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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.

Spis treści
Podzikowania

7

Wprowadzenie

9

CZĘŚĆ I

ZOBOWIĄZANIA BOHATERÓW
1

2

Czy umowa spoeczna nie obowizuje? Jak superbohaterowie
doprowadzaj do rozamu w spoeczestwie
Robert Sharp

15

Herosi, powinnoci i etyka dziaa zmierzajcych
do ocalenia wiata
J.K. Miles

33

3

Korporacyjne gierki: moralny wymiar pracy dla Firmy
Christopher Robichaud

4

Wielka kreatywno idzie w parze z wielkim naladownictwem:
problem plagiatorstwa i wiedzy
Jason Southworth

47

61

CZĘŚĆ II

SUPERMENI, SAMURAJE I NIEWIDZIALNI BOHATEROWIE
5

6

Czas i znaczenie ycia w Herosach oraz w kontekcie
filozofii Nietzschego
Tyler Shores
Hiro Nakamura, bushido i archetypy bohatera
Erik Daniel Baldwin

79
93

SPIS TREŚCI

7

Platon o piercieniu niewidzialnoci Gygesa: moc bohaterów
i warto cnoty
Don Adams

107

CZĘŚĆ III

METAFIZYKA, FIZYKA I PODRÓŻE W CZASIE
8

Wizje przyszoci malarza, przeznaczenie Hiro
David Kyle Johnson

9

Czas na bohatera: odgazienia i równolege wiaty
oraz zmiana przyszoci
Morgan Luck

139

10 Bohaterowie i etyka podróy w czasie: czy dzie dzisiejszy
ma znaczenie?
David Faraci

155

11 Nauka w serialu Herosi: czowiek-ptak, niemiertelny samuraj
oraz niszczenie kontinuum czasu i przestrzeni
Andrew Zimmerman Jones

171

12 Pseudonauka, rewolucje naukowe i dr Chandra Suresh
David Kyle Johnson i Andrew Zimmerman Jones

125

191

CZĘŚĆ IV

UMYSŁY BOHATERÓW SERIALU HEROSI
13 Peter Petrelli, Haitaczyk i filozoficzne konsekwencje
utraty pamici
Peter Kirwan

203

14 Rozumienie innych umysów: filozoficzne podstawy
umiejtnoci czytania w mylach bohaterów serialu Herosi
Fabio Paglieri

221

15 Peter Petrelli: potga empatii
Andrew Terjesen

243

4

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ V

ZŁOCZYŃCY, RODZINA I KŁAMSTWO
16 Czy herosi naprawd s dobrzy?
Peter S. Fosl

263

17 Herosi i obowizki rodzinne
Ruth Tallman i Jason Southworth

279

18 Ukrywanie prawdy i kamstwa: czy tak powinien
postpowa bohater?
Michael R. Berry

293

Wspótwórcy

307

Lista Chandry Suresha

313

Lista odcinków serialu

331

5

CZY HEROSI NAPRAWDĘ SĄ DOBRZY?

16
Czy herosi naprawdę
są dobrzy?
Peter S. Fosl

Historie i opowiadania dotyczce wszelkiej maci superbohaterów zwykle nie czyni tajemnicy z tego, kto jest dobry, a kto zy. Superman jest
dobry, Lex Luthor zy. Batman jest dobry, Joker zy. Pierwsze odcinki
serialu Herosi nie odbiegay specjalnie od tego standardu: Peter jest dobry, Sylar zy. Ale jak przekonalimy si na podstawie trzeciej czci
(„Villains”), nie wszystko jest tak oczywiste, jak mogoby si wydawa .
Bohaterowie mog sta si zoczycami, a niektóre postacie z czarnych
charakterów zmieniaj si czasami w bohaterów w penym tego sowa
znaczeniu. Zanim moglimy zapozna si z odcinkami czwartej czci
(„Fugitives”), wczeniejsi superbohaterowie stali si czci Firmy, a Sylar
wrcz przeobrazi si w Nathana. Nawet wiodcy „symbol serii” — zamienie soca — jest sygnaem wiadczcym o tym, e moralny wszechwiat serialu jest nieco bardziej zoony i „ciemniejszy”, ni pierwotnie
sdzilimy. Platon (ok. 424 – 328 p.n.e.) w swoim pouczajcym dialogu
Pastwo wykorzysta soce jako znak dobroci, a wiato soneczne byo
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dla niego symbolem zrozumienia znaczenia dobra1. A zatem symbol zamienia soca w serialu moe by sugesti, e bohaterowie tego telewizyjnego show (a moe my wszyscy) zgubili z oczu dobro i nie jest ju ono
dla nich tak zrozumiae lub e staje si ono trudniejsze do uchwycenia.
Jeli uzna , e taka hipoteza jest suszna, to moe warto spróbowa sprawdzi , jakie techniki odrónienia dobra od za zaproponowali nam twórcy
scenariusza. Ja osobicie czuj przyciganie ciemnej strony mocy. Skupmy
si zatem na zych postpkach serialowych postaci.

