Rozhovor s Troyem Southgatem
Milana Špinka hovoří s čelním představitelem národního anarchismu

„Levičáci jsou
pověstní svou
dogmatičností a
za nějakých
posledních 50
let byly jejich
strnulé
ideologické
principy
pohodlně
přejaty
anarchismem.”

Mohl bys nám říct svou definici „anarchonacionalismu“?
Především si nemyslím, že národní anarchismus má
mnoho společného s nacionalismem, protože tato
ideologie často implikuje, že je nutné uznat současné hranice a pomezí Evropy nebo světa jako
celku. Samozřejmě věříme v uzemní rozdělení, ale
nepodporujeme koncept národního státu. Jinými
slovy, naše vize je založena na rasovém tribalismu,
autonomii a decentralizaci.
Ale co je potom tím nejdůležitějším rozdílem mezi
„klasickým“ levicovým anarchismem a národním
anarchismem?
Myslím, že prvním problémem levicového anarchismu je to, že nedokáže překročit vyumělkované
levo–pravé spektrum. Za druhé, levičáci jsou pověstní svou dogmatičností a za nějakých posledních 50
let byly jejich strnulé ideologické principy pohodlně
přejaty anarchismem. Opravdu, myslitelé jako Bakunin, Proudhon a Kropotkin by se docela lekli, kdyby zjistili, že anarchismus je nyní jen o málo víc než
kárkou neomarxistů a šatníkem státních kapitalistů.
Národní anarchisté, na druhou stranu, jsou rozdílní
v tom, že nemáme ideologii a věříme, že lidé by měli mít svobodu pěstovat vlastní formu odděleného
vývoje. Naše vize, samozřejmě, je založena na Rase
a severské Tradici.
Když čtu ekonomické články národních anarchistů, mám dojem, že dáváte přednost modelům jako
je distributismus podle Hillaire Belloca či čemusi,
co by se snad dalo označit jako „neofeudalismus“.
Mohl bys nám tuhle záležitost objasnit?
Někteří z nás byli v minulosti zainteresováni do distributismu či cechovního socialismu, ale katoličtí autoři jako Belloc a Chesterton – jichž si obou stále
velmi vážíme – hledali řešení v rámci tehdy existujícího ekonomického systému. Jako anarchisté podporujeme radikálnější alternativy, jako místní
výměnný obchodní systém (Local exchange trading
systems, zkratka LETS) a barter, které by mohly odstřihnout mainstreamovou ekonomii a tak zabránit
zdanění a finanční údržbě státu.
Vaši nepřátelé při diskusích o vašem programu velmi často zmiňují tzv. „rasový separatismus“. Je
tahle idea vůbec reálná a jak byste toho chtěli do-

Troy Southgate
Troy Southgate se narodil roku 1965 v Londýně. Z matčiny strany je spřízněn se slavným architektem sirem Christopherem Wrenem. Patří mezi
přední osobnosti národního anarchismu. Svou dráhu zahájil v 80. letech
jako aktivista britské Národní fronty, počátkem 90. let působil v Mezinárodní třetí pozici (ITP), v roce 1992 založil Anglické nacionalistické hnutí
(ENM). V roce 1998 spoluzaložil Národní revoluční frakci, fungující na
principech „odporu bez vůdce“.
Od ledna 2005 se angažuje v novém dynamickém hnutí nazvaném
prostě Nová pravice. Tato metapolitická skupina se pokouší sjednotit různé roztříštěné skupiny a zaměřit jejich činnost společným směrem.
Southgate mimo to působí také jako zpěvák a perkusionista v neoklasické hudební skupině H.E.R.R. (Holy Europe/Rome Reborn).
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Troy Southgate
sáhnout?
To je otázka kontextu. Zajisté se nedomníváme, že
máme nějakou šanci pohnout valnou většinu lidí
k zakládání monorasových komunit, ale je možné
tak učinit s věrnými přáteli a rodinnými členy. Jsme
také elitářským proudem a věříme, že pouze nejlepší evropští muži a ženy jsou schopni dosáhnout
takových věcí. Nemáme ale žádný zájem o masy nebo o záchranu tzv. „bílé rasy“, jednoduše se staráme
o vlastní vybrané lidi a takové, jako jsme my sami.
Dáváte přednost vládě „mas“ (v reálu tedy vládě
oligarchie), nebo upřednostňujete skutečnou elitu
a organický stát?
Ani jedno. Líbí se mi slovo „organický“, ale nemáme žádný záměr vládnout nad obrovskými zástupy
populace nebo vytvářet vládní infrastrukturu. Chceme vytvořit ozbrojené vesnické komunity, které budou zcela odděleny od státu. Jinými slovy, jelikož
věříme v přirozené autority, jsme bezestátní.
Corneliu Codreanu kdysi pronesl na dresu politických stran zajímavou poznámku: „Jejich jedinou motivací je náboženství osobního zájmu.“
Domníváš se, že liberální demokracie dokáže vůbec řídit stát v souladu se skutečnými zájmy jeho

