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„Cine spune adev\rul va fi prins mai

devreme sau mai târziu asupra faptului.“

OSCAR WILDE 





TO}I OAMENII  MINT

„Papagalii pot vorbi, dar asta nu `i face oameni. Mai `ntâi

trebuie s\ `nve]e s\ mint\.“ 

ROBERT LEMBKE

Suficient s\ afirmi despre tine „Eu nu mint niciodat\!“,
[i deja ]i-a ie[it o minciun\ pe gur\. 

Minciunile sunt omene[ti. Minciunile sunt ademenitoare.
Minciunile sunt utile. Nimeni nu scap\ de tenta]ia lor. Cu to]ii
retu[\m realitatea, con[tient ori incon[tient. Cu to]ii min]im. 

Dac\ s-ar str\dui cineva s\ nu mint\ absolut deloc, ar
avea parte de mult\ nefericire pe lume [i de nesfâr[ite
greut\]i, ar r\mâne singur, f\r\ niciun prieten, cople[it de
sup\r\ri [i cu un serviciu insuportabil. 

Minciunile cumin]i statornicesc prieteniile. 
Minciunile cumin]i ap\r\ de conflicte. 
Minciunile cumin]i aduc beneficii. 
Minciunile cumin]i cresc [ansele de succes. 
Minciunile cumin]i `ntregesc fericirea. 
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Minciuna face parte din firea uman\. ~i min]im pe al]ii
[i pe noi. ~ncerc\m s\ ascundem ceea ce ne-ar putea pune
`ntr-o lumin\ proast\. Ne cosmetiz\m minciunile, le baga-
teliz\m [i apoi le uit\m. Chiar [i o minciun\ groas\, ticluit\
cu migal\, este rapid alungat\ din minte, la fel ca glumele
bune, chiar dac\ s-a râs copios pe seama lor. 

Odat\ ce am min]it cu succes [i ne-am atins scopul,
invent\m imediat [i o scuz\ oarecare, perfect acceptabil\
din punct de vedere moral. Ca s\ ne „convingem“ de o
purtare onest\.

~n esen]\, suntem morali. Dar, de la sine `n]eles, nimeni
nu refuz\ avantajele asigurate de micile [iretlicuri sau de
minciunile ingenioase, chiar dac\ nu este mincinos `n toat\
puterea cuvântului. Pre]uim sinceritatea, mai presus de orice. 

Poate s\ par\ paradoxal, `ns\ nu este: dac\ ar fi s\ recu -
noa[tem de fiecare dat\ când spunem o minciun\, ar trebui
s\ ne [i corect\m comportamentul sau s\ min]im din ce `n
ce mai sofisticat. Cât\ vreme suntem convin[i c\ minciuna
con[tient\ trebuie s\ fie condamnat\, va fi tot mai greu s\
n\scocim alte minciuni, [i mai abile, devenind astfel tot mai
plini de scrupule [i mai nesiguri pe noi. {i, f\r\ `ntârziere,
ne-ar sim]i [i cei din jur [i [i-ar pierde `ncrederea `n noi. La
fel, [i minciunile noastre ar deveni tot mai ineficiente.
Atunci, nu ne-ar mai r\mâne decât… s\ ne pierdem [i noi
`ncrederea. ~n noi `n[ine. 

Minciuna `[i poate atinge efectul deplin numai `ntr-as-
cuns. Min]itul nu este deloc o abilitate de laud\. Nici când
`]i cau]i un serviciu, nici când vrei s\ cucere[ti persoana
iubit\. Dar uneori te po]i bucura, ̀ n tain\, de succesul minciu-
nii tale. Urm\rim aici s\ v\ convingem de valoarea minciunii,
pentru ca `n viitor s\ o pute]i recunoa[te cu u[urin]\, s\
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reu[i]i s\ min]i]i relaxat, perfect con[tien]i de inten]ia actului
`n sine. Nu v\ gr\bi]i s\ v\ pierde]i `ncrederea `ntr-un
mincinos dovedit. Wilhelm Busch1 se amuza spunând: „De
trombonit, cu desf\tare chiar, nu r\mân `ntruna scuti]i, /
nici de pe lume oamenii cei mai cinsti]i.“ 

Cartea noastr\ trebuie citit\ `n acela[i spirit `n]ele g\ -
tor-ironic al poetului, pentru c\ aceast\ tainic\ `nsu[ire –
de a am\gi impecabil – este sarea [i piperul vie]ii.2 F\r\
minciun\ am avea o existen]\ anost\. Doar excesul, ca orice
exces, este de neacceptat. 

