-
wnież płytę CD.  Metalizer Records w Niem-
czech sprzedaje zaś specjalną, limitowaną euro-
pejską edycję w nakładzie 150 pomarańczo-
wych winyli.

IIssttoottnnąą  sspprraawwąą  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  SSaaccrreedd  OOaatthh
wwyyddaajjee  mmii  ssiięę  ttoo,,  żżee  nniiee  zzaappaattrrzzyylliiśścciiee  ssiięę  ww
pprrzzeesszzłłoośśćć,,  aallee  bbaazzuujjąącc  nnaa  ddookkoonnaanniiaacchh  zz  llaatt
8800..  ssttaarraacciiee  ssiięę  cciiąąggllee  iiśśćć  ddoo  pprrzzoodduu,,  rroozzwwiijjaaćć
ssiięę,,  cczzeeggoo  ""TTwweellvvee  BBeellllss""  jjeesstt  kkoolleejjnnyymm  ddoowwoo--
ddeemm??
To prawda, a "Twelve Bells" jest z pewnością
kontynuacją rozwoju zespołu. O ile mi wiado-
mo, nasi fani posłuchają "A Crystal Vision",
jeśli chcą prawdziwy Oath z lat 80. Dlaczego
miałbym w kółko pisać ten sam album?  Nie
mam ochoty tworzenia ścieżki dźwiękowej do
nostalgii, która przesyca europejską scenę met-
alową. Jest sporo zespołów, które to robi, i robi
to lepiej. Ja nagrywam tu i teraz. Jesteśmy nie-
ustannie za to krytykowani, ale mam na to wy-
jebane.

SSttąądd  cchhooććbbyy  ttee  ddłłuużżsszzee,,  wwrręęcczz  pprrooggrreessyywwnnoo--
eeppiicckkiiee  ww  ffoorrmmiiee  uuttwwoorryy  jjaakk  ""TThhee  LLaasstt  WWoorrdd""
cczzyy  bbaarrddzziieejj  nnoowwoocczzeessnnee  ww  rrooddzzaajjuu  ""WWeellll  OOff
SSoouullss""??
"The Last Word" to czysta i prawdziwa muzycz-
na ekspresja, coś z głębi mojej duszy. Nie sta-
ram się robić czegoś nowego, czy czegoś starego.
Próbuję stworzyć coś autentycznego, a właśnie
tym powinien być prawdziwy metal!  Jestem
bardzo zadowolony z tego, jak ten kawałek
brzmi i mam nadzieję, że fani usłyszą w nim tę
szczerość.

NNiiee  zznnaacczzyy  ttoo  oocczzyywwiiśścciiee,,  żżee  wwcciiąążż  nniiee  lluubbiicciiee
oossttrroo  ddoołłoożżyyćć  ddoo  ppiieeccaa,,  ttaakk  jjaakk  ww  ""NNeeww  RRee--
lliiggiioonn"",,  bbąąddźź  pprrzzyyppoommnniieećć  jjaakk  ggrraałłoo  ssiięę  mmeettaall  ww
llaattaacchh  8800..,,  zzaa  sspprraawwąą  ""FFiigghhtteerr''ss  HHeeaarrtt""??
Mój twórczy duch został wykuty w ogniu i za-
wsze będę dostarczał wam tego rodzaju utwo-
rów, mój przyjacielu.  

NNaa  kkoonncceerrttaacchh  ggrraacciiee  ppeewwnniiee  ssppoorroo  nnoowwyycchh
uuttwwoorróóww??  JJaakk  wwyyppaaddaajjąą  nnaa  żżyywwoo  ww  kkoonnffrroonn--
ttaaccjjii  zz  ppuubblliicczznnoośścciiąą  ii  wwaasszzyymmii  kkllaassyykkaammii??
Gramy dużo nowszych kompozycji, ale oczy-
wiście jest też kilka starszych, które musimy
zagrać, jak "Two Powers", "A Crystal Vision" i
"Darkness Visible". Publiczności zawsze wydaje
się podobać nasz cały set. Jeśli zauważymy, że
jakiś kawałek nie leży publiczności, zawsze usu-
wamy go z zestawu. Przecież gramy w celu zaba-
wienia publiczności, nie wkurzenia jej!

NNiiee  mmaa  cchhyybbaa  wwiięękksszzeejj  ffrraajjddyy  ddllaa  mmuuzzyykkaa  nniiżż
śśwwiiaaddoommoośśćć,,  żżee  jjeeggoo  nnoowwee  kkoommppoozzyyccjjee  ssąą  nniiee
ggoorrsszzee  oodd  ttyycchh  ddaawwnnyycchh,,  uuzznnaawwaannyycchh  jjuużż  zzaa
kkllaassyykkęę  aammeerryykkaańńsskkiieeggoo  mmeettaalluu??
Zgadzam się. To wspaniałe uczucie wiedzieć, że
nasze najczęściej słuchany kawałki to "Meet
Your Maker", "Upon The Stone", "Counting Ze-
ros", "Taken" - wszystkie wałki powstałe po
1988 roku.  Jestem dumny z całokształtu wło-
żonej przez nas pracy.  Z wszystkiego.

Wojciech Chamryk & Karol Gospodarek

HMP: DDwwiiee  ppłłyyttyy  ww  sszzeeśśćć  llaatt  ttoo  cchhyybbaa  nniieezzłłyy
wwyynniikk  jjaakk  nnaa  nniieezzaalleeżżnnyy,,  ww  ddooddaattkkuu  mmeettaalloowwyy
zzeessppóółł  --  nnaaggrraanniiee  ddrruuggiieejj  bbyyłłoo  jjuużż  ppeewwnniiee  ddllaa
wwaass  łłaattwwiieejjsszzee??
Joe Lawson: Tak i nie. Czuliśmy większą presję
przy pierwszym albumie i wydaliśmy coś napra-
wdę niesamowitego. Łatwiej było po raz drugi
wszystko przyszykować, ponieważ znaliśmy się
lepiej i wiedzieliśmy co zadziała, a co nie.

MMeettaall  ww  wwaasszzeejj  oojjcczzyyźźnniiee  nniiee  jjeesstt  oobbeeccnniiee
zzbbyytt  ppooppuullaarrnnyy,,  ccoo  pprrzzeekkłłaaddaa  ssiięę  tteeżż  ppeewwnniiee  nnaa
rróóżżnnee  aassppeekkttyy  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  SSccrreeaammKKiinngg..
TToo  ddllaatteeggoo  ssttaalliiśścciiee  ssiięę  wwyyzznnaawwccaammii  zzaassaaddyy
DDIIYY::  RRaaffaaeell  HHeerrnnaannddeezz  jjeesstt  pprroodduucceenntteemm  wwaa--
sszzyycchh  ppłłyytt,,  ssaammii  tteeżż  jjee  wwyyddaajjeecciiee  ww  PPllaattiinnuumm
DDuunnggeeoonn  EEnntteerrttaaiinnmmeenntt??
Zdecydowaliśmy się samemu wydawać płyty,
ponieważ szczerze mówiąc nie otrzymaliśmy ża-
dnych ciekawych ofert wydawców. Daje nam ró-
wnież to całkowitą kontrolę nad naszą muzyką
i wszystkimi decyzjami, które są podejmowane
w związku z albumami.

AAllee  nnaa  kkoonncceerrttaacchh  wwyygglląąddaa  ttoo  jjuużż  cchhyybbaa  nniieeccoo
lleeppiieejj,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  mmiieelliiśścciiee  ookkaazzjjęę  ddzziieelliićć
sscceennęę  zz  ttaakkiimmii  ggiiggaannttaammii  jjaakk::    AAnnvviill,,  RRaavveenn,,
MMeettaall  CChhuurrcchh  cczzyy  HHeellssttaarr??
Tak, byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy zagrać kil-
ka koncertów z  innymi, tak  genialnymi zespo-
łami.

MMyyśślliisszz,,  żżee  ggddyybbyy  nniiee  iinntteerrnneett  ttoo  bbyyłłoobbyy  łłaa--
ttwwiieejj  wwyycciiąąggnnąąćć  lluuddzzii  zz  ddoommóóww  nnaa  kkoonncceerrtt,,
nnaawweett  mmnniieejj  zznnaanneeggoo  zzeessppoołłuu,,  ww  ppiiąąttkkoowwyy
bbąąddźź  ssoobboottnnii  wwiieecczzóórr??
Wierzę, że internet otwiera wiele drzwi, niektó-
re dobre, niektóre złe. Doskonale nadaje się do
marketingu, tworzenia sieci i reklamy twoich
koncertów, nagrań i produktów. Z naszego do-
świadczenia sobotnie wieczory są dla nas najlep-
szym rozwiązaniem, jeśli chodzi o granie.

AAllee  ww  ssuummiiee  ww  llaattaacchh  7700..  cczzyy  8800..  tteeżż  mmiieelliiśścciiee
dduużżąą  aalltteerrnnaattyywwęę  ddllaa  wwyyssttęęppóóww  nnaa  żżyywwoo,,  bboo
ssttaaccjjee  rraaddiioowwee  cczzyy  tteelleewwiizzyyjjnnee  cczzęęssttoo  nnaaddaa--
wwaałłyy  kkoonncceerrttyy,,  bbyyłłoo  mmnnóóssttwwoo  rróóżżnnyycchh  pprroo--
ggrraammóóww  mmuuzzyycczznnyycchh,,  aa  lluuddzziiee  cchhęęttnniiee  cchhooddzziillii
ddoo  kklluubbóóww,,  ssłłuucchhaallii  rróóżżnnyycchh  kkaappeell  nnaa  żżyywwoo  --
cczzeemmuu  tteerraazz  ssttaallii  ssiięę  ttaakk  rroozzlleenniiwwiieennii,,  wwrręęcczz
rroozzbbeessttwwiieennii,,  bboo  ttoo  cchhyybbaa  nniiee  ttyyllkkoo  kkwweessttiiaa
nnaaddmmiiaarruu,,  aallee  cczzeeggoośś  wwiięęcceejj??
Przesyt to kluczowy czynnik. Wydaje się, że
duży odsetek młodszych pokoleń ma inne zain-
teresowania, takie jak gry wideo, serwisy społe-
cznościowe. Również koncentracja uwagi wyda-
je się być gorsza, co przekłada się na frekwencję
na koncertach i genralnie mniejsze zaintereso-
wanie słuchaczy muzyką. 

CCoo  wwiięęcc  pprrzzyyggoottoowwaalliiśścciiee  ddllaa  nniicchh  cciieekkaawweeggoo
nnaa  ""TTyyrraannnnyy  OOff  TThhee  SSeeaa""  bbyy  zzmmiieenniićć  tteenn  ssttaann
rrzzeecczzyy??
Na "Tyranny Of The Sea" jedyną rzeczą wy-
różniającą się jest prawdziwa różnorodność.
ScreamKing to heavymetalowa hybryda, która
zawiera wiele stylów i odniesień. Jesteśmy du-
mni, że nie gramy monotematycznie, co pozwa-
la nam odwołać się do szerszej grupy odbior-
ców.

NNiiee  ssąąddzziisszz  jjeeddnnaakk,,  żżee  ttaakk  dduużżaa  nniieejjeeddnnoorroodd--
nnoośśćć  ssttyylliissttyycczznnaa  tteejj  ppłłyyttyy  mmoożżee  oobbrróócciićć  ssiięę
pprrzzeecciiwwkkoo  wwaamm,,  bboo  oobbeeccnniiee  ssłłuucchhaacczzee  ddoośśćć
jjaassnnoo  pprreeccyyzzuujjąą  sswwee  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa,,  ooggrraannii--
cczzaajjąącc  ssiięę  ddoo  ssłłuucchhaanniiaa  ttyyllkkoo  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo
hheeaavvyy,,  ddeeaatthh  cczzyy  tthhrraasshh  mmeettaalluu,,  nniiee  pprrzzeeppaaddaa--
jjąącc  zzwwyykkllee  zzaa  iicchh  ppoołłąącczzeenniiaammii??  
Nie, nie widzimy tego jako wady. Postrzegamy
to raczej jako dojrzałość muzyczną i bycie do-
brym artystą lub kompozytorem.

ZZrryywwaacciiee  wwiięęcc  zz  sszzaabblloonnoowwyymm  ppooddeejjśścciieemm  ddoo
mmuuzzyykkii,,  ggrraajjąącc  ttoo,,  ccoo  wwaamm  ssiięę  ppooddoobbaa  ii  ccoo  uuwwaa--
żżaacciiee  zzaa  cciieekkaawwee,,  nniiee  zzwwaażżaajjąącc  pprrzzyy  ttyymm  cczzyy

SCREAMKING

Amerykański heavy/power metal ma ogromne tradycje i do dziś wiele tamtejszych
zespołów stanowi niedościgniony wzór melodyjnego, siarczystego grania na
najwyższym poziomie. ScreamKing sporo jeszcze brakuje do poziomu najlep-
szych, ale być może kogoś zainteresuje ich drugi album "Tyranny Of The Sea" oraz
pogawędka z wokalistą Joe Lawsonem:
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Prawdziwa różnorodność



ssppoottkkaa  ssiięę  ttoo  zz  uuzznnaanniieemm  sszzeerrsszzeejj  ppuubblliicczznnoośś--
ccii??
Nie piszemy muzyki, aby stać się sławnymi lub
aby uzyskać aprobatę kogokolwiek, robimy to
dla własnej satysfakcji. Jesteśmy prawdziwymi
muzykami i fanami metalu… robimy to, co ko-
chamy.

""WWaarr  HHoorrssee""  rroozzppoocczzyynnaa  ii  wwiieeńńcczzyy  iinnddiiaańńsskkaa
ppiieeśśńń,,  ttaakk  wwiięęcc  tteenn  uuttwwóórr  jjeesstt  cchhyybbaa  eeffeekktteemm
wwaasszzeeggoo  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  lloosseemm  ppiieerrwwoottnnyycchh
mmiieesszzkkaańńccóóww  wwaasszzeejj  oojjcczzyyzznnyy??
Tak "War Horse" to hołd dla Szalonego Konia
z plemienia Lakota Sioux. Interesujemy się ni-
mi, szanujemy i uwielbiamy kulturę rodowitych
Amerykanów. Rafael i Joe są także rodowitymi
Amerykanami.

ZZ  kkoolleeii  ww  ""FFaaiitthh  WWeeaappoonn""  ppoorruusszzaacciiee  bbaarrddzziieejj
aakkttuuaallnnyy  tteemmaatt,,  ssttąądd  tteenn  śśppiieeww  mmuueezzzziinnaa  nnaa
ppoocczząąttkkuu??
Wydawało nam się to bardzo dobrym wprowa-
dzeniem.

TToo  ddllaatteeggoo  ddoo  tteeggoo  wwłłaaśśnniiee  uuttwwoorruu  zzrreeaalliizzoo--
wwaalliiśścciiee  llyyrriicc  vviiddeeoo,,  bboo  jjeeddnnaakk  pprroobblleemm  tteerrrroo--
rryyzzmmuu    ww  śśwwiieecciiee  nnaarraassttaa  ii  nniiee  mmoożżnnaa  tteeggoo  nniiee
zzaauuwwaażżaaćć,,  ppiięęttnnoowwaaćć  cczzyy  pprróóbboowwaaćć  zzmmiieenniićć??
Tak, czuliśmy, że wysłaliśmy dzięki temu mo-
cną informację, a także wydaliśmy świetny ka-
wałek, który wiele osób mogło odnieść do dzi-
siejszych wydarzeń. Był to również utwór, który
pozwolił na wiele wspaniałych odniesień do fil-
mu.

ZZeessppóółł  bbęęddąąccyy  bbaarrddzziieejj  hhoobbbbyyssttyycczznnyymm  pprroojjee--
kktteemm  nniiżż  zzaawwooddoowwąą  ddzziiaałłaallnnoośścciiąą  zzmmuusszzaa  ddoo
wwyyrrzzeecczzeeńń,,  ttrruuddnnoo  tteeżż  uuttrrzzyymmaaćć  ww  ttaakkiieejj  ssyyttuu--
aaccjjii  jjeeggoo  ssttaabbiillnnyy  sskkłłaadd  --  ttoo  ddllaatteeggoo  ppoo  nnaaggrraa--
nniiuu  ""TTyyrraannnnyy  OOff  TThhee  SSeeaa""  mmaacciiee  nnoowwąą  sseekkccjjęę
rryyttmmiicczznnąą  CClliinntt  PPaaggeell  --  SSccootttt  RRootthhsscchhiilldd??
Szczerze mówiąc, te zmiany w składzie nie były
wcale planowane, ale mieliśmy szczęście znaleźć
świetnych zamienników.

NNiiee  jjeesstt  ttoo  ddllaa  wwaass  ddeepprryymmuujjąąccee,,  żżee  oowwsszzeemm,,
kkiieeddyyśś  tteeżż  ttrrzzeebbaa  bbyyłłoo  wwyyłłoożżyyćć  ppiieenniiąąddzzee,,
kkuuppiićć  ppeerrkkuussjjęę,,  ggiittaarręę  ii  wwzzmmaaccnniiaacczz,,  aallee  mmiiaałłoo
ssiięę  rreeaallnnąą  sszzaannssęę  wwyybbiicciiaa  ssiięę,,  nnaawweett  ww  mmeettaalluu,,
kkiieeddyy  ttoo  ppoo  ppooddppiissaanniiuu  wwiięękksszzeeggoo  kkoonnttrraakkttuu
zzeessppóółł  nniiee  mmuussiiaałł  ssiięę  jjuużż  zzwwyykkllee  mmaarrttwwiićć  oo
ppiieenniiąąddzzee  nnaa  żżyycciiee,,  aa  iinnwweessttyyccjjaa  ww  iinnssttrruummeenn--
ttyy,,  eettcc..  zzwwrraaccaałłaa  ssiięę  zz  nnaawwiiąązzkkąą..  TTeerraazz  nniiee  mmaa
nnaa  ttoo  sszzaannss,,  ttaakk  wwiięęcc  ccoorraazz  ttrruuddnniieejj  oo  ttaakkiicchh
zzaappaalleeńńccóóww  ggrraajjąąccyycchh  ddllaa  pprrzzyyjjeemmnnoośśccii  ii

cchhccąąccyycchh  ddoo  tteeggoo  ddookkłłaaddaaćć??
Staramy się zachować zdrową równowagę,
ciężko pracujemy nad przygotowaniem profe-
sjonalnego produktu, ale równocześnie piszemy
oraz wykonujemy wszystko z pasją.

NNiiee  pprrzzyysszzłłoo  wwaamm  jjeeddnnaakk  nniiggddyy  nnaa  mmyyśśll,,  bbyy
zzaacczząąćć  ggrraaćć  ppoopp  cczzyy  ccoouunnttrryy,,  ttoo  mmeettaall  ppłłyynniiee  ww
wwaasszzyycchh  żżyyłłaacchh  ii  tteenn  ssttaann  rrzzeecczzyy  nniiee  uulleeggnniiee
zzmmiiaanniiee??
ScreamKing jako zespół zawsze będzie heavy-
metalowy. Sam Rafael gra muzykę klasyczną i
dorastał z ojcem grającym muzykę jazzową.
Clint gra instrumentalną, progresywną muzykę,
a Joe uczył się u profesjonalnego śpiewaka ope-
rowego i rockowego wokalisty. 

WWaasszz  ggiittaarrzzyyssttaa  JJaassoonn  nnoossii  bbrrzzmmiiąąccee  ddllaa  nnaass
zznnaajjoommoo  nnaazzwwiisskkoo  MMiicchhaalliikk  --  ttoo  pprrzzyyppaaddeekk,,
cczzyy  mmaa  tteeżż  ppoollsskkiiee  kkoorrzzeenniiee??
Tak, Michalik jest Polakiem.

WWaasszzee  ddoottaarrcciiee  nnaa  kkoonncceerrttyy  ddoo  EEuurrooppyy  ii  ddoo  nnaa--
sszzeeggoo  kkrraajjuu  jjeesstt  oobbeeccnniiee  bbaarrddzzoo  mmaałłoo  pprraawwddoo--
ppooddoobbnnee,,  aallee  kkttoo  wwiiee,,  mmoożżee  zz  cczzaasseemm  uuddaa  wwaamm
ssiięę  rroozzwwiinnąąćć  sszzeerrzzeejj  sskkrrzzyyddłłaa  --  ww  kkoońńccuu  bbeezz
mmaarrzzeeńń  ii  wwyyzznnaacczzaanniiaa  ssoobbiiee  ddaalleekkoossiięężżnnyycchh
cceellóóww  ttaa  zzaabbaawwaa  nniiee  mmiiaałłaabbyy  ww  ssuummiiee  sseennssuu,,
pprraawwddaa??
Mamy nadzieję, że kiedyś trafimy do Europy i
Polski! Miej odwagę, by ścigać swoje marzenia,
bądź zdeterminowany, aby bronić swoich racji!

Wojciech Chamryk & Filip Wołek

HMP: PPiieerrwwsszzee  sskkoojjaarrzzeenniiee  jjaakkiiee  mmiiaałłeemm  ppoo
uujjrrzzeenniiuu  nnaazzwwyy  wwaasszzeeggoo  zzeessppoołłuu  ttoo  uuttwwóórr
""TThhee  CCaannddllee"",,  oottwwiieerraajjąąccyy  ddeebbiiuuttaanncckkii  aallbbuumm
KKiinnggaa  DDiiaammoonnddaa  ""FFaattaall  PPoorrttrraaiitt""  --  ttoo  ssłłuusszznnyy
ttrroopp,,  jjeesstteeśścciiee  ffaannaammii  MMrr..  PPeetteerrsseennaa??
MMaarrkkuuss  JJaanniiss:: Oczywiście, King Diamond jest
muzykiem, który naprawdę świetnie kreuje
atmosferę, którą też próbujemy stworzyć. Je-
dnak nasza nazwa była jedynie sposobem na
wyrażenie uczuć, które próbujemy wywołać na-
szą muzyką.

JJeeggoo  rroozzssttaanniiee  zz  MMeerrccyyffuull  FFaattee    ww  ppoołłoowwiiee  llaatt
8800..,,  ppoo  wwyyddaanniiuu  ddwwóócchh  śśwwiieettnnyycchh  aallbbuummóóww,,
bbyyłłoo  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh  ffaannóóww  sszzookkiieemm  ii  ooddbbiiłłoo  ssiięę
sszzeerrookkiimm  eecchheemm  nnaa  ccaałłyymm  śśwwiieecciiee,,  nnaawweett  ww
pprraassiiee  mmuuzzyycczznneejj  kkoommuunniissttyycczznneejj  wwóówwcczzaass
PPoollsskkii..  ZZddaajjee  ssiięę,,  żżee  cczzęęśśćć  wwaass  mmooggłłaa  jjuużż  wwttee--
ddyy  ssłłuucchhaaćć  MMeerrccyyffuull  FFaattee,,  jjaakk  wwiięęcc  ttoo  ooddeebbrraallii--
śścciiee,,  bboo  zz  mmoojjeejj  ppeerrssppeekkttyywwyy  bbyyłłoo  ttoo  ssppoorree  rroozz--
cczzaarroowwaanniiee??
Ja osobiście jestem za młody, aby opisać ten
okres czasu, ponieważ urodziłem się w 1986,
(śmiech!). Czasem myślę, że urodziłem się w
niewłaściwej dekadzie... Ale tak, wyobrażam
sobie, że to było wielkie rozczarowanie dla fa-
nów. Wrócili jednak z dość mocnym albumem i
zacytowali samego Króla: "Mercyful Fate je-
szcze się nie skończył".

AAllee  ggrraanniiee  mmeettaalluu  zzaacczzyynnaalliiśścciiee  oodd  zzaassiilleenniiaa
bbaarrddzziieejj  eekkssttrreemmaallnnyycchh  ggrruupp,,  ttaakk  wwiięęcc  pprrzzeess--
zzlliiśścciiee  ddrrooggęę  ddoo  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  mmeettaalluu  llaatt  8800..
jjaakkbbyy  ooddwwrroottnniiee,,  oodd  zzeessppoołłóóww  bbllaacckk  cczzyy  ddeeaatthh
mmeettaalloowwyycchh,,  kkttóórree  tteeżż    iinnssppiirroowwaałłyy  ddookkoonnaanniiaa
MMeerrccyyffuull  FFaattee  ii  zzeessppoołłuu  KKiinnggaa  DDiiaammoonnddaa??
Cóż, ja i Christian mieliśmy Corrosive Car-
cass, death metalowy zespół, gdzie byłem per-
kusistą. Zawsze jednak miałem gitarę jako głó-
wny instrument i czułem, że go zaniedbuję. Po-
stanowiłem wrócić więc do gitary i zająć się
heavymetalową muzyką - głównie dla zabawy,
może by potem coś nagrać. Christian usłyszał
to i spodobało mu się, więc zdecydowaliśmy się
na utworzenie zespołu. Wybór starego heavy
metalu był prawdopodobnie tylko zmianą zain-
teresowań, chcieliśmy zrobić coś innego. Stare
rzeczy są również w naszych serc, podobnie jak
muzyka ekstremalna, którą kochamy.

CCoo  jjeesstt  ww  ttyycchh  ddźźwwiięękkaacchh,,  żżee  ppoo  ttyylluu  llaattaacchh
wwcciiąążż  wwyywwoołłuujjąą  ttaakk  żżyywwee  eemmooccjjee  aa  iicchh  ppoonnaadd--
cczzaassoowwoośśćć  nniiee  uulleeggaa  wwąąttpplliiwwoośśccii,,  sszzcczzeeggóóllnniiee
jjeeśśllii  mmoowwaa  oo  kkllaassyycczznnyycchh  ddookkoonnaanniiaacchh  lleeggeenndd
zz  ttaammttyycchh  llaatt,,  cchhooććbbyy  MMeerrccyyffuull  FFaattee  cczzyy  KKiinngg
DDiiaammoonndd??
Cóż, osobiście myślę, że niektóre z najlepszych
produkcji pochodzą z lat 80. "Abigail" i "Them"
mają niesamowitą produkcję, a żadna nowocze-
sna ściana dźwięku nie ma co się z nimi równać.
Także riffy i solówki z tamtych czasów są klasy-
czne i naprawdę ciężkie.

WWaasszzaa  mmuuzzyykkaa  jjeesstt  rróówwnniiee  aarrcchheettyyppoowwaa  ii
kkllaassyycczznnaa,,  aallee  nniiee  rroobbii  wwrraażżeenniiaa  ttaanniieejj  iimmiittaaccjjii
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--  mmuussiicciiee  nnaapprraawwddęę  uuwwiieellbbiiaaćć  ttaakkiiee  ggrraanniiee  ii  ww
ppeełłnnii  ssiięę  zz  nniimm  iiddeennttyyffiikkoowwaaćć??
To bardzo miłe, że tak mówisz! Jasne, że
uważam, iż napisanie muzyki, którą naprawdę
się czuje jest szczere, wymaga miłości do tego
właśnie gatunku. Miejmy nadzieję, że fani zgo-
dzą się z tym, kiedy usłyszą nasze nagrania.

CCzzyyllii  sszzcczzeerroośśćć  ii  wwiiaarryyggooddnnoośśćć  pprrzzeekkaazzuu,,  ttaakk
nniieerroozzeerrwwaallnniiee  zzwwiiąązzaannee  zzee  sscceennąą  mmeettaalloowwąą
oodd  ppoocczząąttkkuu  jjeejj  iissttnniieenniiaa,,  ssąą  wwcciiąążż  nnaajjbbaarrddzziieejj
wwiiaarryyggooddnnyymm  pprroobbiieerrzzeemm  wwaarrttoośśccii  kkaażżddeeggoo
zzeessppoołłuu,,  bboo  nnaassttaawwiioonnyycchh  nnaa  kkaarriieerręę  ppoozzeerróóww
nniiee  bbrraakkuujjee,,  zzwwłłaasszzcczzaa  tteerraazz??
Dobrze, że powstało kilka nowych zespołów,
które grają muzykę z oldschoolowym brzmie-
niem, bo łatwo jest przewidzieć w jakim kie-
runku się udadzą w sensie formy kompozycji.
Nie przeszkadza mi oczywiście to, że ludzie ro-
bią wszystko, co chcą ze swoją muzyką, nie jest
to jednak coś, co my chcemy zrobić.

TToo  ww  ssuummiiee  ffaajjnnaa  sspprraawwaa,,  kkiieeddyy  ddeemmoo  nniieezznnaa--
nneeggoo,,  wwłłaaśścciiwwiiee  ddooppiieerroo  ddeebbiiuuttuujjąącceeggoo  zzeessppoo--
łłuu,,  wwyywwoołłuujjee  ttaakk  żżyywwee  eemmooccjjee  ii  oodd  rraazzuu
wwzzbbuuddzzaa  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  wwyyddaawwccóóww??
Byliśmy bardzo zaskoczeni, że była tak dobra
reakcja na coś, co pierwotnie miało być tylko
demem, które miało być wysłane do firm nagra-
niowych. Kilka firm nawiązało z nami kontakt i
chciało podpisać umowę i myślę, że to napra-
wdę nas podbudowało i sprawiło, że uwierzy-
liśmy w to co robimy.

DDllaacczzeeggoo  wwyybbrraalliiśścciiee  FFiigghhtteerr  RReeccoorrddss,,  ssuubbllaa--
bbeell  zznnaanneejj  zz  wwyyddaawwaanniiaa  ddeeaatthh  cczzyy  ggrriinndd  mmeett--
aalluu  XXttrreeeemm  MMuussiicc  DDaavvee''aa  RRootttteennaa??  
Współpracowaliśmy z nim i Xtreem Music w
przeszłości, wydając drugi album Corrosive
Carcass "Forsaken Lands". Nigdy nie przesła-
liśmy mu demo i nie mieliśmy pojęcia, że w tym
czasie założył sublabel skupiony na tradycyj-
nym heavy metalu. Nagle skontaktował się z
nami i zaoferował nam ofertę, która była dużo
lepsza od innych, co sprawiło, że chcieliśmy pra-
cować z Dave'em. Także dzięki wcześniejszym
kontaktom wiemy, że jest wspaniałym człowie-
kiem, jest niezawodny i robi wszystko co trzeba.
Niewątpliwie był to szczęśliwy zbieg okoli-
czności.

WWiieellee  zzeessppoołłóóww  pprrzzyy  ttaakkiieejj  ookkaazzjjii  ddoorrzzuuccaa  ddoo
ooffiiccjjaallnneeggoo  wwyyddaanniiaa  jjaakkiieeśś  ddooddaattkkoowwee  uuttwwoorryy,,
zzmmiieenniiaa  ttyyttuułł,,  eettcc..  UU  wwaass  oobbyyłłoo  ssiięę  bbeezz  zzmmiiaann
ii  ppoopprraawweekk  --  ""DDeemmoo  22001166""  mmiiaałłoo  ppoozzoossttaaćć
zzwwaarrttąą  ccaałłoośścciiąą??
Tak, Dave chciał oficjalnie wydać demo, coś
czego nigdy wcześniej nie planowaliśmy. Kiedy
zapytał jak byśmy chcieli je nazwać, zdecy-
dowaliśmy się na "Demo 2016", ponieważ w
istocie tym właśnie jest. Nie chcemy wprowa-
dzać ludzi w błąd. W ten sposób ludzie będą
wiedzieli, co kupują.

OOkkłłaaddkkaa  jjeeddnnaakk  ooddssttaajjee  wweeddłłuugg  mmnniiee  iinn  mmiinnuuss
oodd  ppoozziioommuu  mmuuzzyycczznneeggoo  wwyyddaawwnniiccttwwaa,,  ttoożż
uucczznniioowwiiee  ppiieerrwwsszzeejj  kkllaassyy  lliicceeuumm  ppllaassttyycczznnee--
ggoo  zzddoołłaalliibbyy  ssttwwoorrzzyyćć  ccoośś  cciieekkaawwsszzeeggoo,,  nniiżż  ttoo
sszzttaammppoowwee,,  kkoommppuutteerroowwee  sszzkkaarraaddzziieeńńssttwwoo  --
ttoo  oorryyggiinnaallnnyy  pprroojjeekktt  pprrzzyyggoottoowwaannyy  pprrzzeezz
wwaass,,  cczzyy  nnaarrzzuuccoonnyy  pprrzzeezz  wwyyttwwóórrnniięę??
(Śmiech). W zamyśle miało to być demo, więc
nie przykładaliśmy zbyt wiele uwagi do okładki.
Przybliża nieco typ muzyki jaki gramy, więc

nam to odpowiada. Chcieliśmy bardziej skupić
się na tym by nasza muzyka zwróciła na siebie
uwagę. Christian złożył kompozycję z tego co
miał w domu, zrobił zdjęcie i je wykorzystali-
śmy. Możesz być pewny, że nasz debiutancki al-
bum będzie miał lepszą okładkę. 

TTaakkii  ""FFrroozzeenn  WWiitthh  FFeeaarr""  ppoottwwiieerrddzzaa,,  żżee  nniiee--
oobbccee  ssąą  wwaamm  tteeżż  wwppłłyywwyy  NNWWOOBBHHMM,,  cchhooćć--
bbyy  wwcczzeessnneeggoo  wwcciieelleenniiaa  IIrroonn  MMaaiiddeenn,,  AAnnggeell
WWiittcchh  cczzyy  TTookkyyoo  BBllaaddee??
Zdecydowanie, każdy z tych trzech zespołów
jest świetny i możesz usłyszeć ich wpływy od
czasu do czasu. Dzięki tej fali zrodziło się wiele
świetnych zespołów

SSttaarraacciiee  ssiięę  wwiięęcc  wwsskkrrzzeessiićć  ddaawwnneeggoo  dduucchhaa
kkllaassyycczznneeggoo  hheeaavvyy  mmeettaalluu,,  ddaaćć  mmuu  ddrruuggiiee  żżyy--
cciiee  ii  ppookkaazzaaćć,,  żżee  ttoo  mmuuzzyykkaa,,  kkttóórraa  nniicc  nniiee  ssttrraa--
cciiłłaa  nnaa  aakkttuuaallnnoośśccii??
Nie założyliśmy sobie jakiegoś długotermino-
wego celu poza tym, że chcemy utrzymać zespół

przy życiu tak długo jak się da. Na pewno
będziemy starali się robić wszystko, co w naszej
mocy, by odnosił jak największe sukcesy i że-
byśmy mogli być z tego dumni. Tak naprawdę
to dopiero co skończyliśmy nagrywać nasz debi-
utancki album, a już się rodzą nowe pomysły na
to co znajdzie się na drugim. Póki co czekamy
jednak na ostateczną wersję debiutu. Możesz
się więc domyślać, że jesteśmy bardzo podekscy-
towani i poddenerwowani!

AAllbbuumm  bbęęddzziiee  zzaappeewwnnee  kkoonnttyynnuuaaccjjąą  ddrrooggii  zzaa--
ppoocczząąttkkoowwaanneejj  nnaa  ddeemmóówwccee,,  bboo  ww  tteejj  ssttyyll--
iissttyyccee  cczzuujjeecciiee  ssiięę  ddoosskkoonnaallee  ii  wwyyrraażżaacciiee  nnaajj--
ppeełłnniieejj??  WWiieecciiee  jjuużż  iillee  uuttwwoorróóww  ttrraaffii  nnaa  ttęę
ppłłyyttęę,,  jjaakkii  bbęęddzziiee  nnoossiiłłaa  ttyyttuułł,,  kkttoo  jjąą  wwyyddaa  ii  ccoo
nnaajjwwaażżnniieejjsszzee,,  kkiieeddyy??
Oczywiście, ludzie powinni myśleć o demo, jak
o zwiastunie tego, czego mogą oczekiwać po
naszym albumie. Będzie to oldschoolowy heavy
metal, epicki i teatralny, grany w świetle świec i
będą to utwory pisane przez ludzi szczerze ko-
chających taką muzykę. Tak jak mówiłem wcze-
śniej, większość jest ukończona i czeka na koń-
cowy miks. Nie ustaliliśmy jeszcze tytułu albu-
mu, ale mogę zdradzić, że będzie na nim osiem
utworów. Wciąż szczęśliwie pracujemy z Da-

ve'm Rottenem i będzie to wydane w jego
wytwórni Fighter Records. Jest jeszcze za
wcześnie by mówić o dacie wydania, ale jeśli
wszystko pójdzie dobrze, to album znajdzie się
na półkach już pod koniec lata lub na jesieni.

CChhcceecciiee  wwiięęcc  kkuućć  żżeellaazzoo  ppóókkii  ggoorrąąccee,,  bboo
ddrruuggiieejj  sszzaannssyy  nnaa  wwyybbiicciiee  ssiięę  mmoożżeecciiee  jjuużż  nniiee
mmiieećć??
To prawda, byłoby świetnie gdybyśmy mogli
wywrzeć duże wrażenie tymi nagraniami, ale
nawet jeśli nie uda nam się tego zrobić, to nie
widzę szansy byśmy się rozpadli. Jest w tym po
prostu zbyt dużo pasji, by móc przestać pisać i
przestać grać ten typ muzyki - zbyt dużo radoś-
ci mamy w tym wszystkim. Jako moje ostatnie
słowo chciałbym podziękować za zaintereso-
wanie naszym zespołem. Było przyjemnością
odpowiadać na twoje pytania!

Wojciech Chamryk, Filip Wołek, 
Karol Gospodarek 

CANDLE

Kiedyś takie sytuacje nie należały do rzadkości: łowca talentów przypad-
kowo trafiał na koncert młodego zespołu i był to początek wielkiej kariery, albo
tak samo działo się po nagraniu przez debiutantów materiału demo. Szwedom z
Candle przydarzyła się taka właśnie historia, a ich "Demo 2016" nie dość, że
wzbudziło spore zainteresowanie, to jeszcze niedawno ukazało się oficjalnie. Ze-
spół od razu poszedł też za ciosem i ma już nagrany debiutancki album - gitarzy-
sta Markus Janis zdradza co nieco szczegółów  również na jego temat:

Foto: Candle

Szczęśliwy zbieg okoliczności



HMP: MMuuzzyycczznnee  mmooddyy  ttoo  tteemmaatt  rrzzeekkaa::  jjuużż  ww
llaattaacchh  7700..  nniiee  bbrraakkoowwaałłoo  wwyykkoonnaawwccóóww,,  jjaakk
nnpp..  IInnddiiaann  SSuummmmeerr  cczzyy  DDuusstt,,  kkttóórrzzyy  bbyyllii
śśwwiieettnnii,,  aallee  nniiee  ttrraaffiillii  zzee  sswwoojjąą  mmuuzzyykkąą  ww
ooddppoowwiieeddnnii  cczzaass,,  iicchh  pprrooppoozzyyccjjee  ooddbbiieeggaałłyy  oodd
gguussttóóww  mmaassoowweejj  ppuubblliicczznnoośśccii,,  aa  ddzziiśś  ssąą  ppoonn--
aaddcczzaassoowwii  ii  uuwwiieellbbiiaannii..  DDzziiśś  jjeesstt  cchhyybbaa  łłaa--
ttwwiieejj  oo  ttyyllee,,  żżee  mmłłooddyy  zzeessppóółł  mmoożżee  pprrzzeebbiićć  ssiięę
wwłłaaśścciiwwiiee  ww  kkaażżddyymm  ssttyylluu,,  cczzeeggoo  jjeesstteeśścciiee
nnaajjlleeppsszzyymm  ddoowwooddeemm??
Fury: Nie sądzę, żeby dziś było łatwiej. Myślę,
że jeśli ktoś nie przebił się w latach 70. mógł
mieć pięćdziesięciu lokalnych fanów, ale jeśli
nie zrobisz tego dzisiaj, możesz mieć pięćdzie-
sięciu fanów, ale rozsianych na całym świecie.
Nightmare: Nasi trzej fani są rozproszeni po

całym świecie.

NNaazzwwaa  GGrraavveebbrreeaakkeerr  ssuuggeerroowwaałłaabbyy  rraacczzeejj
ccoośś  zz  ddeeaatthh//bbllaacckkoowwyycchh  kklliimmaattóóww  ttyymmcczzaasseemm
ggrraacciiee  ttrraaddyyccyyjjnnyy,,  aarrcchheettyyppoowwyy  wwrręęcczz,,  hheeaavvyy
mmeettaall  --  ttoo  mmiiaałłaa  bbyyćć  sswweeggoo  rrooddzzaajjuu  pprroowwoo--
kkccjjaa??
Nightmare: Dobry Boże, nie mieliśmy tego na
myśli. Na nazwę wpadliśmy podczas posiłku w
trakcie przerwy między nagraniami. Po prostu
łączyliśmy różne fajnie brzmiące słowa.
Fury: Nie sądzę, żeby brzmiała ona jak nazwa
black metalowego zespołu. Masz taki Grave
Digger, i wiadomo, to prosta droga do heavy
metalu, nieprawdaż? Dopiero co był taki Gra-
veyard. Breaker brzmi zbyt głupio, aby zostać
black metalowym bandem, zgadza się?

CChhyybbaa,,  żżee  zz  ddooddaannyymm  nnaa  ppoocczząąttkkuu  bbllaacckk
((śśmmiieecchh))..  WWśśrróódd  zzeessppoołłóóww  mmaajjąąccyycchh  nnaa  wwaass
wwppłłyyww  wwyymmiieenniiaacciiee  AAcccceepptt,,  MMaallmmsstteeeennaa,,

MMeerrccyyffuull  FFaattee,,  DDiioo  cczzyy  MMoottöörrhheeaadd..  OOddnnoo--
sszzęę  jjeeddnnaakk  wwrraażżeenniiee,,  żżee  nniiee  cchhooddzzii  ttuu  oo  kkooppii--
oowwaanniiee  iicchh  ddookkoonnaańń,,  aa  ooddddaanniiee  dduucchhaa  iicchh
uuttwwoorróóww,,  pprraawwddzziiwweeggoo  ii  ww  110000  %%  sszzcczzeerreeggoo
mmeettaalluu??
Nightmare: W pełni się z tobą zgodzę. Nie-
możliwe byłoby odtworzenie czegokolwiek, co
zrobiły wyżej wspomniane zespoły. To są ka-
pele, które lubimy i słuchamy. Nigdy nie chcie-
liśmy brzmieć jak ktoś inny. Aby opisać w ce-
lach promocyjnych  naszą muzykę musieliśmy
po prostu wymienić kilka zespołów, do któ-
rych pasujemy muzycznie. 
Fury: Staramy się tylko, aby stworzyć taki
heavy metal, który sami chcielibyśmy słuchać.
Nightmare: Z drugiej strony widzieliśmy kilka

porównań w których byliśmy zestawieni z ze-
społami, takimi jak Acid i Running Wild, a
tych formacji nie słuchaliśmy w ogóle. Myślę,
że to zależy od słuchaczy, to oni rozstrzygną
do kogo Gravebreaker jest podobnie.
Fury: Chcieliśmy być jak Judas Priest, ale
okazuje się, że jesteśmy jak Acid…

AAllee  AAcciidd  ttoo  bbyyłłaa  pprrzzeecciieeżż  śśwwiieettnnaa  kkaappeellaa,,  nniiee
ssąąddzzęę,,  żżeebbyy  ttoo  ppoorróówwnnaanniiee  jjaakkoośś  wwaamm  uuwwłłaa--
cczzaałłoo  ((śśmmiieecchh))..  ZZaacciieekkaawwiiłłoo  mmnniiee  rróówwnniieeżż  ttoo,,
żżee  iinnssppiirruujjąą  wwaass  ddookkoonnaanniiaa  BBllaacckk  SSaabbbbaatthh,,
aallee  zz  llaatt  8800..  NNiiee  jjeesstt  ttoo  zzbbyytt  ppooppuullaarrnnyy  ookkrreess
ww  ttwwóórrcczzoośśccii  tteeggoo  zzeessppoołłuu,,  bboowwiieemm  wwiięękk--
sszzoośśćć  mmeettaallmmaanniiaakkóóww  cceennii  bbaarrddzziieejj  aallbbuummyy  zz
llaatt  7700..  cczzyy  ddwwaa  zz  ppoocczząąttkkuu  kkoolleejjnneejj  ddeekkaaddyy,,
nnaaggrraannee  zz  RRoonnnniiee  JJaammeesseemm  DDiioo  --  cczzyyżżbbyyśścciiee,,
ppooddoobbnniiee  jjaakk  jjaa,,  bbyyllii  zzwwoolleennnniikkaammii  cchhooććbbyy
""HHeeaaddlleessss  CCrroossss""??
Fury: O tak!
Nightmare: Zarówno era Ozzy'ego, jak i Dio

w Black Sabbath mogą być ozdobą szczytów
rocka i heavy metalu. Kiedy ktoś wspomina
Black Sabbath zwykle ma na myśli Ozzy'ego,
albo odnosi się do ery Dio. Zazwyczaj niewielu
lubi Black Sabbath z lat osiemdziesiątych.
"Headless Cross" to doskonały przykład ge-
nialnego albumu, który nie zawsze jest do-
strzegany. Tony Martin jest cichym bohate-
rem, którego nie sposób pominąć, omawiając
ignorowany okres w dyskografii Sabbs. 
Fury: I "Born Again".
Nightmare: Tak, a co jeśli Ian Gillan pozo-
stałby w tym składzie dłużej, i nagrał z nimi
wiele albumów? Być może Sabbath rządziłby
latami osiemdziesiątymi. 

DDookkłłaaddnniiee,,  tteeżż  bbaarrddzzoo  lluubbiięę  jjeeggoo  jjeeddyynnąą  ppłłyyttęę
zz  BBllaacckk  SSaabbbbaatthh..  PPoowwrraaccaa  wwiięęcc  tteemmaatt  zz  ppiieerr--
wwsszzeeggoo  ppyyttaanniiaa,,  ppoosszzeerrzzoonnyy  oo  kkwweessttiiee  ddoottyy--
cczząąccee    jjuużż  bbaarrddzziieejj  kkrreeoowwaanniiaa  ppeewwnnyycchh  ttrreenn--
ddóóww  cczzyy  ppoowwssttaawwaanniiaa  sstteerreeoottyyppóóww,,  nniiżż  pprraa--
wwddzziiwweejj  wwaarrttoośśccii  mmuuzzyycczznneejj  ookkrreeśślloonnyycchh
ppłłyytt??  LLuuddzziiee  nniiee  sszzuukkaajjąą  ssaammooddzziieellnniiee,,  zzaadd--
oowwaallaajjąą  ssiięę  ttyymm  ccoo  iimm  ssiięę  ppooddssuuwwaa,,  aa  jjeeśśllii
BBllaacckk  SSaabbbbaatthh  ttoo  kkuullttoowwee  ppiieerrwwsszzee  ppłłyyttyy  zz
llaatt  7700..,,  rreesszzttaa  jjeesstt  ddllaa  mmiięęcczzaakkóóww,,  kkttóórrzzyy  ww
ddooddaattkkuu  nniiee  zznnaajjąą  ssiięę  nnaa  mmuuzzyyccee??
Nightmare: Trendy są dla frajerów. Ty jako
fan muzyki, podczas życia możesz przejść
przez różne okresy muzyczne, ale słuchanie
czegoś, bo inni tego słuchają jest czymś dzi-
wacznym. Nigdy nie słuchałem radia, bo aku-
rat grają to, czego słuchają wszyscy, nic intere-
sującego. Zamiast tego uważam, że każdy po-
winienem sam szukać i zgłębiać to, co sprawia
mu przyjemność. Nie było to proste przed po-
jawieniem się Internetu, teraz jest jednak na-
prawdę łatwe i można znaleźć nowe, jak i stare
zespoły.  Po odszukaniu gatunku, który nas in-
teresuje, wystarczy szukać. Można nie lubić
klasycznej muzyki, ale odszukać taką, która do
ciebie przemówi.

ZZaassttaannaawwiiaamm  ssiięę  cczzaasseemm,,  cczzyy  ttee  wwsszzyyssttkkiiee
eettyykkiieettkkii  ssąą  kkoommuukkoollwwiieekk  ppoottrrzzeebbnnee??  PPrrzzeecciieeżż
nnaa  ppoocczząąttkkuu  llaatt  8800..  nniikktt  nniiee  wwnniikkaałł  ccoo  ddaannyy
zzeessppóółł  ggrraa,,  nnaawweett  pprrooggrreessyywwnnee  kkaappeellee  ppookkrroo--
jjuu  MMaarriilllliioonn  ttrraaffiiaałłyy  nnaa  mmeettaalloowwee  nnoottoowwaanniiaa
ii  ggrraałłyy  nnaa  mmeettaalloowwyycchh  ffeessttiiwwaallaacchh..  WWsszzyy--
ssttkkiiee  zzeessppoołłyy  zz  mmooccnniieejjsszzeeggoo  nnuurrttuu  bbyyłłyy  ookkrree--
śśllaannee  sszzeerrzzeejj  jjaakkoo  mmeettaalloowwee  ii  nniikkoommuu  ttoo  nniiee
pprrzzeesszzkkaaddzzaałłoo,,  lliicczzyyłłoo  ssiięę  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm
ttoo,,  cczzyy  ggrraajjąą  ddoobbrrzzee  ii  zz  ppaassjjąą,,  aa  ddaanneemmuu  ssłłuu--
cchhaacczzoowwii  ssiięę  ttoo  ppooddoobbaa??
Fury: Zgadza się, a kiedy zobaczysz materiały
video dawniejszego Iron Maiden i podobne
koncerty, zauważysz, że praktycznie każdy ma
naszywki Rush na swoich kurtkach ...

LLuubbiicciiee  bbyyćć  wwrrzzuuccaannii  ddoo  wwoorrkkaa  zz  nnaappiisseemm
rreettrroo  rroocckk//oollddsscchhooooll  hheeaavvyy  mmeettaall??  PPrrzzyyzznnaamm,,
żżee  nniiee  zzaa  bbaarrddzzoo  rroozzuummiieemm  ddllaacczzeeggoo  ggaattuunneekk
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Szwecja miała w latach 80. bardzo silną scenę metalową, jednak tamte-
jsze kapele jakoś nigdy nie zdołały zaistnieć w powszechnej świadomości fanów,
tak jak chociażby grupy z Anglii, USA czy Niemiec. W kolejnej dekadzie lśniły za
to pełnym blaskiem tamtejsze grupy death i blackmetalowe, a od pewnego czasu
do łask powraca tam również tradycyjny heavy. Zaczął Hammerfall przed 20 laty,
a z ich ojczystego Gothenburga pochodzi też Gravebreaker, grupa wracająca na
debiutanckim "Sacrifice" do korzeni hard 'n' heavy przełomu lat 70. i 80. Przed
wami 2/3 tego tria, wokalista Nightmare i strunowy Fury:

Gramy heavy metal!



iissttnniieejjąąccyy  oodd  kkiillkkuuddzziieessiięęcciiuu  llaatt  zzoossttaałł  nniiee--
ddaawwnnoo  ookkrreeśślloonnyy  jjaakkoo  rreettrroo,,  bboo  nnaa  ddoobbrrąą  sspprraa--
wwęę  mmaałłoo  ccoo  ww  oobbeeccnnyymm  mmuuzzyycczznnyymm  bbiizznneessiiee
jjeesstt  pprraawwddzziiwwiiee  nnoowwaattoorrsskkiiee  ii  pprraakkttyycczznniiee
wwsszzyyssccyy  bbaazzuujjąą  nnaa  ppoommyyssłłaacchh  sspprrzzeedd  wwiieelluu
llaatt??
Nightmare: Rozumiem twoje intencje, ale
akurat uważam, że podział zespołów według
gatunków jest bardzo pomocny. Kiedy byłem
młodszy ważne było, aby ludzie rozumieli jaki
gatunek metalu preferuję - broń Boże aby po-
myśleli, że lubię hair metal. W dzisiejszych
czasach, kogo to obchodzi? Jeśli chodzi o ety-
kietki retro lub tradycyjny metal nie mamy z
tym problemu. Gramy muzykę, która przypo-
mina ludziom lata osiemdziesiąte, a posiadanie
takiej etykietki szybko przyciąga ludzi do zain-
teresowania się naszą muzyką. Ale nigdy bym
nie powiedział, że gramy New Wave Of Tradi-
tional Heavy Metal. Po prostu gramy heavy
metal.
Fury: Nie patrzymy wstecz, raczej ignorujemy
zbędny dla nas ten cały rozwój metalu i jego
brzmienia w ciągu ostatnich 30 lat...

JJaakk  wwiięęcc  ssaammii  ookkrreeśśllaacciiee  ssttyyll  GGrraavveebbrreeaakkeerr  ii
ttoo  ccoo  zzaammiieeśścciilliiśścciiee  nnaa  wwaasszzyymm  ddeebbiiuuttaanncckkiimm
aallbbuummiiee  ""SSaaccrriiffiiccee""??
Nightmare: Nazywamy to po prostu heavy
metal. Podczas nagrywania albumu nie słysza-
łem kawałków retro czy też czerpiących z do-
konań lat 80. Wiedziałem, że nie brzmimy jak
kapele, które aktualnie są najbardziej chodli-
we, ale też nigdy nie miałem wyobrażenia jakie
wrażenie robi na ludziach nasze brzmienie.
Czytając opinie na temat albumu, każdy z re-
cenzentów podkreśla jak bardzo wyczuwalny
jest oldschool. 
Fury: Zawsze jest niebezpiecznie, kiedy śpie-
wasz o Ninja.

NNiiee  uunniikkaacciiee  tteeżż  jjeeddnnaakk  wwppłłyywwóóww  rroocckkaa  pprroo--
ggrreessyywwnneeggoo,,  zzwwłłaasszzcczzaa  ww  ffiinnaałłoowwyymm  ""MMeess--
sseennggeerr  OOff  DDeeaatthh"",,  wwyycchhooddzząącc  ppeewwnniiee  zzaałłoożżee--
nniiaa,,  żżee  ww  llaattaacchh  7700..  cciięężżkkii  rroocckk  mmiiaałł  cczzęęssttoo
ttaakkiiee  wwłłaaśśnniiee  oobblliicczzee??
Nightmare: Heavy metal na bok, nie można
pokonać progresywnego rocka z lat 70. Zespo-
ły jak Gentle Giant, Van Der Graaf Genera-
tor, King Crimson nadal usłyszysz w naszych
słuchawkach. Myślę, że podczas nagrywania
próbowaliśmy ograniczyć nasze upodobania
do progresywnego rocka, jedynie w kilku miejs-
cach dodaliśmy parę dźwięków czy ruszyliśmy
lekko gałką, tak jak w "Messenger Of Death".
Całkiem proste jest rozwinięcie koncepcji lub
rozbudowanie utworu, aby był progresywny
albo epicki. Większość naszych utworów może
trwać do trzech minut, ale podczas ich pisania
próbujemy różnych pomysłów, tak aby je uroz-
maicić, ale musimy uważać, aby przy okazji nie
przedobrzyć i nie spaprać ich. 
Fury: Trudno tworzyć progresywnego rocka
komponując utwory trwające mniej niż trzy
minuty. 
Nightmare: Na szczęście nie śpiewamy o smo-
kach i czarodziejach, co z jakiegoś magicznego
powodu automatycznie przedłuża długość
utworów.
Fury: To co powiesz o "Spellbound"? To jest o
czarodzieju?
Nightmare: Nie, nie. To jest o antycznym mi-
strzu marionetek. Coś totalnie innego.

AAllee  nniiee  mmaacciiee  ww  sskkłłaaddzziiee  kkllaawwiisszzoowwccaa,,  ttaakk
wwiięęcc  nnaa  kkoonncceerrttaacchh  mmoożżee  bbyyćć  wwaamm  cciięężżkkoo  zz
ttyymmii  ppaarrttiiaammii,,  aa  zzrreezzyyggnnoowwaanniiee  zz  nniicchh,,  nnpp..  ww
""RRooaadd  WWaarr  22000000""  ppoozzbbaawwii  tteenn  uuttwwóórr  tteeggoo

ssppeeccyyffiicczznneeggoo  kklliimmaattuu??
Nightmare: Jako zespół nie pracujemy zbyt
ciężko, tak naprawdę nie gramy za dużo na ży-
wo. Ale tak, keyboardzista byłby absolutnie
koniecznością na scenie.
Fury: Za kurtyną…
Nightmare: Klawisze, których używamy są su-
btelne. Nie chcieliśmy stosować ich na całym
albumie. Tylko wtedy, gdy było to konieczne.

ZZrreesszzttąą  sskkłłaadd  mmaacciiee  ww  ssuummiiee  nniieeppeełłnnyy,,  bboo  nniiee
ddaa  ssiięę  jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  ggrraaćć  nnaa  bbaassiiee  ii  ggiittaarrzzee,,
wwiięęcc  ii  ttaakk  ppoottrrzzeebbuujjeecciiee  ddooddaattkkoowweeggoo  mmuuzzyykkaa
nnaa  eewweennttuuaallnnee  kkoonncceerrttyy??
Nightmare: Byłbyś zaskoczony, jak dobrze
Fury gra jednocześnie na gitarze i basie. Ale
tak, oczywiście potrzebujemy więcej muzy-
ków, aby odtworzyć nasze kompozycje na ży-
wo. Myślę, że w składzie powinno znaleźć się
pięciu muzyków, tak jak w Dio czy w Rising
Force Malmsteena.

WWyyddaalliiśścciiee  ""SSaaccrriiffiiccee""  ww  ppoossttaaccii  ccyyffrroowweejj  ii  nnaa
CCDD,,  aallee  ooddnnoosszzęę  wwrraażżeenniiee,,  żżee  zznnaacczznniiee  bbaarr--
ddzziieejj  cciieesszząą  wwaass  wweerrssjjee  wwiinnyylloowwaa  ii  kkaasseettoowwaa??
Nightmare: Masz rację. Dostrzegamy wygodę
muzyki cyfrowej i byłoby głupie, gdybyśmy
tego nie przyjęli. Wychowaliśmy się, kiedy
normą była płyta winylowa i kaseta, a wyda-
wanie albumu na tych nośnikach było całkiem
niezłe… dobrze, że winyl znowu jest modny.
Myślę, że wydanie albumu, na który składało-
by się osiem kompozycji jest jedyną rzeczą,
której mi brakuje, aby to było kompletne wy-
danie.

CCzzyyllii  ddaawwnnee  cczzaassyy  wwrróócciiłłyy  nniiee  ttyyllkkoo  ppoodd
wwzzggllęęddeemm  mmuuzzyycczznnyymm,,  aallee  rróówwnniieeżż  nnoośśnniikkóóww
ii  tteerraazz  kkaażżddyy  ffaann  GGrraavveebbrreeaakkeerr,,  ttaakk  jjaakk  kkiiee--
ddyyśś,,  mmoożżee  zzaaooppaattrrzzyyćć  ssiięę  ww  ppłłyyttęę,,  kkoommppaakktt
bbąąddźź  kkaasseettęę??
Nightmare: I aby nagrodzić tych co zakupili
winyle, na końcu albumu ukryliśmy specjalną
niespodziankę.

LLiicczzmmyy  wwiięęcc,,  żżee  nniiee  bbęęddzziiee  ttoo  ttyyllkkoo  cchhwwiilloowwaa
mmooddaa  aa  ssttaałłaa  pprraakkttyykkaa  wwyyddaawwccóóww  --  żżyycczzyymmyy
wwaamm    ppoowwooddzzeenniiaa  ww  pprroommoowwaanniiuu  ""SSaaccrriiffiiccee""  ii
ssaammyycchh  ssuukkcceessóóww  nnaa  tteejj,,  nniieełłaattwweejj  ddllaa  nniieezzaa--
lleeżżnnyycchh  aarrttyyssttóóww,,  ddrrooddzzee!!
Fury: Dla nas brzmi to świetnie!
Nightmare: Dziękujemy bardzo!

Wojciech Chamryk, Filip Wołek, 
Krzysztof Pigoń
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HMP: HHiisszzppaanniiaa  oossttaattnniimmii  llaattyy  kkoojjaarrzzyyłłaa
ssiięę  bbaarrddzziieejj  zz  eekkssttrreemmaallnnyymmii  ooddmmiiaannaammii
mmeettaalluu,,  kkiieeddyyśś  mmiieelliiśścciiee  tteeżż  jjeeddnnaakk  ssiillnnąą
sscceennęę  zzeessppoołłóóww  ggrraajjąąccyycchh  bbaarrddzziieejj  ttrraaddyy--
ccyyjjnniiee,,  jjaakk  cchhooććbbyy  BBaarróónn  RRoojjoo  cczzyy  ZZaarrppaa..
WWyygglląąddaa  jjeeddnnaakk  nnaa  ttoo,,  żżee  zzwwoolleennnniiccyy  kkllaassyy--
cczznneeggoo  hhaarrdd  rroocckkaa  tteeżż  uu  wwaass  nniiee  wwyymmaarrllii,,
cczzeeggoo  nnaajjlleeppsszzyymm  ddoowwooddeemm  jjeesstt  ppoowwssttaanniiee
TThhee  WWiizzaarrddss??
Dave Napalm: Dobrze widzieć, że znasz Ba-
rón Rojo i Zarpa!!! Stworzyliśmy zespół wła-
śnie po to, aby grać to, co czujemy i lubimy
najbardziej. Obecnie jest wiele zespołów, któ-
re grają klasycznie hard i heavy rocka. Nie je-
stem pewien, czy w ogóle kiedykolwiek go bra-
kowało.

NNoo,,  ww  rrookkuu  11999944  cczzyy  11999966  nniieesstteettyy  rraacczzeejj
ttaakk......  KKrraajj  BBaasskkóóww  mmaa  ooggrroommnnee  ttrraaddyyccjjee  mmuu--
zzyycczznnee,,  aallee  ookkuullttyyssttyycczznnyy  hhaarrdd  rroocckk  ttoo  cchhyybbaa
nniiee  jjeesstt  ttoo,,  ccoo  mmoożżnnaa  bbyyłłoo  ww  nniimm  nnaajjcczzęęśścciieejj
uussłłyysszzeećć  --  sskkąądd  wwiięęcc  uu  wwaass  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee
ttaakkiimmii  ddźźwwiięękkaammii,,  ww  ddooddaattkkuu  ppooddwwóójjnnee,,  jjaakkoo
ffaannóóww  ii  mmuuzzyykkóóww??
Zaczęliśmy jako suport dla innych zespołów.
Teraz sami jesteśmy główną atrakcją kon-

certów. Jak już mówiłem, gramy tylko to, co
czujemy i lubimy, ale mówiąc wprost , chcemy
stanowczo utrzymać obrany przez nas muzy-
czny kierunek. Gdy tylko zostały napisane
pierwsze teksty, przyklejono im łatkę "okul-
tystyczne". Nie było to naszym zamiarem, po
prostu tak wyszło. Oczywiście nie ogranicza-
my się do tego rodzaju tekstów. Przecież jeste-
śmy The Wizards, a to jest magiczna wojna,
którą aktualnie toczymy.

WWiieelluu  mmłłooddyycchh  lluuddzzii  ssłłuucchhaa  ggłłoośśnnoo  mmuuzzyykkii  ii
iimmpprreezzuujjee  nnaa  ccaałłeeggoo,,  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  cczzyymm  mmaa
zzaattaarrggii  zz  ssąąssiiaaddaammii  cczzyy  pprroobblleemmyy  zz  ppoolliiccjjąą,,
aallee  rrzzaaddkkoo  kkiieeddyy  zzaakkłłaaddaajjąą  zzeessppóółł,,  żżee  jjuużż  oo
ttaakkiicchh  eeffeekkttaacchh  jjaakkiiee  oossiiąąggnnęęlliiśścciiee  wwyy,,  nniiee
wwssppoommnnęę  --  TThhee  WWiizzaarrddss  ppeewwnniiee  nniiee  bbyyłł  wwaass--
zzyymm  ppiieerrwwsszzyymm  zzeessppoołłeemm??
Nie. Pięciu z nas było zaangażowanych w ró-
żne zespoły, paraliśmy się graniem wielu sty-
lów (punk, hardcore/punk, rock lat 70., stoner
rock, itp.). Słuchamy też wielu różnych
gatunków muzyki, ponieważ dobra muzyka to
dobra muzyka, bez względu na gatunek. Naj-
młodszy muzyk z zespołu urodził się w 1990
roku, a najstarszy w 1977, tak więc to dobre

połączenie doświadczeń i umiejętności.

BBllaacckk  SSaabbbbaatthh,,  DDaannzziigg,,  TThhee  CCuulltt,,  BBlluuee
OOyysstteerr  CCuulltt,,  TThhee  DDoooorrss,,  UUrriiaahh  HHeeeepp,,  DDeeeepp
PPuurrppllee,,  DDiioo  --  ddłłuuggoo  mmoożżnnaa  bbyy  cciiąąggnnąąćć  ttęę  llii--
ssttęę,,  aallee  zzggooddzziisszz  ssiięę  zzee  mmnnąą,,  żżee  ggddyybbyy  nniiee
ttwwóórrcczzoośśćć  ttyycchh  zzeessppoołłóóww,,  ttoo  TThhee  WWiizzaarrddss  ww
oobbeeccnniiee  iissttnniieejjąącceejj  ppoossttaaccii  bbyy  nniiee  ppoowwssttaałł??
Cóż, wszystkie zespoły, o których wspomnia-
łeś, są dla nas ważne i zdecydowanie mają
wpływ na naszą muzykę. To był czas w histo-
rii rocka, kiedy wszyscy przekraczali granice i
dążyli dalej pod względem eksperymentowa-
nia i tworzenia, i każdy robił to po swojemu.
Lubimy te inspiracje, ale nie kreujemy swojej
muzyki jedynie przez ich kopiowanie. Nie
chcemy brzmieć jak czyjaś replika. Myślę, że
mamy pewne oczywiste wpływy i muzyczne
odniesienia, ale jednocześnie robimy wszy-
stko, aby napisać naprawdę dobre autorskie
kawałki. W tym wypadku lubię myśleć, że do
wszystkiego dodajemy trochę naszej osobo-
wości.

ZZaacciieekkaawwiiłłoo  mmnniiee,,  żżee  ddeebbiiuuttaanncckkii  aallbbuumm
""TThhee  WWiizzaarrddss""  nnaaggrraalliiśścciiee  ww  GGBBBBGG  SSttuuddiioo
nnaalleeżżąąccyymm  ddoo  ppuunnkkoowweeggoo  zzaałłooggaannttaa  MMiikkeellaa
BBiiffffssaa..  NNiiee  bbyyłłoo  ddllaa  wwaass  wwtteeddyy  iinnnneejj  ooppccjjii,,
cczzyy  tteeżż  sscceennaa  nniieezzaalleeżżnnaa  ww  wwaasszzyymm  rreeggiioonniiee
jjeesstt  ppoonnaadd  ppooddzziiaałłaammii??
Scena muzyczna w Kraju Basków była zawsze
bardzo uniwersalna i bogata, jednego dnia mo-
żna było posłuchać sobie zespołu punkrocko-
wego, a następnego dnia mogłeś uczestniczyć
w koncercie doommetalowym. To bardzo
zdrowe, otwarte podejście do muzyki rock-
owej, ponieważ wszystko pochodzi z tej samej
szuflady: bluesa i rock and rolla. Oczywiście
wśród wielu znajdzie się kilku z ograniczonym
i restrykcyjnym spojrzeniem na muzykę. Nasz
pierwszy album został nagrany w Silver Re-
cordings w Bilbao przez Martina Guevara
(Sonic Youth/Stooges/Velvet Capsula), nato-
miast miksowany i masterowany przez Mike-
la Biffsa, prawdziwą legendę punk rocka i za-
łożyciela noise i punkrockowych zespołów, ta-
kich jak: Pop Crash Colapso i potężnego
Safety Pins. Tutaj to nie jest coś niezwykłego!

DDllaatteeggoo  wwiięęcc  kkoonncceerrttuujjeecciiee  nniiee  ttyyllkkoo  zz  zzee--
ssppoołłaammii  hhaarrdd  ''nn  hheeaavvyy,,  aallee  tteeżż  zz  ttaakkiimmii  jjaakk
IIggggyy  PPoopp  cczzyy  TThhee  DDiiccttaattoorrss??
Graliśmy duży festiwal, gdzie Iggy był główną
gwiazdą, czyż nie fajnie? Raz graliśmy z The
Dictators i było świetnie, tym bardziej, że
niektórzy z nas są wielkimi fanami The Di-
ctators. To nie ma nic wspólnego z tolerancją
lub jej brakiem. Jest to naturalne, to rock and
roll i właśnie to lubimy.

PPoozznnaanniiee  iicchh  bbyyłłoo  ddllaa  wwaass  oo  ttyyllee  sszzcczzęęśślliiwwee,,
żżee  bbaassiissttaa  tteejj  ggrruuppyy  DDeeaann  RRiisspplleerr  zzoossttaałł  pprroo--
dduucceenntteemm  wwaasszzeeggoo  ddrruuggiieeggoo  aallbbuummuu  ""FFuullll
MMoooonn  iinn  SSccoorrppiioo""??
Cóż, nawiązaliśmy kontakt z Deanem, ponie-
waż nasz menadżer, Unai, współpracował z
nim i polecił go nam, jako producenta. Pomy-
śleliśmy, że to świetny pomysł i po prostu po-
szliśmy na to. Od samego początku Dean był
bardzo entuzjastyczny i zrobił niesamowitą
robotę. Grał w ostatnim składzie The Dicta-
tors i po raz pierwszy poznaliśmy go, kiedy
dwa lata temu wspieraliśmy ich na koncercie
w Donostia/San Sebastian.

GGoośścciinnnnyy  uuddzziiaałł  ggiittaarrzzyyssttyy  TThhee  DDiiccttaattoorrss,,
zznnaanneeggoo  tteeżż  zz  MMaannoowwaarr,,  RRoossssaa  TThhee  BBoossssaa  ww
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- Jeśli lubisz hard rocka i heavy rocka, dobre utwory z ciekawymi teksta-
mi oraz chwytliwymi refrenami, kup nasz album! - zachęca Dave Napalm, perku-
sista The Wizards. "Full Moon in Scorpio", drugi album w dyskografii tej grupy
faktycznie jest znacznie ciekawszy od debiutu, lokując The Wizards w ścisłej
czołówce zespołów tzw. retro rocka:

Magowie z kraju Basków

Foto: Tempest



""LLeeaavviinngg  TThhee  PPaasstt  BBeehhiinndd""  bbyyłł  jjuużż  ppeewwnniiee
nnaassttęęppssttwweemm  tteejj  ssyyttuuaaccjjii??
Współpraca z Rossem przyszła w sposób na-
turalny. Jest on dobrym przyjacielem Deana,
przecież grają w jednym zespole i zaproszenie
go okazało się bardzo łatwe. Pamiętam go, jak
oklaskiwał nas na próbie tamtego wieczoru,
gdy wspólnie występowaliśmy (śmiech). Ma
duży wpływ na naszego głównego gitarzystę
Jorge, który jest wielkim fanem The Dicta-
tors. Z kolei Manowar jest jednym z ulubio-
nych zespołów naszego wokalisty Ina. W
"Leaving The Past Behind" dał niesamowity
popis swych umiejętności i jesteśmy mu za to
wdzięczni. Poza tym jest to bardzo miły facet,
bardzo oldschoolowy i moim zdaniem bardzo
niedoceniany.

PPoonnooćć  uuwwiinnęęlliiśścciiee  ssiięę  zz  nnaaggrraanniiaammii  ww  ddwwaa
ttyyggooddnniiee  --  ssiieeddzzeenniiee  ww  ssttuuddiioo  mmiieessiiąąccaammii  nniiee
wwcchhooddzzii  jjuużż  oobbeeccnniiee  ww  rraacchhuubbęę,,  bboo  nnaa  ccoośś  ttaa--
kkiieeggoo  ssttaaćć  ttyyllkkoo  nnaajjwwiięękksszzee  ggwwiiaazzddyy??
Cóż, to było naprawdę tylko 10 dni, ale było
fajnie. To znaczy, to długo dla nas (śmiech).
Byliśmy bardziej przyzwyczajeni do "wpaść,
zagrać, nagrać i wypaść w ciągu dwóch dni".
Przed nagraniem mieliśmy przedprodukcję,
nagraliśmy demo w naszej sali prób. Dla nas
był to proces wystarczająco długi, aby zagrać
w studio prawidłowo i szybko oraz aby nie
stracić naszej koncentracji. Nie wiem, co zro-
bilibyśmy po kilku miesiącach w studio, praw-
dopodobnie pozabijalibyśmy się albo skończy-
libyśmy na odwyku. (śmiech)

WWaasszz  ppiieerrwwsszzyy,,  wwyyddaannyy  ssaammooddzziieellnniiee  aall--
bbuumm,,  cciieesszzyyłł  ssiięę  ssppoorryymm  zzaaiinntteerreessoowwaanniieemm,,
sspprrzzeeddaałł  ssiięę  tteeżż  nniieeźźllee  jjaakk  nnaa  nniieezzaalleeżżnnee  wwyy--
ddaawwnniiccttwwoo,,  ttaakk  wwiięęcc  ppeewwnniiee  zzaakkłłaaddaalliiśścciiee,,
żżee  ""FFuullll  MMoooonn  iinn  SSccoorrppiioo""  ppoopprraawwii  ttee  wwyynniikkii,,
sszzcczzeeggóóllnniiee  jjeeśśllii  uuddaa  wwaamm  ssiięę  zznnaalleeźźćć  wwyyddaa--
wwccęę??  
Naprawdę nie wiedzieliśmy czego spodziewać
się po tym albumie, chociaż owszem:  brzmie-
nie ma lepsze, kawałki są lepsze, a zespół bar-
dziej koncentruje się na tym, co chcemy zro-
bić następnego. W ten sposób ten efekt koń-
cowy jest lepszy niż nasza pierwsza płyta. I na
odwrót, jesteśmy teraz u dobrego wydawcy z
niezłą dystrybucją, więc może ten album trafi
do większej liczby osób niż poprzedni.

MMaajjąącc  ww  ggaarrśśccii  ttaakkii  mmaatteerriiaałł  ppeewwnniiee  nniiee  mmuu--
ssiieelliiśścciiee  ddłłuuggoo  cczzeekkaaćć  nnaa  ooffeerrttyy??  TTaa  oodd  FFiigghhtt--
eerr  RReeccoorrddss,,  ffiirrmmyy  ppoowwiiąązzaanneejj  zz  XXttrreeeemm  MMuu--
ssiicc,,  bbyyłłaa  jjeeddnnąą  zz  wwiieelluu,,  cczzyy  ppoo  pprroossttuu  nnaajjkkoo--
rrzzyyssttnniieejjsszząą??
My jedynie stwierdzaliśmy, że Fighter będzie
dla nas właściwą opcją. Zaoferowali nam ucz-
ciwą i interesującą ofertę, więc poszliśmy na
to. I co najważniejsze, jesteśmy z nich bardzo
zadowoleni.

SSppoorryymm  pplluusseemm  jjeesstt  ttuu  cchhyybbaa  ooggrroommnnaa  rreennoo--
mmaa  tteejj  ffiirrmmyy,,  ppooddzziieemmnnyy  ssttaattuuss,,  pprrzzeejjaawwiiaa--
jjąąccyy  ssiięę  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  ww  ssoolliiddnnyymm  ii  uucczz--
cciiwwyymm  ppooddeejjśścciiuu  ddoo  zzeessppoołłóóww  oorraazz  rroozzwwiinniięę--
ttaa  ssiieećć  ddyyssttrryybbuuccjjii  nnaa  nniieemmaall  ccaałłyymm  śśwwiieecciiee??
Myślę, że na to pytanie odpowiedź już padła,
ale absolutnie tak. Jest to niewielki sublabel
Xtreem Records, ale są uczciwi i ciężko pra-
cują, aby dobrze sprzedać i wypromować swo-
je zespoły i ich albumy.

WWiieemm  zz  rreellaaccjjii  zzaapprrzzyyjjaaźźnniioonnyycchh  mmuuzzyykkóóww,,
jjaakkiiee    ttoo  rroobbii  wwrraażżeenniiee,,  kkiieeddyy  wwcchhooddzzii  ssiięę  ddoo
sskklleeppuu  mmuuzzyycczznneeggoo  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  ww  TTookkiioo  ii

zznnaajjdduujjee  ww  nniimm  sswwoojjąą  ppłłyyttęę  --  tteeżż  lliicczzyycciiee  nnaa
ttaakkiiee  mmiiłłee  nniieessppooddzziiaannkkii,,  kkiieeddyy  zzaacczznniieecciiee
jjuużż  cczzęęśścciieejj  kkoonncceerrttoowwaaćć  ppoozzaa  HHiisszzppaanniiąą??
Nie widziałem tego jeszcze (śmiech). Swego
czasu robiliśmy kilka wypadów do Francji, i to
było w formie DIY, ale wszystko było wspa-
niale dopracowane, mieliśmy dobrą frekwen-
cję na koncertach oraz dobre recenzje po nich.
Wkrótce trafimy do Europy i zobaczymy, co
się wydarzy. Zawsze liczyłem, że poznamy
ludzi z każdego zakątka świata, którzy żyją
muzyką i występami na żywo tak samo jak
my. Rock and roll to język międzynarodowy i
doskonały sposób komunikowania się.

NNaa  sswwóójj  pprryywwaattnnyy  uużżyytteekk  ookkrreeśślliiłłeemm  ttoo  ccoo
ggrraacciiee  mmiiaanneemm  ookkuullttyyssttyycczznneeggoo,,  nniieeccoo  ppssyy--
cchhooddeelliicczznneeggoo  hhaarrdd  rroocckkaa  --  jjeesstt  OOKK,,  cczzyy  ppaa--
ttrrzzyycciiee  nnaa  sswwąą  ttwwóórrcczzoośśćć  nniieeccoo  iinnaacczzeejj??
Cóż, trudno obiektywnie mówić o własnej
muzyce, ale myślę, że jesteśmy bardziej
straight niż psychodelic, chociaż czasami two-
rzymy klimat trochę bardziej trippy. Ale kto
wie, co przyniesie przyszłość?

NNiiee  lluubbiięę  tteeggoo  nnoowwoommooddnneeggoo  hhaassłłaa  ""rreettrroo
rroocckk"",,  zzrreesszzttąą  cczzęęssttoo  ppoowwttaarrzzaamm,,  żżee  jjaakk  mmoożżee
bbyyćć  rreettrroo  ccoośś,,  ccoo  jjeesstt  aakkttuuaallnnee  ii  nniiee  ssttaarrzzeejjee
ssiięę  oodd  ddoobbrryycchh  4400--5500  llaatt??!!  JJaakk  wwyy  ttoo  oocceenniiaa--
cciiee??  IInntteerreessuujjąą  wwaass  ttee  wwsszzyyssttkkiiee  sszzuuffllaaddkkii,,
eettyykkiieettkkii,,  cczzyy  ppoo  pprroossttuu  ggrraacciiee  ttoo,,  ccoo  lluubbiicciiee,,  aa
rreesszzttaa  nniiee  mmaa  zznnaacczzeenniiaa??
Ty to powiedziałeś. Nie bardzo troszczymy się
o etykiety typu "retro", "occult" czy o jakikol-
wiek inny termin, który jest teraz na czasie.
Po prostu robimy coś tak, jak chcemy, tak gło-
śno, jak tylko potrafimy. Uważamy, że etyki-
ety lub gatunki mogą pomóc ludziom w orien-
tacji z jakim zespołem mają do czynienia, ale
są również niebezpieczne w taki sposób, że
czasami bardzo ograniczają i zawężają wartość
muzyki i zespołu.

ZZeessppoołłóóww  ppoorruusszzaajjąąccyycchh  ssiięę  ww  ppooddoobbnneejj  ssttyy--
lliissttyyccee  mmaammyy  oobbeeccnniiee  mmnnóóssttwwoo..  PPeewwnniiee  zzaa
kkiillkkaa  llaatt  ppoo  ttyymm  ttrreennddzziiee  nniiee  ppoozzoossttaanniiee  zzbbyytt
wwiieellee,,  aallee,,  ppóókkii  ccoo,,  jjaakk  zzaacchhęęcciiłłbbyyśś  ddoo  ppoossłłuu--
cchhaanniiaa  ""FFuullll  MMoooonn  iinn  SSccoorrppiioo""  ttyycchh  wwsszzyysstt--
kkiicchh,,  kkttóórrzzyy  mmaajjąą  nnaaddmmiiaarr  mmuuzzyykkii  ddoo  ddyyss--
ppoozzyyccjjii,,  aa  wwyyssłłuucchhaanniiee  ccaałłeeggoo  aallbbuummuu  jjeesstt
ddllaa  nniicchh  ooggrroommnnyymm  wwyyzzwwaanniieemm??
Jeśli lubisz hard rocka i heavy rocka, dobre
utwory z ciekawymi tekstami oraz chwytliwy-
mi refrenami, kup nasz album. Nie przegap
nas również, jeśli jesteśmy w twoim mieście,
jeżeli preferujesz konkretne i dzikie występy
na żywo!

ZZggooddzziisszz  ssiięę  zzee  mmnnąą,,  żżee  zz  ppoowwoodduu  tteeggoo  ppoo--
ssttęęppuujjąącceeggoo  zziiddiioocceenniiaa  ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa  ttrraaccąą
pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  ttaakkiiee  zzeessppoołłyy  jjaakk  wwaasszz,,
ssttaawwiiaajjąąccee  nnaa  aallbbuumm  jjaakkoo  zzwwaarrttąą,,  aarrttyyssttyy--
cczznniiee  ddoopprraaccoowwaannąą  ccaałłoośśćć,,  ggddzziiee  cczzęęssttoo  jjeeddeenn
uuttwwóórr  wwyynniikkaa  zz  ddrruuggiieeggoo,,  aallbboo  ssąą  zzee  ssoobbąą
ppoowwiiąązzaannee  mmuuzzyycczznniiee  bbąąddźź  tteekkssttoowwoo??
Cóż, myślę, że nasze utwory można też słu-
chać i przeżywać osobno. Wydaje się jednak,
że wszystkie one razem tworzą pewną atmos-
ferę. Nie wiem, jak to jest rozpoznawane w
obecnym spektrum społeczno- kulturalnym.
Po prostu gramy i ciężko pracujemy (śmiech).

CCzzyyllii  kkiieeddyyśś  bbyyłłoo  jjeeddnnaakk  lleeppiieejj,,  bboo  nniiee  bbyyllii--
śśmmyy  nnoonn--ssttoopp  aattaakkoowwaannii  rróóżżnnyymmii  bbooddźźccaammii
cczzyy  iinnffoorrmmaaccjjaammii  zzee  wwsszzyyssttkkiicchh  ssttrroonn,,  aa  oobbee--
ccnnyy  nnaaddmmiiaarr  wwsszzyyssttkkiieeggoo  jjeesstt  wwrręęcczz  sszzkkooddllii--
wwyy??  WWeeźźmmyy  cchhooććbbyy  ttaakkąą  ssyyttuuaaccjjęę::  kkuuppuujjąącc  ww

11998844  rrookkuu  110000  nnoowwyycchh  ppłłyytt  mmeettaalloowwyycchh  zznnaa--
nnyycchh  oorraazz  ddeebbiiuuttuujjąąccyycchh  zzeessppoołłóóww  ffaann  ttaakkiieejj
mmuuzzyykkii  mmiiaałł  ppeewwnnoośśćć,,  żżee  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  11//33,,
jjaakk  nniiee  ppoołłoowwaa  zz  nniicchh,,  bbęęddąą  ttoo  aallbbuummyy  śśwwiiee--
ttnnee  ii  wwaarrttee  wwiieellookkrroottnneeggoo  ssłłuucchhaanniiaa..  TTeerraazz
ppłłyytt  mmeettaalloowwyycchh  rroocczznniiee  wwyycchhooddzzii  kkiillkkaannaaśś--
cciiee  ttyyssiięęccyy,,  ttaakk  wwiięęcc  nniiee  jjeesstt  tteeggoo  ww  ssttaanniiee
ooggaarrnnąąćć  nnaawweett  nnaajjwwiięękksszzyy  mmaanniiaakk,,  aa  ccoo  ddoo--
ppiieerroo  pprrzzeecciięęttnnyy  ssłłuucchhaacczz??
W roku 1984 miałem siedem lat, więc nie pa-
miętam zbyt wiele z tamtego czasu (śmiech).
Świadomie muzyki zacząłem słuchać dopiero
w 1987 roku, kiedy miałem 10 lub 11 lat.
Należę do ostatniej generacji, która dotarła do
muzyki przed internetem, tym samym należę
też do pierwszej generacji, która go miała. Nie
wyszukiwałem muzyki w sieci aż do czasu,
gdy miałem 24 lata lub coś w tym stylu, nie
miałem nawet komputera. Przed tym wszy-
stko kręciło się wokół fanzinów, z informacji
przekazanych z ust do ust i sklepów z płytami.
Trzeba było się naprawdę napracować żeby
mieć płytę, którą bardzo chciałeś mieć, po
przez pisanie listów do zespołów itp. To był
bardziej "romantyczny" sposób, wszystko to-
czyło się wolniej i ludzie naprawdę doceniali
to wszystko, co tyczyło się zespołu. Teraz po-
jawiło się wiele zalet w niektórych aspektach,
ale jest nadmiar wszystkiego i wszystko jest
dostępne za jednym kliknięciem. To trochę
dziwne i wiele dobrych rzeczy przepadło w
nieprzerwanym streamie. 

JJaakk  wwiięęcc  wwiiddzziisszz  sszzaannssee  TThhee  WWiizzaarrddss  ww  ttyymm
ooggrroommnnyymm  ttłłuummiiee??  GGrraacciiee  śśwwiieettnniiee,,  aallee  cczzyy
ttoo  wwyyssttaarrcczzyy,,  żżeebbyy  zzaaiinntteerreessoowwaałł  ssiięę  wwaammii
kkttoośś  wwiięęcceejj,,  nniiżż  ggaarrssttkkaa  ttoottaallnnyycchh  mmaanniiaakkóóww
ttaakkiicchh  ddźźwwiięękkóóww??
Cóż, to nie jest zależne od nas. My tylko wy-
chodzimy i gramy lub idziemy i nagrywamy co
jakiś czas nowe kawałki. Jesteśmy rock 'n' rol-
lowym zespołem. Nie czekamy na to, by być
kolejnym wielkim odkryciem, nie planujemy
też zabiegać o pierwsze miejsca na listach
przebojów lub o szerszą publiczność. Gramy
tylko z serca i z jajami, za każdym razem sta-
ramy się robić to coraz lepiej, traktujemy nasz
zespół bardzo poważnie, ale zobaczymy co je-
szcze przed nami. Daleko do końca jest ta
"This Magical War"!

CCzzyyllii  jjeeśśllii  uuddaa  ssiięę  zzaaiissttnniieećć  sszzeerrzzeejj,,  ttoo  ssuuppeerr,,
aallee  jjeeśśllii  nniiee,,  ttoo  nniiee  bbęęddzziieecciiee  jjaakkoośś  nnaadd  ttyymm
uubboolleewwaaćć,,  bboo  ttoo  ffrraajjddaa  zz  ggrraanniiaa  jjeesstt  ddllaa  wwaass
nnaajjwwaażżnniieejjsszzaa??
Masz cholerną rację, to właśnie chciałem wy-
razić. Dziękuję za poświęcony czas i interesu-
jące pytania!!!

Wojciech Chamryk, Filip Wołek, 
Piotr Szablewski
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HMP: WWiittaamm..  SSlleeaazzeerr  ppoowwssttaałł  ww  22001111  rrookkuu..
MMoożżeecciiee  ooppiissaaćć  jjaakk  ddoo  tteeggoo  ddoosszzłłoo??  KKttoo  bbyyłł  ppoo--
mmyyssłłooddaawwccąą  eettcc??
Andrea Vecchiotti: Clemente oraz Michele
Mancini, nasz były perkusista, grali czasem ra-
zem i szukali gitarzysty, wokalisty i basisty. Za-
dzwonili do mnie, a ja sprowadziłem Andrea di
Tommaso, naszego byłego gitarzyste, z którym
kiedyś czasami grywałem. Starając się zdefinio-
wać nasz styl zaczęliśmy grając covery. Nie było
to łatwe: graliśmy prawie wszystko, od Accept
do Firehouse, Judas Priest, Motorhead, Ve-
nom... jednak to było dawno temu, teraz zespół

przeszedł duże zmiany, wiemy czego chcemy i
jak pisać nasze utwory. 

GGrraalliiśścciiee  wwcczzeeśśnniieejj  ww  jjaakkiicchhśś  iinnnnyycchh  zzeessppoo--
łłaacchh  cczzyy  SSlleeaazzeerr  jjeesstt  wwaasszzyymm  ppiieerrwwsszzyymm??
Edoardo, kiedy był młodszy, grał w black/thrash
metalowym zespole Hargh, Diego natomiast
odkąd był dzieckiem grał w zespole Arvium,
który wykonywał klasycznego rocka. Dla reszty
to było pierwsze doświadczenie. 

JJaakk  ddłłuuggoo  ggrraacciiee  nnaa  iinnssttrruummeennttaacchh??  SSłłyycchhaaćć,,
żżee  nnaapprraawwddęę  śśwwiieettnniiee  ssoobbiiee  rraaddzziicciiee  ii  ggrraacciiee  zz
dduużżyymm  ppoollootteemm,,  ssttąądd  mmoojjee  ppyyttaanniiee..
Dzięki, dużo gramy i traktujemy próby bardzo
poważnie. Każdy z nas brał i wciąż bierze sa-
memu dużo lekcji, prócz Diego, który nie szkoli
się na gitarze basowej, ale na klasycznej w kon-
swerwatorium, oraz Celemente, który uczy grać
na gitarze. Każdego dnia ciężko pracujemy, aby
się poprawiać. 

TTrrzzyy  llaattaa  ppoo  ssttaarrcciiee  nnaaggrraalliiśścciiee  ddeemmoo  ""HHeerrooeess

ooff  DDiissggrraaccee""..  JJaakkii  bbyyłł  ooddzzeeww  nnaa  tteenn  mmaatteerriiaałł  ww
ppooddzziieemmiiuu??  WWyywwoołłaalliiśścciiee  nniimm  jjaakkiieeśś  wwiięękksszzee
zzaaiinntteerreessoowwaanniiee??
To był sukces! Sprzedaliśmy nasz pierwszy na-
kład w krótkim czasie, nawet bez genialnej pro-
mocji Inferno Records, z którymi wydaliśmy
już debiutancki duży album. 

DDwwaa  nnuummeerryy  zz  tteeggoo  ddeemmaa,,  aa  mmiiaannoowwiicciiee  ttyy--
ttuułłoowwyy  oorraazz  ""SSaabbbbaatthh  LLoorrdd""  nnaaggrraalliiśścciiee  ppoonnoo--
wwnniiee  nnaa  ddeebbiiuuttaanncckkii  aallbbuumm..  CCzzeemmuu  zzddeeccyyddoo--
wwaalliiśścciiee  ssiięę  wwłłaaśśnniiee  nnaa  nniiee??  CCoo  zz  ppoozzoossttaałłyymmii
ttrrzzeemmaa  kkaawwaałłkkii??  NNiiee  bbyyłłyy  wwyyssttaarrcczzaajjąąccoo  ddoo--

bbrree??
Dobre pytanie... Ostatnie dwa utwory z demo
były ostatnimi, które napisaliśmy, a co za tym
idzie były najbliższe brzmieniu, jakie chcielismy
uzyskać w naszym albumie. Pozostałe trzy były
bliższe hard rockowi i uznaliśmy, że nowsze
utwory są lepsze. Jednak wielu ludzi wciaż prosi
nas o wykonanie "Too Hot to Handle" podczas
koncertu, także czasem to gramy. 

IIllee  cczzaassuu  zzaajjęęłłoo  wwaamm  nnaappiissaanniiee  ddeebbiiuuttaanncckkiieeggoo
aallbbuummuu  ""FFaallll  iinnttoo  DDiissggrraaccee""??
Powiedzmy, że potrzebowaliśmy dwóch lat na
napisanie materiału, to kupa czasu, ale uzasad-
niona, ponieważ w tamtym czasie borykaliśmy
sie z wieloma zmianami w składzie. Początkowo
nie byliśmy wystarczająco dojrzali do pisania,
nie wiedzielismy jaki kierunek obrać, jeżeli cho-
dzi o nagrania, spędziliśmy miesiąc i kolejny
rok, aby opublikować materiał. To długa po-
dróż! 

WW  jjaakkii  ssppoossóóbb  ppoowwssttaajjąą  wwaasszzee  uuttwwoorryy??  KKttoo

ooddppoowwiiaaddaa  zzaa  kkoommppoonnoowwaanniiee??
Zazwyczaj Clemente lub Edoardo wychodzą z
dobrym riffem lub refrenem; może też z po-
mysłem jak będzie wyglądała struktura utworu,
a podczas prób robimy resztę. Ja, wokalista, za-
zwyczaj zajmuję się tekstem, zaczynając od te-
go, co zostało zaproponowane. 

CCoo  wwaass  iinnssppiirruujjee  ddoo  ttwwoorrzzeenniiaa  mmuuzzyykkii??    
To jest proste, kryje się za tym ta sama historia,
dzięki której wielu nastolatków zaczęło grać,
chcieliśmy być jak nasi idole: Deep Purple, Led
Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Guns 'n'
Roses, Iron Maiden, Metallica, etc. Jeśli teraz
słuchamy klasycznego rocka, heavy metalu oraz
gramy, to co gramy, to prawdopodobnie właśnie
dzięki nim. Oczywiście, każdy z nas ma swoich
ulubieńców i kryje się za tym wiele historii. 

NNaaggrraalliiśścciiee  kklliipp  ddoo  uuttwwoorruu  ""FFaaddeedd  DDrreeaamm"",,
kkttóórryy  jjeesstt  cchhyybbaa  nnaajjssppookkoojjnniieejjsszzyymm  wwaasszzyymm
nnuummeerreemm,,  uuttrrzzyymmaannyymm  bbaarrddzziieejj  ww  ttrraaddyyccyyjj--
nnyymm  aammeerryykkaańńsskkiimm  hheeaavvyy  mmeettaalloowwyymm  ssttyylluu,,
ww  pprrzzeecciiwwiieeńńssttwwiiee  ddoo  rreesszzttyy  mmaatteerriiaałłuu,,  kkttóórryy
jjeesstt  mmooccnnoo  nnaazznnaacczzoonnyy  ssppeeeedd  mmeettaalleemm..  CCzzyy
wwłłaaśśnniiee  ddllaatteeggoo  ggoo  wwyybbrraalliiśścciiee??  NNiiee  wwyyddaajjee
mmii  ssiięę  bbyy  bbyyłł  nnaajjbbaarrddzziieejj  rreepprreezzeennttaattyywwnnyymm
pprrzzeeddssttaawwiicciieelleemm??
Masz rację, może nie jest to najbardziej repre-
zentatywny utwór dla całego albumu, ale na
pewno jest bardziej charakterystyczny niż inne
piosenki, jeśli chodzi o przekaz, który w pełni
odzwierciedla aspekt problematyki tekstów,
uważaliśmy również, że to metaforyczne zna-
czenie, szczególnie dobrze nadaję sie do video-
clipu. Byliśmy zmęczeni podobnymi metalo-
wym videoclipami, umierająca osoba, krew i tak
dalej. Chcieliśmy czegoś innego. 

MMoożżeecciiee  ppoowwiieeddzziieećć  kkiillkkaa  zzddaańń  nnaa  jjeeggoo  tteemmaatt??
GGddzziiee  ggoo  nnaaggrryywwaalliiśścciiee,,  cczzyyjj  bbyyłł  sscceennaarriiuusszz
eettcc??
Utwór traktuje o facecie marzącym o dziewczy-
nie. Myli on rzeczywistość ze snem, starając się
desperacko dotrzeć do urojonej dziewczyny.
Historia videoclipu jest oczywiście taka sama,
jednak Eduardo i ja ciężko pracowaliśmy nad
scenerią. Chcieliśmy opowiedzieć historię, coś
ponadczasowego, co mogło stać się wczoraj lub
wiek temu. Z tego powodu znaleźliśmy miejsce,
piękne Corinaldo, średniowieczne miasto nie-
daleko miejsca, gdzie mieszkamy. Nasz przyja-
ciel Andrea Carli zajął się kręceniem filmu, a
Sarah Biancospino była modelką. 

""FFaallll  iinnttoo  DDiissggrraaccee""  zzoossttaałł  wwyyddaannyy  nnaakkłłaaddeemm
IInnffeerrnnoo  RReeccoorrddss..  WW  jjaakkii  ssppoossóóbb  ddoosszzłłoo  ddoo  wwaa--
sszzeejj  wwssppóółłpprraaccyy  zz  FFrraannccuuzzaammii??  CCoo  mmoożżeecciiee
tteerraazz  ppoowwiieeddzziieećć  nnaa  tteemmaatt  pprraaccyy  jjaakkąą  ddllaa  wwaass
wwyykkoonnaallii??
Fabien jest niesamowity! Wybornie nas traktu-
je, jest profesjonalistą i co najważniejsze, jest
przyjacielem, odwala świetną robotę jeśli chodzi
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Następni debiutanci, tym razem ze słonecznej Italii. Ich wydany w tym
roku nakładem Inferno Records debiut "Fall into Disgrace" powinien zaintereso-
wać fanów oldschoolowego speed/heavy metalu. Z pewnością nie jest to zbyt ory-
ginalny materiał, słychać w nim sporo znajomych patentów i melodii, ale poziom
wykonawczy i energia powinny to zrekompensować. Na moje pytania odpowiadał
wokalista Sleazer, Andrea Vecchiotti.

Polska wódka 

jest o wiele lepsza od rosyjskiej
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o promocję. 

PPłłyyttęę  wwyyddaalliiśścciiee  ww  nnaakkłłaaddzziiee  11000000  sszzttuukk..  JJaakk
sspprrzzeeddaajjee  ssiięę  ddoo  tteejj  ppoorryy??
Sprzedaliśmy wiele płyt we Włoszech i na ca-
łym świecie, od Ameryki po Japonię. Jesteśmy
zadowoleni z przebiegu sprzedaży, sprzedaliśmy
nawet wiele cyfrowych edycji u nas na band-
campie. 

MMyyśślleelliiśścciiee  oo  wwyyddaanniiuu  wwiinnyylloowwyymm  ddllaa  mmaannii--
aakkóóww??  TTeenn  nnoośśnniikk  wwrraaccaa  oossttaattnniioo  ddoo    łłaasskk..
Tak, rozważaliśmy to, ponieważ uwielbiamy wi-
nyle i kolekcjonujemy je, jednak jak na razie to
wciąż jest na etapie pomysłu. 

WW  jjaakkii  ssppoossóóbb  bbęęddzziieecciiee  pprroommoowwaaćć  wwaasszz  ddeebbii--
uutt??  PPrrzzeepprroowwaaddzzaacciiee  jjaakkąąśś  kkoonnkkrreettnnąą  ooffeennssyy--
wwęę  cczzyy  rraacczzeejj  nniiee  sszzyykkuujjeecciiee  żżaaddnnyycchh  nniiee--
ssppooddzziiaanneekk??
Były planowane koncerty, troche z nich już
zagraliśmy. Pierwszy był koncert z okazji wyda-
nia albumu w lutym. Następny występ odbył się
na Malcie razem z Evil Invaders, było to dla
nas spore wydarzenie. Przez resztę roku we
Włoszech będziemy grali tyle ile się da, aby pro-
mować płytę, skorzystamy z każdej okazji. Ma-
my w planach też coś większego.  

AA  jjaakk  wwyygglląąddaa  wwaasszzaa  ddzziiaałłaallnnoośśćć  kkoonncceerrttoowwaa??
WWyyssttęęppyy  zz  jjaakkiimmii  zzaałłooggaammii  mmaacciiee  jjuużż  zzaa  ssoobbąą,,
aa  cczzeeggoo  mmoożżeemmyy  oocczzeekkiiwwaaćć  oodd  wwaass  ww  nnaajj--
bblliiżżsszzeejj  pprrzzyysszzłłoośśccii??
Gramy dużo koncertów, wypadają naprawdę
dobrze, podczas grania poznaliśmy wielu do-
brych przyjaciół, jednak chcemy grać jeszcze
więcej, w wielu krajach, aby móc rozwijać się na
scenie i w studio. 

JJaakkaa  bbyyłłaabbyy  iiddeeaallnnaa  ttrraassaa  SSlleeaazzeerr??  ZZ  jjaakkiimmii
zzeessppoołłaammii  mmuussiiaałłaabbyy  ssiięę  oonnaa  ooddbbyyćć??
Chcielibyśmy zagrać z zespołem takim jak
Skull Fist, Cauldron i całą nową falą tradycyj-
nego heavy metalu, jeśli jednak rozmawiamy o
marzeniach, byłoby to tournee z Kiss lub Judas
Priest, są moimi idolami. 

OOkkłłaaddkkaa  pprrzzeeddssttaawwiiaa  wwaass  ssttoojjąąccyycchh  ww  mmrrookkuu
ttyyllkkoo  nnaa  ttllee  wwłłąącczzoonnyycchh  śśwwiiaatteełł  ssaammoocchhooddóóww..
NNiiee  ppoowwiieemm,,  jjeesstt  ttoo  ccaałłkkiieemm  kklliimmaattyycczznnaa
ffoottkkaa..  SSkkąądd  ppoommyyssłł  nnaa  ttaakkii  ccoovveerr??
Clemente wpadł na ten pomysł, aby go urzeczy-

wistnić pracowaliśmy nad tym wszyscy, z po-
mocą mojego brata, fotografa Paolo Vecchiot-
tiego oraz z Edoardo, który zajął się całą szatą
graficzną. Samochody na okładce to nasze wozy
używane na co dzień, mój Volkswagen Golf
GTD z 87', Alfa Romeo 33 Imola Clementa z
lat 90-tych, jak widzisz wciąż żyjemy w latach
80-tych. Chcieliśmy odtworzyć okładkę w sta-
rym stylu, wracając do lat 80-tych, z dużą iloś-
cią dymu dla diabelskiego klimatu podszytego
siarką oraz arogancji przypominającej horrory z
tej samej ery. Wszystko aby zaprezentować na-
szą muzykę: mroczną, trochę ponurą i agresy-
wną. Właśnie dlatego album nazywa się "Fall
Into Disgrace". Całość wiedzie nasze estety-
czne poczucie i mitologia zainspirowana muzy-
ką, której słuchamy, filmami, które oglądamy,
ksiażkami, które czytamy, i całym kulturowym
środowiskiem, które jest w każdym z nas. 

JJaakkii  jjeesstt  jjaakk  ddoo  tteejj  ppoorryy  ooddzzeeww  nnaa  wwaasszz  aallbbuumm??
TToo  jjeesstt  ttoo  cczzeeggoo  oocczzeekkiiwwaalliiśścciiee  cczzyy  mmoożżee  ccoośś

wwaass  zzaasskkoocczzyyłłoo??
Jak już wspomniałem, sprzedaż przebiega cał-
kiem dobrze, otrzymaliśmy dużo pozytywnych
zwrotnych opini.

DDzziięękkii  kkoommuu  wweesszzlliiśścciiee  ww  śśwwiiaatt  mmeettaalluu??  JJaakkiiee
bbyyłłyy  ppiieerrwwsszzee  ppłłyyttyy,,  kkttóórree  sspprraawwiiłłyy,,  żżee  ttoo
wwłłaaśśnniiee  hheeaavvyy  mmeettaall  ssttaałł  ssiięę  wwaasszząą  mmuuzzyykkąą??  
"Sad Wings of Destiny" - Judas Priest (An-
drea), "Made in Japan" - Deep Purple (Edoar-
do), "Metallica" - Metallica (Clemente), "The
Number of The Beast" - Iron Maiden (Diego). 

JJaakk  mmyyśślliicciiee,,  ssąą  oobbeeccnniiee  nnaa  sscceenniiee  jjaakkiieeśś  mmłłooddee
bbaannddyy,,  kkttóórree  mmiiaałłyybbyy  sszzaannssęę  ww  pprrzzyysszzłłoośśccii
pprrzzeejjąąćć  ppaałłeecczzkkęę  oodd  lleeggeenndd  hheeaavvyy  mmeettaalluu??  WW
kkoońńccuu  wwiiaaddoommoo,,  żżee  nniieesstteettyy  ccoo  rraazz  wwiięęcceejj  nnaajj--
wwiięękksszzyycchh  mmeettaalloowwyycchh  zzeessppoołłóóww  bbęęddzziiee  nniiee--
sstteettyy  kkoońńcczzyyćć  ddzziiaałłaallnnoośśćć..
Jest wiele zespołów, które są dobre, z oryginal-
nymi pomysłami, tworzące nowy tradycyjny
heavy metal, jednak nie wiemy, czy te zespoły
są w stanie zostać prawdziwymi legendami tego
gatunku. Jest tak, te zespoły są całkowicie zain-
spirowane wielkimi starymi klasykami, uważa-
my, że to, co zrobili wszyscy wielcy w prze-
szłości jest nie do pokonania. Nie wiem nawet,
czy chcemy lub możemy przebić naszych mis-
trzów, po prostu gramy muzykę, którą lubimy w
stylu, który kochamy, starając się wynaleźć inne
sposoby lub coś nowego, jednocześnie starając
się zachować stare brzmienie. 

CCoo  bbyyśścciiee  ppoowwiieeddzziieellii  mmeettaalloowwccoomm  zz  PPoollsskkii,,
żżeebbyy  zzaacchhęęcciićć  iicchh  ddoo  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  ssiięę  SSlleeaa--
zzeerr??
Hej, polscy metalhedzi! Tak, do was mówimy:
słuchajcie Sleazer, bo to najlepsza muzyka  do
picia waszej wódki, która jest o wiele lepsza od
tej rosyjskiej. Na zdrowie! 

TToo  jjuużż  wwsszzyyssttkkiiee  ppyyttaanniiaa,,  wwiieellkkiiee  ddzziięękkii  zzaa
wwyywwiiaadd..
Nie ma sprawy! Przyjemność po naszej stronie.

Maciej Osipiak 
Tłumaczenie: Bartosz Hryszkiewicz, 

Piotr Szablewski 
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HMP: WWiittaamm..  HHeellll  FFiirree  ppoowwssttaałł  ww  22001100  rrookkuu..
MMoożżeecciiee  ooppiissaaćć  jjaakk  ddoo  tteeggoo  ddoosszzłłoo??  JJaakkiiee  cceellee
wwaamm  wwtteeddyy  pprrzzyyśśwwiieeccaałłyy??
Tony Campos: To były czasy, kiedy ja i basista
Herman Bandala spotkaliśmy się za pośredni-
ctwem Craigslist. Herman właśnie przeprowa-
dził się do San Francisco i zamieścił anons w
Craigslist, szukał zespołu preferującego muzy-
kę, przy której sam dorastał. Takie rzeczy, jak
Angel Witch, Maiden, Metallica, Diamond
Head, Exodus itd. Starałem się utworzyć soli-
dny, tradycyjny metalowy zespół, ale bez sku-
tku. Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z
Hermanem, natychmiast zaiskrzyło, byliśmy
gotowi, by zespół powstał!

GGrraalliiśścciiee  wwcczzeeśśnniieejj  ww  jjaakkiicchhśś  iinnnnyycchh  bbaannddaacchh,,
cczzyy  HHeellll  FFiirree  jjeesstt  wwaasszzyymm  ppiieerrwwsszzyymm??

Wszyscy graliśmy w innych zespołach, ale przez
krótki okres. Były to rzeczy od metalu po punk,
po prostu chcieliśmy grać na żywo i dorastać ja-
ko muzycy. Jednak Jake i Mike w 2005 roku
założyli zespół o nazwie Hysteria, działali tak
nieprzerwanie przez dziesięć lat. Naprawdę za-
bójczy thrash/power metal, sprawdź ich jeśli nie
znałeś ich dotychczas!

MMiieelliiśścciiee  jjaakkiieeśś  zzmmiiaannyy  ww  sskkłłaaddzziiee  cczzyy  oodd  ppoo--
cczząąttkkuu  jjeesstteeśścciiee  zzwwaarrttąą  eekkiippąą??
Tak, mieliśmy kilka zmian przez te lata, mu-
siało do nich dojść, aby dotrzeć do miejsca, w
którym jesteśmy. Naszym oryginalnym wokali-
stą  był Alex Orozco, przez lata na gitarze mie-
liśmy Jame Slyter'a, Chris'a Aragon'a i Jon'a

Mendle. Oryginalnym perkusistą był Art i ku-
zyni Alexa. Jon i Art wyjechali wkrótce po na-
graniu "Metal Masses", chcieli pójść innymi
drogami życia. Rozstaliśmy się w zgodzie i ci
faceci będą na zawsze naszymi braćmi. Kiedy
Jon odszedł naprawdę nie chcieliśmy rozglądać
się za innym gitarzystą, ale Jake jest fenomenal-
nym muzykiem, więc wszyscy zapytaliśmy co
woli, czy będzie walczył z gitarą, czy z wokalem.
Pomysły na gitarę i wokal na "Metal Masses"
powstały w różnym czasie, ale Jake naprawdę
szybko się z tym uporał i nadal odpowiada za
obie rzeczy. Wraz z odejściem Art'a zapytali-
śmy się Mile Smitha, czy chciałby z nami grać.
Wszyscy byliśmy przyjaciółmi i wielokrotnie
graliśmy na wspólnej scenie, więc wszystko wy-
dawało się bardzo naturalne. Jake i Mike są
współlokatorami i mieszkają tuż obok mojej uli-

cy. W tej chwili skład Hell Fire jest najsilniejszy
w swojej całej historii.

DDeebbiiuutt  wwyyddaalliiśścciiee  ddooppiieerroo  ppoo  sszzeeśścciiuu  llaattaacchh..
CCzzeemmuu  ttoo  ttyyllee  ttrrwwaałłoo??  NNiiee  nnaaggrryywwaalliiśścciiee
żżaaddnnyycchh  ddeemmóówweekk??
Zrobiliśmy dwie krótkie EPki. w czasie ich na-
grywania doszło do wielu zmian. Zaraz tylko
kiedy mieliśmy trafić do studia, to ktoś opu-
szczał zespół. Kiedy pojechaliśmy, aby nagrać
"Metal Masses", byliśmy gotowi błyskawicznie
zarejestrować muzykę i wyjść ze studia.

""MMeettaall  MMaasssseess""  wwyyddaalliiśścciiee  wwłłaassnnyymm  ssuumm--
pptteemm..  NNiiee  bbyyłłoo  żżaaddnneejj  cchhęęttnneejj  wwyyttwwóórrnnii,,  cczzyy
ppoo  pprroossttuu  wwoolleelliiśścciiee  zzrroobbiićć  ttoo  ssaammii??

Wszystko zrobiliśmy i nadal robimy sami.

WW  jjaakkii  ssppoossóóbb  ppoowwssttaajjąą  uuttwwoorryy  HHeellll  FFiirree??
KKoommppoonnuujjeecciiee  wwssppóóllnniiee??
Piszemy w różnych konfiguracjach, przeważnie
ktoś przynosi riff albo pomysł, aby go prze-
ćwiczyć, a my od razu zaczynamy myśleć na
tym pomysłem i sprawdzamy, gdzie nas do-
prowadzi. To wspaniałe, bo wszyscy jesteśmy
tak samo zaangażowaniu przy pisaniu każdego
utworu. Jest krew, pot i łzy.

WWsszzyyssccyy  ww  zzeessppoollee  mmaacciiee  ppooddoobbnnee  mmuuzzyycczznnee
uuppooddoobbaanniiaa,,  cczzyy  mmoożżee  jjeeddnnaakk  ssąą  mmiięęddzzyy  wwaammii
jjaakkiieeśś  rróóżżnniiccee,,  kkttóórree  ppóóźźnniieejj  mmaajjąą  ooddzzwwiieerrcciiee--
ddlleenniiee  ww  wwaasszzyycchh  kkoommppoozzyyccjjaacchh??
Wszyscy mamy podobne gusta w muzyce, ale
także słuchamy niemal wszystkiego. To pomaga
nam trochę wydostać się z naszego poletka, ale
ciągle trzymamy się brzmień, które znamy i
lubimy.

PPoommiimmoo  tteeggoo,,  żżee  ww  wwaasszzeejj  mmuuzzyyccee  ssłłyycchhaaćć  dduu--
żżyy  wwppłłyyww  NNWWooBBHHMM  ttoo  jjeesstt  oonn  zznnaakkoommiicciiee
wwyymmiieesszzaannyy  zzee  ssppeeeedd  mmeettaalloowwąą  ddyynnaammiikkąą
pprrzzeezz  ppoowwssttaajjee  wwyybbuucchhoowwyy  ii  bbaarrddzzoo  eenneerrggeettyy--
cczznnyy  kkookkttaajjll..  NNaa  ccoo  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  zzwwrraaccaa--
cciiee  uuwwaaggęę  ppooddcczzaass  ppiissaanniiaa  mmuuzzyykkii??  EEnneerrggiiaa,,
mmeellooddiiaa,,  kkoonnkkrreettnnyy  rriiffff,,  aa  mmoożżee  wwsszzyyssttkkoo  ppoo
ttrroocchhuu??
W zasadzie zwracamy uwagę na wszystko. Zwy-
kle od samego początku mamy konkretny po-
mysł, wiemy jak ma wyglądać nasz utwór. Nasz
towar głównie kończy się w szybszym a'la thra-
showym tempie lub trochę bardziej mocnym
NWoBHM. Kiedy już znajdziemy solidny po-
mysł na kawałek, zaczynamy myśleć o harmo-
nii, solówkach, tekstach itp.

NNaaggrraalliiśścciiee  kklliipp  ddoo  śśwwiieettnneeggoo  nnuummeerruu  ""SSiirreennss
ooff  tthhee  HHuunntteerr""..  CCzzeemmuu  zzddeeccyyddoowwaalliiśścciiee  ssiięę
aakkuurraatt  nnaa  tteenn  kkaawwaałłeekk??  GGddzziiee  ttoo  kkrręęcciilliiśścciiee??
Czuliśmy, że to mocny utwór, który pokazywał
naszą energię i jak brzmi Hell Fire. Jest to kró-
tszy zapis, ma podwójne prowadzenie, harmo-
nie, a Jake miażdży na wokalu.

NNaa  ddeebbiiuucciiee  mmiieelliiśścciiee  aażż  ddwwaa  uuttwwoorryy  pprrzzeekkrraa--
cczzaajjąąccee  77  mmiinnuutt,,  ""IIssllaannddss  ooff  HHeellll""  ii  ""EEssccaappee
PPuurrggaattoorryy""  ccoo  nniiee  zzddaarrzzaa  ssiięę  cczzęęssttoo  zzeessppoołłoomm
ggrraajjąąccyymm  ww  ppooddoobbnnyymm  ssttyylluu..  UU  wwaass  wwiiddaaćć  jjee--
ddnnaakk,,  żżee  cczzuujjeecciiee  ssiięę  śśwwiieettnniiee  zzaarróówwnnoo  ww  kkrróótt--
sszzyycchh  jjaakk  ii  ddłłuużżsszzyycchh  ffoorrmmaacchh,,  bboo  oobbaa  wwyymmiiee--
nniioonnee  nnuummeerryy  ssąą  śśwwiieettnnee..  CCzzyy  ww  pprrzzyysszzłłoośśccii
tteeżż  bbęęddzziieecciiee  ttwwoorrzzyyćć  ppooddoobbnniiee  ddłłuuggiiee  kkaawwaałł--
kkii??
Tak, staramy się, aby nasze płyty były bardzo
zróżnicowane, aby nie było wrażenia, że ciągle
słucha się tych samych utworów. Naprawdę sta-
ramy się zmienić klucze i tempo, w których pi-
szemy, a i tak wszystkie utwory współbrzmią ze
sobą. Prawdopodobnie na nowej płycie będzie-
my mieć jeden lub dwa dłuższe kawałki.

WWeeddłłuugg  iinnffoorrmmaaccjjii  zz  wwaasszzeejj  ssttrroonnyy  iinntteerrnnee--
ttoowweejj  ww  mmaarrccuu  mmiieelliiśścciiee  wweejjśśćć  ddoo  ssttuuddiiaa  ww  cceelluu
nnaaggrraanniiaa  nnaassttęęppccyy  ""MMeettaall  MMaasssseess""..  NNaa  jjaakkiimm
eettaappiiee  jjeesstteeśścciiee??
Właśnie w tym tygodniu rozpoczęła się produ-
kcja naszego winyla. Będziemy wkrótce ogła-
szać datę premiery, spodziewamy się, że nastąpi
to tego lata.

SSłłyysszzaałłeemm  ddwwaa  nnoowwee  kkaawwaałłkkii  nnaa  wwaasszzyymm
YYoouuTTuubbee  ww  wweerrssjjaacchh  kkoonncceerrttoowwyycchh  ii  ppoommiimmoo
nniiee  nnaajjwwyyżżsszzeejj  jjaakkoośśccii  ddźźwwiięękkuu  ssłłyycchhaaćć,,  żżee  nniiee
bbęęddzziiee  lliippyy..  JJaakk  wwyy  ppooddcchhooddzziicciiee  ddoo  nnoowweeggoo
mmaatteerriiaałłuu??  UUwwaażżaacciiee,,  żżee  bbęęddzziiee  lleeppsszzyy  nniiżż  ddee--
bbiiuutt??
Bardzo cieszymy się z naszego drugiego albu-
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Do sporego już grona obiecujących młodych zespołów dołączył pocho-
dzący z San Francisco, Hell Fire. Co prawda samo miasto może sugerować, że jest
to band thrashowy, jednak w ich muzyce słychać zdecydowanie więcej klasy-
cznego heavy i speed metalu. Ich ubiegłoroczny debiut "Metal Masses" bardzo
przypadł mi do gustu, więc z tym większą niecierpliwością oczekuję ich drugiego
krążka, który powinien się ukazać lada moment. O szczegółach opowie już gita-
rzysta Tony Campos.

Krew, pot i łzy



mu. Dużo się nauczyliśmy podczas nagrywania
"Metal Masses", ta wiedza pomogła podczas
drugiej sesji, wpłynęła też na to, że jesteśmy
sprawniejsi i silniejsi. Nagraliśmy nowy album
na tym samym sprzęcie z Timem Greenem w
studio Louder Studios, a surowe brzmienie,
które pojawi się w naszych nagraniach jest do-
kładnie tym, czego szukaliśmy.

PPooddeejjrrzzeewwaamm,,  żżee  żżaaddnnyycchh  zzmmiiaann  ww  ssttyylluu  nniiee
bbęęddzziiee??  CCzzyy  mmoożżee  jjeeddnnaakk  zzaammiieerrzzaacciiee  wwpprroo--
wwaaddzziićć  jjaakkiieeśś  iinnnnoowwaaccjjee??
Tak naprawdę nic nie zmieniło się w naszym
stylu, jedynie nowe utwory są o wiele mocniej-
sze, po prostu musimy je wydać.