Zło jako ignorancja
Sokrates (469 – 399 p.n.e.) uwaa, e nikt wiadomie nie czyni za2. Ludzie robi ze rzeczy tylko dlatego, e nie wiedz lub nie rozumiej, czym
tak naprawd jest dobro. Myl dobro ze zem. Zoczyca nie moe nie
mie wiadomoci cierpienia wywoanego jego dziaaniami, moe jednak
nie rozumie obowizków zwizanych z dobrem lub nie zdawa sobie
sprawy z wyszoci szczcia, które jest wynikiem ycia w cnocie. Jednak
1

2

Glaukon z Pastwa Platona opowiada nam histori o modym mczynie o imieniu Gyges, który zdobywa nadzwyczajn moc stawania si niewidzialnym. Móg porusza si niezauwaony. W odrónieniu od bohaterów serialu Herosi moc Gygesa
nie miaa nic wspólnego z biologicznymi zmianami w mózgu. Gyges nie by mutantem, takim jak X-Men. Podobnie jak Frodo we Wadcy Piercieni, Gyges nabywa umiejtno stawania si niewidzialnym wraz z piercieniem — cignitym
z palca giganta zakopanego pod ziemi. Serial Herosi nawizuje do historii Gygesa
w odcinku „One Giant Leap”, w którym Niki, kiedy odkrywa swoj moc, odkopuje zwoki jakiego znacznej postury (za ycia), silnego mczyzny i… tak, nie mylisz si, zdejmuje mu z (koci) palca piercie. Równie sam tytu odcinka sugeruje, e jego fabua ma zwizek z czym „gigantycznym”. Jeli interesuje Ci temat
Gygesa, zajrzyj do rozdziau 7. ksiki, zatytuowanego „Platon o piercieniu niewidzialnoci Gygesa: moc bohaterów i warto cnoty”, autorstwa Dona Adamsa.
Por. dialogi Platona: Menon 77 – 89b, Kritias 49a – 50a. To stwierdzenie stao si
znane w rodowisku filozoficznym jako „paradoks sokratejski”. Take 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 gos filozofowi: „Tote Sokrates odrzuca cakowicie ten pogld, twierdzc, e brak opanowania w ogóle nie istnieje, jako e nikt,
kto trafnie osdza, co jest najlepsze, nie moe postpowa wbrew temu, lecz postpuje si tak tylko z niewiedzy” — przyp. tum.).
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najwaniejsze jest to, i wedug Sokratesa zoczycy nie rozumiej, e poprzez swoje czyny faktycznie szkodz samym sobie. Jeli zatem Sokrates
mia racj, powinnimy by w stanie zidentyfikowa serialowe czarne
charaktery na podstawie ich niewiedzy, a bohaterów — na podstawie
ich penej wiadomoci. Czy to si uda?
Mohinder Suresh i jego ojciec, Chandra, s naukowcami o uznanej
w rodowisku akademickim renomie. To ludzie wiedzy. Ich pocztkowe
zachowania — nadzwyczajne dobro, wyróniajce si nawet na tle show
penego bohaterów — mog by dowodem, e z wielk wiedz idzie wielka cnota. Nie ma wtpliwoci, e to wiedza Mohindera pomoga ocali
wiat przed wirusem Shanti. Ojciec i syn — Chandra za porednictwem
swojej ksiki zatytuowanej Activating Evolution, a Mohinder poprzez
swoje wykady — staraj si szerzy dobro, przekazujc wiedz, wyjaniajc wiatu (zwykym ludziom, tym, którzy dysponuj nadzwyczajnymi mocami, a nawet czonkom Firmy), e ludzie posiadajcy nadludzkie
umiejtnoci s efektem naturalnej ewolucji i wielk obietnic wietlanej przyszoci caej ludzkiej cywilizacji.
Jeli spojrzymy na drugi biegun gamy charakterologicznej postaci serialowych — oceniajc „antybohaterów” — stwierdzimy, e ignorancja
rzeczywicie moe by fundamentem za. Naiwno Suresha (rodzaj ignorancji) doprowadzia go do podjcia wspópracy z Firm i udzielenia pomocy w opracowaniu planu kontroli i represji (cz 2., odcinki 5. – 11.)3.
Nieznajomo prawdziwego charakteru Gabriela Graya sprawia, e Maya
Herrera pomoga Sylarowi i pozwolia mu zrealizowa jego nikczemne
plany („The Line”). Claire Bennet, która nie wiedziaa, jak naprawd
wyglda praca jej przybranego ojca, i nie zdawaa sobie sprawy z jego
wysików, majcych na celu ochron rodziny, niemal ucieka z Westem
Rosenem i bya bliska porzucenia bliskich („Cautionary Tales”). Co wicej, niewiedza ma w serialu nie tylko form drogi prowadzcej do za.
Jeli zastanowi si nad charakterem amnezji, stanu wywoywanego przez
Haitaczyka, to okazuje si, e sama w sobie wydaje si zem.

