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  Kłamać potrafi człowiek w przeci-
wieństwie do zwierzęcia; człowiek do-
rosły w przeciwieństwie do dziecka.
Widoczne u niektórych naczelnych za-
chowania „podstępne” są ukształtowa-
nymi genetycznie sposobami postępo-
wania w określonych sytuacjach, nie 
zaś aktami intencjonalnymi. Nie kła-
mią także dzieci, niezdolne do rozdzie-
lania trzech naturalnych form ekspresji 
– myśli, słowa i czynu20/. Czym innym 
jest kłamstwo w sensie ścisłym, czyli 
oszustwo dotyczące realnego wymia-
ru egzystencjalnego, czym innym zaś 
zabawa, udawanie, gra (np. kamienna 
twarz przy pokerze) czy nabieranie 
kogoś w ramach przyjętej konwencji 
(np. prima aprilis). Zdolność do kłam-
stwa bierze się z rozszczepienia wska-
zanych form wyrazu: jedno myślę, 
drugie myślę, coś jeszcze innego robię. 
Kłamstwo jest szczególnym wyrazem 
inteligencji: kłamie homo sapiens, i to 
około 250 razy dziennie. Umiejętność 
ta stanowi czasami jedyną formę za-
chowania autonomii w opresyjnej rze-
czywistości dookolnej. Nie wszystko 
mogę zrobić czy powiedzieć – tylko 
pomyśleć, poczuć, mogę wszystko. 
Zdaniem Hannah Arendt „Nasza zdol-
ność do kłamstwa – ale niekoniecznie 
nasza zdolność mówienia prawdy – 
należy do nielicznych oczywistych da-
nych świadczących o wolności czło-
wieka”21/. 

Kłamstwo w kulturze

  Formy kłamstwa i sytuacje, w któ-
rych można je zidentyfikować, są prze-
różne. Jak wiele innych elementów 
kultury, bywa pojmowane jako sztu-
ka, umiejętność, którą można wykształ-
cić. Przykładem rozwijania takiej sztu-
ki jest szkoła aktorska, ucząca gry, uda-
wania kogoś innego. Aktor w grece 
to hipokryta: hypokrités (ύπόκριτήζ); 
ύπόκρισιζ oznacza granie jakieś roli, 
obłuda. We francuszczyźnie hipokry-
ta to hypocrite, comédien; to drugie 
określenie odnosi się także do aktora, 
komedianta. Stanisław Ignacy Witkie-
wicz sztukę udawania uczynił podsta-
wą nowego kierunku literackiego, piur-
blagizmu, opartego na teorii czystej
blagi. W manifeście programowym 
wyszczególnia takie między innymi 
jej odmiany: na-dudka-wystrychizm, 
neo-naciągizm, fałszyzm, solipsoed-
ryzm, mistyficyzm, nabieryzm, fikto-
bydlęcyzm, oszukizm, neo-humbu-
gizm, krętacyzm, udawaizm, nieszcze-
ryzm, w-pole-wyprowadzaizm, prze-
cheryzm, łgizm, łgarstwizm, wmó-
wizm, zawraco-głowizm, zawraco-gi-
taryzm, zawraco-kontrafałdyzm, oma-
mizm, kręcizm22/. 
  Jak widać, świadome wypowiada-
nie nieprawdy może być elementem 
żartów, zachowań podszytych odrobi-
ną perwersji, a także umiejętności o 
charakterze aktorskim, niezbędnych 
nie tylko w teatrze, ale w niektórych 
sytuacjach społecznych. Zapewne ma-
ło kto zechciałby wszystkie te sytuacje
określać mianem kłamstwa. Pojawi 
się ono w wyraźnej postaci w innych 
kontekstach i obszarach kulturowych,
o czym będzie mowa poniżej. Sposób 
identyfikacji kłamstwa i stosunek do 
niego jest różny w przypadku poszcze-
gólnych ludzi, a może bardziej jeszcze
– w przypadku różnych kultur23/. Kul-
tura niemiecka – by pozostać w obsza-
rze europejskim – nie znosi kłamstwa 
z uwagi na to, że zakłóca ład i porzą-
dek. Stąd zapewne brała się podatność 
Niemców, pewnych, że władza nie 
może kłamać, na propagandę Josepha

