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Prawda

  W potocznej świadomości kłamstwo 
pojmowane jest zazwyczaj jako prze-
ciwieństwo prawdy. Taka opozycja 
miesza jednak dwie odmienne płasz-
czyzny: epistemologiczną i moralną1/. 
Przeciwieństwem prawdy jest fałsz; 
obydwie te kategorie w tradycji grec-
kiej (άλήθεια – ψεῦδος) i rzymskiej 
(vēritās – falsum) mówią o wiedzy. 
Á λήθεια to cecha έπιστήμη, choć czasami 
była też przypisywana bytowi (φūσιζ). 
Całkowicie ontologiczny sens zacho-
wuje prawda (emet, תמא) w tradycji ju-
dajskiej: jako solidność, niezmienność 
i wierność jest cechą Jahwe (הוהי).
  Prawda ontologiczna jest dla czło-
wieka nieuchwytna – wymagałaby 
wiedzy dotyczącej całości bytu, co jest 
z gruntu niemożliwe. Aby coś było 
prawdziwe, pisze Leszek Kołakowski, 
musi istnieć podmiot nieomylny. „Ten 
podmiot musi być też wszechwiedzą-
cy; podmiot, który posiadając wiedzę 
fragmentaryczną cieszyłby się w jej 
granicach doskonałą pewnością, jest 
nie do pojęcia. Żadna bowiem prawda 
częściowa nie może nieść doskonałej 
pewności, jeśli nie odwołuje się do ca-
łej prawdy”2/. Słowom Jezusa: „[…] 
poznajcie prawdę, a prawda was wy-
zwoli” (J 8, 32) przeciwstawia się bez-
radne pytanie Piłata: „Cóż to jest pra-
wda?” (J 18, 38). Bezradność tę – jeśli 
nie była łatwą wymówką – zdaje się 
rozumieć św. Paweł, gdy pisze w Hym-
nie o miłości: „Po części bowiem tylko
poznajemy/ i po części prorokujemy./ 
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskona-
łe,/ zniknie to, co jest tylko częściowe” 
(1 Kor 13, 9-10). Czysto epistemolo-
giczny sens prawdy podważany jest 
w pewnych interpretacjach tradycji
greckiej, które pojęcie prawdy odno-
szą nie do wiedzy, ale do bytu „odsła-
niającego się”. Właśnie tak w Sein und 
Zeit czyta termin άλήθεια Martin Hei-
degger. „Nie chodzi o wykazanie zgod-
ności poznawania i przedmiotu […].
Wykazane ma być wyłącznie bycie-
-odkrytym bytu samego. […] To, że 
wypowiedź jest prawdziwa, znaczy: 
odkrywa ona byt w nim samym. Wy-
powiada ona, ukazuje, »pozwala wi-
dzieć« byt w jego odkrytości”3/. Wła-
dysław Stróżewski tak rozumianą pra-
wdę określa mianem „metafizycznej”; 
znajduje ją u Parmenidesa (poznanie 
prowadzi jednocześnie do prawdy i by-
tu), częściowo u św. Tomasza z Akwi-
nu, także u Edmunda Husserla (bycie 
danym w bezpośredniej naoczności)4/.
  Epistemologiczne pojęcie prawdy 
było różnie konkretyzowane i inter-
pretowane, w związku z czym powsta-
ło kilka wyrazistych koncepcji doty-
czących tej kwestii. Koncepcja kla-
syczna, sformułowana przez Arysto-