3

Moe to jednak Mohinder skutecznie wykorzystuje Firm, by pomoga mu osign jakie wysze dobro? Moe heroizm i spryt Mohindera przypominaj cechy
Odyseusza, herosa homeryckiego z Odysei?
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Kto mógby jednak stwierdzi , e fabua serialu dowodzi, i Sokrates
by w bdzie. Wiedza w Herosach nie wystarczy do tego, by czyni dobro. Ci, którzy prowadz Firm, s na wskro li, mimo e posiadaj spor wiedz. Czy Takezo Kensei staby si zym Adamem Monroe, gdyby
nie widzia Hiro caujcego Yaeko („The Line”)? A moe niewiedza nie
jest nawet koniecznym elementem za? Sylar jest zwykle postrzegany jako czarny charakter, ale jego zo wydaje si mocno powizane z umiejtnoci zdobywania wiedzy na temat dziaania rónych mechanizmów.
Nawet makabryczna metoda mordowania (otwarcie czaszki i „spldrowanie” mózgu) jest symbolem wiadczcym o tym, e w wiecie Herosów,
tak jak w rajskim ogrodzie Adama i Ewy, niemoralne czyny i dza posiadania wiedzy id ze sob w parze4. Ignorancja nie wydaje si jednak
warunkiem wystarczajcym do tego, by powiedzie , e kto postpuje
le. Molly Walker i Micah, pomimo e ich moc daje im moliwo posiadania ogromnej wiedzy, s waciwie ignorantami — po prostu dlatego e s dzie mi i jako takie nie wiedz jeszcze wszystkiego o wiecie.
Ale moe to nie taki rodzaj wiedzy i niewiedzy mia na myli Sokrates? Filozof sugerowa, i zu zawsze towarzyszy specyficzny rodzaj ignorancji — niewiedzy moralnej, braku wiedzy na temat tego, co jest dobre,
a co ze. Jeli spojrzymy na serial z tej perspektywy, wydaje si, i Herosi
potwierdzaj tez Sokratesa. Bohaterowie serialu, którzy czyni zo, sdz, e robi co dobrego. Jest to szczególnie wyrane wtedy, gdy próbuj uzasadni swoje postpowanie. Na przykad Angela Petrelli nie
twierdzi, e nie wie, i eksplozja w Nowym Jorku jest moralnie za, a ona
uczestniczy w tych planach. Utrzymuje, e zniszczenie miasta ostatecznie
4

Chocia na podstawie odcinków trzeciej czci serialu moemy zakada , e Sylar
nie dopuszcza si aktów kanibalizmu i nie zjada mózgów swoich ofiar, to waciwie skd mamy by pewni, e tak nie jest? W kadym razie zastosowana w pierwszym odcinku serialu terminologia prowadzi nas do pyta o to, czy imi Adama
Monroe nie jest przypadkowe i czy to nie on jest wanie pierwszym czowiekiem,
który przeskoczy na kolejny etap ewolucji. Czy Hiro caujcy uosobienie biblijnej
Ewy-Yaeko w ogrodzie penym drzew owocowych nie jest przypadkiem symbolem
bliskiego upadku pierwszych (super)ludzi, zmierzajcych z raju na ciek grzechu?
Czy nie jest znaczcy fakt, e pierwszy odcinek serialu nosi tytu „Genesis” (angielski tytu „Ksigi Rodzaju”) — jest to tytu pierwszej ksigi Biblii, zawierajcej
opowie o Adamie i Ewie — a nie na przykad „Beginnings” („Pocztki”)? Czy
znak „Godsend” nie przypomina czasem wa?
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przyniesie co dobrego, jak „lepsz przyszo ” („The Hard Part”). Podobnie postpuje Bob Bishop, który tak przekonujco mówi o tym, e
Firma czyni dobro, i motywuje do dziaania nawet Mohindera. Na pocztku czwartej czci Nathan Petrelli wydaje si myle , e uderzenie
w innych bohaterów, posiadajcych moc podobn do jego, jest dziaaniem
dobrym („Clear and Present Danger”). Nawet Sylar zdaje si sugerowa ,
e jego dziaania nie s ze, e stanie si kim wicej ni tylko zwykym
czowiekiem, usprawiedliwia amanie zwykych zasad moralnych („Six
Months Ago”).

Zło jako bunt i niedostatek
Mimo wszystko wyglda na to, e nie wystarczy powiedzie , i Sylar po
prostu nie odrónia dobra od za. Przecie wydaje si, e wie, i jego dziaania s ze, 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 powiedziaby
Hiro) „zym czowiekiem”, wraca do swoich dawnych praktyk, sugerujc, e „nikt nigdy tak naprawd si nie zmienia” i e jest czym w rodzaju „uszkodzonego mechanizmu”. Na szczcie istniej inne nurty filozofii, które lepiej wyjaniaj zachowanie Sylara. Zamiast poprzez niewiedz
zo moe bdzie lepiej rozumiane jako forma buntu? W tym kierunku
zmierzay rozwaania w. Augustyna (354 – 430), który zaobserwowa,
e czasami ludzie nie tylko zdaj sobie spraw, co jest ze, ale robi to
wanie dlatego, e jest moralnie ze.
Istnieje te przesanka do tego, by nie interpretowa zachowania Sylara jako buntu, lecz raczej by traktowa je jako sabo . Arystoteles
(384 – 322 p.n.e.) twierdzi, e nawet jeli kto zdobywa moraln wiedz
na temat tego, co jest ze lub dobre, wci moliwe jest niemoralne zachowanie — ze wzgldu na co, co nazwa akrasia5. W jednej ze swoich
form akrasia przejawia si przez „akt porywczy”. Jak wtedy, gdy Hiro cauje Yaeko („Out of Time”), ludzie nagle poddaj si impulsowi, zanim
jeszcze maj okazj do zastanowienia si nad tym, co robi. Ale nawet
jeli maj czas, aby pomyle , wci mog cierpie z powodu czego, co
5

