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Spo³eczeñstwo stoi na czci bohaterów
Thomas Carlyle
W dzisiejszych czasach coraz czêœciej mówi siê o przeciêtnoœci, Ró¿ewiczowskiej bylejakoœci, ogarniaj¹cej masy
i elity, o niezdolnoœci m³odych ludzi do przyjêcia na siebie odpowiedzialnoœci za siebie i innych, a tym bardziej do
jakiegokolwiek poœwiêcenia, czy walki o idea³y. S³yszymy jak
w mediach dziennikarze, uzurpuj¹c sobie pozycjê wspó³czesnych moralistów, gani¹ nowe pokolenia za ich bezwzglêdny
konsumpcjonizm i utylitaryzm. W tych samych mediach masowo
produkuje siê nowych idoli mas, zgodnie z ich zapotrzebowaniem – pytanie tylko czy nie sztucznie stymulowanym?
Pomijaj¹c jednominutowe s³awy ludzi-wydmuszek rodem z seriali, teleturniejów i ok³adek krzykliwych pism, nasuwa siê
pytanie, jacy bohaterowie s¹ dziœ w ogóle mo¿liwi? Masy
s¹ bezwzglêdne – mog¹ wynieœæ na piedesta³ i chwilê potem
zniszczyæ swego idola z równ¹ obojêtnoœci¹. Masy s¹ dziœ
potêg¹, dlatego nie da siê ich wyroków zupe³nie odrzuciæ ani
te¿ zupe³nie im zaprzeczyæ. Bohaterem mas mo¿e byæ zarówno Jan Pawe³ II, jak równie¿ Ksiê¿na Diana, oboje czczeni
w podobnych korowodach masowej ¿a³oby i histerii. Socjolodzy
mog¹ t³umaczyæ te zjawiska odnosz¹c siê do g³êbszych analiz
zachowañ grupowych, ale nie wystarczy to, by zrozumieæ na
czym polega fenomen prawdziwego bohaterstwa, które nie jest
zale¿ne od reakcji publicznej i powszechnych upodobañ. Jak
wiêc oddzieliæ to prawdziwe bohaterstwo od medialnej uzurpacji, od internetowego happeningu lansuj¹cego Kononowicza
na gwiazdê wyborów? Zadanie wydaje siê trudne, ale jednak
intuicyjnie czujemy ró¿nicê miêdzy powszechnie uznawanymi
ikonami bohaterstwa a sezonowymi bohaterami, którzy pojawiaj¹ siê i znikaj¹ gdzieœ pomiêdzy Tañcem z Gwiazdami
i M jak mi³oœæ. Zanim wiêc zaczniemy pytaæ o bohaterstwo
naszych czasów, nale¿y zastanowiæ siê czym w ogóle jest
ten fenomen.
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Ewolucja etosu bohaterstwa

z coko³ów, a czasem dotyczy³o to wrêcz ca³ych wzorców, które
przekuto w anty-wzorce, gdy tylko ucich³y salwy wojennych
armat i groŸby tyranów. Ale nawet, gdy po dokonanej weryfikacji zbierzemy wszystkie te wzorce bohaterstwa, które
opar³y siê próbie czasu, to i tak nie dojdziemy do tego
czym jest samo bohaterstwo. Przede wszystkim nale¿a³oby tu
odró¿niæ wzorzec osobowy od bohatera, jak sugeruje Maria
Ossowska1. Bohater czy bohaterka s¹ zawsze podmiotami indywidualnymi i konkretnymi, a wzorzec osobowy ma charakter
czysto abstrakcyjny. Poza tym, nie ka¿dy bohater czy bohaterka s¹ wzorami do naœladowania mimo, i¿ s¹ podziwiani
i czêsto wrêcz czczeni. Pojêcia te krzy¿uj¹ siê, ale nie
s¹ wcale to¿same. Ogólny, abstrakcyjny wzorzec bohaterstwa
wypreparowany z rysów indywidualnych mo¿emy stworzyæ dopiero
wówczas, gdy albo mamy konkretnych bohaterów i bohaterki,
albo te¿ wiemy czym jest samo bohaterstwo.
Skupiaj¹c siê na analizie konkretnych bohaterów i bohaterek (choæ od razu trzeba tu zastrzec, ¿e bohaterstwo
mêskie jest znacznie bardziej eksponowane w naszej kulturze), jacy pojawiali siê w dziejach, mo¿na stworzyæ pewn¹
typologiê bohaterstwa. Tak¹ typologiê zaproponowa³ Thomas
Carlyle w swym s³ynnym dziele Bohaterowie. Czeœæ dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w historyi. Jego zdaniem
„historya œwiata jest (..) biografi¹ wielkich ludzi”2, którzy
stanowi¹ fundament dziejów. Ludzie wielcy czyli bohaterowie
stanowili zbawienie dla czasów, w których ¿yli, poniewa¿,
zdaniem myœliciela z Chelsea, epoki bez ludzi wielkich by³y
jak „drzewa martwe oczekuj¹ce b³yskawicy”3. W ka¿dej epoce
istnia³ wiêc kult bohaterów, choæ przybiera³ ró¿ne wyrazy.
Carlyle prezentuje szeœæ typów bohaterstwa i ich przyk³ady.
