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Glasbe je tako veliko, da se vsi izgubijo 
v njej  
Kar četrt stoletja je trajalo, da je nenavaden zvočni 
projekt Peter Paracelsus dobil ne le naslednika, 
temveč tudi vzporednika z albumom Peter Paradox. 
Leta 1994 je Peter Mlakar s 300.000 Verschiedene 
Krawalle, ki je divizija Laibach Kunst, izdal album 
Peter Paracelsus in z njim ustvaril nov žanr – satanic 
tehno.  
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Peter Mlakar in Iztok Turk sta avtorja projekta Peter Paradox. 
Foto Mavric Pivk 

 
Zdenko Matoz  

 
Novi album Peter Paradox je prav tako delo skupine 300.000 Verschiedene Krawalle, avtorja pa sta 
Peter Mlakar in Iztok Turk. Izid albuma, na katerem je devet skladb z besedili v slovenskem, 
angleškem, nemškem in italijanskem jeziku, je napovedal singel S + C. Pri snemanju je sodelovala 
priznana slovenska sopranistka Sabina Cvilak. 
   

Obema je očitno glasba oziroma oder temeljito 
zaznamoval življenje. Vas, Peter, sem prvič videl v 
taki akciji v Divizijah niča pred nastopom Anti-
Nowhere League, vas, Iztok, pa na Novem rocku v 
Videosexu. Od tega je minilo že kar nekaj časa. 
Čeprav različni ste imeli neko skupno temačno 
zvočnost. Pri Divizijah je bilo tega več, pri Videosexu 
pa je to bilo bolj subtilno. 
 
Peter Mlakar: To gre skupaj s tem, da sem po duši rocker (smeh). Moji prvi nastopi v povezavi z 
glasbo segajo že k Buldožerjem. Tam sem skupaj z Blažem Ogorevcem in Ivanom Volaričem - Feom 
izvajal performativno poezijo, meseno seksualistično poezijo. Nato so sledili Pankrti. S Perom 
Lovšinom in Gregorjem Tomcem smo ustanovili neke vrste odvod Pankrtov z imenom Water Pistols in 
šli v totalni nihilistični eksces. Logično nadaljevanje tega so bile Divizije niča, kjer sem ob z 
rabeljskimi kapucami pokritimi Pankrti, ki so mi dali super glasbeno podlago, pel svoje pesmi: 
Stalingrad, Dokončna rešitev itd. Z Iztokom sva se kreativno srečala pri Laibachu, ko je delal glasbo za 
naše nastopanje v Hamburgu, jaz sem takrat kot del skupine bobnal v Shakespearovem Macbethu. 
Glasba, katere soavtor je bil Iztok, mi je bila zelo všeč, morda se nekaj te muzike čuti celo na Petru 
Paradoxu. 

Peter Mlakar: »Dejan Knez je hodil po Ljubljani in strmel v tla. Na kanalizacijskih pokrovih je opazil 
napise Laibach še iz časov Avstro-Ogrske in tako je zasedba dobila ime. Brez kakšnih subverzivnih 
podtonov, tega so bili deležni kasneje.«  
 
 
Potem pa so sledili 300.000 Verschiedene Krawalle kot divizija Laibach Kunst, ki smo ga sestavljali 
Dejan Knez, Iztok in jaz. Naša prva plošča je bila Peter Paracelsus – izganjanje zla z nadzlom. Kot 
lahko vidite iz povedanega, je temačna zvočnost logična podstat mojega početja v muziki. Ker so 
temeljne reči na svetu ali v kozmosu, torej reči, ki te določajo, prežemajo, so ti nadrejene, te imajo v 
oblasti, a so tudi tvoje zadnje upanje in rešitev, nevidne, težko vidne, nedvomno pa doumljive v težkem 
psihofizičnem mrcvarjenju, ki se konča z nebeškim mirom. 
 
