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MINﬁITUL
Este cel sincer prost?
Mâna pe inimæ! Astæzi aﬂi minﬂit deja?
Conform studiilor, cetæﬂeanul obiønuit minte
pânæ la de 50 de ori pe zi.

MAGDALENE ZIEGELER

robabil cæ acum veﬂi protesta veheP
ment. De 50 de ori pe zi? Nu, nu se
poate, este imposibil! Da, am putea sæ
ne închipuim asta în cazul mincinoøilor foarte rafinaﬂi, dar totuøi, cetæﬂeanul obiønuit? Nu, e imposibil, iar
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în cazul creøtinilor asta oricum nici nu
se potriveøte. Cæ doar cunoaøtem cu
toﬂii porunca: „Sæ nu minﬂi“.
Majoritatea minciunilor cotidiene
sunt prezentate ca fiind ceva inofensiv
øi cineva a spus cæ sunt chiar sænætoase ca igienæ a psihicului. Dar de
când începe o minciunæ sæ fie minciunæ? Øi cum stau lucrurile cu minciunile spuse de nevoie, læudæroøenia,

triøarea, a face pe misteriosul, deplasarea de sens, øiretlicurile øi fæﬂærnicia? Cât de exacﬂi trebuie sæ fim în
ceea ce priveøte adeværul? Øi – pânæ la
urmæ, cel sincer nu e prost?

Exagerærile
Poate atunci exagerarea sæ fie pæcat?
ethos 4/2008
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Cine nu cunoaøte maeøtri ai povestirii? Le sorbim cuvintele, ca mai apoi
sæ ne dæm seama, dezamægiﬂi, cæ a trebuit sæ reducem cu minim 50% conﬂinutul de adevær al celor spuse. Când
copilul are febræ aproape 40oC, poate
temperatura tocmai a fost exageratæ.
Rochia ieftinæ o gæsim apoi la preﬂ
dublu în catalog când vrem sæ o comandæm. În cazul accidentului de circulaﬂie cu mulﬂi morﬂi, au fost în realitate doar ræniﬂi øi cele 60 de minute
petrecute citind din Biblie, au fost de
fapt doar 6.
De ce este aøa? De ce nu putem
ræmâne la adevær? Este o realitate faptul cæ aceste persoane nu mint neapærat conøtient. Øi-au însuøit asta pe
parcursul anilor, devenind astfel mai
interesanﬂi, putând sæ stea în primplan, în cea mai bunæ luminæ.
Am gæsit o explicaﬂie pentru acest
lucru în biografia lui Georg Müller
„Niciodatæ dezamægit“:
„Unul dintre stâlpii tuturor virtuﬂiilor la Georg Müller era veridicitatea.
Conøtiinciozitatea în notiﬂele sale øi
exactitatea sa dureroasæ pot sæ paræ
exagerate. În aceastæ privinﬂæ s-a ﬂinut
într-o disciplinæ severæ. O reprezentare incorectæ nu este întotdeauna o
minciunæ intenﬂionatæ, ci adesea este
o inexactitate neintenﬂionatæ. Trei lucruri influenﬂeazæ foarte mult veracitatea noastræ: memoria noastræ, puterea de imaginaﬂie øi conøtiinﬂa
noastræ. Când conøtiinﬂa noastræ nu
este sensibilæ, memoria øi puterea de
imaginaﬂie devin atât de confuze,
încât faptele øi închipuirile nu mai pot
sæ fie separate. Atunci puterea de
imaginaﬂie îmbracæ evenimentele øi
experienﬂele fie cu o nuanﬂæ roz, fie cu
un nor de prejudecæﬂi. Povestitorul nu
mai comunicæ atunci ceea ce vede
clar scris în cartea amintirilor sale, ci
ceea ce este pictat pe peretele închipuirii sale. Pe jumætate inconøtient,
adeværul exact este jertfit în favoarea
propriei invenﬂii. Se exagereazæ sau
se minimalizeazæ, aøa cum dicteazæ
instinctul inimii. Aøa poate un om,
care nu minte cu intenﬂie øi conøtient,
sæ fie totuøi nesincer øi sæ nu merite
încrederea celorlalﬂi. Atunci nu poﬂi
sæ spui cum stau de fapt lucrurile.
Adesea, un astfel de om nici el nu mai
øtie.“
ethos 4/2008

Øi în cartea „Scurta cronicæ a Annei
Magdalena Bach“ am gæsit ceva surprinzætor. Ea a scris:
„Vreau sæ scriu aceastæ cronicæ cu
toatæ precizia, atât de exact cum i-ar
fi plæcut lui (soﬂului ei, Johann Sebastian Bach), cæci îmi amintesc încæ
foarte clar felul în care mâna sa cædea
pe umærul meu când fæceam o observaﬂie inexactæ sau când greøeam
puﬂin la pian. Era o micæ zguduire, pe
jumætate delicatæ, pe jumætate indignatæ.“

