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Roman Zawadzki
Pycha i pogarda

Pycha, matka wszystkich grzechów, to nic innego jak wszechogarniająca roszczeniowość, wyrastająca z dążenia do zaspokajania niepohamowanej miłości własnej. Jest skondensowaną koncentracją na samym sobie – na własnych pragnieniach, potrzebach, doznaniach, interesach, myślach, na własnym otoczeniu, na samouwielbieniu. Jest zachłanna – pragnie zawłaszczać i posiadać co tylko się da: dobra materialne, ludzki szacunek i podziw, miłość, status, władzę i każdego rodzaju moc. Pycha to imperatyw wynoszenia się i wywyższania ponad wszystko i wszystkich. Bywa jawna lub maskowana, ma tysiące twarzy – niektóre nawet zatrącają pozorami wspaniałości i wykwintu. Potrafi przyczaić się za maską ambicji, szlachetności, dobroczynności, wyniosłej dumy – ba, nawet fałszywej pokory. Jednakże za każdą z nich kryje się przeogromne, wręcz ubóstwione „ja”, rozdymane do granic obrzydliwości. 
Niezaspokojona miłość własna to karykatura miłości bliźniego, stanowi wręcz jej przeciwieństwo w krzywym zwierciadle. Chełpliwa i zazdrosna, szuka swego, nikomu nie wierzy, nie znosi trudów, puszy się, unosi, zazdrości, często raduje z cudzych niepowodzeń i niesprawiedliwości. Podszyta jest przemożnym pragnieniem nieustannego wywyższania się, stawiania ponad innymi w centrum świata. Uważa, że wszystko jej wolno, wywłaszcza każdego i zagarnia każdym możliwym sposobem wszystko, na co przychodzi jej ochota. W postaci nieuleczalnej, w ogóle nie uznaje czegokolwiek poza sobą, i ponad sobą. A stąd już prosta droga wiedzie do mniej lub bardziej maskowanej pogardy wobec innych, a wraz z nią – do poniżania ludzi, do ich upodlania, wyzyskiwania, do manipulowania nimi wedle własnego upodobania..
Pycha, miłość własna, roszczeniowość, wywyższanie się – nie znają granic. Nie wchodzi tu w grę żadne samoograniczenie, głębsza refleksja. Owa zachłanność, właściwie totalna, rozmaicie bywa racjonalizowana lub przystrajana piękną ozdobnością na pokaz. Przejmując władztwo na rozumem i duszą, obudowuje się kłamstwami obłudą i hipokryzją, a przy tym domaga się hołdów, uznania, podziwu. Co gorsza, dąży do podporządkowania sobie innych, uzależniania słabszych, próbuje władczo panoszyć się, nachalnie eksponując swego „nosiciela” jego poglądy, opinie, dokonania, idee. Jednocześnie „pudruje” całe to paskudztwo, owija w bawełnę swą faryzejską intencjonalność, konstruując dla niej rozmaite usprawiedliwienia, a dla swych poczynań wymyśla bajki lub strachy o pozornie „wyższych racjach”. Gdy już nie da się inaczej – korumpuje otoczenie, lub wręcz je zastrasza. Zatem ma ludzi albo za idiotów, albo za kanalie.
Człowiek owładnięty pychą, podszyty jest jednak strachem, że wszystko się wyda. „Dokłada wszelkich starań, by zasłaniać swoje kłamstwa i nie może ścierpieć, aby mu je pokazywano lub je widziano. Jest tedy jeno maską, jeno kłamstwem, jeno obłudą; i w sobie, i wobec innych” (Pascal). Ponieważ unika prawdy, jest łasy na pochlebstwa, rozmiłowany w pochwałach, a gdy ich brak, gdy świat go nie podziwia – odpłaca mu mściwością, która w swej istocie jest cechą tchórzy, bojących się zdemaskowania swej małości. Mówiąc obrazowo – jest to narcyzm nie tyle żałosnego, próżnego kretyna, ile wrednego padalca.
Pycha, strojąc się w szatki hipokryzji, lubi oskarżać innych – szuka, więc w nich tego, czym sama się karmi, z czego sama wyrasta. Bywa wtedy prześmiewcza, skłonna do sądzenia, do pomniejszania cudzych racji i zalet tylko po to, by „bokiem” wychwalać własne, rzekome cnoty, swą przenikliwość, nawet własną mniemaną szlachetność. Kocha się w przechwałkach, nawet wtedy, gdy udaje, że wyraża wzgardę dla wywyższania się innych. „Wzgarda próżnej chwały sama się próżną chwałą staje; bo nie gardzi naprawdę, póki się wzgardą pyszni” (Augustyn).