Dwa pierwsze typy bohaterstwa – bohater jako bóstwo (przyk³adem jest Odyn) i bohater jako prorok (przyk³adem jest
Mahomet) – by³y znamienne dla czasów dawnych. Odyn to typ
bohatera, który prawdopodobnie nigdy nie istnia³ i który
uosabia³ cechy najbardziej cenione w epokach najdawniejszych
– mêstwo i fizyczn¹ witalnoœæ, podobnie jak wspomniani wy¿ej homeryccy herosi. Z kolei do kategorii bohatera jako
proroka bez w¹tpienia wpisaliby siê wielcy prorocy narodu ¿ydowskiego, przez których przemawia³ Bóg i za pomoc¹
których zawiera³ z ludŸmi przymierze. Czasy bohatera jako
bóstwa i bohatera jako proroka, zdaniem Carlyla, minê³y
bezpowrotnie, gdy¿ takie postrzeganie bohaterów wynika³o
z pewnej pierwotnoœci i specyfiki myœlenia, które pod wp³ywem rozwoju filozofii i nauki ewoluowa³o w nowym kierunku.
W epoce logosu, zapocz¹tkowanej przez Sokratesa, bóstw ju¿
nie ma, a prorocy milcz¹. Carlyle podaje cztery nowe typy
bohaterstwa, s¹ to: bohater jako poeta (przyk³adem jest
Dante i Szekspir), kap³an (przyk³adem jest Luter i Knox),

Gdy przyjrzymy siê bli¿ej temu, jak kszta³towa³ siê
etos bohaterstwa w dziejach, zobaczymy, i¿ trudno mówiæ
o jednym uniwersalnym wzorcu bohatera. Wzorce bohaterstwa
by³y na ogó³ dzie³ami epok, w których powsta³y i które zarazem firmowa³y. Z pewnoœci¹ œwiadomoœæ staro¿ytn¹ w du¿ej
mierze kszta³towa³ kult herosów (i w znacznie mniejszym
stopniu heroin) pochodz¹cych z eposów Homera. By³ to wzorzec
dzielnych wojowników i nieœmiertelnych bogów olimpijskich,
podziwianych za ich potêgê i si³ê, a nie cnoty moralne,
których czêsto im brakowa³o. Kolejny wzorzec kultywowany
w epoce staro¿ytnej Grecji to typ mêdrca, stworzony przez
staro¿ytn¹ filozofiê. Bohaterstwem mêdrca przedstawionego
w s³ynnej paraboli platoñskiej jaskini, jest to, ¿e ujrzawszy œwiat³o prawdy wraca z powrotem do œwiata cieniów.
Prawda, któr¹ ujrza³ mêdrzec domaga siê by ni¹ siê dzieliæ
i by wzi¹æ za ni¹ odpowiedzialnoœæ, co zmusza mêdrca do
ponownego zejœcia do jaskini. W staro¿ytnej Grecji powstaje tak¿e wzorzec dobrego obywatela, bêd¹cego uosobieniem
wzajemnie siê dope³niaj¹cych cnót, kontynuowany dalej
w staro¿ytnym Rzymie. W Œredniowieczu pojawiaj¹ siê dwa
g³ówne wzorce bohaterstwa – rycerz i œwiêty. Oba wzorce
wi¹¿e cnota mêstwa, wytrwa³oœci i pos³uszeñstwa, a ich syntezê stanowi postaæ œwiêtego Jerzego – rycerza walcz¹cego
ze smokiem, symbolem grzechu. W epoce Renesansu pojawiaj¹
siê kolejne wzorce: bohater makiaweliczny (przebieg³y,
przewiduj¹cy, wyrachowany w³adca, ³¹cz¹cy w sobie naturê
lwa i lisa), wszechstronny humanista, witalny heros wprost
z majestatycznych rzeŸb Micha³a Anio³a, czy wreszcie wzorzec
dworzanina mistrzowsko opanowuj¹cego wyrafinowane gry salonowe. Reformacja kreuje nowy wzorzec – skromnego cz³owieka
pracy, ¿yj¹cego cnotliwie i pokornie poddaj¹cego siê swemu
losowi. Rewolucja przemys³owa rodzi wzorzec uczciwego kupca
i prawego mieszczanina, co w Stanach Zjednoczonych przekuwa
siê we wzorzec cz³owieka sukcesu – mitycznego pucybuta,
który staje siê milionerem i to wy³¹cznie dziêki sobie.
Rewolucje robotnicze wp³ywaj¹ na powstanie wzorca bohatera
klasy pracuj¹cej – ciemiê¿onego robotnika, który staje na
barykadach. Nazizm produkuje wzorzec emanuj¹cego z³owieszcz¹
si³¹ aryjskiego pó³boga z trupi¹ czaszk¹. Komunizm wytrwale
d¹¿y do zbudowania wzorca przodownika pracy, wyrabiaj¹cego
dwieœcie procent normy. W dzisiejszych masowych spo³eczeñstwach Zachodu przesi¹kniêtych konsumpcjonizmem powstaj¹
równie masowo bohaterowie, kreowani w mediach, ³adnie opakowani i rozreklamowani. Przedstawiony wed³ug powy¿szych
wzorców panteon bohaterów poszczególnych epok ulega³ wielokrotnie weryfikacji. Wielu z nich zosta³o zrzuconych
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publicysta (przyk³adem jest Johnson, Rousseau i Burns) oraz
król (przyk³adem jest Napoleon i Cromwell). Mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e poeta i kap³an wchodz¹ w miejsce typu bohatera
jako proroka, a publicysta i król w miejsce herosa-wojownika. Poeta jest bowiem równie¿ tym natchnionym przez Boga,
który jak wczeœniej prorok, a póŸniej kap³an – przenika
tajemnicê œwiata. W pewnym jednak sensie wszystkie nowe
typy bohatera nosz¹ w sobie „boskie tchnienie”, przez co
oddawana jest im czeœæ, bêd¹ca wyrazem uwielbienia, pokory oraz namiêtnego i bezgranicznego poddania siê „jakiejœ
bardzo szlachetnej i boskiej postaci cz³owieka”4, jak pisze autor. Ludzie z czasem przestali dopatrywaæ siê bóstwa
w innych ludziach, ale nigdy nie przestali ubóstwiaæ ludzi
wielkich i natchnionych.
