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Pokora – początek mądrości
W jednym ze swoich artyku?ów Murray N. Rothbard ubolewa? nad brakiem dobrych
manier u – jak ich nazywa? – modelowych libertarian. Zarzuca? im grubia?stwo,
gburowato?? i nadmiern? pewno?? siebie w krytykowaniu innych. Ten brak dobrych
manier u „modelowych libertarian” mo?e stanowi? przyk?ad szerszej postawy – braku
pokory. Przejawia si? ona na ró?nych poziomach: od prostackich zachowa?, pychy,
zarozumia?o?ci czy tzw. asertywno?ci w ?yciu codziennym do demagogii, k?amstwa i
hipokryzji w ?yciu publicznym.
Etymologia ?aci?skiego terminu humilitas prowadzi do co najmniej dwóch interpretacji. Po
pierwsze, bycie pokornym oznacza pewien rodzaj ni?szo?ci czy uni?ono?ci. W tym znaczeniu
cz?owiekiem pokornym by?by ten, kto „jest, czuje si?, b?d? zachowuje si? jak ni?szy” w
stosunku do innych. Po drugie, co ju? nie jest takie oczywiste, pokora mo?e oznacza? trzymanie
si? ziemi czy st?panie po ziemi. ?aci?skie humus znaczy bowiem „ziemia”. ?w. Tomasz
podkre?la, ?e „Mówi si? cz?sto o kim? »pokorny« w znaczeniu, ?e jest jakby schylony ku ziemi”.
Je?li „st?panie po ziemi” przeciwstawimy „bujaniu w ob?okach”, to oka?e si?, ?e postawa
pokorna jest postaw? nacechowan? realizmem. Cz?owiekiem pokornym by?by w tym znaczeniu
ten, kto zna swoj? warto?? i warto?? innych, a tak?e, co wa?ne, zna warto?? ?wiata. Wiedza
cz?owieka pokornego polega wi?c na „zdaniu sobie sprawy z w?asnych si? w stosunku do
tego, co si?y te przerasta”. Przeciwie?stwo pokory, czyli pycha (?ac. superbia), oznacza
d??enie do czego? wy?szego ni? to, czym si? jest.
Pokora nie wyklucza jednak w?a?ciwego wspó?zawodnictwa a jedynie to niew?a?ciwe.
Wskazuje na to ?w. Tomasz, kiedy pisze, ?e pokora to pow?ci?ganie ducha, „by nie d??y?
wzwy? bez umiaru”. Cz?owiek pokorny nie by?by zatem, o czym cz?sto si? zapomina,
jednostk? pozbawion? ambicji. „Pokora – pisze ?w. Tomasz – pow?ci?ga pop?d, by nie d??y?
do rzeczy wielkich wbrew prawemu rozumowi. Natomiast s?uszna duma popycha ducha do
tego, co wielkie zgodnie z prawym rozumem”. Pokora charakteryzuje ludzi silnych i wielkich a
nie s?abych i ma?ych. Jak?e cz?sto spotykamy ludzi niepokornych, lecz ma?ych i s?abych.
Pokora to uni?one zachowanie w stosunku do tych, którzy na to zas?uguj?. Czasem s? to
ludzie lepsi od nas, czasem nam równi a czasem gorsi. Uni?ono?? zawsze i wsz?dzie nie jest
pokor?, lecz s?u?alczo?ci?. Pokora jak ka?da cnota nie znosi przesady.
Wa?ne jest by w czasach, w których przekracza si? wszelkie granice, by? pokornym – czyli jak
mówi ?w. Tomasz, „trzyma? si? w?asnych granic”.
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