
IDŹ DO:

KATALOG KSIĄŻEK:

CENNIK I INFORMACJE:

CZYTELNIA:















Spis treści
Przykładowy rozdział

Katalog online
Zamów drukowany 
katalog

Zamów informacje 
o nowościach
Zamów cennik

Fragmenty książek
online

Onepress.pl Helion SA
ul. Kościuszki 1c 
44-100 Gliwice 
tel. (32) 230 98 63 
e-mail: onepress@onepress.pl
redakcja: redakcjawww@onepress.pl
informacje: o księgarni onepress.pl

Do koszyka

Nowość

Promocja

Do przechowalni

HEROSI I FILOZOFIA.
KSIĄŻKA, KTÓRA OCALI 
TEN ŚWIAT
Autorzy: David K. Johnson, William Irwin
ISBN: 978-83-246-2776-9
Tytuł oryginału: Heroes and Philosophy:
Buy the Book, Save the World
Format: A5, stron: 336

Jak do tego doszło? Dlaczego odczuwamy potrzebę wyjaœniania tajemnic życia, skoro 
nie umiemy odpowiedzieć na proste pytania? Skąd się tu wzięliœmy? Czym jest dusza? 
Dlaczego mamy sny? Może lepiej w ogóle nie pytać, nie szukać i nie pragnąć?
To byłoby wbrew ludzkiej naturze. Jesteœmy tu w innym celu.

Wszystkie te zbrodnie, morderstwa… wszystkie te zdolnoœci… Ludziom nie można 
ufać. Jesteœmy słabi, zazdroœni, brutalni. Umiejętnoœci stały się nową bronią, po którą 
możemy sięgać wedle uznania.

Superbohater potrzebny od zaraz

Większoœć z nas w wieku szczenięcym marzy o zostaniu superbohaterem.
Potem jednak dorastamy, idziemy do pracy i przestajemy snuć plany dotyczące 
ratowania œwiata. A gdybyœ pewnego dnia odkrył, że posiadasz jakąœ niezwykłą moc?
Co byœ poczuł i jak się zachował, stwierdzając, że potrafisz czytać w czyichœ myœlach, 
przemieszczać się w czasie i przestrzeni, latać? Że możesz być niewidzialny
albo jesteœ nieœmiertelny? Œwiat Herosów jest pełen niezwykłych wydarzeń, 
fascynujących bohaterów i niepokojących zbiegów okolicznoœci. To œwiat,
którego zgłębianie jest jednoczeœnie przyjemnoœcią i wyzwaniem.

Spoglądając na serial Herosi z perspektywy filozofii, mamy wyjątkową okazję 
odkryć drugie, trzecie i czwarte dno, jakie skrywa rzeczywistoœć zaludniana przez 
superbohaterów-przeciętniaków. To także moment, w którym dostajemy szansę 
zastanowienia się nad wieloma filozoficznymi zagadnieniami naszego własnego, 
codziennego życia. Niezależnie od tego, czy od pierwszego odcinka jesteœ fanem 
serialu, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z Herosami, ta książka dostarczy 
Ci nowych tematów do przemyœleń, wskaże i wyjaœni wiele ukrytych treœci oraz 
nieznanych faktów, a także dostarczy tajemniczych kluczy, pomagających rozwikłać 
wiele mrocznych zagadek.
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Czy herosi naprawdę

są dobrzy?

Peter S. Fosl

Historie i opowiadania dotycz�ce wszelkiej ma�ci superbohaterów zwy-
kle nie czyni� tajemnicy z tego, kto jest dobry, a kto z�y. Superman jest
dobry, Lex Luthor z�y. Batman jest dobry, Joker z�y. Pierwsze odcinki
serialu Herosi nie odbiega�y specjalnie od tego standardu: Peter jest do-
bry, Sylar z�y. Ale jak przekonali�my si� na podstawie trzeciej cz��ci
(„Villains”), nie wszystko jest tak oczywiste, jak mog�oby si� wydawa	.
Bohaterowie mog� sta	 si� z�oczy�cami, a niektóre postacie z czarnych
charakterów zmieniaj� si� czasami w bohaterów w pe�nym tego s�owa
znaczeniu. Zanim mogli�my zapozna	 si� z odcinkami czwartej cz��ci
(„Fugitives”), wcze�niejsi superbohaterowie stali si� cz��ci� Firmy, a Sylar
wr�cz przeobrazi� si� w Nathana. Nawet wiod�cy „symbol serii” — za-
	mienie s�o�ca — jest sygna�em �wiadcz�cym o tym, �e moralny wszech-
�wiat serialu jest nieco bardziej z�o�ony i „ciemniejszy”, ni� pierwotnie
s�dzili�my. Platon (ok. 424 – 328 p.n.e.) w swoim pouczaj�cym dialogu
Pa�stwo wykorzysta� s�o�ce jako znak dobroci, a �wiat�o s�oneczne by�o

16
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dla niego symbolem zrozumienia znaczenia dobra1. A zatem symbol za-
	mienia s�o�ca w serialu mo�e by	 sugesti�, �e bohaterowie tego telewi-
zyjnego show (a mo�e my wszyscy) zgubili z oczu dobro i nie jest ju� ono
dla nich tak zrozumia�e lub �e staje si� ono trudniejsze do uchwycenia.
Je�li uzna	, �e taka hipoteza jest s�uszna, to mo�e warto spróbowa	 spraw-
dzi	, jakie techniki odró�nienia dobra od z�a zaproponowali nam twórcy
scenariusza. Ja osobi�cie czuj� przyci�ganie ciemnej strony mocy. Skupmy
si� zatem na z�ych post�pkach serialowych postaci.

