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Sigle și abrevieri 

ABREVIERILE CĂRȚILOR BIBLIEI 

 

Vechiul Testament 

Gn – Geneza (Facerea) 

Dt – Deuteronomul 

Is – Isaia 

 

Noul Testament 

Mt – Matei 

Mc – Marcu 

Lc – Luca 

In - Ioan 

Fp – Faptele Apostolilor 

Rm – Romani 

1, 2 Cor – 1-2 Corinteni 

Ef – Efeseni 

Col – Coloseni 

Ap – Apocalips 

Alte abrevieri 

RS500GS – 500 Greatest Songs of All Time a revistei Rolling Stone, cele mai mari 500 de 

cântece ale tuturor timpurilor 
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Introducere 

 

 Trăim într-o lume laicizată care caută eliminarea lui Dumnezeu din spațiul public. 

Susținătorii înverșunați ai societății laice cer eliminarea tuturor semnelor și simbolurilor 

creștine precum: crucea, crucifixul, icoanele din birourile publice, din școli etc. La elaborarea 

Constituției Uniunii Europene în anii 2003 – 2004, a fost omisă în mod deliberat referirea la 

rădăcinile creștine ale Europei. Totodată remarcăm modificarea normelor de conduită, a 

preceptelor morale după care europenii s-au ghidat până la sfârșitul celui de-al Doilea Război 

Mondial. Se constată în societatea industrializată vestică, Europa și Statele Unite ale Americii 

o depreciere a moravurilor în baza unei revolte împotriva ordinii constituite, atât laică, cât și 

religioasă, toate în numele libertății absolute care ar fi dreptul și scopul de viață al fiecărui 

om. Ca urmare are loc o creștere a violenței, a delicvenței și a criminalității, a 

comportamentelor asociale, a consumurilor de droguri ilegale, a libertinajului. 

 Care este explicația pentru această involuție? Pentru un creștin explicația este simplă: 

ruperea legăturii omului cu Dumnezeu, cu cel care este dragostea nemărginită, cu lumina și 

căldura care emană de la el. Ori refuzul lui Dumnezeu ne poate conduce într-o lume a 

indiferenței sau chiar în lumea demonilor. Ignorarea lui Dumnezeu, a face abstracţie de 

existenţa lui, a nu ţine seama de faptul că Dumnezeu este prezent, chiar dacă omul alege să îi 

întoarcă spatele şi să se îndepărteze de el, nemaiauzindu-i cuvântul de viaţă: este, de fapt, 

primul păcat al omului, care se repetă în forme variate, dar în esenţă rămâne acelaşi. 

 Intenția omului de a-și deveni propriul Dumnezeu, propriul şi singurul stăpân,  

reprezintă același hybris pentru care Adam și Eva au fost alungați din grădina Eden. Atunci, 

omul, deși a luat decizia el însuși în baza liberului arbitru de care dispune, a fost influențat de 

Satana, care l-a ispitit sub chipul șarpelui. De aceea este foarte probabil ca și acum acest 

comportament al omului să fie influențat de diavol, care îi invidiază și îi urăște pe oameni, 

care le dorește căderea în robia păcatului și în final în robia sa, să îi devină slujitori în infern, 

unde domnește el. Diavolul îi invidiază pe oameni pentru fericirea lor, care este, de fapt, viaţa 

în comuniune cu Dumnezeu, şi de aceea caută încontinuu, prin viclenie şi perseverenţă, să 

distrugă fericirea omului şi, astfel, să lupte împotriva lui Dumnezeu. 

 Nu tot răul produs de om este cauzat de influența directă a diavolului, omul poate să se 

decidă să facă fapte rele și din propria-i gândire. O parte din acțiunile sale negative sunt însă 

desfășurate sub influența Satanei. Se pune problema pe ce căi și prin ce mijloace reușeste 
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Prințul Întunericului să îi influențeze pe oameni. Proabil că pe lângă metodele  tradiționale pe 

care le-a utilizat de-a lungul secolelor, în perioada modernă li se adaugă și literatura, 

cinematografia și muzica. 

 În literatura secolelor 18 și 19 întâlnim mai multe exemple de lucrări care pot fi 

catalogate ca a fi fost scrise sub influență satanică.  

 În Franța reprezentanții cei mai cunoscuți au fost Marquis Donatien Alphonse 

François de Sade si Charles Baudelaire. Cartea Marchizului de Sade Les 120 Journées de 

Sodome ou l’École du Libertinage a fost scrisa in 1785, în timp ce Marchizul de Sade a fost 

incarcerat la Bastilia, dar a a apărut abia in 1904, și contine practici sexuale pervertite care au 

primit apoi numele autorului: „sadice”.  

 În gândirea sa, Baudelaire nu a mai conceput ca fiind posibilă legatura directă cu cerul 

după alungarea din paradis și a considerat? salvarea într-o „hyperconscience dans le mal” 

(hiperconștiința în Rău), în special în privinta sexualității. Volumul de poezii Les Fleurs du 

Mal, apărut în 1857, exprimă poziția sa maniheică față de Rău îmbinând-o cu estetica 

urâtului. 

 Italianul Giosuè Carducci, cel care urma sa primească premiul Nobel pentru literatură 

în 1906, a provocat furori prin publicarea în anul 1865 a Inno a Satana (Imn Satanei). Acestea 

sunt doar câteva exemple care ne lasă să întrezărim influențele satanice în literatură. 

 Nici cinematografia nu a scăpat neatinsă de influențele Satanei. Prima apariție a fost în 

anul 1896 în filmul francez Le Manoir du Diable. Au urmat filmele expresionismului german 

din anii 1920 începand cu Das Cabinet des Dr. Caligari din 1920, continuând cu Nosferatu, 

eine Symphonie des Grauens din 1922 și terminând cu Faust - eine deutsche Volkssage din 

1926. În anii 1960 si 1970 asistam la un reveriment al genului cu opere precum Rosemary’s 

Baby a lui Roman Polansky din anul 1968. Alte filme cu teme satanice sunt Poor Devil 

(1973), Carrie (1976) Angel Heart (1987), The Witches of Eastwick sau Devil’s Advocate 

(1997). 

 În această lucrare mi-am propus să analizez care este baza afirmațiilor că există 

influențe satanice în muzica rock. Primul capitol analizează existența diavolului, esența sa, 

precum și lucrările sale conform învățăturii Bisericii Catolice. Al doilea capitol prezintă 

istoria muzicii rock și formele ei de manifestare. Al treilea capitol descrie posibilele forme de 

influență satanică în muzica rock. 
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1. Satana – conducătorul lumii demonice 

 

Cine sau ce este Satana? 

A crede în existența diavolului, numele generic sub care sunt cunoscuți demonii, ca 

într-o ființă reală este în lumea secularizată a sfârșitului secolului XX și începutul secolului 

XXI pentru majoritatea oamenilor hilar. Este de înțeles că un ateu nu poate crede în existența 

sa. Ar fi foarte trist ca o persoană care nu crede în existența Dumnezeului creator – cel care 

este iubirea veşnică și nemărginită – să creadă în existența diavolului. 

  Sunt și foarte mulți teologi care nu mai cred în existența diavolului și îl trimit în lumea 

fanteziei și a miturilor. Unul dintre cei care a determinat această evoluție este teologul 

protestant Rudolf Bultmann, care in cartea sa Neues Testament und Mythologie. Das Problem 

der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung apărută în anul 1941, a scris: 

„Nu se poate să utilizezi lumina electrică și aparatul radio, în caz de boală să apelezi la 

mijloace medicale și clinice moderne și totodată să crezi în lumea spiritelor și a miracolelor 

ale Noului Testament”1. Influențați de poziția răspândită prin această carte, articole și apoi 

mass-media, mulți credincioși refuză să creadă în existența diavolului ca ființă reală cu 

inteligență și voință proprie. Din păcate, chiar și unii preoți nu mai cred în existența sa. 

În societatea secularizată diavolul este pentru mulți cel mult un simbol al decăderii 

societății. Aceasta decădere se manifestă prin lipsa de respect pentru ordinea sociala existentă, 

refuzul regulilor ei morale, exprimat prin libertinajul sexual, consumul de droguri, violența, 

consumismul îndoctrinat prin reclame, prin curente filosofice care afirmă că omul este 

Dumnezeu, prin îndemnul „să faci tot ceea ce vrei sa faci“, prin conceptul hedonist de viață. 

„Sex & Drugs & Rock and Roll“ este titlul unui cântec din anul 1977 a interpretului englez de 

rock Jan Dury, titlu care a devenit un motto de viață pentru generații întregi de tineri.   

Creștinul însă, și în special creștinul catolic, trebuie să creadă în existența reală a 

diavolului, ființă dotată cu inteligență și voință proprie. De altfel, ultima cerere a Tatălui 

nostru este „ci ne mântuiește de cel Rău”, deci noi credem că Răul există în mod real.  

 
1 R. Bultmann, Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen 

Verkündigung. Nachdruck der 1941 erschienenen Fassung, hg. v. Eberhard Jüngel, München 1985, 16 (trad. 

n.).neutestamentlichen Verkündigung. Nachdruck der 1941 erschienenen Fassung, hg. v. Eberhard Jüngel, 

München 1985, 16 (trad. n.). 



6 

 

În această cerere, Răul nu este o abstracţiune, ci desemnează o persoană, pe Satana, cel 

Viclean, îngerul care se opune lui Dumnezeu. «Diavolul» (dia-bolos) este cel care „se aruncă 

de-a curmezişul” planului lui Dumnezeu şi «lucrării lui de mântuire» săvârşite în Cristos.2 

Pentru creștinul practicant diavolul nu poate fi doar un simbol al decăderii morale, al 

răului din lume, ci el este ființă reală. Sfânta Scriptură vorbește despre îngeri și demoni, iar 

Catehismul Bisericii Catolice explică învățătura Magisteriului privitoare la originea și natura 

lor. 

 

Îngerii  

Pentru a înțelege natura diavolului trebuie să analizăm întâi natura îngerilor, pentru că 

diavolul a fost inițial un înger.  

Ca punct de pornire al analizei putem lua Crezul niceno-constantinopolitan care începe 

cu cuvintele: 

Cred într-unul Dumnezeu, 

Tatăl atotputernicul, 

Creatorul cerului și al pământului, 

A tuturor văzutelor și nevăzutelor. 

Mărturisim astfel convingerea noastră că nu există un lucru în lume care să nu fi fost 

creat de Dumnezeu, iar aceste lucruri nu se rezumă doar la obiectele văzute, care aparțin 

pământului, lumii materiale, ci și la cele nevăzute, la cele care aparțin cerului, lumii spirituale. 

Pe lângă ființele pe care le cunoaștem prin simțuri există și ființe pe care nu le putem cunoaște 

prin simțuri, pentru că ele nu aparțin lumii materiale, ci celei spirituale.  

Profesiunea de credinţă a celui de-al patrulea Conciliu din Lateran afirmă că Dumnezeu „încă de la 

începutul timpurilor” a creat toate făpturile, una după alta, spirituale şi trupeşti, adică îngerii şi lumea 

pământească; şi apoi făptura umană care ţine de amândouă, fiind alcătuită din suflet şi trup.3 

Referitor la învățătura Bisericii Catolice față de îngeri, Catehismul Bisericii Catolice 

este cât se poate de clar: „Existenţa fiinţelor spirituale, netrupeşti, pe care Sfânta Scriptură le 

 
2 Catehismul Bisericii Catolice, 2851. 
3 Ibidem, 327. 
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numeşte în mod obişnuit îngeri, este un adevăr de credinţă. Mărturia Scripturii este la fel de 

clară ca şi caracterul unanim al Tradiţiei.”4 

Am aflat că Biserica Catolică a proclamat ca adevăr de credință existența unor ființe 

pe care le numește îngeri. Dar cine sunt ei?  

Angelus officii nomen est, non naturae. Quaeris nomen huius naturae, spiritus est; quaeris officium, 

angelus est: ex eo quod est, spiritus est, ex eo quod agit, angelus. ─ „Înger” desemnează rolul, nu 

natura. Întrebi cum se numeşte această natură? Spirit. Întrebi despre rolul ei? Înger; după ceea ce este ─ 

spirit, după ceea ce face ─ înger5.  

Sf. Augustin susține că îngerii sunt ființe spirituale, care cu toată fiinţa lor îndeplinesc 

rolul de a fi îngeri, deci de a fi slujitori şi mesageri ai lui Dumnezeu.6 

 „Ca făpturi pur spirituale, ei au inteligenţă şi voinţă: sunt făpturi personale şi 

nemuritoare. Întrec în desăvârşire toate făpturile văzute.”7  

 Dumnezeu Tatăl este cel care a creat, conform interpretării generale a teologilor, 

îngerii, la începutul timpurilor, ființe acorporale, pur spirituale, dotate cu inteligență și voință. 

După care El a creat ființele trupești, animalele şi în final omul, cel care îmbină atât trupul 

animal cât și sufletul ființelor spirituale. Voința și inteligența îngerilor depășesc cu mult pe 

cele ale oamenilor, dar nu sunt egale cu cele ale lui Dumnezeu. 

Sf. Paul vorbește despre îngeri și treptele lor atunci când arată că Cristos  este la 

originea a toate. În Scrisoarea către Coloseni (1,16) spune: „pentru că prin el au fost create 

toate în ceruri şi pe pământ: cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie principate, 

fie puteri: toate au fost făcute prin el şi pentru el”. Sf. Paul sublinează aici că toți îngerii au 

fost creați de către Isus și că astfel îi sunt supuse Lui. Conform Scrisorii către Efeseni (1,21) 

Cristos cel înviat și înălțat este„deasupra oricărui principat şi oricărei puteri, stăpâniri şi 

domnii şi deasupra oricărui nume rostit nu numai în lumea aceasta, dar şi în aceea care va 

veni”. Astfel Sf. Paul numește câteva dintre corurile îngerilor, peste care stăpânește Cristos. 

 
 

Îngerii au fost creați într-un număr foarte mare, pe care noi oamenii nu îl cunoaștem. 

Conform învățăturii bisericii, fără a fi însă dogmă, ei sunt grupați în trei ierarhii a câte trei 

 
4 Ibidem, 328. 
5 S. Augustin, Psal. 103, 1, 15. citat din Catehismul Bisericii Catolice, 329. 
6 Cf. Catehismul Bisericii Catolice, 329. 
7 Ibidem, 330. 
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coruri, deci în total nouă coruri de îngeri. Aceste coruri reprezintă ierarhia îngerilor, ierarhie 

care denotă și puterile lor.8 Prima mențiune despre ierarhiile îngerilor o găsim la Pseudo-

Dionisie Areopagitul în lucrarea sa Despre ierarhia cerească, la începutul secolului al VI-lea. 

Papa Grigore I cel Mare preia ierarhia celor nouă coruri, care în latină se numesc: angeli, 

archangeli, virtutes, potestates, principatus, dominationes, throni, cherubim, seraphim.9  

 

Demonii – îngerii căzuți 

În continuare voi prezenta, cum din îngeri, aceste ființe minunate, dotate cu puteri 

deosebite, a apărut diavolul.  

Magisteriul ne învață că îngerii au fost creați cu toții buni, fără pată: °Scriptura şi 

Tradiţia Bisericii văd în această fiinţă (vocea înşelătoare) un înger decăzut, numit Satana sau 

Diavolul“, respectiv că „Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, 

sed ipsi per se facti sunt mali. – Diavolul şi ceilalţi demoni au fost creaţi de Dumnezeu din 

fire buni, dar ei singuri s-au făcut răi”10 

 Aceasta este învățătura bisericii începând cu Conciliul Lateran IV din 1215. 

 Toți îngerii au fost liberi să aleagă între a asculta sau a nu asculta porunca Domnului, de 

a I se opune și a-I întoarce spatele.  

Scriptura vorbeşte despre un păcat al acestor îngeri“ pentru că „prin alegere liberă, aceste spirite create 

l-au refuzat în chip radical şi irevocabil pe Dumnezeu şi Împărăţia lui. Un reflex al acestei răzvrătiri îl 

întâlnim în cuvintele ispititorului către primii noştri părinţi: „Veţi fi ca Dumnezeu” (Gen 3, 5). 

Diavolul este „cel care de la început păcătuieşte” (1 In 3, 8), „tatăl minciunii” (In 8, 44).11 

 În lucrarea sa Der Teufel ernst genommen Pr. Adolf Rodewyk S.J. subliniază 

învățătura generală a teologilor că, după creația îngerilor, ei încă nu atinseseră stadiul de 

perfecțiune12 și Dumnezeu i-a supus unei probe pentru a vedea dacă se ridică la înălțimea 

cerințelor pentru a-I sluji. Pentru a-i pune la încercare, Dumnezeu le-a revelat planurile Sale 

referitoare la crearea omului și mai ales la întruparea Logosului, a celei de-a doua persoane a 

lui Dumnezeu. Acest Cuvânt întrupat prin nașterea sa din Fecioară, avea să aibă atât natură 

 
8 Cf. E. von Petersdorff, Daemonen Hexen Spiritisten, Wiesbaden 1960, 30. 
9 Grigore I cel Mare: Hom. XXXIV in Luc. 7 (= Migne, PL 76, 1246–1259, online); Moralia in Iob XXXII, XXIII 

(online). 
10 Catehismul Bisericii Catolice, 391. 
11 Ibidem, 392. 
12 Cf. Ibidem, 310. 
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divină cât și umană și urma să devină regele îngerilor, iar mama sa, un simplu om, regina lor, 

îngerii urmând să li se închine. Îngerii, beneficiind de liberul arbitru, puteau decide a urma 

planul lui Dumnezeu și a-l accepta pe Isus Cristos ca regele lor, împreună cu Fecioara Maria 

regină, sau puteau decide Non serviam!, să nu se supună unor ființe care le erau inferioare.  

Motivele pentru care îngerii puteau să refuze acest plan al lui Dumnezeu puteau fi 

mândria de a nu se supune unor ființe inferioare, sau poate că s-au simțit lezați de faptul că 

Dumnezeu a ales să se unească cu omul și nu cu îngerul pentru a-și arăta legătura cu creația, 

poate a fost o ură față de om, pentru că el a beneficiat de privilegiul unirii cu Dumnezeu, sau 

poate a fost invidia că omul în ființa lui Cristos va sta pe tronul Sfintei Treimi. 

 Cert este că și îngerii sunt doar creaturi și că nu puteau emite pretenții față de planurile 

Creatorului. Majoritatea îngerilor au realizat acest lucru și s-au supus planului lui Dumnezeu. 

Conducătorul lor este arhanghelul Mihail, iar numele său înseamnă în ebraică (מיכאל respectiv 

în transcriere Mikha'el) „Cine este ca Dumnezeu?”, deci cine poate să îi impună ceva 

Domnului?13  

 Unii îngeri au căzut în păcat refuzând, plini de mândrie, să se supună planurilor lui 

Dumnezeu.14 Ori această nesupunere a reprezentat o revoltă împotriva autorității lui 

Dumnezeu și nu putea rămâne nepedepsită.  

 A urmat o luptă în lumea spirituală între armata îngerilor buni, cei care au dat ascultare 

poruncii Tatălui, conduși de arhanghelul Mihail și cea a îngerilor răzvrătiți, conduși de 

Satana. O luptă inimaginabilă pentru puterea de înțelegere umană, care s-a sfârșit cu 

înfrângerea îngerilor răzvrătiți și alungarea lor din ceruri în iad.15 Cartea Apocalipsei ne 

vorbește despre „un dragon ca de foc, mare, având şapte capete şi zece coarne, iar pe capete 

şapte cununi împărăteşti“ (Ap 12, 3), dragon care este asimilat Satanei și care este despărțit în 

această imagine de ceilalți îngeri căzuți, care sunt reprezentați ca stele pe cer: „Coada lui târa a 

treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ.“ (Ap 12, 4) Din această descriere, unii 

teologi au dedus că o treime din îngeri ar fi căzut în păcat conduși de Satana. Egon von 

Petersdorff contrazice această interpretare în cartea sa Demonologie susținând că descrierea 

dragonului care cu „coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ.“ nu 

poate fi luata ad litteram, ci trebuie privită ca o descriere alegorică a căderii îngerilor. Von 

Petersdorff susține că doar o minoritate a îngerilor a căzut în păcatul aroganței  și al nesupunerii 

 
13 Cf. A. Rodewyk S.J., Der Teufel ernst genommen, Stein am Rhein 2001, 5 - 7. 
14 Cf. Catehismul Bisericii Catolice, 392. 
15 Cf. Rodewyk S.J., Der Teufel, 7 - 8. 
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și l-a urmat pe Lucifer în iad.16 Învățătura majoritară a scolasticilor, inclusiv a Sf. Albert cel 

Mare și a Sf. Toma de Aquino, este că îngerii au căzut din toate cele trei ierarhii și din toate cele 

nouă coruri ale îngerilor, dar că majoritatea au provenit din corurile inferioare, fiind mai ușor de 

convinși de Lucifer să îl urmeze în răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. 

 După alungarea îngerilor răzvrătiți în frunte cu conducătorul lor, Satana, din ceruri, ei 

au devenit demoni cunoscuți sub numele generic de „diavol”. Diavolul prin alungarea sa nu a 

căpătat libertate absolută față de Dumnezeu, el putând face în continuare doar ceea ce 

Dumnezeu îi permite. De aceea trebuie spus că el este în continuare obligat să dea ascultare 

voinței lui Dumnezeu, dar o face cu „plânset şi scrâşnirea dinţilor” (Mt 8, 12). Natura sa însă a 

rămas neschimbată, puterile sale spirituale, inteligența și voința au rămas aceleași. 

 Prin natura sa, diavolul, când a ales să nu Îl asculte pe Dumnezeu, a luat o decizie 

definitivă și irevocabilă, păcatul său neputând fi iertat de Dumnezeu.17 Prin această decizie el 

a înlocuit toate virtuțile cu păcatele, obediența cu nesupunerea. Datorită acestui fapt diavolul 

este nu doar Răul personificat, ci și Urâtul. De aceea artiștii creștini l-au reprezentat în pictura 

și în sculptura medievală și în cea renascentistă ca pe un monstru desfigurat de urâțenie. 

Diavolul este o ființă personală reală, dar spirituală, nu trupească. Totuși reprezentările sale 

inspiră groaza pentru a simboliza urâțenia morală absolută care îi este caracteristică după 

cădere. Nu trebuie să ne imaginăm că diavolul ar avea coarne, copite și coadă despicată. 

Aceasta este o reprezentare simbolică în artă, care poate s-a inspirat din legendele și 

reprezentările unor zei păgâni, precum Pan. Totodată, la fel ca și îngerii, care atunci când s-au 

arătat unor oameni, au fost nevoiți să își asume un chip și s-au „întrupat”, la fel și demonii o 

fac pentru a-i speria pe oameni când li se arată cu adevărat luând chipuri groaznice. 

 Sfânta Scriptură și Tradiția ne învață deci că diavolul este un ispititor, tatăl minciunii 

și un ucigaş de oameni.18  Scopul diavolului este de a cuceri cât mai multe suflete, prin 

pervertire și ispitire la păcat, pentru ca ele să îi fie supuse în regatul său: iadul. Pentru sufletul 

oamenilor diavolul duce o luptă continuă cu Dumnezeu și cu îngerii. 

 

  

 
16 E. von Petersdorff, Daemonen, 68. 
17 Cf. Catehismul Bisericii Catolice, 393. 
18 Cf. Ibidem, 392 și 394. 
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Răul 

 Diavolul este „cel Rău”, este întruparea și personificarea răului. Prin neascultarea și 

căderea sa a adus răul în lume. Dar putem spune că diavolul este sinonimul răului? Ce este de 

fapt răul? Leibniz distinge trei feluri de rău, și anume îl abordează din punct de vedere 

metafizic, fizic și moral. Răul metafizic constă în imperfecțiunea originară a creaturilor, care în 

mod necesar trebuie să rămână în urma perfecțiunii creatorului. Răul fizic este durerea și 

suferința. Aceste rele sunt adversități, care își au originea în natură. Ele nu sunt „rele”, pentru că 

nu sunt rezultatul voinței umane sau mai general spus spirituale. Leibniz definește răul moral ca 

fiind păcatul sau vina. Răul moral constă în neconcordanța dintre o acțiune și legea morală 

respectiv legea naturală. 

Un răspuns simplu este că răul este absența binelui, întoarcerea de la dragostea lui 

Dumnezeu. Dacă însă Dumnezeu a creat lumea bună, dacă toată creația sa a fost bună, atunci 

cum de există răul? Răul în sine constă în privare, nu într-o entitate pozitivă, și nu are nicio 

cauză eficientă, pentru că o cauză eficientă nu poate produce niciodată răul. Cauza răului 

scolasticii o numesc deficientă.19 

Nici un răspuns pripit nu va satisface această întrebare pe cât de insistentă, pe atât de inevitabilă, pe cât 

de dureroasă, pe atât de plină de mister. Răspunsul la această întrebare îl constituie ansamblul credinţei 

creştine: bunătatea creaţiei, drama păcatului, iubirea răbdătoare a lui Dumnezeu, care vine în 

întâmpinarea omului prin legămintele sale, prin Întruparea răscumpărătoare a Fiului său, prin darul 

Duhului Sfânt, prin adunarea Bisericii, prin puterea Sacramentelor, prin chemarea la o viaţă fericită, la 

care făpturile libere sunt îndemnate dinainte să consimtă, dar de la care, tot dinainte, printr-un mister 

teribil, ele se pot şi sustrage. Nu există trăsătură a mesajului creştin care să nu fie, dintr-un punct de 

vedere, un răspuns la problema răului.20 

 Dumnezeu în atotputernicia sa ar fi putut crea o lume desăvârșită, dar a ales o lume care 

să se dezvolte de la stadiul creației până la atingerea desăvârșirii ei. Întreaga creație trebuie, 

conform planului lui Dumnezeu, să se dezvolte până la atingerea perfecțiunii.21 

Îngerii şi oamenii, făpturi inteligente şi libere, trebuie să înainteze spre ţelul lor suprem printr-o alegere 

liberă şi o iubire de preferinţă. Deci ei pot să se abată din drum. De fapt, au păcătuit. Astfel, răul moral 

a intrat în lume, incomensurabil mai grav decât răul fizic. Dumnezeu nu este în nici un fel ─ nici direct, 

nici indirect ─ cauza răului moral. Îl permite totuşi, respectând libertatea creaturilor sale...22 

 
19 Cf. F. Coplestone, Istoria Filosofiei – IV Raționaliștii. De la Descartes la Leibniz, 311. 
20 Catehismul Bisericii Catolice, 309. 
21 Cf. Ibidem, 310. 
22 Ibidem, 311. 



12 

 

 Chiar dacă răul a pătruns în lume prin diavol, nu se poate spune că fără căderea unora 

dintre îngeri și fără ducerea în ispită a protopărinților oamenii nu ar fi putut păcătui și singuri, 

din proprie inițiativă. De aceea nu putem spune că răul este sinonim cu diavolul, ci doar că răul 

cuprinde întreaga acțiune a diavolului, dar în plus mai este posibil și un rău datorat exclusiv 

alegerii omului în baza liberului său arbitru. 

 Omul însă nu este condamnat la pierzanie datorită păcatului originar, ci „prin credinţa în 

Vestea cea Bună şi prin Botez, se renunţă la rău şi se dobândeşte mântuirea, adică iertarea 

tuturor păcatelor şi darul vieţii noi.”23  

 

Numele demonilor 

 După ce am văzut care este natura îngerilor, cea a diavolului precum și a răului, ne 

vom continua analiza cu numele și numărul îngerilor căzuți, pentru a vedea de fapt care sunt 

forțele răului care pot influența omul, inclusiv în muzică. 

 Diavolul este un înger căzut și este la fel de acorporal cum sunt toți îngerii. Dar este o 

singură ființă? Cunoaștem o multitudine de nume pentru diavol: Satana, Lucifer, Baphomet, 

Beelzebub, Beliar, Mephistopheles și multe altele. 

 Satana (ן טָּׂ  în transcriere Satan) este un nume de origine ebraică și înseamnă acuzator שָּׂ

sau potrivnic. În înțelegerea creștină el este, de fapt, Ispititorul. Satana, deși este oponentul lui 

Dumnezeu, nu este forța negativă complementară lui Dumnezeu, cum este el văzut într-o lume 

maniheistă, ci rămâne o creatură inferioară  creatorului său. 

 Diavol provine de la grecescul Διάβολος (diábolos) care înseamnă calomniator, 

defăimător sau cineva care produce confuzie. 

 Lucifer a fost numele dat planetei Venus, Luceafărul de dimineață. În Sfânta Scriptură 

nu apare echivalența între Satana și Lucifer. Origene a făcut în scrierea sa De principiis pentru 

prima dată legătura dintre Luceafăr (Heosphoros-Lucifer) și Satana. Începând cu Evul Mediu, 

Lucifer devine sinonim pentru Satana.  

 Beelzebub este „Domnul muștelor“, provine din ebraicul „Baʿal Zəvûv“ (ל ְזבּוב עַּ  care (בַּ

probabil este o ridiculizare a titlului „Baal Zebul“, zeul orașului Ekron din Țara Filistinilor.  

 
23 Catehismul Bisericii Catolice, 1427. 



13 

 

 Mephistopheles ar putea proveni din două cuvinte ebraice: mephir (distrugător) și tophel 

(mincinos). Johann Wolfgang von Goethe a utilizat acest nume de Mephisto pentru personajul 

diabolic din cunoscuta sa piesă de teatru Faust: Eine Tragödie. 

 Demon provine din grecescul daimon (δαίμων) și la origine a însemnat un spirit, o forță 

a destinului, o voce care admonestează (conștiința). În creștinism acest sens neutru sau chiar 

pozitiv al cuvântului a fost înlocuit cu cel al diavolului. 

 Deci nu avem de-a face cu o singură ființă, ci cu un grup numeros de diavoli sau 

demoni. În continuare voi folosi diavol sau demon(i) ca nume generic iar Satana ca denumirea 

conducătorului cetei de demoni. 

 Numărul demonilor este imens (legiune) și numele lor sunt la fel de multe: „Şi (Isus) l-a 

întrebat: «Care îţi este numele?» El i-a spus: «Numele meu este ‘Legiune’, căci suntem 

mulţi»” (Mc 5, 9).  

 

 Ispitele diavolului 

 Acum voi analiza care sunt căile prin care diavolul îl corupe la rău pe om. 

 Învățătura Bisericii Catolice este că Lucifer, ca urmare a răzvrătirii și izgonirii sale din 

rai, a devenit dușmanul (a se vedea explicația numelui Satan) lui Dumnezeu, adversarul lui. Ca 

atare a vrut să se razbune pe Dumnezeu, ademenind omul cu intenția de a-l face și pe om să 

cadă în păcat și pentru aceasta să fie alungat din Paradis. Astfel încât Satana s-a adresat omului 

pe când era în grădina Eden, fără de păcat, și l-a ispitit, din ură și invidie, să încalce porunca pe 

care a primit-o de la Dumnezeu: 

Șarpele era cel mai viclean dintre toate animalele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și a 

zis către femeie: "A spus cu adevărat Dumnezeu să nu mâncați din niciun pom al grădinii?" 

Femeia i-a răspuns șarpelui: "Putem să mâncăm din roadele pomilor din grădină; 

numai din rodul pomului din mijlocul grădinii a zis Dumnezeu: "Să nu mâncați din el, nici să nu vă 

atingeți de el, ca să nu muriți!"” 

Și șarpele a zis către femeie: "Nicidecum nu veți muri! 

Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, 

cunoscând binele si răul." (Gen. 3, 1-5) 
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 Aceasta a fost prima interacționare a Satanei cu omul încercând să îl ispitească prin 

vorbă și oferindu-i iluzia că poate deveni egalul lui Dumnezeu. Este de fapt promisiunea 

aceleiași egalități pe care și-a dorit-o pentru sine însuși. Din păcate omul a cedat ispitei, căzând 

astfel în păcat și s-a îndepărtat de dragostea nețărmurită a lui Dumnezeu. 

 Un alt  episod important în care Satana încearcă să îl ispitească pe om, respectiv pe Fiul 

Omului este cel relatat de Evangheliile sinoptice (Mt 4, 1-11, Mc 1, 12-13, Lc 4, 1-13). Matei îl 

numește Ispititorul și diavolul, Marcu Satana, iar Luca îi spune diavolul. Diavolul îl ispitește pe 

Isus vorbindu-i și oferindu-i trei elemente: plăcerea (pâinea), puterea împreună cu bogăția (toate 

împărățiile lumii) și gloria („aruncă-te jos, căci este scris: Le va porunci îngerilor săi cu privire 

la tine  şi te vor ţine pe mâini ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră" [Mt 4, 6].) Isus, 

spre deosebire de Adam, a rezistat tentațiilor propuse de Ispititor și „diavolul s-a îndepărtat de la 

el pentru un anumit timp“ (Lc 4, 13).  

 Mai târziu întâlnim o noua încercare de ispitire a lui Isus Cristos de către Satana. De 

această dată, Satana nu vorbește direct, ci prin apostolul Petru. Petru, aflând de la Isus că acesta 

va merge la Ierusalim unde va fi ucis, îi spune lui Isus „Să te ferească Dumnezeu, Doamne! 

Asta nu ţi se va întâmpla niciodată!", încercând să schimbe hotărârea lui Isus și astfel cursul 

istoriei prevăzute de Dumnezeu. Isus  îi raspunde cu fermitate "Mergi în urma mea, Satană. Tu 

eşti o piatră de poticnire pentru mine, pentru că nu te gândeşti la cele ale lui Dumnezeu, ci la 

cele ale oamenilor". (Mt 16, 22-23). 

 Diavolul nu și-a limitat ispitele doar la protopărinți, ci a continuat să-i ispitească pe toți 

oamenii din toate timpurile. A făcut-o în trecut, o face în prezent și o va face până la sfârșitul 

timpurilor. Satana și cu demonii care îi sunt supuși duc o luptă aprigă cu Dumnezeu pentru 

sufletul fiecărui om. Satana care este conducătorul lumii (In 12, 31; 14, 30 și 16, 11) și mai ales 

al infernului vrea să aibă cât mai multe suflete care să i se supună. Este încercarea sa de a 

realiza într-un fel propriu egalitatea sa cu Dumnezeu. Lui Dumnezeu i se închină îngerii și 

oamenii care urmează poruncile Domnului. Satana îi are pe îngerii căzuți care sunt obligați să i 

se supună și pe oamenii care îl urmează de bună voie.  Pentru că doar puțini oameni îl urmează 

în mod conștient, aceștia fiind sataniștii, diavolul recurge la minciună, înșelăciune și ispită 

pentru a le cucerii sufletele.  

 Un motiv suplimentar pentru ura și invidia Satanei față de om este faptul că, deși 

Dumnezeu pe el l-a pedepsit și l-a alungat definitiv și irevocabil din paradis, pe omul care se 

convertește Dumnezeu l-a iertat. Omul este o ființă mult mai slabă decât îngerul și de aceea 
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decizia omului nu este definitivă, ci el își poate revoca decizia inițială, se poate căi și întoarce la 

Dumnezeu, poate să îi primească iubirea eternă și în ultima clipă. 

 Lupta dintre om și Satana este inegală, îngerii deținând puteri net superioare omului. 

Dumnezeu însă nu ne părăsește, ci ne ajută să ducem victorioși această luptă.24 Pe de o parte, 

fiecărui om îi este alocat un înger păzitor care are sarcina de a-l susține pe acel om în lupta sa 

împotriva ispitelor. Nu este cunoscut dacă, în antiteză, fiecărui om Satana i-a alocat un demon 

ispititor, învățăturile teologilor privitor la acest subiect sunt divergente. În plus, față de sprijinul 

acordat de îngerul păzitor, Sf. Apostol Paul ne învață: „Dumnezeu este credincios: el nu va 

permite să fiţi ispitiţi peste ceea ce puteţi, însă o dată cu ispita vă va da şi o ieşire ca să o 

puteţi îndura.” (1 Cor 10,13) 

 Lupta omului cu Satana este foarte dificilă mai ales pentru că este o luptă spirituală. 