MINCIUNII TREBUIE S|-I SPUI PE NUME

~n paginile acestei c\r]i nu ne vom ocupa câtu[i de pu]in
de escrocherii, care aduc mari prejudicii celor p\c\li]i, ci
doar de micile minciuni din via]a de zi cu zi. Din dorin]a
de a demonstra cât de greu poate fi s\ ne surprindem por-
nirile de moment, dar\mite s\ ni le mai [i explic\m. 

Orice neadev\r, orice omisiune cu inten]ie [i orice
jum\tate de adev\r vor fi tratate, `n acest volum, ca o min-
ciun\ deplin\. Nu vom discuta de fiecare dat\ dac\ un
neadev\r prezint\ circumstan]e agravante sau dac\ a fost
lansat cu o inten]ie anume. Min]im `ntotdeauna `n perfect\
cuno[tin]\ de cauz\, [tiind bine cum arat\ [i adev\rul, ori
poate doar `ndoindu-ne pu]in uneori, aplicându-i un filtru
sau pur [i simplu reinventându-l. 
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2 Vezi Thomas Müller, „Kleine Lügen erhalten die Freundschaft“, `n

Bild der Wissenschaft 9/2003, pp. 66–68 (n.a.).



Capacitatea de a min]i reprezint\ o `nalt\ performan]\
intelectual\, `n lipsa c\reia societatea ar ar\ta cu totul altfel. 

Dorim s\ descriem minciunile a[a cum sunt ele: 
• Minciunile fac parte din via]a noastr\. 
• Sunt o component\ de ne`nlocuit a comunic\rii

interumane. 
• Fac posibil\ coexisten]a intereselor contradictorii [i

atenuarea st\rilor conflictuale. 
• Ajut\ la manevrarea propriilor impulsuri aparent

nereconciliabile. 
• Optimizeaz\ avantajele personale. 
• Minciunile sunt adesea gesturi cât se poate de cordiale. 

Exist\ un adev\r general uman: f\r\ manipulare de sine,
nu exist\ fericire `n via]\. Optimismul nu ]ine de soart\ [i
nici de gene, ci doar de st\pânire de sine, pozitiv\. 

~n iubire, minciunile afectuoase sunt de neocolit. Afini-
tatea profund\ cre[te pe seama unei manipul\ri deliberate
[i controlate, sfidând toate tiparele genetice [i biologice. 

{i nimeni nu ar trebui s\ se ̀ ndoiasc\ vreodat\ c\ succesul
profesional depinde [i de abilitatea de a min]i inteligent. Iar
un alt element esen]ial al competen]ei sociale este flerul. Un
bun fler al minciunii. S\ [tii bine când trebuie s\ min]i, dar [i
când e[ti min]it. 

Poate vi s-a `ntâmplat uneori s\ min]i]i spontan, f\r\ s\
sta]i pe gânduri, pentru ca mai târziu s\ v\ da]i seama cât de
eficient a fost, ce reu[it\ a]i ob]inut f\r\ niciun efort. {i apoi
s\ ajunge]i la concluzia c\ dac\ a]i fi apucat s\ cânt\ri]i pu]in
lucrurile, totul ar fi ie[it prost. Iat\ o form\ de am\gire instinc-
tiv\, care pretinde mult\ toleran]\ [i sensibilitate fa]\ de min-
ciun\. Despre asta avem de gând s\ discut\m `n continuare.



