LAIBACH

Muzyka
W przypadku Laibach idealnie sprawdziłaby się parafraza słów Tomasza Manna,
że również muzyka jest polityką. Nie ma
na współczesnej scenie muzycznej drugiego takiego zespołu, który w równie
przewrotny sposób kontestowałby otaczającą nas rzeczywistość polityczną.
Płacąc przy tym wysoką cenę, wyrażaną
poprzez oskarżenia o sympatyzowanie
z ustrojami totalitarnymi lub jawną fascynację nazistowską symboliką. Jakże
często zarzuca się Słoweńcom przekraczanie umownych granic, poza którymi
prowokacja staje się niebezpieczną dosłownością. Co oczywiste, nie wszystkie narosłe wokół Laibach mity udało
nam się w tej rozmowie obalić, niektóre
członkowie kolektywu wręcz z rozmysłem sami podsycają („Stany Zjednoczone są bardziej totalitarnym państwem
niż Korea Północna”), ale na tym między
innymi polega ich fenomen.
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W jaki sposób udało wam się przekonać północnokoreańską administrację, aby otworzyła
swoje szczelnie zamknięte granice dla zespołu
reprezentującego z ich perspektywy „zgniłą cywilizację Zachodu”?
Powiedzieliśmy Koreańczykom, że przez zachodnią opinię publiczną wizerunek naszego
zespołu jest odbierany z podobnym niezrozumieniem jak obraz ich kraju. Morten Traavik (reżyser, aktor, propagator kultury norweskiej m.in.
w Korei Płn. – red.) wykonał całą dyplomatyczną
pracę.
Nie obawialiście się tych koncertów, a uściślając – reakcji na nie, ze strony ludzi związanych
bezpośrednio z aparatem partyjnym Korei Płn.?
Zawsze coś może pójść źle. Kiedy dotarliśmy
do Korei, mieliśmy jednak głównie pozytywne
wrażenia. W pewnym stopniu wizyta tam przypomniała nam nasze pierwsze koncerty w Polsce
w 1983 r.

brakuje w poniższym tekście znacznie dłuższych, ideologicznie nacechowanych manifestów. Język stosowany przez zespół dość często
przypomina także propagandową „nowomowę”,
niczym z Roku 1984 Orwella. Nie sposób oprzeć
się wrażeniu, że Słoweńcy ani przez moment nie
wypadają z konwencji, w 100% kontrolując swój
przekaz medialny. Nie mają jedynie wpływu na
tłumaczenie, ale zachowywana przez nich mailowa forma komunikacji i tak maksymalnie redukuje wszelkie możliwe zniekształcenia treści
wywołane np. słabą jakością połączenia telefonicznego czy umiejętnościami lingwistycznymi
muzyków lub dziennikarzy.
W przypadku Laibach nie ma też mowy
o akcentowaniu roli jednostek. Nie wiadomo
mi więc nic o tym, kto konkretnie odpowiedział
na moje pytania. Musi wystarczyć informacja,
że wypowiedzi te reprezentują stanowisko kolektywu i stąd też zachowana została w nich
pierwsza osoba liczby mnogiej. Tak więc cytując
jeden z laibachowskich szlagierów – Eins, zwei,
drei, vier/ Kamerad, komm tanz mit mir.