Demonii nu sunt vizibili, efectele acțiunilor lor de regulă nu sunt materiale și astfel nu sunt 

perceptibile simțurilor noastre. Astfel nu știm când suntem atacați și nu ne putem apăra.25 În 

plus, Satana este un maestru al deghizării și ca atare riscăm să nu recunoaștem de unde vine 

mesajul. Sf. Paul spune ” Satana însuşi se preface că este un înger al luminii” (2 Cor 11, 14). 

De aceea este importantă capacitatea de a discerne spiritele. Cel mai mare ajutor în acest sens, 

ca de altfel și în întreaga luptă cu Satana, este rugăciunea statornică și plină de încredere. 

 

Ocultism, magie și spiritism 

 În muzica rock întălnim diverse referințe la ocultism, magie și spiritism. De aceea este 

necesară o analiză a acestor fenomene, a originii lor diabolice.  

Există diverse activități practicate din timpuri străvechi, cu mult înainte de nașterea 

Domnului Isus Cristos care au ca scop prevestirea viitorului, făptuirea unor minuni prin apelarea 

la forțe supranaturale, comunicarea cu spiritele morților etc. Printre aceste activități se găsesc 

magia, vrăjitoria, spiritismul, divinația, ghicitul viitorului prin diversele metode precum datul în 

cărți, cititul zborului păsărilor sau al măruntaielor unor animale sacrificate.  

Ca termen general pentru aceste activități poate fi folosit ocultismul. Ocultismul este o 

doctrină ezoterică și poate fi definit ca fiind credința în elemente din afara lumii cunoscute, care 

pot fi ființe sau puteri, ce permit stăpânirea lumii. Conform practicilor oculte aceste ființe sau 

 
24 Cf. Rodewyk, Der Teufel, 25. 
25 Cf. Rodewyk, Der Teufel, 25, 26.  
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forțe pot fi subjugate de către persoanele inițiate pentru folosul lor. Aceste forțe nu vin însă de 

la Dumnezeu și astfel nu pot proveni decât de la demoni. Ceea ce practicanții ocultismului nu 

realizează este că nu ei îi supun pe demoni, ci că în realitate ei se supun demonilor și că cel 

târziu după moarte vor plăti cât se poate de scump pentru presupusa subjugare a demonilor în 

timpul vieții lor. 

Deja Vechiul Testament îl avertizează pe poporul lui Israel: 

Dupa ce vei intra în țara pe care ti-o da Domnul Dumnezeul tau, sa nu te inveti sa faci dupa uraciunile 

neamurilor acelora. 

Sa nu fie la tine nimeni care sa-si treaca pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care sa aiba mestesugul 

de ghicitor, de cititor in stele, de vestitor al viitorului, de vrajitor,  

de descantator, nimeni care sa intrebe pe cei ce cheama duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care sa 

intrebe pe morti.  

Caci oricine face aceste lucruri este o uraciune inaintea Domnului; si din pricina acestor lucruri va 

izgoni Domnul Dumnezeul tau pe aceste neamuri dinaintea ta.  (Dt 18, 9 – 12) 

 Deasemenea și în Noul Testament găsim o relatare care condamnă practicarea magiei, și 

anume în pericopa Paul și exorciștii iudei: 

”Un mare număr dintre cei care practicaseră magia şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea lor. S-a 

calculat preţul lor: se ridica la cincizeci de mii de monede de argint.” (Fp 19, 19)  

Deci atât în Vechiul cât și Noul Testament este condamnată practicarea activităților 

oculte în scopul de a afla viitorul. Învățătura Magisteriului este foarte clară în această privință: 

Toate formele de divinaţie trebuie să fie respinse: recurgerea la Satana sau la demoni, evocarea 

morţilor sau alte practici presupuse în mod greşit că „dezvăluie” viitorul. Consultarea horoscoapelor, 

astrologia, chiromanţia, interpretarea prezicerilor şi a sorţilor, fenomenele de clarviziune legate de 

viitor, recurgerea la mediumuri ascund o voinţă de dominare asupra timpului, asupra istoriei şi, în 

sfârşit, asupra oamenilor şi, în acelaşi timp, o dorinţă de a-şi câştiga favoarea puterilor ascunse. 

Acestea sunt lucruri în contradicţie cu cinstirea şi respectul, unite cu teama iubitoare, pe care le 

datorăm numai lui Dumnezeu. 26 

Deasemenea sunt condamnate practicile de magie și vrăjitorie și este recunoscut faptul 

că aceste practici pot avea loc și în zilele noastre: 

Toate practicile de magie sau vrăjitorie, prin care se pretinde domesticirea puterilor oculte 

pentru a le pune în serviciul propriu şi a obţine o putere supranaturală asupra aproapelui ─ 

chiar şi pentru a-i reda sănătatea ─, sunt în mod grav contrare virtuţii religiei. Aceste practici 

 
26 Catehismul Bisericii Catolice, 2116. 
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sunt şi mai condamnabile când sunt însoţite de intenţia de a face rău altuia sau când recurg la 

intervenţia demonilor. Purtarea amuletelor este şi ea reprobabilă. Spiritismul implică adesea 

practici divinatorii sau magice. De aceea, Biserica îi avertizează pe credincioşii săi să se 

păzească de acestea. Recurgerea la medicina numită tradiţională nu legitimează nici 

invocarea puterilor rele, nici exploatarea credulităţii altora.27 

Odată cu retragerea unei mari părți a populației din credință și biserică se constată o 

creștere corespunzătoare a interesului pentru activitățile esoterice și oculte care înlocuiesc 

religia creștină, pentru că omul are nevoie de răspunsuri dincolo de lumea materială, are o 

nevoie de împlinire spirituală. Astfel încât omul modern și rațional, care refuză religia ca fiind 

incompatibilă cu raționalismul și pozitivismul modern, apelează la astrologi și horoscoape, la 

ghicitori și vrăjitori din dorința de a cunoaște și influența viitorul prin apelul la forțe din afara 

lumii raționale. 

Majoritatea covărșitoare a celor care practică activități oculte sunt șarlatani, atât cei care 

își spun astrologi, prezicători, ghicitori, cât și magi sau vrăjitori. Vânătoarea, condamnarea și 

executarea de vrăjitoare în Evul Mediu și în epoca modernă face dificilă abordarea subiectului. 

Totuși trebuie subliniat că în continuare există persoane care intră în legătură cu forțele oculte și 

pot realiza vrăji, descântece, deochiuri etc. Pe lângă vrăjitorii și vrăjitoarele din Europa mai 

trebuie ținut cont și de vrăjitorii voodoo din Africa precum și de vrăjitorii sud-americani. Toți 

acești vrăjitori intră în legătură cu forțele Răului, cu demonii pentru a-și putea realiza vrăjile. 

Prin apelarea la aceste practici oculte precum citirea horoscopului în ziare, după unii cea 

mai citită rubrică a ziarelor, prezicerea viitorului prin cărțile de tarot, căutarea unor vrăjitori sau 

vrăjitoare care să îi vindece prin magia albă, oamenii de bună credință, chiar și mulți creștini, 

intră fără să își dea seama în lumea demonilor.  

 

Satanism 

 La fel ca și ocultismul, magia și spiritismul, și satanismul este foarte răspândit în 

anumite cântece rock. În continuare voi răspunde la întrebările ce este acest satanism, care sunt 

originile sale, care este răspândirea sa în societatea modernă. 

Am arătat mai sus că mulți oameni nevinovați pot intra în legătură cu activitățile de 

origine satanică fără a fi conștienți de aceasta. Pe lângă aceștia mai există un număr de oameni, 

 
27 Ibidem, 2117. 
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mult mai redus, care îl caută în mod activ pe Satana și doresc să se pună în serviciul său pentru 

anumite avantaje trecătoare aici pe pământ. Aceștia sunt practicanții satanismului. Satanismul 

este o mișcare care îl adoră și preaslăvește pe Sartana, îngerul căzut. Această adorație, dar și 

rugăciunile adresate Satanei se realizează prin rituri liturgice copiate după cele ale bisericii 

catolice, dar întoarse pe dos. 

Deosebim două feluri de satanism: un satanism religios, ai cărui practicanți au aceeași 

viziune asupra Satanei ca ființă reală dotată cu voință și inteligență proprie, cu mult superioare 

omului, ca și Biserica Catolică și un satanism ai cărui practicanți se consideră a fi atei. Pentru 

aceștia, Satana nu este decât un concept filosofic, un simbol al libertății absolute umane de a 

încălca regulile și conveniențele societății. Totuși, și aceștia aduc sacrificii și se roagă prin 

practicarea cultului liturgic, ceea ce este greu de justificat pentru o simplă idee. În final trebuie 

să concluzionăm că și sataniștii care se consideră atei, cred de fapt într-o ființă reală numită 

Satana. 

Părintele Claudiu Dumea, bazându-se pe studiile sociologului italian Massimo 

Introvigne, relatează că există patru tipuri de satanism: 

satanismul rațional, în care Satana este simbolul unei viziuni anticreștine, hedoniste, imorale asupra 

lumi; satanismul ocultist, care acceptă concepția biblică cu privire la Satana, numai că adepții lui trec 

de partea Satanei, nu a lui Dumnezeu; satanismul acid, pe care îl găsim, în primul rând, printre cei 

tineri, pentru care satansimul e doar un pretext pentru comportamente antisociale, nelipsite fiind 

orgiile, sadismul, drogurile; satanismul luciferean, în care Satana devine Lucifer, adică purtător de 

lumină, dezvăluind aspectul bun, luminos al divinității.
28 

Originile satanismului se regăsesc în Evul Mediu, când vrăjitoria se baza pe un pact 

încheiat în mod conștient cu Satana. Noaptea de 30 aprilie spre 1 mai era numită 

”Walpurgisnacht”, noaptea sfintei Walpurga, când avea loc o ceremonie la care participau 

vrăjitoarele dintr-o regiune. Ele se întâlneau pe locurile cele mai înalte, vârfuri de munți sau de 

dealuri și dansau și se destrăbălau invocând demonii. 

Un prim caz celebru de satanism a fost cel din Franța secolului al XVII-lea, în timpul 

domniei regelui Ludovic al XIV-lea în Paris trăia Catherine Deshayes (1640 – 1680), 

supranumită ”La Voisin”, practicantă a chiromanției, vânzătoare de otrăvuri și substanțe care 

provocau avort. ”Cercetările au descoperit că în cercul ei se celebrau liturghii  negre cu jertfe 

sângeroase de animale.”29 Se presupune că și copii avortați erau sacrificați în cadrul liturghiilor 

 
28 C. Dumea, New Age: noua religie pentru o lume globalizată, Iași 2012, 157.  
29 Dumea, New Age, 159. 
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sataniste. Catherine La Voisin a fost judecată și condamnată de către autoritățile franceze și arsă 

pe rug. După acest caz public satanismul a dispărut din nou în subteran. 

Două secole mai târziu, Alphonse Louis Constant (1810 – 1875) a reunțat la studiile sale 

teologice pentru a se înscrie în masonerie și s-a dedicat studiilor oculte sub pseudonimul de 

Eliphas Lévi. Nu a fost un satanist, ci a publicat între anii 1854 – 1865 un număr de șapte cărți 

dedicate magiei și ocultismului. Postum au mai apărut alte aproape douăzeci de cărți cu aceleași 

subiecte. Toate aceste cărți i-au influențat pe urmașii săi, în mod special pe cei din societatea 

ezoterică Golden Dawn (din Marea Britanie) și pe Aleister Crowley. În cartea sa Dogme et 

rituel de la haute magie Eliphas Lévi îl prezintă, inclusiv prin desen, pe Baphomet, ca fiind 

”Țapul sabatic”, idolul-demon preluat de cercurile sataniste ulterioare. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, scriitorul francez Joris-Karl Huysmans scrie trilogia 

Là-bas, En route și La cathedrale, urmată de L’Oblat. Cele patru cărți prezintă progresul 

spiritual al eroului Durtal, de la o persoană interesată de ocultism până la a ajunge oblat într-o 

mănăstire. Eroul acestor romane prezintă elemente autobiografice. Cu atât mai interesante devin 

informațiile din primul roman, Là-bas, în care eroul ajunge să studieze ocultismul și ”Dural află 

că Satanismul nu este doar un lucru al trecutului, ci că este viu în Franța sfârșitului de secol... 

Romanul culminează cu descrierea unei liturghii negre.”30 Influența acestui roman asupra 

sataniștilor este majoră, deși, trebuie subliniat, autorul nu a fost nicidecum un satanist, ci o 

persoană care la sfârșitul vieții a trăit ca oblat. Dar romanul va influența liturghiile negre actuale 

care sunt foarte asemănătoare celei descrise în roman. Este de presupus că o asemenea liturghie 

neagră nu a fost invenția lui Huysmans, ci el doar a descris-o din informațiile pe care le-a extras 

din vasta arhivă a preotului excomunicat Eugène Vintras (1807 – 1875). Acest Vintrans a cules 

în cursul multelor sale călătorii prin Europa diverse informații despre sataniști și liturghiile 

negre.  

Romanul Là-bas a fost citit in întreaga Europă, iar elementele satanice descrise au 

condus la un val de antisatanism, ceea ce a făcut ca mișcarea satanistă să se mute de pe 

continent întâi în Anglia și apoi in SUA. 

Aleister Crowley (1875 – 1947) s-a născut în anul morții lui Alphonse Louis Constant și 

s-a prezentat ca fiind reîncarnarea lui Constant. După studiile începute la Cambridge, dar 

neterminate, Crowley s-a înscris în societatea ezoterică Golden Dawn, în anul 1898. În anul 

1912, Crowley a intrat în societatea secretă Ordo Templi Orientis, pe care după scurt timp a 

ajuns să o conducă. Acest ordin era organizat după reguli masonice și practica magia sexuală, 

 
30 <http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0-bas_%28novel%29>  descărcat la 27.02.2014. 

http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0-bas_%28novel%29
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lucru care l-a atras pe Crowley, care a luat numele de inițiat Baphomet. Ajuns liderul britanic al 

ordinului a rescris o parte din regulile și ritualurile ordinului, adaptându-le practicilor sataniste 

prin compunerea ”Liturghiei negre gnostice” care a fost o imitare în mod sacrileg a liturghiei 

catolice. Codul moral al ordinului se baza pe așa numita Lege a Thelemei, și spunea ”Fă ceea ce 

vrei”.31 Crowley se considera ateu, deși îl adora și invoca pe Satana. Pentru el, Satana, căruia i-a 

compus un imn, la fel ca și Baudelaire și Carducci, ar fi doar simbolul respingerii oricărei legi 

morale care ar fi limitat libertatea omului. Crowley a dezvoltat componenta sexuală a liturghiei 

negre și astfel și-a asigurat succesul, metodă preluată și de urmașii săi. 

Printre adepții lui Crowley s-a aflat și John Whiteside Parsons, numit Jack Parsons, 

cercetător în domeniul științei rachetelor. El a intrat în Ordo Templi Orientis, ramura din 

California, în anul 1939, iar în anul 1942 a devenit liderul ei. În anul 1945, autorul de romane de 

literatură de consum Lafayette Ron Hubbard s-a mutat în casa lui Parsons și împreună au 

dezvoltat un ritual sexual magic pentru invocarea zeiței Babalon, zeița supremă a sistemului 

mistic conceput de Crowley. Hubbard l-a înșelat pe Parsons și a fugit cu banii și cu amanta sa în 

anul 1946. Hubbard a devenit cunoscut ca fondator al ”Bisericii Scientologice” și a dianeticii, 

pe care el a definit-o ca fiind ”știința modernă a sănătății mentale”.  

Un alt adept al Thelemei, membru al Ordo Templi Orientis din California a fost 

cineastul underground Kenneth Anger, născut în 1927. El a realizat două filme cu tema 

thelemită: Invocation of My Demon Brother (1969) și Lucifer Rising (1972). În cercul de 

prieteni a lui Anger s-au aflat cântăreții Mick Jagger și Keith Richards ai formației Rolling 

Stones, cântăreața Marianne Faithfull și actrița și fotomodelul Anita Pallenberg, iubite ale 

membrilor Rolling Stones. Un alt prieten de-a lui Anger a fost Jimmy Page, ghitaristul formației 

Led Zeppelin. Jagger, Richards și Pallenberg au apărut în filmul Invocation of My Demon 

Brother, iar Faithfull și Page în Lucifer Rising.   

Unul dintre prietenii săi a fost Anton LaVey (1930 – 1997), care a fondat întâi grupul 

The Order of the Trapezoid, al cărui membru a fost și Kenneth Anger, care în noaptea Sfintei 

Walpurga, 30 aprilie / 1 mai 1966 s-a transformat în Church of Satan (Biserica Satanei), prima 

mișcare satanică recunoscută în mod oficial. Anton LaVey a publicat în anul 1969 Biblia 

Satanică, care conține principiile religiei sataniste a lui LaVey și este considerată a fi baza 

filosofiei și dogmaticii sale. A compus ritualul liturghiei sale negre bazându-se pe cartea Là-bas 

a lui Huysmans, dar cu toate acestea LaVey a susținut că el nu crede în Satana ca ființă reală, ci 

doar ca un simbol al libertății absolute, care întruchipează toate păcatele și astfel îi oferă omului 

 
31 <http://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley> descărcat la 27.02.2014. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
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împlinirea și fericirea. Michael Aquino, membru al Bisericii Satanei din anul 1969, nu a fost de 

acord cu LaVey, el considerând Satana a fi o ființă reală și astfel s-a rupt de LaVey și a fondat 

în anul 1975 o sectă satanică proprie, Temple of Set, care este înregistrată în California ca o 

organizație non-profit. 

O altă sectă satanică este cea numită „The Process Church of the Final Judgement”, pe 

scurt ”The Process” care a fost fondată de soții Mary Anne și Robert DeGrimston, din Londra, 

care s-au scindat din ”Biserica Scientologică” în anul 1966. Ei i-au adorat atât pe Cristos cât și 

pe Satana în baza ideii că la sfârșitul timpului cei doi se vor reconcilia și Judecata de Apoi va fi 

condusă de Cristos, iar Satana va fi executorul pedepselor.   

De fapt,este vorba de punerea în aplicare a doctrinei lui C. Jung, unul dintre pilonii New Age-ului, 

potrivit căreia un individ, pentru a ajunge la deplina cunoaștere de sine, mai întâi trebuie să cunoască 

propria latură întunecată, propria umbră, adică să traverseze această fază preliminară.32 

Acestea sunt principalele secte satanice cu statut recunoscut oficial. Am văzut cum, de la 

literautra lui Alphonse Louis Constant, trecând prin experiențele lui Alesteir Crowley, Jack 

Parsons, L. Ron Hubbard și Kenneth Anger, s-a ajuns la Anton LaVey și la fondarea Bisericii 

Satanice. 

Aceste secte satanice nu au avut doar un rol de petrecere a timpului, cum sunt înclinați 

unii să creadă. Charles Manson, născut în 1934, un obscur cântăreț, a fost un reprezentant al 

societății hippie care a organizat un grup, după modelul comunei, numit The Family (Familia), 

majoritatea membrilor fiind femei, iar sexul liber în cadrul grupului fiind o practică uzuală. În 

anul 1967, eliberat din nou din închisoare, Manson petrecuse până la vârsta de 32 de ani mai 

mult de jumătate din viață în diverse închisori. La ordinul lui Charles Manson membrii grupului 

au omorât cu sânge rece șapte persoane, actrița Sharon Tate însărcinată în luna a opta, alte patru 

persoane care se aflau în casa ei, iar a doua zi cuplul soț-soție Leno și Rosemary LaBianca. 

Charles Manson a fost condamnat la moarte alături de ceilalți 5 membri ai Familiei participanți 

la crime, pedeapsa fiind comutată în închisoare pe viață pentru toți cei șase. În cartea Helter 

Skelter scrisă de procurorul cazului, Vincent Bugliosio, acesta scrie că se pare că Manson a 

preluat din ideile Process Church și din cele ale „Bisericii Scientologice”. Fiind în închisoare a 

ajuns să cunoască ideile scientologice. La înregistrarea sa în închisoarea McNeil Island, 

Washington, Manson a trecut la apartenența sa religioasă „scientologist”. După ce a fost închis 

pentru crimele executate la ordinul său, membrii ai ”Process Church” l-au vizitat în închisoare. 

 
32 Dumea, New Age, 167. 
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Un alt membru al Familiei lui Manson a fost Bobby Beausoleil, născut în 1947. Și 

acesta a fost un muzician cu oarecare perspective. În iulie 1969, cu doar două săptămâni înainte 

de uciderea lui Sharon Tate, Beausoleil l-a ucis pe profesorul de muzică și totodată asociatul său 

Gary Hinman din motive financiare. Aceasta a fost prima dintre crimele executate de membrii 

Familiei lui Manson. De remarcat că Beausoleil a jucat și el în filmul „Invocation of My Demon 

Brother” a lui Anger și anume rolul lui Lucifer. 

 

Pactul cu diavolul 

 Pentru a vedea dacă influențele satanice asupra muzicii rock sunt subliminale, caz în 

care cântăreții nu sunt conștienți de ele, sau sunt cumva rezultatul unei voințe explicite ale 

cântăreților de rock,voi analiza în încheierea acesteui capitol pactul cu diavolul. 

Uneori un om încheie un pact cu diavolul pentru ca acesta să îi ofere puteri neobișnuite, 

avantaje sau să îi îndeplinească dorințele. Acel om face pactul cu diavolul în mod conștient și de 

bună voie și prin aceasta îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Spre deosebire de posedat, care nu 

este responsabil pentru acțiunile demonului care i-a luat în posesie corpul, cel care face pactul 

cu diavolul este absolut vinovat. Dar și acest om are posibilitatea de a se mântui dacă denunță 

acest pact, chiar și în ultima clipă. 

Cel mai cunoscut caz al pactului cu diavolul este cel a Doctorului Faust, iar varianta cea 

mai cunoscută este cea scrisă de Johann Wolfgang von Goethe, publicată în anul 1808, prima 

parte, și 1832, a doua parte. Goethe a pornit de la legenda medievală a Doctorului Faust, dar a 

modificat sensul ei, prin faptul că drama se termină prin mântuirea lui Faust fără ca acesta să se 

pocăiască și să se convertească și fără a denunța pactul cu diavolul. Legenda medievală a fost 

publicată pentru prima dată în anul 1587 sub numele de ”Historia von Johann D. Fausten”, 

cunoscută în Germania sub numele de ”Volksbuch”. Nici în această primă versiune Faust nu se 

pocăiește și convertește, dar nici nu este salvat, ci damnat. Pornind de la această carte, 

Christopher Marlowe a scris în anul 1589 ” The Tragical History of Doctor Faustus”.  

La baza tuturor legendelor faustiene stă însă legenda din secolul al VI-lea a diaconului 

Theophilus din Adana, Cilicia. După ce i-a fost luată funcția de trezorier al bisericii din Adana, 

Theophilus s-a dezis de Cristos și de Fecioara Maria și a încheiat un pact scris cu diavolul 

pentru ca acesta să îl repună în funcție. Theophilus își dă seama însă ce a făcut, se căiește, 
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convertește și este iertat de Dumnezeu, primind pactul scris înapoi. Această legendă prezintă 

credința creștină în mod corect, Goethe nu a respectat doctrina bisericească.33 

În Evul Mediu, cei care încheiau pactul cu diavolul semnau cu propriul sânge. Poate că 

cei care încheie astăzi asemenea pacte nu mai semnează cu sângele lor, nu avem dovezi cum se 

desfășoară un asemenea ritual, dar se pare că încă există oameni care îl practică. 

  

 În acest prim capitol am analizat natura îngerilor și am văzut că ei sunt ființe create de 

Dumnezeu de la începuturile timpurilor. Îngerii sunt spirite acorporale înzestrate cu voință și 

inteligență, mult peste cele ale omului. Totodată îngerii dețin și ei liberul arbitru, care le-a 

permis să aleagă binele sau răul. Sper deosebire de om, alegerea îngerilor este definitivă. Pentru 

ei nu există cale de întoarcere, de căință. 

 O parte dintre îngeri, în frunte cu Lucifer sau Satana, au ales să i se opună planului lui 

Dumnezeu și astfel s-au decis definitiv pentru rău. Cu urmare a acestei decizii ei au fost alungați 

de îngerii buni, conduși de arhanghelul Mihail, din rai în iad. Este vorba de un număr mare de 

îngeri căzuți, care poartă diverse nume, dar ca nume generic pot fi numiți diavol sau demoni. 

După alungarea lor din rai, demonii au păstrat natura lor, deci puterile lor formidabile în ceea ce 

privește inteligența și voința. 

 Diavolul urmărește să se răzbune atât pe Dumnezeu, cât și pe om, și aceasta o face prin 

atragerea omului în păcat. Modul în care acționează diavolul este perfid, prin ispitire, minciună 

și înșelăciune. Diavolul îl poate influența pe om, fără ca acesta să dorească acesata, chiar fără ca 

omul respectiv să fie vinovat. Dar omul poate recurge și de bună voie la contactul cu diavolul, 

prin ocultism, magie, spiritism și ca suprem act, prin pactul diabolic. 

 Există grupuri de oameni care îi dedică un cult liturgic conducătorului diavolului, 

Satanei, iar „religia” lor se numește satanism, existând chiar și biserici satanice recunoscute în 

Statele Unite ale Americii. Rămâne să vedem în continuare, dacă și cum există influențe 

satanice asupra muzicii rock. 

 

 

.Nota Bene. 

 
33 Cf. von Petersdorff, Daemonen, 94. 
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2. Istoria muzicii rock 

 

În continuare voi prezenta istoria muzicii rock în contextul social în care ea s-a 

dezvoltat, influențele reciproce între muzica rock și dezvoltarea societății. Voi trece în revistă 

principalele genuri și subgenuri și legăturile dintre ele, exemplificând cu detalii despre 

reprezentanții lor, pentru ca în capitolul al treilea să pot analiza dacă și unde pot apărea influențe 

satanice în muzica rock. 

Rockul este un gen muzical care face parte din muzia pop, pop provenind de la 

englezescul popular music, care nu trebuie confundat cu termenul românesc de muzică 

populară. Popular music desemnează un număr de genuri muzicale care sunt atractive pentru un 

grup mare de persoane și care este distribuit de către o industrie muzicală, o denumire mai 

potrivită în limba română ar putea fi muzică de consum.34.  

Muzica rock este o muzică de origine americană și apoi engleză. În anul 2004 cea mai 

prestigioasă revistă de muzică pop-rock, Rolling Stone, a publicat lista celor mai mari 500 de 

cântece ale tuturor timpurilor (500 Greatest Songs of All Time, în continuare voi folosi 

abrevierea RS500GS) iar rezultatul acestei liste este edificator: din cele 500 de cântece, 350 sunt 

din SUA, 117 din Marea Britanie, 12 din Irlanda, 10 din Canada, 7 din Jamaica, 3 din Australia 

și unul din Suedia (Dancing Queen a formației ABBA pe poziția 171).  

Doar 4 dintre aceste 500 de cântece au fost compuse înainte de 1950: Crossroads din 

1936 a lui Robert Johnson intrată pe listăă în versiunea formției Cream, The House of the Rising 

Sun pentru care există înregistrări din anul 1934 a intrat pe listă în versiunea formației Animals, 

la fel ca și cântecul Rollin’ Stone care a intrat pe listă în versiunea din anul 1950 a lui Muddy 

Waters a fost deja înregistratădeja în anii 1920. Doar cântecul I’m so Lonesome I Could Cry a  

lui Hank Williams din anul 1949 a intrat pe listă pe poziția 111 în versiunea originală, fiind 

singurul cântec înregistrat înainte de 1950 de pe această listă RS500GS. 

 Istoria muzicii rock începe cu genul rock and roll care a apărut la începutul anilor 1950 

și care își are originile în mai multe izovare între care swingul formațiilor de tip Big Band, 

bluesul din delta fluviului Mississppi, rhythm and blues (R&B), gospel, country-ul bazat pe 

muzica folk adusă de imigranții europeni. Trebuie menționat că la originea stilurilor blues, R&B 

și gospel stau ritmurile de origine africană, utilizate în magia voodoo, aduse și dezvoltate de 

 
34 Cf. <http://de.wikipedia.org/wiki/U-Musik>  descărcat la 13.04.2014. 

http://de.wikipedia.org/wiki/U-Musik
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întăi sclavii și apoi cetățenii liberi afro-americani. Termenul de blues provine de la blue devil, 

demoni care provoacă o stare de melancolie sau depresie.35 

Din punct de vedere social rock and roll-ul își are originea situația creată de sfârșitul 

Celui de-al Doilea Război Mondial. Europa era distrusă, chiar și țările învingătoare. Singurul 

stat care a ieșit cu adevărat victorios din război au fost Statele Unite ale Americii, care din acel 

moment au devenit super-puterea militară și economică a lumii occidentale. Deodată SUA au 

devenit exportatorii de cultură pentru europeni, începând cu filmele de Hollywood și show-urile 

de pe Broadway.  

În anii 1930, în Statele Unite radioul a devenit un mediu de comuniare tot mai răpândit. 

Spre deosebire de țările europene, unde radioul era o instituție guvernamentală cu scop 

propagandistic și educațional-cultural și astfel muzica de consum nu prea era transmisă, în SUA 

radioul a fost de la bun început o instituție comercială, care își genera veniturile din reclame.  

Lansarea radioului portabil, primul fiind Regency TR-1 în noiembrie 1954 în SUA, a 

fost un pas în direcția sustragerii tinerilor de sub controlul părinților. Acest aparat a fost preferat 

în special de tinerii de 13 – 19 ani, care astfel puteau să se distreze ascultând muzica lor 

preferată, fără a intra în permanent conflict cu părinții.  

Conflictele dintre tineret și părinți însă nu au dispărut, pentru că tinerii ascultau muzică 

care fusese compusă totuși de oameni maturi, pentru oameni maturi. O altă sursă de conflict, în 

special în SUA anilor de segregație rasială, a fost faptul că o mare parte a interpreților au fost 

afro-americani și chiar și rock and roll-ul își trăgea originile din muzica lor. Atunci au apărut și 

criticii, care au pus pe seama preferinței tinerilor pentru această muzică creșterea criminalității 

juvenile, a număruli de sarcini a fetelor tinere și în general a decăderii valorilor morale.36 

Rock and roll-ul a izbuncnit în perioada de după război, cu morala sa severă, divizând generațiile și 

anunțând o eră de protest foarte vocal. A fost o revoluție culturală care a zguduit lumea și a marcat 

începutul unui nou mod de viață cu lumini de neon, o atitudine dezinvoltă și cu promisiunea 

îmbătătoare a sexului și a subversiunii.37 

Cauzele pentru această decădere, din punctul de vedere al generației părinților, sunt 

multiple. Pe de o parte, după război, tineretul a fost plin de dorință de viață, de distracție. Pe de 

altă parte, tineretul muncitor a devenit o categorie foarte interesantă pentru industria de consum, 

dispunând acum de resursele financiare pentru a-și cumpără singuri produsele preferate, între 

 
35 Cf. < http://en.wikipedia.org/wiki/Blues> și < http://en.wikipedia.org/wiki/Blues>  descărcate la 13.04.2014. 
36 Cf. Wicke, Rock und Pop, 21. 
37 M. Paytress, Rock,- Alles über Rock, Pop, Punk, Metal und mehr, Köln 201?, 20. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blues
http://en.wikipedia.org/wiki/Blues
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care și muzica. Valorile tradiționale precum hărnicia, cumpătarea, dorința de a atinge țeluri 

înalte, și-au pierdut atracția pentru o generație care creștea cu dezvoltarea producției de masă  a 

bunurilor de consum. Această dezvoltare economico-socială a condus la necesitatea unei 

generații tot mai dispusă la consum și la un mod de trai hedonist. Morala sexuală din anii de 

după război a fost subminată de reclamele tot mai agresive în ilustrate și la televizor. Rock and 

roll-ul a completat această evoluție, nu a declanșat-o în mod necesar. În acest timp mass media 

s-au organizat pe baze comerciale și au devenit un factor de de educație și socializare chiar mai 

important decât casa părintească și școala. Între anii 1952 – 1960 numărul mediu de ore 

petrecute de tineret ascultând radioul s-a dublat la peste trei ore pe zi. Procesul maturizării a 

ajuns să fie definit de către o industrie a bunurilor de consum extrem de activă și agresivă, 

pentru că bunurile de consum le permiteau să obțină un anumit statut social, recunoașterea 

celorlalți și chiar să găsească un sens al vieții. 

Această rupere a tineretului de educația primită de la părinți și școală în detrimentul 

radioului a condus la conflicte foarte puternice în clasa medie americană, în care conștiința 

pentru autorealizare, pentru obținerea visului american, era foarte dezvoltată. Virtuțile necesare 

pentru acest vis american, etica de munca, dorința de a învăța și disciplina,  s-au izbit de cultura 

de masă, care acum propaga un mod de viață hedonist, consumist și plin de sexualitate.38 

Un alt element important în istoria muzicii comerciale au fost revistele pentru tineret 

specializate în muzică și mai ales listele cu discurile cele mai de succes, topurile cum au fost 

denumite. Prima dintre revistele importante a fost Billboard, care îm 1936 a început să publice 

prima listă de discuri de succes, sub numele de hit parade, adică parada șlagărelor, bazată pe 

numărul de transmisii la radio a unui cântec. Aceste liste erau specializate conform genurilor 

pop, R&B, country & western. În anul 1940 The Billboard a început să stabilească aceste liste 

pe baza vânzărilor de disuri. În anul  1958 a început să publice lista Billboard Hot 100 a celor 

mai vândute 100 de single-uri, iar în 1963 Billboard 200 a celor mai vândute albume (LP). În 

anul 1961 revista și-a schimbat din nou numele și anume în Billboard Music Week  și continuă 

să fie și astăzi una dintre cele mai importante reviste de muzică din lume.39 În 1966 a apărut 

în Philadelphia Crawdaddy!, prima revistă care a publicat recenzii de discuri și eseuri despre 

muzica rock. O altă revistă de prim rang pentru cultura pop, muzică și actori de cinema este 

Rolling Stone înființată în anul 1967 în San Francisco, USA, care este publicată și astăzi.40 

 
38 Cf. Wicke, Rock und Pop, 23. 
39 Cf <http://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_%28magazine%29> descărcat la 15.04.2014. 
40 Cf. Wicke, Rock und Pop, 42. 
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Rock and Roll 

Rock and Roll a fost muzica anilor 1950, dar se poate spune și invers, decada a cincea a 

fost decada rock and roll-ului. Din punct de vedere economic decada a marcat începutul 

creșterii prosperității în SUA cât și în țările aliate, dar și ănceperea Războiului Rece dintre SUA 

și URSS. Dar tineretul american nu mai era interesată de un nou război, ci atenția sa se indreptă 

către distracție, alcool, sex în cinematografe și în realitate, ceea ce i-a determinat pe paznicii 

moravurilor să își facă griji pentru viitorul țării. „Dar nimic nu a amenițat ordinea 

establishment-ului cum a făcut-o rock and roll-ul, a cărui «muzică a junglei» a oferit coloana 

sonoră pentru dorințele culturii tineretului în dezvoltarea razantă și care a transportat temele 

fierbinți ale rasismului și sexualității în viața de zi cu zi.” 41 

Pentru titlul de primul cântec rock and roll concurează mai multe cântece, între care 

Rock Awhile a lui Goree Carter, Rock the Joint a lui Jimmy Preston, ambele din 1949 și  Rocket 

88 a lui Jackie Brenston.42 De remarcat este faptul că toți acești trei interpreți au fost afro-

americani. Jackie Brenston și-a înregistrat Rocket 88 în studioul lui Sam Phillips din Memphis. 

