Opis postaci - wady i zalety Heraklesa
Herakles to jedna z najbardziej niejednoznacznych postaci, które zostały przedstawione w
mitologii greckiej. Z jednej strony jest on jednym z bohaterów, który został także przywołany w
micie o czterech wiekach ludzkości. Wiek brązowy to czas niezwykłej odwagi i niezwykłych
czynów. To na ten wiek przypada życie Heraklesa. Nie jest łatwym poddanie bohatera
jednoznacznej ocenie. Posiada on i wady i zalety, które warto znać by dokonać pełnej
charakterystyki tego niezwykle silnego bohatera.
Do zalet Heraklesa z pewnością można zaliczyć jego niezwykłą siłę. Herakles wykazał się nią
już jako dziecko, gdy udusił węże zesłane przez Herę. Jego siła umożliwia mu ukończenie z
sukcesem zadanych prac.
Kolejną z zalet Heraklesa jest wytrwałość. Wiedząc iż powinien poddać się każe, przyjmuje ją
niezależnie od wyzwań, które stawia przed nim przerażony król. Warto także zauważyć, że
podczas ich wykonywania Herakles stara się oszczędzić niewinne stworzenia. Łania, którą ma
dostarczyć jest przez niego złapana jeszcze żywa. Herakles gonił ją, nie chcąc mordować
ulubienicy Artemidy.
Herakles to także postać, która umie przyznać się do błędu. Nie ucieka on przed karą, a
wręcz zgłasza się by dobrowolnie się jej poddać. Wykazuje on także spryt w swoich
działaniach. Oszukuje nieco Atlasa by uniknąć zastępowania tytana w roli osoby, na której
barkach spoczywa niebo.
Z drugiej jednak strony do wszelkich prac Heraklesa i jego kar doprowadziły przede wszystkim
jego własne działania. Porywczość i nieokiełzany charakter były przyczyną zabójstwa jego
pierwszej żony oraz dzieci. Zabił on także braci królewny, którzy nie chcieli się zgodzić na jej
ślub z Heraklesem.
Niejednokrotnie w swoim postępowaniu Herakles pokazuje, że jego poczucie winy i chęć
poddania się każe są krótkotrwałe. Herakles nie wynosi nauki ze swojego postępowania. Po
raz kolejny popełnia ten sam błąd nie patrząc na konsekwencje. Potrafi być tak zapamiętały w
swym szale, że nie zważa na nic.
Niezwykle silny i odważny bohater to nie jest osoba pozbawiona wad. Bohater został
przedstawiony w mitologii jako istota słaba, która podobnie jak inni zdolna jest do popełniania
błędów i mimo swoich licznych przymiotów, posiada także złe cechy charakteru.