Zło jako ignorancja

Sokrates (469 – 399 p.n.e.) uwa�a�, �e nikt �wiadomie nie czyni z�a2. Lu-
dzie robi� z�e rzeczy tylko dlatego, �e nie wiedz� lub nie rozumiej�, czym
tak naprawd� jest dobro. Myl� dobro ze z�em. Z�oczy�ca nie mo�e nie
mie	 �wiadomo�ci cierpienia wywo�anego jego dzia�aniami, mo�e jednak
nie rozumie	 obowi�zków zwi�zanych z dobrem lub nie zdawa	 sobie
sprawy z wy�szo�ci szcz��cia, które jest wynikiem �ycia w cnocie. Jednak

                                                          
1 Glaukon z Pa�stwa Platona opowiada nam histori� o m�odym m��czy�nie o imie-

niu Gyges, który zdobywa nadzwyczajn� moc stawania si� niewidzialnym. Móg� po-
rusza	 si� niezauwa�ony. W odró�nieniu od bohaterów serialu Herosi moc Gygesa
nie mia�a nic wspólnego z biologicznymi zmianami w mózgu. Gyges nie by� mu-
tantem, takim jak X-Men. Podobnie jak Frodo we W�adcy Pier�cieni, Gyges na-
bywa umiej�tno�	 stawania si� niewidzialnym wraz z pier�cieniem — �ci�gni�tym
z palca giganta zakopanego pod ziemi�. Serial Herosi nawi�zuje do historii Gygesa
w odcinku „One Giant Leap”, w którym Niki, kiedy odkrywa swoj� moc, odkopu-
je zw�oki jakiego� znacznej postury (za �ycia), silnego m��czyzny i… tak, nie my-
lisz si�, zdejmuje mu z (ko�ci) palca pier�cie�. Równie� sam tytu� odcinka suge-
ruje, �e jego fabu�a ma zwi�zek z czym� „gigantycznym”. Je�li interesuje Ci� temat
Gygesa, zajrzyj do rozdzia�u 7. ksi��ki, zatytu�owanego „Platon o pier�cieniu nie-
widzialno�ci Gygesa: moc bohaterów i warto�	 cnoty”, autorstwa Dona Adamsa.

2 Por. dialogi Platona: Menon 77 – 89b, Kritias 49a – 50a. To stwierdzenie sta�o si�
znane w �rodowisku filozoficznym jako „paradoks sokratejski”. Tak�e Ksenofont
przypisuje je Sokratesowi (patrz Memorabilia III.9.5); podobnie czyni Arystoteles
— patrz Etyka nikomachejska 1145b: 26 – 27 (przy czym Arystoteles mówi tutaj
o „braku opanowania”; oddajmy g�os filozofowi: „Tote� Sokrates odrzuca� ca�ko-
wicie ten pogl�d, twierdz�c, �e brak opanowania w ogóle nie istnieje, jako �e nikt,
kto trafnie os�dza, co jest najlepsze, nie mo�e post�powa	 wbrew temu, lecz po-
st�puje si� tak tylko z niewiedzy” — przyp. t�um.).
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najwa�niejsze jest to, i� wed�ug Sokratesa z�oczy�cy nie rozumiej�, �e po-
przez swoje czyny faktycznie szkodz� samym sobie. Je�li zatem Sokrates
mia� racj�, powinni�my by	 w stanie zidentyfikowa	 serialowe czarne
charaktery na podstawie ich niewiedzy, a bohaterów — na podstawie
ich pe�nej �wiadomo�ci. Czy to si� uda?

Mohinder Suresh i jego ojciec, Chandra, s� naukowcami o uznanej
w �rodowisku akademickim renomie. To ludzie wiedzy. Ich pocz�tkowe
zachowania — nadzwyczajne dobro, wyró�niaj�ce si� nawet na tle show
pe�nego bohaterów — mog� by	 dowodem, �e z wielk� wiedz� idzie wiel-
ka cnota. Nie ma w�tpliwo�ci, �e to wiedza Mohindera pomog�a ocali	
�wiat przed wirusem Shanti. Ojciec i syn — Chandra za po�rednictwem
swojej ksi��ki zatytu�owanej Activating Evolution, a Mohinder poprzez
swoje wyk�ady — staraj� si� szerzy	 dobro, przekazuj�c wiedz�, wyja-
�niaj�c �wiatu (zwyk�ym ludziom, tym, którzy dysponuj� nadzwyczajny-
mi mocami, a nawet cz�onkom Firmy), �e ludzie posiadaj�cy nadludzkie
umiej�tno�ci s� efektem naturalnej ewolucji i wielk� obietnic� �wietla-
nej przysz�o�ci ca�ej ludzkiej cywilizacji.

Je�li spojrzymy na drugi biegun gamy charakterologicznej postaci se-
rialowych — oceniaj�c „antybohaterów” — stwierdzimy, �e ignorancja
rzeczywi�cie mo�e by	 fundamentem z�a. Naiwno�	 Suresha (rodzaj igno-
rancji) doprowadzi�a go do podj�cia wspó�pracy z Firm� i udzielenia po-
mocy w opracowaniu planu kontroli i represji (cz��	 2., odcinki 5. – 11.)3.
Nieznajomo�	 prawdziwego charakteru Gabriela Graya sprawi�a, �e Maya
Herrera pomog�a Sylarowi i pozwoli�a mu zrealizowa	 jego nikczemne
plany („The Line”). Claire Bennet, która nie wiedzia�a, jak naprawd�
wygl�da praca jej przybranego ojca, i nie zdawa�a sobie sprawy z jego
wysi�ków, maj�cych na celu ochron� rodziny, niemal uciek�a z Westem
Rosenem i by�a bliska porzucenia bliskich („Cautionary Tales”). Co wi�-
cej, niewiedza ma w serialu nie tylko form� drogi prowadz�cej do z�a.
Je�li zastanowi	 si� nad charakterem amnezji, stanu wywo�ywanego przez
Haita�czyka, to okazuje si�, �e sama w sobie wydaje si� z�em.

                                                          
3 Mo�e to jednak Mohinder skutecznie wykorzystuje Firm�, by pomog�a mu osi�-

gn�	 jakie� wy�sze dobro? Mo�e heroizm i spryt Mohindera przypominaj� cechy
Odyseusza, herosa homeryckiego z Odysei?
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Kto� móg�by jednak stwierdzi	, �e fabu�a serialu dowodzi, i� Sokrates
by� w b��dzie. Wiedza w Herosach nie wystarczy do tego, by czyni	 do-
bro. Ci, którzy prowadz� Firm�, s� na wskro� �li, mimo �e posiadaj� spo-
r� wiedz�. Czy Takezo Kensei sta�by si� z�ym Adamem Monroe, gdyby
nie widzia� Hiro ca�uj�cego Yaeko („The Line”)? A mo�e niewiedza nie
jest nawet koniecznym elementem z�a? Sylar jest zwykle postrzegany ja-
ko czarny charakter, ale jego z�o wydaje si� mocno powi�zane z umie-
j�tno�ci� zdobywania wiedzy na temat dzia�ania ró�nych mechanizmów.
Nawet makabryczna metoda mordowania (otwarcie czaszki i „spl�dro-
wanie” mózgu) jest symbolem �wiadcz�cym o tym, �e w �wiecie Herosów,
tak jak w rajskim ogrodzie Adama i Ewy, niemoralne czyny i ��dza po-
siadania wiedzy id� ze sob� w parze4. Ignorancja nie wydaje si� jednak
warunkiem wystarczaj�cym do tego, by powiedzie	, �e kto� post�puje
�le. Molly Walker i Micah, pomimo �e ich moc daje im mo�liwo�	 po-
siadania ogromnej wiedzy, s� w�a�ciwie ignorantami — po prostu dlate-
go �e s� dzie	mi i jako takie nie wiedz� jeszcze wszystkiego o �wiecie.