Înøelæciunea
Un sondaj fæcut de revista germanæ
„Hörzu“ a scos la ivealæ faptul cæ 59%
dintre cei chestionaﬂi înøalæ în cazul
unui eveniment asigurat. Asociaﬂia Asiguratorilor din Germania estimeazæ
paguba anualæ la 4 miliarde de euro.
Într-un caz de pagube, am primit
chiar de la agenﬂii de asigurare cel mai
bun pont pentru înøelæciune. Firmele
de asigurare vor sæ îøi pæstreze clienﬂii,
ele nu plætesc din propriul buzunar, ci
din banii „Asociaﬂiei Asiguratorilor“,
de fapt, banii mei øi ai oamenilor. Persoanele sincere plætesc pentru poliﬂa
lor o sumæ inutil de ridicatæ – plætesc
pentru înøelæciunea altora. De fapt,
aøa pare, ca øi cum cel sincer este cel
prost, dacæ dæ informaﬂii exacte.
Asigurærile auto în Germania estimeazæ o jumætate de milion de cazuri
de înøelæciune pe an. În cazul anunﬂærii daunelor unei ræspunderi private,
încercærile de înøelæciune sunt estimate la 80 de procente. Echipamentul
foto este în realitate „depozitat“ doar
pentru câteva sæptæmâni la pærinﬂi, totuøi dispare pentru asigurare în Ibiza –
aparent furat. Dacæ în cazul unei spargeri sunt sustrase 30 de cd-uri, acestea
se transformæ uøor în 130.
Ulrich Wickert scrie în cartea sa
„Cel sincer e cel prost“ despre înøelæciunea nemﬂilor cærora le place sæ
cælætoreascæ øi care încearcæ sæ îøi finanﬂeze o parte din cælætorie cu o asigurare de sænætate pentru cælætorie
încheiatæ pentru circa 8 euro (aproximativ 29 de lei). Cum este posibil aøa
ceva?
Turistul sænætos øi vesel stæ la tejghea în Bangkok. Acolo barmanul îi

oferæ facturi de la medic. Diagnosticul: infecﬂie la stomac øi intestine.
Opt zile de internare în spital în
White-Star-Hospital, o clinicæ inventatæ. Suma totalæ: 1400 de euro. Doi
soﬂi au fost chiar atât de obraznici
încât øi-au fæcut asiguræri de sænætate
în acelaøi timp la 13 case private de
asigurare øi au adus apoi la toate aceleaøi dovezi falsificate de peste 35 000
de euro. Aceastæ lovituræ a fost însæ
datæ în vileag.
Facturile falsificate în domeniul
sænætæﬂii sunt la ordinea zilei. Læcomia
dupæ bani, dupæ prestigiu, dupæ o valoare materialæ, îi face chiar øi pe unii
cetæﬂeni integri sæ îøi uite valorile ideale.
Chiar credeﬂi cu adeværat cæ în Germania toﬂi øi-au luat pe drept titlul de
doctor? Departe de aøa ceva. Câteva
sute de „consilieri de doctoranzi“
oferæ oficial ajutor la lucrarea de doctorat pentru circa 75 000 de euro.
Chiar øi o lucrare scrisæ pentru examenul de stat juridic poate sæ fie scrisæ
contra cost.
Înøelæciunea øi corupﬂia au devenit
între timp un joc de societate, în care
sunt implicate toate pæturile sociale,
de la salahori pânæ la profesori. Politicienii care au o vestæ imaculatæ trebuie cæutaﬂi cu lupa – o galæ de minciunæ øi înøelætorie!
Sæ ne gândim øi la multele celebritæﬂi care au denaturat adeværul øi au
minﬂit grosolan, dar minciunile lor au
ieøit la ivealæ cum a fost, spre exemplu, cazul lui Bill Clinton. Tægæduirea
aventurii cu secretara sa a fost consideratæ minciuna sexualæ a secolului.
Sau Boris Becker. Odinioaræ idolul
tinerilor, mai întâi a dezminﬂit afacerea legatæ de plata impozitelor, apoi
aventura sa.
Walter Ulbricht ca øef de stat al fostei RDG, a promis pe 15 iunie 1961:
„Nimeni nu are intenﬂia de a construi
un zid.“ La scurtæ vreme dupæ aceea a
început construcﬂia zidului în Berlin.
Cel mai obraznic „Münchhausen“
al Germaniei, Gert Postel, escrocul cu
diplomæ de liceu, øi-a bætut joc de tribunale øi clinici ca psihiatru fals pânæ
la sfârøitul anilor nouæzeci. Øi autoarea øi jurnalista Ulla Ackermann se
pare cæ a inventat multe pærﬂi ale biografiei ei „În mijlocul Africii“. Mai
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mult de jumætate din cei întrebaﬂi consideræ munca la negru delict cavaleresc. În emisiunea de televiziune
„Cât de corupﬂi sunt nemﬂii?“ am putut
sæ aflæm cæ trei din patru ateliere auto
ar fi reparat o maøinæ „la negru“. Trei
din patru cabinete medicale au certificat incapacitate de muncæ, deøi pacienﬂii erau sænætoøi tun.