KKiieeddyy  zzaammiieerrzzaacciiee  wwyyppuuśścciićć  nnoowwyy  aallbbuumm  nnaa
rryynneekk??  MMoożżeecciiee  zzddrraaddzziićć  kkiillkkaa  sszzcczzeeggóółłóóww  nnaa
jjeeggoo  tteemmaatt??  MMaacciiee  jjuużż  ttyyttuułł??
Data wkrótce zostanie ogłoszona, nowy album
pojawi się tego lata. Tytuł albumu to "Free
Again".

PPoonnoowwnniiee  wwyyppuuśścciicciiee  ggoo  ssaammii  cczzyy  mmoożżee  ttyymm
rraazzeemm  zzaajjmmiiee  ssiięę  ttyymm  jjaakkiiśś  llaabbeell??
Zrobiliśmy wszystko samemu. Zgłosiło się do
nas wiele labeli, wiele nam pomogło w innych
sprawach, takich jak distro. Ogromne podzię-
kowania dla Infernö Records za pomoc w w
promocji w Europie i Ameryce Południowej! Ale
to wydanie jest ponownie w stu procentach
niezależne. Po prostu wydaje się nam, że lepiej
zrobić to na własną rękę, może przy okazji na-
stępnej płyty skorzystamy oferty, które w tej
chwili otrzymaliśmy od labeli.

WW  ppaaźźddzziieerrnniikkuu  zzaaggrraacciiee  nnaa  zzaajjeebbiiśścciiee  oobbssaadd--
zzoonnyymm  FFrroosstt  aanndd  FFiirree  FFeessttiivvaall..  TToo  cchhyybbaa  bbęę--
ddzziiee  ddllaa  wwaass  ssppoorree  wwyyddaarrzzeenniiee  zzaaggrraaćć  ww  jjee--
ddnnyymm  mmiieejjssccuu  zz  ttaakkiimmii  lleeggeennddaammii  jjaakk  MMaanniillllaa
RRooaadd,,  RRaavveenn,,  JJaagguuaarr  eettcc..??
Jesteśmy bardzo podekscytowani Frost and
Fire, samą  możliwością zobaczenia zespołów, a
co dopiero grą na tym festiwalu! (śmiech!) Miej-
my nadzieję, że zaplanujemy małą zachodnią
trasę po całym wybrzeżu.

AA  jjaakk  ppoozzaa  ttyymm  wwyygglląąddaa  wwaasszzaa  ddzziiaałłaallnnoośśćć
kkoonncceerrttoowwaa??
Teraz nie bardzo, skupiamy się na wydaniu no-
wego albumu, gdy go wydamy, zagramy więcej
koncertów wspierających nową płytę.

WWśśrróódd  sswwooiicchh  iinnssppiirraaccjjii  wwyymmiieenniiaacciiee  ttaakkiiee
wwiieellkkiiee  nnaazzwwyy  jjaakk  IIrroonn  MMaaiiddeenn,,  JJuuddaass  PPrriieesstt,,
AAcccceepptt  ii  MMeettaalllliiccaa..  NNiiee  ddaa  ssiięę  uukkrryyćć,,  żżee  wwaasszzaa
mmuuzzyykkaa  jjeesstt  ww  jjaakkiimmśś  ssttooppnniiuu  wwyyppaaddkkoowwąą
ttyycchh  zzeessppoołłóóww..  CCzzyy  oopprróócczz  nniicchh  kkttoośś  jjeesszzcczzee
mmiiaałł  nnaa  wwaass  dduużżyy  wwppłłyyww??
Wszystko co słuchamy jest dla nas inspiracją, z
kolei my inspirujemy innych. Jeśli chodzi o pisa-
nie tekstów, każdy ma nieco inny styl, więc

możemy trafiać do osób, których w ogóle nie
braliśmy pod uwagę.

NNiiee  mmaa  ccoo  ssiięę  oosszzuukkiiwwaaćć,,  ttee  wwiieellkkiiee  zzeessppoołłyy  ssąą
jjuużż  bblliiżżeejj  kkoońńccaa  nniiżż  ppoocczząąttkkuu  ddzziiaałłaallnnoośśccii..
CCzzyy  wwiiddzziicciiee  kkooggoośś  kkttoo  mmóóggłłbbyy  iicchh  ww  pprrzzyy--
sszzłłoośśccii  zzaassttąąppiićć  ii  rróówwnniieeżż  zzaappeełłnniiaaćć  ssttaaddiioonnyy??
CCzzyy  mmoożżee  ppoo  ooddeejjśścciiuu  kkllaassyykkóóww  bbeezzppoowwrroottnniiee
mmiinniiee  eerraa  wwiieellkkiicchh  mmeettaalloowwyycchh  kkoonncceerrttóóww??
Trudno powiedzieć, w większych miastach sce-
ny są dużo silniejsze. Tam jest więcej możliwo-
ści dla młodych metalowych zespołów, chociaż-
by grając jako główne wsparcie na większych
tras koncertowych. Jest też większe wsparcie
koncertów na które przychodzi zdecydowanie
mniej ludzi.

JJeesstteeśścciiee  zz  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  aallee  nniiee  ggrraacciiee  tthhrraasshh
mmeettaalluu,,  cchhooćć  ppeewwnnee  eelleemmeennttyy  tteeggoo  ggaattuunnkkuu  ssąą
ssłłyysszzaallnnee..  JJaakkii  ddzziissiiaajj  ggaattuunneekk  ddoommiinnuujjee  ww  wwaa--
sszzyymm  mmiieeśścciiee??
Jest tu mieszanka wszystkiego, można by po-
myśleć, że tutaj powinien rządzić klasyczny  styl
thrashowy, ale naprawdę tak nie jest. Przeważa
death i doom metal, które idą w parze.

OOkk,,  ttoo  jjuużż  pprraawwiiee  wwsszzyyssttkkiiee  ppyyttaanniiaa  zz  mmoojjeejj
ssttrroonnyy..  CChhcceecciiee  ccoośś  pprrzzeekkaazzaaćć  cczzyytteellnniikkoomm
HHeeaavvyy  MMeettaall  PPaaggeess??
Dziękuję za przeczytanie tego wywiadu, mamy
nadzieję, że w przyszłości przyjedziemy do Pol-
ski! Jeśli jeszcze nie dałeś lajka to odwiedź naszą
stronę na Facebook i wyczekuj informacji o wy-
daniu nadchodzącego albumu "Free Again".
Dzięki HMP za wywiad!

DDzziięękkii  zzaa  wwyywwiiaadd,,  cczzeeśśćć!!

Maciej Osipiak 
Tłumaczenie: Filip Wołek
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HMP: ZZaaddeebbiiuuttoowwaalliiśścciiee  wwłłaaśśnniiee  pprrooffeessjjoonnaall--
nniiee  wwyyddaannąą  EEPP--kkąą  ""TTwwiieerrddzzaa  zzee  ssttaallii"",,  aallee  jjeesstt
ttoo  wwyyddaawwnniiccttwwoo  nniieettyyppoowwee  oo  ttyyllee,,  żżee  jjeesstt  mmaa--
tteerriiaałłeemm  ww  wwiięękksszzoośśccii  aarrcchhiiwwaallnnyymm  ii  uuppaammiięętt--
nniiaa  sskkłłaadd  zzeessppoołłuu  bbęęddąąccyy  jjuużż  hhiissttoorriiąą??
Mateusz Balcerkiewicz: Właściwie, formalnie
nie jest to nasz debiut. Bardzo dawno temu była
EP-ka "Strike Back", tworzenie której było na-
szym pierwszym, cennym doświadczeniem z na-
grywaniem na poważnie. Ale może dobrze, że
jest już trochę zapomniana (śmiech). Oprócz te-
go pojawiły się też dwa single, w tym moim zda-
niem całkiem udany "The Passion". Wracając do
"Twierdzy" - tak, to prawda że jest swego rodza-
ju pośmiertnym hołdem dla starego składu, mi-
łym wspomnieniem, które chcemy pielęgnować.
Prace nad nią zaczęły się kilka lat temu, na sa-

mym początku 2015 roku. To miały być maksy-
malnie trzy miesiące roboty od momentu wejś-
cia do studia, do chwili fizycznego wydania.
Byliśmy pełni optymizmu, ponieważ udało nam
się zebrać już odrobinę doświadczenia i wie-
dzieliśmy "z czym się to je". Niestety, sprawy
zaczęły się komplikować. Jednemu z nas urodził
się syn, drugi skłaniał się bardziej do pozamuzy-
cznych zainteresowań, trzeci myślał o stworze-
niu kolejnego zespołu. Słowem - dopadło nas
życie. Nagrania postępowały, ale ciągnęły się w
nieskończoność, aż w końcu dotarliśmy do eta-
pu wstępnych miksów. Po pewnym czasie dos-
zliśmy z realizatorem do wniosku, że niektóre
nagrywane w nerwach partie trzeba będzie po-
wtórzyć. W tym momencie jednak nasz główny
wokalista wyemigrował do Anglii, chłopaki

zaczęli iść w swoje strony i nad zespołem za-
wisło widmo rozwiązania. Okazało się jednak,
że wcale nie tak ciężko było znaleźć w naszym
otoczeniu kolejnych chętnych do gry ludzi i po
pewnym czasie życie zespołu zaczęło znowu na-
bierać rozpędu. Z nowym składem udało się
przepracować stary materiał, nawet napisać coś
nowego i skutecznie zorganizować kolejną edy-
cję naszej flagowej imprezy "Heavy Metal
Night". Jednocześnie nie zapomnieliśmy o odło-
żonym projekcie, który cały czas nad nami wi-
siał. Wszyscy dawni muzycy to też moi przyja-
ciele. Mimo tego, że poszliśmy różnymi droga-
mi, dalej bardzo interesowali się życiem zespo-
łu, a także EP-ką. Szczególnie dziurę w brzuchu
wiercił mi wokalista Dominik, który zaczął pra-
cę jako kierowca w firmie transportowej i jeździł

w wielotygodniowe trasy po Europie. Z bólem
serca rozstawał się z zespołem, ponieważ muzy-
ka naprawdę była i jest jego życiem. Być może
w przyszłości uda mu się pogodzić pracę z pasją,
ale tymczasem bardzo zależało mu na tych na-
graniach. To był pomnik tego, co udało nam się
razem przez prawie sześć lat osiągnąć. Ja ró-
wnież bardzo chciałem dokończyć, co zaczę-
liśmy. Tym bardziej, że gotowy był już projekt
graficzny, a skład miał odłożoną wystarczającą
ilość zarobionych na koncertach pieniędzy na
wydanie tej EP-ki. Oprócz ćwiczeń z nową ekipą
zaczęły się więc ponowne długie sesje z realiza-
torem. Poprawiłem wszystkie wymagające tego
partie gitarowe, z perkusją wspomógł nas nasz
nowy pałker Kredek. Najciężej było siłą rzeczy
z wokalami, co trochę niestety w tych nagra-

niach słychać. Mimo wszystko udało się i
jesteśmy dumni, że możemy dać naszym fanom
i - nie oszukujmy się - samym sobie coś, co bę-
dzie nam przypominać o tym pełnym przygód
pierwszym okresie naszej działalności.

UUzznnaalliiśścciiee,,  żżee  kkuummppllee  wwłłoożżyyllii  zzbbyytt  dduużżoo  pprraaccyy
ww  ssttwwoorrzzeenniiee  ii  nnaaggrraanniiee  ttyycchh  zzeessppoołłóóww  ii  nnaalleeżżyy
iimm  ssiięę  ttaakkiiee  ddoocceenniieenniiee??
Zawsze byliśmy ludźmi, którzy uparcie dążyli
do wyznaczanych sobie celów. Myślę, że wła-
śnie dlatego udało nam się robić rzeczy, które
patrząc z pewnej perspektywy są niewyobra-
żalne. Graliśmy trasy koncertowe po całej Pol-
sce, zdarzało się że występ był i na hali dla kilku
tysięcy osób. Nasze popisy reklamowali w inter-
necie tacy ludzie, jak Marek Piekarczyk czy
Tomasz Karolak. Zorganizowaliśmy świetnie
prosperujący, coroczny festiwal undergound-
owy, na którego kolejną edycję w szczytowym
momencie potrafiło zgłaszać się ponad 40 ze-
społów z całego kraju. Zapełniliśmy ludźmi po
brzegi warszawską Progresję. Dzieliliśmy scenę
z zespołami pokroju Closterkeller czy Mech.
Pojechaliśmy nawet występować we Włoszech,
w Bolonii! A robiąc większość z tych rzeczy nie
byliśmy nawet pełnoletni! Po prostu nie pomy-
śleliśmy i nikt nam nie powiedział, że tak nie
można. Ten upór, który promieniował zwła-
szcza ze wspomnianego wyżej Dominika bar-
dzo się w nas zakorzenił. Więc w przypadku na-
grań nie mogło być inaczej - skoro obiecaliśmy
sobie i fanom, że będą, to będą. Prędzej czy pó-
źniej. (śmiech)

WW  ppoocczząąttkkaacchh  zzeessppoołłuu  bbyylliiśścciiee  jjeesszzcczzee  uucczznniiaa--
mmii,,  ttaakk  wwiięęcc  ppeewwnniiee  zz  rroozzrrzzeewwnniieenniieemm  wwssppoomm--
iinnaacciiee  kkoommpplleettoowwaanniiee  sskkłłaadduu,,  ppiieerrwwsszzee  pprróóbbyy,,
rraaddoośśćć  zz  ooppaannoowwaanniiaa  kkaażżddeejj  ttrruuddnniieejjsszzeejj  zzaa--
ggrryywwkkii??
Tak, to prawda. Zaczynaliśmy jeszcze w gim-
nazjum. Poziom początkowo był równy podło-
dze, a nawet jeszcze niższy. Żaden z nas nie
miał zielonego pojęcia o muzyce ani nikogo w
rodzinie, kto choćby grał na flecie. Prawdę mó-
wiąc, kiedy zaczynał ćwiczyć pierwszy, w miarę
stabilny skład, to nie każdy miał nawet własną
gitarę elektryczną. Ale zapał i zainteresowanie
muzyką były ponad te drobne niedogodności.
W takim młodym wieku mnożące się problemy
można było z łatwością pokonać przy pomocy
nieskończonych (jak się wtedy wydawało) po-
kładów wolnego czasu. Poza tym spotykaliśmy
na swojej drodze mnóstwo życzliwych ludzi - od
znoszących nasze wybryki rodzin zaczynając,
przez zawsze sprzyjających nam rówieśników,
po uczących nas wszystkiego i udostępniających
nam sprzęt pracowników ognisk pracy poza-
szkolnej i starszych kolegów "po fachu". Bez tej
miłości i dobroci ludzkiej nic nie było by mo-
żliwe i za to jesteśmy im wszystkim głęboko
wdzięczni. Poza tym do niedawna większość
składu była też znającą się od lat paczką przy-
jaciół z okolicy. Najlepsze możliwe połączenie!
Robić to co lubisz, z ludźmi których lubisz.
Przez zespół wychodził z nas nadmiar energii,
który ma w sobie każdy nastolatek. Inne paczki
znajomych opowiadają sobie po latach, co kto
zrobił głupiego po pijaku. My wspominamy nie-
stworzone historie związane z zespołem. Podam
ci przykład: Pewnego razu wymieniany już dwu-
krotnie Dominik koniecznie musiał zjeść sero-
wą bagietkę, zanim ruszymy na próbę. Udobru-
chał mnie obiecując, że pobiegniemy na autobus
i na pewno się nie spóźnimy. Był to czas, kiedy
na salkę w ognisku pracy pozaszkolnej oprócz
gitary musiałem tachać dwudziestowatową "ko-
stkę" Rolanda. Żeby równomiernie się obciążyć,
ja wziąłem gitarę, a Dominik piecyk i pobie-
gliśmy. Kolega, by przyspieszyć jeszcze bardziej,
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wbiegł na pasy na czerwonym, jednocześnie
szukając wzrokiem gdzieś w oddali upragnio-
nego autobusu. Efekt łatwo można przewidzieć
- na moich oczach trafił w niego dość szybko
jadący samochód. Mówiąc dokładniej - trafił w
moją "kostkę", która poszybowała daleko a wy-
soko w powietrze, by następnie, niczym piłka,
przeturlać się kilkanaście metrów po betonie.
Wzmacniacz prawdopodobnie uratował Domi-
nikowi życie, a już na pewno uchronił go od
poważniejszej krzywdy - po czasie okazało się,
że uszkodzony został tylko bark, pociągnięty
przez wystrzeloną jak z katapulty torbę z Ro-
landem. Gdy karetka zabrała kolegę na badania,
zrezygnowany poszedłem zbierać resztki piecy-
ka i smutny powędrowałem na próbę. Ku za-
skoczeniu wszystkich na miejscu okazało się, że
wzmacniacz działał i miał się dobrze. Nie było
na nim nawet rysy. Brawo dla panów z Rolanda,
wasze dzieło jest pancerne i przechodzi nawet
testy zderzeniowe! Takich historii mamy na pę-
czki. Słowem - jest co wspominać!

NNaazzwwaa  KKoommaannddooss  nniiee  jjeesstt,,  zzddaajjee  ssiięę,,  pprrzzyyppaadd--
kkoowwaa  ii  ppooddąążżyylliiśścciiee  ttuu  śśllaaddaammii  CClloosstteerrkkeelllleerr,,
kkttóórryycchh  nnaazzwwaa  tteeżż  mmaa  ppooddoobbnnee  kkoorrzzeenniiee??  
Tak, znowu masz rację. Choć wtedy nie wie-
dzieliśmy, że ktoś przed nami wpadł na ten
pomysł. Każdy, kto choć raz zakładał zespół,
wie ile nocy trzeba zarwać, żeby wymyślić tę
upragnioną, pasującą nazwę. A nam chodziło o
coś, co da na wstępie jakiś plusik, co będzie
dobrze się kojarzyć w środowisku. Wiesz, jak z
tym żartem o zespole "Darmowe Piwo", któ-
rego plakaty cieszą wszystkich przed każdym
pubem. Wtedy nasz ówczesny perkusista, Pio-
trek, przeforsował podsunięty mu przez dziew-
czynę pomysł na "Komandosa" - od taniego
wina, w którym lubowała się, nie cierpiąca na
nadmiar gotówki, młodzież. Kilka lat temu,
zanim Ostrowin na dobre upadł, a ich nektar
bogów zniknął z półek, hasło "chodź na kon-
cert, będzie Komandos" naprawdę działało! O
dziwo, nawet później zdarzało nam się spotykać
fanów tej niedrogiej używki w zupełnie nieocze-
kiwanych miejscach. Na przykład na gali chary-
tatywnej fundacji Mam Marzenie, na której
występowaliśmy, pewien kelner oświadczył

nam, że dobrze mu się koja-
rzymy "bo było kiedyś takie wi-
no". Bardzo wspieramy takie ini-
cjatywy, jak facebookowa strona
"Komandos wróć!". Gdyby fak-
tycznie wrócił, legenda znowu
działała by ze zdwojoną siłą.
Poza tym mógłbym w końcu
spróbować, jak to smakuje. Aż
wstyd się przyznać w takich
okolicznościach, ale - wtedy się
nie załapałem i dalej nie wiem,
co znaczy posmak siarki w
ustach. Choć sądząc po po-
wszechnie krążącej opinii nie ma
czego żałować. 

NNiiee  mmaa......  ((śśmmiieecchh))..  MMuussiieelliiśścciiee
jjeeddnnaakk,,  cchhooććbbyy  oodd  cczzaassuu  ddoo
cczzaassuu,,  ssppoottyykkaaćć  ssiięę  bbyy  jjeeddnnaakk
ppooggrraaćć  ii  ppooććwwiicczzyyćć,,  bboo  mmaatteerriiaałł
zz  EEPP--kkii  iinnaacczzeejj  nniiee  mmiiaałłbbyy
sszzaannss  ppoowwssttaaćć??  ((śśmmiieecchh))
Nie tylko od czasu do czasu, a
nawet całkiem regularnie! Nigdy
nie mieliśmy problemów z chę-
cią do gry. Najpierw była to je-
dna próba w tygodniu, potem
przerzuciliśmy się na tryb dwa
razy w tygodniu. Wydłużeniu
uległ też czas takiego spotkania -
kiedyś około dwie godziny, dzi-
siaj jest to zwykle bliżej trzech. Poza tym do-
chodzą też spotkania we dwójkę lub trójkę po
mieszkaniach, żeby poćwiczyć, bądź kompono-
wać. Razem z drugim gitarzystą, Konradem,
mieliśmy nawet kiedyś system na pisanie pio-
senek - kupujemy ciastka i "będzie piosenka, to
będzie ciasteczko". O dziwo nawet jakoś to
działało. Kiedyś formą dodatkowej próby były
też… słabe koncerty. Tak tak, mając nadmiar
czasu angażowaliśmy się we wszystko, co się
dało. Choć z perspektywy lat wydaje się to głu-
pie, to jednak przegrać sobie cały set przed trze-
ma klientami nowo otwartej budy z hot-dogami
gdzieś na obrzeżach Warszawy było dla nas rze-
czą godną zachodu.

SSłłyycchhaaćć,,  żżee  nnaajjbbaarrddzziieejj  kkrręęcciiłł
wwaass  wwtteeddyy  nnuurrtt  NNWWOOBBHHMM,,
zzeessppoołłyy  ttaakkiiee  jjaakk  IIrroonn  MMaaiiddeenn,,
SSaaxxoonn  cczzyy  iicchh  mmeennttoorrzzyy  JJuuddaass
PPrriieesstt??
Trafiłeś idealnie, uwielbialiśmy
bezgranicznie wszystkie trzy!
Przylepiano nam nawet etykie-
tkę "warszawskiego Iron Mai-
den" z czego byliśmy bardzo du-
mni. Melodyjne riffy, piękne
harmonie, powodujący ciarki na
plecach wokal, energia która wy-
pływa z tamtych utworów…
Chcieliśmy robić właśnie coś ta-
kiego. Dawać i czuć radość, grać,
fajnie wyglądać i dobrze się ba-
wić. Dla mnie osobiście dalej jest
to najlepsza muzyka na świecie.
Zwłaszcza Iron Maiden, na
twórczości których wyrosłem i
inspirując się którymi sam pisa-
łem. Ale oczywiście dziś już ho-
ryzonty muzyczne bardzo się
poszerzyły, co mamy nadzieję
wyjdzie też na plus naszej nowej
twórczości.

SSuurroowwoośśćć  bbrrzzmmiieenniiaa  tteeggoo  mmaattee--
rriiaałłuu  jjeesstt  ppeewwnniiee  nniiee  ddoo  kkoońńccaa
zzaammiieerrzzoonnaa,,  aallee  tteerraazz  ppoo  llaattaacchh
ppeewwnniiee  zzggooddzziicciiee  ssiięę  zzee  mmnnąą,,  żżee

ppaassuujjee  oonnaa  ddoo  ooggóóllnneeggoo  cchhaarraakktteerruu  ""TTwwiieerrddzzyy
zzee  ssttaallii""??
Jak najbardziej. Prawdę mówiąc nigdy nie by-
liśmy dobrzy w studiu. O wiele lepiej odnajdy-
waliśmy się na żywo. Działało to tak, że zespół
był metalowy, a mentalność odrobinę punkowa.
Na koncercie trzeba się wyszaleć, wykrzyczeć,
wybawić z innymi. Endorfiny powinny buzo-
wać. A energetyczna muzyka a' la NWOBHM
była do tego idealnym środkiem. Umiejętności
sceniczne zawsze stały u nas wyżej niż technika
gry. Może szkoda, że nie umieliśmy czy nie
chcieliśmy kiedyś nad tym więcej popracować.
Ale energia tych utworów nadal dobrze się bro-
ni. Pod warunkiem, że będziesz słuchać głośno
i odważysz się trochę pomachać głową. Na tym
polega ta zabawa.

DDoo  uuttwwoorruu  ttyyttuułłoowweeggoo  nnaakkrręęcciilliiśścciiee  tteelleeddyysskk  --
ttaakkiiee  mmiilliittaarrnnee  kklliimmaattyy  zzddaajjąą  ssiięę  iiddeeaallnniiee
wwssppóółłggrraaćć  zz  wwaasszząą  nnaazzwwąą  ii  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa--
mmii,,  ccoo  zznnaajjdduujjee  wwyyrraazz  ww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkoomm--
ppoozzyyccjjaacchh??
Nakręciliśmy to trochę za dużo powiedziane. Po
prostu zilustrowaliśmy piosenkę bardzo pasują-
cymi do niej ujęciami z filmu "Furia". Na szczę-
ście właściciel obrazu bez problemu zgadza się
na takie zabiegi. Co ciekawe, piosenka powstała
jeszcze zanim nakręcono "Furię". Ale kiedy ją
pierwszy raz obejrzałem, już wiedziałem - jak
nagramy kiedyś "Twierdzę", to te ujęcia muszą
trafić do teledysku! A o naszym uporze już ci
opowiadałem. (śmiech) To prawda, zdarza nam
się romansować z militarną tematyką. Po pier-
wsze dlatego, że muzyka metalowa i wybuchy,
czołgi, walka bardzo dobrze ze sobą współgrają.
Po drugie nazwa zespołu też do tego zachęca.
Ale dalecy jesteśmy od drogi, jaką obrał sobie na
przykład Sabaton. Piszemy na wszystkie tema-
ty, jakie przyjdą nam do głowy. Teksty są za-
równo filozoficzne, jak i opowiadające jakieś hi-
storie. Poważne i błahe. Nie ma tu reguły.

TTeekksstt  uuttwwoorruu  ii  ookkłłaaddkkoowwaa  iilluussttrraaccjjaa  nnaaddeerr  ddoo--
bbiittnniiee  ppoottwwiieerrddzzaajjąą,,  żżee  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  ttrraaffiieenniiaa
pprrzzeecciiwwppaanncceerrnnyymm  ppoocciisskkiieemm  ttaakkaa  ttwwiieerrddzzaa
zzaammiieenniiaa  ssiięę  rraacczzeejj  ww  ttrruummnnęę  zzee  ssttaallii,,  sszzcczzee--
ggóóllnniiee  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  eekksspplloozzjjii  aammuunniiccjjii,,  ccoo
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zzddaajjee  ssiięę  uucchhwwyycciiłł  aauuttoorr  ookkłłaaddkkii??
Jeśli chodzi o okładkę, to zwykle mając piosen-
kę czy płytę, szukamy już gotowej ilustracji dla
nich. W tym wypadku było podobnie. Ta praca
bardzo dobrze korespondowała zarówno z tek-
stem tytułowego kawałka, jaki i z planowanym
teledyskiem. Szybko stało się dla nas jasne, że
jeśli tylko uda nam się dogadać z jej autorem, to
trafi ona na cover EP-ki. Bycie czołgistą to nie-
łatwa sprawa. Teoretycznie chroni cię gruby
pancerz, ale w praktyce ta osłona okazuje się
bardzo krucha. Jesteś też zawsze na widoku,
zawsze odsłonięty, duży cel. Nie ukryjesz się ani
nie schowasz, jak zwykły żołnierz piechoty. Co
gorsza - jesteś częścią zespołu i czujesz presję.
Jeśli ty zawalisz, ucierpią twoi koledzy. Więc

starasz się ze wszystkich sił.
Przebywając z nimi na małej
przestrzeni przez dłuższy czas,
zaczynasz się do nich zbliżać.
Ufasz im, a oni ufają tobie. W
końcu powierzyliście sobie wza-
jemnie wasze życia. Stajecie się
jak rodzina. Walczycie razem,
odnosicie sukcesy razem i cier-
picie razem. Życie załogi czołgu
jest w pewien pokrętny sposób
dobrą analogią życia w zespole.
Mam takie doświadczenie, że za-
wsze kiedy odchodził któryś z
członków zespołu, czułem się
trochę jakby zostawiała mnie
dziewczyna. Śmieszne uczucie,
przecież to facet. I po prostu
razem graliśmy przez jakiś czas.
Ale jednak pewien rodzaj przy-
wiązania się wytwarza. Zespół
jest trochę jak rodzina. Ciężko
mi wyobrazić sobie w dłuższej
perspektywie grę z kimś, kto nie
stanie się w końcu w mniejszym
lub większym stopniu moim
przyjacielem. I o tym jest ta pio-
senka - o przyjaźni, o wzajem-
nym zaufaniu i odpowiedzial-
ności, o wspólnych trudach i dą-
żeniu razem do celu. 

ZZ  kkoolleeii  ddeekkllaarraaccjjaa  zz  ""TTaamm  zzaawwsszzee  jjaa......""::  ""MMuu--
zzyykkaa  jjeesstt  mmaaggiiąą!!  PPoottrraaffii  ccooffnnąąćć  cczzaass!!  BBoo  nniieebboo
wwcciiąążż  ppeełłnnee  jjeesstt  bbaallsskkuu  ssttaarryycchh  ggwwiiaazzdd!!""  tteeżż
ppeewwnniiee  nniiee  jjeesstt  pprrzzyyppaaddkkiieemm,,  ddoowwooddzząącc,,  żżee  ttęę--
sskknniicciiee  zzaa  ddaawwnnyymmii,,  ddaawwnnyymmii  cczzaassaammii,,  bboo  ttee--
rraazz  wwsszzyyssttkkoo  wwyygglląąddaa  jjuużż  zzuuppeełłnniiee  iinnaacczzeejj,,  ii
nniieekkoonniieecczznniiee  lleeppiieejj??
Jest w tym dużo racji. Przede wszystkim chodzi
o samą scenę muzyczną. Jeszcze pięć lat temu
zrobić koncert w warszawskim klubie na po-
wiedzmy pięćdziesiąt osób to dla małego ze-
społu było dwa tygodnie pracy. Druk i wiesza-
nie plakatów, zaprosić znajomych, może jakaś
informacja w mediach społecznościowych i by-
ło. Ludzie przychodzili, bo lubili muzykę na ży-
wo, lubili ten klimat. A przede wszystkim to

zawsze był dobry pretekst żeby
się spotkać, coś porobić, kogoś
poznać. Dziś jest inaczej, mamy
facebooka i ogniska nad Wisłą.
Cała muzyka, łącznie z koncer-
tami, jest w internecie, można
nawet zrobić transmisję na ży-
wo. Nie mówię, że to ogólnie
źle. Taka sytuacja ma wiele plu-
sów. Byłbym skończonym hipo-
krytą gdybym nie stwierdził, że
sam też poszedłem za tym tren-
dem. Jednak z perspektywy ze-
społu stricte koncertowego to
bardzo utrudnia funkcjonowa-
nie. Podobny występ przy po-
mocy podobnych środków szy-
kujemy dziś kilka miesięcy, jeśli
chcemy mieć te wspomniane
pięćdziesiąt osób pod sceną.  Ale
nie ma co narzekać, trzeba się
dostosować do nowych warunk-
ów i grać na nowych zasadach.
Poza nowymi trudnościami jest
też przecież mnóstwo nowych
możliwości! Inna kwestia to do-
rosłe życie, które jest bardziej
wymagające i angażujące niż te
nastoletnie. Ale nie dajmy się
zwariować - zawsze znajdzie się
jakiś sposób, żeby realizować się
w swoim hobby. Wystarczy tro-

chę uporu i kreatywności. Czasami dużo poma-
ga też przestać podchodzić pretensjonalnie do
życia i cieszyć się z tego wszystkiego, co jest. Bo
jest niesamowicie wiele, że pozwolę sobie na
takie filozoficzne wynurzenie. Generalnie jeste-
śmy optymistami i wierzymy, że "zawsze się da".
Gwiazdy nad nami są ciągle takie same, jak pięć,
dziesięć, dwadzieścia lat temu. Pewne rzeczy się
nie zmieniają, na przykład przyjaźń, czy pasja.
Wystarczy je pielęgnować. Dowodem nasz ze-
spół i naszej przyjaźnie - dalej istniejemy, dzia-
łamy i mamy się dobrze. Muzyka jest magią… 

WWcczzeeśśnniieejj  mmiieelliiśścciiee  ddwwóócchh  wwookkaalliissttóóww,,  ww
""MMiiłłoośśccii  bbrraakk""  ggoośścciinnnniiee  zzaaśśppiieewwaałłaa  IIggaa  ""AAkkaa""
DDoommaańńsskkaa,,  aa  tteerraazz  mmaammyy  ww  zzeessppoollee  pprraa--
wwddzziiwwąą  rreewwoolluuccjjęę,,  bboo  mmaacciiee  wwookkaalliissttkkęę  nnaa
ssttaałłee  --  AAnniięę??
Pomysł z dwoma wokalistami powstał przy oka-
zji naszych trudności organizacyjnych. Bardzo
aktywnie koncertowaliśmy, kiedy zaczęły naras-
tać te wszystkie wspomniane na początku pro-
blemy. W kryzysowych sytuacjach dało się za-
grać na jedną gitarę, bez basu, czy z zaprzy-
jaźnionym perkusistą, ale z wokalem sprawa
była cięższa. Tym sposobem doszedł do nas
brat byłego perkusisty Piotrka - Jerry. Żeby w
razie czego mógł zastępować Dominika. Mimo
wszystko jednak większość czasu ich obecność
na próbach i koncertach się pokrywała. Efektem
ubocznym było więc powstanie aranży na dwa
głosy. Iga natomiast to nasza dobra znajoma z
zespołu Lady Strange. Dokładnie tego, który
rozwinął nasz basista, Mateusz, odchodząc od
nas. Wszystko zostało więc poniekąd w rodzi-
nie. To właśnie dzięki Lady Strange poznali-
śmy też Anię. I słusznie nazwałeś to prawdziwą
rewolucją! Okazała się być kompletnie innym
typem osobowości niż Dominik. Dużo więcej
śpiewania, dużo mniej wspinania się po elemen-
tach konstrukcyjnych sceny. (śmiech) Wyma-
gało to wywrócenia do góry nogami całego doty-
chczasowego sposobu działania zespołu. Teraz
muzyka musi bronić się sama. Ale tym razem
zdecydowanie ma czym! 

JJaakk  wwyygglląąddaa  wwiięęcc  aakkttuuaallnnyy  sskkłłaadd  zzeessppoołłuu??
Z pierwszego, założycielskiego składu zostałem
już tylko ja, Mateusz Balcerkiewicz. Dalej pro-
wadzę zespół i jestem w nim gitarzystą. Spadło
na mnie więcej zadań organizacyjnych, ponie-
waż kiedyś zajmowaliśmy się tym we trzech z
Konradem i Dominikiem. Musiałem więc
ustąpić trochę pola w innych dziedzinach moim
nowym kolegom w zespole. Ale na szczęście
zdecydowanie jest komu ustępować! Został z
nami też Jerry (Jeremi Grodek), który z wokalu
przesiadł się na gitarę basową, do czego zawsze
aspirował. Okazał się też być niezrównanym
kompozytorem. Wypluwa z siebie nowe kawał-
ki z prędkością karabinu maszynowego. W do-
datku nie jakieś typowe, radiowe bzdety na
cztery akordy, a potężne utwory z melodyjnymi
riffami, pięknymi harmoniami, bogatą i pomy-
słową kompozycją, oraz zmiennym metrum i
tempami! Często nie nadążam nawet słuchać
wszystkiego, co on napisze. Tym bardziej nie
ma też szans, żebyśmy byli w stanie wszystko to
zagrać. Bardzo za to cieszy fakt, że jest w czym
wybierać i są to rzeczy na dużo wyższym po-
ziomie, niż nasze dawne utwory. Tym samym
Jerry awansował obecnie na głównego kompo-
zytora składu, a jego kawałki w naszym wyko-
naniu można posłuchać już na koncertach. Po-
trzebny był też oczywiście drugi gitarzysta.
Tutaj pojawił się Stanisław Serwatowski, z
którym znam się od małego. Jest to człowiek,
podobnie jak ja, zakochany w brytyjskiej mu-
zyce gitarowej lat 80., co słychać też w jego
grze. Świetnie dogadujemy się w tym temacie.

KOMANDOS120

Foto: Komandos

Foto: Komandos



Przy czym on przewyższa mnie maniakalnością
uwielbienia dla tamtych zespołów. Kiedy ja
znam na pamięć wszystkie kawałki Iron Mai-
den, on… potrafi zagrać dyskografię Judas
Priest piosenka po piosence, płyta po płycie.
Jest trochę młodszy ode mnie, jeszcze w wieku
licealnym i krócej gra na gitarze. Ale grając ra-
zem kompletnie nie da się tego odczuć, ponie-
waż ćwiczy przez wiele godzin każdego dnia. To
człowiek z pasją, jakich mało. Poza muzyką po-
maga mi też w organizacji koncertów i wy-
syłaniu zgłoszeń na różnego rodzaju festiwale.
Za bębnami usiadł znany publiczności z ze-
społu Ectopia perkusista Sebastian "Kredek"
Cieciera. Cenię go sobie przede wszystkim za
przemiły charakter i niezrównaną precyzję w
grze na garach. Każdy realizator, jakiego spot-
kałem, wyraża się o pracy z nim w samych su-
perlatywach. Poza tym zaskakuje też wyjątkową
wprawą w grze… na gitarze elektrycznej. I w
końcu głos naszego składu, wspominana wcze-
śniej Anna Małkowska. Z początku była tro-
chę nieśmiała, co słychać też w EP-kowym
utworze bonusowym "Heart Of Steel", nagra-
nym na samym początku naszej współpracy.
Przez ponad rok czasu wiele się jednak zmie-
niło. Potrafi wydobyć z siebie ten, tak pożądany
w metalu, rodzaj głosu, od którego ciarki prze-
chodzą po plecach. Nabrała też dużo charyzmy
i kto wie - może niedługo również będzie biegać
po rusztowaniach, jak Dominik? Ogólnie mó-
wiąc skład znowu nam odmłodniał. Wychodzi
na to, że teraz jestem ze wszystkich najstarszy.
Tym razem jednak nie zaczynamy z pustymi
rękami. Mamy ogromną, wypracowaną przez
lata bazę, oraz muzyków z odpowiednim za-
sobem doświadczeń, na których możemy teraz
budować zespół dojrzalszy i lepszy niż kiedykol-
wiek wcześniej. Patrzymy w przyszłość.

PPoosszzlliiśścciiee  tteeżż  bbaarrddzziieejj  ww  kkiieerruunnkkuu    jjeesszzcczzee  ssuu--
rroowwsszzeeggoo,,  aarrcchheettyyppoowweeggoo  ggrraanniiaa,,  kkttóórree  kkoojjaarrzzyy
mmii  ssiięę,,  zzaappeewwnnee  zzaa  sspprraawwąą  uuddzziiaałłuu  wwookkaalliissttkkii,,
zz  ttaakkiimm  zzeessppoołłaammii  jjaakk  cchhooććbbyy  BBiittcchh  cczzyy  SSaa--
vvaaggee  MMaasstteerr  --  rroozzuummiieemm,,  żżee  bbęęddzziieecciiee  kkoonnttyynn--
uuoowwaaćć  ttęę  ddrrooggęę,,  ccoo  uussłłyysszzyymmyy  ww  kkoolleejjnnyycchh
uuttwwoorraacchh,,  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  ""CCoommmmaannddooss"",,  ddoo
kkttóórreeggoo  rróówwnniieeżż  pprrzzyyggoottoowwuujjeecciiee  tteelleeddyysskk??
(Śmiech) Pewnie trafiłeś na filmik na naszym
facebooku z planu teledysku "Commandos". Jest
u góry strony, bo bardzo go lubimy - pokazuje
jedną z najlepszych zabaw w historii zespołu.
Spotkaliśmy się razem z fanami w moim garażu,
żeby nakręcić kilka ujęć do utworu z EP-ki
"Strike Back". Oczywiście piosenkę, jak i tele-
dysk do niej już dawno temu zamieściliśmy w
serwisie Youtube. Jednak są to rzeczy z bardzo
wczesnego etapu naszej działalności i pewnie
niewielu już dzisiaj przypadną do gustu. Ale dla
świeżo upieczonych licealistów to było coś! W
końcu kręciliśmy własny teledysk. A przy tym
świetnie się bawiliśmy, jak widać z resztą na
filmie. Co do brzmienia, w które obecnie celuje-

my, na pewno będzie ono cięższe. Wynika to w
dużej mierze z faktu, że Ania śpiewa w zupełnie
inny sposób niż Dominik i musieliśmy to
uwzględnić. Poza tym wydatnie zwiększył się
kompozycyjny udział Jerrego w naszej twór-
czości. A on lubi wplatać gdzieniegdzie groove
czy chociażby… djent. Mogę jednak zapewnić,
że nie stracimy naszego heavymetalowego cha-
rakteru. Riffy nadal będą melodyczne, muzyka
energiczna, a na koncertach będzie się działo.
Mamy nadzieję, że romans klasycznego heavy z
elementami współczesnej muzyki metalowej
będzie dla Was interesującą propozycją.

SSkkoorroo  jjeesstteeśścciiee  ww  uuddeerrzzeenniiuu  ttoo  mmoożżee  wwaarrttoo  ppoo--
mmyyśślleećć  oo  kkoolleejjnnyymm  kkrrookkuu,,  ppłłyycciiee  ddłłuuggooggrraajjąącceejj
--  ttoo  bbyyłłaabbyy  jjeesszzcczzee  ffaajjnniieejjsszzaa  ppaammiiąąttkkaa  oodd  EEPP--
kkii  ii  ppoo  llaattaacchh  mmiieelliibbyyśścciiee  jjeesszzcczzee  wwiięęcceejj  ppoo--
wwooddóóww  ddoo  wwssppoommnniieeńń,,  nniieekkoonniieecczznniiee  pprrzzyy
wwiinniiee  mmaarrkkii  wwiinnoo??  ((śśmmiieecchh))
Dobrze, że o tym wspominasz,
bo właśnie takie mamy plany.
Już od roku pracujemy nad zu-
pełnie nowym materiałem i jeśli
wszystko pójdzie dobrze, planu-
jemy pod koniec wakacji wejść z
nim do studia, żeby nagrać pier-
wszy w naszej historii longplay.
Pozostaje też kwestia starych
utworów, z których co najmniej
kilkanaście nie zostało jeszcze
nigdy nagranych. Na tym polu
też nie próżnujemy i mamy tu
miłą niespodziankę dla fanów
starego składu. Dominik jest ty-
pem człowieka, który nigdy się
nie poddaje. A jeżdżąc cięża-
rówką po świecie ma wiele czasu
na śpiewanie i ćwiczenia w swo-
jej kabinie. Ja w chwilach prze-
stoju zespołu też nie próżnowa-
łem i zaprzyjaźniałem się z pro-
gramami do edycji dźwięku.
Zaowocowało to tym, że kiedy
tylko Dominik jest w Polsce i
ma czas, spotykamy się i wspól-
nie nagrywamy. Póki co przygo-
towujemy pojedyncze piosenki,
które w swoim czasie będziemy
chcieli puścić w świat. Ale być
może powstanie też jeszcze cała

znośnej jakości garażowa płyta? A może życie
przyniesie jeszcze inny, ciekawy rozwój wypad-
ków? Kto wie. Jak głosi przejęta przez nas od
"wina marki wino" maksyma - "Bądźcie czujni,
bo Komandos uderza znienacka!"

Wojciech Chamryk
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HMP: WW  oossttaattnniicchh  llaattaacchh  NNiigghhttmmaarree  mmiiaałł
ssttaabbiillnnyy  sskkłłaadd  ii  iimmppoonnoowwaałł  ffoorrmmąą,,  bboowwiieemm  ppoo
jjuubbiilleeuusszzoowwyymm  ""OOnnee  NNiigghhtt  OOff  IInnssuurrrreeccttiioonn""
ww  ddwwuulleettnniicchh  ooddssttęęppaacchh  wwyyddaawwaalliiśścciiee  kkoolleejjnnee
ppłłyyttyy  ssttuuddyyjjnnee,,  ""TThhee  BBuurrddeenn  OOff  GGoodd""  ii  ""TThhee
AAfftteerrmmaatthh"",,  ssiięęggaajjąącc  nnaa  nniicchh  tteeżż  ddoo  mmnniieejj
oocczzyywwiissttyycchh  rroozzwwiiąązzaańń,,  jjaakk  cchhooććbbyy  ddoo  ssyymmffoo--
nniicczznnyycchh  eelleemmeennttóóww..  WWyygglląąddaa  jjeeddnnaakk  nnaa  ttoo,,
żżee  nniicc  ccoo  ddoobbrree  nniiee  ttrrwwaa  wwiieecczznniiee  ii  sskkłłaadd  zzeessppoo--
łłuu  pprrzzeedd  ttrrzzeemmaa  llaattyy  rroozzssyyppaałł  ssiięę??
Yves Campion: Wiesz, ścieżka muzyczna to
życie, związek... związek pięciu osób. W gruncie
rzeczy przypuszczam, że w pewnym momencie
coś nas rozdarło, część zespołu chciała iść w je-
dnym kierunku, a druga w innym...

NNiiee  bbyyłłoo  żżaaddnnyycchh  sszzaannss  nnaa  zzaałłaaggooddzzeenniiee  tteeggoo
kkoonnfflliikkttuu  zz  bbrraaććmmii  AAmmoorree??
Jestem młody stażem w zespole, niektóre prob-
lemy miały miejsce we wczesnych latach 80.,
więc osobiście nie brałem udziału w tym kon-
flikcie. Staram się być normalnym facetem i po-
myśleć, zanim zacznę działać, ale wiesz, wydaje
mi się, że bracia nie zawsze tak się zachowywali.
Są Włochami, więc czasami pojawia się u nich
za dużo emocji. Podczas ostatniej trasy sam
miałem spięcie z Davidem z pewnych żało-
snych powodów...

SSttaannęęlliiśścciiee  wwiięęcc  pprrzzeedd  ddoośśćć  ttrruuddnnyymm  zzaaddaanniieemm
zznnaalleezziieenniiaa  nnoowweeggoo  wwookkaalliissttyy  ii  ppeerrkkuussiissttyy..  II
cchhoocciiaażż  pprrzzeezz  ttyyllee  llaatt  iissttnniieenniiaa  NNiigghhttmmaarree
wwiieellookkrroottnniiee  pprrzzeecchhooddzziiłł  rroosszzaaddyy  nnaa  ttyycchh  ssttaa--
nnoowwiisskkaacchh,,  ttoo  jjeeddnnaakk  ttyymm  rraazzeemm  nniiee  bbyyłłoo  ttoo
cchhyybbaa  ttaakk  pprroossttee,,  zzwwaażżyywwsszzyy,,  żżee  DDaavviidd  ggrraałł  zz
wwaammii  oodd  11999999  rrookkuu,,  zzaaśś  JJoo  bbyyłł  jjeeddnnyymm  zz  zzaa--
łłoożżyycciieellii  zzeessppoołłuu::  ww  ppiieerrwwsszzyycchh  llaattaacchh  jjeeggoo  iiss--
ttnniieenniiaa  ppeerrkkuussiissttąą,,  aa  ppoo  rreeaakkttyywwaaccjjii  pprrzzeezz  1166
llaatt  wwookkaalliissttąą??

Cóż, znalezienie dobrych muzyków nie było
problemem. Najważniejszym było podejmo-
wanie dobrych decyzji. I przez to, że zespół ma
za sobą długą historię, musieliśmy być również
przebiegli.

JJaakk  sszzuukkaalliiśścciiee  nnaassttęęppccyy  JJoo??  BByyłłoo  ooggłłoosszzeenniiee  ww
ssiieeccii  cczzyy  ww  mmeeddiiaacchh,,  zzggłłaasszzaallii  ssiięę  zzaaiinntteerreessoo--
wwaannii,,  cczzyy  ooddeezzwwaalliiśścciiee  ssiięę  ttyyllkkoo  ddoo  wwyybbrraannyycchh
oossóóbb,,  ccoo  ddoo  kkttóórryycchh  mmiieelliiśścciiee  ppeewwnnoośśćć,,  żżee  sspprroo--
ssttaajjąą  wwyyzzwwaanniiuu??
Mogliśmy tak zrobić, ale chcieliśmy zachować
to w tajemnicy, żeby uniknąć zbytniego przy-
glądania się nam przez społeczeństwo. Wtedy
bracia jechali po bandzie, więc chcieliśmy roze-
grać to mądrze, bo naszym ringiem jest scena,
nie media. Mieliśmy kontakty, więc w pierwszej
kolejności zadzwoniliśmy do mojego perkusisty,
Oliviera Casula, potem do Maggy i zrobiliśmy
próbę.

NNaa  jjaakkiimm  eettaappiiee  ppoojjaawwiiłłaa  ssiięę  MMaaggggyy  LLuuyytteenn??
BBrraalliiśścciiee  jjąą  ppoodd  uuwwaaggęę  oodd  ppoocczząąttkkuu,,  cczzyy  tteeżż
nnaajjppiieerrww  sszzuukkaalliiśścciiee  jjeeddnnaakk  śśppiieewwaakkaa--mmęężżcczzyy--
zznnyy??
Idea wokalistki wyszła ode mnie. Pamiętam jak
mówiłem innym "Jeśli mamy się zmienić, zrób-
my to z jajami i wyobraźnią". Mieliśmy z nią
piękne doświadczenie na "Burden Of God",
więc wiedzieliśmy na co się piszemy.

WWssppóółłpprraaccoowwaalliiśścciiee  jjuużż  kkiieeddyyśś  zz  IIrrllaannddcczzyy--
kkiieemm,,  aallee  KKeevviinn  FFoolleeyy  bbyyłł  ttyyllkkoo  mmuuzzyykkiieemm
wwyynnaajjęęttyymm  nnaa  kkoonncceerrttyy,,  wwiięęcc  BBeellggiijjkkaa  MMaaggggyy
jjeesstt  ooffiiccjjaallnniiee  ppiieerrwwsszzyymm  oobbccookkrraajjoowwcceemm  ww
wwaasszzeejj  ffrraannccuusskkiieejj  eekkiippiiee  --  jjaakk  ssiięę  ddooggaadduujjcciiee??
((śśmmiieecchh))
Kevin to nasz dobry znajomy i jeden z najle-
pszych perkusistów jakich znam. Jest Francu-

zem, natomiast Maggy jest z Belgii, ale z fran-
cuskiego rejonu, więc łatwo nam się komuniku-
je.

OOddnnoosszzęę  wwrraażżeenniiee,,  żżee  cceelloowwoo  wwyybbrraalliiśścciiee
wwookkaalliissttkkęę,,  bbyy  ttyymm  ddoobbiittnniieejj  zzaaaakkcceennttoowwaaćć,,  żżee
ttoo  zzuuppeełłnniiee  nnoowwyy  rroozzddzziiaałł  ww  hhiissttoorriiii  NNiigghhtt--
mmaarree??
Tak jak wspomniałem, co się stało to się stało,
chcieliśmy zamknąć ten rozdział raz na zawsze,
żeby rozwinąć skrzydła i lecieć przed siebie…

KKiieeddyy  sskkłłaadd  ddooppeełłnniiłł  ppeerrkkuussiissttaa  OOlliivviieerr  CCaa--
ssuullaa,,  nnaawwiiaasseemm  mmóówwiiąącc  tteeżż  ddoośśwwiiaaddcczzoonnyy  mmuu--
zzyykk,,  cchhyybbaa  oodd  rraazzuu  ppoocczzuulliiśścciiee  ttaakkii  pprrzzyyppłłyyww
eenneerrggiiii,,  żżee  nnoowwee  uuttwwoorryy  zzaacczzęęłłyy  ssyyppaaćć  ssiięę  nnii--
cczzyymm  zz  pprrzzyyssłłoowwiioowweeggoo  rręękkaawwaa??
Pewnie! Piv dołożył to, czego brakowało w Da-
vidzie, czyli to prawdziwy perkusista, który
tworzy i nagrywa swoje partie sam w studio i
potrafi zagrać wszystko. Niesamowity gość.

TToo  ddllaatteeggoo  pprrzzeerrwwaa  ppoommiięęddzzyy  wwaasszząą  nnaajjnnoo--
wwsszząą  aa  ppoopprrzzeeddnniiąą  ppłłyyttąą  bbyyłłaa  kkrróóttsszzaa  nniiżż  zzaa--
zzwwyycczzaajj,,  bboo  ""TThhee  AAfftteerrmmaatthh""  ii  ""DDeeaadd  SSuunn""
ddzziieellii  zzaalleeddwwiiee  ppóółłttoorraa  rrookkuu??  MMooggłłoo  ttuu  ww
ssuummiiee  bbyyćć  ttaakk,,  żżee  jjeeśśllii  kkttoośś  nniiee  śślleeddzziiłł  zzmmiiaann  ww
wwaasszzyymm  zzeessppoollee,,  aa  ooddppaalliiłł  nnoowwyy  uuttwwóórr,,  mmiiaałł
nniiee  llaaddaa  zzaaggwwoozzddkkęę,,  ssłłyysszząącc  wwookkaalliissttkkęę,,  bboo
zzwwyykkllee  zzmmiiaannyy  sskkłłaadduu  mmaajjąą  nneeggaattyywwnnyy
wwppłłyyww  nnaa  tteemmppoo  pprraaccyy,,  sszzuukkaanniiee  nnoowwyycchh  mmuu--
zzyykkóóww  ttrrwwaa  ddłłuuggoo,,  eettcc..,,  eettcc..  AA  ttuu,,  sszzaasstt  pprraasstt  ii
jjeesstt  nnoowwaa,,  bbaarrddzzoo  uuddaannaa  ppłłyyttaa!!
W sumie to czas oczekiwania był dłuższy, nie
krótszy: dwa i pół roku (od maja 2014 do
listopada 2016). Mieliśmy mnóstwo pomysłów,
które pozostały z poprzednich płyt, część z nich
nigdy nie wykorzystana, bo szliśmy wtedy w in-
nym kierunku, więc ten krążek jest jak egzorcy-
zm.

MMaacciiee  ppeewwnniiee  ssppoorrąą  ssaattyyssffaakkccjjęę,,  żżee  ppoommiimmoo
rroozzłłaammuu  sskkłłaadduu  uuddaałłoo  wwaamm  ssiięę  ttaakk  sszzyybbkkoo  zzee--
bbrraaćć  nnoowwyy  lliinnee--uupp  ii  nnaaggrraaćć  ttaakk  ddoobbrrąą,,  jjeeddnnąą  zz
nnaajjlleeppsszzyycchh  ppłłyytt  ww  ddyysskkooggrraaffiiii  zzeessppoołłuu??
Wielkie dzięki. Czasami zmiany wychodzą na
dobre, prawda? Tak się stało i następna będzie
jeszcze lepsza i mocniejsza.

MMoożżee  wwiięęcc  ttrrzzeebbaa  bbyyłłoo  ppoommyyśślleećć  wwcczzeeśśnniieejj  oo
wwookkaalliissttccee  ww  sskkłłaaddzziiee??  ((śśmmiieecchh))..  MMaaggggyy  cchhyy--
bbaa  ddoobbrrzzee  zzaaaakklliimmaattyyzzoowwaałłaa  ssiięę  ww  zzeessppoollee,,
cchhęęttnniiee  śśppiieewwaa  tteeżż  ddaawwnnee  uuttwwoorryy  zz  llaatt  8800..  cczzyy
ppóóźźnniieejjsszzee??
(Śmiech) Tak, Maggy, znana również jako Lita
Ford albo Doro. 

NIGHTMARE122

Jo Amore był w Nightmare od samego początku: najpierw jako perkusi-
sta, później dał poznać się jako jeden z najlepszych wokalistów w historii francu-
skiego metalu. Nic więc dziwnego, że po konflikcie z nim i z jego bratem Davidem
skład grupy rozsypał się, a jej dalsze losy stanęły pod znakiem zapytania. Pozo-
stali muzycy zwerbowali jednak szybko ich następców, w tym świetną wokalistkę,
Maggy Luyten i nagrali kolejny album "Dead Sun". Kulisy tej zmiany zdradza bas-
ista Yves Campion:

Silniejsi niż kiedykolwiek

Foto:
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ZZaacczzęęlliiśścciiee  jjuużż  kkoonncceerrttoowwąą  pprroommooccjjęę  ""DDeeaadd
SSuunn""  ii  ttoo  nniiee  oodd  llaaddaa  wwyyddaarrzzeenniiaa,,  bboo  uuddzziiaałłuu  ww
ppiieerrwwsszzyymm  ddnniiuu  ffeessttiiwwaalluu  7700,,000000  TToonnss  OOff
MMeettaall  --  jjaakk  wwrraażżeenniiaa??
Byliśmy już na 70,000 Tons Of Metal cztery
lata temu i było fajnie, ale sytuacja z braćmi się
pogarszała, więc staram się nie pamiętać za wie-
le z tamtego okresu. Ale ten ostatni był nieza-
pomniany! Koncerty były świetne, a klimat w
zespole jest tak silny, że nic nas nie złamie!

PPeewwnniiee  nniiee  mmiieelliiśścciiee  zzaa  wwiieellee  cczzaassuu  nnaa  tteenn  wwyy--
ssttęępp,,  ttaakk  wwiięęcc  sskkoonncceennttrroowwaalliiśścciiee  ssiięę  nnaa  nnaajjnnoo--
wwsszzyycchh  uuttwwoorraacchh??
Nie, to świadoma decyzja żeby zaprzestać gra-
nia starych kawałków; nie przydają się już.
Chcemy iść do przodu, silniejsi niż kiedykol-
wiek. Nightmare to zespół, który daje z siebie
wszystko na próbach żeby dać publiczności to,
co najlepsze!

NNaa  wwiioosseennnneejj  ttrraassiiee  zz  CCiivviill  WWaarr  bbęęddzziiee  jjuużż
ppeewwnniiee  iinnaacczzeejj  ii  zzyysskkaacciiee  mmoożżlliiwwoośśćć  ppeełłnniieejj--
sszzeejj  pprreezzeennttaaccjjii  rróówwnniieeżż  ssttaarrsszzyycchh  kkoommppoozzyy--
ccjjii??
Ta trasa to wstęp do tego, co nas czeka. Civil
War to byli członkowie Sabatonu i znamy się
z trasy "Insurection", więc na pewno będzie faj-
nie. Co więcej, to szansa dla nas pokazania Eu-
ropie naszego nowego albumu i nowego składu.
Może zagramy "Eternal Winter", ale nie za wie-
le...

SSwwoojjąą  ddrrooggąą  ttoo  cciieekkaawwyy  zzbbiieegg  ookkoolliicczznnoośśccii,,  bboo
CCiivviill  WWaarr  tteeżż  zzmmiieenniillii  wwookkaalliissttęę,,  kkttóórryy  zzaaddee--
bbiiuuttuujjee  ppooddcczzaass  tteejj  ttrraassyy,,  ttaakk  wwiięęcc  bbęęddzziiee  ttoo
cciieekkaawwee  ttoouurrnnééee  rróówwnniieeżż  ppoodd  ttyymm  wwzzggllęęddeemm??
Na początku się wystraszyliśmy. Opublikowali-
śmy informację o trasie i w tym samym momen-
cie ich wokalista opuszczał zespół. Teraz wyda-
je się, że będzie jeszcze lepiej, bowiem ich nowy
wokalista Kelly Sundown Carpenter to ró-
wnież nasz dobry znajomy. Życie to kwestia wy-
boru odpowiedniej ścieżki czy karmy...

PPeewwnniiee  nniiee  mmoożżeecciiee  ssiięę  jjuużż  ddoocczzeekkaaćć  tteeggoo  kkoonn--
cceerrttoowweeggoo  sspprraawwddzziiaannuu  nnoowwyycchh  uuttwwoorróóww,,  ttyymm
bbaarrddzziieejj,,  żżee  nniiee  zzaabbrraakknniiee  tteeżż  wwyyssttęęppóóww  ww  BBeell--
ggiiii  ii  FFrraannccjjii??
Wypróbowaliśmy już te utwory w 2016r. i
wszystko wyszło bardzo dobrze! Jestem tego pe-
wny. Francjo i Belgio, szykujcie się, bo zosta-
niecie zmiażdżeni przez Nightmare! (śmiech)

Wojciech Chamryk, Krzysztof Pigoń,
Bartosz Hryszkiewicz

HMP: KKaalliiffoorrnniiaa  wwyyddaajjee  ssiięę  bbyyćć  kkuuźźnniiąą  ddllaa
hheeaavvyy  mmeettaalloowwyycchh  ttaalleennttóóww  ww  UUSSAA..  WWyy--
ssttaarrcczzyy  ssppoojjrrzzeećć  nnaa  BBeenneeddiiccttuumm  cczzyy  NNiigghhtt
DDeemmoonn..  WWłłaaśśnniiee  ssłłuucchhaamm  WWaasszzeeggoo  ddeebbiiuuttuu  ii
zzaassttaannaawwiiaamm  ssiięę,,  ccoo  ttaakkiieeggoo  ssppeeccjjaallnneeggoo  jjeesstt  ww
KKaalliiffoorrnniiii..  WW  cczzyymm  rrzzeecczz??  KKlliimmaatt,,  wwaarruunnkkii,,
ddoobbrraa  ppuubblliikkaa??
Norman Skinner: Szczerze, nie jestem w stanie
powiedzieć. Na pewno mamy jedne z najlep-
szych warunków pogodowych w Stanach. Może
rząd dodaje coś do naszej wody (śmiech). Stany
to wielki kraj, a w Kalifornii jest wiele utalen-
towanych muzyków, jak w żadnej innej lokali-
zacji na świecie. To tylko kwestia znalezienia
wśród nich odpowiednich do współpracy i stwo-
rzenia czegoś specjalnego, z czego bylibyśmy
dość dumni.

PPooddcczzaass  ggddyy  wwiieellee  wwssppóółłcczzeessnnyycchh  kkaappeell  zzee
SSttaannóóww  ppoossiiaaddaa  kkiieeppsskkiiee  bbrrzzmmiieenniiee,,  zzeessppoołłyy
kkaalliiffoorrnniijjsskkiiee  bbrrzzmmiiąą  bbaarrddzzoo  pprrooffeessjjoonnaallnniiee..
Zgadzam się. Wiele razy słyszę płyty, w których
przypadku łatwo zauważyć, że muzycy próbują
zaoszczędzić pieniądze robiąc produkcję na
własną rękę albo korzystając ze złych inży-
nierów. My pragnęliśmy włożyć większy trud i
skontaktowaliśmy się z JK Northurpem, który
pracował z XYZ czy King Kobra, i który zrobił
nam spektakularną produkcję. Poza tym, nie
spieszyliśmy się z procesem nagrywania i mikso-
wania. Całość albumu zajęło nam prawie 9 mie-
sięcy, ale ten czas był tego zdecydowanie wart.

WW  ppoołłoowwiiee  llaatt  9900..  mmuuzzyyccyy  OOmmeenn  cczzyy  CCiirriitthh
UUnnggooll  nniiee  mmiieellii  ppoojjęęcciiaa,,  żżee  ww  EEuurrooppiiee  aammee--
rryykkaańńsskkii  hheeaavvyy  mmeettaall  jjeesstt  wwcciiąążż  ttaakk  ppooppuullaarrnnyy..
II  oobbeeccnniiee  ggrraajjąą  ggłłóówwnniiee  ddllaa  eeuurrooppeejjsskkiieejj  ppuubb--
lliicczznnoośśccii..  WWyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  ""ooddkkrryycciiee  eeuurrooppeejj--
sskkiieejj  ppuubblliicczznnoośśccii""  jjeesstt  cczzęęśścciioowwoo  pprrzzyycczzyynnąą
ppoowwssttaawwaanniiaa  wwiieelluu  hheeaavvyy  mmeettaalloowwyycchh  ggrruupp  ww
SSttaannaacchh..  CCoo  oo  ttyymm  mmyyśślliisszz  jjaakkoo  cczzłłoonneekk  nnoo--
wweeggoo  aammeerryykkaańńsskkiieeggoo  zzeessppoołłuu??
Z tym stwierdzeniem również musiałbym się

zgodzić. Metal wciąż jest dużo bardziej popu-
larny  w wielu krajach niż tutaj, w Stanach. Pop,
country i hip-hop są najbardziej popularnymi
gatunkami i w Stanach to one królują w eterze.
A gorsze nawet jest to, że tutaj ludzie metalem
nazywają muzykę hard rockową. Jeśli chodzi o
Niviane, mogę powiedzieć, że 75%, jeśli nie
więcej kapel, których słuchamy, pochodzi z Eu-
ropy i ich skandynawskich sąsiadów. Ewiden-
tnie nasze inspiracje czerpiemy z tych zespołów.
Nie wierzę, że istnieje jakiś power metalowy ze-
spół ze Stanów, który pochodziłby stąd, gdyby
nie masa znakomitych europejskich zespołów.

JJeeśśllii  mmiieelliibbyyśśmmyy    IInntteerrnneett  wwtteeddyy,,  ssyyttuuaaccjjaa
OOmmeenn  II  CCiirriitthh  UUnnggooll  bbyyłłaabbyy  iinnnnaa..  CCzzyyttaałłaamm,,
żżee  IInntteerrnneett  ppoommóóggłł  iimm  zzrroozzuummiieećć  jjaakk  wwiieellee  ffaa--
nnóóww  mmiieesszzkkaa  ppoozzaa  UUSSAA..  JJaakkiiee  jjeesstt  TTwwoojjee
zzddaanniiee  nnaa  tteemmaatt  zznnaacczzeenniiaa  IInntteerrnneettuu  ww  mmuuzzyy--
cczznnyymm  bbiizznneessiiee??  WWiiddzzęę,,  żżee  mmaacciiee  ffaannppaaggee  nnaa
FFaacceebbooookkuu,,  aallee  ppoosszzuukkiiwwaanniiaa  WWaass  nnaa  mmeettaall--
aarrcchhiivveess..ccoomm  ssąą  bbeezzsskkuutteecczznnee  ((śśmmiieecchh))..
W późnych latach 90. dzięki wprowadzeniu
Internetu mogłem odkryć wiele nowych zespo-
łów i gatunków metalu. Sądzę, że przed Inter-
netem większość metalowców mieszkających tu-
taj była świadoma istnienia jednie amerykań-
skiego hair metalu oraz tradycyjnych, speed &
thrashowych kapel, z wyjątkiem wielkich zespo-
łów, które wypłynęły na fali ruchu NWoBHM.
Internet to rzeczywiście rewelacyjne narzędzie
do poznawania zespołów i muzyki. Stał się no-
wym tape tradingiem. Podziemne kapele mogą
teraz zdobyć światową publiczność, co jest
zarówno dobre, jak i złe, w zależności od pozio-
mu talentu. Metal-archives jest mi znany, bo
wiele użytkowników założyło profil dla moich
innych, obecnych i dawnych zespołów. Nawet
widziałem profil mnie jako wokalisty, co uwa-
żam, za ciekawe. Sądzę, że jak nasz album wyj-
dzie, będziemy mieli profil także i na tym por-
talu.

NIVIANE 123

Norman Skinner przez lata śpiewał w zespole Imagika. W tym roku mo-
żna go usłyszeć w nieco innym repertuarze - w łączącym melodyjne europejskie
granie z US metalem - Niviane. Rozmawialiśmy z nim nie tylko o samym zespole,
ale też o tym, jak gra się dziś heavy metal w Kalifornii.

Foto: Niviane

Internet to nowy tape trading



SSłłuucchhaamm  wwiieelluu  zzeessppoołłóóww..  WWiięękksszzoośśćć  zz  nniicchh
bbrrzzmmii  bbaannaallnniiee..  WW  WWaasszzeejj  mmuuzzyyccee  jjeesstt  ccoośś
nnoowweeggoo,,  zzwwłłaasszzcczzaa  ttaa  ffuuzzjjaa  mmaassyywwnnyycchh,,  aammee--
rryykkaańńsskkiicchh  rriiffffóóww  ii  zz  eeuurrooppeejjsskkąą  mmeellooddyyjjnnoo--
śścciiąą..  UUssiieeddlliiśścciiee,,  żżeebbyy  uussttaalliićć  ssttyyll  NNiivviiaannee  cczzyy
wwyysszzłłoo  ttoo  bbaarrddzziieejj  ssppoonnttaanniicczznniiee??
Wydaje mi się, że po trochu każda z opcji. Wie-
dzieliśmy od początku, że chcemy mieć power
metalowe brzmienie. Mieliśmy dokładnie taką
wizję, jaką opisałaś. Potężne, ciężkie amery-
kańskie gitary prowadzą dźwięk wymieszany z
wszystkimi naszymi europejskimi, melodyjnymi
inspiracjami. Samo w sobie pisanie kawałków
przyszło nam bardzo łatwo, ale wciąż dajemy
sobie czas, żeby upewnić się czy kawałki są na-
pisane tak, że pasują do całościowej wizji.

MMiimmoo  ttoo,,  ssąą  ww  WWaasszzeejj  mmuuzzyyccee  ppeewwnnee  ppooddoo--
bbiieeńńssttwwaa..  ZZaassttaannaawwiiaamm  ssiięę  cczzyy  cceelloowwee..  JJeeddeenn
zz  nniicchh  ttoo  ""AArriissee  SSaammuurraaii"",,  ww  kkttóórryymm  ssłłyysszzęę
aammeerryykkaańńsskkii  zzeessppóółł  VViissiiggootthh..
Myślę, że to zupełny przypadek. Ten właśnie
kawałek był pierwszym napisanym przez gita-
rzystę, Gary'ego Tarplee'a. Wszystkie nasze
utwory są przedstawione zespołowi i wszyscy
członkowie dodają zmiany do muzyki i ostate-
cznie kawałki zmieniają się nie do poznania, w
porównaniu z tym, jak wyglądały w fazie począ-
tkowej.

DDrruuggiiee  sskkoojjaarrzzeenniiee  --  wwookkaallee  ww  ""WWaattcchh  tthhee
bbaannnneerrss  ffaallll""  ssąą  bbaarrddzzoo  ppooddoobbnnee  ddoo  DDeemmoonnss
aanndd  WWiizzaarrddss......  
Właściwie nie, aczkolwiek jestem wielkim fa-
nem Iced Earth, a Demons&Wizards Schaf-
fera słuchałem  mnóstwo razy. Co jednak
chciałbym powiedzieć… każde porównanie do
wielkiego Hansiego Kurscha to dla mnie ho-
nor.

AA  ww  ""EElleeggyy""  ii  ""MMaarrcchh  ooff  tthhee  JJoottuunnnn""  śśppiieewwaasszz
ww  ssttyylluu  MMaattttaa  BBaarrlloowwaa..
Często porównują mnie do Matta Barlowa.
Mamy bardzo podobną barwę i chrypę w na-
szych wokalach i to zapewne stanowiło jedną z
moich głównych inspiracji wokalnych. Uwiel-
biam wokalistów, którzy naprawdę potrafią
śpiewać ciężko ale potrafią także zaśpiewać ina-
czej uderzając w potężne nuty, śpiewając w wyż-
szym zakresie, zachowując emocje. Muszę przy-
znać, że był on jednym z wielu wokalistów, z
których czerpię inspirację.

DDoottyykkaacciiee  wwiieelluu  tteemmaattóóww..  DDuużżaa  cczzęęśśćć  zz  nniicchh
ttoo  hhiissttoorriiaa..  SSaammuurraajjoowwiiee,,  ggllaaddiiaattoorrzzyy  cczzyy
bbeerrsseerrkkoowwiiee  ssąą  bbaarrddzzoo  ppooppuullaarrnnyymm  tteemmaatteemm  ww
śśwwiieecciiee  mmeettaalluu..  WWyy  ttaakkżżee  ggoo  ppoorruusszzaacciiee..  DDllaa--
cczzeeggoo  ttee  ppoossttaacciiee  ssąą  nniieewwyycczzeerrppaannyymm  źźrróóddłłeemm
iinnssppiirraaccjjii??
Nasza muzyka jest potężna, nośna, czasem
brzmiąca epicko i sądzę, że teksty powinny to
odzwierciedlać. Słowa naszych utworów w rze-
czy samej są mocno osadzone w mitologii i his-
torii. Niektóre najlepsze historie, niezależnie
czy prawdziwe czy fikcyjne, wynikają z prze-
szłości i w mojej opinii uzupełniają metal bar-
dzo dobrze. Który słuchacz nie chce słuchać
mocarnej muzyki i czuć się jak wojownik siejący
zniszczenie wśród hord demonów (śmiech)!

TTeemmaattyy  zz  mmiittoollooggiiii  sskkaannddyynnaawwsskkiieejj,,  kkttóórree
ppoorruusszzaacciiee  ssąą  oodd  llaatt  jjeeddnnyymmii  zz  bbaarrddzziieejj  ppooppuu--
llaarrnnyycchh  ""hhiissttoorryycczznnyycchh""  tteemmaattóóww  ww  mmeettaalluu..
NNiiee  oobbaawwiiaacciiee  ssiięę  ppiisszząącc  oo  nniicchh,,  żżee  WWaasszzee  tteekk--
ssttyy  ookkaażżąą  ssiięę  sszzttaammppoowwee??    
Kiedy piszę słowa, zawsze jestem świadomy te-
go, że muszę się upewnić czy kawałek rzeczy-
wiście ma do opowiedzenia prawdziwą historię.
Jestem przekonany, że znajdą się tacy, którzy
słuchając ich  pomyślą, że są banalne. To jednak
kwestia tego, jaki jest sam utwór i jak ten temat
jest w nim ukazany. Bardzo fajny temat łatwo
może przerodzić się w żart, jeśli nie jest właści-
wie ukazany.

Katarzyna "Strati" Mikosz

HMP: MMaamm  ttaakkiiee  wwrraażżeenniiee,,  żżee  WWaasszzaa  nnoowwaa
ppłłyyttaa,,  ""FFaalllleenn  KKiinnggss""  ttoo  bbaarrddzzoo  kkllaassyycczznnyy  WWii--
zzaarrdd..  RRzzeecczzyywwiiśścciiee  cchhcciieelliiśścciiee  wwrróócciićć  ddoo  eeppookkii
ppłłyytt  ""OOddiinn"",,  ""MMaaggiicc  CCiirrccllee""  cczzyy  ""TThhoorr""??  NNuu--
mmeerr  ""LLiivvee  yyoouurr  LLiiffee""  bbrrzzmmii  wwrręęcczz  jjaakk  zz  ppłłyyttyy
""TThhoorr""..
Sven D'Anna: Właściwie to nie myślimy nad
tym jaki kierunek powinien mieć kawałek albo
płyta. Utwory powstają pod wpływem uczuć i
odczuć. Tym razem nastał jednak czas powrotu
do korzeni. Jeśli chodzi o pisanie kawałków, na
poprzednich płytach dominował Volker Leson
nasz poprzedni basista. Na "Fallen Kings" to ja
napisałem wiele kawałków. Może właśnie dlate-
go nowa płyta nieco bardziej kojarzy się ze star-
szymi krążkami. Poza tym, mam świadomość,
że zrezygnowaliśmy z przesadnego używania
klawiszy. Pomysł na "Live your Live" był na-
szego nowego basisty, Arndta (Rateringa -
red.). Myślę, że to fajny kawałek.

PPyyttaamm  tteeżż  ddllaatteeggoo,,  żżee  mmooiimm  zzddaanniieemm  ppoopprrzzeedd--
nnii  kkrrąążżeekk  ""TTrraaiill  ooff  DDeeaatthh""  bbyyłł  nniieeccoo  ooddmmiieennnnyy,,
ppeewwnniiee  mmiieelliiśścciiee  oocchhoottęę  nnaa  mmaałłąą  ooddmmiiaannęę??
Tak, płyta "Trail of Death" rzeczywiście jest
nieporównywalna z "Fallen Kings". Mimo to,
uważam ten album za bardzo udany. Nawet
proces powstawania płyty "Fallen Kings" był
zupełnie inny, a Arndt na basie wniósł nowy
powiew do zespołu.

NNaa  ttyymm  kkrrąążżkkuu  jjeesstt  cchhooććbbyy  bbaallllaaddaa  ""DDeeaatthh
CCaannnnoott  EEmmbbrraaccee  MMee"",,  kkttóórraa  ssttyylliissttyycczznniiee  ddllaa
WWiizzaarrdd  bbyyłłaa  cczzyymmśś  zzuuppeełłnniiee  nnoowwyymm..
Pomysł na tę balladę pochodził od Volkera Le-
sona, który obecnie już z nami nie gra. Musiał
niestety zrezygnować ze względów zdrowo-
tnych. Na "Fallen Kings" świadomie zrezygno-
waliśmy z ballad. Mieliśmy tyle pozytywnej me-
talowej energii, że ballada byłaby tutaj nie na
miejscu.

WWssppoommnniiaałłeeśś  pprrzzeedd  cchhwwiilląą  oo  nnoowwyymm  bbaassiiśścciiee..
GGrraa  zz  WWaammii  oodd  22001133  rrookkuu..  MMiiaałł  jjuużż  wwppłłyyww  nnaa
kksszzttaałłttoowwaanniiee  ssiięę  ppłłyyttyy??  
Zmiana na miejscu basisty jest powodem dla
którego potrzebowaliśmy aż czterech lat na wy-
danie nowej płyty. Arndt jest moim przyjacie-
lem z czasów młodości i to, że jest dobry w grze
na basie, wiedzieliśmy już wcześniej. Grał w
prog metalowym zespole, No Inner Limits.
Musieliśmy sprawdzić czy jest też gotowy na
party. Tak więc najpierw przez dwa lata grali-
śmy koncerty. I tak, szybko zauważyliśmy, że
Arndt pasuje do rodziny Wizard. Natychmiast
został wciągnięty w proces pisania nowej płyty.
Jak już wcześniej mówiłem, wniósł świeży po-
wiew do zespołu. Po 30 latach istnienia zespołu
to bardzo dobre i słychać to w nowych kawał-
kach.

CCzzyyttaałłaamm,,  żżee  WWaasszz  ppiieerrwwsszzyy  wwyyssttęępp  bbyyłł  ttoo--
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ttaallnniiee  wwyypprrzzeeddaannyy,,  jjaakk  ttoo  mmoożżlliiwwee??
Tak, powinienem powiedzieć, że była to bardzo
piękna sytuacja. Pierwszy koncert zaraz po opu-
blikowaniu już świetnie się sprzedał. To był
jakiś szczególny dzień, w którym po raz pier-
wszy na żywo prezentowaliśmy nowe utwory.
Do tego w niespotykanym miejscu. Koncert od-
był się w starym zamku, zapierając dech w pier-
si - bardziej metalowo być nie może (śmiech).

NNiiee  ddaa  ssiięę  nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  wwaażżnnąą  rroollęę  ww
WWaasszzeejj  mmuuzzyyccee  ppeełłnnii  MMaannoowwaarr..  NNoowwaa  ppłłyyttaa
tteeżż  kkrryyjjee  uuttwwoorryy  nnaawwiiąązzuujjąąccee  ddoo  tteeggoo  zzeessppoołłuu
((""LLiiaarr  aanndd  BBeettrraayyeerr""  ii  ""WWee  aarree  tthhee  MMaasssseess""))..
TToo  wwaasszzee  rreemmeeddiiuumm  nnaa  nniiee  zzaa  ddoobbrrąą  oobbeeccnnąą
ffoorrmmęę  MMaannoowwaarr??
Myślę, że Manowar swoje lata świetności ma
już za sobą, bardzo szkoda. Osobiście jestem
wielkim fanem pierwszych płyt. Jednak w pro-
cesie twórczym nie zastanawiam się mocno nad
tym, żeby nowy kawałek brzmiał jak Manowar.
Oba zespoły, Wizard i Manowar, celebrują
heavy metal. Tak, tworzymy podobną muzykę,
przy czym duch Manowar nieco się zatracił. O
nas zaś tak nie myślę. Pierwsze reakcje na nasz
nowy materiał są fantastyczne, fani odczuwają
magię naszej muzyki, co budzi we mnie wielką
radość.

UUttwwóórr  ""LLeett  uuss  UUnniittee""  mmaa  zz  kkoolleeii  mmoottyywwyy,,  kkttóó--
rree  kkoojjaarrzząą  mmii  ssiięę  zz  KKiinnggiieemm  DDiiaammoonnddeemm……  TToo
cceelloowwee  nnaawwiiąązzaanniiee??
Ostatnio to samo powiedział mi jeden fan. Nie
mam ani jednej płyty Kinga Diamonda, więc w
zasadzie prawie go nie słucham. Tak więc nie
mogę na ten temat wiele powiedzieć (śmiech).

WWaasszzee  ppłłyyttyy  ttrraakkttuujjąą  zzaarróówwnnoo  oo  mmiittaacchh  jjaakk  ii
rróóżżnnoorraakkiicchh  hhiissttoorriiaacchh..  PPrraawwiiee  kkaażżddyy  kkrrąążżeekk
ppoossiiaaddaa  mmoottyyww  pprrzzeewwooddnnii..  MMaamm  jjeeddnnaakk  wwrraa--
żżeenniiee,,  żżee  ""FFaalllleenn  KKiinnggss""  nniiee  jjeesstt  kkoonncceepptt--aallbbuu--
mmeemm..  SSkkąądd  cczzeerrppaałłeeśś  iinnssppiirraaccjjee  nnaa  tteekkssttyy  ddoo
tteejj  ppłłyyttyy??
"Fallen Kings" nie jest koncept-albumem.
Mimo to, wiele kawałków posiada związek z
tytułem płyty. Śpiewam o miłości, nienawiści,
wojnie i przyjaźni. Wiele królów upadło właśnie
z ich powodu, niezależnie czy było to przed wie-
loma stuleciami czy w obecnych czasach. In-
spirację mniej lub bardziej przyniosło mi moje
własne życie. W ostatnich latach wiele się zda-
rzyło i chętnie umieszczam to w tekstach. Mi-
mo to, próbowałem napisać teksty tak, żeby ka-
żdy mógł interpretować je na bazie własnych
przemyśleń.

UUttwwóórr  ""WWee  aarree  RReeaaddyy  ffoorr  MMeettaall""  wwyyddaajjee  ssiięę
bbyyćć  kkoonnttyynnuuaaccjjąą  ppłłyytt  ""BBaattttllee  ooff  MMeettaall""  ii
""BBoouunndd  bbyy  MMeettaall""..  DDllaacczzeeggoo  tteekkssttyy  oo  mmeettaalluu
ssąą  ttaakk  wwaażżnnee??
Tak, z pewnością ten kawałek mógłby się zna-
leźć na wspomnianych przez Ciebie albumach.
Osobiście myślę, że na świecie już jest wystar-
czająco dużo cierpienia i gówna. Dlatego nie
warto poruszać w swojej muzyce tematów poli-
tycznych czy religijnych. Warto się odciąć i

zanurzyć w świat metalu. I tak, heavy metal ma
w moim życiu bardzo wielkie znaczenie, dlatego
nigdy nie mam dość śpiewania o nim. Heavy
metal łączy ludzi na całym świecie. Właśnie był
u mnie z wizytą mój dobry znajomy z Argenty-
ny. Poznaliśmy się dzięki heavy metalowi i
heavy metal nas połączył. Super człowiek, któ-
rego nie poznałbym, gdybyśmy oboje lubili "He-
lenę Fischer". Do tego nie powinno się naszych
wszystkich tekstów brać zbyt poważnie. Często
piszę z przymrużeniem oka. Całość musi spra-
wiać przyjemność i to jest nasz cel.

NNaa  ppłłyycciiee  ""TTrraaiill  ooff  DDeeaatthh""  uummiieeśścciilliiśścciiee  kkaawwaa--
łłeekk  ""WWee  WWoonn''tt  DDiiee  ffoorr  MMeettaall""..  TToo  WWaasszzaa

ooddppoowwiieeddźź  nnaa  ""DDiiee  ffoorr  MMeettaall""  MMaannoowwaarr??
((śśmmiieecchh))
Utwór dotyka pewnego wywiadu z Manowar
publikowanego w niemieckim Rock Hard Ma-
gazin. Joe wyjaśniał tam, że człowiek powinien
umrzeć za metal. My uważamy to za absolutny
kretynizm. Kiedy człowiek coś kocha, powinien
robić dla tego czegoś wszystko, żeby tym żyć i
móc to celebrować.

CCzzyyttaałłaamm  ww  jjeeddnnyymm  zz  wwyywwiiaaddóóww  zz  WWaammii,,  żżee
""nniiee  ppoowwiinnnnoo  bbyyćć  ssiięę  zzaazzddrroossnnyymm  oo  iinnnnee  zzee--
ssppoołłyy  nnaa  ttrraassiiee""..  DDllaacczzeeggoo  nniiee??  CCzzyy  ddrroobbnnaa,,
zzddrroowwaa  rryywwaalliizzaaccjjaa  nniiee  wwppłłyywwaa  ddoobbrrzzee  nnaa  mmoo--
ttyywwaaccjjęę??  ((śśmmiieecchh))
Ja osobiście uważam, że zazdrość podczas trasy
jest nie na miejscu. Inwestuje się w nią na tyle
dużo czasu i pieniędzy, żeby już tylko koncen-
trować się na przyjemności. Dla mnie liczy się
to, że publiczność ma frajdę, a co robią inne

zespoły, jest mi zupełnie obojętne. Wolę przy-
jacielski związek między wszystkimi kapelami, z
którymi jadę na trasę. Stresu mam w domu
codziennie już wystarczająco dużo. Niestety są
takie zespoły, zwłaszcza bardzo młode, które
tego nie rozumieją, muszą nauczyć się jeszcze
zachowywać w życiu.

WWiieellee  nniieemmiieecckkiicchh  ggrruupp  wwcciiąążż  ggrraa  nnaa  dduużżyycchh
ffeessttiiwwaallaacchh  ((EEddgguuyy,,  RRaaggee  cczzyy  GGaammmmaa  RRaayy)),,
cczzaasseemm  ggrraajjąą  nnaa  ttyymm  ssaammyymm  ffeessttiiwwaalluu  ccoo  ddrruuggii
rrookk..  WWyy  cchhyybbaa  wwoolliicciiee  ttrraassyy  kkoonncceerrttoowwee??
O, zagraliśmy w zeszłych latach dużo festiwali.
Być może z zewnątrz o tym tak nie słychać. Pró-
bujemy zrównoważyć festiwale i trasy. Od kwie-
tnia 2017 pracujemy razem z Nauntown Mu-
sic, agencją koncertową z Niemiec. Myślę, że w
2018 roku znów zrobimy coś w kwestii festi-
wali. W tym roku gramy na Metaller Grillen
Open Air z Tankard i wieloma innymi fajnymi
kapelami. I oczywiście jest na koniec września
przewidziana mała trasa.

BBaarrddzzoo  ddzziięękkuujjęę  zzaa  TTwwóójj  cczzaass  ddllaa  HHeeaavvyy  MMee--
ttaall  PPaaggeess!!  ŻŻyycczzęę  WWaamm  wwsszzyyssttkkiieeggoo  nnaajjllee--
ppsszzeeggoo!!
Dzięki Katarzyna za ten wywiad! Chciałbym
bardzo prosić polskich fanów metalu, wsłuchaj-
cie się w naszą nową płytę! Dzięki za wasze

wsparcie! Mam nadzieję, że niedługo dostanie-
my szansę zagrać w Polsce i świętować z polski-
mi fanami. Daty i fakty znajdziecie na
www.legion-of-doom.de lub na
www.facebook.com/wizardmetal In The Sign Of
The Wizard!

Katarzyna "Strati" Mikosz
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Wizard istnieje od 1989 roku, wydał już 11 płyt i wciąż (poza małą odmi-
aną w postaci poprzedniej płyty) nagrywa prosty, tradycyjny i mocny heavy metal
okraszony chwytliwymi refrenami i charakterystycznym, "głębokim" wokalem
Svena. Być może właśnie dzięki tej stabilności wciąż ma swoich starych, wiernych
fanów, którzy cenią jego stylistykę. Ostatnia płyta Wizard tym bardziej wydaje się
nawiązywać do estetyki sprzed kilku płyt.

Heavy metal łączy ludzi



HMP: WW  ssuummiiee  bbeezz  cciieenniiaa  pprrzzeessaaddyy  mmoożżnnaa
ppoowwiieeddzziieećć,,  żżee  zzaa  sspprraawwąą  ""OOffff  TThhee  GGrriidd""  ppoo--
nnoowwnniiee  ddeebbiiuuttuujjeecciiee,,  bboo  ppiieerrwwsszzaa  ppłłyyttaa  CCeellllaa--
ddoorr  uukkaazzaałłaa  ssiięę  pprrzzeecciieeżż  pprraawwiiee  1111  llaatt  tteemmuu  --  jjaakk
nnaa  rreeaalliiaa  pprrzzeemmyyssłłuu  mmuuzzyycczznneeggoo  ttoo  jjuużż  nniiee  ttyyll--
kkoo  ddłłuuggaa  pprrzzeerrwwaa,,  aallee  wwrręęcczz  eeppookkaa??
Christopher Adam Petersen: Nie będę temu
zaprzeczał, to prawda! Mieliśmy bardzo niekon-
wencjonalną historię. Jestem jedynym oryginal-
nym muzykiem z albumu sprzed jedenastu lat,
ale teraz jestem w zupełnie innej epoce mojego
życia. Możesz uważać ten album za "re-debiut",
jeśli chcesz. Nie spodziewamy się, że wszyscy
nasi starzy fani z 2006 roku od razu, na nowo,
przekonają się do nas, ale wszystkim, którzy
rozważą taką możliwość należy się wdzięczność.
Niektórzy pytali czy planowaliśmy zmianę na-
zwy zespołu i przyznaję, że kilka razy rozważa-
łem rozpoczęcie nowego projektu. Ale jest kilka

powodów, dla których tego nie zrobiłem:
- Zespół nadal ma tę samą wizję stylu muzy-
cznego, w którym wtedy graliśmy i widoczne
jest to jeszcze mocniej na nowym albumie.
- Założyłem ten zespół, byłem głównym po-
mysłodawcą "Enter Deception", i naprawdę
czuję, że z punktu widzenia Cellador mam je-
szcze wiele do powiedzenia. Naprawdę wierzę,
że ten pierwszy album to tylko prolog tego co
mnie czeka.
- Fani, których zdobyliśmy, byli bardzo lojalni i
nie chcę ich zawieść.
- Z mojego punktu widzenia i tych, którzy do-
kładnie śledzili naszą karierę, naprawdę nie by-
ło żadnych luk lub przerw w działalności ze-
społu. Stary skład trwał aż do 2009 roku, a w
latach 2009 - 2013 byłem w trakcie odbudowy
składu, jak również pisania i nagrywania kawał-
ków na naszą EP-kę "Honor Forth". Od 2013
roku działamy i gramy koncerty, a także pisali-

śmy właśnie wydany CD. 
- Wszyscy obecni członkowie i w zasadzie każda
bliska mi osoba, pytana o zmianę nazwy zespo-
łu, mówiła, że to zły pomysł.
Tak oto powracamy z nowym albumem. Zga-
dzam się również, że w ciągu ostatnich jedena-
stu lat doszło do wielu zmian na metalowej sce-
nie. Tak wiele zespołów, a tak mało wsparcia fi-
nansowego dla nich wszystkich. Budżety na na-
granie materiału są mikroskopijne, nikt nie do-
staje wsparcia na trasę, a muzyka jako towar sta-
ła się znacznie bardziej marginalizowana. Jest
jak jest! Nawet nie jestem wściekły. Metalowa
muzyka jest nadal jedną z moich pasji i zawsze
będę ją kochał jako najbardziej twórcze i in-
spirujące źródło. I tylko żal mi niektórych z
moich "stu procentowych" muzyków/przyjaciół,
którzy wsadzili jaja w tryby coraz mniej korzy-
stnej branży! Nie zrozumcie mnie źle, heavy

metal wciąż ma ogromną publiczność, a fani
metalu są najbardziej lojalni i nadal hojnie
wspierają swoje ulubione zespoły, szczególnie w
porównaniu z innymi gatunkami.

CCoo  ssttaałłoo  ssiięę  pprrzzyycczzyynnąą  tteeggoo,,  żżee  ppoo  uuddaannyymm  ii
ddoobbrrzzee  pprrzzyyjjęęttyymm  ddeebbiiuucciiee  ""EEnntteerr  DDeecceeppttiioonn""
wwsszzyyssttkkoo  sskkoommpplliikkoowwaałłoo  ssiięę  ttaakk,,  żżee  nnaa  wwaasszz
kkoolleejjnnyy  aallbbuumm  ttrrzzeebbaa  bbyyłłoo  cczzeekkaaćć  aażż  ttaakk  ddłłuuggoo??
Pierwszym ważnym opóźnieniem było powolne
rozpadanie się składu z "Enter Deception", a
następnym zreformowanie zespołu. Krótko mó-
wiąc, ta odsłona Cellador okazała się nietrwała,
myślę, że  próbowaliśmy zignorować ten fakt
tak długo, jak to było możliwe, zanim w końcu
się wszystko załamało. Byłbyś zaskoczony, co
można zignorować, gdy masz kontrakt płytowy
i gdy po raz pierwszy przychodzi międzynaro-
dowe tournée. Próbowaliśmy ciągnąć to dalej,
ale nie wyszło. Niektórzy członkowie byli bar-

dziej upierdliwi i frustrujący niż inni, ale ogólnie
nikt nie ponosi jakiejś szczególnej winy. Muzy-
cy składu z "Enter Deception" byli stale ze sobą
skłóceni, ciągle walczyli o rolę przywódczą, kon-
trolę nad kawałkami i tekstami, kierunek stylu
muzycznego na nowym materiale, co w połącze-
niu z dramatycznym stylem życia i niestabil-
nym sposobie myślenia bardzo młodej grupy
muzyków, nie rokowało niczego dobrego. Nie
mogliśmy współpracować ze sobą nad drugim
albumem i dlatego musieliśmy anulować wiele
tras koncertowych i innych sporych okazji. W
roku 2009 w końcu zrezygnowałem z utrzyma-
nia tego składu i z mojego rodzinnego miasta
Omaha przeniosłem się do Denver, aby rozpo-
cząć moje życie w zupełnie nowym środowisku.
Trwało to kilka lat, ale udało mi się znaleźć no-
wych muzyków w Denver z wyśmienitymi
umiejętnościami i chęcią do grania. Na począ-
tku 2013 roku zespół zreformował się ze mną
na wokalu, ponieważ nie mogliśmy znaleźć do-
brego wokalisty. Wcześniej napisaliśmy mate-
riał na naszą EP-kę "Honor Forth", zanim ją
opublikowaliśmy, graliśmy latem na lokalnych
koncertach by ustabilizować zespół. Grupa była
gotowa wydać nowy album już w 2013 roku.
Nowe okazje same się pojawiły: mała trasa kon-
certowa, festiwale, wreszcie nawiązanie współ-
pracy z managementem i branżą muzyczną.
Krótko mówiąc, skończyło się na tym, że  kole-
jne dwa i pół roku (od 2014 do połowy 2016
roku) czekaliśmy na rezultaty negocjacji z kilko-
ma wytwórniami, zbliżaliśmy się nawet do fina-
lizacji jednej z nich, jednak nic z tego nie wy-
szło. Innymi słowy, nie zrobiliśmy zbyt wiele
przez te dwa lata! Nie spodziewaliśmy się tego.
Byliśmy przekonani, że w 2014 lub 2015 roku
wydamy nowy album, więc zaczęliśmy nad nim
pracować. Dokładnie to co przeczytaliście, na-
graliśmy ten nowy album na przełomie 2014 i
na początku 2015 roku! Dopieszczane mate-
riału i jego miks nastąpił latem 2015r. Gdybyś-
my wiedzieli, że na całość będziemy czekać dwa
lata, w dodatku nikt nam za to nie zapłaci, nie
podjęlibyśmy tych decyzji które popełniliśmy.
Jesienią 2016r.  w końcu wziąłem sprawy w
swoje ręce. Osobiście skontaktowałem się z
Scarlet Records, zaprezentowałem im album i
po kilku tygodniach udało się uzyskać świetną
ofertę na nowy kontrakt. To była droga, którą
powinniśmy obrać ponad dwa lata temu, ale te-
raz wszystko jest w zasięgu ręki. Album nare-
szcie wyszedł, a my jesteśmy tutaj!

FFaakkttyycczznniiee,,  zzmmiiaannyy  sskkłłaadduu  bbyyłłyy  ddllaa  wwaass  pprraa--
wwddzziiwwąą  zzmmoorrąą,,  aallee  ttee  wwsszzyyssttkkiiee  nniieeppoowwooddzzee--
nniiaa  ww  żżaaddnnyymm  rraazziiee  cciięę  nniiee  zzaałłaammaałłyy,,  bbyyłłeeśś
zzddeetteerrmmiinnoowwaannyy  bbyy  CCeellllaaddoorr  nniiee  ookkaazzaałł  ttyyppoo--
wwyymm  zzeessppoołłeemm  jjeeddnneejj  ppłłyyttyy??
Masz rację. Chciałem udowodnić sobie, że zmi-
any w zespole i inne niekorzystne okoliczności
nie wpłyną na losy Cellador. Zrozum, że w mo-
jej głowie zespół nigdy się nie rozpadł. Byłem
aktywny w sprawach kapeli non-stop, bez prze-
rw. Nie uważam się za kogoś o chwiejnym cha-
rakterze. Jestem uczciwy i lojalny, moje cele są
jasne. Nie mam też ochoty grać w wielu zespo-
łach. Może gdyby chciałem całkowicie zmienić
styl, założyłbym coś nowego, ale nadal mam
ochotę grać i tworzyć w tym samym stylu muzy-
cznym, a tym samym stworzyłem warunki, aby
ten zespół mógł nadal rozwijać się i osiągnąć
poziom światowy.

TTaakkiimm  ppiieerrwwsszzyymm  ssyymmppttoommeemm  ssttaabbiillnnoośśccii  bbyy--
łłoo  cchhyybbaa  ppoojjaawwiieenniiee  ssiięę  ww  sskkłłaaddzziiee  kkllaawwiisszzooww--
ccaa  DDiieeggoo  VVaallaaddeezzaa  pprrzzeedd  sszzeeśścciiuu  llaattyy  --  ttoo
wwtteeddyy  uuttwwiieerrddzziiłłeeśś  ssiięę  ww  pprrzzeekkoonnaanniiuu,,  żżee  jjee--
sszzcczzee  nniiee  wwsszzyyssttkkoo  ssttrraaccoonnee  ii  wwyyddaalliiśścciiee  EEPP
""HHoonnoorr  FFoorrtthh""??
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Wydawało się, że Cellador to już historia, tymczasem Christopher Adam Petersen
zdołał zreformować zespół i po ponad 10 latach przerwy wydać kolejny album. Wszyscy fani
melodyjnego US power metalu mogą więc odpalić "Off The Grid" i poczytać długie wywody
Chrisa o tym i owym, ale przede wszystkim o jego największej pasji - muzyce i Cellador:
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Cóż, większość współpracujących z zespołem
zawsze chciała aby dołączył keyboardzista. Tru-
dno było jednak znaleźć kogoś zdolnego i chęt-
nego do gry. Po wydaniu "Enter Deception" za-
częliśmy otrzymywać wiadomości od zaintere-
sowanych klawiszowców. Jedni byli lepsi, dru-
dzy gorsi, ale w rzeczywistości nie były to nic
szczególnego, ponieważ nasz wydawca i ówcze-
sny skład zespołu nie zgodził się na dołączenie
któregokolwiek z nich. Kiedy wyjechałem do
Denver, na własną rękę zacząłem komunikować
się i przesłuchać klawiszowców. Najpierw zaczą-
łem rozmawiać z Diego za pośrednictwem My-
space, jeżeli dobrze pamiętam, w 2010 roku.
Chciałem aby "Honor Forth" brzmiało jak naj-
lepiej i poprosiłem aby Diego nagrał kilka par-
tii klawiszy. Od tego zaczęła się nasza współ-
praca. Diego jako jeden z nielicznych inspiro-
wał się dokonaniami power metalowych keybor-
dzistów takich jak Jens Johansson ze Strato-
varius. Oprócz wiedzy o muzyce klasycznej, fil-
mowej, umiejętności orkiestracji, był doskonale
obeznany w roli klawiszy w power i klasycznym
heavy metalu. Przyznam, że sprowadzenie go na
początku reformowania zespołu było świetnym
mentalnym kopniakiem. Gdy wreszcie znala-
złem metalowego klawiszowca, pomyślałem, że
mogę osiągnąć wszystko. (śmiech) 

FFaannii  ppaammiięęttaallii  wwaass  pprrzzeezz  ttee  wwsszzyyssttkkiiee  llaattaa,,
mmiiaałłeeśś  śśwwiiaaddoommoośśćć,,  żżee  mmaacciiee  ddllaa  kkooggoo  wwrraaccaaćć??
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wiele osób
pamiętało o nas i trzymało za nas kciuki! Czuję,
że zespół nieco się rozwinął, i to jest cool, podo-
bnie jak to, że jesteśmy tym samym, mrocznym
i szybkim zespołem, który w poprzednim roku
wyprodukował ten surowy kawałek metalu.
Zawsze mówię muzykom, że jak zobaczą fanów
to otrzymają prawdziwego kopa energii. Jednak
mamy jeszcze dużo zobowiązań do spłacenia,
nie możemy oczekiwać zbyt wiele i nie potrze-
bujemy specjalnego traktowania, zwłaszcza, że
album był w planach od lat!

NNiiee  mmiiaałłeeśś  ppookkuussyy  bbyy  ww  cczzaassiiee  tteejj  pprrzzeeddłłuu--
żżaajjąącceejj  ssiięę  pprrzzeerrwwyy  CCeellllaaddoorr  zzaassiilliićć  jjaakkiiśś  iinnnnyy
zzeessppóółł,,  sspprróóbboowwaaćć  sswwyycchh  ssiiłł  ww  iinnnneejj  ssttyylliissttyy--
ccee??
Nie, nigdy nie miałem takiego pomysłu, przy-
najmniej od momentu wyjazdu do Denver.
Spędziłem wiele czasu na odnalezieniu nowych
muzyków do Cellador i na pisaniu nowych ka-
wałków dla zespołu. Muszę przyznać, że raz
podczas stresującego okresu w zespole, około
2007 roku, rozmawiałem z jednym z popular-

nych zespołów metalo-
wych, ale nie dostałem
tego co oczekiwałem.
Kiedy myślę o tym te-
raz, cieszę się, że nic
wtedy z tego nie wyszło,
bowiem ten zespół roz-
padł się kilka lat pó-
źniej! Zawsze chciałem
współpracować z inny-
mi muzykami przy oka-
zji różnych projektów
lub występować gościn-
nie dla innych zespo-
łów, co zdarza się co ja-
kiś czas. Również zgo-
dzę się co do tego, że
moje gusta muzyczne
ogólnie zmieniły się i
ewoluowały, więc roz-
ważam w przyszłości
grać różne gatunki, ale
w dającej się przewi-
dzieć przyszłości Cella-
dor jest moim głównym
zespołem muzycznym!

DDoommyyśśllaamm  ssiięę,,  żżee
pprrzzeezz  ttee  wwsszzyyssttkkiiee  llaattaa
nniiee  ppoozzoossttaawwaałłeeśś  jjee--
ddnnaakk  bbeezzcczzyynnnnyy,,  aa  ggiittaa--
rraa  nniiee  ppookkrryyłłaa  ssiięę  kkuu--
rrzzeemm  --  ggrraałłeeśś  ssoobbiiee  ww
ddoommoowwyymm  zzaacciisszzuu,,
kkoommppoonnoowwaałłeeśś,,  wwiięęcc
kkiieeddyy  ppooddjjęęlliiśścciiee  ddeeccyy--
zzjjęę  oo  ppooddjjęęcciiuu  pprraacc  nnaadd  ddrruuggiimm  aallbbuummeemm  ttoo  ppoo--
mmyyssłłóóww  ddoo  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  wwaamm  nniiee  bbrraakkoowwaa--
łłoo??
Tak w czasach przestoju grałem dużo na gitarze
i pisałem kolejne kawałki. Również dużo dowie-
działem się o produkcji studyjnej, nagrywaniu,
miksowaniu, edytowaniu i masterowaniu utwo-
rów, wiedza ta pomogła mi w nagraniu "Honor
Forth" (który z resztą dopieszczałem i mikso-
wałem), a także płyty "Off The Grid" i prawdo-
podobnie wszystkiego, co zrobimy w przyszłość.
Stworzyłam niezłe domowe studio i nauczyłem
się dość szybko montażu muzyki. Pomysły i
riffy na "Off The Grid" przez cały ten czas, a
nawet wcześniej. Niektóre utwory, a dokładnie
trzy z nich, napisałem w roku 2007 bezpośred-
nio po wydaniu "Enter Deception". Przeszu-
kałem stare pomysły, które wtedy porzuciłem,
na nowo je opracowałem aby brzmiało dobrze,
dopieściłem, poprawiłem i nagrałem je na al-

bum jako ulepszone i optymalne.

IIllee  wwiięęcc  mmiieelliiśścciiee  uuttwwoorróóww  ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii,,  ssppoo--
śśrróódd  kkttóórryycchh  wwyybbrraalliiśścciiee  ddzziieessiięęćć,,  kkttóórree  ttrraaffiiłłyy
nnaa  ""OOffff  TThhee  GGrriidd""??
W ciągu ostatnich kilku lat przygotowałem co
najmniej dwadzieścia utworów w wersjach de-
mo. Niektóre były nowymi pomysłami, niektóre
zostały napisane w czasach "Honor Forth", a
inne były starymi pomysłami pisanymi już w
2007 roku. Natomiast jeden utwór z albumu
("Good Enough") to cover Cyndi Lauper i zo-
stał przygotowany na krótko przed nagraniem
albumu. Nadal istnieją utwory w formie demo,
których nigdy nie wydaliśmy, i nie wiem, czy
kiedykolwiek je wydamy. Nadal piszemy nowe
rzeczy, którymi bardzo się  ekscytujemy, więc
myślę, że nadszedł czas na przemyślenia i wy-
branie kompozycji, które mają szanse, że nie
pokryją się kurzem.

TToo  zzddeeccyyddoowwaanniiee  bbaarrddzzoo  kkoommffoorrttoowwaa  ssyyttuuaacc--
jjaa,,  żżee  mmaa  ssiięę  wwiięęcceejj  ddoopprraaccoowwaannyycchh  kkoommppoozzyy--
ccjjii,,  bboo  cchhyybbaa  nniiee  mmaa  nniicc  bbaarrddzziieejj  ssttrreessuujjąącceeggoo,,
nniiżż  kkoommppoonnoowwaanniiee//ddoopprraaccoowwyywwaanniiee  nnaa  ""cchhyybb--
cciikkaa""  jjaakkiieeggoośś  uuttwwoorruu,,  bboo  ppłłyyttaa  ookkaazzaałłaa  ssiięę  zzaa
kkrróóttkkaa,,  aallbboo  jjaakkiiśś  nnuummeerr  zzoossttaałł  ooddrrzzuuccoonnyy  ww
oossttaattnniieejj  cchhwwiillii  ii  ttrrzzeebbaa  ggoo  cczzyymmśś  zzaassttąąppiićć??
Na całe szczęście nam się to nie przytrafiło.
Bardziej przypomina to, co wydarzyło się przy
"Enter Deception". Weszliśmy do studia, mate-
riał do końca nie był przygotowany, a część
utworów i tekstów pisaliśmy "w locie". Przy no-
wym albumie mieliśmy pełną kontrolę i mnóst-
wo czasu, aby nagrać, co chcieliśmy, jak chcieli-
śmy, aby w efekcie końcowym brzmiało to jak
najlepiej. Było to niesamowite przeżycie! Jedy-
nie pewien problem pojawił się przy japońskim
bonusie "Faceless Dark". Było to dla nas zasko-
czeniem, ale że mam zawsze przygotowane ja-
kieś kawałki, więc nie było to zbyt dużym utru-
dnieniem, aby go przygotować i nagrać.

KKiieeddyy  ttaakk  ssłłuucchhaamm  ""OOffff  TThhee  GGrriidd""  ooddnnoosszzęę
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wwrraażżeenniiee,,  żżee  kkoommppoonnoowwaanniiee  pprrzzyycchhooddzzii  ccii  zz  łłaa--
ttwwoośścciiąą  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnąą  ddllaa  ttyycchh  nnaajjbbaarr--
ddzziieejj  uuttaalleennttoowwaannyycchh  ttwwóórrccóóww  --""OOffff  TThhee
GGrriidd""    ttoo  kkwweessttiiaa  wwrrooddzzoonnyycchh  zzddoollnnoośśccii,,  eedduu--
kkaaccjjii  mmuuzzyycczznneejj  cczzyy  sspplloott  oobbuu  ttyycchh  cczzyynnnnii--
kkóóww??
Ani trochę! Nigdy wcześniej nie studiowałem
muzyki, ani nie jestem geniuszem. To wymaga
rutynowej, spójnej pracy i byciem wielkim fa-
nem swojego stylu muzycznego. Jak każde inne
przedsięwzięcie. Uważam, że z upływem czasu,
pisanie kawałków jest szybsze i łatwiejsze. Zwy-
kle szybkie, bezpośrednie i naturalne pomysły
to te najlepsze, nie trzeba ich poprawiać czy  w
ogóle myśleć nad nimi. Ilekroć zastanawiam się
lub rozważam pomysł na dany kawałek, głó-
wnie pogarszam sprawę, a czasami siedzę nad
nimi przez wiele lat (nad niektórymi zamysłami
wciąż pracuję). Moje pisanie utworów jest na-
prawdę bardzo metodyczne. Składam kompo-
zycje, tak jak gdybyś budował dom. Piszę  głó-
wny pomysł, osadzam sekcję rytmiczną, zestaw-
iam akordy, a potem cofam się by przygotować
bardziej zawiłe riffy i rozbudować aranżacje.
Wszystko jest planowane z wyprzedzeniem.
Kiedy ukończę utwór, układam linie melody-
czne nagrywając podkład gitarowy, pamiętając
aby pokrywał się z linią wokalu. Dopasowuję

słowa i sylaby dokładnie do rytmów i pod linie
melodyczne. W ten sposób powstają wokale i
chórki. Bułka z masłem. Powiem tak, choć dość
szybko komponuję muzykę, to wieki piszę tek-
sty. Nie przychodzą do mnie tak szybko, czę-
ściowo dlatego, że muszą spełniać moje wygó-
rowane standardy. Lubię aliterację, rymy, sen-
sowne tematy itp.

TToo  kkiieeddyy  ii  ppoodd  cczzyyiimm  wwppłłyywweemm  zzaaiinntteerreessoowwaa--
łłeeśś  ssiięę  ggiittaarrąą  ttaakk  nnaa  ppoowwaażżnniiee??  BBaass  ppeewwnniiee  ppoo--
jjaawwiiłł  ssiięę  ppóóźźnniieejj,,  aallee  tteerraazz  mmoożżee  ttoo  bbyyćć  ppoonnoo--
wwnniiee  pprrzzyyddaattnnaa  uummiieejjęęttnnoośśćć,,  ggddyyżż  ppoo  rroozzssttaa--
nniiuu  zz  JJaammeesseemm  PPiicckkeetttteemm  zznnoowwuu  zzoossttaalliiśścciiee
bbeezz  bbaassiissttyy??
Zaczęłam grać na gitarze w wieku 15 lat i był to
mój pierwszy instrument. Od pierwszego dnia
kiedy sięgnąłem po gitarę, metal był moim wy-
borem, zawsze chciałem grać tak jak Metallica,
Megadeth, Slayer, Stratovarius, Yngwie Ma-
lmsteen, Iced Earth i inne podobne zespoły.
Jako nastolatek byłem już dość zakochany w
amerykańskim i europejskim podziemiu meta-
lowym, głównie w scenie dawnych zespołów

trashowych, skandynawskiego melodyjnego
death metalu, trochę hardcore, ogólnie pod-
ziemnej ciężkiej muzyki. Byłem tym "prawdzi-
wym metalowym" dzieciakiem, który szczycił
się znajomością zespołów, których nikt w ogóle
nie znał. Później zacząłem grać bardziej melo-
dyjne style metalowe: power, prog, retro, hair,
itd. Im więcej poznawałem tych zespołów, tym
mocniej ulegałem ich wpływom. W tamtym
okresie ten rodzaj muzyki robił na mnie ogro-
mne wrażenie, to była duża część mojego życia
w szkole średniej i college'u. Był to też zalążek
powstania Cellador. Rok później pierwszy raz
usiadłem za perkusją, w wieku 16 lat, pierwszy
bas kupiłem w wieku 18-19 lat. Miałem sprzęt
dla wszystkich tych instrumentów, ale granie na
gitarze było dla mnie podstawą. Nie sądzę, że
przez pierwsze trzy-cztery lata miałbym chociaż
jeden dzień bez ćwiczenia na gitarze. Od lat nie
grałem na perkusji, dawno ją sprzedałem, ale
wciąż zachowuję dużą wiedzę na temat gry na
niej. Nadal odgrywam fragmenty na basie, wy-
korzystuję tę umiejętność przy nagrywaniu
własnych utworów w wersji demo. Masz rację,
że jest to bardzo przydatne tym bardziej, że
jesteśmy w trakcie zmiany basisty. W czasie
udzielania odpowiedzi na ten wywiad rozpo-
częliśmy współpracę z nowym basistą, którego

jeszcze nie ujawniliśmy, ale mamy nadzieję, że
wkrótce go poznacie. Śpiewanie jest dla mnie
świeżą umiejętnością. Oprócz śpiewu w chór-
kach, nigdy nie śpiewałem. Było tak do około
roku 2008, kiedy zacząłem babrać się w nagry-
wanie, wtedy mieliśmy problemy z naszym
wokalistą. Byłem głównie wokalistą na potrzeby
studyjne, bez większej wiary w to co robię, aż do
końca 2012. Wtedy wreszcie mój basista James
przekonał mnie, że muszę zostać wokalistą, bo
po prostu nie byliśmy w stanie znaleźć odpo-
wiedniego i profesjonalnego wokalisty, a prze-
słuchaliśmy wielu ludzi. Nauka śpiewania i gry
w tym samym czasie była jedną z najbardziej
frustrujących i żenujących rzeczy, jakie kiedy-
kolwiek przeszedłem, ale w końcu zaczęło to
działać. Nie dałbym rady tego wypracować bez
odpowiednich muzyków w zespole, którzy mo-
cno mnie dopingowali i wspierali, za co jestem
im bardzo wdzięczny. Choć myślę, że nadal
uczę się śpiewania, ale z każdym dniem idzie mi
to coraz lepiej.

WWookkaalliissttąą  tteeżż  cchhyybbaa  zzoossttaałłeeśś  pprrzzeezz  pprrzzyyppaa--

ddeekk,,  aallee  tteerraazz  jjuużż  rraacczzeejj  nniikktt  nniiee  wwyyoobbrraażżaa
ssoobbiiee  sskkłłaadduu  CCeellllaaddoorr  zz  iinnnnyymm  śśppiieewwaakkiieemm??
To by było super! Znacznie łatwiejsza dla twór-
cy muzyki i tekstów jest możliwość śpiewania
swoich słów (jeszcze lepiej gdy umie grać na
wszystkich innych instrumentach). Dlatego je-
stem podekscytowany nowymi fanami, którzy
po raz pierwszy usłyszą nas na "Off The Grid",
będą mogli się zorientować w jakiej formie jest
nasz skład, co dla nas jest wskazane. Mogę pod-
powiedzieć, że jesteśmy o wiele bardziej produ-
ktywni i stabilni niż wcześniej. Możemy wymy-
ślić wiele nowych utworów i albumów, w taki
sposób jaki chcemy

JJeesstteeśścciiee  zzeessppoołłeemm  aammeerryykkaańńsskkiimm,,  aallee  zzaawwaarr--
ttoośśćć  ""OOffff  TThhee  GGrriidd""  uuttwwiieerrddzzaa  mmnniiee  ww  pprrzzeekkoo--
nnaanniiuu,,  żżee  wwiięękksszzyy  wwppłłyyww  mmiiaałłyy  nnaa  wwaass  eeuurrooppee--
jjsskkiiee  zzeessppoołłyy  ppoowweerrmmeettaalloowwee,,  jjaakk  nnpp..  HHeelllloo--
wweeeenn??
Zawsze mówiłem, że jestem bardziej zainspiro-
wany zespołami, które wywodzą się z Europy,
niż tymi, co pochodzą ze Stanów Zjednoczo-
nych. Nie jest to celowe, nie mam obsesji Euro-
py, po prostu lubię wiele muzyki, która stamtąd
pochodzi. Myślę, że wtedy gdy "Enter Dece-
ption" wyszedł, byliśmy naprawdę jednym z
pierwszych amerykańskich zespołów metalo-
wych, którzy uważnie śledzili europejski styl.
Stary termin American Power Metal był zare-
zerwowany dla mrocznych, ciężkich, wolniej-
szych zespołów, które również są dobre, ale my-
ślę, że w odbiorze jesteśmy bardziej "straight
out of Europe". Sądzę, że brzmimy bardzo euro-
pejsko.

CChhęęttnniiee  ssiięęggaacciiee  tteeżż  ddoo  ppaatteennttóóww  ssppeeeedd//
tthhrraasshhmmeettaalloowwyycchh  ((""SSwwaallllooww  YYoouurr  BBrriiddee""))  cczzyy
cczzeerrppiieecciiee  zz  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  mmeettaalluu  zz  llaatt  8800..
((""RRuunnnniinngg  RRiioott"")),,  nniiee  uunniikkaacciiee  tteeżż  cchhwwyyttllii--
wwyycchh  mmeellooddiiii  ((""SShhaaddoowwffoolldd""))  --  nniiee  mmaa  nniicc  ggoorr--
sszzeeggoo  nniiżż  mmoonnoottoonnnnaa,,  jjeeddnnoowwyymmiiaarroowwaa  ppłłyyttaa??
Nie umiem określić czy jest nutka sarkazmu w
tym pytaniu czy nie (śmiech!). Nie ma wątpli-
wości, staramy się tworzyć szybkie, ciężkie i
chwytliwe, 3-5 minutowe kawałki. Nie mamy
żadnych ballad, nic bardzo progresywnego, ani
niczego połączonego z różnych, dziwnych styli-
styk. Nie mamy nic do takich utworów, właści-
wie to bardzo lubię ballady, ale nie wyproduko-
waliśmy niczego podobnego w tej formie. Ale
mogę powiedzieć, że przywiązujemy też dużą
uwagę do prezentacji. Ten album jest bardziej
urozmaicony niż "Enter Deception", to na pe-
wno, ale to nadal mocne doznanie dla słucha-
czy. Nie chciałem zbyt wiele zmieniać w stosun-
ku do tego czego oczekują fani od nas, na doda-
tek nadal kocham ten styl. Niektóre kawałki są
ukłonem w stronę tradycyjnego power metalu,
ale myślę, że niektóre zakręcają w stronę trashu
z dodatkiem symfonicznego black metalu. Mo-
że to tylko moje wrażenie, ale czuję jakby na al-
bumie były utwory śpiewane dwoma różnymi
stylami wokalu. Mamy kompozycje śpiewane w
średnich rejestrach ("Break Heresy", "Shadow-
fold", "Swallow Your Pride") i te śpiewane w
wysokiej tonacji ("Shimmering Status", "Off the
Grid", "Sole Survivors").