Ale mo�e to nie taki rodzaj wiedzy i niewiedzy mia� na my�li Sokra-
tes? Filozof sugerowa�, i� z�u zawsze towarzyszy specyficzny rodzaj igno-
rancji — niewiedzy moralnej, braku wiedzy na temat tego, co jest dobre,
a co z�e. Je�li spojrzymy na serial z tej perspektywy, wydaje si�, i� Herosi
potwierdzaj� tez� Sokratesa. Bohaterowie serialu, którzy czyni� z�o, s�-
dz�, �e robi� co� dobrego. Jest to szczególnie wyra�ne wtedy, gdy pró-
buj� uzasadni	 swoje post�powanie. Na przyk�ad Angela Petrelli nie
twierdzi, �e nie wie, i� eksplozja w Nowym Jorku jest moralnie z�a, a ona
uczestniczy w tych planach. Utrzymuje, �e zniszczenie miasta ostatecznie
                                                          
4 Chocia� na podstawie odcinków trzeciej cz��ci serialu mo�emy zak�ada	, �e Sylar

nie dopuszcza si� aktów kanibalizmu i nie zjada mózgów swoich ofiar, to w�a�ci-
wie sk�d mamy by	 pewni, �e tak nie jest? W ka�dym razie zastosowana w pierw-
szym odcinku serialu terminologia prowadzi nas do pyta� o to, czy imi� Adama
Monroe nie jest przypadkowe i czy to nie on jest w�a�nie pierwszym cz�owiekiem,
który przeskoczy� na kolejny etap ewolucji. Czy Hiro ca�uj�cy uosobienie biblijnej
Ewy-Yaeko w ogrodzie pe�nym drzew owocowych nie jest przypadkiem symbolem
bliskiego upadku pierwszych (super)ludzi, zmierzaj�cych z raju na �cie�k� grzechu?
Czy nie jest znacz�cy fakt, �e pierwszy odcinek serialu nosi tytu� „Genesis” (an-
gielski tytu� „Ksi�gi Rodzaju”) — jest to tytu� pierwszej ksi�gi Biblii, zawieraj�cej
opowie�	 o Adamie i Ewie — a nie na przyk�ad „Beginnings” („Pocz�tki”)? Czy
znak „Godsend” nie przypomina czasem w��a?
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przyniesie co� dobrego, jak�� „lepsz� przysz�o�	” („The Hard Part”). Po-
dobnie post�puje Bob Bishop, który tak przekonuj�co mówi o tym, �e
Firma czyni dobro, i� motywuje do dzia�ania nawet Mohindera. Na po-
cz�tku czwartej cz��ci Nathan Petrelli wydaje si� my�le	, �e uderzenie
w innych bohaterów, posiadaj�cych moc podobn� do jego, jest dzia�aniem
dobrym („Clear and Present Danger”). Nawet Sylar zdaje si� sugerowa	,
�e jego dzia�ania nie s� z�e, �e stanie si� kim� wi�cej ni� tylko zwyk�ym
cz�owiekiem, usprawiedliwia �amanie zwyk�ych zasad moralnych („Six
Months Ago”).

Zło jako bunt i niedostatek

Mimo wszystko wygl�da na to, �e nie wystarczy powiedzie	, i� Sylar po
prostu nie odró�nia dobra od z�a. Przecie� wydaje si�, �e wie, i� jego dzia-
�ania s� z�e, ale i tak nie zmienia swojego zachowania. Przypomnij sobie
scen�, w której zabija Elle Bishop (w odcinku „The Eclipse: Part II”). Po
tym, jak Sylar zmieni� si� na lepsze i zrozumia�, �e by� (jak powiedzia�by
Hiro) „z�ym cz�owiekiem”, wraca do swoich dawnych praktyk, sugeru-
j�c, �e „nikt nigdy tak naprawd� si� nie zmienia” i �e jest czym� w rodza-
ju „uszkodzonego mechanizmu”. Na szcz��cie istniej� inne nurty filozo-
fii, które lepiej wyja�niaj� zachowanie Sylara. Zamiast poprzez niewiedz�
z�o mo�e b�dzie lepiej rozumiane jako forma buntu? W tym kierunku
zmierza�y rozwa�ania �w. Augustyna (354 – 430), który zaobserwowa�,
�e czasami ludzie nie tylko zdaj� sobie spraw�, co jest z�e, ale robi� to
w�a�nie dlatego, �e jest moralnie z�e.

Istnieje te� przes�anka do tego, by nie interpretowa	 zachowania Sy-
lara jako buntu, lecz raczej by traktowa	 je jako s�abo�	. Arystoteles
(384 – 322 p.n.e.) twierdzi�, �e nawet je�li kto� zdobywa moraln� wiedz�
na temat tego, co jest z�e lub dobre, wci�� mo�liwe jest niemoralne za-
chowanie — ze wzgl�du na co�, co nazwa� akrasia5. W jednej ze swoich
form akrasia przejawia si� przez „akt porywczy”. Jak wtedy, gdy Hiro ca-
�uje Yaeko („Out of Time”), ludzie nagle poddaj� si� impulsowi, zanim
jeszcze maj� okazj� do zastanowienia si� nad tym, co robi�. Ale nawet
je�li maj� czas, aby pomy�le	, wci�� mog� cierpie	 z powodu czego�, co
                                                          
5 Arystoteles, Etyka nikomachejska, VII, 1 – 10.
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mo�na nazwa	 moraln� „s�abo�ci� woli”. Nie s� w stanie oprze	 si� ��-
dzom, dlatego �e ich pragnienia s� niezwykle silne. Parys porywaj�cy He-
len� w Iliadzie wydaje si� tu dobrym przyk�adem, podobnie jak Mohin-
der, który wstrzykuje sobie adrenalin� pobran� od Mai, aby zdoby	 moc,
nawet je�li wie, �e mo�e to by	 z�ym pomys�em („The Butterfly Effect”).

