
 

 

Topografie důlního provozu 

Pokud máte alespoň nějaké povědomí o západočeské, především black metalové, scéně, 

postava Lorda Morbivoda vám jistě nebude neznámá. Tento renesanční muž plzeňského 

undergroundu stojí za ikonickými black metalovými kapelami TROLLECH a STÍNY 

PLAMENŮ, ale taktéž vdechl život několika dalším projektům, v rámci kterých 

prozkoumává různá jiná zákoutí metalového žánru, ať už se jedná o black-experimentální 

UMRTKU, funeral doomový QUERCUS, nebo o industrial doom metalové důlní 

konsorcium WAR FOR WAR. 

Právě poslední zmíněné chystá nové studiové album a MetalGate Records bude u toho. Již 

pátá deska tohoto uskupení ponese název „Illud Tempus“ a těšit se na ni můžete v první 

polovině letošního dubna!  

Z hudebního a tematického hlediska prošlo WAR FOR WAR zajímavým vývojem, jehož 

počátek spadá do roku 2001. Tehdy se jednalo o čistě jednočlenný studiový black metalový 

projekt zabývající, podle svého názvu, primárně válečnou tématikou. Postupně se však do 

syrového black metalu začaly čím dál více vkrádat industriální prvky, a na třetím studiovém 

albu „Kovy odjinud“ se navíc poprvé objevila tématika hornictví, která od té doby tvoří 

úhelný kámen lyriky WAR FOR WAR, nyní industrial metalové kapely.   

Tak tomu bylo na albu „Věž smrti“, nejinak tomu je i na „Illud Tempus“. I zde budou naší 

kulisou důlní štoly a šachty, mezi kterými se ponoříme do různých aspektů důlního 

provozu, ale též důlních neštěstí. Symboliku obojího lze navíc možná až překvapivě 

aplikovat na životní situace obecně, čímž tematická stránka alba není tak přímočará, jak by 

se na první pohled mohlo zdát, a svoji roli zde tak sehraje i představivost posluchače.  

Oproti svým předchůdcům má ale „Illud Tempus“ něco navíc, a to účast Lenky Machové, 

bývalé zpěvačky Ador Dorath, která rozšířila řady WAR FOR WAR a nové album tak 

zdobí nejen její charakteristický čistý vokál, vytvářející zajímavý kontrast ke 

Morbivodovým zpěvům, ale též její neméně charakteristická kresba, která spoluutváří 

výtvarnou část celé záležitosti.  

V hlubinách Země tedy krystalizuje vzácný nerost, který brzy vyvře napovrch k radosti 

nejednoho kovotepce!  

www.metalgate.cz 

https://www.facebook.com/warforwar/     
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