Arystoteles, Etyka nikomachejska, VII, 1 – 10.
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mona nazwa moraln „saboci woli”. Nie s w stanie oprze si dzom, dlatego e ich pragnienia s niezwykle silne. Parys porywajcy Helen w Iliadzie wydaje si tu dobrym przykadem, podobnie jak Mohinder, który wstrzykuje sobie adrenalin pobran od Mai, aby zdoby moc,
nawet jeli wie, e moe to by zym pomysem („The Butterfly Effect”).
Sylar cierpicy w wyniku saboci woli, gdy ujawnia si jego ciemna
strona, to przykad oczywisty. Przypomnij sobie, co Mohinder i Eden odkrywaj w mieszkaniu Sylara w Queens („One Giant Leap”). Na cianie,
ukryte pod materiaem, znajduj si nabazgrane krwi napisy: „Wybacz
mi”, „Zgrzeszyem” i „Przeklty”. To moe sugerowa , e na pewnym poziomie wiadomoci Sylar od pocztku wiedzia, e to, co czyni, jest moralnie ze. Chaotyczna forma jego przekazu sugeruje trudn wewntrzn
walk. By moe w jego sumieniu zmagay si moralno i dze? By
moe ukrywajc napisy za zason, Sylar chce zachowa w tajemnicy swoj wiedz na temat moralnej oceny swoich dziaa nie tylko przed reszt wiata, ale i przed samym sob? Przykrycie, a nie usunicie napisów,
ujawnia równie siln co dze potrzeb zachowania informacji, która ma
przypomina Sylarowi, e tak dugo, jak one istniej, nie znikn moralny wymiar jego istoty.
Takie rozumienie saboci woli jest czci bardziej rozbudowanej
idei, zgodnie z któr zo ma swoje ródo w niedostatku lub cakowitym
braku charakteru. Zazwyczaj filozofowie uwaali cnot za zestaw pewnych
pozytywnych cech osobowych lub dyspozycji: nawyków czucia i mylenia.
Waciwe dopasowanie tych dyspozycji jest charakterystyczne dla dobra
i za. Dla odmiany wad charakteryzuje nadmiar lub niedobór tych dyspozycji: niedostatek waciwego dostrojenia, proporcji i harmonii.
Bycie „waciwie dostrojonym” jest czsto opisywane jako umiarkowanie, agodno i opanowanie. Dobrymi przykadami s tu bohaterowie
tacy jak Sam Spade, John Wayne i Sherlock Holmes. Natomiast Sylar
uosabia kogo „rozstrojonego”. Brakuje mu wstrzemiliwoci i cierpi
z powodu nieposkromionych, dzikich, niekontrolowanych pragnie. Sam
nawet przyznaje, e kieruje nim gód mocy6. Zastanów si nad nieopa6

O tym, dlaczego Platon uwaaby Sylara za kogo niemoralnego, dowiesz si z rozdziau 7. ksiki, zatytuowanego „Platon o piercieniu niewidzialnoci Gygesa:
moc bohaterów i warto cnoty”, autorstwa Dona Adamsa.
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nowanym gniewem Sylara wobec jego przybranej matki, Virginii Gray.
Pomyl o jego dziwacznym pomyle ukarania jej poprzez stanie si kim
wicej — na jaki groteskowy i destrukcyjny sposób. Przypomnij sobie
jego aosn nienawi do samego siebie (zawsze próbuje sta si kim,
kim nie jest). Sylar ucieka przed zwykoci — brutalnie i gwatownie
torujc sobie drog — na przykad wtedy, gdy Noah Bennet, który dobrze wie, kim jest Sylar, zwraca si do niego per „Gabriel” i przypomina
mu, e jest zwykym zegarmistrzem („Fallout”)7.
Ale, o ironio, Sylar ucieka przed pospolitoci, bo mu jej odmówiono! Nie moe by jednym z nas, mimo e bardzo tego chce. Zo Sylara
nie ma swojego róda w pragnieniu wzniesienia si ponad innych. Wynika raczej z niemonoci bycia podobnym do zwykych ludzi. Przypomnij
sobie jeszcze raz kocówk odcinka „The Eclipse: Part II”. Sylar odkrywa przed Bennetem, e chce by kim takim jak on, czowiekiem rodzinnym. Kiedy Bennet przekonuje go, e jego pragnienie nigdy si nie speni
— e nie pochodzi z rodziny Petrellich i e zabi ojca swojej potencjalnej
ony — Sylar wraca do swojego dawnego „ja”. Szuka zemsty, dlatego e
nie moe sta si czci zwykego spoeczestwa. Mona go porówna
do potwora Frankensteina — stworzenia o nadludzkiej sile, które zwrócio si przeciwko ludziom (i zbuntowao si przeciwko swoim „rodzicom”)
dopiero wtedy, gdy ci wielokrotnie je odrzucili. Sylar nie schodzi z drogi
za w czwartej czci 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 skazana na niepowodzenie. Dziaanie uznane za „niemoralne” na mocy cnót
etyki zwykle prowadzi do niedostatku czowieczestwa. Wedug Arystotelesa, aby sta si czowiekiem prawdziwie cnotliwym, trzeba by perfekcyjnym w swoim czowieczestwie. W staroytnej grece terminem aret
7