Problem z pójœciem tropem Carlyle’a w analizie fenomenu
bohaterstwa polega na tym, ¿e autor nigdzie nie definiuje
pojêcia, którym sam siê pos³uguje. W jego dziele pojawia
siê kilka nieco egzaltowanych eksplikacji znamion bohatera,
który jest jak „b³yskawica” czy „œwiat³o najjaœniejsze”,
który jest wzorem, przewodnikiem i twórc¹ swej epoki. Nie
da siê jednak na podstawie tekstu Carlyle’a odtworzyæ jasnych kryteriów bohaterstwa jako takiego. Wpierw autor
pisze, ¿e ani wielkoœæ czynu, ani te¿ wp³yw jednostki na
dzieje nie jest wcale odpowiednim probierzem bohaterstwa.
Jednak¿e w tym samym tekœcie autor sugeruje, ¿e Jan Jakub
Rousseau, którego charakter nie mia³ wcale wielkich przymiotów, jest bohaterem, bo wywar³ trudny do przecenienia
wp³yw na ludzkie dzieje5. Widaæ w tym rozumowaniu pewn¹
niekonsekwencjê i nieœcis³oœæ. Poza tym, nawet jeœli próbowalibyœmy porównaæ, zestawiæ i sprowadziæ do wspólnego
mianownika wszystkie wspomniane tu typy, uzupe³niaj¹c je
o nowe propozycje, to i tak nie dojdziemy do istoty zjawiska
bohaterstwa. Tak naprawdê bowiem, gdy wskazujemy na przyk³ady bohaterów czy bohaterek i tworzymy ich typy, musimy
wpierw za³o¿yæ, ¿e wiemy czym jest samo bohaterstwo aby
podane przez nas przyk³ady by³y w ogóle uprawnione. Podobn¹ trudnoœæ napotkamy chc¹c dotrzeæ do istoty bohaterstwa
za pomoc¹ analizy czynów bohaterskich. Niew¹tpliwie, owe
historyczno-porównawcze badania mog¹ nam dostarczyæ szerokiej gamy interesuj¹cych wniosków. Jednak¿e wydaj¹ siê
one w¹tpliwym przedsiêwziêciem, jeœli chodzi o g³ówny cel
tego artyku³u – odpowiedŸ na pytanie, czym jest bohaterstwo. Aby na to pytanie odpowiedzieæ, przyjrzê siê bli¿ej
zjawisku bohaterstwa, dokonuj¹c jego analizy na podstawie
pewnych intuicji dotycz¹cych tego zagadnienia. Skupiê siê
tu na przedstawieniu warunków zaistnienia bohaterstwa, jego
g³ównych znamion, a tak¿e cech samych bohaterów.
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Istota bohaterstwa
Bohaterstwo przede wszystkim objawia siê w czynach,
w dzia³aniu, które musi byæ zawsze dzia³aniem intencjonalnym
i œwiadomym. Ponadto bohaterstwo jest zjawiskiem ukierunkowanym na jakiœ konkretny cel, któremu s³u¿y. Trudno by³oby
bowiem mówiæ o bohaterstwie samym w sobie i dla siebie.
Bohaterstwo polega raczej na postawie dzia³ania w celu urzeczywistnienia pewnych wy¿szych idea³ów kosztem poœwiêcenia,
nawet w³asnego ¿ycia. Bohaterstwo mo¿liwe jest zatem tylko
w œwiecie ludzi, a nie zwierz¹t czy szeroko pojêtej przyrody.
Dotyczy ono bowiem œwiata myœl¹cego i duchowego zarazem,
skoro mowa tu o celowej realizacji wartoœci. Nie mo¿na wiêc
zostaæ bohaterem czy bohaterk¹ realizuj¹c jakieœ dzia³ania
wbrew woli czy przez przypadek. Charakterystyczne jest to,
¿e bohaterowie czêsto sami by siê tak nie nazwali, bo oni
po prostu czyni¹ to, co musz¹ czyniæ i do czego popycha ich
wewnêtrzna si³a. Ze wzglêdu na ów imperatyw czynu, wielu
z nich nie zdaje sobie czêsto sprawy ze szczególnego wymiaru
swego dzia³ania lub celowo pomniejsza swe czyny twierdz¹c,
¿e inni post¹piliby w ich sytuacji tak samo b¹dŸ, ¿e wszystko
by³o dzie³em przypadku. Mo¿emy oczywiœcie mówiæ, i¿ przypadek sprawia, ¿e rodzimy siê tacy a nie inni i ¿e pojawiamy
siê w konkretnym miejscu, czasie oraz w stosownych do czynu
okolicznoœciach – jednak¿e nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e samo
bohaterstwo jest dzie³em przypadku. Bohaterstwo wynika
z decyzji podjêcia okreœlonego dzia³ania. Tylko nielicznych
na tê decyzjê staæ. Ludzie rodz¹ siê do bohaterstwa, tak
jak rodz¹ siê z ró¿nymi talentami i predyspozycjami, które
mog¹ w ¿yciu wykorzystaæ lub nie.