Dar primul cântec de rock and roll care a avut un impact major (We’re Gonna) Rock 

Around the Clock în interpretarea lui Bill Haley din anul 1954. Filmul The Blackboard Jungle, 

din 1955, care povestește despre relația unui tânăr profesor de engleză și clasa sa de elevi 

recalcitranți a utilizat ca fundal sonor pentru genericul de la începutul filmului cântecul Rock 

Around the Clock, ceea ce a determinat casa de discuri să publice cântecul încă o dată. În doar o 

săptămână cântecul a ajuns pe locul unu în  topul Billboard unde a stat timp de 8 săptămâni, dar 

și în Marea Britanie pentru 5 săptămâni pe locul unu. Cu susținerea filmului și a firmelor de 

distribuție a filmelor, rock and roll-ul a devenit cunoscut în întreaga lume, fiind al treilea cel 

mai vândut disc din lume după White Christmas a lui Bing Cosby și Candle in the Wind a lui 

Elton John., cu peste 25 de milioane de discuri vândute, devenind practic imnul unei întregi 

generații.43 

Bill Haley în anul 1955 era un bărbat de 30 de ani, un pic supraponderal, nu genul cu 

care adolescenții americani să se poată identifica. Idolul  rock and roll-ului a a devenit un tânar 

camionagiu timid, care în 18 iulie 1953 a intrat în Memphis Recording Service a lui Sam 

Phillips și a înregistrat două cântece pe un single, despre care a spus că să îl facă cadou mamei 

sale . Tânărul s-a numit Elvis Presley și mai târziu a primit și porecla de King of Rock and Roll. 

 
41 Paytress, Rock, 10. 
42 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll> descărcat la 15.04.2014. 
43 Cf. Wicke, Rock und Pop, 17. 
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Elvis a înregistrat în anii 1954 – 1955 cinci discuri la Sun Records și a devenit cunoscut. În anul 

1956 „Colonelul” Tom Parker devenit managerul lui Elvis, i-a aranjat un contract la o casa de 

discuri mare, RCA, apariții la cele mai importante emisiuni de televiziune, The Milton Berle 

Show și  The Ed Sullivan Show. Primul single a lui Elvis la RCA a fost Heartbreak Hotel și a 

fost primul mare succes a lui Elvis, obținâd discul de aur pentru peste un milion de discuri 

vândute.44 

Elvis a avut 11 cântece în lista RS500GS, primele trei fiind Hound Dog pe locul 19, 

Heartbreake Hotel pe locul 45, ambele din anul 1956, și Jailhouse Rock pe locul 67 în anul 

1957. „Nimeni nu  a avut același impact asupra culturii pop ca și Elvis Presley... S-a lansat 

mai repede, a căzut mai jos, a avut cel mai glorios come-back, și a murit tânăr, singur în 

palatul său.”45 

Elvis Presley a avut o voce ieșită din comun, nici voce albă, nici neagră, dar succesul 

său nu se explică doar prin voce, ci și prin aspectul său fizic, vărsta de doar 21 ani în anul 1956, 

anul în care s-a lansat cu adevărat și prin prestația pe scenă. Dansul său, cu ample mișcări de 

bazin, cu pronunțată tentă sexuală i-a adus porecla de Elvis the Pelvis. „Acesată revoltă 

sexualizată a individualismului a fost dezinhibată și grosolană și a supus liniștea superficială a 

perioadei de după război strălucirii amețitoare a subversiunii. Faptul că apărătorii moralității l-

au făcut degenarat, l-au făcut pe Presley doar mai atractiv pentru tineri.”46 Elvis a fost primul 

idol al muzicii pop și rock pentru tineretul din întreaga lume. Moartea sa în 16 august 1977 a 

produs o comoție în întreaga lume pentru că părea imortal. Doar morțile lui John Lennon și a 

Lady Diana au mai produs ulterior un șoc asemănător. 

Alți importanți cântăreți de rock and roll au fost Little Richard, Chuck Berry, Bo 

Diddley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Eddie Cochran, Johnny Cash și Buddy Holly. 

Buddy Holly a fost un cântăreț de muzică rock complet atipic. Cu ochelarii mari și 

ținuta ordonată părea a fi un student tocilar. Deși cariera sa nu a durat decât un an  și jumătate, 

biograful său Bruce Eder îl numește „cea mai influentă forță creativă în rock and roll-ul 

timpuriu, cu o coardă de clasic”47 A avut 5 cântece în lista RS500GS, dintre care That’ll Be the 

Day din anul 1957 pe locul 39. Buddy Holly împreună cu membrii formației sale, The 

Crickets și-au compus singuri muzica și textele. Fără a avea aspectul unei vedete, Buddy 

 
44 Cf. Wicke, Rock und Pop, 12 – 14. 
45 Stanley, Yeah Yeah Yeah, 38. 
46 Cf. Paytress, Rock, 22. 
47 <http://www.allmusic.com/artist/buddy-holly-mn0000538677/biography> descărcat la 18.04.2014. 
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Holly a avut o influență foarte mare, în special in Marea Britanie, ca și cântăreț, compozitor, 

chitarist și producător.48 Bob Stanley consideră că cea mai importantă moștenire lăsată de 

Buddy Holly a fost „zelul său de neînfrânt de a stăpâni toate domeniile creației sale, de la 

compunerea cântecelor, aranjarea lor, până la producție”49. Beatleșii l-au numit pe Boddy 

Holly ca fiind cel care i-a influențat cel mai mult.  

În 3 februarie 1959, Buddy Holly a murit, împreună cu Ritchie Valens, în vârstă de 

doar 17 ani, și J. P. „The Big Bopper” Richardson, într-un accident de avion. Această zi 

tragică pentru muzica rock and roll a fost supranumită în cântecul American Pie a lui Don 

McLean din anul 1971, The Day the Music Died, Ziua în care muzica a murit.  

Muzica cu siguranță nu a murit în 3 februarie 1959, dar rock and roll-ul și-a pierdut 

puterea de atracție lăsând scena altor genuri muzicale. Lansat în 1955 cu Rock Around the 

Clock, ridicat la culme de către Elvis în 1956, în 1959 rock and roll-ul a ieșit de pe scenă. 

Little Richard s-a retras în 1957 după ce a avut revelația că rock and roll-ul este muzica 

diavolului, în 1958 Elvis Presley a fost înrolat în serviciul militar, în 1959 Jerry Lee Lewis a 

dispărut din atenția publicului după scandalul provocat de căsătoria cu verișoara sa de 13 ani, 

Buddy Holly și Ritchie Valens au murit în același ani 1959, Eddie Cochran în 1960 iar Chuck 

Berry a fost condamnat la închisoare. Era rock and roll-ului a durat doar patru ani, dar acești 

ani au schimbat definitiv fața Americii și apoi a întregii lumi. Locul acestor cântăreți rebeli a 

fost luat de cântăreți cu imagine cuminte, ca Frankie Avalon, Paul Anka și Ricky Nelson.50 

Denumirea de rock and roll (alte forme de scriere sunt rock & roll sau rock ’n’ roll) a 

fost dată în anul 1951muzicii de DJ-ul postului radio WJW din Cleveland, pe numele de Alan 

Freed, care avea o emisiune numită Moondog. El a folosit termenul care apăruse deja în textul 

unor cântece pentru a descrie ritmurile fierbinți ale cântecelor R&B. Rock and roll tradus este 

ruliu și tangaj și descrie mișcarea vapoarelor pe apa mării, dar a fost folosit în ghetouri pentru 

sex. De altfel și denumirea de boogie-woogie, pentru unul dintre predecesorii rock and roll-

ului, cu ritmuri fierbinți de pian, era tot un eufemism pentru sex.51 Moondog Coronation Ball 

organizat de Alan Freed în Cleveland în martie 1952 a fost primul concert rock, deși doar 

primul cântăreț a ajuns să cânte înainte ca poliția să oprească evenimentul din cauza tinerilor 

care a produs distrugeri masive, pentru a pute pătrunde în sala de baschet, unde avea loc 

concertul. Publicul a fost aproape în întregime negru.  

 
48 Stanley, Yeah Yeah Yeah, 61.  
49 Paytress, Rock , 37. 
50 Cf. Wicke, Rock und Pop, 18. 
51 Cf. Stanley, Yeah Yeah Yeah, 32. 
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Beat 

Cântăreții de rock and roll erau în primul rând cântăreții vocali, care putea fi și 

instrumentiști, de regulă chitarist sau în unele cazuri pianist, și erau acompaniați de o 

formație. Această formație de acompaniament putea fi una permanentă, The Comets pentru 

Bill Haley sau The Crickets în cazul lui Buddy Holly, sau puteau fi formații diferite la 

diversele ocazii. Formula generală pentru acompaniament a fost o chitară , inițial un contrabas 

înlocuit apoi de o chitară bas și tobe, numite baterie, fiind o baterie întreagă de instrumente de 

percuție. Chitara electrică a fost inventată în anul 1931 și a fost introdusă în formațiile Big 

Band, care aveau nevoie să își amplifice sunetul pentru a face față sălilor mai mari. În 1951 

Leo Fender a inventat prima chiatară bas produsă în serie, ceea ce dus la înlocuirea 

contrabasului cu chitara bas. Rolul instrumentelor, chitară, chitară bas și baterie era de a ține 

ritmul, de acompania solistul vocal. Această formulă a devenit clasică pentru formațiile rock 

care au urmat în cursul deceniilor. 

În Anglia existau formații de jazz formate din muzicieni profesioniști, unii, precum 

Ken Colyer, veniți chiar din SUA. Pentru a se distanța de genul swing tot mai populară după 

război, acești muzicieni au recurs la originile muzicii blues, în care formații de tip jug și 

washboard cântau folosind obiecte casnice transformate în instrumente, de exemplu linguri, 

piepteni, mopuri de spălat dușumelele, găleți, plăci de spălat (wahsboard), de unde și numele 

de washboard band, basuri făcute din cutii de ceai, viori din cutii din trabucuri. Aceste 

instrumente au fost folostie în anii 1950 și de către tinerii britanici care și-au denuit formațiile 

și stilul de muzică skiffle, o denumire preluată de la petreceri organizate în sudul SUA. 

Cântecele pe care formațiile skiffle le cântau erau în general cântece tradiționale folk și blues 

Cel mai mare succes l-a avut The Lonnie Donegan Skiffle Group cu cântecul Rock Island Line 

înregistrat în anul 1955, Lonnie Donegan cântând la banjo, fiind acompaniat de un washboard 

și un bas din cutie de ceai.52 

Formațiile skiffle nu presupuneau investiții materiale mari, instrumentele putând fi 

confecționate acasă din mijloace simple și ieftine.și în plus, mânuirea lor nu necesita măiestrie 

tehnică. Când tinerii britanici și-au dat seama că pot ajunge la radio mânuind doar o coadă de 

mătură sau un washboard, revoluția muzicală a început.53 Formațiile de skiffle au fost foarte 

răspândite în anii 1950 în Marea Britanie, estimându-se a fi existat între 30.000 și 50.000 de 

asemenea Cu toate acestea între cei care și-au început cariera de muzicieni în formații skiffle 

 
52 Cf. Wicke, Rock und Pop, 28 - 29. 
53 Cf. Stanley, Yeah Yeah Yeah, 70. 
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au fost John Lennon, Mick Jagger, Ron Wood, Roger Daltry, Jimmy Page, Ritchie Blackmore 

și David Gilmour. De o importanță deosebită pentru muzica rock a fost formația skiffle a lui 

John Lennon The Quarrymen.54 

Cu timpul formațiile skiffle au început să cânte cântecele rock and roll care erau la 

modă și au înlocuit basul din cutie de ceai cu o chitară bas electrică și washboard-ul cu baterii 

și astfel au început să cânte cântecele americane de rock and roll în formula trei chitare, dintre 

care una bas, și baterie. Pe de altă parte, partea vocală nu mai era cântată doar de vocalist, ci 

de toți membrii grupului, care astfel se susțineau reciproc în pasajele dificile.  

Formațiile se influențau una pe cealaltă, încercau să preia ce este bun sau nou la o altă 

formație. Un element introdus de una din informații a fost un difuzor pentru bași, echivalentul 

unui sub-woofer de astăzi, de înălțimea unui om, care făcea ca muzica cântată să aibă foarte 

multă energie, chiar și în pasejele mai puțin zgomotoase. Celelalte formații au introdus și ele 

această inovație în instrumentarul lor. Rezultatul a fost că basul a devenit cel mai sonor 

instrument, după care chitarele s-au aliniat basului, care cânta accentuat pe măsura de bază 

(beat). În final și toboșarul s-a alăturat chitarelor și interpretarea vocală a preluat acest ritm, 

întreaga formație cântând pe beat. Acest mod de interpretare s-a răspândit printre formații iar 

muzica pe care au cântat-o s-a numit beat music care a fost răspunsul britanic la rock and roll-

ul american.  

În anul 1948 scriitorul american Jack Kerouac a introdus denumirea de beat 

generation, generația beat, pentru a caracteriza tineretul non-conformist. Termenul de beat a 

provenit din jargonul interlop, însemnând escroc, drogat, prostituat.55 Membrii generației beat 

erau denumiți beatnik. În 1957 Kerouac a publicat romanul autobiografic On the Road, care a 

devenit un clasic al generației beat, și ca urmare a inspirat mișcarea de contestare a 

establishment-ului a generației beat. Deși originile termenului beat în utilizarea sa în generația 

beat și în muzica beat au fost complet diferite, în anii 1960 generația beat asculta muzica beat 

și erau beatnik. 

Deci nu formația The Beatles a stat la baza numelui de beatnik, dar termenul 

beatlemania, folosit de masele largi începând cu octombrie 1963, pentru a descrie isteria 

comercială, muzicală și psihologică, pe care cei patru au declanșat-o, a fost numit după 

formație. Fenomenul s-a manifestat ăn special prin isteria maselor, în special a spectatoarelor, 

 
54 Cf <http://en.wikipedia.org/wiki/Skiffle_band> descărcat la 20.04.2014. 
55 Cf <http://en.wikipedia.org/wiki/Skiffle_band> descărcat la 20.04.2014. 
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la concertele formației, în timp ce băieții au început să le copieze frizura și ținuta 

vestimentară.56  

Și în Marea Britanie s-a constatat de către adulți problema ruperii tineretului de 

valorile și de comportamentul tradițional, iar expresia cea mai vizibilă a acestui fenomen a 

fost beatlemania cu isteria provocată de muzică în rândul tinerilor. Conflictul dintre generații 

care a fost vizibil în SUA deja în timpul rock and roll-ului în SUA, a izbucnit în anii 1960 și 

în Marea Britanie și apoi și în alte țări europene. Conflictul a început inițial cu cunoscutele 

solicitări ale părinților, ca tinerii să dea muzica mai încet, să se îmbrace ca lumea și să vină 

mai devreme acasă. The Beatles au avut un asemenea succes pentru că răspundeau dorințelor 

tinerilor: cântau cea mai tare muzică auzită până în acel moment, frizura lor, moptop în 

engleză, adică ca un mop de spălat pe jos, era provocatoare și anti-autoritară, iar cel mai 

important fapt era că, deși nu erau mult mai în vârstă decât publicul lor, erau liberi să facă ce 

vroiau, nu le spunea nimeni când să vină acasă și să dea muzica mai încet. Au devenit 

simbolul revoltei tinerilor împotriva autorității părinților. Formația The Beatles precum și 

toate celelalte formații au fost promovate de către industria muzicală și de mass media în 

asemenea măsură, încăt părinții au pierdut lupta argumentației cu copii lor.57 

O dată cu muzica beat a avut loc o schimbare de paradigmă a muzicii comericale. 

Compunerea cântecelor nu a mai fost apanajul unor puțini componiști și textieri profesioniști, 

ci formațiile și-au compus propriile cântece. Pe de altă parte, faptul că nu mai era un singur 

cântăreț în dialog cu publicul, ci o formație, a înlocuit modelul de comunicare de la un „eu“ 

romantizat la un „noi“ colectiv. 

The Beatles au efectuat primul lor turneu în SUA în februarie 1964, și au apărut în 

emisiunea The Ed Sullivan Show, care a fost urmărită de aproximativ 45% din populație, deci 

aproximativ 74 de milioane de persoane. A fost una dintre emisiunile de cel mai mare impact 

ale istoriei muzicii rock. După The Beatles alte formații de rock care au cucerit SUA au fost 

The Animals, The Kinks, Manfred Mann, The Rolling Stones, The Troggs și The Who, dar și 

cântăreți precum Petula Clark și Donovan, fenomenul intrând în istorie sub numele de British 

Invasion.  

The Beatles au activat între 1960 – 1970 și au fost constituiți din John Lennon, Paul 

McCartney, George Harrison și Ringo Starr la baterie. Au cele mai multe cântece în lista 

 
56 Paytress, Rock , 62. 
57 Cf. Wicke, Rock und Pop, 26 - 28. 
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RS500GS cu 23 de cântece. La început au avut o imagine de băieți buni, chiar dacă cu o 

atitudine independentă. Muzica lor a evoluat de la muzica beat pe care au cântat-o la  în anii 

1962 – 65 la o muzică mult mai elaborată, cu aranjamente complexe de instrumente și cu 

texte mai gândite. Sunt considerați a fi o formație rock.58 Al optelea lor abum, Sgt. Pepper’s 

Lonely Heart Club Band, cunoscut sub denumirea scurtă Sgt. Pepper, a fost unul dintre 

primele albume de concept, adică a căror cântece au avut o temă unică, o poveste închegată. 

Albumul este considerat a fi unul dintre primele albume ale muzicii rock și conține elemente 

ale rock-ului psihadelic, care urma să se dezvolte. În lista celor mai mari 500 de albume ale 

revistei Rolling Stone, albumul  Sgt. Pepper este pe primul loc59 fiind considerat ca albumul 

cu cea mai mare importanță în istoria muzicii rock și îmbină elemente muzicale din muzica 

western, de vaudeville, music hall, circ, piano jazz, blues, muzica de cameră și muzica clasică 

indiană.60 Albumul Sgt. Pepper a marcat un punct de cotitură înistoria muzicii rock și prin 

faptul că făcut pasul într-o lume de sunete virtuale, care nu mai pot fi reproduse în afara 

studioului.61 

The Rolling Stones a fost formată în 1962, inițial ca formație R&B, din Brian Jones, 

Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman și Charlie Watts la baterie, cântă și astăzi. Brian 

Jones a murit din cauza drogurilor în anul 1969 și a fost prima victimă a exceselor drogurilor 

din istoria muzicii rock. Cântecul lor (I Can’t Get No) Satisfaction din anul 1965 a fost primul 

lor hit internațional și se găsește pe locul 2 a listei RS500GS. Textul cântecului conține critici 

împotriva consumismului, dar are și o conotație sexuală și astfel a fost perceput ca fiind 

scandalos la timpul vremea sa. Sunt o formatție R&B și rock.62 

Muzica beat, prima manifestare a muzicii rock, a ieșit din modă în anul 1967 fiind 

considerată ca depășită, formațiile înlocuind-o cu alte forme de rock, precum rock-ul 

pshihadelic și rock-ul progresiv.  

Rock and roll-ul, a fost un gen de muzică de dans, de distracție, de stare de bine. Dar 

decada aniilor ’60 a fost foarte agitată din punct de vedere social și politic. Alegerea lui John 

F. Kennedy ca președinte al SUA, a dat naștere speranțelor de schimbare a modului de trai, a 

sistemului de valori, a întregii societăți. Uciderea sa în 22 noiembrie 1963, a năruit aceste 

vise, dar moștenirea sa a continuat să influențeze evoluția societății. A fost decada luptei 

 
58 Cf. Paytress, Rock , 61. 
59 Cf. <http://www.rollingstone.com/music/lists/500-greatest-albums-of-all-time-20120531> descărcat la 

21.04.2014. 
60 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Sgt._Pepper%27s_Lonely_Hearts_Club_Band> descărcat la 21.04.2014. 
61 Cf. Wicke, Rock und Pop, 46. 
62 Cf. Paytress, Rock , 65. 
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pentru drepturile cetățenilor de culoare, a cărui moment major a fost marșul către Washington 

D.C., organizat de Dr. Marthin Luther King Jr. în 27 – 28 august 1963 și la care au participat 

între 200.000 și 300.000 de oameni, 80% negri.63 Dr. King a solicitat în celebrul său discurs I 

Have a Dream a cerut sfârșitul segregației rasiale în America. 

În 2 august 1964 în urma unui incident militar în Golful Tonkin, SUA au declanșat 

războiul din Vietnam. Deja în 1965 D. King și-a exprimat rezervele față de Războiul din 

Vietnam, iar în 1967 a ținut un discurs cu titlul Beyond Vietnam.64 

În acest context social s-a născut muzica de protest și contestație. Bob Dylan, cântăreț 

de folk, car a fost cea mai importantă voce a protestului social. Cântecul său Like a Rolling 

Stone este primul de pe lista RS500GS. Bob Dylan s-a inspirat din muzica de protest a lui 

Woody Guthrie și a dus-o mai departe. Inițial Dylan a cântat la chitara rece, dar în 1965 în 

cadrul Newport Folk Festival, a cântat la o chitară amplificată electric, a fost însoțit de Paul 

Butterfield Blues Band și astfel a dat impulsul de fuzionare a mișcăriilor de folk politic și de 

protest cu stilul de muzică a formațiilor britanice de beat. Asemănarea de netăgăduit cu rock 

and rol-ul a acestei muzici i-a adus numele de rock. Alături de Bob Dylan alți reprezentanți 

principali ai muzicii folk cantonată în mișcarea de protest au fost Joan Baez și Pete Seeger. 

Împreună au condus muzica tradițională americană, folk, la o funcție politică și totodată le-au 

deschis calea muzicii de protest a cântăreților de culoare, care a început în 1965 cu A Change 

Is Gonna Come a lui Sam Cooke și a culminat în 1968 cu Say it Loud - I’m Black and I’m 

Proud a lui James Brown.65  

Majoritatea formațiilor și a muzicienilor importanți s-au raliat acestei mișcări și au 

compus cântece de protest, de exemplu The Beatles cu Revolution și The Rolling Stones cu 

Streetfighting Man, ambele în 1968. Muzica tineretului nu a mai fost o muzică de distracție și 

prosteală, cum a fost in perioada beat, ci a devenit o muzică de protest social. Plecând de la 

versul formație The Who „I hope I die before I get old” s-a născut o atitudine de prostest anti-

establishment definită de mottoul „never trust anyone over 30”, care îi aparține activistului 

pentru liberatate Jack Weinberger.66 Publicul a început să accepte muzica rock ca un mijloc de 

 
63 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/March_on_Washington_for_Jobs_and_Freedom> descărcat la 21.04.2014. 
64 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr.> descărcat la 21.04.2014. 
65 Cf. Wicke, Rock und Pop, 40 - 41. 
66 Cf. 

<http://wiki.answers.com/Q/Who_said_never_trust_anyone_over_30#slide=4&article=Who_said_never_trust_a

nyone_over_30> consultataă în 14.04.2014. 
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protest politic, ceea ce a făcut ca această muzică să primească atributul de progresivă și astfel 

s-a născut genul rock progresiv sau prog rock.67 

O altă evoluție a mișcării de protest a fost cea numită hippie din a doua jumătate 

decadei 1960, cu centrul ei la intersecția străzilor Ashbury și Haight din San Francisco. 

Membrii acesti mișcări au trăit o „vară a iubirii” în 1967, intrată în istorie ca Summer of Love, 

când aproximativ 100.000 de oameni au pelegrinat în zona Ashbury-Haight. Sub influența 

drogurilor, în special LSD și marijuana, hippioții, cum au fost denumiți, au trăit viața într-o 

formă socială numită comună, cu sex liber și muzica dată la maxim. Elementul muzical 

central al acestei veri a fost Monterey Pop Festival, la care au participat Jimi Hendrix, Janis 

Joplin, Jefferson Airplane, The Mamas & the Papas, The Birds și The Who, iar stilul de 

muzică a fost cel psihadelic.68 Astfel s-a născut rock-ul psihadelic, bazat pe efectele 

drogurilor. Albumul care a deschis calea rock-ului psihadelic a fost deja citatul Sgt. Pepper, 

care a fost un exemplu al unui album de studio, batând toate recordurile: peste 700 de ore de 

muncă în studio, mai mult de 4 luni de producție. Albumul nu mai conținea cântece, ci „mici 

filme realizate din sunete”. Muzica rock a devenit o formă de artă contemporană.69 

Atât formațiile, cât și publicul utilizau drogurile pentru a-și lărgi percepțiile senzoriale 

și conștiința. Drogul preferat, LSD, în limbajul popular era numit „acid”, datorită proprietății 

sale de descompunere a minții raționale. De aici rezultă un subgen al rock-ului psihadelic, 

acid rock, care se caracterizează prin solouri instrumentale lungi, texte puține și improvizație. 

Pink Floyd, Jefferson Airplane, The Jimi Hendrix Experience, Country Joe & the Fish și 

Grateful Death sunt considerate a fi cele mai importante formații ale subgenului acid rock.70 

Jimi Hendrix este considerat a fi fost cel mai bun chitarist al lumii conform listei celor 

mai buni 100 de chitariști ai revistei Rolling Stone. Următorii sunt Eric Clapton, Jimmy Page 

(Led Zeppelin), Keith Richards (Rolling Stones), Jeff Beck (The Yardbirds), B.B. King 

(cântăreț de blues), Chuck Berry (rock and roll), Eddie Van Halen, Duane Allman (The 

Allman Brothers Band) și Pete Townshend (The Who).71 Jimi Hendrix a fost un inovator al 

muzicii rock, capabil să manipuleze chitara, studioul de înregistrare și scena astfel încât să 

redea în cântecele sale sunetul mitralieriei în Machine Gun și al explozilor bombelor de 

 
67 Wicke, Rock und Pop, 40. 
68 Cf. Paytress, Rock ,94. 
69 Cf. Wicke, Rock und Pop, 47. 
70 Cf. Paytress, Rock , 90 - 91. 
71 Cf. <http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-20111123> descărcat la 21.04.2014. 

http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-20111123


36 

 

napalm în Star Spangled Banner.72 A murit ca urmare a unei asfixieri cauzate de consumul de 

barbiturice. 

Anii 1960 au adus rock-ul în Marea Britanie, de unde s-a întors în SUA sub forma de 

beat music, care apoi a devenit rock. Textele au devenit mai angajate politic și social, muzica 

rock a devenit un instrument de revoltă socială. Totodată muzica a devenit tot mai tare, atât ca 

intensitate sonoră, cât și ca ritm, pentru a susține protestul. Nu în ultimul rând consumul de 

droguri s-a răspândit extreme, atât printre interpreți, cât și printre ascultători. 

 

Hard rock 

Anul 1968 a fost un an al revoltelor și în afara SUA. În mai au avut loc protestele 

studențești la Paris, în martie și octombrie au avut loc mari demonstrații împotriva războiului 

din Vietnam în fața Ambasadei SUA din Londra în Grosvenor Square, în octombrie la 

Jocurile Olimpice din Ciudad de Mexico, câțiva dintre atleții de culoare americani au salutat 

la înmânarea medaliilor cu salutul mișcării de eliberare rasială Black Power.  

Decada anilor 1960 s-a terminat cu un incident tragic, petrecut la ultimul concert al 

anului al formației The Rolling Stones, în 6 decembrie 1969. Ei i-au angajat pe membrii 

bandei de motocicliști Hell’s Angels pentru a asigura paza concertului. Membrii bandei Hell’s 

Angels erau în majoritatea lor veterani ai războaielor din Corea și Vietnam, oameni antrenați 

să ucidă. După lăsarea întunericului, în timp ce Rolling Stones cântau pe scenă, unul dintre 

membrii Hell’s Angels l-au ucis pe un tânăr negru, pe numele de Meredith Hunter. Scena a 

fost înregistrată pe pelicula filmului Gimme Shelter, un documentar realizat de frații Maysles. 

Chris Hillman, membru al formației Byrds, martor al scenei, a declarat „a fost cel mai rău 

posibil scenariu imaginabil. Am crezut că acea zi a fost sfârșitul anilor 1960 – s-a ajuns de la 

minunata inocență a Beatles-ilor și a lui Gerry and the Pacemakers la aceasta”.73 Acest 

moment a fost decisiv pentru evoluția următoare a muzicii rock care a luat-o pe un drum mai 

întunecat și mai dur. 

Aceste elemente diferite au condus la o muzică mai tare acustic și mai dură în modul 

de execuție, a sunetelor scoase de chitare, a ritmurilor bateriei, a vocilor, dar și a textelor. 

 
72 Cf. <http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-20111123/jimi-hendrix-20120705> 

descărcat la 21.04.2014. 
73 Stanley, Yeah Yeah Yeah, 266. 
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Această muzică urma să intre în istorie sub numele de hard rock. You Really Got Me de pe 

albumul de debut al formației The Kinks din anul 1964 este considerat în general ca primul 

cântec de hard rock.74 Alte formații care au pregătit drumul pentru hard rock au fost în anul 

1966 super-grupul Cream compusă din basistul Jack Bruce, chitaristul Eric Clapton și 

bateristul Ginger Baker, precum și trioul The Jimi Hendrix Experience, amândouă fiind 

numite power-trio. În 1967 formația Steppenwolf a înregistrat piesa Born to Be Wild, care a 

devenit cunoscută în întreaga lume prin filmul din anul 1969 Easy Rider în regia lui Dennis 

Hopper. Acest cântec a devenit un imn internațional al motocicliștilor, este plasată pe poziția 

129 în lista RS500GS și probabil prin versul conținut în strofa a doua Heavy metal thunder 

este și nașul subgenului heavy metal. 

Cântecele din 1968 a acestor formații au marcat perioada trecerii de la rockul 

psihadelic la hard rock, in care formațiile au început să elimine acoladele și floricelele sonoare 

inspirate de LSD și au structurat muzica mult mai rigid, cu ritumuri mai dure.75 Muzica suna 

mai agresiv decât orice altă muzică cântată până acum, cântecul de chitară devine foarte 

important mai ales prin solourile de chitară interpretate de câțiva mari virtuozi, se utilizează 

mult distorsionările sunetelor prin diverse efecte, iar partea vocală nu mai pune accent pe o 

voce „curată”, ci deseori este strigată, răgușită, guturală, țipată, schieunată sau cântată în cheie 

foarte înaltă, chiar în falset.76 

Înainte de a trece mai departe se impune o remarcă și anume că granițele dintre genuri 

devin tot mai dificil de tras și că majoritatea formațiilor au cântat în mai multe genuri și mai 

ales subgenuri de muzică, o catalogare exactă nemaifiind posibilă. 

Hard rock este numele unui gen de rock, dar totodată este și o umbrelă pentru mai 

multe subgenuri, dintre care cele mai importante pentru analiza mea sunt heavy metal, glam 

rock, punk rock și grunge. Britanicii fac o diferență înre hard rock și heavy metal, americanii 

le folosesc ca sinonime, dar eu voi folosi ternmenii conform distincției britanice între termenii 

de hard rock și heavy metal. 

Cele mai importante trei formații de hard rock, cele care au condus stilul la 

recunoaștere internațională au fost Led Zeppelin, Deep Purple și Black Sabbath, toate trei 

înființate în 1968 în Marea Britanie, și ele sunt importante și în analiza mea ulterioară. 

 
74 Cf. Paytress, Rock , 132. 
75 Cf. Paytress, Rock , 133 
76 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_rock> descărcat la 22.04.2014. 
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Led Zeppelin a fost formația rock cea mai importantă a anilor 1970 și a fost 

fondatoarea hard rock-ului și a tuturor variantelor de heavy metal rezultate din el. Membrii 

formației au fost în cea mai mare mărură responsabili pentru nou născuta strategie a 

formațiilor de „album”, strategia lor fiind de evita aparițiile la televiziune, precum și lansarea 

de discuri single. Formația a cântat între 1968 și 1980, când în urma morții provocate de 

alcool a bateristului John Bonham formația s-a desființat.77 

Black Sabbath au fost criticați la vremea lor că sunt lipsiți de idei, astfel încăt  se 

repetă și că nu știu să cânte. Cu toate acestea sunt considerați a fi părinții heavy metal-ului cu 

albumul Black Sabbath. În plus au influențat stoner rock, cu piesa Sweet Leaf, punk rock cu 

albumul  Paranoid și gothic rock cu albumul Black Sabbath. Formația a fost compusă din 

Ozzy Osbourne solist vocal, Tony Iommi la chitară, Geezer Butler la bas și bateristul Bill 

Ward. Formația a cântat în această formulă până în 1979, când Ozzy Osbourne a fost înlocuit 

cu Ronnie James Dio și a continuat să cânte până în 2006.78 

Ultima dintre marile formații de hard rock pe care o voi prezenta este AC/DC 

înființată în 1973 în Australia de frații Angus și Malcolm Young, ambii la chitară, împreună 

cu solistul vocal Bon Scott, basistul Mark Evans și bateristul Phil Rudd. Punctul culminant al 

carierei l-au atins în 1979 cu albumul Highway to Hell, dar continuă să cânte cu relativ succes 

și astăzi.79 

Glam rock-ul s-a născut la începutul anilor 1970, mai precis ar fi într-o seară de martie 

a anului 1971, când în cadrul show-ului de televiziune Top of the Pops, Marc Bolan, 

vocalistul formației T.Rex a apărut pe scenă cu sclipici pe obraji. Glam este de fapt o 

prescurtare de la glamour, strălucire și a devenit numele acestui stil de muzică care a 

combinat stilul strălucitor al Hollywood-ului anilor 1930 cu diverse alte influențe, precum 

teatralitatea cabaretelor interbelice, science-fiction și ocultism. Glam rock-ul a fost în primul 

rând un subgen britanic și s-a caracterizat prin ținute, machiaje și frizuri caraghioase, dar și 

prin ambiguitate sexuală, reprezentări androgine și o mare teatralitate. Glam rock-ul a 

influențat subgenul shock rock, care, așa cum îi spune numele, a urmărit să șocheze, printre 

interpreții ai shock rock-ului fiind grupul KISS, Alice Cooper, ambii în anii 1970 și Marilyn 

Manson în anii 1990. Glam rock-ul s-a terminat cam în 1976 cu apariția punk rock-ului. 80 

 
77 Cf. Paytress, Rock , 124. 
78 Cf. Paytress, Rock , 134.  
79 Cf. Paytress, Rock , 194. 
80 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Glam_rock> descărcat la 26.04.2014. 
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O reacție împotriva modei glam a fost mișcarea punk, care nu a fost doar un subgen 

muzical, ci a caracterizat o întreagă subcultură de protest împotriva comercializării muzicii 

rock, un anti-rock. Din punct de vedere muzical membrii formațiilor punk erau amatori, nu 

erau instrumentiști virtuoși, nu aveau voce. Discurile și le produceau singuri și le distribuiau 

printr-o filieră informală. Piesele lor erau în general scurte, aveau texte anti-establishment, 

aveau un ritm rapid și o instrumentație simplă.81 Termenul de punk înseamna în secolul al 

XVI-lea haimana, vagabond, iar în cazul unei femei, prostituată. Este folosit și astăzi ca un 

termen peiorativ, în sens de ratat, golan.82 

 

Heavy Metal 

Heavy Metal a fost inițial un subgen al hard rock-ului, chiar dacă unii muzicologi 

precum Ian Christe și Robert Walser îl consideră a fi un sinonim pentru hard rock și 

cataloghează formațiile clasice de hard rock Deep Purple, Led Zeppelin și AC/DC ca fiind 

formații de heavy metal. Dar Garry Sharpe-Young, Paul, Rob Halford și Sam Dunn consideră 

că orginea genului heavy metal este formația Black Sabbath.83  

 Heavy metal, mai târziu numită pe scurt doar meta, nu a presupus un nivel intelectual 

superior, nu avea subtilități intelectuale de găsit. Era foarte zgomotoasă, îi enerva la culme pe 

părinți și era ascultată în special de tinerii proveniți din pătura clasei muncitoare. Nu 

întâmplător cei patru membrii ai formației Black Sabbath erau din orașul industrial 

Birmingham. Chitaristul formației, Tony Iommi a povestit că într-o seară a văzut că într-o 

seară a văzut o coadă lungă la un cinematograf din Birmingham unde rula un film horror, ceea 

ce l-a făcut să se gândească că deși existau filme horror, nu exista și muzică horror, dar era 

clar că exista un public larg pentru genul horror.  