Część 1 – Liberation Day Tour
(koncerty w Korei Płn.)
Człowiek jest władcą wszystkiego i o wszystkim
decyduje (Kim Dzong Il)
Jakie są wasze wrażenia po historycznym
występie w stolicy Korei Płn. – Pjongjangu?
Z jakim nastawieniem i oczekiwaniami wybieraliście się na te dwa koncerty? Zdawaliście
sobie przecież sprawę, że również dla publiczności, która się na nich pojawi, będzie to kompletnie nieznane dotąd doświadczenie?
Tam wszystko jest inne. Korei Północnej nie
da się porównać do żadnego innego kraju na
świecie. Reakcję, z jaką spotkaliśmy się ze strony publiczności północnokoreańskiej, mogliby-
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śmy określić mianem „kulturalnej”. Większość
osób, które pojawiły się na naszych koncertach,
faktycznie nigdy wcześniej nie uczestniczyła
w czymś podobnym, była to dla nich nowa sytuacja i chwilami odczuwaliśmy ich zakłopotanie.
Reagowali bardzo grzecznie, nagradzając nas
oklaskami po każdym wykonanym utworze, a na
koniec występów dostawaliśmy owację na stojąco i kwiaty. Jeden z uczestników, starszy mężczyzna Choe Jong Hwan napisał po koncercie: „Nie
miałem pojęcia, że na świecie istnieje taka muzyka, a teraz to wiem”. Następnego dnia „Rodong
Sinmum” („Gazeta Robotnicza” – red.) – oficjalny
organ prasowy Centralnego Komitetu Partii Robotniczej Korei Północnej zamieścił relację, której
tłumaczenie o następującej treści otrzymaliśmy:
„Pochodzący ze Słowenii zespół muzyczny Laibach zagrał koncert w amfiteatrze Pong Hwa.
Uczestniczyli w nim robotnicy, obywatele miasta Pjongjang, delegaci zaprzyjaźnionych europejskich instytucji kulturalnych, dyplomaci,
przedstawiciele różnych międzynarodowych
organizacji, pracownicy ambasad zagranicznych
i cudzoziemcy przebywający w Korei. Przedstawicielstwo Koreańsko-Europejskiej Agencji Wymiany Kulturalnej, norweska organizacja Traavik
Info i słoweński zespół Laibach pracowali wspólnie, aby zaprezentować program artystyczny, na
który składało się wykonanie m.in. Whistleblowers, Sound of Music, Climb Every Mountain, Edelweiss, Across the Universe, Life is Life, Do, Re, Mi
oraz inne klasyczne utwory poświęcone tematyce antywojennej i propagujące pokój na świecie.
Wykonawcy wykazywali się unikalnymi umiejętnościami wokalnymi i potężnymi głosami, które
podkreślały piękno kompozycji i świadczyły o ich
wirtuozerii oraz wysokim artystycznym kunszcie.
Laibach również wykonał wspaniałą interpretację
koreańskiej pieśni Arirang, co spotkało się z wielkim aplauzem wdzięcznej publiczności”.