občanů?
Ne, nemyslím. A domnívám se, že Codreanu měl
pravdu. U nás na britských ostrovech máme systém
tří stran, ačkoli všechny tři strany jsou naprosto nerozeznatelné jedna od druhé a ovládané – u samého základu – šedou mocí, kterou můžeme označit jako
establishment. Tento politický a ekonomický monolit je ve své pozici po mnoho staletí a dokud se lidé
neotočí zády k celému procesu parlamentarismu, potom lidé, ze kterých se skládá tato utajená skrytá
vládnoucí třída, zůstanou na svých místech bez odporu a bez opozice.
Ty jsi členem poměrně známé neoklasické hudební skupiny H.E.R.R. Vyzdvihujete, že vaše skupina je spíš kulturním, než politickým úkazem.
Ale já cítím silné poselství, když poslouchám vaši
hudbu a texty: návrat ke klasické Evropě, připomenutí mužů velkých okamžiků naší společné historie. Ty sám věříš ve striktní oddělení kultury a
politiky?
Nikoli nezbytně, ale já sám respektuji přání ostatních členů skupiny. Nicméně, já věřím, že kultura
může působit jako hnací síla politiky. Všimni si, jakým způsobem pomohla kultura umést nacistům cestu k moci ve třicátých letech minulého století.
Hitlerovi a jeho přátelům se podařilo přesměrovat –
nebo snad přesněji svést na scestí – mládí a vitalitu,
jež byly v Německu silné od pozdního 19. století. Je
neštěstí, že stát nakonec kontroloval a reguloval
úplně všechno, ale tato epizoda dokazuje, jak silná
kultura dokáže utvářet národní charakter a osud.
Moderní umění je často považováno za zbraň
„pokrokové levice“. Pokud si však vzpomeneme
na slavná jména uplynulého století, jako byl třeba
Ezra Pound, často v jejich díle rozpoznáme snahu
měnit západní kulturu „zprava“. Co si myslíš
o moderním umění a jeho úloze v současné
společnosti?
Myslím, že moderní umění bylo levicovými intelektuály použito jako zbraň v jejich snaze vykořenit a
zničit tradiční formy vyjádření. Navíc je nutno dodat, samozřejmě, že ačkoli některé moderní umění je
velmi zajímavé – zejména velmi rané formy jako na-

příklad secese, Art
Deco, surrealismus
a futurismus stejně
jako některé práce
autorů jako Henry
Moore a Auguste
Rodin –, těmto lidem se podařilo na
jedné straně potlačit
subjektivitu
ve
všech podobách a
otevřít stavidla proudům relativity tak,
že podkopali základy vnímání skutečné
krásy.
Skutečným programem bylo předefinovat samu krásu a
podpořit tak slabost
a úpadek. Nevyslovuji to z pohledu
moralisty, ale věřím
v existenci určitých
standardů, které odlišují apolónské a dionýské principy. Ve
starořecké
kultuře
byly oba tyto principy přítomné velmi
Reklama. Typická ukázka stylu Art Deco
zřetelně,
vzájemně
se proplétaly tak, že jeden poskytoval podstatu bytí
druhému a ten zas prvému a tak dále. Avšak dnes je
vše, co se snaží vzlétnout vzhůru ke slunci, sraženo
zpět do příslovečné propasti a utopeno v moři beztvarosti a vizuální ošklivosti.
Věříš v existenci směrů vysloveně zvrhlého umění,
jaké si zaslouží jedině opovržení?
Ano, věřím, jak už jsem naznačil. Když přijedeš do
Londýna, určitě si udělej výlet do Tate Modern na
Jižním břehu. To je pro mě místo, kde většinu materiálu tvoří právě „entartete Kunst“. No, ve skutečnosti
taková návštěva ani nestojí za to.
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