WWaasszz  ppiieerrwwsszzyy  aallbbuumm  wwyysszzeeddłł  ww  MMeettaall  BBllaaddee
--  nniiee  bbyyllii  zzaaiinntteerreessoowwaannii  wwyyddaanniieemm  jjeeggoo  nnaa--
ssttęęppccyy??
Myślę, że gdybym potrafił, to mogliśmy utrzy-
mać kontrakt z tą firmą. Podczas trwania gor-
szego momentu w zespole, nie rozmawiałem z
nimi zbyt wiele, a to dlatego, że nie chciałem
ich ciągle zwodzić co do deadline'ów, gdyż my-
ślałem, że nie możemy ich w stu procentach
spełnić. Gdy skład z "Enter Deception" zaczął
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naprawdę się rozpadać zaczęliśmy ich zawodzić
na wielu płaszczyznach. Niektórzy byli muzycy
kontaktowali się z nimi osobiście, jedynie po to,
aby umniejszyć zasługi innych, musieliśmy opó-
źnić wejście do studia, odwołać trasę, a to wszy-
stko przez to, że zespół się ze sobą nie dogady-
wał. Ja chciałem zniwelować całe to zamieszanie
i powiedziałem sam do siebie: "OK, skontaktuję
się z nimi wtedy, gdy będę miał właściwą grupę
muzyków gotową do nagrywania i ruszenia w
trasę". Wyszło tak, że nie skontaktowałem się z
nimi do 2013., wtedy miałem nowy skład i EP-
kę "Honor Forth". Jak możesz się domyślić, oni
myśleli, że jesteśmy już skończeni, więc musia-
łem im wszystko wyjaśnić. Pierwotnie wydawali
się zainteresowani, spodobała im się nowa mu-
zyka i pytali o studio i plany związane z trasą.
Dałem im znać i cierpliwie czekałem na odpo-
wiedź. Niestety, finalnie zdecydowali, że nie
podejmą z nami dalszej współpracy. To była ich
decyzja i ja to szanuję, szybko zaczęliśmy szu-
kać nowej wytwórni. 

SSccaarrlleett  RReeccoorrddss  jjeesstt  nnaa  ppeewwnnoo  mmnniieejjsszząą,,  aallee
tteeżż  pprręężżnniiee  ddzziiaałłaajjąąccąą  ffiirrmmąą,,  wwiięęcc  ttuu  nniiee  mmaacciiee
cchhyybbaa  ppoowwooddóóww  ddoo  nniieezzaaddoowwoolleenniiaa,,  bboo  ttrraaffiilliiśś--
cciiee  ccaałłkkiieemm  ddoobbrrzzee??
Byłem fanem zespołów z tej wytwórni przez
lata, więc jestem poruszony tym, że mogę być
częścią tej wytwórni. Mieliśmy z nimi od począ-
tku świetny kontakt, byli też bardzo pomocni w
doradzeniu w kwestii wydania. Wykonali świe-
tną robotę aby wypromować nas w Europie i
Japonii, tym bardziej, że wcześniej na to nie li-
czyliśmy. Mają świetną listę kontaktów w me-
diach i dystrybucji albumów, szczególnie w ga-
tunku muzyki, którą my gramy. Jestem napra-
wdę podekscytowany jak to wyjdzie, wydaje mi
się, że stworzy to nam dużo nowych możliwo-
ści na arenie międzynarodowej. 

TTrrzzeebbaa  bbyyłłoo  ppoocczzeekkaaćć  nnaa  ""OOffff  TThhee  GGrriidd"",,  ttaakk
wwiięęcc  ffaakktt,,  żżee  pprreemmiieerręę  tteeggoo  wwyyddaawwnniiccttwwaa  wwyy--
zznnaacczzoonnoo  ddooppiieerroo  nnaa  mmaarrzzeecc  nniiee  jjeesstt  jjuużż  cchhyybbaa
cczzyymmśś  uucciiąążżlliiwwyymm  --  nnaajjwwaażżnniieejjsszzee,,  żżee  ppłłyyttaa  ww
ooggóóllee  ssiięę  uukkaażżee??
Jestem pełen zachwytu, że w końcu wychodzi.
Jak wspomniałem wyżej, album nagraliśmy w
2015 roku i po wszystkich przebojach, które
musieliśmy przejść z nie jedną, ale dwoma, trze-
ma wytwórniami, zaczynałem się martwić, że
nigdy nie zostanie wydany i cała praca związana
z odbudową zespołu pójdzie na marne. Napra-
wdę miałem wiele nieprzespanych nocy. Ale ko-
niec końców wszystko wyszło i to w większości

na lepsze! Jesteśmy te-
raz w świetnej sytuacji,
choć zajęło to dużo cza-
su, pracy i cierpliwości

WW  JJaappoonniiii  ppoojjaawwii  ssiięę
ddwwaa  ttyyggooddnniiee  wwcczzee--
śśnniieejj  --  cczzyyżżbbyyśścciiee  bbyyllii
ttaamm  nnaajjbbaarrddzziieejj  ppooppuu--
llaarrnnii??
Mamy odzew od wielu
fanów z Japonii od lat.
Graliśmy tam na je-
dnym festiwalu - Loud
Park - w 2007 roku i
było wspaniale. Wiem,
że mamy tam wielu
zwolenników, mam na-
dzieję, że uda nam się
tam zagrać pełnowymia-
rową trasę. Pisano tam o
nas w prasie metalowej i
z tego co widziałem na
zdjęciach, które nam
nadesłano, to zwiastują,
że nasz nowy album
zbierze dobre recenzje. 

PPeewwnniiee  ttaammtteejjssii  ffaannii
ddoossttaannąą  tteeżż  oodd  wwaass  nnaa--
ggrraanniiaa  bboonnuussoowwee,,  ttaakk
jjaakk  nnaa  ""EEnntteerr  DDeeccee--
ppttiioonn""??
Na japońskiej wersji,
jest dodatkowy kawałek
pod tytułem "Faceless
Dark", jest dla japońskiej publiczności i tych,
którzy będą album z Japonii sprowadzać. Fani z
reszty świata, którzy zobaczą nas na żywo będą
mieli możliwość kupienia gadżetów ze starej
kolekcji, których nie sprzedajemy online. Ale je-
śli chodzi o bonusowe nagrania na inne rynki,
to takich nie przygotowaliśmy, na tyle ile mi
wiadomo. 

NNiicc,,  ttyyllkkoo  bbyyćć  JJaappoońńcczzyykkiieemm,,  aallbboo  sspprroowwaaddzzaaćć
ssoobbiiee  ssttaammttąądd  ppłłyyttyy  ((śśmmiieecchh))..  DDzziięękkii  wwssppóółł--
pprraaccyy  zz  AAmmaazzoonn  ""OOffff  TThhee  GGrriidd""  bbęęddzziiee
ppoowwsszzeecchhnniiee  ddoossttęęppnnyy,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  zzaa--
ddbbaalliiśścciiee  tteeżż  oo  wweerrssjjęę  MMPP33  --  zznnaakk  cczzaassóóww??
Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi z dystrybucji
tego albumu. Wszystkie główne strony online,
włączając Amazon będą go sprzedawały. Chcia-
łem mieć pewność, że CD będzie dostępne w
formie fizycznej dla każdego, kto będzie chciał

je kupić i nasz aktualny dystrybutor się tym zaj-
muje. Wersja cyfrowa będzie dostępna na Spo-
tify, Google Play, Apple Music, Itunes, Amazon
MP3, Youtube itp.MP3 jest dość starą nowo-
ścią, w tym momencie, to jest coś co spowszed-
niało. Myślę, że fani metalu nadal będą kupo-
wali CD lub co najmniej dadzą szansę całemu
albumowi. W każdym razie ja nie mam proble-
mów z ewolucją dystrybucji muzyki. Tak długo
jak okładka albumu i dobra wizualna prezenta-
cja dociera do fanów - jestem szczęśliwy. Myślę,
że szata graficzna jest bardzo ważna, musi iść w
parze z muzyką danego zespołu.

HHaa,,  ttoo  ddllaatteeggoo  nnaappiissaalliiśścciiee,,  żżee  ttaa  ppłłyyttaa  zznnii--
sszzcczzyy  llaappttooppyy  ii  ssmmaarrttffoonnyy  ssłłuucchhaacczzyy  --  jjaakk  bbyy--
łłeemm  mmłłooddyy  ttoo  ppiissaałłoobbyy  ssiięę,,  żżee  wwyyrrwwiiee  ggłłoośśnniikkii
aallbboo  ssppaallii  kkoolluummnnyy  ((śśmmiieecchh))..  WW  kkaażżddyymm  rraazziiee
cczzuujjeecciiee,,  żżee  tteenn  aallbbuumm  ttoo  pprrzzeełłoommoowwyy  mmoommeenntt
ddllaa  zzeessppoołłuu  ii  mmuussiicciiee  zzrroobbiićć  wwsszzyyssttkkoo,,  bbyy  zzaappee--
wwnniićć  mmuu  jjaakk  nnaajjlleeppsszząą  pprroommooccjjęę??
Tak, nie da się ukryć, że tytuł albumu były in-
spirowany pogardą dla mediów społecznościo-
wych, ale wiemy, że nasza opinia o tym nie jest
ważna, mimo wszystko te media spełniają dużą
rolę. Myślałem też, że tytuł albumu będzie dość
trafny patrząc na historię zespołu i jego wcze-
śniejsze lata. Jednak nie mamy co się martwić,
nie będziemy samotnikami w sieci, nic z tych
rzeczy. Będziemy robili mocną kampanię pro-
mocyjną nowego albumu i starali się utrzymy-
wać kontakt z wszystkimi naszymi fanami, da-
jąc im najnowsze informacje z tego co się dzieje
w na nowo odkrytym świecie Celladoru!

Wojciech Chamryk,  Filip Wołek, 
Bartosz Hryszkiewicz
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HMP: ZZrroobbiiłłeeśś  ddoośśćć  dduużżee  zzaammiieesszzaanniiee  sswwoo--
iimm  ooddeejjśścciieemm  zz  CCiivviill  WWaarr..  DDllaacczzeeggoo  ooddsszzee--
ddłłeeśś??  MMoożżeesszz  ooppoowwiieeddzziieećć  ttrroocchhęę  wwiięęcceejj  oo
ttyymm  ffaakkcciiee??
Nils Patrik Johansson: Miałem parę proble-
mów przez współpracę z Napalm Records,
jednak nie ma co o tym dużo mówić. Ukoń-
czyłem trylogię, co było od początku moim
zamierzeniem. Napisałem większość kawał-
ków oraz wszystkie teksty, więc mogę grać te
utwory gdziekolwiek chcę. No wiesz, to trochę
jak... Roger Waters i "The Wall" (śmiech).

CCiivviill  WWaarr  mmaa  tteerraazz  nnoowweeggoo  wwookkaalliissttęę,,
KKeellllyy''eeggoo  SSuunnddoowwnn  CCaarrppeenntteerraa..  CCoo  ssąąddzziisszz

oo  nniimm  jjaakkoo  oo  wwookkaalliiśścciiee??
Jest świetny. Z pewnością poradzi sobie z mo-
imi utworami.

CCiivviill  WWaarr  nniieebbaawweemm  zzaammiieerrzzaajjąą  mmiieećć  ttrraassęę..
BBęęddzziieesszz  nnaa  jjeeddnnyymm  zz  iicchh  kkoonncceerrttóóww,,  aabbyy
zzoobbaacczzyyćć  ccoo  uu  nniicchh  ssłłyycchhaaćć??
Wątpię. Raczej się skupiam się na sobie i na
moich rzeczach. Piszę obecnie materiał na so-
lowy album i mogę ci powiedzieć, że fani Civil
War nie będą rozczarowani. Będzie to trochę
jak czwarty album Civil War, tak więc
bądźcie czujni.

CCzzyyllii  zzaammiieerrzzaasszz  ssiięę  sskkuuppiićć  tteeżż  nnaa  AAssttrraall
DDoooorrss??
Tak, jak i również na Lion's Share oraz na

moim solowym albumie. Zrobię też parę wys-
tępów oddających hołd muzyce Ronnie Jame-
sa Dio. Tak więc, obecnie mam co robić. Ni-
gdy nie byłem aż tak zajęty.

JJeeddnnaakk  wwcciiąążż  mmaasszz  cczzaass  bbyy  ppoommóócc  sswwooiimm
zznnaajjoommyymm,,  ddllaa  pprrzzyykkłłaadduu  TThhoobbbbee  EEnngglluunndd''
oowwii  ww  pprraaccaacchh  nnaadd  jjeeggoo  ssoolloowwyymm  aallbbuummeemm..
JJuużż  wwiieemmyy,,  żżee  ppoośśwwiięęcciisszz  cczzaass  nnaa  LLiioonn''ss  SShhaa--
rree,,  aa ccoo  zz  WWuutthheerriinngg  HHeeiigghhttss??
Lion's Share jest znowu w grze, tak więc,
nigdy nie porzuciliśmy tego projektu, po pro-
stu teraz zaczęliśmy pracować ciężej niż kie-
dykolwiek wcześniej. Jest świetnie. Co do
Wuthering Heights, na razie jest w spoczyn-

ku, ale nigdy nie wiadomo. Co do występów
gościnnych, to nie robię ich zbyt wielu, jednak
kiedy Thobbe poprosił mnie o to, nie mogłem
odmówić. Jest wspaniałym człowiekiem.

KKttoo  sspprraawwiiłł,,  żżee  ssttwwoorrzzeenniiee  kkoolleejjnneeggoo  aallbbuummuu
AAssttrraall  DDoooorrss  ssttaałłoo  ssiięę  mmoożżlliiwwee??
To, że powstał kolejny album Astral Doors
zawdzięczacie nam, muzykom tworzącym ten
zespół. Ciężko pracujemy i zawsze szukamy
perfekcji. Również nasze wydawnictwo, Me-
talville, bardzo w nas wierzy i to również jest
ważnym czynnikiem w tym przypadku.

JJaakk  ddłłuuggoo  pprraaccoowwaalliiśścciiee  nnaadd  ""BBllaacckk  EEyyeedd
CChhiillddrreenn""??  GGddzziiee  nnaaggrraalliiśścciiee  wwaasszz  LLPP??  JJaakk
pprrzzeebbiieeggaałłoo  ppiissaanniiee  tteekkssttóóww  ii  rreejjeessttrraaccjjii

nnaaggrraańń??
Pracowaliśmy nad tym albumem pomiędzy la-
tami 2015 i 2017. Pisanie tekstów przebiegało
tak jak bywa to w naszym zespole. Joachim,
Johan i ja napisaliśmy muzykę, zaś jak sam
napisałem wszystkie teksty. Proces nagranio-
wy był męczący ale i przyjemny. Czułem od
początku, że ten album ma swój specjalny
urok.

JJaakkiiee  ffiillmmoowwee  sscceennyy  bbęęddąą  ppaassoowwaaćć  ddoo  mmuuzzyykkii
zz  ""BBllaacckk  EEyyeedd  CChhiillddrreenn""??  MMoożżeesszz  wwyymmiieenniićć
ppaarręę  ffiillmmóóww??
(Śmiech), myślę, że każdy horror mógłby uży-
wać kawałków z tego albumu. Mam nadzieję,
że raz na zawsze udało nam się scalić diabel-
skość z heavy metalem. Jednak dreszczowiec,
który został wykorzystany do napisania tytu-
łowego kawałka jest zbyt świeży i oryginalny.
Żaden film jeszcze nie podjął tematu o czar-
nookich dzieciach, jednak to jest tylko kwe-
stia czasu.

ZZrroobbiilliiśścciiee  ppaarręę  uuttwwoorróóww  zzaaiinnssppiirroowwaannyycchh
ddrruuggąą  wwoojjnnąą  śśwwiiaattoowwąą,,  jjaakk  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  ""SSttaa--
lliinnggrraadd"",,  ""PPeeaarrll  HHaarrbboorr""  cczzyy  ""BBllaacckk  RRaaiinn"",,  ttaakk
wwiięęcc  cchhcciiaałłbbyymm  ssiięę  zzaappyyttaaćć,,  ccoo  oo  oo  ttyymm  hhiissttoo--
rryycczznnyymm  ookkrreessiiee  ssąąddzziicciiee..  JJaakkiiee  jjeeggoo  mmoommeenn--
ttyy  zzoossttaałłyy  zzaappoommnniiaannee  pprrzzeezz  ddzziissiieejjsszząą  ssppoo--
łłeecczznnoośśćć??
Tak, stworzyłem masę tekstów na temat tego
konfliktu, gdyż jest on nam dość bliski i bar-
dzo interesujący. Co o nim sądze? Co mogę
powiedzieć? To było czyste szaleństwo! Wą-
tpię, że coś z tego okresu zostało zapomniane,
szczególnie, że codziennie na którymś z  kana-
łów możesz obejrzeć o tym dokument.

NNaa  ""NNootteess  ffrroomm  tthhee  SShhaaddoowwss"",,  ww  kkaawwaałłkkuu
""CCoonnffeessssiioonnss""  zznnaajjddzziieemmyy  wweerrssyy::  ""TThhee  ggrreeeenn
mmiillee''ss  bbeeeenn  wwaallkkeedd  bbuutt  wwee''dd  ddoo  iitt  aaggaaiinn""..  WWyy--
ddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  ooddnnoossiisszz  ssiięę  ddoo  SStteepphheenn''aa  KKiinn--
ggaa..  MMoożżeesszz  ppoowwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj  oo  sswwooiicchh  iinn--
ssppiirraaccjjaacchh  wwyynniieessiioonnyycchh  zz  pprroozzyy??
Stephen King jest wspaniały. W mordę, ale
on dobrze pisze. Jednak  muszę powiedzieć, że
znajduję więcej inspiracji w otaczającym mnie
świeci niż z tego co jest w powieściach, jak
wiesz zło jest wieczne.

KKttoo  ssttwwoorrzzyyłł  tteelleeddyysskk  ddoo  ""WWee  CCrryy  OOuutt""??
MMoożżeesszz  ppoowwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj  oo  ttyymm??  KKttoo  wwppaaddłł
nnaa  kkoonncceepptt  tteeggoo  wwiiddeeoo??  KKttoo  zzaaśś  ttoo  nnaaggrraałł  ii
oobbrroobbiiłł??
Reżyserem był Owe Lingvall, który wpadł na
pomysł filmiku. Utwór jest o przerażającym
świecie, w którym obecnie żyjemy, myślę, że w
tym teledyskiem uchwycił to zajebiście!

KKttoo  ssttwwoorrzzyyłł  ggrraaffiikkęę  nnaa  ""BBllaacckk  EEyyeedd  CChhiill--
ddrreenn""??
Felipe Machado stworzył grafikę na ten al-
bum. Szef naszego wydawnictwa, Holger, znał
go z jego prac dla Blind Guardian. Co mogę
więcej powiedzieć? Grafika jest wspaniała.
Bardzo mroczna i bardzo metalowa!

MMoożżeecciiee  ppoorróówwnnaaćć  wwaasszz  nnaajjnnoowwsszzyy  aallbbuumm  zz
ppoopprrzzeeddnniimm??  JJaakkaa  jjeesstt  rróóżżnniiccaa  ppoommiięęddzzyy
uuttwwoorraammii  ((wwyykklluucczzaajjąącc  ssaammąą  pprroodduukkccjjęę))??
W porównaniu do "Notes from the Sha-
dows", ten album jest o wiele mocniejszy.
Przynajmniej tak mi się wydaje. Zgadzam się,
że "Notes from the Shadows" miał swoje
przebłyski, jednak "Black Eyed Children" jest
klasyczny, utwory są bardziej bezpośrednie,
teksty są lepsze, a album podąża za ustalonym
tematem.

ASTRAL DOORS130

Astral Doors to zespół, który nie był jakoś szczególnie znany przeze mnie.
No cóż, nie do końca moje klimaty, powiem wam, jednak dobrze kojarzyłem takie
zespoły jak Sabaton czy utworzony Civil War. A jak wiadomo lepiej obeznanym z
powyższymi zespołami, to przez długi czas wokalistą Civil War był Nils Patrik
Johansson, którego odejście w 2016r. było pewnym zaskoczeniem. Tako też uzna-
łem, że warto się z tym zapoznać, a gdy nadarzyła sie okazja, nie wahałem się
zapytać go o szczegóły tego rozstania. Zapraszam do wywiadu.

Foto: Astral Doors

Scena metalowa niebezpiecznie wchodzi w główny nurt!



KKttóórryy  WWaasszz  aallbbuumm  bbyyłł  ttyymm  nnaajjbbaarrddzziieejj  uuddaa--
nnyymm  ww  TTwwoojjeejj  ooppiinniiii??
Ciężko powiedzieć, jednak nasz debiut "Of
the Son and the Father" nadszedł niczym
wybuch, który wstrząsnął światem. Tak więc
ten album jest dla nas tym wyjątkowym. Jeśli
mówisz o sukcesie komercyjnym, to myślę, że
"Astralism", pod tym względem nasz trzeci
album był najbardziej udany.

ZZaammiieerrzzaacciiee  zzrroobbiićć  aallbbuumm  kkoonncceerrttoowwyy??
Można. Mam na myśli to, że wszystkie kon-
certówki, to po prostu oszukiwanie słuchacza
edycją w studiu i tego typu szajsem, nie uwa-
żam żeby to było fajne.

CCoo  ssąąddzziisszz  oo  sswwooiicchh  wwcczzeessnnyycchh  ddnniiaacchh  kkaa--
rriieerryy  zz  ddzziissiieejjsszzeejj  ppeerrssppeekkttyywwyy??
Nie ma to większego znaczenia. Robię to co
robię. Staram się zawsze dawać z siebie wszy-
stko i myślę. że więcej zrobić już nie mogę.

JJeeśśllii  bbyyśś  zzaacczząąłł  kkaarriieerręę  ww  llaattaacchh  8800..,,  ttoo  ddzziissii--
aajj  bbyyłłbbyyśś  bbaarrddzziieejj  ppooppuullaarrnnyy??  CCzzyy  oobbeeccnniiee
jjeesstt  ttrruuddnniieejj  ooddnniieeśśćć  ssuukkcceess  jjaakkoo  zzeessppóółł??  CCoo
oo  ttyymm  ssąąddzziisszz??
Myślę, że możliwe jest odnieść duży sukces ró-
wnież dzisiaj. Po prostu dobrze trzeba roze-
grać talię, którą posiadasz. Popatrz na przy-
kład na Amon Amarth, In Flames czy Vol-
beat. Można odnieść sukces pomimo faktu, że
nie jesteś z lat 80.

CCoo  ssąąddzziisszz  oo  wwssppóółłpprraaccyy  zz  MMeettaallvviillllee??
Są jak bracia. Pracuje nam się bardzo dobrze z
nimi. Niech się cieszy długim życiem Metal-
ville, oraz jego szef, Holger!

CCoo  zzaammiieerrzzaacciiee  rroobbiićć  ww  22001177rr..??  GGddzziiee  zzaaggrraa--
cciiee  kkoonncceerrttyy??  
Zagramy koncerty w całej Europie, taką mam
nadzieje. Astral Doors ma bardzo dobrą
rzeszę fanów, tak więc na pewno trasa będzie.
Tej jesieni.

CCoo  mmoożżeecciiee  ppoowwiieeddzziieećć  oo  oobbeeccnneejj  sszzwweeddzzkkiieejj
sscceenniiee  mmeettaalloowweejj??
Szwedzka metalowa scena jest dobra. Aż za
dobra. Staje się sceną głównego nurtu, jak w
późnych latach 80. To ssie. Kiedyś heavy me-
tal był muzyką klasy pracującej i chcę żeby tak
zostało. Metal powinien zostać w podziemiu!

DDzziięękkuujjeemmyy  zzaa  wwyywwiiaadd..  PPrroosszzęę  oo  ppaarręę  ssłłóóww
ddllaa  sswwooiicchh  ffaannóóww??
Polacy! uwielbiamy was! Do zobaczenia na
trasie! 

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak

HMP: JJaakkoo  zzeessppóółł  wwiieellookkrroottnniiee  zzmmiieenniiaa--
lliiśścciiee  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa..  OObbeeccnniiee
zznnóóww  jjaakkoo  mmaacciieerrzzyyssttyy  kkrraajj  ffiigguurruujjee
GGrreeccjjaa..  WW  jjaakkiimm  ssttooppnniiuu  jjeesstteeśścciiee  ""ggrree--
cckkiimm  zzeessppoołłeemm""??  
Gus G: Zawsze byliśmy kojarzeni z Gre-
cją. 3/5 zespołu to Grecy i są rdzeniem
Firewind. Można powiedzieć, że jesteśmy
zarówno Greckim, jak i międzynarodo-
wym zespołem.

OOssttaattnniimmii  llaattyy  ccoorraazz  wwiięęcceejj  zzeessppoołłóóww
ddeeccyydduujjee  ssiięę  nnaa  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  sskkłłaadd..
NNiieekkttóórree  zzeessppoołłyy  nniiee  nnaaggrryywwaajjąą  rraazzeemm,,
aannii  nnaawweett    nniiee  pprróóbbuujjąą,,  ssppoottyykkaajjąą  ssiięę  ttyyll--
kkoo  nnaa  ttrraassyy  kkoonncceerrttoowwee……
Zaczęliśmy jako projekt studyjny. Na pier-
wszych dwóch albumach to byłem tylko ja
i muzycy sesyjni. Kiedy zaczęliśmy odno-
sić sukcesy w Japonii, chciałem spróbować
prawdziwej trasy koncertowej. Zanim ją
zrealizowaliśmy, nagraliśmy kilka albu-
mów, aż w końcu to się wydarzyło. Wyko-
rzystaliśmy oba te sposoby, nagrywaliśmy
zarówno w studio razem jak i każdy z oso-
bna, we własnym domowym studio. Obe-
cnie łatwiej i bardziej efektywne jest na-
grywać w domu, ponieważ wszyscy mamy
dobry sprzęt.

GGddzziiee  WWaasszzyymm  zzddaanniieemm  lleeżżyy  ggrraanniiccaa
mmiięęddzzyy  pprraawwddzziiwwyymm  zzeessppoołłeemm  aa  ""pprroojjeekk--
tteemm  GGuussaa""??
Każdy kto zna Firewind wie, że to mój
zespół. Wymyśliłem nazwę, jestem właści-

cielem marki, zarządzam zespołem, piszę
większość tekstów. Zależnie od tego, jak
definiujesz "prawdziwy zespół". Działamy
od piętnastu lat, sprzedaliśmy setki tysięcy
albumów, zrobiliśmy niezliczone trasy, je-
steśmy najlepszymi przyjaciółmi, ale mało
czasu spędzamy razem. Jeśli to nie jest de-
finicja prawdziwego zespołu, to nie wiem
co nią jest!

CChhoocciiaażż  ppoocchhooddzziicciiee  zz  GGrreeccjjii,,  ddooppiieerroo  nnaa
oossttaattnniieejj  ppłłyycciiee  zzddeeccyyddoowwaalliiśścciiee  ssiięę  nnaa
ppoorruusszzeenniiee  tteemmaattóóww  zz  ttaakk  dduummnneejj  ggrree--
cckkiieejj  hhiissttoorriiii..  DDllaacczzeeggoo  ttaakkaa  ddeeccyyzzjjaa  zzaa--
ppaaddłłaa  ddooppiieerroo  nnaa  óóssmmeejj  ppłłyycciiee??
Ponieważ jest to coś, czego nie zrobiliśmy
wcześniej, a chcieliśmy wypróbować cze-
goś nowego.

OOddcczzuulliiśścciiee  ooggrraanniicczzeenniiaa  ppiisszząącc  uuttwwoorryy
nnaa  ""kkoonncceepptt  aallbbuumm""??  
Nie do końca, ekscytujące jest robić coś
zupełnie innego, a gdy się ma odpowiednią
wenę można być bardzo kreatywnym. 

JJeeddyynnyymm  ""hhyymmnniicczznnyymm""  uuttwwoorreemm,,  ppaarraa--
ddookkssaallnniiee,,  jjeesstt  uuttwwóórr  iinnssttrruummeennttaallnnyy,,
""IImmmmoorrttaallss""..  TToo  ccoośś  ww  rrooddzzaajjuu  eeppiittaaffiiuumm
ddllaa  bboohhaatteerróóww  ppłłyyttyy??
Nie zgodzę się z Tobą. Właściwie to utwór
tytułowy jest instrumentalnym przejściem
łączącym dwa utwory. To bardzo ciężki
kawałek, na albumie jest wiele kompozycji
"hymnicznych". Cała koncepcja "Immor-
tals" dotyczy bohaterskiego upadku gre-
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Nieśmiertelni
Aż trudno w to uwierzyć, ale Firewind wydał już ósmą płytę… jed-

nocześnie pierwszą z Henningiem Basse w roli wokalisty i pierwszą po-
święconą greckim bohaterom. Przed Wami krótki wywiad z założycielem
i liderem Firewind, Gusem G.

Foto: Firenesia



ckiej armii pod Termopilami. Są oni nie-
śmiertelni, walczyli o swój kraj i wolność.

JJeeddnnyymm  zz  nnaajjbbaarrddzziieejj  zzoossttaajjąąccyycchh  ww
ppaammiięęccii  kkaawwaałłkkóóww  nnaa  ppłłyycciiee  wweeddłłuugg  mmnniiee
jjeesstt  ""OOddee  ttoo  LLeeoonniiddaass""..  CChhoocciiaażż  mmuuzzyy--
cczznniiee  jjeesstt  pprroossttyy,,  ppoossiiaaddaa  śśwwiieettnnąą  mmeelloo--
ddiięę  ii  ""sskkaalloowwaanniiee  nnaappiięęcciiaa""..  SSkkąądd  ppoommyyssłł,,
żżeebbyy  nnaappiissaaćć  ""ooddęę""  ww  ttaakkii  ddyynnaammiicczznnyy
ssppoossóóbb??  WWiiddzząącc  ttyyttuułł,,  ssppooddzziieewwaałłaamm  ssiięę
rraacczzeejj  bbaallllaaddyy  lluubb  ppooddnniioossłłeeggoo,,  kkrroocczząą--
cceeggoo  uuttwwoorruu  ((śśmmiieecchh))..
Myślę, że nie powinnaś oceniać utworu po
jego tytule. Słuchaj muzyki i pochłaniaj to,
co w niej jest. Napisałem utwór już w roku
2009. Na pewno jest on epicki i dynami-
czny. Odkąd zaczęliśmy pisać o Leonida-
sie i jego odważnych trzystu żołnierzach,
prześladowała mnie myśl, że to idealna
oda dla Leonidasa.

ZZoossttaajjąącc  ww  tteemmaacciiee  nnaajjlleeppsszzyycchh  wwgg  mmnniiee
uuttwwoorróóww,,  bbaarrddzzoo  ppooddoobbaa  mmii  ssiięę  lliinniiaa
wwookkaallnnaa  zzwwrrootteekk  ww  ""WWaarr  ooff  AAggeess""..  ZZaa--
ssttaannaawwiiaa  mmnniiee  kkttoo  jjąą  nnaappiissaałł..  CCzzyyżżbbyy
ssaamm  HHeennnniinngg  BBaassssee  ddoossttaałł  ttaakkąą  mmoożżllii--
wwoośśćć??
Dennis Ward napisał wszystkie linie wo-
kalne i teksty, a ja wykonałem całą muzy-
kę. 

WW  ""LLiivvee  aanndd  DDiiee  bbyy  tthhee  SSwwoorrdd""  ppoojjaawwiiaa

ssiięę  cciieekkaawwyy,,  ffoollkkoowwyy  mmoottyyww  ggiittaarroowwyy..
CCzzyy  ttoo  ppaarraaffrraazzaa  jjaakkiieejj  kkoonnkkrreettnneejj  mmee--
llooddiiii?
Nie sądzę. Po prostu chciałem mieć w tym
miejscu ludowy temat i tak wymyśliłem.

JJaakk  WWaamm  ssiięę  pprraaccuujjee  ppoo  zzmmiiaanniiee  wwookkaa--
lliissttyy??
Apollo był kojarzony z Firewind przez
długie lata, na pewno wyrobiliście pewne
nawyki we współpracy z nim. Cóż, znali-
śmy Henninga już od dziesięciu lat, po-
nieważ był naszym wokalistą w czasie
tourne w roku 2007. Jako, że nie byliśmy
z nim w studio wcześniej, była to jedyna
rzecz, o którą byłem niespokojny. Jego wy-
konanie mówi samo za siebie. Cieszę się,
że wszystko się udało. 

HHeennnniinngg  BBaassssee  ppoo  rroozzppaaddzziiee  MMeettaalliiuumm
ookkaazzaałł  ssiięę  wwsszzeecchhssttrroonnnnyymm  wwookkaalliissttąą,,
kkttóórryy  cchhęęttnniiee  bbiieerrzzee  uuddzziiaałł  ww  wwiieelluu  mmuuzzyy--
cczznnyycchh  pprroojjeekkttaacchh..  NNiiee  wwyyoobbrraażżaałłaamm  ssoo--
bbiiee  ggoo  ww  ttaakkiieejj  rroollii  zzaa  cczzaassóóww  śśwwiieettnnoośśccii
MMeettaalliiuumm..    
Jak wspomniałem nasze drogi zeszły się
dziesięć lat temu, koncertował z nami po
świece w czasie tourne promującym "Alle-
giance". Wtedy z jakichś powodów to nie
działało, ale spotkaliśmy się trzy lata pó-
źniej i koncertował z moim solowym ze-
społem. Okazało się, że nadal poszukiwał
zespołu, a my poszukiwaliśmy wokalisty,
więc to był odpowiedni moment by połą-
czyć siły.

Katarzyna "Strati" Mikosz
Tłumaczenie: Filip Wołek, Karol Gospodarek

HMP: CCzzyyżżbbyyśścciiee  nniiee  zznnaajjddoowwaallii  ww  SStteeeell
VVeellvveett  ii  ww  CCiirryyaamm  ppeełłnnii  aarrttyyssttyycczznneeggoo  ssppeełł--
nniieenniiaa,,  ssttąądd  ppoommyyssłł  zzaałłoożżeenniiaa  kkoolleejjnneeggoo,,  ggrraajjąą--
cceeggoo  bbaarrddzzoo  ooddmmiieennnnąą  mmuuzzyykkęę,,  zzeessppoołłuu??
Paweł Soja: W obu zespołach jak najbardziej
spełniamy się w klimacie hardrockowym czy
metalowym, a klimatem lat 60. i 70. byliśmy
zafascynowani od początku naszej przygody z
muzyką. Inspirowały nas takie zespoły jak:
Mountain, Creedence Clearwater Revival,
Neil Young, Lynyrd Skynyrd i wiele innych.
Dlatego pomysł na projekt Yellow Horse pow-
stał dawno temu, jednak dopiero teraz znaleźli-
śmy czas na jego zrealizowanie.

WW  ssuummiiee  nniiggddyy  nniiee  rroozzuummiiaałłeemm  ppoo  ccoo  mmuuzzyyccyy
mmaajjąą  iinnnnee  sskkłłaaddyy  bbąąddźź  wwyyddaajjąą  ssoolloowwee  ppłłyyttyy,,
nnaa  kkttóórryycchh  ggrraajjąą  ddookkłłaaddnniiee  ttaakk  ssaammoo  ii  ttoo  ssaammoo
ccoo  ww  sswwyycchh  mmaacciieerrzzyyssttyycchh  zzeessppoołłaacchh  --  jjeeśśllii  jjuużż
uusskkuutteecczznniiaaćć  ttaakkii  mmuuzzyycczznnyy  sskkookk  ww  bbookk,,  ttoo
nniieecchh  ttoo  bbęęddzziiee  ccoośś  iinnnneeggoo,,  wwrręęcczz  ttoottaallnniiee  oodd--
mmiieennnneeggoo??
My również nie rozumiemy po co zakładać dru-
gi zespół w tym samym gatunku, dlatego w
Yellow Horse gramy zupełnie inne rzeczy.

DDoommyyśśllaamm  ssiięę,,  żżee  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  ttaakkiimm
aakkuussttyycczznnyymm  ggrraanniieemm  wwzziięęłłoo  ssiięę  uu  wwaass  oodd  ffaa--
ssccyynnaaccjjii  kkllaassyycczznnyymm  rroocckkiieemm  llaatt  6600..  ii  7700..,,  ggłłóó--
wwnniiee  ttyymm  aammeerryykkaańńsskkiimm,,  cczzeerrppiiąąccyymm  zz  bblluueessaa,,
ccoouunnttrryy  cczzyy  ssttaarreeggoo,,  ddoobbrreeggoo  rroocckk  ''nn''  rroollllaa??
Tak dokładnie jest. Yellow Horse z założenia
miał być jak najbardziej przesiąknięty starym
rock and rollem oraz dźwiękami country jak z
czarno-białego westernu. Początkowo próbo-
waliśmy grać elektrycznie i z full zestawem per-
kusyjnym, jednak tylko gitara akustyczna odda-
je prawdziwego ducha tej muzyki. Po za tym
prawdziwi kowboje na prerii nie mieli "elektry-
ków" (śmiech, a granie na pudłach daje większy
kontrast dla naszej twórczości w obu zespołach.

YYeellllooww  HHoorrssee  oodd  ppoocczząąttkkuu  mmiiaałł  bbyyćć  zzeessppoołłeemm
wwyykkoonnuujjąąccyymm  aauuttoorrsskkii  rreeppeerrttuuaarr,,  cczzyy  tteeżż  bbyylliiśś--
cciiee  ppoocczząąttkkoowwoo  ttyyppoowwyymm  ccoovveerr  bbaannddeemm,,  aa
wwłłaassnnee  uuttwwoorryy  ppoojjaawwiiłłyy  ssiięę  ssttooppnniioowwoo??
Chcieliśmy zaznaczyć, że Yellow Horse istnieje
od 9 miesięcy i jest to bardzo świeży band.
Oczywiście, że jesteśmy nastawieni na granie
własnej twórczości. Dowodem tego jest nasz
autorski singiel "My Little Girl". Cały czas pra-
cujemy nad własnym materiałem, który ukaże
się pod koniec roku na płycie długogrającej. Co
ciekawe, propozycje koncertowe pojawiły się już
w pierwszym miesiącu istnienia zespołu, kiedy
nie mieliśmy jeszcze pełnego "seta" koncertowe-
go. Dlatego wybrane przez nas coverki zagościły
na stałe w naszym repertuarze.

NNaa  kkoonncceerrttaacchh  ggrraacciiee  tteeżż    ssppoorroo  ccoovveerróóww    ww
hhoołłddzziiee  ttyymm  wwsszzyyssttkkiimm  wwiieellkkiimm  mmuuzzyykkoomm
sspprrzzeedd  llaatt??
Oczywiście, mamy kilka utworów, które gramy
w hołdzie zmarłym muzykom takim jak Tade-
usz Nalepa, Gregg Allman czy Ronnie Van
Zant, ale granie coverów to dla nas przede
wszystkim niesamowita frajda, ponieważ ucząc
się tych numerów możemy w pewnym stopniu
dowiedzieć się co czuli ich autorzy i jak odbie-
rali swoją muzykę.

NNaa  wwaasszzeejj  ddeebbiiuuttaanncckkiieejj  EEPP--ccee  ""MMyy  LLiittttllee
GGiirrll""  tteeżż  mmaammyy  ddwwaa  oobbccee  nnuummeerryy,,  aallee  ddoośśćć
zzaasskkaakkuujjąąccee..  PPiieerrwwsszzyy  ttoo  ""BBuurrnniinngg  LLoovvee"",,
uuttwwóórr  ppoowwsszzeecchhnniiee  kkoojjaarrzzoonnyy  zz  EEllvviisseemm  ii  ffaakk--
ttyycczznniiee,,  jjeeddeenn  zz  lleeppsszzyycchh  ww  jjeeggoo  ppóóźźnniieejjsszzeejj
ddyysskkooggrraaffiiii,,  aallee  mmaałłoo  kkttoo  zzddaajjee  ssiięę  ppaammiięęttaaćć  oo
ttyymm,,  żżee  jjeeggoo  aauuttoorreemm  jjeesstt  DDeenniiss  LLiinnddee,,  ww
UUSSAA  ttwwóórrccaa  ppoowwaażżaannyy,,  aallee  uu  nnaass  pprraakkttyycczznniiee
nniieezznnaannyy??
Nawiązując do poprzedniego pytania, nagrywa-
jąc ten utwór chcieliśmy przede wszystkim od-
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dać hołd Denisowi Linde. Był czołowym kom-
pozytorem muzyki country na scenie Nashville,
pisał dla takich artystów jak wspomniany Elvis
Presley, Allan Jackson czy Roger Miller. Nie-
stety u nas w Polsce jest totalnie nieznany i nie-
doceniany.

NNaakkrręęcciilliiśścciiee  ddoo  tteeggoo  uuttwwoorruu  tteelleeddyysskk  ww  ssttuu--
ddiioo  ii  wwyygglląąddaa  nnaa  ttoo,,  żżee  bbyyłłoo  ttoo  nnaaggrraanniiee  nnaa
sseettkkęę,,  zz  eewweennttuuaallnniiee  ppóóźźnniieejj  ddooggrraannyymmii  cchhóórr--
kkaammii  cczzyy  ppaarrttiiaammii  rryyttmmiicczznnyymmii??
Cała EP-ka "My Little Girl" była zarejestro-
wana na setkę. Nagranie tylko w ten sposób
oddaje naturalność tej muzyki. Jedynie drobne
partie były dogrywane. Materiał nagrywaliśmy
w śląskim studio Maq Records, gdzie znajdują
się rewelacyjne pomieszczenia do nagrań na se-
tkę.  Przede wszystkim świetnie oddaje  ono
prawdziwe brzmienie instrumentów. 

IInnssttrruummeennttaarriiuumm  tteeżż  zzrreedduukkoowwaalliiśścciiee  wwłłaaśśccii--
wwiiee  ddoo  mmiinniimmuumm,,  bboo  zzeessttaaww  ppeerrkkuussyyjjnnyy  jjeesstt
bbaarrddzzoo  sskkrroommnnyy,,  aa  ggłłóówwnnąą  rroollęę  ggrraa  ww  nniimm  ccaajjoonn
--  ttoo  mmiiaałł  bbyyćć  ttaakkii  ttoottaallnnyy  ppoowwrróótt  ddoo  kkoorrzzeennii
mmuuzzyykkii??
Jak wspominaliśmy wcześniej, przeszliśmy z
dużego zestawu perkusyjnego na cajon, werbel,
shaker, tamburyn i inne przeszkadzajki. Tylko
w singlu promującym album użyliśmy starych
bębnów Ludwig z 1968 roku, lecz też w bardzo
minimalnym wydaniu: centrala 20', werbel, tom
i talerze. Ciekawostką jest tutaj, że overheady
nagrywaliśmy jednym mikrofonem w mono dla
uzyskania bardziej oldschoolowego brzmienia. 

DDrruuggiimm  ccoovveerreemm  jjeesstt  ""PPlleeaassee  DDoonn''tt  LLeeaavvee
MMee""..  WWiieelluu  lluuddzzii  uuwwaażżaa  ggoo  zzaa  mmnniieejj  zznnaannyy
uuttwwóórr  TThhiinn  LLiizzzzyy  ii  ttoo  wwłłaaśścciiwwiiee  pprraawwddaa,,  sskkoorroo
zzaarreejjeessttrroowwaałł  ggoo  ppeełłnnyy  sskkłłaadd  tteeggoo  zzeessppoołłuu  zz
wwookkaalliissttąą  PPhhiilleemm  LLyynnootttteemm  nnaa  cczzeellee,,  aallee  ttaakk
nnaapprraawwddęę  rrzzeecczz  ffiirrmmuujjee  óówwcczzeessnnyy  ggiittaarrzzyyssttaa
LLiizzzzyy,,  JJoohhnn  SSyykkeess,,  rróówwnniieeżż  kkoommppoozzyyttoorr  tteeggoo
uuttwwoorruu??
Tak, John Sykes jest kompozytorem tego
utworu i autorem tekstu. Jednak najbardziej
"Please Don't..." rozsławił zespół Pretty Maids,
którego opracowanie zdobywało listy przebojów
w wielu krajach. Osobiście mamy wielki senty-
ment do wersji Thin Lizzy, ale pod względem
wokalnym bardziej leży nam wykonanie Ron-
niego Atkinsa.

MMnniiee  tteeżż,,  bboo  cchhooćć  LLyynnootttt  śśppiieewwaałł  nnaa  wwiieellkkiimm
lluuzziiee  ii  mmiiaałł  ffeennoommeennaallnnee  wwyycczzuucciiee  ffrraazzyy,,  aallee  ttoo
AAttkkiinnss  jjeesstt  wwookkaalliissttąą  ww  ppeełłnnyymm  zznnaacczzeenniiuu  ttee--
ggoo  ssłłoowwaa  ((śśmmiieecchh))..  WWyygglląąddaa  nnaa  ttoo,,  żżee  wwrręęcczz
lluubbuujjeecciiee  ssiięę  ww  wwyysszzuukkiiwwaanniiuu  ttaakkiicchh  mmnniieejj
zznnaannyycchh  ppeerreełłeekk  sspprrzzeedd  llaatt,,  cchhoocciiaażż  ssiięęggaacciiee
tteeżż  nnaa  kkoonncceerrttaacchh  ppoo  wwiieellkkiiee  pprrzzeebboojjee,,  jjaakk  cchhooćć--
bbyy  ""LLaaddyy  IInn  BBllaacckk""  UUrriiaahh  HHeeeepp??
W repertuarze mamy kilka hitów takich jak
"Lady In Black", "Have You Ever Seen The Rain"
czy "Proud Mary", jednak więcej przyjemności
sprawia nam wydobywanie z ukrycia perełek
mniej znanych publice, które przedstawimy na
koncertach.

TTyyttuułłoowwyymm  uuttwwoorreemm  ppłłyyttkkii  jjeesstt  wwaasszz  aauuttoorrsskkii

""MMyy  LLiittttllee  GGiirrll""  --  sszzyybbkkii,,  zz  wwiiooddąąccyymm  bbaassoo--
wwyymm  ppuullsseemm  ii  cchhóórraallnnyymm,,  pprrzzeebboojjoowwyymm  rreeffrreenn--
eemm  --  mmaacciiee  ww  zzaannaaddrrzzuu  wwiięęcceejj  ttaakkiicchh  kkoommppoozzyy--
ccjjii??
Nie chwaląc się, owszem (śmiech). A tak na po-
ważnie, mamy już gotowych około sześciu ka-
wałków na płytę, w których postawiliśmy na
chwytliwe melodie. Chyba zostało nam to po
graniu melodyjnego hard rocka w Steel Velvet.

DDllaacczzeeggoo  wwiięęcc  zzddeeccyyddoowwaalliiśścciiee  ssiięę  zzaacczząąćć  oodd
EEPP--kkii??  NNiiee  lleeppiieejj  bbyyłłoo  ttrroocchhęę  ppoocczzeekkaaćć  ii  wwyyddaaćć
ddeebbiiuuttaanncckkii  aallbbuumm,,  bboo  pprrzzeecciieeżż  tteerraazz  ssiinnggllee  cczzyy
EEPP--kkii  uukkaazzuujjąą  ssiięę  rraacczzeejj  ww  ssiieeccii,,  mmaałłoo  kkttoo
zzwwrraaccaa  jjuużż  uuwwaaggęę  nnaa  ttrraaddyyccyyjjnniiee  wwyyddaawwaannee,,
kkrróóttsszzee  ppłłyyttyy??
Po pierwsze to bardzo przywiązujemy wagę do

wydawania płyt, a po drugie zawsze stawiamy
na klasyczne rozwiązania. Dawniej single i kró-
tsze albumy wychodziły na winylu i CD, dlat-
ego również idziemy tą drogą. Na EP-kę zdecy-
dowaliśmy się, żeby zaznaczyć naszą obecność
na rynku muzycznym przed wypuszczeniem
długogrającej płyty.

DDzziiaałłaacciiee  wwiięęcc  wweeddłłuugg  zzaałłoożżoonneeggoo  ppllaannuu,,  mmee--
ttooddąą  ssttooppnniioowwyycchh  kkrrookkóóww,,  aa  aallbbuumm  bbęęddzziiee  kkoo--
lleejjnnyymm  eettaappeemm??
Dokładnie tak. Dążymy do celu metodą małych
kroczków.

DDoo  ""MMyy  LLiittttllee  GGiirrll""  tteeżż  nnaakkrręęcciilliiśścciiee  tteelleeddyysskk,,
aallee  jjuużż  ww  rreeaalliiaacchh  kkoonncceerrttoowwyycchh  --  bbeezz  kklliippóóww
ttrruuddnnoo  ssoobbiiee  wwyyoobbrraazziićć  pprroommooccjjęę  ddeebbiiuuttuujjąąccee--
ggoo  zzeessppoołłuu??
Teledysk "My Little Girl" był kręcony w kulto-
wej bieszczadzkiej knajpie "Siekierezada", ale
nie w czasie koncertu. W dzisiejszych czasach

podstawą promocji jest internet, a obraz zdecy-
dowania pomaga w odbiorze muzyki przez
słuchacza. Poza tym kręcenie teledysków spraw-
ia nam mega przyjemność i świetnie się przy
tym bawimy. Choć to kosztowna zabawa…

YYeellllooww  HHoorrssee  ttoo  ffoorrmmaallnniiee  ttrriioo,,  aallee  ww  ssttuuddiioo  ii
nnaa  kkoonncceerrttaacchh  wwssppiieerraa  wwaass  ppeerrkkuussiissttaa  RRoobbeerrtt
ZZiioobbrroo..  NNiiee  ppllaannuujjeecciiee  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  ppoosszz--
eerrzzeenniiaa  sskkłłaadduu  nnaa  ssttaałłee,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  ssppoorroo
oossttaattnniioo  kkoonncceerrttuujjeecciiee??
Nasz steel velvetowy perkusista Robert Ziobro
wspierał nas w studio, ponieważ nie da się grać
jednocześnie na cajonie, werblu, tamburynie,
czy shakerze. Ta sama sytuacja odnosi się w sto-
sunku do perkusji i przeszkadzajek. Nie da się
ukryć, że na koncertach brakuje kolejnej pary
rąk do wypełnienia instrumentarium, ale jakoś
sobie radzimy. Zobaczymy co życie pokaże…

SSąą  ttoo  jjeeddnnaakk  wwyyssttęęppyy  ggłłóówwnniiee  ww  wwaasszzyycchh  rroo--
ddzziinnnnyycchh  ssttrroonnaacchh  --  nniiee  ppllaannuujjeecciiee  wwiizzyytt  ww  iinn--
nnyycchh  rreeggiioonnaacchh  kkrraajjuu??
Głównie koncertujemy w obrębie województwa
podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzy-
skiego i lubelskiego. Bardzo chętnie zapędzimy
się dalej, jeśli tylko będzie taka możliwość i oka-
zja.

MMaacciiee  jjuużż  ppoonnooćć  zzaappllaannoowwaannyy  kkoonncceerrtt  zz  TThhee
AAnniimmaallss  --  nniiee  mmaa  ccoo  uukkrryywwaaćć,,  żżee  oobbeeccnnee  wwcciiee--
lleenniiee  tteeggoo  zzeessppoołłuu,,  bbeezz  EErriiccaa  BBuurrddoonnaa  ii  bbooddaajj

jjeeddnnyymm  ttyyllkkoo  mmuuzzyykkiieemm  oorryyggiinnaallnneeggoo  sskkłłaadduu,,
nniiee  eelleekkttrryyzzuujjee  jjuużż  ttaakk  jjaakk  kkiieeddyyśś,,  aallee  mmiimmoo
wwsszzyyssttkkoo  ttoo  jjeeddeenn  zz  kkllaassyycczznnyycchh  zzeessppoołłóóww
rroocckkaa  llaatt  6600..  ii  bbęęddzziiee  ttoo  ddllaa  wwaass  zzaappeewwnnee  ssppoorree
pprrzzeeżżyycciiee??
Wiadomo, że to nie ten sam zespół, jakim byli
w 1964 roku, zaraz po nagraniu "The House Of
The Rising Sun". Mimo wszystko możliwość
zagrania z takimi dinozaurami rocka to dla nas
niesamowite przeżycie.

LLiicczzyycciiee  wwiięęcc,,  żżee  ttoo  ddooppiieerroo  ppoocczząątteekk,,  aa  YYeellllooww
HHoorrssee  sszzyybbkkoo  ddoołłąącczzyy  ddoo  ppoollsskkiieejj  cczzoołłóówwkkii
ttaakkiieeggoo  ggrraanniiaa,,  MMee  AAnndd  TThhaatt  MMaann  cczzyy  TThheemm
PPuullpp  CCrriimmiinnaallss,,  żżee  wwyymmiieenniięę  ttyyllkkoo  ggrruuppyy  zz
mmeettaalloowwyymmii  mmuuzzyykkaammii  ww  sskkłłaaddzziiee??
Bardzo byśmy chcieli dołączyć do tego towa-
rzystwa, ale czas pokaże co z tego wyjdzie. Po-
zdrawiamy czytelników HMP i zapraszamy na
nasze koncerty !

Wojciech Chamryk
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Yellow Horse to swoisty skok w bok muzyków grających na co dzień w
Steel Velvet i w Ciryam. Paweł Soja, Dominik Cynar i Mateusz Krupiński
eksplorują jednak w swym nowym projekcie zupełnie inne rejony, wracając do
korzeni bluesa, country, southern rocka i pokrewnych gatunków. W oczekiwaniu
na debiutanckiego longplaya grupy sprawdźcie koniecznie jej EP "My Little Girl",
zerkając przy tym co miał nam do powiedzenia wokalista i basista Paweł:

Muzyczne korzenie
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HMP: ""CCzzaass  zzaakkoońńcczzyyćć  eerręę  ccuukkiieerrkkoowweeggoo  ggllaa--
mmuu  ii  ppookkaazzaaćć  nnaasszzee  iinnnnee  oobblliicczzee""  --  ddeekkllaarroowwaallii--
śścciiee  nniieeddaawwnnoo  nnaa  sswwooiimm  pprrooffiilluu..  UUzznnaalliiśścciiee,,  żżee
ppoorraa  sskkoońńcczzyyćć  zz  mmuuzzyykkąą  aażż  ttaakk  kkoojjaarrzząąccąą  ssiięę  zz
llaattaammii  8800..,,  wwyyddoorroośślleećć  ii  nnaaddaaćć  ssłłoowwuu  mmeettaall  ww
wwaasszzyymm  wwyyddaanniiuu  ooddppoowwiieeddnniieejj  mmooccyy??
Peter Shuffle: Priorytetem była zmiana.
Stwierdziliśmy, że zespół jest w stanie pokazać
więcej niż na ostatnim wydawnictwie zarówno
od strony muzycznej jak i produkcyjnej. Oczy-
wiście nasze granie cały czas jest w pewnym sto-
pniu osadzone w latach 80., ponieważ w takiej
stylistyce czujemy się najlepiej. A jeśli chodzi o
"wydoroślenie" to ciężko mi zdefiniować co to
znaczy. Czy na przykład zespoły rockowe śpie-
wające, dajmy na to, od 30 lat o imprezach i pa-

nienkach też powinny "dorosnąć" i zająć się "po-
ważnymi" zagadnieniami? 

TTaakk,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  DDaavviidd  CCoovveerrddaallee  ((śśmmiieecchh))..
DDllaatteeggoo  wwłłaaśśnniiee  zz  llooggoo  ggrruuppyy  zznniikkłł  uummllaauutt,,
mmiieelliiśścciiee  ddoośśćć  kkoojjaarrzzeenniiaa  wwaass  zz  MMööttlleeyy  CCrrüüee,,
eesstteettyykkaa  kkiicczzuu  tteeżż  pprrzzeessttaałłaa  wwaass  bbaawwiićć??
Po części tak. Zrezygnowaliśmy z mega przery-
sowanego image na rzecz trochę bardziej stono-
wanego wyglądu. Tym samym daliśmy sygnał,
że chcemy być głównie oceniani ze względu na
jakość naszej muzyki, a nie kto ma bardziej po-
kręconą fryzurę (śmiech). Jednak mimo wszy-
stko, Nasty Crue jest takim zespołem, gdzie
atmosfera zabawy towarzyszy nam praktycznie
cały czas, zarówno na koncertach jak i na co
dzień. Po prostu przesunęliśmy kilka akcentów
w związku z postrzeganiem grupy, co nie znaczy
że straciliśmy poczucie humoru (śmiech).

TTeenn  nnoowwyy  iimmaaggee  jjeesstt,,  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  ww  pprrzzyyppaa--
ddkkuu  cczzęęśśccii  zz  wwaass,,  hhmm......  nniieeccoo  ppuunnkkoowwyy  --  ttoo

pprrzzyyppaaddeekk  cczzyy  zzaammiieerrzzoonnaa  pprroowwookkaaccjjaa??  
Czekam na dzień, w którym coś nowego od Na-
sty Crue nie będzie postrzegane jako prowokac-
ja (śmiech). Otóż masz pewnie na myśli wygląd
wokalisty J.J.'a. On sam podczas nagrywania
płyty przyznał, że chciałby podkreślić w image
swoje muzyczne korzenie. A są one czysto
punkowe. Wspólnie stwierdziliśmy, że czas na
pozbycie się peruki, co w pewnym sensie było
gestem symbolicznym, bo podkreślało odejście
od kiczowatej stylistyki. Jeśli chodzi o resztę to
dużo się nie zmieniło, mamy trochę więcej jean-
sów i skór. Tyle. 

DDoossttrrzzeeggaamm  ttuu  tteeżż  ppeewwnnee  nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo::
ttaakk  jjaakk  ww  llaattaacchh  8800..  wwśśrróódd  kkuummppllii  nniiee  wwyyppaa--
ddaałłoo  pprrzzyyzznnaawwaaćć  ssiięę  ddoo  ssłłuucchhaanniiaa  ttyycchh  llżżeejj--
sszzyycchh  kkaappeell  jjaakk  CCrrüüee  wwłłaaśśnniiee,,  CCiinnddeerreellllaa  cczzyy

iinnnnyycchh,,  jjaakk  ddoobbrrzzee  bbyy  nniiee  ggrraałłyy  ii  pprrzzeesszzłłoo  ttoo  ww
ssuummiiee  nnaa  oobbeeccnniiee  ggrraajjąąccee  ttaakk  zzeessppoołłyy,,  cchhoocciiaażż
cczzaassyy  mmaammyy  zzuuppeełłnniiee  iinnnnee..  WW  ddooddaattkkuu  tteerraazz
nnaassyycciilliiśścciiee  wwiieellee  nnoowwyycchh  kkoommppoozzyyccjjii  nnoowwoo--
cczzeeśśnniiee  bbrrzzmmiiąąccąą  eelleekkttrroonniikkąą,,  kkttóórraa  wwśśrróódd  ffaa--
nnóóww  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  hheeaavvyy  tteeżż  nniiee  jjeesstt  zzbbyytt  mmiillee
wwiiddzziiaannaa  --    ttoo  ccoośś  jjaakkbbyy  zz  ddeesszzcczzuu  ppoodd  rryynnnnęę??
Ciekawa analogia. Ale rozterki typu "a co jeśli
się komuś nie spodoba..." podczas tworzenia no-
wego materiału były nam raczej obce. Oczywi-
ście zawsze jest ta niepewność jak nowe piosen-
ki i  zmieniony styl zostaną odebrane przez słu-
chaczy. Mimo to głównym celem było pokaza-
nie, że muzycznie cały czas mamy coś do powie-
dzenia, że nie można nam jednoznacznie nadać
etykietki "glam rock" i nas w niej zaszufladko-
wać. Jeśli chodzi o elektronikę to według mnie
jest ona ciekawym smaczkiem, który nadaje  ca-
łości specyficznego klimatu. Wyróżnia się na tle
wielu rockowych albumów z klasycznym brz-
mieniem.

NNiiee  oogglląąddaacciiee  ssiięę  wwiięęcc  nnaa  nniikkooggoo  ii  nnaa  nniicc,,  ttwwoo--
rrzzyycciiee  ttoo,,  ccoo  mmuussii  zzaaddoowwaallaaćć  pprrzzeeddee  wwsszzyyss--
ttkkiimm  wwaass??
Tak, materiał miał być przede wszystkim satys-
fakcjonujący dla nas. Daliśmy z siebie maksi-
mum i z czystym sumieniem mogę powiedzieć,
że jesteśmy zadowoleni z tej płyty. Nie celowali-
śmy w jakąś konkretną grupę odbiorców. Z dru-
giej strony mówienie, że nie oglądaliśmy się cał-
kowicie na nikogo byłoby nieprawdą. Sami nie
ukrywamy, że inspiruje nas mocno nowa fala
glam metalu w Europie i takie zespoły jak Santa
Cruz, Crashdiet czy Crazy Lixx ze Skandy-
nawii. To właśnie one nam pokazały, że można
brzmieć nowocześnie, jednocześnie ciężko i me-
lodyjnie.

""RRoocckk  NN  ''RRoollll  NNaattiioonn""  sspprrzzeedd  cczztteerreecchh  llaatt  bbyyłł
aallbbuummeemm  zzddeeccyyddoowwaanniiee  llżżeejjsszzyymm  bbrrzzmmiieenniioo--
wwoo,,  nniiee  ttaakk  mmrroocczznnyymm,,  aallee  wwyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee
ppoommiimmoo  ppeewwnnyycchh  zzmmiiaann  wwcciiąążż  jjeesstteeśścciiee  ffaannaa--
mmii  KKiissss,,  MMööttlleeyy  CCrrüüee  cczzyy  RRaatttt,,  ssttąądd  ttoo  łłąącczzee--
nniiee  cciięężżaarruu  zz  cchhwwyyttlliiwwoośścciiąą,,  wwrręęcczz  pprrzzeebboojjoo--
wwoośścciiąą,,  bboo  oodd  tteeggoo  uucciieecc  ssiięę  nniiee  ddaa??
Tak jak mówiłem na początku, absolutnie nie
wyzbywamy się "ejtisowych" korzeni. Świat jed-
nak idzie do przodu, możliwości brzmieniowe i
producenckie są coraz większe, a my postanowi-
liśmy pokazać, że zespół z Polski również może
dodać coś od siebie na scenie współczesnego eu-
ropejskiego hard rocka. "Rock'n'Roll Nation"
pokazywał, że zespół jest w stanie nagrać spójny
i nieźle brzmiący materiał w klasycznej styli-
styce lat 80. "Riots In Heaven" jest dla mnie
krokiem naprzód - nasze muzyczne korzenie są
zachowane, przy jednoczesnym rozwinięciu po-
mysłów kompozytorskich i wykonawczych.

PPoopprrzzeeddnniiąą  ppłłyyttęę  mmoożżnnaa  wwłłaaśścciiwwiiee  ookkrreeśślliićć
mmiiaanneemm  wwpprraawwkkii  cczzyy  nnaawweett  ddeemmoo  pprrzzeedd  wwyyddaa--
nniieemm  ""RRiioottss  IInn  HHeeaavveenn""..  SSzzcczzeeggóóllnnee  wwrraażżeenniiee
rroobbiiąą  ppaarrttiiee  ggiittaarroowwee,,  bboo  ppoosszzcczzeeggóóllnnee  nnuummeerryy
wwrręęcczz  sskkrrzząą  ssiięę  oodd  śśwwiieettnnyycchh  rriiffffóóww  ii  ssoollóówweekk  --
ttoo  ddzziięękkii  wwyyttęężżoonneejj  pprraaccyy,,  ssmmyykkaałłccee  ddoo  ttwwoo--
rrzzeenniiaa  ttaakkiicchh  ppeerreełłeekk,,  cczzyy  tteeżż  ppoołłąącczzeenniiee  oobbuu
ttyycchh  cczzyynnnniikkóóww??
Miło słyszeć, że gitary pozytywnie się wyró-
żniają. Riffy i solówki to połączenie pracy i, jak
to nazwałeś, "smykałki". Co ciekawe sporo rif-
fów i zagrywek na płytę było nagrywanych na
bieżąco, to znaczy: w wielu fragmentach J.J.
chciał dogrywać lub zmieniać gitary, a ja musia-
łem na poczekaniu wymyślać swoje partie. Co
ciekawe, przeważnie pierwsze podejścia były ty-
mi dobrymi. Tak więc w przypadku gitar chyba
odrobinę więcej było tej "smykałki". Takie doda-
tkowe podejścia wydłużały czas nagrywania ca-
łego albumu, ale uważam, że było warto dopie-
ścić materiał. 

SSoolloo  sskklleejjaannee  pprrzzeezz  pprroodduucceennttaa  zz  kkiillkkuu  ffrraagg--
mmeennttóóww  rróóżżnnyycchh  ppooddeejjśśćć  nniiggddyy  nniiee  ""zzaaggaaddaa""
ttaakk,,  jjaakk  ppaarrttiiaa  zzaaggrraannaa  ww  jjeeddnnyymm  cciiąągguu,,  cczzaa--
sseemm  nnaawweett  iimmpprroowwiizzoowwaannaa??
To zależy jaki efekt chce się osiągnąć, o jakiej
piosence mówimy albo z jakich części składa się
solo. Czynników jest wiele. Ogólny zarys so-
lówek na "Riots In Heaven" był przeze mnie
wcześniej przygotowywany w domu. Rzadko
zdarza mi się wymyślać solówkę "od deski do
deski". W przypadku piosenki "Johnny And Ma-
ry" ostatnia solówka była, na przykład, długą
improwizacją. Jednak nie jestem takim purystą,
który twierdzi, że każda solówka musi być na-
grana jednym podejściem.

AA  pprrooppooss  nnaaggrraańń  ttoo  ssaammii,,  kkoonnkkrreettnniiee  JJ..JJ..,,  wwyy--
pprroodduukkoowwaalliiśścciiee  ttęę  ppłłyyttęę,,  aallee  jjuużż  kkwweessttiiee  mmiikkssuu
ii  mmaasstteerriinngguu  ppoowwiieerrzzyylliiśścciiee  AAlleessssaannddrroo  DDeell
VVeecccchhiioo  --  ttoo  zz  ppoolleecceenniiaa  kkuummppllii  zzee  SSccrreeaamm
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Więcej jeansów i skór
Nasty Crue na swym kolejnym albumie wciąż na-
wiązują do estetyki lat 80., ale też idą dalej. Dla-
tego też "Riots In Heaven" to znacznie mocniejsza
i jako całość płyta znacznie ciekawsza od debiu-
tanckiej, która pewnie nieźle zaskoczy co niektó-
rych znawców. Gitarzysta Peter Shuffle opowiada
nam o kulisach powstania tego materiału, twór-
czych eksperymentach i planach na przyszłość:

Foto: Nasty Crue



MMaakkeerr,,  bboo  wwssppóółłttwwoorrzzyyłł  ww  ttaakkiimm  ssaammyymm
zzaakkrreessiiee  iicchh  oobbaa  aallbbuummyy??
O Alessandro usłyszeliśmy właśnie dzięki
Scream Makerowi. W środowisku muzycznym
to osoba, której nie trzeba przedstawiać -
współpracuje z jedną z największych europej-
skich wytwórni, Frontiers Records, grał z wie-
loma sławami za oceanem i w Europie, cały czas
jest aktywny muzycznie. I robi to nadal na bar-
dzo dobrym poziomie. Alessandro to osoba,
która świetnie czuje nasze nowe klimaty, a przy
tym sam przyznał, że podoba mu się wysłany do
niego materiał. Jego wybór był więc niejako na-
turalny. Jeśli chodzi o J.J.'a jako producenta to
muszę powiedzieć, że naprawdę się spisał. To
on miał ostateczne zdanie jeśli chodzi o kształt
piosenek, nagrał też całą elektronikę i klawisze.

PPrraaccaa  zz  kkiimmśś  zz  zzeewwnnąąttrrzz  ddaajjee  iinnnnee  mmoożżlliiwwoośśccii,,
uummoożżlliiwwiiaa  ooddmmiieennnnee  ssppoojjrrzzeenniiee  nnaa  kkwweessttiiee
nniieekkiieeddyy  nnaawweett  kklluucczzoowwee  ddllaa  ppłłyyttyy  ii  jjeejj  bbrrzz--
mmiieenniiaa??
Po części tak, jednak wiedzieliśmy konkretnie
jakie brzmienie i efekt nas interesują. Praca z
Alessandro odbywała się zdalnie, więc nie było
też warunków, żeby dokładnie dyskutować z
nim o każdej piosence. Dodał on kilka cieka-
wych efektów, lecz struktura utworów pozostała
niezmieniona w porównaniu z początkowymi
miksami. Oczywiście praca z takim zawodo-
wcem to dla nas cenne doświadczenie, bo może-
my się dowiedzieć jak pracują zawodowcy na
tak zwanym "topie".

PPoonnoowwnniiee  mmaacciiee  ggoośśccii  nnaa  ppłłyycciiee  --  ttoo  jjuużż  ttaakkaa
wwaasszzaa  śśwwiieecckkaa  ttrraaddyyccjjaa,,  zzee  ssppaarraaffrraazzuujjęę  kkllaassyy--
kkaa??  KKoonnkkrreettnnee  uuttwwoorryy  bbyyłłyy  ppiissaannee  ppoodd  uuddzziiaałł
wwłłaaśśnniiee  SSeebbaassttiiaannaa  SSttooddoollaakkaa,,  MMiicchhaałłaa  PPoo--
cchheecciiaa  ii  DDaarrkkaa  MMaajjaa,,  cczzyy  tteeżż  iicchh  zzaapprroosszzeenniiee
wwyynniikkłłoo  ppóóźźnniieejj??
Mamy utalentowanych gości, żeby udowodnić,
że mimo tylu ekscesów ktoś nas jeszcze lubi w
środowisku (śmiech). A tak serio, to żaden z
utworów nie był pisany pod konkretnego gościa.
Decyzję o zaproszeniu ich podjęliśmy po nagra-
niu całości. Każdy z nich wnosi jakąś wartość -
Sebastian pokazuje jak się śpiewa wysoko i z
pazurem, Michał dopełnia południowo-amery-
kańskiego klimatu w "Lynchburg Tennessee", a
Darek rozsiewa grozę i strach na początku pły-
ty (śmiech).

""RRiioottss  IInn  HHeeaavveenn""  ttoo  ww  ssuummiiee  ttaakkaa  ppoollsskkoo--mmiięę--
ddzzyynnaarrooddoowwaa  pprroodduukkccjjaa,,  bboo  aauuttoorreemm  ffuuttuurryy--
ssttyycczznneejj  ookkłłaaddkkii  jjeesstt  NNoowwoozzeellaannddcczzyykk  MMaarr--
nnuuss  NNaaggeell  --  jjaakk  nnaa  nniieeggoo  ttrraaffiilliiśścciiee  ii  ww  jjaakkiimm
ssttooppnniiuu  jjeesstt  ttoo  jjeeggoo  aauuttoorrsskkiiee,,  aa  ww  jjaakkiimm  zzaassuu--
ggeerroowwaannee  pprrzzeezz  wwaass,,  ddzziieełłoo??
Na Marnusa trafił basista Paulie, który prze-
glądał prace artystów tworzących w futurysty-
cznej stylistyce. To nie musiał być koniecznie
ktoś zza granicy, ale jakoś tak wyszło. Prace
Marnusa spodobały się nam wszystkim najbar-
dziej. Pozytywnie zareagował na naszą propozy-
cję współpracy. Zależało nam, aby okładka była
utrzymana w klimacie dystopii - z robotami nie-
ustannie kontrolującymi ludzi i samotnym bo-
haterem na pierwszym planie. Marnus zrozu-
miał naszą wizję, już pierwsze szkice były obie-
cujące. Wszelkie inne detale były jego pomy-
słem, a efektem końcowym jest okładka, którą
można oglądać.

SSyymmbboolliikkaa  tteejj  ookkłłaaddkkii,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  mmoottyyww  kkoo--
jjaarrzząąccyy  ssiięę  zz  ookkiieemm  ooppaattrrzznnoośśccii  ii  nnaappiissyy  JJSSBB
CCoorrpp..  nniiee  zzoossttaałłyy  ttuu  ppeewwnniiee  zzeessttaawwiioonnee  pprrzzyy--
ppaaddkkoowwoo,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  ffrroonnttoowweejj
iilluussttrraaccjjii??
Zależało nam na ukazaniu atmosfery wszechog-

arniającej kontroli. Nie ma się co oszukiwać -
wraz z postępem zwiększają się też możliwości
inwigilacji społeczeństw. Nie celujemy w mora-
lizatorstwo. Chcemy raczej lekko nakierować w
jakich realiach żyjemy lub możemy żyć. A jeśli
chodzi o napis "JSB" jest to taki "Easter egg" dla
naszych najwierniejszych fanów. Oni będą wie-
dzieli o co chodzi (śmiech).

MMyyśślliisszz,,  żżee  ww  cczzaassaacchh  iinntteerrnneettuu  ii  cchhwwiilloowwyycchh
ppooddnniieett  wwiieellee  oossóóbb  bbęęddzziiee  wwnniikkaaćć  ww  ttaakkiiee  zzaa--
ggaaddnniieenniiaa??  IImm  pprroossttsszzyy,,  bbaarrddzziieejj  zzrroozzuummiiaałłyy
pprroojjeekktt  ttyymm  lleeppsszzyy,,  nnaawweett  MMaaiiddeennii  nniiee  mmaajjąą
jjuużż  ttaakkiicchh  ookkłłaaddeekk  jjaakk  ""SSoommeewwhheerree  IInn  TTiimmee""......
Myślę, że raczej niewiele będzie wnikało w takie
zagadnienia, ale też nie taki był nasz główny
cel. Powiedzmy, że okładka to taki nasz kamy-
czek do ogródka zachwytu nad niesamowicie
przyspieszającym postępem. Kto będzie chciał
ten zgłębi potencjalne zagrożenia jakie czekają

człowieka. A to, że jest to problem ukazuje cho-
ciażby okładka ostatniego albumu Megadeth.

TTeekkssttoowwoo  tteeżż  jjeesstt  cciieekkaawwiiee,,  bboo  jjaakk  nniiee  ssiięęggaacciiee
ddoo  mmrroocczznneeggoo  hhoorrrroorruu  ww  ""CCaabbiinn  IInn  TThhee
WWoooodd"",,  ttoo  ppoojjaawwiiaa  ssiięę  ccyyttaatt  zz  ""RRookkuu  11998844""
OOrrwweellllaa  ww  ""MMoovviiee  SSttaarr"",,  aallbboo  bbaarrddzziieejj  żżaarrttoo--
bblliiwwee  kklliimmaattyy  ww  ""LLyynncchhbbuurrgg  TTeennnneesssseeee""  oorraazz
""WWhhaatt  HHaappppeennss  OOnn  BBaacckkssttaaggee  SSttaayyss  OOnn
BBaacckkssttaaggee""??
Za zdecydowaną większość tekstów odpowiada
J.J. Oczywiście cały czas element żartobliwy
będzie obecny w naszej muzyce, taka już nasza
natura. Ale chcieliśmy ubogacić wersję liryczną
o problemy współczesne - zamachy, zbrodnie,
zamieszki, inwigilację w społeczeństwach za-
chodnich. Nie chcemy się kreować na piewców
Apokalipsy i mówić w jak strasznych czasach
żyjemy. Zamiast tego chcemy zwrócić uwagę, że
dobra zabawa jest ważna, ale z tyłu głowy warto
być świadomym czyhających zagrożeń.

WWiieecciiee  cczzyymm  zzaaiinntteerreessoowwaalliiśścciiee  DDeemmoonn  DDoollll
RReeccoorrddss,,  żżee  zzaajjęęllii  ssiięę  wwyyddaanniieemm  ""RRiioottss  IInn
HHeeaavveenn""??  TTaa  aammeerryykkaańńsskkaa  ffiirrmmaa  ssppeeccjjaalliizzuujjee
ssiięę  ww  ttaakkiimm  ggrraanniiuu,,  ttaakk  wwiięęcc  ppeewwnniiee  uuzznnaallii,,  żżee
bbęęddzziieecciiee  ppaassoowwaaćć  ddoo  iicchh  kkaattaalloogguu??
Demon Doll Records de facto nie wydał naszej
płyty, a został dystrybutorem na USA. Ow-
szem, specjalizują się w takim graniu, ale co
konkretnie ich przekonało to ich już trzeba
zapytać.

WWcczzeeśśnniieejj  cchhyybbaa  jjeeddnnaakk  wwyyppuuśścciilliiśścciiee  nnoowwyy
aallbbuumm  ssaammii,,  bboo  ddiiggiippaacckk  ppooddeessłłaannyy  ddoo  nnaasszzeejj
rreeddaakkccjjii  nniiee  mmaa  żżaaddnnyycchh  oozznnaacczzeeńń  wwyyddaawwccyy,,
nnuummeerruu  kkaattaallooggoowweeggoo,,  eettcc..??
Tak, płytę wydaliśmy i nagraliśmy w całości
sami. Do tej pory żadna z większych wytwórni
nie była zainteresowana współpracą. My obec-
nie też nie mamy wielkiego parcia na dużych
wydawców. Mimo, że nie mamy wielkiej ma-
chiny biznesowej za nami, cały czas posiadamy
całkowitą wolność twórczą, co pozwala nam pi-
sać rzeczy, z którymi się identyfikujemy w stu
procentach.

MMaacciiee  wwiięęcc  sswwoojjeeggoo  bbiiaałłeeggoo  kkrruukkaa,,  kkttóórryy  kkiiee--
ddyyśś  bbęęddzziiee  oossiiąąggaaćć  nniieewwyyoobbrraażżaallnnee  cceennyy  nnaa  iinn--
tteerrnneettoowwyycchh  aauukkccjjaacchh??  ((śśmmiieecchh))
Z pewnością (śmiech). Chociaż jakby pomyśleć,
to nie znam drugiego zespołu z Polski, który by
tak nawiązywał do nowej fali glam metalu w

Europie, o której wspominałem wcześniej. Mo-
że za kilka lat, kiedy klimat dla hard rocka bę-
dzie lepszy w Polsce, to "Riots In Heaven" bę-
dzie prekursorem takiego grania w przyszłości.
Kto wie.

AA  jjaakk  wwiiddzziicciiee  lloossyy  zzeessppoołłuu  zzaa  ppoowwiieeddzzmmyy  1100
llaatt??  TTeerraazz  jjeesstteeśścciiee  nnaa  ffaallii,,  bboo  uukkaazzaałłaa  ssiięę  nnoo--
wwaa,,  zznnaacczznniiee  lleeppsszzaa  oodd  ddeebbiiuuttaanncckkiieejj,,  ppłłyyttaa,,
nnaakkrręęcciilliiśścciiee  tteelleeddyysskk  ddoo  uuttwwoorryy  ttyyttuułłoowweeggoo,,
ggrraacciiee  kkoonncceerrttyy  ww  rróóżżnnyycchh  rreeggiioonnaacchh  kkrraajjuu,,
ggddzziiee  ddoottąądd  nniiee  wwyyssttęęppoowwaalliiśścciiee  --  ccoo  ddaalleejj,,  mmaa--
cciiee  jjaakkąąśś  wwiizzjjęę,,  ppllaannyy,,  cczzyy  tteeżż  cczzaass  ppookkaażżee,,  jjaakk
ssiięę  ttoo  wwsszzyyssttkkoo  ppoottoocczzyy??
Dziesięć lat to zdecydowanie za długi czas jeśli
chodzi o planowanie w naszym przypadku. Mo-
że wszyscy zapuścimy czcigodne brody, w koń-
cu wydoroślejemy i zajmiemy się czymś powa-
żnym, a nie taką niszową muzyką (śmiech).
Myślę, że Nasty Crue cały czas chciałoby za-
grać na kilku festiwalach za granicą - w Niem-
czech czy Czechach. Czynimy kroki, aby to się
w końcu udało. A co będzie dalej - czas pokaże.

Wojciech Chamryk
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HMP: KKiieeddyy  uussłłyysszzaałłaamm  ""RRiissee  aanndd  FFaallll""  ii  zzoo--
bbaacczzyyłłaamm  sskkłłaadd  zzeessppoołłuu,,  ppoommyyśśllaałłaamm  ssoobbiiee,,  żżee
TThhee  UUnniittyy  ttoo  ppeewwnniiee  ttyyppoowwyy  ppoowweerr  mmeettaalloowwyy
zzeessppóółł  ww  eeuurrooppeejjsskkiimm  ssttyylluu..  KKiieeddyy  jjeeddnnaakk  ppoo--
ssłłuucchhaałłaamm  ccaałłeejj  ppłłyyttyy,,  zzaauuwwaażżyyłłaamm,,  żżee  ssttyyllii--
ssttyycczznniiee  jjeesstt  ttoo  bbaarrddzziieejj  hhaarrdd''nn''hheeaavvyy..  NNaa  kkrrąą--
żżkkuu  ssłłyycchhaaćć  nniiee  ttyyllkkoo  ppoowweerr  mmeettaall  aallee  tteeżż
WWhhiitteessnnaakkee  ((ww  ""NNeevveerr  FFoorrggeett""  cczzyy  ""TThhee
WWiisshhiinngg  WWeellll""))  ww  nnoowwoocczzeeśśnniieejjsszzeejj  wweerrssjjii..
Michael Ehré: Nasze wspólne muzyczne korze-
nie leżą właściwie wśród wymienionych przez

Ciebie zespołów. Pragnęliśmy w The Unity
urzeczywistnić nasze własne inspiracje i zapako-
wać je w nowoczesne brzmienie. Nie miałoby
sensu chcieć brzmieć jak Gamma Ray. Kopia
właściwie nigdy nie jest tak dobra jak oryginał.

IInnnnee  sskkoojjaarrzzeenniiaa,,  jjaakkiiee  mmii  ssiięę  nnaassuunnęęłłyy,,  ttoo  MMaa--
sstteerrppllaann  ((""FFiirreessiiggnn"",,  ""RReeddeeeenneerr"")),,  aa  nnaawweett  KKaa--
mmeelloott  ((""KKiilllleerr  IInnssttiinncctt""))......
Zespoły, które wywarły na nas największy
wpływ to Deep Purple, Rainbow, Whitesna-
ke, Dio czy też Judas Priest i Iron Maiden.
Ważne było dla nas, żeby brzmieć współcześnie
i nie staromodnie. Myślę, że wyszło nam to do-
brze.

CCzzyyllii  oodd  ppoocczząąttkkuu  mmiieelliiśścciiee  ww  ppllaanniiee  zzrreeaalliizzoo--
wwaaćć  WWaasszząą  ppłłyyttęę  ttaakk  nnoowwoocczzeeśśnniiee??  
Chcieliśmy wprawdzie zachować nasze korze-
nie, ale jednocześnie nie chcieliśmy brzmieć

staromodnie. Jest to dla nas zawsze bardzo isto-
tne. Sądzę, że nam się to udało.

TTaakk,,  wwaasszzaa  ppłłyyttaa  jjeesstt  śśwwiieettnniiee  zzrreeaalliizzoowwaannaa..
KKttoo  bbyyłł  ooddppoowwiieeddzziiaallnnyy  zzaa  jjeejj  bbrrzzmmiieenniiee  ii  mmii--
kkss??
Płytę wyprodukowaliśmy sami, ale świadomie
poświeciliśmy wiele czasu, żeby osiągnąć opty-
malny wynik. Miksem zajął się Mega Ruitort
znany z czasów Metalium, wykonał świetną
robotę. Nie sądzę, żeby zawsze łatwo się z nami

pracowało, trudno jest też  spełnić masę na-
szych oczekiwań, ale rezultat to usprawiedliwia.

MMiimmoo  pprroosstteejj,,  kkllaassyycczznneejj  ssttyylliissttyykkii  hheeaavvyy  mmee--
ttaalluu  ii  hhaarrdd  rroocckkaa,,  TThhee  UUnniittyy  jjeesstt  bbooggaattaa  ww
ddźźwwiięękkii..  NNiiee  mmiieelliiśścciiee  pprroobblleemmuu  wwyyeekkssppoonnoo--
wwaanniieemm  tteejj  wwiieelloośśccii  ww  mmiikkssiiee??
O tak, miks zajął nam jakiś czas, ponieważ ni-
gdy nie był czymś łatwym do osiągnięcia. Bogu
dzięki, Mega dopasował nam świetne brzmienie
i rozumiał jak każdemu kawałkowi nadać ten
właściwy miks. 

TTrruuddnnoo  jjeesstt  mmóówwiićć  nnaa  tteemmaatt  TThhee  UUnniittyy  bbeezz
kkoonntteekkssttuu  GGaammmmaa  RRaayy..  JJaakkiiee  zzaałłoożżeenniiee  mmaa
TThhee  UUnniittyy,,  jjeesstt  ttoo  ""pprroojjeekktt  HHeennjjoo  RRiicchhtteerraa  ii
MMiicchhaaeellaa  EEhhrréé""??
The Unity przede wszystkim jest zespołem, nie
projektem dwóch gości z Gamma Ray. Mamy
także długoterminowe plany. Na pewno chcemy

po tym pierwszym krążku wydawać następne.
Spróbujemy się zakorzenić w metalowej scenie.

AA  jjaakkąą  rroollęę  ggrraałł  zzeessppóółł  LLoovvee..MMiigghhtt..KKiillll  ww
kksszzttaałłttoowwaanniiuu  ssiięę  TThhee  UUnniittyy??
Na początku grał rolę bardzo dużą, ponieważ
The Unity składa się w większej części z mu-
zyków Love.Might.Kill, nawet, jeśli punkt wyj-
ścia jest inny. Także przez to, że znamy się bar-
dzo długo, było dla nas jasne, że podążamy w
kierunku tych samych celów i mamy ten sam
muzyczny mianownik. 

OObbeeccnniiee  KKaaii  HHaannsseenn  jjeesstt  zzaajjęęttyy  iinnnnyymmii  zzeessppoo--
łłaammii::  HHaannsseenn  aanndd  FFrriieennddss  oorraazz  HHeelllloowweeeenn,,
sszzyykkuujjąącc  ssiięę  ddoo  ttrraassyy  ""PPuummppkkiinnss  UUnniitteedd""..  TTaa
mmaałłaa  pprrzzeerrwwaa  ww  ddzziiaałłaallnnoośśccii  GGaammmmaa  RRaayy
mmiiaałłaa  wwppłłyyww  nnaa  ppoowwssttaanniiee  TThhee  UUnniittyy??
The Unity nie powstał dlatego, że Kai Hansen
zajmuje się teraz Helloween. Nad naszym albu-
mem pracowaliśmy nieco ponad dwa lata. Jak
zaczęliśmy prace, nie wiedzieliśmy w ogóle o re-
unionie Helloween. To w ogóle nie miało nic
wspólnego. Jednak oczywiście świetnie się skła-
da, że możemy się całkowicie skoncentrować na
The Unity i sensownie wykorzystać przerwę w
działalności Gamma Ray.

NNiiee  ddaa  ssiięę  nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  ww  WWaasszzyymm  zzeessppoo--
llee  ppoojjaawwiiaajjąą  ssiięę  mmaałłee  mmoottyywwyy  zzwwiiąązzaannee  zz
GGaammmmaa  RRaayy..  MMaamm  nnaa  mmyyśśllii  cchhooććbbyy  kkoońńccoowwąą
cczzęęśśćć  ""RReeddeeeemmeerr"",,  kkttóórraa  bbrrzzmmii  nniieeccoo  ppooddoobbnniiee
ddoo  ""MMeenn,,  MMaarrttiiaannss  aanndd  MMaacchhiinneess""..  TToo  cceelloo--
wwee??
Celowe na pewno nie, ale nie można także za-
pomnieć o tym, że Henjo i ja także mamy
wpływ na pisanie kawałków dla Gamma Ray.
Podobieństwa są więc nieuniknione. 

CCzzyyllii  ttyyttuułł  ""RRiissee  aanndd  FFaallll""  ttoo  tteeżż  nniiee  cceelloowwee
nnaawwiiąązzaanniiee  ddoo  HHeelllloowweeeenn??
Jak mówiłem, celowo nie robiliśmy tego typu
rzeczy. To niestety tak nie działa. Jestem mocno
przekonany, że muzyk powinien robić tylko to,
co sam lubi, inaczej nie daje mu to żadnej przy-
jemności. Jeśli jednak tę przyjemność się straci,
wtedy jest ciężko...

BBaarrddzzoo  mmooccnnyymm  ppuunnkktteemm  ppłłyyttyy  jjeesstt  JJaann  MMaa--
nneennttii..  JJeeggoo  ggłłooss  pprrzzyyppoommiinnaa  mmii  śśwwiieettnneeggoo  JJiioo--
ttiieeggoo  PPaarrcchhaarriiddiissaa..  SSłłyysszzaałłeeśś  jjuużż  oo  ttaakkiimm  sskkoo--
jjaarrzzeenniiuu??
Nie, jak dotąd takiego porównania jeszcze nie
słyszałem.

WWiiddzziisszz,,  wweeddłłuugg  mmnniiee  nnaawweett  nniieekkttóórree  lliinniiee
mmeellooddyycczznnee  ssąą  ww  ssttyylluu  wwssppoommiinnaanneeggoo  wwookkaallii--
ssttyy..  JJaann  ppiissaałł  ddllaa  ssiieebbiiee  jjaakkiieeśś  mmeellooddiiee??  NNaa
pprrzzyykkłłaadd  ttęę  cciieekkaawwąą  zz  ppoocczząąttkkuu  ""CClloossee  ttoo
CCrraazzyy""??
Jan wniósł bardzo dużo własnych melodii i po-
mysłów. Melodia z "Close to Crazy" była jednak
pomysłem naszego gitarzysty, Stefana Eller-
horsta. Każdy z nas wnosi jakieś pomysły i
utwory. Według mnie właśnie z tego powodu
nasza muzyka brzmi bardzo wielowymiarowo.

TThhee  UUnniittyy  jjeesstt  wwiieellkkąą  sszzaannssąą  ddllaa  JJaannaa  jjeeśśllii
cchhooddzzii  oo  ppooppuullaarrnnoośśćć..  NNiiee  oobbaawwiiaacciiee  ssiięę,,  żżee
jjeesstt  łłaakkoommyymm  kkąąsskkiieemm  ddllaa  iinnnneejj  ggrruuppyy  aallbboo  wwyy--
ttwwóórrnnii??  ((śśmmiieecchh))
Jan rzeczywiście jest znakomitym wokalistą, co
naturalnie słyszy bardzo wielu fanów, ale też
wiele zespołów i muzyków. Oczywiście może się
tak zdarzyć, ale na tę chwilę o tym nie myślimy.

Katarzyna "Strati" Mikosz
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Nie chcemy brzmieć staromodnie
W obliczu niesłabnącej popularności NWoTHM niemiecki The Unity wy-

raźnie podąża  w innym kierunku. W skład zespołu wchodzą między innymi mu-
zycy Gamma Ray, a mimo to, jako cel stawiają sobie klasykę hard'n'heavy w od-
świeżonej wersji. Nie znaczy to, że debiutancka płyta The Unity brzmi nowocze-
śnie. Absolutnie, brzmi raczej jak tradycyjne zespoły, tyle, że w nowoczesnej opra-
wie brzmieniowej. Od początku zakładałam, że The Unity powstał wykorzystując
przerwę w działalności Gamma Ray (zwłaszcza, że muzycy już mieli swój zespół,
Love.Might.Kill, a nazwa nowego zespołu kojarzyła mi się z Unisonic). Tymcza-
sem Michael Ehré zupełnie rozwiał moje przypuszczenia.
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HMP: PPoozzwwóóll,,  żżee  zzaacczznnęę  oodd......  AAcccceepptt..
OOddnnoosszzęę  wwrraażżeenniiee,,  żżee  ppoowwrróótt  AAcccceepptt  ddaałł
mmuuzzyykkoomm  zzwwiiąązzaannyymm  zz  ttyymm  zzeessppoołłeemm
iimmppuullss  ddoo  ddzziiaałłaanniiaa..  HHeerrmmaann  FFrraannkk  nnaa--
ggrryywwaa  śśwwiieettnnee  ppłłyyttyy,,  UUddoo  zzoorrggaanniizzoowwaałł
ttrraassęę  zz  uuttwwoorraammii  AAcccceepptt,,  aa  TTyy  ppoowwrróó--
cciiłłeeśś  śśppiieewwaajjąącc  ww  BBoonnffiirree  ii  zzaarraazz  ppootteemm  ww
SSaaiinntteedd  SSiinnnneerrss..  WW  jjaakkiimm  ssttooppnniiuu  ppoowwrróótt
AAcccceepptt  pprrzzyycczzyynniiłł  ssiięę  ddoo  TTwwoojjeejj  ppoonnoo--
wwnneejj  ddzziiaałłaallnnoośśccii??
David Reece: Najpierw dziękuję za po-
święcenie czasu na rozmowę ze mną i
opowiedzenie swojej historii. Jestem bar-
dzo aktywny od momentu opuszczenia
Accept, a ich biznes nie miał już żadnego
wpływu na mnie muzycznie i zawodowo.

OO  iillee  ddoo  BBoonnffiirree  ddoołłąącczzyyłłeeśś,,  oo  ttyyllee  ww
pprrzzyyppaaddkkuu  SSaaiinntteedd  SSiinnnneerrss  jjeesstteeśś  ppiieerr--
wwsszzyymm  wwookkaalliissttąą..  MMiiaałłeeśś  wwppłłyyww  nnaa  ffoorr--
mmoowwaanniiee  zzeessppoołłuu??
Sainted Sinners to mój zespół oraz Fran-
ka Pané. Bawiliśmy się dobrze w Bonfire
więc postanowiliśmy założyć Sainted Sin-
ners.

ŚŚppiieewwaałłeeśś  wwcczzeeśśnniieejj  ww  kkiillkkuu  zzeessppoołłaacchh..
SSiirrccllee  ooff  SSiilleennccee  ((ppiissoowwnniiaa  nniiee  jjeesstt  bbłłęę--
ddeemm  --  pprrzzyypp..rreedd..))  ddzziiaałłaałłoo  ww  bbaarrddzzoo  ttrruudd--
nnyycchh  ddllaa  hheeaavvyy  mmeettaalluu  cczzaassaacchh..  SSkkąądd  ppoo--
mmyyssłł  nnaa  ppoowwoołłaanniiee  ttaakkiieejj  ggrruuppyy  ddoo  żżyycciiaa
zzaarraazz  ppoo  eeppiizzooddzziiee  zz  AAcccceepptt??
Właściwie Bangalore Choir wydał krążek
jeszcze przed Sircle of Silence. Połączył
się z Gregiem Chaissonem z Badlands,
on rzeczywiście wymyślił nazwę i tak… dla
rocka były to ciężkie dni.

CCzzyy  kkiillkkuulleettnniiaa  pprrzzeerrwwaa  oodd  śśppiieewwaanniiaa
wwyynniikkaałłaa  zz  bbrraakkuu  ssuukkcceessuu  ppłłyyttyy  AAcccceepptt  ii
SSiirrccllee  ooff  SSiilleennccee??
Nikt nie chce odpoczywać od rocka i żyć
normalnym życiem. W czasie przerwy za-
wsze brakowało mi muzyki.

ZZ  TTwwoojjąą  ddzziiaałłaallnnoośścciiąą  ww  AAcccceepptt  wwiiąążżąą
ssiięę  sszzcczzeeggóóllnniiee  ppoozzyyttyywwnnee  lluubb  sszzcczzeeggóóll--
nniiee  nneeggaattyywwnnee  wwssppoommnniieenniiaa??
Accept otworzył dla mnie wiele drzwi,
więc wspomnienia są dla mnie pozytywne.

WWaasszzaa  ppłłyyttaa  pprrzzeennoossii  ssłłuucchhaacczzaa  ww  zzłłoottyy
ookkrreess  kkllaassyycczznneeggoo  hhaarrdd  rroocckkaa..  MMiimmoo  ttoo,,
mmuuzzyykkaa  ww  wwiieelluu  mmiieejjssccaacchh  nnaabbiieerraa
hheeaavvyymmeettaalloowweejj  ddyynnaammiikkii  ((nnpp..  ww  ""BBlluuee
LLiigghhttiinngg  MMaann""))……

Czuję, że ten album wyraża wszystkie mo-
je wokalne inspiracje, więc dla mnie, jako
śpiewaka, to idealny album.

GGłłóówwnnee  sskkoojjaarrzzeenniiee  ttoo  oocczzyywwiiśścciiee
WWhhiitteessnnaakkee..  DDoommyyśśllaamm  ssiięę,,  żżee  jjeesstt  ttoo
uulluubbiioonnyy  zzeessppóółł  ttwwóórrccóóww..  IInntteerreessuujjee  mmnniiee
jjeeddnnaakk,,  cczzyy  nniiee  oobbaawwiiaalliiśścciiee  ssiięę,,  żżee  ttwwoo--
rrzząącc  ttaakk  ppooddoobbnnyy  ddoo  oorryyggiinnaałłuu  zzeessppóółł,,
ookkaażżee  ssiięę,,  żżee  ssttwwoorrzzyylliiśścciiee  ggoo  ww  zzaassaaddzziiee
ttyyllkkoo  ddllaa  wwłłaassnneejj  ffrraajjddyy??
Właściwie nie spostrzegam tego albumu w
ten sposób, a raczej tak, że pozwala mi wy-
rażać siebie i pokazywać mój wpływ jako
wokalisty.

CCoośś,,  ccoo  ooddrróóżżnniiaa  wwyyrraaźźnniiee  WWaasszząą  mmuuzzyy--
kkęę  oodd  WWhhiitteessnnaakkee  ssąą  aakkuussttyycczznnee  ssoollóówwkkii,,
kkttóórree  ggrraa  FFrraannkk  PPaannéé..    RRzzeecczzyywwiiśścciiee
pprrzzyykkuuwwaajjąą  uuwwaaggęę  ii  nnaaddaajjąą  wwłłaassnneeggoo
cchhaarraakktteerruu..  TTeeggoo  rrooddzzaajjuu  mmoottyywwyy  cczzęęssttoo
ttrruuddnnoo  ddoobbrrzzee  wwyyeekkssppoonnoowwaaćć  ww  mmiikkssiiee  ii
nnaa  kkoonncceerrttaacchh..  NNiiee  mmiieelliiśścciiee  ttaakkiicchh  pprroobb--
lleemmóóww??  

Nie, dlatego, że gramy te utwory w ze-
stawach akustycznych. Wierzę, że dobry
kawałek również powinien być grany aku-
stycznie, ale tylko wtedy, gdy jest napra-
wdę dobry.

FFeerrddyy  DDooeerrnnbbeerrgg  ggrraa  ggłłóówwnniiee  ""hhaammmmoo--
nnddyy""..  CChhyybbaa  ww  ooggóóllee  nniiee  mmaa  nnaa  WWaasszzeejj
ppłłyycciiee  iinnnneeggoo  rrooddzzaajjuu  kkllaawwiisszzyy..  SSaamm
FFeerrddyy  mmiiaałł  oocchhoottęę  nnaa  ooddppoocczzyynneekk  oodd  tteeggoo,,
ccoo  ggrraa  uu  AAxxllaa  RRuuddii''eeggoo  PPeellllaa??
Nie sądzę. Ferdy przyczynił się do tego, co
muzycznie czuł na nagraniach i wyczuł, że
Hammond pasuje idealnie.

NNaaggrryywwaalliiśścciiee  pprrzzyy  uużżyycciiuu  pprraawwddzziiwwyycchh
oorrggaannóóww  HHaammmmoonnddaa??  
Tak.

WWaasszzaa  ppłłyyttaa  bbrrzzmmii  bbaarrddzzoo  kkllaassyycczznniiee..
JJeesstteeśścciiee  ddoośśwwiiaaddcczzoonnyymmii  mmuuzzyykkaammii  --
jjaakk  ssiięę  WWaamm  nnaaggrryywwaa  ttaakk  kkllaassyycczznniiee  bbrrzz--
mmiiąąccąą  ppłłyyttęę  uużżyywwaajjąącc  wwssppóółłcczzeessnnyycchh
śśrrooddkkóóww??
Staraliśmy się stworzyć klasyczny dźwięk i
... osiągnęliśmy to, jestem zaszczycony
pracą z takimi wspaniałymi muzykami.

DDzziięękkuujjeemmyy  zzaa  ppoośśwwiięęccoonnyy  nnaamm  cczzaass..
WWsszzyyssttkkiieeggoo  nnaajjlleeppsszzeeggoo!!
Proszę bardzo i mam nadzieję, że zobaczę
Was na trasie w Twoim kraju.

Katarzyna "Strati" Mikosz 
Tłumaczenie: Filip Wołek, Karol Gospodarek
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W czasie przerwy brakowało mi muzyki
Pod tajemniczą nazwą "Sainted Sinners" nie kryje się kolejny doom met-

alowy band, tylko formacja założona przez Franka Pané i byłego wokalistę Accept,
Davida Reece'a. Kapeli nie znajdziecie na metal-archives, bo ciężar przenosi się
raczej w kierunku hard rocka niż heavy metalu. Jeśli lubicie Whitesnake lub macie
sentyment do epizodu Accept z Reecem - sięgnijcie po debiutancki krążek zespołu. 

Foto: Matt Bischot



HMP: CCoo  sskkłłoonniiłłoo  CCiieebbiiee  ii  TTwwoojjeeggoo  bbrraattaa
SStteevveennaa  ddoo  zzaałłoożżeenniiaa  ww  rrookkuu  11999933  zzeessppoołłuu
GGuuaarraanntteeeedd  PPuurree??  ZZ  iinnffoorrmmaaccjjii  wwyynniikkaa,,  żżee  zzaa--
jjęęlliiśścciiee  ssiięę  pprroogg  mmeettaalleemm,,  ggrruunnggeemm..  CCzzyy  ttrrzzyy
aallbbuummyy  nnaaggrraannee  ppoodd  sszzyyllddeemm  tteejj  ffoorrmmaaccjjii  oossiiąą--
ggnnęęłłyy  ppoowwooddzzeenniiee??
Ray Wilson: Założyłem Guaranteed Pure z
facetem zwanym Paul Holmes. Był klawiszo-
wcem i grał w Piano Bar w Edynburgu. Posze-
dłem tam na piwo i zacząłem śpiewać z nim ja-
kiś kawałek, to był początek naszej przyjaźni.
Guaranteed Pure był raczej zespołem pop z
wokalistą piszącym muzykę i teksty. Ani trochę
progresu.

MMyyśśllaałłeeśś  jjuużż  wwtteeddyy  oo  kkaarriieerrzzee  zzaawwooddoowweejj  mmuu--
zzyykkaa??  CCzzyy  mmiieejjssccee  ww  sskkłłaaddzziiee  SSttiillttsskkiinn  bbyyłłoo
ppiieerrwwsszzyymm  ppoowwaażżnnyymm  kkrrookkiieemm  nnaa  TTwwoojjeejj  ddrroo--
ddzzee  aarrttyyssttyycczznneejj??  SSttiillttsskkiinn  ww  ttaammttyymm  cczzaassiiee
bbyyłł  ppooppuullaarrnnyymm  rroocckkoowwyymm  bbaannddeemm??
Moja miłość do występów na żywo wzięła się z
moich szkolnych lat. Byłem w szkole w kapeli i
koncertowałem trzy razy w roku w ramach tzw.
nocy zespołów. W mojej pierwszej grupie byłem
z bratem, też pianistą, zwanym Fred. Wykony-
waliśmy utwory Bowiego i Neila Younga. Na-
stępnym zespołem była metalowa grupa Ele-
ctric Mistress, której nazwę wzięliśmy od efe-
ktu gitarowego używanego przez naszego gita-

rzystę. Graliśmy metal, który kochałem jako na-
stolatek. Byłem fanem Motorhead, AC/DC,
Iron Maiden, Thin Lizzy i tak dalej. Nasza
muzyka była dość szalona jak na tamte czasy.

OOdd  wwiieelluu  llaatt  mmiieesszzkkaasszz  ww  PPoollssccee,,  oodd  22001122  ppoo--
ssiiaaddaasszz  ttyyttuułł  AAmmbbaassaaddoorraa  PPoozznnaanniiaa..  OOssiieeddllii--
łłeeśś  ssiięę  ww  nnaasszzyymm  kkrraajjuu  ww  wwyynniikkuu  śśwwiiaaddoommeeggoo
wwyybboorruu,,  cczzyy  bbyyłł  ttoo  ttyyllkkoo  iimmppuullss??  JJaakk  zzaarreeaaggoo--
wwaallii  nnaa  ttęę  ddeeccyyzzjjęę  TTwwooii  nnaajjbblliiżżssii??  
Poznałem moją dziewczynę, Gosię Mielech,
kiedy dawałem tutaj w Poznaniu koncert 9 lat
temu. Jest tancerką i pracowała wówczas w Pol-
skim Teatrze Tańca. To skłoniło mnie do
przybycia do Poznania. Osiedliłem się tutaj bez
większych problemów i kłopotów, ale wtedy po-
dróżowałem i grałem w Europie przez pół roku,
więc to było dla mnie naturalną rzeczą. Podoba
mi się tutaj, jak na razie.

WW  wwiieelluu  wwyywwiiaaddaacchh  ppooddkkrreeśśllaałłeeśś,,  żżee  ww  PPoollssccee
cczzuujjeesszz  ssiięę  ddoobbrrzzee??  JJeesstteeśś  rroozzppoozznnaawwaannyy    nnaa
uulliiccaacchh  PPoozznnaanniiaa  ii  iinnnnyycchh  mmiiaasstt,,  uulleeggaasszz  ww  ttaa--
kkiicchh  ssyyttuuaaccjjaacchh  pprroośśbboomm  oo  aauuttooggrraaff  cczzyy  ffoottkkęę??
TTaakkaa  ppooppuullaarrnnoośśćć  jjeesstt  ddllaa  CCiieebbiiee  wwkkuurrzzaajjąąccaa  ii
uucciiąążżlliiwwaa,,  cczzyy  mmoożżee  bbaarrddzzoo  pprrzzyyjjeemmnnaa??
Tak, często mi się to ostatnio zdarza, ale nie
przeszkadza mi to. Ludzie są na ogół bardzo
mili. Myślę, że to część mojej pracy.

ZZddąążżyyłłeeśś  jjuużż  ppoozznnaaćć  ttrroocchhęę  PPoollaakkóóww..  CCoo
wwkkuurrzzaa  CCiięę  uu  mmooiicchh  rrooddaakkóóww,,  aa  jjaakkiiee  cceecchhyy
bbuuddzząą  TTwwoojjąą  ssyymmppaattiięę??  CCzzyy  mmeennttaallnniiee  PPoollaa--
ccyy  ii  SSzzkkooccii  mmaajjąą  zzee  ssoobbąą  ccoośś  wwssppóóllnneeggoo??
Jesteśmy bardzo podobni na wiele sposobów.
Nasze języki się oczywiście różnią, ale myślę,
wszyscy jesteśmy w większości tacy sami. Jemy
raczej taki sam rodzaj jedzenia, dajemy mu tyl-
ko inną nazwę, żyjemy, kochamy, pracujemy i
mamy taki sam styl życia. Myślę, że Szkocja jest
bardziej otwartym społeczeństwem, prawdopo-
dobnie dlatego, że zamieszkiwało ją na prze-
strzeni lat wiele różnych narodowości. Polska
wydaje się, póki co, raczej patrzeć we wnętrze
tej kwestii.

NNiiee  cchhccęę  rroozzmmaawwiiaaćć  zz  TToobbąą  oo  ppoolliittyyccee,,  aallee
cchhcciiaałłbbyymm  zzaaddaaćć  ttyyllkkoo  jjeeddnnoo  ppyyttaanniiee  zz  tteejj  ddzziiee--
ddzziinnyy..  JJaakk  ppoossttrrzzeeggaasszz  jjaakkoo  EEuurrooppeejjcczzyykk  BBrree--
xxiitt??
Myślę, że to złe zarówno dla Wielkiej Brytanii,
jak i dla Europy. Ironicznie, najbardziej ucierpią
na tym niższe warstwy społeczne z powodu spo-
wolnienia ekonomicznego, jakie pociąga za sobą
ta decyzja. A to właśnie głównie te warstwy po-
pierały Brexit. Zdaje się, że chodziło tutaj w du-
żej mierze o imigrację z Europy Wschodniej. Je-
dnak nasz kraj zbudowany został na imigracji i
jest z tego powodu lepszym państwem. Brexit
dał głos grupie społeczeństwa, które chciała tyl-
ko zamknąć drzwi dla każdego obcego, sami ró-
wnież nigdzie nie chcą się ruszać, poza Hiszpa-
nią raz do roku. Nie wydaje mi się, żeby ten no-
wy podział był dobry dla kogokolwiek, on tylko
rodzi nienawiść, niechęć i gniew. Potrzebujemy
pokoju i mostów, a nie murów, jak powiedziało
ostatnio wielu znanych ludzi, w tym oczywiście
Papież.

AAllee  wwrróóććmmyy  ddoo  mmuuzzyykkii..  TTwwóójj  kkoonncceerrttoowwyy  aall--
bbuumm  ""TTiimmee  &&  DDiissttaannccee""  jjeesstt  mmuuzzyycczznniiee  pprrzzee--
ppiięękknnyy..  DDllaa  ssłłuucchhaacczzaa,,  kkttóórryy  cchhcciiaałłbbyy  ppoozznnaaćć
pprrzzeekkrróójj  TTwwoojjeejj  ttwwóórrcczzoośśccii,,  ttoo  rrooddzzaajj  pprrzzeewwoo--
ddnniikkaa  ppoo  nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh  eettaappaacchh  TTwwoojjeejj  kkaa--
rriieerryy..  CCzzyy  ttoo  TTwwóójj  ppoommyyssłł,,  żżeebbyy  ccaałłyy  mmaatteerriiaałł
ppooddzziieelliićć  nnaa  rróóżżnniiąąccee  ssiięę  oodd  ssiieebbiiee  cczzęęśśccii??
DDyysskk  OOnnee  ttoo  RRaayy  WWiillssoonn  ww  kklliimmaattaacchh  GGee--
nneessiiss,,  bbaarrddzziieejj  eenneerrggeettyycczznnyy,,  cchhwwiillaammii  pprrzzeebboo--
jjoowwyy..  DDyysskk  TTwwoo  ppoossiiaaddaa  zzddeeccyyddoowwaanniiee  cchhaarraa--
kktteerr  bbaarrddzziieejj  rreefflleekkssyyjjnnyy,,  aakkuussttyycczznnyy,,  ssppookkoojj--
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Dwadzieścia lat po ostatnim w dyskografii, studyjnym albumie Genesis
"Calling All Stations" Ray Wilson, ostatni wokalista legendarnego zespołu, po-
stanowił spojrzeć na swój dorobek fonograficzny z perspektywy minionego czasu.
Dwupłytowe wydawnictwo "Time & Distance" może śmiało pełnić rolę najbardziej
reprezentatywnego wyboru nagrań artysty w jego biografii. Na dysku pierwszym
otrzymujemy większość coverów, stanowiących żelazny punkt koncertowych wys-
tępów Raya, nie tylko Genesis, również Petera Gabriela czy Phila Collinsa. Z kolei
na dysku z numerem dwa dominują kompozycje autorskie Wilsona, z idealnymi
proporcjami brzmień akustycznych i elektrycznych. I trudno orzec, czy zestaw, w
sumie 25 utworów stanowić będzie wersje definitywne tych kompozycji. Bo cechą
charakterystyczną koncertowego oblicza Raya Wilsona jest fakt, że przedstawiane
piosenki w sposób ciągły ewoluują, zmieniając nieco swój kształt, instrumentalny
wygląd, brzmienie. Słucham muzyki z tych płyt, słucham i nie mam dość, bo od
piękna się nie ucieka. Ponieważ wyrażane emocje poruszają także ducha estetyki
słuchaczy, pasja udziela się odbiorcy od pierwszych dźwięków, a jakość wpisana
jest niejako w kanon działalności twórczej Raya. W zamieszczonym poniżej wy-
wiadzie bohater tekstu odpowiada na kilka kwestii nie tylko związanych z mu-
zyką, chociaż trudno ukryć, że Ray Wilson to człowiek, dla którego muzyka sta-
nowi treść życia, człowiek niezwykle autentyczny, naturalny, z charyzmą, a to
wszystko wyczuwają także słuchacze, czego efektem jest sympatia i szacunek, któ-
rym darzą tego artystę.
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RAY WILSON
Emocje, pasja i jakość



nniieejjsszzyy..
Uważam, że to prawdziwa reprezentacja tego,
co robiłem od czasu rozpoczęcia solowej kariery
w 2002 roku. Mieszanka Genesis, Stiltskin i
mojego własnego materiału. Wykonuję utwory,
które lubię śpiewać, niezależnie od tego, czy
sam je napisałem, czy nie. To moja motywacja.

WW  oobbuu  ttyycchh  rroollaacchh  wwyyppaaddaasszz  TTyy  ii  mmuuzzyyccyy  zzee--
ssppoołłuu  zznnaakkoommiicciiee..  JJeesstt  zzaarróówwnnoo  ppoowweerr,,  ddyynnaa--
mmiikkaa,,  ggiittaarroowwee  ggrraanniiee  zz  jjeeddnneejj  ssttrroonnyy,,  oorraazz  bbaall--
llaaddoowwaa  nnaassttrroojjoowwoośśćć,,  łłaaggooddnnoośśćć..  WW  kkttóórreejj  zz
ttyycchh  kkoonnwweennccjjii  cczzuujjeesszz  ssiięę  lleeppiieejj??
Uwielbiam mieszankę emocji w mojej muzyce.
Zawsze miałem dryg do muzyki melancholijnej,
ale uwielbiam też w niej gniew i humor. Z tego
powodu muzyka, którą tworzę odzwierciedla te
emocje. Ali Ferguson to świetny gitarzysta, co
słychać w takich utworach, jak "Alone". Również
Marcin Kajper grający na saksofonie jest dość
wyjątkowym muzykiem. Obecność mojego bra-
ta na gitarze i jako wokalista wspierający ró-
wnież jest ważna dla mojego brzmienia i duszy.

NNiiee  cchhcciiaałłbbyymm  wwyyggłłaasszzaaćć  nnaaddmmiiaarruu  zzaacchhwwyy--
ttóóww,,  aallee  ddllaa  mmnniiee  RRaayy  WWiillssoonn  jjeesstt    ggwwaarraanntteemm
jjeeddnneeggoo  sskkłłaaddnniikkaa  mmuuzzyykkii,,  śśwwiieettnnyycchh  mmeellooddiiii..
JJaakk  oonnee  ppoowwssttaajjąą??  TToo  ppoo  cczzęęśśccii  pprrzzyyppaaddeekk,,  cczzyy
mmoożżee  rreezzuullttaatt  ddłłuuggiicchh  ppoosszzuukkiiwwaańń??  KKoorrzzyy--
ssttaasszz  zz  ppoommooccyy  iinnnnyycchh  ww  tteejj  kkwweessttiiii??  
Po prostu robię to, co czuję. Niektórym się pe-
wnie podoba, innym nie, ale ja dorastałem z
muzyką, w której dominowała melodia, więc
teraz jest to wyryte w mojej duszy.

CCzzyy  TTwwooiimm  zzddaanniieemm  mmoożżnnaa  ttwwoorrzzyyćć  mmuuzzyykkęę
tteecchhnniicczznniiee,,  nnaa  zziimmnnoo,,  bbeezz  ppaassjjii  ii  eemmooccjjii??  CCzzyy
żżyycciiee  oossoobbiissttee  mmaa  wwppłłyyww  nnaa  cchhaarraakktteerr  kkoommppoo--
zzyyccjjii??  CCzzyy  łłaattwwoo  wwyyrraazziićć  ddźźwwiięękkaammii  ppiięękknnoo,,
mmiiłłoośśćć,,  nniieennaawwiiśśćć  bbąąddźź  bbóóll??
Myślę, że sporo komercyjnej muzyki jest zimne
i bez przesłania. Niektórzy wolą taką muzykę,
bo jest mniej skomplikowana i nie muszą za du-
żo myśleć. Myślę, że niektóre warstwy społe-
czne, te u władzy, chciałyby, żebyśmy nie my-
śleli za siebie, żebyśmy nie kwestionowali ich
władzy. Jednak sztuka musi zawsze zadawać py-
tania i stawiać przed nami pewne zadania, to
jest dla mnie cały jej sens.

TTwwoojjaa  ttwwóórrcczzoośśćć  mmaa  cchhaarraakktteerr  mmiięęddzzyyppookkoollee--
nniioowwyy,,  ttzznn..  ssłłuucchhaajjąą  TTwwoojjeejj  mmuuzzyykkii  wwsszzyyssccyy,,
nniieezzaalleeżżnniiee  oodd  wwiieekkuu,,  oodd  ttaakkiicchh  ssttaarrsszzyycchh  ppaa--
nnóóww  jjaakk  jjaa  ((ww  ttyymm  rrookkuu  6600--ttkkaa)),,  ppoo  mmłłooddzziieeżż..
GGddzziiee  ddoossttrrzzeeggaasszz  źźrróóddłłoo  uunniiwweerrssaallnnoośśccii
TTwwoojjeejj  sszzttuukkii  mmuuzzyycczznneejj??
Dobre utwory są ponadczasowe. Widzę to w
szczególności w muzyce Genesis. Gram na
przykład "Carpet Crawlers", napisany w 1972
roku, wciąż odkrywany i kochany przez wielu
młodych ludzi na moich koncertach. Produkcja
się zmienia i jest modernizowana, ale utwór jest
bazą, bez której ani rusz. To właśnie powód, dla
którego artyści "coverują" starsze kawałki.

JJaakk  oocceenniiaasszz  ddzziissiiaajj,,  zz  ppeerrssppeekkttyywwyy  2200  llaatt
TTwwóójj  ssttaarrtt  ww  sskkłłaaddzziiee  GGeenneessiiss,,  ggrruuppyy,,  kkttóórraa
wwyyttyycczzaałłaa  ttrreennddyy  rroozzwwoojjoowwee  rroocckkaa  pprrooggrreessyy--
wwnneeggoo??  MMoożżnnaa  tteenn  eettaapp  ww  TTwwooiimm  żżyycciiuu  aarrttyy--
ssttyycczznnyymm  nnaazzwwaaćć  pprrzzeełłoommeemm??  MMoożżeesszz  kkrróóttkkoo
pprrzzyyppoommnniieećć,,  jjaakk  zzoossttaałłeeśś  wwookkaalliissttąą  GGeenneessiiss??
Nie wiem, jak to określić. To tylko część mojego
życia, to wszystko. To, co stworzyli jest oczywi-
ście ponadczasowe, więc było mi po prostu miło
być tego częścią. Zadzwonili do mnie i zaprosili
mnie na przesłuchanie, gdzie się wybrałem i do-
stałem tę posadę. I tyle. Myślę, że Stiltskin był
moim prawdziwym przełomem, a nie Genesis.
Genesis był dla mnie oczywiście ważny, ale
szczerze mówiąc, to tylko część mojej długiej

kariery muzycznej.

