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Jaké vlastnosti dělají hrdinu hrdinou?
Když jsem tuto otázku položila několika lidem ze svého okolí, všechny odpovědi se nesly v podobném duchu. Hrdina
musí být podle nich statečný, odvážný nebo udatný. Zkrátka a jednoduše, pojem strach se v jeho slovníku rozhodně
nevyskytuje.
Je však tato všeobecně vžitá představa skutečně správná? Doopravdy je právě nebojácnost tou nejdůležitější
vlastností, která dělá hrdinu tím pravým hrdinou? Nejsou snad i důležitější lidské hodnoty?
Jako první je nutné si uvědomit, kde se vlastně toto pojetí bezchybného odvážlivce vůbec vzalo. Vyvolává ho totiž už
samotná definice daného slova. Podle ní je hrdina někdo, kdo koná významné skutky a s neoblomitelnou kuráží bojuje
ve jménu dobra, přičemž často něčím významně vyniká mezi ostatními. Často při tom ještě oplývá zvláštními, poměrně
neobvyklými schopnostimi.
Příběhy o hrdinech pocházejí už z těch nejstarších dob. Vzpomeňme si například na Homérovy hrdinské eposy,
starověké báje a pověsti s bájným Heraklem a dalšími nebo neohroženého Beowulfa. Všechny tyto příběhy spojuje
motiv hlavní postavy v podobě silného a udatného člověka, který je vždy ochotný bít se pro tu správnou věc.
Ačkoliv na nás tato díla bezpochyby zapůsobila velmi silně, stále se nemohou rovnat s vlivem novodobých, převážně
akčních filmů, jejichž hrdinové se bez zaváhání vrhají do nejrůznějších nebezpečí s šlechetným cílem, kterým je
většinou chránit ostatní. I oni přitom disponují schopnostmi, o kterých si my, běžní lidé můžeme nechat jenom zdát.
Při střelbě na cíl většinou nikdy neminou, za stav jejich fyzičky by se nemuseli stydět pomalu ani vrcholoví atleti a ještě
k tomu jsou schopni často absolutně nepochopitelných kousků
Ano, všem je samozřejmě jasné, že se jedná jen o pouhý film a že postavy, ke kterým tak vzhlížíme, jsou ve skutečnosti
jen herci, to je pravda. Ale přiznejme si to, skoro každý z nás pravděpodobně alepoň jednou snil o tom, být takovému
hrdinovi alepoň trochu podobný. Ne vždy si při tom však uvědomujeme, co všechno to ve skutečnosti obnáší.
Proč je vlastně hrdina tak statečný? Byla mu tato vlastnost darována do vínku už při narození? Někdo má už odmalička
strach z nejrůznějších věcí, jiný se nad nimi třeba ani náznakem nepozastaví. A přesto můžou nastat situace, ve kterých
je první zmíněný člověk o mnoho statečnější než ten druhý.
Protože co je vlastně odvaha? Tento pojem je velmi sporný. Existuje nespočet různých druhů odvážných činů. Dalo by
se však říct, že některé jsou větší a významnější než ty ostatní? To samozřejmě záleží na mnoha dalších faktorech. Jako
hrdinu by si lidé ale neměli v první řadě představit tajného agenta, který za svistu kulek a ohlušujících výbuchů
nakonec úspěšně dopadá hlavního zloducha a nejlépe k tomu ještě zachrání celý svět. Podobní lidé možná i existují,
kdo ví. Zaměřit bychom se ale měli ale i na menší, neméně důležité činy, například takové, které máme možnost
zpozorovat, nebo dokonce sami vykonat v běžném životě. Všechny mají stejný cíl. Konat dobro, pomoci ostatním,
překonat strach. Nyní vidíme, že bázeň a statečnost jsou spolu často velmi úzce svázané. Bez strachu v sobě někdy
člověk tu pravou odvahu ani nenajde.
Někteří lidé mají například velmi nízký pud sebezáchovy a bez bázně se proto vrhají do nebezpečí, ať už pro svou
zábavu nebo za účelem pomoci druhým. Takový člověk za hrdinu samozřejmě označen být může. Větší ocenění si však
mnohdy zaslouží úplně obyčejný člověk, který pro ostatní překoná svůj strach s vědomím vlastního nebezpečí nebo
jiných negativních následků.
Hrdinové proto nemusí být zcela nebojácní. Stereotyp, že hrdina se ničeho nebojí, může být hodně zavádějící. Nikdo
není perfektní. Každý má z něčeho strach, každý někdy klesne na dno. Rozhodně není špatné strach projevit a dát
najevo své obavy. Všichni jsme v podobné situaci někdy byli, a proto víme, že je důležité bojovat. Nikdo ale nedokáže
zůstat silným pořád. Ani ten nejdokonalejší hrdina by mnohdy na všechno nestačil sám. Každý se časem dostane do
situace, kdy potřebuje pomocnou ruku. V tomto případě si musíme na druhou stranu z literatury a filmů brát příklad.
Vždyť kde by byl Sherlock bez Watsona, Frodo bez Sama, Robinson bez Pátka nebo proslulí mušketýři jeden bez
druhého? Nikdo nemůže neustále jen dávat a nikdy brát. Kdo tu bude, aby zachránil hrdinu po tom, co spasí svět?
V životě se objevují jak světlé chvilky, tak ty temnější. Tak to jednoduše je. Všichni děláme chyby, dokonce i ti nejlepší z
nás. Důležité je ale vstát a bojovat dál, i když situace vypadalá sebevíce beznadějně. Tuto skutečnost perfektně
popisuje úryvek jedné z knih pro mládež americké autorky Cassandy Clare: „Hrdinové nemusí vždycky zvítězit, někdy
také prohrávají. Ale bojujou dál a vždycky se vrátí. Nevzdávají se. Právě to z nich dělá hrdiny.“
Hrdina však není jen ten, kdo přemůže zlo nebo podá pomocnou ruku ostatním. Je to i ten, kdo přemůže sám sebe,
svůj vlastní strach a vystoupí ze své komfortní zony. Něco, co se ostatním může zdát jako jednoduchá věc, může pro
daného člověka znamenat obrovské vítězství a krok vpřed.
Kdo je tedy skutečným hrdinou? Může to být doopravdy kdokoliv. Takového hrdinu v sobě má úplně každý, stačí ho
jen najít a probudit. Nemusíte proto konat ani žádné zvláštní a neobvyklé činy, občas stačí jen obyčejný dobrý skutek
nebo pomoc člověku v nouzi. Hrdina totiž nemá žádné přesně určené vlastnosti. Často vůbec nezáleží na tom, jaký je,
ale jak se v dané situaci zachová. Obětuje se pro druhé, i když ho to třeba bude něco stát? I když ví, že ho za to nečeká
žádná finanční odměna, ale pouze jeho vlastní dobrý pocit? Ale přiznejme si, takový pocit z dobrého skutku se občas
nevyrovná ani všem penězům světa.

S čistým svědomím můžeme říct, že ještě stále existuje obrovské množství lidí, kteří zastávají podobný názor. A přesně
to je to, co lidstvo potřebuje. Co nejvíce lidí, kteří by ani na okamžik nezaváhali při výběru mezi tím, co je správné a co
snadné. Kdybyste se v podobné situaci někdy vyskytli i vy sami, vzpomeňte si na slova Alberta Einsteina: "Svět nebude
zničen zlými, ale těmi, kdo se na ně dívají, aniž by cokoli udělali."

