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Nápis na československé presidentské standartě měl prý znít Veritas Dei vincit (Pravda boží vítězí), 
což heslo Pravda vítězí na české wikipedii považuje za zavádějící katolickou interpretaci původně 
husitského hesla. Tvrdí, že jej nevymyslel TGM, jak se domnívá Petr Hájek, bývalý poradce 
Václava Klause ve věcech nábožensko-filosofických. Slovní spojení dokonce pramenně dokládá v 
postilách křížovníka Johlína z Vodňan, ovšem bez citace, jen s odkazem na Františka Michálka 
Bartoše. Původ celé myšlenky stopují na základě publikace Z. Souška Knihy tajemství a moudrosti 
II (Vyšehrad, Praha 1998, str. 198) až k apokryfní Třetí knize Esdráš, k hostině krále Daria, po níž 
Zorobabel napíše na lístek, tázán, co je nejsilnější – Fortieres sunt mulieres, super omnia autem 
vincit veritas (Silnější jsou ženy, ale nade vším vítězí pravda.). Tolik nejsolidnější webová 
encyklopedie. Barbora Demovičová svoji práci, v níž se zabývá letošními slovenskými 
demonstracemi, nazvala posunutou citací z prezidentské standarty Pravda zvíťazí?!. Malý vidový 
posun by snad mohl nepozornému posluchači uniknout. 
Grafická úprava knihy – zinu zásadně kolísá v závislosti na upravovaném materiálu. Tam, kde 
zpracovává obrazovou a materiálovou dokumentaci z demonstrac, na nichž se Barbora sama aktivně 
podílela, je živá a přímá, tam, kde se zabývá rozhovory s úctyhodnými lidmi, je suchá a – zdálo se 
mi – neklidná a nerozhodná. Spojovací dvoustrany se pohybují mezi těmito dvěma extrémy, tu zde, 
tam jinde. Po úvodním textu, jejím vlastním, následuje pětice rozhovorů s muži – s Peterem 
Kalmusem o angažovanosti v umění, s Markem Vagovičem o tom, co se stalo, s Fedorem Gálem o 
občanské angažovanosti, s Miroslavem Cipárem o jeho životě v profesi a s Jiřím Gruntorádem o 
samizdatu. A ve všech pěti rozhovorech je leitmotivem otázka Může být to, co se právě teď na 
Slovensku děje, revoluce?. Všichni dotazovaní odpovídají negativně. Mají pravdu? Jsou starší, asi 
by mohli.
Úvodní text je zdařilou kombinací retrospektivních vhledů a reportážních přístupů. Jejich spojením 
a dobrou dramaturgií autorka subjektivně popisuje události tak, že dosahuje téměř objektivního 
vyznění textu. Ve všech rozhovorech se velmi přesně ptá na vytyčené problémy a dobře 
improvizuje. Dociluje toho, že jsou rozhovory nejenom zábavné, ale i zajímavé a poučné. 
Pochopitelně vím, že na výtvarných školách je obvyklé hodnotit to, jak věc vypadá spíš než to, jak 
je důvtipná, v tomto případě je důležitější to druhé.

Na konci se po drobném shrnutí vrátím k začátku. Je téměř jisté, že to revoluce nebyla. Čekáme na 
to, jestli budou skuteční viníci identifikováni a potrestáni, jestli současná slovenská vládní a 
mimovládní garnitura obhájí pozice a na podobné, celkem realistické důsledky. Nevím, jestli se to 
dá označit za pravdu. A rozhodně si nemyslím, že něčí pravda někdy zvítězí. Barbora Demovičová 
se dívá, otáčí se kolem sebe a ptá se. Pravda neexistuje, pravda pouze postupně vítězí.
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