Vážení pøátelé.
Chtìl bych podìkovat Janu Drocárovi, že mi dovolil promluvit na tomto vznešeném shromáždìní, i když
už jsem si své øekl v úvodním textu této brožurky. Pøál si, abych tu pøipomnìl další dobová fakta, která
tak èi onak s prohlášeními èeské šlechty souvisela.
V záøí v roce 1938 se v Praze slavilo 300. výroèí návratu Palladia – za 30ti leté války, v roce 1632, totiž
byl ochranný obraz èeských zemí ve Staré Boleslavi uloupen saskými žoldáky a držen v Sasku, dokud
je paní Kateøina Benigna z Lobkowicz ze zajetí nevykoupila. Císaø Ferdinand III., velký ctitel Palladia,
naøídil jeho slavné pøenesení zpìt do Staré Boleslavi – to se uskuteènilo dne 12. záøí 1638 a císaø se
osobnì tìchto slavností úèastnil.
Nìkteøí historikové vidí jasnou paralelu mezi 30. válkou a obìma válkami 20. století, které dìlí krátké
období relativního míru, který, jak jsem se doèetl, generál Foche hned v roce 1919 po podpisu mírových
smluv nazval pøímìøím na dvacet let.
Nestabilní uspoøádání pováleèné Evropy reflektoval i poslední èeský král Karel ve svých úvahách ve
švýcarském exilu, v nichž oznaèil rozbití podunajské monarchie jako porušení ohledù historických,
etnografických, hospodáøských, sociálních a kulturních. Konstatoval že, cituji: „ ostrostem nacionálním
dostalo se utvoøením ne již na sebe vázaných, ale pouze národních státù spíše zostøení…žádný národ
tu nezabírá urèité, jinou národností neosídlené osadnické území…takovéto národností promíchání
nedovoluje žádné národnostnì-státní ohranièení bez porušení národních práv dosti velké menšiny.“
- a tak urèil živnou pùdu nacionálního socialismu.
Mnichovský diktát ze dne 29. záøí 1938 pøedznamenala Operace Otto – Hitlerùv anšlus Rakouska
12. bøezna 1938. Likvidaci samostatného Rakouska, které císaø Karel po 1. svìtové válce úspìšnì
bránil, korunní princ Otto už zabránit nemohl - stejnì, jako šlechta v èeských zemích nemohla zabránit
okupaci. Nelze než souhlasit s Winstonem Churchillem, že pro hodnocení minulosti je podstatný úmysl
a cíl jejích protagonistù a nikoli úspìch.
Øada rodù naší zemské šlechty byla v Rakousku stejnì tak doma jako v Èechách. Zemská šlechta je
pozùstatkem – a doufejme, že stále ještì také nositelem - øíšského principu nadnárodního uspoøádání
støední Evropy.
Nám se vnímání støední Evropy jako naší širší vlasti dávno vytratilo ze zøetele, jak jsme už sto let
uzavøeni v naší národní škatuli, z donucení i dobrovolnì.
Až v poslední dobì se zaèíná pojem støední Evropa objevovat i v politickém slovníku. Velmi však záleží
na tom, abychom znali jeho skuteèný obsah: ten je dán dìjinami od èasù Karla Velikého a kulturní tradicí,
jejímiž základy jsou pøedevším køesanství, a také antická vzdìlanost a humanismus.
Tady je nejspíš zbyteèné pøipomínat slova Dr. Otty Habsburského: kdo nezná vlastní historii, neví odkud
pøišel a neví kam smìøuje, protože neví, kde právì je – ale zdá se, že jich máme èím dál víc zapotøebí.
V tomto smyslu nám je a mìla by být souèasná zemská šlechta vzorem a velmi bychom si pøáli, aby
v této úloze plnì obstála.
V tíživé atmosféøe v záøí roku 1938 tedy bylo Palladium uctíváno v Praze a na den pøesnì jako pøed
300 lety se slavnostnì vracelo do Staré Boleslavi. Pražské slavnosti vrcholily v Týnském chrámì: spolu
s kardinálem Kašparem k Palladiu pøišly tisíce vìøících a také ti, kteøí v roce 1918 hlasitì volali „pryè od
Vídnì, pryè od Øíma !“ Noviny psaly, že „dìlníky, vysoké dùstojníky, státní hodnostáøe i všechen lid
spjala páska mariánské lásky“. Když je nejhùø, ty jsi nejblíž, praví se v mariánské písni, a tak pøi
pontifikální mši pøed Palladiem bylo èteno takovéto provolání, cituji:

„Po tøi sta letech skoro za týchž okolností, v úzkosti o svùj èeskoslovenský stát, donesli jsme sem opìt
Palladium na jeho místo s triumfem, hodným Královny nebes i naší patronky, jež v nejtìžších chvílích
stála vždy na naší stranì a neopustila nás, mnohdy nehodné…My tedy, skonèivše tuto vítìznou pou
z Prahy do Staré Boleslavi prohlašujeme: Nepøestaneme Matku Pánì ctíti! Nezradíme svoji víru!
Nepøestaneme Matku Pánì vzývati zde pøed jejím Palladiem! Matko Pána našeho, po staletí voláme
k patronu našemu: Nedej zahynouti nám ni budoucím !... Buï od dnešního dne Palladiem veškerého
èeskoslovenského lidu a našeho èeskoslovenského státu!“….
Jak si zde uvedený „veškerý lid a náš stát“ tìchto slibù hledí, když mu otrnulo, je vidìt na pøiložených
obrázcích z nedávných dìjin a dnes kupøíkladu v procesu obnovení Mariánského sloupu.
Deklarace, jejíž výroèí jsme si pøipomnìli, znamená velké pouèení pro dnešek: je pøíkladem odvážného
èinu naší elity ve znamení doby. Souèasnost znovu volá po elitách a po odvážných èinech, i když
souèasná nebezpeèí nejsou tak zøetelná, nebo jsou produktem zmìnìného globálního svìta, v nìmž
žádný národ už nemùže být sám pro sebe - ale existují a nejsou o nic ménì nebezpeèná, protože ve
jménu lidských práv ad absurdum chtìjí èlovìka vehnat do individualistické izolace v nové Babylónské
vìži, tedy nejen bez Boha, ale dokonce už také mimo pøírodu a její zákony.
Ale to už by byl jiný semináø.

Palladium zemì èeské
- kovový reliéf Madony s dítìtem (19x13,5 cm)
chovaný ve staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Podle jedné z legend sv. Ludmila dostala od sv. Metodìje pøi svém køtu spoleènì s dalšími pøedmìty
potøebnými ke konání køesanských bohoslužeb kovový obrázek, na kterém je vyobrazena Panna Maria
s Ježíškem v náruèi. Mìl být ulit z tzv. korintské mìdi. Po muèednické smrti sv. Ludmily (16. 9. 921) jej
zdìdil její vnuk Václav, kterého vychovala v mariánské úctì, a nosil jej ustaviènì u sebe. Když byl
sv. Václav 28. záøí 929 (nebo 935) úkladnì zavraždìn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi
na prahu kostela sv. Kosmy a Damiána, byl s ním i jeho poboèník a vìrný druh blahoslavený Podiven.
Vìdìl o Václavovì duchovní úctì k mariánskému reliéfu, nechtìl jej nechat potupit od vrahù svého pána,
sejmul jej z hrudi mrtvého knížete a utíkal pryè z mìsta.......

