God Save the Queen (7.6.2012)

God Save the Queen (7.6.2012)

Asi by mi ta sláva dočista utekla, kdyby mě na ni neupozornila kamarádka. Díky ní jsem si
zapnula televizi a podívala se, jak královna Alžběta II. pluje po Temži a na vodě i na březích ji
doprovázejí davy lidí. Díky kamarádce jsem si na internetu vyhledala další podrobnosti,
vztahující se k oslavě 60. výročí vlády této panovnice. V jedné související diskusi jsem narazila
na příspěvek, který kritizoval náklady spojené s oslavami i monarchii jako takovou. V příkrém
kontrastu s tím byla slova mé kamarádky, která o královně i celém průběhu slavností mluvila s
hlubokým zaujetím a úctou.

Pohled kamarádky je mi blízký, vždyť já jsem vlastně zakuklená monarchistka, i když jsem
monarchisty nikdy nevolila z obavy, že by můj hlas nakonec alespoň zčásti dostali komunisté.
Obávám se rovněž, že u nás není restaurace monarchie doopravdy možná, a to z mnoha
důvodů. Hlavním důvodem je asi právě to, proč mi monarchie chybí, tedy kontinuita, která je u
nás už dávno přerušena. Vždyť který to byl naposled panovník, kterého jsme přijímali jako krále
skutečně českého, a ne vnímali jako krále českého pouze titulem?

Myslím si, že je velká škoda, když nemáme někoho, kdo trvá a stojí nad momentální politickou
garniturou a všemi skandály, které ji provázejí. Dokonce si troufnu tvrdit, že nám taková
osobnost chybí, vzpomeňme jen na obecnou oblibu a úctu, které se těšil T.G.M. i Václav Havel
v prvních letech svého prezidentování a po své smrti. Lidé asi potřebují někoho, kdo ztělesňuje
tradici a nadčasové trvání.
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Koukala jsem v televizi na průvody a slavnostně oblečené lidi, kteří se radovali, že mají už
desítky let takovou královnu, a přistihla se, že jim závidím. Protože já nevím, za koho bych
mohla prosit Bože, chraň královnu či Bože, chraň krále.

Doufám ale, že se někoho takového ještě dočkám. A že ten někdo bude mít alespoň část
noblesy a smyslu pro humor jako dáma, pro kterou byla kdysi dávno složena i tato píseň:

http://www.youtube.com/watch?v=TSlzhG1I0Wk

(Náš Zvířetník, 7.6.2012)

http://naszviretnik.net/2012/06/07/105x148-god-save-the-queen/
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