
Ako možno vidieť, komisia je takmer výlučne zostavená z ľudí, ktorí k určitým 
bodom už dávno verejne vyjadrili svoj záporný postoj. Treba si zároveň všimnúť, že vy-
bratí historici sa väčšinou obdobím Svätoplukovej vlády ani len nezaoberajú. Je to teda 
iba  tendenčne vybraté  spoločenstvo,  ktoré  má za  úlohu dodať  „vedecké potvrdenie“ 
potrebné na odstránenie sochy.

Svätopluk v historických prameňoch

Industriae tuae od pápeža Jána VIII. z júna 880
Dilceto filio Sfentopulcho glorioso comiti...
Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu vladárovi...

List pápeža Jána VIII. Metodovi z 13. marca 881
...glorioso principi Sphentopulcho,...
...slávnemu kniežaťu Svätoplukovi,...

Annales Fuldenses
884 ...Zwentibaldus dux Maravorum...
884 ...Svätopluk, vojvodca Moravanov...

List pápeža Štefana V. Svätoplukovi z októbra 885, tesne po Metodovej smrti
….Zventopolco regi Sclavorum...
...Svätoplukovi, kráľovi Slovenov...

Reginonis abbatis prumiensis chronicon
890 Arnulfus rex concessit Zuendibolch Marahensium Sclavorum regi ducatum 
Bohemensium, qui hactenus principem suae cognationis ac gentis super se habuerant  
Francorumque regibus fidelitatem promissam inviolato foedere...  
890 Kráľ Arnulf postúpil Svätoplukovi, kráľovi moravských Slovenov vojvodstvo Čechov, 
ktorí až do tej doby mali nad sebou vládcu zo svojej krvi a zo svojho rodu a zachovávali 
franským kráľom sľúbenú vernosť bez toho, aby porušovali zmluvu...

894 Circa heac etiam tempora Zuentibolch, rex Marahensium Sclavorum, vir inter suos  
prudentissimus et ingenio callidissimus, diem clausit extremum.
894 Tiež asi v túto dobu Svätopluk, kráľ moravských Slovenov, muž medzi svojimi 
najrozvážnejší a duchom najbystrejší, zomrel.

Widukind monachi corbeiensis rerum gestarum saxonicarum libri III
Imperante autem Arnulfo destructum est opus, et via eis nocendi patefacta, eo quod  
iratus esset imperator Centupulcho regi Marorum.
Za vlády Arnulfa bolo však opevnenie zničené a bola im (Maďarom) otvorená cesta k 
páchaniu škôd iba preto, že sa cisár (Arnulf) rozhneval na Svätopluka, kráľa Moravanov.

Iné
Arabský učenec Ibn Rusta píše, že Svätopluk je vládca vládcov a korunovaný kráľ.
Perzský učenec Gardízí tituluje Svätopluka ako malik (kráľ) a píše, že „nosí na hlave 
korunu“.
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Boj o Svätopluka

V  posledných  mesiacoch  sme  sa  stali  svedkami  protislovenského  ťaženia, 
ktorého posledným vyvrcholením bolo zneuctenie sochy Svätopluka a policajné manévre 
voči Slovákom, ktorí sa k nej vybrali, aby ukázali, že pred Bratislavským hradom stojí 
oprávnene. V čase, keď bol jedným občanom prístup k soche znemožnený, sa pri nej 
zase iní zišli, aby brojili za jej odstránenie. Vodcom tohto zoskupenia bol Róbert Mihály, 
aktivista zoskupenia, ktoré si hovorí UM.
 

Mladík nie je na scéne verej-
ného života neznámy. Bol jedným z 
napadnutých počas protičínskej  de-
monštrácie pred prezidentským palá-
com,  viackrát  organizoval  protesty 
proti oslavám 14. marca a vlastenec-
kému  zákonu,  zúčastnil  sa  taktiež 
pochodu za dekriminalizáciu marihu-
any a nikto by sa nedivil, keby bol vi-
dený aj na pochode homosexuálov. 
Jednou z  jeho najnovších aktivít  je 
brojenie  proti  soche  Svätopluka  – 
protesty  a  obaľovanie  sochy  kartó-
nom.