Iztok Turk: Mi smo se pa šli krasni novi pop. Znotraj te spolitizirane glasbene scene smo želeli to 



preseči. Ko ste omenili Novi rock, moram povedati, da sem bil tudi na prvem novem rocku s Kuzlami 
in na drugem novem rocku z Otroki socializma, tako da je bil moj nastop z Videosexi že tretji Novi 
rock. S koncerta se predvsem spomnim tega, da smo imeli analogne sintesajzerje in smo se na tonski 
vaji uglasili. Ko pa smo nastopili, smo ugotovili, da se je vse po treh urah popolnoma razglasilo. Ker 
smo bili kekci in se nismo znali hitro uglasiti, smo potrebovali kar pol nastopa, da smo se nekako ujeli. 
To je bila groza (smeh). 
Je pa res, da so Videosex premogli to dvojnost, ki jo ponazarja priredba pesmi Mama še iz obdobja 
skupine Kuzle. 



 



Peter Mlakar in Iztok Turk 
Foto Mavric Pivk  
 
   

Knez je tudi zakrivil ime skupine Laibach, mar ne? 
 
P. M.: Dejan Knez je hodil po Ljubljani in strmel v tla. Na kanalizacijskih pokrovih je opazil napise 
Laibach še iz časov Avstro-Ogrske in tako je zasedba dobila ime. Brez kakšnih subverzivnih podtonov, 
tega so bili deležni kasneje. 
   

Temačnosti pa ima obilo tudi ideja Laibach, katere 
precejšen del sta oba. Vendar pa se je meni zdela 
njihova temačnost vedno polna nekega posebnega 
humorja, kot srečanje Letečega cirkusa Monty 
Pythona s Tiger Lillies. Kaj pravita na to? 
 
P. M.: Laibach ima nedvomno sijajno razvito temačnost v glasbeno-vizualni formi. Zato smo se kot 
sorodne duše tudi našli in so me povabili v skupino leta 1987. Namreč to, kar je odkril Laibach v svetu, 
zgodovini, politiki, ideologiji, sem sam našel v filozofiji, in sicer gre za totalnost ali totalitarnost 
Nečesa, ki vodi, določa Vse. Skupina tudi krasno obvladuje humor, vendar če priznam, se ne spomnim, 
da bi kdaj pomislil na kake podobnosti z Monty Python. Enotna platforma bi bila morda odnos do zla, a 
različen. Monty Python prezentira njegovo manifestacijo kot bizaren humor, ki deluje subverzivno, 
Laibach pa z njegovimi ponovitvami ali identifikacijo na simbolni ravni proizvede učinek, da v svoji 
realni formi izgubi substancialnost in izpade preseženo. Pri mojem oddelku NSK smo tudi rekli: Gre 
nam za to, da spravimo zlo ob živce. 
 
I. T.: Ah, pozabili ste še na Alana Forda (smeh) ... Kakor se spomnim začetkov, je humor vedno 
obstajal, vendar ne navzven. Menim, da brez humorja sploh ni Laibacha. 
   

Ko je tehno zabijal žeblje v naše možgane v začetku 
devetdesetih let, ste se pridružili tej evforiji in storili 
projekt satanskega tehna kot Peter Paracelsus v 
sodelovanju s 300.000 Verschiedene Krawalle. 
Izganjanja Hudiča, Boga in greha pa kar ni konec. 
Tokrat ste spet sile združili na albumu Peter Paradox 
… 





 
Peter Mlakar, rockovski filozof. 
Foto Mavric Pivk  
 
 
P. M.: Smisel Paracelsusa je bil eksorcizem, in sicer kot način zdravljenja s travmatičnimi orodji, 
potegnjenimi iz hipostaz našega življenja. In tu je vez s sedanjo ploščo. Če nas določa smrt, če v 
iskanju zadnjih gradnikov biti izkušamo agonijo intelegibilnih struktur, če je za premagovanje naše 
finitnosti potrebna anihilacija ali martirij telesa, če je zlo elementarna kategorija našega bivanja, je 
zagotovo tu Nekaj, nad čimer imenovana negativnost nima moči in nas napeljuje ven, v njeno ukinitev. 
 