ZZ  mmoojjeeggoo  ppuunnkkttuu  wwiiddzzeenniiaa  jjaakkoo  ssłłuucchhaacczzaa  rree--
aalliizzuujjeesszz  ttrrzzyy  pprroojjeekkttyy;;  SSttiillttsskkiinn,,  RRaayy  WWiillssoonn
ssoolloo  oorraazz  GGeenneessiiss  CCllaassssiicc..  KKaażżddyy  ppoorruusszzaa  ssiięę
ppoo  iinnnnyycchh  ppoollaacchh  rroocckkaa..  CCzzyy  kkttóórryyśś  zz  nniicchh  jjeesstt
TTwwooiimm  pprriioorryytteetteemm??  ZZ  jjaakkiieeggoo  ppoowwoodduu??
Niespecjalnie. Kocham je wszystkie z różnych
powodów. Grunge, prog, rock, śpiewanie i two-
rzenie - kocham te wszystkie style, więc to
wspaniałe uczucie móc je wszystkie zawrzeć na
moich występach. 

SSttiillttsskkiinn  ttoo  bbaanndd  pprreeffeerruujjąąccyy  mmuuzzyykkęę  rroocckkoowwąą
ooppaarrttąą  nnaa  mmooccnnyymm,,  eelleekkttrryycczznnyymm  bbrrzzmmiieenniiuu,,
wwyyrraazziissttyymm  rryyttmmiiee..  JJaakk  ssaamm  sscchhaarraakktteerryyzzoo--
wwaałłbbyyśś  ssttyyll  tteeggoo  zzeessppoołłuu??
Miał na nią wpływ grunge i muzyka celtycka.
Utwory takie jak "Rest in Peace" były bardzo cel-

tyckie, a "Inside" i "Footsteps" były raczej grunge.
Ta muzyka ma w sobie również piękną mro-
czność. Uwielbiam to.

NNaa  ppłłyyttaacchh  ssoolloowwyycchh  RRaayyaa  WWiillssoonnaa  ppoozznnaajjee--
mmyy  iinnnnee  oobblliicczzee  aarrttyyssttyy..  SSppoorroo  aakkuussttyykkii,,  wwyy--
cciisszzoonnyy,,  nniieekkiieeddyy  iinnttyymmnnyy  nnaassttrróójj,,  oosszzcczzęęddnnee
aarraannżżaaccjjee..  JJaakk  cczzuujjeesszz  ssiięę  ww  ttaakkiimm  wwyyddaanniiuu??
Mój styl komponowania, pisania tekstów i śpie-
wania wziął się od artystów typu Neil Young,
Bruce Spingsteen, Bob Dylan, Jackson Brow-
ne i tak dalej. Ta muzyka grała przez całe moje
dzieciństwo, za sprawą mojego Ojca, a ja po pro-
stu zacząłem ją uwielbiać i doświadczać. Ci
artyści pisali wspaniałe teksty o życiu i niereli-
gijnej duchowości. Całkowicie to rozumiem, ja-
ko osoba i artysta.

GGeenneessiiss  CCllaassssiicc  ttoo  rreeppeerrttuuaarr  kkoonncceerrttoowwyy,,  nniiee
ttyyllkkoo  zz  bbiiooggrraaffiiii  GGeenneessiiss,,  bboo  ww  pprrooggrraammiiee  ssąą
pprrzzeecciieeżż  ttaakkżżee  TTwwoojjee  aauuttoorrsskkiiee  kkoommppoozzyyccjjee..
WWeeddłłuugg  jjaakkiieeggoo  kklluucczzaa  ddoobbiieerraasszz  uuttwwoorryy  ddoo
kkoonncceerrttóóww  tteejj  ffoorrmmaaccjjii??
Najczęściej wybieram kawałki, w którym moim
zdaniem wypadam dobrze. Stąd też dodałem
nieco muzyki Petera Gabriela. Mamy podobne
brzmienie naszych głosów, więc uważam, że je-
go kompozycje są bardzo przyjemne w śpiewa-
niu. A w dodatku, on pisze super kawałki. Są
też inne utwory, które dobrze brzmią na żywo,
jak "Home By The Sea", "Calling All Stations" i
"Congo". Tak więc koncerty są mieszanką tego,
w czym jestem dobry i co dobrze brzmi.

JJaakk  zzrrooddzziiłł  ssiięę  ppoommyyssłł  wwpprroowwaaddzzeenniiaa  iinnssttrruu--
mmeennttóóww  ssmmyycczzkkoowwyycchh??  JJaakkii  bbyyłł  cceell  tteeggoo  zzaabbiiee--
gguu??  EEffeekktt  zzaaddoowwaallaa  CCiięę,,  cczzyy  nniieekkttóórree  eelleemmeenn--
ttyy  nnaalleeżżyy  zzmmiieenniićć??
To był czysty przypadek. Promotor w Dreźnie
poprosił mnie o dodanie smyczków na pewnym
koncercie w pięknym zamku zwanym Schloss
Pilnitz. Zrobiłem to dla zabawy, a ludzie to
pokochali, więc zagrałem w ten sposób kolejne
500 koncertów (śmiech). Podstawową konce-
pcją było zamienienie kompozycji klawiszo-
wych i zastąpienie ich kwartetem smyczkowym.
Nic bardziej skomplikowanego.

PPoorróówwnnuujjąącc  wwyykkoonnaanniiee  kkoonncceerrttoowwee  ttyycchh  ssaa--
mmyycchh  uuttwwoorróóww  mmaamm  wwrraażżeenniiee  --  aa  bbyyłłeemm  nnaa
kkiillkkuu  TTwwooiicchh  wwyyssttęęppaacchh  lliivvee  --  żżee  iicchh  ssttrruukkttuurraa
eewwoolluuuujjee,,  ppooddlleeggaa  ppeewwnnyymm  pprrzzeeoobbrraażżeenniioomm..
CCzzyy  ttoo  śśwwiiaaddoommee  ddzziiaałłaanniiee,,  cczzyy  ttaakk  ppoo  pprroossttuu

wwyycchhooddzzii  nnaa  sscceenniiee??
Tak, myślę, że utwory stają się lepsze z upły-
wem czasu. Wrastasz w nie, że tak powiem. Są
też inne, które się nie sprawdzają i są grane tyl-
ko raz czy dwa, aby potem nigdy ich nie zagrać.

RRaayy  WWiillssoonn  ttoo  ttaakkżżee  aauuttoorr  tteekkssttóóww..  GGddzziiee  ppoo--
sszzuukkuujjeesszz  iinnssppiirraaccjjii??  MMoożżee  ddoossttaarrcczzaa  iicchh  żżyy--
cciiee,,  sszzttuukkaa,,  mmoożżee  lliitteerraattuurraa  lluubb  ffiillmm??
Życie i emocje, jakie odczuwamy podczas radze-
nia sobie z wyzwaniami życia. To mnie najbar-
dziej inspiruje.

NNaa  lliiśścciiee  ccoovveerróóww    wwiiddnniieejjąą  ttaakkiiee  iikkoonnyy  rroocckkaa
jjaakk  PPiinnkk  FFllooyydd,,  PPeetteerr  GGaabbrriieell,,  PPhhiill  CCoolllliinnss..
MMaasszz  iinnnnyycchh  uulluubbiioonnyycchh  wwyykkoonnaawwccóóww  mmuuzzyy--
kkii,,  mmoożżee  kkttoośś  zz  jjaazzzzuu,,  aallbboo  kkoommppoozzyyttoorrzzyy  mmuu--
zzyykkii  ppoowwaażżnneejj??
Bowie był moją pierwszą inspiracją, kiedy by-
łem młodym chłopakiem, a także wielu ame-
rykańskich piosenkarzy, których wspomniałem
wcześniej. Teksty Dylana były dla mnie bardzo
inspirujące, podobnie jak dla większości ludzi.

WWiieelluu  ooddbbiioorrccóóww  zzwwrraaccaa  uuwwaaggęę  nnaa  TTwwóójj  ggłłooss,,
ttaakk  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyy  ii  rroozzppoozznnaawwaallnnyy,,  oo  nnaatt--
uurraallnneejj,,  cciieeppłłeejj  bbaarrwwiiee,,  wwrręęcczz  hhiippnnoottyycczznnyy..  CCoo
rroobbiisszz,,  żżeebbyy  ggłłooss  uuttrrzzyymmaaćć  ww  ddoobbrreejj  kkoonnddyyccjjii??
Bez przerwy śpiewam, by ciągle był silny. Nie
piję alkoholu przed koncertami, nie palę i sta-
ram się dobrze jeść. To wszystko!

RRaayy  WWiillssoonn  jjaakkoo  iinnssttrruummeennttaalliissttaa  ggrraa  nnaa  ggiittaa--
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rrzzee  aakkuussttyycczznneejj,,  oossttaattnniioo  wwiiddzziiaałłeemm  ttaakkżżee  nnaa
eelleekkttrryycczznneejj..  CCzzyy  ppoottrraaffiisszz  ssttwwoorrzzyyćć  aakkoommppaa--
nniiaammeenntt  wwyykkoorrzzyyssttuujjąącc  ttaakkżżee  iinnnnee  kkoommppoonneenn--
ttyy  iinnssttrruummeennttaarriiuumm??
Napisałem kilka kompozycji na pianinie, ale już
od kilku lat tego nie zrobiłem. Na przestrzeni
lat miałem świetnych pianistów, którzy teraz
robią całą magię za mnie.

CCzzyy  mmuuzzyykkaa,,  jjeejj  ttwwoorrzzeenniiee,,  ppiissaanniiee,,  kkoonncceerrttyy
zzaajjmmuujjąą  ccaałłyy  ttwwóójj  cczzaass,,  cczzyy  zznnaajjdduujjeesszz  jjeesszzcczzee
mmiieejjssccee  ww  żżyycciiuu  nnaa  iinnnnee  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa??
Moje życie to muzyka, muzyka i więcej muzyki.
Plus kariera mojej dziewczyny i mój kot.

WW  sswwooiimm  rreeppeerrttuuaarrzzee  ppoossiiaaddaasszz  wwiieellee  zznnaakkoo--
mmiittyycchh  bbaallllaadd,,  ttaakkżżee  pprrzzeebboojjoowwyycchh  kkaawwaałłkkóóww..
AAllee  cczzaassaammii  pprrzzyyggoottoowwuujjeesszz  ttaakkżżee  bbaarrddzziieejj
rroozzbbuuddoowwaannee  ffoorrmmyy,,  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnee  ddllaa
rroocckkaa  pprrooggrreessyywwnneeggoo..  TTaakkii  jjeesstt  kkaappiittaallnnyy
uuttwwóórr  ""MMaakkeess  MMee  TThhiinnkk  OOff  HHoommee""..  JJaakk  ppooww--
ssttaawwaałł  tteenn  wwiieelloowwąąttkkoowwyy,,  zzłłoożżoonnyy  kkoommppoozzyy--
ccyyjjnniiee  ssoonngg??  LLuubbiisszz  ttaakkiiee  bbaarrddzziieejj  rroozzbbuuddoo--
wwaannee  ffoorrmmyy??  NNaa  lloonnggppllaayyuu  ""TTiimmee  &&  DDiissttaann--
ccee""  pprreezzeennttuujjeesszz  tteeżż  bbooggaattee  iinnssttrruummeennttaallnniiee  nnaa
pprrzzyykkłłaadd  ""AAlloonnee""  cczzyy  ""PPrrooppaaggaannddaa  MMaann""..
Lubię czasem rzeczy typu prog. Zwłaszcza Pink
Floyd, Led Zeppelin, Genesis. "Makes Me
Think Of Home" ma coś z Floyd i Zeppelin.
Wspaniale jest mieć członków tych zespołów w
tym utworze. Naprawdę przyjemnie się to gra.
"Alone" jest z podobnego podłoża, ale jest pro-
stszy. Chodzi tylko o nastrój i emocje. "Propa-
ganda Man" bardzo się rozwinął, kiedy zaczęli-
śmy grać go na żywo. Filip Walcerz dołożył
solo na pianinie lata temu, a my trzymaliśmy się
tego konceptu. Później oczywiście Ali Ferguson
ma swój moment we "Freebird". Kocham coś ta-
kiego. Bardzo retro.

JJaakk  ppoowwssttaajjąą  ssoonnggii  bbęęddąąccee  TTwwooiimmii  aauuttoorrsskkiimmii
kkoommppoozzyyccjjaammii??  OOdd  cczzeeggoo  ssiięę  nnaajjcczzęęśścciieejj  rroozz--
ppoocczzyynnaa??  NNaajjppiieerrww  mmeellooddiiaa  ppóóźźnniieejj  tteekksstt,,  cczzyy
nnaa  ooddwwrróótt??
Bez zasad. To się po prostu dzieje. Trzeba nad
tym po prostu pracować i nie przestawać, aż coś
się wydarzy. Piszę też z innymi ludźmi, jest to
dobra zabawa.

SSłłuucchhaasszz  cchhęęttnniiee  sswwooiicchh  ssttaarrsszzyycchh  nnaaggrraańń  cczzyy
zzddaarrzzaa  ssiięę  ttoo  ssppoorraaddyycczznniiee??  IIssttnniieejjee  ppłłyyttaa,,  zz
kkttóórreejj  jjeesstteeśś  sszzcczzeeggóóllnniiee  dduummnnyy??  SSkkąądd  ttaakkaa
oocceennaa??
Za każdy razem kiedy to robię, chciałbym dużo

pozmieniać, więc staram się tego unikać. Czasa-
mi wydaje mi się, że dopracowałem utwór w stu-
dio, ale w większości mam wrażenie, że muszę
wszystko nagrać jeszcze raz.

KKttóórrzzyy  rreepprreezzeennttaannccii  wwssppóółłcczzeessnneeggoo  rroocckkaa
zzwwrróócciillii  ww  oossttaattnniimm  cczzaassiiee  TTwwoojjąą  uuwwaaggęę??  JJaa--
kkiieejj  mmuuzzyykkii  nniiee  lluubbiisszz??  DDllaacczzeeggoo??
Od lat 90. nie było dla mnie nic ciekawego.
Muse są wyjątkiem. Kochałem lata 70. i 90.
Radiohead, Live, Foo Fighters, Pearl Jam,
The Eels, Cracker, Floyd, Genesis, Bowie,
Dylan, Tom Waits, Leonard Cohen.

OOddcczzuuwwaasszz  zzddeenneerrwwoowwaanniiee  pprrzzeedd  kkoonncceerrttaammii
cczzyy  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee  ppoommaaggaa  oo  ttyymm  nniiee  mmyyśślleećć..
ZZddaarrzzyyłł  ssiięę  ww  TTwwoojjeejj  kkaarriieerrzzee  wwyyssttęępp,,  oo  kkttóó--
rryymm  cchhcciiaałłbbyyśś  jjaakk  nnaajjsszzyybbcciieejj  zzaappoommnniieećć??
Jestem nerwowy tylko kiedy gram w Glasgow.
To nie moje rodzinne miasto, ale publika należy
do najlepszych na świecie, zna się na muzyce.
Graliśmy tam z Genesis, Stiltskin, a niedawno
też ze Steve Hackettem. Moje serce zawsze
mocno bije, kiedy tam gram.

JJaakk  wwyygglląąddaa  TTwwooiimm  zzddaanniieemm  aakkttuuaallnnaa  kkoonnddyy--
ccjjaa  ii  pprrzzyysszzłłoośśćć  mmuuzzyykkii  rroocckkoowweejj??
Przejebane!!!  Mam nadzieję, że wraz z całym
tym protekcyjnym gównem mającym właśnie
miejsce na świecie, rock powróci i znowu będzie
zajebisty. Potrzebujemy czegoś, na co znowu
moglibyśmy się wściec i czym moglibyśmy się
znowu pasjonować.

BBaarrddzzoo  ddzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę..  ŻŻyycczzęę  wwiieelluu
uuddaannyycchh  kkoonncceerrttóóww,,  kkrreeaattyywwnnyycchh  ppoommyyssłłóóww  ww
pprraaccyy  ttwwóórrcczzeejj  ii  ppoowwooddzzeenniiaa  ii  sszzcczzęęśścciiaa  ww
żżyycciiuu..
Dzięki, przyjacielu. Najlepsze życzenia.

Włodek Kucharek
Tłumaczenie: Karol Gospodarek

HMP: ZZ  TTwwoojjeejj  bbiiooggrraaffiiii  mmoożżnnaa  ssiięę  ddoowwiiee--
ddzziieećć,,  żżee  oodd  ddzziieecciińńssttwwaa  bbyyłłeeśś  ""sskkaazzaannyy""  nnaa
eedduukkaaccjjęę  mmuuzzyycczznnąą..  PPiieerrwwsszzyymm  kkrrookkiieemm  bbyyłłoo
ppiiaanniinnoo,,  nniieeccoo  ppóóźźnniieejj,,  cchhyybbaa  kkrróóttkkoo  ppoo  ppoodd--
ssttaawwóówwccee,,  kkllaassyycczznnaa  ggiittaarraa,,  aa  kkoolleejjnnyy  eettaapp  ttoo
nnaauukkaa  tteecchhnniikk  ggrryy  nnaa  eettnniicczznnyycchh  iinnssttrruummeenn--
ttaacchh  ppeerrkkuussyyjjnnyycchh..  ZZaappeewwnnee  ccoośś  jjeesszzcczzee  ppoo--
mmiinnąąłłeemm..  AAllee  sskkąądd  uu  CCiieebbiiee  ttaakkii  ppęędd  ddoo  wwiiee--
ddzzyy  mmuuzzyycczznneejj??  PPoossiiaaddaasszz  ""ggeenneettyycczznnąą""  łłaa--
ttwwoośśćć  ooppaannoowwyywwaanniiaa  tteecchhnniikkii  ggrryy  nnaa  ttaakk  rróó--
żżnnyycchh  iinnssttrruummeennttaacchh  mmuuzzyycczznnyycchh,,  jjaakk  ttee  wwyy--
mmiieenniioonnee  wwyyżżeejj??
Michał Wojtas: Rzeczywiście zacząłem od in-
strumentów klawiszowych. Moi rodzice nie gra-
li na instrumentach muzycznych tak więc tru-
dno mówić o genetyce, ale też nie znam się na
tej dziedzinie (śmiech) Pamiętam jednak, kiedy
mój ojciec zawsze stukał w boki fotela i mówił
mi o rytmie, prawdopodobnie nasiąknąłem ja-
kimś jego poczuciem... Miłość do klawiatury po-
jawiła się u mnie już w dzieciństwie. Na różnego
rodzaju  bazarkach z zainteresowaniem wypa-
trywałem panów z małymi keyboardami na ba-
terię, którzy często niewiele wiedzieli na temat
tych instrumentów, jedynie włączali melodie
demonstracyjne i pytałem ich możliwość pogra-
nia. Ku zdziwieniu w/w panów, po chwili sam
odgrywałem zasłyszane melodie z demo. Były
to czasy, w których kontakt z instrumentami
możliwy był dla mnie tylko w ten sposób. Z tej
miłości do klawiatury, zdecydowałem się zapi-
sać do państwowego ogniska muzycznego, gdzie
do nauki gry przydzielono mi akordeon. Szybko
zrozumiałem, że chcę grać na klawiaturze, ale
dwoma rękami.  Później  przyszedł czas na pier-
wszy keyboard, pierwszy syntezator, a pod ko-
niec szkoły podstawowej pojawiła się gitara kla-
syczna. Rozpocząłem wtedy szkołę muzyczną,
ale niestety idąc na egzamin w ostatniej chwili
naboru, dowiedziałem się, że będę grał na wal-
torni! Na początku nie wiedziałem co to za in-
strument, kojarzył mi się z działem jakiejś fa-
bryki... Po jakimś czasie z waltorni przeniosłem
się, tym razem bardziej świadomie - na obój. W
tamtych czasach w PSM w Kielcach nie było
nawet gitary klasycznej, aczkolwiek miałem
przyjemność wypróbowania wtedy każdego in-
nego instrumentu orkiestry symfonicznej. Czu-
łem jednak, że najbardziej  interesuje mnie gita-
ra elektryczna. Po jakimś czasie zrezygnowa-
łem ze szkoły muzycznej. Potem jeszcze mia-
łem chwilę z saksofonem tenorowym i altowym,
ale nie trwało to długo. Przez lata cały czas
mam do czynienia z różnymi gitarami, basami,
bębnami czy instr. dętymi.  Sam siebie jednak
postrzegam jako klawiszowca i gitarzystę, poza
tym używam innych instrumentów na ile potra-
fię.

DDoorraassttaałłeeśś  nnaa  pprrzzeełłoommiiee  llaatt  8800--ttyycchh  ii  9900--ttyycchh,,
sskkąądd  zzaatteemm  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  iikkoonnaammii  rroocckkaa  zzee
ZZłłootteejj  EErryy  llaatt  7700--ttyycchh  jjaakk  PPiinnkk  FFllooyydd,,  CCaammeell,,
JJeeaann  MMiicchheellll  JJaarrrree  cczzyy  MMiikkee  OOllddffiieelldd??  SSaamm
nnaattrraaffiiłłeeśś  nnaa  ww//ww  wwyykkoonnaawwccóóww,,  zzaappeewwnnee  mmóó--
ggłłbbyyśś  ""ddoorrzzuucciićć""  jjeesszzcczzee  kkiillkkaa  nnaazzww,,  cczzyy  zzaaiinn--
ssppiirroowwaałłyy  CCiięę  iinnnnee  oossoobbyy,,  ppooddaajjąącc  jjeesszzcczzee  kkiill--
kkuu  iinnnnyycchh  pprrooggrroocckkoowwyycchh  wwyykkoonnaawwccóóww??
Dokładnie tak. W latach 80. i 90. w moim do-
mu, głównie za sprawą starszego brata słysza-
łem muzykę Michael'a Jackson'a, OMD i wiele
innych głównie z ówczesnego mainstreamu. Pa-
miętam jednak, kiedy od swojego ojca, który wi-
dział moje zainteresowania keyboardami do-
stałem trzy kasety JM Jarre'a. Chłonąłem je bez
reszty. To była uczta dla fana syntezatorów i
masa emocji. Lubiłem bardziej złożone, raczej
mollowe formy. W czasach szkoły średniej,
dzięki koledze z klasy usłyszałem o muzyce
Mike'a Oldfield'a oraz Pink Floyd. Całymi go-
dzinami słuchaliśmy kaset i oglądaliśmy VHSy
z koncertami i wywiadami. Do szkoły nosiliśmy

RAY WILSON140

Foto: Ray Wilson



plecaki z napisami Mike Oldfield i Pink Floyd,
podczas  gdy większość kolegów nosiło napisy
Metallica czy Kat. Potem usłyszałem kolejną
przełomową dla mnie płytę Roger'a Waters'a
"Amused To Death". Zrozumiałem, że przełom
przyniósł tutaj nie tyle Roger, co Jeff Beck, sta-
jąc się na długie lata najważniejszym dla mnie
mistrzem gitary. Słuchałem także płyt innych
gitarzystów jak np. Mark Knopfler solo czy też
z Dire Straits i różnych odmian muzyki elek-
tronicznej jak np. Enigma czy Bjork. Nie by-
łem wtedy fanem nurtu rocka progresywnego. O
zespole Camel dowiedziałem się dopiero przy
okazji współpracy z Colin'em Bass'em
(śmiech).

CCoo  ttkkwwii  ttaakkiieeggoo  mmaaggiicczznneeggoo  ww  ppaarrttiiaacchh  ggiittaa--
rroowwyycchh  MMiikkee''aa  OOllddffiieellddaa,,  żżee  ssttaałł  ssiięę  ddllaa  cciieebbiiee,,
kkiimmśś  ww  rrooddzzaajjuu  nnaauucczzyycciieellaa??  CCoo  ttaakkiieeggoo  oodd--
kkrryyłłeeśś  ww  kkoommppoozzyyccjjaacchh  FFllooyyddóóww??  BBaarrddzziieejj  ccee--
nniisszz  tteenn  ppssyycchhooddeelliicczznnyy  ookkrreess  ddoo  ""DDaarrkk  SSiiddee  ooff
TThhee  MMoooonn"",,  cczzyy  mmoożżee  ppóóźźnniieejjsszzee  iicchh  ddookkoonnaa--
nniiaa??
"Tubular Bells II" to moja pierwsza płyta Mi-
ke'a, a dokładnie kaseta, która zmieniła mnie
na zawsze. Tak niezwykle emocjonalny sposób
gry na gitarze usłyszałem wówczas pierwszy raz.
W sumie to nie chodziło tylko o gitarę, a raczej
o całość kompozycji. Od tamtej pory zostałem
wielkim fanem Mike'a Oldfielda i wyczekiwa-
łem każdej nowej płyty. Inną najbardziej "ka-
towaną" przeze mnie płytą była "The Songs Of
Distant Earth". Potem, cofając się aż do po-
czątku dyskografii, na dłużej zatrzymałem się
przy płycie "Amarok"… W podobnym czasie
usłyszałem też o Pink Floyd. Kupiłem pięknie
wydaną kasetę najnowszej - i jak się potem oka-
zało ostatniej studyjnej płyty Pink Floyd - "The
Division Bell" (ostatniego wydawnictwa "The
Endless Rive"' nie liczę, gdyż jest to tylko pamią-
tkowy zapis niektórych sesji studyjnych do "The
Division Bell"). Zawsze słuchałem i dalej słu-
cham nowych artystów od końca (śmiech) W
przypadku Pink Floyd miałem trudności z wy-
słuchaniem tej kasety do końca, muzyka była
bardzo spokojna i z początku dłużyła mi się, ale
emocje związane z wieloma utworami z czasem
już tylko rosły. To płyta i zespół, który także na
zawsze mnie zmienił. Już pierwszy utwór ("Clu-
ster One"), łączy to co kocham w muzyce naj-
bardziej - piękno instrumentów klawiszowych z
pięknem gitary, a "High Hopes" to mój hymn
świata (śmiech) Kolejną płytą Floyd'ów była
"Pulse" - podwójne wydawnictwo MC z pulsu-
jącą diodą!  Wyglądało i brzmiało pięknie. To
"Pulse" pokazał mi inne płyty czy utwory, do

których oczywiście sięgnąłem później. Miewa-
łem przez lata różne etapy uwielbienia dla tego
zespołu, ale dziś po latach muszę przyznać, że
pierwsze wrażenie i emocje z tym związane po-
zostają na zawsze. Choć kocham twórczość Wa-
ters'a w Pink Floyd i solo, to jednak estetycznie
i osobowościowo bliżej mi do duetu Gilmour/
Wright (gitara/klawisze). Pink Floyd to w mo-
jej ocenie genialne proste, czasem poprockowe
piosenki wzbogacone o piękne impresje i solów-
ki. 

KKoolleejjnnyy  eewweenneemmeenntt  ttoo  ddrrooggaa  TTwwoojjeejj  kkaarriieerryy..

PPoo  nnaaggrraanniiuu  ddeemmoo  bbyyłłaa  sszzaannssaa,,  żżeebbyy  ppoodd  eeggiiddąą
AArrssMMuunnddii  ""wwyyppłłyynnąąćć""  nnaa  sszzeerrookkiiee,,  ttaakkżżee  ppoo--
zzaaeeuurrooppeejjsskkiiee  wwooddyy..  ZZrreezzyyggnnoowwaałłeeśś,,  nniiee  cczzuu--
jjąącc  ssiięę  jjeesszzcczzee  ggoottoowwyymm  ddoo  uuppoowwsszzeecchhnniieenniiaa
mmuuzzyykkii  zzaawwaarrtteejj  nnaa  ddeemmoo..  PPoowwssttaajjee  ddoossyyćć  bbaa--
nnaallnnee  ppyyttaanniiee,,  ddllaacczzeeggoo??  PPrrzzeecciieeżż  wwiieelluu  iinnnnyycchh
mmłłooddyycchh  ttwwóórrccóóww  rroocckkoowwyycchh  ddaałłoobbyy  ssiięę  ""żżyy--
wwcceemm  ppookkrrooiićć""  zzaa  ttaakkąą  sszzaannssęę??  
Hmm, chyba było jednak trochę inaczej
(śmiech) Po nagraniu demo, zostało ono zapre-
zentowane firmie Ars Mundi, której szef - Mie-
czysław Stoch zdecydował się na wydanie de-
biutanckiej płyty i kasety Amarok, po czym tak
się właśnie stało. Nie było takiej sytuacji, z któ-
rej rezygnowałem. 

AAllee  zznnaajjoommoośśccii  zz  MMiieecczzyyssłłaawweemm  SSttoocchheemm  zz
AArrssMMuunnddii  nniiee  zzaarrzzuucciiłłeeśś..  ZZoossttaałłaa  nniieejjaakkoo  rree--
aakkttyywwoowwaannaa  ww  rrookkuu  22000011,,  ggddyy  ppoowwssttaałł  pprroojjeekktt
TTwwóójj  ii  BBaarrttoosszzaa  JJaacckkoowwsskkiieeggoo  ppoodd  nnaazzwwąą
AAmmaarrookk..  CCzzyy  ddeebbiiuuttaanncckkaa  ppłłyyttaa,,  kkttóórraa  uukkaazzaa--
łłaa  ssiięę  rrookk  ppóóźźnniieejj  ttoo  ddoowwóódd  nnaa  ttoo,,  żżee  ddoojjrrzzeelliiśś--
cciiee  ddoo  ppooddzziieelleenniiaa  ssiięę  WWaasszzyymmii  aauuttoorrsskkiimmii
ddźźwwiięękkaammii  zz  iinnnnyymmii  ooddbbiioorrccaammii  mmuuzzyykkii??  
Mietka Stocha poznaliśmy w 2000 roku i ta
znajomość od razu zaowocowała rejestracją a
następnie wydaniem debiutanckiej płyty Ama-
rok w 2001 roku.

SSttaarrtt  aallbbuummeemm  zzaattyyttuułłoowwaannyymm  ttaakk,,  jjaakk  nnaazzwwaa
zzeessppoołłuu,,  ""AAmmaarrookk""  zzddeeffiinniioowwaałł  ppoo  cczzęęśśccii  WWaa--
sszzee  ppoogglląąddyy  ii  pprriioorryytteettyy  mmuuzzyycczznnee??  NNiiee  jjeesstt  ttoo
mmuuzzyykkaa  łłaattwwaa  ww  ooddbbiioorrzzee,,  wwrręęcczz  aannttyykkoommeerr--
ccyyjjnnaa  ii  aannttyyrraaddiioowwaa..  DDllaacczzeeggoo  śśwwiiaaddoommiiee  ""zzee--
ppcchhnnęęlliiśścciiee""  AAmmaarrookkaa  ddoo  nniisszzyy  zz  eettyykkiieettkkąą
""rroocckk  pprrooggrreessyywwnnyy"",,  sskkaazzuujjąącc  ssiięę  ww  ppeewwnnyymm
sseennssiiee  nnaa  ooggrraanniicczzoonnąą  ppooppuullaarrnnoośśćć??  
W tamtych czasach kiedy czytałem o muzyce
M. Oldfield'a czy Pink Floyd widziałem okre-
ślenia typu "rock progresywny" lub "artrock". Po-
nieważ tworzona przeze mnie, czy razem z Bar-
tkiem muzyka była inspirowana w/w artystami,
w oczywisty sposób tymi określeniami opisywa-
łem własną twórczość. Utwory Pink Floyd
grane były wówczas przez MTV a koncert pre-
mierowy M.Oldfielda ("Tubular Bells II") emi-
towany był przez TVP w godzinach dużej oglą-
dalności. Można powiedzieć, iż ci artyści byli
dla nas nawet mainstreamowi. Z naszej strony
nie było jednak żadnych spekulacji, liczyła się
tylko muzyka.

CCzzyy  kkllaassyyffiikkoowwaanniiee  mmuuzzyykkii  rroozzrryywwkkoowweejj  nnaa
kkiieerruunnkkii,,  ppooddggaattuunnkkii  mmaa  TTwwooiimm  zzddaanniieemm  jjaakkiiśś

sseennss??  JJeeżżeellii  ttaakk,,  ttoo  ww  jjaakkiimm  cceelluu  ttwwoorrzzyy  ssiięę  jjaa--
kkiieeśś  rraannkkiinnggii,,  lliissttyy,,  zzeessttaawwiieenniiaa??  
Myślę, że klasyfikowanie gatunków i podgatun-
ków ułatwia odbiorcom trafienie do właściwej
muzyki. Nigdy jednak - moim zdaniem - twórcy
nie powinni tworzyć według takiej czy innej kla-
syfikacji, gdyż to może ograniczać.

IIllee  jjeesstt  pprraawwddyy  ww  iinnffoorrmmaaccjjii,,  żżee  nnaazzwwaa  AAmmaa--
rrookk  ttoo  eeffeekktt  TTwwoojjeejj  ffaassccyynnaaccjjii  mmuuzzyykkąą  zz  aallbbuu--
mmuu  MM..  OOllddffiieellddaa  oo  iiddeennttyycczznnyymm  ttyyttuullee,,  wwyyddaa--
nneeggoo  ww  11999900  rrookkuu??  AA  mmoożżee  ppoo  cczzęęśśccii  kklliimmaattyy--
cczznnyy  mmrrookk,,  ppeewwnnaa  ttaajjeemmnniicczzoośśćć  ww  nniieekkttóórryycchh
WWaasszzyycchh  uuttwwoorraacchh  wwyynniikkaa  zz  cchhaarraakktteerruu  mmiittoo--
llooggiicczznneeggoo  wwiillkkaa  AAmmaarrookkaa  zz  kkuullttuurryy  IInnuuiittóóww??
Kiedy zebraliśmy z Bartkiem materiał na pier-
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- Kto lubi równowagę pomiędzy elektroniką, elektrycznym brzmieniem rocka i
akustyką, przy zachowaniu spójności poszczególnych utworów, oraz odpowiedni klimat do
przeżywania muzyki w kameralnych warunkach, dla takich słu-chaczy album "Hunt" proje-
ktu Amarok stanowi mus. A jak dodam, że głównemu architektowi projektu, udało się zain-
teresować swoją artystyczną koncepcją takie rockowe tuzy jak Mariusz Duda i Colin Bass,
można dojść do słusznego wniosku, że Amarok proponuje muzykę stylową, pięknie opraco-
waną, z wytrawnym jak dobre wino brzmieniem, które w miarę upływu czasu szlachetnieje.
Dodatek Floydowego i Oldfieldowego pierwiastka nadaje muzyce rockowo-klasycznego szli-
fu, dzięki czemu wszystkie autorskie kompozycje lśnią pięknym blaskiem, oprawio-nym w
ramy wyrazistych melodii, w aurze wciągającej nastrojowości, skłaniającej  do refleksji i oso-
bistych przemyśleń. Autor i główny wykonawca tych muzycznych pejzaży, Michał Wojtas
dzieli się z nami w poniżej zamieszczonym wywiadzie swoimi inspiracjami i przemyśleniami
na temat sztuki muzycznej w ogóle oraz idei stworzenia dźwięków zapisanych na dysku zaty-
tułowanym "Hunt". Moim zda-niem, warto przeczytać!
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Dźwiękowe pejzaże Michała Wojtasa



wszą płytę, trzeba było wymyślić nazwę. W tym
czasie byłem zafascynowany płytą M.Oldfield'
a - Amarok. Postanowiłem tak nazwać ten pro-
jekt. Było to dla mnie i dalej jest pewnego ro-
dzaju magisterium suity współczesnej. Kunszt
multiinstrumentalny, polimetria, polirytmia,
wielogłosowość. Dla mnie Oldfield był jak J.S.
Bach naszych czasów. Mogę się przyznać, że
byłem do tego stopnia zafascynowany muzyką -
głównie instrumentalną Mike'a, że próba gry
czy aranżowania na zasadzie podobieństwa
estetycznego była dla mnie sprawą ambicjonal-
ną. Chciałem być taki jak on. Mitologiczny wilk
to Amarok z jakim powracam dziś i ma to też
związek z konceptualnym tematem płyty. 

DDyysskkooggrraaffiiaa  AAmmaarrookkaa  ddoossyyćć  sszzyybbkkoo  wwzzbbooggaa--
cciiłłaa  ssiięę  oo  ddwwaa  kkoolleejjnnee  aallbbuummyy  ii  ggddyy  wwyyddaawwaałłoo
ssiięę,,  żżee  kkwweessttiiąą  cczzaassuu  bbęęddąą  kkoolleejjnnee  lloonnggppllaayyee
śśwwiiaaddcczząąccee  oo  mmuuzzyycczznnyymm  rroozzwwoojjuu  ffoorrmmaaccjjii,,
nnaassttąąppiiłłaa  kkiillkkuunnaassttoolleettnniiaa  pprrzzeerrwwaa..  JJaakkaa  bbyyłłaa
pprrzzyycczzyynnaa  tteeggoo  ssttaannuu  rrzzeecczzyy??
Myślę, że przyczyna tego stanu rzeczy tkwi wła-
śnie z chęci rozwoju muzycznego. Od płyty
"Metanoia" Amarok jest moim solowym proje-
ktem. Każda kolejna płyta była nowocześniej-
sza czy rozwojowa - bo tak postrzegam pojęcie
rocka progresywnego (Każda płyta Pink Floyd
czy Oldfield'a wtedy była bardziej postępowa od
poprzedniej). W pewnym momencie moje po-
szukiwania poszły tak daleko, że nie odważyłem
się nazywać tego Amarok. Pomyślałem sobie,
że ok idę teraz gdzie indziej i zobaczymy co bę-
dzie dalej. Próbowałem z innymi artystami,
m.in. z Michałem Ściwiarskim - znany z
udziału gościnnego na płycie "Metanoia" - za-
łożyliśmy progresywny zespół Casma, ale po
przygotowaniach do płyty opuścił nas wokali-
sta. Następnie przeprowadziłem się do Warsza-
wy gdzie poznałem wielu artystów. Z ogromnej
chęci do śpiewania oraz do niezależności z tym
związanej założyłem zespół Uniqplan, w któ-
rym debiutowałem jako wokalista. Potem je-
szcze powstał trio elektroniczne o nazwie Cat-
ster. W przeciwieństwie do zespołu Uniqplan,
Casma i Catster nie doczekały się jeszcze szer-
szej prezentacji. Czekamy na właściwy moment.
Poza tym pracowałem jako wykonawca czy tzw.
ghost producer dla innych, bardziej main-
streamowych artystów. Potem, nabrawszy ró-
żnych doświadczeń, pracując z wieloma artysta-
mi i zespołami pomyślałem, że znowu chcę coś
zrobić samemu. I zaczęło się.

WW  jjaakkii  ssppoossóóbb  ii  ggddzziiee  ppoosszzuukkuujjeesszz  iimmppuullssóóww

ddoo  pprraaccyy  ttwwóórrcczzeejj??  CCzzyy  nnoowwee  ppoommyyssłłyy  nnaa  mmuu--
zzyykkęę  ttoo  eeffeekktt  wwyyttrrwwaałłeejj  pprraaccyy  cczzyy  rraacczzeejj  iinnttuu--
iiccjjii  ii  ttaalleennttuu  aauuttoorraa??
Z pewnością podróże wpływają na mój hory-
zont twórczy. Dodatkowo jestem pasjonatem
instrumentów. Zbieram je starannie. Zazwyczaj
dobieram takie, które dodają coś do mojej kole-
kcji słysząc, że chcę ich użyć w następnych
utworach. Potem zamykam się w mojej praco-
wni i jamuje, uruchamiając wszystko co mam
pod ręką. Zaczynam niemal zawsze od synteza-
torów i jeśli wyczuję jakąś fajną transową bazę,
zaczynam śpiewać. Na końcu gram na gitarach
a solo jest dla mnie zawsze ukoronowaniem
utworu i pewnego rodzaju celebracją. Staram się
przekraczać swoje umiejętności.

CCzzyy  uuwwaażżaasszz  ssiięę  zzaa  oossoobbęę  ""oossłłuucchhaannąą''''  ww  mmuu--
zzyyccee  ii  ddoobbrrzzee  zzoorriieennttoowwaannąą  ww  aakkttuuaallnnyycchh  ttrreenn--
ddaacchh??  ZZaajjmmuujjąą  TTwwoojjąą  uuwwaaggęę  ttaakkżżee  rróóżżnniiąąccee
ssiięę  ddoossyyćć  iissttoottnniiee  oodd  rroocckkaa  ttaakkiiee  ggaattuunnkkii  jjaakk
jjaazzzz  ((sszzcczzeeggóóllnniiee  tteenn  iimmpprroowwiizzoowwaannyy))  cczzyy
kkoommppoozzyyttoorrzzyy  ttzzww..  mmuuzzyykkii  ppoowwaażżnneejj??  CCzzyy  aarr--
ttyyssttaa  rroocckkoowwyy  mmoożżee  ppoozzoossttaaćć  kkrreeaattyywwnnyy  cczzeerr--
ppiiąącc  ttaakkżżee  zz  ttyycchh  ooddmmiiaann  sszzttuukkii  mmuuzzyycczznneejj??
Największym osłuchaniem i orientacją w tren-
dach cieszyłem się w czasie pracy nad płytą
Uniqplan, gdzie oprócz historycznych muzy-
cznych uwarunkowań rzeczywiście śledziłem
świeżą muzykę. W czasie powstawania pier-
wszej trylogii Amarok (pierwszej, bo teraz pla-
nuję już drugą ) byłem niebywale osłuchany, ale
tylko w dyskografii M.Oldfield'a i Pink Floyd.
Ci artyści wydali po ponad 30 płyt, więc było
czego słuchać, a dodam, że słuchałem bardzo
wnikliwie, np. uwielbiałem kiedy po roku słu-
chania jakiejś płyty usłyszałem, że Oldfield
gdzieś tam bardzo cicho powtórzył daną melo-
dią w formie wariacji itp. Już wtedy wiele osób
zachęcało mnie do tego, abym się nie ograni-
czał. Rzecz w tym, że ja nie czułem się ogra-
niczany, wręcz przeciwnie. Wracając do Twoje-
go pytania o inne gatunki muzyczne. Nigdy nie
byłem zafascynowany jazzem, a muzyka powa-
żna gdzieś odeszła wraz ze szkołą muzyczną czy
studiami, ale z pewnością łączenie gatunków
może być inspirujące. Tak jest w moim przypa-
dku, kiedy łączę estetycznie różne elementy za-
czerpnięte np. z elektroniki typu Bjork, Jon
Hopkins, Floex czy Niels Frahm, folku, blue-
sa, rocka. Jestem też fanem muzyki formacji
Fink. Ostatni rok i praca nad płytą "Hunt"
upłynął niemal całkowicie w ciszy. Nawet w au-
cie staram się nie słuchać muzyki. Bardzo cenię

sobie ciszę. Wyjątkami
stają się oczywiście naj-
ważniejsze pozycje, któ-
rych należy posłuchać,
generalnie wolę jednak
czas poświęcić na two-
rzenie własnej muzyki.
Nie chcę nasiąkać mu-
zyką innych artystów. 

JJaakk  zz  TTwwoojjeejj  ppeerrssppeekkttyy--
wwyy  wwyygglląąddaa  pprroocceess  kksszz--
ttaałłttoowwaanniiaa  uuttwwoorruu  mmuu--
zzyycczznneeggoo??  CCzzyy  ddźźwwiięę--
kkii  ttoo  ttaakkii  rrooddzzaajj  ""ppllaa--
sstteelliinnyy"",,  kkttóórraa  ddoossyyćć  łłaa--
ttwwoo  ppooddddaajjee  ssiięę  ppoo--
wwssttaawwaanniiuu  kkoonnffiigguurraaccjjii
ii  zzrróóżżnniiccoowwaanneejj  ffaakkttuu--
rrzzee??
W przypadku kiedy
mam już pewną bazę,
pomysł rozpoczynam
etap aranżowania utwo-
ru. Zajmuję się tym
kompleksowo. Od razu
domyślnie słyszę właści-
wy rytm, zaczynam bu-

dować każdą część utworu dodając lub odej-
mując różne elementy. Staram się szukać od-
powiednich dźwięków. Wierzę, że każdy utwór
ma swoją właściwą melodię czy brzmienie. Trze-
ba tylko wyciszyć się i tego poszukać. Jestem
bardzo zadowolony, kiedy udaje mi się je od-
naleźć i staram się wybierać na płytę tylko takie
utwory, które uważam za wewnętrznie dopa-
sowane, pełne. Znam osoby, które nagrywają
cokolwiek, nie zwracając uwagi na harmonij-
ność tych elementów i tak je zostawiają. W mo-
im przypadku bywa, że szukanie trwa dłużej,
ale dzięki temu czuje potem większą radość.
Bywa, że pracując dla innych artystów wysyłam
im moje "wyszuka-ne" melodie, a oni decydują
się z nich nie skorzystać wstawiając moim zda-
niem niedopasowane. Być może jest to kwestia
subiektywna, lub po prostu niektórzy nie zwra-
cają na to aż tyle uwagi. 

DDllaa  CCiieebbiiee  pprrzzyyggoottoowwyywwaanniiee  pprreemmiieerroowweeggoo
mmaatteerriiaałłuu  ttoo  pprroocceess  ddłłuuggoottrrwwaałłyy,,  cczzyy  sskkłłaanniiaasszz
ssiięę  rraacczzeejj  kkuu  tteennddeennccjjii  zzggooddnneejj  zzee  wwssppóółłcczzee--
ssnnyymm  żżyycciieemm,,  sszzyybbkkoo,,  pprroossttoo  ii  mmoożżlliiwwiiee  łłaattwwoo
ddoo  cceelluu??
Jak już wspomniałem pracuję na zasadzie im-
prowizacji. W przypadku płyty "Hunt" większo-
ść pomysłów powstawała w ciągu lata 2016.
Kiedy mam przypływ ciekawych dźwięków,
emocje rosną i rosną. Dawniej od razu aranżo-
wałem utwory w trakcie tworzenia ich, taki spo-
sób pracy był dla mnie naturalny. Od płyty
"Hunt" skupiam się najpierw na jamach, które
rejestruję za każdym razem. Nie myślę o całej
produkcji ale o emocjach, szukam poruszenia w
melodiach czy harmonii. Dzięki temu doświad-
czam olbrzymiej radości z tworzenia. Nie tracę
czasu na aranżację, zajmuję się tym na później-
szym etapie. W ten sposób powstało kilkadzie-
siąt pomysłów, z czego wybrałem te najbardziej
ze sobą spójne. Dopiero już wybrane pomysły
aranżowałem szczegółowo. Ten proces trwa
znacznie dłużej, ale jest równie emocjonujący.
W procesie produkcji, chyba po raz pierwszy
słuchałem też porad czy uwag realizatorów stu-
dia Serakos - Magdy i Roberta Srzednickich,
którzy pomagali mi rozwiązywać moje produ-
kcyjne dylematy.

PPoodd  kkoonniieecc  llaatt  7700--ttyycchh  IIaann  AAnnddeerrssoonn  zz  JJeetthhrroo
TTuullll  ww  jjeeddnnyymm  zz  wwyywwiiaaddóóww  ppoowwiieeddzziiaałł,,  żżee  ww
mmuuzzyyccee  rroocckkoowweejj  jjuużż  wwsszzyyssttkkoo  wwyymmyyśślloonnoo  ii
ttrruuddnnoo  oocczzeekkiiwwaaćć  cczzeeggoośś  nnoowweeggoo..  ZZggaaddzzaasszz
ssiięę  zz  ttaakk  ssffoorrmmuułłoowwaannąą  tteezząą??
Hmm. Myślę, że i tak i nie. Kiedy słyszałem
najnowszą płytę Oldfield'a "Return to Omma-
down" czy płytę Gilmoura "Rattle That Lock"
czy choćby ostatnie dokonania Watersa usły-
szałem ich osobistą chęć powrotu do estetyki z
przeszłości - przeciwieństwo progresu, który sa-
mi "uprawiali". Panowie mają do tego prawo i
też wiąże się to z pewnością z ich wiekiem. Dla
jasności - nie oceniam tego negatywnie - lubię
posłuchać starszych ode mnie i bardziej doświa-
dczonych. Z drugiej strony mamy szukającego,
choć jak dla mnie dość chłodnego estetycznie
Steven'a Wilsona, którego działalność a zwła-
szcza najnowsza płyta solowa jest dla mnie zna-
kiem współczesnego progresu - postępu w jego
twórczości i w jakimś sensie postępu w muzyce
generalnie, kiedy słyszymy pewne rzeczy po raz
pierwszy. Podobnie z Mariuszem Dudą, który
szuka nowych form wyrazu czy to tworząc mu-
zykę Riverside czy Lunatic Soul. Z pewnością
w muzyce powiedziano już wiele, ale kreatywni
twórcy zawszę będą chcieli szukać dalej. Wia-
domo, że jesteśmy wypadkową naszych inspira-
cji, ale kiedy się wyciszasz możesz to zrobić na
swój niepowtarzalny sposób albo wrócić do ko-
rzeni.

NNaa  aallbbuummiiee  ""HHuunntt""  uuddaałłoo  ssiięę  TToobbiiee  ddoosskkoonnaallee
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zzaacchhoowwaaćć  pprrooppoorrccjjee  ppoommiięęddzzyy  eelleekkttrroonniikkąą,,  rroo--
cckkoowwyymm  bbrrzzmmiieenniieemm  eelleekkttrryycczznnyymm  oorraazz  aakkuu--
ssttyykkąą??  TTaakkiiee  bbyyłłyy  zzaałłoożżeenniiaa,,  cczzyy  ttaakkaa  rróówwnnoo--
wwaaggaa  ppoowwssttaałłaa  ww  ttrraakkcciiee  pprraaccyy  nnaadd  aallbbuummeemm??
Płyta "Hunt" rzeczywiście zawiera wiele wspo-
mnianych przez Ciebie elementów. Takie było
moje zamierzenie, żeby połączyć różne elemen-
ty i estetyki w sposób pasujący do siebie jedno-
cześnie z zachowaniem równowagi między ni-
mi. Jako klawiszowiec inspiruje mnie współcze-
sna muzyka elektroniczna, więc nawet jeśli
utwory są rockowe czy folkowe staram się budo-
wać partie instr. klawiszowych charakterysty-
cznych dla elektroniki a nie dla rocka i w ten
sposób łącze np. rockowe rytmy czy moje gitary
z innymi elementami odmiennych gatunków. 

DDuudduukk,,  hhaarrmmoonniiuumm  iinnddyyjjsskkiiee,,  tthheerreemmiinn,,  ddiiddggee--
rriiddoooo  ttoo  eeggzzoottyycczznnee  sskkłłaaddnniikkii  iinnssttrruummeennttaarriiuumm
oobbeeccnnee  ww  kkoommppoozzyyccjjaacchh  lloonnggppllaayyaa  ""HHuunntt""..  JJaa--
kkiicchh  eeffeekkttóóww  oocczzeekkiiwwaałłeeśś  wwyykkoorrzzyyssttuujjąącc  iicchh
bbrrzzmmiieenniiee??  ZZaałłoożżeenniiaa  sspprraawwddzziiłłyy  ssiięę  ww  pprraakk--
ttyyccee??
Użycie każdego ze wspomnianych instrumen-
tów ma swoją odrębną historię, ale dalej jest to
próba łączenia dźwięków akustycznych z elek-
trycznymi i elektronicznymi. Jestem bardzo za-
dowolony, że udało mi się poznać Sebastiana
Wielądka, który zagrał na duduku. Pierwotnie
utwór "Two Sides" był na dwie gitary. W trakcie
sesji w studio Serakos usłyszałem potrzebę gry
na duduku. Harmonium - choć indyjskie - usły-
szałem po raz pierwszy w Kapkazach (Góry
Świętokrzyskie), kilka dni później kupiłem wła-
sne harmonium - jest to dla mnie niebywale
transowy instrument, przynajmniej w ten spo-
sób go wykorzystuję (śmiech) Didgeridoo na
płycie znalazł się przypadkowo i dołączył w
końcowej fazie prac nad utworem "Hunt". Po-
dróżując wcześniej po Polsce, kiedy przyjecha-
łem na festiwal kultur na Pogórzu Izerskim,
pewien nieznajomy zagrał kilka długich transo-
wych dźwięków, które zarejestrowałem na dy-
ktafon. Kiedy po kilku miesiącach przypomnia-
łem sobie o tym zdarzeniu odkryłem, że wszy-
stkie owe dźwięki zostały zagrane w tonacji
utworu "Hunt" (śmiech)  Theremin znalazł się w
nagraniach dzięki temu, że Michał Łapaj (Ri-
verside) zostawił swój instrument w studio (w
czasie rejestracji Amarok, często mijaliśmy się z
Michałem czy Mariuszem, którzy pracowali nad
swoimi projektami). Pograłem, spróbowałem,
potem zafascynowany zakupiłem własny there-
min.

CCzzyy  ""HHuunntt""  ttoo  kkoonncceepptt  aallbbuumm??  WW  jjaakkiimm  zzaa--
kkrreessiiee,,  lliitteerraacckkiimm,,  ssttrriiccttee  mmuuzzyycczznnyymm??  MMoożżee
iissttnniieejjąą  jjeesszzcczzee  iinnnnee  kkoommppoonneennttyy  ddeeffiinniiuujjąąccee
cchhaarraakktteerr  aallbbuummuu  kkoonncceeppccyyjjnneeggoo??
"Hunt" jest przede wszystkim literackim kon-
cept albumem. Wszystkie teksty w różnych od-
słonach nawiązują do głównego przesłania płyty
dotykającym samotności w społeczeństwie
ukształtowanym przez to, co obecnie dzieje się
na świecie, zwłaszcza w kontekście świata wirtu-
alnego, który miał nas jednoczyć a tymczasem
izoluje i uzależnia, a dla wielu wyznacza fał-
szywy sens czy wpływa na postrzeganie samego
siebie. W warstwie muzycznej są to odrębne
aczkolwiek spójne estetycznie utwory z wyją-
tkiem najdłuższej tytułowej mini "suity", gdzie
tematy łączą się ze sobą lub podlegają przetwo-
rzeniom, repryzom. 

TTyyttuułłoowwyy  uuttwwóórr  ppłłyyttyy  ww  ffoorrmmiiee  ssuuiittyy  wwyykkaazzuu--
jjee  ww  kkiillkkuu  mmiieejjssccaacchh  ppeewwnnee  nnaawwiiąązzaanniiaa  ddoo  ssttyy--
lluu  OOllddffiieellddaa,,  ttaakkżżee,,  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  mmooiimm  zzddaa--
nniieemm,,  ddoo  ttwwóórrcczzoośśccii  wwyybbiittnneeggoo  pprrzzeeddssttaawwii--
cciieellaa  ""SSzzkkoołłyy  BBeerrlliińńsskkiieejj""  cczzyyllii  TTaannggeerriinnee
DDrreeaamm..  SSzzcczzeeggóóllnniiee  ww  mmoommeenncciiee,,  ggddyy  wwaarrsstt--
wwęę  iinnssttrruummeennttaallnnąą  uuzzuuppeełłnniiaa  wwookkaalliizzaa  MMaarrttyy
WWoojjttaass,,  mmaamm  sskkoojjaarrzzeenniiaa  zz  ppiięękknnyymm  aallbbuummeemm

zz  tteekkssttaammii  WWiilllliiaammaa  BBllaakkee''aa  ""TTyyggeerr""..  MMoojjee
ppoorróówwnnaanniiaa  ssąą  uuzzaassaaddnniioonnee,,  cczzyy  ttoo  zzwwyykkłłyy
pprrzzyyppaaddeekk??
Z pewnością nie da się uciec od tego , co mamy
głęboko w środku chociaż przyznaje się, że o
Tangerine Dream więcej słyszałem niż słucha-
łem, więc tutaj mamy do czynienia z możliwym
zbiegiem okoliczności. Wykonawcą wszystkich
partii wokalnych w utworze "Hunt" jestem ja.
Marta jest autorką tekstu. Dodatkowo słyszy-
my tam głos lektora - John'a England i tutaj de-
biutowałem jako współautor słów. Inspiracje do
tekstu "Hunt" były dość szerokie. Począwszy od
zainteresowanie tematem tzw. Big Data oraz fa-
ktu, że strony z których na co dzień korzystamy
zawierają drugie dno, gdzie pod płaszczykiem
dzielenia się z innymi trwa prawdziwe polowa-
nie na nasze dane i informacje o naszym życiu,
przez elementy apokaliptycznej wizji zaczerp-
niętej od Jamesa Camerona z Terminatora,
gdzie sztuczna inteligencja wypowiada wojnę
ludziom, którzy ją stworzyli aż po psychologi-
czną analizę człowieka naszych czasów, który
żyje online i off-line, a jednak nie może zreali-
zować się w żadnej z tych rzeczywistości.

GGddyy  zzeessttaawwiimmyy  ookkłłaaddkkęę  ppłłyyttyy,,  mmuuzzyykkęę,,  ssaamm--
ppllee,,  eeffeekkttyy  eelleekkttrroonniicczznnee  ttoo  ccaałłoośśćć  ttwwoorrzzyy  nniiee--
ssaammoowwiicciiee  kklliimmaattyycczznnyy  oobbrraazz..  ZZggaaddzzaasszz  ssiięę,,
żżee  nnaassttrróójj  mmuuzzyykkii  oorraazz  ddźźwwiięękkii  ppoowwiinnnnyy  ttwwoo--
rrzzyyćć  iinntteeggrraallnnąą  ccaałłoośśćć  wwppłłyywwaajjąącc  ww  rróówwnnyymm
ssttooppnniiuu  nnaa  ssłłuucchhaacczzaa??
Lubię różnorodność repertuaru w ramach całej
płyty a jeszcze bardziej cenię różnorodność z
zachowaną spójnością. Bardzo istotnym ele-
mentem tworzonej muzyki są dla mnie prze-
strzenie, które zapamiętałem w czasie rożnych
podróży. Ważne abym umiał je przywołać lub
widzieć kolejne w trakcie słuchania muzyki. Za-
leży mi na tym aby słuchacz potrafił przywołać
własne widoki i horyzonty. Myślę, że ta cecha
zaczęła być dla mnie ważna dawno temu kiedy
po raz pierwszy widziałem różne przestrzenie
słuchając takich utworów Floydów jak "Poles
Apart", "Take it Back" czy "High Hopes". Myślę,
że wystarczy je włączyć i od razu przestrzenie
nasuwają się same. Podobnie odczucia mamy w
wielu wypadkach repertuaru U2.

TTaalleenntt,,  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee  ii  uummiieejjęęttnnoośśccii  TTwwooiicchh
ggoośśccii,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  MMaarriiuusszzaa  DDuuddyy  ii  CCoolliinnaa
BBaassssaa  ttoo  nniieessaammoowwiittyy  bboonnuuss..  JJaakk  uuddaałłoo  CCii  ssiięę
nnaammóówwiićć  iicchh  ddoo  wwssppóółłpprraaccyy,,  pprrzzeecciieeżż  ttoo  bbaarrddzzoo
zzaajjęęccii  ii  ""zzaabbiieeggaannii""  lluuddzziiee??  CCoolliinnaa  BBaassssaa,,  zz
kkttóórryymm  jjuużż  wwssppóółłpprraaccoowwaałłeeśś  pprrzzyy  rreeaalliizzaaccjjii  aall--
bbuummuu  ""NNeeoo  WWaayy""  ttoo  mmuussiiaałłeeśś  zzaappeewwnnee  ppoosszzuu--
kkiiwwaaćć  nnaa  jjaakkiimmśś  ooddlluuddzziiuu  nnaa  JJaawwiiee,,  aallbboo  ww
WWaalliiii,,  bboo  ssttaammttąądd  nnaaddsszzeeddłł  ww  22001155  jjeeggoo  ssoolloowwyy
lloonnggppllaayy  ""AAtt  WWiilldd  EEnndd""..  
Kiedy myślałem o nowej płycie pomyślałem o
Mariuszu, Colin'ie a także o Michale Ściwiar-
skim - gościach z poprzedniej trylogii Amarok.
Jestem bardzo zadowolony z tej ponownej
współpracy, najpierw ze zgody muzyków a po-
tem z efektów jakie mamy w postaci utworów z
ich udziałem. W przeszłości Mariusz miewał
więcej czasu i na płycie 'Metanoia' zaśpiewał aż
6 utworów o czym być może mało kto wie, gdyż
poprzednie płyty Amarok nie były dostatecznie
promowane w kraju. Tym razem udało się z je-
dnym utworem - "Idyll" ale dla mnie ma on
szczególne znaczenie. Podobnie z Colin'em,
który faktycznie mieszka teraz w Północnej
Walii, z dala od centrów miast, gdzie ma możli-
wość obcowania z dziką naturą... Colin zgodził
się w zasadzie od razu. A utwór "Nuke" stał się
dzięki niemu jeszcze bardziej monumentalny i
podniosły. Dla mnie to trochę jak hymn płyty
'Hunt' czy nawet hymn świata Amaroka. 

BBrrzzmmiieenniiee  mmuuzzyykkii  nnaa  ppłłyycciiee  ""HHuunntt""  jjeesstt  nniiee--
zzwwyykkllee  bbooggaattee  ii  zzrróóżżnniiccoowwaannee..  AA  ttoo  bbooggaaccttwwoo

bbaazzuujjee  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  nnaa  sszzeerrookkiimm  ssppeekk--
ttrruumm  iinnssttrruummeennttaallnnyymm..  WWiięękksszzoośśćć  iinnssttrruummeenn--
ttóóww  oobbssłłuugguujjeesszz  TTyy,,  wwiięęcc  jjaakk  wwyyoobbrraażżaasszz  ssoo--
bbiiee  eewweennttuuaallnnee  kkoonncceerrttyy??  PPooggooddzzeenniiee  wwsszzyysstt--
kkiicchh  ppaarrttiiii  wwyyddaajjee  ssiięę  ""mmiissssiioonn  iimmppoossssiibbllee""??
AAllee  mmoożżee  mmaasszz  jjuużż  kkoonncceeppccjjęę  pprroommooccjjii  tteejj  mmuu--
zzyykkii  ww  cczzaassiiee  wwyyssttęęppóóww  ""nnaa  żżyywwoo""??
Wszystkie utwory na płycie "Hunt" wbrew po-
zorom są zaaranżowane w prosty sposób i są
wykonalne na żywo, czego dowodem jest choć-
by występ w ramach tegorocznego ProgRock-
Fest w Legionowie. Mam swój zespół live, któ-
rzy tworzą także artyści goszczący na płycie,
m.in. Marta Wojtas, Michał Ściwiarski, Pa-
weł Kowalski i Konrad Pajek. Niektórzy grają
na kilku różnych instrumentach, podobnie do
mnie.

WWyyssttęęppyy  pprrzzeedd  ppuubblliicczznnoośścciiąą  ttoo  TTwwóójj  żżyywwiioołł,,
cczzyy  pprreeffeerruujjeesszz  ssppookkóójj  ssttuuddiiaa??  KKlliimmaatt  ppoommiiee--
sszzcczzeenniiaa  kkoonncceerrttoowweeggoo  mmaa  dduużżyy  wwppłłyyww  nnaa  jjaa--
kkoośśćć  mmuuzzyykkii  ii  jjeejj  ooddbbiióórr??  MMuuzzyykkaa  AAmmaarrookkaa  ""llii--
vvee""  sspprraawwddzzaa  ssiięę  nnaajjlleeppiieejj  ww  kkaammeerraallnnyycchh  wwaa--
rruunnkkaacchh??
Dla mnie studio i koncerty to dwa różne światy
emocjonalne. W studiu, podczas komponowa-
nia doświadczam wysokiego poziomu adrenali-
ny pomimo braku jakiekolwiek publiczności. W
trakcie występów adrenalina pojawia się z zu-
pełnie innych powodów. Muzyka staje się dużo
bardziej dynamiczna. Publiczność też odbiera ją
ze zdwojoną siłą. Reakcja publiczności wraca do
mnie dokładając większą dawkę adrenaliny. A
kiedy mam już uczucie wolności zaczynam two-
rzyć, czy też w moim odczuciu celebrować to
jak święto grając na gitarze dźwięki nowe, cza-
sem improwizując - co znowu dostarcza mi kole-
jną dawkę adrenaliny. To jak narkotyk. Nie mo-
gę się już doczekać kolejnych koncertów…oraz
kolejnych jam sessions. Repertuar z czterech
płyt pozwala na dobór utworów do danej im-
prezy, jej charakteru czy też warunków takich
jak, sala kameralna czy duży plener itp. Myślę,
muzyka Amarok w wersji live dostaje innego
wymiaru, staje się dużo bardziej dynamiczna i
sprawdza się w każdych warunkach dostarczając
publiczności nowych bodźców.

II  jjeesszzcczzee  nnaa  zzaakkoońńcczzeenniiee  pprroosszzęę  oo  kkrróóttkkii  kkoo--
mmeennttaarrzz  ddoottyycczząąccyy  kkoonnddyyccjjii  ppoollsskkiieejj  ii  śśwwiiaattoo--
wweejj  sscceennyy  rroocckkoowweejj..  NNaa  jjaakkiicchh  wwyykkoonnaawwccóóww
zzwwrróócciiłłeeśś  oossttaattnniioo  uuwwaaggęę??
Wydaje mi się, że nadchodzi dobra era szeroko
pojętego rocka progresywnego. Czuję, że po
chłodach i progmetalowych lodowcach nad-
chodzi jakaś odwilż (sam kiedyś byłem metalem
z włosami po pas). Artyści w Polsce jak i na
świecie zaczynają grać bardziej emocjonalnie,
wyrafinowanie i różnorodnie stawiając na wła-
sny charakter i subtelność. ak zawsze lubię no-
wości. Oczywiście zwróciłem uwagę na nowego
S.Wilson'a i Waters'a. Wilson brzmi dla mnie
dość postępowo, jest ciekawy, szukający. Wa-
ters, choć mówi o sprawach bieżących brzmi
dość blisko "Amused To Death" sprzed lat oraz
Pink Floyd, tylko zabrakło mi gitary Jeff'a
Beck'a i miksu 3D. Szkoda, że Waters nie za-
prosił Gilmour'a… Jest to pewien fenomen, że
ceniąc postęp czyli prawdziwy progres, serce
jednak patrzy na Watersa…

ŻŻyycczzęę  wwiieelluu  ppoommyyssłłóóww  nnaa  nnoowwee  kkoommppoozzyyccjjee,,
uuddaanneejj  pprroommooccjjii  aallbbuummuu  ""HHuunntt""  ii  iinnnnyycchh  wwyy--
ddaawwnniiccttww  AAmmaarrookkaa,,  kkttóórree  cczzeekkaajjąą  nnaa  wwzznnoo--
wwiieenniiee..  II  bbyyćć  mmoożżee,,  ppoonniieewwaażż  żżyycciiee  bbyywwaa  pprrzzee--
wwrroottnnee,,    ddoo  ssppoottkkaanniiaa  nnaa  ttuurryyssttyycczznnyymm  sszzllaakkuu
ww  ggóórraacchh  IIzzeerrsskkiicchh,,  kkttóórree  ddoośśćć  rreegguullaarrnniiee  oodd--
wwiieeddzzaamm,,  cchhoocciiaażż  mmiieesszzkkaamm  kkiillkkaasseett  kkiilloommee--
ttrróóww  ddaalleejj  nnaa  ppóółłnnoocc  ((BByyddggoosszzcczz))..
Dzięki wielkie i do zobaczenia! 

Włodek Kucharek
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HMP: PPoonnooćć  wwaasszz  zzeessppóółł  ppoowwssttaałł  ddoośśćć  ssppoonn--
ttaanniicczznniiee,,  aallee  mmuuzzyykkąą  lluuddoowwąą  iinntteerreessoowwaalliiśścciiee
ssiięę  ppeewwnniiee  jjuużż  wwcczzeeśśnniieejj,,  nnaazzwwaa  ŁŁyyssaa  GGóórraa
tteeżż  nniiee  ppoojjaawwiiłłaa  ssiięę  pprrzzyyppaaddkkoowwoo??
Krystian Jędrzejczyk: Tak. Zespół powstał
dość spontanicznie. Idea połączenia folkowych
pieśni z energetyczną metalowo - rockową opra-
wą powstała w głowach Marty (wokal), Kry-
stka (perkusja) i Doroty (wokal) na jednej z
imprez przy ognisku podczas śpiewania ludo-
wych "standardów". Dziewczyny miały już za
sobą doświadczenie w postaci udziału w war-
sztatach związanych ze śpiewaniem pieśni bia-
łogłosowych, a dodatkowo Dorota przez wiele
lat zajmowała się odtwórstwem historycznym.
Muzyka folkowa z całą swoją żywiołowością,
harmonią i klimatem wydawała nam się dosko-
nale pasować do rytmiki, współbrzmień i dyna-
miki muzyki metalowej. Co do nazwy zespołu.
W związku z tym, że fascynuje nas kultura i tra-

dycja naszych przodków, nazwa Łysa Góra po-
jawiła się naturalnie - po pierwsze jako silny
ośrodek kultury słowiańskiej, po drugie jako
symbol Gór Świętokrzyskich - miejsca, z któ-
rego wywodzi się dwoje z trojga założycieli ze-
społu. Co więcej, trio dziewczyn szalejących na
scenie w rytm mocnych dźwięków przywodzi na
myśl obrazy rodem z nocy na Łysej Górze.
(śmiech)

WW  ssuummiiee  ppoowwrraaccaanniiee  ddoo  kkoorrzzeenniiuu  mmuuzzyykkii  ttoo
zzjjaawwiisskkoo  rreegguullaarrnnee,,  cciiąąggllee  ppoojjaawwiiaajjąą  ssiięę  aarrttyyśś--
ccii  ffoollkkoowwii,,  bbąąddźź  cczzeerrppiiąąccyy  zz  mmuuzzyykkii  śśwwiiaattaa,,
bbyyłłyy  jjuużż  nnaawweett  ccaałłee  nnuurrttyy  jjaakk  ffoollkk  rroocckk,,  cczzyy
pprróóbbyy  łłąącczzeenniiaa  ggoo  zz  rroocckkiieemm  pprrooggrreessyywwnnyymm,,  jjee--
ddnnaakk  wwyy  ppoossttaawwiilliiśścciiee  nnaa  mmaarriiaażż  ttaakkiicchh
ddźźwwiięękkóóww  zz  mmeettaalleemm..  SSkkąądd  ttaakkii  wwłłaaśśnniiee  wwyy--
bbóórr??  GGrraalliiśścciiee  wwcczzeeśśnniieejj  ww  mmeettaalloowwyycchh  kkaappee--
llaacchh,,  bbyyłł  wwiięęcc  ttoo  ddllaa  wwaass  wwyybbóórr  jjaakk  nnaajjbbaarrddzziieejj

nnaattuurraallnnyy??
Muzyka ludowa jako muzyka korzeni zawsze
była i będzie wykorzystywana przez różne nur-
ty muzyczne - nie tylko rock, czy tzw world mu-
sic, ale też przez kompozytorów klasycznych,
lub muzyków jazzowych. Wpływa na to specy-
ficzny charakter tej muzyki, jej dusza, transo-
wość, naturalność i często swoista dzikość. Tak
jak to było wspomniane powyżej, folk i metal,
czy rock mają wiele cech wspólnych choćby w
warstwie harmonii, pewnej surowości, rytmiki,
czy nawet ekspresji wokalnej, która w obu ga-
tunkach bazuje na donośnym, często krzykli-
wym śpiewie. Ciężkie riffy i dość gęsta rytmika
metalowa dodają muzyce ludowej jeszcze bar-
dziej energicznego charakteru. Jeśli chodzi o na-
sze wcześniejsze związki z metalem - głównym
"metalheadem" w zespole jest perkusista Kry-
stek, który od dzieciństwa interesuje się tym
nurtem muzycznym, grał już w kilku składach

metalowych i odciska piętno swojego doświa-
dczenia w Łysej Górze (śmiech). Wszyscy słu-
chamy natomiast różnej muzyki i chyba jest to
dobre, bo nie zamykamy się na jednowymiaro-
we rozwiązania kompozycyjne.

OOssttaattnniioo  ccoorraazz  cczzęęśścciieejj  mmóówwii  ssiięę  ii  ppiisszzee  oo  ttaa--
kkiicchh  zzeessppoołłaacchh  jjaakk  PPeerrcciivvaall  SScchhuutttteennbbaacchh,,  ŻŻyy--
wwiioołłaakk  cczzyy  DDiiaabboołł  BBoorruuttaa,,  ttaa  oossttaattnniiaa  ffoorrmmaa--
ccjjaa  mmaa  nnaawweett  nniieemmiieecckkiieeggoo  wwyyddaawwccęę  --  cczzyyżżbbyy
ppoollsskkii  ffoollkk  mmeettaall  ssttaawwaałł  ssiięę  ccoorraazz  bbaarrddzziieejj  ppoo--
ppuullaarrnnyy??
Myślę, że generalnie folk metal stał się ostatni-
mi czasy dość popularny za sprawą specyficznej
domieszki etnicznej, która jeszcze bardziej dy-
wersyfikuje ten gatunek. Dzięki temu skandy-
nawski, słowiański, czy orientalny folk metal
ma swój charakterystyczny, rozpoznawalny
sznyt, jest różnorodny, a tego chyba teraz słu-

chacze poszukują - oryginalności i różnorodnoś-
ci. Metal jako gatunek został już muzycznie
zdefiniowany, więc łatwiej i rozsądniej jest po-
łączyć to, co zostało wymyślone z innymi ga-
tunkami i stylami niż silić się na czasem sztu-
czną oryginalność.

ŁŁyyssaa  GGóórraa  ppooddcchhooddzzii  jjeeddnnaakk  ddoo  zzaaggaaddnniieenniiaa
nniieeccoo  sszzeerrzzeejj,,  bboowwiieemm  jjuużż  nnaa  ppiieerrwwsszzeejj  ppłłyycciiee
""TToo  ii  hhoollaa"",,  oobbookk  wwłłaassnnyycchh  wweerrssjjii  ttaakk  zznnaannyycchh
ppiieeśśnnii  jjaakk  ""BBoogguurrooddzziiccaa""  cczzyy  wwłłaassnneejj  ""IIddzziiee
żżoołłnniieerrzz""  oo  ppaattrriioottyycczznneejj  wwyymmoowwiiee,,  ssiięęggnnęęlliiśś--
cciiee  tteeżż  ppoo  uuttwwoorryy  ppoocchhooddzząąccee  zzzzaa  nnaasszzeejj
wwsscchhooddnniieejj  ggrraanniiccyy,,  ccoo  kkoonnttyynnuuuujjeecciiee  nnaa  nnaajj--
nnoowwsszzyymm  aallbbuummiiee  ""SSiiaaddaajj,,  nniiee  ggaaddaajj""??
Chyba łatwo jest zauważyć, że polska muzyka
ludowa ma często podobny charakter do muzy-
ki ludowej pochodzącej z innych regionów kul-
tury słowiańskiej. W związku z tym staramy się
nie zamykać tylko i wyłącznie na język polski i
melodie polskiej wsi. "Siadaj, nie gadaj" obej-
muje swoim zasięgiem obszar od Bałtyku, przez
wschód aż po Bałkany i myślę, że pomimo tej
różnorodności geograficznej, spaja to wszystko
w jedną całość klamra słowiańskiego charakteru
wszystkich utworów z naszej ostatniej płyty.

BBiiaałłoorruusskkaa  ppiieeśśńń  ""SSzzttoojj  ppaa  mmoorruu""  ssttaałłaa  ssiięę  nnaa--
wweett  ssiinngglloowwyymm  nnuummeerreemm  zz  tteejj  ppłłyyttyy,,  ppoonniieewwaażż
nnaakkrręęcciilliiśścciiee  ddoo  nniieejj  tteelleeddyysskk  --  ppooddkkrreeśśllaacciiee  ww
tteenn  ssppoossóóbb  wwssppóóllnnee  kkoorrzzeenniiee  lluuddóóww  wwsscchhoodd--
nniiooeeuurrooppeejjsskkiicchh,,  aa  zzaarraazzeemm  ppeewwiieenn  uunniiwweerrssaall--
iizzmm  iicchh  kkuullttuurryy??
"Sztoj pa moru" jest piękną pieśnią z cudowną
melodią i transowym rytmem. Decyzja o na-
kręceniu do niej teledysku zapadła ponieważ je-
steśmy zadowoleni z różnorodności aranżu, i
klimatu jaki udało nam się z niej wydobyć łą-
cząc ją z naszym stylem. Na początku ciężko
nam było ją ugryźć, ale udało się i efekt jest dla
nas więcej niż zadowalający. Jak wspominałem
wcześniej, nie tylko "Sztoj pa moru" ale i inne
pieśni zebrane i zaaranżowane na "Siadaj, nie
gadaj" łączy wspólny mianownik słowiańskiej
duszy.

JJeesstt  zz  cczzeeggoo  wwyybbiieerraaćć,,  jjeeśśllii  cchhooddzzii  oo  ddaawwnnee  tteekk--
ssttyy  ii  ppiieeśśnnii,,  jjaakk  wwiięęcc  ddoobbiieerraacciiee  ppoosszzcczzeeggóóllnnee
uuttwwoorryy,,  żżeebbyy  ssttaannoowwiiłłyy  zzwwaarrttąą  ii  ssppóójjnnąą  aarrttyy--
ssttyycczznniiee  ccaałłoośśćć??
Dużo pieśni, który znalazły się na naszych pły-
tach została dobrana dzięki naszej współpracy z
fundacją OVO, w której warsztatach z pieśni
białogłosowych brały udział nie tylko nasze wo-
kalistki, ale też inni członkowie zespołu. Dzięki
warsztatom organizowanym przez tę fundację
mogliśmy ich posłuchać, zapoznać się z tran-
skrypcją tekstów, często pisanych w oryginale
cyrylicą i później pomyśleć, z którymi z nich
chcielibyśmy się zmierzyć pod szyldem Łysa
Góra.

BBiiaałłyy  śśppiieeww,,  wwyykkoorrzzyyssttyywwaanniiee  ggwwaarryy  ttoo  nniiee
jjeesstt  łłaattwwaa  sspprraawwaa,,  wwaamm  jjeeddnnaakk  uuddaałłoo  ssiięę  uunnii--
kknnąąćć  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  ttyymm  ppuułłaappeekk  --  ppeewwnniiee  jjeedd--
nnaakk  ttrroocchhęę  pprróóbb  wwaass  ttoo  kkoosszzttoowwaałłoo??
Zgadza się. Biały śpiew to domena naszych wo-
kalistek, które szkoliły się i nadal szkolą się w
tej technice, wykorzystując zdobyte umiejętno-
ści i doświadczenie na koncertach i próbach
Łysej Góry. Choć eksperymentowaliśmy na
pierwszej płycie i mieszaliśmy gdzieniegdzie
biały głos z bardziej klasycznym, na naszej
ostatniej płycie większość kawałków została za-
śpiewana białogłosowo dodając im jeszcze wię-
cej pierwiastku ludowego. Ten rodzaj donośne-
go i otwartego śpiewania sprawdza się dosko-
nale w duecie z ciężkimi riffami i metalową se-
kcją.
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- Nie interesuje nas odgrywanie utworów folkowych z oryginalną har-
monią, lub rytmiką. Zawsze będziemy dążyli do stylizacji unikając dosłowności.
Czasem żartobliwie z dystansem do siebie określamy się mianem wieś - metalu,
częściej po prostu - heavy folkiem - podkreśla Krystian Jędrzejczyk, perkusista
zespołu Łysa Góra. Jeśli ktoś lubi takie grupy jak: Percival Schuttenbach, Diaboł
Boruta czy Żywiołak, musi koniecznie sprawdzić drugi album "Siadaj, nie gadaj"
Łysej Góry:

Noc na Łysej Górze

Foto: Lysa Góra



ZZwwrraaccaa  tteeżż  uuwwaaggęę  ookkłłaaddkkaa  --  bbęęddąącc  kkiillkkaa  llaatt
tteemmuu  nnaa  wwyyssttaawwiiee  pprraacc  zz  ccyykklluu  ""PPoolliisshh  DDrreeaamm""
AAddaammaa  KKoołłaakkoowwsskkiieeggoo  zzwwrróócciiłłeemm  uuwwaaggęę  nnaa
jjeeggoo  bbaajjkkoowwyy,,  jjeeddyynnyy  ww  sswwooiimm  rrooddzzaajjuu  ssttyyll  ii
bbyyłłyy  ttaamm  tteeżż  oobbrraazzyy  zz  kkoogguuttaammii  --  tteenn,,  kkttóórryy
ttrraaffiiłł  nnaa  ookkłłaaddkkęę  ""SSiiaaddaajj,,  nniiee  ggaaddaajj""  zzoossttaałł  nnaa--
mmaalloowwaannyy  ssppeeccjjaallnniiee  ddllaa  wwaass,,  cczzyy  ttoo  ffrraaggmmeenntt
pprraaccyy  ppoowwssttaałłeeggoo  wwcczzeeśśnniieejj??
Na malarstwo Adama Kołakowskiego trafili-
śmy przypadkiem i od razu zagrały emocje.
Stwierdziliśmy, że doskonale współgrają z naszą
muzyką i fantastycznie byłoby mieć choćby ele-
ment obrazu artysty na naszej okładce do "Sia-
daj, nie gadaj". Zadzwoniliśmy i udało się.
Okazało się, że jeden z jego obrazów, przed-
stawiający babę z siekierą siedzącą  na kogucie,
idealnie oddaje tytuł płyty i uzyskaliśmy zgodę
na wykorzystanie go, za co jeszcze raz nie-
zmiernie dziękujemy. Cieszymy się bardzo, po-
nieważ uważamy, że okładka zawsze powinna
być ważnym elementem całości  artystycznej al-
bumu.

SSłłuucchhaajjąącc  ""SSiiaaddaajj,,  nniiee  ggaaddaajj""  mmoommeennttaammii  zzaa--
ssttaannaawwiiaałłeemm  ssiięę,,  cczzyy  ookkrreeśśllaanniiee  tteeggoo  ccoo  ggrraacciiee
mmiiaanneemm  ffoollkk  mmeettaalluu  nniiee  jjeesstt  cczzaasseemm  zzbbyyttnniimm
uupprroosszzcczzeenniieemm,,  bboo  tteeggoo  ttyyppoowweeggoo  mmeettaalluu  ww
ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  uuttwwoorraacchh  nniiee  mmaa  zzbbyytt  wwiieellee..
OObbookk,,  cczzaasseemm  ddyynnaammiicczznneejj  ppeerrkkuussjjii  cczzyy  mmoo--
ccnniieejjsszzyycchh  rriiffffóóww,,  ssttaawwiiaacciiee  bboowwiieemm  nnaa  kklliimmaatt,,
wwiieelloowwyymmiiaarroowwee  aarraannżżaaccjjee  ii  sswwooiissttąą  ttrraannssoo--
wwoośśćć,,  bbeezz  ppooppaaddaanniiaa  ww  sscchheemmaattyy??
Cieszę się, że w ten sposób postrzegasz naszą
muzykę, ponieważ właśnie chcieliśmy i zawsze
będziemy chcieli uciekać od schematów m.in.
typowego folk metalu. Wiadomo, że zawsze za-
szufladkowanie pozwala ludziom na pierwsze
wyobrażenie sobie jaką muzykę reprezentujemy
bez zbytniego wgłębiania się w materię, ale pe-
wnie niejedną osobę nastawioną na typowy folk
metal pozytywnie zaskoczyliśmy, lub być może
też rozczarowaliśmy po pierwszym przesłucha-
niu. Stawiamy na dość nowoczesne, często pro-
gresywne aranże harmoniczno-rytmiczne i my-
ślę, że łączenie tego sosu z pięknymi melodiami
ludowymi jest i będzie naszą cechą rozpozna-
walną. Oprócz metalu na ostatniej płycie można
znaleźć elementy funky, rocka, czy psychodeli.
Nie interesuje nas odgrywanie utworów folko-
wych z oryginalną harmonią, lub rytmiką. Za-
wsze będziemy dążyli do stylizacji unikając do-
słowności. Czasem żartobliwie z dystansem do
siebie określamy się mianem wieś - metalu, czę-
ściej po prostu - heavy folkiem.

WWzzbbooggaacceenniiee  ppaarrttiiii  rryyttmmiicczznnyycchh  pprrzzeezz  lliicczznnee
ppeerrkkuussjjoonnaalliiaa  mmaa  jjeesszzcczzee  bbaarrddzziieejj  uuwwyyppuukklliićć
tteenn  ssttaann  rrzzeecczzyy,,  ddoocchhooddzzii  ddoo  tteeggoo  wwiiooddąąccaa  rroollaa
sskkrrzzyyppiieecc,,  uuddzziiaałł  iinnnnyycchh  iinnssttrruummeennttóóww  jjaakk
cchhooććbbyy  ddrruummllaa  cczzyy  ttrrąąbbkkaa??
Muzyka ludowa to przede wszystkim śpiew, bę-
ben i skrzypce, lub pochodne instrumenty stru-
nowe. Chcieliśmy pozostawić jak najwięcej tych
elementów na naszej ostatniej płycie, żeby je-
szcze więcej na niej było "folku w folku"
(śmiech). Można powiedzieć, że na "Siadaj, nie
gadaj" skrzypce i gitara to równoprawne instru-
menty. Jest więcej bębnów, drumli i tzw prze-
szkadzajek, które często podkreślają transowość
i ważną funkcję rytmiki w  muzyce ludowej.
Nasz gitarzysta Krzysiek Rukat dograł jeszcze
w kilku utworach partie sazu - tradycyjnego ori-
entalnego instrumentu podobnego do lutni z
długim gryfem. Piękna partia trąbki w utworze
"More sokol pije" nagrana została przez naszego
kolegę Michała Wojnarskiego. Michał Rudaś
z kolei gościnnie zaśpiewał w tym utworze prze-
piękne stylizowane na hinduskie wokalizy.
Wszystkie te dodatki składają się na nasz styl.
Gdyby nie ograniczenia sceniczne i logistyczne,

pewnie uzupełnilibyśmy skład o wiele innych
ciekawych instrumentów. (śmiech)

SSąą  ttuu  rróówwnniieeżż  uuttwwoorryy  wwrręęcczz  pprrzzeebboojjoowwee,,  jjaakk
cchhooććbbyy  ttyyttuułłoowwyy,,  kkttóórryy  mmóóggłłbbyy  śśmmiiaałłoo  ttrraaffiićć
rróówwnniieeżż  ddoo  ssttaaccjjii  rraaddiioowwyycchh  --  ttoo  eeffeekktt  tteeggoo,,  żżee
uuwwiieerrzzyylliiśścciiee  ww  ssiieebbiiee  ppoo  ssuukkcceessaacchh  ww  pprrooggrraa--
mmiiee  ""MMaamm  ttaalleenntt""??
Muzyka folkowa sama napisała te przeboje
przez wieki trwania naszej tradycji (śmiech).
Komponując i stylizując te utwory nie byliśmy
nastawieni na sukces komercyjny. Natomiast,
jesteśmy świadomi ważnej roli melodii nawet w
stylistyce metalowej. Wspaniałą zagrywkę do
utworu "Siadaj, nie gadaj" przyniosła kiedyś na
próbę nasza skrzypaczka Sylwia. Z Krzyszto-
fem dodaliśmy do tego rwany riff, podkreślony
podwójną stopą i tak oto powstał ten "przebój".
(śmiech)

WW  ssuummiiee  mmoożżeecciiee  bbyyćć,,  ddoo  tteeggoo  ccaałłkkiieemm  iinntteerree--
ssuujjąąccąą,,  aalltteerrnnaattyywwąą  ddoo  bbaarrddzzoo  kkiieeddyyśś  ppooppuu--
llaarrnneeggoo  ppoopp--ffoollkkuu  BBrraatthhaannkkóóww,,  aallbboo  jjeeggoo  ppaarroo--
ddiiii  ww  wwyykkoonnaanniiuu  DDoonnaattaannaa  ii  CClleeoo,,  ccoo  jjeesstt  ddoośśćć
kkuusszząąccąą  ppeerrssppeekkttyywwąą??  SSttaarraacciiee  ssiięę  tteeżż  cchhyybbaa
zzaaiissttnniieećć  sszzeerrzzeejj  kkoonncceerrttoowwoo,,  ssttąądd  uuddzziiaałł  ww
eelliimmiinnaaccjjaacchh  tteeggoorroocczznneeggoo  ffeessttiiwwaalluu  ww  JJaarroo--
cciinniiee??
Oczywiście, chcielibyśmy trafić do jak najszer-

szego grona odbiorców i dzielić się z nimi naszy-
mi emocjami. Zdajemy sobie jednak sprawę, że
niektóre nasze propozycje mogą być dla niektó-
rych zbyt "odważne". Dostajemy sygnały wspar-
cia od ludzi w różnym wieku i cieszymy się z
tego. Myślę jednak, że nasze utwory raczej nie
trafią pod strzechy domów weselnych, jak to
było z Barthankami czy Donatanem (śmiech).
Esencją każdego zespołu jest granie koncertów,
dlatego staramy się wykorzystać okazję zaistnie-
nia na deskach zwłaszcza tak legendarnych fe-
stiwali jak Jarocin. Nie udało nam się dostać na
główną scenę, ale będzie nas można nas usły-
szeć i zobaczyć na małej scenie już w lipcu, z
czego się również cieszymy. Mamy nadzieję po-
walczyć też w finale Emergenza Festiwal już
24 czerwca i zagrać nasz pierwszy zagraniczny
koncert w Berlinie.

NNiieezzaalleeżżnnyy,,  ppoozzbbaawwiioonnyy  pprrooffeessjjoonnaallnneeggoo
wwssppaarrcciiaa  zzeessppóółł,,  nniiee  mmaa  ttaakkiicchh  mmoożżlliiwwoośśccii  jjaakk

ggrruuppaa  wwssppiieerraannaa  pprrzzeezz  wwyyddaawwccęę,,  nniiee  zznnaacczzyy  ttoo
jjeeddnnaakk,,  żżee  jjeesstteeśścciiee  bbeezz  sszzaannss,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee
zzyysskkuujjeecciiee  tteeżż  kkoolleejjnnyycchh  zzwwoolleennnniikkóóww,,  jjaakk  nnpp..
MMaarreekk  WWiieerrnniikk,,  ccoo  pprrzzeekkłłaaddaa  ssiięę  nnaa  ccoorraazz  wwiięę--
kksszząą  ppooppuullaarryyzzaaccjjęę  zzeessppoołłuu??
W morzu muzyki i zespołów jakie zalewają  te-
raz internet, ciężko jest się wybić i trafić do od-
powiednich odbiorców. Jest to ciężka, praco-
chłonna i żmudna droga i na pewno nie da się
nią iść na skróty, chyba, że ma się schowane na
strychu worki z pieniędzmi przeznaczonymi na
promocję (śmiech). Cieszymy się, że mogliśmy
trafić do niektórych mediów zdobywając m.in.
uwagę Marka Wiernika i mamy nadzieję na
coraz szerszy odbiór. Zdajemy sobie sprawę, że
przed nami jeszcze dużo ciężkiej pracy, wysiłku
i pstryczków w nos, ale jesteśmy w stanie podjąć
wyzwanie.

NNaajjbblliiżżsszzee  mmiieessiiąąccee  bbęęddąą  wwiięęcc  ddllaa  wwaass  ddeeccyy--
dduujjąąccee??  NNaassttaawwiiaacciiee  ssiięę  pprrzzyy  ttyymm  nnaa  jjaakkiiśś  ssppee--
kkttaakkuullaarrnnyy  ssuukkcceess,,  cczzyy  tteeżż  nnaaddaall  bbęęddzziieecciiee  kkoonn--
ttyynnuuoowwaaćć  ssttrraatteeggiięę  mmaałłyycchh  kkrrookkóóww,,  zz  kkaażżddąą
kkoolleejjnnąą  ppłłyyttąą  wwcchhooddzząącc  nnaa  wwyyżżsszzyy  ppoozziioomm::
rroozzppoozznnaawwaallnnoośśccii  ii  ppoozziioommuu  aarrttyyssttyycczznneeggoo??
Mamy nadzieję się na to, że płyta "Siadaj, nie
gadaj" trafi w gusta ludzi o podobnej wrażliwo-
ści estetycznej do naszej. Włożyliśmy w nią du-
żo pracy, serca i emocji. Staraliśmy się ją jak

najlepiej dopieścić brzmieniowo rękami Pawła
Janosa z JNS Studio. Jesteśmy bardzo zado-
woleni z tej współpracy. Tkwi w nas spora de-
terminacja wiara w to, co robimy, więc mamy
zamiar dalej brnąć do przodu dzieląc się naszą
muzyką na koncertach i festiwalach i na pewno
czy to w studio, czy na koncertach nie będziemy
obniżali poprzeczki. Do zobaczenia pod sceną.
(śmiech)

Wojciech Chamryk
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HMP: NNiiee  kkaazzaalliiśścciiee  ddłłuuggoo  cczzeekkaaćć  nnaa  sswwąą
kkoolleejjnnąą  ppłłyyttęę,,  bboo  mmiinnęęłłoo  nniieewwiieellee  ppoonnaadd  ddwwaa
llaattaa  ii  nnaassttęęppccaa  ""WWzzggóórrzzaa  ttyyssiiąąccaa  dduusszz""  uukkaazzaałł
ssiięę  --  ddoobbrree  pprrzzyyjjęęcciiee  tteeggoo  aallbbuummuu  sspprraawwiiłłoo,,  żżee
nnaadd  ""HHoorryyzzoonntteemm  zzddaarrzzeeńń""  pprraaccoowwaałłoo  wwaamm
ssiięę  łłaattwwiieejj??
Dawid Golonek: Zgadza się. Dobre przyjęcie i
pozytywne recenzje dały nam dużego kopa i
sprawiły, że zarys nowego materiału mieliśmy
już po roku czasu. Łatwiej było o tyle, że pisząc
nowy materiał mieliśmy już tę świadomość, że
nasza muzyka podoba się nie tylko nam i na-
szym bliskim znajomym. Spływały do nas bar-
dzo pochlebne opinie z różnych stron Polski.
Nie brakowało też pytań kiedy nowa płyta?  To
wszystko miało duży wpływ na to, że "Hory-
zont" powstał zdecydowanie szybciej i spra-
wniej niż nasza debiutancka płyta.

ZZmmiiaannaa  ggiittaarrzzyyssttyy  nniiee  bbyyłłaa  ttuu  żżaaddnnyymm  uuttrruu--

ddnniieenniieemm,,  MMaarreekk  CCzzaarrnniiaakk  sszzyybbkkoo  zzaaaakklliimmaa--
ttyyzzoowwaałł  ssiięę  ww  zzeessppoollee  ii  ddoołłoożżyyłł  sswwąą  cceeggiieełłkkęę
ddoo  tteeggoo  mmaatteerriiaałłuu??
Dawid Golonek: Zmiany personalne w zespole
to zawsze jest jakieś utrudnienie. Marek do-
łączył do nas na początku 2015 roku, czyli tuż
po premierze "Wzgórza". Miał na dzień dobry
do opanowania cały materiał z płyty (11 utwo-
rów) w dość niedługim czasie, gdyż chcieliśmy
jak najszybciej zacząć koncertować. Zrobił to
bardzo szybko i sprawnie, więc już w kwietniu
mogliśmy po raz pierwszy zagrać w nowym skła-
dzie. Jeśli chodzi o nowy materiał to myślę, że
Marek wniósł wiele ciekawych pomysłów i roz-
wiązań do naszego grania, przez co mogliśmy

wejść na wyższy poziom jeśli chodzi o jakość
naszych nowych kompozycji. Trzeba jeszcze do-
dać, że jest on autorem wszystkich solówek gita-
rowych, które moim zdaniem są jednym z więk-
szych atutów naszej nowej płyty.

SSwwoojjąą  ddrrooggąą  ttoo  cciieekkaawwee,,  żżee  ww  cczzaassaacchh  FFaammee
FFaattaall,,  mmiimmoo  tteeggoo,,  żżee  nnaaggrryywwaalliiśścciiee  ddeemmóówwkkii,,
wwyysszzeeddłł  tteeżż  ddłłuuggooggrraajjąąccyy  mmaatteerriiaałł  ""UUkkrryyttee
zzłłoo"",,  aa  ssaamm  zzeessppóółł  iissttnniiaałł  ppoodd  ttąą  nnaazzwwąą  kkiillkkaa--
nnaaśścciiee  llaatt,,  nniiee  zzddoołłaalliiśścciiee  nniiggddyy  wweejjśśćć  nnaa  tteenn
oobbeeccnnyy,,  jjuużż  pprrooffeessjjoonnaallnnyy,,  ppoozziioomm  --  eettaappaammii  ii
ssttooppnniioowwoo  ddoosszzlliiśścciiee  ddoo  oobbeeccnneeggoo  ssttaattuussuu??
Dawid Golonek: Za czasów Fame Fatal było
trochę inaczej… Obie demówki nagrane zostały
w sposób bardzo "garażowy" (pierwsza nawet
była realizowana na żywo). Nasze umiejętności
też wtedy były jeszcze bardzo "garażowe". Ża-
dna z nich na dzień dzisiejszy nie nadaje się do
puszczania komukolwiek (śmiech). Może było-

by inaczej, gdyby w tych czasach były takie mo-
żliwości realizacji jakie są dzisiaj?  W każdym
razie następnym krokiem w naszej przygodzie z
muzyką było wejście do prawdziwego studia i
nagranie pełnowymiarowego albumu. Mieliśmy
materiał na płytę i zgromadzone na to fundu-
sze, niestety jak zwykle czegoś brakowało. Tym
razem było to doświadczenie. Tak czy inaczej
płyta wyszła w 2010 roku własnym nakładem.
Pomimo, że to był dla zespołu kolejny duży
krok naprzód, żaden z nas nie był z niej do
końca zadowolony. To nam dało trochę naucz-
ki i zaczęliśmy się zastanawiać co dalej? I czy to
wszystko ma sens? Skończyły się czasy szkoły
zaczęło się poważne życie, zakładanie rodziny

itd. Czasu i chęci na granie było coraz mniej, ale
mimo to brnęliśmy dalej. Minęło trochę czasu i
powstał nowy materiał, który różnił się zna-
cznie od tego co robiliśmy do tej pory z Fame
Fatal. Postanowiliśmy, że cokolwiek by się mia-
ło wydarzyć, to nowe pomysły trzeba nagrać.
Udało się nam to i tak powstała Dolina Cieni,
która jest kolejnym etapem naszej muzycznej
przygody.

HHuunntteerr  jjeesstt  wwiizzyyttóówwkkąą  SSzzcczzyyttnnaa,,  ww  wwiieelluu  iinn--
nnyycchh  mmnniieejjsszzyycchh  mmiiaassttaacchh  tteeżż    iissttnniieejjąą  mmeettaalloo--
wwee  zzeessppoołłyy,,  wwssppiieerraannee  pprrzzeezz  wwłłaaddzzee,,  cczzaasseemm
bbęęddąąccee  nnaawweett  llookkaallnnyymmii  ggwwiiaazzddaammii..  JJaakk  ttoo
wwyygglląąddaa  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  DDoolliinnyy  CCiieennii  --  jjeesstteeśścciiee
ddoobbrrzzee  ppoossttrrzzeeggaannii  ww  MMyyśślleenniiccaacchh,,  mmoożżeecciiee
lliicczzyyćć  nnaa  jjaakkąąśś  ppoommoocc,,  pprroommooccjjęę,,  eettcc..  ccoo  ww
pprrzzyyppaaddkkuu  nniieezzaalleeżżnneeggoo  zzeessppoołłuu  mmoożżee  bbyyćć  nniiee--
bbaaggaatteellnnyymm  wwssppaarrcciieemm??
Dawid Golonek: Niestety w Myślenicach nie
jest tak kolorowo jak np. w Szczytnie. Oprócz
Doliny Cieni są jeszcze u nas co najmniej dwa
zespoły, które aktywnie koncertują i wydają
płyty, ale prawda jest taka, że o tym wiedzą tyl-
ko ludzie, którzy interesują się muzyką rockową
czy metalową. Mamy oczywiście w Myślenicach
swoją mocną grupę zwolenników i pomijając
fakt, że nie ma u nas porządnego miejsca żeby
zrobić koncert z prawdziwego zdarzenia, to jak
się nam coś uda zorganizować zawsze możemy
na nich liczyć. Natomiast jeśli chodzi o jakieś
wsparcie ze strony lokalnych władz to nie ma o
czym gadać, dla nich to tylko darcie mordy
przez "satanistów" ubranych w czarne kaptury.
Może jakbyśmy grali muzykę poważną albo folk
w strojach regionalnych to byłoby inaczej.

PPoonnoowwnniiee  ssaammii  zzaarreejjeessttrroowwaalliiśścciiee  mmaatteerriiaałł  nnaa
ppłłyyttęę  --  ttoo  zz  jjeeddnneejj  ssttrroonnyy  sswwooiissttaa  kkoonniieecczznnoośśćć
pprrzzyy  ooggrraanniicczzoonnyymm  bbuuddżżeecciiee,,  zz  ddrruuggiieejj  jjeeddnnaakk
cchhyybbaa  tteeżż  ssppoorree  uułłaattwwiieenniiee,,  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  jjeeśśllii
mmaa  ssiięę  ww  sskkłłaaddzziiee  kkooggoośś,,  kkttoo  ooggaarrnniiaa  ttee  wwsszzyyss--
ttkkiiee  pprrooggrraammyy  ii  iinnnnee  tteecchhnniicczznnee  sszzcczzeeggóółłyy??  
Dawid Golonek: Jak to zwykle bywa ma to
swoje wady i zalety. Głównym powodem wła-
snej realizacji był oczywiście budżet. Plusem na-
tomiast było również to, że mogliśmy dosto-
sować czas nagrań do naszych codziennych obo-
wiązków, więc nie musieliśmy wszystkiego rzu-
cać i brać specjalnych urlopów żeby wejść do
studia w danym terminie. Jeśli chodzi o sprawy
techniczne to przy pierwszej płycie, którą też
realizowałem, wszystkiego musiałem się na-
uczyć i wiele godzin siedziałem nad książkami i
filmikami instruktażowymi. Efekty tej nauki
były na tyle zadowalające, że przy realizacji
kolejnej płyty było już bardziej komfortowo niż
na samym początku. Mamy natomiast świado-
mość, że w zaciszu własnej salki prób, która na
czas nagrań była przerobiona na domowe stu-
dio, nasze możliwości są bardzo ograniczone.
Na szczęście płyty Doliny Cieni często stawia-
ne są obok profesjonalnych produkcji studyj-
nych, których budżet i możliwości przewyższają
niejednokrotnie naszą. I samo to, że możemy
konkurować z tak profesjonalnymi produkcjami
jest powodem do dumy.

CCoorraazz  wwiięęcceejj  zzeessppoołłóóww  nnaaggrryywwaa  ww  zzaaiimmpprroo--
wwiizzoowwaannyycchh  ssttuuddiiaacchh,,  cczzaasseemm  ttyyllkkoo  ppaarrttiiee  ppeerr--
kkuussjjii  ssąą  rreejjeessttrroowwaannee  ww  pprrzzyyssttoossoowwaannyycchh  ddoo
tteeggoo  ssaallaacchh,,  aallee  ssoouunndd  bbęębbnnóóww  nnaa  ""HHoorryyzzoonncciiee
zzddaarrzzeeńń""  ppoottwwiieerrddzzaa,,  żżee  nniiee  zzaawwsszzee  jjeesstt  ttoo
kkoonniieecczznnee  --  ggddzziiee  jjee  nnaaggrraalliiśścciiee,,  ww  sswwoojjeejj  ssaallii
pprróóbb  cczzyy  iinnnnyymm  ppoommiieesszzcczzeenniiuu,,  aa  mmoożżee  jjaakkiimmśś
llookkaallnnyymm,,  mmaałłyymm  ssttuuddiioo??
Dawid Golonek: Cały "Horyzont zdarzeń" zo-
stał nagrany w naszej sali prób. Z racji pewnych
ograniczeń naszego "domowego" studia oraz bu-
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Metal, klimat i dawne bóstwa

Staramy się łamać wszelkie schematy i mieszać różne gatunki i odmiany
muzyki metalowej - mówi Dawid Golonek,  basista Doliny Cieni. Potwierdza to
najnowsza płyta myślenickiego zespołu, gdyż  "Horyzont zdarzeń" jest udanym
mariażem ekstremalnego i klimatycznego metalu z elementami gotyku i progresy-
wnej stylistyki, a teksty wokalisty Marka Węgrzyna traktują o dawnych czasach i
pogańskich wierzeniach:
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dżetu, postanowiliśmy skorzystać z dobrodziej-
stw jakie daje nam współczesna technika i zare-
jestrowaliśmy wszystko na elektronicznym ze-
stawie perkusyjnym. Dzięki temu mieliśmy wię-
kszy wybór jeśli chodzi o brzmienie perkusji
oraz możliwość dopasowania odpowiedniego
zestawu do całościowego miksu płyty. Istotna
zaletą takiego rozwiązania było to, że każdej
chwili mogliśmy zmienić zestaw na inny i
posłuchać jakby to brzmiało, bądź też dobierać
poszczególne instrumenty z różnych zestawów
perkusyjnych. W dzisiejszych czasach wię-
kszość studyjnych realizacji perkusji i tak jest
potem samplowana i poprawiana podczas mik-
sów po to, aby wzbogacić brzmienie, którego nie
udało się do końca uzyskać podczas nagrań. A
nam się udało zrobić fajne bębny tanim ko-
sztem (śmiech).

FFaakkttyycczznniiee,,  nniiee  bbrrzzmmiiąą  ssyynntteettyycczznniiee..  TToo  zzrree--
sszzttąą  ttaakkaa  rrooddzziinnnnaa  pprroodduukkccjjaa,,  bboo  mmuuzzyykkaa  ii  tteekk--
ssttyy  ttoo  wwaasszzee  ddzziieełłoo,,  rreeaalliizzaattoorreemm  nnaaggrraańń  bbyyłłeeśś
ttyy,,  ppaarrttiiee  iinnssttrruummeennttóóww  kkllaawwiisszzoowwyycchh  nnaaggrraałł
bbrraatt  MMaarrkkaa  TToommeekk  ""NNoossttttrree""  WWęęggrrzzyynn,,  aa  aauu--
ttoorreemm  kklliimmaattyycczznneejj  ookkłłaaddkkii  ii  llooggoo  jjeesstt  JJaarroossłłaaww
CCzzaarrnniiaakk  --  sszzttuukkąą  jjeesstt  zzrroobbiieenniiee  wwsszzyyssttkkiieeggoo
ttaakk,,  bbyy  bbyyłłoo  nnaa  ppoozziioommiiee,,  aallee  żżeebbyy  tteeżż  zzmmiieeśścciićć
ssiięę  ww  bbuuddżżeecciiee??
Dawid Golonek: Jak sam zauważyłeś oprócz
członków zespołu w produkcję płyty było zaan-
gażowanych wiele ludzi. W większości były to
osoby z naszych rodzin bądź znajomych. Dzięki
temu na pewno za wiele rzeczy nie musieliśmy
płacić, a pewne sprawy kosztowały nas o wiele
mniej. Uważam, że wszystko wyszło naprawdę
nieźle i nie ma się czego wstydzić, biorąc pod
uwagę fakt, że większość była robiona na od-
ległość poprzez kontakt telefoniczny albo mail-
owy. Myślę, że sztuką było zgranie tych wszys-
tkich ludzi, przekazanie im tego czego od nich
oczekujemy i o co nam chodzi, nie mając możli-
wości osobistego spotkania się z nimi. Chociaż
czasem powodowało to spore utrudnienia i mo-
gło sprawić, że na niektóre sprawy musieliśmy
dłużej poczekać. Ale było warto.

AAllee  nnaa  tteelleeddyysskkuu  ddoo  uuttwwoorruu  ""WW  nniieezznnaannee""
cchhyybbaa  nniiee  oosszzcczzęęddzzaalliiśścciiee,,  mmiimmoo  tteeggoo,,  żżee  zz
pprraaccąą  uuwwiinnęęlliiśścciiee  ssiięę  ww  jjeeddnneejj  ddzziieeńń??
Dawid Golonek: Wbrew pozorom teledysk nie
kosztował nas dużo, aczkolwiek instytucja opie-
kująca się zamkiem sprawiła, że budżet tele-
dysku musiał się znacznie zwiększyć jeśli marzy
się nam wykorzystanie ich obiektu w klipie…no
ale tak to bywa. Ogólnie było to dla nas nowe
doświadczenie i trochę baliśmy się co z tego

wyjdzie. Nie chcieliśmy, żeby wyszło kiczowato
albo śmiesznie, tak jak to często bywa jak ktoś
z niskim budżetem chce zrobić teledysk z kli-
matem, a później wychodzi komedia. Postawi-
liśmy więc na prostotę. Dzięki znajomym z eki-
py Cinemoon udało się nam to wszystko spra-
wnie zrealizować w jeden dzień, a później cze-
kaliśmy już tylko na montaż, ponieważ konie-
cznie chcieliśmy mieć klip na premierę płyty.
Już po samym planie zdjęciowym, jak zoba-
czyłem fragmenty ujęć to wiedziałem, że będzie
czad.

DDoo  DDoobbcczzyycc  mmaacciiee  bblliisskkoo,,  aallee  nniiee  bbyyłł  ttoo  cchhyybbaa
jjeeddyynnyy  ppoowwóódd,,  ddllaa  kkttóórreeggoo  zzddeeccyyddoowwaalliiśścciiee  ssiięę  
zzrreeaalliizzoowwaaćć  zzddjjęęcciiaa  nnaa  ttaammtteejjsszzyymm  zzaammkkuu??
Dawid Golonek: Szukaliśmy od jakiegoś czasu
fajnego miejsca do teledysku. Oczywiście do-
brze jakby to było w miarę blisko. I tak się
złożyło że tydzień wcześniej wybraliśmy się do
zamku w Dobczycach na sesję zdjęciową zwią-
zaną z nową płytą. Szybko okazało się że zamek
jest odpowiednim miejscem na ciekawe zdjęcia.
I padło pytanie: a może by tu spróbować nakrę-
cić ten teledysk?  I takim sposobem, tydzień pó-
źniej wylądowaliśmy w tym samym miejscu, ale
już na planie naszego pierwszego klipu. Zamek
ma swój klimat, który nam odpowiadał. Pomi-
mo faktu, że zrobiono tam muzeum i nie mie-
liśmy wstępu do wszystkich pomieszczeń, udało
się nam odpowiednio przystosować kilka miejsc

do tego, aby można było tam kręcić.

JJaakkoo  pprroommooccyyjjnnyy  uuttwwóórr  wwyybbrraalliiśścciiee  kkoommppoozzyy--
ccjjęę  bbęęddąąccąą  nniieezzłłąą  wwiizzyyttóówwkkąą  ccaałłeejj  ppłłyyttyy,,  bboo
ppoocczząąttkkoowwoo  ddeelliikkaattnnąą,,  ssttooppnniioowwoo  rroozzwwiijjaajjąąccąą
ssiięę  zz  zz  bbllaacckkoowwyymm  uuddeerrzzeenniieemm  nnaa  kkoońńccuu  --  uuzznnaa--
lliiśścciiee,,  żżee  jjeeśśllii  jjuużż  nnaakkrręęcciićć  tteelleeddyysskk,,  ttoo  ddoo  ttaa--
kkiieeggoo  mmnniieejj  oocczzyywwiisstteeggoo  uuttwwoorruu,,  żżeebbyy  zzaaiinnttee--
rreessoowwaałł  jjaakk  nnaajjwwiięękksszzee  ggrroonnoo  ssłłuucchhaacczzyy,,  nniiee
ooggrraanniicczzaajjąąccyycchh  ssiięę  ttyyllkkoo  ddoo  mmeettaalluu??
Dawid Golonek: Tak. Dokładnie taki był tego
cel. "W nieznane" jest dość charakterystycznym
utworem z bardzo wpadającym w ucho moty-
wem przewodnim. Jest w nim po trochę wszy-
stkiego co charakteryzuje naszą muzykę. Szcze-
rze powiem, że ja na początku byłem przeciwny
temu, aby wybrać właśnie ten utwór. Choć dziś
wiem, że to był dobry wybór. Wiele osób się-
gnęło po naszą płytę tylko dlatego, że właśnie
zobaczyli teledysk w sieci, który niewątpliwie
pomógł w promocji całej płyty. Dużo było też
komentarzy typu: "wiesz wasza muzyka to nie
mój klimat, ale ten utwór z teledysku jest zaje-
bisty…". Myślę że dzięki takiemu zabiegowi
płyta trafiła nie tylko do zagorzałych wielbicieli
muzyki metalowej.

GGeenneerraallnniiee  zzrreesszzttąą  wwyygglląąddaacciiee  mmii  nnaa  pprrzzeeccii--
wwnniikkóóww  uuttaarrttyycchh  sscchheemmaattóóww::  ""WWzzggóórrzzee  ttyyssiiąą--
ccaa  dduusszz""  bbyyłłoo  iinntteerreessuujjąąccyymm  ppoołłąącczzeenniieemm  eekkss--
ttrreemmaallnneeggoo  mmeettaalluu  ii  ggoottyykkuu,,  aa  nnaa  ""HHoorryyzzoonncciiee
zzddaarrzzeeńń""  iiddzziieecciiee  ddaalleejj,,  wwcciiąążż  cczzeerrppiiąącc  nniiee  ttyyll--
kkoo  zz  nniicchh,,  aallee  tteeżż  ddeeaatthh  mmeettaalluu,,  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo
hheeaavvyy,,  aa  nnaawweett  rroocckkaa  pprrooggrreessyywwnneeggoo,,  ccoo  sszzcczzee--
ggóóllnniiee  ssłłyycchhaaćć  ww  ""SSkkaazziiee""  ii  uuttwwoorrzzee  ttyyttuułłoo--
wwyymm??
Dawid Golonek: Staramy się łamać wszelkie
schematy i mieszać różne gatunki i odmiany
muzyki metalowej. Próbujemy wyciągać różne
zagrania, które charakteryzują dany styl i łączyć
je ze sobą. Nie boimy się w jednym numerze
użyć blastów i melodyjek albo growlu i śpiewu.
Nie chcemy też nagrywać nigdy dwóch takich
samych płyt, dlatego zawsze staramy się o ten
tak zwany "element dodany". Niektóre utwory
znacznie różnią się od siebie i czasami się zasta-
nawiam czy nawet nie za bardzo. Wszystko to
wynika z tego, że podobają nam się różne kli-
maty muzyczne, a jak każdy dorzuci coś swo-
jego, to potem wychodzi taka mieszanka wybu-
chowa. Jest natomiast jedna wspólna cecha tych
utworów, czyli melodia, której nie może za-
braknąć w żadnym utworze Doliny Cieni. Po
dopracowaniu 9 utworów uznaliśmy wspólnie,
że każdy z nich jest na tyle dobry, aby znalazł
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się na płycie i nie było żadnych odrzutów. Jeśli
chodzi o "Skazę" to rzeczywiści jest to jeden z
łagodniejszych utworów, ale za to wspaniale
kontrastuje z tytułowym "Horyzontem", który
jest odjechany zupełnie w inną stronę stylisty-
cznie. Mamy świadomość, że nie wszystkim się
to spodoba, ale to już jest ich problem (śmiech).

CCzzyyllii  oodd  wwppłłyywwóóww  TTiiaammaatt,,  BBaatthhoorryy,,  CCeellttiicc
FFrroosstt  cczzyy  iinnnnyycchh  zzeessppoołłóóww  pprrzzeełłaammuujjąąccyycchh
nniieeggddyyśś  bbaarriieerryy  ww  cciięężżkkiimm  ggrraanniiuu  nniiee  ddaa  ssiięę
uuwwoollnniićć,,  ttrrzzeebbaa  ttyyllkkoo  ((bbąąddźź  aażż))  ggrraaćć  ttaakk,,  żżeebbyy
ddoo  tteeggoo  iicchh  mmuuzzyyccyy  nniieeggddyyśś  wwyymmyyśślliillii,,  ddooddaaćć
ccoośś  wwłłaassnneeggoo??
Dawid Golonek: Zgadza się. Od wszelkich po-
równań do znanych twórców, bądź prekursorów
metalu nie uciekniemy. Muzyka metalowa is-
tnieje już przecież od około 40 lat! W tym cza-
sie powstało mnóstwo różnych zespołów, które

specjalizują się specyficznych dla siebie odmia-
nach tej muzyki. Nielicznym się udało i wypra-
cowali swój niepowtarzalny styl, którego nie
można porównać do niczego co pojawiło się
wcześniej na rynku muzycznym przez te wszy-
stkie lata. A powiedzmy sobie szczerze, reszta
zespołów to większe lub mniejsze kopie swoich
idoli i wzorców. My jako zespół staramy się do-
łożyć do naszej muzyki jak najwięcej "swojego",
a zestawienie naszej twórczości z takimi nazwa-
mi jak chociażby: Amorphis, Amon Amarth
czy Crematory jest powodem do dumy, że ktoś
uważa naszą muzyka na tyle wartościową, aby
użyć takich porównań.

OOddwwoołłuujjąąccee  ssiięę  ddoo  cczzaassóóww  ppooggaańńsskkiicchh  tteekkssttyy

nniiee  ssąą  ww  mmeettaalluu  żżaaddnnyymm  nnoovvuumm,,  rróówwnniieeżż  nnaa
wwaasszzeejj  ddeebbiiuuttaanncckkiieejj  ppłłyycciiee  bbyyłłyy  ttaakkiiee  uuttwwoorryy,,
cchhooććbbyy  ""WWiięęzzyy  kkrrwwii"",,  ""SSnnyy  mmaattkkii  ZZiieemmii""  cczzyy
ttyyttuułłoowwyy..  PPoonnoowwnniiee  zzaaggłłęębbiiaacciiee  ssiięę  ww  ttęę  tteemm--
aattyykkęę,,  ddoommyyśśllaamm  ssiięę  wwiięęcc,,  żżee  jjeesstt  ttoo  ddllaa  cciieebbiiee
ccoośś  wwaażżnneeggoo,,  sskkoorroo  ddeeccyydduujjeesszz  ssiięę  oo  ttyymm
ppiissaaćć??
Marek Węgrzyn: Tak! Skandynawia ma swo-
ich Wikingów, a my mamy naszych Słowian.
Jeżeli utwór jest w klimatach melodyjnego
death metalu, to tekst często nasuwa się sam
(śmiech).  Do takiej muzyki tekst o wojach, woj-
nach i wierzeniach w prastare bóstwa pasuje
idealnie, lubimy poruszać takie tematy. 