Sylar cierpi�cy w wyniku s�abo�ci woli, gdy ujawnia si� jego ciemna
strona, to przyk�ad oczywisty. Przypomnij sobie, co Mohinder i Eden od-
krywaj� w mieszkaniu Sylara w Queens („One Giant Leap”). Na �cianie,
ukryte pod materia�em, znajduj� si� nabazgrane krwi� napisy: „Wybacz
mi”, „Zgrzeszy�em” i „Przekl�ty”. To mo�e sugerowa	, �e na pewnym po-
ziomie �wiadomo�ci Sylar od pocz�tku wiedzia�, �e to, co czyni, jest mo-
ralnie z�e. Chaotyczna forma jego przekazu sugeruje trudn� wewn�trzn�
walk�. By	 mo�e w jego sumieniu zmaga�y si� moralno�	 i ��dze? By	
mo�e ukrywaj�c napisy za zas�on�, Sylar chce zachowa	 w tajemnicy swo-
j� wiedz� na temat moralnej oceny swoich dzia�a� nie tylko przed resz-
t� �wiata, ale i przed samym sob�? Przykrycie, a nie usuni�cie napisów,
ujawnia równie siln� co ��dze potrzeb� zachowania informacji, która ma
przypomina	 Sylarowi, �e tak d�ugo, jak one istniej�, nie znikn�� moral-
ny wymiar jego istoty.

Takie rozumienie s�abo�ci woli jest cz��ci� bardziej rozbudowanej
idei, zgodnie z któr� z�o ma swoje �ród�o w niedostatku lub ca�kowitym
braku charakteru. Zazwyczaj filozofowie uwa�ali cnot� za zestaw pewnych
pozytywnych cech osobowych lub dyspozycji: nawyków czucia i my�lenia.
W�a�ciwe dopasowanie tych dyspozycji jest charakterystyczne dla dobra
i z�a. Dla odmiany wad� charakteryzuje nadmiar lub niedobór tych dys-
pozycji: niedostatek w�a�ciwego dostrojenia, proporcji i harmonii.

Bycie „w�a�ciwie dostrojonym” jest cz�sto opisywane jako umiarko-
wanie, �agodno�	 i opanowanie. Dobrymi przyk�adami s� tu bohaterowie
tacy jak Sam Spade, John Wayne i Sherlock Holmes. Natomiast Sylar
uosabia kogo� „rozstrojonego”. Brakuje mu wstrzemi��liwo�ci i cierpi
z powodu nieposkromionych, dzikich, niekontrolowanych pragnie�. Sam
nawet przyznaje, �e kieruje nim g�ód mocy6. Zastanów si� nad nieopa-
                                                          
6 O tym, dlaczego Platon uwa�a�by Sylara za kogo� niemoralnego, dowiesz si� z roz-

dzia�u 7. ksi��ki, zatytu�owanego „Platon o pier�cieniu niewidzialno�ci Gygesa:
moc bohaterów i warto�	 cnoty”, autorstwa Dona Adamsa.
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nowanym gniewem Sylara wobec jego przybranej matki, Virginii Gray.
Pomy�l o jego dziwacznym pomy�le ukarania jej poprzez stanie si� kim�
wi�cej — na jaki� groteskowy i destrukcyjny sposób. Przypomnij sobie
jego �a�osn� nienawi�	 do samego siebie (zawsze próbuje sta	 si� kim�,
kim nie jest). Sylar ucieka przed zwyk�o�ci� — brutalnie i gwa�townie
toruj�c sobie drog� — na przyk�ad wtedy, gdy Noah Bennet, który do-
brze wie, kim jest Sylar, zwraca si� do niego per „Gabriel” i przypomina
mu, �e jest zwyk�ym zegarmistrzem („Fallout”)7.

Ale, o ironio, Sylar ucieka przed pospolito�ci�, bo mu jej odmówio-
no! Nie mo�e by	 jednym z nas, mimo �e bardzo tego chce. Z�o Sylara
nie ma swojego �ród�a w pragnieniu wzniesienia si� ponad innych. Wy-
nika raczej z niemo�no�ci bycia podobnym do zwyk�ych ludzi. Przypomnij
sobie jeszcze raz ko�cówk� odcinka „The Eclipse: Part II”. Sylar odkry-
wa przed Bennetem, �e chce by	 kim� takim jak on, cz�owiekiem rodzin-
nym. Kiedy Bennet przekonuje go, �e jego pragnienie nigdy si� nie spe�ni
— �e nie pochodzi z rodziny Petrellich i �e zabi� ojca swojej potencjalnej
�ony — Sylar wraca do swojego dawnego „ja”. Szuka zemsty, dlatego �e
nie mo�e sta	 si� cz��ci� zwyk�ego spo�ecze�stwa. Mo�na go porówna	
do potwora Frankensteina — stworzenia o nadludzkiej sile, które zwró-
ci�o si� przeciwko ludziom (i zbuntowa�o si� przeciwko swoim „rodzicom”)
dopiero wtedy, gdy ci wielokrotnie je odrzucili. Sylar nie schodzi z drogi
z�a w czwartej cz��ci serialu, gdy spotyka si� ze swoim prawdziwym ojcem
w odcinku „Shades of Grey” i pozwala mu umrze	.

Nadludzie

Próba zrozumienia Sylara przez pryzmat potwora Frankensteina jest ska-
zana na niepowodzenie. Dzia�anie uznane za „niemoralne” na mocy cnót
etyki zwykle prowadzi do niedostatku cz�owiecze�stwa. Wed�ug Arysto-
telesa, aby sta	 si� cz�owiekiem prawdziwie cnotliwym, trzeba by	 perfek-
cyjnym w swoim cz�owiecze�stwie. W staro�ytnej grece terminem aret�

                                                          
7 Sylar ripostuje, �e jest kim� „specjalnym” nawet w�ród osób obdarzonych niezwy-

k�ymi mocami, poniewa� mo�e je zdobywa	 — a to oczywi�cie stawia go na równi
z Peterem.
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okre�lano „doskona�o�	” lub „cnot�”8. Ludzie pe�ni cnót s� wyj�tkowi,
poniewa� s� tak doskonale ludzcy. Co ciekawe, Sylar staje si� z�y wtedy,
gdy przemienia si� — lub te�, gdy zdaje sobie spraw�, �e uleg� przemia-
nie — w kogo� wi�cej ni� zwyk�ego cz�owieka, w istot� b�d�c� nadcz�o-
wiekiem. Moc Sylara (oraz innych bohaterów serialu Herosi) nie jest wy-
nikiem przypadkowych dzia�a� naukowców (jak na przyk�ad umiej�tno�ci
Spidermana). Wed�ug Suresha s� one kolejnym etapem naturalnej ludz-
kiej ewolucji. Sylar nie walczy ze sob� dlatego, �e jest jakim� produktem
spo�ecznej patologii lub wpad� w amok, ale dlatego �e próbuje pogodzi	
si� z w�asn� natur� — b�d�c� wynikiem ewolucji.