To Nekaj je vedno konec konca, česar še tako »močna«, »absolutna« identiteta ali Določitev, v našem 
primeru Bit zla, ne more vpotegniti vase ali prekriti. Ker se neusmiljeno nadaljuje po njenem koncu. 
Filozofska podlaga Petra Paradoxa so izpeljevanja v knjigi Nad, katere osnovni stavek je Preden je 
kaj, je nekaj, kar ni ne nič nekaj, in bo, ko ne bo več nič, in ki pomeni, da se lahko in edino zanesemo 
na to, kar predhaja ali nadkriljuje našo svetno postavitev, prežeto z napakami, bolečinami, trpljenjem, 
hudobijo, in mu ne more do živega nič, ker je zunaj Vsega, zunaj sveta. Imenujemo ga neskončno 
nedoločeno ali Bog. 
 
V njem padejo vsa naša bremena in odpadejo z ran še zadnje kraste. Skratka, v Petru Paradoxu misel 
in muzika govorita o Nečem, kar v nizu protislovij nadkriljuje svet in ga ukinja, kar je Nadrejenost 
sama, in imamo v njem, ker smo v umu ali duhu z njim v nekakšni presečni množici, svobodo ali 
neskončnost. 
 
I. T.: Ta ideja je bila v zraku že vsa ta leta, samo trajalo je nekaj časa, da se najde devet pravih besedil. 
Smo tudi že nekoliko stari in delamo še veliko drugih stvari. 
   

Torej vsakih 25 let dozori čas, da občestvo dobi 
Sporočilo? 
 
P. M.: V neposrednem glasbenem smislu da, sem pa pri Laibachovem WAT iz 2003 sodeloval 
tekstualno. Reči pa je treba, da je pobuda za ploščo in njena ideja, ki predstavlja njen temelj, ter nekaj 
besedil nastalo že kmalu po letu 2000, vendar sva imela z Iztokom druge stvari, tako je album izšel šele 
sedaj. Vmes je bilo torej izdanih nekaj knjig, bila so predavanja ali govori/pridige z Laibachom ali kaki 
drugi nastopi, recimo, performansi, bile so različne aktivnosti, kjer sem lahko predstavil, kaj o Nečem 
mislim. Kako si razlagam pojave, ki nas definitivno in ultimativno prizadevajo, mučijo ali pa so naš 
smisel, se pravi, kako v temeljnih stvareh poiskati vrhunske užitke, dobro in lepo. 
 
Ker Temeljno je tudi temeljno za samozavedanje, za psiho, za živčni organizem in telesno postavitev. 
Če je to smrt, je tu Nadsmrt. V vsaki demonični, negativni stvari se skriva Počelo, o katerem govorim, 
ta presežni Nekaj, ki jo ukinja od znotraj, ker predstavlja njeno mejo. Ker je to ta njen Konec konca. 
Nekaj tega nam dokazuje bitnost uživanja, ki se, ker zahteva še, še pa se ne sme končati in gre tako 
daleč, da postane čista konceptualna, intelektualna, duhovna kategorija, se pravi, neomejeno, 
neskončno, ki pregazi tostrano telesnost, ki ji ne more več slediti, in gre v ekstatičnost 
transcendentnega, kjer smo, čeprav umremo, večni, nesmrtni. 





 
Iztok Turk, filozofski producent. 
Foto Mavric Pivk  
 
 
I. T.: Tokratni sprožilec za izid tega albuma je bil Goran Lisica Fox, lastnik založbe Dallas Records. 
   

Peter, kot filozof ste znani po svojih pridigah in 
oboževanju Življenja in Ženske, ki to življenje da. 
Ker se spet zbirajo črni inkvizicijski oblaki 
(navidezne) rekatolizacije naše družbe, je Ženska in s 
tem Življenje spet ogroženo? 
 
P. M.: Življenje je življenje. Toda objekt moje refleksije je življenje, ki je negacija ali nekaj drugega 
od življenja, ki ga vsakodnevno izkušamo. Pišem in razmišljam o stvareh, ki jih realno ni. Ki jih 
empirija zaznava s tesnobo, bolečino, s strahom, s prekomernim in zato nevarnim vzburjenjem ali 
uživanjem ali pa jih sploh ne more. 
 