telesa ze Stagiry, mówi o zgodności 
(adekwatności, korespondencji) myśli 
(sądów) z rzeczywistością. W Metafi-
zyce wyraża to filozof w sposób, który 
nie może nie trafić do elementarnego 
poczucia oczywistości. „Bowiem mó-
wić, że to, co jest, nie jest, a to, co nie
jest, jest, to fałsz, zaś mówić, że to, 
co jest, jest, a to, co nie jest, nie jest, to 
prawda”5/. Oczywistość i prostota tej 
formuły nie uchroniła jej przez zarzu-
tami. Krytyka dotyczyła istoty zgod-
ności: w jaki sposób myśl może być 
zgodna z rzeczywistością, skoro jest 
tylko jej reprezentacją i stanowi byt 
odmiennego rodzaju. Zwracano też 
uwagę na brak jasno sformułowanych 
kryteriów tak rozumianej prawdy. Ko-
lejna koncepcja, koherencyjna – łączo-
na z nazwiskiem Francisa Herberta 
Bradley`a – odwołuje się do zgodności 
sądu nie z rzeczywistością, lecz z inny-
mi sądami przyjętymi w ramach dane-
go systemu twierdzeń. Mówi o związ-
ku wewnętrznym, harmonijnym są-
siedztwie (cohaerentia). Koncepcję tę
cechują elegancja i hermetyzm, trudne
do pogodzenia z koniecznością wpro-
wadzania do systemu sądów nowych,
bywa że brutalnie sprzecznych z uzna-
nymi za prawdziwe. Emil Cioran uzna-
wał system za najgorszą formę despo-
tyzmu w filozofii: „System jest tyra-
nią, uduszeniem, ślepym zaułkiem”6/. 
Koncepcja utylitarystyczna ugrunto-
wała się wśród pragmatystów (William 
James, John Dewey). Za sądy prawdzi-
we uznaje te, które okazują się przy-
datne (ūtilis) dla działań zaspokajają-
cych potrzeby (πρᾶγμα). Zarzuty wo-
bec tego stanowiska koncentrują się 
wokół możliwej arbitralności w okreś- 
laniu użyteczności, interesów i po-
trzeb. Można sobie wyobrazić sytua-
cję, w której prawa ściśle ogólne za-
stąpione zostaną przez dowolną liczbę 
jednostkowych praw naukowych. Teo-
ria oczywistości (ewidencji) uznaje za 
prawdziwe takie sądy, których nie spo-
sób odrzucić bez pogwałcenia rozu-
mu. Zdaniem Kartezjusza oczywiste 
jest to, co jawi się jako jasne i wyraźne 
(clare et distincte): ujawniające we-
wnętrzną zawartość i odróżniające się
od tego, co zewnętrzne. Heinrich Ri-
ckert wiązał oczywistość z normą wy-
wołującą poczucie powinności. Kryty-
ka powyższej koncepcji dotyczy su-
biektywnego, intuicjonistycznego jej 
charakteru i niemożności obiektywi-
zacji tego rodzaju doznań. Gdy dodać 
do tego koncepcje zgody powszechnej 
(mającej przekroczyć subiektywizm 
intuicjonizmu na rzecz intersubiekty-
wizmu), konsensualizmu (szukającego 
prawdy w relacji dialogicznej o ce-
chach sokratejskich) czy zdrowego roz-
sądku Thomasa Reida (common sense) 
– można zobaczyć, jak dalece niewy-

starczająca dla określenia prawdy oka-
zała się klasyczna teoria arystotelesow-
ska. Semantyka logiczna broni się przed
różnorodnymi interpretacjami episte-
mologicznymi, a także przed parado-
ksami takimi, jak antynomia kłamcy, 
budując definicję formalną (jej twórcą 
jest Alfred Tarski7/). Zgodnie z tą de-
finicją wyrażenie W jest prawdziwe 
w dziedzinie D = [X, p1, …, pr] przy 
rozumieniu predykatów P1, …, Pn 
jako nazw relacji p1, …, pn wtedy i 
tylko wtedy, gdy każdy ciąg przed-
miotów zbioru X spełnia W w D przy 
powyższym rozumieniu predykatów. 
Definicja ta opiera się na odróżnieniu 
języka i metajęzyka (zdanie: „Warsza-
wa jest stolicą Polski” jest prawdziwe 
wtedy i tylko wtedy, gdy Warszawa 
jest stolicą Polski).   