Kto� móg�by stwierdzi	, �e wskazanie Sylara jako przedstawiciela z�a
jest niezgodne z ideami Fryderyka Nietzschego (1844 – 1900) i jego mo-
ralnej wizji zbli�aj�cego si� prze�omu — pojawienia si� nadludzi (niem.
Übermensch)9. Nietzsche odrzuci� idea�y równo�ci, po�wi�cenia, niesto-
sowanie przemocy i wspó�czucie, które wed�ug niego skazi�y zachodni�
kultur� od zarania chrze�cija�stwa i pojawienia si� filozofii plato�skiej.
Nietzsche pragn�� zamiany wspomnianych idei oryginalnymi warto�cia-
mi „dobra” i „z�a”, takimi, jakie by�y stosowane dawniej. Wed�ug filozofa
termin „dobry” pierwotnie by� u�ywany do okre�lenia si�y i wynikaj�cych
z niej cech. „By	 dobrym” oznacza�o by	 silniejszym, sprawniejszym, po-
t��niejszym. Dobro	 w tym sensie uzasadnia�a okrucie�stwo wobec s�ab-
szych i tych, którzy stali na drodze silnych. Grecki bohater, taki jak Achil-
les, wed�ug chrze�cija�sko-plato�skiej normy moralnej by�by uznany za
istot� nieokie�znan�, egoistyczn�, m�ciw� i brutaln�. Jednak w czasach
przedchrze�cija�skich i przed pojawieniem si� idei plato�skich by� bo-
haterem, poniewa� dysponowa� ogromn� moc�. Si�a dawa�a mu prawo
w�asnego definiowania warunków dobra. Beowulf tak�e uwa�any jest za
bohatera — nie z powodu swojej niezwyk�ej wiedzy lub cech osobowo�ci,
lecz dlatego �e umia� wygrywa	 w walce. Nie znaczy to wcale, �e w�ród
przedstawicieli idei przedchrze�cija�sko-plato�skiej tylko zwyci�zca mo-

                                                          
8 Lub tzw. „dzielno�	 etyczn�”, jak proponuje np. K. Twardowski i niektórzy filozo-

fowie „szko�y lwowskiej” — przyp. t�um.
9 Idea nadludzi zosta�a rozwini�ta w s�ynnym (i b�d�cym krytyk� Biblii) dziele Nie-

tzschego Tako rzecze Zaratustra (wydanie oryginalne ukaza�o si� w 1883 r.).
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�e by	 bohaterem. W mitologii nordyckiej boscy wojownicy (Einherjar)
z Walhalli uznawani s� za bohaterów, mimo �e przeznaczona jest im kl�-
ska w bitwie okre�lanej mianem Ragnarök. Podobnie trzystu Spartan,
którzy stan�li naprzeciw perskiej armii na prze��czy pod Termopilami,
mimo kl�ski postrzegani byli jako bohaterowie.

Obecnie nietzschea�skim nadcz�owiekiem by�by kto�, kto z�ama� za-
sady chrze�cija�sko-plato�skiej moralno�ci. Kto� taki zosta�by odrzuco-
ny przez wspó�czesne spo�ecze�stwo i zapewne zmuszony do samotnej
egzystencji. Nadcz�owiek nie tylko dysponowa�by wolno�ci� moraln�,
jego dzia�anie prowadzi�oby do rozwijania wyj�tkowych umiej�tno�ci
(w tym mocy wynikaj�cych z przewagi biologicznej) i przygotowania ko-
lejnego etapu ewolucji kulturowej. Podobnie post�puje Sylar, dla którego
s�absi staj� si� tylko ofiarami i który przyswaja sobie zdobyt� moc. Takie
dzia�anie, przynajmniej w jego w�asnym umy�le, stawia go ponad zwyk��
moralno�ci�. Jego nowa filozofia moralna pozwala mu rozwija	 umiej�t-
no�ci i stawa	 si� kim� silniejszym i dysponuj�cym wi�ksz� energi� �y-
ciow�. Czy zwykli ludzie nie s� w porównaniu z Sylarem tylko n�dzn�
namiastk� bohatera? Dlaczego nie uznajemy Sylara za posta	 heroiczn�,
równ� Achillesowi, kogo�, kto potrafi pokona	 wszystkich przeciwni-
ków i osi�gn�	 wielko�	, pomimo �e posiada cechy, które u normalnych
ludzi by�yby uwa�ane za wady charakteru? Czy naprawd� mamy prawo
do oceny tego niezwyk�ego cz�owieka z wykorzystaniem norm zwyk�ej
moralno�ci? Udowodnienie b��du tej linii rozumowania mo�e by	 trud-
niejsze, ni� mog�oby si� wydawa	. Obecnie ludzie cz�sto usprawiedli-
wiaj� eksploatowanie innych zwierz�t posiadaniem w�adzy, bazuj�cej na
wy�szo�ci ewolucyjnej. Zjadamy mi�so innych istot �ywych, t�umacz�c
to g�odem i potrzeb� rozwoju. Dlaczego wy�sze istoty, takie jak Sylar, nie
mog� robi	 podobnie?

Jakby z my�l� o zapobiegawczym usuni�ciu w cie� pyta� tego rodzaju
nasza kultura tworzy bohaterów, którzy s� do nas podobni wizualnie (Clark
Kent, Peter Parker), a jednocze�nie troch� si� od nas ró�ni� (Superman,
Spiderman). By	 mo�e z my�l� o tym, by postacie te nie si�gn��y po w�a-
dz� na Ziemi, wymagamy od bohaterów, by przypominali zwyk�ego cz�o-
wieka. Mo�e jest to cz��	 dziedzictwa, dotycz�cego najbardziej popular-
nego bohatera o podwójnej to�samo�ci, czyli Jezusa z Nazaretu? Chocia�
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superbohaterowie cz�sto posiadaj� moc wystarczaj�c�, by przej�	 kon-
trol� nad �wiatem, wolimy, �eby, podobnie jak Hellboy, �wiadomie decy-
dowali si� na prac� dla ludzi i pozostali w cieniu abrahamowego bóstwa.
Jak Moj�esz walcz� z si�ami z�a, by nas chroni	. I jak Herkules i Xena
zwyci��aj� naszych wrogów dzi�ki wi�kszej sile lub przynajmniej dzi�ki
sprytowi. Jednak w odró�nieniu od Moj�esza wspó�cze�ni bohaterowie po
zwyci�stwie musz� wróci	 do swoich siedzib, by schowa	 si� przed �wia-
tem gdzie�, gdzie nikomu nie zagra�aj�.