En tak primer je, recimo, moj roman Vojna, kjer je njegovo težišče na svetu, ki ne obstaja ali še ne 
obstaja. Morda zato naletim pri nekaterih na ignoranco, nesprejemanje, zanikovanje, celo zgroženost. 
To namreč, kar vi pravite, kot moje oboževanje Življenja, in kar pravim, da je, kar realno ne obstaja ali 
je negacija normalnega življenja, prav to držo in odnos razumem kot sestop v njegov temelj, to pa je, 
kar ono življenje ni. Šele od tu ven ali na njegovi podlagi lahko pričakujemo od življenja uresničitev 
najvišjih zahtev telesa in duha. 
 
Ko je telo zanikano ali trpinčeno, je tudi povišano, ko se znajdemo v peklenskem breznu duha, v 
protislovjih, s katerimi se na smrt muči um, ali v eksistencialnem obupu, se v Temi svetlikata resnica in 
dobro, čez katerega ni nič, se v Temi svetlika To, v katerem je vse od tega sveta nič. Šele s pomočjo te 
Instance pa sta Življenju zagotovljena njegova esencialnost in varnost. Ker omenjate Žensko, moram 
reči, da je to Bitje, povezano s tem, kar je definitivno in samo samemu sebi namen in v čemer se skriva 
njegova brezomejitvena dimenzija, to pa je načelo čistega uživanja, in sicer v elementu seksualnega ali 
ljubezenskega. Skozi Žensko kot mestom užitka zaznamo moment neskončnega, ker nam naslada 
odstre vpogled v bistvo nje same, če smem reči, v njeno idejo, na področje uma, ko hočemo v njej 
nezmerno več, tako neizmerno ‒ kot sem rekel prej ‒, da lahko silovitost užitka preseže naše omejitve 
ter grejo lahko stvari tako daleč, da je ogrožena ali celo negirana naša biološka, fizična podstat. Toda, 
toda … naprej od tega ali ob tem se nam odpre neskončnostna podstat duhovnega, Vsepresegajočega. 
V taki postavitvi stvari ne vidim nevarnosti, da bi bilo kaj bistvenega od nas ogroženega, se pravi, take 
postavitve ne more spodnesti ali pobiti nič, saj je zgradba, ki jo postavlja Bog. 
   

Na albumu Peter Paradox ste naredili netipične 
skladbene strukture, ki se jih običajna usmeritev 
glasbene industrije izogiba – mešanico 
retrofuturističnih zvokov. Slišal sem kar precej 
poklonov pionirjem industrijskega koncerta glasbene 
proizvodnje, ki so ga povzeli tudi Laibach, zasedbi 
Kraftwerk. 



 
I. T.: Kraftwerki so zagotovo ena od mojih glasbenih iztočnic. To je bila mladostna fascinacija, ki ni 
nikoli popustila. Zagotovo so močno odgovorni za to, da sem raje kot kitaro začel uporabljati ritem 
mašine in drugo elektroniko. Kraftwerk in Jean-Michel Jarre so postavili temelje elektropopa. Njim so 
sledili Depeche Mode, Human League in podobni. Kraftwerk so v glasbi prinesli svež način 
razmišljanja. Mislim, da je vpliv Kraftwerkov na Laibach precej evidenten in tovrstnega vplivanja te 
skupine niso nikoli skrivale. Pokazali so neke poti, po katerih se da delati drugače. 
   

Peter, če drži, kar sem prebral v vaši biografiji, naj bi 
se leta 1987 v Hamburgu, kjer ste takrat bili z 
Laibachi, poročili s Claudio, sestro ustanovitelja 
skupine Kraftwerk Floriana Schneiderja. Je kaj res 
na tem? 
 