TTrruuddnnoo  jjeesstt  ooddddaaćć  dduucchhaa  ttaammttyycchh  cczzaassóóww  ii
wwiieerrzzeeńń  ttaakk,,  bbyy  bbyyłłoo  ttoo  zzrroozzuummiiaałłee  ii  ccoo  iissttoottnnee,,
iinntteerreessuujjąąccee,,  ddllaa  wwssppóółłcczzeessnneeggoo  ssłłuucchhaacczzaa??
SSttąądd  tteeżż  sswwooiissttyy  uunniiwweerrssaalliizzmm  ttyycchh  tteekkssttóóww,,

bboo  mmoożżnnaa  jjee  iinntteerrpprreettoowwaaćć  rróóżżnniiee,,  rróówwnniieeżż  jjaakkoo
wwyyrraazz  zzaattrroosskkaanniiaa  ttyymm,,  ww  jjaakkiimm  kkiieerruunnkkuu
zzmmiieerrzzaa  śśwwiiaatt??
Marek Węgrzyn: Dokładnie, sens w tym,  że
ludzie zapomnieli o zamierzchłych czasach, któ-
re są w naszej krwi. Świat się zmienia, pędzi do
przodu, a nasze teksty to przystań, jak i drogo-
wskaz, dla zmęczonych życiem i masmediami.
W naszych zamierzeniach teksty nie mają trud-
nego przekazu, pisane są prosto i konkretnie dla
każdego słuchacza.

DDllaatteeggoo  nniiee  kkoorrcciiłłoo  wwaass  śśppiieewwaanniiee  ppoo  aannggiieell--
sskkuu,,  mmiimmoo  tteeggoo,,  żżee  ttyymm  ssppoossoobbeemm  zzaawwęężżaacciiee
kkrrąągg  sswwyycchh  ppootteennccjjaallnnyycchh  ooddbbiioorrccóóww  ttyyllkkoo  ddoo
PPoollsskkii??
Marek Węgrzyn: Są tysiące kapel, które śpie-
wają po angielsku. My też graliśmy parę cove-
rów, ale mamy piękny język, który trzeba pro-
mować nawet za granicą. Zespoły skandyna-
wskie koncertują po całym świecie śpiewając w
swoim języku. Dlaczego mamy być inni? Język
angielski jest tak powszechny że aż się nudzi
(śmiech). Często kapele, które śpiewają w swo-
ich ojczystych językach, próbują nagrać płytę
po angielsku i nie zawsze to wychodzi. Nie czuć
już tych emocji. 

PPoonnoowwnniiee  jjeesstteeśścciiee  wwyyddaawwccąą  sswweejj  ppłłyyttyy  --  ttoo
śśwwiiaaddoommyy  wwyybbóórr  cczzyy  kkoonniieecczznnoośśćć,,  mmiimmoo  tteeggoo,,
żżee  nniieezzaalleeżżnnyycchh,,  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh  mmeettaalleemm
wwyyttwwóórrnnii  nniiee  bbrraakkuujjee??
Dawid Golonek: Tak jak w przypadku "Wzgó-

rza" sami się wydajemy i jest to niestety konie-
czność. Wytwórni zajmujących się muzyką me-
talową rzeczywiście jest kilka, natomiast z ża-
dną z nich nie udało się nam nawiązać bliższej
współpracy. Nie wiem do końca co jest tego po-
wodem, ale wydaje mi się, że to przez dość spe-
cyficzną, niemodną, muzykę i wspomniane
wcześniej polskie teksty. Ale może się mylę…
Dostaliśmy co prawda kilka odpowiedzi typu
np.: "wywalcie partie śpiewane i wszystkie frag-
menty melodyjnego heavy metalu, to was wy-
damy" itp., ale takimi ofertami nie byliśmy zain-
teresowani. Bez wydawcy trzeba się niestety
więcej napracować, zarówno jeśli chodzi o pro-
dukcję fizycznego nośnika, jak również wszelką
promocję płyty, ale za to później każdy najm-
niejszy sukces cieszy dwa razy bardziej jak sobie
pomyślisz, że zrobiłeś to wszystko sam bez ni-
czyjej pomocy i utwierdza się w przekonaniu że
było warto!

OOssttaattnniioo  uuaakkttyywwnniilliiśścciiee  ssiięę  kkoonncceerrttoowwoo,,  nniiee
zzmmiieenniiaa  ttoo  cchhyybbaa  jjeeddnnaakk  ffaakkttuu,,  żżee  wwcciiąążż  nniiee
ggrraacciiee  zzaa  wwiieellee  --  pprraaccuujjąącc,,  mmaajjąącc  rrooddzziinnęę,,  eettcc..
ttrruuddnnoo  ppoossttaawwiićć  wwsszzyyssttkkoo  nnaa  jjeeddnnąą  kkaarrttęę  ii
""zzaacczząąćć  rroobbiićć  kkaarriieerręę""??
Dawid Golonek: Tak, wraz z premierą nowej
płyty ruszyliśmy z koncertowaniem po dość
dużej przerwie. Mamy nowy materiał i chcemy
go promować co najmniej do końca tego roku.
Niestety nie jest to łatwe jeśli się z tego nie da
utrzymać. Nie w naszym kraju. Tak naprawdę
biorąc pod uwagę naszą pracę i obowiązki ro-
dzinne na koncerty zostają nam tylko weekendy
i to nie zawsze. Nie jesteśmy w stanie zostawić
wszystkiego dla grania. Przez to wiele imprez
nam przepada. Ale robimy co możemy i sami
próbujemy wraz z zaprzyjaźnionymi zespołami
coś organizować. Wydaje mi się że największy
problem jest w tym, że brakuje nam jakiegoś
managera. Kogoś charyzmatycznego, kto by
ogarnął wszystkie sprawy związane z graniem
na żywo i próbował nas wcisnąć na jakieś festi-
wale i poważniejsze koncerty. Jak już wiesz:
sami komponujemy, sami nagrywamy, sami się
wydajemy i tak naprawdę na niewiele już zosta-
je czasu i sił. 

MMaacciiee  wwiięęcc  jjaakkiiśś  zzłłoottyy  śśrrooddeekk  żżeebbyy  ttoo  wwsszzyy--
ssttkkoo  ppooggooddzziićć  ii  nniiee  pprrzzeewwiidduujjeecciiee  zznnaacczząąccyymm
zzmmiiaann  ww  ttyymm  zzaakkrreessiiee  --  cchhyybbaa,,  żżeebbyy  ppoojjaawwiiłłaa
ssiięę  jjaakkaaśś  kkoonnkkrreettnnaa  ooffeerrttaa,,  zzbbyytt  ddoobbrraa,,  żżeebbyy  jjąą
ooddrrzzuucciićć??
Dawid Golonek: Już dawno pogodziliśmy się z
faktem, że raczej nie zrobimy międzynarodowej
kariery. Dla mnie sukcesem jest już to, że po
tylu latach dalej gramy, nagrywamy i wydajemy
płyty, że czasami uda się też gdzieś pojechać w
fajne miejsce i dać czadu na koncercie. I tak pe-
wnie pozostanie. Nie nastawiamy się na jakiś
wielki przewrót w naszej "karierze". Najwa-
żniejsze jest, aby się nie poddawać i nie zniechę-
cać, pomimo tego, że nie jest łatwo. Natomiast
każdą dobrą ofertę z chęcią przejrzymy i posta-
ramy się zrobić wszystko, aby ich nie odrzucić.
(śmiech)

Wojciech Chamryk
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HMP: ZZaanniimm  zzaacczząąłłeemm  pprrzzyyggoottoowwyywwaaćć  ppyy--
ttaanniiaa  ddoo  tteeggoo  wwyywwiiaadduu  ooddsszzuukkaałłeemm  wwaasszzee
ppiieerrwwsszzee  kkaasseettoowwee  ddeemmóówwkkii,,  ww  ttyymm  ""PPaassssiioo
EEtt  MMoorrss""  ii  nniiee  ddaa  ssiięę  nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  pprrzzeess--
zzlliiśścciiee  ww  cciiąągguu  ttyycchh  2255  llaatt  ddłłuuggąą  ddrrooggęę::  oodd  ffuu--
nneerraall  ddoooomm  mmeettaalluu  ddoo  ppssyycchhooddeelliicczznneeggoo
rroocckkaa//hhaarrdd  rroocckkaa??
Tomasz Stoński: Nie da się ukryć. "Też czuję,
że mnie czas posunął", że przytoczę słynnego
polskiego komika lat 80. A tak poważnie, z
mojej strony jest to jednak powrót do korzeni.
Od małego bombardowany byłem heavy met-
alem i hard rockiem ze strony starszego brata,
jak i Niemenem czy Beatlesami ze strony
ojca. Lata 90. to okres przyporządkowania się
grupie rówieśniczej i otwarcie na nowe nurty,
buntu, zaznaczenia własnego ja i poszukiwania
muzycznego samospełnienia. Zdałem sobie je-
dnak sprawę, że te pierwsze doświadczenia są
dla mnie najważniejsze i daję teraz tym odczu-
ciom ujście. Jako zespół gramy to, co samo wy-
chodzi z nas w trakcie spontanicznych impro-
wizacji na próbach i bez żadnych granic odda-
jemy się temu. Nie ma dla nas znaczenia jak to
zostanie zaszufladkowane przez miłośników
encyklopedyzowania muzyki.

WW  ppiieerrwwsszzyymm  ookkrreessiiee  iissttnniieenniiaa  GGaalllliilleeoouuss
bbyylliiśścciiee  ppoossttrrzzeeggaannii  jjaakkoo  ttaakkaa  bbaarrddzziieejj  cciieekkaa--
wwoossttkkaa  nniiżż  wwiiooddąąccyy  zzeessppóółł  ppooddzziieemmnneejj  sscceennyy,,
ddeemmoo  ""PPaassssiioo  EEtt  MMoorrss""  ddoottaarrłłoo  ttyyllkkoo  ddoo
nnaajjwwiięękksszzyycchh  mmaanniiaakkóóww  ttaakkiieeggoo  ggrraanniiaa  --  mmiiaa--
łłoo  ttoo  wwppłłyyww  nnaa  zzaawwiieesszzeenniiee  ddzziiaałłaallnnoośśccii
wwkkrróóttccee  ppoo  jjeeggoo  wwyyddaanniiuu??
Taka pozycja zespołu wynikała z naszego po-
dejścia do ówczesnej sceny, na której nie szu-
kaliśmy splendoru i sławy ale własnego miejs-
ca, gwarantującego nam poczucie robienia tego
co sami chcemy, poczucia oryginalności i nie
przystawania do popkultury a co za tym idzie
poparcia jedynie najbardziej wytrwałych fa-
nów. Byliśmy też wówczas nastolatkami. Ale
to racja, że to nasze podejście spowodowało po
części, nie biorąc pod uwagę indywidualnych
wyborów dróg życiowych poszczególnych
członków zespołu, zaprzestanie działalności
Gallileous. Na rozesłane ówcześnie demówki,
żadna, nawet z mocno undergroundowych wy-
twórni nie odezwała się z propozycją wyda-
wniczej współpracy. Wyprzedziliśmy chyba
trochę czasy. Przypomnę, że wówczas nawet
nie istniał taki termin jak funeral doom metal.
Demo "Passio Et Mors", przez oficjalne media
zostało docenione dopiero po wznowieniu na
CD w 2008 roku czyli 14 lat od jego pierwot-
nego ukazania się. 

JJeeddnnaakk,,  jjaakk  ttoo  ssiięę  mmóówwii,,  cciiąąggnniiee  wwiillkkaa  ddoo  llaassuu
ii  pprrzzeedd  bblliisskkoo  jjeeddeennaassttuu  llaattyy  rreeaakkttyywwoowwaallii--
śścciiee  zzeessppóółł,,  kkttóórryy  oodd  tteeggoo  cczzaassuu  ddoorroobbiiłł  ssiięę  aażż
cczztteerreecchh  ppłłyytt..  MMaammyy  pprrzzyycchhyyllnniieejjsszzee  cczzaassyy

ddoo  mmuuzzyykkoowwaanniiaa,,  cczzyy  mmoożżee  ttoo  wwyy  jjaakkoo  ssttaarrssii,,
bbaarrddzziieejj  ddoojjrrzzaallii  lluuddzziiee  mmoogglliiśścciiee  bbaarrddzziieejj
sskkuuppiićć  ssiięę  nnaa  ggrraanniiuu??
Większość z nas przez cały ten czas gdzieś tam
muzykowała, niekoniecznie, mówiąc mimo-
chodem na obniżonych strojach gitar i w met-
alowym klimacie. To chyba właśnie ten czas
rozłąki obudził w każdym z nas indywidualne
zapędy do eksplorowania muzycznych, jakże
szerokich perspektyw. Każdy z nas, oczywiście
z tych, którzy przeżyli ten okres (RIP Gego),
ułożył sobie w tym czasie życie rodzinne, za-
wodowe, podszkolił muzycznie. Wszystko to

pozwoliło na ponowne regularne spotkania i
próby pobudzenia do życia uśpionego Gallile-
ous'a. Anegdotą może być tu fakt, że pierwsza
oficjalna płyta po reaktywacji miała być wy-
dana pod inna nazwą, jednak po długich roz-
mowach stwierdziliśmy, że nie ma sensu budz-
ić do życia nowych stworów, skoro stare nadal
gdzieś tam w nas drzemią. A czy czasy są bar-
dziej przychylne do muzykowania? Dla mło-
dych muzyków zapewne tak. Szeroki dostęp
do wszelkiego rodzaju sprzętu,  tutoriali, ła-
twość wymiany informacji, Internet z pewno-
ścią wspomaga ich w procesie tworzenia i do-
cierania do słuchaczy. Z drugiej strony mamy
natłok zespołów i wybiórcze, fragmentaryczne
słuchanie albumów. W sumie nie wiem co jest
czy było lepsze. 

ZZ  kkaażżddyymm  kkoolleejjnnyymm  wwyyddaawwnniiccttwweemm  mmuuzzyykkaa
GGaalllliilleeoouuss  eewwoolluuuujjee::  ccoorraazz  mmnniieejj  ww  nniieejj  ddoooomm

mmeettaalluu,,  zzaa  ttoo  ccoorraazz  wwiięęcceejj  ooddnniieessiieeńń  ddoo  hhaarrdd
rroocckkaa,,  ssppaaccee  rroocckkaa,,  ttuuddzziieeżż  pprrooggrreessyywwnneeggoo  ii
ppssyycchhooddeelliicczznneeggoo  ggrraanniiaa,,  ccoo  jjeesstt  zzaappeewwnnee  ppoo--
ddyykkttoowwaannee  wwaasszzyymm  rroozzwwoojjeemm,,  zzaarróówwnnoo  jjaakkoo
ssłłuucchhaacczzyy,,  jjaakk  ii  mmuuzzyykkóóww??
Bezsprzecznie. Muzyka Gallileous jest jak
rzeka, nigdy nie natkniesz się na taką samą
płytę. Nasza dyskografia odzwierciedla nasze,
zarówno stany emocjonalne jak i aktualne
miejsca w jakich znalazł się nasz statek kosmi-
czny przemierzający muzyczne przestrzenie.
Zróżnicowanie stylistyczne poszczególnych
wydawnictw mocno też uzależnione jest od
składu zespołu, który na przestrzeni tych
wszystkich lat dość mocno też się przecież ta-
sował. Zwrócę uwagę, że przez zespół prze-
winęło się już 11 muzyków, nie licząc prób do-
kooptowania jeszcze kilku innych, dla których
nie było miejsca na naszym pokładzie z ró-
żnych przyczyn. Obecnie jestem jedyną osobą,
która widnieje w składzie z lat 90. Ale cie-
szymy się, że wraz z naszymi muzycznymi po-
szukiwaniami, za tymi wszystkimi zmianami,
podąża coraz większa ilość fanów, którzy doce-
niają właśnie ten nasz progres i to nie tylko
osób poruszających się po orbitach muzyki
metalowej ale ostatnio też słuchaczy np. pro-
gresywnego rocka, na co dowodem są notowa-
nia naszych najnowszych utworów na liście
przebojów radia Rockserwis.fm. Tym bardziej

nam miło, że sami się dobrze przy tym bawi-
my!

NNaa  ppoopprrzzeeddnnii  aallbbuummiiee  ""VVooooddoooomm  PPrroottoo--
nnaauuttss""  eekksspplloorroowwaalliiśścciiee  ttee  rreejjoonnyy  wwyyjjąąttkkoowwoo
cchhęęttnniiee  ii  zz  ccaałłkkiieemm  nniieezzłłyymmii  eeffeekkttaammii,,  aallee  nnaa
kkoolleejjnneejj  ppłłyycciiee  ""SStteerreeoottrriipp""  ddookkoonnaalliiśścciiee  ddoośśćć
rraaddyykkaallnnyycchh  zzmmiiaann..  PPiieerrwwsszząą,,  kkttoo  wwiiee  cczzyy  nniiee
nnaajjiissttoottnniieejjsszząą  ddllaa  zzeessppoołłuu,,  jjeesstt  ppoojjaawwiieenniiee
ssiięę  ww  wwaasszzyymm  sskkłłaaddzziiee  wwookkaalliissttkkii..  AAnnnnaa
MMaarriiaa  BBeeaattaa  PPaawwlluuss--SSzzcczzyyppiioorr  wwnniioossłłaa  ppoodd
ttyymm  wwzzggllęęddeemm  ddoo  GGaalllliilleeoouuss  zzuuppeełłnniiee  nnoowwąą
jjaakkoośśćć  --  bbeezz  uurraazzyy,,  aallee  ppaarrttiiee  wwookkaallnnee  bbyyłłyy,,
jjaakk  ddllaa  mmnniiee  nnaajjssłłaabbsszzyymm  eelleemmeenntteemm  ppoopprrzzee--
ddnniieejj  ppłłyyttyy  --  ttoo  ddllaatteeggoo  sszzuukkaalliiśścciiee  ffrroonnttmmaannaa
zz  pprraawwddzziiwweeggoo  zzddaarrzzeenniiaa??
Trafiłeś w sedno. Po odejściu Zgreda, naszego
wokalisty jeszcze z czasów płyty "Necroco-
smos", postanowiliśmy nie uginać się tylko do-
ładować akumulatory i nagrać kolejną płytę w
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Starsi czytelnicy naszego pisma mogą pamiętać ten zespół jeszcze z lat
90, kiedy to grał, najbardziej posępny z możliwych, doom metal. Potem była prze-
rwa w działalności, a po reaktywacji Gallileous z każdą kolejną płytą ewoluował,
by obecnie nagrać świetny album "Stereotrip", utrzymany w stylistyce psycho-
delicznego rocka/hard rocka i space rocka. O nowej płycie i pozytywnej zmianie,
możliwej dzięki wokalistce Annie Marii Beacie Pawlus-Szczypior, rozmawiamy z
gitarzystą Stoną, jedynym muzykiem oryginalnego składu grupy:

Muzyczne przestrzenie podróży w stereo
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trójkę. Motywacja była tym większa, gdyż mia-
ło to miejsce akurat przed trasą koncertową po
Finlandii, na której nam bardzo zależało. No i
z braku laku, ktoś musiał pochwycić za mikro-
fon. Jako, że nikt inny się do śpiewania nie
kwapił, padło na mnie, a ja wokalistą urodzo-
nym nie jestem jak słusznie zauważyłeś. W
trasę jednak pojechaliśmy! Z płyty byliśmy za-
dowoleni, jednak cały czas zdawaliśmy sobie
sprawę, że całość brzmiałaby o wiele lepiej
gdyby znalazł się wokalista z krwi i kości. Wte-
dy wszechświat zesłał nam Ankę i pomimo te-
go, że nigdy nie spodziewaliśmy się, że będzie-
my grać z dziewczyną, to po usłyszeniu jej
głosu nie mieliśmy już żadnych wątpliwości, że
znaleźliśmy kolejnego Doomowego Proto-
nautę.

KKllaawwiisszzoowwee  ii  oorrggaannoowwee  bbrrzzmmiieenniiaa  ppiięękknniiee
wwttaappiiaałłyy  ssiięę  ww  ggiittaarroowwee  ssttrruukkttuurryy  wwaasszzyycchh
nnuummeerróóww  --  ddllaacczzeeggoo  zz  nniicchh  zzrreezzyyggnnoowwaalliiśścciiee,,
ttoożż  ssppaaccee//pprroogg  rroocckk  kkoojjaarrzzyy  ssiięę  zz  nniimmii  nniieerroo--
zzeerrwwaallnniiee??
Powód jest prosty. Tylko raz udało nam się z
Boogie'm, który od zawsze był odpowiedzial-
ny za partie klawiszowe w Gallileous, zagrać
na żywo. Tym razem postanowiliśmy postawić
na szczerość względem fanów, nagrać płytę,
którą możemy w całości, bez jakichkolwiek
uchybień odegrać na żywo. Jeśli jednak kiedyś
ktoś będzie chciał polatać z nami uderzając w
klawisze Hammonda czy innych wynalazków
typu Moog, to z pewnością spróbujemy takiej
wspólnej podróży.

UUttwwoorryy  ssąą  tteeżż  zzddeeccyyddoowwaanniiee  kkrróóttsszzee,,  nniiee  mmaa
jjuużż  mmoowwyy  oo  66--77  mmiinnuuttoowwyycchh  kkoolloossaacchh..  NNaa--
ssłłuucchhaalliiśścciiee  ssiięę  TThhee  BBeeaattlleess  cczzyy  JJeeffffeerrssoonn  AAiirr--
ppllaannee  ii  uuzznnaalliiśścciiee,,  żżee  ww  ttaakkiieejj  ppiioosseennkkoowweejj,,
zzwwaarrtteejj    ffoorrmmiiee  tteeżż  ccoośś  jjeesstt,,  aa  ww  pprroossttoocciiee  ssii--
łłaa??
Dokładnie! Skoro The Beatles mogło stwo-
rzyć albumy, składające się z kawałków trwa-
jących po niecałe 2-3 minuty i przetrwały one
w świadomości słuchaczy przez dziesiątki lat,
to najwidoczniej jest w tym sens. Co więcej
okazuje się, że w tak zwartej formie można za-
wrzeć wszystko czego potrzeba dobrej piosen-
ce: zarówno zwrotki, refreny jak i solówki, ba
nawet improwizacje! "Stereotrip" zawiera 9
utworów w niecałych 36 minutach. To dla nas

bez wątpienia życiowy rekord.

MMaammyy  ttuu  tteeżż  ii  ddłłuużżsszzee,,  ttyyppoowwoo  ppssyycchhooddee--
lliicczznnee  nnuummeerryy  jjaakk::  ""BBoorrnn  IInnttoo  SSppaaccee""  cczzyy  ""TThhee
SSoouunndd  OOff  TThhee  SStteerreeoo  SSuunn""  --  cciieekkaawwii  mmnniiee,,
cczzyy  nnaa  kkoonncceerrttaacchh  zzddaarrzzaa  wwaamm  ssiięę  wwyyddłłuużżaaćć
ttaakkiiee  uuttwwoorryy,, iimmpprroowwiizzoowwaaćć,,  eekkssppeerryymmeennttoo--
wwaaćć??
To zależy. Czasem liczy się zwarty set. Innym
razem pięknie jest pląsać w nieprzewidywal-
nych formach improwizacji. Pewne fragmenty
naszych kawałków nigdy nie zostaną ostate-
cznie uformowane. Większość solówek gram
za każdym razem inaczej, co czasem, gdy kon-
dycja dopisuje, pozwala na przedłużanie ich
trwania w trakcie występów na żywo. Tym bar-
dziej, że teraz Anka wspiera mnie również
swoimi wokalizami. Czasem poddajemy się ry-
tmowi i płyniemy na tyle, na ile starczy nam
wyobraźni czy słuchaczom ochoty, bo to też

dobrze jest mieć w takich sytuacjach na
uwadze. 

""SStteerreeoottrriipp""  bbrrzzmmii  bbaarrddzzoo  sszzllaacchheettnniiee  ii  ddyynnaa--
mmiicczznniiee,,  nniicczzyymm  ppłłyyttaa  zz  ddaawwnnyycchh  llaatt..  NNaaggrryy--
wwaalliiśścciiee  nnaa  ttzzww..  sseettkkęę??
Dzięki za miłe słowa. Bębny i bas zarejestro-
wane zostały na tzw. setkę przy akompania-
mencie gitary, którą dogrywałem ostatecznie
później pozostawiając sobie więcej możliwości
brzmieniowych i kompozycyjnych. Również
wokale zostały dograne oddzielnie. Nie używa-
liśmy metronomu, by pozostawić w muzyce
ten indywidualny, niespotykany puls, feeling
czy jak to się ładnie mówi, groove. Nagrywali-
śmy też w bardzo przyjacielskiej atmosferze,
bez zbędnych napięć i ograniczeń czasowych.
Duże podziękowania dla Daniela i Arka z
Orion Studio za sposób w jaki nas przez tę
sesję poprowadzili, a także wpływ jaki wywarli
na ostateczne brzmienie tej płyty. Z czasem się
człowiek uczy, że pewne rzeczy trzeba po pros-
tu oddać fachowcom, a upieranie się przy swo-
ich racjach nie zawsze służy muzyce, której
przecież nie my sami będziemy słuchać.

DDaanniieell  AArreennddaarrsskkii  wwssppoommóóggłł  wwaass  tteeżż  ww  kkiill--
kkuu  uuttwwoorraacchh  jjaakkoo  mmuuzzyykk,,  aallee  bbyyłł  ttoo  ttyyllkkoo  ggoo--
śścciinnnnyy  uuddzziiaałł,,  nniiee  ppllaannuujjeecciiee  ddookkooooppttoowwaanniiaa
nnaa  kkoonncceerrttyy  ddrruuggiieeggoo  ggiittaarrzzyyssttyy  cczzyy  kkllaawwii--
sszzoowwccaa,,  ttoo  jjuużż  zzaammkknniięęttyy  rroozzddzziiaałł??
Tak, Daniel zagrał świetną solówkę w "Born
Into Space" oraz ciekawie użył czterostrunowej
tenorowej Tanglewood Guitar w "The Sound
Of The Stereo Sun". Nie planujemy jednak du-
blować w naszym składzie instrumentów.
Oczywiście, jak pisałem wyżej, jeśli kiedyś zna-
jdzie się ciekawy człowiek, który wytrzyma
nasze charaktery, zrozumie o co nam chodzi w
muzyce i jednocześnie będzie miał tą szcze-
gólną umiejętność wsparcia nas brzmieniem
Hammondów czy innych elektronicznych psy-
chodelików to dlaczego nie spróbować? Skry-
cie powiem, że cały czas liczę na saksofon, na
którym podobnież nasza wokalistka niegdyś
grała. Jednakże obecny skład całkowicie nas
zadowala i nie budzi poczucia braku czegokol-
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wiek.

DDoo  ""EEaatteenn  BByy  TThhee  UUnniivveerrssee""  zzrreeaalliizzoowwaallii--
śścciiee  ppssyycchhooddeelliicczznnyy  tteelleeddyysskk,,  wwaasszzee  uuttwwoorryy
nniieeźźllee  tteeżż  ssoobbiiee  rraaddzząą  ww  rróóżżnneeggoo  rrooddzzaajjuu  nnoo--
ttoowwaanniiaacchh  --  cczzyyżżbbyy  ppoollssccyy  ssłłuucchhaacczzee  zzaacczzyy--
nnaallii  tteeżż  ddoossttrrzzeeggaaćć  rrooddzziimmee  zzeessppoołłuu  zz  nnuurrttuu
ttzzww..  rreettrroo  rroocckkaa,,  aa  nniiee  ttyyllkkoo  BBlluueess  PPiillllss  cczzyy
KKaaddaavvaarr??
Zrealizowaliśmy wraz z EXA Studio teledysk,
nasze single triumfują na listach przebojów, ale
nie wiem czy to świadczy o tym, że taka muzy-
ka ma jakieś ogromne wzięcie pośród polskich
słuchaczy. Generalnie myślę, że cały czas ta-
kich zespołów w Polsce brakuje. Jest cała masa,
dobrych zresztą grup w klimatach okołostone-
rowych, które czerpią jakieś wzorce z lat świe-
tności muzyki rockowej, jednak mało komu
starcza odwagi, by wyjść poza sztywne ramy
gatunku. Co gorsza, zawsze jest aktualne przy-
słowie "cudze chwalicie, swego nie znacie". Ro-
dzime się ocenia, krytykuje, wyszukuje minu-
sów, porównuje, czasem ewidentnie szkaluje.
A gdy przyjeżdża jakaś, nikomu nie znana ka-
pela z zagranicy na branżowy festiwal to od ra-
zu jest szał, masa ochów i achów. Taka już
chyba nasza Polaków uroda.

SSwwoojjąą  ddrrooggąą  nniiee  uuwwaażżaasszz,,  żżee  jjeesstt  ttoo  nniieeccoo
bbeezzsseennssoowwnnyy  tteerrmmiinn,,  bboo  ookkrreeśśllaanniiee  mmiiaanneemm
rreettrroo  cczzeeggoośś,,  ccoo  oodd  bblliisskkoo  5500  llaatt  jjeesstt  wwcciiąążż  żżyy--
wwee  ii  aakkttuuaallnnee  ww  aarrttyyssttyycczznnyymm  wwyymmiiaarrzzee  wwyy--
ddaajjee  mmii  ssiięę  bbeezzsseennssoowwnnee??
Wiesz, to jest jak z tymi sinusoidami dotyczą-
cymi epok kulturowych. Odwieczna walka
młodych ze starymi i oczywiście Uroboros.
Być może teraz słuchanie takich grup jak Thin
Lizzy jest cool, ale bądźmy sobie szczerzy,
wśród metalowców taka deklaracja w połowie
lat 90. wiązała się z wybuchem gromkiego
śmiechu długowłosych kompanów. Sam pa-
miętam jak niełatwo mi było słuchać np. Pen-
tagram czy Saint Vitus, nie wspominając o
zespołach z lat 70. w czasie gdy koledzy zafa-
scynowani byli szwedzkim czy też niezwykle
technicznym death metalem z Florydy. Obie-
ktywnie jednak rzecz biorąc fakt, że do pe-
wnych schematów się powraca, świadczy o ich
dobrej jakości, czy wręcz nieśmiertelności. 

PPłłyyttaa  jjeesstt  kkrróóttkkaa,,  ttaakk  wwiięęcc  nnaa  kkoonncceerrttaacchh  ssiięę--
ggaacciiee  tteeżż  ppoo  wwcczzeeśśnniieejjsszzee  uuttwwoorryy??  SSąąddzząącc  zz
tteeggoo  ccoo  ssłłyysszzęę  nnaa  ""SStteerreeoottrriipp""  AAnnnnaa  ppeewwnniiee
rraaddzzii  ssoobbiiee  zz  nniimmii  bbeezz  ttrruudduu,,  nnaaddaajjąącc  iimm  nnoowwąą
jjaakkoośśćć??
Z reguły koncertujemy, dzieląc scenę z innymi
zespołami i nie ma powodów, by zbytnio prze-
ciągać występy. Jednak czasem zdarza nam się
odegrać "Omen Of Death" czy "Yeti Scalp" z
"Voodoom Protonauts". Ten drugi numer
można odsłuchać na naszym Bandcampie w
wykonaniu Ani. Bez dwóch zdań nadaje kon-
kretnego szlifu tym utworom i pewnie gdyby
ona z nami je nagrała ten wywiad ukazałby się
już w roku 2014! Zdarzało się nam też zagrać
na żywo "The Green Fairy", "A Daub" i "Brand
New Cosmos". Niestety, ze względu na upor-
czywe zmiany składu nie gramy starszych nu-
merów. Może jeszcze kiedyś przyjdzie czas na
Passio Et Mors Tour? Kto wie? Obecnie sta-
ramy się promować nową płytę, bo to ona wła-
śnie jest najbardziej reprezentatywna w sto-
sunku do naszej kondycji muzycznej.

GGrraacciiee  oossttaattnniioo  nniiee  ttyyllkkoo  ww  PPoollssccee,,  bboo  nniiee--
ddaawwnnoo  pprrzzeecciieeżż  ooddwwiieeddzziilliiśścciiee  WWiieellkkąą  BBrryyttaa--
nniięę,,  wwyyddaanniiee  kkoolleejjnneeggoo  aallbbuummuu  ppeewwnniiee  zziinn--
tteennssyyffiikkuujjee  óóww  ssttaann  rrzzeecczzyy??

Sam się zastanawiam co się teraz wydarzy. Na
ta chwilę mamy w maju dwa koncerty w Ostro-
wcu Świętokrzyskim i Tarnowskich Górach.
Jest trochę zamętu z promocją "Stereotrip".
Myślę, że po oficjalnej premierze, kiedy płyta
pojawi się na fizycznym nośniku pomyślimy o
większej trasie promującej album. Co do wy-
stępów na Wyspach to odwiedziliśmy Londyn.
Nottingham i Bristol, gdzie zostaliśmy bardzo
dobrze przyjęci, nie tylko przez polskich fa-
nów. Bardzo udana wycieczka, coś, co tygryski
lubią najbardziej!

MMuussiiccoomm  zzddaajjee  ssiięę  ssoolliiddnniiee  wwaass  wwssppiieerraaćć,,

ppoopprrzzeeddnnii  wwyyddaawwccaa  cchhyybbaa  nniiee  pprrzzyykkłłaaddaałł  ssiięę
zzbbyyttnniioo  ddoo  pprroommooccjjii    GGaalllliilleeoouuss,,  cchhoocciiaażż  nniiee
ddaa  ssiięę  nniiee  zzaauuwwaażżyyćć,,  żżee  mmiiaałł  ppeewwiieenn  wwppłłyyww
nnaa  sszzeerrsszząą  ppooppuullaarryyzzaaccjjęę  zzeessppoołłuu??
Martin z czeskiego Epidemie Records jest
klasycznym undergroundowcem. Nie mieliśmy
z nim nawet spisanej umowy. Wszystko orga-
nizowane było po słowie w pełni zaufania. Je-
dnak specyfika undergroundu jest taka, że pły-
ty owszem, pojawiały się na wszystkich konty-
nentach, ale jedynie w katalogach tego samego
typu maniaków propagujących muzykę nieza-
leżną. Nie mieliśmy też żadnego wsparcia w
postaci organizacji koncertów czy promocji w
mediach w postaci artykułów prasowych. Mi-
mo wszystko, dobrze wspominamy współpracę
z tą małą wytwórnią. Teraz jest inaczej, dzie-
wczyny z Musicom w pełni profesjonalnie
podchodzą do naszej pracy i starają się zrobić
wszystko, by dotrzeć z naszą muzyką do jak
najszerszej liczby słuchaczy. Canatara Music
zajęła się bezpośrednio promocją, czego efek-
tem jest również ten wywiad. 26 maja będzie
premiera płyty, która pojawi się w dobrych
sklepach muzycznych. My zajmujemy się jedy-
nie muzyką i oprawą graficzną, a resztę pozo-
stawiamy specjalistom i wydaje się być to słu-
sznym podziałem zadań. Poza Musicom
chciałbym tutaj podziękować Piotrowi Kosiń-
skiemu i Bogdanowi Dziewońskiemu z
Rockserwis.fm, bo bez nich nigdy byśmy się w

tym miejscu nie znaleźli. Przynajmniej nie w
tej chwili. 

LLiicczzyycciiee  nnaa  ttoo,,  żżee  tteerraazz  mmaacciiee  sszzaannssęę  nnaa  sszzeerr--
sszzee  zzaaiissttnniieenniiee,,  cczzyy  tteeżż  ppoo  pprroossttuu  cciieesszzyycciiee  ssiięę
zz  mmoożżlliiwwoośśccii  ggrraanniiaa  tteeggoo,,  ccoo  kkrręęccii  wwaass  oobbeecc--
nniiee  nnaajjbbaarrddzziieejj,,  aa  ccaałłaa  rreesszzttaa  jjeesstt  jjuużż  ttyyllkkoo
pprrzzyyssłłoowwiioowwąą  wwiissiieennkkąą  nnaa  ttoorrcciiee??
Chyba najbardziej nas cieszy to, że możemy
się spotkać dwa razy w tygodniu, chwycić za
instrumenty i odpłynąć. Nie wyobrażam sobie,
by tego zabrakło w moim życiu. Cała reszta to
wartość dodana. Nie ma jednak się co oszuki-
wać, gdy nie ma pozytywnych informacji zwro-

tnych czasem trudno przełamywać obniżone
nastroje, generować wiarę w własne siły itd.
Liczymy też na to, że dzięki współpracy z Mu-
sicom uda się nam dotrzeć do słuchaczy nie-
koniecznie związanych ze sceną metalową,
która czasami wydaje się być naszymi poczy-
naniami nieco zdezorientowana. Sama muzy-
ka jest obecnie na tyle uniwersalna, że szkoda
byłoby się z nią siłą przebijać przez mur twar-
dogłowych zwolenników funeral doom metalu.
Zapraszam wszystkich do podróży w stereo!

Wojciech Chamryk
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HMP: CCzztteerryy  llaattaa  tteemmuu  zzoossttaałłaaśś  wwookkaalliissttkkąą
zzeessppoołłuu  SSeetthheeiisstt,,  kkttóórryy  oodd  22000077  rr..  pprrzzeezz  sszzeeśśćć
llaatt  wwyyssttęęppoowwaałł  ww  mmęęsskkiimm  sskkłłaaddzziiee  ppoodd  nnaazzwwąą
SSeetthh..  WW  jjaakkii  ssppoossóóbb  ttrraaffiiłłaaśś  ddoo  kkaappeellii  ii  cczzyy  łłaa--
ttwwoo  bbyyłłoo  CCii  ssiięę  ww  nniieejj  zzaaaakklliimmaattyyzzoowwaaćć??
Maksymina Kuzianik: Można powiedzieć, że
przez łóżko (śmiech). Ja i Kiełson jesteśmy pa-
rą, jakiś czas po tym jak zamieszkaliśmy razem,
chłopcy szukali wokalisty i postanowiłam coś
nagrać na próbę. Chłopakom się spodobało i po-
stanowili dać mi szansę. Znaliśmy się już jakiś
czas, więc nie miałam żadnego problemu w kon-
taktach z nimi.

WW  nnoowwyymm  sskkłłaaddzziiee  wwyyddaalliiśścciiee  jjuużż  mmiinniiaallbbuumm
""TThhee  FFllaasshh  ooff  CCrreeaattiioonn"",,  aa  88  mmaajjaa  22001177rr..  uukkaazzaałł
ssiięę  wwaasszz  ppiieerrwwsszzyy  aallbbuumm  ddłłuuggooggrraajjąąccyy  ""TThheeyy""..

JJaakk  mmoogglliibbyyśścciiee  sskkllaassyyffiikkoowwaaćć  sswwóójj  ssttyyll  mmuuzzyy--
cczznnyy??
Dla mnie jest to zawsze trudne pytanie, ponie-
waż ciężko jest "szufladkować" i obiektywnie
opisywać swoją muzykę, zwłaszcza, że w Seth-
eist, a wcześniej w Seth nikt nigdy nie przy-
szedł na próbę i powiedział "dzień dobry, od
dzisiaj gramy thrash" albo "niech Setheist będzie
zespołem gothic metalowym". Chcieliśmy zna-
leźć swój styl i nie ograniczać się do abstrakcyj-
nych ram podgatunków metalu, bo nie o to
(przynajmniej w Setheist) chodzi. Najfajniejsze
w tym wszystkim jest to, że nie wymyślamy ni-
czego na siłę, każdy dźwięk przychodzi natural-
nie.  

PPłłyyttaa  ""TThheeyy""  ttoo  ooppoowwiieeśśćć  oo  mmaanniippuullaaccjjii  ii  ttaajjee--
mmnniicczzyycchh  mmeecchhaanniizzmmaacchh  rrzząąddzząąccyycchh  śśwwiiaatteemm
iinnssppiirroowwaannaa  tteeoorriiąą  NNWWOO,,  cczzyyllii  nnoowweeggoo  ppoo--

rrzząąddkkuu  śśwwiiaattaa..  KKiieeddyy  zzaaiinntteerreessoowwaalliiśścciiee  ssiięę
ttyymm  zzaaggaaddnniieenniieemm  ii  ww  jjaakkii  ssppoossóóbb  ppooggłłęębbiiaalliiśś--
cciiee  wwiieeddzzęę  ww  ttyymm  tteemmaacciiee??
U mnie zaczęło się to dosyć wcześnie, jakoś chy-
ba pod koniec podstawówki przeczytałam któ-
rąś z książek Dana Browna, gdzie było coś o
Iluminatach. Pomyślałam, że skoro istnieje sto-
warzyszenie, które rządzi światem, to chętnie
do niego dołączę, zaczęłam zatem drążyć, szu-
kać i odkrywać te wszystkie niewidzialne nite-
czki łączące to, co pozornie jest niepołączone.
Staram się oczywiście nie popaść w obsesję i pa-
trzeć na wszystko chłodnym, analitycznym
okiem, ale czasami aż trudno jest mi uwierzyć w
to, że większość ludzi łyka jak młode pelikany -
że pozwolę sobie na takie brzydkie określenie -
wersje wydarzeń, które serwują nam media. Po-

głębianie wiedzy jest tym trudniejsze, że dzisiaj
nie wiadomo kto mówi prawdę, kto kłamie, a
kto bredzi, ponadto istnieje multum totalnych
oszołomów, którzy twierdzą, że za 11/9 odpo-
wiedzialne jest UFO, albo że Jimmy Carter to
tak naprawdę John F. Kennedy. Pisząc teksty
zawsze staram się dać odbiorcy pole do swojej
własnej interpretacji, ponieważ każdy z nas ma
inną wrażliwość, każdy przeżywa inaczej, ale
chciałam przemycić jeden, jedyny przekaz: kwe-
stionujcie wszystko. Szukajcie, badajcie, poda-
wajcie w wątpliwość. Myślcie samodzielnie, nie
ulegając propagandzie żadnej ze stron.

KKttóórryy  zz  uuttwwoorróóww  nnaa  ppłłyycciiee  jjeesstt  TTwwooiimm  uulluubbiioo--
nnyymm,,  nnaajjbbaarrddzziieejj  ooddddaajjąąccyymm  pprrzzeekkaazz  aallbbuummuu??
Uwielbiam wszystkie utwory, bo każdy ma dla
mnie zupełnie inne znaczenie emocjonalne, ale
utwór, który najbardziej oddaje przekaz albumu

to chyba "The Truth Is Out There". To małe
podsumowanie "sytuacji globalnej", taka esencja
wszystkich pozostałych tekstów, ale też wezwa-
nie do tego, aby nie tracić nadziei. Prawda
gdzieś tam jest.

AA  jjaakk  wwyygglląąddaałł  ssaamm  pprroocceess  ttwwoorrzzeenniiaa  aallbbuummuu
ii  ggddzziiee  ooddbbyywwaałłyy  ssiięę  nnaaggrraanniiaa??  WWaasszzaa  ppłłyyttaa
zzoossttaałłaa  ssttwwoorrzzoonnaa  nnaa  nnaapprraawwddęę  wwyyssookkiimm
ppoozziioommiiee..
Dziękujemy, to dla nas naprawdę ważne. Jak
już kiedyś powiedziałam: produkt może się po-
dobać lub nie, ale sposób jego podania nie po-
winien budzić żadnych wątpliwości. Dlatego też
chcieliśmy, aby cała produkcja płyty była w naj-
lepszych rękach, na jakie nas było stać. Reje-
stracja śladów miała miejsce w HZ Studio.
Współpracowałam z chłopakami już wcześniej i
byłam więcej niż zadowolona, więc dla mnie to
był oczywisty wybór. Mixem i masteringiem za-
jął się Tomasz ZED Zalewski, który na EP zro-
bił dla nas świetną robotę, więc postanowiliśmy
powierzyć mu materiał ponownie. Sam materiał
powstał w znacznej części już kilka lat temu,
musieliśmy po prostu uporządkować to, co mie-
liśmy, pobawić się aranżem oraz odrzucić to, co
według nas było za słabe albo nie pasowało do
całości. Kilka utworów powstało jednak tylko i
wyłącznie z myślą o tej płycie, np. "The Other
Side" albo "The Truth Is Out There".

ZZeessppóółł  SSeetthheeiisstt  ppoorróówwnnyywwaannyy  bbyywwaa  ddoo  AArrcchh
EEnneemmyy  ii  NNeevveerrmmoorree,,  aa  TTwwoojjąą  wwookkaallnnąą  iiddoollkkąą
jjeesstt  FFlloooorr  JJaannsseenn  zz  NNiigghhttwwiisshh..  KKttóórree  zz  zzeessppoo--
łłóóww  ii  kkttóórrzzyy  zz  aarrttyyssttóóww  zzee  śśwwiiaattoowweejj  sscceennyy
mmeettaalloowweejj  ssttaannoowwiiąą  nnaajjwwiięękksszzee  iinnssppiirraaccjjee  ddllaa
wwaasszzeejj  ttwwóórrcczzoośśccii??
Fakt, że jestem fanką Floor nie oznacza, że na-
miętnie słucham Nightwish. Zawsze chciałam
umieć śpiewać wszystko, a Floor to potrafi, więc
chyba ciężko o lepszy wzorzec. W Setheist na-
szym wspólnym ulubionym zespołem jest nieza-
przeczalnie Death i tylko awanturujemy się
między sobą, który album jest najlepszy ("Hu-
man"!). Każdy z nas słucha bardzo różnej muzy-
ki i ciężko jest mi wypowiadać się za resztę ze-
społu w kwestii ich inspiracji. Ja akurat słucham
trochę innego metalu, niż ten, który sama wy-
konuję - słucham dużo black i death metalu,
uwielbiam szczególnie Nile, Septicflesh, Gor-
goroth, Ov Hell (bardzo żałuję, że to tylko je-
dna płyta), Dissection. Ostatnio katuję w kół-
ko Abbatha. No i oczywiście Slayer, kurwa!

MMiieelliiśścciiee  ookkaazzjjęę  wwyyssttąąppiićć  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  nnaa
ffeessttiiwwaallaacchh  KKllaasszz  OOvv  TThhee  SSeejjttaannss,,  SSkkiibbii  DDiibbii
FFeesstt  ii  RRoocckk  aanndd  RRoossee  KKuuttnnoo  FFeessttiivvaall  oorraazz
wwyyssttęęppoowwaaćć  zz  EExxlliibbrriiss  ii  TThheerrmmiitt  ww  rraammaacchh
ooggóóllnnooppoollsskkiieejj  ttrraassyy  kkoonncceerrttoowweejj..  ZZ  jjaakkiimmii  rree--
aakkccjjaammii  ssppoottyykkaa  ssiięę  wwaasszzaa  mmuuzzyykkaa,,  mmaacciiee  jjuużż
ggrroonnoo  ssttaałłyycchh  ffaannóóww??
Małe grono jest i mam nadzieję, że stale się po-
większa. Dopiero po wydaniu "They" tak na-
prawdę zaczęliśmy się docierać z ludźmi, bo czy
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Pochodzący z Lublina zespół Setheist powstał w 2013r. jako reinkarna-
cja kapeli Seth, wzbogacona o charyzmatyczną utalentowaną wokalistkę - Maksy-
minę "Maxi" Kuzianik. Swój styl określają jako awangardowy metal, łączący w so-
bie melodyjność i mocne uderzenie. 8 maja 2017 r. ukazał się ich debiutancki al-
bum "They", inspirowany teorią nowego porządku świata. Z tej okazji Maksymina
Kuzianik udzieliła nam wywiadu, w którym opowiedziała między innymi o pracy
nad albumem, muzycznych inspiracjach i swoim zamiłowaniu do tatuaży.

Foto: Setheist

"Nikt inny nie gra tak jak Setheist"



można powiedzieć coś więcej po 4 numerach z
EP-ki? Jednak pierwszy koncert po publikacji
albumu dopiero przed nami. Trudną rzeczą jest
przewidzieć ludzkie reakcje, zwłaszcza na taką
muzykę jak nasza.  Najfajniejszą rzeczą w całym
tym interesie jest moment, kiedy po koncercie
łapie cię jakaś osoba, i mówi, że widziała nas
pierwszy raz, ale okropnie jej się podobało, pyta
o zespół, o płyty itd. I mimo że często jesteśmy
zmęczeni (albo zwyczajnie ciągnie nas do baru),
to poświęcamy wtedy takiej osobie 100% uwagi.
W końcu bez nich nie ma nas. 

AA  jjaakk  wwyygglląąddaa  żżyycciiee  ww  ttrraassiiee??  ZZddaarrzzyyłłyy  ssiięę
wwaamm  jjaakkiieeśś  nniieepprrzzeewwiiddzziiaannee  zzaabbaawwnnee  ssyyttuuaa--
ccjjee??
Nic się nie dzieje, jesteśmy bardzo grzecznym
zespołem. A serio, to większość takich historii
nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego...

ZZ  zzeessppoołłeemm  EExxlliibbrriiss  łłąącczzyy  CCiięę  nniiee  ttyyllkkoo
wwssppóóllnnaa  ttrraassaa  kkoonncceerrttoowwaa,,  mmoożżeemmyy  tteeżż  uussłłyy--
sszzeećć  TTwwóójj  ggłłooss  nnaa  iicchh  oossttaattnniimm  aallbbuummiiee
""AAfftteerreeaall""..  JJaakk  wwssppoommiinnaasszz  ii  oocceenniiaasszz  wwaasszząą
mmuuzzyycczznnąą  wwssppóółłpprraaccęę??
Przede wszystkim muszę im tutaj oficjalnie z ca-
łego serca podziękować, że dzięki nim na je-
dnym muzycznym wydawnictwie moje nazwi-
sko figuruje obok nazwiska Zbigniewa Wode-
ckiego. To jest dla mnie niebywały zaszczyt. W
trakcie nagrywania "Aftereal", jak i na koncer-
tach promujących ten album, na których im
towarzyszyłam, nauczyłam się bardzo dużo, co
na pewno miało wpływ na stronę wokalną w
Setheist i mój osobisty rozwój. Prywatnie kum-
plujemy się z chłopakami, więc wszystko odby-
wało się w mega przyjaznej atmosferze.

1100  cczzeerrwwccaa  SSeetthheeiisstt  wwyyssttąąppii  ww  wwaarrsszzaawwsskkiimm
kklluubbiiee  PPrrooggrreessjjaa  ww  rraammaacchh  eelliimmiinnaaccjjii  ddoo  PPrrzzyy--
ssttaannkkuu  WWooooddssttoocckk  22001177..  MMiiaałłaaśś  ookkaazzjjęę  ppoozznnaaćć
tteenn  ffeessttiiwwaall  zz  ffaannoowwsskkiieejj  ppeerrssppeekkttyywwyy??  JJaakk
oocceenniiaasszz  ttęę  mmuuzzyycczznnąą  iinniiccjjaattyywwęę??
Tak, w 2011 r. byłam na Woodstocku, świetna

impreza i super ludzie. Najbar-
dziej podobał mi się koncert He-
lloween. Pamiętam, że stałam
wśród publiczności i marzyłam o
tym, żeby zagrać kiedyś na Du-
żej Scenie. Generalnie sama idea
festiwalu bardzo mi się podoba,
organizacja całej imprezy stoi na
najwyższym poziomie i mam na-
dzieję, że w tym roku nie po-
wtórzy się akcja pod tytułem
"impreza podwyższonego ryzy-
ka" czy co oni tam wymyślili. 

OO  iillee  mmii  wwiiaaddoommoo,,  ppaassjjęę  ddoo  mmuu--
zzyykkii  mmaasszz  wwee  kkrrwwii,,  ppoonniieewwaażż
TTwwóójj  oojjcciieecc  rróówwnniieeżż  jjeesstt  mmuuzzyy--
kkiieemm..  JJaakk  wwssppoommiinnaasszz  sswwoojjee
wwookkaallnnee  ppoocczząąttkkii  --  oodd  jjaakkiicchh  zzee--
ssppoołłóóww  zzaacczzyynnaałłaaśś  sswwoojjąą  pprrzzyy--
ggooddęę  zz  mmuuzzyykkąą??
Pamiętam, jak jeszcze byłam
strasznym smarkiem, że mieli-
śmy taką kasetę z utworem Ma-
donny "Don't Cry For Me Ar-
gentina" z musicalu "Evita" i to
była wtedy dla mnie najpiękniej-
sza piosenka na całym świecie.
Ojciec non stop musiał ją prze-
wijać, żebym mogła śpiewać do
miotły, która oczywiście była
moim mikrofonem. Potem jaki-
mś cudem trafiłam na teledysk
Cradle Of Filth "From The Cra-
dle To Enslave", miałam wtedy
może jakieś 10 lat i zastanawia-
łam się jakiej płci jest to, co tam śpiewa, i w
ogóle co to za pojeby robią takie straszne rzeczy
na teledyskach (śmiech). Wtedy Cradle było
dla mnie za mocne, ale słuchałam już punk ro-
cka (The Clash!) i mojego ukochanego wówczas
Guano Apes. Potem ktoś pokazał mi Slipknot.
I poznałam tego smoka. Chciałam ciężej, chcia-
łam głośniej, chciałam więcej.

ZZ  wwyykksszzttaałłcceenniiaa  jjeesstteeśś  aarrcchhiittee--
kktteemm  wwnnęęttrrzz,,  aallee  pprraaccuujjeesszz  ww
zzuuppeełłnniiee  iinnnnyymm  zzaawwooddzziiee  --  pprroo--
wwaaddzziisszz  ww  KKuuttnniiee  ssaalloonn  ttaattuu--
aażżuu  PPuussssyyffeerr  TTaattttoooo..  DDllaacczzeeggoo
nniiee  zzddeeccyyddoowwaałłaaśś  ssiięę  nnaa  pprraaccęę
ww  wwyyuucczzoonnyymm  ffaacchhuu  ii  zzddeeccyyddoo--
wwaałłaaśś  ssiięę  ppoośśwwiięęcciićć  ttaattuuoowwaa--
nniiuu??
Tatuaże zawsze mi się podobały,
zawsze chciałam mieć ich dużo,
zawsze też uwielbiałam ryso-
wać. Tak naprawdę przez wię-
kszość czasu nie robiłam nic in-
nego, tylko słuchałam muzyki i
rysowałam. I śpiewałam. Tatu-
ując w zasadzie robię to samo -
jako, że to moje studio, słucha-
my z klientami (czy tego chcą
czy nie) najwspanialszych dzieł
metalu, a ja sobie rysuję, tylko
zamiast ołówka mam maszynę, a
zamiast papieru skórę. Wnę-
trzarstwo też jest bardzo cieka-
we, fajnie jest mieć backup w
postaci właśnie takich studiów,
ponadto dowiedziałam się wielu
interesujących rzeczy, ale zdecy-
dowanie wolę wbijać w ludzi igły
niż dobierać im posa-dzki.

SSaammaa  jjeesstteeśś  ppoossiiaaddaacczzkkąą  wwiieelluu
ttaattuuaażżyy..  CCzzyy  mmooggłłaabbyyśś  ooppoo--
wwiieeddzziieećć  ccoośś  wwiięęcceejj  nnaa  tteemmaatt
iicchh  zznnaacczzeenniiaa??

Na lewej ręce mam portrety moich wszystkich
trzech kocich dzieciątek: kocura Waśki oraz
dziewczynek Figi i Magdy, pod prawym kola-
nem mam jeden z symboli Septicflesh, na lewej
nodze mam swojego własnego kodamę z "Księ-
żniczki Mononoke". Reszta tatuaży ma bar-
dziej charakter ozdobny niż emocjonalny. Mój
najświeższy nabytek to literki t h e y na palcach
lewej ręki, na wzór tych z okładki naszego albu-
mu. 

ZZddoobbyywwaacciiee  ccoorraazz  wwiięękksszząą  ppoo--ppuullaarrnnoośśćć  ii  rree--
nnoommęę  nnaa  ppoollsskkiimm  rryynnkkuu  mmeettaalloowwyymm,,  aallee  nniieewwąą--
ttpplliiwwiiee  jjeesstt  ttoo  śśrrooddoowwiisskkoo,,  ww  kkttóórryymm  ttrruuddnnoo  ssiięę
wwyybbiićć..  CCoo  TTwwooiimm  zzddaanniieemm  cczzyynnii  zzeessppóółł  SSeetthh--
eeiisstt  wwyyjjąąttkkoowwyymm,,  iinnnnyymm  nniiżż  ppoozzoossttaałłee??
Każdy kto ma swój zespół uważa go za wyją-
tkowy. Niemniej naszym atutem na pewno je-
st... muzyka, a raczej to, że nie da jej się jasno
przyporządkować do konkretnego podgatunku.
Znaczna większość zespołów na naszym rynku
gra mocno sprecyzowaną muzykę - oczywiście
często dodają jakieś smaczki - ale generalnie za-
wsze powiesz o nich "thrash" albo "black" albo
coś tam. A co powiesz o Setheiście? Jeden z
moich znajomych, dosyć znany muzyk w środo-
wisku, zapytany przeze mnie o gatunek, jaki we-
dług niego gramy, odpowiedział: "nie wiem, bo
nikt tak nie gra". Ponadto dodatkową wartością
jest przekaz naszych tekstów. No i fajne z nas
ludzie (śmiech).

MMaacciiee  jjuużż  jjaakkiieeśś  wwssttęęppnnee  ppoommyyssłłyy  nnaa  kkoolleejjnnąą
ppłłyyttęę  --  zzaammiieerrzzaacciiee  kkoonnttyynnuuoowwaaćć  tteemmaattyykkęę  zzaa--
wwaarrttąą  ww  ""TThheeyy""??
Po części tak, temat spisku będzie obecny na
następnej płycie, jednak tym razem chciałabym
podejść do tego trochę z innej strony. Mam już
kilka szkiców tekstów, cały ogrom notatek i ro-
dzi mi się w głowie pomysł na okładkę i oprawę
graficzną. Chłopcy natomiast pracują nad no-
wymi utworami. 

Marek Teler
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HMP: PPoocchhooddzziisszz  zz  NNiieemmiieecc,,  zzaatteemm  zzee  wwsszzyy--
ssttkkiicchh  cczzłłoonnkkóóww  EEvvaanneesscceennccee  mmaasszz  ddoo  PPoollsskkii
nnaajjbblliiżżeejj..  CCzzyy  mmiiaałłaaśś  jjuużż  wwcczzeeśśnniieejj  ookkaazzjjęę  oodd--
wwiieeddzziićć  nnaasszz  kkrraajj??
Jen Majura: Grałam już w Polsce wiele razy,
więc nie jest to pierwsza wizyta. Jakoś w 2006
lub 2007 r. w ramach festiwali występowałam w
Gdańsku i we Wrocławiu. Nigdy jednak nie
miałam okazji grać w Warszawie.

PPooddoobbaa  CCii  ssiięę  uu  nnaass??
Totalnie! Uwielbiam być w Polsce, kocham wa-
sze jedzenie oraz ludzi, którzy są bardzo przyja-

źni i gościnni. Ta gościnność jest naprawdę cu-
downa!

ZZ  EEvvaanneesscceennccee  jjeesstteeśś  jjuużż  zzwwiiąązzaannaa  oodd  nniieemmaall
ddwwóócchh  llaatt,,  wwaasszz  ppiieerrwwsszzyy  wwssppóóllnnyy  kkoonncceerrtt  oodd--
bbyyłł  ssiięę  ww  lliissttooppaaddzziiee  22001155  rr..  ww  NNaasshhvviillllee  ii
wwiieemm,,  żżee  bbaarrddzzoo  ggoo  pprrzzeeżżyywwaałłaaśś..  JJaakk  uuddaałłoo  CCii
ssiięę  ooppaannoowwaaćć  eemmooccjjee  ii  zzaacchhoowwaaćć  ppeełłeenn  pprrooffee--
ssjjoonnaalliizzmm??
Naprawdę nie mam pojęcia! Czułam, że cały
świat obserwuje, co się wydarzy na tym pier-
wszym koncercie Evanescence po tak długiej
przerwie. Denerwowałam się jak diabli, chyba
nigdy wcześniej nie towarzyszył mi taki stres.
Nie skupiałam się tylko na tym jak grać, ale ró-
wnież na tym, czy fani mnie polubią, czy sprzęt
dobrze zadziała, czy cała ekipa sobie poradzi…
Tysiące myśli przewijało się przez mój umysł,
ale już po pierwszej piosence to wszystko minę-
ło, a na mojej twarzy pojawił się wielki uśmiech.
Tak więc jeśli kiedykolwiek zobaczysz zdjęcia,

na których śmieję się jak jakiś szaleniec - to
właśnie fotki z Nashville! (śmiech)

PPooddcczzaass  kkoonncceerrttóóww  kkoorrzzyyssttaasszz  zz  ggiittaarr  ffiirrmmyy
IIbbaanneezz,,  ttoowwaarrzzyysszząą  CCii  oonnee  jjuużż  oodd  wwiieelluu  llaatt..
CCoo  nnaajjbbaarrddzziieejj  ppooddoobbaa  CCii  ssiięę  ww  iicchh  sspprrzzęęcciiee??
Moją pierwszą gitarą, którą kupiłam jako nasto-
latka, była właśnie gitara Ibanez. Wybrałam ją,
bo po prostu wyglądała fajnie i była w moim
ulubionym czarnym kolorze. Potem przez kilka
lat korzystałam ze sprzętu Yamaha, ale w pe-
wnym momencie zdecydowałam się wrócić do
korzeni. Zawsze podobały mi się gitary Ibanez,

ich kształty, styl i dźwięk oraz to szczególne
uczucie, gdy z nich korzystasz. Jestem bardzo
zadowolona z tego wyboru, a sama firma bar-
dzo mnie wspiera. Ibanez jest po prostu najle-
pszy.

PPrrzzeedd  ddoołłąącczzeenniieemm  ddoo  EEvvaanneesscceennccee  mmiiaałłaaśś
sswwoojjąą  mmaałłąą  sszzkkóółłkkęę  ggiittaarroowwąą..  NNaaddaall  uucczzyysszz
mmłłooddyycchh  aaddeeppttóóww  ggrryy  nnaa  ggiittaarrzzee??
W tym roku jest to dość trudne, bo mamy dużo
roboty, ale za każdym razem, gdy jestem w do-
mu na dłużej, wracam do szkoły, aby uczyć mo-
ich dzieciaków - są tacy słodcy i cudowni. Moja
muzyczna szkoła jest jak fundacja, która stano-
wi dla mnie formę uziemienia. Podróżujesz po
całym świecie, masz tysiące krzyczących fanów,
wielkie koncerty, tu lotnisko, tam hotel… Po-
tem wracasz do tej małej szkółki w małej nie-
mieckiej wiosce, przed tobą siedzą sześcioletnie
dzieci i pytają: "Jen, czy możesz mi pomóc? Nie
mogę zagrać tego akordu" - to miód na moje

serce.

ZZaapprroossiiłłaaśś  tteeżż  ddoo  sswwoojjeejj  rrooddzziinnnneejj  mmiieejjssccoo--
wwoośśccii  ppoozzoossttaałłyycchh  cczzłłoonnkkóóww  EEvvaanneesscceennccee..
Mijaliśmy te okolice w drodze do Warszawy,
więc pomyślałam, że pokażę Amy i całemu ze-
społowi gdzie żyję. Był już jednak środek nocy i
wszyscy byli senni, więc sobie odpuściłam.

AAllee  nnaa  TTwwooiimm  FFaacceebbooookkuu  ppoojjaawwiiłłoo  ssiięę  zzddjjęęcciiee
zzeessppoołłuu  pprrzzyy  ssttoollee  zz  TTwwoojjąą  rrooddzziinnąą..
To akurat było w hotelu w Szwajcarii. Rodzice
mnie tam odwieźli, abym dołączyła do zespołu
w ramach trasy koncertowej. Mój tata przygoto-
wał wspaniały tajski posiłek dla całego Evane-
scence, usiedliśmy razem przy stole i zajadali-
śmy się tymi smakołykami. Jest wspaniałym
szefem kuchni!

MMaasszz  aazzjjaattyycckkiiee  kkoorrzzeenniiee,,  TTwwóójj  oojjcciieecc  jjeesstt  ttaajj--
sskkiieeggoo  ppoocchhooddzzeenniiaa..  CCzzyy  cczzuujjeesszz  ttee  kkoorrzzeenniiee  ww
sswwoojjeejj  oossoobboowwoośśccii??
Tajlandia jest znana jako "kraj uśmiechów", więc
na pewno to najbardziej tajski element mojego
charakteru. Zawsze jestem uśmiechnięta i sta-
ram się myśleć pozytywnie. Żyjemy ze zbyt wie-
loma negatywnymi emocjami i złą energią, więc
ja chcę tego za wszelką cenę unikać. Wolę kogoś
przytulić, obdarzyć uśmiechem i przekazać do-
bro. No i oczywiście uwielbiam tajską kuchnię!

PPrrzzeezz  nniieemmaall  ddwwaa  llaattaa  sswwoojjeejj  oobbeeccnnoośśccii  ww
EEvvaanneesscceennccee  zzddąążżyyłłaaśś  ddoośśćć  ddoobbrrzzee  ppoozznnaaćć
zzeessppóółł..  CCzzyy  mmooggłłaabbyyśś  jjeeddnnyymm  zzddaanniieemm  ooppiissaaćć
kkaażżddeeggoo  zz  cczzłłoonnkkóóww  ggrruuppyy??
Troy to wyluzowany fajny imprezowicz, któ-
ry… Nie, nie mogę go opisać w jednym zdaniu!
(śmiech) Jest bardzo skromnym, łagodnym i
uczciwym człowiekiem. Will to nasz żartowniś,
zawsze uśmiechnięty, a ponadto jest świetnym
perkusistą, najbardziej produktywnym ze wszy-
stkich, z którymi miałam okazję pracować. Tim
jest raczej cichym gościem i w wolnych chwilach
prawie go nie widujemy, większość czasu spędza
samotnie. A Amy jest jedną z najbardziej pra-
cowitych osób, które znam i jest absolutnie ko-
chana. Stała się jedną z moich najlepszych przy-
jaciółek, przez pierwsze trzy dni mojego pobytu
w Nowym Jorku nawiązała się między nami faj-
na chemia: śmiejemy się z tych samych żartów,
lubimy to samo jedzenie… Mamy ze sobą wiele
wspólnego, jesteśmy jak bliźniacze dusze. 

JJaakkoo  cczzłłoonneekk  zzeessppoołłuu  mmaasszz  zzaappeewwnnee  jjaakkiiśś
wwppłłyyww  nnaa  sseettlliissttęę  ppooddcczzaass  kkoonncceerrttóóww..  CCzzyy  ttoo
bbyyłł  TTwwóójj  ppoommyyssłł,,  aabbyy  ppoowwrróócciićć  ddoo  ggrraanniiaa  nniieekk--
ttóórryycchh  ssttaarrsszzyycchh  kkaawwaałłkkóóww??
Tak. Kiedy opracowujemy setlistę, Amy ma głó-
wny pomysł na porządek piosenek i ich dobór,
ale zawsze siedzimy przy tym razem. Z tego co
słyszałam, po raz pierwszy jako Evanescence
możemy zmieniać setlistę co noc, a właśnie to
staramy się robić podczas tej trasy. Bardzo rza-
dko gramy dwa razy dokładnie ten sam repertu-
ar. Nie zmieniamy co prawda ciągle piosenek,
ale zmienia się ich kolejność, czasem gramy aku-
stycznie, a czasem nie. Na przykład na pier-
wszym koncercie zagraliśmy "My Immortal"
akustycznie: tylko Troy, ja i Amy. Następnego
dnia z kolei spontanicznie zmieniliśmy ten
utwór na wersję z całym zespołem. Staramy się,
aby setlista była pełna energii. Amy pyta też
nas, co sądzimy o różnych zmianach.   Szczerze
mówiąc, raz wpadłam na pomysł, aby Tim za-
grał na gitarze, ponieważ jest świetnym gitarzy-
stą, ale mało kto o tym wie. Sam pokazał mi
wiele ciekawych rzeczy, więc chciałam zobaczyć
go w tej roli na scenie. Szczególnie dlatego, że
właśnie wrócił z Meksyku, gdzie grał na gitarze
z innym zespołem. Ja z kolei w poprzedniej
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"Nowy album Evanescence to rock w zupełnie innym wydaniu!" 
Evanescence to amerykański zespół rockowy założony w 1995 r., który

zdobył międzynarodową sławę w 2003 r. po spektakularnym sukcesie albumu
"Fallen". 20 czerwca 2017 r. po raz pierwszy odwiedzili Polskę i zagrali koncert na
warszawskim Torwarze. Z tej okazji Heavy Metal Pages przeprowadziło wywiad z
gitarzystką zespołu Jen Majurą. Pochodząca z Niemiec artystka współpracowała
wcześniej między innymi z zespołami Knorkator i Equilibrium oraz grała w zespo-
le Black Thunder Ladies, grającym covery AC/DC. W wywiadzie opowiada między
innymi o tajskich korzeniach, nowym albumie Evanescence i drugim solowym krą-
żku oraz zdradza znaczenie swoich tatuaży i sekrety życia w trasie.
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kapeli grałam na basie, więc Amy z chęcią zgo-
dziła się na tę zamianę. Tak zaczęliśmy zamie-
niać się instrumentami. 

SSkkoorroo  mmoowwaa  oo  iinnssttrruummeennttaacchh……  NNiieeddłłuuggoo
uukkaażżee  ssiięę  nnoowwyy  aallbbuumm  EEvvaanneesscceennccee  ""SSyynntthhee--
ssiiss"",,  nnaa  kkttóórryymm  jjaakk  wwiieemmyy  AAmmyy  bbęęddzziiee  ttoowwaa--
rrzzyysszzyyłłaa  oorrkkiieessttrraa..  JJaakkąą  rroollęę  ooddeeggrraajjąą  zzaatteemm
ppoozzoossttaallii  cczzłłoonnkkoowwiiee  zzeessppoołłuu??
To wielka tajemnica! Wyobrażam sobie, że jak
ludzie czytają o tym pomyśle, to są lekko zadzi-
wieni. Troy, Tim, Will i ja na sto procent ró-
wnież pojawimy się na scenie, ale bardzo wiele
rzeczy będzie innych.

ZZaaśśppiieewwaasszz  nnaa  sscceenniiee  rraazzeemm  zz  AAmmyy??
Nie widzę za bardzo siebie w chórkach w tym
projekcie, bo to coś innego. Ten projekt skupia
się na czymś zupełnie innym niż dotychczasowe
Evanescence. To taki rock w zupełnie innym
wydaniu. Na potrzeby tego albumu uczę się gry
na całkiem nowym instrumencie. Umiem już
grać na saksofonie, flecie, skrzypcach, ale nie
mam zamiaru grać na skrzypcach, skoro wszy-
scy członkowie orkiestry robią to znacznie le-
piej niż ja. Miałam w głowie wiele pomysłów,
jak umieścić w tym projekcie swoją kreatywno-
ść, aż w końcu wymyśliłam świetny instrument.
Nie mogę jednak zdradzić jaki. W każdym razie
wysłałam Amy wiadomość z zapytaniem: "Co
sądzisz o tym, bym zagrała na tym?", na co ona
wprost oszalała z radości. Tak więc uczę się gry
na tym instrumencie. I jest to cholernie skomp-
likowane. 

CCzzyyllii  mmoożżeemmyy  ssppooddzziieewwaaćć  ssiięę  nniieessppooddzziieewwaa--
nneeggoo??
Tak, możecie spodziewać się niespodziewanego!
(śmiech)

OOpprróócczz  bbyycciiaa  uuttaalleennttoowwaannąą  ggiittaarrzzyyssttkkąą,,  jjeess--
tteeśś  rróówwnniieeżż  śśwwiieettnnąą  wwookkaalliissttkkąą..  NNaaggrraałłaaśś  jjuużż
jjeeddeenn  ssoolloowwyy  kkrrąążżeekk,,  uummiieesszzcczzaasszz  tteeżż  ccoo  jjaakkiiśś
cczzaass  nnoowwee  ppiioosseennkkii  nnaa  SSoouunnddcclloouuddzziiee..  CCzzyy
mmoożżeemmyy  ssppooddzziieewwaaćć  ssiięę  kkoolleejjnneeggoo  aallbbuummuu??
Tego lata będę się zajmowała pracą nad moim
nowym krążkiem. Studio jest już zarezerwo-
wane na drugą połowę sierpnia, bo to jedyny
wolny czas, jaki mam pomiędzy pracą z Evane-
scence. To będzie mix poprockowych piosenek,
skomplikowanego prog rocka i akustycznego
brzmienia. W planach jest też jeden instrumen-
tal. Pojawi się też gościnnie czterech świetnych
gitarzystów. Mój ulubiony to Alex Skolnick z
Testament, bo to dzięki niemu dołączyłam do

Evanescence, ale wśród nich są również: Jeff
Waters z Annihilator, mój szwedzki przyjaciel
Mattias "IA" Eklundh z Freak Kitchen (moja
ulubiona kapela) i gitarzysta Panzerballett,
niemieckiej grupy jazz-metalowej. Pojawiłam się
na ich ostatnim albumie, więc zaprosiłam go,
aby się odwdzięczyć. Tak więc będę nagrywać
album w drugiej połowie sierpnia, mixing będzie
we wrześniu, potem będę w trasie koncertowej,
więc wypuszczę go jakoś w połowie listopada. 

OOdd  ddwwóócchh  ttyyggooddnnii  jjeesstteeśś  zz  EEvvaanneesscceennccee  ww  ttrraa--
ssiiee  kkoonncceerrttoowweejj  ppoo  EEuurrooppiiee,,  aa  ddzziięękkii  TToobbiiee  mmoo--
żżeemmyy  śślleeddzziićć  kkuulliissyy  kkoonncceerrttóóww  nnaa  IInnssttaaggrraammiiee..
MMoożżnnaa  ppoowwiieeddzziieećć,,  żżee  pprrzzyywwrróócciiłłaaśś  zzeessppóółł  ddoo
żżyycciiaa,,  jjeeśśllii  cchhooddzzii  oo  mmeeddiiaa  ssppoołłeecczznnoośścciioowwee  --
nniiggddyy  nniiee  bbyyllii  ttaakk  aakkttyywwnnii  jjaakk  tteerraazz..
Jestem bardzo komunikatywną osobą i bardzo
lubię wszelkiego rodzaju interakcje. Takie wła-
śnie są dzisiejsze kapele. Skończyła się już poli-
tyka trzymania wszystkiego za zamkniętymi
drzwiami. Dosłownie wszyscy moi koledzy na-
grywają coś na backstage'u. Taki jest obecnie
świat - szybki i opanowany przez media społe-
cznościowe. Pomyślałam: "Dlaczego nie zrobić
tego samego z Evanescence?". Nie byłam nawet
świadoma, że fani nigdy nie otrzymywali takich
materiałów, a teraz dosłownie oszaleli na ich
punkcie. To niezła frajda! Amy przyszła do
mnie i poprosiła: "Jen, naucz mnie robić te In-

stagram Stories". Usiadłyśmy więc przy tym i te-
raz od czasu do czasu tworzy swoje własne sto-
ries. Jestem bardzo dumna z mojej dziewczynki
(śmiech). Troya niestety nie ma na Instagramie,
ale ostatnio Tim zapytał mnie o Instagram Sto-
ries, więc zobaczymy co z tego będzie.

WWiiddzzęę  nnaa  TTwwoojjeejj  nnooddzzee  ppookkaaźźnnyycchh  rroozzmmiiaarróóww
ttaattuuaażż..  CCzzyy  mmooggłłaabbyyśś  uujjaawwnniićć  nnaamm  jjeeggoo  zznnaa--
cczzeenniiee??
Przez lata grałam w cover bandzie AC/DC
Black Thunder Ladies, więc to oczywiście gita-
ra SG. Na niej jest z kolei umieszczony napis w
języku tajskim, który brzmi "Majura".

PPllaannuujjeesszz  kkoolleejjnnee??
Na grzbiecie mam piękny napis w sanskrycie:
"Wewnętrzny spokój to moc, życie i miłość, a
wszystko łączy się w muzyce". Mam też na ple-
cach smoka - ma on duże znaczenie w historii
Azji, kojarzy się z matką ziemią, bezpieczeń-
stwem i jest zwierzęciem królewskim. Ma ochra-
niać moje serce, dlatego jest na lewej łopatce.
Nie da się zapomnieć o azjatyckich korzeniach!

PPyyttaanniiee  zz  sseerriiii  zzaabbaawwnnyycchh::  JJaakkaa  jjeesstt  nnaajjddzzii--
wwnniieejjsszzaa  ppiioosseennkkaa  nnaa  TTwwoojjeejj  ppllaayylliiśścciiee??
Słucham wielu dziwnych i szalonych utworów.
Mam na playliście wiele piosenek Freak Ki-
tchen, Panzerballett i Dream Theater. Głó-
wnie rzeczy w tym guście. Te wszystkie utwory
są dość dziwne, ale chyba "Freak of the Week"
Freak Kitchen jest najbardziej odjechany! Po-
doba mi się też najnowszy album zespołu Korn.

KKttóórraa  zz  ppiioosseenneekk  EEvvaanneesscceennccee  jjeesstt  ddllaa  CCiieebbiiee
nnaajjttrruuddnniieejjsszzaa  ddoo  zzaaggrraanniiaa??
Z punktu widzenia gitary te utwory nie są aż tak
skomplikowane, ale musisz zmieniać efekty, a
do tego nie jestem za bardzo przyzwyczajona.
"The Change" jest sporym wyzwaniem, gdy gra-
my wersję w pełnym składzie. Mogę ci nato-
miast powiedzieć, która sprawia mi najwięcej
frajdy - zdecydowanie jest to "Disappear". To
moja ulubiona piosenka zespołu, ale bardzo lu-
bię też "Your Star". Jest też wiele utworów, któ-
re nie są trudne do zagrania, ale sama melodia i
akordy sprawiają, że dostaję gęsiej skórki. 

PPiioosseenneekk  EEvvaanneesscceennccee  jjeesstt  ooggóółłeemm  zzee  ssttoo..  CCzzyy
uummiieesszz  jjuużż  zzaaggrraaćć  wwsszzyyssttkkiiee??
Nie wiem jak wiele umiem zagrać, ale przed
przyjazdem do Stanów Zjednoczonych w listo-
padzie 2015r. nauczyłam się dwa razy więcej
niż zagraliśmy podczas koncertów, bo setlistę
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stworzyliśmy dopiero podczas prób. Nadal jest
wiele utworów, które kiedyś ćwiczyłam, a któ-
rych jeszcze nie zagraliśmy. Ale kto wie?

TTaakk  wwiięęcc,,  jjeeśśllii  nnpp..  AAmmyy  kkttóórreeggoośś  ddnniiaa  ppoowwiiee
""ZZaaggrraajjmmyy  SSwweeeett  SSaaccrriiffiiccee!!"",,  ttoo  bbęęddzziieesszz  nnaa  ttoo
ggoottoowwaa..
Tego akurat raczej nie powie, ale na przykład
podczas ostatniej trasy po Stanach pewnego
dnia od tak powiedziała: "Zmieńmy tę setlistę!
Jestem znudzona!". Wszyscy mocno się zdziwi-
liśmy. Stwierdziła, że zagramy "Sick", a ja… ni-
gdy nie słyszałam tej piosenki. Właśnie wtedy
Tim pokazał mi jak mam to zagrać i tak nauczy-
łam się tego utworu w pół godziny tuż przed
soundcheckiem. Podczas soundchecku wyszło
nam to całkiem nieźle i tego samego dnia zagra-
liśmy tę piosenkę na koncercie.

WWiieelluu  ffaannóóww  ppiisszzee  oo  TToobbiiee,,  żżee  pprrzzyywwrróócciiłłaaśś
EEvvaanneesscceennccee  ddoo  żżyycciiaa..  JJaakkoo  jjeeddeenn  zz  nniicchh  ddoołłąą--
cczzaamm  ssiięę  ddoo  ttyycchh  ppooddzziięękkoowwaańń..
Dostaję wiele wiadomości od fanów na Instagra-
mie, Facebooku i Twitterze w stylu "Jen, przy-
wróciłaś ten zespół do życia - dałaś mu pozyty-
wną energię". Oczywiście, piosenki mogą być
smutne, dramatyczne i pełne głębokich emocji,
ale nigdy nie zobaczysz mnie smutnej na scenie,
bo za bardzo kocham to co robię. Będąc na sce-
nie, czuję wasze wewnętrzne reakcje i to jest
właśnie radość życia w zespole. Amy również
bardzo to docenia. Moją ulubioną częścią kon-
certu jest headbanging z Amy pod koniec "Your
Star". Ona zawsze jest wtedy sama przy pia-
ninie, jeden facet po lewej, drugi po prawej stro-
nie, a ja myślę sobie: "Pieprzyć to!", podchodzę
do niej i razem robimy headbang. To jest świe-
tne: headbanging z szefową!

WW  iinntteerrnneecciiee  mmoożżnnaa  zznnaalleeźźćć  wwiieellee  ccoovveerróóww
EEvvaanneesscceennccee..  SSłłuucchhaacciiee  iicchh??  MMaacciiee  jjaakkiiśś  uulluu--
bbiioonnyy??
Czasami, ale naprawdę nie mam na to zbyt wie-
le czasu. W wolnym czasie rzadko słucham mu-
zyki, bo zazwyczaj robię to w celach zawodo-
wych. Obejrzałam i przesłuchałam filmik od
ekwadorskiego fanklubu, który zaśpiewał cover
"Call Me When You're Sober" i to było słodkie.

MMoożżnnaa  ppoowwiieeddzziieećć,,  żżee  mmiiaałłaaśś  ppeewwnnee  ddoośśwwiiaadd--
cczzeenniiaa  jjaakkoo  ffoottoommooddeellkkaa..  CCoo  jjaakkiiśś  cczzaass  wwssppóółł--
pprraaccuujjeesszz  zz  ffoottooggrraaffaammii  pprrzzyy  rroozzmmaaiittyycchh  ssee--
ssjjaacchh  zzddjjęęcciioowwyycchh..
Pracuję tylko z moim jedynym ukochanym To-
mem Rowem. Ostatnio był nawet na jednym z
koncertów i zrobił naprawdę świetne zdjęcia.

Będzie też wykonywał fotki na okładkę mojego
nadchodzącego albumu. Jesteśmy bardzo dobry-
mi kolegami, rozumie moje myśli, a ja wiem cze-
go ode mnie oczekuje. Po prostu patrzymy na
siebie i wiemy co mamy robić. Wspaniale mi się
z nim pracuje, bardzo doceniam jego przyjaźń i
świetne pomysły. Nie jest jednym z tych foto-
grafów w stylu "Tak, pokaż mi to, baby!" - tego
nienawidzę! Tom robi swoją robotę w ciszy i
spokoju. Obydwoje jesteśmy pracoholikami,
więc czekam z niecierpliwością na kolejną
wspólną sesję. 

ZZnnaasszz  jjaakkiieeśś  ppoollsskkiiee  ssłłoowwaa??
Czerwone jabłuszko - nie pytaj mnie dlaczego!
Jako trzynasto- czy czternastolatka byłam w
chórze szkolnym, śpiewaliśmy piosenkę po pol-
sku i taki był jej tytuł. Wiem, że po angielsku to
znaczy "small red apple". Znam jeszcze jedno.
Mieszkałam kiedyś u koleżanki w Polsce, która
miała psa. Ten pies mnie pokochał i każdego
ranka wskakiwał mi na łóżko, na co koleżanka
krzyczała: Przestań!. Tak więc Przestań to dru-
gie polskie słowo, które znam. Umiem też liczyć
po polsku do czterech: jeden, dwa, trzy, czte-
ry… 

TToo  mmoożżeecciiee  ddoorrzzuucciićć  tteenn  ppoollsskkii  ssmmaacczzeekk  ppoodd--
cczzaass  kkoonncceerrttuu!!  
"Dzięki ludzie, a teraz Czerwone jabłuszko!" -
pomyślą, że ześwirowałam! (śmiech)

MMuussiimmyy  jjuużż  kkoońńcczzyyćć,,  zzaatteemm::  CCoo  cchhcciiaałłaabbyyśś
ppoowwiieeddzziieećć  nnaa  zzaakkoońńcczzeenniiee  ppoollsskkiimm  ffaannoomm??
Kocham was, kocham wasze jedzenie i wasz
kraj. Pogoda u was była dziś trochę za gorąca,
ale i tak było bardzo miło. (śmiech)

Marek Teler
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Sadistic Intent, Bathory, Sarcófago, Onsla-ught, Hobbs Angel Of
Death, Magnus, Poison, Pascal, Nasty Savage, Panic, Incubus/ Oppro-
brium, Bode Preto, Crucifier, Hellias, Exorcist, Infected Mind, Com-
munion, Malocarpatan, Nekron, Evil Invaders, Christophe Szpajdel.
Plakaty: Sadistic Intent/Motörhead, Mercyful Fate/ Sarcófago.

Rynek tradycyjnej prasy kurczy się w zastraszającym
tempie - wystarczy zerknąć na wciąż malejące nakłady
najpopularniejszych gazet, tygodników i miesięczni-
ków, by dojść do niezbyt optymistycznych wniosków.
Z drugiej strony jednak wiele tytułów muzycznych
utrzymuje się od  lat, wciąż też powstają nowe, nierza-
dko specjalistyczne, jak choćby poświęcony szeroko ro-
zumianej muzyce progresywnej "Lizard", wychodzący
co kwartał w nakładzie 3500 egzemplarzy.
Na poletku metalowych periodyków też mamy spory

wybór, a jednym z najciekwszych takich magazynów
jest "Oldschool Metal Maniac" Leszka Wojnicza-
Sianożęckiego - początkowo wydawny wyłącznie w
wersji angielskiej, a od kilku numerów już po polsku.
Dwunasta odsłona pisma nie zaskakuje niczym nega-

tywnym, bowiem w polu zainteresowań redakcji i jej
współpracowników wciąż wiedzie prym prawdziwy i
bezkompromisowy metal: od  tradycyjnego heavy, po-
przez thrash, aż do totalnej ekstremy. Okładka i głó-
wny wywiad numeru to Sadistic Intent. Legenda ame-
rykańskiego undergroundu nie nagrała co prawda, wy-
czekiwanej przez jej maniaków już od ponad 30 lat,
studyjnej płyty, ale bracia Cortez dotarli wreszcie w
koncertowej odsłonie do Polski, tak więc okazji do po-
ruszenia różnych tematów nie zabrakło. 
Jest też rzecz jasna kolejna część historii Bathory, zaj-
mujący 13 stron tekst "Zrodzony w wiecznym ogniu
piekła akt IV", poświęcony albumowi "Blood Fire
Death", dopełniony wnikliwą recenzją tej, przełomo-
wej zarówno dla Quorthona, jak i samego metalu, pły-
ty oraz tłumaczeniami tekstów. 
Inne bardziej znane nazwy ze spisu treści # 12. to

rzecz jasna wciąż aktywne legendy thrashu:  Onsla-
ught, Hobbs Angel Of Death i Nasty Savage. I tak
gitarzysta Nige Rockett przypomina 30-lecie albumu
"The Force", pełen entuzjazmu Peter Hobbs zdradza
szczegóły powstania pierwszej od 21 lat premierowej
płyty "Heaven Bled", a Nasty Ronnie z rozrzewnie-
niem wspomina koncertową wizytę w Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej u schyłku komunistycznego ustro-
ju.
Innych świetnych kapel też nie brakuje, bo kto z pra-

wdziwych metalowców nie słyszał choćby o pobo-
cznym projekcie muzyków Virgin Steele, znanym z
ponadczasowego LP "Nightmare Theatre", przełomo-
wych dla death/thrash metalu Incubus, który musiał
po problemach prawnych zmienić nazwę na Oppro-
brium, bądź kultowym dla ekstremalnej sceny Sarcó-
fago? Blok materiałów o tej legendzie brazyliskiej sce-
ny zajmuje aż 12 stron i jest to przypomnienie - na ży-
czenie czytelników - tego, co wcześniej ukazało się w
anglojęzycznym wydaniu pisma. Mamy więc pierwszą
część historii zespołu, sporo archiwalnych materiałów i
dwa wywiady: z perkusistą Manuelem Henriquesem
i gitarzystą Fabio Jhasko. Inni reprezentanci sceny z
Brazylii to wspominany do dziś Panic, który odcisnął
swoje piętno na death/thrash metalu lat 80. albumem
"Rotten Church" oraz spadkobiercy ich dziedzictwa,
równie bezkompromisowi Bode Preto. 

Tamtejsza scena ekstremalna nie ogranicza się rzecz
jasna do Brazylii, a maniacy równie mocno cenią ze-
społy z Chile, który to kraj reprezentuje w OMM
blackowy Communion - również zaprezentowany po
polsku na życzenie czytelników. Kolejne legendy pod-
ziemia to amerykański Crucifier, w Polsce pamiętany
do dziś dzięki kasetom wydawanym przez Pagan Re-
cords i niemiecki Poison, maniacy szaleńczego black/
speed/thrash metalu, zaś młodsze pokolenie reprezen-
tują belgijski Evil Invader (speed/thrash) i słowacki
Malocarpatan (black). 
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Nie mogło też oczywiście zabraknąć przedstawicieli
polskiej sceny, zarówno tych sprzed lat, jak i obecnej.
Weterni to rzecz jasna Hellias, Magnus i warszawski
Pascal, którego dorobek Thrashing Madness wzno-
wiła niedawno na CD. To samo stało się udziałem
Infected Mind, którego lider Zbigniew Ziobro przy-
bliża przeszłość i teraźniejszość zespołu, a młode po-
kolenie to blackowy Nekron, mający na koncie już
trzy albumy. 
Mamy też swoistą ciekawostkę, obszerną rozmowę z

autorem logówek większości metalowych kapel na tej
planecie. Lord of the Logos czyli Christophe Szpaj-
del na pięciu stonach to niezła gratka dla fanów, tym
bardziej, że zapowiada wzmożenie swej wystawienni-
czej aktywności.
Zawartość numeru dopełniają rzecz jasna liczne recen-
zje płyt, demówek i zinów, są też koncertowe relacje z
polskich występów Doro i Overkill oraz "Into The
Abyss 2016" i "Black Silesia 2016" - łącznie to 136
stron pasjonującej lektury dla każdego fana takich
dźwięków. 

Jeśli zaś ktoś będzie szybki, to kupując ten numer w
promocyjnej cenie stanie się też szczęśliwym posiada-
czem nowiutkich CD's Infected Mind "Lost Existen-
ce" oraz Pascal  "Agonia/ Bad Omen", gdyż są one do-
datkiem do pierwszych stu egzemparzy nakładu - war-
to się więc pospieszyć!

MMeettaall  MMaanniiaacc  XXIIIIII  22001177

Dark Angel, Sodom, Pascal, Blasphemy, Slaughter Lord, Offence,
Bathory, Exorcist, Crippling Madness, Tormentor, Black Sputum, Trip-
tykon, Desaster, Violentor, Eurynomos, Chevy, Leviathan, Entombed
A.D., Gehennah, Slaughter Messiah, Arkham Witch, Sepultura, Sar-
cófago, Heretic, Iron Angel, Outrage, Venus Torment/Ripper.
Plakaty: Exorcist/Inquisition, Voivod/Morbid Angel, Deströyer 666/
Mayhem

Numer 12 "Oldschool Metal Maniac" wydawał się
raczej opasłym wydawnictwem książkowym niż "zwy-
kłym" magazynem muzycznym, licząc 140 stron for-
matu A4. Jednak przy okazji jego następcy, przygo-
towanego zresztą niezwykle szybko, Leszek i spółka
poszli już na całość, bowiem # 13 liczy, bagatela, stron
aż 154!  Ta obfitość lektury jest przy tym na tyle uroz-
maicona, że zawierając się we wciąż obowiązującej for-
mule promowania tylko prawdziwych, szczernych i
totalnie bezkompromisowych dźwięków, pismo oferu-
je lekturę nie tylko dla fanów siarczystego death/black
metalu, ale też thrashu, tradycyjnego heavy, a nawet
NWOBHM. Jeśli ktoś miał w rękach poprzednie nu-
mery to powinien pamiętać, że jest w nich kontynuo-
wany cykl poświęcony historii i dyskografii Bathory.
"Zrodzony w wiecznym ogniu piekła akt V" to 12
stron traktujących o kolejnym ponadczasowym dziele
Quorthona, LP "Hammerheart" z roku 1990, gdzie
fragmenty archiwalnych wywiadów z epoki oraz lat pó-
źniejszych naświetlają genezę oraz samo powstanie tej
wyjątkowej płyty. Nie zabrakło też oczywiście tłuma-
czeń tekstów, całostronicowej recenzji oraz archiwal-
nych zdjęć. Równie ciekawy jest według mnie wywiad
z Davidem DeFeis, dotyczący jednak nie Virgin Stee-
le, ale zespołu efemerydy, kultowego Exorcist. "Night-
mare Theatre" został niedawno oficjalnie wznowiony,
tak więc tematów do rozmowy z niezwykle elokwent-
nym i przemiłym Davidem nie brakowało - wywiad
zajmuje aż dziewięć stron. Aż o dwie więcej dano zaś
do dyspozycji węgierskiemu Tormentor, to jest histo-
rii grupy opowiedzianej przez jej wszystkich członków.
Fajnie czyta się też artykuł poświęcony szczenięcym
latom Sepultury, kiedy to brazylijska grupa lubowała
się w brutalnym death/thrash metalu, wydając takie
podziemne perełki jak: split z Overdose, "Morbid Vi-
sion" czy "Schizophrenia". Mamy też siedem stron o
innym brazylijskim gigancie, drugą część historii
Sarcófago, dotyczącą okresu od wydania płyty "Hate"
w roku 1994 do czasów bardziej współczesnych, do-
pełnioną wywiadem z basistą Geraldem Incubusem
Minellim. To niejedyne duże nazwy w "OMM", bo-

wiem mamy jeszcze wywiady z: thrashers z Dark An-
gel, Sodom, Iron Angel czy włoskim Violentor, któ-
rego muzycy udzielają się też w Hobbs' Angel Of
Death, albo też Entombed, ale z przyczyn prawnych
wystepujących obecnie pod zmienioną nazwą Entom-
bed A.D. Ostrzejsze łojenie, idące albo w kierunku
black, albo death metalu, reprezentują z kolei: kana-
dyjski Blasphemy, australijski Slaughter Lord, szwaj-
carski Black Sputum, niemieckie Eurynomos oraz
Desaster, szwedzki Gehennah i belgijski Slaughter
Messiah, tak więc mamy tu niemal pełne spektrum
kapel wciąż potwierdzających, że thrash w różnych od-
mianach ma się dobrze. Sporą ciekawostką jest też wy-
wiad z Tomem Gabrielem Fischerem, twórcą Hell-
hammer i Celtic Frost, liderującym obecnie nowej
grupie Triptykon, dopełniony relacją z koncertu grupy
w Krakowie. Koncertowych wrażeń z różnych gigów
jest w numerze 13 więcej, bowiem przedstawicieli pi-
sma nie zabrakło na: festiwalach "Black Silesia II",
"Into The Abbys II" czy reaktywowanej Metalmanii
oraz koncertach Flotsam And Jetsam oraz Accept;
wra-żenie robi też rozbudowany dział recenzji płyt i
demówek, wyłącznie z siarczystym metalem wysokiej
próby. 
Nie mogło też rzecz jasna zabraknąć przedstawicieli

rodzimej sceny metalowej. Muzycy Pascal opowiadają
więc o dalszych latach swej, zakończonej niestety
przedwczesnym rozpadem, kariery, mamy też wspo-
minkowy wywiad z członkami wrocławskiego Levia-
than, którego to demówki już niebawem ukażą się na-
kładem Thrashing Madness, a reprezentantem me-
talowej młodzieży jest bytomski Offence, łojący soli-
dny death metal i mający już na koncie dwa albumy.
Mamy też przedstawiciela młodszego pokolenia z Chi-
le, a Patricio Spalinger wypowiada się jako lider
dwóch grup, death/thrashowych Venus Torment i
Ripper. Są też, kiedyś wręcz obowiązkowe w podziem-
nych periodykach, biografie: thrashowego Crippling
Madness z Białej Podlaskiej, przedstawicieli obecnej
brytyjskiej sceny heavy/doom Arkham Witch i przed-
stawicieli nowej fali metalu z tamtego kraju, pamię-
tanych do dziś dzięki albumowi "The Taker" Chevy, a do
tego niedawno reaktywowanych, amerykańskich thra-
shers z Heretic oraz wciąż aktywnej legendy niemieck-
iego undergroundu Outrage, grających podszyty
blackiem thrash już od połowy lat 80. 

Dodatkiem do pisma są już tradycyjnie plakaty, zaś
do pierwszych 100 sztuk pisma w promocyjnej cenie
będzie też można nabyć limitowany, dwupłytowy al-
bum Pascal "Collection Of Destroyed Brains", wy-
dany po raz pierwszy na CD 25 lat po kasetowej pre-
mierze i zbonusowym DVD - warto się więc pospie-
szyć. 

Oldschool Metal Maniac
Leszek Wojnicz - Sianożęcki
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""RR''LLyyeehh  ''zziinnee""  ##1133
Saxon, Gehennah, Raven, Coroner, Morgoth, Angelcorpse, Funeral Na-
tion, Mefisto, Hellwaffe, Throneum, Insepulto, Psychoneurosis, Cau-
chemar, Kły, Poisoned, Crippling Madness, Cardiac Arrest, Infidel, Ar-
magh

Jakiś czas temu Adrianowi przeszła przez myśl idea
zakończenia wydawania "R'Lyeh", na szczęście był to
tylko chwilowy kryzys i od tamtego momentu ukazały
się już trzy kolejne numery jego pisma. Od premiery #
12 minęły dwa lata, co jak na standardy wydawnicze w
podziemiu, gdzie nierzadko ukazują się ziny z mate-
riałami pochodzącymi nawet sprzed kilku lat, jest cał-
kiem dobrym tempem. Warto to podkreślić tym bar-
dziej, że "R'Lyeh" jest nie tylko jednym z najlepszych
polskich "papierzaków", ale też forma jego wydania
oraz objętość - 92 strony  formatu A4 z grubą okładką,

profesjonalny druk w czerni i bieli - są najwyższych lo-
tów. 
Jak też widać z widniejącej powyżej listy zespołów

przepytanych na potrzeby najnowszego numeru  twór-
cy pisma nie ograniczają się tylko do ekstremalnego
metalu. Oczywiście death, black i inne siarczyste odmi-
any metalowego łojenia są tu w zdecydowanej większo-
ści, z naciskiem na mniej znane, ale warte popularyza-
cji, zespoły, ale nie brakuje też jednak przedstawicieli
klasycznej szkoły hard'n'heavy, NWOBHM czy thra-
shu z lat 80. Największe nazwy tego numeru to oczy-
wiście Saxon i Raven, prawdziwe legendy Nowej Fali
Brytyjskiego Metalu, zespoły, które mimo imponujące-
go stażu - oba ponad 40 lat na scenie, z niezliczoną ilo-
ścią wydawnictw na koncie - wciąż są w formie, co udo-
wadniają zarówno na płytach, jak i na koncertach. Na
miano legendy bezprzecznie zasługują też Szwajcarzy
z Coroner, reaktywowana przed kilku laty czołowa
grupa nurtu technicznego thrashu, a także zespoły bar-
dziej ekstremalne, ale znane też zwolennikom lżejsze-
go grania: Gehennah, Morgoth i Angelcorpse.
Adrian i spółka lubują się też w wyszukiwaniu   zespo-
łów niczym nie ustępujących tym największym, ale
zdecydowanie mniej popularnym. 
Kto na przykład słyszał o założonym w 1989 roku,

grającym death/thrash metal, amerykańskim Funeral
Nation, albo francuskim Cauchemar, którego wokali-
stka nie dość, że nieźle radzi sobie za mikrofonem, to
jeszcze wydaje zine'a, organizuje festiwal i jest autorką
metalowej książki kucharskiej? Ja dowiedziałem się o
nich właśnie z "R'Lyeh" i w żadnym razie nie było to
pierwsze takie odkrycie w historii naszych wzajemnych
relacji. Warto też sprawdzić co miał do powiedzenia
Sonia, wokalista reaktywowanego w roku ubiegłym po
15 latach hibernacji grindowego  Psychoneurosis, tym
bardziej, że jest to ich pierwszy wywiad od wielu, wielu
lat. Równie rozmowny jest Tom z Throneum, a sta-
wkę wywiadowanych w tym numerze dopełniają:  thra-
showy Crippling Madness z Białej Podlaskiej, death/
thrash Poisoned z Tczewa, łojący siarczysty black
Hellwaffe z Chicago, ale założony przez naszych ro-
daków tam mieszkających, wrocławskie Armagh, łą-
czący klasyczny black z bardziej tradycyjnym podej-
ściem oraz blackowy Infidel, szwedzki Mefisto z hy-
brydą thrash, speed i black metalu, deathowe Insepul-
to z Kostaryki oraz Cardiac Arrest z USA. Mamy też
wywiad z Kłami, blackowym tworem, którego debiu-
tancki album "Taran-Gai" jest bezpłatnym dodatkiem
do zine'a, tak więc czytając rozmowę z zespołem mo-
żna też posłuchać, jak "Saga o ludziach lodu" Margit
Sandemo zainspirowała ich do stworzenia siedmiu
bezkompromisowych, a przy tym momentami nieźle
zakręconych, utworów. 
Mający już kiedykolwiek wcześniej kontakt z "R'Lyeh"
wiedzą już, że wywiady z tego zine'a to najwyższa
szkoła jazdy, bez pytań typu "Ilu was jest w zespole i
co gracie", a tego poziomu nie umiejszają też w żadnym
razie liczne artykuły, felietony czy teksty polemiczne -
nierzadko szydercze czy prześmiewcze. Z tych powa-
żniejszych mamy też wspomnienia wielkich nieobec-
nych metalowej sceny, Quorthona oraz Chucka
Schuldinera, tego drugiego z racji 30-lecia wydania
przełomowego dla death metalu LP "Scream Bloody
Gore". Smutkiem napawa też obszerne, trzystronicowe
wspomnienie zmarłego przed dwoma laty na wylew
perkusisty Jima Sadista, znanego z Nunslaughter i
1234 innych zespołów, bo miał on zaledwie 44 lata.

Setki recenzji płyt, demówek i zinów z całego świata
to również oczywista norma, podobnie jak liczne rela-
cje z mniejszych i większych koncertów, zarówno w
kraju, jak i poza jego granicami. 
Co prawda nie wszystkie z tych relacji trzymają wy-

śrubowany poziom innych materiałów z tego numeru
("Gdy zmęczone twarze wyległy po długich godzinach
podróży się ze swoich pojazdów, po przybiciu piątek
rozpoczęło się instalowanie gratów na scenie i w jej
obrębie", etc., etc. - "gratuluję" tego bełkotu, panie
Chrom), to i tak wydanie raptem 20 złotych na # 13
wydaje mi się wydatkiem obowiązkowym dla każdego
fana metalu. 

Adrian
P.O. Box 20

02- 919 Warszawa 76
hellishband@o2.pl.

Wojciech Chamryk
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AAmmaarrookk  --  HHuunntt
2017 Musicom

Michał Wojtas, jeden ze współzałoży-
cieli Amarok, postanowił po kilkunastu
latach przypomnieć się słuchaczom pod
szyldem tego projektu. Nie lubię uży-
wać terminu "projekt" w przypadku
przedsięwzięć rockowych, ale w tym
miejscu wydaje się on być nieodzowny.
Powód jest jeden, mianowicie autor sta-
nowi "serce" Amaroka zarówno w za-
kresie kompozycji, produkcji, jak ró-
wnież sztuki wykonawczej instrumen-
talnej i wokalnej. A zanim zamieszczę
kilka słów o zawartości stricte muzy-
cznej albumu "Hunt", wspomnę tylko,
że Amarok powrócił szeroką falą, gdyż
ukazały się edycje wcześniejszych wyda-
wnictw dyskograficznych, które w do-
skonały sposób ilustrują rozwój artysty-
czny grupy. Chociaż kilka kwestii po-
zostaje od narodzin formacji niezmien-
nych. Pierwsza to fascynacja autora ma-
teriału Michała Wojtasa dziedzictwem
rocka elektronicznego, ze szczególnym
wskazaniem na twórczość Mike'a Old-
fielda. Zresztą nie jest to żadne odkry-
cie, ponieważ główny architekt formacji
przyznaje się do swoich inspiracji w li-
cznych wywiadach. Druga to niesamo-
wicie wciągająca jak magnetyczna siła
nastrojowość muzyki. Jak już zaczniecie
słuchać, to trudno się oderwać, z je-
dnym wszakże zastrzeżeniem, ta muzy-
ka wymaga odpowiednich kameralnych,
wręcz intymnych warunków odbioru,
obce są dla niej miejsca pełne gwaru i
plastikowej jarmarczności. Kwestia trze-
cia wiąże się z piękną melodyką, wy-
razistymi liniami melodycznymi, które
stanowią swoisty znak rozpoznawczy
każdego utworu longplaya "Hunt".
Warto także odpowiedzieć na pytanie,
co uległo zmianie w porównaniu do
trzech albumów opublikowanych w
okresie 2002- 2004. Po pierwsze Mi-
chał Wojtas poszerzył spektrum brz-
mienia poprzez wprowadzenie kilku
oryginalnych składników instrumentari-
um, między innymi theremin, duduk,
fisharmonia. Po drugie inicjator przed-
sięwzięcia w szerszej skali i odważniej
wystąpił w roli wokalisty. Po trzecie
dziewięć kompozycji tworzących płytę
"Hunt" wydaje się być dojrzalszymi,
bardziej wyrafinowanymi muzycznie,
swobodniej zaprojektowanymi i wykre-
owanymi. Jest jeszcze czwarty kompo-
nent, na który zwróciłem uwagę, a mo-
wa o zrównoważonych proporcjach po-
między wykorzystaną elektroniką a
brzmieniem czysto rockowym. Dlatego
przemierzając ścieżki koncepcyjnej opo-
wieści "Hunt", przedstawiającej czło-
wieka w zderzeniu z obecną w naszym
życiu wirtualną rzeczywistością, zna-
jdziemy się w krainie rockowej progresji,
ambientowych elektronicznych pejzaży
czy artrockowych krajobrazów. Towa-
rzyszyć nam będą w tej wędrówce brz-
mienia licznych instrumentów elektro-

nicznych, klasycznego fortepianu, pię-
knych gitar elektrycznych i akusty-
cznych, spotkamy linie wokalne autor-
stwa zacnych gości, wśród nich Mariu-
sza Dudy i Colina Bassa, zetkniemy
się także ze znaczną dawką sampli, któ-
re pełnią dwojaką rolę, dbają o jeszcze
większą różnorodność dźwięków, oraz
skutecznie wpływają na klimat muzy-
cznych wypowiedzi wprowadzając pier-
wiastek tajemniczości, niekiedy nostal-
gii bądź melancholii i refleksji. Album
"Hunt" obejmuje dziewięć nagrań śred-
niej długości, natomiast finał albumu
stanowi niezwykle rozbudowana, trwa-
jąca blisko 18 minut kompozycja tytu-
łowa. W większości utworów dźwięki
napływają w wolnym lub średnim tem-
pie, bez gwałtownych przyspieszeń, zry-
wów, układając się w bogatą mozaikę.
Największe wrażenie robią zapewne nie-
samowicie klimatyczne partie solowe gi-
tary, klarowne, emocjonalne, oferujące
muzykę dla duszy, przemawiającą do
wyobraźni, pobudzającą do przemyśleń.
Niekiedy wydaje się, że kolejne akapity
programu płyty, to puzzle układane
cierpliwie od "Anonymous" po akt ostat-
ni czyli "Hunt" i układające się w wielo-
barwny krajobraz. Malarskie pejzaże
podziwiamy wzrokiem, a tutaj fascynują
nasze zmysły pełne magii bodźce słu-
chowe, do tego stopnia, że trudno się od
tego muzycznego spektaklu wyzwolić,
nie sposób go zignorować, pozostając
obojętnym. Jednym słowem, wytrawna
muzyka przygotowana i wykonana
przez artystów, którzy z dźwięków z pa-
sją i odpowiednią wizją potrafią formo-
wać piękne kształty. Dla każdego czło-
wieka, dla którego głębokie przeżycia
estetyczne, wiążą się z muzyką, long-
play "Hunt" wydany pod szyldem Ama-
rok, to obowiązek. Bo tak jak już kiedyś
powiedział w jednej z audycji Piotr
Kaczkowski "Świat bez muzyki byłby
monofoniczny, a tak jest wielowymiarowy", a
muzyka Amaroka czyni nas na pewno
bogatszymi estetycznie. (4,5)

Włodek Kucharek

AAnnttiicclloocckkwwiissee  --  RRaaiissee  YYoouurr  HHeeaadd  
2016 Revalve

Grupa Anticlockwise uformowała się w
2004 roku we Włoszech, a dokładniej w
Bergamo. Ich twórczość opiera się na
komponowaniu metalu progresywnego.
Rok temu wypuścili oni krążek o nazwie
"Raise Your Head". W kompozycjach
składających się na dany album poja-
wiają się liczne oraz zawiłe solówki in-
strumentalne gitary elektrycznej. Wo-
kalista, Claudio Brembati używa nie-
kiedy screamingu oraz growlingu, je-
dnakże w kawałkach obecny jest ró-
wnież stonowany wokal. Jak to na metal
progresywny przystało teksty na danym
krążku stanowią pewnego rodzaju epi-
kę, w której to zespół porusza tematy
nowoczesności, nauki, a także nawet
idei apokaliptycznych. Złożoność kom-

pozycji składa się głównie z zmiennego
metrum oraz niestandardowych stru-
ktur kompozycyjnych. Warto zwrócić
uwagę również na okładkę krążka
"Raise Your Head". Dlaczego? Odnosi
się ona do tematyki utworów, gdzie po-
ruszany jest problem modernizmu tech-
nologii, która prowadzi w pewien spo-
sób do samozagłady człowieka. Symbo-
lem modernizmu jest dziecko siedzące
przed ekranem tabletu na danym proje-
kcie okładki, a samozagładą jest to, iż to
dziecko tak naprawdę może za chwilę
zniknąć w świecie komputerów oraz zo-
stać pochłonięte właśnie przez techno-
logię, którą jest tak zafascynowany. Kie-
runek w jakim zmierza Anticlockwise
pod względem muzycznym nie zmienia
się od wydania poprzedniego albumu z
2013 roku. (3,5)

Izabela Wieczorek

AArrdduuiinnii//BBaalliicchh  --  DDaawwnn  ooff  AAggeess
2017 Cruz Del Sur

Dla wszystkich rozeznanych w temacie
już pierwszy rzut oka na nazwiska sto-
jące za tym projektem będzie wystarcza-
jącą zachętą do zapoznania się z tym
krążkiem. Nie zorientowanym wyjaśnię,
że Victor Arduini to były gitarzysta Fa-
tes Warning będący współtwórcą ta-
kich dzieł jak "Night on Brocken" i
"The Spectre Within", natomiast Da-
vid Balich jest wokalistą znakomitego
heavy/doomowego Argus. Arduini od-
powiada za całą muzykę, wszystkie par-
tie gitary i basu, a Balich za linie wo-
kalne i teksty. Ci dwaj muzycy zostali
wsparci przez perkusistę Chrisa Judge i
w takim składzie nagrali debiutancki al-
bum. "Dawn of Ages" jest określany
często jako progresywny doom metal i
po części faktycznie tak jest. Jednak z
drugiej strony dodałbym jeszcze, że sły-
chać trochę klasycznego heavy, a całość
ma też dość epicki wydźwięk. Oczywi-
ście da się wychwycić pewne elementy
wspólne z Fates Warning czy Argus,
jednak zdecydowanie dominuje tu gra-
nie w stylu Black Sabbath i to głównie
z okresu Dio czy nawet Martina oraz
Trouble. Oczywiście doom jest tu do-
minującym składnikiem. Patrząc na
czas trwania tej płyty i długość samych
utworów, która waha się między 6, a
ponad 17 minut, można się poważnie
zastanawiać czy da radę wytrzymać bez
ziewania do końca trwania krążka. Otóż
odpowiedź brzmi: da się! Victor Ardu-
ini udowadnia tutaj, że jest znakomi-
tym kompozytorem i dzięki tym pro-
gresywnym urozmaiceniom, zmianom
temp i rytmu ta muzyka żyje i pochła-
nia słuchacza. Podstawą są jednak kla-
syczne riffy, na których oparta jest cała
reszta. Muzyka zawarta na "Dawn of
Ages" kreuje mistyczny i zarazem wcią-
gający w swoje objęcia klimat. Balich
natomiast jest naszym przewodnikiem
w tej ponad godzinnej podróży. Jego
głos i sposób interpretacji nadają tym

utworom epickiego wydźwięku. Co cie-
kawe najlepsze wydają mi się być te naj-
dłuższe utwory w rodzaju "Into Exile"
czy "Beyond the Barricade". Właśnie w
takich bardziej rozbudowanych formach
najbardziej uwidacznia się rozmach
kompozytorski i kunszt Arduiniego.
Wersja CD zawiera sześć autorskich
kompozycji, natomiast winylowa zo-
stała wzbogacona o trzy covery i wy-
dana na dwóch LP. Te trzy bonusy,
"Sunrise" Uriah Heep, "After All (The
Dead" Sabbathów oraz "Wolf of Velvet
Fortune" Beau Brummels muzycy za-
grali we własnym stylu, dzięki czemu
stanowią integralną część całości i wspa-
niale uzupełniają się z podstawowym
materiałem. Arduini i Balich nie ode-
szli daleko od oryginałów, a jednocze-
śnie sprawili, że te numery nasiąkły ich
własnym charakterem. "Dawn of Ages"
jest świetnym debiutem i mam nadzieję,
że nie będzie jedynym owocem współ-
pracy tych znakomitych muzyków. Z te-
go co mówią oni sami to na szczęście
układa im się świetnie. Daje to nadzieję
na kontynuację, czego bardzo bym so-
bie i wam życzył. (5)

Maciej Osipiak

AAttllaanntteeaann  KKooddeexx  --  TThhee  AAnnnniihhiillaattiioonn
ooff  BBaavvaarriiaa  
2017 Van

Atlantean Kodex nie zalicza tras jak
standardowy, "kontraktowy" niemiecki
zespół. Nie sposób uchwycić go także
na większości europejskich festiwali.
Właśnie dlatego taką gratką są wydawa-
ne przez niego płyty koncertowe. Zwła-
szcza, że materiał, który nagrywa i gra
Atlantean Kodex to absolutna czołów-
ka współczesnego epic metalu. "The
Annihilation of Bavaria" została zreje-
strowana w 2015 roku na pierwszym
koncercie w ich ojczystej Bawarii (!) i
umieszczona na dwupłytowym wydaniu
(z DVD - trójpłytowym). Ponieważ
miała promować ostatnią płytę kapeli,
"White Goddess", znalazł się na niej
cały materiał z tej doskonałej płyty, za-
grany zresztą dokładnie, kawałek po ka-
wałku z uwzględnieniem interludiów,
deklamacji i innych ozdobników krążka.
Nie można jednak powiedzieć, że jest to
bezwiedne odzwierciedlenie drugiej
płyty zespołu. Po pierwsze deklamacje
są czytane, nie puszczone z nagrania jak
to bywa u wielu zespołów, po drugie,
nakładające się w studyjnej wersji partie
gitary bywają na żywo wyśpiewywane
przez wokalistę ("Enthroned in Clouds
and Fire"), po trzecie, wokalista bawi się
liniami wokalnymi zmieniając odrobinę
ich bieg w "Twelve Stars and an Azure
Gown". Żartem powiem, że po czwarte,
w jednym miejscu zamienia słowa te-
kstu miejscami - posłuchajcie słów "Ten-
thousand Strong, in search for glory and wis-
dom" w "White Goddess Unveiled". Naj-
ważniejsze jest jednak to, że Atlantean
Kodex na koncertówce pokazuje nie
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tylko klasę kompozytorską (co jest
oczywiste w przypadku efektu studyj-
nego), ale też wykonawczą. Co więcej,
głos Markusa Beckera w wersji live wy-
daje się brzmieć nie tylko równie dobrze
jak na płycie, ale zyskuje wręcz jeszcze
więcej nastroju. Kreowanie klimatu jest
jednym z dużych atutów Atlantean
Kodex. Wokale Beckera na "The Anni-
hilation of Bavaria" po prostu brzmią
magicznie (aż mnie ciarki przechodzą
jak pomyślę sobie, jak musi to brzmieć
rzeczywiście na żywo). Koncert zresztą
zarejestrowany był w klubie, w kameral-
nych warunkach. Jednak zaangażowanie
publiki i przeżywanie  koncertu wytwo-
rzyło więź z zespołem, którą po prostu
słychać. Wystarczy posłuchać jak ludzie
śpiewają i reagują na to, co dzieje się na
scenie. Dość wspomnieć, że podczas
obróbki płyty, muzycy musieli wyciszyć
publikę, bo była za głośno! Płyta
"White Goddess" zajmuje jednak tylko
mniej więcej połowę płyty. Zanim - jak
zapowiada Becker - wkroczymy do kró-
lestwa Białej Bogini, na koncercie poja-
wiają się "From Shores Forsaken" z "Pna-
kotic Demos" i śpiewany z całych gar-
deł przez publikę "Pilgrim" z "The Gol-
den Bough". Dopiero róg w "Trumpets
of Doggerland" przy wtórowaniu okrzy-
ków radości publiki zapowiada płytę
"White Goddess". Podobnie jest w koń-
cowej części płyty. Po kończącym płytę
"White Goddess", "White Goddess Un-
veiled" następuje krótki utwór "The
White Ship" z "Pnakotic Demos", a za-
raz potem istna petarda w tej epic meta-
lowej uczcie. "Kodex Battalions" zapo-
wiadany jako nowy kawałek, jest w rze-
czywistości pozostałością po sesji nagra-
niowej do "White Goddess" i stylisty-
cznie ogromnie się wyróżnia tempem,
dynamiką i maidenowymi riffami. Dwa
ostatnie numery pochodzą z albumu
"The Golden Bough". Muszę przyznać,
że po tej płycie mam jeszcze większą
ochotę zobaczyć występ Atlantean Ko-
dex. Wszystko na tej koncertówce jest
dokładnie takie, jakie powinno być na
występie tego właśnie zespołu. Cieszę
się, że wciąż pojawiają się zespoły, które
potrafią tak zachwycić, że dochodzą do
listy "koniecznie do obejrzenia" i to w
tym momencie, gdy wydaje się, że już
prawie wszystko, co było możliwe do
"upolowania" zostało "upolowane". Do-
skonała koncertówka znakomitego ze-
społu! (6)

Strati

AA  TToorrttuurreedd  SSoouull  --  OOnn  TThhiiss  EEvviill  NNiigghhtt
2016 Pure Steel

Prawdopodobnie nie doczekamy się ni-
gdy nowego krążka Mercyful Fate, a
King Diamond ze względu na swoje
problemy zdrowotne również od 10 już
lat nie uraczył nas swoim nowym dzie-
łem. Tę lukę starało się wypełnić już kil-
ka zespołów wzorujących się na muzyce
mistrza i wychodziło to z bardzo ró-
żnym skutkiem. Do tego grona zalicza
się też pochodzący z Milwaukee kwintet
A Tortured Soul. Najlepiej osłucha-
nym przeze mnie ich materiałem była
"dwójka" "Kiss of the Thorn", a moje
wspomnienia z nim związane są jak naj-
bardziej pozytywne. Najnowszy, czwar-
ty album "On This Evil Night" wydany

został po sześcioletniej przerwie i jest
chyba najlepszym co ten zespół stwo-
rzył. Począwszy od okładki, którą zdobi
praca Gustava Dore'a, poprzez tematy-
kę i ogólną atmosferę zostajemy zapro-
szeni do mrocznego świata, w którym
przewijają się piekło, upadłe anioły i in-
ne około horrorowe sprawy. Klimat jaki
kreują na tym krążku muzycy wciąga od
pierwszych sekund i sprawia, że ciężko
się od niego uwolnić. U mnie od kilku
ładnych dni przynajmniej dwa razy na
dobę "On This Evil Night" musi pole-
cieć. Przechodząc do kwestii muzy-
cznych to tak jak napisałem na począ-
tku, główną inspiracją jest tutaj Mercy-
ful Fate/King Diamond. Riffy brzmią
momentami jakby wygrywał je raz An-
dy LaRoque, a za moment dajmy na to
Michael Denner. Wokalista też przez
dużą część trwania płyty brzmi jakby
był bliźniakiem Diamentowego Króla.
Falsety co prawda pojawiają się bardzo
rzadko, ale już w średnich rejestrach sły-
chać uderzające podobieństwo. Poza
tym da się wychwycić inspiracje amery-
kańskim klasycznym metalem w rodza-
ju Iced Earth czy Helstar. Zwłaszcza
tym pierwszym panowie oddali bardzo
wyraźny hołd w znakomitym "Mourning
Star", w którym riffy i melodie są tak ty-
powe dla Schaffera, że spokojnie może-
cie wkręcać znajomych, że to jego nowy
numer. Oprócz wyżej wymienionej jest
też kilka innych kompozycji, które wy-
jątkowo mi przypasowały. Przede wszy-
stkim zaliczyć do nich można "Crim-
son", "Dreams", "Murdering" i balladowy
"All Alone". Reszta wałków to równie
wysoki poziom, ale te wymienione prze-
ze mnie są chyba najbardziej chwytliwe.
Właśnie znakomite melodie są tutaj je-
dną z głównych zalet i sprawiają, że ta
płyta ma właściwości wysoce uzależnia-
jące. Świetny album, świetnego zespołu
i tylko szkoda, że tak mało się o nim
mówiło i mówi. A Tortured Soul zasłu-
gują na zdecydowanie większą atencję
zwłaszcza w czasach, gdy nie wiadomo
czy jeszcze kiedykolwiek usłyszymy ja-
kąś nową muzykę Kinga Diamonda.
Ekipa z Milwaukee godnie reprezentuje
ten styl, a "On This Evil Night" to ma-
teriał na najwyższym poziomie. (5,2)

Maciej Osipiak

AAvveelliioonn  --  IIlluussiioonn  OOff  TTrraannssppaarreennccyy
2017 Revalve

Większość z nas z pewnością spogląda
na otaczającą nas rzeczywistość. Widzi-
my dokładne zarysy oraz kształty, ale
czy na pewno? Czy może to tylko nasze
wyobrażenie, które jest fikcyjne i nie
strzeże nas przed tym, że to co zauwa-
żamy teraz może za chwilę zniknąć już
na zawsze oraz pozostać zapomniane.
Żyjemy raczej w ciągłym pośpiechu,
więc kto z nas miałby w ogóle czas się
nad tym zastanawiać. Mimo to pewien
band o nazwie Avelion pragnął zgłębić
ten aspekt oraz tym sposobem wydał na
rynek muzyczny nowy krążek "Ilusion
of Transparency". W albumie można
dostrzec rozważania dotyczące naszej
ludzkiej natury, kruchości, wrażliwości,
czy zwykłej egzystencji. Uformowany w
2008 roku we Włoszech zespół postawił
na to, by trochę pokombinować oraz ze-
stawić ze sobą melodyczny, progresy-

wny oraz nowoczesny metal. Cóż może
wyniknąć z takiej mieszanki? Warto się
o tym przekonać przesłuchując dany al-
bum. Idąc tym śladem tak też uczyni-
łam. Wsłuchując się w pierwszą kompo-
zycję na krążku od razu rozpoznaje ele-
ktroniczne dźwięki oraz to, iż do skom-
ponowania tego kawałka potrzebne by-
ły klawiatury wytwarzające przeróżne
brzmienia. Jednakże nie tylko na tym
warto się skupić, gdyż nie tylko to jest
składnikiem tej twórczości. Elektryk,
czy perkusja to podstawa, która powin-
na zabrzmieć w tym wykonie i tak też
się stało. Wokal jest raczej stonowany
oraz dopasowany do ogólnego wydźwię-
ku danych kompozycji. Tempo utwo-
rów nie jest nad wyraz dynamiczne, lecz
w pewnym stopniu i tak szybkie. Okła-
dka albumu stanowi odwołanie do tego,
iż nie wszystko w naszej egzystencji
transparentną wizję, czy wyobrażenie
naszego otoczenia. Kobieta, którą jest
nam dane zauważyć na stronie fronto-
wej krążka jakby rozmywa się ze swojej
istoty bycia, czy jestestwa. Tym sposo-
bem można się przekonać, iż niektóre
aspekty w naszym życiu są tylko prowi-
zoryczne, a przez niektóre środki takie
jak internet, czy telewizja mogą zniknąć
coraz szybciej z naszego obrębu. Ave-
lion ma w sobie potencjał i jestem pe-
wna, iż nie zmarnuje go tylko wzniesie
się na wyżyny swoich możliwości. (4)

Izabela Wieczorek

AAxxeell  RRuuddii  PPeellll  --  TThhee  BBaallllaaddss  VV
2017 SPV

Pierwszą płytę z balladami Axel Rudi
Pell wydał w 1993 roku, a jej entuzja-
styczne przyjęcie przez fanów sprawiło,
że od czasu do czasu powtarza ten spra-
wdzony patent. Jestem ogromnym zwo-
lennikiem tego gitarzysty, tym bardziej,
że wzorem Blackmore'a czy (do nieda-
wna) Malmsteena, współpracuje też ze
znakomitymi wokalistami. Kompilację
"The Ballads V" traktuję jednak jako
takie piąte koło u wozu czy bardziej
skok na kasę malejącego grona ludzi
wciąż kupujących płyty w fizycznej po-
staci. Oczywiście wzorem poprzednich
części serii mamy tu utwory premiero-
we, taki wabik dla fanów. Pewnie nie
przejdą oni obojętnie obok nowego sin-
gla "Love's Holding On", w którym
Johnny'emu Gioeli towarzyszy sama
Bonnie Tyler, tym bardziej, że jest to
pierwsza współpraca tej wokalistki z ze-
społem metalowym, kolejnej nowości
"On The Edge Of Our Time" (kłania się
Rainbow, a Pell znowu błyszczy) czy
nowego coveru, "I See Fire", numeru
młodziaka Eda Sheerana, jak dla mnie
lepszego od oryginału. Mamy też kon-
certową premierę, klimatyczną "The Li-
ne", ale reszta to już odgrzewane kotle-
ty, które fani Axela od dawna mają już
na płytach "Circle Of The Oath", "Into
The Storm" czy ubiegłorocznej "Games
Of Sin". Kilkunastominutowa wersja
"Mistreated" z koncertu na 25-lecie ze-
społu też nie jest jakimś rarytasem, uka-
zała się bowiem na dokumentujących to
wydarzenie wydawnictwach audio i vi-
deo. Każdy fan niemieckiego wirtuoza
musi więc sobie sam odpowiedzieć na
pytanie czy kupi tę płytę, tym bardziej,
że Pell zapowiada już prace nad kolej-

nym  albumem i jego premierę na po-
czątku przyszłego roku. (3)

Wojciech Chamryk

BBaarree  IInnffiinniittyy  --  TThhee  BBuutttteerrffllyy  RRaaiisseerr  
2017 Blackdown Music

Większość z nas ma tendencję do nad-
miernego osądzania, konsumpcji nieko-
niecznie prawdziwych stereotypów. W
ten sam sposób działa to w świecie mu-
zyki. Wystarczy kilka nierzetelnie oraz
powierzchownie sformułowanych opinii
na temat danego zespołu, czy konkret-
nego gatunku muzycznego. Nawiązując
do wymienionego przez mnie aspektu
dotyczącego tzw. oceniania książki po
okładce pragnę przedstawić wam band
Bare Infinity pochodzący z Grecji. Ów
zespół muzyczny została uformowany
w 2003 roku, a w jej skład wchodzą:
Tomas Goldney, Orlok Davis oraz
Ida Elena. Jednym z głównych założeń
grupy jest właśnie łamanie stereotypów.
W swej nowo wydanej płycie "The But-
terfly Raiser" zaprezentowali nietuzin-
kowe połączenie, dzięki któremu pow-
stał jakoby metal symfoniczny z na-
wiązaniem do klasycznych cech melo-
dyjnego power metalu takich jak wyso-
ki, kobiecy wokal, czy dynamiczne tępo
utworów. Zrezygnowano z zastosowa-
nia screamingu, jak to bywało w uprzed-
nio skonstruowanych kawałkach. Je-
dnakże owa wprowadzona zmiana mo-
im zdaniem okazała się pozytywnym ro-
związaniem. Dzięki temu zespół skupił
się na ukazaniu w dość wrażliwy oraz
przejmujący sposób istoty każdego in-
strumentu tworzącego całokształt jeste-
stwa ich muzyki. Przesłuchując krążek
"The Butterfly Raiser" mamy możli-
wość odkrycia w pewien sposób melo-
dyjnego metalu na nowo dzięki licznym
zestawieniom gitary elektrycznej, per-
kusji, pianina, czy wszelako obecnych
skrzypiec. Przedstawiony aspekt pre-
zentują, np. utwory "Robin Eye's", "Race
of  Destiny" lub "The Devil's Call". Cało-
kształt albumu zdaje się być stosunko-
wo lekkim połączeniem odwołując się
do stereotypów dotyczących preferowa-
nego przez zespół metalu. Bare Infinity
w swych tekstach porusza tematykę
wszelako pojętej egzystencji, która wią-
że się z przemijaniem, doczesnymi pro-
blemami ludzkimi m.in. depresją, czy
wszechobecnymi na każdym kroku lęka-
mi. Słuchacz po dokładnym przestudio-
waniu tekstów może zastanowić się nad
całokształtem własnego życia. Myślę, iż
celem wydania owego albumu było tak-
że skłonienie odbiorcy do przemyśleń.
Mimo wszystko zespół nie zmienia swo-
jego brzmienia. Powiedziałabym ina-
czej, owa grupa muzyczna dojrzewa
wraz z upływem czasu oraz kreacją no-
wych, nietuzinkowych utworów, odkry-
wa na nowo gatunek, którym się zajmu-
je oraz cały czas prężnie się rozwija nie
zwalniając tępa. (4,5)

Izabela Wieczorek

BBllaacckkggaattee  --  RRoonniinn
2016 Self-Released

Blackgate to Amerykanie, pochodzą z
Grand Rapids w Michigan, więc nic dzi-
wnego, że grają US power metal. Jednak
pierwsze dźwięk wzbudzają konsterna-
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cje, bowiem moje skojarzenia biegną do
speed power metalu z neoklasycznym
zacięciem, coś na modę Dragonforce
czy Iron Mask. Całe szczęście to fał-
szywy alarm! Opener "BPS" to krótki in-
strumentalny utwór, bazujący raczej na
szybkim klasycznym heavy metalu, a
neoklasyczne naleciałości bardziej po-
dobne są do tego co robił Symphony X.
Uff! odetchnąłem z ulgą. Reszta zawar-
tości dużego debiutu "Ronin" to już ty-
powy mocny amerykański power metal,
podany na szybkości, kojarzony z Iced
Earth czy też Jag Pancer. Utwory są
konkretne, pomysłowe, wielowątkowe
mocno nabite gitarami i gęstą sekcją ryt-
miczną. Czasami tak gęstą, że oprócz
niektórych błyskotliwych solówek gita-
rowych, to ona powoduje, że porówna-
nia do Symphony X nie są chybione.
Momentami dochodzi też do dysonan-
sów, chwilowych zwolnień lub ogólnie
klimat lekko łagodnieje, wtedy muza
Blackgate kieruje się w stronę ostrego
klasycznego heavy metalu w stylu Iron
Maiden czy Judas Priest. Jakby nie by-
ło wyraziste melodie są też bardzo wa-
żnym elementem muzyki Blackgate.
Żeby uzupełnić muzyczną bazę Amery-
kanów, napomknę, że sami muzycy
przyznają się jeszcze do inspiracji Me-
talliką, Testamentem, Megadeth i
Exodusem. Instrumentaliści są bardzo
sprawni, ogólnie wszyscy zgodnie przy-
kuwają uwagę, ich instrumenty prowad-
zone są przez mocny, wyrazisty wokal
Davida Cuffmana. Nie wiem czy tylko
mnie się tak kojarzy, ale czasami mam
wrażenie jakbym słuchał Chrisa Bol-
tendahla, mniej Matta Barlowa czy
Seana Pecka, bo i takie porównania wi-
działem. Bywa też, że wokal Cuffmana
jest jednostajny, co może trochę nużyć
słuchacza. Jednak ta sytuacja może wy-
nikać z tego, że "Ronin" zawiera aż
czternaście kompozycji i ponad godzinę
muzyki. Przy tak intensywnej i gęstej
muzyce Amerykanów i bardzo wyrów-
nanych kompozycjach, to też może znu-
żyć słuchacza. Właśnie te dwa elementy
są do poprawy. No i miejmy nadzieję, że
kolejny krążek zostanie normalnie wy-
tłoczony i to najlepiej przez którąś z wy-
tworni. Blackgate i "Ronin" do zapa-
miętania, kawał solidnego US power
metalu. (4)

\m/\m/

BBllaacckk  HHaawwkk  --  TThhee  EEnndd  OOff  TThhee  WWoorrlldd
2017 Pure Underground

Niemcy z Black Hawk nie oglądają się
za siebie, nie roztrząsają gdzie mogliby
być, gdyby zadebiutowali wcześniej niż
w 1989 roku. Od momentu reaktywacji
regularnie wydają za to, gorsze i lepsze,
płyty z teutońskim, tradycyjnym meta-
lem lat 80. Akurat "The End Of The
World" należy do ich najciekawszych
dokonań, chociaż trzeba oczywiście

brać poprawkę na to, że wszystko to już
słyszeliśmy nie tylko na ich wcześniej-
szych płytach, ale też albumach UDO,
Running Wild, Grave Digger, Gam-
ma Ray, Paragon czy Helloween. Ka-
żdy zaznajomiony z ich twórczością bez
trudu wychwyci to i owo znajomo
brzmiacego w utworach Black Hawk,
ale podkreślam, że w żadnym razie nie
są to słabe rzeczy. Szczególnie mogą po-
dobać się: rozpędzony "Streets Of Ter-
ror", orientalizujący rocker "Killing For
Religion", surowy, archetypowy wręcz
dla lat 80. "What A World" i mający w
sobie coś z dokonań Iron Maiden
"Scream In The Night". Inne nie są tak
udane, ale trzymają solidny, niemiecki
poziom, tak więc: (3,5).