Pewne cechy charakteru Hiro mog� mie	 do�	 niepokoj�cy wymiar.
Trudno jest mu na przyk�ad wróci	 do zwyk�ego �ycia po tym, jak (dwu-
krotnie) ocali� �wiat przed zag�ad�. W odcinku „The Second Coming”
widzimy, jak znudzony wype�nia zwyk�e (nawet je�li dla wi�kszo�ci ludzi
tego rodzaju zaj�cia nie s� zwyk�e) obowi�zki kierowania korporacj�.
A przecie� ma do dyspozycji znaczne �rodki finansowe i w�adz�! Samo-
lubnie utrzymuje, �e tak naprawd� liczy si� dla niego tylko znalezienie
w�asnego przeznaczenia. (Dlaczego nie móg�by u�y	 swoich mo�liwo�ci,
aby pomaga	 ubogim i walczy	 z cierpieniem na �wiecie, a mo�e pomóc
innym znale�	 ich przeznaczenie?) Z jego punktu widzenia bycie kim�
zwyk�ym równa si� byciu nikim. Jest szcz��liwy tylko wtedy, gdy mo�e
by	 kim� niezwyk�ym10.

Wszystkie te w�tpliwo�ci s� w pewnym sensie psychologicznym wy-
ja�nieniem naszej niech�ci do zaakceptowania dzia�a� Sylara z drugiej
cz��ci serialu i uznania go za bohatera oraz tego, �e zachowanie Hiro
wydaje si� nam podejrzane. Istnieje jednak jeszcze powód filozoficzny.
Jednym z niedostatków, który filozofowie uznaj� za z�o, jest utrata szcz�-
�cia. Chocia� dzia�ania Sylara maj� na celu gromadzenie mocy, m��czy-
zna robi to kosztem bólu i pozbawienia innych ludzi szcz��cia. Zreszt� to
stwierdzenie jest prawdziwe dla wi�kszo�ci z�oczy�ców z serialu Herosi.
Z�o spiskowców zamierzaj�cych doprowadzi	 do eksplozji j�drowej w No-
wym Jorku jest widoczne pod postaci� gotowo�ci do zadawania cierpie-

                                                          
10 Podobnie zreszt� zachowuje si� Mohinder („The Second Coming”). Cieszy si�

(w odró�nieniu od Mai Herrery) perspektyw� pokonania „zwyczajno�ci” poprzez
udost�pnienie ludziom nadzwyczajnych mocy. Tak�e Nathan entuzjastycznie pod-
chodzi do wyobra�enia siebie jako anio�a, a nie tylko „zwyk�ego cz�owieka po no-
wej ewolucji”.
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nia innym z my�l� o osi�gni�ciu w�asnych celów11. Noah Bennet mo�e by	
uznany za z�ego cz�owieka, kiedy zadaje cierpienie lub gdy, jak czyni Fir-
ma, pozbawia innych ludzi szcz��cia. Ta ocena dotyczy jego jednoznacz-
nie z�ych dzia�a�, takich jak post�powanie z Ivanem na Ukrainie („The
Line”). Usuni�cie cz��ci pami�ci Ivana trudno nazwa	 pe�ni� szcz��cia.
Co wi�cej, zabijaj�c go, Bennet pozbawi� go tak�e przyjemno�ci ujrzenia,
jak dorasta jego wnuczek. Równie� wi��niowie „Poziomu 5.” s� prawdo-
podobnie z�ymi lud�mi. Wyrz�dzili przecie� innym tak wiele szkód.

Zło jako brak troski

Najlepszym wyja�nieniem z�a w Herosach jest pewien rodzaj niemoral-
nych dzia�a� definiowanych w kategoriach ga��zi filozofii nazywanej ety-
k� troski. W swojej ksi��ce opublikowanej w 1982 r. (In a Different Voice)
psycholog Carol Gilligan zdefiniowa�a pewien typ rozwa�a� moralnych,
który jest charakterystyczny dla przedstawicieli p�ci �e�skiej. Jak zauwa-
�y�a, podczas dokonywania ocen moralnych m��czy�ni maj� tendencj�
do odwo�ywania si� do przepisów i zasad. Ich sposób my�lenia nazwa�a
„etyk� sprawiedliwo�ci”12. Tymczasem kobiety maj� jej zdaniem odwo-
�ywa	 si� raczej w swoich rozwa�aniach do szczególnych cech relacji oso-
bistych, w które s� zaanga�owane. Tego rodzaju schemat rozumowania
Carol Gilligan nazwa�a w�a�nie „etyk� troski”. Od tego czasu wielu filo-
zofów argumentowa�o, �e m��czyzn tak�e powinny dotyczy	 za�o�enia
etyki troski. Z punktu widzenia etyki sprawiedliwo�ci czyny pope�nione
przez Jeana Valjeana, bohatera musicalu Les Misérables (1862), który
kradnie, by nakarmi	 g�odnych cz�onków rodziny, s� z�e, poniewa� �amie

                                                          
11 Fakt, �e m�ody Japo�czyk gra g�ówn� rol� w serialu, w którym w Nowym Jorku

ma doj�	 do eksplozji j�drowej, mo�e by	 symbolem odrzucenia usprawiedliwie�
rz�du Stanów Zjednoczonych, który wyrazi� zgod� na zrzucenie na japo�skie mia-
sta bomb atomowych w celu osi�gni�cia „lepszego �wiata” po zako�czeniu II woj-
ny �wiatowej. (W jednym z odcinków komiksu dowiadujemy si�, �e Hiro pami�ta,
i� jego matka wybra�a mu imi�, które mia�o przypomina	 straszne do�wiadczenia
eksplozji bomby atomowej w Hiroszimie — przyp. t�um.).

12 Por. Virginia Held, Justice and Care: Essential Readings In Feminist Ethics, Weest-
view Press, Boulder 1995.
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on zasady zabraniaj�ce kradzie�y. Ale z punktu widzenia etyki troski kra-
dzie� pope�niona w takich okoliczno�ciach jest ca�kowicie uzasadniona.