Svätoplukovo miesto v slovenských dejinách

Svätopluk bol slovenský panovník, ktorý dosiahol veľký územný rozsah, podma-
nil si Čechov, nedoprial pokojný spánok Východofranskej ríši, upevnil vo svojej krajine 
kresťanstvo a podľa niektorých historikov bol aj jedným z kandidátov na cisársky trón. 
Bol osobou, ktorá tvorila veľké dejiny – veľké, ale hlavne slovenské. To je aj príčina,  
prečo naň útočia rôzne živly – čechoslovakisti, Maďari, maďaróni a im podobní. Tí sa 
totiž  snažia  za  každú  cenu  zničiť  slovenskú  identitu  a  silný  panovník  vo  vedomí 
Slovákov predstavuje pre nich veľkú prekážku. Slováci nemôžu mať históriu, nemôžu 
mať  svoj  jazyk,  nemôžu  mať  nič,  nemôžu  ani  len  jestvovať.  Táto  teória  je  hnacím 
motorom, ktorý ženie našich nepriateľov voči všetkému slovenskému a práve preto sa 
musia všetci Slováci postaviť za svoju identitu, za svoju históriu a za Svätopluka.



Socha Svätopluka a jej „problémy“

Na Slovensku máme rôzne podivné sochy, ktoré predstavujú zmes úpadkového 
umenia (Schöner Náci),  historických nepresností  (sv.  Štefan) a poniektoré vyslovene 
urážajú Slovákov (socha Košúta – človeka, ktorý tvrdil, že slovenský národ neexistuje).  
V médiách sa ale omieľa a cez bahno preťahuje úplne iná socha – socha slovenského 
kráľa Svätopluka. Čo im na „nej“ prekáža?

1. Zhotovil ju normalizačný umelec,
2. nie je pekná,
3. stojí na nesprávnom mieste,
4. obsahuje historické nepresnosti,
5. obsahuje fašistické symboly a priťahuje fašistov.

Keby sme odstavili normalizačných umelcov a nedovolili im tvoriť, museli by sme 
odstaviť aj normalizátorov z iných oblastí života. Zažili by sme nedostatok pracovných síl 
a nových vysokoškolských profesorov by sme hľadali asi niekde v cigánskych osadách.

Krása je subjektívna. Mnohým sa socha páči a mnohým nie, umenie je už raz 
také. S tým sa nič robiť nedá. Kto vie povedať koľkým ľuďom by sa páčilo stvárnenie 
gýčových  umelcov,  ktorí  proti  soche  protestovali?  Ak  by  vôbec boli  ochotní  zhotoviť 
takúto sochu. 

Taktiež sa veľa diskutovalo o pohlavných orgánoch koňa. Detailné zobrazovanie 
ľudí a zvierat nie je však nič výnimočné. Tí, ktorí sú z toho úplne rozčarovaní, by si mali 
pozrieť iné jazdecké sochy a zistili by, že tým koňom taktiež vidno všetky detaily.

Vraj  nemáme žiadne  doklady  o  tom,  že  Svätopluk  niekedy v  Bratislave  bol. 
Zmienky o tom skutočne zatiaľ nie sú, no tvrdiť, že Svätopluk nikdy nebol v jednej z 
najdôležitejších pohraničných pevností svojej ríše a na mieste, odkiaľ jedine sa dali robiť 
výboje s početným vojskom smerom na západ, je iba dôkazom toho, že odporcovia 
sochy  nie  sú  schopní  spájať  súvislosti  a  logicky  uvažovať.  Koniec  koncov,  aj  keby 
Svätopluk skutočne v Bratislave nikdy nebol, neznamená to, že si jeho socha nezaslúži 
stáť v hlavnom meste štátu, ktorý kedysi tvoril srdce jeho ríše.

Je možné, že Svätopluk nie je odetý práve najviac dobovo správne, to však 
nemôže byť dôvod na jeho odstránenie, hlavne keď sv. Štefan má na hlave korunu, ktorú 
na hlave ani nikdy mať nemohol.
 

Ústredným problémom je však nápis, ktorý pôsobí ako tŕň v očiach protisloven-
ských živlov – kráľ starých Slovákov. V skratke, historické pramene (niektoré sú uvedené 
na poslednej strane) titulujú Svätopluka rôznymi titulmi a jedným z nich je „kráľ“. 