Wojciech Chamryk

BBllaacckk  PPhhaannttoomm  --  BBeetttteerr  BBeewwaarree!!
2017 Punishment 18

Oj tam, bez przesady: nie ma na tej pły-
cie niczego, przed czym należało by się
strzec, ale też zapomnijcie o jakimś
szczególnym wydarzeniu. Jest za to hi-
storia jakich wiele: doświadczeni muzy-
cy dwóch włoskich zespołów, konkre-
tnie Mesmerize i Eruption, połączyli
przed trzema laty swe siły, a "Better Be-
ware!" jest pierwszym efektem ich
pracy. Black Phantom prezentują na
tym wydawnictwie 10 bardzo tradycyj-
nych, utrzymanych w europejskim stylu
tradycyjnego metalu, utworów. Dobrą
wskazówką co do kierunku obranego
przez zespół jest zresztą wieńczący ca-
łość cover, niezgorsza i bardzo surowa
wersja "Total Eclipse" Iron Maiden.
Utwory autorskie nie mają już mocy i
klasy tego, pominiętego z pośpiechu na
LP "The Number Of The Beast",
numeru, ale słucha się ich całkiem przy-
jemnie, szczególnie "Light Behind The
Armour", "Less Than Zero" i "Ninth Ring
Of Hell". Można więc sprawdzić "Better
Beware!", bo to solidne granie na pozio-
mie, a tego nigdy dość. (4)

Wojciech Chamryk

BBrrootthheerrss  ooff  MMeettaall  --  PPrroopphheeccyy  ooff  RRaa--
ggnnaarröökk
2017 Self-Released

Znalazłem ich zupełnym przypadkiem.
W proponowanych video na YouTube
wyświetliła mi się owa  grupa. Czym
mnie zafascynowała? Tytułem utworu -
"Prophecy of Ragnarök". Pasjonuję się
mitologią nordycką już od dłuższego
czasu i zawsze z zaciekawieniem spoglą-
dam na sprawy z nią związane. Czym je-
st Ragnarök zakładam, że zdecydowa-
na większość wie. Ale dla tych, którym
dawne wierzenia wikingów są obce z
przyjemnością przybliżę sytuację. Zwie
się tak ostateczną walkę pomiędzy bo-
gami Asgardu i ich sprzymierzeńcami, a
olbrzymami i poddanymi Hel dowodzo-

nymi przez Lokiego, któremu pomagać
będą różne stwory oraz jego okropne
dzieci: wilk Fenrir, wąż świata Jormun-
gand. Co jest największym zaskocze-
niem? Brothers of Metal nie współpra-
cują z żadną wytwórnią muzyczną -
swoją płytę "Prophecy of Ragnarök"
wydali własnymi siłami, są po prostu
niezależni. Ukazała się ona 1 kwietna
2017 roku i jest to pierwszy album
bandu. Ale za to o jak wielkiej jakości!
Tak dobrego kawałka metalu o akurat
takiej a nie innej tematyce jeszcze nie
miałem okazji słyszeć. Krążek zawiera
dokładnie czternaście kompozycji -
wszystkich tyczących się mitologii nor-
dyckiej. Zespół składa się dokładnie z
ośmiu osób, a są to: Emil Warmedal,
Mikael Fehrm, Pahr Nilsson, Dawid
Grahn, Ylva Eriksson, Joakim Lind-
back Eriksson, Johan Johansson oraz
Mats Nilsson. Ta ekipa pochodzi ze
Szwecji - to zaskakujące, że kraje skan-
dynawskie nie odznaczają się wysoką li-
czbą ludności, ale to chyba właśnie tam
możemy znaleźć najwięcej grup grają-
cych heavy metal i różne jego podgatun-
ki. Dużym plusem - ale i niespodzianką
- jest występowanie aż trzech lutni w
bandzie. Nadają one urzekającego,
wczesnośredniowiecznego klimatu koja-
rzonego przecież tak dobrze z mnós-
twem bitew. Zwłaszcza w utworze
"Defenders of Valhalla" dają one o sobie
znać i niebotycznie chwytają za serdu-
cho, przenosząc nas na mroźne ziemie
wikingów. To chyba za ich sprawą ten
kawałek z całej płyty spodobał mi się
najbardziej. Od jakiegoś już czasu nie
ściągam słuchawek, rozkoszując się tą
wspaniałą melodią. Zmuszony jestem
przyznać, że gitary odgrywają tutaj dużą
rolę. Nadają wszystkiemu odpowiednie
tempo i wprawiają w ruch nasze koń-
czyny. Perkusja wieńczy dzieło wrzuca-
jąc w taneczny trans pozostałe części
ciała. Troje wokalistów - dwóch mę-
żczyzn oraz pani Ylva - bez wątpienia
zasługują na uznanie. Każde z nich mo-
że poszczycić się wręcz awangardowym
głosem. Śpiew każdego z nich wprowa-
dza coś innego do muzyki Brothers of
Metal, ma zupełnie inne cechy chara-
kterystyczne, dzięki czemu utwory są
tak zróżnicowane. Obecność trzech tak
wyśmienitych wokali to naprawdę bło-
gosławieństwo dla owej grupy. Melodyj-
ny głos Ylvy oraz bardziej złowrogie,
chropowate brzmienia wydobywające
się ze strun głosowych Joakima i Jo-
hana idealnie ze sobą współpracują i
znakomicie się wymieniają, tworząc w
naszej wyobraźni obrazy wprost z Völu-
spy. Począwszy od "The Death of the
God of Light" a skończywszy na "We
Believe in Metal" da się zauważyć pewną
regułę - wszystkie te wałki są rewelacyj-
ne i słuchać ich można bez końca, a
przy okazji jest to także okazja do ze-
brania paru informacji na temat wierzeń
wikingów, oczywiście jeśli interesują
was takie tematy. Słuchawki na głowy,
miecz do ręki! Wojownicy Valhalli
stańcie do Ragnaröku! Chwała Odyno-
wi, ojcu wszechrzeczy! (6)

Remigiusz Hanczewski

CCaannddllee  --  DDeemmoo  22001166
2017 Fight

Tych pięciu młodych - bo w obecnych
czasach skończona 40-stka, a tyle liczy
sobie wokalista Erik Nordkvist, nie jest
w żadnym razie oznaką sędziwego wie-
ku - Szwedów bierze się za bary z trady-
cyjnym metalem, wychodząc z tej poty-
czki z podniesionym czołem. Panowie
musieli nasłuchać się Mercyful Fate i
solowych LP's Kinga Diamonda, nie
gardzili też albumami Iron Maiden,
Angel Witch, Tokyo Blade czy innych

ekip nurtu NWOBHM, darzyli też
estymą dokonania Dio oraz Judas
Priest. Wszystko to przekłada się na za-
wartość "Demo 2016", bo każdy dźwięk
w tych czterech utworach brzmi tak,
jakby powstał najpóźniej w 1983 roku.
Wyróżniam spośród nich mroczny nu-
mer "Betrayal" z balladowym zwolnie-
niem i totalnie oldschoolowy "Frozen
With Fear" z porywającymi solówkami,
ale "Dancing Lights" i "No Peace For My
Soul" w niczym im nie ustępują. Mercy-
ful Fate zaczynali kiedyś od MLP dla
Rave-On, a ten materiał może być ró-
wnie przełomowy dla Candle. Zanim
więc wydadzą debiutancki album: (5).

Wojciech Chamryk

CClloovveenn  HHooooff  --  WWhhoo  MMoouurrnnss  FFoorr  TThhee
MMoorrnniinngg  SSttaarr
2017 High Roller

Cloven Hoof to jedna z legend NWOB
HM i zarazem jeden z najbardziej pe-
chowych zespołów tego nurtu. Sploty
niesprzyjających okoliczności i tragi-
czne wydarzenia sprawiały, że zespół
Lee Payne'a nigdy nie zdołał zyskać
szerszej popularności, mimo posiadania
w swym dorobku tak klasycznych płyty
jak: debiutancka EP-ka "The Opening
Ritual", "Cloven Hoof", "Dominator"
czy "Sultan's Ransom". Po reaktywacji
w roku 2001 grupa nie spuściła z tonu,
wciąż koncertuje i nagrywa, w tym tak
udane płyty jak "Resist or Serve", a naj-
nowsza, "Who Mourns For The Mor-
ning Star", jest jeszcze lepsza. Być mo-
że stało się tak dzięki kolejnym zmia-
nom składu, kiedy to Cloven Hoof
wzmocnili byli muzycy amerykańskiej
grupy Aska, świetny perkusista Danny
White i wokalista George Call. Szcze-
gólnie jego rola jest na na "Who Mo-
urns For..." nie do przecenienia, wszak
to śpiewak znany choćby z Banshee,
Emerald, Omen czy Warrior. W Clo-
ven Hoof też robi świetną robotę, zwła-
szcza w szponiastym, podszytym Judas
Priest "Time To Burn", "Song Of Orphe-
us" i "Neon Angels". Równie perfekcyjnie
brzmi w dłuższych, epickich kompozy-
cjach jak: "Go Tell The Spartans", "Mor-
ning Star" czy "Bannockburn", a instru-
mentaliści w niczym mu nie ustępują: o
perkusiście już wspominałem, gitarowy
duet Luke Hatton/Chris Coss rządzi i
dzieli, a lider Lee Payne odkąd pamię-
tam był jednym z najlepszych basistów
Wysp Brytyjskich. Jest to więc najlepsza
płyta Cloven Hoof od niepamiętnych
lat, a może i w całej dyskografii zespo-
łu? To pierwsze bez dwóch zdań, a co
do reszty ścisła czołówka! (5,5)

Wojciech Chamryk
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CCoommaanniiaacc  --  IInnssttrruuccttiioonn  FFoorr  DDeessttrruu--
ccttiioonn
2017 SAOL 

Czy nie macie czasem takiego wrażenia,
że przesłuchaliście wszystko? No cóż, ja
czasami tak mam. I powiem, że ten al-
bum (czyli "Instruction For Destru-
ction") niestety nie zmienia go. Ale
bądźmy szczerzy, ile albumów, które
wyszły pod egidą thrash metalu było
ostatnio przełomowych? Vektor? Tele-
port? Division Speed? No można by
poszukać, jednak one raczej były przy-
kładem idealnej fuzji i powrotu do sta-
rych korzeni. "As I Return To Coal".
Cholernie prorocze w tym wypadku,
gdyż album brzmieniowo i kompozy-
cyjnie wraca do korzeni, zwęglonych
ogniem czasu i wciąż odkopywanych
przez kolejne zespoły, niczym pionie-
rów na ziemi dawno przeoranej. Dobra,
wyczerpałem limit na stylizacje artysty-
czne, więc czas przejść do sedna: techni-
cznie jest w porządku, instrumenty brz-
mieniowo dobrze, choć nie wybitnie,
wokalista całkiem okej, choć brakuje
mu do Rona Brodera (Coroner) czy
Martina Walkyiera (Sabbat UK).
Tematycznie? Hmm, w porządku, nie
ma żadnych większych głupotek w tek-
stach, a wideoklip, który został stworzo-
ny na potrzeby "Coal" kopie zad więk-
szości teledysków, które zostały stwor-

zone dla tej muzyki w ciągu ostatnich
trzech lat (no chociaż w tej kwestii do
trylogii najnowszego Slayera mu braku-
je). Kompozycyjnie? Mówiłem, że wra-
ca do korzeni, w tym wypadku US thra-
shu (ba, nawet US power/thrash na "Fo-
rever More") przemieszanego z motywa-
mi wcześniej wspomnianego Coronera.
Widać to zresztą przy tym jak zespół
żongluje motywami przy kolejnych
utworach, czyli "Coal" i "Suborned". Je-
dnocześnie nie mogę mu nic zarzucić, a
jednak jakoś ostatnio wolę słuchać jed-
nak Sabbat ("History of Time To Co-
me"). Nie mogę więc tutaj subiektywnie,
zgodnie ze swoją klauzulą sumienia
ocenić. Myślę, że ich muzyka jest warta
rzucenia uchem (wiem, że tak się nie
mówi) i poświęcenia tych 4-5 minut na
"Coal" i wyrobienia własnej opinii. 

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak

CCoonncclluussiioonn  OOff  AAnn  AAggee  --  CCaappttaaiinnss
AAnndd  KKiinnggss
2017 Dr. Music

Conclusion Of An Age na metal-archi-
ves figuruje pod hasłem melodyjny me-
tal. Jednak z tą maksymą jest coś nie
halo. Owszem odnajdziemy nawiązania
do klasycznego heavy metalu, ale także
do melodyjnego power metalu czy też
thrashu kojarzonego z "czarnym albu-

mem" Metallki. To ostatnie skojarzenie
naprowadza jeszcze na inny nurt, a mia-
nowicie na nowoczesny metalu repre-
zentowany chociażby przez takie Tri-
vium. Nie przepadam za  graniem wy-
mienionego co zespołu, więc nie mam
pewności. Jednak bardzo melodyjny
specyficzny śpiew wokalisty Conclu-
sion Of An Age oraz bardzo sterylne
mocne brzmienie, może służyć za do-
wód, że takie rozumowanie może być
słuszne. Kompozycyjnie jest całkiem
nieźle, są fragmenty, które całkiem faj-
nie się słucha, choć tak na prawdę, ża-
den z kawałków mnie nie porwał. Niech
za przykład posłużą "folkowe" wstawki
zagrane na skrzypcach w "Surrounded
By Enemies". Całkiem nieźle wypadają
również gitarzyści, a szczególnie ich par-
tie solowe. Ogólnie mam mieszane
uczucia wobec "Captains And Kings",
wręcz jestem wobec tego albumu podej-
rzliwy. Jak na razie wydaje mi się, że
Niemieccy muzycy są na rozdrożu. Z
pewnością ich kolejne płyty rozstrzy-
gną, po której stronie się opowiedzą. Z
drugiej strony, mogą pozostać w takiej
niepewności. Obojętnie jaki będzie ich
wybór, zwolennicy heavy metalu czy
nowoczesnego metalu będą mieli z nich
pożytek, a to dlatego, że młodzi Niem-
cy, mają solidne podstawy do dobrego
grania. Potrzebują jednak czasu i do-
świadczenia. Niemniej nie będę wyszu-
kiwali ich kolejnego krążka, aby prze-
konać się o tym. Dzisiejsze czasy dają
nam bardzo wiele muzyki do wyboru i z
pewnością będzie wśród nich wiele płyt,
które nie przysporzą takich dylematów.
(3)

\m/\m/

CCrraavveenn  IIddooll  --  TThhee  SShhaacckklleess  OOff  MMaamm--
mmoonn
2017 Dark Descent

Angielscy piewcy archetypowego black-
ened thrash metalu powracają z drugą
płytą. "The Shackles Of Mammon"
potwierdza, że Craven Idol okrzepli
pod każdym względem, proponując al-
bum jeszcze brutalniejszy, a zarazem
ciekawszy od debiutanckiego "Towards
Eschaton". Zespół ponownie sięgnął do
sprawdzonego rozwiązania, przeplatając
siarczyste, surowe i totalnie bezkompro-
misowe uderzenia o czasie trwania 3-4
minut numerami dłuższymi, bardziej
urozmaiconymi. Z tych pierwszych
szczególnie wyróżniają się demoniczny,
gwałtowny i złowieszczy "Pyromancer",
rzecz w stylu wczesny Slayer zbrutali-
zowany tak bardzo, jak tylko się da oraz
"Black Flame Divination": numer równie
brutalny, niepozbawiony jednak przy
tym pewnej dozy melodii. Z kolei w
ośmiominutowym "The Trudge" czy je-
szcze dłuższym "Tottering Cities Of
Men" Craven Idol łączą echa epickiego
Bathory z czasów LP "Hammerheart" z
szaleńczymi, opartymi na blastach przy-
spieszeniami, swoje robi też opętańczy
skrzek pana o dźwięcznej ksywie Im-
molator Of Sadistik Wrath's. Na trze-
cim biegunie mamy zaś utwory nie tak
długie, ale też i nie kończące się po



dwóch i pół minucie, jak czerpiący z
mocy doom metalu masywny "Dashed
To Death" czy znacznie szybszy "Mam-
mon Est". Czyli generalnie konkret na:
(5)

Wojciech Chamryk

CCrriimmee  --    FFiirrsstt  CCrriimmee
2017 Shadow Kingdom

Chilijski duet faktycznie nie bierze jeń-
ców. Groźne pseudonimy, takiż image i
wcześniejszy staż w znacznie brutalniej
grających zespołach mógłby sugerować,
że Crime preferują black czy death me-
tal, jednak ekipa z Santiago łoi surowy,
totalnie oldschoolowy heavy metal.
Oczywiście wzbogaca go histerycznym,
czerpiącym z blacku wrzaskiem Noise-
makera, pojawiają się tu charakterysty-
czne dla black/thrash metalu perkusyjne
zrywy, ale dominuje podejście z przeło-
mu lat 70. i 80. ubiegłego wieku, kiedy
to metal powoli raczkował, po zapaści i
punkowej stagnacji hard rocka. Nawią-
zań do takiego grania też zresztą nie
brakuje, przede wszystkim w mro-
cznych partiach instrumentów klawis-
zowych, efektownie wzbogacających
aranżacje "Give Your Like To The Ruin",
i "Highway Robbery", a dopełnia to uda-
ne wydawnictwo najbardziej szaleńczy
spośród tej trójki "We Shall Destroy" z
zaskakującym intro. (4,5)

Wojciech Chamryk

CCrriittiiccaall  SSoolluuttiioonn  --  BBaarrbbaarraa  TThhee  WWiittcchh
2017 Crime

Thrash i horror rock/metal? Może i na
pierwszy rzut oka takie połączenie
brzmi dość egzotycznie, ale czterech
Norwegów z Critical Solution udatnie
łączy na swym najnowszym, już trzecim
albumie, wpływy zarówno Testament,
jak i Kinga Diamonda. W dodatku nie
bawią się w jakieś wydumane historie,
ale biorą na warsztat prawdziwą historię
XVII wiecznej czarownicy ze swej ro-
dzinnej miejscowości Helleland - pano-
wie Furnier i Petersen mogą być więc
dumni ze swych pojętnych sukcesorów.
Koncept jest wszak niczego sobie, histo-
ria momentami mrozi krew w żyłach,
tym bardziej, że jej narratorem jest kole-
jny wielki shock rocka, sam Arthur
Brown - tak ten szaleniec od płonącego
hełmu i nieśmiertelnego przeboju "Fire",
zacytowanego zresztą w "The Burning
Pyre", a chłopaki łupią thrash z pasją
godną wczesnych lat 80. W dodatku
wplatają weń sporo nawiązań do bar-
dziej tradycyjnego heavy, zaskakują
doomowymi riffami czy mrocznymi, or-
ganowymi pasażami - "Barbara The Wi-
tch" słucha się naprawdę nieźle. Gorzej
już z bonusowym dyskiem "Covers From
Hell", bowiem niektóre z tych przeróbek
pochodzą sprzed kilku lat i najzwyczaj-

niej w świecie nie brzmią tak - nomen
omen - ogniście jak nowsze "Iron Man"
Black Sabbath, "Let It Die" Ozzy'ego,
"Locked Up In Snow" Kinga Diamonda
z Black Rose czy "Gypsy" Uriah Heep,
połączony z "Sabbat" Notre Dame,
dzięki udziałowi w nim Snowy'ego
Shawa, chociaż "Killed By Death" Mo-
törhead być może kogoś zainteresuje
dzięki udziałowi  Andy'ego La Rocque,
nawiasem mówiąc producenta tego
albumu oraz Whitfielda Crane'a. (5)

Wojciech Chamryk 

CCuussttaarrdd  --  AA  RReeaallmm  ooff  TTaalleess  
2017 Pure Steel

Jeszcze kilka lat temu europejski power
metal wyzywany był od tego gatunku,
który serwuje skoczne melodyjki o ryce-
rzach, zamkach i księżniczkach. Istnie-
jący od 1987 roku, niemiecki Custard
na swojej szóstej płycie odważnie wy-
szedł na spotkanie takiej opinii. Płyta
"A Realm of Tales" brzmi zupełnie jak-
by grupa chciała nam powiedzieć "chce-
cie bajek, to macie!". Rzeczywiście, krą-
żek oparty jest w całości na tematyce
baśni, zarówno tych ludowych (Grim-
mów, Tysiąca i jednej nocy), jak i tych
literackich (Andersena) i niemal z dzie-
cięcą dosłownością serwuje nam ich fa-
buły. Co więcej, w  zdecydowanej więk-
szości (poza "Witch Hunter"i balladą)
jest on oparty na utworach szytych na
średnich tempach i prowadzony przez
melodyjne linie. Efekt daje nam obraz
iście "bajkowej" płyty, która wydaje się
"iść na całość" ze swoją stylistyką. Być
może sugeruję się tematyką, ale jest w
niej coś z melodyjnych płyt Storm-
witch (zwłaszcza "The Beauty and the
Beast"), odrobina ze starego Tarota, ale
nade wszystko słychać niemiecki, melo-
dyjny heavy czy też tak zwany power
metal. Niespodzianką jest umieszczony
pod koniec płyty kawałek "Bluebeard",
który stylistycznie i wokalnie wydaje się
nawiązywać do Jacobs Dream. Choć
słuchacza może kusić opinia, że zespół
na "A Realm of Tales" uległ naiwnej
stronie muzyki, warto pamiętać, że
band  jest prowadzony przez perkusistę,
Chrisa Klappera od - bagatela 30 lat, a
koncepcja na krążek z pewnością jest
przemyślana i celowa. Zresztą, kto
wcześniej wpadł na pomysł na taki kon-
cept album? (3,5)

Strati

DDeessttrruuccttoorr  --  DDeecciibbeell  CCaassuuaallttiieess
2017 Pure Steel

Każde wydawnictwo ozdobione logiem
Destructor można brać w ciemno.
Oczywiście jeśli ubóstwia się oldschool-
owy power/thrash metal osadzony głę-
boko w latach '80 i tętniący testostero-
nem. "Decibel Casualties" to czwarty

duży krążek ekipy z Ohio i wydany
zaledwie rok po  poprzednim "Back In
Bondage". Muzyka na nim zawarta to
stary, dobry(sic!) Destructor. Jeśli sły-
szałeś ich poprzednie albumy to wiesz
czego się spodziewać. Zespół jest w do-
skonałej formie i gra swój metal z taka
werwą jakby muzycy byli przynajmniej
30 lat młodsi. Każda sekunda "Decibel
Casualties" jest przesiąknięta metalem
do szpiku. Bezustanny gitarowy atak od
pierwszej do ostatniej sekundy, poparty
dynamiczną sekcją i męskim, agresy-
wnym wokalem. Kurwa, ależ te numery
muszą miotać na żywca. Podręcznikowy
wręcz przykład amerykańskiego power/
thrashu ze środkiem ciężkości przechy-
lonym w stronę tego pierwszego. Całość
została ubrana w cudownie organiczne,
staromodne w dobrym tego słowa zna-
czeniu brzmienie. Tylko osiem utworów
trwających łącznie 35 minut przelatuje
błyskawicznie. Nie pozostaje nic innego
jak tylko włączyć jeszcze raz i jeszcze i
jeszcze… "Decibel Casualties" nie jest
wiekopomnym dziełem, ale jest tak do
bólu klasyczna, szczera i prawdziwie
metalowa, że z miejsca zdobyła moje
serducho. W dobie przeróżnych muzy-
cznych wynalazków i przeintelektuali-
zowanych cip opowiadających o prze-
kraczaniu rubikonu przy pomocy swo-
ich żałosnych dźwięków, taki krążek jak
"Decibel..." jawi się jak ożywczy oddech
czasów, gdy metal był metalem.  Czeka-
nie na nowy Exciter nie będzie się już
tak dłużyć dzięki Destructor i ich no-
wej płycie. Metal 'till Death! (5,2)

Maciej Osipiak

DDeevviill  --  TToo  TThhee  GGaalllloowwss  
2017 Soulseller

Devil to już sprawdzona i uznana mar-
ka wśród fanów heavy rocka/doom me-
talu. Norweska ekipa zapracowała na
swą pozycję nie tylko umiejętnym czer-
paniem z dokonań dawnych mistrzów, z  
Black Sabbath czy Witchfinder Gene-
ral na czele, ale też specyficznemu kli-
matowi, który sprawia, że jej płyty nie
są tylko pozbawionymi mocy i ducha
kopiami. Najnowszy, już trzeci w dy-
skografii Devil "To The Gallows" po-
twierdza to w całej rozciągłości. I to nie
tylko dlatego, że królują na tej płycie
majestatyczne, monumentalne i dłuuu-
uugie utwory, chociaż rzecz jasna też
ich nie brakuje. Tym razem więcej ma-
my jednak utworów krótszych, uderza-
jących szybszymi tempami i zwartą,
wręcz typowo piosenkową strukturą
zwrotka-refren, co lokuje "David & Go-
liath", "Dead Body Arise" czy "Jumping
Off The Edge Of Time" na tej samej
półce co przebojowe killery wczesnego
hard rocka lat 70. Są one świetnym do-
pełnieniem dłuższych, rozbudowanych
kompozycji, tak jak mroczny "Cemetary
Still" i, jak dla mnie najciekawszy na tej
płycie, "Peasants & Pitchforks" z orga-
nowymi partiami, które nadają temu
utworowi wyjątkowej szlachetności, lo-
kując przy tym twórczość Devil w hard-
rockowo/progresywnym kręgu. (5) 

Wojciech Chamryk

DDiiaabboołł  BBoorruuttaa  --  SSttaarree  ggllęęddźźbbyy
2015 Pure Steel

"Widziadła", niedawno wydany drugi
album rzeszowskiej grupy potwierdza,
że również w dziedzinie folk metalu ma-
my powody do dumy, a Diaboł Boruta
należy do wyróżniających się zespołów
europejskiej sceny tego nurtu. Warto
też jednak pochylić się nad ich debiu-
tanckim CD "Stare ględźby", jest to bo-
wiem płyta nie mniej udana od swej na-
stępczyni, nie bez powodu też zaintere-
sowała niemieckiego wydawcę. Już bo-
wiem na pierwszej płycie Diaboł, albo
jak mawiają muzycy grupy, Borut, w
bardzo przekonywujący sposób łączył
metal z elementami tradycyjnej, polskiej
muzyki ludowej, dodając do tego zako-
rzenione w przeszłości teksty. Co cie-
kawe polskojęzyczne, co absolutnie nie
przeszkadza ani wydawcy, ani tym bar-
dziej zachodniej publiczności, traktują-
cej kompozycje naszego zespołu jako
zwartą i bardzo oryginalną całość. Ukło-
nem w stronę tamtejszych słuchaczy są
zresztą dwa numery z angielskimi teks-
tami, jest tu też fajna przeróbka przebo-
jowej "Vodki" Korpiklaani, ale o sile i
klasie tego albumu stanowią te rdzennie
polskie numery. Czasem mocniejsze,
stricte metalowe, często też wykorzys-
tujące brzmienia akordeonu czy sopiłki
(fleciku), a generalnie chwackie, chwy-
tliwe i opracowane tak efektownie, że
obok utworu tytułowego, "Żeńców i Po-
łudnicy" czy "Byłem ongi Dębem" trudno
przejść obojętnie, bez względu na to,
czy jest się fanem metalu, folku czy
world music. (4,5)

Wojciech Chamryk

DDiissttiillllaattoorr  --  SSuummmmoonniinngg  TThhee  MMaallii--
cciioouuss
2017 Empire

Oldschoolowy image tych trzech mło-
dych - najstarszy liczy zaledwie 28 wio-
sen - Holendrów od razu sugeruje muzy-
czny kierunek Distillator, bo skoro wy-
glądają jak Destruction, to raczej goty-
ckiego metalu grać nie będą. I fakty-
cznie, bez silenia się na jakąś oryginal-
ność, nawiązując do dokonań Schmiera
i spółki, ale też Sodom, Slayer, Metal-
liki i Megadeth, łoją bezkompromiso-
wo, ostro i na temat. Momentami aż
bierze zdziwienie, z jaką łatwością im to
przychodzi, tak jakby zaczynali gdzieś
w 1984 czy 1986 roku, a nie zaledwie
przed czterema laty. Jak widać dla chcą-
cego nic trudnego, a Laurens, Frank i
Marco zdają się być prawdziwymi ma-
niakami thrashu. Nie skupiają się też na
szczęście wyłącznie na nieposkromio-
nym pędzie, perkusyjnej nawałnicy na
dwie stopy i ostrej jeździe: "Mechanized
Existence" łączy więc zakręcone zagryw-
ki z surowym łojeniem, "Algorithmic
Citizenship" wspaniale napędzają partie
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wyeksponowanego na pierwszym planie
basu, a najdłuższy, trwający ponad sze-
ść minut, "The King Of Kings" to thrash
w mrocznym, nieco progresywnym i na-
prawdę atrakcyjnym wydaniu. Trady-
cyjnym mankamentem jest tu jednak
niestety zbyt sterylny sound perkusji,
szczególnie doskwierający w najszyb-
szych utworach, jak np. "Blinded By
Chauvinism", ale inne atuty "Summo-
ning The Malicious" na szczęście gó-
rują nad tym produkcyjnym zgrzytem.
(4)

Wojciech Chamryk

DDoolliinnaa  CCiieennii  --  HHoorryyzzoonntt  zzddaarrzzeeńń
2017 Self-Released

Już na debiutanckim albumie "Wzgórze
tysiąca dusz" myślenicka ekipa udo-
wodniła, że wydanie tej płyty nie było
dziełem przypadku, a kolejny album
jest zdecydowanym krokiem naprzód.
Mamy tu bowiem nie tylko lepsze, bar-
dziej dopracowane i po prostu cieka-
wsze kompozycje, ale też lepiej brzmią-
ce. Muzycznie większych zmian nie
stwierdziłem: Dolina Cieni wciąż obra-
ca się w black/gotyckiej stylistyce, do-
rzucając tu i ówdzie wpływy death/
doom metalu, a niekiedy też mniej
oczywiste rozwiązania. Najciekawiej
brzmią, za sprawą klawiszowych partii
udzielającego się gościnnie Tomasza
"Nosttre" Węgrzyna, wpływy rocka
progresywnego w "Skazie" i bardziej art/
space rocka w wieńczącej płytę kompo-
zycji tytułowej, akcenty progmetalowe
można też wychwycić w solówkach no-
wego gitarzysty Marka Czarniaka. Ze-
spół efektownie łączy też mroczne, mo-
carne granie z efektownymi melodiami
("Furia"), nie unika dłuższych, rozbudo-
wanych formalnie kompozycji ("De-
mon") oraz konkretnego, blackowego
ciosu ("Pan światła"). Promujący ten
materiał balladowy numer "W nieznane"
też robi wrażenie, zespół konsekwentnie
eksploruje też w tekstach pogańską te-
matykę, przez co momentami blisko mu
do tzw. pagan black metalu. (5)

Wojciech Chamryk

DDrraaggoonnyy  --  LLoorrddss  ooff  tthhee  HHuunntt
2017 Limb Music

Opowieści o niebywałych pojedynkach,
legendy o smokach i bestiach czyhają-
cych tylko na pożarcie człowieka - tym
charakteryzowały się wieki średnie.
Tym również odznacza się tematyka
utworów austriackiego zespołu Drago-
ny, znanego na początku jako The Dra-
gonslayer Project. Premiera ich najno-
wszej płyty, "Lords of the Hunt", miała
miejsce 7 kwietnia obecnego roku. Do-
tychczas jest to ich trzeci krążek. Pier-
wszy ukazał się dopiero w 2011. Dla-
czego dopiero? Gdyż swoją działalność

rozpoczęli już w 2007 roku. Nosi on ty-
tuł "Legends". Na ich najnowszym albu-
mie znalazło się parę odświeżonych
utworów, choćby "Alcador" czy też "The
Longest Night". Możemy również zna-
leźć tutaj wersję demonstracyjną z 2008
roku - "Wings of the Night". Daje to nam
szansę na doświadczenie znanych już
nam kompozycji w nieco odmienionej
formie. No tak, ale z jaką konkretnie
muzyką mamy do czynienia? Weźmy
pod lupę wokal występujący w bandzie.
Siegfried "The Dragonslayer" Samer
swoim głosem nadaje utworom swoistej
magii, której nie powinno brakować w
power metalowych kawałkach. Śpiew
"Smokobójcy" jest olbrzymim walorem.
Przenosi on nas w odmęty mrocznych
krain pełnych ogromnych jaszczurek
królujących na ziemi i w powietrzu, a
niekiedy nawet i w morzu oraz pod gru-
bą warstwą skał. Za sprawą instrumen-
tów - gitar, perkusji, keyboarda - ląduje-
my pośród wojowników uzbrojonych po
zęby, gotowych w glorii stanąć do walki
nawet z najstraszniejszymi oponentami.
Tempo jakie nadają instrumenty jest
stosunkowo szybkie, aczkolwiek bez
większych kłopotów współgra z woka-
listą. Zdaje się, że Dragony próbuje na-
wiązać szybkością do amerykańskiego
power metalu. Klimat typowo fantasty-
czny budowany był w zespole od sa-
mych jego początków. Może i Dragony
brakuje jeszcze paru elementów do wej-
ścia na najwyższy poziom, ale już teraz
prezentują solidny kawał melodyjnego
power metalu, którym da się zachwycić.
Zwłaszcza jeśli lubujecie się w tego ro-
dzaju sferach. Chwaląc odwagę wojo-
wników, głosząc nowiny o zwycięskich
bitwach (może czasami zdarzy im się
nieco panegiryzować, ale któremu baja-
rzowi nie przytrafia się odrobinę ubar-
wić swej opowieści?) mogliby śmiało
włączyć swoją muzykę jako towarzysza
na wielkich ekranach kin bądź też jako
ubarwienie w grach fantasy. Aby to je-
dnak doszło do skutku, powinni wciąż
pracować i włożyć w swe kompozycje
jeszcze więcej serca - a wtedy sukces bę-
dzie murowany. (3,5)

Remigiusz Hanczewski

DDrreeaamm  EEvviill  --  SSiixx
2017 Century Media 

Szwecja jest niezwykle bogata w zespoły
grające heavy metal. Dla Dream Evil oj-
czyzną również są niegdysiejsze wikiń-
skie strony. Uważa się, że muzyka jaką
prezentują to heavy metal, power metal
i speed metal, natomiast tematyka jakiej
się podejmują to między innymi: zło,
początkowo również smoki, bitwy, a na-
wet miłość. Został założony w 1999
roku, a więc jest równie "stary" co ja.
Choć oczywiście jak na grupę muzyczną
to i tak całkiem sporo. Trafiłem kiedyś
na nich zupełnie przypadkiem, bo szu-
kając filmów odnoszących się do World
of Warcraft, a pewien użytkownik You
Tube'a postanowił wyprodukować tzw.
GMV (Gaming Music Video). Jeśli się
nie mylę był to tytuł "The Chosen Ones".
Potem przeszedłem do następnego
utworu. A ten przyprawił mnie o ciarki
i wprowadził w niemałe osłupienie. Tak
świetnej kompozycji dawno nie słysza-
łem. Mowa tu oczywiście o "The Book of

Heavy Metal", do której zresztą nagrano
clip. Przyznam się bez bicia, że słucha-
łem owego wałka kilka razy pod rząd i
cały czas z niemalejącym wcale podzi-
wem chłonąłem frenezję, jaką wykazali
się członkowie ekipy nagrywając ten
utwór. Niebotyczne wrażenie odegrała
na mnie solówka Markusa Fristedta
oraz refren, który nie brzmi cały czas
tak samo, aczkolwiek różni się w pe-
wnych fragmentach. Ten utwór może i
nie opowiada jakiejś przyjemnej histo-
ryjki, w którą z zaciekawieniem wsłu-
chaliby się ludzie wierzący, jednakże w
tym momencie mam na uwadze wyłą-
cznie samą melodię. Ta jest ujmująca i
nie daje o sobie zapomnieć. Nie dziwi
mnie fakt, że muzyka Dream Evil uży-
wana jest przy licznych video z gier,
skoro na początku swej kariery ich
utwory miały wiele wspólnego z fantasy,
które zostało zapoczątkowane przez
Tolkiena, choć co prawda legendy czy
mity również można zaliczyć do fanta-
sy. Jednakże faktem jest, że kompozycje
bandy niejednokrotnie opowiadały o
smokach, bitwach i innych tego typu te-
matach związanych z owym gatunkiem.
Album noszący tytuł "Six" zawiera ślady
charakterystyczne dla Dream Evil, co
świadczy o tym, iż zespół zdołał wyro-
bić sobie swój własny styl. Od początku
do końca towarzyszy nam bardzo dobry
wokal, wydaje się, że wokal występujący
w speed metalu - wysoki, ale z chropo-
watym brzmieniem. Utwór rozpoczyna-
jący krążek, o tym samym tytule co na-
zwa grupy, brzmi bardzo podobnie -
zwłaszcza na początku jak i w refrenie -
jak wspomniany już przeze mnie wyżej
wałek "The Book of Heavy Metal".
Wszakże dzięki temu w moich oczach
już na starcie zyskał na wartości. Nie
jest to oczywiście to samo, bo różni się
choćby tempem oraz wokalem wystę-
pującym w zwrotkach. Nie został zbu-
dowany według utartego schematu, a to
przecież najważniejsze, choć jak powie-
dziano w filmie "Rejs": "Proszę pana, ja
jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melo-
die, które już raz słyszałem". Jest w tym
trochę prawdy. Ba, mnóstwo rzekłbym.
Warto zwrócić przy tej płycie uwagę na
okładkę. Widnieją na niej trzy swego ro-
dzaju pomniki, wewnątrz których znaj-
dują się czaszki, a na nich wyryta rzym-
ska szóstka. Ponadto moje zaintereso-
wanie przyciągnął napis runami nordy-
ckimi w futharku młodszym wyryty w
posadzce przed oświetlonym bądź po-
złacanym posągiem. Pierwsza litera od-
powiada literze "s", druga "i", trzecia "k"
oraz ostatnia także "s" co razem daje
nam "siks", a więc po angielsku "six" czy-
li tytuł krążka. Jako że nie ma runy od-
powiadającej literze "x" należało ją za-
stąpić czymś, co w wydźwięku brzmi tak
samo, stąd też naturalnie "k" i "s". Nastę-
pny utwór, który przykuł moją uwagę ze
względu na dość jednoznaczny tytuł to
"Six Hundred and Sixty Six". Numer,
pod którym ma kryć się Bestia, a po-
wszechnie uważa się, że jest to liczba sa-
mego Lucyfera. Cóż, ta kompozycja pe-
wnie też nie przypadłaby do gustu
chrześcijanom. Konkludując, po arcy-
ciekawym pierwszym kawałku spodzie-
wałem się znakomitej płyty. Jednakże
musiałem nieco ostudzić swoje zapędy,
bo nie ukrywając spodziewałem się mi-
mo wszystko czegoś więcej. Zdecydowa-
nie bliżej mi do starego, debiutującego
Dream Evil. Album sam w sobie nie jest
oczywiście zły i może akurat wam spo-
doba się bardziej a niżeli wcześniejsze
krążki, aczkolwiek liczyłem, że praca
członków ekipy okaże się bardziej mnie
satysfakcjonować. Tęskno mi do szyb-
szej pracy gitar, bardziej dynamicznej
perkusji i zróżnicowanego wokalu
sprzed lat. Szorstkie brzmienie zdało się

zaniknąć, a co za tym idzie i nieco ja-
kość płyty również spadła. (4)

Remigiusz Hanczewski

EEnnbboouunndd  --  TThhee  BBllaacckkeenneedd  HHeeaarrtt
2016 Inner Wound 

Enbound to zespół pochodzący ze
Szwecji. Jest to chyba swoisty Eden dla
power metalu w Europie. Tam też ten
rodzaj muzyki jest niezwykle popularny
i ma sporą renomę. Team ten powstał
nieco ponad dziesięć lat temu z inicjaty-
wy Mike'a Camerona Force'a, który w
zespole pełni funkcję perkusisty, produ-
centa, drugiego wokalu oraz screamera.
Zajmuje się również keyboardem. Co
prawda nie była to jego pierwsza przy-
goda z muzyką, gdyż występował już
wcześniej w innych kapelach. Sami
członkowie ekipy uważają, iż tworzą po-
między hard rockiem a melodyjnym me-
talem. Melodie jakie rozbrzmiewają z
krążków bandy charakteryzują się wła-
śnie melodyjnym wokalem, co jest bard-
zo specyficzne dla europejskiej odmiany
power metalu. W listopadzie 2016 roku
miała miejsce premiera ich najnowszej
płyty noszącej tytuł "The Blackened
Heart". Zdaje się ona jawić jako podrę-
cznikowy przykład dla grup rozpoczy-
nających dopiero karierę muzyczną w
tej domenie. Teksty nawiązują do życia
codziennego, problemów związanych ze
współczesnym sposobem bycia człowie-
ka. Odznaczają się wysoką wrażliwością,
zwracają uwagę na to, że niekiedy de-
mony i prawdziwe zmory są przyoblec-
zone w biel i wydają się nam emanować
dobrem, aczkolwiek to tylko złudzenie.
Pomimo wielu zbieżności w utworach z
najświeższej płyty każda jest na swój
sposób oryginalna, mówiąca o czymś in-
nym, opowiadająca inną historię. En-
bound poprzez swą muzykę pragnie nie
tylko zapewnić rozrywkę nam słuchac-
zom, ale również wnieść coś pozyty-
wnego w nasze życie, nakłonić nas do
przemyśleń i wprowadzenia zmian w
naszym życiu. W wałkach przeważają
głównie tony typowo power metalowe,
aczkolwiek w dwóch z nich natrafimy
na coś nieco innego. W kompozycji
"HIO" przez chwilę możemy nawet wy-
chwycić szarpanie strun gitary akusty-
cznej, zaś w kolejnym utworze z listy -
"They Don't Really Know" - nasze uszy
zachwyci piękno pianina. Odzwierciedla
to także wszechstronność i możliwość
przedstawiania świata w nadzwyczaj de-
likatny sposób (choć nie jest to oczywi-
ście werteryzm broń Boże, bo przecież
nikt tu nie zachęca do samozagłady i
bezczynności), a bez wątpienia właśnie
tak oddziałuje na nas taki instrument
jak pianino. Nie da się ukryć, że metody
jakie stosuje Enbound mają na celu do-
bro ogółu, społeczeństwa, wprowadze-
nia zmian na lepsze, co może nieco
prezentować nam postawę prometejską.
A takie zachowanie bez wątpienia jest w
dzisiejszych czasach wyjątkowo cenne.
(4,5)

Remigiusz Hanczewski
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EErruuppttiioonn  --  CCllooaakkss  ooff  OObblliivviioonn
2017 Xtreem Music 

Jeśli miałbym porównać ten album to
innych, to raczej bym powiedział słowo
lub dwa o albumach takich jak "Dysto-
pia" oraz "By Inheritance", uzasadnia-
jąc swój wybór tym, że "Cloaks of Obli-
vion" czerpie garściami z motywów cy-
berpunku (utwór "Drones") oraz prze-
nosi pewne motywy i brzmienie wprost
z najlepszych lat twórczości Artillery.
Oczywiście są to dość jednak porówna-
nia nie oczywiste, bo giną one w natło-
ku innych wspólnych elementów tego
albumu z resztą rynku muzycznego. Je-
dnak zasadnicze pytanie, które każdy
sobie stawia czytając jakąkolwiek recen-
zję, czy czas poświęcony na dane dzieło
omawiane nie jest czasem straconym? I
tutaj nie mogę udzielić jednoznacznej
odpowiedzi, jednak optowałbym za
tym, że nie jest to czas stracony. Szcze-
gólnie jeśli lubisz słuchać thrash/power
metalu. Aczkolwiek nadal to jest tylko
bardzo dobry (troszkę niestety brakuje)
twór, posiadający całkiem dobre instru-
mentarium, średnie brzmienie i wywa-
żenie (jest okej), wokalistę, który najwy-
raźniej wie co robi i lubi to robić oraz
sprawia, że ja słyszę album przychylniej-
szym uchem. No, jak mamy dalej bawić
się w porównywanie do zespołów, do tu-
taj bym dał Mekong Delta. Tematyka?
Różna i zasadniczo poza wcześniej
wspomnianymi motywami futurysty-
cznymi przenosimy się także do nie
mniej odrealnionych motywów fan-
tastycznych ("Seven Archons"). Dobrze,
nie przedłużam już, powiedzmy trochę
o momentach światłych tego albumu:
utwór "Drones", "Seven Archons" i "Sa-
nity Ascend". Tak poza tym to całkiem
dobre solówki gitarowe. Mniej światłe?
Trochę zbyt przeciętne intro. Poza tym
pewnie jest parę zgrzytów tu i ówdzie,
aczkolwiek ten zespół stworzył dobry
album i cholera, nie ma czego się wsty-
dzić. Aczkolwiek jest on tylko bardzo
dobry, a nie wybitny, więc ode mnie (5).
Jako post scriptum, to mogę stwierdzić
że grafika albumu jest świetna!

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak

EEtteerrnnaall  TThhiirrsstt  --  TThhee  HHeelllliisshh  FFiigghhtt
GGooeess  OOnn
2017 Metal On Metal

Mam twardy orzech do zgryzienia z tym
Eternal Thirst. Niewątpliwie to co gra-
ją Chilijczycy, to bardzo solidny heavy
czy też speed metal kłaniający się wcze-
snemu Running Wild. Panowie trzy-
mają tempo nie stroniąc jednocześnie
od melodyjności i harmonii, tną mięsne
riffy, a całość oparta jest na naturalnym,
odrobinę przybrudzonym brzmieniu.
Brzmi nieźle, prawda? Orzech pojawia
się za mikrofonem. Rodrigo Contreras,
który dołączył do grupy ledwie rok te-
mu, ma tak specyficzny wokal, że nie

każdy będzie w stanie go z marszu zaak-
ceptować. Linie melodyczne balansują
na granicy deklamowania i wykrzykiwa-
nia fraz "falsetami", a sam głos wydaje
się wzmocniony głównie przez wyeks-
ponowanie w miksie (bo Rodrigo wyda-
je się śpiewać bez specjalnego wytężania
głosu). Jego wokal warto zaakceptować,
choćby po to, żeby nie odrzucić tego, co
się pod nim kryje. Klasyczne, surowe
riffy spotykają dobre harmonie i rozpę-
dzone solówki. Zespół, jak na dobre
NWoTHM przystało, mógłby udawać
niezły band odkopany z połowy lat 80.
Swoją drogą, ciekawe jest to, jak bardzo
południowi Amerykanie lubię tego ro-
dzaju granie. Eternal Thirst wydał
"The Hellish Fight Goes On" jako
trzeci krążek, a członkowie grali już w
kapelach obracających się w estetyce
speed i power metalu. (3,8)

Strati

EEuupphhoorriiaa  --  OOppeerraattiioonn::  GGeenneessiiss
2016 Self-Released

Fantastyka naukowa i hard rock/heavy
metal zawsze pasowały do siebie, tak
więc niemal od początku powstania cię-
żkiego rocka wielu artystów łączyło te
dwa światy, nierzadko z udziałem zna-
nych pisarzy, tak jak choćby w przypad-
ku Hawkwind. Najmłodsza generacja
ze słynnego Motor City Detroit, zało-
żony przed pięcioma laty, ale aktywny
w sumie od niedawna, kwintet Eupho-
ria, śmiało podąża śladami swych wiel-
kich poprzedników. Ich debiutancki
longplay "Operation: Genesis" jest bo-
wiem albumem koncepcyjnym z kosmi-
czną opowieścią, zawartą w ośmiu wła-
ściwych rozdziałach/utworach, muzy-
cznie zaś nieszablonowym, techni-
cznym thrashem z wycieczkami w re-
jony równie zakręconego death metalu,
melodyjnego heavy, a czasem nawet
siarczystego blacku. Voivod, Death
Angel, Watchtower, Death, Pestilen-
ce oraz Sadus musiały wywrzeć na Eu-
phoria spory wpływ, muzycy tej grupy
potrafią jednak przekuć to wszystko w
coś własnego i naprawdę intrygującego.
Proporcje pomiędzy agresją, techniką i
melodią w poszczególnych utworach są
wyważone idealnie, wypełniaczy brak, a
brzmienie też nie przypomina nowomo-
dnego zachłyśnięcia wszechwładną cy-
frą - nic, tylko słuchać i słuchać, szcze-
gólnie jeśli lubi się niebanalny thrash i
kosmiczne klimaty. (5)

Wojciech Chamryk

EEvviill  CCiinnddeerreellllaa  --  DDaannggeerroouuss  IInnssiiddee
2017 MAM 

Nie ma co sugerować się tym, że tych
czterech młodych Niemców wygląda na
zdjęciach niczym uosobienie hipster-
skiego lansu - brody, etc., a okładka ich
drugiej EP-ki też jest tandetna i fotoszo-
powa. Jeśli bowiem bez uprzedzeń się-
gniemy po "Dangerous Inside" to
okaże się, że to chwytliwy hard'n'heavy,
inspirowany latami 80. Iron Maiden,
Gotthard, Y & T czy też inne amery-
kańskie grupy z tamtej dekady musiały
mieć na nich ogromny wpływ, co sły-
chać w każdym z tych pięciu utworów.
Ich brzmienie jest niezbyt mocne, ale
dają radę, nadrabiając sporą dynamiką,

do której dodają sporą dawkę przebojo-
wości ("Eagle Eye") i chóralnych refre-
nów ("Day By Day"). Akurat najdłuż-
szy, trwający ponad sześć minut "Pre-
tend You Died", nie zachwyca niczym
szczególnym, ale już poprzedzające go
utwór tytułowy i "Without A Chance To
Fight" oferują znacznie więcej, łącząc
nieszablonową melodykę z mocniej-
szym uderzeniem. Ponoć pracują już
nad pierwszym długograjem, tak więc
warto będzie mu się przyjrzeć. (3,5)

Wojciech Chamryk

EExxccaalliibbuurr  --  HHuummoo  NNeeggrroo  
2017 Fight

Excalibur w żadnym razie nie może sta-
nąć w jednym szeregu z hiszpańskimi le-
gendami tej miary co Baron Rojo,
Zarpa, Muro bądź Obús, dorobek ze-
społu z Eldy też nie jest jakiś impo-
nujący, bo to raptem trzy albumy i kilka
pomniejszych wydawnictw. Grupa pow-
stała jednak w 1984 roku i do momen-
tu rozpadu 12 lat później zdołała zazna-
czyć swą obecność na tamtejszej scenie,
zaś przed czterema laty wznowiła dzia-
łalność w oryginalnym składzie. Zasta-
nawiam się jednak po co, bo zawartość
powrotnego "Humo Negro" to przecię-
tny do bólu, ledwo poprawny hard 'n'
heavy wczesnych lat 80. Jeśli podobnie
grali w tamtej dekadzie to nic dziwnego,
że nie zdołali się przebić, bo to zaledwie
druga, a może i trzecia, liga takiego gra-
nia. Utwór tytułowy, mimo wyrazistego
riffu i efektownej solówki jest po prostu
żenujący, tak jakby muzycy celowali w
festiwal Eurowizji, lawirując pomiędzy
popem i ugładzonym rockiem. Równie
bezpłciowy i nijaki jest "Rock And Roll"
czy typowy AOR "Fuego", w innych
utworach też dzieje się niezbyt wiele.
Gdyby nie raptem trzy numery: surowy
"Fuera de Lugar" z ostrym wokalem i
dwiema solówkami, czerpiący trochę z
rocka progresywnego "Europa" z partia-
mi organowymi i "Fiesta Motera" w ryt-
mie boogie i fortepianem, to na "Humo
Negro" nie byłoby dosłownie niczego
do posłuchania... (1,5)

Wojciech Chamryk

EExxccrruucciiaattoorr  --  FFiigghhttiinngg  FFoorr  EEvviill
2017 Divebomb

Bywa, że niepowodzenia potrafią zła-
mać nawet największego twardziela, ale
najwidoczniej Chris Birkle nie zna sło-
wa porażka. Po debiutanckim albumie
"Devouring" wszystko poszło bowiem
nie tak i Excruciator musiał zawiesić
działalność. Lider nie dał jednak za wy-
graną, zwerbował kolejnych muzyków i
wrócił z albumem numer dwa. "Fight-
ing For Evil" nie dość, że bije na głowę
debiutancki, momentami jednak dość
wtórny i "kwadratowy", krążek, to jest

jeszcze niemal podręcznikowym przy-
kładem tego, jak należy grać heavy/
speed metal. I nieważne, czy mówmy o
amerykańskiej, bliższej zespołowi z racji
kraju pochodzenia szkole gatunku, czy
też tej europejskiej, bo chłopaki łoją
konkretnie i na temat. Płyta jest krótka,
bo trwa raptem niewiele ponad pół go-
dziny, zwarta i bez wypełniaczy. Mro-
czny, dynamiczny, chwilami wręcz po-
rywający, jak w archetypowym "Lay The
Hammer Down", równie ognistym "She
Commands" czy rozbudowanym utwo-
rze tytułowym, heavy Excruciator jest
niczym ożywczy eliksir po fatalnym
"Metalheads" wypalonych weteranów z
Metall oraz równie nieudanym "Humo
Negro"  Excalibur, tak więc: (5) 

Wojciech Chamryk

FFaabbuulloouuss  DDeessaasstteerr  --  HHaanngg  ''EEmm  HHiigghh
2016 Self-Released

Fabulous Desaster, "Fabulous Disa-
ster", Exodus - taki ciąg skojarzeniowy
w przypadku tego młodego, niemie-
ckiego zespołu i jego debiutanckiego al-
bumu jest jak najbardziej prawidłowy,
bowiem nazwa jest tu najważniejszą
wskazówką. W pierwszej chwili po od-
paleniu tych plików pomyślałem nawet,
że to pewnie jakiś cover band Exodus,
ale przeróbek tu nie ma, tylko autorski,
w pełni premierowy materiał. Oczywi-
ście w 110 % zainspirowany dokonania-
mi ekipy Gary'ego Holta, a przy tym je-
szcze wczesnej Metalliki, Heathen,
Whiplash, Flotsam And Jetsam i iluś
innych, najważniejszych dla światowego
thrashu, amerykańskich kapel, ale jeśli
przymkniemy na to oko, to atuty "Hang
'Em High" wysuną się zdecydowanie na
plan pierwszy. Chłopaki nie tylko po-
trafią bowiem naparzać wściekłe w naj-
szybszych tempach, a Jan nie jest jedy-
nie klonem Zetro: mamy tu jeszcze całą
kolekcję siarczystych, ciętych rifów,
obaj gitarzyści wymieniają się ognistymi
solówkami, a basista w "Thrash Bang
Wallop" też udowadnia, że ma papiery
na granie. Warto sięgnąć po to wyda-
wnictwo, nie tylko z racji mrocznego
numeru o swojsko brzmiącym tytule
"Warsaw". (4,5)

Wojciech Chamryk

FFiirreewwiinndd  --  IImmmmoorrttaallss  
2017 Century Media

Zaskakujące, że Firewind, jakby nie pa-
trzeć zespół pochodzący z Grecji, nagrał
płytę o chwale greckich bohaterów do-
piero po prawie dwudziestu latach dzia-
łalności. I to w czasach, kiedy w skła-
dzie grupy pojawili się członkowie in-
nych narodowości, tacy jak Johan Nu-
nez z Belgii czy Niemiec, Henning Bas-
se, którego zapewne wszyscy znają
choćby z Metallium. Choć Henning
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ma charakterystyczny głos, doskonale
wpisał się w muzykę pisaną przez Gusa
G. i godnie zastąpił Apollo Papathana-
sio, który przecież wydawał się niemal
stopiony z Firewind.  Na krążku znala-
zło się kilka szybkich i dynamicznych
kawałków (takich jak tytułowy, instru-
mentalny "Immortals" czy "We Defy"
lub "Warriors and Saints"), które zawsze
stanowiły chlubę muzyki Gusa G. Je-
dnak większość numerów z "Immor-
tals" to "europejsko power metalowe"
kawałki bliskie estetyce Masterplan
(np. "Hands of Time", "War of Ages" ,
"Rise from the Ashes", "Live and Die by
Sword"). Wyjątek stanowi ciężki numer
oparty na stylistyce hard'n'heavy "Back
on the Throne" oraz ballada "Lady of
1000 Sorrows". Nietrudno się domyśleć,
że tak skomponowana płyta ma dość
lekką konsystencję i momentami aż się
prosi o mocniejsze uderzenie.  Parado-
ksalnie moje trzy ulubione kawałki po-
chodzą właśnie z tej "melodyjnej" kate-
gorii. Są nimi  "War of Ages", "Ode to
Leonidas" oraz "Live and Die by the
Sword". Ten pierwszy kawałek ujmuje
rewelacyjną linią wokalną zwrotek,
drugi wpadającym w ucho, pomysło-
wym refrenem i fajną dynamiką zwro-
tek, zaś trzeci budującą napięcie kom-
pozycją, znakomitym refrenem i folko-
wą wstawką przeradzającą się w dynam-
iczne solo. O ile po wojennej i bohater-
skiej tematyce można by się spodziewać
czegoś mocnego i pompatycznego, o
tyle "Immortals" dostarcza nam zgrab-
nie zrobioną i wyprodukowaną według
najwyższych standardów płytę opartą
na wpadających w ucho melodiach, ude-
korowaną klawiszami i pozbawioną
spodziewanego epickiego sznytu. Rzecz
jasna, Firewind od dłuższego czasu pre-
zentuje właśnie takie granie, a moje po-
dejrzenia o zmianę estetyki na rzecz je-
dnej płyty, były tylko teoretyczne.  Słu-
cha się tego zupełnie przyjemnie, nie
można "Immortals" odmówić ani soli-
dnego warsztatu ani miksu, ani nośnych
melodii. (4)

Strati 

FFrreeaaKKiinnggss  --  TTooxxiicc  EEnndd
2017 Self-Released

Szwajcaria kojarzy się z thrashem za
sprawą Carrion czy Coroner, ale prę-
żny rozwój tamtejszej sceny w ostatnich
latach zdaje się sugerować, że łojenie na
najwyższych obrotach, i to niekonie-
cznie w rytmie death czy black metalu,
nie jest tam tylko już tylko historyczną
kwestią. FreaKings należy do tych mło-
dych nadziei szwajcarskiego thrashu, a
na swym najnowszym, już trzecim w
dyskografii, albumie "Toxic End", tłuką
go rzeczywiście w mistrzowski sposób.
Mistrza mieli zresztą znakomitego, bo
fascynacja Slayer wyziera niemal z ka-
żdego utworu, ale robią to z klasą i

bezkompromisowością godną najlep-
szych płyt amerykańskiego kwartetu.
Lubując się w najszybszych tempach nie
zapominają na szczęście o różnicowaniu
przejść i aranżacyjnych smaczkach,
dzięki czemu  nie tylko udaje się prze-
trwać tę dźwiękową nawałnicę, ale też
od razu sięga się ponownie do przycisku
play. I pomyśleć, że grają tylko we
trzech, a są zespołem niezależnym -
widać osławiona szwajcarska precyzja
przekłada się też na metal. Zawartość
tekstową sugeruje już tytuł, a poza woj-
ną nuklearną mamy też sporą dawkę
innych, obowiązkowych wręcz dla ka-
peli thrashowej, tematów, z imprezo-
wym "Beer Attack" na finał. "Thrash
Will Never Die"? Jak będziecie się starać
tak jak dotąd, to na pewno! (5)

Wojciech Chamryk

GGaalllliilleeoouuss  --  SStteerreeoottrriipp
2017 Musicom

Najnowszy album Gallileous to pod-
wójne zaskoczenie. Pamiętający zespół
z jego początków i demówek z posę-
pnym funeral doom metalem mają gwa-
rantowany szok, zdziwią się też pewnie
ci wszyscy, którzy mieli okazję słyszeć
poprzedni album "Voodoom Proto-
nauts". Wypełniały go bowiem dłuższe
utwory, utrzymane w stylistyce progre-
sywnego hard rocka, z licznymi orga-
nowymi pasażami i męskim, często
przetworzonym, śpiewem. Na "Stereo-
trip" przeważają znacznie krótsze i
bardziej zwarte, oscylujące w granicach
2-4 minut, kompozycje, klawiszy nie ma
wcale, a za mikrofonem stanęła wokali-
stka. I to nie byle jaka, bo Anna Maria
Beata Pawlus-Szczypior wynosi muzy-
kę Gallileous na poziom dotąd dla for-
macji nieosiągalny, a jej głos pasuje ide-
alnie do psychodelicznych/space/progre-
sywnych numerów w rodzaju singlo-
wego hitu "Eaten By The Universe", sab-
bsowego "Sonic Boom" czy "Open Win-
dow". Te krótsze, wręcz przebojowe
utwory dopełniają dłuższe, bardziej roz-
budowane utwory "Born Into Space" i
"The Sound Of The Stereo Sun", których
robi się jeszcze bardziej psychodeli-
cznie, transowo i odlotowo, chociaż ze-
spół nie zapomina też o swych doom/
hard rockowych korzeniach. Jeśli więc
ktoś uwielbia Blues Pills lub Avata-
rium, to koniecznie powinien spraw-
dzić "Stereotrip" wodzisławskiej grupy.
(5) 

Wojciech Chamryk

GGaammee  OOvveerr  --  BBlleesssseedd  AArree  TThhee  HHeerree--
ttiiccss
2017 Scarlet

Rok po wydaniu albumu "Crimes
Against Reality" Włosi z Game Over
wracają, tym razem z EP-ką "Blessed
Are The Heretics". Jak to zwykle w
przypadku takich krótszych wyda-
wnictw bywa jest to zbieranina różnych,
starszych i nowych utworów. Premie-
rowy i zarazem tytułowy opener zbyt-
nio nie zachwyca, bo jako całość nie
prezentuje się zbyt korzystnie w porów-
naniu z innymi utworami Game Over -
może to po prostu odrzut z ostatniego
albumu? "Mai Piu" to z kolei włosko-
języczna wersja  starszego numeru "No

More", pewnie ukłon w stronę rodzi-
mych fanów i rzecz znacznie ciekawsza
muzycznie - te wejścia basu! - od utworu
tytułowego. Kolejną nowością o history-
cznym rodowodzie jest przeróbka "You
Spin Me Round (Like A Record)", wiel-
kiego przeboju Dead Or Alive z 1984
roku, bo Game Over nagrali go już na
debiutanckim demo sprzed ośmiu lat.
Nowa wersja też zbytnio nie porywa,
ulotnił się bowiem z niej klimat orygi-
nału, wyraźnie przyduszony thrashową
łupanką bez polotu. Trzy utwory kon-
certowe bronią więc honoru tego wyda-
wnictwa, stając się jego najmocniejszym
punktem. Każdy z nich pochodzi z in-
nego albumu, ale brzmią spójnie, a naje-
fektowniej wypada "Mountains Of Ma-
dness" z elektryzującymi partiami gitary
i basowym klangiem. (3)

Wojciech Chamryk

GGllaaddiioo  --  MMMMXXVVII
2017 - Self-Released

Gladio to pomysł dwójki włoskich mu-
zyków Matteo "Biff" Pierazzo i Pier-
lugi Cavazzano. Jednak aby zarejestro-
wać swoje pomysły muzyczny zmusze-
ni byli dogadać się jeszcze z perkusistą
Furio Buranella i gitarzystą Luca Mi-
nieri. Muzykę jaka preferują Włosi to
thrash metal i w takiej konwencji utrzy-
mane są cztery utwory z "MMXVI".
Oczywiście muzycy nie odkrywają tu
nowych lądów, a jak inni z nowej fali
thrash metalu wzorują się na dorobku
znanych kapel z lat osiemdziesiątych. O
dziwo, pierwszy utwór "The Hero Is
Back!" bardzo kojarzy mi się z "Wyro-
cznią" naszego Kata (jestem ciekaw czy
tylko ja mam takie skojarzenia). Nato-
miast drugi "A Real Illussion" rozpoczy-
na się Metaliką aby zaraz przerodzić się
w Slayera. Następne dwie kompozycje
"The Fury Road" i "Operation Gladio",
to już mieszanka wpływów trudna do
zdefiniowania, tak jak w przypadku wię-
kszości wspomnianej już nowej fali
thrash metalu. Taka karma. W kompo-
zycjach Gladio na pewno oprócz wy-
mienionych zespołów znajdziecie je-
szcze coś z Exodusa, Testament, Anni-
hilator, Kreator i Sodom. Podejrze-
wam, że każdy kto sięgnie po "MMXVI"
stworzy sobie inne zestawy skojarzeń.
Włosi maja jakąś tam wyobraźnie i sta-
rają się aby kompozycje nie były proste
i nudne, ale nie przekraczają zbytnio
granic przy komplikowaniu struktur i
tematów utworów. Przy tym sprawnie
korzystają ze swojego instrumentarium,
a także dbają, by słuchanie ich muzyki
nie stwarzało problemu dla ewentual-
nego słuchacza. Doskonale rozumiem
tych, którzy wychowali się na thrashu
lat osiemdziesiątych i nie zachwycają się
młodymi zespołami. Nowa fala thrashu
nie potrafi przebić tego co zrobiły tuzy
tego gatunku. Jednak mam wrażenie, że

młodym w ogóle o to nie chodzi. Mają
swoje kompleksowe spojrzenie na
thrash metal i grają go tak jak potrafią
oraz starają się dotrzeć do podobnych
im, młodych, którzy pójdą w tygodniu
do klubu, wypija piwo i zaszaleją. Po
prostu liczy się dla nich tu i teraz. Takie
mam wrażenie. Gladio postawiło pier-
wszy krok w swojej karierze. W sumie
"MMXVI" nie jest tragiczne. Muzycy
maja potencjał, ale przed nimi cała ma-
sa pracy. Mam nadzieję, że to wykorzy-
stają, a następne ich wydawnictwa będą
coraz lepsze. (3).

\m/\m/ 

HHaarrllootttt  --  PPrroolliiffeerraattiioonn
2015 Metal Blade

Ta australijska ekipa pogrywa całkiem
fajnie, to fakt niezaprzeczalny. Słychać,
że na próbach spotykają się nie tylko po
to wychylić kilka kolejnych piw, zresztą
10-letni staż też już w sumie do czegoś
zobowiązuje. Na swym drugim albumie
Harlott łączą również wszystko co naj-
lepsze z surowego germańskiego thrashu
i bardziej technicznego grania z Bay
Area, całkiem umiejętnie komponując
przy tym pełne energii, zwykle piekiel-
nie szybkie, numery w rodzaju "Dena-
ture", "Civil Unrest" czy "Lord Of War".
Bywa nawet, że perkusista rozpędza się
aż do blastów ("Legion"), zespół chętnie
też zapodaje krótkie, trwające od półto-
rej do dwóch minut crossoverowe pe-
tardy jak: "Systematic Reduction", "Re-
stless" i "Bloodlust", w których wokalista
zdziera gardło z jeszcze większą wście-
kłością. To wszystko ma jednak jedną,
za to bardzo dla mnie istotną, achilleso-
wą piętę - syntetyczne, totalnie plasti-
kowe i pozbawione mocy brzmienie per-
kusji, na czym traci większość z w/w, tak
generalnie naprawdę udanych, utwo-
rów. Total devastation? - nie tym razem
panowie. (3)

Wojciech Chamryk

Harlott - Extinction 
2017 Metal Blade

O tym, że w Australii też potrafią grać
thrash wiadomo już od czasów Petera
Hobbsa czy Mortal Sin, ale od lat 80.
znacznie częściej słychać o brutalniej-
szych załogach pokroju kultowych In-
fernäl Mäjesty lub Deströyer 666, niż
stricte thrashowych ekipach z tego kra-
ju. Nie wydaje mi się, by Harlott dzięki
swemu trzeciemu albumowi, mimo tego,
że firmuje go Metal Blade Records,
byli w stanie w jakiś znaczący sposób
wpłynąć na zmianę takiego stanu rze-
czy. Owszem, nie zaprzeczę: chłopaki
grać potrafią, słucha się "Extinction"
bardzo przyjemnie, ale to bardziej wy-
sokiej jakości produkt niż płyta, do któ-
rej będzie się wracać równie chętnie za
kilka lat. Dlatego też, pomimo że utwo-
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ry na tym krążku są naprawdę pod ka-
żdym względem profesjonalnie napisa-
ne, równie świetnie brzmią od strony
realizacji, a epicki "And Darkness Brings
The Light" czy  szaleńcze "Whore" bądź
"Final Weapon" to rzemiosło najwyższej
próby, to  jednak  wolę po raz nie wiem
który odpalić sobie "None Shall Defy"
lub "Hobbs' Angel Of Death"... (3)

Wojciech Chamryk 

HHaavvookk  --  CCoonnffoorrmmiicciiddee
2017 Century Media

Zespół Davida Sancheza nie bez po-
wodu jest zaliczany do wiodących ekip
The New Wave Of Thrash Metal, a naj-
nowszy album "Conformicide" niewą-
tpliwie przyczyni się do ugruntowania
wiodącej pozycji Havok w ciągle rosną-
cym peletonie epigonów czy potencjal-
nych następców gigantów z lat 80. I
chociaż ustawicznie pojawiają się głosy
o, delikatnie mówiąc, nie najwyższej  ja-
kości i braku oryginalności większości
zespołów tego nurtu, to akurat Amery-
kanie nadrabiają owe ewidentne braki
ogromnym zaangażowaniem i wiarygo-
dnością przekazu. Czasem naprawdę
nie mogę wyjść z podziwu, jak ci młodzi
ludzie, będący przecież w czasach naj-
większej świetności thrashu raczkują-
cymi brzdącami, stylowo łoją tę trudną i
wymagającą sporych umiejętności, mu-
zykę. W dodatku chłopaki nie odpu-
szczają i miast z czasem łagodnieć na-
grali jedną z najmocniejszych, jeśli nie
najbrutalniejszą, płytę w dorobku Ha-
vok, co bez dwóch zdań ucieszy zwolen-
ników thrashowej ekstremy. Tych cenią-
cych ciekawe pomysły i urozmaicone
aranżacje "Conformicide" też na pewno
nie odrzuci, bowiem mnóstwo na tej
płycie zapadających w pamięć riffów,
błyskotliwych solówek czy efektownych
rozwiązań rytmicznych, w których na
plan pierwszy wysuwa się nowy basista
Nick Schendzielos. Pięciostrunowy bas
w rękach umiejącego go okiełznać mu-
zyka to wielki atut dla każdego zespołu,
co znajduje potwierdzenie w "Hang 'Em
High", "Circling The Drain" czy open-
erze "F.P.C." z funkowym klangiem go-
dnym największych mistrzów. Do 10
numerów z wydania podstawowego ze-
spół i wytwórnia dorzucili w wydaniu
digipack dwa kolejne: crossoverowy
"String Break" i brutalną odsłonę
"Slaughtered" Pantery, tak więc jeśli ku-
pować, to tę poszerzoną wersję. (4,5)

Wojciech Chamryk

HHeeaavveenn''ss  GGuuaarrddiiaann  --  SSiiggnnss
2017 Pure Steel/Megahard

Heaven's Guardian swoją karierę mu-
zyczną rozpoczęli w 1997 roku. Ich al-
bum z 2016 roku o tytule "Signs" w
przekładzie na język polski oznacza tyle
co znaki, objawienie czegoś. Na jego

okładce widnieje postać zakapturzo-
nego starca - być może samego Boga
albo jakiegoś czarownika - stojącego
przy okrągłym stole bądź też jakimś
piedestale, na którym poustawiano prz-
eróżne złote przedmioty - choćby kle-
psydrę, lampę przywodzącą na myśl
nam bajeczki z Alladynem, czy też kie-
lich. Znajdują się tam również inne
obiekty, które trudniej jasno zidentyfi-
kować. Wszystko zaczynają spowijać
opary dymu - a może właśnie one odsu-
wają się, ukazując nam ten nie do końca
zrozumiały obraz? Samą muzykę tej
grupy jest mi stosunkowo ciężko ocenić.
Tempo jest dość szybkie, wokal jaki pre-
zentuje pani Olivia Bayer brzmi napra-
wdę przyjemnie i słucha się go - przyna-
jmniej w mojej opinii - znacznie lepiej a
niżeli głosu Flavio Mendeza, aczkol-
wiek są gusta i guściki i każdy ma prawo
do własnego zdania. Na mnie jednak
śpiew wokalisty nie robi większego wra-
żenia, za to mogę zaryzykować stwier-
dzenie, iż nieco urzeka mnie ten prezen-
towany przez pannę Bayer. Odnośnie
samych melodii, to mogłyby być w niek-
tórych wałkach nieco stonowane, a nie-
wątpliwie zyskałyby na jakości. Konklu-
dując, Heaven's Guardian da się po-
słuchać i warto zerknąć na ich najno-
wszą płytę choćby dla samego porówna-
nia z zespołami pochodzącymi z Europy
czy Stanów Zjednoczonych, jednakże
zdają się nie prezentować niczego nad-
zwyczajnego. Są jednak jeszcze dość
perspektywicznym zespołem i kto wie,
może zdołają jeszcze rozwinąć skrzydła
i wspiąć się na najwyższe szczeble kari-
ery muzycznej. (3)

Remigiusz Hanczewski

HHeessppeerriioonn  --  WWhhoo  AAlliivvee
2017 Total Metal

Kolejny młody zespół, który para się
melodyjnym power metalem. Hesper-
ion powstał w 2014 roku w Irpin na
Ukrainie, niedaleko Kijowa. Grupa po-
trafiła szybko się zorganizować i już w
sierpniu 2016r. miał nagrany materiał
na debiutancki studyjny album. Pod ko-
niec kwietnia tego roku na rynek wypu-
ściła go wytwórnia Total Metal. Metal
archives klasyfikuje Ukraińców jak pro-
gresywny power metal, mnie to nie
przekonuje, bowiem "Who Alive"
brzmi, jakby ktoś osłuchał się Blind
Guardianem i właśnie, w takim odła-
mie power metalu umieściłbym tę ka-
pelę. Owszem są jakieś tam echa Royal
Hunt, Labyrinth, czy Vision Divine,
ale to właśnie Blind Guardian jest ich
główną inspiracją. Poza tym nie baga-
telne wpływy mają także Iron Maiden i
rosyjska Aria. Kompozycje Hesperion
są długie, złożone, pełne różnych wą-
tków, klimatów, zwrotów akcji oraz
dysonansów. Głównie utrzymane są w
średnich tempach, ale potrafią przyśpie-
szyć, a także wyhamować. Wszystkie
utwory tworzą całość, dlatego "Who
Alive" powinno słuchać się jednym
tchem. W muzyce wszystko działa, jak
w dobrze synchronizowanym mechani-
zmie, każda partia gitary, klawiszy, basu
i perkusji jest na właściwym miejscu. Z
tego powodu nie wiem, na który kawa-
łek zwrócić wam uwagę. Tak jak pisa-
łem wcześniej, najlepiej skupić się na
przesłuchaniu całego krążka. Z tego co
wydaje mi się, to lirycznie też jest am-

bitnie, co prawda nie jest to koncept
album, ale każdy utwór, to jedna opo-
wieść traktująca filozoficznie o życiu. W
ogóle nie przeszkadza mi, że muzycy
śpiewają w ojczystym języku. Oprócz
dobrych instrumentalistów, grupa może
pochwalić się dobrym wokalistą, Ole-
ksij Haritonow to wyśmienita szkoła
Walerego Kipiełowa. Teraz czas na
trochę dziegciu. Wiadomo, teraz można
studio zorganizować sobie w domu, ale
trzeba mieć trochę doświadczenia i wie-
dzy, żeby w czasie nagrywania czegoś
nie spieprzyć. Nie wiem gdzie Ukraińcy
nagrali swój debiutancki album, ale brz-
mienie i produkcja jest słaba, bardzo
płaska, brakuje przestrzeni i mocy. Nie-
które brzmienia gitar, klawiszy, a szcze-
gólnie blach są wręcz fatalne. Szkoda,
bo Hesperion ma ogromny potencjał, a
te braki popsuły mu udany debiut.
Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś od-
ważny i następną sesję zafunduje muzy-
kom w solidnych warunkach z dobrym
producentem. Zasługują na to, bowiem
grają wyśmienitą muzykę, wartą zauwa-
żenia i mimo, iż punktem wyjścia są do-
konania Blind Guardian, to zaserwo-
wana jest w swoisty i niepowtarzalny
sposób. Gdyby nie bledy przy produkcji
pewnie wystawił bym ocenę (4,5) a tak
muzycy Hesperion muszą zadowolić
się oceną (3,5)

\m/\m/

HHoouussee  OOff  LLoorrddss  --  SSaaiinntt  OOff  TThhee  LLoosstt
SSoouullss
2017 Frontiers

House Of Lords to jeden z tych ze-
społów, które istnieją już chyba tylko z
przywyczajenia, gdyż ich muzycy nie
mają nic lepszego do roboty. Wniosek
to tym bardziej przykry gdy przypom-
nimy sobie pierwsze, świetne płyty tej
amerykańskiej formacji: debiutancką z
1988 roku, "Sahara" i "Demons Do-
wn". Od tamtych czasów wiele się nie-
stety zmieniło, zarówno w sytuacji ogól-
nej, jak i samym zespole. Od lat nie ma
już w nim założyciela, bowiem Gregg
Giuffria uznał, że ma dość życia na wa-
lizkach, tak więc rola lidera przypadła
wokaliście Jamesowi Christianowi.
Poprzedni long "Indestructible" był
niezły, chociaż bez zapadajcych w pa-
mięć majstersztyków, ale z wydaniem
jego następcy panowie zdecydowanie
pospieszyli się. "Saint Of The Lost
Souls" sprawia bowiem wrażenie po-
spiesznej roboty na kolanie i wśród skła-
dających się nań 11 utworów trudno
wyłowić równie udane perełki, jak choć-
by "Stand And Deliver", "Pillar Of Salt"
czy "Another Dawn" z "Indestructible".
Dominują za to sztampa, nuda i sza-
blony tak już wyeksplatowane, że tru-
dno powstrzymać zgrzytanie zębami,
sprawiające, że "Saint Of The Lost So-
uls" jest tzw. wodą na młyn przeciwni-
ków melodyjnego metalu, hard rocka
czy AOR. Nawet James Christian nie
ratuje tym razem tych ciągnących się
niczym zżuta do cna guma utworów,
dostosowując się niestety do ogólnego,
marniutkiego poziomu, gitary też tu nie
brzmią, zepchnięte gdzieś na perferie
miksu. Gdyby nie mroczny i mocniejszy
"Grains Of Sand", "Concussion" z os-
trzejszym śpiewem i finałowy "The
Other Option" z wokalnym udziałem

żony Jamesa, Robin Beck (tak, tej od
przeboju "The First Time") album ten
składałby się wyłącznie z asłuchalnych
gniotów i popowych koszmarków. Dla
odreagowania włączę więc "Demons
Down", a "Saint Of The Lost Souls"...
(1)

Wojciech Chamryk

IInnffeecctteedd  --  JJuuddggmmeenntt  DDaayy
2017 Earthquake Terror

Do debiutanckiego albumu tego wło-
skiego zespołu można podejść dwojako.
Zawiera on bowiem osiem, wliczając
"Intro" i instrumentalne outro "Dawn Of
A New Day (Pt.1)", przeciętnych, utrzy-
manych w stylistyce death/thrash me-
talu, numerów. Takich, w których na
pozór wszystko się zgadza, jednak nie
odróżniających się niczym od wielu po-
dobnych wydawnictw. Wszystko jest tu
poprawne, surowe i niedorobione, będąc
dość mizerną wypadkową dokonań
Metalliki, Megadeth, Morbid Angel, a
czasem nawet, pewnie ku rozczarowa-
niu tradycjonalistów, Slipknot czy
Limp Bizkit.  Jeśli jednak spojrzymy na
"Judgment Day" wiedząc, że owa płyta
jest dziełem 18-19 latków i na dobrą
sprawę ich pierwszym, poważnym doko-
naniem, to wtedy można przymknąć
oko na niektóre niedociągnięcia, bo wie-
le, niekiedy później nawet wyśmieni-
tych zespołów, na swych pierwszych
płytach też nie robiło najlepszego wra-
żenia. Traktuję więc ten krążek jako ta-
ką swoistą wprawkę, a co będzie z Infe-
cted dalej okaże się prędzej lub później.
(2,5)

Wojciech Chamryk

IIrroonnbboouunndd  --  SShhee--DDeevviill
2017 Self-Released

Rybnicki Ironbound debiutuje  niniej-
szą demówką, jednak zespół tworzą do-
świadczeni muzycy, znani choćby z
Goddess Of Sin czy Soul Collector.
Na "She-Devil" eksplorują nieco inne
rejony, zagłębiając się w rejony trady-
cyjnego heavy metalu. Klimat okładki
niczym z jakiegoś zapoznanego singla
grupy NWOBHM z wczesnych lat 80.
jest tu świetnym drogowskazem, bo-
wiem grupa oddaje hołd Iron Maiden
czy Saxon, nie unikając też przy tym
nawiązań do dokonań Angel Witch,
Jaguar bądź Tokyo Blade. Jest więc
kąśliwie, dynamicznie i melodyjnie,
kompozycje skrzą się od świetnych rif-
fów i popisowych solówek, mocarna se-
kcja - z często dominującym, metali-
cznie brzmiącym basem - zapewnia pod-
kład rytmiczny, a wokalista Bartosz
Bieżuński dokłada do tego ostry, suro-
wy i mocny śpiew. Momentami aż szko-
da, że to tylko cztery utwory, tym bar-
dziej, że każdy z nich, mimo tego, iż jest
utrzymany w totalnie oldschoolowej
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stylistyce, jest przy tym zróżnicowany i
odróżnia się od pozostałych. Najefekto-
wniej wypada najdłuższy, trwający pra-
wie osiem minut, "House Of Dreams":
epicka kompozycja w stylu rozbudo-
wanych numerów Maiden z pierwszych
płyt, ale "Judgement Day", "She-Devil" i
"Ironbound" też zachwycą maniaków no-
wej fali brytyjskiego metalu i europej-
skiej sceny lat 80. (5)

Wojciech Chamryk

KKoobbrraa  AAnndd  TThhee  LLoottuuss  --  PPrreevvaaiill  II
2017 Napalm

Kobra And The Lotus to zespół  kana-
dyjskiego pochodzenia wykonujący me-
lodyjny heavy metal. W jego składzie
odnajdziemy kolejno takich członków
jak: Kobra Paige, Jasio Kulakowski,
Brad Kennedy, Jurekk James, czy
Marcus Lee. W bieżącym roku owa
grupa wypuściła na rynek muzyczny no-
wy krążek zatytułowany "Prevail I". Al-
bum w zestawieniu z ówcześnie stwo-
rzonymi kawałkami pozostaje w tym
samym, ciężkim brzmieniu. Brzmieniu,
w którym dominują liczne przestero-
wane solówki gitar elektrycznych, mo-
cno brzmiąca perkusja, czy ofensywny
wokal. Co więcej, wokalistka w pewnym
sensie zmuszona jest do tego, by dos-
tosować się do narzuconego wcześniej
brzmienia danego utworu, czy ogółem
zespołu. Wydaje się, iż sam wokal jest
już bardzo znaczący dla ogółu konkret-
nie wykonywanego kawałka. Nie do
końca, gdyż nadrzędnym aspektem w
heavy metalowej kompozycji jest wła-
śnie prezentowana w nieco brutalny
sposób gitara, czy perkusja. Aby nie
opierać się tylko na wyobrażeniach po-
lecam przesłuchać m.in. "Gotham", "You
Don't Know Me" lub "Victim". W wy-
mienionych utworach wyraźnie zostały
zarysowane wspomniane uprzednio ele-
menty charakterystyczne dla heavy me-
talu. Tematyką tekstów umieszczonych
w albumie "Prevail" jest wszelako pojęte
przetrwanie. Przetrwanie, które tak na-
prawdę obejmuje cały nasz  żywot. Po-
dług autora tekstów w ogólnym zarysie
nasz byt składa się z odwiecznej walki,
którą toczymy wraz z następstwem ko-
lejnych dni. Przytaczając słowa utworu
"You Don't Know Me" tak naprawdę
nikt w pełni nas nie zna i nie ma prawa
wypowiadać się za nas, nie znając istoty
bycia samym sobą. (4)

Izabela Wieczorek

KKoommaannddooss  --  TTwwiieerrddzzaa  zzee  ssttaallii
2017 Self-Released

Niniejsza EP-ka prezentuje już histo-
ryczne oblicze warszawskiego Koman-
dosa, jednak zawiera też bonusowy,
najnowszy utwór "Heart Of Steel", zare-
jestrowany w aktualnym składzie i bę-

dący zapowiedzią kolejnych poczynań
grupy. W momencie nagrywania star-
szych kompozycji funkcjonowała ona w
sześciosobowym składzie, okazjonalnie
korzystając też z pomocy innych mu-
zyków, inspirując się przede wszystkim
NWOBHM. Czasem moża za bardzo
kojarzy się to z Iron Maiden ery
Di'Anno, ale nie da się nie zauważyć, że
w takim archetypowym, surowym gra-
niu Komandos sprawdza się całkiem
nieźle, szczególnie w utworze tytuło-
wym czy "Miłości brak" - tu może poza
tekstowymi niezręcznościami typu
"Czule patrzysz w usta jej", bo brzmi to
niczym wyznanie nieszczęśliwie zako-
chanego dentysty. Zdecydowanie wolę
już te, może i trochę naiwne, ale w koń-
cu każdy był kiedyś młody, deklaracje w
rodzaju "Muzyka jest magią! Potrafi cofnąć
czas!" ("Tam zawsze ja...").  Premierowy
"Heart Of Steel" objawił światu nową
wokalistkę Anię, z którą Komandos
idzie nieco bardziej w kierunku US
power/speed metalu, takich zespołów
jak Hellion, Bitch czy Savage Master,
chociaż o klasie śpiewających w nich
wokalistek nie ma tu jeszcze mowy. Po-
czątki są jednak zwykle trudne, a ten
jest dość obiecujący, tak więc za całość:
(3,5).

Wojciech Chamryk 

LLeeggiioonnnnaaiirree  --  DDaawwnn  ooff  GGeenneessiiss
2017 Gates Of Hell

Scena heavy metalowa w krainie tysiąca
jezior staje się co raz mocniejsza o czym
świadczą kolejne znakomite zespoły
stamtąd wychodzące. Jednym z nich jest
też założony w 2012 roku Legionnaire.
Kwartet po nagraniu dwóch demówek
wszedł do studia w celu nagrania debiu-
tu i oto właśnie dostaliśmy efekt final-
ny. Muzykę zawartą na "Dawn of Ge-
nesis" można opisać jako po prostu tra-
dycyjny heavy metal. Jednak jest to
wypadkowa wielu różnych stylów, a ja-
ko drogowskazy mogą posłużyć Iron
Maiden, Brocas Helm, Liege Lord czy
wczesny Running Wild. Oczywiście
wymieniać można jeszcze bardzo długo,
ale nie ma to za bardzo sensu. Legion-
naire z tych wszystkich składników po-
trafiło stworzyć bardzo smakowitą, kla-
syczną potrawę. Zaledwie 8 utworów
trwających tylko 30 minut przelatuje
jak z bicza strzelił, a dzięki bardzo dużej
słuchalności i chwytliwości zapętla się
na bardzo długo. Jest to zasługa po czę-
ści sympatycznych melodii, ale także
organicznego brzmienia, które nadaje
dużej dynamiki tym kompozycjom.
Czasami ma się wrażenie jakby były na-
grywane na żywo. Instrumentalnie bez
zarzutu, czuć tę młodzieńczą pasję, za-
angażowanie i brak kalkulacji. Podstawę
stanowi tu gitarowy duet przerzucający
się melodyjnymi riffami i solówkami.
Naprawdę świetnie się tego słucha. Je-
dynym mankamentem są dla mnie dość
amatorskie wokale. Nie przeszkadzają w
odbiorze, a po pewnym czasie nawet
nabierają pewnego uroku, ale z mocniej-
szymi partiami ta muzyka kopała by du-
psko zdecydowanie bardziej. Podsumo-
wując jest to świetny album, który z pe-
wnością zrobi niezłe zamieszanie wśród
fanów podziemnego heavy metalu zako-
rzenionego w latach '80. Legionnaire

jest kolejną załogą z Finlandii, która
zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie
swoim debiutem, więc nie pozostaje nic
innego jak bardzo uważna obserwacja
tamtejszej sceny. Oby jak najwięcej krą-
żków takich jak "Dawn of Genesis".
(4,5)

Maciej Osipiak

ŁŁyyssaa  GGóórraa  --  SSiiaaddaajj,,  nniiee  ggaaddaajj
2017 Self-Released

Pewnie co niektórzy z namiętnie oglą-
dających telewizyjne talent show pamię-
tają ten zespół z programu "Mam ta-
lent", w którym Łysa Góra dotarła do
półfinału. Nie jest to jednak grupa idąca
na lep pięciominutowej kariery i telewi-
zyjnej, złudnej popularności, co po-
twierdza jej drugi album "Siadaj, nie
gadaj". W kontekście rosnącej popu-
larności folk metalu w Polsce twórczość
grupy z Piaseczna odbiega przy tym od
dokonań, bazujących przede wszystkim
na rodzimym folklorze, zespołów takich
jak: Percival Schuttenbach, Żywiołak
czy Diaboł Boruta. Łysa Góra też
czerpie z nieprzebranego bogactwa lu-
dowej muzyki naszego kraju, ale sięga
też do folkloru krajów sąsiednich, jak
Ukraina czy Białoruś, a nawet bałkań-
skich. Zabieg ten sprawia, że muzyka
grupy nabiera wręcz uniwersalnego wy-
miaru i jest powrotem do korzeni w naj-
czystszej postaci. Wydaje mi się też, że
termin folk metal jest w przypadku wię-
kszości utworów z tej płyty zbytnim
uproszczeniem, ponieważ, mimo soli-
dnej sekcji i pojawiających się tu i ów-
dzie ciężkich riffów, kompozycje Łysej
Góry znacznie odbiegają od folkmetalo-
wej średniej. Dwie wokalistki śpiewają
czysto, wręcz klasycznie, ale mamy też
typowy biały śpiew, również z wykorzy-
staniem gwary, a warstwa instrumental-
na jest równie ciekawa. Wiodąca rola
skrzypiec, pojawianie się innych, etni-
cznych, ale nie tylko, instrumentów,
subtelna przebojowość, odniesienia do
folku, country, a nawet jazzu w transo-
wym, według mnie najciekawszym na
płycie, "More sokol pije" - nie ma co ga-
dać, warto sięgnąć po "Siadaj, nie ga-
daj". (5)

Wojciech Chamryk

MMaarrkk  SSllaauugghhtteerr  --  HHaallffwwaayy  TThheerree
2017 EMP

Glam, hair, sleaze to synonimy main-
streamowego metalu, który w latach
dziewięćdziesiątych reprezentował m.in
zespół Slaughter. Choć na gatunku za-
wisł nie jeden przysłowiowy pies, to cią-
gle reprezentują go nowe pokolenia ka-
pel. Nieustanie rodzą się ludzie, którzy
chcą słuchać takiej muzyki oraz muzy-
cy, którzy chcą grać takie dźwięki. Jest
ich zdecydowanie mniej niż w latach
osiemdziesiątych, ale są. Slaughter ró-

wnież istnieje do tej pory, koncertuje,
choć przez lata dwutysięczne raczej
działał sporadycznie. Podporą tego ze-
społu jest ciągle wokalista - i nie tylko -
Mark Slauther. Prawdopodobnie to
dzięki niemu wóz z napisem Slaughter
ciągle telepie się po amerykańskich trak-
tach. Niestety aktywność nagraniową
kapela zakończyła w wspominanych lat-
ach dziewięćdziesiątych. Mark wymy-
ślił sposób aby temu zaradzić i stosun-
kowo niedawno zaczął wydawać solowe
albumy. W 2015 roku wypuścił on pły-
tę "Reflections in a Rear View Mir-
ror", no i w bieżącym roku kolejną
"Halfway There". Nie wiem co znalazło
się na poprzednim krążku ale wiedząc,
co nieco, o samym Slaughter oraz prze-
słuchując najnowsze dzieło Marka i ko-
legów snuje przypuszczenie, że była to
ciągle ta sama żywiołowa mieszanka tra-
dycyjnego melodyjnego heavy metalu i
hard rocka podana w popowej oprawie
czyli dużo chwytliwych refrenów, wiele
ballad, ale też ciętych riffów i wirtuozer-
skich solówek. Nie inaczej jest na "Half-
way There". Od pierwszego "Hey You" z
głośników wylewa się amerykański kli-
macik znany z początków lat osiemdzie-
siątych. Wszystkie dziesięć kawałków
reprezentuje wszelkie odcienie tej mu-
zyki. Utwory napisane są i nagrane na
najwyższym glam-hair-sleaze poziomie.
To co mnie cieszy to, że przeważają ka-
wałki dynamiczne, jedynie trzy z nich
to typowe dla tego gatunku power balla-
dy (tytułowy "Halfway There", "Dispo-
sable" i "Not Here"), zaś "Forevermore"
to taka mieszanka dynamiki i ballado-
wej nostalgii. Świadczy to o tym, że
Mark Slaughter z kolegami starzeje się
z klasą. Druga sprawa, która mnie cie-
szy jest taka, że Mark nie próbuje za-
adoptować tu współczesnej odmiany
hard rocka, choć pewne inne nowocze-
sne elementy pojawiają się, tak jak sły-
szymy w "Devoted". Ewidentnie "Half-
way There" jest przygotowane dla kon-
kretnych odbiorców tj. dla fanów starej
formuły amerykańskiego hard'n'heavy
zwanego glam, hair lub sleaze rockiem
tudzież metalem. Fani tegoż będą zach-
wyceni, bo Mark Slaugther przygoto-
wał muzykę na bardzo solidnym pozio-
mie, inni niech zwrócą się do swoich
ulubionych odmian ciężkiego rocka.
Przecież w tej muzyce najfajniejsze jest
to, że każdy znajdzie dla siebie coś eks-
cytującego i najlepszego. (4)

\m/\m/

MMeeaann  SSttrreeaakk  --  BBlliinndd  FFiigghhtt
2017 Roar!

Okazuje się, że Mean Streak istnieje od
2006 roku. Został założony w szwe-
dzkim Skövde i od momentu powstania,
nagrali cztery albumy studyjne, a osta-
tnim jest właśnie "Blind Fight", który
pojawia się po czterech latach od pre-
miery poprzednika. W metal-archives
obok nazwy Mean Streak widnieje -
power metal - jako ich gatunek muzy-
czny. Hmm... może jakieś elemenciki
tego sub-gatunku znajdziemy na "Blind
Fight", usłyszymy je głównie w niektó-
rych momentach maniery wokalnej
Andy LaGuerina, lub w openerze
"Blood Red Sky", czy też w "Love Is A
Killer". Niemniej podstawa tego albu-
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mu, to klasyczny melodyjny heavy me-
tal. Nie wiem jak było na poprzednich
płytach, ale muzyka Szwedów z oma-
wianego krążka, kojarzy się z Judas
Priest, Accept i Pretty Maids z czasu
ich debiutu "Red, Hot And Heavy".
Choć muzyka, brzmienie i produkcja
ma też coś z hard rocka czy AORu, ale
są to jedynie dodatkowe walory i ozdo-
bniki. Z drugiej strony te ornamenty
mogą kojarzyć się z tym co robił Def
Leppard w okresie "Pyromanii". Ka-
wałki są konkretne, chwytliwe i bez
udziwnień. Znajdziemy w nich ostre gi-
tary, melodyjne solówki i mocną sekcję.
Raz jest szybciej, raz jest wolniej, ale
balladowych pościelówek nie uświad-
czysz. Jeżeli jesteś przychylny takim
dźwiękom przez cały album przytupu-
jesz sobie nóżką. Ogólnie kawałki są
różnorodne, choć na jednym poziomie.
Jakbym miał wskazać najsłabszy to
byłby już wymieniony "Blood Red Sky",
lekko power metalowy ale niestety naj-
mniej konkretny. Natomiast ten co mi
najbardziej podchodzi to wskazałbym
na najszybszy "Fire At Will". Wszystko
jest sprawnie zagrane i zarejestrowane.
Nie ma czego się czepiać, choć czasami
brzmienie glansuje naturalną ostrość
muzyki Szwedów, ten efekt akcentują
również niektóre melodyjne refreny.
Jest to nie potrzebne, grupa bardziej by
zyskała wykorzystując swoją autentycz-
na moc. A tak, może to w jakiś sposób
oryginalne ale w ogólnym bilansie pod-
kopuje wiarygodność Mean Streak.
Jakby nie kręcić nosem jest bardzo soli-
dnie albo ogólnie dobrze. Ci co lubią
rzetelne hard'n'heavy chętnie sięgną po
"Blind Fight" i się nie zawiodą. (4)

\m/\m/

MMeettaallll  --  MMeettaallhheeaaddss
2017 Iron Shield

Kolejny z serii nikomu niepotrzebnych
powrotów... Metall, przez kilka lat is-
tniejący też pod nazwą Headless, dzia-
łał w latach 1982-1991. Większość z
tego czasu zespół funkcjonował w tzw.
Niemieckiej Republice Demokraty-
cznej, czyli wschodnich, komunisty-
cznych Niemczech. Miało to rzecz jasna
ogromy wpływ na jego działalność, bo-
wiem płyty zespołów metalowych z
NRD można było policzyć na palcach
jednej ręki, kiedy Amiga nie żałowała
papieru, granulatu i mocy przerobo-
wych tłoczni na koszmarki, przy któ-
rych nawet debiut naszego Bolter to
arcydzieło. Skończyło się więc na poje-
dynczych utworach na składankach i
legendzie jednej z najlepszych grup hard
& heavy z dawnego NRD. Na wydanym
w tym roku albumie "Metalheads" Me-
tall bezpardonowo rozprawia się z tą le-
gendą. Sven Rappoldt, basista i jedyny
członek oryginalnego składu zespołu,
naprawdę mógł sobie dać spokój z tą re-
aktywacją i nadal skupić się na swym
słynnym lokalu "Halford", bowiem ta
powrotna, a zarazem debiutancka, płyta
Metall jest po prostu tragiczna. Już ra-
chityczne odgłosy z kuźni, otwierające
utwór tytułowy, nader dobitnie uświa-
damiają, że mocy tu za bardzo nie
uświadczymy. Jest za to, i to w nadmia-
rze, surowy, toporny i niesamowicie
wtórny metal z lat 80., zbiór najbardziej
oklepanych klisz i schematów. To na-

prawdę rzadkość, gdy wśród iluś
utworów na płycie nie da się wyróżnić
żadnego, ale tak niestety jest na "Me-
talheads": osiem numerów, osiem nie-
porozumień. (1) za świetnego wokalistę,
ale Joel Stieve Dawe naprawdę nie ma
tu do czego śpiewać i marnuje się w tym
zespole. 