Kłamstwo

  Przeciwieństwem kłamstwa jest 
prawdomówność. Obydwa te pojęcia 
te nacechowane są etycznie i miesz-
czą się w sferze moralnej. Michał 
Hempoliński dostrzega między nimi 
związek genetyczny (prawdomówność
wywodzi się z prawdy), a także istot-
nościowy (pojęcie prawdy kształtuje
pojęcie prawdomówności). Prawdo-
mówność to cecha człowieka, który 
przedstawia określone poglądy (swoje 
bądź cudze) jako prawdziwe i zarazem 
sam uważa je za prawdziwe; albo też 
przedstawia je jako fałszywe i zarazem 
sam je za fałszywe uważa. Kłamstwo 
zaś, to postępowanie człowieka, który 
poglądy uznane za prawdziwe przed-
stawia jako fałszywe; albo też (częś-
ciej!) poglądy uznane za fałszywe 
przedstawia jako prawdziwe, odpo-
wiednio w tym celu argumentując (so-
fistyka). Kłamstwo ma charakter świa-
domy i zazwyczaj łączy się z zamia-
rem odniesienia korzyści. To oszustwo 
– nie pomyłka lub błąd. Jeśli mówię, 
że dwa plus dwa to pięć i tak myślę 
– mylę się, wypowiadam fałsz, jednak 
nie kłamię. Jeśli mówię, że pięć, choć
wiem, że cztery – kłamię. Nie o zwy-
czajne wypowiadanie fałszu więc cho-
dzi. Nie o mylenie się, okazywanie 
ignorancji, a o wypowiadanie coś za-
krywające i świadome tego, że zakry-
wa, jak określa to Hans-Georg Gada-
mer8/. O „podanie innemu nieprawdy 
jako prawdy”9/. Kłamstwo (menda-
cium) definiowane jest jako locutio 
contra mentem (wypowiedź wbrew 
myśli). „[…] »mylić się«, to działać 
w dobrej wierze, w oparciu o prze-
konanie, że nasz pogląd jest słuszny. 
Ludwig Wittgenstein powiada, że 
mam prawo powiedzieć »nie mylę 

się«, nawet kiedy jestem w błędzie. 
[…] Kłamie, kto świadomie prawdę 
porzuca, nie chce jej mieć w zasięgu 
wzroku, kto »emigruje« z zasięgu pra-
wdy. Znamy historie tych, którzy kła-
mali tak uporczywie i tak długo, że sta-
li się trwałymi, bezpowrotnymi »emi-
grantami«”10/. Jest to, należałoby do-
dać, emigracja z obszaru mowy: noto-
ryczny kłamca staje się dla otoczenia 
„niemy”. Staje się też „niemy” dla sie-
bie, gdy osiąga taki poziom zakłama-
nia wewnętrznego, który uniemożli-
wia mu oddzielanie prawdy od fałszu. 
„Utwierdza się w zakłamaniu, rozcią-
gając nad sobą zasłonę słów. Rozpo-
znawanie zakłamania oznacza z her-
meneutycznego punktu widzenia, że 
partner rozmowy został wykluczony 
z komunikacji, ponieważ zrezygnował 
z samego siebie”11/. Ową „rezygnację 
z samego siebie” Henryk Elzenberg 
znajduje mocniejsze określenia: kłam-
stwo jest samobójstwem. Odwołuje 
się do takiego myślenia o człowieku, 
które pozwala określić go jako istotę 
„mikrokosmiczną”, uwewnętrzniającą 
dookolną realność („makrokosmos”).  
„Wszystkie moją świadomością obję-
te fakty można całkiem dorzecznie 
określić jako »części mnie«, »mnie sa-
mego«; całość ich, ten zasięgiem mej 
świadomości wykrojony ze świata wy-
cinek, to wszystko jestem ja. Wypiera-
jąc się któregokolwiek z tych faktów 
wypieram się siebie, przekreślam jakiś 
element składający się na mój byt wła-
sny”12/. Intencjonalność (świadomość) 
towarzysząca kłamstwu jest cechą na 
tyle istotną, że można mówić o kłam-
stwie nawet wtedy, gdy „ktoś miał in-
tencje wprowadzenia kogoś w błąd, 
jednakże nie wiedząc o tym, stwierdził 
fakt, który zaszedł naprawdę”13/.
  Tadeusz Czeżowski wskazuje na 
autodestrukcyjny charakter kłamstwa 
dokonywanego dla doraźnych korzyś-
ci (koniunkturalizm ideologiczny, apo-
stazja narodowa bądź religijna): „Ze-
wnętrznie stwierdza się to, co nie od-
powiada przekonaniu wewnętrzne-
mu”14/. Jean-Paul Sartre pisał o „złej
wierze” (mauvaise foi), przyjmowaniu 
i uwewnętrznianiu gotowych szablo-
nów, pojęć, ról15/. Formami nieodle-
głymi od samooszustwa są takie zja-
wiska, jak notoryczna konfabulacja 
(por. film Johna Schlesingera Billy 
kłamca, 1963), opisywana przez Eri-
cha Fromma „ucieczka od wolności” 
czy podnoszenie samooceny przez 
tzw. pozytywną racjonalizację. Emil 
Cioran widział zakłamywanie siebie 
w każdym akcie uchodzącym za szla-
chetny: „Ponieważ szczęście bliźniego 
nigdy nie było motywem ani zasadą 