P. M.: Ja, je nekaj na tem. S Claudio Schneider-Esleben, sestro ustanovitelja skupine Kraftwerk, sva se 
poročila v hamburškem lunaparku v času našega nastopanja v Deutsche Schauspielhaus. Takrat sem z 
Laibachom živel v tej hanzeatski prestolnici in to je bil resnično zelo lep čas mojega življenja. Poročil 
naju je čarovnik iz tega lunaparka, poročni priči pa sta bila Dejan Knez in Ervin Markošek. Poroka je 
bila konceptualno-artistični dogodek, o njeni zakonski veljavnosti pa naj odloči nevidno védenje 
vrhovnega Sodnika. 
   

Peter, občasno ste uvodni pridigar na koncertih 
skupine Laibach. Imate radi oder in nastopanje? 
 
P. M.: Nastopi so potrebni, da lahko povem ljudem, kar mislim, da je prav in dobro. So torej učinkovit 
način, da posreduješ določene ideje, s katerimi se identificiraš in ki predstavljajo bistvo Laibachovega 
poslanstva ali sporočila. Naj ne zveni patetično ali samohvalno, vendar v določene ideje imam vero, 
prepričan sem, da stojijo, da niso zmotne, ljudje pa naj se odločijo, ali jih sprejmejo ali ne. So pa to 
ideje, ki sejejo rože, ne pihajo pa ljudem na dušo. Drugače pa so mi nastopi mučenje. 
   

Iztok, vas je bolj redko videti na odru. Nazadnje sem 
vas videl, ko ste kot del zasedbe Rotor nastopili na 
Marsovem festivalu na Gospodarskem razstavišču. 
 
I. T.: To je res. Rotor že nekaj časa ne deluje več, smo pa njegovo tradicijo nadaljevali trije člani, poleg 
mene še Mario Marolt in Marjan Crnkovič - DJ Dojaja. Imamo zadevo, ki ji pravimo Space Orchestra, 
in občasno nastopimo na kakšnih bolj marginalnih odrih. 
   

Imam občutek, Iztok, da se najbolj varno počutite v 
svojem studiu. Snemanje in produkcija vas najbolj 
zanimata? 



 
I. T.: To je povezano s travmo še iz časov skupine Videosex, ko smo bili zelo mladi in zelo popularni 
in zelo neizkušeni padli v glasbeni svet. V njem smo zdržali tistih nekaj let. Potem pa je bilo meni tega 
nastopanja, intervjujev, videospotov in vsega tega malo dosti, pa tudi Janezu Križaju. Tako da sva na 
začetku celo delala v istem studiu in iz tega je nato zrasel posel. Tako sem raje ostal na ravni 
ustvarjalnega okolja v glasbi. Produkcija, postprodukcija in mastering so v glasbeni industriji še vedno 
zelo pomembni, zato še to počnemo. 
   

Peter, redno izdajate tudi filozofske traktate, 
nazadnje ste izdali knjižico Nad pri Oddelku za čisto 
in praktično filozofijo pri NSK. Koliko ima filozofija 
še moč spreminjanja sodobnosti, glede na kratko 
sposobnost koncentracije pozornosti sodobnega 
človeka? Nas lahko filozofija osvobodi in česa naj bi 
nas osvobodila? 
 
P. M.: Brez filozofskega mišljenja gre v življenju težko ali pa sploh ne gre. Življenje nima smisla. S to 
izjavo se večina ne bo strinjala, ampak bog pomagaj. Menim, da me filozofija, lahko tudi umetnost ali 
religija ‒ če naštejem vse tri forme absolutnega duha, kot jih navaja Hegel ‒ ali sploh mišljenje sámo, 
peljejo čez to, kar življenje v neposrednem pomenu je, in sicer kot končna, umrljiva bitnost, ki ko te ni 
več, je enako, kot da te nikoli ni bilo. V večnosti je torej minljiva, biološka, telesno omejena reč ‒ kak 
eksistencialist bi rekel prazna, nesmiselna reč ‒ isto kot nič. Zato ni čudno, ko pravi Cicero, da je 
filozofija priprava na smrt. Lao Tse pa, da je umreti iti domov. 
 
Filozofija, ki je ne ustavi neposredno empirično življenje. Torej priprava na smrt, ko v tostrano 
nematerialnih, nebioloških kategorijah tlakujemo cesto k nečemu drugačnemu in se Tam združimo s 
tem, kar je, kot sem že rekel, konec finitnega, konec Vsega, z neskončnim. 
 