Bohaterstwo realizuje za pomoc¹ czynu okreœlone wartoœci pozytywne. Jest ono podporz¹dkowane pewnemu dobru,
które w hierarchii wartoœci bohatera czy bohaterki stanowi dobro najwy¿sze i przez nich absolutyzowane. Wartoœci,
które realizowane s¹ przez bohatera czy bohaterkê maj¹
charakter pozytywny, co wi¹¿e siê z pozytywn¹ konotacj¹
s³owa „bohaterstwo”. Gdy ktoœ zas³ynie dokonaniem rzeczy
wielkich i zarazem niewyobra¿alnie z³ych mo¿e byæ jedynie
anty-bohaterem czy anty-bohaterk¹. Dlatego te¿ nie mo¿na nazwaæ bohaterem Hitlera czy Mao Zedonga, nawet mimo
wp³ywu jaki wywarli na dzieje ludzkoœci czy uwielbienia
jakim cieszyli siê wœród poddanych. Czy jednak mo¿na nazwaæ bohaterami Aleksandra Wielkiego lub Napoleona? Pytanie
pozostaje otwarte i zale¿y od tego jakie wy¿sze wartoœci
pozytywne przypiszemy ich dzia³aniom. Oczywiœcie nie chodzi tu o zwyk³¹ kalkulacjê zysków i strat, ale o wyraŸn¹
realizacjê wy¿szej wartoœci pozytywnej, dla której bohater
czy bohaterka poœwiêcili inne swoje wartoœci pozytywne,
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które s¹ wartoœciami równie wysokimi lub niewiele ni¿szymi. Bohaterowie nie musz¹ poœwiêcaæ ¿ycia by staæ siê bohaterami, choæ oczywiœcie ¿ycie jest argumentem niezwykle
silnym. Bohaterowie mog¹ poœwiêciæ to, co kochaj¹ i szanuj¹
(bycie z bliskimi, spokojne ¿ycie, zdrowie, honor, czyjeœ
zaufanie itp.). Nie bêdzie wiêc bohaterem ani bohaterk¹
ktoœ, kto poœwiêca cudze ¿ycie (lub miliony istnieñ, jak
to mieli w zwyczaju czyniæ bogowie wojen) dla realizacji
jakiegoœ celu, nawet dla dobra wspólnego. Napoleona uznaje
siê czêsto za bohatera twierdz¹c, i¿ celem jego dzia³añ
wojennych w Europie by³o szerzenie praw i wolnoœci, które
wraz z wkroczeniem wojsk francuskich mia³y rozprzestrzeniaæ
siê w innych pañstwach. Podkreœla siê przy tym wojskowy
i polityczny geniusz Napoleona. Jednak¿e realizacja jego
idei kosztowa³a tysi¹ce ofiar i lata krwawych wojen, które
pustoszy³y Europê. Z tego wzglêdu Napoleon jest dla wielu
jedynie tyranem, który ze wzglêdu na swoj¹ maniê wielkoœci
uwik³a³ œwiat w absurd wojenny, co wnikliwie przedstawi³
Lew To³stoj w swym wiekopomnym dziele Wojna i pokój. Podobna rozbie¿noœæ zdañ dotyczy wielu bohaterów i wynika
z ró¿nej oceny zarówno realizowanych przez nich wartoœci,
jak i sposobu ich realizowania.
Bohaterstwo jest zjawiskiem, które dotyczy œwiata wartoœci. W zale¿noœci od tego, w jakim œwiecie wartoœci realizuje siê bohaterstwo, mo¿na wyró¿niæ pewne okreœlone typy
bohaterów (np. bohaterów narodowych, ludowych, wojennych
itd.). Przy czym, nie musimy wcale ograniczaæ bohaterstwa
do wartoœci moralnych, choæ z pewnoœci¹ z nimi mamy najczêœciej w takim kontekœcie do czynienia. W zale¿noœci od
tego, czy celem dzia³ania jest dobro moralne, piêkno, czy
prawda, mo¿na wyró¿niæ trzy ró¿ne wymiary aksjologiczne
bohaterstwa – heroizm etyczny (laicki b¹dŸ religijny),
heroizm estetyczny oraz heroizm poznawczy. Heroizm mo¿e
równie¿ wystêpowaæ w dwu lub trzech wymiarach na raz, podnosz¹c tym samym akt heroiczny do potêgi. Bohaterstwo mo¿e
te¿ dotyczyæ przeciêcia siê wszystkich trzech œwiatów,
zw³aszcza gdy œladem filozofów staro¿ytnych g³osi siê ideê
jednoœci wartoœci (nieroz³¹cznoœci dobra, piêkna i prawdy).