W serialu Herosi to w�a�nie troska, a nie sprawiedliwo�	 wydaje si�
g�ównym czynnikiem wielu moralnych decyzji. Postacie serialowe staj�
si� bohaterami nie dlatego, �e odmawiaj� naruszenia jakiej� zasady mo-
ralnej, z�amania prawa czy dotrzymania obietnicy lub wype�nienia obo-
wi�zku. Misja Hiro, maj�ca na celu u�miercenie Sylara i jego oszustwo,
gdy udaje Takezo Kensei, s� przyk�adami heroicznego (w warunkach
serialowych) naruszenia za�o�e� etyki sprawiedliwo�ci. Bezprawne upro-
wadzenie i uwi�zienie przez Benneta Sylara oraz innych arcy�otrów („Fall-
out”, „Blindsided”), jak równie� podobne dzia�ania Matta Parkmana do-
tycz�ce jego ojca, cz�owieka z sennych koszmarów Molly („Out of Time”)
równie� s� przedstawiane jako dobre i w�a�ciwe, chocia� takie zachowa-
nie jest niezgodne z wieloma zasadami etyki i obowi�zkami ci���cymi na
cz�owieku13. Heroizm w tym uj�ciu wydaje si� jednoznacznie niezgodny
z regulacjami prawa. Mo�na powiedzie	, �e w hollywoodzkich filmach
„mi�o�	 wszystko zwyci��a”, ale w �wiecie Herosów troska jest synoni-
mem dobra.

I odwrotnie — brak troski jest z�y. Dobro	 Petera przejawia si� w je-
go decyzji o zostaniu piel�gniarzem w hospicjum. Z�o Angeli przejawia
si� w gotowo�ci do u�miercenia milionów mieszka�ców Nowego Jorku,
jej lodowatych instrukcjach przekazywanych Mattowi i dotycz�cych za-
bicia syna (Petera; „Powerless”), jak równie� w jej braku emocji i ch�odzie,
gdy potwierdza, �e akceptuje ewentualno�	 pozbawienia �ycia drugiego
syna, Nathana. O tym, �e Bob Bishop jest z�ym cz�owiekiem, przekonu-
jemy si�, obserwuj�c, jak wspólnie z przedstawicielami Firmy zajmuje si�
�ciganiem, porywaniem, torturowaniem, wymuszeniami, manipulacj�
i kontrolowaniem oraz eksperymentowaniem i dokonywaniem wiwisek-
                                                          
13 Matt Parkman wyra�nie odcina si� od swojego ojca, Maury’ego, w momencie, gdy

doprowadza do jego uwi�zienia. Stwierdza wtedy, �e jest lepszym ojcem, ni� kiedy-
kolwiek b�dzie Maury. W tym miejscu nie chodzi o �ycie zgodne z zasadami (obaj
przecie� post�puj� wbrew prawu), ale dzia�anie w imi� troski i opieki. I rzeczywi�cie
— stosunek Matta i Mohindera do etyki troski poznajemy wtedy, gdy m��czy�ni
nie zgadzaj� si� na wstrzykni�cie wirusa Maury’emu („Out of Time”). W tym kon-
tek�cie uwi�zienie w�asnego ojca przez Matta (w odró�nieniu od zainfekowania
go wirusem) ma form� wybranej opcji zachowania (troski).
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cji na ludziach14. Z�o Boba Bishopa przybiera równie� posta	 ch�odu
i pe�nego beztroski wykorzystywania swojej córki jako narz�dzia w r�kach
Firmy, pomimo niebezpiecze�stwa, z jakim zwi�zane jest takie dzia�anie,
i nie licz�c si� z konsekwencjami, jakie wywiera ono na osobowo�	 m�o-
dej kobiety15. Sylar, pos�aniec �mierci, nie martwi si� losem swojej mat-
ki, uznaj�c, �e ona nie wype�ni�a obowi�zku troskliwej matki. Zupe�-
nie nie jest w stanie wykrzesa	 z siebie cho	by odrobiny wspó�czucia dla
tych, których zabija. Maury Parkman (The Nightmare Man — cz�owiek
z koszmarów) wydaje si� szczególnie obrzydliwy z powodu sposobu, w jaki
traktowa� swojego syna. Natomiast dobro	 Matta Parkmana rozpoznaje-
my natychmiast, obserwuj�c, jak opiekuje si� ma�� Molly w drugiej cz��ci
serialu oraz Daphne Millbrook w trzeciej, i widz�c mi�o�	 w jego oczach,
gdy spogl�da na swoje dziecko w czwartej cz��ci serialu (syn Matta po-
siada umiej�tno�	 w��czania i wy��czania obiektów elektrycznych oraz
funkcji biologicznych).

Noah Bennet jest prawdopodobnie przypadkiem najbardziej fascynu-
j�cym, poniewa� zachowanie m��czyzny jest konsekwencj� bardzo z�o-
�onej sytuacji w kontek�cie etyki troski. Jak twierdzi Bishop, Noah jest
nikim, je�li nie mo�e by	 lojalny („Cautionary Tales”). Pierwotnie wy-
daje si�, �e Bennet rzeczywi�cie jest tylko zimnym i nad wyraz lojalnym
narz�dziem Firmy. Tylko on jednak ma do�	 determinacji i umiej�tno�ci,
by schwyta	 Sylara (pomimo �e nie posiada �adnych nadludzkich mocy).
Kiedy jednak Bennet staje si� odpowiedzialny za Claire, jego priorytety
ulegaj� zmianie. Uznaje, �e w�a�ciwe jest �amanie wielu zasad typowych
                                                          
14 O tym, �e Firma dokonywa�a wiwisekcji na �ywych obiektach do�wiadczalnych,

mo�emy wnioskowa	 z rozmowy Noaha Benneta z Claudem Rainsem w odcinku
„Company Man”, gdy obaj m��czy�ni znajduj� si� w samochodzie zmierzaj�cym
w stron� mostu, na którym Noah b�dzie próbowa� zabi	 Rainsa.