działania człowieka, powołujemy się 
na nie tylko gwoli spokoju własnego 
sumienia i przybrania szlachetnej mas-
ki; impuls pchający nas i ponaglający 
do jakiegokolwiek działania niemal 
zawsze jest wstydliwy, nie chcemy się 
doń przyznać”16/. Konsekwentne sa-
mozakłamanie prowadzi do sytuacji 
paradoksalnej – oto kłamca wierzący 
we własne kłamstwa przestaje być 
kłamcą. 
  Słowa (głos) – pisał poeta – myślom 
kłamią. Znaczy to, że kłamstwo doko-
nuje się w języku. Nie byle jaki znaw-
ca tej problematyki, Charles de Talley-
rand, powtarzał, że język mamy po to, 
aby ukryć myśli. Kłamstwo jest stare 
jak świat: kłamie Ewa przed Adamem, 
potem przed Bogiem. Wcześniej kła-
mie Zły Duch (wąż), później Kain py-
tany przez Boga o Abla. Słowo („Na 
początku było Słowo...”) oznaczające 
Pra-rozum i pisane z wielkiej litery 
(Λόγοζ) rychło stało się słowem zwy-
czajnym (verbum), środkiem porozu-
miewania się ludzi, także wzajemnego 
oszukiwania się. „Na początku było 
słowo. Słowa składają się na mowę. 
Mówienie nieprawdy to kłamanie [...]. 
Odkąd bowiem istnieje słowo, istnie-
je kłamstwo. Na początku było kłam-
stwo”17/. Możliwości kłamania, oszu-
kiwania i manipulowania wzrosły ra-
dykalnie wraz z kształtowaniem się 
języków etnicznych. „Jedno pozostaje
niewątpliwe: kłamstwo jest rzeczywi-
stym działaniem mownym, mającym
na celu intencjonalne oszukanie kogoś 
lub zatajenie czegoś”18/. 
  „Mowność” kłamstwa wskazuje, że 
najczęściej dokonuje się ono w języku
werbalnym. Szanse kłamstwa maleją, 
gdy słowa zostaną zastąpione przez 
ciało. Łatwo mogę powiedzieć komuś, 
kogo nie cierpię, że go lubię; czymś 
znacznie trudniejszym byłoby przy-
tulenie się do niego. Język ciała jest 
bardziej pierwotny od języka werbal-
nego, bardziej dobitny i bardziej praw-
dziwy. Nieszczere słowa są na pod-
orędziu, podczas gdy ciało do kłam-
stwa trzeba zmusić. Przymusu tego 
ciało nie potrafi ukryć. Ujawniają go 
– jak można przeczytać w wielu o-
pracowaniach – takie między innymi 
symptomy, jak brak kontaktu wzro-
kowego, nieświadome dotykanie twa-
rzy, przyspieszony oddech, brak  gesty-
kulacji, pozycja „zamknięta” (założo-
ne nogi, kulenie się w sobie), przeja-
wy agresji (stukanie długopisem, za-
ciśnięte pięści), wilgotnienie dłoni itp. 
Jeśli kłamstwo jest aktem wolicjonal-
nym, ciało – twarz, oczy – w znacz-
nym stopniu wymykają się takiej kon-
troli19/.
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