Šele iz pogleda tega Počela nazaj ali iz moči duha pa ugledamo tudi smisel naše realne, empirične 
eksistence. Govorim torej o Nečem, ki je onkraj Vsega, je pred Vsem ter bo, ko ne bo več nič, zato je 
tudi negacija naših spoznavnih moči in je govoriti o njem protislovje. Vendar imamo začuda o njem 
védenje, ker je um duh, duh pa je infinitnost, je absolut, udeležen na njem. In to je ta Nad ali Bog, ki 
sem ga že povezal s ploščo in se ukvarjam z njim v knjigi, ki jo omenjate. 
 
Ker pa je Bog tako Onkraj, ni čudno, da pravijo, da ga ni. Toda njega ali Tega ni ali je nič samo za nas, 
ker je sam Drugačno od nas ali našega sveta. Ker je sam šele pravi Nič, nič tu napram njemu »obstaja«, 
je bit, stvari, ki jih ni, so po biti te odsotnosti. Govorim torej o absolutni negativnosti, in ker je tako 
razumljeni Bog zunaj vseh kategorij, ga ne more ovreči nobena argumentacija, ker je edina 
argumentacija on sam. 
 
Je, kot pravim v Nad, temelj njegove argumentacije v tem, kar se postavlja s svojo radikalno 
negativnostjo ali onkrajšnjostjo zunaj dosega vsake konceptualizacije. Zato ga ne more spodnesti ali 
zanikati nič. Kot vidite, je povedano prežeto s paradoksi, vendar mi Brezmejost, večna nedoločenost 
transcendentnega to dopušča. V paradoksu se zrcali vsepresežna, vsemu uhajajoča Bit, sam pa lahko o 
njej govorim, če se ponovim, ker je um v nekakšni presečni množici z Njo. Knjiga Nad je torej knjiga 
upanja. Da se s pomočjo duha dvignemo nad uničljivost telesa, nad zemeljski obup, da se dvignemo iz 
smrti v Nadsmrt. Je knjiga, ki ugotavlja, da ni Vse tu, na tem svetu. 
   



Podobno vprašanje imam tudi za vas, Iztok. Nas 
lahko glasba osvobodi in česa naj bi nas osvobodila? 
Od vseh umetnosti je verjetno le glasba najbliže čisti 
filozofiji Uma, mar ne? 
 
I. T.: Glasba je najbolj abstraktna umetnost in nas lahko osvobodi, pod pogojem, da smo za to 
zainteresirani. Tukaj vidim problem današnjega časa, da ljudje niso več toliko zainteresirani za karkoli. 
Za glasbo pa bistveno manj, kot so bili prej, v naši mladosti. Zdaj je glasba povsod, je potrošniški 
izdelek, ki zgolj ozvoči ozadje, kot pa da bi bila prostor za premislek, refleksijo. 
V tem smislu nimam občutka, da se svet razvija v pravo smer. 
 
Glasbena ustvarjalnost je še vedno močna, vendar se to kaže na čuden način, saj slovenska glasba 
izginja iz radijskih programov. Glasbeniki, ki jih radii ne predvajajo, se bodo sčasoma začeli ukvarjati s 
kakšno drugo obliko ustvarjalnosti. To so sposobni ljudje, ni jim treba biti glasbeniki. In to je glavni 
problem. 
 
Po drugi strani pa imam včasih občutek, da nikogar ne zanima nova glasba. Glasbe je tako veliko, da se 
vsi izgubijo v njej. To je posledica pojava, da so glasbene založbe izgubile svoj pomen, saj je lahko 
zdaj vsak svoja založba. Prej so založbe vendarle bile filter, kaj bo šlo naprej in kaj se bo izdajalo, 
sedaj pa tega filtra, premisleka ni. To pomeni, da je v glasbi veliko balasta, veliko zvočnega hrupa, ki 
odvrača pozornost od tiste glasbe, ki je vredna pozornosti. 
	