Heavy Metal, la fel ca și hard rock, pe de o parte este denumirea unui subgen de rock, 

căruia i se mai spune și heavy metal tradițional sau clasic, iar pe de altă parte este o umbrelă 

pentru subgenurile deivate din heavy metal tradițional. Heavy metal are multe dintre 

caracteristicile hard rock-ului, dar s-a despărțit de rădăcinile blues ale hard rock-ului și se 

caracterizează cu ritmuri medii până la rapide, solouri de chitară prelungite, sunete seci ale 

 
81 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Punk_rock> descărcat la 26.04.2014. 
82  Cf. <http://dexonline.ro/definitie/punk> descărcat la 26.04.2014. 
83 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_heavy_metal> descărcat la 27.04.2014. 
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basului și mai ales prin utilizrea a două chitare, twin lead guitars (chitarele care dau ritmul). 

Părțile vocale au fost curate, deseori utilizând interpretări vocale înalte.84 

Cele mai importante formații de heavy metal au fost Black Sabbath, Blue Öyster Cult, 

Def Leppard, Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, Motörhead, Mötley Crüe.  

Judas Priest sunt o formație înființată în 1969 în Birmingham, la fel ca și Black 

Sabbath. Succesul l-au cunoscut însă abia la nouă ani după înființare, cu cele două albume 

lansate în 1978 Stained Class și Killing Machine. Judas Priest au fost cei care au introdus 

hainele de piele, care urmau să devină imaginea arhetipică pentru formațiile și fanii de heavy 

metal.85 

Din heavy metal s-au format alte subgenuri, care s-au influențat reciproc și care au 

tratat subiecte sumbre, precum suferința, depresia, moartea, suicidul, violența, horror-ul, 

misticismul, ocultismul și satanismul. Fiecare dintre aceste subgenuri a pus accentul pe unele 

dintre aceste elemente, dar în mare ele s-au înterpătruns, fiind greu de trasat o linie clară înre 

ele. Aceste subgenuri sunt, în ordine alfabetică, black metal, death metal, doom metal și 

gothic metal. Un alt subgen important a fost trash metal, pentru că le-a influențat pe celelalte. 

Trash metal s-a format la sfârșitul anilor 1970 și a fost influențat nu doar de heavy 

metal, ci și de punk rock. Textele pieselor sunt în general critici sociale și anti-establishment, 

lucru uzual și la punk rock. Cele mai importante patru formații sunt Metallica, Slayer, 

Megadeth și Anthrax.86 Formațiile germane Kreator, Destruction și Sodom, împreună cu 

Slayer au avut o influneță deosebită asupra creeri subgenului death metal.  

Din doom metal, ci formațiile britanice Pagan Altar, Witchfinder General, cele 

americane Pentagram, Saint Vitus, Trouble și cele suedeze Candlemass și Count Raven.87 

Ritmul cântecelor este mai lent, timbrul mai grav, iar textele evocă teama, disperarea, sfârșitul 

iminent al lumii. Doom metal este o formă extremă al heavy metal-ului. 

Gothic metal a apărut la începutul anilor 1990 și își are originea în gothic rock, care la 

rândul său provine din punk rock, combinat cu doom metal. Formațiile cele mai cunoscute 

sunt My Dying Bride, Paradise Lost și Anathema. Textele pot fi romantice, fantastice, 

sumbre. Surse pentru textele gothic metal sunt literatura gothic, un gen literar care combină 

 
84 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_heavy_metal> descărcat la 27.04.2014. 
85 Cf. Thießies, Küppers, Rock & Metal, 100 - 101. 
86 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Thrash_metal#Origins> descărcat la 27.04.2014. 
87 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Doom_metal> descărcat la 27.04.2014. 
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genul horror cu romanțele, povești cu vampiri etc. Formații influențate de acest gen de 

litearatură sunt Cadaveria, Cradle of Filth sau Theatres des Vampires.88 

Death Metal a apărut pe la mijlocul anilor 1980, iar cuvântul death înseamnă moarte. 

Este considerat a fi o altă formă extremă a heavy metal-ului, care utilizează distorsionări 

puternice ale chitarelor, voci joase, răgușite sau guturale, numite uneori și nechezat de cal, 

bătăi duble la baterie și schimbări dese de ritm. Textele pot invoca violența din filmele horror, 

subgenul slasher, dar și subiecte precum horror supranatural, filosofie, science-fiction, 

misticism, ocultism, satanism.89 Pionierii death metal-ului sunt  Possessed, Death, Obituary, 

Carcass, Deicide, Sepultura, Cannibal Corpse și Morbid Angel. 

Black metal, tot o formă extremă al heavy metal-ului, care se caracterizează prin ritm 

rapid al muzicii, voci țipate, sunetul chitarei puternic distorsionat, o bătaie pronunțată a 

bateriei (blast beat). Black metal a avut două periode sau valuri de promovare. Primul val, la 

începutul anilor 1980 a fost compus din formațiile Venom (Marea Britanie), Bathory 

(Suedia), Mercyful Fate (Danemarca), Hellhammer și Celtic Frost (ambele Elveția). Al doilea 

val s-a lansat la începutul anilor 1990 în Norvegia cu formațiile Mayhem, Burzum, 

Darkthrone, Immortal, Emperor și Dimmu Borgir. Inițial black metal a fost sinonim cu 

satanic metal, pentru că multe dintre formații au prezentat vederi anticreștine și mizantrope. 

Stilul vocal utilizează preponderent sunete înalte, țipate, spre deosebire de death metal, unde 

se cântă cu voce joasă, guturală. Inițial textele au fost satanice și anticreștine, fiind înlocuite 

astazi parțial de un conținut ateist, păgânism, dar pot fi și subiecte legate de nihilism, 

mizantropie și moarte. Ca apariție scenică membrii formațiilor se machiază cu o vopsea albă, 

cadaveric,cu tușe negre în jurul ochilor și a gurii, se îmbracă în negru, poartă bocanci militari 

grei, cartușiere și brățari din piele, late si cu țepi de atac aplicate pe ele.90  

Am văzut cum plecând de la rock and roll, care își are originile în ritumurile de blues 

pe care afro-americanii le-au adus cu ei din Africa, trecând prin muzica beat, rock, hard rock, 

heavy metal, am ajuns la formele gothic metal, death metal și în final la black metal. În 

capitolul următor voi analiza dacă există influențe satanice pe parcursul acestui lanț. 

  

 
88 Cf. < http://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_metal> descărcat la 27.04.2014. 
89 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Death_metal> descărcat la 27.04.2014. 
90 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Black_metal> descărcat la 27.04.2014. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_metal
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_metal
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_metal
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3. Influențe satanice asupra muzicii rock 

În primul capitol am văzut cine sunt Satana și diavolii săi, îngeri căzuți, ființe 

spirituale cu forțe superioare omului, care doresc să îl corupă pe om pe calea neascultării 

Domnului. În continuare urmează să vedem dacă Satana și cu diavolii săi utilizează pentru 

coruperea sufletelor și mediul muzicii rock și dacă da, in ce mod pot influența omul.  

Forma cea mai extremă de comunicare și implicit influențare ar fi pactul cu diavolul, 

dar acesta nu poate fi dovedit. De aceea îl voi aminti doar, fără a insista asupra lui. 

Există însă mai multe mărturii ale unor membri ai formațiilor rock, care declară că au 

compus muzica sau au scris textul în mod automat, ca și cum le-ar fi fost dictat de către o 

sursă exterioară. Aici vom vedea despre ce gen de cântece este vorba și dacă putem presupune 

că sursa exterioară ar putea fi Satana. 

Pentru că „orice pom se cunoaşte după fructele sale” (Lc 6, 44), și în cazul muzicii 

rock cele mai vizibile influențe le vom găsi în numele formațiilor, titlul și textele cântecelor, 

în simbolurile, acțiunile și declarațiile formațiilor. În multe cazuri acestea nu sunt explicit 

satanice, ci se referă la ocultism și la vrăjitorie. Ca influențe satanice pot fi considerate și 

îndemnurile la răzmeriță împotriva ordinii, la încălcarea legilor (prin consumul de droguri 

nelegale), la crimă și la sinucidere. 

Pentru început trebuie să amintesc despre doi cântăreți de culoare americani, care au 

susținut că și-au vândut sufletul diavolului pentru a obține măiestria de a cânta la chitară. 

Primul a fost Tommy Johnson (1896 - 1956), muzician al stilului delta blues, care conform 

fratelui său, LaDell Johnson, a afirmat că și-a vândut sufletul diavolului. Această poveste sau 

legendă s-a transferat și unui alt cântăreț de delta blues, Robert Johnson (1911 - 1938). Cei 

doi, deși au același nume de familie, nu sunt înrudiți. David Fricke a întocmit și el o listă a 

celor mai buni 100 de chitariști rock.91 În această listă Robert Johnson se află pe poziția a 

cincea, pentru că i-a influențat pe câțiva dintre marii chitariști care i-au urmat, precum Eric 

Clapton și Keith Richards. Și în această listă Fricke amintește de legenda conform căruia 

Robert Johnson ar fi făcut un pact cu diavolul pentru a-și dobândi talentul la chitară.92 Această 

legendă este amintită de mai mulți istorici ai muzicii blues, între care Gayle Dean Wardlow, 

Edward Komara și Elijah Wald.93 

Au existat interpreți de rock and roll care au declarat public că muzica lor este de 

origine satanică și nu au făcut-o pentru a șoca și astfel a-și face reclamă sporită. 

Little Richard s-a lăsat de muzica rock și a devenit reverend, după ce a avut un moment 

de iluminare în 1957, declarând că a cântat muzica diavolului.94 

 
91 Cf. <http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-of-all-time-19691231>  descărcat la 

12.05.2014. 
92  Cf. < http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-of-all-time-19691231/robert-johnson-

20101202> descărcat la 12.05.2014. 
93 Cf. <http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-of-all-time-19691231>  descărcat la 

12.05.2014. 
94 Stanley, Yeah Yeah Yeah, 55. 

http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-of-all-time-19691231
http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-of-all-time-19691231/robert-johnson-20101202
http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-of-all-time-19691231/robert-johnson-20101202
http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-of-all-time-19691231
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Jerry Lee Lewis a fost un evangelical obsedat, care își vedea propria damnare. El însuși 

a spus despre el că îl are pe diavol în sine și era convins că muzica sa îl vor duce atât pe sine, cât 

și pe audiență in iad. Bob Stanley spune că „dacă Elvis Presley a fost considerat a fi periculos, 

Jerry Lee Lewis a  fost de-a dreptul înspăimântător.... A fost un om rău, rău, rău”. Obișnuia să 

strige «Vom merge în iad. Foc și pucioasă. Focul nu moare niciodată, arderea nu moare 

nicodată, focul niciodată nu se va stinge pentru cei care plâng, schiaună, scrâșnesc din dinți. Da, 

vom merge în iad. Biblia ne-o spune»”.95  

 

Alcoolul și drogurile ilegale 

Se vorbește despre droguri ilegale, ca distincție față de drogurile legale, ca fiind acele 

substanțe haluciongene care sunt interzise de lege. Alcoolul, cofeina (găsită în cafea și in ceai) 

și nicotina (din tutun) sunt și ele droguri, dar sunt legale. În SUA, între 1920 și 1933, 

producția, transportul, vânzarea și consumul de alcool a fost interzis, perioada fiind cunoscută 

sub numele de Prohibiția, în acel timp alcoolul fiind un drog ilegal. După care a fost din nou 

legalizat. De asemenea și unele medicamente, care pot fi procurate cu rețetă de la farmacie, 

pot fi folosite ca droguri. Drogurile pot fi dăunătoare atât pentru consumator, cât și pentru 

societate și pot crea dependență. 

Drogurile în general conduc la o schimbare a percepției asupra lumii, îl conduc pe 

consumator într-o lume a halucinaților. Și din acest motiv, penru că îi oferă o evadare din 

realitatea umană, Biserica Catolică consideră consumul de droguri a fi moral greșit. Consumul 

de droguri este însă condamnat și pentru că este dăunător sănătății, societății și pentru că este 

ilegal. 

Folosirea drogurilor aduce daune foarte grave sănătăţii şi vieţii umane. În afara indicaţiilor strict 

terapeutice, constituie o greşeală gravă. Producerea clandestină şi traficul de droguri sunt practici 

scandaloase; ele sunt o cooperare directă, prin incitare, la practici care contravin în mod grav legii 

morale.96 

Într-o statistică a daunelor provocate de droguri, pe primul loc se află alcoolul, urmat 

de heroina, cocaina, amfetaminele. Cannabisul se află la mijlocul listei, în timp ce drogurile 

sintetice ecstasy și LSD sunt între cele mai puțin dăunătoare.97  

Din cele prezentate mai sus este evident că îndemnul la consumul de alcool și de 

droguri este imoral. Cu toate acestea sunt sute de cântece care îndeamnă la consumul lor, la 

început, în anii 1960 în mod ascuns, prin simboluri, pentru ca apoi să fie cântate explicit. În 

Anexa 1 prezint liste cu piese care îndeamnă la consumul de alcool și droguri. 

Majoritatea pieselor sunt critice în ceea ce privește consumul de alcool, dar piesa One 

Bourbon, One Scotch, One Beer  a lui Amos spune la persoana întăi povestea unui tip pe care 

iubita la părăsit și merge într-un bar pentru a se îmbăta. În versiunea lui George Thorogood 

 
95 Stanley, Yeah Yeah Yeah, 47 - 48. 
96 Catehismul Bisericii Catolice, 2291. 
97 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/File:HarmCausedByDrugsTable.svg> descărcat la 17.05.2014 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HarmCausedByDrugsTable.svg
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textul este mai dramatic, cântărețul pierzându-și slujba, apoi locuiința și în final iubita. Soluția 

sa pentru a scăpa de probleme este a se îmbăta criță.  

Piesa Are You Experienced? a lui Jimi Hendrix este o invitație de la a se droga. Titlul, 

care este totodată și referenul piesei se traduce prin „ești experimentat(ă)?” iar ultima strofă 

clarifică că această experiență se referă la droguri: „Ah! Dar ești experimentat(ă)? Ai fost 

vreodată experimentat(ă)? Nu neaparat drogată, dar frumos.”98 

 

Ray Charles îndeamnă în Let's Go Get Stoned publicul să se drogheze după o zi lungă de 

lucru, pentru că nu este nimic rău în aceasta, doar să nu faci dezordine și să nu cazi să îți spargi 

buza.99 De remarcat că această piesă a fost lansată în 1966 la scurt timp după ce Ray Charles a 

părăsit un centru de recuperare, după o perioadă de dependență de heroină de 16 ani. 

 

Formația Steppenwolf critică guvernul american (cunoscut ca Uncle Sam) pe care îl 

numește self-righteous, infatuat, că își arogă dreptul de interzice marihuana (cunoscută și ca 

grass, adică„iarbă”).100 

 

The Velvet Underground, formația „de casă” a artistului Andy Warhol, a cântat bucuria 

de a se droga cu heroina. Cântărețul vocal, Lou Reed, spune că se simte bărbat când își bagă 

siringa în venă, că atunci se simte precum filul lui Isus. Mai departe spune că heroina, chiar 

dacă ar fi moartea sa, este soția sa și viața sa și că se simte mai bine drogat decât mort, pentru că 

atunci când heroina îi curge în sânge, nu îi mai pasă de nimic, de politicieni, de lumea 

dimprejur.101 Este un mesaj clar de fugă de responsabilitatea vieții, de scăpare temporară în 

lumea halucinațiilor. 

 

Există multe cântece diferite cu titlul de Cocaine. Iată textul cântecului interpretat de 

Jackson Browne. Pentru Jackson Browne nu mai există diferență între doua fete, Sally și Sue, 

cocaina ștergând orice diferențe dintre ele. Cocaina este peste tot în creierul său. Când ajunge la 

spital, medicul îi spune că pe acte scrie că ar avea 27 de ani, ceea ce însă este imposibil, întrucât 

arată a avea 45 de ani. În final Browne recunoaște că pierde legătura cu realitatea, dar că este o 

stare foarte plăcută, pe care nu dorește să o piardă.102 

Versiunea cea mai cunoscută a unui cântec cu numele de Cocaine, este cea în 

interpretarea lui Eric Clapton, compusă și interpretată inițial de JJ Cale. Dacă vrei să ieși cu o 

fată sau să te distrezi cu ea la sol, ia cocaină. Dacă ai primit vești proaste sau ești trist, ia 

cocaină. Dacă o zi grea sau dacă vrei să te bucuri de o seară relaxată, ia cocaină. Cocaina nu te 

minte, este refernul cântecului. Est o întoarcere a realității, pentru că așa cum descrie și 

 
98 Cf. < http://www.azlyrics.com/lyrics/jimihendrix/areyouexperienced.html> descărcat la 17.05.2014. 
99 Cf. <http://www.azlyrics.com/lyrics/raycharles/letsgogetstoned.html> descărcat la 17.05.2014. 
100 Cf. <http://www.azlyrics.com/lyrics/steppenwolf/dontsteponthegrasssam.html> descărcat la 17.05.2014. 
101 Cf. < http://www.azlyrics.com/lyrics/velvetunderground/heroin.html> descărcat la 17.05.2014. 
102 Cf. <http://www.azlyrics.com/lyrics/jacksonbrowne/cocaine.html> descărcat la 17.05.2014. 

http://www.azlyrics.com/lyrics/jimihendrix/areyouexperienced.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/steppenwolf/dontsteponthegrasssam.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/velvetunderground/heroin.html
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cântecul, cocaina înșeală simțurile, te conduce din realitate într-o lume a iluziilor. Este o scăpare 

temporară și este un mare neadevăr. Dar Eric Clapton ne spun că ea, cocaina, nu ne minte.103 

Cântăreții și formațiile de rock nu cântă despre droguri și consumul lor din auzite, ci din 

propria experiență.  

Din păcate consumul excesiv de alcool și de droguri s-a soldat în foarte multe cazuri cu 

moartea prematură a cântăreților. Un extras din foarte lunga listă a celor mai cunoscuți dintre 

decedații în lumea muzicii și a spectacolelor de pe urma excesului de alcool și droguri o prezint 

în Anexa 1. 

După cum am arătat, consumul de droguri este nu doar ilegal, dar dăunează grav 

sănătății, conducând în atâtea cazuri la moarte. Chiar dacă în majoritatea cazurilor nu a fost 

vorba de sinucidere intentionată, în final moartea datorată excesului de droguri este o formă de 

sinucidere iar sufletele celor morți astfel s-ar putea să fie damnate a petrece eternitatea în 

împărăția Satanei. Din păcate modul de viață al acestor cântăreți de rock naște admirație în 

rândul publicului larg. Am auzit de la mulți oameni serioși, care duc o viață virtuoasă, afirmația 

„este adevărat că au murit de tineri, dar măcar și-au trăit viața din plin, au trăit în câțiva ani mai 

mult decât alții într-o viață întreagă” sau „îi admir pentru nebunia lor, pentru că sunt 

neconvenționali, dar eu nu am curajul să o fac”. Iată deci, cum în subconștient și oamenii care 

nu au căzut pradă acestui viciu, sunt corupți, cel puțin prin admirația pe care o au pentru acest 

mod de viață imoral. 

 

Modul de acțiune al muzicii rock 

Muzica rock influențează publicul pe mai multe căi: ritmul și beat-ul, distorsionarea 

sunetelor, expresivitatea vocii, textul, intensitatea sonoră și în final prin faptul că acționează ca 

un drog. 

Este cunoscut că undele electro-magnetice pot influența sănătatea organismului uman, 

atât razele UV, cât și razele X. Studiile privitoare la nocivitatea undelor sonore a fost mai puțin 

studiată, dar există deja prime rezultate privitoare la acestea. Neurologul Gerhart Harrer a 

constatat în urma studiilor sale, modificări fizice apărute ca urmare a muzicii, comparabile cu 

cele produse de medicamente puternice sau a unor solicitări fizice intense. În condițiile 

concertelor rock de astăzi , în care ritumul monoton este bătut cu piciorul, corpul se mișcă în 

 
103 Cf. < http://www.azlyrics.com/lyrics/ericclapton/cocaine108888.html> descărcat la 17.05.2014.    

http://www.azlyrics.com/lyrics/ericclapton/cocaine108888.html
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același ritm, muzica dată la maximum, melodii interpretate agresiv, sub influența jocurilor de 

lumini, funcțiile neurocorticale ale creierului (deci funcțiile înalte) pot fi dezactivate, rămânând 

active funcțiile vegetative și astfel se pot constata efecte de sugestie în masă. 

Muzica rock, spre deosebire de muzica cultă, se bazează pe un ritm continuu, accentuat 

de bătăile tobei. De altfel termenul englezesc de beat înseamnă tocmai bătaie. Această dominare 

a bătăilor tobelor își are originea în ritumurile africane, unde era folosită de vrăjitorii voodoo 

Cfpentru a intra în transă este o metodă universală, dar în Asia se utilizează ritumurile 

respirației sau ale mantrei. Se poate spune că utilizarea ritmului tobelor este o formă mai 

agresivă de inducerea stării de extaz. Iar aceasta nu a fost valabil doar în Africa, ci este valabil și 

astăzi în diversele manifestări ale rock-ului. Ascultătorul muzicii rock preia ritmul indus extern, 

deseori susțiându-l cu mișcările corpului său. Ritmurile organismului, puls și respirație sunt și 

ele influențate de beat. Astfel se transpune într-o stare quasi-hiptnocă, în care își desactivează 

gândirea logică, beat-ul muzicii rock având efectul unui drog, iar ascultătorul muzicii rock 

devine mult mai receptiv pentru mesajul muzicii. 

Ritmicitatea și intensitatea beat-ului induc dorința de mișcare sincronă cu ritmul 

muzicii, iar dacă spațiul nu o permite, atunci această dorință de mișcare în ritmul muzicii se 

poate transforma în agresivitate și/sau excitare sexuală. Beat-ul are deci atât valențe marțiale, 

care provoacă violența, cât și lascive, care provoacă dorințe sexuale și/sau de droguri. 

Un alt mod de acționare a  muzicii rock este distorsionarea sunetelor. Prin utilizarea 

sintetizatoarelor electronice, a chitarelor electrice și a amplificatoarelor s-au putut obține sunete 

care nu puteau fi redate pe cale naturală. Celebru a rămas chitaristul Jimi Hendrix care, prin 

utilizarea acestor mijloace electronice, era capabil să redea zgomotul mitralierei, a sirenelor, 

bombelor, țipetelor de oameni. Neîndoielnic, a fost un maestru în mânuirea chitarei electrice, 

dar cărui scop i-a servit aceasta? Se vorbește de un dirty sound specific muzicii rock, iar acest 

sunet murdar  indică agresivitate, durere fizică și sufletească, stări sufletești pe care le poate 

induce și în consumatorii muzicii rock. 

Nici vocea nu rămâne neinfluențată negativ de această evoluție.  Cântăreții de rock 

utilizează în multe cazuri falsetul, distorsionându-și vocea în registrul cel mai înalt. Cealaltă 

distorsionare are loc în registrul sunetelor joase. Așa cum instrumentele sunt utilizate pentru a 

produce dirty sound, sunete murdare, tot așa și vocea poate fi utilizată pentru a scoate dirty 

tones, tonuri murdare. Toate aceste distorsionări pot reprezenta și induce o dorință sexuală. Este 

celebru exemplul cântecului (I Can’t Get No) Satisfaction al formației The Rolling Stones. 

Textul este de fapt o critică la consumismul prezent sub forma de reclama radio și tv. Dar 
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datorită articulației vocii lui Mick Jagger și a ritmului visceral al chitarei lui Keith Richards, 

percepția generală este că este un cântec cu conținut sexual, că satisfacția pe care nu o poate 

primi interpretul este una sexuală. Un alt cântec al formației Rolling Stones este Street Fighting 

Man, care vorbește de faptul că ar fi timpul să se facă o revoluție, dar în Londra cea adormită nu 

este loc pentru un luptător de stradă. Cântecul de fapt nu cheamă la revoluție, la lupte de stradă, 

ci deplânge doar că interpretul nu poate lupta, că nu este loc de un luptător de stradă. Dar prin 

vocea distorsionată și prin ritmul agresiv al chitarei se are impresia că este un cântec de chemare 

la luptă. Iată cum sunetul vocii și al instrumentelor pot denatura mesajul textului până la a-l face 

de nerecunoscut. Acest lucru este valabil în special pentru cei care nu cunosc prea bine limba 

engleză. 

Dar bineînțeles că textul unui cântec rock poate transmite mesaje foarte clare, dacă este 

ascultat cu atenție, iar o mare parte din consumatorii muzicii rock cunosc pe de rost textele 

formațiilor preferate. 

Există texte care sunt un îndemn la fapte, deseori rele. Iată în continuare doar câteva 

dintre aceste îndemnuri rele din cântecele rock. 

Black Sabbath, Cornucopia:  
Ia o viață, este ieftină / Omoară pe cineva, nimeni nu va plânge / 

Libertatea îți apaține,  doar plătește-ți datoria / Vrem doar sufletul tău, să îl folosim.104 

Megadeath, Bad Omen: 
Sacrificați virginele, Rituri spirituale, 

Timpul Maestrului a sosit, Luna este plină în această noapte.105 

Piledriver, Sodomize the Dead, adică sodomizează morții.106 

Metallica, Kill em all, adică ucide-i pe toți.107 

Slayer, Kill again, adică ucide din nou 
Ucide-l pe unicul fiu al predicatorului, Privește copilul murind, 

Dezmembrarea corpului, Bea sângele cel mai pur.108 

Nuclear Assault, Hang the Pope; adică spânzurați-l pe papă.109 

Un alt element prin care muzica rock influențează este intensitatea sonoră. Despre 

concertul formației The Beatles din 27.06.1966 ziarul Hamburger Abendblatt a scris că din 

cauza țipetelor publicului nu s-au auzit decât crâmpeie din piese. De altfel The Beatles au 

 
104 <http://www.azlyrics.com/lyrics/blacksabbath/cornucopia.html> descărcat la 17.05.2014. 
105 <http://www.azlyrics.com/lyrics/megadeth/badomen.html> descărcat la 17.05.2014. 
106 <http://www.songtextemania.com/sodomize_the_dead_songtext_piledriver.html> descărcat la 17.05.2014.  
107 < http://www.darklyrics.com/lyrics/metallica/killemall.html> descărcat la 17.05.2014.  
108 <http://www.azlyrics.com/lyrics/slayer/killagain.html> descărcat la 17.05.2014. 
109 <http://www.musicsonglyrics.com/hang-the-pope-lyrics-nuclear-assault.html> descărcat la 17.05.2014. 

http://www.darklyrics.com/lyrics/metallica/killemall.html
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încetat să mai dea concerte tocmai din cauza că piesele lor erau acoperite de țipetele audienței, 

care poate atinge o intensitate de 120 dB. Între timp amplificatoarele utilzate la concerte 

depășesc mii de wați, astfel încât sunt capabile să acopere orice țipete ale audienței. Dar muzica 

rock se ascultă dat tare, chiar și dacă ești singur acasă. De la un nivel sonor de peste 90 dB, 

corpul simte o excitație plăcută în zona stomacului, corpul începe să vibreze. Ascultătorii nu 

doresc doar să asculte muzica, ci să o simtă. Muzica rock nu poate fi ascultată dată la volum 

mediu. Prin intensitatea sporită a volumului sonor crește nivelul de adrelină în corp și se obține 

un extaz fizico-emoțional, o stare de bună dispoziție.  

Eixstă și moduri de influențare de care publicului larg nu este conștient De exemplu în 

concerte pot fi redate atât infrasunete (descrise uneori ca nivel subsonic), cât și ultrasunete. 

Urechea unui om tânăr poate auzi de regulă sunetele în plaja de frecvență de 16 Hz până la 20 

kHz. Undele care au o frecvență de sub 16 Hz sunt numite infrasunete, iar cele de peste 20 kHz 

ultrasunete. Chiar dacă omul nu mai aude infrasunetele, dacă ele sunt de intensitate puternică, le 

resimte în organism. Bașii puternici, împreună cu infrasunetele și un beat adecvat conduc la o 

excitare sexuală. Infrasunetele între 20 și 30 de kHz au un efect asemănător cu o injecție de 

morfină. 

În ceea ce privește technica de înregistrare mascată a unor mesaje subliminale, prin 

înregistrarea în sens invers al textului, care astfel redat sună doar a zgomot, dar care chipurile 

creierul le poate descifra în subconștient, părerile sunt împărțite. Tehnica este cunoscută drept 

Backward Masking. Tehnica de a scrie, citi și vorbi în sens invers este o tehnică satanică a 

Evului Mediu, amintită și de poetul englez John Dryden în opera King Arthur în anul 1691. Și 

Aleister Crowley pretindea că toți cei care se implică serios în satanism, trebuie să fie capabili 

să vorbească, scrie, citească, gândească și înțeleagă această limbă inversată. Părerile sunt 

împărțite asupra teoriei că prin backward masking au fost transmise sau nu mesaje satanice. 

Aceste mesaje ar fi fost înregistrate pe discuri în anii 1960 și 1970. Începând cu anii 1980 nu a 

mai fost necesară ascunderea mesajelor cu conținut satanic, ele au fost exprimate în clar. Dar 

asupura acestui punct voi reveni ulterior. 

Un ultim aspect, amitit deja parțial, este cel al faptului că muzica rock poate acționa ca 

un drog asupra ascultătorilor. Muzica rock se bazează pe muzica și ritumul utilizate de șamanii 

și vrăjitorii voodoo din Africa și Haiti, pentru obținerea unor stări de extaz. Dar utilizarea lor în 

afara ritualurilor de cult voodoo și fără controlul șamanilor și a vrăjitorilor, a făcut ca această 

tehnică de atingerea extazului să fie aplicată individual și necontrolat, conducând la efectele 

descrise mai sus, inclusiv consumul și dependența de droguri. Schmidt-Joos și Kampmann 

descriu efectele grupului de jazz Medeski Martin & Wood ca fiind stări de conștiință extinsă, 
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similare cu ale drogurilor. Jimi Hendrix a spus că la concertele sale poate hipnotiza publicul, iar 

când ajunge la punctul minim, atunci le poate predica subconștientului lor, orice dorește. Efectul 

de drog al muzicii rock crește cu intensitatea sonoră a muzicii ascultate. 

O serie de consumatori de muzică rock recunosc că au senzație de sevraj, dacă nu 

ascultă muzica preferată tot timpul liber. Efectul de drog al muzicii rock se arată și prin această 

dependență creată publicului. 

Am văzut ca muzica rock poate influența publicul în mai multe moduri: ritmul și beat-

ul, distorsionarea sunetelor, expresivitatea vocii, textul, intensitatea sonoră, influențare a 

subconștientului prin infrasunete și ultrasunete și în final , prin faptul că acționează ca un drog. 

Dar majoritatea consumatorilor de muzică rock sunt conștienți cel mult de un singur mod de 

influențare, prin textul pieselor. Ce mijloc mai bun de influențare și corupere al sufletelor naive 

și inconștiente de pericolele la care se expune poate avea Satana decât muzica rock? 

Mai există un mijloc foarte important de influențare a tinerilor ascultători, care nu este 

transmis strict de muzică, anume exemplul personal. Pentru vedetele de muzică, la fel ca și 

pentru cele de cinema sau sport, s-a încetățenit termenul de idol, care în acest context nu are o 

conotație negativă, ci una pozitivă. Acești „idoli” au un rol de exemplu, pe care tineretul tinde 

să îl urmeze și copieze. Indiferent dacă acest exemplu se referă la a asculta muzica dată la 

maxim, la modul de a se îmbrăca și de a se comporta în societate, sau la consumul de droguri și 

la viața promiscuă. Nu trebuie neglijat rolul acestui mod de influențare a tineretului. 

 

Numele formaților de rock 

Nomen est omen spune un proverb latin, adică numele este o prevestire sau pentru 

timpurile noastre, numele unei formații de multe ori reprezintă programul acelei formații. 

Numele de Beatles indică muzica de genul beat pe care au interpretat-o. De asemenea fără o 

conotație specifică pot fi încadrate numele formațiilor Rolling Stones, The Who etc. Dar deja în 

anii 1960 au început să apară nume de formații care ridică semne de întrebare. Iar în anii 1980 

aceste nume au devenit regula pentru unele genuri de muzică. Iată câteva dintre aceste nume de 

formații, la care trebuie să ne întrebăm, sub influența cui s-au născut. 

Rock psihadelic: 

- Greatful Dead, Moartea Recunoscătoare (după o poveste populară). 

Hard Rock / Heavy Metal: 

- Black Sabbath, Sabatul Negru (după întâlnirile vrăjitoarelor). 
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Trash Metal: 

- Anthrax Antrax este o boală, în multe cazuri letală (bubă neagră), care se poate 

utiliza și în armele biologice; 

- Destruction, Distrugere; 

- Slayer, Ucigaș; 

- Megadeth este transcrierea eronată a cuvântului megadeath care înseamnă un 

milion de morți, datorită arsenalului atomic;110 

- Sodom, Sodoma, orașul biblic distrus de către Dumnezeu pentru desfrâul total care 

domnea în el. 

Doom Metal: 

- Pagan Altar, Altar Păgân; 

- Trouble, Necaz; 

- Witchfinder General, Generalul Căutător de Vrăjitoare (provine de la numele unui 

film horror britanic). 

Gothic Metal: 

- Anathema, Anatemă, 

- Cradle of Filth, Leagănul gunoiului; 

- Cadaveria, 

- My Dying Bride, Logodnica mea Muribundă; 

- Paradise Lost, Paradisul pierdut; 

- Theatres des Vampires, Teatrul Vampirilor. 

Death Metal: 

- Cannibal Corpse, Cadavru de Canibal; 

- Carcass, Cadavru de animal (schelet); 

- Death, Moarte; 

- Deicide, Deicid; 

- Morbid Angel, Înger morbid; 

- Obituary, Obituar; 

- Possessed, Posedat; 

- Sepultura, Mormânt (în portugheză, formația fiind braziliană). 

  Black Metal: 

- Bathory, după infama contesă Báthory Erzsébet; 

- Hellhammer, Ciocanul Iadului; 

- Mayhem, Vătămare Corporală Gravă; 

- Venom, Venin, Răul; 

Toate aceste nume ne lasă să întrezărim ce texte conțin cântecele lor. Pe acestea le voi 

analiza mai târziu. 

 

Simboluri satanice clasice 

Există o serie de simboluri satanice clasice, folosite de câtre adepții satanismului pentru 

indicarea Satanei. Cele mai răspândite trei simboluri sunt pentagrama / capul lui Baphomet, 

 
110 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Megadeth> descărcat la 17.05.2014.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Megadeth
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mano cornuta (pumnul închis, cu degetele arătător și mic ridicat ca două coarne) și 666 

(numărul fiarei conform Ap 13, 18). Pe lângă aceste simboluri satanice clasice în multe cazuri 

întâlnim simboluri ale morții (cap de mort, schelete) sau oculte (cărți de tarot). 

 

Interpreți și formații de rock – influențe implicite 

În continuare voi prezenta interpreții și formațiile de rock la care am identificat influnețe 

satanice. Influențele pot fi direct asurpa interpreților, asupra muzicii lor sau din partea lor asupra 

publicului. Prezentarea va fi în ordine cronologică, ceea ce permite o mai bună observare a 

evoluției. La început influențele sunt mascate, codificate astfel încât să poată fi recunoscute doar 

de cunoscători, în final ele sunt vizibile direct. 