UITA}I TOT CEEA CE CREDE}I

C| A}I  {TIUT DESPRE MINCIUN|

„Cine nu-i `n stare s\ `n[ele 

Va fi amarnic `n[elat, 

Cine nu-i `n stare s\ mint\ 

Va fi amarnic min]it.“ 

FRIEDRICH VON LOGAU 

Un omagiu `nchinat minciunii: o aristocrat\ din Rusia
a fugit `n America, `mpreun\ cu servitorul ei. {i nimeni
nu a putut `n]elege de ce renun]ase la via]a sa f\r\ griji, de
doamn\ de onoare la curte, pentru o existen]\ de imi -
grant\, lipsit\ aproape de orice mijloace. Dup\ mul]i ani,
s-a stins din via]\ la New York, `n s\r\cie. Dar de fiecare
dat\ când i s-a pus `ntrebarea de ce alesese acel drum,
al\turi de acel om, a r\spuns cu aceea[i str\lucire `n priviri:
„De ce? Foarte simplu, min]ea atât de `ncânt\tor, `ncât te
sim]eai cea mai frumoas\ femeie din lume.“ Mai elegant
de atât nici nu se poate ilustra rela]ia dintre iubire [i minciun\;
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lingu[irile r\mân mijlocul universal de a netezi calea
contactelor dintre oameni. 

Iar `n cazul complimentelor, minciuna este [i mai greu
de condamnat. {i r\mâne general valabil, trecem total cu ve-
derea peste cât de des min]im noi ̀ n[ine, asumându-ne toate
riscurile. Instan]a cere adev\rul. Sperjurul [i declara]iile false
se pedepsesc cu amenzi ridicate [i chiar cu `nchisoarea. {i
totul sub jur\mânt. Ceea ce `i `mpiedic\ totu[i pe foarte
pu]ini s\ nu mint\. 

Niciun judec\tor nu este capabil s\ scoat\ adev\rul la
lumin\, f\r\ gre[, dup\ cum [tie oricine: „~ntr-un tribunal
se ajunge la verdict, nu [i la adev\r.“ 

{i atunci, de ce ar proceda oamenii altfel `n via]a de zi
cu zi, unde de regul\ nu `i pedepse[te nimeni? Ne place
sau nu, tr\im cu minciuna al\turi. Ceea ce, de fapt, nici nu
e chiar atât de r\u, pentru c\ minciuna e mult mai util\ decât
`i merge vorba. 

MINCIUNA POATE DISTRUGE O RELA}IE? 

Suntem politico[i, facem complimente, ne ar\t\m
compasiunea, pentru c\ astea sunt a[tept\rile. Ne as-
cundem enervarea sub un zâmbet, aprob\m din cap [i
ne disimul\m `ndoielile, evitând lungi [i plicticoase
discu]ii „f\r\ sens“, ne ar\t\m de acord f\r\ s\ fim con-
vin[i. De dragul lini[tii, prefer\m s\ ne ab]inem. F\r\
toate aceste m\runte minciuni sociale, convie]uirea nici
nu ar fi posibil\. 

Adesea, ne `ntreb\m dac\ viitorul partener de discu]ie
va fi capabil s\ primeasc\ informa]ia preg\tit\, `n stare
pur\. {i atunci, e de preferat s\ doz\m adev\rul `n mod
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corespun z\tor. Iar cine nu dispune de o asemenea intui]ie
social\ are mult mai mult de pierdut decât o persoan\ care
minte precaut [i inteligent. 

S\ fie oare rela]iile distruse de minciuni? Categoric,
multe prietenii se `ncheie dup\ ce ies la iveal\ minciuni
grave. Dar rareori r\mâne minciuna singurul motiv al
desp\r]irii. 

Chiar dac\ pare condamnabil, succesul minciunii
nedescoperite contribuie la men]inerea rela]iei. 

MINCIUNA :NSINGUREAZ|? 

Codul nostru moral se str\duie[te din r\sputeri s\ ne
conving\: cine minte mult risc\ s\ r\mân\ singur. „Minci-
nosului nu i se mai d\ crezare.“ Dar [i cine spune adev\rul
gol-golu] e sortit singur\t\]ii. Palavragiii cronic vând doar
frânturi de adev\r `n pove[tile lor, dar dac\ reu[esc s\ fie
amuzan]i, au publicul asigurat, `ntotdeauna `nsetat de pre-
tinse aventuri, de acte de curaj nebunesc, de ironii ale sor]ii
[i de performan]e intelectuale ie[ite din comun. Astfel, un
flecar poate oricând deveni unic animator, f\r\ s\ poat\ avea
niciun r\gaz de singur\tate. 