Widz¹c zale¿noœæ bohaterstwa od œwiata wartoœci, mo¿na lepiej zrozumieæ, czemu w ró¿nych epokach i zarazem ró¿nych
systemach wartoœci czczono inne typy bohaterstwa. By ów
problem unaoczniæ, mo¿na odwo³aæ siê do typologii g³ównych
trosk duchowych towarzysz¹cych ludzkoœci w dziejach, zaproponowanej przez Paula Tillicha w Mêstwie bycia. Autor
stawia tam tezê, ¿e ludzkoœæ przesz³a trzy fazy: pierwsz¹
stanowi³ okres, w którym podstawowym zagro¿eniem odczuwanym
przez ludzi by³ lêk przed œmierci¹, drug¹ stanowi³ okres
lêku przed potêpieniem a w trzeciej, w której ¿yjemy obec-

nie, dominuje lêk przed bezsensem6. Jeœli tylko zgodzimy siê
z t¹ œmia³¹, ale te¿ niezwykle inspiruj¹c¹ propozycj¹ Tillicha, to wówczas mo¿emy wyjaœniæ pojawienie siê pewnych
typów bohatera w okreœlonych fazach rozwoju cz³owieczeñstwa. W fazie pierwszej najbardziej cenionymi wartoœciami
by³y si³a, mêstwo, nieœmiertelnoœæ lub jej pozory – st¹d
pojawienie siê bohaterów bêd¹cych bóstwami, wojownikami,
pó³bogami. Do drugiej fazy pasowa³by typ œwiêtego, mêdrca,
proroka i kap³ana. Do trzeciej zaœ typ króla, publicysty
czy naukowca, którzy walcz¹ o porz¹dek œwiata, staraj¹c siê
nadaæ mu jakiœ okreœlony sens, czêsto burz¹c wczeœniejszy
³ad. Mo¿na by te¿ wskazaæ uniwersalne typy bohatera, pasuj¹ce do ka¿dej z faz, takie jak geniusz-poeta, którego
dzie³o czyni go nieœmiertelnym, zbawia œwiat b¹dŸ nadaje
mu okreœlony sens i usprawiedliwienie.
Bohaterstwo sprzeciwia siê ¿yciu (instynktowi ¿ycia).
Zachowaniu ¿ycia s³u¿y bowiem najlepiej postawa mimikry,
przystosowanie i uczynienie fizycznego przetrwania priorytetem wszelkiego dzia³ania. Jednoczeœnie, bohaterstwo nie
jest postaw¹ negacji, ale afirmacji – dzia³aniem afirmuje
siê pewne wy¿sze wartoœci pozytywne. Bohaterstwo z natury
swojej jest czymœ nadzwyczajnym i niecodziennym. Nie znaczy to wcale, ¿e bohaterstwo ogranicza siê tylko do czynów
opromienionych blaskiem reflektorów, wybuchem fajerwerków
i dŸwiêkiem fanfar. Przeciwnie, bohaterstwo jest czêsto
zjawiskiem trudnym do pojêcia, które w chwili pojawienia siê
mo¿e zostaæ w ogóle nie docenione. Ka¿de bohaterstwo zawiera
w sobie coœ, co pozostaje dla zwyk³ych ludzi niezrozumia³e
i do koñca niewyt³umaczalne, poniewa¿ czyn bohaterski siêga
wy¿ej ni¿ mo¿liwoœci przeciêtnego cz³owieka (w tym równie¿
mo¿liwoœci percepcyjne). Mo¿emy wiêc bohaterów podziwiaæ,
ale nigdy do koñca ich nie zrozumiemy w tym sensie, ¿e
nigdy nie bêdzie nam dany pe³ny wgl¹d w ich decyzje. Skoro zaœ bohaterstwo jest czymœ niecodziennym, to wyra¿enie
„heroizm dnia codziennego” czy „bohaterstwo powszednie”
wydaj¹ siê byæ oksymoronami. Jednak¿e tak nie jest, gdy¿
u¿ycie pojêcia bohaterstwa w odniesieniu do codziennoœci
ma tu zupe³nie inny charakter. W powy¿szych wyra¿eniach
okreœlenia „codzienny” czy „powszedni” nie odnosz¹ siê do
istoty heroizmu, a jedynie wskazuj¹ na pewn¹ odmianê tego
zjawiska. Heroizm mo¿e bowiem dotyczyæ zarówno dokonania
jednorazowego czynu, wielu oddzielnych czynów, jak te¿ pewnej postawy ¿yciowej wyra¿onej w nieustannym dzia³aniu. Tê
ostatni¹ odmianê bohaterstwa Arystoteles nazywa bosk¹ cnot¹
nadmiaru dzielnoœci7. Jest ona najwy¿sz¹ form¹ dzielnoœci
etycznej, bêd¹cej trwa³¹ dyspozycj¹ do czynienia dobra
i realizowania swym ¿yciem pewnych wartoœci (w tym wypadku g³ównie mêstwa). W obu jednak przypadkach bohaterstwo
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w swej istocie pozostaje czymœ nadzwyczajnym i przechodz¹cym
nasze si³y, co podkreœla³ Arystoteles przydaj¹c heroizmowi atrybut boskiej doskona³oœci. „Heroizm codzienny” jest
w³aœnie niecodzienny z uwagi na cechê trwa³oœci – trwa³ego posiadania najwy¿szych cnót realizowanych na co dzieñ,
co dane jest tylko nielicznym. Warto tu zwróciæ uwagê, ¿e
istniej¹ systemy etyczne, które domagaj¹ siê od ludzi postawy heroicznej. Takim systemem moralnym jest z pewnoœci¹
chrzeœcijañstwo, które zaczê³o g³osiæ powszechne wezwanie
do œwiêtoœci. Na radykalnoœæ tego wezwania, które jest
jednoczeœnie odrzuceniem zasady ho³dowania przeciêtnoœci
moralnej, wskazuj¹ s³ynne s³owa z Apokalipsy œw. Jana: „Obyœ
by³ zimny albo gor¹cy! A tak, skoro jesteœ letni i ani
gor¹cy, ani zimny, chcê ciê wyrzuciæ z mych ust…”8. Brzmi
to doœæ groŸnie dla nas, ludzi w przera¿aj¹cej wiêkszoœci
letnich moralnie. Jednak¿e takie w³aœnie wezwania s¹ niezwykle wa¿ne, gdy¿ w moralnoœci zawsze licytuje siê, jak
to powiedzia³ Tadeusz Kotarbiñski, „od najwy¿szej ceny, by
osi¹gn¹æ zdobycz ledwie znoœn¹”9.
