Petice oběanů proti záměru postavit pomník Marii Terezii pod
Pražským hradem

Jsme znepokojeni, že se pod Prašným mostem má stavět nový pomník rakouské
panovnici Marii Terezii (vládla v letech 1740-1780). U nás dlouho od národního
obrození vládl étos stavět pomníky nezištným obětavcům. Po roce 1989 naopak
vznikqí pomníky cizím potlačovatelůmsvobody (Franz l) či prospěchářům, kteří za
své služby cizím uchvatitelům přišli k ohromnému majetku (Albrecht von Waldstein).
Habsburkové tuto zemi po BíléHoře zpustošili, potlačili náběhy k občanské
společnosti i zárodky občanských svobod a odřízli ji od evropských center
svobodného rozvoje věd a umění. A Marie Terezie je považována spíšeza ,,macechu
Čechů",která Rakouskou říšiv zdjmu habsburské dynastie dále centralizovala, Před
pražskou korunovací roku 1743 prohlásila, že česká koruna se podobá šaškovské
čepici. Zrušila Ceskou dvorskou kancelář, vládla zaostalé říši, stále praktikující
mučení,usmrcování evangelíků i útisk poddaných, jejichž povstání bývala krvavě
potlačována a kteří na více místech dopadli ,jako sedláci u Chlumce", Vyháněla

statisíce do dynastických válek. Prosadila-li povinnou školnídocházku, sledovala, na
rozdíl od něktených jiných vládců-reformátorů, ne prospěch svých (dříve
znevolněných) poddaných, ale především vlastní mocenské zfimy.
Národ, ktený sám vychází vstříc mocenským skupinám s odlišnými zájmy a
jehož jednání je zcela předvídatelné, si oslabuje svou vyjednávací pozici i vlastní
vnitřní síly pro případ, že nadnárodní instituce selžou. Ten, kdo poklonkuje svým
bývalým utlačovatelům dobrovolně, demoralizuje sám sebe a je hoden opovržení
více než hrdina utlačený, stále kladoucí odpor.
Ono připravované místo je ostatně spjato s hrdinstvím štábního kapitána
Morávka, ktený nezištně bojoval proti nacistům, právě na onom místě byl gestapem
usmrcen a zasloužísi tam sochu především. Stavět tam pomník cizí utlačovatelce
národa vyzní naopak jako cynický výsměch humanistickým tradicím této země.

Tato petice občanůse 156 podpisy byla odevzdána dne na Podatelnu Úradu
městské části praha 6
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ZaPetičnívýbor: Bohuslav Holub, Emil Šneberg
Adresa: Legerova 22, 120 00, Praha 2
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