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Nie tak dawno w tym miejscu rozpływałem się nad płytą 
Behemoth. Pomyślałem wtedy, że w tym roku nie pojawi 
się już krążek o podobnej sile rażenia. Otóż, kochane 
metale – myliłem się. Wprawdzie ekipa Nera może spać 
spokojnie, ale tylko dlatego, że pod względem marke-
tingowym są dużo lepiej wyszykowani. Lost Soul zali-
czył sporą przerwę („Chaostream” ukazał się w 2005 
roku...), zaczyna praktycznie od zera z nowym składem, 
kontraktem i płytą. Istnieją trzy słowa, które idealnie 
ją opisują - rozmach, otchłań i błyskotliwość. Zanim 
pozwolę sobie opisać zawartość krążka, kilka uwag. 
Pierwsza jest taka, że mamy do czynienia z czysto de-
ath metalowym krążkiem. Ekipa Lost Soul zadbała o to, 
by wszystkie kanony gatunku zostały na płycie ujęte. 
Charakterystyczna warstwa kompozycyjna, rytmika, 
otoczka ideologiczna i pewna hermetyczność materiału 
sprawiają, że tym razem nie ma mowy, by nad „Immer-
se...” ktokolwiek grymasił. No chyba, że nie lubi death 
metalu. Jednak death’owy fundament stanowi dla Lost 
Soul jedynie punkt wyjścia, od którego zespół rozpo-
czyna poszukiwania. Pierwszą rzeczą, na którą zwraca-
my uwagę to rozmach płyty, jej niesamowite nasycenie.  
Zatrzęsienie zmian temp, solówek i klimatów jest nie-
wiarygodne. Lost Soul oddali nam do rąk dzieło, którego 
nie sposób ogarnąć w jednym podejściu. W dzisiejszych 
czasach blisko godzina ostrej jazdy to rzadkość, jednak 
dzięki inteligencji, z jaką skonstruowana została płyta, 
nie ma mowy o nudzie. Z drugiej strony z każdym utwo-
rem otwiera się otchłań. Lost Soul to zespół stojący po 
czarnej stronie mocy, diabelski bękart, który po raz ko-
lejny nie kryje się ze swoim przesłaniem. Ubarwiając je 
dodatkowo muzyką głęboką, absolutnie poważną i do-
stojną, pasującą do apokaliptycznych wizji. A wszyst-
ko zagrane jest cholernie błyskotliwie z wirtuozerskim 
wręcz zacięciem – począwszy od solówek gitarowych, 
przez szaloną grę perkusisty po basową ekwilibrysty-
kę, skończywszy na maestrii kompozycyjnej. Takich rif-
fów nie powstydziłby się Morbid Angel czy Immolation. 
Jeśli dołożyć do tego fakt, że gitarzyści świetnie dzielą 
się harmoniami, uzupełniając i rozwijając swoje partie, 
jesteśmy zaspokojeni. Jest jednak jeszcze coś, co nie 
pozwala przejść obok tej płyty obojętnie. To autentycz-
ność, maksymalne zaangażowanie i pasja, jaka bije  
z każdego dźwięku, z każdej nuty wyprutej z instru-
mentów. Lost Soul się nie oszczędza, spala emocjonal-
nie, dając do zrozumienia, że to nie wyrachowana gra 
starych wyjadaczy, ale buzująca od napięcia, szczera 
muzyka, grana tu i teraz, na czasie, choć z szacunkiem 
do tradycji. Nowe dzieło Lost Soul niebezpiecznie zbliża 
się do uniwersalnej formuły takiej muzyki i aż się boję 
pomyśleć, jaki cyrograf podpisany w związku z tym zo-
stał. A podpisany być musiał, bo takie monstra jak „Re-
vival”, „Personal Universe”, „Divine Project” czy „216” 
nie mogły zostać spłodzone bez kooperacji z rogatym.  
Rozmach, z jakim są zaaranżowane, mnogość pomy-
słów i błyskotliwa narracja instrumentalna onieśmiela-
ją. To jednak dopiero standardowe – jak na Lost Soul 
– death metalowe ataki. Pierwsze wielkie zaskoczenie 
to „... if the dead can speak”. Kolosalny hicior kon-
certowy. Death metalowy walec napędzany czysto nu 
metalowym riffem może – przynajmniej teoretycznie – 
budzić opór, jednak po kilku sekundach każdy zostanie 
kupiony. Lost Soul udało się pogodzić wodę z ogniem, 
podobnie zresztą jak w „Breath of Nibiru”, gdzie pozor-
nie balladowy wstęp przeradza się w obłąkaną, trans-
ową jazdę w nieokreśloną bliżej przestrzeń. Finał płyty 
to blisko dziesięciominutowy „Simulation” w którym... 
nie mam już miejsca, by opisać wszystko, co tu jest za-
warte. Z tego utworu kilka death’owych kapel skleciło-
by parę całkiem ciekawych krążków. Okrutny rozmach 
Vital Remains, precyzja „Evangelion”, posępne pasaże  
Immolation, jazzowe odchyły Death i nawiedzony, 
mroczny klimat Morbid Angel w jednej pigułce z napi-
sem “Immerse in Infinity”... Bomba.
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