Bohaterstwo jest wreszcie czymœ wielkim, co domaga siê
uznania niezale¿nie od œwiatopogl¹du i w³asnych ocen jego
celowoœci. To jest coœ takiego, ¿e ka¿dy musi powiedzieæ
na widok bohatera czy bohaterki chapeau bas!, choæ w tej
samej chwili mo¿e dodaæ g³upiec! Nawet, gdy bohaterstwo
dotyczy nie uznawanych przez nas wartoœci, mo¿emy poczuæ
wielkoœæ czynu, który z innej perspektywy nabiera waloru bohaterstwa (rzecz dotyczy spornych bohaterów, którzy
nie realizuj¹ naszych wartoœci jak np. Napoleon, jednak¿e
dobrze rozumiemy, ¿e dla niektórych bêdzie on bezsprzecznie bohaterem tak jak Joanna d’Arc czy Sowiñski w okopach
Woli). Bohaterstwo nale¿y równie¿ uniezale¿niæ od opinii
publicznej, gdy¿ popularnoœæ bohaterów nie mo¿e byæ ¿adnym
kryterium bohaterstwa. Czyny bohaterskie czêsto wyprzedzaj¹
swoje czasy i zyskuj¹ pochwa³ê czy lepsze zrozumienie dopiero po wielu latach. Bohaterstwa nie mo¿na relatywizowaæ
do czasów i spo³ecznoœci, w jakich siê ono pojawia, ale
z drugiej strony nie da siê go rozpatrywaæ ca³kowicie abstrahuj¹c od jego pod³o¿a kulturowego. Tak te¿, niezale¿nie
od czasów w jakich ¿yjemy jesteœmy w stanie poj¹æ, na czym
polega³o bohaterstwo Herkulesa, Rolanda czy czterdziestu
siedmiu samurajów, nawet gdy ich czyny w dzisiejszych czasach wzbudzi³yby jedynie œmiech. Granica pomiêdzy czynem
bohaterskim, któremu zazwyczaj towarzyszy pewien patos,
a czynem œmiesznym czy ob³êdem jest doœæ cienka. Jeœli heroizm pozbawi siê celu, bêdzie on zwyk³ym ob³êdem, a jeœli
ów cel bêdzie znikomy popadnie siê w absurd. Dlatego te¿
seppuku pope³nione w 1970 roku przez pisarza Yukio Mishimê
w proteœcie przeciw umieraniu dawnego ducha japoñskoœci

budzi jedynie konsternacjê, a nie podziw jakim obdarzano
podobne czyny wielkich samurajów innych epok.
Podsumowuj¹c powy¿sze wywody, mo¿na spróbowaæ sformu³owaæ wstêpn¹ definicjê bohaterstwa, która wyczerpywa³aby
wspomniane w artykule znamiona. Bohaterstwem by³oby zatem
œwiadome i intencjonalne dzia³anie (czyn lub czyny), s³u¿¹ce realizacji (afirmacji) okreœlonych wy¿szych wartoœci
pozytywnych kosztem innych wartoœci pozytywnych równie
wysokich lub niewiele ni¿szych, bêd¹ce czymœ wyj¹tkowym,
nadzwyczajnym, nie daj¹cym siê w pe³ni zrozumieæ, niezale¿nym od opinii zewnêtrznej i nosz¹cym pewne znamiona
uniwersalnoœci.
Gdy ju¿ wiêc wstêpnie ustaliliœmy czym jest zjawisko bohaterstwa, mo¿na zastanowiæ siê nad tym, czym charakteryzuje
siê postaæ bohatera b¹dŸ bohaterki. Przyjmuje siê na ogó³,
¿e prawdziwi bohaterowie s¹ zawsze wielcy, samotni i martwi.
Co prawda jest to pewien stereotyp bohaterów, ale wskazuje
on na pewne wa¿ne intuicje, którym warto siê przyjrzeæ.
