Czy zawsze trzeba mówić prawdę?
Prawda może być bolesna. Niemal każdy ma doświadczenia, które mogłyby potwierdzić te
słowa. Jednak ludzie nie lubią być okłamywani, często podkreślając, że zawsze woleliby słyszeć
prawdę. Warto więc zastanowić się, czy należy mówić ją bez względu na okoliczności.
Problem ten zdaje się towarzyszyć człowiekowi od lat, gdyż samo kłamstwo obecne jest w
naszym życiu od jego zarania. Kultura, w której żyjemy, wymaga prawdomówności, potępiając
je jako czyn niegodny. Jednak zwykłe, codzienne życie zdaje się dostarczać nieco innych
wniosków.
By lepiej zobrazować ten sąd, warto odnieść się do literackiego przykładu – noweli Bolesława
Prusa pt. „Kamizelka”. Tytułowa część garderoby stanowi codzienny ubiór pewnego biednego i
chorowitego urzędnika. Wraz z pogarszaniem się jego stanu zdrowia (cierpiał na gruźlicę), jego
żona zwężała kamizelkę, by dodawać mu odwagi i wiary w możliwość wyzdrowienia oraz
odegnać troski dotyczące jego stanu zdrowia. Dzięki temu mężczyzna spędził ostatnie dni w
pogodzie i radości, wciąż ciesząc się towarzystwem ukochanej i czerpiąc z niego wielką radość.
Został on oszukany, jednak postępowanie nauczycielki uczyniło kres jego życia piękniejszym.
Można jedynie przypuszczać, że wiedza o rychłej śmierci sprowadziłaby na niego smutek i
strach.
W życiu zazwyczaj nie spotykamy się tak poważnymi problemami. Mimo to wypowiadana przez
nas prawda może ranić i powodować ból. Czasem warto więc zrezygnować z niej i powiedzieć
komplement, zamiast posłużyć się krytyką. Każdy może mieć czasem gorszy dzień, w którym
nie wszystko układa się, jak założył.
Nie można też zapomnieć o tym, że istnieją pewne okoliczności, w których należy mówić
wyłącznie prawdę. Jeśli komuś grozi niebezpieczeństwo lub dzieje się krzywda, prawda może
okazać się pomocna.
Moim zdaniem na postawione w temacie pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie.
Istnieją kłamstewka oparte na dobrych intencjach i mające pozytywne oddziaływanie, istnieją
też kłamstwa podszyte tchórzostwem lub nienawiścią. Te pierwsze mogą czynić codzienność
lepszą, mniej stresującą, te drugie stanowią zaś dowód słabości. Wszystko zależy więc od
okoliczności i relacji łączących nas z innymi osobami.