Sylar ripostuje, e jest kim „specjalnym” nawet wród osób obdarzonych niezwykymi mocami, poniewa moe je zdobywa — a to oczywicie stawia go na równi
z Peterem.
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okrelano „doskonao ” lub „cnot”8. Ludzie peni cnót s wyjtkowi,
poniewa s tak doskonale ludzcy. Co ciekawe, Sylar staje si zy wtedy,
gdy przemienia si — lub te, gdy zdaje sobie spraw, e uleg przemianie — w kogo wicej ni zwykego czowieka, w istot bdc nadczowiekiem. Moc Sylara (oraz innych bohaterów serialu Herosi) nie jest wynikiem przypadkowych dziaa naukowców (jak na przykad umiejtnoci
Spidermana). Wedug Suresha s one kolejnym etapem naturalnej ludzkiej ewolucji. Sylar nie walczy ze sob dlatego, e jest jakim produktem
spoecznej patologii lub wpad w amok, ale dlatego e próbuje pogodzi
si z wasn natur — bdc wynikiem ewolucji.
Kto mógby stwierdzi , e wskazanie Sylara jako przedstawiciela za
jest niezgodne z ideami Fryderyka Nietzschego (1844 – 1900) i jego moralnej wizji zbliajcego si przeomu — pojawienia si nadludzi (niem.
Übermensch)9. Nietzsche odrzuci ideay równoci, powicenia, niestosowanie przemocy i wspóczucie, które wedug niego skaziy zachodni
kultur od zarania chrzecijastwa i pojawienia si filozofii platoskiej.
Nietzsche pragn zamiany wspomnianych idei oryginalnymi wartociami „dobra” i „za”, takimi, jakie byy stosowane dawniej. Wedug filozofa
termin „dobry” pierwotnie by uywany do okrelenia siy i wynikajcych
z niej cech. „By dobrym” oznaczao by silniejszym, sprawniejszym, potniejszym. Dobro w tym sensie uzasadniaa okruciestwo wobec sabszych i tych, którzy stali na drodze silnych. Grecki bohater, taki jak Achilles, wedug chrzecijasko-platoskiej normy moralnej byby uznany za
istot nieokieznan, egoistyczn, mciw i brutaln. Jednak w czasach
przedchrzecijaskich i przed pojawieniem si idei platoskich by bohaterem, poniewa dysponowa ogromn moc. Sia dawaa mu prawo
wasnego definiowania warunków dobra. Beowulf take uwaany jest za
bohatera — nie z powodu swojej niezwykej wiedzy lub cech osobowoci,
lecz dlatego e umia wygrywa w walce. Nie znaczy to wcale, e wród
przedstawicieli idei przedchrzecijasko-platoskiej tylko zwycizca mo8
9

Lub tzw. „dzielno etyczn”, jak proponuje np. K. Twardowski i niektórzy filozofowie „szkoy lwowskiej” — przyp. tum.
Idea nadludzi zostaa rozwinita w synnym (i bdcym krytyk Biblii) dziele Nietzschego Tako rzecze Zaratustra (wydanie oryginalne ukazao 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 klska w bitwie okrelanej mianem Ragnarök. Podobnie trzystu Spartan,
którzy stanli naprzeciw perskiej armii na przeczy pod Termopilami,
mimo klski postrzegani byli jako bohaterowie.
Obecnie nietzscheaskim nadczowiekiem byby kto, kto zama zasady chrzecijasko-platoskiej moralnoci. Kto taki zostaby odrzucony przez wspóczesne spoeczestwo i zapewne zmuszony do samotnej
egzystencji. Nadczowiek nie tylko dysponowaby wolnoci moraln,
jego dziaanie prowadzioby do rozwijania wyjtkowych umiejtnoci
(w tym mocy wynikajcych z przewagi biologicznej) i przygotowania kolejnego etapu ewolucji kulturowej. Podobnie postpuje Sylar, dla którego
sabsi staj si tylko ofiarami i który przyswaja sobie zdobyt moc. Takie
dziaanie, przynajmniej w jego wasnym umyle, stawia go ponad zwyk
moralnoci. Jego nowa filozofia moralna pozwala mu rozwija umiejtnoci i stawa si kim silniejszym i dysponujcym wiksz energi yciow. Czy zwykli ludzie nie s w porównaniu z Sylarem tylko ndzn
namiastk bohatera? Dlaczego nie uznajemy Sylara za posta heroiczn,
równ Achillesowi, kogo, kto potrafi pokona wszystkich przeciwników i osign wielko , pomimo e posiada cechy, które u normalnych
ludzi byyby uwaane za wady charakteru? Czy naprawd mamy prawo
do oceny tego niezwykego czowieka z wykorzystaniem norm zwykej
moralnoci? Udowodnienie bdu tej linii rozumowania moe by trudniejsze, ni mogoby si wydawa . Obecnie ludzie czsto usprawiedliwiaj eksploatowanie innych zwierzt posiadaniem wadzy, bazujcej na
wyszoci ewolucyjnej. Zjadamy miso innych istot ywych, tumaczc
to godem i potrzeb rozwoju. Dlaczego wysze istoty, takie jak Sylar, nie
mog robi podobnie?
Jakby z myl o zapobiegawczym usuniciu w cie pyta tego rodzaju
nasza kultura tworzy bohaterów, którzy s do nas podobni wizualnie (Clark
Kent, Peter Parker), a jednoczenie troch si od nas róni (Superman,
Spiderman). By moe z myl o tym, by postacie te nie signy po wadz na Ziemi, wymagamy od bohaterów, by przypominali zwykego czowieka. Moe jest to cz dziedzictwa, dotyczcego najbardziej popularnego bohatera o podwójnej tosamoci, czyli Jezusa z Nazaretu? Chocia
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superbohaterowie czsto posiadaj moc wystarczajc, by przej kontrol nad wiatem, wolimy, eby, podobnie jak Hellboy, wiadomie decydowali si na prac dla ludzi i pozostali w cieniu abrahamowego bóstwa.
Jak Mojesz walcz z siami za, by nas chroni . I jak Herkules i Xena
zwyciaj naszych wrogów dziki wikszej sile lub przynajmniej dziki
sprytowi. Jednak w odrónieniu od Mojesza wspóczeni bohaterowie po
zwycistwie musz wróci do swoich siedzib, by schowa si przed wiatem gdzie, gdzie nikomu nie zagraaj.
Pewne cechy charakteru Hiro mog mie do niepokojcy wymiar.
Trudno jest mu na przykad wróci do zwykego ycia po tym, jak (dwukrotnie) ocali wiat przed zagad. W odcinku „The Second Coming”
widzimy, jak znudzony wypenia zwyke (nawet jeli dla wikszoci ludzi
tego rodzaju zajcia nie s zwyke) obowizki kierowania korporacj.
A przecie ma do dyspozycji znaczne rodki finansowe i wadz! Samolubnie utrzymuje, e tak naprawd liczy si dla niego tylko znalezienie
wasnego przeznaczenia. (Dlaczego nie mógby uy swoich moliwoci,
aby pomaga ubogim i walczy z cierpieniem na wiecie, a moe pomóc
innym znale ich przeznaczenie?) Z jego punktu widzenia bycie kim
zwykym równa si byciu nikim. Jest szczliwy tylko wtedy, gdy moe
by kim niezwykym10.
Wszystkie te wtpliwoci s w pewnym sensie psychologicznym wyjanieniem naszej niechci do zaakceptowania dziaa Sylara z drugiej
czci 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 zo, jest utrata szczcia. Chocia dziaania Sylara maj na celu gromadzenie mocy, mczyzna robi to kosztem bólu i pozbawienia innych ludzi szczcia. Zreszt to
stwierdzenie jest prawdziwe dla wikszoci zoczyców z serialu Herosi.
Zo spiskowców zamierzajcych doprowadzi do eksplozji jdrowej w Nowym Jorku jest widoczne pod postaci gotowoci do zadawania cierpie10