Singur nu r\mâne nici cine `nvârte me[te[ugit min-
ciunile, ca mijloc de gresare a mecanismului social, spre
evitarea divergen]elor [i a conflictelor. Foarte des auzim
„Ceea ce nu [tie el...“ {i nu f\r\ motiv, a[a cum au stabilit
mul]i teoreticieni ai culturii: „Minciunile sunt utile pen-
tru a reu[i s\ tr\im `mpreun\ `n cadrul unei societ\]i, [i
deosebit de utile pentru rezolvarea conflictelor. Circa
dou\ treimi dintre minciuni sunt «prosociale» [i servesc
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doar subsidiar folosului personal, `n vreme ce scopul
r\mâne lini[tea comunit\]ii.“1

SUNT MINCINO{II SLABI DE :NGER? 

Auzim uneori: „Dac\ e[ti `n]elept cu adev\rat, nu ai ne-
voie de minciun\.“ Cine sus]ine aceast\ tez\ uit\ c\ min-
ciuna are un con]inut interactiv. Dac\ vrei s\ min]i cu succes,
e obligatoriu s\ inventezi o nou\ realitate, uneori `ntr-o
frac]iune de secund\, care trebuie neap\rat s\ aib\ puncte
de leg\tur\ cu nivelul de informare al celui min]it. Antici-
parea posibilelor conflicte de vederi [i construirea pove[tii
`n a[a fel `ncât s\ rezulte cât mai pu]ine neconcordan]e cu
fondul de cuno[tin]e al celui min]it reprezint\ o performan]\
intelectual\. Când un pu[ti spune: „N-am [terpelit nicio
bomboan\“, de[i borcanul gol se afl\ al\turi, afirma]ia nu
dovede[te cine [tie ce imagina]ie. Dar dac\ afirm\, obraznic:
„Am vrut s\ v\d dac\ mai sunt bomboane, dar borcanul era
gol“, hot\rât lucru, ap\rarea lui e istea]\. 

S| AIB| MINCIUNA PICIOARE SCURTE? 

Adesea auzim tot soiul de maxime, destul de tocite, de
altfel, gen: „Minciuna are picioare scurte!“, care inten]ioneaz\
s\ ne previn\ c\ minciunile sunt descoperite dup\ un oare-
care timp, nu foarte lung. Sau: „Oricât ar fi urzeala de groas\,
lumina tot trece prin ea.“ Realitatea este c\ se minte [i pe zi,
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[i pe noapte, [i pe lumin\, [i pe `ntuneric, dar cât de des
apuc\m s\ vedem minciuna la fa]\? De câte ori se `ntâmpl\
ca un mincinos s\ fie dezv\luit public [i ]intuit la stâlpul
infamiei? Mai degrab\ func]ioneaz\ principiul potrivit
c\ruia: „Cine de minciun\ se ]ine… e crezut [i mult, [i bine.“ 

A[a se face, spre exemplu, c\ un vânz\tor abil `[i poate
convinge clien]ii s\ cumpere f\r\ s\ stea pe gânduri, cu
cli[ee vechi de când lumea, m\rturisindu-le c\ [i el folose[te
acas\ aparatul pe care tocmai vrea s\ li-l vâre pe gât, pentru
c\, oricum, nici nu exist\ ceva mai bun pe pia]\, ceea ce nimeni
nu poate [ti mai bine decât el, un specialist `n domeniu.
Re]eta func]ioneaz\ perfect `n vânz\rile de computere,
telefoane mobile sau de articole scumpe, de marc\. 

SUNT MINCINO{II IRESPONSABILI? 

Unii consider\ c\ da, sunt! Dar noi ne permitem s\ ne cam
`ndoim. Când prietena ta, cu fire labil\, vine la tine [i `]i zice:
„Nu-i a[a c\ ar\t groaznic!“, poate c\ ar fi bine s\ o strângi
`n bra]e [i s\ o ̀ ntrebi: „Ce s-a ̀ ntâmplat?“ Sau poate ar fi mai
bine s\-i spui scurt: „Da, ar\]i groaznic!“ Categoric, nu! Ar fi
o mare gre[eal\, tu trebuie s\ `i oferi un sprijin, [i nu un
adev\r! ~n asemenea situa]ii e nevoie de mult\ delicate]e [i
de minciuni pline de gra]ie, pe scurt, de reac]ii responsabile! 

