Eliška Holubová
Kdo je to hrdina?
Hrdina? S tímto označením a dnes již pojmem, se setkáváme téměř denně, ať už v televizi, novinách nebo v běžném
životě. Je až s podivem, jak snadno tímto slovem někoho označíme.
Co všechno člověk musí udělat, aby si toto označení mohl zasloužit a co všechno proto musí udělat, aby v očích
druhých byl hrdina.
Ani nevím, jestli na tuhle otázku lze najít jednoznačně odpověď. A musím si položit otázku, kdo je to vlastně hrdina?
Představuji si někoho, kdo zachraňuje naše životy, pomáhá lidem, léčí je, kdo chrání naše domovy, například hasiči,
lékaři, policisté, řidiči z povolání, kteří zabránili při jízdě nehodě. Nebo je to ten, kdo žije podle nějakých pravidel,
svého přesvědčení, poslání, které například nikdo jiný nemůže ocenit nebo v tom nic zázračného nevidí například
faráři, duchovní? Anebo jsou to postavy z filmů, ochránci, smyšlené postavy, postavičky v převlecích, které zachraňují
všechny před světem?
Pro každého z nás má slovo hrdina jiný význam a každý máme o tom i jinou představu a vzhlížíme k někomu jinému.
Záleží na tom, kolik je nám let, našem povolání, vzdělání, pohlaví. Pro mého malého brášku je největší hrdina
Spiderman a požárník Sam a také naši rodiče, kteří se hezky starají o mě a mé sourozence. Pro mě, když jsem byla
malá, to byla například Zvonilka. Pokud bych se o nich bavila s mým pradědečkem, zřejmě by vůbec nevěděl, o kom je
řeč a koukal se na mě jako péro z gauče. Můj táta nám často čte a tyto postavy dobře zná, ale určitě by je nebral za
hrdiny. A také naopak, kdyby můj pradědeček vyprávěl večer svým kamarádům, kteří bojovali ve válce o Spidermanovi,
myslím, že by se jim to nelíbilo.
Když se nad tím zamyslím, například z hlediska povolání. Pro mnoho lidí představuje hrdinu doktor a hasič. Jasně,
protože denně zachrání spoustu životů a někdy riskují i ty své. Na druhou stranu, když někdo přijde při požáru nebo v
nemocnicích o svoji rodinu, protože jim tito lidé nedokázali pomoci, asi je v tu chvíli jako hrdiny brát nebude. Nikdo z
nás nemůže být skvělý pro všechny. Nemůžeme rozdělovat lidi na hrdiny a „nehrdiny“. Hrdinství má mnoho podob,
kolem nás se děje spousta obdivuhodných a dojemných příběhů, kterých si často ani nevšimneme. Hrdinou se však
nenarodíme, ale můžeme se jim stát a to v očích druhých lidí, avšak ne všech.