Planowaliście wykonanie kilku rewolucyjnych
pieśni koreańskich w rodzaju Honorowy czy Góra
Pektu-San (tytuły tłumaczone), ale podobno
tamtejsi cenzorzy obawiali się, że zbyt radykalnie je zmienicie, co może wpłynąć negatywnie
na ich odbiór przez publiczność. Według jakiego
klucza dobieraliście utwory na tak specyficzny
występ?
Przedstawiliśmy im zestaw naszych najbardziej
„heroicznych” utworów, w rodzaju Life is Life, Final Countdown czy The Whistleblowers, oraz nasze
wersje kompozycji ze starego amerykańskiego
musicalu Sound of Music (Dźwięki muzyki, 1965 r.,
reż. Robert Wise – red.), o którym wiedzieliśmy
wcześniej, że jest jednym z niewielu filmów
z zachodniego świata, którego oglądanie jest
dozwolone w Korei Płn. I w związku z tym prawie wszyscy obywatele tego kraju dobrze znają
te piosenki. Oprócz tego przygotowaliśmy kilka
wersji popularnych koreańskich pieśni. Część
z nich nie została zaakceptowana. Dla nas nie
miało jednak znaczenia, co dokładnie wykonamy na tych koncertach, najważniejsze było to, że
w ogóle wystąpimy.
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o wyjaśnienia specyfiki i przybliżenia
kontekstu tego wywiadu konieczne
wydaje mi się przywołanie okoliczności jego przeprowadzenia. Na przestrzeni kilkunastu miesięcy kontaktowałem się
z managementem Laibach w celu zaaranżowania
wywiadu z członkami zespołu. Otrzymałem, jak
pewnie wielu dziennikarzy przede mną i wielu
jeszcze po mnie, odpowiedź odmowną. Stanowisko Laibach było wyrażone jednoznacznie –
zespół nie udziela żadnych wywiadów na żywo.
Milczeniem zbywane były też moje propozycje
rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem
internetu. Jakoś udało mi się jednak pokonać
pierwszy etap, jakim była zgoda na przedstawienie swoich pytań zespołowi. Słoweńcy udzielają
bowiem wywiadów bardzo rzadko, wyjątkowo selektywnie, sami dobierając sobie media,
w których decydują się pojawić. Na rezultaty tej
swoistej kolaudacji czekałem dwa lub trzy miesiące (cóż to jest wobec wieczności?). Wreszcie
przyszła wiadomość o mniej więcej takiej treści:
„Laibach akceptuje twoje pytania, uznając je
za interesujące, ale na odpowiedzi przyjdzie ci
trochę poczekać”. W całej ówczesnej ekscytacji
nie sądziłem, że „trochę” przeciągnie się do blisko roku. W międzyczasie zespół jako pierwszy
przedstawiciel świata „zachodniej popkultury”
wyjechał na koncerty do Korei Północnej, co
zmusiło mnie do aktualizacji pytań o ten jakże
istotny dla ich historii epizod. Nadal jednak nie
mogłem się doczekać odpowiedzi. Nadzieja, że
może się uda, pojawiła się przy okazji kolejnego
koncertu w Polsce, w ramach trasy „The Sound
of Music” uświetniającej 35-lecie działalności
grupy. Z pomocą kilku przychylnych nam osób,
w końcu otrzymaliśmy wywiad! Czy koniec
wieńczy dzieło?
Niekoniecznie, ponieważ wypowiedzi Laibach są często krótsze od pytań, chociaż nie

Kiedy ogłosiliście te koncerty, które pamiętajmy, odbyły się jako część obchodów 70-lecia
rządów komunistycznej Partii Pracy Korei, pojawiło się wiele komentarzy, że był to z waszej
strony bardzo wyrachowany, wręcz cyniczny
ruch, obliczony jedynie na rozgłos medialny.
Jeden z norweskich dziennikarzy pisał: „Jeżeli chodzi o wykalkulowany (przez zespół-red.)
międzynarodowy rozgłos towarzyszący temu
wydarzeniu, jego poziom przeszedł moje najśmielsze oczekiwania”. Jakie były wasze prawdziwe intencje?
Podstawowa ludzka ciekawość i współczucie
dla diabła.

Nie wszyscy uczestnicy waszych występów
byli równie zachwyceni. Syryjski ambasador
skomentował je krótko: „Za głośne, to było jak
tortura!”.
Poza odosobnionym w swojej reakcji ambasadorem Syrii, wszyscy wydawali się bardzo zadowoleni. Przynajmniej tak nam przekazano po
koncertach. To z pewnością było wyjątkowe wydarzenie zarówno dla nas, jak i dla publiczności
w nim uczestniczącej.

Wiadomo wam było, czy na sali pojawił się
sam Kim Dzong Un lub notable z jego najbliższego otoczenia?
Nie. W tym samym czasie Korea Południowa
przeprowadzała swoją akcję propagandową,
umieszczając na granicy wielkie głośniki, przez
które emitowane były prodemokratyczne komunikaty. Kierownictwo partii nie mogło sobie
pozwolić w obliczu takiej sytuacji na uczestnictwo w naszych koncertach.
Macie poczucie, że wasza obecność tam
była w stanie cokolwiek zmienić w mentalności
mieszkańców tego ostatniego bastionu totalitaryzmu na świecie, jak często mówi się o Korei
Płn.?
Korea Północna nie jest ani jedynym, ani tym
bardziej ostatnim bastionem totalitaryzmu na
świecie – powiedzmy to sobie otwarcie. Może
być uważana za państwo totalitarne, ale Stany
Zjednoczone są bardziej totalitarne, niż Korea
Płn. kiedykolwiek będzie.
Podczas północnokoreańskich występów
towarzyszyła wam ekipa filmowa. Czy efektem
ich pracy ma się stać film dokumentujący tę wizytę? Koreańska bezpieka nie zarekwirowała
kopii nakręconych materiałów?
Mamy bardzo dużo zarejestrowanego i interesującego materiału, który jest teraz na etapie
montażu i edycji. Mamy nadzieję ukończyć prace do końca tego roku. Za wcześnie jednak, aby
potwierdzić, jaką formę przyjmie ten film i co
uda nam się w nim wykorzystać.