Wojciech Chamryk

MMoosshheerrZZ  --  PPiitt  PPhhiilloossoopphhyy
2017 Goressimo 

Nazwa zespołu, okładka, etc. nie pozo-
stawiają raczej cienia wątpliwości co do
tego, co będzie na "Pit Philosophy" gra-
ne i faktycznie, wrocławianie z Mo-
sherZ łoją siarczysty, wysokooktanowy
thrash. Ich debiutancka EP-ka to zaled-
wie cztery, ale naprawdę udane utwory.
Chłopaki robią swoje stylowo i z ogro-
mną energią, czerpiąc przede wszystkim
od amerykańskich przedstawicieli ga-
tunku, u których technika i melodia
były równie ważne jak bezkompromi-
sowość i potęga uderzenia. Jest więc szy-
bko, ale bez ekstremy ("Explorers Of
The Liquor Store", "Pit Philosophy"),
zaś pomiędzy przyspieszeniami poja-
wiają się konkretne zwolnienia ("Storm-
troopers Of Hell") czy nawet coś na
kształt mrocznej ballady - quasi kody
("Bitchless"). Ciekaw jestem jak "zaga-
dałoby" to z winylowej płyty, bo to
wręcz wymarzony nośnik dla takich
dźwięków, ale póki co już niebawem
"Pit Philosophy" ukaże się na CD na-
kładem Goressimo Records - tę wersję
też warto sobie zafundować. (4,5)

Wojciech Chamryk

MMuunniicciippaall  WWaassttee  --  SSlliimmee  aanndd  PPuunnii--
sshhmmeenntt
2017 Nuclear Blast

Pięć lat trzeba nam było na powrót
odpadów komunalnych na sklepowe
półki. Zespół zasilony o drugiego gita-
rzystę postanowił zaspokoić swoich fa-
nów mocnym albumem. "Slime and
Punishment", bo tak zwie się najno-
wsze dzieło amerykanów składa się z 14
kompozycji. Przesłuchanie tego albumu
zajmuje mniej niż pół godziny, czyli już
wiecie, że mamy do czynienia z rozpęd-
zonym crossoverem. Album cały czas
pędzi na złamanie karku, do tego zre-
sztą ten zespół nas przyzwyczaił. Druga
gitara pozwoliła trochę nadać ciężaru tej
płycie. W warstwie tekstowej bez
zmian: chłopaki poruszają tematy hu-
morystyczne oraz imprezowe. Nie
zabrakło jednak odniesień do polityki i
wyborów w USA. Warto było czekać
trochę dłużej na tak udany album. Te-
raz trzeba tylko poczekać, aż zespół
postanowi wrócić do nas na jakieś kon-
certy. (4,5)  

Kacper Hawryluk 

MYR - Habits 
2016 Revalve

"Habits" jest to krążek wydany na ry-
nek muzyczny w 2016 roku przez
zespół MYR. Powszechnie, ich zada-
niem jest rozmyślanie nad ludzką pa-
mięcią w dzisiejszym, cyfrowym świecie,
czy też trudnością, jaką posiadają ludzie
w wzajemnej komunikacji z drugą
osobą. Twórczość, jaką kreują określają
jako post progresywny metal. W danym
albumie można zauważyć liczne nawią-
zania do muzyki rockowej poprzez za-
stosowanie elementów w nieco przy-
gnębiającym tonie. Należy przyznać, że
owe tony dobrze współgrają z progresy-
wnymi, mocnymi riffami. Co warto za-
uważyć, wokalista nie używa screamin-
gu, lecz niekiedy zdarza mu się grow-
lować. Mimo to, nie można tego wprost
określić growlingiem, gdyż Enrico
Giannacco w ten sposób uzupełnia sze-
pty, czy też zaśpiewy. MYR udało się
wzbogacić swoje kompozycje o elemen-
ty jazzowe, czy etno. Projekt okładki
albumu skupia się na przedstawieniu
człowieka w nie do końca ludzkiej po-
staci, lecz poprzez zobrazowanie go jako
raczej maszynę, czy też robota. Stanowi
to pewnego rodzaju odwołanie do treści
tekstów kompozycji, gdzie zostały po-
ruszone tematy dotyczące tak naprawdę
ludzkiej egzystencji. Dzięki mieszance
różnych typów muzyki dany krążek
MYR stanowi dość interesujący produkt
warty odsłuchania. (4)

Izabela Wieczorek

MMyytthhrraa  --  SSttiillll  BBuurrnniinngg
2017 High Roller

Pomimo tego, że reaktywowana przed
16 laty Mythra niekiedy pojawiała się
w studio, wydając od czasu do czasu ko-
lejne albumy, to jednak dla wielu fanów
NWOBHM był to przede wszystkim
zespół odpowiedzialny za kapitalną
"Death and Destiny EP" z 1979 roku.
Na szczęście dyskografia Brytyjczyków
powiększyła się ostatnio o "Still Bur-
ning", a płyta ta jest godnym następcą i
sukcesorem kultowego debiutu. W su-
mie szkoda, że zespół potrzebował pra-
wie 40 lat przygotowań do takiego
powrotu, ale istotne jest to, że "Still
Burning" to materiał porywający, bez
kompleksów nawiązujący do najle-
pszych lat Nowej Fali Brytyjskiego
Metalu. Nie ma tu słabych utworów,
cała 11 kąsa równie intensywnie i z
ogromną klasą, potwierdzając nader do-
bitnie, że Anglikom udało się stworzyć
coś naprawdę ponadczasowego. Nie
wszystkie zespoły z tamtych lat są je-
szcze w stanie nadal grać, większość ist-
niejących odcina tylko kupony od lat
dawno minionej, zwykle niewielkiej,
chwały, ale Mythra należy do chwaleb-
nych wyjątków, a w buńczucznym ty-

tule nie ma ani krzty przesady. (6)

Wojciech Chamryk 

NNaassttyy  CCrruuee  --  RRiioottss  IInn  HHeeaavveenn
2017 Self-Released

Wrocławska ekipa zgodnie z deklaracja-
mi prezentuje nowe, znacznie nowocze-
śniejsze oblicze. Nie są to rzecz jasna
jakieś diametralne, daleko idące zmia-
ny, ale powiew nowości jest wyraźnie
odczuwalny. Do struktur i patentów
znanych już z debiutanckiego "Rock N'
Roll Nation", wciąż kojarzących się z
dokonaniami Mötley Crüe, Kiss, Cin-
derelli czy Ratt, ekipa Nasty Crue do-
dała jednak sporo ciężaru rodem z bar-
dziej tradycyjnego, tzw. klasycznego
metalu lat 80., odświeżając przy tym
aranżacje dzięki wykorzystaniu elek-
tronicznych brzmień. I co ciekawe ta
nowoczesna elektronika sprawdza się
doskonale, choćby w "Movie Star" czy
"Hero", faktycznie restaurując i defini-
ując na nowo, dość wcześniej zachowa-
wcze, brzmienie zespołu. Sam nie do
końca jestem zwolennikiem takich eks-
perymentów, ale tutaj sample i klawisze
są na szczęście tylko umiejętnie dozo-
wanym dodatkiem - podstawą są wciąż
soczyste, pełne mocy, gitarowe brzmie-
nia. Nie można też przejść obojętnie
obok świetnych solówek (gitarowych,
bo i czasem trafia się i klawiszowa), gen-
eralnie zresztą J.J. i spółka mają smyka-
łkę do chwytliwych melodii, podawa-
nych w rozmaitych tempach i warian-
tach, co szczególnie efektownie wypada
w numerze tytułowym, "Crime Wave" i
"Johnny & Mary". Mamy też akusty-
czną końcówkę w postaci, niestety nieco
harcerskiej w klimacie, ballady "Find
My Way", gościnnie też na "Riots In
Heaven" udzielają się: Sebastian Sto-
dolak (Scream Maker), Michał Pocheć
(Trzynasta w Samo Południe) i Dariusz
Maj. Jak więc widać zespół rozwija się,
szuka nowych rozwiązań i nie są to chy-
bione eksperymenty - oby tak dalej. (5)

Wojciech Chamryk

NNiigghhtt  DDeemmoonn  --  DDaarrkknneessss  RReemmaaiinnss
2017 SPV

Już na demo "Night Demon" sprzed
pięciu lat Jarvis Leatherby i spółka
udowodnili, że w ich żyłach płynie che-
micznie czysty heavy metal lat 80. Po-
twierdzili to na debiutanckim LP "Cur-
se Of The Damned", a teraz stawiają
przysłowiową kropkę nad i drugim wy-
dawnictwem. "Darkness Remains"
uderza z siłą Katriny czy innego kata-
klizmu, potwierdzając, że do grania tra-
dycyjnego heavy, będącego połączeniem
wszystkiego co najlepsze w NWOBHM
oraz US power metalu, Night Demon
mają wyjątkową smykałkę. Być może
dla kogoś będzie to przejaw bazowania
na obecnym trendzie retro, ale nie ma
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szans, by grać taką muzykę w taki spo-
sób, będąc tylko płynącym na fali obe-
cnej mody pozerem. Od "Welcome To
The Night" do "Darkness Remains"
Jarvis, Armand John Anthony i Dusty
Squires potwierdzają więc ogromny
szacunek dla metalowej tradycji, doda-
jąc  przy tym 10 swym najnowszym
utworom takiej energii i poweru, że
czapki z głów - chłystki z ScreamKing
posłuchajcie tej płyty i wyciągnijcie wła-
ściwe wnioski... Może tylko w balla-
dowym numerze tytułowym zbyt wiele
nawiązań do "Planet Caravan" Black
Sabbath, od brzmienia wokalu aż do
samej warstwy instrumentalnej, ale to w
sumie drobiazg, w dodatku numer miły
dla ucha.   Night Demon kłaniają się
też Sabbs i Queen dosłownie, przed-
stawiając nowe wersje klasyków "Turn
Up The Night" i "We Will Rock You", ale
- i to łyżka dziegciu w baryłce miodu -
dostępnych jako bonusy tylko w wersji
cyfrowej. Za to obcinam pół punktu, bo
nagrywając album trwający 38 minut
mogli bez problemu te sześć kolejnych z
sekundami dorzucić jako bonus do CD
bądź nawet LP. (5,5)

Wojciech Chamryk

NNiigghhtt  RRaannggeerr  --  DDoonn''tt  LLeett  UUpp
2017 Frontiers

Jeśli komuś wydaje się, że już od kilku
miesięcy mamy rok 2017, to wystarczy
włączyć najnowszy album Night Ran-
ger, by przekonać się, że tym wetera-
nom melodyjnego hard 'n' heavy/AOR
zegar zatrzymał się w okolicach 1984
roku. W sumie to nic dziwnego, bo wła-
śnie w tamtym czasie zespół odnotował,
za sprawą bardzo popularnych płyt
"Midnight Madness" i "7 Wishes", swe
największe sukcesy, i właśnie do nich
nawiązuje na najnowszym albumie. Z
najlepszego składu w zespole są wciąż
Jack Blades, Kelly Keagy i Brad Gil-
lis, tak więc wszystkie trademarkowe
patenty i standardy są na "Don't Let Up"
zachowane. Może tyko ten singlowy
opener "Somehow Someday" odstaje in
minus od reszty, bo jest zdecydowanie
zbyt grzeczny i bez poloru dawnych
hitów grupy, ale już cała reszta to miód
na uszy fanów takiego grania. Mnóstwo
w tych utworach przebojowych, chóral-
nych refrenów i chwytliwych, kapital-
nych melodii, gitarzyści prześcigają się
w solówkach i często serwują równie
melodyjne unisona. Warto tu dodać, że
Brad Gillis jest wymiataczem nie lada,
znanym choćby ze współpracy z Oz-
zy'm Osobourne'm czy projektem
Hear 'N Aid Ronniego Jamesa Dio, z
kolei młody Keri Kelli grał z Alice
Cooperem, tak więc też nie należy do
drugoligowych amatorów. Akurat mnie
najbardziej przypadły do gusty utwory
najmocniejsze, w rodzaju "Day And
Night" czy "Say What You Want", ale
równie dobrze słucha się "(Won't Be
Your) Fool Again", utrzymanego w styli-
styce knajpianego bluesa z partią piani-
na, "We Can Work It Out" z akustyczną
solówką gitarową oraz podszytego blue-
sem "Nothing Left Of Yesterday". (5)

Wojciech Chamryk

NNiivviiaannee  --  TThhee  DDrruuiidd  KKiinngg  
2017 Pitch Black

Pamiętacie płytę Visigoth sprzed
dwóch lat - "The Revenant King"?
Takie "tytułowe" skojarzenie miałam,
kiedy dostałam do posłuchania debiut
Niviane. Co ciekawe, okazało się, że w
zespole śpiewa były wokalista Imagiki,
Norman Skinner, który wielu momen-
tach rzeczywiście śpiewa podobnie do
Jake'a Rogersa z Visigoth. Tę głęboki,
"mięsny" sposób śpiewania można wy-
chwycić choćby na "Arise Samurai". I
choć Niviane, podobnie jak Visigoh
pochodzi ze Stanów, na tym tytułowo-
wokalnym skojarzeniu się skończyło.
"The Druid King" to bardzo zgrabne,
współczesne granie, które można poró-
wnać  zarówno do niemieckich Brain-
storm i Wizard, greckiego Firewind,
obecnej wersji Tad Morose jak i ame-
rykańskich bandów takich jak Vicious
Rumors. Te ostatnie porównania doty-
czą jednak ogólnego nastroju - na pe-
wno nie jest to granie nastawione na
łamańce kompozycyjne czy szalenie
precyzyjne riffy. Płyty słucha się z przy-
jemnością: kawałki są dobrze nagrane,
nienagannie skomponowane, słuchacz
odbiera zarówno moc, ciężar jak i
chwytliwe melodie (to chyba właśnie ta
"scheda" po Brainstorm). Co ważne,
mimo jednorodności stylowej, na płycie
znajdują się utwory zróżnicowane - od
hiciarskiego "Gladiator" po nieco US
metalowy "War of Immortals". Doda-
tkowym atutem jest fakt, że Skinner
"prowadzi" płytę swoim wokalem pró-
bując śpiewać na różne sposoby - w
"Elegy" i "March of The Jötunn" wydaje
się nawet nawiązywać do Matta Barlo-
wa. Posłuchajcie! (4)

Strati

OOmmnniissiigghhTT  --  TThhee  PPoowweerr  ooff  OOnnee
2017 Self-Released

OmnisighT to niezależna grupa muzy-
czna prezentująca swoje kompozycje
wyłącznie dzięki zasłudze własnych sił.
Płyty owego zespołu nie pojawiają się
poprzez współpracę z jakąś z wytwórni,
są oni niezależnym zespołem wydają-
cym albumy samodzielnie. Swoją muzy-
kę określają mianem progresywnego
hard rocka z elementami metalu. Om-
nisighT pochodzi z Vancouver, kana-
dyjskiego miasta słynącego głównie z
odbywających się tam w 2010 roku
Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Cała
historia rozpoczęła się od współpracy
wokalisty/gitarzysty Raja Krishna z
perkusistą Chrisem Warunki. Stwo-
rzyli oni swój debiutancki album o na-
zwie "Path". W styczniu 2017 roku
miała miejsce premiera ich najnowszego
albumu - "The Power of One". Okładka
cieszy oko, wyraźnie ktoś ją dokładnie
zaplanował i wykonał niebywale profe-
sjonalnie. U dołu widzimy naszą błę-

kitną planetę, a nad nią wznoszący się
niezwykle jasny obiekt, najprawdopo-
dobniej Słońce. Przybrało ono oślepia-
jąco białą barwę, zdaje się być skupi-
skiem wielu dusz. Skąd ten pomysł? A
stąd, iż z ów kulistego obiektu wyraźnie
wyłania się ludzki kształt, postać du-
chowa człowieka. Jednakże możemy uj-
rzeć coś jeszcze. Pewną formę widnie-
jącą nad głową ludzkiej sylwetki. Przy-
pomina ona nieco ptaka, który wespół z
unoszącą się z kłębiska duszę może
oznaczać upragnioną wolność, ratunek
z jakiegoś wewnętrznego więzienia, mo-
że pogmatwanych myśli, niebezpie-
cznych pomysłów. Wszystko zdaje się
tłumić ezoteryczna mgła, nie pozwa-
lająca na dokładne odczytanie znacze-
nie ów grafiki. Także barwy, jakie do-
minują na okładce wydają się jawić jako
magiczne, niedostępne dla ogółu, ale je-
dynie dla wybranych, godnych doświad-
czenia pewnej wiedzy. Krążek otwiera
kompozycja "Shift the Paradigm", która
wywarła na mnie wyjątkowe wrażenie.
Najbardziej uwagę zdaje się przyciągać
uwodzicielski wokal, brzmiący napra-
wdę czysto. Sam album nie jest obszer-
ny - zawiera tylko pięć wałków. Aczkol-
wiek nie ilość się liczy, a jakość formy,
którą uważa się za sztukę, a przecież za
taką uchodzi muzyka. Ów projekt to na
pewno coś odmiennego od większości
grup rockowych bądź metalowych zna-
nych z głównego nurtu. Zestawiając je
ze sobą można nawet powiedzieć, że
jest to forma nowatorska, a nawet awan-
gardowa. Natomiast w nurcie, w którym
tworzą i grają stanowi to standard.
Dźwięki będące efektem pracy perku-
sisty mile zaskakują, jawią się jako
piękne w swej prostocie, choć w rzeczy-
wistości są złożone i wyrafinowane.
Najlepiej zostało to chyba oddane w
utworze "Seven Sisters". Ta płytka wy-
dana na początku tego roku jest dziełem
niezaprzeczalnie wartościowym, innym
niż inne i niewątpliwie cenniejszym niż
niejeden pełen krążek. Praca, jaką wy-
konali OmnisighT na "The Power of
One" zdaje się być połączeniem wysub-
limowanych metalowych brzmień z ła-
godniejszym, rockowym i melodyjnym
wokalem, co jest naprawdę fantasty-
cznym zabiegiem, biorąc pod uwagę
końcowe rezultaty owej EPki. (5)

Izabela Wieczorek

OOrrddeenn  OOggaann  --  GGuunnmmeenn
2017 AFM 

Orden Ogan jest kolejnym zespołem
pochodzącym z Niemiec, którego mu-
zykę określa się jako power metal z ele-
mentami metalu progresywnego oraz
folku. Został uformowany w 1996 roku
przez Sebastiana Grütlinga, który
obecnie nie należy już do zespołu oraz
Sebastiana Levermanna. Gdy muzycy
stawiali pierwsze kroki, nazwa bandu
brzmiała inaczej: Tanzende Aingewai-
de, jednakże z czasem została przemia-
nowana właśnie na Orden Ogan. Or-
den to niemieckie słowo na angielskie
Order, zaś Ogan z celtykiego oznacza
Fear, co razem przedstawia nam "po-
rządek strachu", a może sytuacja tutaj
się ma jak z tłumaczeniem piątego tomu
Harry'ego Pottera i brzmi ona "zakon
strachu"? Na początku swojej kariery
grupa wydała trzy płyty demo - od 1997

do 1999 roku - by wreszcie w 2004r.
zrealizować marzenia o pełnoprawnym
albumie noszącym tytuł: "Testimo-
nium A.D.". Biorąc pod uwagę ich
dotychczasowe osiągnięcia - krążki,
kompilacje, single - można o nich po-
wiedzieć, że są zespołem doświadczo-
nym, tym bardziej, że na metalowej sce-
nie widnieją od 21 lat. 7 lipca ukazał się
ich najnowszy album "Gunmen". Za-
wiera on dokładnie dziesięć utworów.
Jego okładka od razu kojarzy się z kli-
matem westernów i Dzikim Zachodem.
Choć nie do końca, bo możemy zareje-
strować również ogniwa charakterysty-
czne dla typowego fantasy, jak mrok,
zło i śmierć, z którymi toczona jest od-
wieczna walka. Wystarczy przyjrzeć się
chwilę dłużej, a zorientujemy się, że
zarówno koń jak i jego - przypuszczalny
- jeździec są martwi. A może właści-
wszym określeniem byłoby tutaj nazwa-
nie ich żywymi trupami, tworami nekro-
manty, to jest zombie. W tle natomiast
straszą pustkowia zachodnich rubieży
Stanów Zjednoczonych XIX wieku.
Skierujmy teraz swoje myśli ku muzyce
zaprezentowanej na "Gunmen". Jak gło-
si zespół, nie znajdziemy tam ballad -
wyłącznie szybkie, chwytliwe metalowe
wałki. Odnoszę wrażenie jednak, iż ten
album zawiera znacznie mniej elemen-
tów folk metalu a niżeli wcześniejsze
płyty. Zdaje się wybrzmiewać tu istotnie
dźwięk cięższy. Co jest chyba zasługą
perkusji, która wybija dość szybkie tem-
po. Choć oczywiście, jako że na Orden
Ogan ma również wpływ metal pro-
gresywny metrum wyraźnie jest zmien-
ne, co da się zauważyć bez kłopotu. Jeśli
oczekujcie czegoś nowego od tej nie-
mieckiej grupy muzycznej, to myślę, że
właśnie zaserwowali nam na tej płycie
powiew świeżości. Świeżości, która jest
znacznie przyjemniejsza, a niżeli to, co
dotychczas było nam znane. Mogę
śmiało zadeklarować, że to najlepszy
dotychczas album bandu. Na mnie naj-
większe wrażenie zrobił utwór "Vampire
in Ghost Town" a w szczególności gra
gitary w drugiej połowie utworu. Szybka
praca palców Tobiego oraz Sebastiana
Levermanna wywiera piorunujące
wręcz wrażenie i zachęca do życia tą
muzyką, wprost ożywia nasze ciało i
wprawia je w swoisty trans. Tak, Orden
Ogan spełnili oczekiwania, ba nawet je
przerośli. Dlatego z przyjemnością mo-
gę polecić najnowszy album tego ze-
społu. Pozostaje tylko życzyć samych
pierwszorzędnych dzieł, właśnie takich
jak "Gunmen". (5,5)

Remigiusz Hanczewski

OOrrmmyysstt  --  AArrccaannee  DDrreeaammss
2017 M&O Music

Grupa Ormyst w bieżącym roku wydała
na rynek muzyczny swój debiutancki
krążek pod nazwą "Arcane Dreams".
Ów zespół pochodzi z Francji, a ich wy-
kony odwołują się do gatunku metalu
symfonicznego. W albumie każdy z nas
jest w stanie odnaleźć bogactwo instru-
mentalizacji wraz z metalowymi riffami,
rytmami, czy wszechobecnymi i różno-
rodnymi strukturami. Co najważniejsze,
określenie symfoniczny wiążę się z sym-
fonią pomiędzy gitarami elektrycznymi,
a innymi instrumentami. W kompozycji

RECENZJE 169



"Above Airplanes" od razu dostrzegamy
dość szybkie tempo narzucone przez
użycie brzmień elektronicznych klawia-
tur. Jednakże obecność przetworzonych
brzmień nie znajduje się tylko w tym
jednym kawałku, lecz także w pozos-
tałych. Prócz tego, że większość kom-
pozycji jest zdominowana przez wymie-
nione wcześniej dźwięki, odnajdziemy
na płycie również drugorzędną, lecz
równie ważną rolę perkusji, gitar ele-
ktrycznych, czy nawet pianina. "Taste
Of Your Tears" jest dobrym przykładem
na to, by nie opierać się tylko na swych
wyobrażeniach, ale zagłębić się w instru-
mentalizację utworu. Ważnym aspek-
tem charakterystycznym dla owego
gatunku jest również to, że wokalista
śpiewa zgodnie z klasyczną techniką
operową. Po przesłuchaniu debiutan-
ckiego albumu śmiało mogę rzec, iż owa
grupa muzyczna, jak i jej twórczość jest
pełna potencjału, którego żal byłoby
zmarnować. (5)

Izabela Wieczorek

OOvveerrsseennssee  --  TThhee  SSttoorryytteelllleerr
2017 Dr. Music

W zasadzie to młody zespól. Powstał w
2012 roku i właśnie teraz debiutuje du-
żą studyjna płytą. Oversense zaliczane
jest do melodyjnego power metalu, jego
miejsce jest gdzieś pomiędzy Freedom
Call, Kamelot i... Orden Ogan? W ka-
żdym razie, gdzieś w tych okolicach.
"The Storyteller" rozpoczyna się sym-
foniczny intro "Forgoten Tales", ale jej
zawartości na pewno nie można zaliczyć
do symfonicznego power metalu. Natu-
ralnie później pojawiają się jakieś orkie-
stracje, ale występują rzadko i są mało
wyeksponowane. W ogóle klawisze ze-
spół wykorzystuje ale właśnie za bardzo
nie rzucają się w uszy. Oczywiście nie-
podzielnie panuje melodia, ale raz ubra-
na jest w mocniejsze brzmienia, innym
razem w lżejsze. Gitary nie miażdżą, jak
w ekstremalnych odmianach metalu, ale
nie bzykają, jak na przełomie wieków,
we włoskich kapelach grających melo-
dyjny power metal. Owszem w repertu-
arze są "patataje", ale sekcja ma zdecy-
dowanie bogatszy repertuar. Ogólnie,
większość kompozycji jest rozbudowana
i ciekawie zaaranżowana, unikając typo-
wych rozwiązań dla tego gatunku. Ma
to cechy ambicji ale bez przegięcia. Już
pierwsza kompozycja "Wild Hunt" wy-
jaśnia nam czego muzycznie możemy
się spodziewać po Oversense. Utwór
jest dość ostry i szybki, z niezłymi kli-
matycznymi momentami, lecz wiodącą
rolę stanowią tu melodie, z których nie
raz wyłania się przebojowy motyw, głó-
wny temat zaś  miesza się z kilkoma in-
nymi wątkami, nie brakuje też dysonan-
sów. Może wydawać się, że mamy do
czynienia z bogatą progresywną muzy-
ką, jednak zespół bardziej dba o to, aby
muzyka była chwytliwa i przyjazna dla
słuchacza, przez co bardziej pasuje do
ambitnych kapel grających melodyjny
power metal. Niebagatelna rolę odgry-
wają tu aranżacje, Niemcy udowadniają,
że nie brakuje im całej gamy pomysłów.
W każdej następnej kompozycji może-
my spotkać podobne elementy, z zacho-
waniem wielorakości i różnorodności.
Najbardziej do gustu przypadł mi "Pur-

gatory". Kawałek szybki i dynamiczny, z
fajnym riffem oraz znakomitymi prze-
nikającymi się klimatami. Niby łatwo
wpada w ucho i nie zdradza zbytniej
złożoności, ale muzykom udało się wci-
snąć kilka zmian tematów. Owszem jest
jeszcze mocniejszy utwór, jest nim bo-
nusowy "Big Bang", zahacza czasami o
heavy metalową estetykę, ale jest zbyt
bezpośredni w stosunku do pozostałych
utworów na "The Storyteller", tym sa-
mym, trochę odstaje od całości muzy-
cznej wizji Niemców. Jeśli chodzi o war-
sztat i umiejętności, jak to w wypadku
bardziej ambitnych zespołów, muzycy
są na wysokim poziomie. Na uwagę za-
sługuje wokalista Danny Meyer, nie
pieje, nie skrzeczy, nie męczy, ma zwy-
kły ale wyrazisty glos, jeden z fajniej-
szych w tym stylu. Operuje nim swobo-
dnie, a pomysły na jego prowadzenie
wzbudzają jedynie aprobatę słuchacza.
Najbardziej melodyjny i przebojowy
wydaje się kawałek "Sally". Gdy go słu-
cham, niekiedy odczuwam wpływy
przebojów Sonaty lub innych Finów,
Him. Mimo łatwości z jaką wpada
ucho, to nie gubi cech rozmaitości. Mo-
żna rzec, że "The Storyteller" maluje
się w pozytywnych barwach i prawdo-
podobnie pod konie lat 90. zeszłego
wieku swobodnie zdobyłby dużą popu-
larność i rozpoznawalność. Teraz, gdy
praktycznie mamy za sobą dwie dekady
słuchania takich brzmień, to takim ze-
społom jak Oversense jest trudno prze-
bić się do większej publiczności. Obe-
cnie  przypadek albo cechy indywidu-
alne decydują, że horda parająca się gra-
niem melodyjnego power metalu zdobę-
dzie szerszą popularność. Mimo, że
Niemcy podeszli do grania poważnie,
zrobili wszystko aby zaserwować nam
bogatą i ciekawą muzykę, oprawioną
melodiami, to wątpię, aby nagle zaczęli
przyciągać większość ilość fanów. Z dru-
giej strony nowe pokolenie nie jest obar-
czone minionym czasem i takie Over-
sense i jego "The Storyteller" może być
właśnie odkryciem. W zależności, kto
będzie słuchał, jego ocena powinna mie-
ścić się gdzieś między 3 a 4, ja wybieram
tą pierwszą ocenę. (3)

\m/\m/

PPaanniikkkk  --  DDiissccaarrddeedd  EExxiisstteennccee
2017 Xtreem Music 

- "Panowie, ktoś już użył nazwy "Panik".
Wiecie jak temu zaradzić?" - "Zmienimy na-
zwę na bardziej oryginalną?" - "Zostawimy
tak jest, przecież wiele zespołów ma taką sa-
mą nazwę, chociażby Sabbat". - "Dodajmy
jakąś literkę do nazwy, nikt się nie kapnie".
No i chyba wiemy, jak ten dialog mógł
się skończyć w tym przypadku. Ale
skończę już naigrywać się z prób zazna-
czenia własnej oryginalności w nazwie,
przechodząc do równie ciekawego
stwierdzenia, że muzyka Panikk została
zbudowana na kanwie dokonań zespo-
łów takich jak Exodus, Forbidden,
Death Angel oraz Vio-Lence i traktuje
o polityce, społeczeństwie. Nic nowego,
stare wytarte schematy, jednak nie jest
to powód aby skreślać ten zespół na
starcie. Jednak to wytarcie tematu, wo-
kal oraz fakt, że ostatnio jestem już tro-
chę zmęczony polityką nie pomagają. Z
drugiej strony dobre riffy, całkiem po-

rządne solówki oraz nie kłujące w uszy
brzmienie. Jak dla mnie to stoi parę me-
trów wyżej od Lost Society, a to już coś
oznacza. Obawiam się jednak, że ten
album nie przykuł mojej uwagi i pomi-
mo faktu, że doceniam starania tego ze-
społu, to nie jest to, co mam ochotę
ostatnio słuchać. Ode mnie (4), zasa-
dniczo można mu dorzucić pół stopnia
w górę, jednak ja tego nie zrobię. 

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak

PPuurrppeennddiiccuullaarr  --  VVeennuuss  TToo  VVoollccaannuuss
2017 Fastball Music

To, że wczesne Deep Purple wpłynęło
na wiele późniejszych gwiazd rocka,
hard rocka i heavy metalu, to wszyscy o
tym wiedzą, ale, że współczesne wciele-
nie tego Brytyjskiego zespołu również
jest źródłem inspiracji, to już niewielu w
to by uwierzyło. Purpendicular powo-
łał  Robby Thomas Walsh w 2007
roku jako cover band zespołu Deep
Purple i o dziwo od momentu powsta-
nia koncertuje praktycznie nie przer-
wanie po całej Europie. Zespół bardzo
często wspiera sam Ian Pace, a bywało,
że koncertował z nimi Joe Lynn Tur-
ner. Mało tego kapela zaczęła nagrywać
swoją muzykę, która jota w jotę przypo-
mina ubóstwiane Deep Purple z ostat-
nich lat. W 2015 roku  Purpendicular
wypuścił swój debiutancki album "This
Is The Thing # 1", zaś w tym roku wła-
śnie omawiana płytę "Venus To Volca-
nus". Myślę, że gdyby ktoś dla żartu
puścił ten album zagorzałemu wyznaw-
cy Purpli, to spokojnie mógłby oszukać,
że to nowe dokonanie jego idoli. Po-
szedłbym jeszcze dalej, wręcz żywię
przeświadczenie, że uczeń przerósł mi-
strza, przynajmniej jeśli porównywać
ostatnie wydawnictwa Deep Purple.
Gdyby purpurowym muzykom zabrakło
weny, albo doszli by do wniosków, że
ich pomysły są wyblakle i za słabe, albo
że szkoda im czasu na wymyślanie mu-
zyki, to śmiało powinni zgłosić się do
Walsha i jego kumpli. Zapewne dostali-
by solidną muzykę. Jednak nie sądzę
aby muzyków Purpendicular byłoby
stać na napisanie utworów, co by można
byłoby porównać je do "Highway Star"
czy "Smoke on the Water". Tego jednak
nie potrafią już nawet oryginalni człon-
kowie Deep Purple. Za to Walsh &
Com. piszą przyzwoite kawałki, a cza-
sami przytrafia się im coś naprawdę
fajnego, jak intrygujący "Can't Win
Them All". Dodatkową atrakcją tego wy-
dawnictwa jest udział Iana Paice oraz
Tony Careya (ex-Rainbow) na Ham-
mondach w utworze "Wonderful". Du-
żym plusem jest też to, że muzycy bar-
dzo dobrze odtworzyli brzmienie Deep
Purple, nawet Walsh ma czasami zbli-
żony wokal do Gillana. W dodatku nie
czuć w tym działania na silę, muzycy
grają i śpiewają na luzie, w naturalny
sposób. "Venus To Volcanus" to bar-
dzo solidna dawka hard rocka w stylu
Deep Purple, fani tegoż powinni z za-
ciekawieniem wysłuchać albumu, no
chyba, że z natury ktoś jest malkonten-
tem i wiecznie utyskuje, to nic mu sie
nie spodoba. (3,5)

\m/\m/

PPyyrraammaazzee  --  CCoonnttiinnggeenntt
2017 Inner Wound 

Pyramaze to zespół duński. Banda zo-
stała założona przez gitarzystę Micha-
ela Kammeyer'a w 2002 roku. Chyba
nikomu nie muszę bliżej przedstawiać,
co oznacza nazwa grupy - jest to po pro-
stu piramida. Muzyka jaką przedsta-
wiają uważana jest za progresywny po-
wer metal. Sam metal progresywny ma
wiele cech charakterystycznych dla pro-
gresywnego rocka i z niego czerpie mno-
go koncepcji. Są to choćby: zmienne
metrum czy stosunkowo złożone kon-
strukcje kompozycyjne. Dokładnie 28
kwietnia miała miejsce premiera ich naj-
nowszego krążka o tytule "Contingent".
Jest to ich piąta płyta. Okładkę najno-
wszego albumu reprezentują wyłącznie
ciemne, przygaszone barwy. Przestrzeń
rozświetla jedynie blask dobywający się
ze swego rodzaju urządzenia służącego
do przedstawiania hologramów. Wokół
człowieka dzierżącego ów przedmiot
gromadzą się uzbrojeni po zęby bojown-
icy. W tle dostrzec możemy również
mechy, które zdają się być nieustannie
gotowe do wkroczenia na scenę i zdła-
wienia jakichkolwiek oznak niebezpie-
czeństwa. Wpływy power metalu wyra-
źnie odgrywają główną rolę w utworach
Pyramaze. Już same tytuły kawałków
dają do zrozumienia, że chodzi tu o ja-
kieś ważniejsze wątki, może dotyczące
jakichś sporów międzyludzkich, pow-
stań, oporu, konfliktów, a nawet wojen.
Tempo faktycznie jest zmienne, aczkol-
wiek większość czasu w utworach jest
ono stosunkowo średnie - oczywiście jak
na utwory power metalowe. Jednakże
uważam, że nieco szybsza gra dałaby le-
psze rezultaty. Wszakże Pyramaze za-
sługują na docenienie. (4,5)

Remigiusz Hanczewski

QQuuaaddrruuss  --  EEnnttrrooppiiaa
2017 Self-Released

Zespół Quadrus w marcu 2017r. wydał
na rynek muzyczny swój debiutancki
krążek zatytułowany "Entropia". Muzy-
ka, którą wykonuje owa grupa nazywa
się metalem progresywnym, niejako nie-
zależnym. Na umieszczone w albumie
utwory składają się złożone struktury
kompozycyjne, nietuzinkowe oraz ze
zmiennym metrum, a także zawiłe par-
tie instrumentalne. Z racji tego, iż ów
gatunek charakteryzuje się stosowaniem
epickich opowieści w tekstach utworów
pojedynczy kawałek potrafi trwać około
10 minut, a nawet więcej. Przykładem
okazują się być kompozycje zawarte w
debiutanckim albumie tego zespołu.
Wsłuchując się w instrumentalizację je-
steśmy w stanie zauważyć dynamikę
kompozycji, nadrzędną rolę gitar elek-
trycznych, występującą w tle perkusję,
niekiedy skrzypce, czy również dźwięki
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klawiszy. Aspekt wokalisty został w pe-
wnym stopniu odepchnięty na bok. Dla-
czego? Myślę, iż jest to celowy zabieg
tej grupy muzycznej. Zamiast wsłuchi-
wać się w wokal, jesteśmy w stanie bar-
dziej skupić się na często występujących
momentach, gdzie naszą uwagę przyku-
wają tylko odgrywane role zawartych w
nich instrumentów. Zespół Quadrus
postanowił w pewnym stopniu zasko-
czyć odbiorców zastosowaniem kolej-
nych, nieczęsto występującego w tym
podgatunku, pewnych elementów nie-
zależności. Według mojej osoby wyszło
im to na dobre. (4)

Izabela Wieczorek

RRaaiinnffoorrccee  --  LLiioonn''ss  DDeenn
2017 Roxx

Rainforce to zespół założony przez do-
świadczonych muzyków z Niemiec,
Szwajcarii i Malty, mających za sobą
przeszłość w Pylon, Power Of God czy
Nomad Son. Niestety, ich staż i umie-
jętności nie przełożyły się na jakość
"Lion's Den", gdyż tak miałkiego i po-
zbawionego mocy hard'n'heavy nie sły-
szałem od dawna. Tytułowy opener jest
po prostu rozbrajający, "My Rock" też
"powala" - byłby do przyjęcia, gdyby gra-
ły go 16-letnie dzieciaki, ale w tym wy-
konaniu to totalna porażka. W kolej-
nych utworach jest niewiele lepiej. Nie-
liczne momenty przebłysków (mocarny,
wreszcie konkretny, "Feed Me (I'm
Hungry)", kojarzący się za sprawą głó-
wnego riffu z "Maratończykiem" TSA
"New Jerusalem"), nie przysłaniają nie-
stety ogólnej nędzy pozostałych kom-
pozycji, brzmiących jak jakaś wymuszo-
na parodia Krokus czy AC/DC z Bo-
nem Scottem. Mamy też  próbę imito-
wania Slade i Sweet w "Desert Sand"
czy ballady w stylu Mr Big w "Shine A
Light", ale nie warto sobie zaprzątać ni-
mi głowy, podobnie jak cała płytą, mi-
mo gościnnego udziału wokalisty Rexa
Scotta (X-Sinner, GX Project), gitarzy-
sty Rexa Carrolla (Whitecross), basisty
Jima La Verde (Barren Cross), woka-
listy Kevina Wrighta (Jacob's Dream) i
kilku innych muzyków - same nazwiska
bowiem nie grają... (1)

Wojciech Chamryk 

RRaayy  WWiillssoonn--  TTiimmee  &&  DDiissttaannccee
2017 Musicom

Ta pięknie wydana publikacja fonogra-
ficzna stanowi podsumowanie  twórczo-
ści Raya Wilsona na przestrzeni dwu-
dziestu lat, począwszy od albumu Ge-
nesis "Calling All Stations", na którym
artysta pełnił obowiązki lead singer, aż
po współczesność. Dwa dyski obejmują
ponad dwie i pół godziny koncertowych
doznań i zapewniają wszechstronny,
przekrojowy przegląd repertuaru autora,
który nie sięga wyłącznie po własne

kompozycje z płyt solowych czy w skła-
dzie Stiltskin, lecz prezentuje wiele
wspaniałych fragmentów z dorobku gro-
na wykonawców, których można chyba
określić wspólnym mianem "Genesis Fa-
mily". Ray Wilson wciela się nie tylko
w rolę wokalisty, choć ten jego magi-
czny głos z delikatną chrypką potrafi za-
czarować każdego słuchacza, lecz wy-
wiązuje się nie mniej profesjonalnie z
zadań gitarzysty. Występ przynosi w su-
mie na dwóch płytach 25 doskonale
znanych fanom utworów, które wraz z
artystycznym rozwojem artysty, zmia-
nami koncepcji, ewoluowały do wersji
nowoczesnych, przedstawionych w ra-
mach koncertowych spotkań z publi-
cznością. W zestawieniu nagrań każdy,
nawet wybredny słuchacz, znajdzie coś
dla siebie, ponieważ Ray tak skonfigu-
rował program, żeby miał on możliwie
wszechstronny charakter. Nie ma wię-
kszego znaczenia, czy jesteś, Drogi Czy-
telniku, wieloletnim, jak niżej podpi-
sany, fanem talentu sympatycznego
Szkota, czy być może, choć taka opcja
wydaje się mało prawdopodobna, nigdy
do tej pory nie zetknąłeś się z twórczo-
ścią artysty. Wilson publikując ten re-
pertuar uwzględnił preferencje odbior-
ców rocka na wielu płaszczyznach. Są w
tym dźwiękowym leksykonie ostre rock-
owe kawałki, napędzane pulsem sekcji
rytmicznej (co za partia solowa Mario
Koszela na perkusji w środkowej części
"The Dividing Line", palce lizać!!!), two-
rzącej fundament kapitalnych partii gi-
tarowych, w których prym wiedzie świe-
tny fachowiec Ali Ferguson, a nader
często zdarza się, że brzmienie elektry-
cznych strun "podwaja" niejako Steven
Wilson i być może nie jest to dwugita-
rowy dialog podobny do klasyków z
Wishbone Ash, ale rezultaty są godne
każdej uwagi. Do tej kategorii songów
należą niewątpliwie genesisowski klasyk
"Calling All Stations", "The Dividing
Line", jest energetyczna "Mama". Obok
nich funkcjonują na równoprawnych za-
sadach genialne, chwytliwe przeboje o
najwyższej klasie, "In Your Eyes" Petera
Gabriela, "Another Day In Paradise"
Phila Collinsa, czy "Another Cup Of
Coffee" Mike & The Mechanics, albo
przebój będący wzorcem dobrego sma-
ku, "Follow You Follow Me" Genesis.
Wszyscy którzy lubią przewagę brzmień
akustycznych, mogą czerpać radość słu-
chając nastrojowych songów zamiesz-
czonych na dysku z numerem dwa. Ar-
tysta proponuje także sporo przeżyć i
emocji przyjaciołom rocka progresy-
wnego. Nie chcę tworzyć alternatywnej
listy utworów, dlatego wspomnę tylko o
tradycyjnie genialnym wykonaniu "Car-
pet Crawlers", ciarki wywołuje cholernie
klimatyczny, akustyczny "Entangled"
połączony ze zjawiskowym "Ripples",
który winduje emocje na sam szczyt
Everestu. Piękno tej chwili dosłownie
powala, wzruszenie ściska gardło, a ma-
gia porywa nas na swoich skrzydłach i
unosi wysoko w przestrzeń niedostępną
dla wielu, wielu zjadaczy rockowego
chleba. Geniusz to mało powiedziane, a
kunszt części instrumentalnej, ta łkają-
ca gitara, subtelne, wycofane i delikatne
bas i perkusja, liryczny głos Raya, for-
tepian akompaniujący wokaliście i da-
jący sygnał do instrumentalnej fiesty, to
artyzm najwyższej rangi, istne mister-
ium sztuki muzycznej. Jednak niespraw-
iedliwością byłoby koncentrowanie się
wyłącznie na tej jednej kompozycji, bo
takich czarodziejskich chwil przeżywa-
my multum. Kapitalne wykonanie "Ma-
kes Me Think Of Home" z ostatniej solo-
wej płyty Raya, wyciszony i refleksyjny
"Song For A Friend", przypomniane w
rewelacyjnych wersjach "Alone" i "Propa-
ganda Man". Mija się z celem wymienia-

nie kolejnych mocnych punktów tego
wydawnictwa, ponieważ w tym zesta-
wieniu nie ma elementów słabszych, od-
stających od reszty. Każdy z 25 skła-
dników albumu daje gwarancję obcowa-
nia z pięknem, pięknem i jeszcze raz
pięknem, a Ray wokalnie, interpretują-
cy te mega znane utwory, to istny gi-
gant, facet, który rozłupie emocjami na-
wet najtwardszy kamień i porwie każdą
wrażliwość. Słuchając tej muzyki staje-
my się na pewno duchowo bogatsi, ro-
śnie nasza empatia wobec innych, bo to
fascynujące dzieło Raya Wilsona ma
wszelkie szanse, żeby jednoczyć ludzi
ślicznymi dźwiękami. Po wielu przesłu-
chaniach nadal nie mam żadnych wą-
tpliwości w kwestii oceny. (6)

Włodek Kucharek

RReefflleeccttiioonn  --  BBlleeeedd  BBaabbyylloonn  BBlleeeedd
2017 Pitch Black 

Jak krótko scharakteryzować muzykę
Reflection? Podniosłe motywy muzy-
czne, średnie tempa, dość dobra techni-
ka i świeże brzmienie. Motywy? Raczej
tutaj będzie to coś, co w sumie zawiera
się w epic heavy metalu, czyli tematy ta-
kie jak zwycięstwo, podróże w czasie,
sale tortur i tak dalej. W porównaniu do
ich poprzedniego albumu (konkretnie
do dwóch piosenek, które miałem oka-
zję znaleźć na ich koncie na Youtube),
sprzed pięciu lat widzę postęp - lepsze
wykorzystanie ciszy w muzyce, lepszy
wokal, przystępniejsze brzmienie i bar-
dziej dynamiczniejsze kompozycje.
Gdybym miał poszukać podobieństw,
to pewnie bym powiedział, że tematy-
cznie trochę czuć Manilla Road, poza
tym kompozycyjnie można pokusić się
o pewne inspiracje Brocas Helm prze-
mieszanego z Slough Feg oraz z masą
syntezatorowych wstawek. Nie jest to
wszakże coś co łamie standardy i tworzy
nowe konwencje, jednak jest to przy-
jemne 40 minut, które z pewnością nie
będą stracone, dla każdego, kto jest
spragniony tego typu muzyki. Jeśli chce-
cie zapoznać się bliżej i pewniej, to za-
praszam na ich kanał Youtube, gdzie
jest zaprezentowany utwór "Iron To-
wer". Ode mnie (4,4).

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak

RReexx  BBrroowwnn  --  SSmmookkee  OOnn  TThhiiss......
2017 SPV

Rex Brown znany pewnie wszystkim ja-
ko basista Pantery. Co mniej liczni
pewnie wiedzą, że szarpał cztery struny
też w Downie. Człowiek ten po latach
na scenie i otwartym mówieniu, że ma
dość pytań o metal i Panterę postano-
wił wydać solowy album o wdzięcznym
tytule "Smoke On This…". Jeśli ktoś
spodziewał się grania w stylu Pantery,
to poczuje się rozczarowany. Rex ni-
czym samotny kowboj chwycił gitarę
(tym razem taką z sześcioma strunami)

oraz mikrofon i postanowił nagrać rock-
owy album. No nie do końca rockowy,
bo czuć w nim ducha południa stanów
zjednoczonych. Mam tu na myśli stone-
rowy klimat oraz bluesowe zagrywki.
Rex cały album utrzymał w takim kli-
macie, tania whisky oraz papieros. Bli-
żej temu albumowi do Led Zeppelin
czy ZZ Top niż do mocnego grania,
chociażby w stylu Down. Chociaż czuć
tutaj klimat tego zespołu. Rex jak na ty-
powego rockowego outsidera wypada,
porusza typowe tematy: samotne po-
dróże, kobiety, alkohol. Na albumie
znalazł się nawet numer poświęcony pa-
mięci Dimebaga, mowa tutaj o "Buried
Alive". Jeśli masz klapki na oczach i is-
tnieje dla ciebie tylko metal, a Rex to
nikt więcej jak tylko basista Pantery to
odpuść ten album. Jeśli lubisz posłuchać
dobrego rockowego grania w południo-
wym amerykańskim stylu, to jest to
album dla ciebie. Mocny kandydat na
płytę rocku w kategorii hard rock. (5,5)

Kacper Hawryluk 

RRiissiinngg  SStteeeell  --  RReettuurrnn  OOff  TThhee  WWaarrlloorrdd
206 Mighty Music

Rising Steel z Grenoble kontynuuje bo-
gate tradycje francuskiej sceny metalo-
wej z lat 80., idąc w ślady tak cenionych
zespołów jak: ADX, Attentat Rock,
Blaspheme, Fisc, H Bomb, Killers,
Nightmare, Sortilege czy Titan. Z nie-
którymi z nich grupa dzieliła już zresztą
sceniczne deski, co  potwierdza, że po-
trafią grać na żywo, zaś zawartość jej
debiutanckiego albumu "Return Of
The Warlord" też trzyma poziom.
Chłopaki czerpią przede wszystkim z
dokonań zespołów NWOBHM z Iron
Maiden na czele, sprawnie łącząc w
swych dynamicznych utworach mnó-
stwo energii z mocarnym, szorstkim
uderzeniem i fajnymi melodiami. 10
składających się więc na tę płytę utwo-
rów to podręcznikowa klasyka w ka-
żdym calu, ale w żadnym razie nie robią
te numery wrażenia odgrzewanego wie-
lokrotnie, dawno już pozbawionego
świeżości kotleta. Wręcz przeciwnie,
gdyby nie brzmienie to mógłbym zary-
zykować stwierdzenie, że to materiał z
dawnych lat, gdyż "Breaking The Silen-
ce", singlowy "Dead Or Alive", "Rising
Steel" czy "People Of The Moon" w ni-
czym nie ustępują dokonaniom francu-
skich klasyków z lat 80., a wokalista
Emmanuelson, nawiasem mówiąc do-
biegający 50-tki stary wyjadacz, ma głos
jak dzwon i sprawdza się w tej stylistyce
perfekcyjnie.  (5)

Wojciech Chamryk

RRooggeerr  WWaatteerrss  --  IIss  TThhiiss  TThhee  LLiiffee  WWee
RReeaallllyy  WWaanntt??
2017- Columbia

"Czy to jest życie, jakiego naprawdę chce-
my?". Tak Roger Waters zatytułował
swój premierowy album, pierwszy solo-
wy od prawie 25 lat. Znając chociaż tro-
chę tego 73- letniego artystę, obywatela
świata, zdajemy sobie sprawę, że w tym
pytaniu zawiera się skumulowana fru-
stracja zaangażowanego społecznie, ży-
ciowo doświadczonego człowieka, który
w przeszłości wielokrotnie prezentował
swój punkt widzenia na wiele proble-
mów dręczących cywilizację. Waters ni-
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gdy nie pozostawał milczący, wyrażał
swoje poglądy w sposób bezkompromi-
sowy, awansując do roli jednego z naj-
większych moralistów w rockowym
świecie. A ponieważ jest on artystą speł-
nionym, bez trudu znajdował tysiące
tych, którzy chcieli i obecnie chcą go
słuchać. Pieśni, których jest autorem,
ich słowa, stały się dla wielu niebezpie-
cznym orężem. I taką postawę Watersa
prezentuje także najnowszy longplay. A
powracając do pytania sformułowanego
w tytule albumu, czy ktokolwiek chce
żyć w czasach wojny, terroru, okrucień-
stwa, konsumpcjonizmu, zidiociałych
polityków, fanatyzmu i internetowego
hejtu? Na bazie tych zagadnień ujętych
w ramy retorycznego pytania, autor
przy pomocy słów i dźwięków przeka-
zuje swoją złość, frustrację, żal, nostal-
gię, swój gniew i nienawiść. Muzyką rzą-
dzą emocje, bo narodziła się ona pod
wpływem silnego bodźca nienawiści
wobec aktualnego prezydenta Donalda
Trumpa. W zasadzie to jego postępowa-
nie, wypowiedzi pchnęły Watersa do
intensywnej pracy twórczej, którą roz-
począł już przed piętnastoma laty, ale
przez ten czas wiele koncepcji artysty-
cznych, wiele tekstów zostało wyrzu-
conych do kosza. I nagle, stając w total-
nej opozycji do amerykańskiego prezy-
denta, Roger z furią zaatakował, bronią
niekiedy silniejszą od militariów, słowa-
mi. Posłużę się cytatem z tytułowego
songu:

"Ta gęś obrosła tłuszczem
Zajadając kawior w wykwintnych barach 

Nabijając kasę na kredytach wysokiego ryzyka 
I rozbitych rodzinach"

Jest takie zdjęcie z majowego 2017 kon-
certu w Kansas City, gdzie z tyłu wiel-
kiej sceny na monstrualnej ścianie poja-
wia się w pewnym momencie rozświe-
tlony napis "Trump Is A Pig", niejako
przy okazji wykonywania znanej kom-
pozycji "Pigs" z albumu Floydów "Ani-
mals".  To tyle informacji tworzących
społeczno-polityczne tło powstania
longplaya "Is This The Life We Really
Want?". A jak wygląda kwestia stricte
muzyczna? Roger Waters nawiązuje
stylem swoich współczesnych muzy-
cznych wypowiedzi do zarówno solo-
wych osiągnięć, ze szczególnym wska-
zaniem płyty "Amused To Death", jak
również do dokonań zespołu Pink
Floyd, w składzie którego rozwinęła się
jego kariera, z uwzględnieniem muzyki
z takich wydawnictw jak "Animals",
"The Final Cut", czy "Wish You Were
Here". Bardziej skrupulatni słuchacze
znajdą zapewne odniesienia także do
"The Wall". Ale nie chciałbym stworzyć
wrażenia, że Waters zajął się w wieku
dojrzałym działalnością gastronomiczną
czyli odgrzewaniem starych kotletów.
W żadnym wypadku!!! Premierowy ma-
teriał nie stanowi autoplagiatu, odkry-
wanie jego tajemnic jest zajmującym za-
daniem, choć należy ostrzec, że powa-
dze rzeczywistych, bardzo poważnych
problemów poruszonych przez autora,
towarzyszy równie depresyjna atmosfe-
ra. Dlatego, słuchając tej wymagającej
dla odbiorcy muzyki, nie należy się na-
stawiać na radosne przeżycia, przebojo-
we fragmenty, czy wakacyjne rytmy. Co
nie wyklucza wielu fraz, sekwencji
dźwięków, w których Waters udowa-
dnia, że nostalgia, smutek, żal potrafią

być równie piękne. W większości utwo-
rów autor zrezygnował z monumental-
nych rozwiązań brzmieniowych, z epic-
kich klimatów, na rzecz, skromności,
pewnej dozy minimalizmu, wykorzy-
stując w tym celu liczne partie akusty-
czne. Naturalnie bywają na tej płycie
chwile bardziej wzniosłe, instrumental-
nie bardziej dynamiczne, ale bez szar-
piących przestrzeń riffów, gwałtownych
przyspieszeń, karkołomnego tempa,
choć na upartego minimalne odstępstwa
od tej reguły zawsze można wytropić.
Roger Waters Anno domini 2017 to
wycofany facet, który podnosi głos tyl-
ko wtedy, gdy zamierza wykrzyczeć
swoje deklaracje, stanąć po stronie
skrzywdzonych, poruszyć ludzkie sum-
ienia. Nie ma sensu wyliczać kolejnych
z dwunastu akapitów albumu, dokony-
wać ich szczegółowej analizy, gdyż "Is
This The Life We Really Want?" to
dzieło tematycznie koncepcyjne, traktu-
jące o bolączkach trapiących współcze-
sne społeczeństwa. Wszystkie kompo-
nenty tworzą integralną całość, monolit,
który tylko zwyczajowo podzielony zo-
stał na rozdziały. Wyrywanie losowo z
tego zintegrowanego organizmu muzy-
cznego niektórych części, burzy całko-
wicie sens przekazu, dlatego, jeżeli już
ktoś postanowi zająć się poważnie no-
wym projektem Rogera Watersa, powi-
nien rozumieć go globalnie, całościowo,
bo to jedyna droga do zrozumienia.
(5,5)

Włodek Kucharek

SSaaccrreedd  OOaatthh  --  TTwweellvvee  BBeellllss  
2017 Angel Thorne

W latach 80. nie pograli sobie za wiele,
mimo wydania świetnego, a dla wielu
fanów US power metalu wręcz kulto-
wego, debiutu "A Crystal Vision".
Potem było jeszcze gorzej, ale po po-
wrocie z niebytu ekipa Roba Thorne'a
nadrabia stracony czas. Najnowszy, już
ósmy, studyjny album "Twelve Bells"
jest tego niewątpliwym dowodem, po-
twierdza też, że zespół wciąż trzyma
formę. Dzieje się tam mimo tego, iż z 10
zamieszczonych na tym krążku najno-
wszych kompozycji nie wszystkie mnie
osobiście przekonują  - "Bionic" jest ja-
koś dziwnie rozlazły i brakuje mu mocy,
"Demon Ize" podobnie, a "Eat The Yo-
ung" ma w sobie zbyt wiele z alternaty-
wnego rocka. Na szczęście jednak "New
Religion", "Fighter's Heart", utwór tytu-
łowy i "No Man's Land" koszą jak trze-
ba w starym, dobrym stylu, zespół chę-
tnie też eksperymentuje. I tak  dziewię-
ciominutowy "The Last Word" ma w
sobie coś z ducha Dream Theater i pro-
gresywno/metalowe akcenty, z kolei też
dość długi "Well Of Souls" łączy nowo-
cześniejsze brzmienia z thrashowymi
patentami. Mamy też efektowną balladę
"Never And Forevermore" z całkiem nie-
zgorszą, kto wie, czy nie najlepszą na tej
płycie, solówką, a całość "Twelve Bells"
bez wahania mogę polecić fanom klasy-
cznego, amerykańskiego metalu. (4)

Wojciech Chamryk

SSccrreeaammKKiinngg  --  TTyyrraannnnyy  OOff  TThhee  SSeeaa
2017 Self-Released

Na przestrzeni lat mieliśmy już nieje-
dnokrotnie zespoły podchodzące do

metalu w sposób daleki od powagi, bę-
dące bardziej pastiszem niż regularną
grupą, chociaż zarówno Bad News jak i
Spinal Tap miały też za sobą próby re-
gularnej, "normalnej" działalności, z gra-
niem koncertów i nagrywaniem płyt
włącznie. Teraz do tego zacnego grona
dołącza amerykański ScreamKing. Co
gorsza, jak na Jankesów przystało, pod-
chodzą do tego całkowicie na poważnie,
najwyraźniej nie zdając sobie sprawy z
tego co czynią. Ano, brak obycia i po-
czucia obciachu jest dla tej nacji dość ty-
powy, więc nie dziwi mnie fakt, że "Ty-
ranny Of The Sea" to płyta-parodia ró-
żnych odmian metalu. Daruję sobie wy-
mienianie tytułów, etc., bo w każdej z
odmian, od thrashu do bardziej trady-
cyjnego grania, ScreamKing wypadają
karykaturalnie. Instrumentaliści ow-
szem, potrafią grać, ale miotając się w
tych przypadkowo pozlepianych w
utwory fragmentach gubią się perma-
nentnie, stając się idealnym celem dla
wszelkiej maści szyderców, niedo-
wiarków i przeciwników metalu. Dawno
też nie słyszałem tak fatalnego soundu
perkusji, swoje robi też nadmierne
skompresowanie całości, przez co brz-
mienie tego materiału jest plastikowe,
nienaturalne i totalnie pozbawione mo-
cy. Wokalista Joe Lawson wypada ró-
wnie groteskowo, jawiąc się niczym mu-
rowany kandydat do tribute bandu Spi-
nal Tap. "For fans of: melodic and
aggressive heavy metal music"? Pano-
wie, wy tak na serio? (1) za "War Horse"
z indiańskimi akcentami i ostry, thra-
showy numer tytułowy. 

Wojciech Chamryk

SSeetthheeiisstt  --  TThheeyy
2017 Self-Released

8 maja 2017r. ukazała się debiutancka
długogrająca płyta zespołu Setheist, is-
tniejącego na polskiej scenie metalowej
od czterech lat (wcześniej grupa przez
kilka lat występowała wyłącznie w mę-
skim składzie pod nazwą Seth). Album
nosi tytuł "They" i jest inspirowany te-
orią nowego porządku świata, według
której o dziejach ludzkości decydują ta-
jemniczy "oni". W tekstach grupy mo-
żemy zatem odnaleźć przemyślenia mię-
dzy innymi na temat tego, czy potra-
fimy oddzielić prawdę od manipulacji i
walczyć z ludźmi, którzy decydują o
przebiegu naszego życia. Słuchając pły-
ty "They", możemy wyraźnie odczuć, że
jest to owoc kilkuletniej intensywnej
pracy. Treść i linia melodyczna poszcze-
gólnych utworów została bardzo dobrze
przemyślana, podobnie jak ich kolejno-
ść - od mocnego "Vanishing People",
ostrzegającego nas przed wszelkimi pró-
bami nonkonformizmu, przez apelujący
do walki z manipulacją "What Is Hid-
den And What Is Not", a kończąc na da-
jącym nadzieję na odkrycie prawdy "The
Truth Is Out There". Oprócz silnego wo-

kalu Maksyminy Kuzianik oraz
ostrych gitarowych riffów i perkusji,
Setheist oferuje nam głębszą filozofi-
czną refleksję na temat porządku świa-
ta.To wszystko brzmi dosyć znajomo.
Chociaż Setheist brzmieniem idzie bar-
dziej w stronę thrash metalu i metalu
progresywnego, a nie symfonicznego,
można dostrzec w ich muzyce dużą in-
spirację takimi zespołami jak Night-
wish czy Epica. Sama Maksymina de-
klaruje zresztą, że wokalistka Night-
wish Floor Jansen jest jej największą
muzyczną idolką. Do kunsztu Floor
wokalistce Setheist jeszcze trochę bra-
kuje, ale jest na bardzo dobrej drodze.
Doskonale kontroluje swój głos i wypa-
da znakomicie zarówno w szybkich i
mocnych, jak i wolniejszych i bardziej
melodyjnych fragmentach poszczegól-
nych utworów. Podobieństwa między
Setheist a Nightwish i Epicą nie koń-
czą się jednak na samym wokalu. Prelu-
dium w języku łacińskim (Credo) do
utworu "The Greatest Story Ever Told"
czy wykorzystanie w utworze "Swines"
przemówienia prezydenta George'a
Herberta Busha na temat Nowego Po-
rządku Świata to również elementy
charakterystyczne dla twórczości wspo-
mnianych kapel. Ponadto tytuł "The
Greatest Story Ever Told" nasuwa wyra-
źnie skojarzenia z "The Greatest Show
On Earth" z albumu Nightwish "End-
less Forms Most Beautiful" (choć w
warstwie lirycznej bliżej mu do "Weak
Fantasy" z tego samego krążka grupy).
Pierwszy longplay Setheist jest niewą-
tpliwie albumem godnym polecenia. In-
spiracja Epiką i Nightwish daleka jest
od imitacji, zespoły te stanowią dla nich
po prostu dobre punkty odniesienia. Z
piosenek najbardziej wpada w ucho
otwierający album "Vanishing People",
chociaż przykuwają również uwagę
wspomniane wcześniej "The Greatest
Story Ever Told", "Swines" i zamykający
krążek utwór "The Truth Is Out There".
Całość można podsumować jako świet-
nie rokujący debiut. (5)

Marek Teler

SSeevveenn  KKiinnggddoommss  --  DDeecceennnniiuumm
2017 Nightmare 

Jak bardzo Floryda kojarzy wam się z
fantasy, bitwami, a tym bardziej ze
znaną nawet w najdalszych zakątkach
świata serią "Pieśń Lodu i Ognia"? Bez
wątpienia tak jak mi, czyli wcale. A
mimo to Seven Kingdoms pochodzący
z niewielkiego miasteczka DeLand ra-
czy nas tematyką fantastyczną, a obja-
wiają nam ją z zadziwiająco fenomenal-
nymi skutkami. Niewątpliwie ów band
ma dryg do eksponowania świata niere-
alistycznego. Start nie należał do najła-
twiejszych - jak to zwykle bywa w przy-
padku świeżutkich, młodych grup. Pier-
wotnie zespół tworzył w undergroun-
dzie, występował na lokalnych impre-
zach, członkowie przychodzili i odcho-
dzili, nie zapisując się na kartach histo-
rii Seven Kingdoms. W końcu jednak
nadszedł okres stabilizacji. Na przes-
trzeni kilku, może kilkunastu lat twór-
czości możemy zaobserwować podobny
styl muzyczny, europejski melodyjny
power metal. Melodie ekipy nie uległy
wielkim zmianom, a tematyka nadal na-
wiązuje do fantasy, bitew oraz twór-
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czości George'a Raymonda Richarda
Martina. Kompozycje noszą ślady ame-
rykańskiego power metalu. W najno-
wszym krążku zatytułowanym "Decen-
nium" również możemy podziwiać
wspaniałość czystego wokalu Sabriny
Valentine, błyskawiczne wręcz tempo
narzucane przez perkusję i gitary. Już w
pierwszym wałku - "Stargazer" - da się
zaobserwować niebotycznie szybką war-
tkość. Najpoważniejszą modyfikacją
nowego albumu jest chyba brak screa-
mingu, który sporadycznie występował
w niektórych poprzednich krążkach.
Zdaje się także, iż praca gitarzystów na-
prawdę została poprawiona, a ich palce
szarpiące struny stały się zręczniejsze i
szybsze. Każdy utwór rozpoczyna mo-
cne wejście gitar, choć w "Kingslayer" i
"Neverending" musimy chwilę na te ostre
dźwięki poczekać. Na mnie największe
wrażenie zrobił utwór zamykający płytę
"Awakened From Nothing". Potężne roz-
poczęcie wywiera piorunujące wrażenie,
wokal odgrywa przecudowną, jakże li-
czącą się rolę i w zasadzie wespół z gita-
rami nadaje całej kompozycji swoistej
magii, którą utwory power metalowe
powinny być przesiąknięte ze względu
na tematykę. Od owego wałka wprost
bije moc, której nie da się racjonalnie
wyjaśnić. Wdarła się do mojego serca i
przyprawiła o dreszcze. Lepszego za-
kończenia krążka chyba nie można so-
bie wymarzyć. By przyciągnąć do siebie
ludzi trzeba przecież zacząć i zakończyć
z przytupem, a to Seven Kingdoms
udało się perfekcyjnie. Za całokształt
owej płyty zasługują zdecydowanie na
niejedną nagrodę. Liczę, że zgarną ich
jeszcze całe mnóstwo. (5)

Remigiusz Hanczewski

SSkkyyccllaadd  --  FFoorrwwaarrdd  IInnttoo  TThhee  PPaasstt
2017 Listenable

Pionierzy folk metalu wystawili cierpli-
wość swych fanów na dość długą próbę,
ale następca "In The… All Together"
ujrzał w końcu światło dzienne. Przerwa
pozwoliła muzykom odzyskać dawną
świeżość i radość grania, a powrót - po
blisko 20-letniej przerwie - jednego z
zespołowych weteranów Dave'a Pugha,
też najwidoczniej wyszedł Skyclad na
zdrowie. Jeśli więc ktoś z niekłamaną
przyjemnością wielokrotnie wracał do
poprzednich płyt brytyjskiej formacji,
to i z "Forward Into The Past" będzie
podobnie. Już tytuł sygnalizuje, że ze-
spół niejako powraca do źródeł, czer-
piąc ze swych najlepszych dokonań, ale
nie zapominając przy tym, że mamy rok
2017. W klimat całości wprowadza in-
tro "A Storytellers' Moon", kończąc też
po 40 minutach w takim samym klima-
cie, całą płytę. Pomiędzy nimi dostaje-
my zaś 10 zróżnicowanych kompozycji.
Czasem bardziej folkowych: skocznych
lub balladowych, z licznymi partiami
skrzypiec, szczególnie pięknie brzmią-
cymi w "Words Fail Me" czy fortepianu,
ale zespół nie zapomina też o swych me-
talowych korzeniach, uderzając z thra-
shową mocą w "State Of The Union
Now" czy "The Measure". Dlatego też
mogę ten krążek polecić  nie tylko fa-
nom metalizowanego folku, ale również
zwolennikom, zdecydowanie mocniej-
szych brzmień, bo Skyclad wciąż są w
formie. (4,5)

Wojciech Chamryk

SSoouull  SSeeccrreett  --  BBaabbeell
2017 Pride & Joy Music

Tym razem na nowy album Włochów
czekaliśmy znacznie krócej, bo około
dwóch lat. Fani zespołu będą raczej
szczęśliwi, a to dlatego, że "Babel" to
muzyczna kontynuacja poprzedniego
krążka "4". W takim sensie, że ciągle
mamy do czynienia z muzyką przygo-
towaną solidnie i z dbałością od strony
technicznej, jak i muzycznej. Opalając
płytę ponownie napotykamy nieustan-
ny kolaż progresywnych odmian rocka i
metalu. Spotkać można też inne formy
muzyczne, jak tematy jazzowe, w mniej-
szym stopniu wątki etniczne czy też no-
woczesnego metalu. Kompozycje nie
dość, że są wyśmienicie zagrane, to są
również inteligentnie i dość logicznie
ułożone. Muzycy z pasją bawią się w
układanie muzycznych puzzli, co rusz
prowokując dysonanse i gwałtowne zmi-
any nastrojów, w ten sposób coraz moc-
niej rozkręcając karuzelę emocji. Taka
ekspresja to znak Soul Secret, jak i
nurtu progresywnego metalu reprezen-
towanego przez ten zespół. Włosi z ła-
twością potrafią przejść z łagodnego i
nastrojowego fragmentu w połamany,
wręcz chaotyczny temat. Jednak melo-
dia góruje nad wszystkim, co niekiedy
graniczy z cudem. Patent sprawdza się,
bowiem całe 67 minut albumu przesłu-
chuję w stałym skupieniu i z zapartym
tchem. Stanowi to również klucz do wy-
słuchania "Babel". Płytę należy prze-
słuchać w całości, jedynie w tej formie
możemy docenić jej przekaz muzyczny.
Nie bagatelny jest temat tego albumu,
który podany jest w formie przygód sci-
fi. Dwóch astronautów, Sam'a i Adriel'a,
wysłano w kosmos, aby odnaleźli Mia-
sto Bogów i Boga. Niestety opowiadanie
jest bez "happy end'u", bowiem Miasto
Bogów zastali puste. Instrumentalnie i
wokalnie "Babel" jest na najwyższym
poziomie. W wypadku tego albumu
mogą być tylko same pochwały dla mu-
zyków. Niestety jakiś czas temu był
przesyt takimi albumami, animatorzy
tejże muzyki, zaczęli szukać trochę in-
nych klimatów w progresywnym rocku i
metalu. Teraz z rzadka trafiają do nas
takie krążki. Choć "Babel" nie stanowi
przełomu dla metal progresywnego, to
należy ją docenić, bo jest naprawdę uda-
na. (4,5)

\m/\m/

SSppiitteeffuueell  --  SSeeccoonndd  TToo  NNoonnee
2017 MDD 

Witam! Dzisiaj przybliżę wam ten o to
album, zatytułowany "Dwa do zera".
No i na tym krążku są takie utwory jak
"Na płonących skrzydłach", "Wyczyszczo-
ny", "Z mojej ręcy", "Symfonia dziw-
karskiego domu", "Żale", "Śpiąc z wilca-
mi" czy "Córka diaboła" oraz "Pusty na

zawsze zostanie". Utwory zawarte na
tymże albumie trwają 47 minut i są
dziełem niemieckiego zespołu zwanego
PlujoZyna. Czy jakoś tak. Mogę powie-
dzieć, że moje tłumaczenia z pewnością
nie oddają w pełni charakteru tego albu-
mu. A czym jest ten album? Heavy me-
tal inspirowany Accept (głównie tym
nowym), Motorhead z pewnymi wtrą-
ceniami z pogranicza glam metalu.
Tempo? Od wolnego do średnio-szy-
bkiego. Jak został wykonany? Myślę, że
znowu odniosę się do moich tłumaczeń,
mówiąc, że album z pewnością je prze-
bija. Na początku mamy wstęp, który
mógłby być tematem muzycznych gier
wojennych (wide pierwsze Call of Du-
ty), następnie całkiem energiczną petar-
dę w stylu wyżej wymienionego klasyka.
I potem przechodzimy do żonglerki mo-
tywami, co całkiem albumowi wychodzi
na dobre. Wykonanie albumu jest cał-
kiem przebojowe - wnioskuję to głównie
po brzmieniu, bo album jednak porusza
dość trudne tematy, dodając swoje trzy
grosze w pewne dość już ograne tematy.
Wyjątkiem jest tutaj akustyczna ballada
"Leć". Co zagrało tu dobrze? Myślę, że
ogólna aranżacja instrumentalna, gitary
wysunięte do przodu, bas słyszalny i
wychodzący czasami za poletko gitaro-
we, jednak nie ma szału z brzmieniem.
Dobrze też zrealizowano efekty dźwię-
kowe do "Śpiąc z wilcami". Co było tu
nie tak? Może trochę wokal w wcześniej
wspomnianej balladzie. Dla kogo to?
Myślę, że dla fanów dość przebojowego
heavy metalu. Wystawiam pozytywne
(4,4).

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak

SSpprreeaaddiinngg  DDrreeaadd  --  AAggee  OOff  AAqquuaarriiuuss
2016 Bret Hard

Od czasu do czasu trafia do nas coś z
Czech. Spreading Dread postał w
2007r. w Pradze, a ich "Age Of Aqua-
rius" z zeszłego roku, jest ich drugą pły-
tą. Ogólnie Czesi bazują na thrash me-
talu, ale takim wielowątkowym, z wszel-
kimi możliwymi dysonansami, zmiana-
mi metrum i klimatu (przeważa mrok),
w dodatku zagranego w sposób bardzo
techniczny. Jest też w tym wiele nawią-
zań stylistycznych, i tak obok thrashu
pojawiają się elementy, neoclassical,
progres, jazz, US power, melo-death,
black, groove, grunge, doom itd. Słow-
em - dzieje się! Kompozycje są dość dłu-
gie, ciekawie wymyślone i zaaranżowa-
ne, mamy też do czynienia z ponad
dziewięciominutowym kolosem. Jest w
nich wiele talentu, pomysłowości i ogól-
nie pomyślunku. Na tym polu Czesi nie
ustępują najtęższym muzycznym rock-
owym głowom. Są też muzykami nie od
parady, ich warsztat i umiejętności mo-
gą imponować. Wokalista również stara
się udźwignąć wymaganiom, krzyczy,
wrzeszczy, skrzeczy, growluje, uprawia
screaming, a nawet śpiewa melodyjnie i
czysto. Mimo, że daje radę, to niestety
jego głos niczym szczególnym nie wy-
różnia się. To chyba najsłabszy punkt
tego zespołu. Brzmienie nawiązuje do
tradycji produkcji thrash metalowych,
ale muzycy nie silą sie na jakiś old-
school, ale w pełni korzystają z techniki,
która można znaleźć w dzisiejszych stu-
diach nagraniowych. Generalnie jest
świetnie. Jest jednak w tym szkopuł,

otóż zawsze taka muzyka zagmatwana,
wysublimowana, świetnie wymyślona,
zaaranżowana i zagrana wzbudza zach-
wyt praktycznie wszystkich, ale tak na
prawdę słucha jej niewielka garstka. Ta-
kim najbardziej spektakularnym przy-
kładem jest kapela Primus. Swego cza-
su zachwycali się wszyscy, od recenzen-
tów po fanów, gdy jednak przyszło co
do czego, okazało się, że ich muzykę
zna naprawdę niewielu ludzi, a jeszcze
mniej sobie ich ceni. Myślę, że podo-
bnie będzie z Spreading Dread. Ale...
Ogólnie "Age Of Aquarius" sprawia mi
wiele radochy, wszystko jest w porzą-
dku w momencie, gdy krążek jest w od-
twarzaczu, ale z powodu, że Czesi czer-
pią z wielu barw i stylistyk, które - gene-
ralnie - nie wzbudzają u mnie zachwytu,
to nie ma szans aby kapela wdarła się do
czołówki moich ulubionych zespołów.
Cenie sobie to co zrobili muzycy na tej
płycie, z chęcią będę słuchał ich kolej-
nych pomysłów, ale z takim szerokim
muzycznym spektrum nie mają szans,
aby mnie zawojowali albo, żebym im
wystawił najwyższą notę. Z tego też po-
wodu, każdy kto lubi takie muzyczne
łamańce powinien mocno wsłuchać się
w muzykę Spreading Dread i zadecy-
dować, czy to jego zespół czy też nie.
(4) 

\m/\m/

SSttaaggeewwaarr  --  KKiilllliinngg  FFaasstt
2016 Bacillus

Na debiutanckim "Living On Trash" z
2011 roku Stagewar brzmieli jeszcze
cokolwiek amatorsko, umiejętności
młodych muzyków też pozostawiały
sporo do życzenia. Nowy album "Kill-
ing Fast" potwierdza jednak, że nie
zmarnowali tych kilku lat. Ich thrash
stał się bardziej dopracowany pod
względem technicznym - kojarzący się z
Megadeth "No Place To Go" to tylko
jeden z przykładów, a do tego brutal-
niejszy i po prostu ostrzejszy. Zwarte,
tylko za wyjątkiem finałowego utworu
tytułowego przekraczającego cztery
minuty, trwające zwykle 2-3 minuty nu-
mery to siarczysta i bezkompromisowa,
czerpiąca nie tylko z thrashu, ale też
punka i crossover, jazda. "No Fucks Gi-
ven" i "Crash Course" pędzą więc do
przodu na złamanie karku, większość
pozostałych utworów też nie należy do
najwolniejszych. Szybko nie oznacza je-
dnak monotonnie, bowiem chłopaki
mają głowy na karkach nie tylko do ma-
chania w szaleńczym headbangingu:
stąd obecność melodyjnych solówek,
akustyczne intro i zwolnienie w "Waste
Of Time", echa Mötorhead w "Trapped
In Life" czy bardziej zakręcony "Isola-
ted". (4)

Wojciech Chamryk

SSttaarrbbiinnaarryy  --  DDiivviinnaa  CCoommmmeeddiiaa  IInnffeerr--
nnoo
2017 Revalve

Starbinary to zespół założony dzięki
pomysłowi Joe Caggianelli, kiedy to
opuścił on grupę muzyczną Derdian.
W 2015 roku wraz z swoimi utalento-
wanymi przyjaciółmi rozpoczął pracę
nad wydanym w tym roku krążkiem
"Divina Commedia Inferno". Zespół
finalnie został założony w 2013 roku
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we Włoszech. Pomysłodawca projektu,
a także wokalista w debiutanckim albu-
mie prowadzi swój wokal w głównej czę-
ści falsetem, a także - rzadko - grow-
lingiem. Co warto zauważyć, wokal ró-
wnież prowadzi kobieta w wykonie
zbliżonym do operowego. Na złożoność
kompozycji składa się szybka pracy se-
kcji rytmicznej. Obecne w kompozy-
cjach solówki gitar nadają coraz szy-
bszego tempa utworów. Tematyka ka-
wałków nawiązuje do przemijalności
ludzkiej egzystencji oraz wiecznie obe-
cnego w doczesności człowieka grzechu
oraz innych trudności oraz przeszkód.
Na okładce debiutanckiego albumu wi-
doczny jest mężczyzna trzymający w
swoich dłoniach wiosło, które można
utożsamić z bronią, potrzebną mu do
przepłynięcia morza, które jest symbol-
em ludzkiego żywota. Strabinary w
swoim debiutanckim krążku pokazało,
iż ma potencjał, który warto wykorzys-
tać do poznania zróżnicowanej muzy-
cznej sfery metalu. (4)

Izabela Wieczorek

SSttoorrmmaaggee  --  DDeeaadd  OOff  NNiigghhtt
2017 Massacre

Słucham "Dead Of Night" po raz kolej-
ny i jestem może nie rozczarowany, bo
to za duże słowo, ale jednak spodzie-
wałem się po tej płycie znacznie więcej.
Zespół tworzą wszak muzycy bardzo
doświadczeni, grający razem od ponad
20 lat, określani przez wydawcę mia-
nem "the German heavy/power metal
institution". Tymczasem wieje z tej pły-
ty nudą, średniactwem i przeciętnością,
tak jakby została nagrana na siłę, bo po
blisko 10 latach przerwy trzeba było
zdecydować się: robimy w końcu coś
nowego lub ogłaszamy rozpad zespołu.
Co gorsza na "Dead Of Night" nie bra-
kuje naprawdę udanych tzw. "momen-
tów": konkretnych riffów, porywających
solówek (ta podwójna z "Heretic Ene-
my" rządzi!) czy zapadających w pamięć
refrenów, jak choćby ten z ballady "Pri-
me Of Life" z wejściem dziecięcego chó-
ru, ale w żadnym razie nie przekłada się
to jakość całych kompozycji. Chwilami
zespół próbuje też wzmocnić swą muzy-
kę, stąd "Faithless God" rozpędza się do
thrashowej łupanki, a "Drag You To
Hell" jest bardziej surowy od albumowej
średniej, jednak wątpię, by Massacre
Records zrobili dobry interes wydając
tę płytę. (2,5)

Wojciech Chamryk 

SSttrriikkeerr  --  SSttrriikkeerr  
2017 Record Breaking

Striker wnosi świeży powiew do heavy
metalu już od kilku lat. Pewnie teraz
niektórzy łapią się za głowę - przecież
Striker to typowy zespół nawiązujący
do lat 80.! Nie jest to do końca prawdą.

Po pierwsze, obecnie większość zespo-
łów zafascynowanych tamtą epoką wy-
biera nieco inny styl heavy metalu, po
drugie, Striker nie hołduje archaizmom
i garażowemu brzmieniu spod szafy.
Wręcz przeciwnie. Granie Kanadyj-
czyków  mocno inspirowane jest takimi
zespołami jak Leatherwolf, W.A.S.P.,
czy Skid Row, ale nadaje tej stylistyce
współczesny sznyt. Nie wynika to tylko
z estetyki, ale przede wszystkim z brz-
mienia - intensywnego, mocnego, głębo-
kiego i przejrzystego. Mam wrażenie, że
Striker zrobił zeń jedno z narzędzi two-
rzenia stylu - wydaje się, że wręcz się
nim bawi. Słychać to choćby w opero-
waniu chórami czy w intrze do "Sha-
dows in the Light". Płyty można słuchać
kilkukrotnie i za każdym razem wych-
wycić coś ciekawego, ukrytego w miksie
(od gitarowych patentów w "Rock the
Night" po wplecione w metalowe solo
motywy a la pop lat 80. w "Over the
Top"). Właśnie to wspaniałe brzmienie
w połączeniu z czerpaniem z dawnych
patentów tworzy świeżość Striker. Nie-
wątpliwie jest to płyta barwna, wielowy-
miarowa i mimo estetyki hard'n'heavy
bardzo bogata. Może zastanawiać dla-
czego zespół postanowił eponimicznie
nazwać swoją piątą płytę "Striker" (oraz
nadać jej skromną okładkę). Prawdo-
podobnie wynika to z faktu, że jest to
pierwsza płyta Kanadyjczyków wydana
własnym sumptem. Zespół mimo prze-
szłości związanej z dobrym kontraktem
z Napalm Records postanowił sam być
sobie sterem i okrętem, żeby uniknąć
uwiązania terminami wydania płyt. O
ile ten "nowy rozdział" wiąże się z no-
wym sposobem pracy zespołu, o tyle nie
przynosi on zmian stylistycznych. Stri-
ker to nadal świetnie brzmiący, mocny i
energetyczny heavy metal bazujący na
motywach zaczerpniętych z klasyki,
zwłaszcza amerykańskiego heavy meta-
lu. Zaskoczyć może jedynie ciężki i
skandowany "Pass my By", który wylą-
dował jako drugi na krążku, chyba wła-
śnie po to, żeby nieco zaszokować i zbić
z tropu słuchacza. (4,5)

Strati

SSttrryyccttnnyynnee  --  UUnnffiinniisshheedd  BBuussiinneessss
2016 Self-Released

Stryctnyne w pierwszym okresie swego
istnienia nie zdołali osiągnąć zbyt wiele,
wydając raptem dwie kasety demo. Sze-
ść pochodzących z nich utworów przy-
pomniała przed kilku laty Stormspell
Records na kompilacji "Demo Antho-
logy 1989-1991" i wydawałoby się, że
było to już ostateczne podsumowanie
działalności ekipy z Long Island. Tym-
czasem okazało się, że panowie reakty-
wowali zespół i wydali samodzielnie al-
bum "Unfinished Business". Już z fa-
ktu, że żadna firma nie zaoferowała im
kontraktu - a niemieckie wydawnictwa

wręcz lubują się w powracających
amerykańskich zespołach - o czymś
świadczy, a wysłuchanie tych 12 utwo-
rów nader dobitnie potwierdza, że po-
tencjalni wydawcy mieli tzw. nosa. Po-
czątek w postaci rozpędzonego, kojarzą-
cego się z Manowar, "Blasphemer" jest
nawet całkiem całkiem, ale im dalej w
las... wtórne, sztampowe, monotonne i
pozbawione mocy kolejne utwory. Nie
wszystkie są premierowe, pojawiają się
tu bowiem numery z demówek, ale jeśli
już zespół zdecydował się na taki za-
bieg, to mógł sięgnąć po te co lepsze
utwory, w rodzaju "Metal Warrior", a
nie sztampowego "Turn The Power On"
czy równie bezbarwnego "Kill Or Be
Killed". Są tu również utwory odstające
nieco od mocno przeciętnej średniej, jak
choćby "Reality", fajnie nawiązujący do
"Holy Diver" Dio czy galopujący "Ham-
mer Down"; mamy też próby wyjścia
poza schematy w nieco rock'n'roll'owym
"Thunder Godz" z partią harmonijki ust-
nej, ale jako całość "Unfinished Busi-
ness" prezentuje się bardzo przeciętnie.
(2)

Wojciech Chamryk

SSuuee''ss  IIddooll  --  SSiixx  SSiicckk  SSeennsseess
2016 Crushing Notes Entertainment 

Czy od albumu "Six Sick Senses" ocze-
kujecie szalenie szybkich motywów gita-
rowych, otoczonych nawałą perkusyj-
ną? Oczekujecie zbereźności w tekstach
i brutalności godnej zespołów takich jak
Morbid Saint, Sadus czy Sacrofago?
Tutaj ich nie znajdziecie. Nie znajdzie-
cie również takich rzeczy jak nowocze-
sne podejście do kompozycji, czy epato-
wanie tak zwaną "technicznością"? Je-
dnak możecie być pewni, że Sue's Idol
da wam całkiem staroszkolne podejście
do heavy/power, dość ubarwione phase-
rami i podane w sposób bezkompromi-
sowy. Dobra, to teraz pewnie oczekuje-
cie, że ten album będzie silnie zalatywał
kiczowatymi motywami o dumie, hon-
orze czy czołgach. No nie do końca,
chociaż jednak troszkę (przyjemnego)
kiczu zostało, za sprawą tej okładki.
Swoją drogą, czy tylko mi ten album za-
latuje pewnymi motywami ze Slough
Feg? No mówię o "DMO". W sumie
możecie posłuchać od razu, czemu cze-
kać do końca recenzji? Dobra, zacze-
kam na was. W między czasie zarzucę
tym, co mi ten zespół przypomina:
Omen, Accept. Cholera, czy ja słyszę
jakąś inspirację Sodom ("Taste This
Evil") czy mnie już uszy mylą? Gotowi?
No i jak? Podoba się wam to brzmienie?
Nie? To dziękujemy wam, nie marnuj-
cie sobie czasu, będzie tak przez 90%
albumu. Pozostali na placu ze słucha-
wkami z pewnością się teraz spytają, co
z tymi 10%? Ja odpowiem utworami "A
Minor Requiem" oraz "Kill Or Be Kill-
ed". Orkiestralna wstawka tego drugiego
dodaje pewnej oryginalności całokształ-
towi albumu, który wydaje mi się nie do
końca stały w koncepcie. Nie zamie-
rzam pisać o brzmieniu, przecież słu-
chaliście! Jeśli kogoś brzmienie odrzu-
ciło od albumu, to może to wrzucić do
wad i obniżyć ocenę o stopień. Tak sa-
mo jeśli uważa, że maniera wokalisty
jest irytująca, to też może obniżyć oce-
nę. A jest co obniżać, ha! (4.7). Daję
taką ocenę ze względu na: specyficzne

brzmienie, próbę tworzenia czegoś wła-
snego, oraz za utwory takie jak "DMO",
"Taste This Evil" czy "Kill Or Be Killed".
Poza tym, kompozycje w większości są
chwytliwe, widać, że muzycy, którzy je
napisali, posiadają dość duże doświad-
czenie na rynku muzycznym.

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak

SSuunnlleessss  SSkkyy  --  DDooppppeellggaannggeerr
2017 Pure Steel

Dopóki nie dostałem tej płyty do recen-
zji nie miałem wcześniej pojęcia o ist-
nieniu zespołu o nazwie Sunless Sky. Z
tego co wyczytałem to powstał on w ro-
ku 2012 i w dwa lata później wydał krą-
żek zatytułowany "Firebreather". Nie-
stety nie znam jego zawartości, więc nie
wiem czy najnowszy, tegoroczny album
"Doppelganger" jest od niego lepszy czy
też nie. Z wypowiedzi muzyków można
wywnioskować, że są przekonani o jego
sile i reklamują go jako power metalowe
arcydzieło. Aż tak daleko bym się nie
zapędzał, ale Sunless Sky z pewnością
nagrali świetny album. 10 powerowych
utworów zagranych na amerykańską
modłę ma bardzo dużą siłę rażenia. Po-
cząwszy od sekcji rytmicznej nadającej
dynamiki, poprzez znakomite riffy wy-
grywane przez Currana Murphy (Shat-
ter Messiah, ex-Annihilator, ex-Never-
more (live)), a na wysokich, lecz moc-
nych i zdecydowanie męskich wokalach
Juana Ricardo skończywszy. Strona te-
chniczna jest bez zarzutu, a jak z samy-
mi kompozycjami? Otóż tu również jest
rewelacja. Płyty doskonale słucha się ja-
ko całości, bo tworzy skondensowaną,
monolityczną dawkę metalu, ale każdy
utwór z osobna także robi wrażenie. Po-
mimo tej zwartości wałki różnią się od
siebie, a to tempem, a to większą lub
mniejszą melodyjnością. Na przykład z
jednej strony jest taki rozpędzony killer
w postaci utworu tytułowego, a z dru-
giej dużo bardziej melodyjny i nie tak
szybki "Lake of Lost Souls", albo ciężki
"Inside the Monster". Każdy utwór ma
swój własny charakter i duszę, więc pły-
ty słucha się z dużym zainteresowa-
niem. Zespołowi udało się też napisać
mnóstwo świetnych, klasycznie metalo-
wych melodii, które na długo pozostają
w głowie, jak choćby refren do "Heroin".
Takich przykładów jest więcej, bo chwy-
tliwe motywy przetaczają się przez cały
czas trwania "Doppelganger". Ogólnie
rzecz biorąc dynamika, melodia i moc
to największe zalety każdego zajebiste-
go albumu nagranego w tym gatunku, a
o jednym z nich właśnie piszę. Fanatycy
wszystkiego co ma łatkę US power me-
tal nawet nie powinni się zastanawiać
czy sięgnąć po nowy krążek Sunless
Sky tylko od razu składać zamówienie
w Pure Steel Records. Jak widać mo-
żna nagrać nie wymuszony, porywający
album, którego chce się słuchać więcej
niż raz. Mam nadzieję, że "Doppelgan-
ger" zostanie zauważony. (5)

Maciej Osipiak

SSyynnaappttiikk  --  JJuussttiiffyy  &&  RReeaassoonn
2014 Divebomb

Mieliście okazję poznać oraz odsłuchać
kiedyś twórczość jednej z brytyjskich
grup, której nazwa brzmi Synaptik? Je-
śli nie to dobrze się składa, gdyż zamie-
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rzam zabrać się za bliższe przedstawie-
nie owego bandu oraz jego najnowszego
albumu wydanego w marcu bieżącego
roku. Założony w 2012 roku poprzez
przez pięciu facetów zespół składa się
kolejno z basisty, dwóch gitarzystów,
perkusisty oraz, co raczej oczywiste, wo-
kalisty. Pochodzą z wschodniego wy-
brzeża Anglii, a to w czym zawiera się
ich twórczość to zarówno thrash, power,
czy metal progresywny. Jak zdążyłam
zauważyć, przesłuchując pierwszą z
kompozycji umieszczonych na płycie
"Justify & Reason",  utwór zatytuło-
wany "The Incredible Machine" jest
niesamowicie dynamicznym numerem.
Na pierwszy rzut ucha słyszymy wyra-
zistą w swej roli gitarę elektryczną, nie-
zwykle nadającą tempa całej kompozy-
cji, nie daleko po tym jesteśmy w stanie
usłyszeć współgrającą z uprzednio
przedstawionym instrumentem perku-
sję. Co zaskakujące, tempo kawałka jest
bardzo zmienne, gdyż w jednym mo-
mencie pochłania nas dynamika, a na-
stępnie pewna, nieśmiała doza nieco
spokojniejszej melodii, co wręcz można
by nazwać melancholią. W utworze czę-
ste są pojedyncze momenty, w których
szanse mają doskonale zaprezentować
swoje umiejętności poszczególne instru-
menty m.in. gitara elektryczna, czy
perkusja. Wokalista posługuję się nie-
kiedy screamingiem, lecz główny aspekt
to raczej stonowany wydźwięk wokalu
podporządkowany całokształtowi kom-
pozycji. Warto również zastanowić się
nad znaczeniem tytułu tego kawałka
oraz odwołać się do okładki płyty. Wi-
dnieje na niej wypełniony różnymi me-
chanizmami kontur ludzkiej głowy wraz
z zarysem czaszki, mięśni, czy przebie-
gających w naszym całym ciele nerwów.
Dlaczego pragnę odwołać się do tytułu
pierwszej kompozycji? Gdyż uważam,
że właśnie tą niesamowitą maszyną jest
ludzki organizm, a dokładniej ludzki
mózg wraz z milionem nerwów, które
tak naprawdę w pełni nami dowodzą i
kontrolują stabilizację. W przeciwień-
stwie do kompozycji "The Incredible
Machine" utwór "White Circles" rozpo-
czyna się o wiele bardziej spokojniej-
szym tonem, lecz jakby można było się
spodziewać w nim również występują
elementy dynamiki oraz mocniej pod-
kreślonego screamingu. Autor tekstu bo-
ryka się z problemem podejmowania
trudnych decyzji w codziennym życiu
człowieka. Boi się, że niewłaściwe wybo-
ry doprowadzą go do zatracenia wła-
snego ja. Wraz z wydaniem kolejnego
albumu zespół Synaptik nie zmienił
swojego brzmienia, a raczej stale tkwi
przy mieszaniu ze sobą trzech rodzajów
metalu. Porównując ów zespół z innymi
nie jesteśmy w stanie dokonać jedno-
znacznego osądu, gdyż opisywany ze-
spół łączy ze sobą mieszankę metalu, je-
dnakże jeżeli za wszelką cenę pragnie-
my coś znaleźć można przyrównać go
do zespołów typowo heavy metalowych
lub o brzmieniu nieco psychodelicznym.
(3,5)

Izabela Wieczorek

SSyynnaappttiikk  --  TThhee  MMeecchhaanniissmmss  ooff  CCoonn--
sseeqquueennccee
2017 Divebomb

Zastanawialiście się kiedyś nad czynni-
kami wpływającymi, czy raczej powodu-
jącymi dane konsekwencje? Myślę, że
temu procesowi pozwoli nam przyjrzeć
się w pewnym stopniu płyta zespołu Sy-
naptik "The Mechanisms of Conse-
quence". Prócz tego pragnę zaznaczyć,
że ten band miesza ze sobą trzy style
metalu, czyli kolejno: thrash, power, czy
progresywny metal. Nowa edycja krążka
pojawiła się 31 stycznia tego roku, a
przypomniawszy, iż uprzednia została
wydana w 2014 roku. Czym charakte-
ryzuje się przede wszystkim kawałek
numer jeden na krążku? Niezwykle szy-
bkim tempem utworu, który nadaje
przede wszystkim od razu zauważalna
nadrzędna gitara, a następnie nieco bar-
dziej podporządkowana perkusja. Mimo
to musimy być świadomi tego, iż cały
kawałek nie składa się tylko z dynamiki,
lecz również z mocniej spowolnionych
momentów. Niejednokrotnie mamy
możliwość zasmakować solówek gitar
oraz ich granic eksploatacji. "I Am The
Ghost" to znacznie odmienna propozy-
cja aniżeli typowe metalowe kawałki.
Przede wszystkim zaskakuje nas wysu-
wającym się na pierwszy plan rolą piani-
na oraz nietuzinkowym głosem woka-
listy adekwatnym do raczej melancholij-
nego nastroju kompozycji. Tematyka te-
kstów utworów skupia się głównie na
biologii człowieka dotyczącego aspektu
złożoności podejmowanych decyzji oraz
ich nieznanych nam jeszcze rezultatów.
Cały krążek w znacznej części stawia na
wszechobecną dynamikę, lecz nie zdzi-
wmy się, gdy usłyszymy nieco odmien-
ne dźwięki, które uprzednio wymieni-
łam. Brytyjska grupa od zalążka trzyma
się głównie podobnego brzmienia. (4)

Izabela Wieczorek

TTaannkkaarrdd  --  OOnnee  FFoooott  iinn  tthhee  GGrraavvee
2017 Nuclear Blast

Od dawna zespoły prześcigają się, który
jest szybszy, który gra ciężej, który jest
mroczniejszy. A jest sobie taki Tan-
kard, który totalnie na uboczu sceny
metalowej nagrywa swój siedemnasty
album, gdzie najczęściej śpiewają total-
nie o niczym. Najlepsze w tym jest to,
że jest tam więcej prawdy niż u zespo-
łów, które od ponad 30 lat wałkują
jeden i ten sam temat. "One Foot in the
Grave", bo tak zwie się najnowsze dzie-
cko niemieckich piwoszy, oferuje nam
10 nowych utworów. Każdy z nich jest
prostym, thrash metalowym utworem
niepróbującym nikomu udowadniać, że
jego twórcy są jakimiś wirtuozami. I
właśnie w tej prostocie tkwi cała moc
tego albumu. W każdej sekundzie albu-
mu słychać, że nie jest on nagrany na
siłę, a muzycy cieszą się możliwością na-

grania czegoś razem. Na albumie pojaw-
iają się też ważne społecznie momenty
takie jak "Syrian Nightmare". Mimo
wszystko jednak wydźwięk albumu jest
pozytywny, a całość uzupełnia, jak
zawsze w przypadku tego zespołu hu-
morystyczna okłada. Mam nadzieję, że
podczas promocji tego albumu uda mi
się zobaczyć ich wreszcie na żywo.
Zwłaszcza wykonujących tak solidny
materiał, jaki nagrali, aby uczcić swoje
35-lecie. Inne niemieckie thrash meta-
lowe ikony mogłyby się od nich uczyć.
(4,5)                                                   

Kacper Hawryluk 

TThhee  DDoooommssddaayy  KKiinnggddoomm  --  TThhee  DDoooomm--
ssddaayy  KKiinnggddoomm
2017 Nuclear Blast

Ledwo co ukazała się EP-ka "Never Ma-
chine", a Leif Edling (tak na wszelki
wypadek: założyciel Candlemass) speł-
nił swe deklaracje i w sprzedaży jest już
debiutancki album The Doomsday
Kingdom.  Eponimiczny tytuł skrywa
osiem utworów i obywa się tu oczywiś-
cie bez niespodzianek, gdyż nowy/stary
zespół (w składzie muzycy z Avatarium,
Wolf i Narni) gra monumentalny doom,
nie unikając przy tym wycieczek w re-
jony epickiego czy tradycyjnego metalu.
Już opener "Silent Kingdom" ma w sobie,
obok obowiązkowego ciężaru, sporo im-
petu i zadziorności. W podobnym stylu
utrzymany jest również "Hand Of Hell",
jakby zaczerpniety z albumu "Heaven
and Hell" wiadomego zespołu, The
Doomsday Kingdom urozmaica też
swe utwory a to partią chóru ("A Spoon-
ful Of Darkness"), bądź mrocznymi,
majestatycznymi organowymi wejściami
("The God Particle"), zaś Niklas Stal-
vind nader dobitnie udowadnia, że nie
bez przyczyny zastąpił lidera przy mi-
krofonie. Zyskują na tym również nowe
wersje znanych już z krótszego wyda-
wnictwa "The Never Machine" i "The
Sceptre", zaś chwilę oddechu zapewnia
instrumentalny "See You Tomorrow" z
delikatnymi partiami gitar akusty-
cznych i fortepianu w rolach głównych.
(5)

Wojciech Chamryk

TThhee  KKiinngg  MMuusstt  DDiiee  --  MMuurrddeerr  AAllll
DDoouubbtt
2016 Self-Released

Kapele założono w 2011 roku w Cotati.
"Murder All Doubt", to po "Sleep
Can't Hide The Fear" już drugi album
Kalifornijczyków. Generalnie muzycy
The King Must Die prą do przodu. Ich
muzyka rozpoczyna się od inspiracji
Bay Area, czyli Testament, Exodus
itd. Jednak pewne inne naleciałości też
są czytelne, bo to raz jest bardziej
speedowo, innym razem US power me-
talowo czy też parę nowocześniejszych
nutek też się trafi. Kompozycje nie są

specjalnie długie, choć zaplątał się też
ponad sześciominutowy "Reflection
Spills". Kawałki są konkretne, masywne
bez większych udziwnień, napakowane
są masą riffów, solówki od czasu do
czasu szybko przemykają, bardzo inten-
sywnie pracuje również sekcja rytmi-
czna. Perkusja tak gęsto gra, że ma się
wrażenie, że w jej łomocie bas zupełnie
niknie, a że jest, łatwo wyłapać w nieli-
cznych zwolnieniach. Nie znaczy, że
muzyka The King Must Die to zupeł-
ny chaos. Nic z tych rzeczy. Wszystko
jest przemyślane, nieźle wymyślone i
wręcz technicznie odegrane. Kapela pró-
buje też utrzymać w swych kompozy-
cjach melodie, choć tak na prawdę w ich
przypadku moc rozdaje karty. Melodia,
a to pojawia się w riffach, jakichś solów-
kach czy we wrzaskach wokalisty Dog-
gie'ego. Najbardziej melodyjny jest ty-
tułowy utwór "Murder All Doubt". Jak
dla mnie najjaśniejszy moment na tym
albumie. Wszystko brzmi bardzo mo-
cno i masywnie, choć Kalifornijczycy
sięgają po klasyczny thrash, to nie silą
się na oldschoolową produkcję czy
brzmienie. Jest ono współczesne - nie
mylić z nowoczesne - znakomicie zaado-
ptowano, to co współczesna technika
pozwala uzyskać w studio. Wydawałoby
się, że album powinien zdobyć nas z
marszu. Może w waszym wypadku tak
będzie, bo The King Must Die i "Mur-
der All Doubt" posiadają wszelkie atu-
ty. Niestety dla mnie to bogactwo i in-
tensywność dźwięków na tym krążku
stało się zgubą. Objawiało się to tym, że
moje zainteresowanie muzyką w drugiej
połowie albumu najzwyczajniej rozpra-
szało się. Nie potrafiłem skupić się na
tyle aby dotrwać do ostatniej nuty pły-
ty. Czasami w takich wypadkach poma-
ga dłuższe osłuchanie się muzyką. Nie-
stety w moim wypadku to nie zadziała-
ło, więc aby być uczciwym wobec siebie,
ocena będzie średnia, ale wy, drodzy
czytelnicy, musicie "Murder All Do-
ubt" sprawdzić sami. Was muzyka The
King Must Die może zaprowadzić zu-
pełnie gdzie indziej. (3)

\m/\m/

TThhee  UUnniittyy  --  TThhee  UUnniittyy  
2017 SPV

W czasie gdy Kai Hansen robi przerwę
od Gamma Ray tworząc projekt solowy
- Hansen and Friends i przygotowuje
się do wspólnej trasy z Helloween, mu-
zycy Gamma Ray nie próżnują. Choć
wygląda to tak, że korzystają z okazji i
biorą ster w swoje ręce, w rzeczywisto-
ści ich działania tylko przypadkowo
zbiegają się z nieobecnością Hansena w
Gammie. Powstanie The Unity, zespo-
łu dwóch muzyków Gammy - Micha-
ela Ehré i Henjo Richtera było zapla-
nowane już jakiś czas temu i było nie-
jako konsekwencją istnienia poprze-
dniego projektu, Love.Might.Kill. Gru-
pa zapowiedziała swoją debiutancką
płytę świetnym utworem "Rise and
Fall". Kawałek  ze swoją dynamiką, no-
śnością, energią i znakomitym wokalem
mógł rozbudzić nadzieję na niezły al-
bum w stylu europejskiego power meta-
lu. Dodatkowo, świadomość, że muzykę
tworzą panowie, którzy zjedli zęby na
tym gatunku sprawiło, że i ja łyknęłam
haczyk. Tymczasem okazało się, że al-
bum jak najbardziej niezły jest, ale styli-
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stycznie nie jest to absolutnie jednoro-
dna "power metalowa" płyta. Po pier-
wszej torpedzie jaką jest wspomniany
"Rise and Fall" pojawia się śpiewny "No
More Lies" utrzymany w stylistyce solo-
wego Jorna. Numer promował krążek
jako drugi teledysk i zdecydowanie bar-
dziej reprezentuje zawartość "The Uni-
ty". Jako trzeci pojawia się rozkołysany,
hard rockowy "God of Temptation", któ-
ry wydaje się być muśnięty estetyką Dio
i Whitesnake. "Power metalowa" dyna-
mika powraca z "Firesing", który jest we-
dług mnie drugim po "Rise and Fall"
najlepszym numerem płyty. Kiedy już
myślę o tej płycie "może nie jest to stri-
cte heavy metalowy album, ale dobrze
się tego słucha" zostaję przygnieciona
koszmarkiem postaci pop-rockowej bal-
lady "Always Just You" (jej nie wliczam
do oceny płyty, zakładam, że wcale jej
tam nie ma). Na szczęście zaraz po niej
następuje świetny w zwrotkach, zwła-
szcza dynamicznych liniach wokalnych
"Close to Crazy". Następujące po nim
"The Wishing Well" i "Edens Fall" to zaś
unowocześnione wersje Whitesnake.
Bardzo ciekawy (i trzeci najlepszy wg
mnie) jest "Redeemer", który w pierwszej
części brzmi jak wydarty muzykom
Dio, w środkowej zaś za sprawą solów-
ki, jak Accept, a w trzeciej jak… Gam-
ma Ray. Dopiero w tym utworze daje
się poznać, że za kompozycje odpowia-
dają muzycy tej formacji - końcówka
utworu brzmi niemal jak "Men, Mar-
tians and Machines". "Super Disortion"
to wstęp do "Killer Instinct", który może
kojarzyć się wręcz z Kamelot. Zamy-
kający płytę "Never Forget" jest śpiewny
i okraszony klawiszowymi melodiami.
Niewątpliwie debiut The Unity to świe-
tnie zrobiona płyta. Muzycy z góry za-
łożyli, że chcą wyprodukować coś odpo-
wiadającego dzisiejszym realiom, wa-
runkom technicznym, coś współczesne-
go i jednocześnie bazującego na trady-
cji. To niewątpliwie się udało - rzeczy-
wiście w wielu momentach krążek brzmi
jak współczesny Whitesnake. Nie tylko
samo brzmienie płyty świadczy  takim
założeniu, ale także aranżacje kawał-
ków, chętnie korzystające choćby z wie-
lostronności klawiszy. Największą zaś
zaletą płyty są rewelacyjne wokale Jana
Manantiego. Znakomita jest zarówno
jego barwa głosu jak i linie wokale, które
sprawiają, że z przyjemnością słucham
nawet tych mniej odpowiadających mi
stylistycznie kawałków. Jego głos przy-
pomina mi zresztą jednego z moich ulu-
bionych wokalistów, Jiotiego Parchari-
disa. Pod tym względem mogę polecić
"The Unity" wszystkim jego miłośni-
kom. Przede wszystkim jednak, The
Unity to zespół, który powinien spodo-
bać się fanom fuzji hard rocka z meta-
lem, zarówno spod znaku Jorna jak i…
Edguy, Avantasii, a nawet w pewnym
stopniu, zwłaszcza jeśli chodzi o melo-
die - Firewind. (4)

Strati

TThhee  WWiizzaarrddss  --  FFuullll  MMoooonn  iinn  SSccoorrppiioo
2017 Fight

Hiszpania słynie z pogody, futbolu, za-
bytków, wina czy wielu innych rzeczy,
ale tamtejsza scena metalowa kojarzy
się, co bardziej obeznanym w temacie
słuchaczom, z dawnymi sukcesami pre-
kursorów w rodzaju Baron Rojo oraz

obecnymi piewcami death, grind czy
blackowej ekstremy. Scena hard/retro
rockowa nie jest tak znana, co rzecz ja-
sna nie oznacza jej braku. The Wizards
z Baskonii są jednym z jej przedsta-
wicieli, a po ciepło przyjętym debiucie
proponują jego następcę. Tytuł "Full
Moon in Scorpio" brzmi zachęcająco,
ascetyczna okładka od razu sugeruje
okultystyczny kierunek, muzycznie też
jest całkiem nieźle. Wychodząc bowiem
od dokonań Black Sabbath, Blue Oy-
ster Cult, Danzig, The Cult, The
Doors, Uriah Heep oraz Deep Purple,
The Wizards stworzyli porywającą pły-
tę: świadomie archaiczną, ale jednocze-
śnie tętniącą życiem. Nie ma tu mowy o
żadnych naciąganych klimatach retro,
The Wizards grają surowego, mroczne-
go hard rocka z nieposkromioną, dziką
energią, czego najlepszym dowodem jest
choćby pierwsza trójka utworów, z "Cal-
liope (Cosmic Revelations)", na czele.
Heavy bluesa też potrafią grać ("Who
Are You, Mr. Gurdjieff?"), mocarne,
protodoometalowe numery również
("Halftones To Eternity"), zaś wokalista
Ian brzmi niczym hybryda panów Dan-
ziga, Morrisona i Astbury'ego. Fakt,
że solo w "Leaving The Past Behind" wy-
cina gościnnie Ross The Boss (The Di-
ctators, ex Manowar) nie ma więc już w
sumie większego znaczenia, bo "Full
Moon in Scorpio" bez problemu trzy-
ma poziom najlepszych wydawnictw
Witchcraft, Orchid czy Blood Cere-
mony. (5)

Wojciech Chamryk 

TThheeooccrraaccyy  --  GGhhoosstt  SShhiipp
2016 Ulterium 

W dobie jakże powszechnego wygod-
nego trybu życia wszelkie przejawy, od-
miany ateizmu występują zdumiewa-
jąco powszednie. Nie jest łatwo przy-
znać się w dzisiejszym świecie do swej
wiary, a tym bardziej gorliwie ją wyzna-
wać. Niejednokrotnie uważa się, iż po-
bożność to coś, czego powinniśmy się
wstydzić, bo jest przecież tak niemodne
i tak bardzo nie pasuje do naszych cza-
sów. Niespecjalnie przejmuje się tym ze-
spół Theocracy, prezentujący fanom
cięższych brzmień chrześcijańską od-
mianę power metalu. Już nazwa bandy
nawiązuje do doktryny politycznej, w
której władzę dzierżą kapłani lub jeden
najwyższy kapłan - oczywiście w imie-
niu Boga lob bogów i to właśnie przez
Niego/nich została im nadane przywó-
dztwo. Najnowszy album noszący tytuł
"Ghost Ship" (pl. "Statek Widmo") uka-
zał się jeszcze w październiku 2016 ro-
ku. Na liście znajduje się dokładnie
dziesięć utworów. Przesłuchując kom-
pozycje tego zespołu zdołałem wy-
chwycić, iż nader często rozpoczynane
są od brzmień gitar bardzo nisko stro-
jonych. Podobnie jest w pozostałych
fragmentach danych melodii. Kawałek
otwierający album - "Paper Tiger" robi
piorunujące wrażenie. Szybka praca gi-
tary nasuwa nam, że dostaniemy dobrze
nam znane wydanie Theocracy, Melo-
dyjny, wysoki, jak zawsze pełniący naj-
ważniejszą rolę wokal nasuwa nam, iż
mamy do czynienia z typową wersją po-
wer metalu.  Theocracy zaprawdę go-
dnie reprezentuje chrześcijański metal.
Wszakże od ostatniej płyty - "As The

World Bleeds" - ewidentnie pojawiły
się jakieś zmiany. Być może to nowator-
skie podejście nowego perkusisty - Er-
niego Toprana. Melodie rozbrzmiewa-
jące na krążku z ubiegłego roku są cię-
ższe i mroczniejsze niźli w albumach
sprzed lat. Ale może to i dobrze? Żyje-
my w niezwykle niespokojnych czasach,
drżąc o własne bezpieczeństwo, lękając
się wojny zbliżającej się ze wschodu,
troszcząc się nie tylko o zdrowie ale i
życie naszych bliskich poza granicami
ojczyzny ze względu na tzw. uchodź-
ców. Mamy to nieszczęście bytować w
okresie niebywałych napięć na arenie
politycznej, ale także napięć na tle
religijnym. Sądzę, że płyta "Ghost
Ship" idealnie wkomponowała się w
naszą nieszczęsną, pełną zgrzytów,
obelg i napaści epokę. Niech jednak Do-
bra Nowina, którą niosą członkowie tej
ekipy wpłynie na nas wszystkich i po-
zwoli choćby odrobinę zyskać rozumu i
zaprzestać bratobójczych wojen. Może
zbliży to niektórych do Boga. Może
dzięki tej nowej płycie, dzięki całej
twórczości zespołu Theocracy odnaj-
dziesz coś, czego szukałeś od dawna. (4)

Remigiusz Hanczewski

TTööxxiikk  WWaallttzz  --  DDeeccllaassssiiffiieedd
2016 Eventhink Metal

Hiszpanie z Töxik Waltz założyli ze-
spół w 2009 roku i dołączyli do grona
nowej fali thrash metalu. W latach 2009
- 2015 używali nazwy Toxic Waltz i w
2013r. wydali demo "The Night Of
The Living Oldmen". Zmiana nazwy
prawdopodobnie została wymuszona
przez niemiecki zespół działający pod
tym samym szyldem, który w 2014r.
wydał swój duży debiut "Decades Of
Pain". Hiszpanie doczekali się swojego
pierwszego albumu dopiero we wrześniu
2016r. i jest nim właśnie omawiany
"Declassified". Tak jak w każdym wy-
padku młodych kapel z nowej fali thra-
shu, Hiszpanie sięgają po wszelkie mo-
żliwe inspiracje i przetwarzają je przez
swój talent i umiejętności. Akurat ich
wpływy rozrzucone są gdzieś między
Exodus, Sacred Reich i Sepulturę, ale
czasami i coś z Megadeth też się trafi.
Dziewięć utworów, które znajdziemy na
"Declassified", są różnorodne, zagrane
w różnych tempach, jednak nic wolnego
nie znajdziecie, nie epatują wyrafino-
wanymi melodiami, nie wiele też w nich
z technicznych fajerwerków, więcej zaś
naturalnej mocy. Muzycy raczej solidni
niż błyskotliwi, pewnie z tego powodu
gitarowe solówki są krótkie i konkretne.
Oczywiście wokal, jak w wypadku więk-
szości młodych grup thrashowych, bar-
dzo wrzaskliwy, a nawet wściekły, ale
raczej zwykły, na pewno niczym szcze-
gólnym nie wyróżnia się. Tematyka
utworów również typowa, większość
kręci się wokół polityki i problemów
społecznych. Brzmienia i produkcja nie
pozwala na jakieś większe czepianie się.
Ogólnie Töxik Waltz i jego "Declas-
sified" to bardzo solidne thrashowe po-
zycje i tworzą bardzo mocny fundament
do dalszej kariery. Oby tego nie spie-
przyli... (3,5)

\m/\m/

TTrraauummeerr  --  TThhee  GGrreeaatt  MMeettaall  SSttoorrmm
2017 Fastball Music

Traumer to brazylijski zespół melodyj-
no power metalowy, który powstał w
2009 roku w Sao Paulo. Do tej pory ma
na koncie jedną EPkę "Eleazar" oraz
dwie duże płyty "The Great Metal
Storm" (2014) i "Avalon" (2016). Osta-
tnią z tych płyt wydała niemiecka Fast-
ball Music, prawdopodobnie dla przy-
pomnienia i uzupełnienia katalogu
sięgnęła po debiutancki krążek Latyno-
sów. Jednak czy słusznie postąpiła,
hmmm... O tym trochę później. Muzy-
ka, która znalazła się na "The Great
Metal Storm" to typowa galopada gita-
rowo-klawiszowo wsparta przez dyna-
miczną sekcję, a wiedziona przez wyso-
ki, czysty, śpiew wokalisty. Śpiewak
Traumer bardzo dobrze sobie radzi i
mocno przypomina Timo Kotipelto.
W ogóle muzyka Brazylijczyków to bar-
dzo bliska pochodna Stratovarius. Je-
dnak owe dynamiczne kompozycje nie
wnoszą niczego ciekawego, zdecydowa-
nie bardziej zajmujące są wszelkiego
rodzaju zwolnienia. Nie chodzi o wolny
czy balladowy utwór jak "Close Your
Eyes", ale właśnie różnego rodzaju mu-
zyczne dysonanse do części dynami-
cznych, które jak pisałem są bardzo
standardowe. Wtedy człowiek ma wra-
żenie, że muzycy jednak umieją grać, ba
nawet wokal bardziej eksponuje swój
kunszt. A, że jest coś na rzeczy bardzo
wyraźnie słyszymy to, w bonusowych,
akustycznych wersjach utworów "Nights
Of Babylon" czy "Gates Of Freedom".
Mimo wszystko na "The Great Metal
Storm" można znaleźć również coś do-
brego dla siebie. Dla mnie są to "Elea-
zar", kawałek pełen wspominanych kon-
trastów, oraz zdecydowanie najbardziej
progresywny utwór "Ride My Way". Te-
raz wróćmy na początek recenzji. Być
może wśród czytelników są tacy, co pa-
miętają czasy, gdy Iron Maiden wypu-
ściło "Somewhere In Time", Accept
"Eat The Heat" czy Judas Priest "Tur-
bo". Przyznają mi, że w tamtym czasie
dotychczasowi fani byli bardzo tymi al-
bumami zawiedzeni, co niektórzy wręcz
skreślali zespoły i oskarżały je o zdradę.
O dziwo młodzi, początkujący adepci
ciężkiego grania byli tymi krążkami za-
chwyceni. Wtedy to, odkrywali te ze-
społy i ich muzykę, a opinie zblazowa-
nych starszych fanów mieli w poważa-
niu. Do tej pory właśnie te albumy są
dla nich najważniejsze, nie zmieniły tej
oceny poznanie całej kariery danego ze-
społu, czy opinie ogólnie szanowanych
krytyków i znawców tematu. Podobnie
dzieje się z dzisiejszym młodym pokole-
niem. Odkrywają muzykę i nie obcho-
dzi ich stanowisko opiniotwórczych
fanowskich środowisk czy innych dzien-
nikarzy. Mają swoich faworytów i nie
ważne, że nie znają kontekstu history-
cznego danego stylu czy ogólnie gatun-
ku. Być może będą pogłębiali wiedzę o
swoim ulubionym zespole czy stylu mu-
zycznym, ale pierwsze albumy, które
wywarły na nich piorunujące wrażenie,
pozostaną z nimi na zawsze. Do tej pory
wysłuchałem całą masę krążków z me-
lodyjnym power metalem i ciężko mnie
przekonać do czegoś nowego z tego sty-
lu. Za to młodzi nie mają takiego obcią-
żenia i łatwiej wchłaniają to, co teraz
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pokazuje się na rynku, więc z pewnością
wznowienie "The Great Metal Storm"
ma sens, bo dla nowej generacji może to
być znaczący krążek, zanim odkryją, że
taki Stratovarius dwie i pół dekady te-
mu nagrywał ciekawsze albumy. Mnie
"The Great Metal Storm" niczym nie
zaskoczyło. (3)

\m/\m/

TTrriiaall  --  MMootthheerrlleessss
2017 Metal Blade

Kiedy wśród promocyjnych MP3 zoba-
czyłem brzmiącą znajomo nazwę byłem
przekonany, że to jakieś wydawnictwo
belgijskiego Trial, znanego z wydanego
wieki temu MLP "Scream For Mercy".
Jednak nic bardziej mylnego: ten Trial
jest made in Sweden, powstał 10 lat
temu, a "Motherless" jest jego trzecim
albumem. Już poprzedni "Vessel"
ukazał się nakładem High Roller Re-
cords, ale z kolejnym wydawnictwem
Trial weszli na znacznie wyższy po-
ziom, firmuje go bowiem Metal Blade
Records. Nie dziwi mnie to z dwóch
względów: tzw. retro rock jest wciąż na
topie, a klasyczny i szlachetny hard'n'
heavy Szwedów tym dobitniej potwier-
dza, że łowcy talentów Metal Blade
znają się na swojej robocie. "Mother-
less" jest więc płytą pod każdym wzglę-
dem zakorzenioną w przeszłości, ale w
żadnym razie nie robi wrażenia jakiegoś
retro wykopaliska. Przeciwnie, brzmi
świeżo, dynamicznie, chłopaki potwier-
dzają, że znają nie tylko obowiązkowe
sześć pierwszych płyt Black Sabbath,
ale też np. Lucifer's Friend czy Dust, a
wokalista Linus Johansson śpiewa z
pasją i powerem godnymi swych wiel-
kich poprzedników. Z krótszych utwo-
rów zwróciłem uwagę na rozpędzone,
jakby archetypowe dla metalu przełomu
lat 70. i 80. "Cold Comes The Night" i
"Aligerous Architect", świetny jest też
bardziej mroczny tytułowy opener. Na
drugim biegunie lokuje się zaś trzyczęś-
ciowa suita "Still The Stars Dismembers
The Void", rzecz epicka w klimacie, o
progresywnym rozmachu i bazująca na
akustycznych brzmieniach. (5)