Wielkoœæ bohatera czy bohaterki wynika wprost z wielkoœci
ich czynu, który opromienia ich postaci. Niew¹tpliwie czyn
bohaterski wynosi bohaterów na piedesta³, uwznioœla ich
i przes³ania zarówno ich osobowoœæ, ze wszystkimi jej przywarami, jak i ich ¿ycie, ze wszystkimi jego przyziemnymi
sprawami i ma³ostkami. Jednak¿e trzeba tu wyraŸnie odró¿niæ
bohaterstwo od ¿ycia bohaterów. Bohaterstwo nie musi byæ
wcale cnot¹ moraln¹ czyli trwa³¹ dyspozycj¹ do pewnego sposobu postêpowania. Jest ono po prostu wynikiem konkretnego
dzia³ania. Bohaterem cz³owiek siê staje, sprawiedliwym czy
uczciwym cz³owiek jest. St¹d te¿ nie ka¿dy bohater czy bohaterka bêd¹ ludŸmi szlachetnymi i wyposa¿onymi w wielkie
przymioty ducha (jak chocia¿by wspomniany wy¿ej Rousseau,
którego Carlyle zalicza³ do panteonu bohaterów mimo ma³oœci jego charakteru). Bohaterstwo wyra¿a siê w czynieniu
i mo¿e, ale nie musi, prowadziæ do œwiêtoœci, wi¹zaæ siê
z charyzm¹, autorytetem, przyzwoitoœci¹ czy posiadaniem cnót
moralnych. Bohaterstwem mo¿e siê równie¿ wykazaæ osoba, po
której nigdy byœmy siê tego nie spodziewali i która wcale
nie wzbudza naszej sympatii czy podziwu w swym codziennym
¿yciu. Dobrym przyk³adem mo¿e tu byæ bohaterstwo ojca Maksymiliana Marii Kolbego, przedstawione wnikliwie w znakomitym
eseju Jana Józefa Szczepañskiego pt. Œwiêty. Ze wzglêdów
œwiatopogl¹dowych przedwojenna dzia³alnoœæ duchownego budzi
pewien sprzeciw u Szczepañskiego, który zastrzega, ¿e gdyby
go wówczas zna³, zapewne nie lubi³by go a priori10. Jednak¿e
wielki czyn ojca Kolbego w Oœwiêcimiu – oddanie ¿ycia za
obcego wspó³wiêŸnia poprzez dobrowolne zg³oszenie siê na
œmieræ g³odow¹ – jest argumentem, który wyklucza wszelk¹
dialektykê, jak pisze autor. Jego okrutna, trwaj¹ca dzie-
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siêæ d³ugich dni agonia stanowi „oczyszczaj¹c¹ ofiarê”11,
która uœwiêci³a ca³e jego ¿ycie. Stanowi³a ona równie¿
niepodwa¿alny argument na rzecz sensu cz³owieczeñstwa,
który naziœci tak bardzo chcieli obaliæ. Ca³y ten „pusty
œwiat gwa³tu” przegra³ w obliczu heroicznych gestów mi³oœci
podobnych do czynu ojca Kolbego12. Jak pisze Szczepañski:
„W dziejach ludzkoœci zdarzaj¹ siê takie krótkie spiêcia,
których jaskrawy b³ysk ujawnia na chwilê bieguny dobra
i z³a. Jednym z nich by³a ofiara o. Maksymiliana Kolbego”13.
W oœlepiaj¹cym blasku bohaterstwa przez chwilê wyraŸnie
widzimy wartoœci odkryte w swych skrajnych wymiarach. Mo¿na
wiêc tu dodaæ za Arystotelesem, ¿e przeciwieñstwem bohaterstwa, które uwypukla i uwznioœla realizowane przez siebie
najwy¿sze wartoœci, jest bestialstwo bêd¹ce bezwzglêdn¹
nikczemnoœci¹ i ca³kowitym nieokie³znaniem zmys³ów14. Bohaterstwo jest b³yskiem, które w noc ciemn¹ gaœnie równie
szybko co rozb³ys³o. Czêsto jednak jest ono iskr¹ zapaln¹, która pada na podatny suchy grunt, rozpalaj¹c zarówno
nadzieje, jak i ogniska, od których „sczerniej¹ gwiazdy”
i „upadn¹ trony”15. Bohaterowi wybacza siê to „choæby przez
jego dzia³anie zginê³o wszelkie prawo, wszelki ³ad przyrodzony, nawet œwiat moralny”, gdy¿ „to w³aœnie to samo
dzia³anie zakreœla wy¿sze magiczne ko³o skutków, które
zak³adaj¹ nowy œwiat na ruinach obalonego starego”16, jak
pisze Fryderyk Nietzsche. Jest wiêc w bohaterstwie wyraŸny
rys prometeizmu, choæ nie ka¿de bohaterstwo bêdzie polega³o
na przynoszeniu tego co nowe. Czêsto bêdzie ono polega³o
na strze¿eniu tego, co ludzkoœæ ju¿ posiada.
Bohaterowie s¹ zawsze samotni, gdy¿ ich bohaterskie
czyny oddzielaj¹ ich od reszty œwiata. Wynika to z tego,
¿e nie jesteœmy w stanie dosiêgn¹æ ani myœl¹, ani dzia³aniem bohaterów, co podkreœla Szczepañski s³owami: „Czyn
ojca Maksymiliana Kolbego nie jest dla nas zrozumia³y
w pe³nym wymiarze i mo¿e nigdy zrozumia³y nie bêdzie”. Tak
te¿, ka¿dego bohatera czy bohaterkê, choæby otacza³y ich
wiwatuj¹ce t³umy, mo¿na okreœliæ s³owami jednej z najsmutniejszych pieœni Gustawa Mahlera: sie sind der Welt abhanden
gekommen. Niezwykle trudno wyraziæ s³owami ow¹ bezgraniczn¹
samotnoœæ bohaterów. Potrafi¹ to jedynie poeci, natchnieni
darem ods³aniania rzeczy wielkich. Bohaterowie s¹ bowiem
od nas odlegli jak odleg³y by³ od otaczaj¹cej go gawiedzi
Giordano Bruno wstêpuj¹cy na stos17. ¯yj¹ na innych archipelagach jak Herbertowski Hamlet, który nigdy nie spotka siê
z Fortynbrasem18. Bohaterowie s¹ wreszcie na ogó³ martwi, gdy¿
czêsto ponosz¹ ofiarê swego ¿ycia. Nawet jednak gdyby takiej
ofiary nie ponieœli, co nie jest wcale warunkiem koniecznym
bohaterstwa jak wiemy, to i tak s³awa i nale¿na im chwa³a
przychodzi wraz ze zrozumieniem ich czynów znacznie póŸniej
ni¿ same czyny, czêsto na d³ugo po ich œmierci.