Część 2 – Spectre
„Wierzę w lepszy świat/ Wierzę w lepsze miejsce/Wierzę w braterstwo, równość i wolność/
Wierzę w szczęście dla wszystkich…”
(Laibach - Koran)
Nagrywany w 2013 r. ostatni album Laibach
Spectre okazał się niezwykle aktualny, wręcz
proroczy w zawartych na nim treściach. Wciąż
jak mantra rozbrzmiewa mi w głowie wers
z piosenki Eurovision – Europe is falling apart…
Jesteśmy właśnie świadkami rozpadu Europy, którą znaliśmy od czasów upadku ZSRR
i demokratyzacji państw byłego bloku komunistycznego?
Nie ulega wątpliwości, że historia się powtarza. Nie zapominajmy o polskiej okupacji Ukrainy podczas wojny polsko-ukraińskiej
(pierwotnie pytania były wysyłane w czasie,
gdy wciąż żywym echem odbijały się wydarzenia na kijowskim Majdanie, niejasne jest jednak
dla mnie nawiązanie Laibach prawdopodobnie
do konfliktu zbrojnego w latach 1918–1919
o przynależność państwową Galicji Wschodniej,
zamieszkanej przez Polaków i Ukraińców – red.).
Wygląda na to, że Europa ma w sobie bardzo
rozwinięty gen autodestrukcji i wciąż postępuje
jej rozkład. Z tym że właśnie ten rozpad jest elementem niejako ją konstytuującym. Za każdym
razem, gdy Europa, tak jak obecnie, znajdowała
się na zakręcie historii, upadała „bardziej”, ale
i wracała mocniejsza niż wcześniej. Stąd wynika
nasze przekonanie, że naszym celem powinna
być Europa rozpościerająca się od Atlantyku do
Pacyfiku. Z Rosją w swoich granicach terytorialnych! Poza Europą związaną mocnym i ściśle
ze sobą współpracującym sojuszem nie istnieje
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żadna alternatywa – mówimy tu o Realpolitik –
dla poszczególnych krajów ją tworzących. Jeżeli Europa nie zacznie pozycjonować się jako
zjednoczona siła, zostanie pożarta i przejęta
przez agresywną ekspansję politycznych i ekonomicznych drapieżców zarówno ze Wschodu,
jak i Zachodu, ale także grożą jej niebezpieczne tendencje separatystyczne. Podkreślając to,
wyrażamy nadzieję, że Zjednoczona Europa
ocaleje. Jednak nie w rozumieniu zimnej, technokratycznej Europy utożsamianej przez Brukselę i sektor bankowy, której działania dyktowane są neoliberalnym dogmatem, ale jako
Europa zbudowana z poszanowaniem nurtów
emancypacyjnych (w org. emancipatory projects
– red.) i rozszerzona od północy na południe,
ze wschodu na zachód. Unia Europejska musi
odnaleźć równowagę pomiędzy debatą i konsensusem na temat wspólnej wizji samej siebie.
Ta wizja powinna przenikać wszystkie aspekty życia społecznego Europejczyków. Bez jej
wdrożenia wspólna Europa nie jest w stanie się
rozwijać i w końcu upadnie jako skompromitowany byt polityczno-społeczny. Dzisiejszy kryzys związany z uchodźcami oraz ogólny deficyt
zaufania wobec skuteczności jej instytucji paradoksalnie może tylko pomóc w wykreowaniu tej
wizji, ustanowieniu nowych standardów etycznych i wspólnotowych na naszym kontynencie.
W otwierającym album utworze The Whistleblowers nawiązujecie do „bohaterów ery
cyfrowej”, ludzi w rodzaju Juliana Assange’a czy
Edwarda Snowdena. Czy fakt, że ten ostatni
znalazł azyl, a ostatecznie prawo stałego pobytu w putinowskiej Rosji, nie jest wystarczająco
gorzką puentą ich historii?
Z punktu widzenia Snowdena oczywiste
wydaje się to, że jest bezpieczniejszy w Rosji
niż w USA czy jakimkolwiek innym miejscu na
świecie.
Niektórzy dziennikarze zwracają uwagę, że
Laibach stał się takim muzycznym ekwiwalentem serwisu informacyjnego na CNN. W No
History nie uciekacie od publicystycznych sloganów w rodzaju „okupacja Wall Street”. Staracie się stawiać diagnozy na temat kondycji
współczesnego świata?
Nie jest naszą sprawą, jak twórczość Laibach
będzie interpretowana, ponieważ każdy rodzaj
interpretacji jest równorzędny i tak samo ważny. Ten konkretny utwór – jeżeli wysłuchasz
uważnie tekstu – traktuje raczej o zasadach
tworzenia muzyki i treści, które ze sobą niesie,
niż o stawianiu jakichkolwiek społecznych czy
politycznych diagnoz. Jednocześnie niezaprzeczalne jest to, że muzyka i polityka doskonale ze
sobą współgrają.
Odkąd do grupy dołączyła Mina Špiler, rola
kobiecych partii wokalnych w waszej muzyce
zdecydowanie wzrosła. Czy był to zabieg świadomy, aby zmienić bardzo „samczy” wcześniej
wizerunek Laibach?
Mamy poczucie, że w przeszłości również
często współpracowaliśmy z kobietami i nie jest
to w naszej twórczości jakieś novum. W pewnym momencie naszej historii kobiety dołączyły
do nas również na scenie. Od 2003 r. Mina jest
integralną częścią naszego koncertowego i studyjnego wcielenia.
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Część 3 – Dzisiaj
to wczorajsze jutro
„Metoda Laibach jest ekstremalnie prosta,
efektywna i zatrważająco otwarta dla interpretacji. Przede wszystkim absorbują maniery wroga,
zapożyczając uwodzicielskie parady i symbole
państwowej władzy, aby następnie wyolbrzymić
to wszystko na granicy parodii…”
(Richard Wolfson)