Nie sposób zliczyć odmian pychy i jej pochodnych – potomstwa „zwinnej Pantery o plamistej skórze”, „Lwa, wściekłego z głodu”, wreszcie „Wilczycy, nabrzmiałej od płodu żądz wszelkich/sprawczyni nieszczęść mnogiego narodu” (Dante). Z jawnymi lub ukrytymi jej oznakami stykamy się, na codzień dokoła siebie, a najpowszechniejszym jej przejawem jest ledwo już skrywana pogarda dla „maluczkich”, dla „ludzkiej mierzwy”, niegodnej pojąć doskonałości „wielkich i mądrych” – tyle że z własnego lub wręcz cudzego nadania. Wystarczy tylko posłuchać polityków i ich przybocznych wszelkiej maści, lizusowskich żurnalistów, sprzedajnych ekspertów, ideologicznych i propagandowych wyjców, wreszcie owych „nadobnisiów i koczkodany’ czyli rozdęte inteligenckie gnidy rozparte na różnokolorowych szmatach albo rozpięte na pluszowych krzyżach. 
Jakże oni muszą nami gardzić, skoro uprawiają te swoje łamańce w przekonaniu, że ochoczo „kupimy” każdą podstawiona rzeczywistość – jak nie jedną, to drugą? Jak mają czelność spoglądać ludziom w oczy – nawet przez bezosobowy ekran telewizora? Pławiąc się we własnej doskonałości bredzą jak Piekarski na mękach z pełną świadomością kłamliwości swych popisów elokwencji. Rozdyma ich pycha, wzajemnie nakręcają sobie samouwielbienie, odpowiednio wzmacniane przez wypłaty z cichych kas na zapleczu tego interesu fałszu i obłudy. 
Najsmutniejsze jest to, że pogarda do ludzi to zjawisko dziś powszechnym – nie tylko u nas. Kłamstwo i propagandowe brednie stały już do tak nachalne, że aż wymiotne. Jest tego kłamstwa kilka poziomów – także i takich, na których rzekomo ma go nie być. Zarządzanie chaosem ma bowiem to siebie, że pogardliwie oszukuje się także i tych, którzy go implantują na różnych stopniach wtajemniczenia. W efekcie wszyscy głupieją, także i ci, którym wmawia się, że to oni właśnie zostali wybrańcami, dopuszczonymi do wiedzy o prawdziwej mechanice zdarzeń i jej praktycznych zastosowaniach. 
Albowiem nie ma lepszej metody inżynierii społecznej, jak nakręcanie pychy „sług Saurona” – mają być przekonane, że są predestynowane bądź wręcz delegowane do odgrywania głównych ról w dziejach świata. Tych należy obawiać się najbardziej – sfanatyzowanych psów Pawłowa. Bardzo szybko zaczynają bowiem uważać się za samodzielnych demiurgów, traktując całe narody jak bandy durniów albo wręcz „nawóz historii”. Serio wierzą w swe posłannictwo i „dętą” charyzmę, jaką im prokurują media. Wydarzenia ostatnich lat – jedne po drugich – pokazują, że niebawem przekształcą nas albo w karne masy, trzymane pod rygorami dzikich praw terroru, albo wprost w mięso armatnie – oczywiście w najszczytniejszych celach, najszlachetniejszych intencjach, takoż w imię wspaniałych idei i dobra wspólnego. Idzie na nas w Europie – a i poza nią – czas rządów upiornych karbowych – hodowlanych wodzów podwórkowych z poczuciem misji dziejowej.
Pyszałki, zwłaszcza faryzejskie, napędzane jawną lub tajoną w sobie pychą i wzmacnianą pogardą do ludzi, obdarzone przy tym władzą z pomocą oszukańczych zabaw w tzw. demokrację, to plemię żmijowe, które rozpleniło się po całej Ziemi – ale na szczęście jeszcze jej nie posiadło na własność. Czy możliwe jest, by urządzić mu jakieś wesołe a globalne kęsim – dla niego zgubne, lecz dla nas ozdrowieńcze? Chyba tak – lecz pod pewnymi szczególnymi warunkami…