 

The Beatles 

The Beatles a fost formația cu cel mai mare succes din istoria muzicii rock. Este un fapt 

cunoscut larg că cei patru Beatles au consumat droguri pe scară largă. În special John Lennon a 

recunoscut că a consumat droguri pe bandă rulantă. Despre albumul Sgt. Pepper s-a spus că este 

îmbibat în droguri. Una dintre piesele albumului este Lucy in the Sky with Diamonds și imediat 

a fost considerată a fi un imn adus în limbaj simbolic drogului LSD. Piesa vorbește despre un 

cer de marmeladă și flori de celofan galbene și verzi, taxiuri din ziare și cărăuși de bagaje din 

plastilină. Sunt elemente ale unei experiențe, unor halucinații (în engleză trip) în urma 

consumului de droguri.  John Lennon a negat legătura cu drogurile, dar în anul 2004 Paul 

McCartney a recunoscut într-un interviu că piesa vorbea despre LSD, la fel ca și piesa Day 

Tripper (călător de o zi), în timp ce piesa Got To Get You Into My Life cânta despre 

marihuana.111 

Pe coperta discului Sgt. Pepper sunt reprezentați 61 de persoane alături de cei patru 

Beatles-i, pe care ei i-au admirat. Unul dintre aceștia este în mod indubitabil Aleister Crowley, 

celebrul satanist de la începutul secolului al XX-lea, cel care a insistat ca toți cei care practică 

satanismul să stăpânească vorbitul, cititul, scrisul în sens invers. The Beatles sunt acuzați că ar 

fi fi fost primii care au introdus tehnica de mascarea mesajelor ascunse prin înregistrare în sens 

invers, backward masking, pe LP-ul  White Album, și anume în piesa Revolution Number 9. 

 
111 Cf. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/music/3769511.stm> descărcat la 17.05.2014.   

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/music/3769511.stm
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Printre cele 61 de persoane se află și patru guru indieni, la cererea expresă a lui George 

Harrison. Beatles-ii au fost de altfel practicanți ai meditației transcedentale. 

Deja la mijlocul carierei lor, în anul 1965, membrii formației The Beatles recunoșteau că 

sunt anti-creștini. John Lennon a declarat că creștinismul va dispărea, că ei sunt mai celebri 

decât Isus Cristos și că nu știe ce se va duce prima dată, rock and roll-ul sau creștinismul.  

Deci despre The Beatles nu se poate spune că au făcut propagandă satanică, dar au făcut 

propagandă pentru consumul de droguri și și-au exprimat admirația pentru ocultistul satanist 

Aleister Crowley. 

 

The Rolling Stones 

The Rolling Stones, contemporani cu The Beatles, s-au poziționat de la început ca fiind 

în opoziție cu Beatles-ii, care erau „bâieții buni”, astfel încât imaginea lui Rolling Stones a fost 

cea de „băieții răi”. 

Pentru Mick Jagger, solistul formației, dansul nu este decât un înlocuitor al sexului. Cu 

buzele sale voluptoase Jagger a devenit un sexsymbol, iar biograful său Chris Anderson 

estimează că Jagger a avut relații sexuale cu peste 4000 (patru mii!) de femei și câtiva bărbați.  

Numărul de 4000 de femei a fost avansat de Carla Bruni, devenită apoi soția președintelui 

Franței, Nicolas Sarkozy, care a spus că ea a fost doar una dintre alte 4000 de femei din viața lui 

Mick Jagger.  

Jagger a fost implicat în câteva scandaluri legate de droguri, dar nu a fost internat în 

clinici de dezintoxicare. Colegul său Keith Richards a fost judecat de 5 ori pentru posesie de 

droguri ilegale, dar datorită notorietății sale nu a fost condamnat la închisoare. În 1977 a fost 

internat într-o clinică de dezintoxicare din SUA. În anul 1969 The Rolling Stones au înregistrat 

un cântec intitulat Sister Morphine, Sora Morfina, care a apărut apoi în 1971 pe albumul 

Sticking Fingers. În acest cântec Jagger îi cere „surorii morfină” să vină și să îi transforme 

coșmarurile în vise dulci, iar „vărului cocaină” să îi pună mâna rece pe cap.112 

Dacă „băieții buni” The Beatles i-au adus un omagiu ocultistului Alisteir Crowley pe 

coperta discului Sgt. Pepper, „băieții răi”, care au fost The Rolling Stones, au trebuit să 

depășească acest nivel, relativ benign. În primul rând prietenele lui Mick Jagger și Keith 

Richards, Marianne Faithfull și Anita Pallenberg, au fost discipole ale ocultistului Kenneth 

 
112 Cf. <http://www.azlyrics.com/lyrics/rollingstones/sistermorphine.html> descărcat la 20.05.2014. 

http://www.azlyrics.com/lyrics/rollingstones/sistermorphine.html
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Anger și conform părintelui Jean-Paul Regimbal, O.S.S.T., cele două ar fi fost chiar vrăjitoare, 

care l-au invitat pe Kenneth Anger să îi inițieze și pe Jagger și Richards în ocultism.113 Cert este 

că în filmul de scurt metraj a lui Anger, Invocation of My Demon Brother din anul 1969, apar și 

Anita Pallenberg, Mick Jagger și Keith Richards ca ei însuși, în timp ce satanistul Anton LaVey 

joacă rolul Satanei. Muzica pentru acest film a fost compusă de Mick Jagger.114  Marianne 

Faithfull a jucat în filmul lui Kenneth Anger, Lucifer Rising, din anul 1972. 

Dar aceste activități a lui Jagger și Richards nu au fost suficiente ca serviciu adus 

Satanei, astfel încât ei au înregistrat în 1967 un album intitulat Their Satanic Majesties Request 

(Maiestățile lor Satanice Cer), pe coperta căruia este un peisaj psihadelic cu membrii formației 

îmbrăcați in ținute medievale, iar Mick Jagger poartă pe cap un corn de vrăjitor (Anexa 3). 

Piesele de pe acest album nu au titluri satanice, în schimb următoarele piese nu lasă loc 

de îndoială. Sympathy for the Devil de pe albumul Beggars Banquet (1968), este cântecul plasat 

pe locul 32 în lista RS500GS.  Cântecul povestește la persoana întăi că a furat multe suflete, a 

fost martor la crucificarea lui Isus, a ucis familia țarului la Sankt Petersburg, în timp ce prințesa 

Anastasia țipa în van, că a fost general în timpul Blitzkrieg-ului conducând un tanc. Spre 

sfârșitul melodiei Jagger spune: 

Dar ceea ce vă produce confuzie / Este natura jocului meu / Așa cum fiecare polițist este un criminal 

/ Și toți păcătoșii sunt sfinți / Cum capul este pajura (cele două fețe ale unei monede) / Spuneți-mi 

simplu Lucifer.115 

Lui Jagger i s-a părut straniu că lumea l-a acuzat de satanism în urma acestui cântec, pentru că 

doar a fost un singur cântec, nu un album întreg șî nici nu au folosit multe semne oculte pe 

coperta discului. 

Un al doilea cântec cu titlu și conținut satanic este Dancing with Mr. D, Dansând cu Dl. 

D, în care D este prescurtarea pentru Devil, diavol. Piesa a fost inclusă pe albumul Goats Head 

Soup,  Supă din cap de țap, din anul 1973. Capul de țap este un simbol tradițional pentru Satana.  

Mr. D se găsește în cimitir, unde aerul este bolnav, nu zâmbește niciodată, cranii de om îi atârnă 

în jurul gâtului. Iar cântărețul dansează cu acest Mr. D. Dansează și se simte liber și îi spune 

Domnului să își ia mână de pe el, pentru că el dansează cu Mr. D. 

La sfârșitul cântecului dansează cu o femeie îmbrăcată în negru, până la un moment dat 

carnea ei se desprinde de pe oase și ochii îi ard ca tăciunii în craniu. Abia atunci realizează: 

„Doamne, fie-ți milă de mine, foc și pucioasă, Am dansat cu  Mrs. D.”116 

 
113 Cf. J-P. Regimbal, O.S.S.T., Il Rock’n’Roll – Violenza alla coscienza  per mezzo dei messaggi subliminali, 

Geneve 1983, 26. 
114 Cf. <http://www.imdb.com/title/tt0064493/?ref_=fn_al_tt_1> descărcat la 20.05.2014. 
115 http://www.azlyrics.com/lyrics/rollingstones/sympathyforthedevil.html descărcat la 20.05.2014. 

http://www.imdb.com/title/tt0064493/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.azlyrics.com/lyrics/rollingstones/sympathyforthedevil.html
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Revista Newsweek din 4 ianuarie 1971 l-a numit pe Mick Jagger „Luciferul rock-ului, 

ne-sfântul roller”. Iar Keith Richards a spus „Există vrăjitori de magie neagră care cred că 

acționăm ca agenți necunoscuți ai lui Lucifer și alții care cred că suntem Lucifer. Fiecare este 

Lucifer.”117 

Într-un interviu ulterior același Keith Richards a spus:  

Oamenii cred că ești un compozitor/textier, ei cred că tu l-ai scris, că este al tău în întregime, tu ești 

integral responsabil pentru el. În realitate tu ești doar un mediu, tu doar ai dezvoltat aptitudinea de a 

recunoaște și a lua lucruri iar tu trebuie doar să fi pregătit să fi acolo – ca la o ședință de spiritism; 

ele pur și simplu pică din aer. Cântece întregi pur și simplu vin la tine, nu tu le scrii. Cântecele îmi 

vin în masă. Nu am făcut nimic cu excepția faptului de a fi treaz  când au sosit.118 

După cum am văzut, Mick Jagger și Keith Richards nu doar au promovat și  trăit o viață 

sexuală promiscuă, nu doar au promovat și trăit din plin consumul de droguri, dar ei au făcut 

reclamă directă Satanei. 

 

Led Zeppelin 

Succesul formației Led Zeppelin le-a adus o avere imensă care și-au permis să o expună 

cu aroganță imperială și astfel să devină un exemplu clasic pentru excesele rock-ului acelei 

decade. Cu toate acestea fanii probabil că nu și-au putut imagina în ce măsură membrii 

formației și-au trăit fanteziile sexuale (pornografie hard).119   

Chitaristul și liderul formației Led Zeppelin, Jimmy Page, a fost în anii 1970 un 

consumator serios de cocaină și heroină.  

În plus Page a aprofundat la modul serios subiectul ocultismului, fiind un discipol a lui 

Aleister Crowley. Admirația sa penrtru Crowley a fost atât de mare, încât a cumpărat fosta 

reședință a lui Crowley, Boleskine House. Page l-a considerat pe Crowley a fi un geniu neînțeles 

al secolului al XX-lea. În plus, pentru că nu a putut găsi suficiente cărți despre ocultism, Page a 

cumpărat la începutul anilor 1970 o librărie și editură de cărți oculte, The Equinox Booksellers 

and Publishers, pe care a vândut-o în anii 1980, la fel ca și reședința Boleskine House. 

Dacă Mick Jagger a compus muzica pentru filmul lui Kenneth Anger, Invocation of 

My Demon Brother, pentru următorul său film, Lucifer Rising, Anger i-a cerut lui Page să 

 
116 <http://www.azlyrics.com/lyrics/rollingstones/sympathyforthedevil.html> descărcat la 20.05.2014. 
117 R. Greenfield, The Rolling Stones Interview: Keith Richard [sic!], Rolling Stone (1971.08.19), 34. 
118 C. Flippo, Keith Richard [sic!] Meets the Mounties and Faces the Musi, Rolling Stone (1977.05.05), 55. 
119 S. Davis, The Rise and Fall of Led Zeppelin, Rolling Stone (1985.07.04), 31. 

http://www.azlyrics.com/lyrics/rollingstones/sympathyforthedevil.html
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compună muzica. Jimmy Page a compus-o, dar până la urmă, în urma unor diferende între cei 

doi, Anger nu a mai folosit muzica pentru acest film.  

Pe coperta interioară a celui mai cunoscut album, Led  Zeppelin IV, Page a utilizat un 

simbol numit „Zoso”, care îi reprezenta pe el, și care își are originea într-o carte de alchimie din 

anul 1557 a lui Gerolamo Cardano. Acest simbol l-a purtat și brodat pe hainele de concert. 

Dosul coperții albumului prezintă simbolurile celor patru membri ai formației. (Anexa 3). 

Pe coperta interioară este reprezentat un bătrân pe un vârf de munte, cu o lanternă în 

mână. Această imagine reprezintă cartea de tarot numită eremitul. Această carte de tarot 

reprezintă  înțelepciune, introspecție, singurătate, înțlegere, atitudine filosofică, deci o întălnire 

cu cineva care te va conduce către o țintă materială sau spirituală. Lanterna pe care o ținte în 

mână conține o stea cu șase colțuri, reprezentarea filosofiei. 

Piesa cea mai cunoscută de pe acest album și poate cea mai cunoscută piesă a formației 

Led Zeppelin este Stairway to Heaven, Scară spre cer. Și această piesă este plină de simboluri 

oculte. Deja primul vers ne spune că există o doamnă care este sigură că tot ce strălucește este 

aur, anume alchimia, a cărei scop suprem a fost de a transforma totul în aur. Textul a fost scris 

de Robert Plant în timp ce colegii săi repetau melodia instrumental. Jimmy Page a spus despre 

Plant „Trebuie să fi scris trei sferturi din text pe loc. Nu a trebuit să plece și să se gândească 

asupra lui. Într-adevăr incredibil.”120 Oare de unde i-a venit acea inspirație neobișnuită pentru 

un text ezoteric? 

Textul a reflectat lectura lui Robert Plant, care în acel timp a citit prin cărțile anticarului 

Lewis Spence. Cartea lui Spence Magic Arts in Celtic Britain  a fost indicată ulterior de Palmer, 

ca fiind una din sursele sale de inspirație.121 

În continuare primele versuri ale textului, împreună cu descifrarea ocultă.122 

There's a lady who's sure all 

that glitters is gold 

 

 

And she's buying a stairway 

to heaven. 

 

When she gets there she 

knows, if the stores are all 

closed 

Există o doamnă care este 

sigură că tot ce strălucește 

este aur 

 

Și ea cumpără o scară spre 

cer. 

 

Când ajunge acolo știe, că 

dacă storurile sunt trase 

 

Doamna este o vrăjitoare, 

alchimia încearcă să 

transforme totul în aur. 

 

Prețul este propriul suflet. 

Cerul este regatul lui Lucifer. 

 

Cunoașterea ocultă a 

vrăjitoarei. 

Storurile trase sunt pentru 

 
120 Cf. Davis, The Rise and Fall of Led Zeppelin, Rolling Stone (1985.07.04), 34. 
121 Cf. Ibidem. 
122 Regimbal, Rock’n’Roll, 81 - 86. 
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With a word she can get what 

she came for.  

 

Ooh, ooh, and she's buying a 

stairway to heaven. 

 

There's a sign on the wall but 

she wants to be sure 

 

'Cause you know sometimes 

words have two meanings. 

 

 

Cu un cuvânt poate obține 

lucrul pentru care a venit.  

 

Ooh, ooh, ea își cumpără o 

scară spre cer.  

 

Este un semn pe zid, dar ea 

vrea să fie sigură  

 

Pentru că așa cum știi, uneori 

un cuvânt poate avea dublu 

sens.  

neinițiați. 

 

Formula magică cu care 

poate deschide toate porțile.  

 

 

 

 

Semnul sunt simbolurile 

magice și cele zodiacale. 

 

Al doilea sens este 

indescifrabil pentru neinițiați. 

 

Cântecul continuă în același stil, cu dublu sens, cu semnificație ocultă, descifrabilă 

doar de către inițiați. Problema este că tineretul astfel a fost atras spre ocultism, pentru a 

înțelege sensul acestei balade rock, care este cu adevărat una dintre cele mai frumoase 

piesedin istoria rock-ului, pe poziția 31 a RS500GS. 

În concluzie, membrii formației Led Zeppelin nu doar că au trăit într-un dezmăț sexual 

și că Jimmy Page a fost dependent de droguri, dar au promovat ocultismul. 

 

Alice Cooper 

Alice Cooper a fost o formație americană a cărui membru fondator a fost Vincent 

Furnier, care a luat el însuși numele formației în anul 1975, când formația s-a destrămat. A fost 

considerată prima formație de glam rock și shock rock și au influențat diverse curente care le-au 

urmat, până la black rock inclusiv. 

Numele de Alice Cooper a fost numele unei vrăjitoare din Evul Mediu și a fost găsit de 

Vincent Furnier la o ședință de spiritism cu utilizarea unei plăci ouija (placă vorbitoare). 

Conform lui Furnier un spirit a luat legătura cu el și i-a promis gloria, succesul mondial prin 

muzică, bogăție în abundență pentru întreaga formație, în schimbul permisiunii de a lăsa spiritul 

să ia în posesie corpul său. Iar Vincent Furnier a acceptat și a luat numele cu care i s-a prezentat 

spiritul: Alice Cooper, cel al unei vrăjitoare din secoul al XVII-lea. 123 

Vincent Furnier a avut serioase probleme cu alcoolismul, fiind internat o dată într-o 

clinică de dezintoxicare, în 1977 și în 1983, când a fost pe moarte din cauza alcoolismului. 

 
123 Cf. Regimbal, Il Rock’n’Roll, 26. 
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Furnier a introdus în formația Alice Cooper ținută feminină pentru membrii formației, 

cu toții bărbați heterosexuali. Pentru ținute s-a inspirat din trei filme, între care și din filmul 

Barbarella, și anume al personajului intitulat The Black Tyrant jucat de Anita Pallenberg. Din 

filmul horror What Ever Happened to Baby Jane, în care personajul interpretat de Bette Davis a 

purtat un machiaj cu mult negru sub ochi, realizat cu creioane de tip cajal. 

Pentru spectacolele sale de scenă Furnier s-a inspirat din filme horror și vodevil și a adus 

pe scenă o spânzurătoare, un scaun electric, o ghilotină cu care la finalul fiecărui spectacol 

păpușa Alice Cooper era executată.  Lipsa de bun gust, mai bine zis gustul pentru patologic și 

macabru s-a accentuat prin executarea pe scenă a unor păpuși bébe. Câteva dintre cântecele 

formației sunt Killer, în care Furnier cântă la persoana întâi rolul unui criminal, Dead Babies, 

despre un bébe mort pentru că a înghițit prea multă aspirină, Raped and Freezing, cum el a fost 

violat de o autostopistă în vârstă. Cel mai dezgustător însă este I Love the Dead în care descrie 

acte de necrofilie. 

Tatăl lui Furnier a fost un predicator laic în Church of Jesus Christ, în care și Vincent a 

fost activ la vărsta de 11, 12 ani. În ultimii ani Vincent Furnier se declară a fi un creștin renăscut 

(born again Christian), dar comportamentul lui pe scenă este în totală opoziție cu creștinismul. 

Chiar și-a vândut sufletul pentru succes și faimă, chiar este posedat? Așa se comportă. 

 

Blue Öyster Cult 

Blue Öyster Cult au fost o formație de hard rock și apoi una dintre primele formații de 

heavy metal. La începutul carierei lor au cântat în deschiderea concertelor lui Alice Cooper.  

Nu s-au făcut remarcați prin consumul de alcool în exces și nici prin cel de droguri. Dar 

au avut preocupări oculte, după cum se vede pe coperta albumului Agents of Fortune (Anexa 3), 

în care apare un bărbat ținând patru cărți de tarot în mâna stângă, în timp ce cu mâna dreaptă 

arată către o cruce cu un semn de întrebare întoarsă cu susul în jos, care ar fi simbolul formației. 

În antichitate a fost simboulul titanului Cronos și totodată simbolul alchmici al plumbului, un 

metal greu (heavy metal). 

Prima lor piesă de succes a fost Cities on Flame With Rock And Roll, care „ din punctul 

de vedere al atmosferei și textului este apocaliptic rea și absolut marțial metalică.”124 

 

 
124 Thießies, Küppers, Rock & Metal, 48. 
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Piesa începe și se termină cu strofa 

Inima mea este neagră, și buzele mele sunt reci / Orașe în flăcări  cu rock and roll / 

Trei mii de chitare par să plângă / Urechile mele se vor topi, apoi și ochii mei.125 

Alte titluri macabre, cel puțin, sunt Hot Rails to Hell (Șine fierbinți spre iad) și 

Harvester of Eyes (Culegător de ochi).  

Pe albumul Agents of Fortune se găsește și piesa (Don't Fear) The Reaper, (Nu-ți fie 

teamă de) Omul cu coasa (moartea).126 Vocalistul și  textierul formației acestui cântec a susținut 

că este un cântec de dragoste, despre forța iubirii care transcende moartea. Multă lume l-a 

înțeles însă ca un îndemn la sinucidere. Personal și eu înțeleg textul ca pe un îndemn la 

sinucidere. 

Pe albumul Spectres, Fantome, între alte cântece se află și Nosferatu, care povestește 

despre o tânără nevinovată, care se jertfește vampirului Nosferatu, din Transilvania.127 

Nu au fost la fel de explicit oculți precum Led Zeppelin și Alice Cooper, dar și Blue 

Öyster Cult au utilizat elemente de ocultism, au cântat despre moarte și disturgere, despre 

vampir, astfel încât putem presupune o influență satanică și în cazul lor. 

 

Eagles 

Formația americană Eagles a cunoscut succesul în anii 1970. Ea s-a aflat sub influența 

scrierilor lui Carlos Castaneda,  un a utor care și-a descris experiențele de șaman.  

Cântecele care mi-au atras atenția pentru studiul meu sunt Take the Devil, Scoate 

diavolul, Good Day in Hell, O zi bună în iad, One of These Nights, Una dintre aceste nopți, 

Witchy Woman, Femeie vrăjitoare. Ele conțin cel puțin un vers care se referă explicit la diavol: 

Take the Devil – „Scoate-ți diavolul din minte, s-a ținut de tine”;128 

Good Day in Hell – „Diavolul este la telefon, râde și spune că te descurci bine, în cartea 

mare cu nume vreau să mă scufund în flăcări”;129 

One of These Nights – „Am căutat-o pe fiica diavolului însuși”;130 

 
125 <http://www.azlyrics.com/lyrics/blueoystercult/citiesonflamewithrockandroll.html> descărcat la 22.05.2014. 
126 <http://www.azlyrics.com/lyrics/blueoystercult/dontfearthereaper.html> descărcat la 22.05.2014. 
127 <http://www.azlyrics.com/lyrics/blueoystercult/nosferatu.html> descărcat la 22.05.2014. 
128< http://www.azlyrics.com/lyrics/eagles/takethedevil.html> descărcat la 22.05.2014. 
129< http://www.azlyrics.com/lyrics/eagles/gooddayinhell.html> descărcat la 22.05.2014. 
130 <http://www.azlyrics.com/lyrics/eagles/oneofthesenights.html> descărcat la 22.05.2014. 

http://www.azlyrics.com/lyrics/blueoystercult/citiesonflamewithrockandroll.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/blueoystercult/dontfearthereaper.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/blueoystercult/nosferatu.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/eagles/takethedevil.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/eagles/gooddayinhell.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/eagles/oneofthesenights.html


59 

 

Witchy Woman – „Știu că dorești un iubit, lasă-mă să îi spun fratelui tău, ea dormit în 

patul diavolului”.131 

Toate aceste referiri la diavol nu sunt simbolice sau simple expresii, ci sunt trimiteri la 

Satana. Cu toate acestea membrii formației dau cu totul alte explicații pentru textele lor. De 

exemplu în cazul piesei Witchy Woman ei susțin că se referă la diverse femei seducătoare pe 

care le-au cunoscut în trecut, dar că cel mai important model a fost Zelda Fitzgerald, soția și 

muza lui Scott Fitzgerald. Totuși, după mine, textul vorbește clar despre o vrăjitoare. De altfel 

Eagles mai au un cântec intitulat Journey of the Sorcerer, Călătoria vrăjitorului. Fiind vorba de 

o piesă instrumentală, nu există text care să ne edifice și ne rămâne doar titlul care în mod 

inechivoc se referă la un vrăjitor. 

Piesa cea mai cunoscută a formației este însă Hotel California, plasată pe locul 49 în 

RS500GS. Din nou, membrii formației spun că piesa se referă la la pierzania produsă de viața 

hedonistă, deci o critică constructivă. Textul însă poate fi interpretat și altfel.132 El povestește la 

personana întâi cum într-o seară ajunge obosit la un hotel, la intrarea căruia stă o femeie. 

„Acesta ar puta fi cerul sau iadul” se gândi el. Iar când intră auzi voci care i-au spus 

„Bine ai venit la Hotel California”. Anton LaVey, autorul Bibliei Satanice și fondatorul 

Bisericii Satanei, a cumpărat în anul 1966 o casă, numită Casa Neagră (Black House), aflată pe 

California Street 6114, în care își celebra slujbele satanice și alte rituri, precum și seminarii.133 

De aceea una dintre posibilele explicații pentru acest „Hotel California” poate fi Casa Neagră a 

lui Anton LaVey. 

Așa încât l-am chemat pe șef (barman) / „Te rog adu-mi vinul meu” / 

El a spus „Nu am mai avut acest spirit (băutură spirtoasă) din 1969”. 

Cum vinul nu este o bautură sprirtoasă, răspunsul șefului ne pune pe gânduri. 

Interpretarea ocultă a acestor versuri este că vinul este sângele lui Cristos, iar acesta, respectiv 

spiritul său, Duhul Sfânt (în engleză Holy Spirit, Spiritul Sfânt) nu se mai află în această clădire 

din anul 1969, anul când a fost publicată Biblia Satanică. 

Și ea spuse „Suntem cu toții doar prizonieri aici, ai propriei noastre acțiuni” 

Iar în camera maestrului, / Sunt strânși pentru sărbătoare /  

Ei o înjunghie cu cuțitele lor de oțel, / Dar pur și simplu nu pot ucide bestia.  

Oare sunt sufletele prizoniere în Biserica Satanică  ca urmare a deciziei lor libere de a 

intra în ea sau în iad ca urmare a acțiunilor lor din timpul vieții? Și care este bestia care nu poate 

fi ucisă cu cuțite de oțel? Bestia este una dintre denumirile Satanei. 

 
131 <http://www.azlyrics.com/lyrics/eagles/witchywoman.html> descărcat la 22.05.2014. 
132 Cf. <http://www.azlyrics.com/lyrics/eagles/hotelcalifornia.html> descărcat la 22.05.2014. 
133 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Black_House_(Church_of_Satan) > descărcat la 22.05.2014. 

http://www.azlyrics.com/lyrics/eagles/witchywoman.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/eagles/hotelcalifornia.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_House_(Church_of_Satan)


60 

 

Piesa se termină cu ideea că din „Hotel California” nu se mai poate pleca niciodată. Iar 

acela este locul în care trăiește bestia care nu poate fi ucisă, deși este înjunghiată cu cuțite de 

oțel. Deși nu pot spune cu siguranță, textul pare se referi la Biserica Satanică,  

 

KISS 

Kiss, în general scris cu litere mari KISS, a fost o formație americană de heavy metal 

înființată în anul 1973 și au avut premiera oficială în deschiderea unui concert al formației Blue 

Öyster Club. Kiss au preluat elemente scenice de la Alice Cooper, au făcut un spectacol bazat 

pe efecte speciale împrumutate din magazine specializate pe articole magie și de pe platourile 

de filmare și studiourile de televiziune, cu bateria levitând, cu scuipat de sânge, efecte 

pirotehnice din abundență, inclusiv focuri din chitare. Totodată membrii formației au apărut cu 

un machiaj special, fiecare din cei patru având un machiaj propriu, caracteristic personajului pe 

care l-au întrupat de la început până la sfârțit. Vocalistul și basistul formației, Gene Simmons, a 

întruchipat personajul The Demon, Demonul. 

Despre concertul Destroyer Charles M. Young a scris 

Este o religie păgână pentru adolescenți.Bombe, aruncătoare de flăcări (uneori la fel de multe în public 

ca pe scenă), Simmons scuipând sânge și foc, toți sărind și alergând în sus și în jos...  – a participa la un 

concert al formației Kiss este echivalent cu supraviețuirea Invaziei din Normandia. Ieși de acolo și ești 

unul dintre puținii aleși ai zeilor...134 

Kiss a pus un accent deosebit pe latura sexuală a spectacolelor lor, Gene Simmons 

expunându-și limba deosebit de lungă, pe scenă. În timp ce dădea interviul lui C. M. Young, 

Simmons, a scos un teanc de fotografii cu fete tinere în poziții indecente, pe care le-a cunoscut 

cu ocazia acestui turneu. Alt membru al formației, Peter Criss în același interviu spune despre el 

că este rău (evil) și continuă „Cred în Diavol la fel de mult ca în Dumnezeu. Poți să îl folosești 

pe oricare pentru a rezolva lucrurile.”135 Într-un alt interviu Simmons declară că întotdeauna a 

fost curios care este gustul cărnii de om, că întotdeauna a dorit să fie un canibal.136 

Producătorul albumului Destroyer, Bob Ezrin, spune despre formația Kiss că „sunt 

simboluri de răutate și sexulitate pure și nelimitate”.137 Gene Simmons le-a scris fanilor „Dragi 

Victime... aș vrea să vă fac toate acele lucruri delicioase și dureroase care vă fac să gemeți de 

 
134 C.M. Young, Kiss – The Pagan Beasties of Teenage Rock, Rolling Stone (1977.04.07), 48. 
135 Cf. Ibidem.  
136 Cf. J. Aranza, Backward Masking Unmasked, Shreveport, Louisiana 1983, 92. 
137 D. McGee, Success – It’s Just a Kiss Away, Kiss Away, Rolling Stone (1976.03.25), 9. 
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durere în extaz... Tocurile de 7 țoli cu țepi ai cizmelor mele sunt pregătite, dacă aveți chef de 

sport greu”.138 Este o referință directă la practici sado-masochiste (SM), în care Simmons joacă 

rolul de sadic iar publicul său se lasă în mod masochist pradă fanteziilor lui Simmons. 

Contractul cu casa de discuri l-au semnat cu propriul sânge iar Marvel Comics a produs 

o ediție specială a unei reviste de benzi desenate pentru copii, utilizând din sângele celor patru 

membri, lucru pe care l-au și promovat din plin. 

Unele dintre numele albumelor au fost Hotter Than Hell, Mai fiebinți decât iadul, 

Dressed to Kill, Îmbrăcați pentru a ucide și Destroyer, Distrugătorul. 

Cântecul Sweet Pain, Dulcea mea durere, este o descriere a inițierii SM, în care 

Simmons, care a fost atât textierul, cât și vocalistul piesei, o avertizează pe prietena sa, că o va 

învăța cu forța, practica SM și să iubească durerea.139 

God of Thunder, Zeul Tunetului, spune că a fost crescut de demoni și educat să 

domnească ca un demon.140 

 

AC/DC 

Dacă pentru KISS s-a găsit explicația de Kids In Satan’s Service, pentru formația 

australiană AC/DC, care în mod uzual înseamnă curent alternativ / curent continuu (alternative 

current / direct current), s-a găsit explicația Anti-Christ / Death to Christ, Anticrist / Moarte lui 

Cristos. Și în acest caz, cu foarte mare probabilitate, formația și-a dat numele de la abrevierea 

celor două feluri de curent electric, dar o parte a lumii l-au tradus ca pe un atac adus lui Cristos. 

De ce s-a ajuns la această interpretare? Precis datorită titlurilor albumurilor și pieselor lor, 

datorită textelor.  

Albumul care le-a deschis calea către succes, recunoașterea internațională s-a numit 

Hihgway to Hell, Autostradă către iad, din anul 1979. Lăsând la o parte că pe coperta albumului 

Angus Young, chitaristul formației, apare cu coarne și coadă de diavol, două piese spun multe. 

Despre piesa care a dat numele albumului, Highway to Hell, membrii formației susțin că piesa 

indică viața grea pe drumurile Australiei în timpul lungilor și extenuantelor turnee. Totodată ar 

fi porecla dată autostrăzii Canning Highway, care ar fi fost foarte periculoasă, dar care ducea la 

 
138 Cf. Ibidem, 20. 
139 Cf. <http://www.azlyrics.com/lyrics/kiss/sweetpain.html> descărcat la 22.05.2014. 
140 Cf. <http://www.azlyrics.com/lyrics/kiss/godofthunder.html> descărcat la 22.05.2014. 

http://www.azlyrics.com/lyrics/kiss/sweetpain.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/kiss/godofthunder.html
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barul The Raffles, unde se întâlneau vineri seara să petreacă cu prietenii. Atunci oare de ce 

textul sună în felul următor: „Hei Satan / Mi-am plătit datoria / Cânt într-o formație de rock”.141 

Această adresare către Satana, că și-a plătit datoria către el cântând într-o formație rock 

și că acum se află în drum spre iad nu are nicio legătură cu drumurile pe care chipurile le-au 

făcut în turneele extenuante. 

Altă piesă de pe acest album a fost Night Prowler, Urmăritor sau Vânător de noapte. 

Membrii formației spun că piesa spune povestea unui băiat care intră noaptea în camera 

prietenei sale, în timp ce părinții ei dorm. Textul spune însă că urmăritorul o va ataca și îi va 

înfinge o lamă de oțel, care îi va ieși prin spate.142 

Care iubit îi înfige lama cuțitului în piept iubitei sale? Și de ce el se îndreaptă spre 

mormântul ei? Este evident că piesa cântă despre un ucigaș și nu despre un iubit. Richard 

Ramirez, un ucigaș în serie și satanist, a ucis o serie de femei și a afirmat că acest album l-a 

determinat să o facă. Totodată a declarat că pentru el AC/DC a însemnat Anti Crist / Devil’s 

Child, Anticrist / Copilul Diavolului.143 Conform raportului poliției, Ramirez purta un tricou 

AC/DC în momentul arestării. În timpul procesului Ramirez a murmurat deseori Hail Satan 

(Ave Satan) și și-a expus pentragrama arsă în palmă.144 

Piesa Hells Bells, Clopotele iadurilor, de pe albumul Back in Black, Înapoi în negru, 

din anul 1980, conține următorul text: 

Sunt tunetul zgomotos care aduce ploaia / Vin ca un uragan / Fulgerul meu strălucește pe cer / 

Ești încă tânăr, dar vei muri / Eu nu iau prizonieri, nu cruț nicio viață / Nimeni nu mi se împotrivește 

Am clopotul meu, te voi lua în iad / Te voi prinde, Satan.145 

 

Ce altă interpretare decât una satanic poate fi dată acestor versuri? 

Formația are însă și piese care cântă despre crimă, de exemplu If You Want Blood (You 

Got It), Dacă vrei sânge (îl primești), Shoot To Thrill, Împușc pentru plăcere și Dirty Deeds 

Done Dirt Cheap, Afaceri murdare (crimă) făcute foarte ieftin. 

În If You Want Blood (You Got It) formația cântă „Avem ceea ce tu dorești, Și dacă ai 

chef, Dacă vrei sânge, îl primești”.146 În Shoot To Thrill cântă la persoana întăi, amenințând 

 
141 Cf. < http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/highwaytohell.html> descărcat la 23.05.2014.  
142 Cf. <http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/nightprowler.html> descărcat la 23.05.2014. 
143 Cf. < http://www.songfacts.com/detail.php?id=1178> descărcat la 23.05.2014.  
144 Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Highway_to_Hell> descărcat la 23.05.2014. 
145 <http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/hellsbells.html> descărcat la 23.05.2014. 
146< http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/ifyouwantbloodyougotit.html> descărcat la 23.05.2014. 

http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/highwaytohell.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/nightprowler.html
http://www.songfacts.com/detail.php?id=1178
http://en.wikipedia.org/wiki/Highway_to_Hell
http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/hellsbells.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/ifyouwantbloodyougotit.html
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femeile că le împușcă din plăcerea de a le omorâ.147 Iar în Dirty Deeds Done Dirt Cheap 

cântărețul este un criminal plătit, care se oferă să îl ucidă pe directorul școlii, pe iubitul care te 

înșeală, pe iubita care te calcă pe nervi.148 

Cu toate aceste texte satanic și criminale, cum să fie de mirare că o parte dintre 

oamaeni au interpretat acronimul AC/DC ca fiind Anticrist? 