Cofając się do lat 80., do waszej wczesnej
twórczości przenikało sporo czarnego humoru, inspirowanego głównie nurtem dadaizmu.
W ostatnim czasie wydaje mi się, że Laibach
stał się śmiertelnie poważny w swoim przekazie. Wręcz napuszony. Oprócz soundtracku do
filmu Iron Sky na ostatniej płycie pozwalacie
sobie zaledwie raz na mrugnięcie okiem do słuchacza, w tanecznym The Parade. Co się stało
z waszym poczuciem dystansu, tak kiedyś wyczuwalnym?
A co rozumiesz przez poczucie dystansu?
Ironię, cynizm? Verfremdungseffekt (efekt obcości, spopularyzowany w twórczości Bertolta Brechta – red.)? Po co i dla czyjej korzyści
mielibyśmy to robić? Zawsze byliśmy głęboko
zaangażowani w naszą sztukę i traktujemy to
bardzo poważnie. Nie oznacza to, że nie potrafimy operować humorem. Doceniamy jednak
poczucie humoru, które nie musi wyrażać się
za pomocą werbalnych żartów.
W każdej dekadzie swojej działalności
Laibach pokazywał się swoim odbiorcom z zupełnie innej strony. Wasz wizerunek, jak i sama
muzyka przechodziły poważne przeobrażenia
i ten proces wciąż trwa. Laibach z lat 80. był zupełnie inny niż ten z następnej dekady, a tamten z kolei diametralnie różnił się od obecnego
oblicza i tak dalej… Jak moglibyście określić ten
ciągle ewoluujący charakter waszego zespołu?
Jako dynamiczny monolit (Eppur si muove! –
z wł. „A jednak się kręci!” – słowa wg legen-