Podobnie zreszt zachowuje si Mohinder („The Second Coming”). Cieszy si
(w odrónieniu od Mai Herrery) perspektyw pokonania „zwyczajnoci” poprzez
udostpnienie ludziom nadzwyczajnych mocy. Take Nathan entuzjastycznie podchodzi do wyobraenia siebie jako anioa, a nie tylko „zwykego czowieka po nowej ewolucji”.
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nia innym z myl o osigniciu wasnych celów11. Noah Bennet moe by
uznany za zego czowieka, kiedy zadaje cierpienie lub gdy, jak czyni Firma, pozbawia innych ludzi szczcia. Ta ocena dotyczy jego jednoznacznie zych dziaa, takich jak postpowanie z Ivanem na Ukrainie („The
Line”). Usunicie czci pamici Ivana trudno nazwa peni szczcia.
Co wicej, zabijajc go, Bennet pozbawi go take przyjemnoci ujrzenia,
jak dorasta jego wnuczek. Równie winiowie „Poziomu 5.” s prawdopodobnie zymi ludmi. Wyrzdzili przecie innym tak wiele szkód.

Zło jako brak troski
Najlepszym wyjanieniem za w Herosach jest pewien rodzaj niemoralnych dziaa definiowanych w kategoriach gazi filozofii nazywanej etyk troski. W swojej ksice opublikowanej w 1982 r. (In a Different Voice)
psycholog Carol Gilligan zdefiniowaa pewien typ rozwaa moralnych,
który jest charakterystyczny dla przedstawicieli pci eskiej. Jak zauwaya, podczas dokonywania ocen moralnych mczyni maj tendencj
do odwoywania si do przepisów i zasad. Ich sposób mylenia nazwaa
„etyk sprawiedliwoci”12. Tymczasem kobiety maj jej zdaniem odwoywa si raczej w swoich rozwaaniach do szczególnych cech relacji osobistych, w które s zaangaowane. Tego rodzaju schemat rozumowania
Carol Gilligan nazwaa wanie „etyk troski”. Od tego czasu wielu filozofów argumentowao, e mczyzn take powinny dotyczy zaoenia
etyki troski. Z punktu widzenia etyki sprawiedliwoci czyny popenione
przez Jeana Valjeana, bohatera musicalu Les Misérables (1862), który
kradnie, by nakarmi godnych czonków rodziny, s ze, poniewa amie
11

