VELMISTR EMERITUS
Vaše Excelence,
drahé spolusestry a spolubratři,
drazí členové Řádu sv. Lazara,
drazí přátelé.
Řád svatého Lazara prochází vážnou krizí. Po mé rezignaci na úřad velmistra jsem
mlčel a z respektu vůči Generálnímu administrátorovi a Velkému magisteriu jsem
nechtěl zasahovat do politiky Řádu a rozhodnutí jeho orgánů. Nicméně dnes cítím,
že musím vystoupit.
Proč jsem rezignoval na úřad velmistra?
Když mi byl nabídnut úřad velmistra, okamžitě mne zaujaly tři pilíře řádu: spiritualita,
charita a tradice. Tyto tři pilíře pro mne něco znamenaly, proto jsem úřad přijal.
Článek 20.7 Konstituční listiny říká: „Velmistr udržuje tři povolání a cíle řádu:
spiritualitu, charitu a tradici. Pracuje pro rozvoj a prosperitu řádu.“
V Budapešti 12. března 2010 jsem pojal rozhodnutí rezignovat na úřad velmistra,
protože jsem nebyl s to nadále tyto tři pilíře v Řádu sv. Lazara identifikovat. Peníze
vládnou nad spiritualitou, administrování nad tradicí a nekonečné nepřátelství nad
charitou.
To není řád, jaký jsem chtěl, to není řád, o jaký jsem usiloval. Nicméně stále věřím
v řád ochraňovaný svatým Lazarem. Jsem přesvědčen, že řád může ujít dlouhou
cestu a dokončit svou misi dobročinnosti, spirituality a tradice. Teď je vhodný
okamžik to prokázat.
V Budapešti jsem uvedl Řádové vládě jiné důvody rezignace, abych nevyvolal
zničující vlnění proti všemu, co jsme společně vybudovali. Dnes lituji, že jsem před
hlavami jurisdikcí pravdu skrýval. Měl jsem jim důvěřovat a měl jsem je udělat
společníky mých skutečných citů.
Zároveň jsem vložil svou důvěru ve Velké magisterium, vedené biskupem Garrardem
jako Generálním administrátorem, jsa přesvědčen, že pojmou správná rozhodnutí pro
řád v důsledku mé „šokující“ rezignace. Stal se opak, naneštěstí nebylo učiněno nic
dobrého. Jen jsem uvolnil cestu pro další zneužívání a přijímání absurdních
rozhodnutí. Toho též lituji.
Moc a legitimita řádu
Řád sv. Lazara je historickou institucí a jeho legitimita byla znovu potvrzena v září
2004 hlavou francouzského královského domu, J. K. V. Hrabětem pařížským,
vévodou Francie, znovupřevzetím světské ochrany řádu, ustanovené králem Filipem
IV. Sličným v roce 1308. Jakákoliv jiná instituce nebo organizace, která tuto legitimitu
nemá, nemůže vznášet nárok, že ona je historicky Řádem sv. Lazara.
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Podle své mnišské tradice drží Velká generální kapitula moc v řádu. V minulosti
k výkonu této moci bylo třeba potvrzení Vatikánem. V dnešní době tuto moc musí
potvrdit protektoři.
Tato moc, potvrzená protektory, je v rukou zvoleného velmistra, nebo jako v našem
současném případě, dočasně v rukou Generálního administrátora, který ji deleguje
na hodnostáře Velkého magisteria. Ale moc v řádu může být vykonávána jen v rámci
legitimity řádu, historicky ztělesněné hlavou královského domu Francie. Jakkoliv jinak
praktikovaná moc se stává nelegitimní. Konstituční listina řádu tyto všechny body
shrnuje.
Aktuální situace
Hrabě pařížský, vévoda Francie, hlava královského domu Francie a světský protektor
Řádu sv. Lazara dne 10. května 2010 vyjádřil své pocity nespokojenosti buskupu
Garrardovi, generálnímu administrátorovi řádu, v přítomnosti Velkého kapituláře a
presidenta Konstituční rady, podplukovníka Philippe Jourdaina.
Hrabě pařížský předložil pět podmínek, za kterých může jeho úloha protektora zůstat
zachována. Tyto podmínky byly:
1) zbavení hraběte Philippa Piccapietry všech funkcí v řádu, počínaje funkcí
Velkého kancléře;
2) přijetí kandidatury hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz na úřad velmistra
s tím, že další kandidatura jakékoliv jiné osoby se předem nevylučuje;
3) Velká generální kapitula by měla být zorganizována ve Francii do konce
tohoto roku, aby byla zaručena vznešenost řádu v jeho historickém působišti;
4) Moje instalace do úřadu velkopřevora Francie na téže kapitule;
5) celý tento proces musí proběhnout v souladu s Konstituční listinou, čímž bude
zajištěna legitimita řádu.
Zbavení Philippa Piccapietry všech úřadů se zdálo být nejkontroverznějším bodem.
Ve středu 19. května vyjádřil biskup Garrard svůj nesouhlas s Hrabětem
pařížským [zvýrazněno autorem dopisu], dávaje přednost ochraně Piccapietry na
úkor ochrany řádu hlavou královského domu Francie.