w Jugosławii w latach 1983–1988. Nie byliśmy także zapraszani w latach 90. do Francji,
gdzie uważano nas za zespół jawnie faszyzujący. W tej chwili jesteśmy na czarnej liście
Ortodoksyjnego Kościoła Prawosławnego
w Rosji. Spotkały nas także pogróżki ze strony
zbrojnego ramienia organizacji Opus Dei, która namawiała publicznie do bojkotu naszych
nagrań. Ich działania nasiliły się zwłaszcza po
wydaniu albumu Opus Dei. W 1997 r., kiedy
występowaliśmy w Belgradzie, jeszcze zanim
NATO przeprowadziło naloty bombowe na
miasto, dotarła do nas wiadomość o zaplanowanym zamachu, którego mieliśmy stać się
celem. Faktycznie bomba eksplodowała przed
hotelem, w którym się zatrzymaliśmy, ale
szczęśliwie nikt nie ucierpiał.

dy wypowiedziane szeptem przez Galileusza
w roku 1633, gdy stanął przed sądem inkwizycji rzymskiej – red.), który zawsze będzie
brzmiał jak Laibach, niezależnie od tego, w jaki
sposób będzie rezonował.
Mieliście wielki wpływ na współczesną
scenę muzyki industrialnej, neofolkowej czy
sceny martial industrial. Jak zareagowaliście na
wielki sukces komercyjny Rammstein, zespołu, który zapożyczył wiele elementów swojego
wizerunku i estetyki brzmieniowej właśnie od
Laibach?
Jesteśmy szczęśliwi, że odnieśli sukces, chociaż nie chcielibyśmy być na ich miejscu. Rammstein to Laibach dla nieletnich, a Laibach to
Rammstein dla dorosłych. Nie mamy chyba ze
sobą o wiele więcej wspólnego niż łączący nas
brak zrozumienia.
Jakie poważne reperkusje spotkały Laibach
z powodu bezkompromisowego charakteru
waszych działań? Wiele mówiło się swego
czasu o zamachach na wasze życie, które miały być inspirowane przez ówczesne władze
Jugosławii. A jak jest teraz?
Prezydent Słowenii Milan Kučan opowiedział nam kiedyś, że Slobodan Milosevič postawił sobie za punkt honoru wsadzić nas do
więzienia albo na stałe usunąć z życia publicznego Jugosławii. Nic takiego ostatecznie nie
nastąpiło. Byliśmy jednak uznani przez władze
za dysydentów i zakazani w oficjalnym obiegu
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W ostatniej dekadzie Laibach skupiał się
bardziej na projektach, nazwijmy je, „interpretatorskich”. Albumy zawierające wasz autorski materiał WAT i Spectre dzieliło ponad
10 lat przerwy. W międzyczasie wydaliście
zbiór waszych wersji hymnów narodowych
(Volk z 2006 r.) oraz niedokończonego dzieła
Johanna Sebastiana Bacha (Laibachkunstderfuge z 2008 r.). Na jakiej podstawie podejmujecie decyzję, że tym razem będziecie pracować nad własnym lub cudzym repertuarem, co
o tym przesądza?
Kiedy decydujemy się na opowiedzenie jakiejś historii, nie uznajemy rozróżnień pomiędzy
materiałem „autorskim” a interpretacjami historycznych kompozycji. Uwielbiamy obie te metody pracy i traktujemy je na równi, niezależnie
od tego, kto napisał te utwory, nadając im nasze
unikalne brzmienie. Czasami, jak w przypadku
Spectre, czuliśmy potrzebę napisania własnych.
I wciąż to nasze utwory stanowią większość repertuaru Laibach.