 

Iron Maiden 

Formația britanică de heavy metal Iron Maiden și-a luat numele de la un instrument de 

tortură medieval. În anul 1982 au publicat albumul The Number of the Beast, Numărul fiarei, 

care a fost distrus în SUA în semn de protest de diverse grupuri de creștini, care i-au acuzat de 

satanism. Fondatorul formației, basistul Steve Harris a spus că a fost nebunie, că lumea nu a 

citit textul și că doar și-au închipuit că ei ar fi sataniști.149  

Coperta discului (Anexa 3) arată un corp cadaveric, dar foarte viu, care probabil 

reprezintă moartea, întinzând mâna după privitor, in fața sa se alfă fără îndoială un diavol roșu, 

cu coadă și furcă, de asemenea întinzând mâna spre privitor cu acelaș gest și cu același rânjet 

plin de satisfacție ca și moartea, iar pământul în jurul lor arde. Este o imagine cât se poate de 

clasică a iadului, iar numele albumului, Numărul fiarei, este general acceptat ca fiind o referire 

la fiara Satanei (Ap 13, 18). Și textul vorbește despre 666, numărul fiarei, despre iad și focul 

său, despre foc și amenință că se va întoarce din iad și va poseda corpul ascultătorului.150 

Trebuie mult tupeu pentru a susține că cei care afirmă că albumul The Number of the 

Beast ar fi satanic, nu au citit sau nu au înțeles textul. 

Am văzut cum în anii 1960 și 1970 în titlurile albumelor și a pieselor, în textele lor, 

precum și pe copertele discurilor au apărut elemente oculte și satanice, dar în același timp 

membrii formaților neagă existența unor asemenea intenții, spunând că este vorba despre 

neînțelegeri din partea publicului. 

 

 

 
147 Cf. <http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/shoottothrill.html> descărcat la 23.05.2014. 
148 Cf. <http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/dirtydeedsdonedirtcheap.html> descărcat la 23.05.2014. 
149 Cf. < http://en.wikipedia.org/wiki/The_Number_of_the_Beast_%28album%29 > descărcat la 23.05.2014. 
150 Cf.< http://www.azlyrics.com/lyrics/ironmaiden/thenumberofthebeast.html> descărcat la 23.05.2014 

http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/shoottothrill.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/acdc/dirtydeedsdonedirtcheap.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Number_of_the_Beast_%28album%29
http://www.azlyrics.com/lyrics/ironmaiden/thenumberofthebeast.html
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Interpreți și formații de rock – influențe explicite 

În anii 1980 și 1990 fenomenul de infiltrare satanică în muzica rock se accentuează și 

devine tot mai explicit. Primele formații care au mers pe această cale au fost Coven și Black 

Sabbath. 

Coven 

Formația Coven a fost înființată în Chicago în anul 1969, de către cântăreața Esther 

„Jinx” Dawson, care a avut o pregătire de cântăreață de operă, basistul Mike „Oz” Osborne și 

bateristul Steve Ross. Coven în engleză înseamnă o reuniune de vrăjitoare. Albumul lor de 

debut s-a numit Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls, Forța vrăjitorească distruge mințile 

și sufletele. Pe coperta albumului (Anexa 3) apar cei trei membri fondatori, cu un cap de mort, 

cei doi bărbați purtând crucea întoarsă, care nu reprezintă crucea Sfântuli Petru, ci crucea 

Satanei. Pe dosul coperții cei trei se află în spatele unui altar pe care se află cruci întoarse, 

pocale răsturnate, capete de morți iar cei doi bărbați salută cu mano cornuta, salutul satanic care 

urma să devină un salut al rockerilor, în special al fanilor de heavy metal.  

În interiorul albumului este redată o slujbă satanică, în care o femeie goală, probabil Jinx 

Dawson, este întinsă pe altar, iar în jurul ei diverși bărbați celebrează slujba neagră, utilizând 

salutul satanic. Formația Coven și acest album sunt considerate a fi cele care au introdus 

elementele oculte și satanice, salutul mano cornuta, cranii, cruci întoarse, în muzica rock. 

Membrii formației Coven au fost primii care au semnat cu propriul sânge contractele, gest 

imitat în anii ulteriori de KISS; Manowar sau Watain. 151 

Black Sabbath vorbește despre prințul care si-a asumat persoana țapului, care domnește 

de pe tronul său aflat la distanță, despre carne de copii care vrăjitorii i-au oferit-o pentru a o 

devora. Coven in Charing Cross reia tema uciderii de copii, în care șeful a treisprezece ocultiști 

întâlniți în secret, bea sângele unui bébe jertfit pentru el, după care au dansat extactic, au 

celebrat o orgie până demonu pe care l-au invocat le-a apărut.152 Albumul se termină cu 

liturghie satanică de 13 minute, compusă de producătorul albumului, Bill Trout. 

După ce Charles Manson a fost arestat pentru crimele executate de „familia” sa, a apărut 

o fotografie arătându-l în fața unui magazin de discuri cu exact acest album a lui Coven sub 

braț. Ca urmare a acestei fotografii, firma de discuri producătoare, Mercury, a retras albumul de 

pe piață. 

 
151 Cf. Thießies, Küppers, Rock & Metal, 24. 
152 Cf. <http://www.elyrics.net/read/c/coven-lyrics/black-sabbath-lyrics.html> descărcat la 24.05.2014. 

http://www.elyrics.net/read/c/coven-lyrics/black-sabbath-lyrics.html
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Chiar dacă succesul comercial a lui Coven a fost foarte modest, formația fiind cunoscută 

unei minorități, influența lor asupra muzicii rock, în special heavy metal, prin promovarea 

deschisă a tuturor simbolurilor satanice și prin recunoașterea deschisă a apartenenței lor la acest 

cult. 

 

Black Sabbath 

În paralel cu formația Coven, dar pe cealaltă prate a oceanului, în orașul industrial 

Birmingham în anul 1968 s-a născut formația Black Sabbath, al cărei vocalist s-a numit John 

Michael „Ozzy” Osbourne. Pentru unii această paralelă cu formația Coven, prima piesă a lui 

Coven devine numele formațtiei brianice, numele basistului american este aproape identic cu 

cel al vocalistului englez, este doar o stranie coincidență, pentru alții cineva și-a băgat coada în 

această potrivire de nume. 

Basistul formației, Terrence „Geezer” Butler a declarat într-un inverviu că se considera a 

fi „al șaptelea fiu al celui de-al șaptelea fiu”, spunând despre el că este Lucifer. „Este o lume 

satanică” și a continuat „Diavolul are mai mult control acum și este mai fericit decât vreodată 

înainte.”153 

Cel mai cunoscut membru al formației, solistul Ozzy Osbourne, a avut serioase 

probleme cu excesul de acool și droguri, el însu-și mirându-se, cum a putut supraviețui 40 de 

ani de excese. Dar, după spusele chitaristului Tony Iommi, întreaga formație a consumat alcool 

și droguri în măsuri diferite. De altfel piesa Sweet Leaf este o odă adusă marihuanei, iar 

Snowblind este una adusă consumului de cocaină. Printre acțiunile sale șocante se află 

mușcarea (detașarea) capului unui porumbel viu la o întălnire cu șefii casei de discuri CBC 

Records  în 1981 iar în 1982 a mușcat pe scenă capul unui liliac viu, fiind nevoit obligat să fie 

tratat apoi antirabic. Ozzy Osbourne a fost acuzat a fi satanist, lucru pe care el l-a negat cu 

vehemență, dar i-a dedicat un cântec lui Mr. Crowley.154 

Primul album al formației s-a numit Black Sabbath (1970), al doilea Paranoid (tot 1970, 

al cincelea Sabbath Bloody Sabbath. 

Câteva dintre piesele de pe albumul Black Sabbath au fost Black Sabbath, The Wizzard, 

Vrăjitorul, și N.I.B.  Textul lui Black Sabbath spune:  

 
153 Cf. R. Green,  How Black Was My Sabbath – Twelve Homesick Hours with the Dark Princes of Downer 

Rock,  Rolling Stone (1971. 10.28), 40. 
154 Cf. < http://en.wikipedia.org/wiki/Ozzy_Osbourne> descărcat la 24.05.2014. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ozzy_Osbourne
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Ce este ceea ce stă în fața mea? / Silueata în negru care arată către mine....  

........ 

Formă mare, neagrp cu ochii de foc / Spunându-le oamenilor dorințele lor,  

Satana stă acolo , zâmbește / Privind la flăcările care cresc tot mai mari  

O, nu, Doamne te rog ajută-mă.155 

Deși îl vede pe Satana, el nu dorește să îl urmeze și se roagă pentru mântuire.  

Și în piesa The Wizzard, Vrăjitorul se plimbă murmurând formule magice, gonind 

demonii, fiind astfel în viziunea membrilor formației Black Sabbath un personaj pozitiv. Despre 

titlul piesei N.I.B. compozitorul formației, Geezer Butler, a declarat că este doar porecla 

toboșarului, Bill Ward, și nicidecum acronimul expresiei Nativity in Black, Nașterea 

(Domnului) în negru, cum au interpretat-o americanii.156 Textul spune însă foarate clar „Numele 

meu este Lucifer”.157 

Albumul Paranoid a intrat în atenția autorităților, după ce o soră medicală s-a sinucis iar 

pe platanul pick-up-ului ei s-a găsit acest album. Cântecele de pe acest album sunt sumbre, 

violente și au fost considerate ca fiind o potențială cauză pentru suicid. Tony Iommi a 

recunoscut că multe dintre cuvintele cântecelor, multe dintre stările transmise sunt agresive, în 

special în perioada de început „Satanică, dacă vă place” pentru că așa au simțit ei atunci și așa 

au cântat. Dar lui i se pare complet ridicol ca albumul Paranoid să fi avut vreo legătură cu 

sinuciderea surorii medicale, chiar dacă discul fusese găsit pe platanul pick-up-ului.158 

Pe al patrulea album, intitulat doar Vol. 4, pentru că responsabilii casei de discuri nu au 

acceptat să publice titlul dorit de formație, Snowblind, fiind o odă adusă cocainei se află și piesa 

Cornucopia, Cornul abundenței. După cum am prezentat mai devreme, această piesă conține 

explicit îndemnul la ucider: Kill! 

În 1979 Ozzy Osbourne a fost dat afară din formație de către colegii săi pentru că, deși 

cu toții consumau droguri și alcool în exces, Osbourne a fost cel care nu mai putea repeat cu 

formația, și a fost înlocuit cu Ronnie James Dio. Acesta este considerat că ar fi, cel care a 

popularizat salutul satanic ca salut al rockerilor și în majoritatea portretelor apare cu acest 

salut. 

Ozzy Osbourne și-a continuat cariera solo, înregistrând albume precum Blizzard of 

Ozz, Blizzard din Ozz, care este un joc de cuvinte cu Vrăjitorul din Oz (Wizzard of Oz) sau 

Diary of a Mad Man, Jurnalul unui nebun. Pe acest disc se găsește și piesa intitulată Suicide 

 
155 <http://www.azlyrics.com/lyrics/blacksabbath/blacksabbath.html> descărcat la 24.05.2014. 
156 Cf. Thießies, Küppers, Rock & Metal, 29. 
157 <http://www.azlyrics.com/lyrics/blacksabbath/nibbasically.html> descărcat la 24.05.2014. 
158 Cf. < http://en.wikipedia.org/wiki/Paranoid_%28album%29> descărcat la 24.05.2014. 

http://www.azlyrics.com/lyrics/blacksabbath/blacksabbath.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/blacksabbath/nibbasically.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Paranoid_%28album%29
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Solution, iar părinții tânărului John McCollum, care s-a sinucis după ce a ascultat cântecul, l-

au dat în judecată pe Osbourne. Curtea l-a achitat pe baza dreptului artistic la libera 

exprimare. Piesa începe cu versurile „Vinul este bun, dar whisky-ul este mai rapid / 

Sinuciderea este lentă cu spirtuoase”.159 

Pe coperta discului Blizzard of Ozz îl vedem pe Ozzy Osbourne, pe post de vrăjitor 

dement, tăvălit pe jos, cu o cruce în mână, dar în spatele său se vede un craniu și coarnelele 

unei gazelle, care însă lasă să se înțeleagă că ar fi simbolul încornoratului. Pe coperta 

albumului Diary of a Mad Man îl vedem pe Osborne ca un nebun, plin de sânge. În spate se 

vede o cruce inversă, un copil citește de pe o carte cu vrăji și pe masă este un porumbel mort. 

Black Sabbath, a fost o formație fondată în 1968 și care a avut succesul cel mai mare în 

anii 1970,astfel încât membrii ei nu și-au recunoscut în mod consecvent filiația satanică, dar 

exemplele prezentate mai sus o dovedesc cu prisosință. 

În anii 1980 însă formațiile de heavy metal și subgenurile sale devin tot mai explicit 

satanice. 

 

Black metal – primul val  

Venom 

Venom a fost înființată ca formație de heavy metal  în 1979, numele însemnând nu doar 

venin, ci și Răutate. Formația a adoptat un stil de interpretare nemaiîntâlnit până atunci și a 

influențat subgenurile trash metal, cu cele mai importante formații Metallica, Slayer, Anthrax și 

Megadeth, precum și cele numite de extreme metal, heavy metal extrem, death metal, doom 

metal și black metal, în special în formele ei scandinave. Totodată au promovat moda numelor 

de scenă, primii patru membrii ai formației luându-și numele de Jesus Christ, Mr. Cronos, 

Abbadon și Mantas. Vocalistul Clive Archer, Jesus Christ, a părăsit formația încă din 1980. 

Influnețele principale asupra lui Venom le-au avut formațiile Black Sabbath, Judas 

Priest, Motörhead și KISS, dar și formațiile The Who, Deep Purple, Sex Pistols și Rolling 

Stones au avut un aport.  

 
159 <http://www.azlyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/suicidesolution.html> descărcat la 24.05.2014.  

http://www.azlyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/suicidesolution.html
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În 1981 a fost publicat primul single al formației, In League with Satan / Live Like an 

Angel iar mai târziu în cursul aceluiași ani albumul Welcome to Hell. Piesele de pe acest album 

sunt: 

  1. Sons of Satan 

  2. Welcome to Hell 

  3. Schizo 

  4. Mayhem with Mercy 

  5. Poison 

  6. Live Like an Angel (Die Like a Devil)   

  7. Witching Hour 

  8. One Thousand Days in Sodom 

  9. Angel Dust 

10. In League with Satan 

11. Red Light Fever.
160

 

Coperta discului îl reprezintă pe Baphomet în pentagramă. Piesa In League with Satan 

conține versuri precum161 

Sunt în ligă cu Satana, Am crescut în iad / Mă plimb pe străzile Salem-ului, printre morții vii 

Nu am nevoie de nimeni să îmi spună  / Ce este rău sau bine / Beau sângele copiilor / Urmăresc prada noaptea 

sau 

Sunt în ligă cu Satana, sunt posesia maestrului / Beau sucul femeilor / Când ele sunt întinse singure 

Sunt în ligă cu Satana, am semnul Satanei / Omor bébeii nou-născuți, smulg carnea copiilor. 

Nici restul pieselor nu este mai puțin violent satanic.  

Al doilea album se numește Black Metal, Metal negru  ̧a fost lansat în 1982 și a avut o 

mare influnță asupra stilurilor trash metal, death metal și black metal. Piesele acestui disc sunt: 

  1. Black Metal 

  2. To Hell and Back 

  3. Buried Alive 

  4. Raise the Dead 

  5. Teacher's Pet 

  6. Leave Me in Hell   

  7. Sacrifice 

  8. Heaven's on Fire 

  9. Countess Bathory  

10. Don't Burn the Witch 

11. At War with Satan (preview).
162

 

Coperta albumului reprezintă un chip diabolic cu pentragrama pe frunte. Pieasa Black 

Metal a dat numele întregului subgen care i-a urmat, iar piesa Countess Bathory. Și acest album 

conține piese explicit satanice. Countess Bathory, vorbește despre contesa Báthory Erzsébet 

care între 1585 și 1610 a torturat, mutilat și ucis sute de tinere nevinovate.  

 
160 <http://en.wikipedia.org/wiki/Welcome_To_Hell> descărcat la 25.05.2014.   
161 <http://www.songlyrics.com/venom/in-league-with-satan-lyrics> descărcat la 25.05.2014.  
162< http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Metal_%28album%29> descărcat la 25.05.2014.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Welcome_To_Hell
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Metal_%28album%29
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Venom a mers mai departe pe calea lui Black Sabbath și a lui lui Ozzy Osbourne, despre 

care basistul formației, Cronos, a spus că este un om care „cântă despre lucruri rele și personaje 

întuncecate și apoi ruinează totul prin «O Doamne, ajută-mă»”.163 

Cu toate că au utilizat toate elementele satanice prezentate mai sus, cu toate textele 

explicite, membrii formației nu s-au considerat a fi sataniști, pentru că ei nu predică nici 

satanismul, nici ocultismul, nici vrăjitoria. Pentru ei rock and roll-ul a fost doar distracție.164 

 

Mercyful Fate 

Formația daneză Mercyful Fate a fost înființată în anul 1981. Vocalistul și liderul 

formației și-a luat numele de scenă King Diamond. Au fost puternic influențați de Biblia 

Satanică a lui Antony LaVey, care le-a fost sursă de inspirație. De altfel Diamond relateză: 

Am citit cartea și m-am gândit, hei, acesta este modul în care îmi trăiesc viața – acesta este modul! ...a 

fost un mod de viață cu care mă puteam identifica 500%. Și este pur și simplu frumos să îți vezi 

propriile puncte de vedere și gânduri transpuse în cuvinte, într-o carte. Într-un fel îți dă liniște. Și așa 

am simțit. ...și vei vedea aceasta reflectată în primele noastre texte cu King Diamond și Mercyful Fate. 

Am folosit cuvântul Satan tot timpul, și el a avut un sens foarte specific pentru mine – nu cel pe care l-

a avut pentru ceilalți oameni.165 

Muzical formația a fost influențată de Black Sabbath și Deep Purple. Primele două 

albume au fost Melissa (1982) și Don’t Break the Oath, Nu încălca jurământuul (1983), care a 

căror texte au abundat de povești oculte, cu rituri magice, fantezii de coșmar și bineînțeles de 

declarații făcute Satanei. 

Albumul Melissa cuprinde următoarele piese: 

  1. Evil 

  2. Curse of the Pharaohs 

  3. Into the Coven 

  4. At the Sound of the Demon Bell 

  5. Black Funeral 

  6. Satan's Fall 

  7. Melissa.
 166

 

 

iar Don’t Break the Oath: 

 
163 <http://www.allmusic.com/album/mmv-mw0000352112> descărcat la 25.05.2014.  
164 Cf. Moynihan, D. Søderlind, Lords of Chaos – The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, Port 

Townsend, Washington 2003, 13 - 14. 
165 Cf. Ibidem,14. 
166 <http://en.wikipedia.org/wiki/Melissa_%28Mercyful_Fate_album%29> descărcat la 25.05.2014.  

http://www.allmusic.com/album/mmv-mw0000352112
http://en.wikipedia.org/wiki/Melissa_%28Mercyful_Fate_album%29
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  1. A Dangerous Meeting 

  2. Nightmare 

  3. Nightmare  

  4. Night of the Unborn 

  5. The Oath 

  6. Gypsy 

  7. Welcome, Princess of Hell 

  8. To One Far Away 

  9. Come to the Sabbath.
 167

  

Coperta albumului Don’t Break the Oath arată capul Satanei ieșind dintr-o mare de 

flăcări și arătând în mod amenințător către privitor (Anexa 3). Acest gest trebuie coroborat cu 

numele albumului, Satana îl amenință pe cel care i-a depus jurământ de fidelitate, să nu încalce 

acest jurământ. Prima strofă a piesei The Oath, Jurământul, sună în felul urmăror 

Prin simbolul creatorului / Jur să fiu de acum încolo / Un credincios servitor al / 

Celui mai puternic arhangel / Prințul Lucifer / Pe care creatorul l-a desemnat ca regentul său / 

Și stăpân al acestei lumi / Îl neg pe Isus Cristos... înșelătorul / Și abjur credința creștină / 

Disprețuind toate lucrările ei.
 168

 

  

Iar piesa Come to the Sabbath, Vino la sabat, care încheie albumul, este o chemare la un 

sabat la care se întălnesc vrăjitoarele și demonii și îl invocă pe Satan și îl blestemă pe preotul 

vinovat de moartea Melissei. Piesa și albumul se încheie cu versurile  

Dacă tu spui rai, eu spun castel de minciuni / Tu spui iartă-l, eu spun răzbunare / Dulcele meu Satan, 

tu ești acela.169 

Diamond King și-a declarat întotdeuna devotamentul pentru satanismul lui LaVey, dar  

a susținut că nu a încercat să facă prozelitism: 

Fac tot posibilul ca să nu poată veni cineva la mine și să îmi spună, hei, tu încerci să influențezi 

oamenii să facă asta ori aia, sau că tu vrei să convertești oamenii etc. În nici un caz.... Nu mă veți vedea 

niciodată făcând asemenea lucruri. Oamenii trebui să se hotărească ei însăși... Noi suntem animatori – 

nu suntem preoți. Am modul meu de viață și bineînțeles că acesta va influența muzica mea și textele 

mele. Îmi pun toate sentimentele în ambele.170 

Mercyful Fate este astfel o nouă formație, după Coven, în care cel puțin un membru își 

recunoaște devoțiunea față de Satana. 

 

 

  

 
167 <http://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_Break_the_Oath> descărcat la 25.05.2014. 
168 < http://www.darklyrics.com/lyrics/mercyfulfate/dontbreaktheoath.html#5l> descărcat la 25.05.2014. 
169 <http://www.darklyrics.com/lyrics/mercyfulfate/dontbreaktheoath.html#9> descărcat la 25.05.2014. 
170 Cf. Moynihan, Søderlind, Lords of Chaos,15. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_Break_the_Oath
http://www.darklyrics.com/lyrics/mercyfulfate/dontbreaktheoath.html
http://www.darklyrics.com/lyrics/mercyfulfate/dontbreaktheoath.html#9
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Bathory 

Bathory a fost o formație suedeză de black metal înființată în 1983. Când s-au gândit ce 

nume să ia, între altele au stat la alegere nume precum Nosferatu și Mephisto, dar s-au decis 

pentru numele contesei maghiare, ucigașă în serie. Primele lor patru albume au fost Bathory 

(1984), The Return... (1985), Under the Sign of the Black Mark (1987) și Blood Fire Death 

(1988) și au reprezentat modelul întregului subgen black metal scandinav. 

Primul lor album, Bathory, conține piesele 

  1. Storm of Damnation (Intro) 

  2. Hades 

  3. Reaper  

  4. Necromansy 

  5. Sacrifice 

  6. In Conspirasy with Satan  

  7. Armageddon 

  8. Raise the Dead 

  9. War  

10. Outro.171 

Coperta albumului reprezintă un cap de țap – Satana. Textele pieselor vorbesc despre 

iadul în valea lui Hades172, zeul infernului la grecii antici, despre omul cu coasa în Reaper173, 

despre desecrarea a tot ce este sfânt și omagierea Satanei în Necromancy174. Piesa Sacrifice175 

devine de nesuportat în momentul în care ei susțin că au violat-o pe „mama lui Cristos” și 

continuă cu sacrificii aduse Satanei. Conspiracy with Satan conține versurile 

Minciunile lui Cristos vor pierde / am ales calea iadului /  

beau sângele curgând în valuri /  sfidez furia lui Dumnezeu 

 

I-am întors spatele lui Cristos / am adus sacrificii iadului 

Am făcut dragoste cu Regina Păgână / porțile iadului le-am văzut.176 

Acest prim album conține cele mai explicite texte satanice, dar și următoarele două au 

destule referințe la Satana, iad, sacrificii și ocultism. Quorthon, numele de scenă a fondatorului, 

compozitorul și liderul formație Bathory a declarat că la acea vreme a luat foarte în serios 

satanismul, chiar dacă zece ani mai târziu nu a evoluat, neștiind altceva în plus față de zilele în 

care a compus primul album. A fost și o formă de rebeliune în fața adulților, de a le arăta că mai 

curând l-ar urma pe Satana decât pe Cristos.177 

 
171 <http://en.wikipedia.org/wiki/Bathory_%28album%29> descărcat la 25.05.2014. 
172 <http://www.darklyrics.com/lyrics/bathory/bathory.html#2> descărcat la 25.05.2014.  
173 <http://www.darklyrics.com/lyrics/bathory/bathory.html#3> descărcat la 25.05.2014. 
174 <http://www.darklyrics.com/lyrics/bathory/bathory.html#4> descărcat la 25.05.2014. 
175 <http://www.darklyrics.com/lyrics/bathory/bathory.html#5> descărcat la 25.05.2014. 
176 <http://www.darklyrics.com/lyrics/bathory/bathory.html#6> descărcat la 25.05.2014. 
177 Cf. Moynihan, Søderlind, Lords of Chaos,18. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bathory_%28album%29
http://www.darklyrics.com/lyrics/bathory/bathory.html#2
http://www.darklyrics.com/lyrics/bathory/bathory.html#5
http://www.darklyrics.com/lyrics/bathory/bathory.html#6
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Cu al patrulea album, Blood Fire Death, formația părăsește satanismul și prelucrează 

teme din religia strămoșilor vikingi, practicanți ai religiei Ásatru. Această schimbare de 

tematică a rezultat de pe urma conștientizării faptului că satanismul este rezultatul 

creștinismului, este negarea creștinismului, dar rămând în paradigma sa. Ori popoarele 

scandinave au trăit doar în ultimii 900 de ani în religia creștină. Înainte de creștinarea lor, au 

trăit 2000 de ani în religia nordică Ásatru a popoarelor germanice, cu Odin sau Wotan ca zeu 

suprem. Totodată formația Bathory a început să tematizeze și diviziile SS germane din al Doilea 

Război Mondial, deschizând un drum spre piața ideologică a neonaziștilor. 

 

Trash metal & Death metal 

Paralel cu black meta-ului a apărut subgenul trash metal, iar subgenul death metal este 

o continuare a celor două, trash metal și black metal. Deși nici unul dintre genuri nu este 

dedicate satanic, în ambele se găsesc atât formații a căror nume indică moartea, dezmățul, 

distrugerea, chiar și satanismul, cât și câteva piese a căror texte îl cântă pe Satana. Formațiile 

și numele lor le-am amintit deja. În continuare voi prezenta doar câteva texte satanice. 

Al doilea album al formației americane Megadeth, una din cele 4 mari formații de 

trash metal, a fost Peace Sells... but Who’s Buying? (1986) care a conținut și piesa Bad Omen, 

ale cărei versuri sunt cum urmează: 

"Mi nomine Baphomet" (numele meu este Baphomet), / Vino și dansează cu mine. / Sacrifică 

virginele, / Ritualuri spirituale, / Timpul masestrului lor a sosit, Luna este plină în această noapte. 

  

Bând,dansând, / Ei aduc adorație și toastează / Pe diavol care priveste, / Cu distanța demonului. 

Focul se înalță / Gonind în sângele tău / Posedat naiv, / Serviciul lui este adus. 

Blasfemie sângeroasă. 178 

 

Subgenul death metal își datorează cel puțin numele, dacă nu și originea stilistică 

formației americane Possessed. Primul lor album, din anul 1985, s-a numit Seven Churches și 

conține următoarele piese: 

  1. The Exorcist 

  2. Pentagram 

  3. Burning in Hell  

  4. Evil Warriors 

  5. Seven Churches 

  6. Satan's Curse 

  7. Holy Hell 

  8. Twisted Minds 

  9. Fallen Angel 

10. Death Metal.179 

 
178< http://www.azlyrics.com/lyrics/megadeth/badomen.html> descărcat la 25.05.2014. 

http://www.azlyrics.com/lyrics/megadeth/badomen.html
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  După cum vedem, piesele tratează subiectele exorcistului, a îngerului căzut, a iadului 

și Satanei. Stilul musical este de o deosebită violență iar coperta prezintă numele formției, din 

care iese o codă de diavol, în fața unei cruci întoarse. Piesa Death Metal care a dat numele 

acestui subgen conține următoarele versuri: 

Scoală-te din morți / Atacă din mormânt / Uciderea nu se va sfârși până la prima rază de lumină 

Vă aducem iadul / Pentru că vrem să vă subjugăm / Sufletele vă vor îngheța de frică / 

Vom sparge crusta / Vom ieși din criptele noastre / protejați de viața eternă / Vom da legile / 

Din scripturile noastre satanice / Aducându-vă doar ceartă. 

.... 

 

Flăcările ard acum fierbinte / Corpurile ard / Oamenii sunt uciși /  

Tortura este motivul pentru care am luptat 

.... 

Acum preluăm comanda Și conducem prin Metalul Morții /  

Bucurați-vă de regatul nostru pe care l-ați așteptat îndelungat / Sângele este ceea ce vrem 

Death Metal / Death Metal180 

Între piesele de death metal se află și Hang the Pope a formației Nuclear Assault, din 

anul 1986, la fel ca și piesa Stranded in Hell, Naufragiat în Iad. 

Și formații precum Death și Unleashed au avut texte satanice și au utilizat crucea 

întoarsă în logo-ul formației, pe coperțile discurilor. 

Piesa Damnation a formației Morbid Angel conține de asemenea un text cu influențe 

satanic: 

Chemarea geniului răului / Turma creștină se duce către fiară /  

Cruci arzând ard sufletele / Extermină altarul legiilor 

 

Atrocitățile unui nou Reich (imperiu) / Râzboi sfânt și holocaust 

Dumnezeu plânge și își întoarce spatele / Timpul este potrivit pentru a distruge lumea.181 
 

Spre deosebire de celelalte formații de death metal, membrii Morbid Angel nu au 

încercat doar să își creeze o imagine satanicaă, ci ei au recunoscut apartenența lor la satanism 

și obsesia lor pentru puterea forțelor întunericului.182 

Fondatorul formației Deicide, vocalistul și basistul Glen Benton a mers un pas și mai 

departe, declarând death metal și satanismul trebuie să meargă mână în mână. Pentru a dovedi 

gradul său de convingere în satanism, și-a ars pe frunte o cruce întoarsă, ca simbol al urii sale 

față de creștinism. 183 

 
179< http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Churches_%28album%29> descărcat la 25.05.2014. 
180 <http://www.darklyrics.com/lyrics/possessed/sevenchurches.html#10> descărcat la 25.05.2014. 
181; http://www.metrolyrics.com/damnation-lyrics-morbid-angel.html> descărcat la 25.05.2014.  
182 Cf. C. Dornbusch, H-P. Killguss, Unheilige Allianzen – Black Metal zwischen Satanismus, Heidentum und 

Neonazismus, Hamburg/Münster 2007, 26. 
183 Cf. Ibidem, 26. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Churches_%28album%29
http://www.darklyrics.com/lyrics/possessed/sevenchurches.html#10
http://www.metrolyrics.com/damnation-lyrics-morbid-angel.html
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Primul album numit Deicide, include și piesa cu același nume, care conține 

următoarele versuri: 

Trei zile pentru a învia / Dacă va trăi din nou, sigur va muri / Eu l-am ucis pe Isus 

Doar pentru a-l vedea pe tronul său / Sunt rău / Eu sunt Deicidul și l-am ucis pe Domnul 

Fără un alt motiv / Voi ucide lumea în altă formă. / Eu stăpânesc această lume.184 

 

BATE-ȚI-I CUIELE 

Cu toate aceste exemple, death metal nu a urmărit în primul rând texte explicit satanic, 

ci în primul rând texte despr moarte, război, sânge, violență, horror, elemente macabre. 

Coperta albumului Butchered at Birth, Măcelărit la naștere (Anexa 3), din anul 1991, arată 

două figure scheletice măcelărind corpul unei femei tinere și pe bébeul pe care tocmai l-a 

născut, iar în spatele lor fiind agățați zeci de bébe, deasemenea măcelăriți. 

 

Black metal – al doilea val 

La începutul anilor 1990 s-a format un al doilea val al black metal-ului. În Danemarca a 

fost formația Marduk. 

Chitaristul Morgan Håkansson a înființat formația Marduk în anul 1990 având viziunea de a crea cea 

mai satanică și blasfemică formație, nu doar de pe tărâmul sfințit al metal-ului suedez, ci de oriunde 

de pe glob. În fapt el a spus, că moartea și violența oferă cea mai mare inspirație formației Marduk, 

cu o atenție deosebită pentru violența din Biblie pentru textile cântecelor lor.185 

Discul demo, un mini-LP, prin care s-au făcut cunoscuți Marduk, lansat în iunie 1991 a 

avut numele blasfemic Fuck Me Jesus, și a fost interzis în mai multe țări pentru că pe coperta 

discului era redată o femeie masturbându-se cu un crucifix, atât blasfemic, cât și pornografic. 

Dar epicentrul acestui al doilea val a fost Norvegia cu formațiile Mayhem, Burzum, 

Darkthrone, Immortal și Emperor, care reprezintă totodată și apogeul până în momentul actual 

al mișcărilor satanice din muzica rock. Dacă până acum influentțele satancie s-au rezumat la 

texte și  simboluri pentru inițiați sau texte explicit satanice, al doilea val al muzicii black metal 

norvegiană atinge un nou nivel de satanism, care aduce cu sine fapte criminale. 

Pentru a vedea totuși, că și textele acestor formații conțin texte satanice explicite, voi da 

câtevea exemple.  

 
184 <http://www.darklyrics.com/lyrics/deicide/deicide.html#6> descărcat la 25.05.2014. 
185 J. Maki, Marduk’s fifteen year plague,. < http://www.live-metal.net/features_marduk> descărcat la 

25.05.2014. 

http://www.darklyrics.com/lyrics/deicide/deicide.html#6
http://www.live-metal.net/features_marduk
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Mayhem, albumul Deathcrush, piesa Pure Fucking Armageddon: 

Tortură violentă / Moartea a sosit, Armaghedon / Teroare și frică / Cadavre sângerânde / 

Descompunere putrezindă / Anarhie / Tortură violentă / Anticrist / Lucifer / Fiul al Satanei / 

Armaghedon pur186 

 

Burzum, albumul Burzum, piesa Ea, Lord Of The Depths: 

Capul lui este capul unui șarpe / Din nări îi picură mucusul / ... / Coarnele îi sunt împletite în trei bucle  

Baza labelor sale sunt ghiare / Numele său este Sassu Wunnu / Un monstru de mare. O formă a lui Ea.  

AHHHHHHH Ea, Stăpân al adâncurilor!!!!!187 

  

Darkthrone, albumul A Blaze in the Northern Sky, piesa Kathaarian Life Code: 

Bahomet în oțel / Pentru carnea lui Cain / Un tron făcut din rămășițele / A 12 sfinți discipoli.188 

 

Immortal, albumul Diabolical Fullmoon Mysticism, piesa Unholy Forces Of Evil: 

În centrele întunericului / de unde izvorește întreg răul / Demoni prezenți în flăcări / Jurăminte de 

suflete negre / 

Groaznice forțe ale răului / Groaznice forțe ale iadului / Este delicios / Demonii se ridică din nou / 

Groaznice forțe ale răului / Servite pe sufletele noastre diabolice / Cultul morții îmbăiat în măcel / În 

timp ce lumânările diavolului ard.189 

 

Emperor, albumul In The Nightside Eclipse, piesa Inno A Satana: 

Oh, puternice Stăpân al nopții, Maestre al fiarelor, Aducător al venerației și al derâderii 

Tu al cărui spirit stă pe orice act de opresiune, ură și ceartă/luptă ... / Tu ești Împăratul Întunericului 

Veșnic voi sângera pentru tine / Veșnic voi lăuda numele tău temut / Veșnic Te voi servi / Tu vei 

domni veșnic. 190 

 

 

Centrul polarizator al celui de-al doilea val al muzicii black metal a fost Oystein 

Aarseth, care și-a luat numele de scenă Euronymous, o denumire greacă, care în cărți de 

ocultism era tradusă prin Prințul morții.191 Euronymous a înființat în 1984 formația Mayhem, cu 

basistul Necro Butcher. Necro provine din grecescul νεκρός (nekros), moarte, iar butcher 

înseamnă măcelar. În 1988 solistul Maniac a fost înlocuit cu suedezul Dead, adică moarte, a 

cărui nume real a fost Per Yngve Ohlin. 