Neústavní magistrální dekrety
V pondělí 10. května, záhy po rozhovoru s Hrabětem pařížským, podepsal generální
administrátor v neposlušnosti vůči protektorovi řádu tři magistrální dekrety: zbavení
hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz všech řádových funkcí, zbavení podplukovníka
Philippe Jourdaina všech jeho funkcí a jmenování nové Konstituční rady.
Tyto magistrální dekrety byly podepsány jako odpor proti Hraběti pařížskému.
Shledávám tento „hon na čarodějnuce“ hanebným. Tento čin není založen na
žádných skutečnostech kromě prostého konfliktu stanovisek. Společnost jde vpřed
jen díky různosti názorů; žádná civilizace se nemůže vyvíjet ve statickém prostředí.
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Konstituční listina
Řád sv. Lazara není řízen žádnou mezinárodní právnickou osobou. Řád sv. Lazara
není švýcarskou asociací. Řád není sborem nějakých totalitárních velkohodnostářů.
Řád sv. Lazara jsou jeho členové, Konstituční listina a světský protektor
[zvýrazněno autorem dopisu]. Řád sv. Lazara má jediný zákon, stojící nade všemi:
Konstituční listinu. Tato Konstituční listina je základem legitimity a tradice řádu.
V čláku 2.4 Konstituční listiny stojí: „Od 8. prosince 2004 je opět zajištěna světská
ochrana řádu osobou hlavy královského domu Francie. Světský protektor zaručuje
historickou kontinuitu a tradiční legitimitu řádu.“
Světská ochrana Hrabětem pařížským tedy garantuje historickou kontinuitu a tradiční
legitimitu řádu. Bez ochrany hlavou královského domu Francie nemůže žádná
organizace vnášet nároky být Řádem sv. Lazara.
Důsledky
Biskup Garrard se 19. května rozhodl vzdát se ochrany hlavou královského domu
Francie, aby zachoval Philippa Piccapietru. Tehdy se biskup Garrard a jeho
administrativa oficiálně vzdali Konstituční listiny. Nadále již nejsou Řádem sv. Lazara.
Když administrativa biskupa Garrarda projevila 19. května 2010 opovržení
ochranou královskou hlavou Francie a Konstituční listinou, stává se de facto
pamětní a čestnou asociací [zvýrazněno autorem dopisu]: PSA (Piccapietrova
švýcarská asociace).
Jurisdikce a členové
Určité jurisdikce znovu vyjádřily loajalitu k Řádu sv. Lazara, k jeho Konstituční listině
a hlavě královského domu Francie jakožto světskému protektoru řádu. Jiné jurisdikce
tak dosud ještě neučinily.
Volám po loajalitě všech členů. Jestliže jste členy Řádu sv. Lazara, jste jimi proto, že
jste přísahali věrnost řádu a jeho Konstituční listině. Můžete nosit všechny uniformy a
medaile světa, je-li to vaším přáním. Pokud se rozhodnete projevit pohrdání
Konstituční listinou, budete vším, čím chcete být, kromě dámou nebo rytířem Řádu
sv. Lazara. Rozhodnutí je na vás.
PSA (Piccapietrova švýcarská asociace)
Historie nebude PSA ignorovat. Všechny dveře, které se díky mně otevřely, se budou
jedny po druhých zavírat. Členové této asociace ztratili podstatné hodnoty
vyžadované od rytíře nebo dámy. Ti, kteří vyhlašovali věrnost, čest a službu, dnes
tyto hodnoty znevažují v obraně osobních zájmů některých z nich. Vybrali si
uskutečňování hyperadministrace, totalitarismus a hrozby. To není přijatelné
[zvýrazněno autorem dopisu].
Posílám jim osobní vzkaz, aby se k nám, k Řádu sv. Lazara, vrátili. Vědí, že budou
přijati s otevřenou náručí, protože takový postoj je součástí našich hodnot.
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Budoucnost
Budoucnost v Řádu sv. Lazara náleží těm, kteří zvolili správně; vzdát se PSA a její
administrativy a obnovit věrnost Konstituční listině a protektorům řádu.
Těm bylo již rozesláno pozvání k volbě 50. velmistra řádu o víkendu 20.-21. listopadu
v Orléansu ve Francii za přítomnosti protektorů a mne jakožto emeritního velmistra.

---Budoucnost patří nám. Je na nás, pracovat společně na tom, abychom učinili z Řádu
sv. Lazara přinejmenším mezinárodní organizaci rytířů a dam, již bude celý svět
obdivovat pro její práci a službu.
Ve jménu Ježíše Krista a svatého Lazara se modlím za to, aby každý z vás učinil
správné rozhodnutí; v jeho důsledku bude Řád sv. Lazara prosperovat pro nevyšší
prospěch těch nejpotřebnějších, křesťanů světa a jeho členů.

Atavis et Armis
Estoril, 20. května 2010

Princ Charles-Philippe d´Orléans, vévoda z Anjou
Velmistr emeritus
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