Sau, dac\ prietenul t\u vrea s\ se urce la volan dup\ ce
a b\ut o sear\ `ntreag\, iar tu `i ascunzi cheile de la ma[in\
[i te prefaci c\ le cau]i con[tiincios, vei reu[i s\ evi]i lungi
discu]ii lipsite de sens, dând dovad\, `n acela[i timp, de
mult sim] de r\spundere. 

La fel, `n situa]ii tensionate, cu o minciun\ inteligent
`mpachetat\ se pot evita multe fapte necugetate. 
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NU VREI S| FII MIN}IT. NICIODAT|?

Mereu afirm\m cu toat\ convingerea c\ vrem s\ auzim
doar adev\rul. De fapt, este vorba doar de adev\rul care
ne convine. „Spune-mi cinstit ce gânde[ti!“ `nseamn\, mai
precis: „Te rog s\ fii de aceea[i p\rere ca mine, sau m\car
s\ te prefaci!“ 

„Vorba e de argint, t\cerea de aur.“ Sau: „S\ [tii tot ce
spui, dar s\ nu spui tot ce [tii.“ A[a sun\ maximele `nc\r -
cate de ̀ n]elepciune, care abund\ ̀ n almanahuri [i calendare,
`ndemnându-ne s\ ne gândim bine `nainte s\ deschidem
gura. Sau, [i mai bine, s\ nu o deschidem deloc. Dar [i
t\cerea e vecin\ cu minciuna. 

Proasp\t `ndr\gosti]ii vor s\ aud\ doar cuvinte de
laud\ despre noua lor alegere. Altfel, ar sim]i c\ p\[esc pe
teren nesigur, `ns\ niciunul nu va renun]a doar la sfatul
prietenilor! 

Iar dup\ ce ai cump\rat avantajos o ma[in\ la mâna a
doua, nu vei vrea niciodat\ s\ auzi c\ face parte dintr-un
lot prea bine [tiut c\ i se defecteaz\ computerul de bord.
O asemenea informa]ie, `ntr-un asemenea moment, nu mai
reprezint\ un ajutor, pentru c\ nimeni nu are chef s\ `[i
vând\ ma[ina a doua zi dup\ ce a cump\rat-o. 

„Am procedat corect?“ r\mâne doar rare ori o simpl\
`ntrebare, `n adev\ratul ei sens, deoarece, `n cele mai multe
situa]ii, urm\re[te strict confirmarea propriei p\reri. ~ntot-
deauna exist\ un dubiu, dup\ ce am f\cut sau am hot\rât
un lucru anume. ~n general, sim]im nevoia ca faptele
noastre s\ primeasc\ [i confirmarea celor din jur. Dar mai
nimeni nu ar vrea s\ aud\ un r\spuns cinstit, `n m\sura `n
care ar fi [i demoralizant. {i cu atât mai pu]in când nu mai
este nimic de f\cut. 
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MINCIUNILE ADUC NEFERICIRE? 

Cea mai mare amenin]are ar putea suna cam a[a: cine
minte nu poate fi cu adev\rat fericit. Dar lucrurile stau
exact invers [i vom ar\ta c\, pentru a fi fericit, trebuie s\
practici [i o form\ subtil\ de minciun\! 

Fericirea sau, mai pu]in emfatic, mul]umirea asigur\ [i
o via]\ mai lung\. Cercet\torii `n domeniu au [i confirmat,
de altfel, c\ o inteligent\ manipulare de sine confer\ o
condi]ie a percep]iei pozitive asupra vie]ii. 

Studiile au demonstrat c\ starea de fericire, sau de
mul]umire, nu poate fi atins\ f\r\ un rafinament al min-
ciunii. Câ[tigul de milioane la loterie, v\zut ca un suprem
izvor de fericire, se soldeaz\, aproape `ntotdeauna, doar
cu e[ecuri. 

~n schimb, un complex sistem de autocomand\, numit
[i „ap\rare matur\“, care pe drept cuvânt poate fi conside-
rat o form\ de manipulare reflect\ competen]ele esen]iale
ale unei st\ri de bine stabile. Martin Seligman, unul dintre
cei mai importan]i oameni de [tiin]\ care s-au preocupat
de acest domeniu, a studiat vreme de dou\ decenii
condi]iile care asigur\ o percep]ie pozitiv\ [i, implicit, o
via]\ mai lung\. Mai multe `n capitolul „Micile minciuni
aduc fericirea“.