Dead a fost o persoană care obișnuia să se taie cu lama pe scenă, și pentru a urmări 

reacțile publicului, dar în primul rând pentru că îi făcea plăcere să taie în alții, dar mai ales să se 

taie pe sine, având regretul că nu se poate tăia mai des.192 În aprilie 1991 Dead și-a tăiat venele, 

 
186 <http://www.darklyrics.com/lyrics/mayhem/purefuckingarmageddon.html#5> descărcat la 25.05.2014. 
187 <http://www.darklyrics.com/lyrics/burzum/burzum.html#2> descărcat la 25.05.2014. 
188< http://www.darklyrics.com/lyrics/darkthrone/ablazeinthenorthernsky.html#1> descărcat la 25.05.2014. 
189 <http://www.darklyrics.com/lyrics/immortal/diabolicalfullmoonmysticism.html#3> descărcat la 25.05.2014. 
190< http://www.darklyrics.com/lyrics/emperor/inthenightsideeclipse.html#8> descărcat la 25.05.2014. 
191 Moynihan, Søderlind, Lords of Chaos, 45.  
192 Cf. Ibidem, 61. 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82
http://www.darklyrics.com/lyrics/mayhem/purefuckingarmageddon.html#5
http://www.darklyrics.com/lyrics/burzum/burzum.html#2
http://www.darklyrics.com/lyrics/darkthrone/ablazeinthenorthernsky.html#1
http://www.darklyrics.com/lyrics/immortal/diabolicalfullmoonmysticism.html#3
http://www.darklyrics.com/lyrics/emperor/inthenightsideeclipse.html#8
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după care și-a tras cu o pușcă cu alice în cap, sinucigându-se. Euronymous a ajuns primul la 

locul faptei și primul lucru pe care l-a făcut, a fost să facă fotografii, după care a luat bucăți din 

craniu și a făcut un lanț cu ele, alte bucăți le-a trimis unor apropiați de ai săi din scena black 

metal ca amintire. Alt membru al formației Mayhem, Hellhammer, care l-a însoțit pe 

Euronymous la locul suicidului, a povestit că Euronymous a luat chiar bucăți din creierul lui 

Dead, pe care le-a gătit și le-a mâncat, pentru a putea spune că este canibal.193 

La scurt timp după sinuciderea lui Dead, Euromymous a deschis un magazin de discuri 

și alte artefacte ale black metal-ulului, pe care la numite Helvete, adică iad. Acolo s-au strâns 

toți interpreții de black metal și fanii lor, Euronymous devenind un lider al tuturor. Acest grup 

larg a devenit cunoscut sub numele de Svarte Sirkel, cercul negru, și si-a propus un război 

împotriva creștinismului. În 1992 Euronymous declara că dorea să-i radicalizeze pe creștini prin 

incendii de biserici și profanarea cimitirelor. Scopul final ar fi fost ca creștinii să se înarmeze și 

să încerce să îi omoare pe cei din (eșichierul/lumea) death metal, aceast ar fi fost fantastic, ar fi 

început războiul religios total.194 

Din păcate aceste cuvinte nu au rămas la nivelul declarativ, ci au urmat faptele. În 6 

iunie 1992 a ars biserica de lemn Fantoft din apropierea orașului Bergen, veche de 800 de ani.  

Două luni mai târziu a ars biserica Revheim, construită din 1865. După care au urmat la 

intervale tot mai scurte capela din Holmenkollen, Oslo, bisericile din Ormoya, Skjold, Hauketo 

și Asane. În total au fost incendiate opt biserici în decurs de șase luni.195 

În noiembrie 1995 situația bisericilor arse a fost următoarea: în 1992 au fost incendiate 

treisprezece biserici, zece cazuri  au fost rezolvate, în 1993 au fost incendiate zece biserici, cinci 

cazuri rezolvate, în 1994 au fost incendiate paisprezece biserici, șapte cazuri rezolvate, in 1995 

șapte incendii, trei cazuri rezolvate, până în noiembrie 1995. Deci în cei patru ani au fost 

incendiate patruzecișipatru de biserici, iar purtătorul de cuvânt al poliției norvegiene, a declarat 

că în fiecare dintre cazurile rezolvate, vinovații au fost „sataniști” din lumea black metal.196 

Euronymous a fost găsit înjunghiat în casa în care locuia în 10 august 1993. 

Poliția norvegiană în timpul anchetei incendilor bisericilor a găsit un interviu în ziarul 

Bergens Tidende, cu titlul „Noi am dat foc”, în care Varg Vikernes, cunoscut în lumea black 

metal sub pseudonimul de Lord Grishnackh, se lauda ca știe cine a dat foc bisericilor.197 

 
193 Cf. Ibidem, 55, 59. 
194 Cf. Dornbusch, H-P. Killguss, Unheilige Allianzen, 32. 
195 Cf. Ibidem, 32. 
196 Cf. Moynihan, Søderlind, Lords of Chaos, 106. 
197 Cf. Ibidem, 95.  
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Vikernes a luat acest pseudonim din romanele lui J.R.R. Tolkien. La fel, formația formată dintr-

o singură persoană, Lord Grishnackh, adică Vikernes, sa s-a numit inițial Uruk-Hai, pe care 

apoi l-a înlocuit cu Burzum. Și aceste nume sunt din romanele lui Tolkien, Burzum însemnând 

întunericul în limba Black Speach creată de Tolkien pentru Trilogia Inelului. Ironia soartei și 

totodată marea tristețe este că Vikernes a ales să se inspire din lumea răului a unui scriitor 

eminamente creștin, catolic. 

Vikernes a declarat că după el oamenii sunt inutili și că singurul lor scop este de a urma 

un dictator, declarându-și admirația pentru Stalin, Hitler și Ceaușescu. Scopul său a fost de a 

deveni dictatorul Scandinaviei.198 

Al doilea disc produs de Burzum s-a numit Aske, Cenușă, iar pe copertă este redată ruina 

bisericii Fantoft. Ca și găselniță promoțională, primele 1000 de exemplare au fost vândute 

împreună cu o brichetă. 

În timpul anchetei, poliția a descoperit că Vikernes a fost ucigașul mentorului său, 

Euronymous și totodată a reușit să îl descopere pe ucigașul unui homosexual în Lilehammer în 

vara anului 1992. Acesta a fost Bard Eithun, cunoscut sub numele de scenă Faust, toboșarul 

formației Emperor, și totodată editorul fanzinului Orcustus. Vikernes a fost condamnat în 1994 

la 21 de ani de închisoare pentru uciderea lui Euronymous și incendierea a trei biserici. Eithun a 

fost condamnat tot în 1994 la 14 ani de închisoare și a ieșit în 2003, după nouă ani. Vikernes a 

ieșit după aproape 15 ani, în 2009 și s-a mutat în Franța unde a luat numele de Louis Cachet. 

Pentru Vikernes, care este una dintre figurile cele mai proeminente ale lumii black metal 

norvegiene, și pentru majoritatea celorlalți, satanismus a fost doar o fază de introducere în 

lumea păgână scandinavă. Astfel formațiile au utilizat simbolurile și textele satanice fără a fi 

practicanți ai satanismului. Există însă și reviste care circulă underground în lumea black metal, 

care promovează aprofundarea cunoștințelor și practicilor satanice, una fiind Nexus, din Noua 

Zeelandă. Kerry Bolton, editorul revistei Nexus a spus despre formațiile și fanii de black metal: 

Ele (formațiile de black metal) nu văd în satanism decât un mijloc de a blasfemia creștinismul și pe 

Isus – deși deseori m-am întrebat cum este posibil să „blasfemiezi” ceva, decât dacă chiar crezi în acel 

lucru de la bun început!....  

Stilul „medieval” de de satanism sau adorarea diavolului este ceea ce este cel mai accesibil tinerilor 

obișnuiți, în căutarea Satanei, întrucât acesta este tipul propagat de mass-media și de industria de 

divertisment.199 

 
198 Cf. Dornbusch, H-P. Killguss, Unheilige Allianzen, 33. 
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Chiar dacă majoritatea celor implicați în black metal sunt adepții acestei adorări a 

diavolului de tip medieval, există și personaje care tratează satanismul ca pe o treaptă mai 

evoluată, unul dintre ei fiiind Ihsahn, vocalistul formației Emperor. El  a declarat: 

Filosofia satanică mi-a schimbat întreg modul de gândire – gândești diferit prin filosofia pe care o ai.... 

Multe dintre formațiile de black metal de la început, precum Venom, au exprimat  viziuni foarte 

primitive, pline de ură. A fost o muzică foarte satanică. A început cu întreaga atitudine „anti-LaVey”, 

care era comună în lumea black metal, pentru că forma sa de satanism a fost foarte umană. Nimeni nu 

a vrut un satanism uman; trebuia să fi aproape Satana însuși... 

(Lumea black metal) a fost satanică și foarte întunecată ți foarte rea. Creștinismul a fost opus. Când 

oamenii au intrat în această lume, nu au urât neaparat foarte tare creștinismul; ura lor a crescut o dată 

cu implicarea în black metal.200 

Ihsahn recunoaște că a fost influențat de Biblia Satanică a lui LaVey, care l-a inspirat 

foarte mult. El mai spune că el practică un satanism care are foarte puțin de a face cu ritualuri, ci 

este o filosofie. Nu oricine ar putea fi satanist, dar Ihsahn este convins că ar fi devenit satanist 

indiferent de condițiile și mediul în care a crescut. În final recunoaște că uneori poate fi foarte 

dificil a fis satanist, pentru că trăiește într-un oraș mic, în care toată lumea îl cunoaște și îl 

privește când merge pe stradă și chiar și la locul de muncă lumea este astfel foarte sceptică în 

ceea ce îl privește. Dar pentru el satanismul este atât de important, încât nu este dispus să 

renunțe la el doar pentru că este dificil.201 

Am văzut astfel până unde au ajuns influențele satanice în muzica rock a anilor 1990, 

pornind de la nevinovatul rock and roll cu 40 de ani mai devreme. 

  

 
199 Cf. Moynihan, Søderlind, Lords of Chaos, 218. 
200 Ibidem, 219 - 220. 
201 Ibidem, 222 - 223. 
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Concluzii 

 

Pe parcursul acestui studiu am arătat că învățătura Bisericii Catolice arată că Satana și 

diavolii săi există, că sunt ființe dotate cu inteligență și voință superioare omului, care au fost 

alungate din rai în urma nesupunerii la porunca Domnului de a-i servi omului. În urma acestei 

alungări, Satana și diavolii, cuprinși de ură și invidie, și-au propus să îl ademenească pe om în 

păcat, pentru ca astfel să le răpească sufletele și să domnească în eternitate asupra lor. 

Muzica rock s-a dezvoltat plecând de la ritmurile de blues, care au fost aduse din 

Africa de către sclavii americani. Aceste ritmuri, care la origine au servit pentru atingerea 

stării de transă în ritualurile vrăjitorești voodoo, sunt baza întregii muzici rock, chiar dacă ele 

nu fost însoțite și de ritualurile voodoo. 

Am văzut că textele pot fi foarte importante pentru a transmite un mesaj, dar nu sunt 

singurul canal de comunicare, pentru că muzica rock poate influența publicul și prin ritm și 

beat-ul, prin distorsionarea sunetelor, expresivitatea vocii, intensitatea sonoră și în final prin 

faptul că acționează ca un drog.  

Am arătat că influențele satanice pot să se găsească la nivelul interpreților și a 

formaților, că ele să influențeze muzica, poate chiar și în măiestria lor. La rândul lor, 

interpreții și formațiile pot transmite aceste influențe asupra publicului lor, care îi 

idolatrizează și îi consideră modele de urmat. Am analizat trei mari categorii de efecte, anume 

depravarea respectiv promiscuitatea sexuală, consumul de droguri și în final mesaje satanice. 

Acestea din urmă pot fi implicite, pe calea mesajelor și a simbolurilor oculte, și explicite. 

Evident că majoritatea covârșitoare a interpreților de rock nu sunt sataniști, chiar și în 

cazul celor care folosesc texte explicit satanice. Dintre aceștia majoritatea susțin fie că au fost 

greșit înțeleși, fie că au folosit texte și simboluri satanice doar ca o strategie de marketing, 

pentru a-și promova muzica, discurile prin efectele șocante pe care le-au utilizat. Trebuie 

totuși să ținem cont de faptul că pentru fanii lor, interpreții de rock sunt niște idoli, modele pe 

care fanii le urmează, uneori chiar orbește. Bineînțeles că fiecare om este responsabil la urma 

urmei de deciziile pe care le ea, dar aceasta nu absolvă o vină parțială a celor care incită la o 

viață în dezmăț sexual, la consumul de droguri, la ocultism, sinucidere sau chiar satanism. 

Analizând cronologic am observat că există o accentuare a mesajelor. La început, în 

anii 1950, rock and roll-ul invita tineretul la dans, la distracție și în final la trăirea vieții 

sexuale. Trebuie să precizez că actul sexual, nu este rău în sine, ci este bun, la fel ca tot ce a 
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fost creat de Dumnezeu. Răul se arată în trăirea hedonistă a unor acte sexuale ca bunuri de 

consum sau sport. În anii 1960 au început să apară în muzica rock texte simbolice despre 

consumul de droguri, întăi la The Beatles, apoi declarații ale membrilor formațiilor, că ei sunt 

consumatori de droguri și în final chiar texte care cântau în mod explicit bucuria consumului 

de droguri. 

La sfârșitul anilor 1960 formația The Rolling Stones a dat titluri unor piese și unui 

album, care conțineau numele Satana sau diavolul, textele fiind de asemenea de simpatie 

pentru diavol. La scurt timp după aceea formația Coven a lansat albumul satanic Witchcraft 

Destroys Minds & Reaps Souls, care s-a terminat cu celebrarea unei liturghii satanaice.  

În anii 1970 formații de foarte mare succes, precum Led Zeppelin, poate cea mai mare 

formație de hard rock, și Eagles au compus piese cu un conținut ocult, piese care au avut un 

mare succes. În pararlel formația de heavy metal Black Sabbath și apoi solistul ei, Ozzy 

Osbourne în cariera sa solo, au interpretat piese cu un conținut nu doar ocult, ci și satanic, 

violent și suicid. 

La mijlocul anilor 1970 formațiile Alice Cooper și KISS, reprezentante ale shock 

rock-ului au introdus în spectacolele lor elemente macabre, precum decapitări, vărsări de 

sânge etc. 

O dată cu anul 1980 apare o nouă calitate a influenței satanice în muzica rock, heavy 

metal devenind trash, death și black metal. Formațiile Venom, Mercyful Fate și Bathory au 

cântat texte explicit satanice, au folosit simboluri satanice pe coperțile discurilor și parțial și-

au recunoscut apartenența la satanism. 

În ultima fază, în anii 1990, formațiile de black metal norvegiene nu doar ca au cântat 

texte satanice, dar au incitat și participat la incendierea de biserici. Unul dintre interpreți s-a 

sinucis, un al doilea l-a ucis pe un străin, iar un al treilea l-a ucis pe mentorul său, de 

asemenea interpret de black metal. 

Din această enumerare vedem că accentuarea influenței nu decurge continuu, ci că au 

existat faze în care mesajele au apărut brusc, după care a urmat o perioadă de acalmie, 

respectiv ele au rămas neschimbate, dar între timp lumea s-a obișnuit cu ele și nu le-au mai 

dat importanță. Dar fiecare nou val a adus manifestări mai puternice și mai violente. Cum de 

la ultimul val, arderea bisericilor în Norvegia, au trecut deja peste 20 de ani, trebuie să ne 

întrebăm, când, cât de curând va veni noul val și mai ales, ce grozăvii va aduce cu sine? 

Următoarea treaptă de escaladare a fenomenului ar putea fi atacul fizic și direct asupra 

creștinilor. 
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Pe de altă parte muzica pop nu constă doar din rock, mai sunt și alte genuri care 

acționează la fel în direcția declinului valorilor morale, de exemplu muzica techno și cea hip-

hop. Hip-hop-ul este plin de texte ce incită la violență, la crimă și au existat mai mulți morți 

împușcați într-un adevărat război al bandelor de interpreți hip-hop, mulți dintre ei cu un trecut 

criminal. În urma piesei Cop Killer a interpretului Ice-T, niște tineri au luat o pușcă cu alice și 

au împușcat doi polițiști, care au rămas orbi în urma atacului, urmând exact textul piesei. 

În final trebuie spus că nu doar în muzică se pot găsi asemenea influențe nefaste, chiar 

satanice, pentru societate, ci și în literatură, teatru, cinematografie, jocuri pe calculator. Satana 

este un maesteru în a găsi noi căi de a corupe sufletele oamenilor. 
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Anexa 1 - Abuzuri de alcool și droguri  

Lista celor zece piese care se referă la alcool. 

The Rock and Roll Bar Stool  

Dringking Songs 

1. „Alcohol,” THE KINKS 

2. „Cracklin’ Rose,” NEIL DIAMOND 

3. „Dinkin’ Wine Spo-Dee-O-Dee”, STICK McGHEE 

4. „Letter to Johnny Walker Red,” ASLEEP AT THE WHEEL 

5. „One Bourbon, One Scotch, One Beer,” AMOS NILBURN 

6. „Sitting and Thinking,” CHARLIE RICH 

7. „Tequila Sunrise,” THE EAGLES 

8. „What’s Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me),” JERRY LEE LEWIS 

9. „White Port and Lemon Juice,” THE FOUR DEUCES 

10. „Wine,” THE ELECTRIC FLAG202 

 

Psychedelic Top 40 

1. „Are You Expeienced?” THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE 

2. „Break on Through (to the Other Side),” THE DOORS 

3. „The Crown of Creation,” THE JEFFERSON AIRPLANE 

4. „Dark Star,” THE GRATEFUL DEAD 

5. „A Day in the Life,” THE BEATLES 

6. „Eight Miles High,” THE BYRDS 

7. „The End,” THE DOORS 

8. „A Girl Named Sandoz,” ERIC BURDON AND THE ANIMALS 

9. „Hung Upside Down,” BUFFALO SPRINGFIELD 

10. „I Can See for Miles,” THE WHO 

11. „I Got a Line on You,” SPIRIT 

12. „I had Too much to Dream (Last Night),” THE ELECTRIC PRUNES 

13. „In-a-Gadda-da-Vida,” THE IRON BUTTERFLY 

14. „Incense and Peppermints,” THE STRAWBERRY ALARM CLOCK 

15. „Itchycoo Park,” THE SMALL FACES 

16. „Journey to the Center of Your Mind,” THE AMBOY DUKES 

17. „Lucy in the Sky with Diamonds,” THE BEATLES 

18. „Magical Mystery Tour,” THE BEATLES 

19. „Open My Eyes,” THE NAZZ 

20. „Psychedelic Shack,” THE TEMPTATIONS 

21. „Psychotic Reaction,” COUNT FIVE 

22. „Purple Haze,” THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE 

23. „Revelation,” LOVE 

24. „Room Full of Mirrors,” JIMI HENDRIX 

25. „St. Stephen,” THE GRATEFUL DEAD 

26. „See Emily Play,” PINK FLOYD 

27. „She’s a Rainbow,” THE ROLLING STONES 

28. „She Said She Said,” THE BEALES 

29. „ Somebody to Love,” JEFFERSON AIRPLANE 

30. „Strange Brew,” CREAM 

31. „Strawberry Fields Forever,” THE BEATLES 

32. „Sunshine of Your Love,” CREAM 

33. „Time Has Come Today,” THE CHAMBERS BROTHERS 

34. „Tomorrow Never Knows,” THE BEATLES 

35. „2000 Light Years from Home,” THE ROLLING STONES 

36. „When the Music’s Over,” THE DOORS 

37. „White Rabbit,” JEFFERSON AIRPLANE 

38. „You Keep Me Hangin’ On,” VANILLA FUDGE 

 
202 D. Marsh and K. Stein, The Book of Rock Lists, New York City 1981, 466 - 467. 
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39. „You Set the Scene,” LOVE 

40. „You’re Gonna Miss Me,” THE 13TH FLOOR ELEVATOR203 

 

Reefer Madness 

1. „Comin’ into Los Angeles,” ARLO GUTHRIE 
2. „Don’t Step on the Grass, Sam,” STEPPENWOLF 

3. „Flying High,” COUNTRY JOE AND THE FISH 

4. „Itchycoo Park,” THE SMALL FACES 

5. „Let’s Go Get Stoned,” RAY CHARLES 

6. „New Dope in Town, ” SPIRIT 

7. „Okie from Muskogee, ” MERLE HAGGARD 

8. „One Toke over the Line, ” BREWER AND SHIPLEY 

9. „ Panama Red, ” THE NEW RIDERS OF THE PURPLE SAGE 

10. „Rainy Day Woman #12 & 35, ” BOB DYLAN 

11. „Taxi, ” HARRY CHAPIN 

12. „Wacky Tobaccy, ” NRBQ204 

 

The Needle and the Damage Done  

1. „Berkshire Poppies,” TRAFFIC 
2. „Chinese Rocks,” THE RAMONES 

3. „Heroin,” THE VELVET UNDERGROUND 

4. „Junker’s Blues,” MICHAEL BLOOMFIELD 

5. „Kid Charlemagne, ” STEELY DAN 

6. „The Needle and the Damage Done, ” NEIL YOUNG 

7. „The Needle and the Spoon, ” LYNYRD SKYNYRD 

8. „The Pusher, ” STEPPENWOLF 

9. „Sam Stone, ” JOHN PRINE 

10. „Tonight’s the Night,” NEIL YOUNG 

11. „Waiting for the Man, ” LOU REED 

12. „You Can’t Always Get What You Want, ” THE ROLLING STONES205 

 

White/Line Fever 

1. „A Blow for Me, a Toot for You,” FRED WESLEY AND THE HORNY HORNS 
2. „Casey Jones,” THE GRATEFUL DEAD 

3. „Cocaine,” JACKSON BROWNE 

4. „Cocaine Charley, ” THE ATLANTA RYTHM SECTION 

5. „Life in the Fast Lane, ” THE EAGLES 

6. „Memo from Turner, ” MICK JAGGER 

7. „Moonlight Mile, ” THE ROLLING STONES 

8. „My Snowblind Friend, ”  HOYT AXTON 

9. „That Smell, ” LYNYRD SKYNYRD 

10. „Witchy Woman, ” THE EAGLES206 

 

 
203 Marsh and Stein, The Book of Rock Lists, 464 - 465. 
204 Marsh and Stein, The Book of Rock Lists, 466. 
205 Marsh and Stein, The Book of Rock Lists, 465. 
206 Marsh and Stein, The Book of Rock Lists, 465 - 466. 
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Dintre miile de nume implicate în scandaluri de consumuri de droguri, voi arăta doar pe 

cele mai reprezentative. 

Amfetamine, inclusiv crystal, ecstasy și speed: 

Eric Burdon (The Animals), Johnny Cash, Bob Dylan, Brian Jones (The Rolling 

Stones), John Lennon, Jerry Lee Lewis, Keith Moon (The Who), Mike Oldfield, Lou 

Reed (The Velvet Underground), Pete Townshend (The Who), Hank Williams, Robin 

Williams și Brian Wilson (The Beach Boys).  

Cannabis, sub formă de hașiș și marihuana: 

Louis Armstrong, Syd Barrett (Pink Floyd), Chuck Berry, Johnny Cash, Eric 

Clapton, Kurt Cobain, Joe Cocker, Leonard Cohen, David Crosby (The Byrds și 

Crosby, Stills & Nash), Pete Doherty, Donovan, Bob Dylan, Falco, Liam Gallagher 

(Oasis), Jerry Garcia, Art Garfunkel (Simon and Garfunkel), Jimi Hendrix, Whitney 

Houston, Norah Jones, Lenny Kravitz, John Lennon, Bob Marley, Paul McCartney, 

George Michael, Joni Mitchell, Xavier Naidoo, Willie Nelson, Iggy Pop, Carlos 

Santana, Patti Smith, Pete Townshend, Dionne Warwick, Robbie Williams, Brian 

Wilson și Amy Winehouse. 

Cocaină: 

Ginger Baker, John Belushi, Marc Bolan (T Rex), David Bowie, Eric Clapton, David 

Crosby, Pete Doherty, Marianne Faithfull, Falco, Mick Fleetwood (Fleetwood Mac), 

Noel Gallagher (Oasis), Jerry Garcia, Leif Garrett, Marvin Gaye, Andy Gibb (The 

Bee Gees), Jimi Hendrix, Whitney Houston, Elton John, Jerry Lee Lewis, Courtney 

Love, Little Richard, Paul McCartney, John McVie (John Mayall & the 

Bluesbreakers și  Fleetwood Mac), George Michael, Ozzy Osbourne, Jimmy Page 

(Led Zeppelin), Iggy Pop, Phil Spector, Sly Stone (Sly and the Family Stone), Ike 

Turner, Stevie Ray Vaughan, Robbie Williams, Brian Wilson, Dennis Wilson (The 

Beach Boys) și Ron Wood (The Rolling Stones). 

Heroină: 

Ginger Baker (Cream), John Belushi (The Blues Brothers), Michael Bloomfield, 

David Bowie, Ray Charles, Eric Clapton, Kurt Cobain, Joe Cocker, Leonard Cohen, 

Miles Davis, Pete Doherty, Marianne Faithfull, Jerry Garcia, Janis Joplin, Ozzy 

Osbourne, Iggy Pop, Elvis Presley, Lou Reed, Keith Richards (The Rolling Stones), 
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Pete Townshend, Steven Taylor (Aerosmith), Syd Vicious (Sex Pistols), Alan Wilson 

(Canned Heat), Brian Wilson și Andrew Wood (Mother Love Bone).207 

 

 

1922  –  Freda Kempton, dansatoare într-un club de noapte în urma unei supradoze 

de cocaină; 

1923  –  Sayed Darwish, părintele muzicii arabe moderne, mort la 31 de ani în urma 

unei supradoze de cocaină; 

1946  –  Sonny Berman, trompetist de jazz, mort la 21 de ani în urma dependenței de 

heroină; 

1950  –  Fats Navarro, trompetist de jazz, mort la 36 de ani în urma dependenței de 

heroină; 

1953  – Hank Williams, cântăreț de country, mort la 29 de ani în urma unei 

combinații de alcool și speed; 

1955  –  Charlie Parker, saxofonist de jazz, mort la 34 de ani în urma unei supradoze 

de heroină; 

1958  – Cark Perkins, pianist de jazz, mort la 29 de ani în urma dependenței de 

heroină; 

1959  –  Billie Holiday, cântăreață de jazz, moartă la 42 de ani în urma dependenței 

de heroină; 

1963  –  Dinah Washington, cântăreață de blues și jazz, moartă la 39 de ani în urma 

unei supradoze de alcool și pilule; 

1964  – Rudy Lewis (The Drifters), mort la 27 de ani în urma asfixierii și a unei 

supradoze (de droguri); 

  –  Alan Freed, celebrul DJ care a dat numele de rock and roll, în vârstă de 42 

de ani, a băut până a murit; 

1967 – Brian Epstein, managerul formației The Beatles, mort la 32 de ani în urma 

supradoze; 

1969  –  Brian Jones, fondatorul formației The Rolling Stones, mort la 27 de ani 

înecat în bazinul propriu, după consum excesiv de alcool și un pic de 

droguri; 

1970  – Alan Wilson, liderul formației Canned Heat, mort la 27 de ani în urma unei 

supradoze; 

1970  – Jimi Hendrix, chitarist, mort la 27 de ani asfixiat în propria vomă în urma 

unui exces de alcool și pilule de dormit; 

 
207 Cf. K. Mielihling, Gewaltmusik – Populäre Musik und Werteverfall, Berlin 2010, 190 - 191. 
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1970  –  Janis Joplin, cântăreață de rock, moartă la 27 de ani în urma unei supradoze 

de heroină; 

1971  –  Jim Morrison, liderul formației The Doors, mort în urma unui exces de 

alcool și supradoză de heroină; 

   –  Gene Vincent, cântăreț de rock and roll, mort la 36 de ani în urma excesului 

de alcool și droguri de-a lungul anilor;  

1973 –  Steve Perron, cântăreț de rock (The Mind’s Eye și The Children), mort la 27 

de ani asfixiat în propria vomă după consum de heroină; 

1976 –  Gary Thain, basistul formației Uriah Heep, mort la 27 de ani în urma unei 

supradoze de heroină; 

  –  Tommy Bolin, chitarist al formației Deep Purple, mort la 25 de ani în urma 

unei supradoze; 

1977 –  Elvis Presley, „Regele rock and roll-ului”, mort la 42 de ani în urma 

exceselor de alcool și droguri în timpul vieții; 

1978 – Keith Moon, toboșarul formației The Who, mort la 32 de ani în urma unei 

supradoze a medicamentului herminerin, care i-a fost prescris pentru a 

combate dependența sa de alcool; 

1979 – Sid Vicious, basistul formației Sex Pistols, mort la 21 de ani în urma unei 

supradoze de heroină, posibil admimistrată în mod intenționat de mama sa; 

1980 – Bon Scott, vocalistul formației AC/DC, mort la 33 de ani, asfixiat în propria 

vomă în urma unei beții; 

1981 – Bill Haley, primul mare interpret de rock and roll, mort la 56 de ani în urma 

exceselor de alcool în timpul vieții; 

  – Michael Bloomfield, chitarist de rock, mort la 37 de ani în urma unei 

supradoze de heroină; 

1982 – Jim Belushi, cântăreț al formației The Blues Brothers, mort la32 de ani în 

urma unei supradoze de cocaină și heroină; 

1983 – Dennis Wilson, bateristul formației The Beach Boys, mort la 39 de ani, 

înecat în ocean, după consumul unei jumătăți de sticlă de vodcă, la autopsie 

s-au găsit și urme de cocaină și diazepam; 

1987 –  Paul Butterfield, cântăreț de blues și de rock, mort la 44 de ani, mort în 

urma unei supradoze de heroină; 

1988 – Andy Gibb, cântăreț de disco/pop, mort la 30 de ani în urma unei infecții de 

miocard, cauzată de excesele îndelungate de cocaină și alcool; 

1990 – Brent Myland, pianistul formației Greatful Dead, mort la 38 de ani în urma 

unei supradoze de heroină și cocaină; 

1994 – Kurt Cobain, solistul și chitaristul formației Nirvana, mort la 27 de ani, și-a 

injectat o supradoză de heroină, care l-ar fi ucis, după care și-a tras cu pușca 

în cap; 
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1995 – Jerry Garcia, liderul formației Greatful Dead, mort la 53 de ani în urma 

complicaților apărute datorită dependenței sale de heroină; 

1998 – Falco, cântăreț austriac de pop și rock, mort la 40 de ani în urma unui 

accident de mașină, având alcoolemia de 1,5 ‰ și o cantitate semnificativă 

de cocaină și de marihuana în sânge; 

2002 – Dee Dee Ramone, basistul formației Ramones, mort la 50 de ani în urma 

unei supradoze; 

  – John Entwistle, basistul formației The Who, mort la 61 de ani în urma unui 

stop cardiac cauzat de consumul de cocaină; 

2007 – Ike Turner, cântăreț de rock and roll, mort la 66 de ani în urma unei 

supradoze de cocaină.208 

2011 – Amy Winehouse, cântăreațăde soul, R&B, jazz, moartă la 27 de ani în urma 

unei come alcoolice, după ce a avut și o dependență de droguri deja de la 22 

de ani. În anul 2007 a fost internată în spital în urma unei supradoze de 

heroină, ecstasy, cocaină, ketamină și alcool. 