12

Fakt, e mody Japoczyk gra gówn rol w serialu, w którym w Nowym Jorku
ma doj do eksplozji jdrowej, moe by symbolem odrzucenia usprawiedliwie
rzdu Stanów Zjednoczonych, który wyrazi zgod na zrzucenie na japoskie miasta bomb atomowych w celu osignicia „lepszego wiata” po zakoczeniu II wojny wiatowej. (W jednym z odcinków komiksu dowiadujemy si, e Hiro pamita,
i jego matka wybraa mu imi, które miao przypomina straszne dowiadczenia
eksplozji bomby atomowej w Hiroszimie — przyp. tum.).
Por. Virginia Held, Justice and Care: Essential Readings In Feminist Ethics, Weestview Press, Boulder 1995.
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on zasady zabraniajce kradziey. Ale z punktu widzenia etyki troski kradzie popeniona w takich okolicznociach jest cakowicie uzasadniona.
W serialu Herosi to wanie troska, a nie sprawiedliwo wydaje si
gównym czynnikiem wielu moralnych decyzji. Postacie serialowe staj
si bohaterami nie dlatego, e odmawiaj naruszenia jakiej zasady moralnej, zamania prawa czy dotrzymania obietnicy lub wypenienia obowizku. Misja Hiro, majca na celu umiercenie Sylara i jego oszustwo,
gdy udaje Takezo Kensei, s przykadami heroicznego (w warunkach
serialowych) naruszenia zaoe etyki sprawiedliwoci. Bezprawne uprowadzenie i uwizienie przez Benneta Sylara oraz innych arcyotrów („Fallout”, „Blindsided”), jak równie podobne dziaania Matta Parkmana dotyczce jego ojca, czowieka z sennych koszmarów Molly („Out of Time”)
równie s przedstawiane jako dobre i waciwe, chocia takie zachowanie jest niezgodne z wieloma zasadami etyki i obowizkami cicymi na
czowieku13. Heroizm w tym ujciu wydaje si jednoznacznie niezgodny
z regulacjami prawa. Mona powiedzie , e w hollywoodzkich filmach
„mio wszystko zwycia”, ale w wiecie Herosów troska jest synonimem dobra.
I odwrotnie — brak troski jest zy. Dobro Petera przejawia si w jego decyzji o zostaniu pielgniarzem w hospicjum. Zo Angeli przejawia
si w gotowoci do umiercenia milionów mieszkaców Nowego Jorku,
jej lodowatych instrukcjach przekazywanych Mattowi i dotyczcych zabicia syna (Petera; „Powerless”), jak równie w jej braku emocji i chodzie,
gdy potwierdza, e akceptuje ewentualno pozbawienia ycia drugiego
syna, Nathana. O tym, e Bob Bishop jest zym czowiekiem, przekonujemy si, obserwujc, jak wspólnie z przedstawicielami Firmy zajmuje si
ciganiem, porywaniem, torturowaniem, wymuszeniami, manipulacj
i kontrolowaniem oraz eksperymentowaniem i dokonywaniem wiwisek13

Matt Parkman wyranie odcina si od swojego ojca, Maury’ego, w momencie, gdy
doprowadza do jego uwizienia. Stwierdza wtedy, e jest lepszym ojcem, ni kiedykolwiek bdzie Maury. W tym miejscu nie chodzi o ycie zgodne z zasadami (obaj
przecie postpuj wbrew prawu), ale dziaanie w imi troski i opieki. I rzeczywicie
— stosunek Matta i Mohindera do etyki troski poznajemy wtedy, gdy mczyni
nie zgadzaj si na wstrzyknicie wirusa Maury’emu („Out of Time”). W tym kontekcie uwizienie wasnego ojca przez Matta (w odrónieniu od zainfekowania
go wirusem) ma form wybranej opcji zachowania (troski).
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cji na ludziach14. Zo Boba Bishopa przybiera równie posta chodu
i penego beztroski wykorzystywania swojej córki jako narzdzia w rkach
Firmy, pomimo niebezpieczestwa, z jakim zwizane jest takie dziaanie,
i nie liczc si z konsekwencjami, jakie wywiera ono na osobowo modej kobiety15. Sylar, posaniec mierci, nie martwi si losem swojej matki, uznajc, e ona nie wypenia obowizku troskliwej matki. Zupenie nie jest w stanie wykrzesa z siebie cho by odrobiny wspóczucia dla
tych, których zabija. Maury Parkman (The Nightmare Man — czowiek
z koszmarów) wydaje si szczególnie obrzydliwy z powodu sposobu, w jaki
traktowa swojego syna. Natomiast dobro Matta Parkmana rozpoznajemy natychmiast, obserwujc, jak opiekuje si ma Molly w drugiej czci
serialu oraz Daphne Millbrook w trzeciej, i widzc mio w jego oczach,
gdy spoglda na swoje dziecko w czwartej czci serialu (syn Matta posiada umiejtno wczania i wyczania obiektów elektrycznych oraz
funkcji biologicznych).
Noah Bennet jest prawdopodobnie przypadkiem najbardziej fascynujcym, poniewa zachowanie mczyzny jest konsekwencj bardzo zoonej sytuacji w kontekcie etyki troski. Jak twierdzi Bishop, Noah jest
nikim, jeli nie moe by lojalny („Cautionary Tales”). Pierwotnie wydaje si, e Bennet rzeczywicie jest tylko zimnym i nad wyraz lojalnym
narzdziem Firmy. Tylko on jednak ma do determinacji i umiejtnoci,
by schwyta Sylara (pomimo e nie posiada adnych nadludzkich mocy).
Kiedy jednak Bennet staje si odpowiedzialny za Claire, jego priorytety
ulegaj zmianie. Uznaje, e waciwe jest amanie wielu zasad typowych
14