Bohaterstwo letnich czasów – pytanie o bohaterstwo dziœ
Podsumowuj¹c tê analizê bohaterstwa, warto na koniec
zapytaæ o dwie rzeczy: czy bohaterowie s¹ œwiatu potrzebni
i czy s¹ w dzisiejszym œwiecie mo¿liwi? Œwiat nie móg³by
siê sk³adaæ z samych bohaterów, bo nasz gatunek by nie przetrwa³. Aby przetrwaæ, gatunek potrzebuje przede wszystkim
normalnoœci, umiejêtnoœci ¿ycia i przystosowania. A bohaterowie to ci, którzy nie chc¹ siê przystosowaæ, którzy
siê wy³amuj¹. Po co zatem nam bohaterowie? Czy tylko po to
by nadawaæ œwiatu splendoru? Jeœli zgodzimy siê z przyjêt¹
w tym artykule definicj¹ bohaterstwa jako realizacji wy¿szych wartoœci pozytywnych, to wtedy musimy uznaæ, i¿ istnienie bohaterów jest konieczne dla zachowania g³êbszego
wymiaru ludzkiej egzystencji. Dla lepszego zobrazowania tej
tezy, warto nawi¹zaæ do etymologii s³owa heros, pochodz¹cego
od s³owa serov, które z kolei mo¿na wyraziæ nawi¹zuj¹c do
³aciñskiego serv-are, co znaczy: strzec, zachowywaæ w ca³oœci, ocalaæ, pilnowaæ19. Odnosz¹c siê do tej etymologii,
mo¿na powiedzieæ, ¿e bohaterowie s¹ konieczni œwiatu, by
zachowaæ w ca³oœci, strzec i ocalaæ œwiat ludzkich wartoœci.
Oni to bowiem nieustannie odnawiaj¹ nasze aksjologiczne systemy, wytr¹caj¹c nas z codziennego letargu. Jak to poetycko
wyra¿a Adam Zagajewski w swym eseju Obrona ¿arliwoœci, pos³uguj¹c siê Platoñskim pojêciem metaxu – ludzie s¹ zawsze
„pomiêdzy”, „w pó³ drogi”, w ci¹g³ym ruchu i aby zachowaæ
si³ê potrzebuj¹ nieustannego kontaktu zarówno z niebem, jak
i ziemi¹20. Bohaterowie s¹ zatem œwiatu potrzebni, bo to oni
stanowi¹ dla nas ³¹cznik z tym wszystkim co od nas wy¿sze
– z tajemnic¹, transcendencj¹, nieskoñczonoœci¹.
Czemu wiêc coraz czêœciej s³yszy siê, ¿e ¿yjemy w czasach post-heroicznych? Czy¿byœmy ju¿ na sta³e zastygli
„w pó³ drogi”? Okreœlenie naszych czasów jako wypranych
z heroizmu wi¹¿e siê z tym, ¿e postawy heroicznej oczekuje
siê najczêœciej w sytuacjach ekstremalnych, które wykuwaj¹
ludzki los – takich jak wojna, niewola, g³ód itp. St¹d te¿
nasuwa siê pytanie, czy mo¿na byæ bohaterem w zamo¿nych
pañstwach Zachodu, które od kilku pokoleñ doznaj¹ wojen
i wstrz¹sów moralnych g³ównie za poœrednictwem swych telewizorów? Mo¿na te¿ zapytaæ, powo³uj¹c siê na obraz intelektualnych sporów mistrzowsko przedstawiony przez Tomasza
Manna w Czarodziejskiej Górze, czy mo¿liwe jest bohaterstwo
w naszych liberalno-demokratycznych spo³eczeñstwach, w których ³agodna postawa Settembriniego zwyciê¿y³a wojownicz¹
postawê Naphty? Moja odpowiedŸ brzmi: tak. Niew¹tpliwie
bohaterstwo ³atwiej ujawnia siê w sytuacjach granicznych,
bêd¹cych ostatecznym sprawdzianem naszego cz³owieczeñstwa.
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Jednak¿e bohaterstwo w ¿adnym stopniu nie jest uzale¿nione
od pojawienia siê jakiœ okreœlonych okolicznoœci czy wyzwañ. To bohaterstwo jest wyzwaniem rzuconym œwiatu. Nawet
w naszych sytych, zadbanych spo³eczeñstwach zachodnich,
gdzie temperatura wydaje siê zbyt letnia, by wskrzesiæ ducha
¿arliwoœci bohaterskiej, bohaterstwo mo¿e siê pojawiæ. Co
wiêcej, w dzisiejszych czasach bohaterstwo jest prawdopodobnie bardziej potrzebne ni¿ kiedykolwiek. Potrzebne, by
podnieœæ ow¹ letni¹ temperaturê i by pozwoliæ ludzkoœci
odzyskaæ si³ê, wynosz¹c j¹ na chwilê ku górze.
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