W 2014 r. nawiązaliście współpracę z Narodowym Centrum Kultury, co zaowocowało
wydaniem zawierającego trzy piosenki singla 1 VIII 1944 Warszawa, upamiętniającego
70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Co was skłoniło do wzięcia udziału
w tej akurat inicjatywie?
Narodowe Centrum Kultury zaproponowało nam sfinansowanie nagrań na potrzeby tego
okolicznościowego wydawnictwa. Zgodziliśmy
się przyjąć ich ofertę, ponieważ powstanie
warszawskie uważamy za jedno z najbardziej
poruszających i heroicznych epizodów II wojny
światowej. Odkąd pojawiliśmy się u was po raz
pierwszy z koncertami, w 1983 r., próbujemy

poznać i lepiej zrozumieć wielkość polskiej kultury i historii, zwłaszcza tej w latach II wojny
i późniejszych, w reżimie komunistycznym.
Powstanie warszawskie nie powinno być nigdy zapomniane, zwłaszcza w kontekście tak
banalnych czasów, w których obecnie żyjemy.
Przedstawiliście materiał złożony z piosenek polskiej, niemieckiej i żydowskiej tamtego okresu.
Tak, poza utworem Warszawskie dzieci,
który bezpośrednio nawiązywał do tamtych
tragicznych wydarzeń, chcieliśmy przedstawić naszą wersję często grywanego wówczas
niemieckiego szlagieru Mach Dir Nichts Daraus
wykonywanego w oryginale przez duet Marika
Rökk i Walter Müller. Tę frywolną, popularną
piosenkę zestawiliśmy z żydowską pieśnią partyzancką Zog Nit Keyn Mol. Chcieliśmy w ten
sposób pokazać emocjonalny wymiar konfliktu, w który zaangażowane były trzy różne
narody i kultury. Planowaliśmy także dołączyć
jeszcze piosenkę rosyjską, ale było już za późno, aby podjąć taką decyzję.
Podczas waszych ubiegłorocznych koncertów padały ze sceny komendy: „No Siegheiling, please!”, nawiązujące do powszechnie
krążących wokół Laibach stereotypów. Z drugiej strony na stoisku z merchandisem można
było kupić mydło sygnowane waszym symbolem, które nawet swoim kształtem mogło
budzić kontrowersyjne skojarzenia. Jak to

z wami w końcu jest? Wciąż zabawiacie się
niebezpiecznie nazistowską symboliką, a jednocześnie macie ludziom za złe, kiedy odbierają was przez ten pryzmat?
Debata na temat nazizmu jest niekończącym się dyskursem, ponieważ nazizmu nie
można odbierać w nawiązaniu do jednej, konkretnej ideologii i historycznego czasu. Nazizm
wciąż ewoluuje, przybierając różne formy i postaci. Zawłaszczając różne konteksty. Historyczny nazizm jest tylko jedną stroną monety,
powinniśmy jednak skupić się na dostrzeganiu
jego współczesnych inkarnacji. Aby jednak
posiadać pewien aparat poznawczy, musimy
najpierw zgłębić historię tego nurtu, wiedzieć,
od czego się on wywodzi i skąd się wzięła
w ludziach tak głęboka nim fascynacja. Nawet
jeżeli lekcji historii miałaby posłużyć dawka
czarnego humoru.
Jakie będzie wasze następne wydawnictwo? Na niedawnych koncertach prezentowaliście intrygujące odczytanie niedokończonej opery Edwarda Griega Olav Trygvasson.
Zamierzacie ją zarejestrować w najbliższej
przyszłości?
Jeszcze nie podjęliśmy takiej decyzji. Nie
wykluczamy tego, ale wymagałoby to jeszcze
z naszej strony dużego nakładu pracy, aby móc
dokończyć ten utwór.
Za pomoc w zaaranżowaniu wywiadu dziękuję
Gregorowi Musie i Piotrowi Walczukowi.