15

O tym, e Firma dokonywaa wiwisekcji na ywych obiektach dowiadczalnych,
moemy wnioskowa z rozmowy Noaha Benneta z Claudem Rainsem w odcinku
„Company Man”, gdy obaj mczyni znajduj si w samochodzie zmierzajcym
w stron mostu, na którym Noah bdzie próbowa zabi Rainsa.
W efekcie Elle najwyraniej staa si zimn i sadystyczn mod kobiet, która
czerpie przyjemno z wyrzdzania krzywdy innym. Ponadto Elle wydaje si dwiga ciar frustrujcej mioci do ojca, który nie jest w stanie zrozumie potrzeb
córki. W odcinku „Powerless” Bennet opowiada Elle o tym, jak traktowa j ojciec, gdy bya jeszcze dzieckiem: „Chcieli wiedzie , ile energii jeste w stanie wygenerowa . Tyle, aby starczyo do zasilenia latarki? Ulicznej lampy? Dzielnicy?
W czasie tych eksperymentów tracia przytomno z wysiku. Chcielimy przerwa badania, ale twój tatu mówi: »Nie, moja dziewczynka to wytrzyma«. Miaa wtedy 7 lat”.
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dla etyki sprawiedliwoci, w tym take podstawowego zakazu zabijania.
Nawet jego imi jest symbolem dobrego obrocy. Biblijny Noe na swojej arce mia zgromadzi zwierzta, którym dane byo przetrwa potop,
a nazwisko Bennet bardzo przypomina aciski przymiotnik bene: „dobry”
lub „dobrze”. Gotowo Noaha do powicenia ycia i pozycji zawodowej, do podejmowania ryzyka w celu zniszczenia Firmy — jednej z najpotniejszych i najniebezpieczniejszych organizacji na wiecie — i moe,
co najbardziej godne pochway, gotowo powicenia swoich wspomnie
ycia z Claire w celu ochrony córki to tylko niektóre z niezwykych przykadów jego heroicznego powicenia.
Tymczasem w wiecie etyki cnót troska Benneta o Claire i rodzin
wydaje si przesadna. Ponadto w wiecie feministycznej etyki troski postpowanie Noaha, cho pod wieloma wzgldami godne podziwu, wydaje si równie nieco ograniczone i patriarchalne. Zdaje si, e przesadzi,
zabijajc Ivana, strzelajc do Nathana, usiujc zabi Bishopa, groc
Mohinderowi (po tym, jak naukowiec docza do Firmy)… mona wylicza kolejne przykady. Moe jego troska o Claire i rodzin naprawd
jest wielka, ale przejawia si w autorytarnych dyrektywach („Claire, ty
nie bdziesz miaa chopaka”) oraz deniu do zdobycia niemal nieograniczonej wadzy nad on i dzie mi (Noah planuje, gdzie bd mieszka ,
decyduje te o rodzaju wspomnie, które wolno im zachowa ). Nie chodzi tylko o to, e zbyt szybko i chtnie ucieka si do przemocy, aby osign swój cel, ale o to, e wszystko robi sam, nie wspópracujc z on,
nie pozwalajc, by Claire towarzyszya mu, gdy rusza na poszukiwanie
winiów z „Poziomu 5.”. Co wicej, zabiera ze sob Sylara dopiero po
duszej dyskusji (mona akurat zrozumie , e ma zastrzeenia co do przesanek Sylara). Chocia w czasie, gdy zajmuje si poszukiwaniem, moe
si wydawa , i rozszerzy si krg osób, o które si troszczy, w rzeczywistoci wydaje si ogranicza niemal wycznie do swojej rodziny. Co gorsza, troska przeksztaca si w priorytet, zadanie, które uzasadnia wszystkie najgorsze chwyty, jeli su ochronie najbliszych. Nawet planujc
ujcie winiów „Poziomu 5.”, Bennet mówi Claire, e robi to po to, by
nie musiaa robi tego ona („The Butterfly Effect”).
W wietle powyszych stwierdze by moe dojdziemy do wniosku,
e Bennet jest wyróniajcym si, penym troski bohaterem, ale zdecydo276
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wanie jest to take czowiek obarczony powanymi wadami. Bez wtpienia
wyzwania, przed którymi staj bohaterowie komiksów, s odzwierciedleniem problemów prawdziwego wiata. Ich decyzje moralne w kontekcie
uycia nadludzkich mocy s symbolem naszej walki o to, by podj poprawne moralnie decyzje w reakcji na wydarzenia w tym przeraajcym
nas wiecie. Prawie na pewno twórcy scenariusza serialu Herosi stawiaj
przed swoimi bohaterami wyzwania dotyczce walki z potnymi korporacjami o wtpliwej reputacji, chorobami i broni masowego raenia z myl o tym, z czym bd musiay poradzi sobie kolejne pokolenia. Sposób,
w jaki nasi potomkowie zajm si problemami, które odziedzicz, pozwoli
nam zdecydowa , czy bdzie mona ich dziaania nazwa heroicznymi.
Moemy pogratulowa modemu pokoleniu Herosów tego, e nie decyduj si wykorzystywa swoich umiejtnoci do powikszenia wadzy
i signicia po dominacj nad wiatem — tak jak czynili to ich poprzednicy. Modzi bohaterowie zdecydowali si podj wspólne dziaania zmierzajce do stworzenia lepszego wiata, nie mylc o przywracaniu wartoci
tradycyjnych, wadzy przywódców religijnych lub zasad sprawiedliwoci
i obowizku. Zamiast tego zwrócili swoj uwag na zagadnienia, takie jak
troska i wzajemna opieka, pomoc w walce z zagroeniami i niebezpieczestwami, drzemicymi w ich wasnych umysach16. Tak przynajmniej postpowali a do koca czwartej czci, do chwili, gdy sprawili, e Firma
odrodzia si z popioów. Czy stali si ostatecznie ofiarami zych nawyków,
które zniszczyy wczeniejsze pokolenie? Na to pytanie odpowiedz sam.

16

Jestem wdziczny mojemu studentowi, Dustinowi Smythowi, za zwrócenie uwagi
na podobiestwa pomidzy Platonem i Herosami oraz reszcie grupy seminaryjnej
z roku 2008 (w skad której wchodzili: Jon Hoffman, Zach Horn, Noel McKay,
Eric Sidwell, Thomas Wayne) za jej wkad w powstanie tego rozdziau. Chciabym take wyrazi swoj wdziczno twórcom, administratorom i wspóautorom
HeroesWiki (http://heroeswiki.com) za stworzenie nadzwyczaj przydatnego róda
referencyjnego, które przydao si w mojej pracy.
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