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  Dnes – v dobe rozvinutej masovej ko-
munikácie – sme už voči informáciám, 
ktoré sa na nás valia z každej strany, takmer 
imúnni. Ale čo je najhoršie, rezignovali 
sme na rozlišovanie, kritické hodnotenie 
týchto dát. V tejto spleti informácií nie 
sme schopní zastaviť sa,  porozmýšlať nad 
nimi  a pouvažovať nad ich hodnotou. Hod-
nota pravdy sa v súčasnosti devalvovala. 
   Typický relativistický výrok: „každý má 
svoju pravdu“, prípadne „to je pravda 
pre teba, nie však pre mňa“, dnes ovláda 
spoločenské prostredie, v ktorom žijeme. 
Dôsledky z neho vyplývajú pre každú ob-
lasť – právo, politiku, morálku, atď. Ľudia, 
ktorí hlásajú existenciu absolútnej pravdy 
sú označovaní za dogmatikov, prípadne sú 
obviňovaní z netolerancie k názorom iných. 
   Podľa relativizmu nemôžem svoj názor v 
žiadnom prípade povyšovať nad názory iných. 
Ak si myslím, že nacizmus a komunizmus(s 
miliónmi obetí, ktoré majú sa svedomí) sú ob-
rovským zlom, podľa relativizmu je to iba môj 
názor. Čo sa týka netolerancie – tú možno 
definovať  ako  znášanlivosť pre presvedčenie, 
ktoré je považované za chybné,  či  nesprávne. 
To, že rešpektujem  právo človeka  vyjadriť 
svoj názor, mi   však  nebráni, tento názor kri-
tizovať,  pokiaľ  ho   pokladám  za    nesprávny. 
   Najzávažnejšie  dôsledky  vyplývajúce z 

   Opäť sa po roku pomaly blíži čas, kedy by sa mal každý z nás na chvíľu zastaviť a porozmýšlať „viac“ ako ino-
kedy o tom čo ho trápi. Chcel by som sa zamyslieť nad tým, aký význam pre nás má v dnešnej dobe rozmýšľať v 
intenciách pravdy a dobra. Zároveň upozorniť na dôsledky, ktoré vyplývajú z nášho konania v prípade, že tieto 
hodnoty opúšťame. Nechcem sa zaoberať pojmom pravdy v teoretickom význame. Skôr mám záujem poukázať  na 
to, aké nebezpečenstvá vyplývajú zo zdanlivo obyčajných situácií v živote každého z nás.

 V predošlom čísle sme informovali o náleze mamutích klov a kamenných nástrojov na novoobjavenom táborisku 
lovcov staršej doby kamennej – paleolitu zistenom pri výskume počas výstavby na mieste stavby výrobnej haly 
spoločnosti AGE Color, s. r. o.,  Piešťany. V tomto priestore (ide o katastrálne územie obce Krakovany) sa realizuje 
aj výstavba vyrobnej haly spoločnosti Wabash Technologies, s. r. o.  Počas archeologického výskumu v súvislosti 
s výstavbou tejto haly sme zistili pravdepodobne východný okraj táboriska pravekých lovcov. Našli sme tu veľký 
fragment lebky chladnomilného cicavca, vyhynutého druhu nosorožca  – nosorožca srstnatého (coelodonta an-
tiquitatis). Lebka bola poškodená už v praveku a na jednej strane lebky sú zreteľné stopy po zásekoch.  

Pravda a víťazstvo zla

Hrob z mladšej doby kamennej v Krakovanoch - Strážach

   Nálezy poukazujú na viacnásobné osídle-
nie tejto polohy. Okrem toho sa tu našli stopy 
osídlenia z mladšej a neskorej doby kamennej 
(5000 – 1900 rokov pred n. l.) – neolitu a 
eneolitu, doby bronzovej (1900 – 700 rokov 
pred n. l.),  a staršej a mladšej doby železnej 
(700 pred n. l. – prelom letopočtov) a mladšie 
nálezy sú stredoveké. 
     Ako významné sa v tomto priestore ukazuje 
osídlenie z mladšej doby kamennej – neolitu 
patriace lengyelskej kultúre. Jej nositeľom 
bol ľud z juhovýchodnej a strednej Európy. 
Stupeň Lengyel II reprezentuje na lokalite 
skupina tejto kultúry – skupina Pečeňady 
pomenovaná podľa rovnomenného náleziska 
v obci Pečeňady v piešťanskom okrese. 
     Na mieste stavby výrobnej haly bol preskú-
maný sídliskový objekt   nepravidelného  
oválneho  tvaru.  Jeho  výplň  tvorila  tmavá