Pojem „starí Slováci“ vytvorila moderná slovenská historiografia, aby jednoznač-
ne označila predkov dnešných Slovákov a nemusela v zahraničí krkolomne vysvetľovať 
pojem Sloven, ktorým dnes Nemci označujú Slovincov. Všetkým inteligentným ľuďom je 
však jasné, že nikdy neexistovalo etnikum, ktoré by si hovorilo „starí Slováci“, ale použí-
vať takéto zjednodušené a jednoznačné pomenovania je v historickej obci úplne bežné.

Ako  príklad  môže  poskytnúť  aj  pomenovanie  „starí  Maďari“,  ktoré,  čuduj  sa 
svetu, nikomu neprekáža. Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi – to sú 
kmene, ktorým sa hovorí „staromaďarské“, aj napriek tomu, že tam „starých Maďarov“ 
nevidno.  Prečo  policajti  historickej  korektnosti  neprotestujú  proti  používaniu  týchto 
pojmov?

Posledný bod je vrcholom nezmyselnosti. To sme už klesli tak hlboko, že bude-
me merať všetky dvojkríže a tie s rovnako dlhými ramenami budeme ničiť, lebo niekomu 
pripomínajú Hlinkovú gardu? Budeme zároveň určovať,  kto môže k akej soche prísť 
a kto nie? A delenie ľudí ponecháme na našich „demokratické slobody milujúcich“ akti-
vistov, ktorí hanobia všetko slovenské?

Keď si to teda zhrnieme, zistíme, že všetko sú naozaj iba úbohé zámienky, ktoré 
majú  za  úlohu  ani  nie  tak  odstrániť  sochu  postavenú  nenávideným  politikom,  ale 
odstrániť symbol slovenskej histórie a štátnosti a ukázať celému Slovensku, že 
Bratislava je hniezdom všetkého protislovenského, kde pre slovenský národ jedno-
ducho niet miesta. Na splnenie tejto úlohy už bola poverená zaujímavá skupina ľudí. 

Členovia odbornej komisie a autori externých posudkov

Tatiana Štefanovičová – archeologička.
Eduard Krekovič – archeológ, autor protislovensky ladených kníh.
Vladimír Turčan – archeológ, má záporný postoj k pojmu „starí Slováci“.
Štefan Holčík – archeológ, múzejník, autor článkov hanobiacich Svätopluka, presadzuje 
odstránenie sochy štúrovcov z Bratislavy a osadenie sochy Márie Terézie, na ktorej už 
sám pracuje.
Štefan Šlachta – architekt, zničil výzor Bratislavy povoľovaním developerských plánov.
Ján Hoffstadter – akademický sochár, predstaviteľ abstraktného umenia.
Vladimír Beskid – historik umenia, riaditeľ Galérie Jána Koniarka, kde sa konala kontro-
la,  ktorá  zistila  závažné  porušenia  zákonov  o  účtovníctve,  o  múzeách  a  galériách 
a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty.
Bohunka Koklesová – historička umenia, prorektorka VŠVU, vydala knihu s fotografiami 
Slovenského štátu s názvom „V tieni tretej ríše“.
Jaroslava Roguľová – historička (moderné dejiny).
Roman Holec –  historik  (moderné  slovenské  a hospodárske  dejiny),  odporca  pojmu 
„starí  Slováci“,  jeho meno bolo na zozname ľudí podporujúcich protest proti  oslavám 
14. marca, ktoré organizoval Róbert Mihály.
Marína  Zavacká –  historička  (moderné  dejiny,  najmä  dejiny  propagandy  a  období 
totalitných režimov na území Slovenska),  dcéra známej právničky Kataríny Zavackej, 
ktorá brojí proti všetkému slovenskému – „vedecká“ tvorba Maríny naznačuje, že sa po-
dala úplne na matku.
Viliam Kratochvíl – historik, didaktik dejepisu, hybná sila študentov (Róberta Mihályho a 
iných), ktorí spustili protest proti vlasteneckému zákonu a soche Svätopluka, odporca 
pojmu „starí Slováci“, opovrhovateľ historikov sústredených okolo Matice slovenskej.
Ján Steinhubel – historik (obdobie Veľkej Moravy), odporca pojmu „starí Slováci“, nepo-
važuje Svätopluka za kráľa, píše agresívne články proti názorovým oponentom.
Ladislav Vrteľ – heraldik, archivár, historik.
Martin Kanovský – sociálny antropológ. 