 

  

 
208 Cf. Mielihling, Gewaltmusik, 194 - 204. 
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Anexa 2 - 500 Greatest Songs of All Time a revistei Rolling Stone, cele mai mari 500 de 

cântece ale tuturor timpurilor 

 

1. Like a Rolling Stone, Bob Dylan 

2. Satisfaction, The Rolling Stones 

3. Imagine, John Lennon 

4. What's Going On, Marvin Gaye 

5. Respect, Aretha Franklin 

6. Good Vibrations, The Beach Boys 

7. Johnny B. Goode, Chuck Berry 

8. Hey Jude, The Beatles 

9. Smells Like Teen Spirit, Nirvana 

10. What'd I Say, Ray Charles 

11. My Generation, The Who 

12. A Change Is Gonna Come, Sam Cooke 

13. Yesterday, The Beatles 

14. Blowin' in the Wind, Bob Dylan 

15. London Calling, The Clash 

16. I Want to Hold Your Hand, The Beatles 

17. Purple Haze, Jimi Hendrix 

18. Maybellene, Chuck Berry 

19. Hound Dog, Elvis Presley 

20. Let It Be, The Beatles 

21. Born to Run, Bruce Springsteen 

22. Be My Baby, The Ronettes 

23. In My Life, The Beatles 

24. People Get Ready, The Impressions 

25. God Only Knows, The Beach Boys 

26. A Day in the Life, The Beatles 

27. Layla, Derek and the Dominos 

28. (Sittin on) the Dock of the Bay, Otis Redding 

29. Help!, The Beatles 

30. I Walk the Line, Johnny Cash 

31. Stairway To Heaven, Led Zeppelin 

32. Sympathy for the Devil, The Rolling Stones 

33. River Deep - Mountain High, Ike and Tina Turner 

34. You've Lost That Lovin' Feelin', The Righteous Brothers 

35. Light My Fire, The Doors 

36. One, U2 

37. No Woman, No Cry, Bob Marley and the Wailers 

38. Gimme Shelter, The Rolling Stones 

39. That'll Be the Day, Buddy Holly and the Crickets 

40. Dancing in the Street, Martha and the Vandellas 

41. The Weight, The Band 

42. Waterloo Sunset, The Kinks 

43. Tutti-Frutti, Little Richard 

44. Georgia on My Mind, Ray Charles 

45. Heartbreak Hotel, Elvis Presley 

46. Heroes, David Bowie 

47. Bridge Over Troubled Water, Simon and Garfunkel 

http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595849/whats_going_on
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595850/respect
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595851/good_vibrations
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595852/johnny_b_goode
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595853/hey_jude
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595854/smells_like_teen_spirit
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595855/whatd_i_say
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595856/my_generation
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595857/a_change_is_gonna_come
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595858/yesterday
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595859/blowin_in_the_wind
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595860/london_calling
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595861/i_want_to_hold_your_hand
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595862/purple_haze
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595863/maybellene
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595864/hound_dog
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595865/let_it_be
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595866/born_to_run
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595867/be_my_baby
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595868/in_my_life
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595869/people_get_ready
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595870/god_only_knows
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595871/a_day_in_the_life
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595872/layla
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595873/sittin_on_the_dock_of_the_bay
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595874/help
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595875/i_walk_the_line
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595876/stairway_to_heaven
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595877/sympathy_for_the_devil
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595878/river_deep__mountain_high
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595879/youve_lost_that_lovin_feelin
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595880/light_my_fire
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595881/one
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595882/no_woman_no_cry
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595883/gimme_shelter
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595884/thatll_be_the_day
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595885/dancing_in_the_street
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595886/the_weight
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595887/waterloo_sunset
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595888/tuttifrutti
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595889/georgia_on_my_mind
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595890/heartbreak_hotel
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595891/heroes
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595892/bridge_over_troubled_water
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48. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix 

49. Hotel California, The Eagles 

50. The Tracks of My Tears, Smokey Robinson and the Miracles 

51. The Message, Grandmaster Flash and the Furious Five 

52. When Doves Cry, Prince 

53. Anarchy in the U.K., The Sex Pistols 

54. When a Man Loves a Woman, Percy Sledge 

55. Louie Louie, The Kingsmen 

56. Long Tall Sally, Little Richard 

57. Whiter Shade of Pale, Procol Harum 

58. Billie Jean, Michael Jackson 

59. The Times They Are A-Changin', Bob Dylan 

60. Let's Stay Together, Al Green 

61. Whole Lotta Shakin' Goin On, Jerry Lee Lewis 

62. Bo Diddley, Bo Diddley 

63. For What It's Worth, Buffalo Springfield 

64. She Loves You, The Beatles 

65. Sunshine of Your Love, Cream 

66. Redemption Song, Bob Marley and the Wailers 

67. Jailhouse Rock, Elvis Presley 

68. Tangled Up in Blue, Bob Dylan 

69. Crying, Roy Orbison 

70. Walk On By, Dionne Warwick 

71. California Girls, The Beach Boys 

72. Papa's Got a Brand New Bag, James Brown 

73. Summertime Blues, Eddie Cochran 

74. Superstition, Stevie Wonder 

75. Whole Lotta Love, Led Zeppelin 

76. Strawberry Fields Forever,The Beatles 

77. Mystery Train, Elvis Presley 

78. I Got You (I Feel Good), James Brown 

79. Mr. Tambourine Man, The Byrds 

80. I Heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye 

81. Blueberry Hill, Fats Domino 

82. You Really Got Me, The Kinks 

83. Norwegian Wood (This Bird Has Flown), The Beatles 

84. Every Breath You Take, The Police 

85. Crazy, Patsy Cline 

86. Thunder Road, Bruce Springsteen 

87. Ring of Fire, Johnny Cash 

88. My Girl, The Temptations 

89. California Dreamin', The Mamas and The Papas 

90. In the Still of the Nite, The Five Satins 

91. Suspicious Minds, Elvis Presley 

92. Blitzkrieg Bop, Ramones 

93. I Still Haven't Found What I'm Looking For, U2 

94. Good Golly, Miss Molly, Little Richard 

95. Blue Suede Shoes, Carl Perkins 

96. Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis 

97. Roll Over Beethoven, Chuck Berry 

98. Love and Happiness, Al Green 

http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595893/all_along_the_watchtower
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595894/hotel_california
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595895/the_tracks_of_my_tears
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595896/the_message
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595897/when_doves_cry
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595898/anarchy_in_the_uk
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595899/when_aman_loves_a_woman
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595900/louie_louie
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595901/long_tall_sally
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595902/whiter_shade_of_pale
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595903/billie_jean
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595904/the_times_they_are_achangin
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595905/lets_stay_together
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595906/whole_lotta_shakin_goin_on
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595907/bo_diddley
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595908/for_what_its_worth
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595909/she_loves_you
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595910/sunshine_of_your_love
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595911/redemption_song
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595912/jailhouse_rock
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595913/tangled_up_in_blue
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595914/crying
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595915/walk_on_by
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595916/california_girls
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595917/papas_got_a_brand_new_bag
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595918/summertime_blues
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595919/superstition
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595920/whole_lotta_love
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595921/strawberry_fields_forever
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595922/mystery_train
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595923/i_got_you_i_feel_good
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595924/mr_tambourine_man
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595925/i_heard_it_through_the_grapevine
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595926/blueberry_hill
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595927/you_really_got_me
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595928/norwegian_wood_this_bird_has_flown
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595929/every_breath_you_take
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595930/crazy
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595931/thunder_road
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595932/ring_of_fire
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595933/my_girl
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595934/california_dreamin
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595935/in_the_still_of_the_nite
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595936/suspicious_minds
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595937/blitzkrieg_bop
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595938/i_still_havent_found_what_im_looking_for
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595939/good_golly_miss_molly
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595940/blue_suede_shoes
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595941/great_balls_of_fire
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595942/roll_over_beethoven
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595943/love_and_happiness
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99. Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival 

100. You Can't Always Get What You Want, The Rolling Stones 

101. Voodoo Child (Slight Return), Jimi Hendrix 

102. Be-Bop-A-Lula, Gene Vincent and His Blue Caps 

103. Hot Stuff, Donna Summer 

104. Living for the City, Stevie Wonder 

105. The Boxer, Simon and Garfunkel 

106. Mr. Tambourine Man, Bob Dylan 

107. Not Fade Away, Buddy Holly and the Crickets 

108. Little Red Corvette, Prince 

109. Brown Eyed Girl, Van Morrison 

110. I've Been Loving You Too Long (to Stop Now), Otis Redding 

111. I'm So Lonesome I Could Cry, Hank Williams 

112. That's All Right, Elvis Presley 

113. Up on the Roof, The Drifters 

114. Da Doo Ron Ron (When He Walked Me Home), The Crystals 

115. You Send Me, Sam Cooke 

116. Honky Tonk Women, The Rolling Stones 

117. Take Me to the River , Al Green 

118. Shout (Parts 1 and 2)], The Isley Brothers 

119. Go Your Own Way, Fleetwood Mac 

120. I Want You Back,The Jackson 5 

121. Stand By Me, Ben E. King 

122. House of the Rising Sun, The Animals 

123. It's a Man's Man's Man's World, James Brown 

124. Jumpin' Jack Flash, The Rolling Stones 

125. Will You Love Me Tomorrow, The Shirelles 

126. Shake, Rattle & Roll, Big Joe Turner 

127. Changes, David Bowie 

128. Rock & Roll Music, Chuck Berry 

129. Born to Be Wild, Steppenwolf 

130. Maggie May, Rod Stewart 

131. With or Without You, U2 

132. Who Do You Love, Bo Diddley 

133. Won't Get Fooled Again, The Who 

134. In the Midnight Hour, Wilson Pickett 

135. While My Guitar Gently Weeps, The Beatles 

136. Your Song, Elton John 

137. Eleanor Rigby, The Beatles 

138. Family Affair, Sly and the Family Stone 

139. I Saw Her Standing There, The Beatles 

140. Kashmir, Led Zeppelin 

141. All I Have to Do Is Dream, The Everly Brothers 

142. Please, Please, Please, James Brown 

143. Purple Rain, Prince 

144. I Wanna Be Sedated, The Ramones 

145. Everyday People, Sly and the Family Stone 

146. Rock Lobster, The B-52's 

147. Lust for Life, Iggy Pop 

148. Me and Bobby McGee, Janis Joplin 

149. Cathy's Clown, The Everly Brothers 

http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595944/fortunate_son
http://web.archive.org/web/20080622145429/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595945/you_cant_always_get_what_you_want
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595946/voodoo_child_slight_return
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595947/bebopalula
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595948/hot_stuff
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595949/living_for_the_city
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595950/the_boxer
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595951/mr_tambourine_man
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595952/not_fade_away
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595953/little_red_corvette
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595954/brown_eyed_girl
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595955/ive_been_loving_you_too_long_to_stop_now
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595956/im_so_lonesome_i_could_cry
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595957/thats_all_right
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595958/up_on_the_roof
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595959/da_doo_ron_ron_when_he_walked_me_home
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595960/you_send_me
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595961/honky_tonk_women
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595962/take_me_to_the_river
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595963/shout_parts_1_and_2
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595964/go_your_own_way
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595965/i_want_you_back
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595966/stand_by_me
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595967/house_of_the_rising_sun
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595968/its_a_mans_mans_mans_world
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595969/jumpin_jack_flash
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595970/will_you_love_me_tomorrow
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595971/shake_rattle__roll
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595972/changes
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595973/rock__roll_music
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595974/born_to_be_wild
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595975/maggie_may
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595976/with_or_without_you
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595977/who_do_you_love
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595978/wont_get_fooled_again
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595979/in_the_midnight_hour
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595980/while_my_guitar_gently_weeps
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595981/your_song
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595982/eleanor_rigby
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595983/family_affair
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595984/i_saw_here_standing_there
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595985/kashmir
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595986/all_i_have_to_do_is_dream
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595987/please_please_please
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595988/purple_rain
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595989/i_wanna_be_sedated
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595990/everyday_people
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595991/rock_lobster
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595992/lust_for_life
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595993/me_and_bobby_mcgee
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595994/cathys_clown
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150. Eight Miles High, The Byrds 

151. Earth Angel, The Penguins 

152. Foxey Lady, Jimi Hendrix 

153. A Hard Day's Night, The Beatles 

154. Rave On, Buddy Holly and the Crickets 

155. Proud Mary, Creedence Clearwater Revival 

156. The Sounds of Silence, Simon and Garfunkel 

157. I Only Have Eyes for You, The Flamingos 

158. (We're Gonna) Rock Around the Clock, Bill Haley and His Comets 

159. I'm Waiting for the Man, The Velvet Underground 

160. Bring the Noise, Public Enemy 

161. I Can't Stop Loving You, Ray Charles 

162. Nothing Compares 2 U, Sinead O'Connor 

163. Bohemian Rhapsody, Queen 

164. Folsom Prison Blues, Johnny Cash 

165. Fast Car, Tracy Chapman 

166. Lose Yourself , Eminem 

167. Let's Get It On, Marvin Gaye 

168. Papa Was a Rollin' Stone, The Temptations 

169. Losing My Religion, R.E.M. 

170. Both Sides Now, Joni Mitchell 

171. Dancing Queen, Abba 

172. Dream On, Aerosmith 

173. God Save the Queen, The Sex Pistols 

174. Paint It, Black, The Rolling Stones 

175. I Fought the Law, The Bobby Fuller Four 

176. Don't Worry Baby, The Beach Boys 

177. Free Fallin', Tom Petty 

178. September Gurls, Big Star 

179. Love Will Tear Us Apart, Joy Division 

180. Hey Ya!, Outkast 

181. Green Onions, Booker T. and the MG's 

182. Save the Last Dance for Me, The Drifters 

183. The Thrill Is Gone, B.B. King 

184. Please Please Me, The Beatles 

185. Desolation Row, Bob Dylan 

186. I Never Loved a Man (The Way I Love You), Aretha Franklin 

187. Back in Black, AC/DC 

188. Who'll Stop the Rain,Creedence Clearwater Revival 

189. Stayin' Alive, The Bee Gees 

190. Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan 

191. Free Bird, Lynyrd Skynyrd 

192. Wichita Lineman, Glen Campbell 

193. There Goes My Baby, The Drifters 

194. Peggy Sue, Buddy Holly 

195. Maybe, The Chantels 

196. Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses 

197. Don't Be Cruel, Elvis Presley 

198. Hey Joe, Jimi Hendrix 

199. Flash Light, Parliament 

200. Loser, Beck 

http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595995/eight_miles_high
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595996/earth_angel
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595997/foxey_lady
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595998/a_hard_days_night
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6595999/rave_on
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596000/proud_mary
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596001/the_sounds_of_silence
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596002/i_only_have_eyes_for_you
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596003/were_gonna_rock_around_the_clock
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596004/im_waiting_for_the_man
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596005/bring_the_noise
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596006/i_cant_stop_loving_you
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596007/nothing_compares_2_u
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596008/bohemian_rhapsody
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596009/folsom_prison_blues
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596010/fast_car
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596011/lose_yourself
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596012/lets_get_it_on
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596013/papa_was_a_rollin_stone
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596014/losing_my_religion
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596015/both_sides_now
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596016/dancing_queen
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596017/dream_on
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596018/god_save_the_queen
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596019/paint_it_black
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596020/i_fought_the_law
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596021/dont_worry_baby
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596022/free_fallin
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596023/september_gurls
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596024/love_will_tear_us_apart
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596025/hey_ya
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596026/green_onions
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596027/save_the_last_dance_for_me
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596028/the_thrill_is_gone
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596029/please_please_me
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596030/desolation_row
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596031/i_never_loved_a_man_the_way_i_love_you
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596032/back_in_black
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596033/wholl_stop_the_rain
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596034/stayin_alive
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596035/knocking_on_heavens_door
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596036/free_bird
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596037/wichita_lineman
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596038/there_goes_my_baby
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596039/peggy_sue
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596040/maybe
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596041/sweet_child_o_mine
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596042/dont_be_cruel
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596043/hey_joe
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596044/flash_light
http://web.archive.org/web/20080622142703/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596045/loser
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201. Bizarre Love Triangle, New Order 

202. Come Together, The Beatles 

203. Positively 4th Street, Bob Dylan 

204. Try a Little Tenderness, Otis Redding 

205. Lean On Me, Bill Withers 

206. Reach Out, I'll Be There, The Four Tops 

207. Bye Bye Love, The Everly Brothers 

208. Gloria, Them 

209. In My Room, The Beach Boys 

210. 96 Tears, ? and the Mysterians 

211. Caroline, No, The Beach Boys 

212. 1999, Prince 

213. Your Cheatin' Heart, Hank Williams 

214. Rockin' in the Free World, Neil Young 

215. Sh-Boom, The Chords 

216. Do You Believe in Magic, The Lovin' Spoonful 

217. Jolene, Dolly Parton 

218. Boom Boom, John Lee Hooker 

219. Spoonful, Howlin' Wolf 

220. Walk Away Renee, The Left Banke 

221. Walk on the Wild Side, Lou Reed 

222. Oh, Pretty Woman, Roy Orbison 

223. Dance to the Music, Sly and the Family Stone 

224. Good Times, Chic 

225. Hoochie Coochie Man, Muddy Waters 

226. Moondance, Van Morrison 

227. Fire and Rain, James Taylor 

228. Should I Stay or Should I Go, The Clash 

229. Mannish Boy, Muddy Waters 

230. Just Like a Woman, Bob Dylan 

231. Sexual Healing, Marvin Gaye 

232. Only the Lonely, Roy Orbison 

233. We Gotta Get Out of This Place, The Animals 

234. I'll Feel a Whole Lot Better, The Byrds 

235. I Got a Woman, Ray Charles 

236. Everyday, Buddy Holly and the Crickets 

237. Planet Rock, Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force 

238. I Fall to Pieces, Patsy Cline 

239. The Wanderer, Dion 

240. Son of a Preacher Man, Dusty Springfield 

241. Stand!, Sly and the Family Stone 

242. Rocket Man, Elton John 

243. Love Shack, The B-52's 

244. Gimme Some Lovin', The Spencer Davis Group 

245. The Night They Drove Old Dixie Down, The Band 

246. (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher, Jackie Wilson 

247. Hot Fun in the Summertime,Sly and the Family Stone 

248. Rappers Delight, The Sugarhill Gang 

249. Chain of Fools, Aretha Franklin 

250. Paranoid, Black Sabbath 

251. Mack the Knife, Bobby Darin 

http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596046/bizarre_love_triangle
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596047/come_together
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596048/positively_4th_street
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596049/try_a_little_tenderness
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596050/lean_on_me
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596051/reach_out_ill_be_there
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596052/bye_bye_love
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596053/gloria
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596054/in_my_room
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596055/96_tears
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596056/caroline_no
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596057/1999
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596058/your_cheatin_heart
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596059/rockin_in_the_free_world
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596060/shboom
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596061/do_you_believe_in_magic
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596062/jolene
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596063/boom_boom
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596064/spoonful
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596065/walk_away_renee
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596066/walk_on_the_wild_side
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596067/oh_pretty_woman
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596068/dance_to_the_music
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596069/good_times
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596070/hoochie_coochie_man
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596071/moondance
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596072/fire_and_rain
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596073/should_i_stay_or_should_i_go
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596074/mannish_boy
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596075/just_like_a_woman
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596076/sexual_healing
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596077/only_the_lonely
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596078/we_gotta_get_out_of_this_place
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596079/ill_feel_a_whole_lot_better
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596080/i_got_a_woman
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596081/everyday
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596082/planet_rock
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596083/i_fall_to_pieces
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596084/the_wanderer
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596085/son_of_a_preacher_man
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596086/stand
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596087/rocket_man
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596088/love_shack
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596089/gimme_some_lovin
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596090/the_night_they_drove_old_dixie_down
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596091/your_love_keeps_lifting_me_higher_and_higher
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596092/hot_fun_in_the_summertime
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596093/rappers_delight
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596094/chain_of_fools
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596095/paranoid
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596096/mack_the_knife
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252. Money Honey, The Drifters 

253. All the Young Dudes, Mott the Hoople 

254. Highway to Hell, AC/DC 

255. Heart of Glass, Blondie 

256. Paranoid Android, Radiohead 

257. Wild Thing, The Troggs 

258. I Can See for Miles, The Who 

259. Hallelujah, Jeff Buckley 

260. Oh, What a Night, The Dells 

261. Higher Ground, Stevie Wonder 

262. Ooo Baby Baby, Smokey Robinson 

263. He's a Rebel, The Crystals 

264. Sail Away, Randy Newman 

265. Tighten Up, Archie Bell and the Drells 

266. Walking in the Rain, The Ronettes 

267. Personality Crisis, New York Dolls 

268. Sunday Bloody Sunday, U2 

269. Roadrunner, The Modern Lovers 

270. He Stopped Loving Her Today, George Jones 

271. Sloop John B, The Beach Boys 

272. Sweet Little Sixteen, Chuck Berry 

273. Something, The Beatles 

274. Somebody to Love, Jefferson Airplane 

275. Born in the U.S.A., Bruce Springsteen 

276. I'll Take You There, The Staple Singers 

277. Ziggy Stardust, David Bowie 

278. Pictures of You, The Cure 

279. Chapel of Love, The Dixie Cups 

280. Ain't No Sunshine, Bill Withers 

281. You Are the Sunshine of My Life, Stevie Wonder 

282. Help Me, Joni Mitchell 

283. Call Me, Blondie 

284. (What's So Funny 'Bout) Peace Love and Understanding?, Elvis Costello and the 

Attractions 

285. Smoke Stack Lightning, Howlin' Wolf 

286. Summer Babe, Pavement 

287. Walk This Way, Run-DMC 

288. Money (That's What I Want), Barrett Strong 

289. Can't Buy Me Love, The Beatles 

290. Stan, Eminem featuring Dido 

291. She's Not There, The Zombies 

292. Train in Vain, The Clash 

293. Tired of Being Alone, Al Green 

294. Black Dog, Led Zeppelin 

295. Street Fighting Man, The Rolling Stones 

296. Get Up, Stand Up, Bob Marley and the Wailers 

297. Heart of Gold, Neil Young 

298. One Way or Another, Blondie 

299. Sign 'O' the Times, Prince 

300. Like a Prayer, Madonna 

301. Do Ya Think I'm Sexy?, Rod Stewart 

http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596097/money_honey
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596098/all_the_young_dudes
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596099/highway_to_hell
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596100/heart_of_glass
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596101/paranoid_android
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596102/wild_thing
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596103/i_can_see_for_miles
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596104/hallelujah
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596105/oh_what_a_night
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596106/higher_ground
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596107/ooo_baby_baby
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596108/hes_a_rebel
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596109/sail_away
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596110/tighten_up
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596111/walking_in_the_rain
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596112/personality_crisis
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596113/sunday_bloody_sunday
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596114/roadrunner
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596115/he_stopped_loving_her_today
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596116/sloop_john_b
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596117/sweet_little_sixteen
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596118/something
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596119/somebody_to_love
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596120/born_in_the_usa
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596121/ill_take_you_there
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596122/ziggy_stardust
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596123/pictures_of_you
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596124/chapel_of_love
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596125/aint_no_sunshine
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596126/you_are_the_sunshine_of_my_life
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596127/help_me
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596128/call_me
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596129/whats_so_funny_bout_peace_love_and_understanding
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596130/smoke_stack_lightning
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596131/summer_babe
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596132/walk_this_way
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596133/money_thats_what_i_want
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596134/cant_buy_me_love
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596135/stan
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596136/shes_not_there
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596137/train_in_vain
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596138/tired_of_being_alone
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596139/black_dog
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596140/street_fighting_man
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596141/get_up_stand_up
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596142/heart_of_gold
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596143/one_way_or_another
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596144/sign_o_the_times
http://web.archive.org/web/20080625061023/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596145/like_a_prayer
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596146/do_ya_think_im_sexy
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302. Blue Eyes Crying In the Rain, Willie Nelson 

303. Ruby Tuesday, The Rolling Stones 

304. With a Little Help From My Friends, The Beatles 

305. Say It Loud -- I'm Black and Proud, James Brown 

306. That's Entertainment, The Jam 

307. Why Do Fools Fall In Love, Frankie Lymon and the Teenagers 

308. Lonely Teardrops, Jackie Wilson 

309. What's Love Got To Do With It, Tina Turner 

310. Iron Man, Black Sabbath 

311. Wake Up Little Susie, The Everly Brothers 

312. In Dreams, Roy Orbison 

313. I Put a Spell on You, Screamin' Jay Hawkins 

314. Comfortably Numb, Pink Floyd 

315. Don't Let Me Be Misunderstood, The Animals 

316. Wish You Were Here, Pink Floyd 

317. Many Rivers to Cross, Jimmy Cliff 

318. Alison, Elvis Costello 

319. School's Out, Alice Cooper 

320. Heartbreaker, Led Zeppelin 

321. Cortez the Killer, Neil Young 

322. Fight the Power, Public Enemy 

323. Dancing Barefoot, Patti Smith Group 

324. Baby Love, The Supremes 

325. Good Lovin', The Young Rascals 

326. Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine, James Brown 

327. For Your Precious Love, Jerry Butler and the Impressions 

328. The End, The Doors 

329. That's the Way of the World, Earth, Wind and Fire 

330. We Will Rock You, Queen 

331. I Can't Make You Love Me, Bonnie Raitt 

332. Subterranean Homesick Blues, Bob Dylan 

333. Spirit in the Sky, Norman Greenbaum 

334. Wild Horses, The Rolling Stones 

335. Sweet Jane, The Velvet Underground 

336. Walk This Way, Aerosmith 

337. Beat It, Michael Jackson 

338. Maybe I'm Amazed, Paul McCartney 

339. You Keep Me Hanging On, The Supremes 

340. Baba O'Riley, The Who 

341. The Harder They Come, Jimmy Cliff 

342. Runaround Sue, Dion 

343. Jim Dandy, Lavern Baker 

344. Piece of My Heart, Big Brother and the Holding Company 

345. La Bamba, Ritchie Valens 

346. California Love, Dr. Dre and 2Pac 

347. Candle in the Wind, Elton John 

348. That Lady (Part 1 and 2), The Isley Brothers 

349. Spanish Harlem, Ben E. King 

350. The Locomotion, Little Eva 

351. The Great Pretender, The Platters 

352. All Shook Up, Elvis Presley 

http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596147/blue_eyes_crying_in_the_rain
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596148/ruby_tuesday
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596149/with_a_little_help_from_my_friends
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596150/say_it_loud__im_black_and_proud
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596151/thats_entertainment
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596152/why_do_fools_fall_in_love
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596153/lonely_teardrops
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596154/whats_love_got_to_do_with_it
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596155/iron_man
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596156/wake_up_little_susie
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596157/in_dreams
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596158/i_put_a_spell_on_you
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596159/comfortably_numb
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596160/dont_let_me_be_misunderstood
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596161/wish_you_were_here
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596162/many_rivers_to_cross
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596163/alison
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596164/schools_out
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596165/heartbreaker
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596166/cortez_the_killer
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596167/fight_the_power
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596168/dancing_barefoot
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596169/baby_love
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596170/good_lovin
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596171/get_up_i_feel_like_being_a_sex_machine
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596172/for_your_precious_love
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596173/the_end
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596174/thats_the_way_of_the_world
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596175/we_will_rock_you
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596176/i_cant_make_you_love_me
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596177/subterranean_homesick_blues
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596178/spirit_in_the_sky
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596179/wild_horses
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596180/sweet_jane
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596181/walk_this_way
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596182/beat_it
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596183/maybe_im_amazed
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596184/you_keep_me_hanging_on
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596185/baba_oriley
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596186/the_harder_they_come
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596187/runaround_sue
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596188/jim_dandy
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596189/piece_of_my_heart
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596190/la_bamba
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596191/california_love
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596192/candle_in_the_wind
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596193/that_lady_part_1_and_2
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596194/spanish_harlem
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596195/the_locomotion
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596196/the_great_pretender
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596197/all_shook_up
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353. Tears in Heaven, Eric Clapton 

354. Watching the Detectives, Elvis Costello 

355. Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival 

356. Sweet Dreams (Are Made of This), Eurythmics 

357. Little Wing, Jimi Hendrix 

358. Nowhere to Run, Martha and the Vandellas 

359. Got My Mojo Working, Muddy Waters 

360. Killing Me Softly With His Song, Roberta Flack 

361. Complete Control, The Clash 

362. All You Need Is Love, The Beatles 

363. The Letter, The Box Tops 

364. Highway 61 Revisited, Bob Dylan 

365. Unchained Melody, The Righteous Brothers 

366. How Deep Is Your Love, The Bee Gees 

367. White Room, Cream 

368. Personal Jesus, Depeche Mode 

369. I'm A Man, Bo Diddley 

370. The Wind Cries Mary, Jimi Hendrix 

371. I Can't Explain, The Who 

372. Marquee Moon, Television 

373. Wonderful World, Sam Cooke 

374. Brown Eyed Handsome Man, Chuck Berry 

375. Another Brick in the Wall Part 2, Pink Floyd 

376. Fake Plastic Trees,Radiohead 

377. Hit the Road Jack, Ray Charles 

378. Pride (In The Name of Love), U2 

379. Radio Free Europe, R.E.M. 

380. Goodbye Yellow Brick Road, Elton John 

381. Tell It Like It Is, Aaron Neville 

382. Bitter Sweet Symphony, The Verve 

383. Whipping Post, The Allman Brothers Band 

384. Ticket to Ride, The Beatles 

385. Ohio, Crosby, Stills, Nash and Young 

386. I Know You Got Soul, Eric B and Rakim 

387. Tiny Dancer, Elton John 

388. Roxanne, The Police 

389. Just My Imagination, The Temptations 

390. Baby I Need Your Loving, The Four Tops 

391. Band of Gold, Freda Payne 

392. O-o-h Child, The Five Stairsteps 

393. Summer in the City, The Lovin' Spoonful 

394. Can't Help Falling in Love, Elvis Presley 

395. Remember (Walkin' in the Sand), The Shangri-Las 

396. Thirteen, Big Star 

397. (Don't Fear) the Reaper, Blue Oyster Cult 

398. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd 

399. Enter Sandman, Metallica 

400. Kicks, Paul Revere and the Raiders 

401. Tonight's the Night, The Shirelles 

402. Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin), Sly & the Family Stone 

403. C'mon Everybody, Eddie Cochran 

http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596198/tears_in_heaven
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596199/watching_the_detectives
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596200/bad_moon_rising
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596201/sweet_dreams_are_made_of_this
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596202/little_wing
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596203/nowhere_to_run
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596204/got_my_mojo_working
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596205/killing_me_softly_with_his_song
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596206/complete_control
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596207/all_you_need_is_love
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596208/the_letter
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596209/highway_61_revisited
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596210/unchained_melody
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596211/how_deep_is_your_love
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596212/white_room
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596213/personal_jesus
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596214/im_a_man
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596215/the_wind_cries_mary
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596216/i_cant_explain
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596217/marquee_moon
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596218/wonderful_world
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596219/brown_eyed_handsome_man
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596220/another_brick_in_the_wall_part_2
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596221/fake_plastic_trees
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596222/hit_the_road_jack
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596223/pride_in_the_name_of_love
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596224/radio_free_europe
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596225/tell_it_like_it_is
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596226/young_americans
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596227/bitter_sweet_symphony
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596228/whipping_post
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596229/ticket_to_ride
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596230/ohio
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596231/i_know_you_got_soul
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596232/tiny_dancer
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596233/roxanne
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596234/just_my_imagination
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596235/baby_i_need_your_loving
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596236/band_of_gold
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596237/ooh_child
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596238/summer_iin_the_city
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596239/cant_help_falling_in_love
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596240/remember_walkin_in_the_sand
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596241/thirteen
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596242/dont_fear_the_reaper
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596243/sweet_home_alabama
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596244/enter_sandman
http://web.archive.org/web/20080621075825/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596245/kicks
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596246/tonights_the_night
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596247/thank_you_falettinme_be_mice_elf_agin
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596248/cmon_everybody
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404. Visions of Johanna, Bob Dylan 

405. We've Only Just Begun, The Carpenters 

406. I Believe I Can Fly, R. Kelly 

407. In Bloom, Nirvana 

408. Sweet Emotion, Aerosmith 

409. Crossroads, Cream 

410. Monkey Gone to Heaven, Pixies 

411. I Feel Love, Donna Summer 

412. Ode to Billie Joe, Bobbie Gentry 

413. The Girl Can't Help It, Little Richard 

414. Young Blood, The Coasters 

415. I Can't Help Myself, The Four Tops 

416. The Boys of Summer, Don Henley 

417. Fuck tha Police, N.W.A. 

418. Suite: Judy Blue Eyes, Crosby, Stills and Nash 

419. Nuthin' But a 'G' Thang, Dr. Dre 

420. It's Your Thing, The Isley Brothers 

421. Piano Man, Billy Joel 

422. Lola, The Kinks 

423. Blue Suede Shoes, Elvis Presley 

424. Tumbling Dice, The Rolling Stones 

425. William, It Was Really Nothing, The Smiths 

426. Smoke on the Water, Deep Purple 

427. New Year's Day, U2 

428. Devil With a Blue Dress On/Good Golly Miss Molly, Mitch Ryder and the Detroit 

Wheels 

429. Everybody Needs Somebody to Love, Solomon Burke 

430. White Man in Hammersmith Palais, The Clash 

431. Ain't It a Shame, Fats Domino 

432. Midnight Train to Georgia, Gladys Knight and the Pips 

433. Ramble On, Led Zeppelin 

434. Mustang Sally, Wilson Pickett 

435. Beast of Burden, The Rolling Stones 

436. Alone Again Or, Love 

437. Love Me Tender, Elvis Presley 

438. I Wanna Be Your Dog, The Stooges 

439. Pink Houses, John Cougar Mellencamp 

440. Push It, Salt-n-Pepa 

441. Come Go With Me, The Del-Vikings 

442. Keep a Knockin', Little Richard 

443. I Shot the Sheriff, Bob Marley and the Whailers 

444. I Got You Babe, Sonny and Cher 

445. Come As You Are, Nirvana 

446. Pressure Drop, Toot and the Maytals 

447. Leader of the Pack, The Shangri-Las 

448. Heroin, The Velvet Underground 

449. Penny Lane, The Beatles 

450. By the Time I Get to Phoenix, Glem Campbell 

451. The Twist, Chubby Checker 

452. Cupid, Sam Cooke 

453. Paradise City, Guns n' Roses 

http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596249/visions_of_johanna
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596250/weve_only_just_begun
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596251/i_believe_i_can_fly
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596252/in_bloom
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596253/sweet_emotion
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596254/crossroads
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596255/monkey_gone_to_heaven
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596256/i_feel_love
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596257/ode_to_billie_joe
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596258/the_girl_cant_help_it
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596259/young_blood
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596260/i_cant_help_myself
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596261/the_boys_of_summer
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596262/fuck_tha_police
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596263/suite_judy_blue_eyes
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596264/nuthin_but_a_g_thang
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596265/its_your_thing
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596266/piano_man
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596267/lola
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596268/blue_suede_shoes
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596269/tumbling_dice
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596270/william_it_was_really_nothing
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596271/smoke_on_the_water
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596272/new_years_day
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596273/devil_with_a_blue_dress_ongood_golly_miss_molly
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596274/everybody_needs_somebody_to_love
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596275/white_man_in_hammersmith_palais
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596276/aint_it_a_shame
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596277/midnight_train_to_georgia
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596278/ramble_on
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596279/mustang_sally
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596280/beast_of_burden
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596281/alone_again_or
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596282/love_me_tender
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596283/i_wanna_be_your_dog
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596284/pink_houses
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596285/push_it
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596286/come_go_with_me
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596287/keep_a_knockin
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596288/i_shot_the_sheriff
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596289/i_got_you_babe
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596290/come_as_you_are
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596291/pressure_drop
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596292/leader_of_the_pack
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596293/heroin
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596294/penny_lane
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596295/by_the_time_i_get_to_phoenix
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596296/the_twist
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596297/cupid
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596298/paradise_city
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454. My Sweet Lord, George Harrison 

455. All Apologies, Nirvana 

456. Stagger Lee, Lloyd Price 

457. Sheena Is a Punk Rocker, Ramones 

458. Soul Man, Sam and Dave 

459. Rollin' Stone, Muddy Waters 

460. One Fine Day, The Chiffons 

461. Kiss, Prince 

462. Respect Yourself, The Staple Singers 

463. Rain, The Beatles 

464. Standing in the Shadows of Love, The Four Tops 

465. Surrender, Cheap Trick 

466. Runaway, Del Shannon 

467. Welcome to the Jungle, Guns n' Roses 

468. Search and Destroy, The Stooges 

469. It's Too Late, Carole King 

470. Free Man in Paris, Joni Mitchell 

471. On the Road Again, Willie Nelson 

472. Where Did Our Love Go, The Supremes 

473. Do Right Woman, Do Right Man, Aretha Franklin 

474. One Nation Under a Groove, Funkadelic 

475. Sabotage, Beastie Boys 

476. I Want to Know What Love Is,Foreigner 

477. Super Freak, Rick James 

478. White Rabbit, Jefferson Airplane 

479. Lady Marmalade, Labelle 

480. Into the Mystic, Van Morrison 

481. Young Americans, David Bowie 

482. I'm Eighteen, Alice Cooper 

483. Just Like Heaven, The Cure 

484. I Love Rock 'N Roll, Joan Jett 

485. Graceland, Paul Simon 

486. How Soon Is Now?, The Smiths 

487. Under the Boardwalk, The Drifters 

488. Rhiannon (Will You Ever Win), Fleetwood Mac 

489. I Will Survive, Gloria Gaynor 

490. Brown Sugar, The Rolling Stones 

491. You Don't Have to Say You Love Me, Dusty Springfield 

492. Running on Empty, Jackson Browne 

493. Then He Kissed Me, The Crystals 

494. Desperado, The Eagles 

495. Shop Around, Smokey Robinson and the Miracles 

496. Miss You, The Rolling Stones 

497. Buddy Holly, Weezer 

498. Rainy Night in Georgia, Brook Benton 

499. The Boys Are Back in Town, Thin Lizzy 

500. More Than a Feeling, Boston209 

 

 
209 http://web.archive.org/web/20080622145429/http://www.rollingstone.com/news/coverstory/500songs 
 

http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596299/my_sweet_lord
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596300/all_apologies
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596301/stagger_lee
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596302/sheena_is_a_punk_rocker
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596303/soul_man
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596304/rollin_stone
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596305/one_fine_day
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596306/kiss
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596307/respect_yourself
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596308/rain
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596309/standing_in_the_shadows_of_love
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596310/surrender
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596311/runaway
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596312/welcome_to_the_jungle
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596313/search_and_destroy
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596314/its_too_late
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596315/free_man_in_paris
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596316/on_the_road_again
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596317/where_did_our_love_go
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596318/do_right_woman_do_right_man
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596319/one_nation_under_a_groove
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596320/sabotage
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596321/i_want_to_know_what_love_is
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596322/super_freak
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596323/white_rabbit
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596324/lady_marmalade
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596325/into_the_mystic
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596326/young_americans
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596327/im_eighteen
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596328/just_like_heaven
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596329/i_love_rock_n_roll
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596330/graceland
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596331/how_soon_is_now
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596332/under_the_boardwalk
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596333/rhiannon_will_you_ever_win
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596334/i_will_survive
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596335/brown_sugar
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596336/you_dont_have_to_say_you_love_me
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596337/running_on_empty
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596338/then_he_kissed_me
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596339/desperado
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596340/shop_around
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596341/miss_you
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596342/buddy_holly
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596343/rainy_night_in_georgia
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596344/the_boys_are_back_in_town
http://web.archive.org/web/20080622112029/http:/www.rollingstone.com/news/story/6596345/more_than_a_feeling
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Anexa 3 -  Coperți de albume 

 

Pentru aceste semne, părintele Regimbal a identificat următoarele semnificații: 

 –  simbolul lui Jimmy Page, cu următoarele componente 

  S este Satana 

  o-o sunt oamnii sub domniația Satanei 

  Z este fascinația și sugestiunea muzicii 

   este nicovala beat-ului, furca spânzuratului; 

 – simbolul lui John Paul Jones, trifoiul trinității satanice și cercul magiei; 

 – simbolul lui John Bonham, trinitatea esoterică; 

 – simbolul lui Robert Plant, pana cu care se semnează cu sângele propriu pactul 

satanic, cel care semnează este protejat în interiorul cercului magic.210 

  

 
210 Cf. Regimbal, Il Rock’n’Roll, 88. 
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Blue Öyster Cult – Agents of Fortune 

 

Coven – Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls 



102 

 

 

Iron Maiden – The Number of the Beast 

 

Rolling Stones – Her Satanic Majesty Request 
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Anexa 4 - Textele cântecelor 
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