„Buze arzætoare øi o inimæ rea sunt
ca un vas de pæmânt acoperit cu zguræ
de argint“ (Proverbe 26:23).

Pæcæleala

Cât de des v-aﬂi læsat manipulaﬂi de
publicitate? De data aceasta îl prinsese
pe soﬂul meu, cel care mæ avertizeazæ
mereu sæ nu cad în plasa ei. Produsul
læudat cu atâta convingere nu s-a ridiLinguøire øi fæﬂærnicie
cat la înælﬂimea promisiunilor fæcute.
Deja de mai multe ori m-am supærat Recunosc, un pic m-am bucurat cæ øi
din cauza linguøelilor diverselor case el a fost o datæ „prostul“.
de expediﬂie. Cu puﬂin timp în urmæ
„Nimeni nu ne-ar fi ales în 1990
am primit o diplomæ de client ono- dacæ am fi spus adeværul.“ Acest citat
rific! O comisie de selectare (o pozæ îi aparﬂine fostului ministru de finanﬂe
cu semnæturi era ataøatæ) mæ alesese în Theo Waigel, care vorbea despre cosunanimitate drept clientæ onorificæ øi turile unitæﬂii germane. Sau fostul
vroiau sæ mæ ræsplæteascæ printr-un ministru al muncii, Norbert Blüm,
cadou. Ciudat, aceastæ casæ de ex- care ne-a asigurat: „Pensiile sunt sipediﬂie nu câøtigase aproape nimic din gure.“ Pæcælelile øi promisiunile în
partea mea pânæ
lupta alegerilor nu
atunci. O altæ
pot fi depæøite.
firmæ dorea sæ îmi Înøelæciunea øi corupﬂia au
Trei sferturi din
mulﬂumeascæ prin- devenit între timp un joc de
populaﬂie îi consitr-un cadou pentru societate, în care sunt imderæ nedemni de
cæ din trei expecrezare pe politidieri (din care eu plicate toate pæturile socieni.
am primit cel mult ciale, de la salahori pânæ la
Una din douna) nu am trimis profesori.
uæ persoane ar
niciuna înapoi.
pæstra pentru ea o
Un astfel de
escapadæ øi doar
comportament îmi repugnæ. Dar pot sæ unul din trei ar mærturisi o aventuræ
mæ disculp de astfel de lucruri? Nu dacæ s-ar gæsi într-o relaﬂie stabilæ.
transmit øi eu mai departe laudæ nesinPæcælelile se întâmplæ când mæ stræceræ øi îmi „cumpær“ astfel favoarea duiesc ca alﬂii sæ aibæ o pærere mai
altor oameni? Complimentele pe care bunæ despre mine decât cea care rele adresez celorlalﬂi sunt într-adevær flectæ realitatea. Când primesc un
mereu spuse cu sinceritate? Sau îmi compliment pentru ceva ce nici mæcar
asigur astfel vreun avantaj?
nu am fæcut. Când doresc sæ par mai
Suntem pricepuﬂi în a ne pune matur spiritual decât sunt de fapt.
mæøti. Cât de prietenos putem vorbi, Când muøamalizez pæcatele trecutului
spre exemplu, duminica dimineaﬂa meu. Când nu dezmint neadeværurile
unii cu ceilalﬂi øi deja la prânz sunt partenerului meu de discuﬂie øi, prin
discutate pe larg toate imposibilitæﬂile tæcerea mea, semnalizez cæ sunt de
celorlalﬂi.
acord. Galateni 6:3 spune despre asta:
Sau salutæm musafirii inoportuni cu „Dacæ se socoteøte cineva a fi ceva,
o multitudine de cuvinte de bun-venit, nefiind nimic, se înøalæ pe sine îndar ne enervæm totuøi toatæ seara din suøi.“
cauzæ cæ am pierdut emisiunea preferatæ la televizor.
Dumnezeu ne avertizeazæ cu pri- Fragment. Articolul poate fi citit intevire la astfel de fapte: „Ei vorbesc gral în revista ethos, nr. 4/2008.
neadevær unul cætre altul; vorbesc cu
buzæ linguøitoare, cu inimæ fæﬂarnicæ“
(Psalmul 12:3).
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