Wojciech Chamryk

UUnnrreeaall  TTeerrrroorr  --  TThhee  NNeeww  CChhaapptteerr
2016 Jolly Roger 

Są ludzie, którzy szukają, a gdy znajdą,
udostępniają nam różne zapomniane
perełki z początków i z samej złotej ery
heavy metalu. Tak samo postępuje
Anto Keller z Jolly Roger Records,
którego "konikiem" jest włoska scena.
Właśnie dzięki jego wsparciu powraca
na rynek włoski zespół Unreal Terror.
Kapela powstała w 1979 roku w miej-
scowości Pescara. A, że na Włoskiej zie-
mi zespoły hard'n'heavy nie miały zbył

słodkiego życia, niech świadczy fakt, że
Unreal Terror pierwsze demo (z dwo-
ma nagraniami) opublikowali dopiero w
1982 roku. Natomiast oficjalne wyda-
wnictwa ukazały się w 1985r. EPka
"Heavy And Dangerous" oraz w 1986r.
duży debiut "Hard Incursion". Jeszcze
w 1987r. na dwóch składankach pojawił
się ich kawałek "Pullin' the Switch". Z
tego co mogłem usłyszeć w internecie,
grupa prezentowała wtedy dość przy-
zwoity poziom europejskiego klasyczne-
go heavy metalu. Mam nadzieję, że
Anto przyłoży swoją rękę, aby pono-
wnie te wydawnictwa trafiły do różnej
maści kolekcjonerów z całego świata.
Niestety czas wydania obu płyt nie pre-
ferował zespołu do kariery. Świat heavy
metalu wtedy bardzo szybko zmieniał
się, więc Unreal Terror nie czekało nic
innego jak zapomnienie. Dopiero w
2011 muzycy związani z kapelą zaczęli
sporadycznie występować na scenie. A
teraz mamy możliwość przesłuchać tego
co dzisiaj reprezentuje sobą zespół.
"The New Chapter" rozpoczyna się rif-
fem przypominającym co fajniejsze riffy
ale z AOR'owych dokonań. Bardzo szy-
bko zmienia się to w typowe wolne hard'
n'heavy z niezłą solówką. Niestety "Or-
dinary King" nie wydaje się najlepszym
początkiem na tzw. "come back" po la-
tach. Za to następny "Time Bomb" to już
powrót do Unreal Terror takiego jakie-
go poznałem w internecie, szybki, dyna-
miczny, przebojowy i w dodatku w sta-
rym, dobrym stylu. Gdybym bardziej
znał dokonania kapeli z lat osiemdzie-
siątych pokusiłbym sie o opinię, że to
ich najlepszy kawałek w ogóle. Utrzy-
manych w podobnym klimacie kom-
pozycji jest więcej. Wyjątki są dwa ale o
nich trochę później. Większość nowego
albumu to kompozycje bezpośrednio
nawiązujące do tego co zespół grał w
latach osiemdziesiątych. Do każdej z
kompozycji muzycy podeszli indywidu-
alnie dając im własne cechy, jednak nie
przebili nimi wspomnianego "Time
Bomb". Z drugiej strony każdy z nich
ma coś pociągającego, co może wpłynąć,
że własne on zapadnie w pamięci słu-
chacza. Tak jak w moim przypadku,
gdzie ujęła mnie wyjątkowa witalność
"Trickles of Time" czy finał "Western
Skies", który może kojarzyć się z muzy-
ką westernów pisaną przez Enrico Mor-
ricone. Pewnymi odstępstwami są "The
Fall" i "The Thread". Pierwszy choć dy-
namiczny jest miarowy z nutką nowo-
czesności, zaś drugi wolny acz dyna-
miczny z pewnymi cechami ballady,
lecz do Scorpionsów nie ma w ogóle
startu. Włosi mimo, że pozostali wierni
muzyce z lat osiemdziesiątych, to w stu-
dio raczej nie kombinowali i korzystali z
tego co w nim zastali. Z tego powodu
muzyka na nowym albumie straciła na
szorstkości, trochę szkoda, bowiem z
większą wyrazistością naturalnej ostro-
ści zyskali by więcej. Nie mniej, nie ma
co narzekać na brzmienie. Muzycy swo-
je partie odegrali z dużą swobodą, na
wyróżnienie zasługują gitarzyści, którzy
jednocześnie są najmłodszymi w zespo-
le. Jednak tym co robi klimat muzyce
Unreal Terror jest głos wokalisty Lu-
ciano Palermo. Ogólnie "The New
Chapter" jawi się jako bardzo solidny
album. Wielbicielom starego heavy po-
winien przypaść do gustu. (4)

\m/\m/

VVaalloorr  --  AArrrrooggaannccee::  TThhee  FFaallll
2017 Pitch Black

Poprzednie dwa krążki greckiego Valor,
a zwłaśzcza debiut przypadły mi bardzo
do gustu. Ich bardzo melodyjny heavy
metal podparty klawiszowym tłem ko-
jarzył mi się momentami z genialnym

"Somewhere in Time". Minęły cztery
lata od ostatniego materiału i zespół
uderza ze swoim trzecim albumem.
"Arrogance: The Fall", bo taki tytuł
nosi, zawiera dokładnie taka samą mu-
zyke jaka znalazła się na dwóch poprze-
dnich płytach. Jest bardzo melodyjnie,
słychać, że muzycy umieją obsługiwać
się swoimi instrumentami, a wokalista
swoimi raczej wysokimi partiami wy-
śpiewuje podniosłe nuty. Ta muzyka
jest bardzo przestrzenna co jest w dużej
mierze zasługą innstrumentów klawi-
szowych, które na całe szczęście są
użyte bardzo rozważnie i nie wysuwają
się przed gitary. I bardzo dobrze, bo
gitarzyści zdecydowanie mają się czym
pochwalić. Od rozpędzonych riffów, po-
przez melodyjne solówki, aż do niemal
progresywnych motywów. Jeśli szukacie
konkretnego pieprznięcia to na tej pły-
cie tego nie znajdziecie. Tu jest przede
wszystkim melodia i klimat. Z początku
może się to wydawać aż za bardzo roz-
miękczone, ale wystarczy wczuć się w tę
konwencję i problem mija. Tym bar-
dziej, że mimo pewnych cech euro po-
wer metalu to jednak tutaj nie ma tej
cukierkowatości, która powodowała, że
większość płyt w tym gatunku była nie-
strawna. Jest tu za to fajny epicki cha-
rakter co chyba nie dziwi w przypadku
greckiego zespołu. Zresztą basista i wo-
kalista zanim powstał Valor udzielali
się w bardziej popularnym epic metalo-
wym Battleroar. Za każdym razem, gdy
słucham tej płyty mam lekkie wrażenie
niedosytu i nieodparte wrażenie, że cze-
goś tu mi brakuje. Może jakichś wyró-
żniających się utworów albo chociaż
motywów, które spowodowałyby szyb-
sze bicie serca i ciarki na ciele. Wszy-
stkie numery prezentują wyrównany,
dobry poziom, ale brakuje mi takiego
wałka jak choćby "V.a.l.i.s." z debiutu,
który do dzisiaj znam praktycznie na
pamięć. Płyta dobra choć spodziewałem
się, że będzie jednak odrobinę lepsza.
Pomimo tego jeśli najdzie mnie ochota
na akurat takie melodyjne power me-
talowe granie to zdecydowanie wolę za-
rzucić "Arrogance: The Fall" niż niek-
tóre niemieckie albo fińskie zespoły,
których nazw nie będę wymieniał, bo
mi się nie chce. (4,5)

Maciej Osipiak

VVaammppiirree  --  WWiitthh  PPrriimmeevvaall  FFoorrccee
2017 Century Media

"Groźne" ksywy tych pięciu Szwedów
sugerują raczej zamiłowanie do black
metalowej i dość prymitywnej muzyki,
tymczasem Vampire łoi surowy death/
thrash, czasem tylko sięgając do blacku,
i to zdecydowanie w oldschoolowej for-
mie. Wynika to zapewne z faktu, że
czerpią nie tylko od Slayer, Sarcófago,
Celtic Frost czy Possessed, ale też z

pierwszych, bardzo jeszcze nieokrzesa-
nych, płyt Bathory, a do tego pochodzą
z Gothenburga. Dodajcie do tego klimat
klasycznych LP's Mercyful Fate i
przepis na "With Primeval Force" goto-
wy. Momentami trochę się to wszystko
rozłazi w szwach, zaś prymitywizm
"Skull Prayer" czy "Ghoul Wind" bliższy
jest Darkthrone niż w/w kapel, ale to
tylko jedno z oblicz tego szwedzkiego
wampira. Potrafi on bowiem łoić na naj-
wyższych obrotach ("Midnight Trial"),
czerpać z tradycyjnego metalu lat 80.
("Metamorfosis") oraz jego szybszej
odmiany, tj. speed metalu ("Knights Of
The Burning Crypt"). Jeszcze ciekawiej
prezentują się te mroczne, nieco dłuższe
i bardziej urozmaicone kompozycje jak:
"Initiation Rite" i "Scylla", dlatego nie
miałbym nic przeciwko temu, aby na
kolejnym albumie Szwedów było ich
więcej. (4,5)

Wojciech Chamryk

VVeesscceerraa  --  BBeeyyoonndd  TThhee  FFiigghhtt
2017 Pure Steel

Michael Vescera to człowiek-instytu-
cja. Wystarczy wymienić choćby jego
macierzysty Obsession, Loudness, Dr.
Sin czy zespół Yngwie J. Malmsteena,
by zdać sobie sprawę, że to wokalista
najwyższej klasy. Vescera potwierdza
świetną formę również na płycie swego
najnowszego projektu firmowanego jego
nazwiskiem, który współtworzy z muzy-
kami włoskiego Nitehawks: gitarzystą
Mike Petrone, basistą Frankiem Le-
one i perkusistą Fabio Alessandrini. I
chociaż "Beyond The Fight" nie jest do
końca premierowym wydawnictwem,
gdyż punktem wyjścia do powstania tej
płyty były utwory wydane przed dwoma
laty na debiutanckim CD Nitehawks
"Vendetta", to jednak nie ma co sku-
piać się na tym temacie. Powód pier-
wszy jest taki, że w obecnych odsłonach
"Blackout In Paradise", "Dynamite",
"Looking For Trouble", "Vendetta", "Ne-
ver Letting Go" czy "Suite 95" brzmią
bowiem zdecydowanie lepiej i potężniej,
zaś kolejny nie podlega dyskusji: umie-
jętności wokalne Franka Macri to uła-
mek tego, co prezentuje Michael Ve-
scera. Czasami aż trudno uwierzyć, że
ten facet ma już 54 lata, bo wciąż jest w
najwyższej formie, przypominając mi
czasy, kiedy katowałem pierwsze płyty
Obsession. Muzycznie też jest zacnie,
mamy tu bowiem wszystko co najlepsze
w tradycyjnym metalu lat 80., zarówno
w amerykańskim, brytyjskim, jak i kon-
tynentalnym wydaniu - jeśli ktoś odpali
sobie dowolny z tych numerów i tenże
go nie "kupi", to znaczy, że najwyższa
pora dać sobie spokój z udawaniem fana
metalu. (5,5)

Wojciech Chamryk

VVhhäällddeemmaarr  --  OOlldd  KKiinngg''ss  VViissiioonnss  
2017 Fighter

Vhäldemar jest jednym z bardziej cha-
rakterystycznych, choć niezbyt popu-
larnych, hiszpańskich zespołów. Od
początku zaskakiwał słuchaczy połącze-
niem dynamicznego grania á la Hello-
ween czy Gamma Ray z drobnymi
"neoklasycznymi" motywami oraz spe-
cyficznym wokalem. Na najnowszej EP
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"Old King's Visions" zespół wyraźnie
pokazuje swoje przywiązanie do euro-
pejskiej tradycji grania heavy metalu.
Nie dość, że wydawnictwo wieńczy co-
ver Helloween "Gorgar" (fajna, nieco
bardziej surowa, "barbarzyńska" wersja),
to same utwory budzą tego rodzaju sko-
jarzenia. "I will Stand Forever" brzmi
niemal jak jakiś "rockujący" utwór ekipy
Kaia Hansena,  z kolei "Howling at the
Moon" mógłby być jednym z tych bar-
dziej rozbudowanych, galopujących
utworów tego zespołu. Co ciekawe, roz-
poczyna się melodią á la Blind Guar-
dian i skrywa w sobie "neoklasyczne"
motywy, jakby nawiązując do swojej
własnej tradycji. Co ciekawe, nie jest to
jedyny ukłon w stronę własnej prze-
szłości. Już samym tytuł EP i zarazem
tytułowy utwór, "Old King's Vision Part
V" to powielenie wieloletniej tradycji -
na każdym pełnym wydawnictwie znaj-
dowała się kolejna część opowieści z
cyklu "Old Kings Vision". Tym razem,
ostatnia część trafiła "tylko" na EP,
zarazem jednak nadała jej tytuł. Muszę
przyznać, że każda kompozycja na tej
EP jest ciekawa, interesująco skompo-
nowana, chwytliwa i dobrze brzmi. Jest
to co prawda "ostre" i nieco sterylne brz-
mienie, ale właśnie takie pasuje do tej
hiszpańskiej formacji. Mam nadzieję, że
to zapowiedź czegoś większego. Zespół
jest w dobrej formie! (4) 

Strati

VVoollttaaxx  --  NNoo  RReettrreeaatt……YYoouu  SSuurrrreennddeerr
2017 Iron Shield

Hasło: Meksyk. Odzew: mariachi. A tu
niespodzianka, bo tamtejszy Voltax
bardzo sprawnie i z dużym wyczuciem
łączy na swym czwartym albumie wpły-
wy NWOBHM, kontynentalnej sceny
europejskiej lat 80. oraz dokonań ame-
rykańskich zespołów power i thrash me-
talowych. Pozornie mogłoby wydawać
się, że będzie to niezbyt strawna, jakaś
egzotyczna, z racji miejsca pochodzenia
zespołu, mieszanka, ale "No Retreat…
You Surrender" trzyma poziom. Zda-
rzają się rzecz jasna słabsze utwory, jak
choćby "Broken World", w którym dy-
namiczna, surowa muzyka ma się nijak
do karykaturalnych, wysokich zaśpie-
wów Gerardo Aguirre Mauleona, na
szczęście refren brzmi już lepiej. Po-
zostałe utwory są już zdecydowanie z
wyższej półki, zwłaszcza mocarny "This
Void We Ride" czy rozpędzony "Deadly
Games"; zróżnicowany "Starless Night"
z organowym wstępem, dwiema ogni-
stymi solówkami i szponiastym śpie-
wem typu "wyżyłowany Halford" też nie
pozostawia cienia wątpliwości co spra-
wiło, że niemiecka Iron Shield Re-
cords zainteresowała się Voltax. Wień-
czący dzieło cover... Chicago "25 Or 6
To 4" też zaciekawia, bo to rzecz nie-
zbyt oczywista dla metalowego zespołu,

tak więc plus za wybór i zaproszenie do
zagrania solówki samego Raula Fer-
nándeza Grenasa z meksykańskiej le-
gendy Luzbel. (5)

Wojciech Chamryk

VVoorrbbiidd  --  VVoorrbbiidd
2016 Self-Released

Zespół został powołany w 2013 roku
przez czwórkę bardzo młodych ludzi w
norweskim Andreal. Muzycy skupili się
na tym co lubią, czyli na graniu thrash
metalu. Taka też jest ich pierwsza pły-
tka, wydana w sierpniu zeszłego roku.
EPka "Vorbid" zawiera cztery kompozy-
cje utrzymane w stylistyce Bay Area.
Każda z nich jest długa, najkrótsza ma
gdzieś sześć i pół minuty, najdłuższa
osiem i pół minuty. Wszystkie są rozbu-
dowane, pomysłowe, wielowątkowe,
ogólnie ciekawe. Instrumentaliści odgry-
wają swoje partie ze swadą, zacięciem,
pasją i wigorem, a same solówki palce
lizać. Słowem melodyjny thrash z tech-
nicznym zacięciem. Przez samą muzykę
przedziera się wrzaskliwy wokal Micha-
ela Eriksena. Dużym plusem, jak dla
mnie, jest to, że wszystkie walory nie
narzucają się z nachalnością słucha-
czowi. Odsłuchując tę EPkę ma się wa-
żenie, że słucha się zwyczajny thrash,
choć wyśmienicie wymyślony, zagrany i
podany. Młode zespoły mają to do sie-
bie, że bardzo mocno wykorzystują to,
co do tej pory wymyśliły tuzy tego ga-
tunku. Norwegowie czynią podobnie ale
również dają od siebie bardzo wiele,
dzięki czemu słuchacz słucha płytki z
przyjemnością i w ogóle mu się nie nu-
dzi. Muzycy włożyli także wiele wysiłku
w brzmienie i produkcję. Jedynie obra-
zek zdobiący okładkę nie bardzo mi
pasuje, jest zbyt infantylny i kiczowaty.
Być może mamy do czynienia jednym z
fajniejszych młodych kapel thrash me-
talowych. Rozstrzygnięcie jeszcze nie
zapadło, bowiem najpierw trzeba się
przekonać, czy Vorbid jest w stanie
utrzymać się na odpowiednim muzy-
cznym poziomie, jednocześnie zacho-
wując wszystkie walory z omawianego
debiutu. Jak ktoś lubi Testament,
Death Angel czy Heathen, nie będzie
zawiedziony tą płytą. (4)                       

\m/\m/

WWaallppyyrrgguuss  --  WWaallppyyrrgguuss  NNiigghhttss
2017 Cruz del Sur

Za tą dość intrygującą nazwą stoją mu-
zycy znani z takich amerykańskich ze-
społów jak choćby Twisted Tower
Dire, October 31 czy While Heaven
Wept, więc o poziom muzyczny ich no-
wego projektu nie miałem większych
obaw. Walpyrgus powstał w 2012 roku
w Północnej Karolinie i po nagraniu de-
ma, kilku singli i dwóch(!) koncertówek

w tym roku wypuścił nakładem Cruz
del Sur debiut "Walpyrgus Nights".
Cały wizerunek, teksty i otoczka utrzy-
mane są w klimatach okultyzmu i hor-
roru, ale jest to przedstawione ze spo-
rym przymrużeniem oka, a przynajm-
niej tak ja to odbieram. Pomimo tej ca-
łej "mrocznej" aury, muzyka grana przez
Walpyrgus jest niesamowicie pozyty-
wna, imprezowa, rzekłbym nawet, że
"letnio-wakacyjna". Żeby była jasność to
jest to komplement. Podstawowym
składnikiem ich grania jest melodyjny
heavy metal stylu Twisted Tower Dire,
ponieważ główny kompozytor Scott
Waldrop gra w obu tych zespołach i
taki jest po prostu jego styl. Do tego sły-
chać wpływy hard rocka i co ciekawe
punka w rodzaju The Ramones czy
Misfits. Da się to wyczuć zwłaszcza w
"Dead Girls" i "Palmystry". Wszystkie
utwory są zajebiście przebojowe, pory-
wają do zabawy od pierwszych dźwię-
ków, a refreny nie wychodzą z głowy
przez baaardzo długi czas. Gwarantuję,
że już przy drugim odsłuchu będziecie
je śpiewać razem z Jonnym Aune. Płyta
jest krótka, bo składa się na nią tylko 7
autorskich kompozycji plus cover
Witch Cross "Light of a Torch", a całość
trwa zaledwie 36 minut. Jednak właśnie
dzięki temu chce się tego słuchać raz za
razem  bez chwili znudzenia. Słychać,
że komponowanie i granie tej muzyki
sprawia chłopakom dużą frajdę i przy-
chodzi im to bez żadnego wysiłku.
Brzmienie jest bardzo profesjonalne i
współczesne, więc nie mamy do czynie-
nia z kolejną kapelą retro. Jest to po
prostu heavy metal nagrany w 2017 ro-
ku. Walpyrgus zadebiutowali świetnym
krążkiem gwarantującym doskonałą za-
bawę podczas jego słuchania. Kopalnia
przebojów, które doskonale sprawdzą
się na wakacyjnych popijawach. Bardzo
luzacka, nagrana bez żadnej spiny płyta.
Ja jestem jak najbardziej na tak. (4,8)

Maciej Osipiak

YYeellllooww  HHoorrssee  --  MMyy  LLiittttllee  GGiirrll
2017 Self-Released

Debituanckie wydawnictwo Yellow
Horse zaskakuje pod każdym wzglę-
dem. Muzycy znani z metalowych grup
Steel Velvet (Paweł Soja i Dominik Cy-
nar) oraz Ciryam (Mateusz Krupiński)
postanowili bowiem zacząć grać akusty-
cznego rocka, inspirowanego country,
bluesem, rockiem z południowych sta-
nów USA oraz rock'n'rollem. Jak sami
piszą: "Inspiracją do stworzenia tak barwnej
kompozycji były m.in. takie sławy jak: Cree-
dence Clearwater Revival, The Doors, Neil
Young, Tom Petty, Bob Dylan, Johnny
Winter, The Rolling Stones, czy Lynyrd
Skynyrd" i faktycznie, echa ich dokonań
słychać na  EP "My Little Girl". Akusty-
czna gitara, wyrazisty bas, perkusjonalia
i skromny zestaw bębnów z cajonem na
czele oraz śpiew - to wszystko wystarcza
w/w składowi, wspartym gościnnie
udzielającym się perkusistą Robertem
Ziobro do udanego powrotu do muzy-
cznych korzeni. Autorski utwór tytuło-
wy to szlachetne, przebojowe granie w
dobrym stylu, z chwytliwym, chóralnym
refenem i efektowną, oczywiście akusty-
czną, solówką. Dwa obce utwory też są
niezgorsze, tym bardziej, że Yellow

Horse postarali się, sięgając po mniej
zgrane utwory. Pierwszy to słynny fil-
mowy przebój "Burning Love" Elvisa
Presleya, rytmiczny i wyrazisty numer
autorstwa Denisa Linde, znanego w
Stanach Zjednoczonych artysty country
i kompozytora, w który Yellow Horse
wpletli jeszcze rytm kojarzący się z
"Crazy Little Thing Called Love"
Queen, zaś wieńczy dzieło "Please Don't
Leave Me" Johna Sykesa, chociaż tak
naprawdę było to nagranie ówczesnego
składu Thin Lizzy, w którym ów gita-
rzysta wirtuoz wówczas grał i kumple
nie odmówili mu pomocy przy solowym
nagraniu. Oba te numery w wykonaniu
Yellow Horse brzmią kapitalnie,
utwierdzając mnie tylko w przekonaniu,
że warto wybrać się na ich koncert - nie-
stety preferują, póki co, występy w
swych rodzinnych, rzeszowskich stro-
nach  - oraz czekać na debiutancką pły-
tę. (5)

Wojciech Chamryk

ZZoommbbiiee  LLaakkee  --  TThhee  DDaawwnn  OOff  HHoorrrroorr  
2017 Iron Sheild

Martin Missy ani myśli o ciepłych
bamboszach i wysiadywaniu przed ko-
minkiem z piwkiem w dłoni, thrash me-
tal jest wciąż jedną z najważniejszych,
jak nawet nie główną, sił napędowych
jego życia. Tak więc ledwo co w roku
ubiegłym Protector wydał niezły i cie-
pło przyjęty album "Cursed And Coro-
nated", a już wokalista skrzyknął kum-
pli z międzynarodowego projektu Zom-
bie Lake, który firmuje właśnie drugie-
go longplaya. "The Dawn Of Horror"
ucieszy maniaków bezkompromisowego
thrashu na najwyższych obrotach, bo
zespół zwalnia tu zwykle tylko po to, by
po dawce morderczego ciężaru rozpę-
dzić się jeszcze bardziej, czasem wręcz
na deathmetalową modłę. Trafiają się
też oczywiście numery nieco bardziej
melodyjne, jak np. "The Ceremony" czy
"Motorcycle Horror",  jest też czerpiący z
punka "The Final Outbreak Of Agres-
sion", ale wściekły ryk Missy'ego - Vo-
killz w opisie to faktycznie bardzo ade-
kwatne określenie -  oraz cała reszta tej
dźwiękowej nawałnicy od razu uzmysła-
wiają, nawer najbardziej przypadkowe-
mu słuchaczowi, że grupa grająca raw
thrash metal nie bierze jeńców. (4,5)

Wojciech Chamryk
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AAuuttuummnn  SSiilleennccee  --  EEcchhooeess  IInn  TThhee  GGaarr--
ddeenn
2017 Divebomb

Muzyczne mody zmieniają się jak w ka-
lejdoskopie. Nie jest to zresztą znak tyl-
ko współczesnych czasów, gdyż w za-
mierzchłej przeszłości wielu wykonaw-
ców, jak choćby Tina Turner czy Cher,
też doświadczali spadku zainteresowa-
nia publiczności, kiedy przestawali być
zgodni z najnowszymi trendami. Jednak
tego typu wykonawcy byli na nieco in-
nym poziomie niż zespoły rockowe czy
metalowe na początku lat 90., którym
nikt nie proponował występów w Las
Vegas, że o kontrakcie nie wspomnę.
Dlatego też pewnie mało kto słyszał o
amerykańskim Autumn Silence, dzia-
łającym od 1987 roku, wcześniej pod
nazwami Prophecy i Midnight Divine,
bo progresywny heavy metal, czerpiący
z dokonań Queensryche, Fates War-
ning, Crimson Glory czy Heir Appa-
rent na początku lat 90. był nie tylko
niemodny i niekomercyjny, ale wręcz
totalnie passé. Zespół nie przebił się
więc poza etap demówkowy i samo-
dzielnie wydanej EP-ki, by ostatecznie
rozpaść się w roku 1995, kiedy to nic
nie wyszło z kontraktu z firmą Shra-
pnel Records, Mike'a Varneya. Teraz
dorobek formacji przypomniała Dive-
bomb Records na limitowanym CD
"Echoes In The Garden". Spośród 12
utworów najciekawsza jest, i najlepiej
też brzmi, zawartość EP-ki/demo o tym
samym tytule, pochodzącej z 1994 ro-
ku. Jej najmocniejszym punktem jest,
trwający ponad 16 minut utwór tytu-
łowy, łączący wpływy wymienionych
wyżej zespołów z elementami twórczo-
ści Yes i Genesis z pierwszej połowy lat
70. I pomyśleć, że jakoś wtedy Dream
Theater zauroczył słuchaczy na całym
świecie całkiem podobnymi dźwięka-
mi... Autumn Silence nie było to dane,
mimo tego, że mieli też wtedy w reper-
tuarze krótsze, równie udane utwory, to
jest oniryczny, bardzo klimatyczny "So
This Is Home" i mocniejszy "Le Penseur".
Z utworów wcześniejszych warto do-
strzec nieco jazzowy w klimacie, dzięki
partii gitary, instrumentalny "Ludicrous
Speed" z roku 1992, czy zdecydowanie
bardziej metalową zawartość debiutan-
ckiej demówki, o rok starszej demówki
"Winter's Calling".

Wojciech Chamryk

CChhrriissttiillllooww  --  SSttaannddiinngg  IInn  TThhee  RRaaiinn
2017 Heaven And Hell

Amerykańskich remanentów ciąg dal-
szy. Christillow powstał w 1988 roku z
inicjatywy wokalisty Michaela Jamesa
Christillowa i pracowicie przebijał się
do czołówki melodyjnego metalu/AOR/
pomp rocka, koncertując z mniej znany-
mi zespołami, ale też tymi z czołówki,
jak choćby Loudness czy Trixter.
Miękki i bardzo melodyjny styl zespołu

przypadł nawet do gustu słuchaczom,
lokalnym stacjom radiowym oraz prasie,
również materiał demo cieszył się zain-
teresowaniem nabywców podczas kon-
certów. Z kontraktu oczywiście nic nie
wyszło, bo po roku 1990 muzyczne mo-
dy w USA były już całkowitym przeci-
wieństwem tego, co Christillow prezen-
tował. Nagrania jednak przetrwały i
niedawno doczekały się oficjalnego wy-
dania nakładem Heaven And Hell Re-
cords. Nie dostrzegam wśród nich ni-
czego ciekawego: może poza "Standing
In The Rain" i "Turn Me Loose Tonight"
za dużo tu sztampy, schematów i nud-
nych ballad, ale jeśli ktoś uwielbia Jou-
rney, Styx, REO Speedwagon czy Fo-
reigner może posłuchać tej płyty. 

Wojciech Chamryk

DDeeggrraaddaattiioonn  --  RReevveellaattiioonn  IInn  BBlloooodd
2017/1994 Divebomb

Koleje losu tego amerykańskiego zespo-
łu to jeden z paradoksów muzycznego
biznesu: kiedy w roku 1994 wydawali
debiutancki MCD "Revelation In
Blood" nie sprzedał się on zbyt dobrze,
bo techniczny thrash metal był w zde-
cydowanym odwrocie. Z kolei gdy w ro-
ku obecnym Divebomb Records wzno-
wiła go w wersji deluxe z bonusami de-
mo, to nakład wyniósł 500 egz., bo
płyty CD już się nie sprzedają, więc to
ilość wystarczająca dla maniakalnych
kolekcjonerów. Mimo tego Degrada-
tion należy do najbardziej cenionych
techno thrashers sceny podziemnej, co
zawartość "Revelation In Blood" po-
twierdza w całej rozciągłości. To tylko
27 minut muzyki, ale najwyższej jako-
ści: ostrej, momentami wręcz brutalnej,
totalnie zakręconej i pogmatwanej, ni-
czym na najlepszych płytach Sadus,
Hellwitch czy Sacred Reich. Wielka
szkoda, że zespół rozpadł się wkrótce
po nagraniu trzeciego demo w 1995 ro-
ku, którego niestety nie znajdziemy
wśród bonusów na "Revelation In
Blood", podobnie zresztą jak pierwsze-
go, wcześniejszego o trzy lata. Jest za to
w komplecie "Look Into The Sadness"
(1994) co cieszy szczególnie w kontekś-
cie tego, że część pochodzących z niego
utworów nie trafiła później na "Revela-
tion In Blood".

Wojciech Chamryk

DDeerrrriinnggeerr  --  TThhee  CCoommpplleettee  BBlluuee  SSkkyy
AAllbbuummss  11997766  --  11997788
2017 HNE

Derringer to malutki ale zabójczy pis-
tolecik, ale także nazwa zespołu, pro-
wadzonego przez Ricka Derringera.
Rick to amerykański blues-rockowy
gitarzysta, który rozpoczął karierę w la-
tach sześćdziesiątych zeszłego wieku i
działa do dzisiaj. W latach siedemdzie-
siątych współpracował z Johnny Win-
terem oraz z bratem Johnna, Edgarem
Winterem. W późniejszych czasach
działał głównie solo ale nie była mu
obca współpraca z innymi muzykami,
czy to dłuższa, czy też krótsza. Od ja-
kiegoś czasu powrócił też do idei grupy.
Ogólnie kariera Ricka Derringera ba-
lansowała gdzieś około okolic sceny
głównej. W latach 1976 - 1978 Rick
skompletował zespół, któremu użyczył
swojego nazwiska na nazwę. Z nim to
nagrał trzy studyjne albumy "Derrin-
ger" (1976), "Sweet Evil" (1977) i "If I
Weren't So Romantic, I'd Shoot You"
(1978) oraz koncertówki "Live In Cle-
veland" (1977) i "Live" (1977). Pra-
wdopodobnie w omawianym boxie zna-
lazły się wszystkie nagrania tego zespo-
łu. Na zestawie tych płytach znalazła
się muzyka, która była wypadkową
granego wtedy rocka i przypominało to,
co robił Rory Gallager, Ten Years Af-
ter, Cream oraz wspominani bracia
Winter. Można także odnaleźć wpływy
Wishbone Ash, Budgie, Led Zeppe-
lin, Aerosmith, itd. Muzycy chętnie
sięgali też po modne wtedy wpływy
soulowo-funky'owe, czego dowodem są
utwory "Envy" z debiutanckiego albumu
i "I Didn't Ask To Be Born" z "Sweet
Evil". Nie obce były im też progresywne
wstawki i aranżacje, ale ich kompozycje
nie były jakość szczególnie skompliko-
wane. Owszem ich utwory są urozma-
icone, mają typowy i niepodrabialny kli-
mat tamtej epoki, czasami przybierają
ciut prostsze formy, a wyróżnikiem było
to, że praktycznie każda sekwencja mo-
gła posłużyć do improwizacji. Czego
współcześni muzycy unikają jak ognia, a
fani w ogóle nie rozumieją, ledwo co wy-
trzymują, jak na koncercie pojawia się
perkusyjne czy tez gitarowe solo. I tak,
na "Live In Cleveland" zespół wykony-
wał kawałek "Rock And Roll, Hoochie
Koo", który pochodził z solowego debiu-
tu Ricka Derringera "All American
Boy" (1973). Właśnie w tę wersję wple-
ciono dość rozbudowaną improwizację.
Ciekawostką jest, że w niej wykorzystali
fragment coveru "You Really Got Me",
The Kinks. Nie chodzi o samo użycie
tej kompozycji, ale o jej interpretacje.
Nie wiem czy będziecie mieli takie samo
wrażenie, ale zespół Derringer był blis-
ki temu, co parę lat później zrobili na
swoim debiucie, inni amerykańscy mu-
zycy, a mianowicie Van Halen. Jak je-
steśmy przy tym albumie koncertowym,
to jego finałem jest inny cover, tym ra-

zem "Rebel Rebel", Davida Bowie, któ-
ry w początkowej fazie kariery był mo-
cno związany z nurtem glam rocka. Jest
to też, pewne nawiązanie do tego, co
można znaleźć na trzecim i ostatnim
krążku studyjnym zespołu Derringer,
"If I Weren't So Romantic, I'd Shoot
You". Muzyka jest zdecydowanie pro-
stsza, więcej w niej rock'n'rolla oraz
wpływów przebrzmiałej już wtedy epoki
czyli wspomnianego glam rocka. Brz-
mienie tej płyty jest bardziej wypolero-
wane i jest zapowiedzią tego, co będzie
się działo z produkcją w latach osiem-
dziesiątych. Przynajmniej odniosłem
takie wrażenie. Niestety jest to bliskie
rodzącym sie wtedy tendencjom. Ogól-
nie muzyka niczego sobie, ale zdecy-
dowanie wolę "Derringer" i "Sweet
Evil" z szorstkim i klasycznym rockiem
oraz obie koncertówki. Kapela nie doro-
biła się jakiś szczególnych przebojów,
no może "Let Me In" próbował za taki
uchodzić. Prawdopodobnie była to głó-
wna przyczyna, że Rick Derringer po-
wrócił do solowej kariery. "The Com-
plete Blue Sky Albums 1976 - 1978"
to pozycja dla fanów starego klasyczne-
go rocka oraz hard rocka, warta pono-
wnego odkrycia.

\m/\m/

DDeessttrrooyyeerr  --  OOppttiimmuumm  DD..SS..II..  
2017/1988 Heaven And Hell

Amerykańska scena lat 80. zdaje się nie
mieć limitów i na światło dzienne wciąż
wychodzą kolejne zespoły, które w
owym czasie zakończyły swe kariery na
nagraniach demo czy niezależnych wy-
dawnictwach płytowych. Taki los spo-
tkał trio Destroyer z Pensylwanii, ale
gdy słucham utworów z wydanej w
1988 roku EP-ki "Optimum D.S.I." ja-
koś mnie to nie dziwi. Zespół stoi bo-
wiem na rozdrożu, proponując z jednej
strony mocniejsze, stricte metalowe
utwory ("Grindstone", "Love Burns"), z
drugiej zaś robiąc oko do zwolenników
pudel metalu i radiowego rocka ("Can
We Try"). Nie ma też w tych utworach
niczego oryginalnego, a głos Michaela
Meyersa, jednocześnie gitarzysty i
autora całego materiału, jest po prostu
przeciętny, płaski i bez wyrazu - kryty-
kowany wtedy często Vince Neil z Mö-
tley Crüe to przy nim mistrz nad mi-
strze. Zawartość kompaktowego wzno-
wnienia tego materiału dopełniają czte-
ry utwory z kolejnej płytki "Sighed 89",
w tym cover "Long Cool Woman (In A
Black Dress)" The Hollies, ale wydawca
nie dołączył ich do promocyjnych pli-
ków. 

Wojciech Chamryk

HHaavvoocc  --  LLiicceennssee  TToo  KKiillll
2016/1986 Heaven And Hell

Chociaż "License To Kill" ukazała się w
roku ubiegłym, to nie jest to w żadnym
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razie materiał premierowy. Amerykań-
ski Havoc, zresztą jeden z kilku tamtej-
szych zespołów o takiej nazwie, powstał
bowiem w roku 1986 z inicjatywy gi-
tarzysty Marka Weddingtona, basisty
Marka Lyerly'ego, perkusisty Micha-
ela Jamesa i wokalisty Binny'ego Or-
rella. Zdobywszy dość mocną pozycję
na klubowej scenie  nowojorskiej melo-
dyjnego metalu  w 1988 roku zarejestro-
wał materiał studyjny. Sześć składają-
cych się nań utworów wydał w formie
profesjonalnego, kasetowego demo "Ha-
voc", a rychło po tym wszedł do studia
ponownie, czego efektem były cztery
kolejne utwory. Planów wydania debiu-
tanckiego longplaya nie udało się je-
dnak zrealizować, a  z początkiem kole-
jnej dekady zespół, podobnie jak setki
innych, poszedł w rozsypkę, kiedy to
praktycznie nikt nie chciał już słuchać
takiej muzyki. Nagrania jednak pozo-
stały i Heaven And Hell Records przy-
pomniała je niedawno na CD. O obja-
wieniu nie mu to rzecz jasna mowy -
pewnie gdyby materiał Havoc był  nim
choćby w minimalnym stopniu, to ktoś
by to wówczas zauważył - ale "License
To Kill" trzyma poziom i powinien za-
interesować fanów melodyjnego hard 'n'
heavy. Nie ma tu zresztą zbyt wielu od-
niesień do tzw. pudel metalu, przewa-
żają ostre, soczyste numery z zadzior-
nym śpiewem Binny'ego Orrella - jak-
by bardziej zakorzenione w początkach
lat 80. niż końcu tej dekady - może dlat-
ego zespół nie zdołał wówczas odnieść
sukcesu? Są też obowiązkowe ballady, a
niektóre utwory, jak np. "Come On"
mogą kojarzyć się z bardziej komercyjną
odsłoną Whitesnake. Jeśli więc ktoś lu-
bi takie granie, a ma już w kolekcji prak-
tycznie wszystko z tego nurtu, to spó-
źniony o kilka dekad pełnowymiarowy
debiut Havoc na pewno go nie rozcza-
ruje. 

Wojciech Chamryk 

IIcceedd  EEaarrtthh  --  TThhee  DDaarrkk  SSaaggaa
1996 Century Media 

Czwarty album Amerykanów i nareszcie
ten sam z kolei wokalista! Matthew
Barlow w końcu się zadomowił w kapeli
na dłużej niż jego dwaj poprzednicy.
Choć mamy tu nowego perkusistę
(Mark Prator), to jest to ostatnie granie
na basie Dave'a Abell'a. Zresztą rosza-
dy w składzie z płyty na płytę są tu po-
dobne  jak w Annihilator czy Mega-
deth. Poza tym to moja pierwsza płyta
Iced Earth, która w latach 90-tych
mnie zmiażdżyła! Po dobrym choć tru-
dnym jak dla mnie "Burnt Offerings"
ekipa Schaffer'a dokonała rzeczy nie-
możliwych w tych chudych dla tzw. me-
talu środka (w którym znajdował się też
Metal Church i Vicious Rumors ) jak i
klasycznego heavy thrash'u czasach.
Grunge, death black  groove i inne mie-

szanki opanowały USA więc wszystkie
dobre płyty heavy/thrash w tych latach
poszły w zapomnienie. Choćby wydane
w tym samym roku, takie perełki, jak
"The Politics Of Ecstazy" Nevermore,
"Tunes Of War" Grave Digger czy
"Louder Than Hell" Manowar. Podo-
bnie było i z omawianym albumem
"The Dark Saga", który od pierwszych
dźwięków... hipnotyzuje słuchacza. Od
razu jako pierwsze danie zaserwowano
nam ciężki tytułowy kawałek z mro-
cznymi wstawkami. Tuż po nim kapital-
na ostra balladka z wymownym tytułem
"I Died For You", ze świetnymi solówka-
mi i kapitalnym wokalem Matt'a. Kolej-
ny "Violate" to już klasyczna galopada
gitar, których próżno było szukać gdzie-
kolwiek w tamtych zamierzchłych i nie-
przychylnych dla klasycznego metalu
czasach. Melodyjny refren z "The Hun-
ter" nie wyłazi z głowy aż po dziś dzień.
Szczególnie numer "Vengeance Is Mine"
gdzie gitary duetu Shaffer/Shawver tną
ostro po uszach. "Depths Of Hell", to
podobnie, jak i tytułowy, to ciężki ka-
wał mięcha. Nie brakuje i tu utworów
nastrojowych/progresywnych jakie były
na poprzednim albumie choćby połą-
czony "Scarred" ze "Slave To The Dark",
z rewelacyjnym refrenem tego drugiego.
Solówki, to już mistrzostwo świata.
Ostatni "A Question Of Heaven" tylko
dobija na koniec ciężkością, melancho-
lią, przejmującym śpiewem Barlow'a na
tle anielskich chórów!  Cały album jest
mroczny, ciężki i melancholijny zara-
zem i jest doskonały! To też zasługa no-
wego producenta Jim'a Morris'a, który
zadbał w swoim Morrisound Studios o
perfekcyjne brzmienie, które na poprze-
dnich płytach nie było tak wyekspono-
wane. Zresztą na następnych albumach
Iced Earth grał gościnnie na gitarze. I
gdy już myślałem, że ekipa Shaffer'a
nie przeskoczy swojego opus magnum
"The Dark Saga", to dwa lata później... 

Mariusz "Zarek" Kozar

IInnffeecctteedd  MMiinndd  --  LLoosstt  EExxiisstteennccee
2017 Thrashing Madness

Gliwicki Infected Mind nie zdołał ja-
koś mocniej zaznaczyć swej obecności
na scenie lat 90., mimo tego, że jego ko-
rzenie sięgały jeszcze poprzedniej deka-
dy, a grupa istniała aż do roku 2000 i do
tego niedawno wznowiła działalność.
Było to dziwne o tyle, że jedyne demo
zespołu, wydana w 1993 roku taśma
"Lost Existence" zrobiła wtedy sporo
zamieszania w podziemiu, a jej zawar-
tość nie zestarzała się do dziś. Pamię-
tam, że dowiedziałem się o tym mate-
riale z rubryki "Out of the Darkness" w
"Metal Hammerze", w której to Remo
Mielczarek nie krył słów zachwytu dla
debiutu Infected Mind. Człowiek znał
się na rzeczy, czasy sprawdzania muzy-
ki w internecie to była wtedy nierealna
mrzonka, tak więc nie pozostawało nic
innego, jak zawierzyć jego opinii i zdo-
być te nagrania. Okazało się, że recen-
zja nie kłamie, a zespół sprawnie łoi
death/thrash metal, wiele czerpiąc z
pierwszych płyt Sepultury czy Slayera,
ale też dodając sporo od siebie, szczegól-
nie w rozbudowanych, naprawdę robia-
cych wrażenie riffach oraz ogólnym,
bardziej technicznym podejściu. Sły-
chać to nader dobitnie dzięki konkret-

nemu brzmieniu - wiele kapel wciąż na-
grywało wtedy demówki w garażach, pi-
wnicach czy na próbach, ale Infected
Mind zarejestrowali "Lost Existence" w
chorzowskim studio Beat, należącym
do basisty Kata Krzysztofa Stasiaka,
spod którego ręki wyszły wtedy choćby
takie produkcje jak "Bastard" czy "Sa-
crifice" Dragona, tak więc jakość
dźwięku jest naprawdę dobra. Tym bar-
dziej dziwi mnie, że zespół nie zdołał
wydać tego materiału oficjalnie, podpi-
sać kontraktu, etc. , tak jakby rozpłynął
się w niebycie, pomimo dalszego funk-
cjonowania, a jego muzycy znacznie
bardziej aktywnie  udzielali się w innych
zespołach. Jednak lepiej późno niż wca-
le i dobrze, że "Lost Existence" ukazał
się w końcu oficjalnie dzięki Thrashing
Madness, bo to materiał godny polece-
nia każdemu zwolennikowi pełnokrwis-
tego death/thrash metalu, nie tylko
archiwalnych ciekawostek sprzed lat. 

Wojciech Chamryk

JJoonn  LLoorrdd  --  GGeemmiinnii  SSuuiittee
2016/1971 earMusic

"Gemini Suite" to pierwsze, w pełni so-
lowe, dzieło klawiszowca Deep Purple
Jona Lorda. Owa kompozycja powstała
krótko po wydaniu "Concerto For
Group And Orchestra", ale tym razem
Blackmore i Gillan postawili veto i nie
chcieli uczestniczyć w kolejnym takim
projekcie, ani tym bardziej firmować go
nazwą Deep Purple. Rzecz co prawda
została wykonana przez Purpli podczas
koncertu w Royal Festival Hall we
wrześniu 1970 roku, ale jego nagranie
na płycie ukazało się dopiero w 1993,
jako "Gemini Suite Live". Podczas prac
nad studyjną wersją tego materiału wio-
sną 1971 Lorda wsparli więc Ian Paice
i Roger Glover, zwerbował też świetne-
go gitarzystę Alberta Lee, wówczas zna-
nego z grupy towarzyszącej Chrisowi
Farlowe, ale też "okołopurplowej" efe-
merydy Green Bullfrog oraz wokali-
stów: Yvonne Elliman (wykonawczyni
roli Marii Magdaleny w rock operze "Je-
sus Christ Superstar") i Tony'ego Ash-
tona, też przewijającego się wtedy i pó-
źniej (LP "Malice In Wonderland")
wśród współpracowników Deep Purple
i samego Lorda. London Symphony
Orchestra poprowadził rzecz jasna
Malcolm Arnold, współtwórca sukcesu
"Concerto For Group And Orchestra",
a z perspektywy lat "Gemini Suite" jawi
się jako kompozycja znacznie ciekawsza
od swej słynniejszej poprzedniczki. Sły-
chać, że Lord wciąż rozwijał się jako
kompzytor, szukał nowych środków wy-
razu, nie poprzestawał na już znanych,
sprawdzonych rozwiązaniach, dzięki
czemu "Gemini Suite" wciąż lśni peł-
nym blaskiem. Utwór składa się z sze-
ściu części, w których poszczególni mu-
zycy prezentują się jako soliści, a orkie-
stra i zespół albo współpracują, albo też
grają samodzielnie. I tak "Guitar" to
oczywiście popis Lee, który czaruje za-
równo mocniejszą, jak i subtelniejszą
grą - nie brakuje tu też momentów świa-
dczących o tym, że Mike Oldfield mógł
zainspirować się fragmentami tej kom-
pozycji, tworząc "Tubular Bells". "Pia-
no" i finałowe, trawjące ponad 12 minut
"Organ" należą oczywiście do mistrza
ceremonii i autora tego przedsięwzięcia

i szczególnie ta druga kompozycja po-
winna zainteresować fanów hard rocka i
Purpli, gdy pierwsza jest subtelniejsza i
nie brakuje w niej odniesień do jazzu.
"Drums" i "Bass Guitar" to rzecz jasna
utwory z pierwszoplanowymi rolami
Paice'a i Glovera: mały Ian daje czadu
jak zwykle, z kolei basista sprawdza się
zarówno w grze solowej, jak i współpra-
cy ze smyczkami. Utwór wokalny to
"Vocals". Zaczyna majestatycznie Yvon-
ne Elliman, w drugiej części dołącza z
mocnym, typowo rockowym śpiewem
Tony Ashton, zaś w finale oboje śpie-
wają już razem. Udany utwór, świetne
wykonanie - fani Deep Purple powinni
więc mieć tę płytę w swych zbiorach.
Może tylko niekoniecznie to najnowsze
wznowienie ze zmienioną szatą grafi-
czną, gdyż oryginalny projekt bije ją na
głowę, będąc jedną z najlepszych okła-
dek w historii Purpurowej rodziny - na
szczęście bez trudu wciąż można kupić
wersję z psychodelicznym coverem au-
torstwa Jima Willisa. 

Wojciech Chamryk 

MMaatttthhiiaass  SStteeeellee  --  HHaauunnttiinngg  TTaalleess  ooff  aa
WWaarrrriioorr''ss  PPaasstt
2016/1991 Minotauro

W ubiegłym roku ukazał się nowy al-
bum Matthias Steele "Question of Di-
vinity", który nie był niestety niczym
specjalnym. Ot po prostu kolejna płyta,
którą można przesłuchać, ale raczej
wracać do  niej nie ma sensu. Zresztą po
co, skoro ten zespół ma na swoim kon-
cie takie cacko jak ich debiut z roku
1991 zatytułowany "Haunting Tales of
a Warrior's Past". Tym bardziej, że wy-
twórnia Minotaur Records przy okazji
wydania "Question..." postanowiła też
wznowić poprzednie materiały, w tym
właśnie kultową "jedynkę". Tym co od
początku uderza w uszy jest nie najlep-
sze brzmienie, co chyba jest już stan-
dartem w przypadku Matthias Steele.
Nie ma tu oczywiście żadnego dramatu,
ale do ideału też daleko. Momentami
bardzo do przodu wysunięty jest bas, a
gitary też mogły by bardziej chłostać po
nerach co w przypadku US power meta-
lu jaki gra zespół powinno być normą.
Jednak pomimo tych mankamentów
same kompozycje bronią się doskonale.
Są przede wszystkim świetnie napisane,
dzięki czemu słuchanie ich wciąga i
sprawia najzwyczajniej w świecie dużą
frajdę. Muzycy z ogromną lekkością i
również niemałymi umiejętnościami
posługują się swoimi instrumentami,
stąd co chwilę jesteśmy zasypywani za-
jebistymi riffami i solówkami, pojawiają
się częste zmiany tempa czy klimaty-
czne zwolnienia. Do tego genialne wo-
kale nagrał Anthony Lionetti co jest ta-
ką, cytując Tomka Hajto, truskawką na
torcie. Facet śpiewa najczęściej w dość
wysokich rejestrach, ale na tyle mocno i
pewnie, że raczej nikt nie posądzi go
brak pewnej części ciała czy też odmien-
ną orientację. Jego partie w połączeniu z
muzyką nadają całości epickiego ducha
i majestatu. Wbrew pozorom materiał
zawarty na "Haunting..." jest całkiem
urozmaicony. Znajdują się tutaj przede
wszystkim typowo power metalowe pe-
rełki takie jak niesamowity "When My
Dreams Cry Out", który mógłby spokoj-
nie zostać napisany przez Iron Maiden
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w ich najlepszym okresie,  ale nie tylko.
Jest też wolniejszy, bardziej podniosły
"Shadow of Illussion", zagrany z lekkim
thrashowym sznytem "Magick Wand", a
także "Father Has Risen", w którym An-
thony znakomicie naśladuje falset Kin-
ga Diamonda. Oprócz tego zespół nie
stroni od lekko progresywnych wsta-
wek, co też sprawia, że ta muzyka nie
jest jednowymiarowa. "Haunting Tales
of a Warrior's Past" pojawił się na ryn-
ku dopiero w 1991 roku i chyba nieste-
ty trochę zbyt późno, bo jak wiadomo
najlepsze lata dla klasycznego metalu
właśnie wtedy mijały. Gdyby tak nagrali
go 3-4 lata wcześniej to myślę, że dzi-
siaj ten materiał by był o wiele lepiej
znany i wymienialibyśmy go razem z
wielkimi klasykami z tamtych lat. Gdy-
by jeszcze poprawić brzmienie to już
byłby album kompletny, ale i tak trzeba
cieszyć się z tego co jest i dzięki Mino-
taur Records delektować się tym fan-
tastycznym krążkiem.

Maciej Osipiak

MMaatttthhiiaass  SStteeeellee  --  RReessuurrrreeccttiioonn
2016/2007 Minotauro

Oprócz fenomenalnego debiutu wy-
twórnia Minotauro Records wznowiła
również drugi album Matthias Steele.
Pierwotnie ukazał się on w 2007 roku
czyli aż 16 lat po poprzedniku i stąd też
jego wymowny tytuł "Resurrection".
Słychać, że przez te wszystkie lata tro-
chę zmieniła się muzyka grana przez
trio z Rhode Island. Przede wszystkim
jest wolniej i mniej power metalowo.
Jest więcej prostych riffów, niestety czę-
sto mocno już ogranych. Wokalnie jest
ok, choć też nie tak potężnie jak bywało
wcześniej. Największym minusem jest
dość amatorskie brzmienie, które po-
zbawia tę muzykę mocy. Utwory same
w sobie nie są złe, ale przez spieprzoną
produkcję zostały wyzute z energii i głę-
bii. Najlepszym przykładem potwier-
dzającym tę przypadłość są trzy bonu-
sowe utwory pochodzące z demo z 1987
roku, które pomimo słabej jakości na-
grania mają w sobie więcej powera niż te
wszystkie, wtedy nowe kawałki. I wła-
śnie brak tego pazura sprawia, że ciężko
słucha mi się tej płyty. Jest to jakieś
takie bezjajeczne i na dłuższą metę mę-
czy. Nie wyobrażam sobie, żebym kie-
dykolwiek sam z siebie stwierdził, że
mam ochotę zarzucić sobie "Resurre-
ction", no chyba, że ten od Venom albo
Halforda. Szkoda, bo tak jak pisałem
wcześniej, kompozycje, mimo że nie do-
równują tym z debiutu to jednak dają
radę i przy lepszej produkcji zupełnie
inaczej bym je odebrał. Pojawiają się tu
czasem ciekawe zagrywki czy fajne me-
lodie, więc ogólnie można stwierdzić, że
momenty są. Jednak całościowo nie do
końca im wyszedł ten album. Z pewno-
ścią znajdą się ludzie, którym "Resurre-
ction" podejdzie bardziej niż mi, bo po-
tencjał w nim jest. Dla mnie to jednak
za mało i wolę swój czas spożytkować
na dużo lepsze w moim mniemaniu pły-
ty.

Maciej Osipiak

MMeerrccuurryy  RRaaiinn  --  SStt..  MMaatttthhiieeuu
2017/2004 Bristol Archive

Mercury Rain to brytyjska grupa

muzyczna, dokładniej, wywodzi się ona
z Brystolu. Ów zespół wykonuje gatu-
nek power metalu, inaczej można na-
zwać to pewnego rodzaju podgatunkiem
metalu gotyckiego, czy operowego. Na
rynku muzycznym istnieją od 1998 ro-
ku. W kompozycjach, które zostały usy-
tuowane na krążku przede wszystkim
charakterystyczny jest dość wzniosły,
czy jak kto woli pompatyczny śpiew.
Dzięki czemu owe utwory zyskują mia-
no bardziej uroczystego, czy wyniosłego
wykonu. Wokalistka w pewnym sensie
nawiązuje rodzajem swojego wokalu
także do klasycznej techniki śpiewu
operowego. Niekiedy pojawia się ró-
wnież screaming m.in. w utworze "The
Messenger". W tym kawałku jesteśmy w
stanie zauważyć, że obecny jest również
chór. Co prawda pełni on jakoby dru-
gorzędną rolę, jednakże jest ona równie
ważna. Niektóre kompozycje jesteśmy
w stanie określić mianem melancholij-
nych, czy po prostu smutnych, np. ka-
wałek o tytule "Heaven In Sunset". Te-
matyka tekstów utworów nawiązuje do
zazwyczaj do świata fantazji, snów, czy
marzeń. W nawiązaniu do poprzednich
płyt - "Where Angels Fear" i "Dark
Waters" -  Mercury Rain pozostaje w
tym samym gatunku tworząc kompozy-
cje o charakterystycznych aspektach
wymienionych uprzednio. 

Izabela Wieczorek

MMoottöörrhheeaadd  --  BBaassttaarrddss
2007/1993 ZYX Music

Mam pewne podejrzenia, że ostatnio
Motörhead nie gości u was często w od-
twarzaczu. To tak jak u mnie. Jednak
niedawno, przez przypadek, w CD play-
erze wylądował "Bastards", krążek, któ-
ry ukazał się po tych niby najgorszych w
dyskografii Motörhead, "1916" i "Ma-
rch Or Die". Tym bardziej znaczące, iż
niektórzy twierdzą, że jeżeli "Bastards"
nie jest najlepszym w dorobku Lemmy'
ego i spółki, to przynajmniej jednym z
najlepszych krążków w ogóle. Ja akurat
nie będę z tym polemizował, choć to
miano bardziej mi pasuje do części albu-
mów z pierwszej dekady kariery Angoli.
Niemniej moim zdaniem "Bastards"
bardzo udanie rozpoczął wyśmienity i
stabilny okres zespołu, który trwał aż
do jego zmierzchu. Niemniej wydanie
albumu nie obyło się bez pewnych pro-
blemów. Wszelkie obowiązki z tym
związane wzięła na siebie niemiecka fir-
ma ZYX Music. Dzisiaj taka sytuacja
wcale by nie dziwiła, wtedy tak. Z resztą
ta wytwórnia wtedy nie udźwignęła cię-
żaru promocji takiej płyty. W momen-
cie premiery, "Bastards" była głównie
dostępna w Niemczech, później też nie
było lepiej. Mam jednak nadzieję, że po
tylu latach każdy zainteresowany upo-
rał sie z tym problemem, tym bardziej,
że ZYX Music w 2007r. wydała ją po-

nownie. Wraz z tym albumem rozpo-
czął współpracę Mikkey Dee, jak mo-
gliśmy się przekonać nie tylko po "Ba-
stards", ale po kolejnych wydawni-
ctwach, była to bardzo udana inwesty-
cja. Krążek rozpoczyna się trzaskiem
startującego winyla. Była to niejako za-
powiedzią, że zespół wraca do korzeni,
że nadal z ochotą będzie walił nas po
pysku. Otwierający "On Your Feet Or
On Your Knees" jest szybki, z duchem
rock'n'rolla i pewną dozą punk rocka.
Generalnie Motörhead jakiego zawsze
oczekiwaliśmy. Praktycznie jest tak
przez cały krążek, czasami ciut wolniej,
w średnich tempach, ale muzycy łoją aż
miło. Są tylko dwa zwolnienia, jednym
z nich jest gorzka i przenikliwa ballada
"Dont Let Daddy Kiss Me", oparta o
akustyczne gitary, ale z dynamiczną
wstawką w środku podkreślającą prze-
kaz utworu, drugi zaś wolny ale dynami-
czny "Lost In The Ozone". A tak jazda na
całego. Drugi w kolejności "Burner"
przynosi nam wręcz piekło, jest bowiem
diabelsko szybki. Dla mnie to najlepszy
kawałek "Bastards". Z resztą właśnie
"Burner" promował ten album i do niego
był nakręcony wideoklip. Wiem, że jest
część fanów, która oceniając płytę, na
ten najlepszy kawałek wskazuje "Born
To Raise Hell", który jest bardziej melo-
dyjny, łatwo wpada w ucho, no i daje
czadu. Dużo później do niego również
powstał filmik, ale gościnnie udzielali
się w nim Ice T. i Whitfield Crane.
Prawdopodobnie była to nowa wersja
tego kawałka, nakręcona i nagrana z
myślą o ścieżce dźwiękowej do filmu
"Airheads". Wracając do "Born To Raise
Hell", owszem utwór porywa ale pod
względem melodyjności bardziej pasują
mi "Liar" i "Devils", tym bardziej, że
obie kompozycje mają w sobie specyfi-
czny i wciągający klimat. Tak na pra-
wdę, jakby się uprzeć, to każdy kawałek
z tej płyty może być hitem. Mógłbym
kontynuować omawianie poszczegól-
nych kompozycji, ale do czego innego
zmierzam. O "Bastards" pisało już wie-
lu, "rozebrano" ten album na wiele czę-
ści, każdy z piszących miał swoje teorie
i faworytów. Właśnie nie chcę tu snuć
swoich wywodów, ale podkreślić, że
"Bastards", to nie jedyna świetna płyta
w dyskografii Motörhead. W zasadzie,
po co byście nie sięgnęli z tego co nam
zostawił Lemmy i jego kumple, to spra-
wi wam równie dużą frajdę, co omaw-
iana płyta. Owszem czasami będzie le-
piej, czasami gorzej, ale czy to takie wa-
żne? W momencie, gdy już wiadomo, że
nic nowego Motörhead już nie będzie,
po prostu sięgajcie po albumy tego ze-
społu dużo częściej.

\m/\m/

PPaassccaall  --  AAggoonniiaa  //  BBaadd  OOmmeenn
2017 Thrashing Madness

Thrashing Madness konsekwentnie
usuwa z historii polskiego metalu fono-
graficzne białe plamy, regularnie wzna-
wiając materiały wydawane w latach 80.
i 90. tylko na kasetach, bądź też wyda-
jąc niektóre z nich po raz pierwszy. I tak
po płytach Holy Battalion, Lastwar,
Merciless Death, Ghost, Egzekuthor,
Markiz De Sade, Nightmare, Silence,
Mortal Slaughter czy Silence przyszła
pora na warszawski Pascal. Istniejąca w

latach 1988-1995 grupa nie miała
szczęścia do wydawców, bowiem za-
równo u schyłku popularności winylo-
wej płyty, jak i dominacji kompaktu w
latach 90. jej muzyka ukazywała się tyl-
ko na kasetach. Zostały one teraz pie-
czołowicie zremasterowane i wydane w
efektownej szacie graficznej, z książe-
czkami zawierającymi mnóstwo archi-
walnych materiałów. Na pierwszy ogień
poszły rzecz jasna debiut "Bad Omen"
z 1989 roku i drugie demo, wydana już
oficjalnie rok później "Agonia". Pascal z
tych materiałów to techniczny thrash
najwyższych lotów, mimo amatorskiego
brzmienia pierwszego materiału, zareje-
strowanego przecież w zespołowej sali
prób. Słychać jednak, zwłaszcza w roz-
pędzonym "Błysku światła", i instru-
mentalnej wizytówce grupy "Thrash Pa-
scal", że muzycy mogli wówczas śmiało
konkurować nie tylko z polską czołów-
ką, a jedyne co im doskwierało to brak
możliwości zarejestrowania tych utwo-
rów w odpowiedniej jakości. Potwierdza
to, nagrany latem 1990 roku w cieszą-
cym się wówczas sporą renomą studio
CCS i wydany jesienią przez... Polski
Związek Niewidomych, materiał
"Agonia". Mamy tu nagrane ponownie
utwory z debiutu i garść nowości, a ca-
łość robi wrażenie do dziś, będąc bardzo
przemyślanym i pod każdym względem
spójnym materiałem. Agresję i szybkie
tempa większości utworów perfekcyjnie
równoważą tu połamane rytmy, liczne
zmiany klimatu i efektowne solówki -
tym większa szkoda, że zespół nie zdo-
łał wtedy wydać LP, bo mielibyśmy w
ten sposób kolejną winylową perełkę, z
dźwiękami idealnie pasującymi do tego
nośnika. Materiały z pierwszych demó-
wek Pascala dopełniają na krążku
Thrashing Madness koncertowe bonu-
sy. Zarówno trzy utwory zarejestrowane
wiosną 1990 roku w Hybrydach, jak i
dwa inne utwory live są dość marnej,
typowo bootlegowej jakości, warto je-
dnak posłuchać jak dobrze grupa wypa-
dała wtedy na żywo nie tylko we wła-
snym repertuarze, ale również w takim
"Whiplash" Metalliki. 

Wojciech Chamryk

PPaaccaall  --  CCoolllleeccttiioonn  OOff    DDeessttrrooyyeedd
BBrraaiinnss//  LLiivvee  IInn  WWaarrssaaww
2017 Thrashing Madness

Rok 1992. Thrash, zwłaszcza jego tech-
niczna odmiana, jest w zdecydowanym
odwrocie, triumfy wśród metalowej
braci święci już, znacznie brutalniejszy,
death metal. W takich oto okoliczno-
ściach Pascal wydaje nakładem Carna-
ge Records swój trzeci i jednocześnie
najlepszy materiał, "Collection Of De-
stroyed Brains". Zespół zdołał tego do-
konać mimo kolejnych zmian składu,
zresztą line-up firmujący "Collection
Of ..." też rozpadł się wkrótce po jego
wydaniu, co było też główną przyczyną
braku jakiegoś większego sukcesu, mi-
mo niezłej sprzedaży kasety. Nie był to
niestety ani pierwszy, ani, jak pokazała
przyszłość, pierwszy taki przypadek w
historii muzyki, że tak dobry album nie
zainteresował większego grona słucha-
czy, jednak "Collection Of ..." stał się
niemal od razu wydawnictwem bardzo
hołubionym przez fanów thrashu, a w
niektórych kręgach nawet kultowym.
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Tak jak "Agonia" pokazywała zespół w
wyśmienitej formie kompozytorskiej i
wykonawczej, to "Collection Of ..."
wznosi go na jeszcze wyższy poziom - aż
szkoda, że to tylko niecałe 30 minut
muzyki. Muzyki ostrej, zróżnicowanej,
momentami, szczególnie w warstwie
wokalnej, wręcz brutalnej, ale zarazem
też pięknej w swej surowości i techni-
cznym rozmachu - warstwa rytmiczna,
liczne solówki,  w tym również gitary
basowej, z dopełniającymi struktury
niektórych utworów brzmieniami syn-
tezatorów, są tu najwyższych lotów. Nie
ma tu słabego utworu, ale szczególnie
mogę polecić totalnie zakręcony tytuło-
wy instrumental i równie rozbudowany,
ale całościowo ostrzejszy, "The Dam-
ned". Tym większa szkoda, że był to
właściwie łabędzi śpiew formacji, która
zdołała nagrać jeszcze - ponownie w
innym składzie - odmienny stylistycznie
materiał "About A Man". Zawsze mo-
żna jednak i warto wrócić do
"Collection Of  Destroyed Brains",
tym bardziej, że jego kompaktowe
wznowienie zawiera też bonusowy dysk
DVD "Live In Warsaw". To prawie 100
minut różnych materiałów archiwal-
nych, od pełnych koncertów do ujęć zza
sceny, zarejestrowanych w latach 1990-
1992. Ich jakość nie zawsze przypomina
to, co można obejrzeć z współcześnie
nagrywanych płyt DVD, jednak walor
archiwalny i artystyczny jest bezdy-
skusyjny, szczególnie w przypadku
trwającego 47 minut pełnego koncertu
"Thrash Park '90", kiedy to Pascal
dzielił scenę z Testorem i Piekielnymi
Wrotami: mamy tu nie tylko co lepsze
utwory z wczesnego dorobku grupy, ale
też perkusyjne solo, kolędowe wygłupy
z fanami i dwa covery Metalliki. Reje-
stracja z Fugazi z roku 1992 trwa nie-
stety znacznie krócej, ale trzy utwory z
"Collection Of  Destroyed Brains" to
prawdziwe perełki, mamy też na okrasę
"Whiplash". Jest też dość długie nagra-
nie z próby zespołu w sali Elektromon-
tażu (rok 1991) oraz dwa krótkie mate-
riały: ujęcia z backstage Fugazi (1992) i
fragment występu pięcioosobowego
składu Pascala na "Shark Attack '90".
Dla starszych będzie to więc sentymen-
talny powrót do szczenięcych czasów, a
młodsi zyskują niepowtarzalną szansę
poznania rodzimej klasyki w najpełniej-
szej z możliwych formie. 

Wojciech Chamryk

PPeessssiimmiisstt  --  CCaallll  ttoo  WWaarr
2016/2010 MDD

"Call to War" to debiut niemieckich
thrasherów z Pessimist, który pierwo-
tnie był wydany własnym sumptem w
roku 2010. W 2016r. po podpisaniu pa-
pierów z labelem MDD Records poja-
wiła się jego reedycja wzbogacona o 5
utworów z pierwszego demo "Nuclear
Holocaust". Zaczniemy może od dupy
strony czyli od bonusów. Słychać, że na
początku swojej działalności kapela nie
urywała moszny. Kawałki te są popra-
wne, ale nic ponadto. Najlepszy z nich
jest najkrótszy "Nuclear Holocaust" oraz
kojarzący się trochę z doomowym death
metalem z lat '90 w rodzaju Asphyx
"Armagedon". Zresztą obok typowo
thrashowych wpływów słychać tu też
trochę klimatów w stylu Death czy

Obituary, a skojarzenia te wzmaga
jeszcze ryk wokalisty. Co do właściwego
programu "Call to War" to jest to dość
wyraźny krok na przód zarówno pod
względem kompozytorskim jak i brz-
mieniowym. Jest to ewidentnie thrash
metal, ale tak naprawdę ciężko wskazać
jakieś główne inspiracje, a to się chwali.
Utwory są w większości agresywne,
utrzymane w szybkich tempach, ale nie
brak tu też urozmaiceń w postaci zmian
tempa czy spokojniejszych fragmentów.
Mnóstwo świetnych riffów i idealnie do-
pasowanych solówek. Słychać, że muzy-
cy kombinują i nie idą na łatwiznę i
dzięki temu da się wyczuć w tych dźwię-
kach dużą dozę indywidualizmu. Nie
jest to w żadnym wypadku jakieś pro-
gresywne męczenie buły tylko naprawdę
konkretne thrash metalowe jebnięcie,
ale jebnięcie przemyślane i dobrze wy-
mierzone. Pessimist nie napieprzają dla
samego napieprzania tylko ewidentnie
wiedzą co chcą grać i dążą do tego celu
z pełną świadomością. Pojawiają się tu
też czasem melodyjne motywy, ale nie
takie w stylu ostatniego Kreator tylko
bardziej, pozostając w kręgu kapeli Pe-
trozzy, "Coma of Souls". Niektóre
numery takie jak między innymi "Death
by Torture" czy "The Massacre of Nan-
king" są po prostu wyborne. Inne też nie
schodzą poniżej przyzwoitego poziomu
i dzięki temu Pessimist wyszedł napra-
wdę dobry album. Wspomnę tylko je-
szcze, że obecnie w składzie grupy, poza
wokalistą, nie ma już żadnego muzyka
biorącego udziału w nagrywaniu i two-
rzeniu tego materiału. Nie wiem czy
będę wracał do "Call to War', a to z te-
go względu, że jest co raz więcej muzyki
do słuchania, a czasu jakby mniej, ale
przynajmniej przez jakiś czas jeszcze mi
z odtwarzacza nie wyjdzie. Thrashowi
maniacy z pewnością jeszcze bardziej
docenią ten krążek, więc jeśli jeszcze
któryś z was go nie zna  to radzę jak naj-
szybciej poprawić ten błąd. 

Maciej Osipiak

RReexx  SSmmiitthh  --  RRoocckk  AAnndd  RRoollll  DDrreeaamm
11997766--11998833
2017/1976-1983 HNE/Cherry Red

Odkrywanie nieznanej historii ciąg dal-
szy. Rex Smith to młodszy brat Micha-
ela Lee Smitha, wokalisty Starz, zespo-
łu znanego wśród fanów starego hard
rocka i wczesnego heavy metalu. Pocho-
dzenie zobowiązuje, więc Rex również
muzykował, najpierw w zespole Rex, a
później już pod swoim imieniem i na-
zwiskiem, Rex Smith. Jednak Rex był
bardziej znany jako aktor teatralny i te-
lewizyjny. Występował w serialach w
rolach głównych, drugoplanowych lub
epizodach, m.in. w "Street Hawk" (Uli-
czny jastrząb), "The Love Boat" (Statek
miłości), "Baywatch" (Słoneczny pa-
trol), "Daredevil" itd. Wróćmy jednak
do muzycznej odsłony młodszego Smi-
tha. Powołał on do życia w latach sie-
demdziesiątych zeszłego wieku zespół
Rex. Wydał z nim dwa albumy "Rex"
(1976) i "Where Do We Fo From He-
re". Być może co bardziej spostrzegawsi
dojrzą, że Rex Smith debiutował w tym
samym czasie, co jego brat wraz ze
Starz. Niestety nie uzyskali takiego ro-
zgłosu jak choćby Starz. Jest to o tyle
dziwne bowiem debiut Rex z 1976 roku

jest naprawdę świetny. Zawiera muzy-
kę, która sugeruje wpływy takich kapel
jak April Wine, Y&T, Blackfoot, a
także Led Zeppelin, Aerosmith czy
Nazareth. Z resztą wymieniać tych ze-
społów mógłbym jeszcze więcej. Gene-
ralnie można ustawić ich płytę obok
wybitnych dzieł hard rocka, a i tak nie
przyniesie wstydu, choć o czymś przeło-
mowym nie ma mowy. Chociaż... Ame-
rykanom udało się na pierwszym albu-
mie skumulować najlepsze cechy hard
rocka lat siedemdziesiątych zachowując
własną tożsamość. Jest też coś z heavy,
niejako jest to zapowiedź tego, co działo
się w nurtach glam i hair metalu.
Otwierający kawałek "Trouble" zapowia-
da, że będzie ostre hard rockowe łoje-
nie, każdy kolejny kawałek to także
cios, nawet "Stay With Me", który ma
niby elementy ballady ale przeważa w
nim emocjonalny blues. Na wyróżnienie
zasługuje jeszcze znakomity "Dead End
Kids" z wyrazistym klimatem w środku
utworu i niesamowity "Ten Seconds
Love". Ich drugi krążek "Where Do We
Go From Here?" (1977) jest kontynu-
acją debiutu, ale utwory nie mają już
takiego wyrazistego charakteru. Pra-
wdopodobnie wynika to z tego, że ze-
spół miał się bardziej ku takim zespo-
łom jak Night Ranger, Journey czy Bo-
ston. Jedynie dwa ostatnie kawałki
"Stealin' The Night Away" i "Running
Wild" mają pazura znanego nam z pier-
wszej płyty. Mimo wszystko, te dwa
krążki zespołu Rex szanujący się fan
hard rocka powinien znać. Wraz z
"Sooner Or Later" z 1979 roku przy-
chodzą zmiany. Po pierwsze płyta fir-
mowana jest imieniem i nazwiskiem,
czyli Rex Smith. Druga zmiana - najwa-
żniejsza - to taka, że solową karierę Rex
skierował w kierunku muzyki pop czy
też pop-rock. "Sooner Or Later" osią-
gnęła duży sukces komercyjny, miała
status platynowego longplaya. Wydaje
się, że wszystko powinno być w porzą-
dku, że to był dobry wybór. Nie wiem
jak sam Rex, może wreszcie odnalazł się
w tym, co zawarł na "Sooner Or Later".
Ja generalnie ledwo przesłuchałem tę
płytę, jak i trzy następne, "Forever"
(1977), "Everlasting Love" (1981) i
"Camouflage" (1983). Muzyka Rexa
poszła w rejony, które mnie kojarzą się
z muzyką festiwalową typu "Sopot"
(tego za PRL-u) oraz disco lat siedem-
dziesiątych, ale z "białym" drivem. Cza-
sami trafi się coś co udaje rock'n'rolla
albo może kojarzyć się z AOR. Ten osta-
tni odłam sporą reprezentacje ma na
"Camouflage", ale w ogóle nie zmienia
to muzycznego przekazu Rexa Smitha.
Hear No Evil i Cherry Red charakte-
ryzują się tym, że starają się dopieścić
wszystkie szczegóły, dbają o detale itd.
Jednak w wypadku tego boxu pogubili
się. Nie bardzo wiem co dwie pierwsze
płyty maja wspólnego z czterema pozos-
tałymi? Fan hard rocka za nic nie polu-
bi solowych nagrań Rexa. Prawdopodo-
bnie chodziło o pokazanie całej rock-
owej i popowej kariery artysty, jednak
Hear No Evil specjalizuje się w hard'n'
heavy i powinno nastawić się wyłącznie
na albumy kapeli Rex, a solowymi wy-
dawnictwami mogło zająć się Cherry
Red. Rex Smith ma na swoim koncie
jeszcze kilka innych krążków, ale jeżeli
dobrze się zorientowałem były to zapisy
z musicalami, w których brał udział
Smith. Poza tym Rex od czasu do czasu
koncertuje z jakimś tam repertuarem,
ale to takie spostrzeżenia z zobaczo-
nych urywków z jego oficjalnej strony
czy YouTube. Dzięki temu wyda-
wnictwu poznałem bardzo ciekawe nie-
znane mi dwie karty z hard rocka, nie-
stety większość jego zawartości stano-
wią dla mnie rzeczy zupełnie nie cieka-

we. Z tego powodu nie mam jak re-
komendować "Rock And Roll Dream
1976-1983", nie ma musu aby mieć ten
box, nie za wszelką cenę.

\m/\m/ 

SSaabbbbaatt  --  DDrreeaammwweeaavveerr
1989 Noise 

"The Way of Wyrd" jest książką, która
jest trudna do zdobycia w Polsce - żeby
ją zakupić, należy udać się do zagrani-
cznego serwisu książkowego/aukcyjne-
go. Nie wspominając o tym, że nie do-
czekała się ona żadnego (znanego mi)
polskiego tłumaczenia. Dzieło Briana
Batesa opowiada o podróży Wata
Branda, skryby chrześcijańskiego, który
został wysłany przez swoich zwierzch-
ników w celu poznania pogańskich zwy-
czajów ludów zamieszkujących anglo-
saską Brytanię. Tak zaczyna się książka
"The Way of Wyrd". Niestety, dzieło
to jest w mojej ocenie równie lub bar-
dziej niepopularne niż album, który po-
wstał na kanwie tej książki. Nie chcę
umniejszać tym jednak albumowi, gdyż
jest on świetny! Tak, od razu piszę, ni-
szcząc wszystkie złudzenia co do mojej
ewentualnej krytyki tego albumu. Bar-
dziej będę tutaj mówił dlaczego ten al-
bum jest świetny, niż dlaczego nim nie
jest. Zacznę od idealnie dopasowanych i
klimatycznych efektów dźwiękowych na
wstępie albumu, "The Beginning of the
End", który jest koherentny z kolejnym
utworem, obecnie już klasykiem "The
Clerical Conspiracy". I od czego mogę tu
zacząć? Od objętości tekstu, który zaj-
muje więcej niż większość moich recen-
zji? Od geniuszu pisarskiego Martina
Walkyriera, który podzielił utwór na
kilka głosów (Branda, Eappy i ogółu za-
konu)? Czy raczej od dynamicznie
zmieniających się motywów gitarowych,
chwytliwych riffów czy brutalnego brz-
mienia albumu? Zapraszam do uzyska-
nia odpowiedzi na to pytanie samemu.
Nie zamierzam nawet marnować czasu
na wykłócanie się z fanami tak kwadra-
towego (że aż sześciennego) grania ze-
społów grind gore'owych i tym podob-
nych, dlaczego jest ono brutalne. Nie,
mnie nie chodzi wcale o to, by wypru-
wać z siebie flaki, grając na najwyższych
możliwych prędkościach motywy, które
są nagrane w najniższej możliwej jako-
ści i uznając, że jest to brutalne. Jest pe-
wna granica, która oddziela albumy pra-
wdziwie brutalne, straszliwe, od parodii,
groteski, na którą patrzy się jedynie z
powątpiewaniem i uśmieszkiem rozba-
wienia. "Dreamweaver" tej granicy nie
przekroczył. Po "The Clerical Conspi-
racy" następuje "Advent of Insanity",
które płynnie przechodzi do "Do Dark
Horses Dream of Nightmares". Jest to
zresztą sztandarowy przykład utworu,
który posiada wybitną(!) warstwę liry-
czną, w czym utwierdzają już pierwsze
wersy wyżej rzeczonego: 

"Standing on a strange shore  
This desolate coastline, 
It offers cold comfort. 

Very little more than the sky 
For a blanket 

The earth for my bed." 

Zresztą o bogactwie warstwy lirycznej
mogliśmy się już przekonać we wcze-
śniejszych utworach i będziemy mogli
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przekonać się również w późniejszych.
Następnie po tej złożonej kompozycji
nadchodzi kolejna: "The Best of The
Enemies". Osobiście jest ona jednym z
moich ulubionych utworów, zaraz po
wybitnym "The Clerical Conspiracy".
Utwór poruszający temat doceniania
przeciwników i odnoszący się do matki
natury. Tak, to jest oryginalne. Wię-
kszość albumów, które oceniałem, nie
przejawiała aż tylu aspektów oryginal-
ności jak ten album. Dalej mamy "How
Have the Mighty Fallen?", którego
wstęp może być pewnym łypnięciem
oka do fanów "Władcy Much" (sir.
Williama Goldinga). Kolejna koherent-
ność efektów dźwięków z kompozycją
jest miodem dla moich uszów, a cytaty
z tego utworu mogą spokojnie zapełnić
nie jedną stronkę dla atencyjnych meta-
lowych fanek. To jest, aż tak dobre. Zre-
sztą przesłanie tego utworu spokojnie
mogłoby wpędzić wokalistę Skyclad do
więzienia, gdyby trafił się jakiś incydent
z samobójstwem, w którego tle leciałby
ten album. Następnie mamy utwór
"Wildfire", który nie jest tak pesymisty-
czny jak jego poprzednik, jednak wciąż
zwięźle prowadzi opowieść, która jest
roztaczana przez album tego zespołu.
Album kończy swoją opowieść utwora-
mi "Mythistory" oraz instrumentalnym
"Happy Never After". Kończą ją w do-
brym, idealnie pasującym do natury te-
go albumu stylu. Brzmienie albumu w
wersji z roku 2008 jest dla mnie wystar-
czające, a utwory bonusowe z koncer-
tów z Wschodniego Berlina są miłym
dodatkiem do tracklisty. Co do podo-
bieństw do innych zespołów… to jest
zespół, do którego należy porównywać i
to jest bezdyskusyjne jak dla mnie.
Warto zauważyć że "Dreamweaver"
powstał sześć lat po ukazaniu się "The
Way of Wyrd", a rok po debiucie "Hi-
story of a Time to Come". Dla kogo

jest ten album? Myślę, że nie jest to ła-
twy album. Jednak jeśli jesteś człowie-
kiem, który potrafi docenić sposób, w
jaki on został stworzony, przymknąć
oko na pewne drobnostki (pewna mo-
notonia w głosie Martina, który jednak
wciela się w parę różnych postaci), to z
pewnością on Ci się spodoba. Ukazuje
to tylko w jak zapewne krótkim czasie
zostało stworzone tak chwytliwe i tak
złożone dzieło, jakim jest omawiany al-
bum. Teraz zostaje mi teraz tylko wy-
stawić maksymalną notę. Nie pamiętam
żebym ją kiedykolwiek wystawiał na ła-
mach tego zina, więc teraz jest na to ide-
alna pora.

Jacek "Steel Prophecy" Woźniak

SSiilleenntt  SSccrreeaamm  --  FFrroomm  TThhee  DDaarrkkeesstt
DDeepptthhss  OOff  TThhee  IImmaaggiinnaattiioonn
2016/1992 Divebomb

Amerykański Silent Scream jest je-
dnym z tych zespołów, których dzia-
łalność jest krótka, względnie intensy-
wna i szybko się kończy po to, by po-
wstać jak feniks z popiołów. Tylko po
co? Death/thrashowa ekipa wpierdolu
powstała w 1987r w Kalifornii, rozpadła
się w roku 1994, a w 2016 reaktywo-
wała się. Przez wszystkie lata swojej
działalności zespół wydał, oprócz de-
mówek kolejno w 1989, 1990 i 1991r.,
tylko jeden longplay pt. "From the
Darkest Depths of the Imagination"

(1992r.) i to na nim dziś skupimy uwa-
gę. Album składa się z ośmiu przepeł-
nionych Schuldine… Deathem znaczy
się. Serio. Wpływ muzyki Chucka jest
aż nadto słyszalny na tym krążku. Za-
sadniczo w każdym utworze można
znaleźć spore inspiracje prekursorem ga-
tunku. Chłopakom wychodzi to in plus,
ponieważ robią to naprawdę dobrze.
Utwory mają moc, nie są przekombi-
nowane, a riffy nieszczególnie podpier-
dolone z innych zespołów. Wszystkie
trzymają kuców za nasadę stulejki tak
mocno, że po ostatnich dźwiękach "Prey
Upon the Weak" stulejka ta pęka i uwal-
nia ropną treść pełną pojebanej satysfa-
kcji z odsłuchania tego albumu. 

Lavish

SSuussppiirriiaa  --  PPssyycchhoollooggiiccaallllyy  IImmppaalleedd
2017 Divebombe

Granie thrashu w 1991 roku? Nawet w
połączeniu z death metalem? W Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie na okład-
kach metalowych magazynów zaczynali
właśnie panoszyć się młodzieńcy we
flanelowych koszulach, a metal jawił się
niczym przeżytek z czasów dinozau-
rów? Nic dziwnego, że Suspiria za-
kończyła żywot po wydaniu dwóch
kaset demo w latach 1991-93. Ich za-
wartość, wzbogaconą koncertowymi
bonusami, przypomniała niedawno
Divebomb Records i jest to kompa-
ktowa premiera tych materiałów. Wy-

dawca porównuje grupę do Sindrome,
Revenant, Disincarnate, Seance czy
Morbid Saint i faktycznie, są tu pewne
zbieżności, jednak muzyka Suspiria nie
robi takiego wrażenia jak demówki Sin-
drome czy "Spectrum Of Death"
Morbid Saint. Wszystko jest tu bar-
dziej kanciaste, momentami wręcz ama-
torskie, szczególnie na pierwszym demo
"Divinely Impaled". Kolejny materiał
"Psychological Inertia" jest już zna-
cznie ciekawszy, ale to wciąż  rejony
środka tabeli II ligi, poprawny death/
thrash z nieśmiałymi wycieczkami w
stronę bardziej technicznego grania.
Koncertowe dodatki to siedem utworów
zarejestrowanych w Vic Theatre (ma-
rzec 1993) i Thirsty Whale (maj 1992),
ale ich jakość jest taka, że pewnie wię-
kszość nabywców tej płyty i tak nie wy-
słucha ich do końca. Rzecz tylko dla fa-
nów i zbieraczy kolekcjonujących wszy-
stko z napisem "metal" na okładce. 

Wojciech Chamryk

SSttoorrmmttrrooooppeerr  --  PPrriiddee  BBeeffoorree  AA  FFaallll
((TThhee  LLoosstt  AAllbbuumm))
2016 Bristol Archive

Wydawało się, że dyskografia tego
reprezentanta NWOBHM z Bristolu
rodem zaczęła się i zakończyła na 7"
singlu "Pride Before A Fall"/"Still Comin'
Home" z roku 1980. Okazało się jednak,
że grupa pomiędzy marcem tamtego ro-



ku a lipcem 1981 zarejestrowała zna-
cznie więcej kompozycji, które po latach
złożyły się na jej debiutancki album.
Nie mam pojęcia dlaczego trzeba było
tak długo czekać na jego wydanie, ani
też jakie były wcześniejsze losy tych
taśm - najważniejsze, że w końcu ujrza-
ły światło dzienne w postaci LP i CD.
Jeśli ktoś słyszał wymienione wyżej
utwory z singla, to wie doskonale czego
spodziewać się po zawartości tej płyty,
bowiem Stormtrooper prezentują na
niej hard'n'heavy z silnymi wpływami
progresywnego stylu Rush. Struktura
większości tych długich rozbudowanych
utworów, riffy, efektowne solówki, kla-
wiszowe tła kreowane za pomocą no-
żnych syntezatorów Moog Taurus i
Moog Prodigy od razu kojarzą się z ów-
czesnymi dokonaniami tych słynnych
Kanadyjczyków, a już w suicie "Battle
Of The Eve" czy niewiele tylko krótszym
"After Battle" ich fani zakochają się bez
pamięci. Jednak "Pride Before A Fall
(The Lost Album)" to nie tylko pro-
gresywne klimaty, bowiem Colin Bond,
Bob Starling, Nick Hancox i Paul
Merrell potrafili też ostro dać czadu w
niespełna trzyminutowym "If It Takes A
Man A Week To Walk A Fortnight Then
How Long Is A Piece Of String" czy w
"Bounty Hunter", zbliżając się tym sa-
mym do ówczesnych dokonań Iron
Maiden czy nieco wcześniejszych Stri-
fe. Niestety zespół działał krótko, a jego
muzycy są znani przed wszystkim z
innych grup: Colin Bond ze Stampede,
a Paul Merrell z Jaguar - warto jednak
również docenić  ten długogrający mate-
riał Stormtrooper.

Wojciech Chamryk

TThhee  BBrriissttooll  HHeeaavvyy  RRoocckk  EExxpplloossiioonn
2016 Bristol Archive

Bristol nigdy nie doczekał się legend po-
kroju Black Sabbath, Judas Priest czy
Iron Maiden, to miasto w południowo-
zachodniej Anglii zawsze było bowiem
bardziej znane z prężnej sceny reggae i
alternatywnej. Nie znaczy to oczywiś-
cie, że brakowało w nim metalowych ze-
społów, szczególnie u szczytu rozwoju
NWOBHM na przełomie lat 70. i 80.
ubiegłego wieku. Kompilacja "The Bri-
stol Heavy Rock Explosion" przypom-
ina dokonania co znaczniejszych przed-
stawicieli tamtejszej sceny, a także gru-
py praktycznie nieznane, co jest ogrom-
nym plusem tego wydawnictwa. Mamy
tu więc aż  17 utworów, od debiutują-
cego jeszcze w 1969 roku Magic Mu-
scle do, łączących metal z punkiem i
crossover, anarchistów z Amebix. Z
grup bardziej znanych mamy tu garść, w
większości też dotąd niepublikowanych,
utworów takich tuzów Nowej Fali Bry-
tyjskiego Metalu jak: Jaguar, Bronz,
Shiva, Stormtrooper i Stampede. Je-
szcze ciekawsze są nagrania mniej pop-
ularnych przedstawicieli nurtu: "Mean
Gasoline" Lautrec, czyli wczesnego
wcielenia Stampede, ale tu nie w zna-
nej wersji z singla wydanego w 1980 ro-
ku, ale we wcześniejszej demo oraz Ga-
zer z wokalistką  Cherie Beck. Utwory
z drugiej połowy lat 80. i następnej de-
kady nie są już tak interesujące, ale war-
to wyróżnić "Hey Lord" Claytown
Troupe i "Domino Effect" z jedynego
demo grupy Mirror Mirror z udziałem

wokalisty Sy Keelera. Słychać go też w
nowej wersji - pochodzącej z japońs-
kiego wydania CD "VI" -  "Metal Forces"
Onslaught, oryginalnie zamieszczone-
go na LP "The Force". Fajnie brzmi też
przebojowy "Kids Said Rock" Head-
master z wokalistką Tanią Lloyd, nie-
wydane dotąd  nagranie z roku 1988.
Wokalistka Gla stała też za mikrofo-
nem w Metropolis DC, a równie udany
"Snake Madness" z roku 1986 też nie
był wcześniej oficjalnie wydany. Szkoda
tylko, że weterani z przełomu lat 60./
70., to jest Magic Muscle, znani z wy-
stępów na Glastonbury Festival '71 i
supportowania Hawkwind na "Space
Ritual Tour", prezentują się na tej kom-
pilacji w niezłym, hard rockowym "Free
As A Bird", ale pochodzącym z roku
1988 - widocznie wcześniej grupa nie
dokonała żadnych nagrań, lub też nie
nadawały się one do publikacji. Ale i tak
"The Bristol Heavy Rock Explosion"
to zakup obowiązkowy dla każdego ko-
lekcjonera. 

Wojciech Chamryk

TThhee  MMiisstt  --  PPhhaannttaassmmaaggoorriiaa
2016/1989 Greyhaze 

Kolejna reedycja z cyklu stare ale jare,
tym razem z Brazylii. A ten zacny kraj
nie tylko słynie z Sepultury, karnawału
w Rio, samby, capoeiry i najlepszych fil-
mów z serii gangbang. To mnóstwo ka-
pel grających mniej słodko, np. Korzus,
Ratos de Porao, MX, Attomica, Dor-
sal Atlantica, Violator czy znany nam
Andralls i wiele innych. Czyli brutalnie
na maxa bez melodyjnych popierdółek
(wyjątkiem jest Angra). Sarcofago, Se-
pultura i Krisiun (szczególnie te dwa
ostatnie) do dziś mają się bardzo do-
brze. Ale wróćmy do The Mist, już pier-
wszy kawałek "Flying Saucers In The
Sky" przynosi skojarzenia z dwójką Se-
py, czyli albumem "Schizofrenia". Ale
później jest tego mniej, wokalista o ra-
sowo brzmiącym brazylijskim imieniu -
Vladimir Korg, kapitalnie drze tu wy-
soko ryja, jak Rob Urbinati z Sacrifice.
Gitary tu suną ostro typowy brudny
thrash lat 80-tych, są tu ciekawe, choć
niedbałe solówki, jak w "Like A Bad
Song" oraz ciężkie momenty, jak w tytu-
łowym kawałku "Phantasmagoria". Re-
szta to typowa szybka łupanka ze zmia-
nami tempa, lecz bez finezyjnych popi-
sów gitarowych, jakie były choćby na
wspomnianej "Schizofrenii". Dlatego
firma Grayhaze Records wydała tę re-
edycje pewnie wyłącznie dla fanów, nie
poprawiając niestety produkcji. Mają
też w swych katalogach Sarcofago, ich
płyty warto kupić, jak ktoś nie ma. No
cóż, w celach poznawczych zdałoby się
posłuchać gdzieś tam tego albumu, ja
wole jednak wyżej wymienione stare ka-
pele, jak Dorsal Atlantica, Ratos de
Porao, Korzus czy Overdose. A debiut
The Mist jak na 1989 rok jest najsła-
bszą pozycją w porównaniu do wszy-
stkich innych albumów z wyżej wymie-
nionych brazylijskich kapel. Następne
ich albumy słucha się o wiele lepiej...

Mariusz "Zarek" Kozar

TTookkyyoo  BBllaaddee  --  KKnniigghhttss  OOff  TThhee  BBllaaddee
2017 HNE /Cherry Red

Nazwa Tokyo Blade nie jest wymieni-

ana jednym tchem razem z gigantami
NWOBHM, ale niewątpliwie dwa pier-
wsze albumy kwintetu z Salisbury to już
klasyczne dokonania tego nurtu. Pó-
źniej artystycznie bywało już różnie, ze-
spół miał też kilka przerw w działalno-
ści, jednak od 2007 roku wciąż jest
aktywny. Czteropłytowy box "Knights
Of The Blade" podsumowuje 35-lecie
formacji Andy'ego Boultona. Ktoś po-
szedł przy tej okazji po tzw. rozum do
głowy i nie wydano kolejnej, typowej
kompilacji, jakich zresztą w dyskografii
Tokyo Blade nie brakuje - "Knights Of
The Blade" składa się z trzech pier-
wszych albumów: "Tokyo Blade",
"Night Of The Blade" i "Blackhearts
& Jaded Spades", a dysk nr 4. nosi ty-
tuł "Singles & EP's", zbierając rarytasy
z lat 1983-85. Dzięki temu prostemu
za-biegowi nabywca tego, efektownie
wydanego boxu, gdzie tekturowe koper-
ty są dokładnym odwzorowaniem ich
winylowych pierwowzorów, otrzymuje
wszystko co najlepsze z dorobku zespo-
łu, plus utwory obecnie trudne, a nie-
rzadko wręcz niemożliwe do zdobycia.
Pewnym minusem jest tu tylko zawar-
tość trzeciego albumu z 1985 roku, kie-
dy to muzykom zamarzyło się podbicie
list przebojów. "Blackhearts & Jaded
Spades" nie jest bowiem płytą tak uda-
ną jak dwie wcześniejsze: brzmi lżej,
więcej tu partii instrumentów klawi-
szowych, nie brakuje też utworów o
wręcz popowej orientacji, chociaż "Ma-
ke It Through The Night" oraz "Monkey
Blood" trzymają stary poziom Blade's, a
"Loving You Is An Easy Thing To Do" z
harmonijkowym solem wokalisty Vic-
kiego Jamesa Wrighta to przebojowa
rzecz w stylu  Davida Lee Rotha. Z na-
wiązką rekompensuje to jednak zawar-
tość dwóch pierwszych dysków, bowiem
na "Tokyo Blade" (śpiewa tu Alan
Marsh) i "Night Of The Blade" (już z
udziałem Wrighta) nie ma słabych nu-
merów. Pewnie gdyby te płyty ukazały
się jakieś dwa-trzy lata wcześniej byłyby
kamieniami milowymi nowej fali brytyj-
skiego metalu, a tak są perełkami, lecz
znanymi tylko fanom i kolekcjonerom.
Do nich też jest adresowany czwarty
krążek tego zestawu, z 19 utworami z
singli i EP-ek. Tylko pięć z nich była
dostępna na albumach studyjnych, re-
szta pojawiała się już oczywiście na ró-
żnych składankach, lecz w takim
zestawieniu mamy je na płycie po raz
pierwszy. Oczywiście są też wśród nich
utwory, delikatnie mówiąc, typowe dla
stron B, jak np. bardziej żart niż
pełnoprawna kompozycja "Bottom End"
z  12" "Undercover Honeymoon", nie-
spełna dwuminutowy instrumental w
pop/funkowym stylu Level 42, ale już
numery z EP-ek "Madame Guillotine",
"Midnight Rendezvous" oraz szczegól-
nie z oficjalnego, wydanego w śladowym
nakładzie bootlega "The Cave Ses-
sions" to już najwyższy poziom NWOB
HM. Szkoda tylko, że skoro do opisu
debiutu trafił tzw. hidden track "Blue
Ridge Mountains Of Virginia", na
"Blackhearts & Jaded Spades"
zabrakło, umieszczonego na LP, króciu-
tkiego żartu "The Magic Roundabout",
miało to jednak pewnie związek z pra-
wami autorskimi do tej melodii z serialu
BBC. Mimo tego drobnego mankamen-

tu "Knights Of The Blade" wart jest za-
kupu, a jeśli komuś było dotąd nie po
drodze z Tokyo Blade, to lepszej okazji
do zdobycia ich najlepszych płyt/utwo-
rów nie będzie. (5)

Wojciech Chamryk 

VVaanniisshhiinngg  PPooiinntt  --  TTaanngglleedd  IInn  DDrreeaamm
2017/2000 AFM

Wydawałoby się, że rok 2000 był tak
niedawno, a tu już minęło 17 lat i wiele
wydanych wówczas płyt jest już niedo-
stępnych. Stąd wznowienie drugiego
albumu australijskich progmetalowców
z Vanishing Point. AFM Records za-
dbała o fanów grupy: mający już ten al-
bum w kolekcji sięgną pewnie po wzno-
wienie z racji aż ośmiu, dotąd niewy-
danych na CD bonusów, z kolei ci o
krótszym stażu będą mogli za jednym
zamachem zaopatrzyć się w nowy eg-
zemplarz z ciekawymi dodatkami. Dysk
pierwszy to podstawowa wersja albumu
i 11 utworów melodyjnego, progresy-
wnego metalu. Niekoniecznie najwyż-
szych lotów, ale całkiem urozmaico-
nego, szczególnie w dłuższych, bardziej
progresywnych kompozycjach ("Never
Walk Away", "I Will Awake") czy tych
mocniejszych, bliższych metalowej styli-
styce ("Two Minds And One Soul").
Atutem grupy są też świetni instrumen-
taliści i sprawny, operujący w wyższych
rejestrach, wokalista Silvio Massaro,
wspierany niekiedy przez kobiece chór-
ki. Minus "Tangled In Dream" to
brzmienie, które niezbyt dobrze zniosło
próbę czasu, szczególnie syntetyczne,
pozbawione mocy partie bębnów ("Clo-
ser Apart"). Płytę z rzadkimi i dotąd
niepublikowanymi w większości bonu-
sami otwiera nowa, zarejestrowana w
roku ubiegłym, wersja utworu "Samsa-
ra", po czym następują dwa covery:
przebojowy "Separate Ways" Journey i
"On The Turning Away" Pink Floyd -
na oryginalnym CD z roku 2000 tzw.
ukryty utwór, pozbawiony jednak uroku
oryginału. Balladowy "The Endless
Road" i rozpędzony, momentami w war-
stwie rytmicznej ocierający się wręcz o
thrash, "Veil Of Deceit" to z kolei japoń-
skie bonusy, ale z albumów wydanych w
2007 i 2014 roku, zaś na koniec dosta-
jemy pięć utworów w konwencji unplug-
ged z radiowego koncertu z roku 2003 -
dla mnie akurat niezbyt interesujących,
ale dla fana grupy na pewno ciekawych,
bo to pewnie oni sięgną po to wznowie-
nie, podobnie, jak po reedycję, kolejne-
go w dyskografii grupy, "Embrace The
Silence" z 2005 roku. 

Wojciech Chamryk

VViirrggiinn  SStteeeellee  --  VViissiioonnss  ooff  EEddeenn
2017/2006 SPV

Według wielu fanów "Visions of Eden"
zapoczątkował złą passę w ekipie Pur-
sino i DeFeisa.  Bolączką tej płyty rze-
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komo było jedynie brzmienie, które za-
miast metalowego uderzenia oferowało
snującą się opowieść opartą na riffach
brzmiących jak uderzenia w klawisze
pianina. W rzeczywistości to nie brz-
mienie było największym problemem
tej płyty, tylko sam sposób kompono-
wania. Sposób, a jakże, oparty na pia-
ninie. To ono stało się głównym narzę-
dziem Davida DeFeisa i to ono spro-
wadziło kompozycje na tej płycie do tej
niemetalowej postaci. Reedycja płyty
ukazuje to bardzo dokładnie. David
niezadowolony z brzmienia (ku uciesze
fanów), jak zresztą z wszystkiego, co
tworzy (odsyłam do naszych wywiadów;
wbrew pozorom nie jest to wyraz mal-
kontenctwa) postanowił po 10 latach
poddać album remiksowi. Dzięki nie-
mu, okazało się, że charakter płyty nie
uległ w zasadzie żadnej zmianie. Re-
miks potwierdził, że to podejście do pi-
sania kawałków zmieniło raz na zawsze
oblicze tej amerykańskiej formacji, nie
brzmienie.  David postanowił wydać
"Visions of Eden" w dwu wersjach, re-
miksie "romantic" i "barbaric". Ten pier-
wszy miał być poprawieniem niedo-
ciągnięć  z 2006 roku z wyeksponowa-
niem niuansów, których nie udało się
wykrzesać za pierwszym razem. Drugi
remiks, wyjściem naprzeciw fanom
oczekującym metalowego Virgin Stee-
le. Rzeczywiście, mimo sztucznej perku-
sji, która kładzie kłody przed dojściem
na metalową drogę, gitary zostały lepiej
wyeksponowane, a brzmienie wzmo-
cnione, co słychać zwłaszcza w agresy-
wniejszych kawałkach "Visions of
Eden", takich jak "Childslayer" czy
"Bonedust". Wciąż jednak nie jest to, to
czego bym oczekiwała. Wersja "barba-
ric" faktycznie jest mocniejsza, ale przez
chęć zintensyfikowania brzmienia,
wzmocniono także wspomnianą perku-
sję, co zaowocowało tym, że jeszcze
wyraźniej słychać, że jest nią automat, a
nie żywy perkusista. Tę płytę ratuje w
zasadzie to samo, co ratowało ją od sa-
mego początku. Znakomity, przemy-
ślany koncept tekstowy, nastrój i przede
wszystkim wiele świetnych momentów,
które aż wołają o rozwinięcie. "Visions
of Eden" wciąż jawi mi się jak nieoszli-
fowany szlachetny kamień. Tlił się we
mnie płomyczek nadziei, że trafi w
dobre ręce, ale niestety znów trafił do
nie tego jubilera co trzeba. Być może za-
miast doszukiwać się metalowego back-
groundu tej płyty trzeba dać się ponieść
koncepcji DeFeisa i wsłuchać się w wer-
sję "romantic" - subtelniejszą, ale i eks-
ponującą pianino będące w zasadzie
podstawą tej płyty. Akceptując taką,
"nową" wizję Virgin Steele można prze-
jść do dostrzegania w "Visions of Eden"
tego, co wartościowe.

Strati

XX--CCaalliibbeerr  --  WWaarrrriioorrss  OOff  TThhee  NNiigghhtt
2017/1986 Heaven And Hell

Nie da się nie zauważyć, że ten cały
internet ma też niezaprzeczalne plusy,
jak choćby poczta elektroniczna czy
nieograniczony dostęp do informacji.
Dlatego pewnie w dawnych czasach na
giełdzie płytowej bez wahania zapłacił-
bym za LP "Warriors Of The Night" X-
Caliber żądaną przez kontrahenta, na

pewno wysoką, cenę, sugerując się samą
okładką i... przeżyłbym spore rozczaro-
wanie po położeniu krążka na talerzu
gramofonu. A tak już przed laty posłu-
chałem tego amerykańskiego zespołu (z
Pensynwanii, to istotna informacja) na
YouTube i wiem, że nie warto się zabi-
jać ani za oryginalnym LP, choć to rzad-
ki private pressing, ani tym bardziej za
wznowieniem CD, przygotowanym nie-
dawno przez Heaven And Hell Re-
cords. Mamy tu bowiem najzwyczajniej
w świecie, słabą płytę w niezłej okładce,
coś na stylu US power/tradycyjnego me-
talu/AOR. Utwory są jednak zbyt sche-
matyczne, brzmienie wygładzone, a
całość po prostu nijaka, co doskwiera
szczególnie w tych najlżej brzmiących,
wyraźnie skrojonych na potrzeby stacji
radiowych, numerach jak: "Tell Me
Why" czy "Don't Say Goodbye". Zamiast
zacząć płytę rozwleczonym, pseudo
przebojowym "Runaway" panowie mogli
postawić na, najlepszy na tej płycie, szy-
bki i surowy "The Sword", gdzie nawet
bardzo przeciętnie spisujący się na
"Warriors Of The Night" wokalista
Kevin Donegan brzmi zadziorniej.
Niestety, dłuższe, "epickie" utwory
"Told You Not To Run" i tytułowy nie są
już tak udane, choć znacznie lepsze od
popowych popłuczyn.

Wojciech Chamryk
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FFaatteess  WWaarrnniinngg  --  AAwwaakkeenn  tthhee  GGuuaarr--
ddiiaann  LLiivvee
2017 Metal Blade

W 2016 roku minęła trzydziesta roczni-
ca wydania trzeciej w kolejności płyty
studyjnej Fates Warning zatytułowa-
nej "Awaken the Guardian". Jim Ma-
theos uczcił ten jubileusz w sposób
szczególny. Ponownie zebrał skład, któ-
ry zrealizował wspomniany album,
przygotował muzyków do występu i dał
z nimi dwie znakomite "sztuki" dla naj-
zagorzalszej grupy fanów. Przypomnij-
my, że oprócz Matheos'a, za krążek
"Awaken the Guardian" odpowiedzial-
nymi byli wokalista John Arch, basista
Joe DiBiase, perkusista Steve Zimmer-
man oraz drugi gitarzysta Frank Aresti.
Właśnie w takiej kompanii Fates War-
ning, zaprezentowało w pełni szano-
wnego jubilata na deskach dwóch, już
kultowych festiwali. Pierwszym z nich
był Keep It True Festival, który odbył
się 30 kwietnia 2016r. w  niemieckim
Lauda-Königshofen. Drugi to ProgPo-
wer, który odbył się 9 wrześni 2016r. w
Atlancie USA. W obu przypadkach wi-
dać, że muzykom bardzo zależało aby
godnie zaprezentować siebie, jak i mu-
zykę. Byli bardzo dobrze przygotowani i
bardzo mocno skupieni podczas wy-
stępów. Choć na ProgPower widać by-
ło, że grali już z większym luzem. Od
pierwszego utworu dałem się wciągnąć
do zabawy, więc na jakieś szczegóły nie
zwracałem uwagi, ale nie uwierzę, że
któryś z instrumentalistów zaliczył ja-
kieś większe wpadki. Wiem, że John
Arch nie ma startu do Ray'a Alder'a, ale
i tak uwielbiam jego barwę głosu oraz
wokalne pomysły i żałuję, że mogę słu-
chać go tylko na trzech krążkach Fates
Warning i jedynej duetu Arch/Mathe-
os. Nie dziwcie się więc, że w wypadku
"Awaken the Guardian Live" byłem
zaabsorbowany jego osobą, jak i jego
głosem. Poniektórzy mogą być zdumie-
ni, co tak przykuwało mój wzrok, prze-
cież muzycy na scenie nie emanowali
energią i bliżej było im do wyrafino-
wanych statystów, a i sam głos Archa
dla pewnej części fanów był od zawsze
kontrowersyjny. Jednakże to nie oni do
końca są główną atrakcją tego show, a
na pewno jest nią znakomita muzyka.
Są tacy, którzy twierdzą, że w momen-
cie wydania "Awaken the Guardian"
powstał w czystej postaci progresywny
metal. Oczywiście debaty na ten temat
trwają do dzisiaj, ale jest coś na rzeczy,
bo nawet Mike Portnoy przy jakiejś
tam okazji mówił m/w tak; że to Dream
Theater przypisuje się powstanie ga-
tunku progresywny metal, co nie jest
prawdą, bowiem lata wcześniej robiło to
Fates Warnig i w dodatku dużo lepiej
od nas. Muzyka na tym albumie to
punkt kulminacyjny talentu muzyków
tworzących wtedy ten zespół. Jest to
nadal epicki heavy-power metal zagrany
w wysmakowany techniczny sposób ale
potraktowany w jeszcze bardziej skom-

plikowaną i połamaną metodą, uatra-
kcyjniony znakomitymi popisami solo-
wymi i intensywnymi wstawkami aku-
stycznymi. Wszystko jest przemyślane,
zazębia się i łączy w jedną wielowy-
miarową spójną całość. Każdy z instru-
mentów choć buduje cały muzyczny
organizm to funkcjonuje na swój unika-
towy sposób. Cechuje go wirtuozeria ale
przede wszystkim niepowtarzalny feel-
ing i klimat. Najbardziej czytelne jest to
w sekcji rytmicznej, która w tym wypad-
ku nie tylko stwarza tło, ale jest integra-
lną częścią muzyczną, która nie depry-
muje gitar i wokalu. Tą całą, niesamo-
witą opowieść muzyczną, zamyka śpiew
John'a Arch'a, któremu jako jedynemu
uchodzi na sucho śpiewanie "lalalala",
bez posądzania go o kicz. Muzyka ta ro-
bi ciągle niesamowite wrażenie, czego
dowodem są wspomniane rejestracje z
obydwu festiwali. Bardzo dobrze stało
się, że album został odegrany w całości.
Ten manewr pokazuje, jak jest on bard-
zo mocny. Każdy koncert uzupełniają
cztery nagrania. Na Keep It True Fe-
stival były to "The Apparition" i "Epi-
taph" z "The Spectre Within" oraz
"Damnation" i "Night on Brocken" z
"Night on Brocken". Natomiast na
ProgPower usłyszeliśmy "The Appa-
rition", "Kyrie Eleison" i "Epitaph" z
"The Spectre Within" oraz "Damna-
tion" z "Night on Brocken". Ogólnie
muzyka nic się nie zestarzała czy zdeza-
ktualizowała. Po obejrzeniu tego DVD
człowiek ma jedynie żal, że nie mogą
istnieć równolegle dwa podobne zespo-
ły, choć taka próbą był album Arch/Ma-
theos "Sympathetic Resonance" z
2011 roku. "Awaken the Guardian
Live" opublikowano w kilku wersjach.
Najpełniejszą jest box , w którym znaj-
dują się cztery płyty CD i jednej DVD
oraz Blu-Ray. Na nośnikach audio po-
dzielono na dwie części, czyli na wystę-
py na Keep It True i ProgPower, a te z
kolei na kolejne dwie części, na jednej
znalazły się nagrania z płyty "Awaken
the Guardian", na drugiej zaś odnaj-
dziemy nagrania dodatkowe. Jest je-
szcze box z dwiema płytami CD i jedną
DVD. Na płytach audio są tylko wersje
"Awaken the Guardian" odegrane na
obydwu festiwalach, bez dodatkowych
nagrań. Natomiast DVD jest z takim
samym programem. Oczywiście, zainte-
resowani mogą nabyć również wersję
winylową. Nie będę oszukiwał to niesa-
mowity materiał dla fana Fates War-
ning, ale także dla zwolenników old-
schoolu, progresywnego, a zarazem do-
brego heavy metalu.

\m/\m/

NNiigghhttwwiisshh  --  VVeehhiiccllee  OOff  SSppiirriitt
2016 Nuclear Blast

Nightwish to od lat synonim symfoni-
cznego power metalu i mimo mijającego
czasu oraz lawinowo przybywających
podobnych mu kapel, żadna nie zagro-
ziła Finom, chociażby na trochę. A prze-

cież Nightwish miał swoje i wzloty,
małe potknięcia, oraz kilkukrotne zmia-
ny za mikrofonem, co można było wy-
korzystać. Nie dość, że nikt tego nie
zrobił, to zdaje się, że muzycznie zespół
wzniósł się na poziom nieosiągalny dla
innych przedstawicieli tego nurtu. "Ve-
hicle Of Spirit" to nie pierwsze wyda-
wnictwo koncertowe Nightwish, a któ-
reś z kolei. Być może to doświadczenie
robi swoje, albo reżyser tych filmów
postarał się bardziej, także całość mate-
riału ogląda się wybornie. A w boxie no-
wej koncertówki znalazły się aż trzy dy-
ski. Na pierwszym znalazła się relacja z
Wembley Arena (Lądek Zdrój, 19.12.
2015), na drugim mamy do czynienia z
koncertem z Ratina Stadion (Tempere,
31.07.2015), na trzecim zaś jest misz-
masz w postaci najciekawszych frag-
mentów z różnych innych show promu-
jących "Endless Forms Most Beauti-
ful". Na Wembley Arena widać, że ze-
spół zaprezentował się w szczytowej for-
mie. Przygotowaną na ten wieczór mu-
zykę odegrali wybornie. A co do Floor
Jansen i Troy'a Donockley'a, to starzy
muzycy oraz fani Finów wreszcie mają
dowód, że słusznie postąpiono wprowa-
dzając tych artystów do zespołu. Publi-
czność odpłaciła się muzykom po wie-
lokroć, ogólnie scena i widownia stwo-
rzyła w ten wieczór magiczny współ-
egzystujący twór. Niebagatelny wpływ
miała także sceneria, którą oprócz świa-
teł tworzyły ogromne telebimy, na któ-
rych puszczano współgrające z muzyką
wizualne etiudy. O samej muzyce nie
ma co rozpisywać, jak wspominałem w
swoim stylu nie ma sobie równych, a jej
potęga i melodia może zniewolić wielu,
nie koniecznie zwolenników symfoni-
cznego power metalu. Nie wyobrażam
sobie aby fan tego zespołu pod wzglę-
dem zawartej muzyki byłby zawiedzio-
ny "Vehicle Of Spirit". Muzycy Night-
wish bardzo mocno zafascynowani są
postacią naukowca, ewolucjonisty Ri-
charda Dawkinsa i dużym wydarze-
niem był dla nich jego speech wygło-
szony w końcówce ich występu na
Wembley Arena. Show w Londynie
jest porównywalny z tym z Tempere.
Oba koncerty różnią się szczegółami,
lecz uważam, że ten z rodzinnego mia-
sta nie ma tyle magii. Nie pomaga mu
nawet zarejestrowany spektakl  sztu-
cznych ogni, który zafundowano na fi-
nał tego show. Gdyby jednak nie było
możliwości porównania go z tym z Lon-
dynu, niewątpliwie byłby to jeden z bar-
dziej ekscytujących materiałów Night-
wish jaki widziałem do tej pory. No ale
chyba jedynie grupa pokroju Finów mo-
że pozwolić sobie na podarowanie fa-
nom dwóch równorzędnych rejestracji,
a w dodatku dołożyć dysk z bonusami,
gdzie można obejrzeć zespół nie tylko
na koncercie "open air" ale w klubie czy
też halli, ale także w Brazylii oraz Me-
ksyku, a także w akustycznym secie, czy
z Tony Kakko śpiewającym razem z
Floor Jansen. Na koniec jest także wy-
wiad z Richardem Dawkinsem, to
akurat mogliby sobie darować. "Vehicle
Of Spirit" nie rozczarowuje wizualnie,
ani muzycznie, choć szczególnie kryty-
czni coś tam wypatrzą. Ilością materiału
do przesłuchania wręcz przygniata od-
biorcę. Opakowanie, też niczego sobie.
Generalnie mus dla fanów Nightwish i
symfonicznego power metalu.

\m/\m/

PPiilleeddrriivveerr  --  TThhee  BBooooggiiee  BBrrootthheerrss  LLiivvee
iinn  CCoonncceerrtt  --  2200tthh  AAnnnniivveerrssaarryy  SShhooww
AAtt  SSttaaddtthhaallllee  WWaatttteennsscchheeiidd
2017 Rockwall

W numerze 64 naszego magazynu mo-
gliście przeczytać recenzje ich ostatniej
studyjnej płyty  "Brothers in Boogie".
Skądinąd udanego albumu. Niemcy
idąc za ciosem, a przy okazji celebrując
20-lecie istnienia, przygotowali nam
box z nagraniami "live". Na dwóch dy-
skach audio można posłuchać, albo na
jednym dysku video (DVD, Blu-ray)
można posłuchać i obejrzeć potężną
dawkę muzyki. O niej samej nie ma się
co rozpisywać, bowiem jej podstawą jest
uwielbienie dokonań zespołu Status
Quo. Niemcy opanowali odgrywanie ich
muzyki wręcz do perfekcji. Niemniej
wydawnictwo rozpoczyna się od reper-
tuaru własnego, a że  na "Brothers in
Boogie" znalazło się kilka niezłych
kompozycji, to nic dziwnego, iż nagra-
nia od razu wciągnęły do zabawy wido-
wnie i słuchaczy (jedynie na sam koniec
dodano premierowy studyjny utwór
"Julia"). Muzycy odgrywają swoje utwo-
ry z werwą i swadą i są wystarczająco
rozgrzani, gdy rozpoczynają olbrzymi
blok odtwarzania coverów, Status Quo.
W tym zestawie są te znane i bardzo
znane przeboje, chociażby: "Caroline",
"Down Down", "Roll Over Lady Down",
"Whatever You Want" czy "Rockin' All
Over World", ale też covery wykonywa-
ne przez Quo tj. "Bye Bye Johny" Chuc-
ka Berry'ego czy "Something Bout You
Babe I Like" Toma Jonesa. A, że mamy
do czynienia z rockowym show, to nie
powinny dziwić nas solowe popisy mu-
zyków. W wypadku Piledriver mamy
próbki umiejętności gitarzysty (jeżeli
dobrze zauważyłem, Petera Wagnera),
klawiszowca i perkusity. Wszystko
wplecione między wspomniane covery.
Rudi Peeters w swoją partię wplótł, jak
dobrze skojarzyłem, ragtime Scotta Jo-
plina "The Entertainer". Jednakże jedna
rzecz mnie zirytowała, otóż Rudi zagrał
ten fragment w wolniejszym tempie.
Wcześniej wyłapałem podobny zabieg
w wypadku kilku coverów, a solo perku-
syjne również nie epatowało jakimś
oszałamiającym tempem czy też ener-
gią. Rozumiem, każdy ma prawo do
swojej artystycznej interpretacji, ale
akurat te zmiany tempa trochę wybiły
mnie z komfortu słuchania. I to chyba
jedyny minus tego wydawnictwa. Dru-
gim może być to, że ktoś nie znosi, jak
kompozycje Status Quo grają zupełnie
inni muzycy. Pozostali, uwielbiający
boogie, hard i heavy rock powinni być
usatysfakcjonowani "The Boogie Bro-
thers Live in Concert".
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