Онтология на лъжата
Лъжите са станали част от ежедневното
ни общуване, като една константна
величина, естествено принадлежаща към
нашето всекидневие.
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Една интересна и неудобна тема, но определено широко разпространена. Лъжата съществува под различни форми,
има различна степен на издръжливост
и разпространеност, на приемливост и
неуместност. Хората се притесняват от
употребата на думата лъжа като от нещо
неудобно и забранено, накратко казано
тя се третира като тема табу. Всеки човек лъже, някои повече, други по-малко,
понякога невинно и непреднамерено, понякога съвсем целенасочено, често пъти
съвсем несъзнателно. Разбира се, лъжите
в отделните култури се разделят на благородни и злонамерени, в англоезичния
свят на черни и бели, другаде на добри и
лоши. Най-общо казано, навсякъде съществува едно семантично разделение на
понятието лъжа, което си установява определен статут на пребиваване в нашия,
така или иначе в много отношения двусмислен, свят.
Лъжата е нещо много интересно и провокативно по своята същност. Човек
може да излъже от различни подбуди.
Най-често хората лъжат от страх, за да
не загубят някого или нещо, за да не разочароват, за да не изглеждат глупаво в дадена ситуация и заради какво ли още не.
По-интересното е, че понякога лъжата се
явява като последен шанс, като изкушение, пред което сякаш инстинктът ни за
самосъхранение прегъва колене и се предава. Факт е, че лъжата се е превърнала в
навик. Възрастните лъжат по един начин,
децата по друг, нежният пол с шармантност и кокетство, а мъжете - придавайки си определена сериозност. Жените с
техните безобидни лъжи да прикриват
годините си и страстното им влечение да
покажат най-шоколадовата си страна, ся-
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каш се харесва. Прикриването, украсяването, размиването на темата са нещо като
прелюдия към лъжата, която е забавлявала хората във всички епохи. За всеки един
от нас формите на лъжата са различно
обидни, скандални, непростими или пък
невинни, допустими, та дори и забавни.
Да започнем с децата. Защо лъжат те?
Според мен, първото стимулиране на лъжите у малките деца идва от грешките в
поведението или възпитанието на големите. Вярвам силно в една зависимост, че
колкото повече се насажда страх на едно
дете за различни неща, толкова повече
неговата защитна бариера от мнението на
другите ще бъде лъжата. Детето започва
да лъже, за да се защити, за да се хареса,
за да не му се скарат, за да коригира или
скрие нещо, отново от чувство за самосъхранение. Ако детето не е в състояние
да реагира смело и правилно, то не желае
да бъде отхвърлено и излъгва.
Какво правят големите? Ако приемем,
че прикриването на истината е вид лъжа
или пък вкарването на другите в заблуда
по отношение на нещо, то ще се изправим
пред един сериозен проблем. Става дума
за лъжата като начин на спасение или
постоянно извинение за непоправимите
неща в отделния човек. Често на хората се случва да излъжат когато закъснеят за работа, за среща, за курс. Виновно
е задръстването, някой ни е задържал,
случило се е нещо неочаквано, изобщо
измисляме всичко най-достоверно, което
познаваме от опита си, за да се оправдаем. Спекулираме с толкова много неща
в живота си, че може би ще ни става все
по-трудно да намираме границата на умерените оправдания пред собствените ни
грешки.

Хрумва ми нещо, което може би ще
прозвучи смешно, но съвременната ни
цивилизация се е впуснала в една много
модерна Лъжа – да заблуждаваме собствената си природа и да се опитаме да излъжем посоката на времето чрез пластична хирургия. Едно обикновено влечение
и преклонение пред съвършенството и
желанието да изглеждаме възможно найидеални в собствените си и чуждите очи,
ни отдалечава все повече от реалността
и ни кара да лъжем, и лъжем до края на
света. Човешки слабости. Всеки от нас се
е нарамил с една тежка торба със свежо
украсени стари полуистини. Може би
златната рибка не се лови с лъжи. А когато я хванем, дали изпълнява желания или
това е също една стара, изпечена лъжа?
Ще пропусна също темата с най-образованите лъжци на всяко време: политиците и властимащите, с тях, като че ли,
най-много сме се примирили. Много хора
по света заблуждават други в името на
бизнеса.
И така лъжите имат цветове, възраст,
те са случайни и преднамерени, добри и
лоши, украсени и грозни, обидни и уж невинни, заблуждават, нарастват и властват
над умовете ни, моделират другите, унижават нас самите, но често наистина помагат. Има някои мнения, които твърдят,
че понякога скриването на истината върши чудеса и вероятно наистина е така, но
това са определени ситуации, които всеки
един от нас може да разпознае. Опасно е,
когато нещо разрушително успее да утвърди присъствието си и навлезе тихо в
умовете на всички ни. Нека държим умовете си будни! 
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