15 W efekcie Elle najwyra�niej sta�a si� zimn� i sadystyczn� m�od� kobiet�, która
czerpie przyjemno�	 z wyrz�dzania krzywdy innym. Ponadto Elle wydaje si� d�wi-
ga	 ci��ar frustruj�cej mi�o�ci do ojca, który nie jest w stanie zrozumie	 potrzeb
córki. W odcinku „Powerless” Bennet opowiada Elle o tym, jak traktowa� j� oj-
ciec, gdy by�a jeszcze dzieckiem: „Chcieli wiedzie	, ile energii jeste� w stanie wy-
generowa	. Tyle, aby starczy�o do zasilenia latarki? Ulicznej lampy? Dzielnicy?
W czasie tych eksperymentów traci�a� przytomno�	 z wysi�ku. Chcieli�my prze-
rwa	 badania, ale twój tatu� mówi�: »Nie, moja dziewczynka to wytrzyma«. Mia-
�a� wtedy 7 lat”.
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dla etyki sprawiedliwo�ci, w tym tak�e podstawowego zakazu zabijania.
Nawet jego imi� jest symbolem dobrego obro�cy. Biblijny Noe na swo-
jej arce mia� zgromadzi	 zwierz�ta, którym dane by�o przetrwa	 potop,
a nazwisko Bennet bardzo przypomina �aci�ski przymiotnik bene: „dobry”
lub „dobrze”. Gotowo�	 Noaha do po�wi�cenia �ycia i pozycji zawodo-
wej, do podejmowania ryzyka w celu zniszczenia Firmy — jednej z naj-
pot��niejszych i najniebezpieczniejszych organizacji na �wiecie — i mo�e,
co najbardziej godne pochwa�y, gotowo�	 po�wi�cenia swoich wspomnie�
�ycia z Claire w celu ochrony córki to tylko niektóre z niezwyk�ych przy-
k�adów jego heroicznego po�wi�cenia.

Tymczasem w �wiecie etyki cnót troska Benneta o Claire i rodzin�
wydaje si� przesadna. Ponadto w �wiecie feministycznej etyki troski po-
st�powanie Noaha, cho	 pod wieloma wzgl�dami godne podziwu, wyda-
je si� równie� nieco ograniczone i patriarchalne. Zdaje si�, �e przesadzi�,
zabijaj�c Ivana, strzelaj�c do Nathana, usi�uj�c zabi	 Bishopa, gro��c
Mohinderowi (po tym, jak naukowiec do��cza do Firmy)… mo�na wyli-
cza	 kolejne przyk�ady. Mo�e jego troska o Claire i rodzin� naprawd�
jest wielka, ale przejawia si� w autorytarnych dyrektywach („Claire, ty
nie b�dziesz mia�a ch�opaka”) oraz d��eniu do zdobycia niemal nieogra-
niczonej w�adzy nad �on� i dzie	mi (Noah planuje, gdzie b�d� mieszka	,
decyduje te� o rodzaju wspomnie�, które wolno im zachowa	). Nie cho-
dzi tylko o to, �e zbyt szybko i ch�tnie ucieka si� do przemocy, aby osi�-
gn�	 swój cel, ale o to, �e wszystko robi sam, nie wspó�pracuj�c z �on�,
nie pozwalaj�c, by Claire towarzyszy�a mu, gdy rusza na poszukiwanie
wi��niów z „Poziomu 5.”. Co wi�cej, zabiera ze sob� Sylara dopiero po
d�u�szej dyskusji (mo�na akurat zrozumie	, �e ma zastrze�enia co do prze-
s�anek Sylara). Chocia� w czasie, gdy zajmuje si� poszukiwaniem, mo�e
si� wydawa	, i� rozszerzy� si� kr�g osób, o które si� troszczy, w rzeczywi-
sto�ci wydaje si� ogranicza	 niemal wy��cznie do swojej rodziny. Co gor-
sza, troska przekszta�ca si� w priorytet, zadanie, które uzasadnia wszyst-
kie najgorsze chwyty, je�li s�u�� ochronie najbli�szych. Nawet planuj�c
uj�cie wi��niów „Poziomu 5.”, Bennet mówi Claire, �e robi to po to, by
nie musia�a robi	 tego ona („The Butterfly Effect”).

W �wietle powy�szych stwierdze� by	 mo�e dojdziemy do wniosku,
�e Bennet jest wyró�niaj�cym si�, pe�nym troski bohaterem, ale zdecydo-
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wanie jest to tak�e cz�owiek obarczony powa�nymi wadami. Bez w�tpienia
wyzwania, przed którymi staj� bohaterowie komiksów, s� odzwierciedle-
niem problemów prawdziwego �wiata. Ich decyzje moralne w kontek�cie
u�ycia nadludzkich mocy s� symbolem naszej walki o to, by podj�	 po-
prawne moralnie decyzje w reakcji na wydarzenia w tym przera�aj�cym
nas �wiecie. Prawie na pewno twórcy scenariusza serialu Herosi stawiaj�
przed swoimi bohaterami wyzwania dotycz�ce walki z pot��nymi korpora-
cjami o w�tpliwej reputacji, chorobami i broni� masowego ra�enia z my-
�l� o tym, z czym b�d� musia�y poradzi	 sobie kolejne pokolenia. Sposób,
w jaki nasi potomkowie zajm� si� problemami, które odziedzicz�, pozwoli
nam zdecydowa	, czy b�dzie mo�na ich dzia�ania nazwa	 heroicznymi.

Mo�emy pogratulowa	 m�odemu pokoleniu Herosów tego, �e nie de-
cyduj� si� wykorzystywa	 swoich umiej�tno�ci do powi�kszenia w�adzy
i si�gni�cia po dominacj� nad �wiatem — tak jak czynili to ich poprzed-
nicy. M�odzi bohaterowie zdecydowali si� podj�	 wspólne dzia�ania zmie-
rzaj�ce do stworzenia lepszego �wiata, nie my�l�c o przywracaniu warto�ci
tradycyjnych, w�adzy przywódców religijnych lub zasad sprawiedliwo�ci
i obowi�zku. Zamiast tego zwrócili swoj� uwag� na zagadnienia, takie jak
troska i wzajemna opieka, pomoc w walce z zagro�eniami i niebezpiecze�-
stwami, drzemi�cymi w ich w�asnych umys�ach16. Tak przynajmniej po-
st�powali a� do ko�ca czwartej cz��ci, do chwili, gdy sprawili, �e Firma
odrodzi�a si� z popio�ów. Czy stali si� ostatecznie ofiarami z�ych nawyków,
które zniszczy�y wcze�niejsze pokolenie? Na to pytanie odpowiedz sam.

                                                          
16 Jestem wdzi�czny mojemu studentowi, Dustinowi Smythowi, za zwrócenie uwagi

na podobie�stwa pomi�dzy Platonem i Herosami oraz reszcie grupy seminaryjnej
z roku 2008 (w sk�ad której wchodzili: Jon Hoffman, Zach Horn, Noel McKay,
Eric Sidwell, Thomas Wayne) za jej wk�ad w powstanie tego rozdzia�u. Chcia�-
bym tak�e wyrazi	 swoj� wdzi�czno�	 twórcom, administratorom i wspó�autorom
HeroesWiki (http://heroeswiki.com) za stworzenie nadzwyczaj przydatnego �ród�a
referencyjnego, które przyda�o si� w mojej pracy.