humusovitá hlina, keramické črepy, kamen-
ná štiepaná industria (čepele), zlomky podlo-
žiek na drvenie obilia a zvieracie kosti.
    Charakteristické črepy z nádob – zobákovi-
té uchá, fragmenty nádob na nôžke a misiek 
datujú objekt do stupňa Lengyel II (približne 
3500 rokov pred n. l.). Rozsiahlejšie praveké 
osídlenie ľudu lengyelskej kultúry sa zistilo 
v chotári Vrbového. 
  Do obdobia lengyelskej kultúry pravde-
podobne patrí aj kostrový hrob s mŕtvym 
uloženým v hĺbke 154 cm od povrchu 
terénu v hrobovej jame nepravidelného 
oválneho tvaru. Kostra bola v hrobe ulože-
ná v skrčenej polohe na boku orientovaná 
v smere juh – sever. Mŕtvemu do hrobu 
uložili pod pravú hornú končatinu dva 
milodary –kus hematitu (oxid železitý) 
červeného farbiva a kamenná vápencová  

guľka o priemere 4,3 cm. Červené farbivo 
v hrobe možno spájať s rituálnymi zvyklos-
ťami, pri ktorých bol mŕtvy posypaný červe-
ným farbivom, symbolom krvi. Vápencová 
guľka mohla slúžiť ako roztierač farbiva. 
Nezdá sa to však pravdepodobné, neboli na 
nej žiadne stopy farbiva a skôr mohla slúžiť 
ako magický predmet. Nositeľa mohla chrá-
niť proti pôsobeniu zlých síl. Analógie s po-
dobným významom nachádzame v praveku 
po celej Európe. 
     Archeologické nálezy budú odborne 
spracované, konzervované a uložené, prí-
padne vystavené v Balneologickom múzeu 
v Piešťanoch.  
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relativizmu možno nájsť na poli etiky. Od-
mietanie univerzálnosti v etike znamená 
odmietnuť platnosť univerzálneho mravné-
ho poriadku. Ak jeho existenciu poprieme, 
na základe čoho posudzujeme dobro a zlo? 
Tieto kategórie sa stávajú výrazom vôle silnej-
šieho. Zákon je tým, čo zostalo pre rozsúdenie 
dobra a zla. Už nie zákon, ktorý je viazaný na 
prirodzenú spravodlivosť, ale zákon ako výraz 
vôle väčšiny. Je to zákon, ktorý bývalý diktátor 
Saddám Hussajn definoval slovami: „Zákon to 
sú tie dva riadky nad mojím podpisom.“ 
   Ostáva na nás, či objektívne zložky morálne-
ho zákona ako dobro, zlo, zákon(prirodzený) 
dostaneme opäť do súladu s jeho subjektív-
nymi zložkami – svedomím a slobodou. Začať 
by sme mohli od ponímania pravdy ako zhody 
rozumu a skutočnosti(veci), ktoré nám zane-
chal sv.Tomáš Akvinský.
   Ak teda sme schopní poznať dobro(čo na 
základe svojej prirodzenosti schopní sme)-
zostáva sa zamyslieť nad tým, prečo nie sme 
ochotní postaviť sa proti zlu. Naše zlyhanie sa 
začína už na autobusovej zastávke, kde fajčiar 
svojim neduhom obťažuje nefajčiarov. Koľkí 
z nás sú ochotní postaviť sa proti tomuto 
obyčajnému, malému prehrešku? Nestiahne 
sa väčšina ľudí v takejto situácii do „obrannej 
pozície“ a ticho trpí konanie iného? Prečo nie 
sme schopní ozvať sa? Máme strach, alebo sa 

jednoducho stránime vyvolávania konflik-
tov? Toto je zdanlivo banálny príklad, ale 
práve pri takýchto sa začína prehra dobra, 
na ktoré rezignujeme. Pád človeka sa začína 
na ulici, kedy sa okoloidúci nečinne prizerajú 
na napadnutú obeť, ktorá sa nemôže brániť a 
končí zlyhaním štátnikov na medzinárodnej 
scéne. V prvom prípade ide o jednu obeť, v 
prípade druhom o tisícky, možno milióny. 
Práve tu pri našich zlyhaniach sa dostáva zlo 
do vedenia, a už od nich sa odvíja naša ľahos-
tajnosť voči utrpeniu a obetiam násilia, ktoré 
sa nás predsa až tak netýkajú. Nemohúcnosť 
odmietnuť zlo a prizeranie sa bezpráviu sa 
rozrastá a my sa stávame necitlivými.  Mohla 
by padnúť námietka, že v takýchto situáciach 
nám zväzuje ruky strach. To je pravda, ale 
zároveň nás strach nezbavuje viny. Práve 
malé zlyhania sa rozšírili na takú úroveň, že 
sme(my ľudia)ochotní dopustiť genocídu v 
Srebrenici, Kosove, Rwande, atď. Podobných 
príkladov bohužiaľ možno nájsť ďaleko viac.  
Človek je tvor nedokonalý, preto očakávania 
od neho nemôžu byť prehnané. Ale sedieť so 
založenými rukami zoči-voči zlu spôsobuje, 
že sa z nás ľudskosť viac a viac vytráca. Ge-
niálny odkaz nám zanechal Edmund Burke, 
ktorý poznamenal: „K víťazstvu zla stačí, aby 
dobrí ľudia sedeli so založenými rukami.“
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