Goebbelsa. Kultura angielska, przesy-
cona ironią, czyli dystansem i niejedno-
znacznością, zawiera postaci kłam-
ców sympatycznych, takich jak Edgar 
z Króla Leara. Ironia nie jest kłam-
stwem par excellence. (Podobnie jak 
ironista, kłamca co innego mówi, a co
innego ma na myśli. W przeciwień-
stwie do niego zataja przed odbiorcą 
możliwość drugiego sensu, który jest 
właśnie przedmiotem fałszu. Wypo-
wiedź kłamcy „ma zmylić słuchacza, 
dlatego ukrywa swe prawdziwe prze-
konanie, a im lepiej je ukrywa, tym 
lepszym jest kłamcą; im bardziej prze-
konujące jest owo kłamliwe twier-
dzenie, tym doskonalszym jest kłam-
stwem”24/). Kultura polska inaczej kwa- 
lifikuje kłamstwo w sferze prywatnej, 
inaczej w sferze publicznej: pierwsze 
jest piętnowane, drugie rozumiane i 
akceptowane. Ma to zapewne związek 
z wieloletnim brakiem państwowości 
i utrwaleniem się postaw opisanych 
przez Kazimierza Wykę w Gospodar-
ce wyłączonej; przekonań, zgodnie 
z którymi oszukiwanie władzy było 
aktem dozwolonym moralnie, a nawet 
patriotycznym.
  Od najdawniejszych czasów kłam-
stwo stosowane było jako narzędzie 
władzy, przydatne do sterowania za-
chowaniem zbiorowym. Uznawano 
prawo władcy absolutnego do mani-
pulowania poddanymi w celu zapew-
nienia ciągłości władzy („kłamstwo 
królewskie”). Platon zezwalał kłamać 
w imię godziwych celów. Niccolò Ma-
chiavelli odwoływał się do aksjologii 
relacyjnej („Czasami trzeba jako dobro 
ocenić mniejsze zło”), zaś z kłamstwa 
uczynił poręczne narzędzie rządzenia 
(„Politykowi nie wolno być niewolni-
kiem własnych słów”). Normatywom 
Machiavellego zarzuca się cynizm i 
amoralność, trudno jednak nie dostrzec 
trwałej ich obecności w dziejach poli-
tycznych, także najnowszych. Może 
zbyt radykalnie wyraził to George 
Orwell („Polityka to bastion kłamstw, 
uników, obłędu, nienawiści i schizo-
frenii”), jednak diagnozę Piotra Wierz-
bickiego można uznać za miarodajną: 
„Kłamią – w nierównym co prawda 
stopniu – wszyscy politycy na świecie. 
Bez kłamstwa polityka byłaby niemoż-
liwa. […] komuś, kto walczy, a chce 
wygrać, nie wolno odkrywać wobec 
przeciwnika wszystkich kart”25/. Poli-
tyczną nowomowę z okresu Peerelu, 
odwołującą się do pojęcia prawdy i de-
formującą je dla potrzeb ideologicz-
znych, szyderczo przedstawił Stani-
sław Barańczak (Określona epoka): 
„[…] Żyjemy w określonej epoce, 
taka/ jest prawda, nieprawda,/ i innej 
prawdy nie ma”. Piotr Tymochowicz,
specjalista w zakresie wizerunku i mar-
ketingu politycznego (doradzał m.in.
Marianowi Krzaklewskiemu, Andrze-
jowi Lepperowi i Stanisławowi Ty-
mińskiemu) bez hipokryzji mówi o 
tym, jak kształtuje polityczną umiejęt-
ność bycia hipokrytą: „Jeżeli uczę lu-
dzi technik kłamstwa, to w przekona-
niu, że kłamstwo jest jedną z ważniej-
szych strategii politycznych, w ramach 
której wyróżniamy wiele taktyk. Poli-
tyk musi umieć kłamać i to jest oczy-
wiste. Spójrzmy na Marcinkiewicza, 
jak perfekcyjnie kłamie, gdy twierdzi, 
że mówi tylko prawdę”26/. W syste-
mach totalitarnych, gdzie władza dys-
ponuje monopolem na kłamstwo, po-
zostaje ono trudne do zdemaskowania, 
w demokracji ujawniane jest przez 
opozycję, niezależne media itp.
  Inne postaci kłamstwa, uznawane i 
tolerowane od stuleci, to tzw. „kłam-

stwo wojenne”. Wódz, dowództwo, 
sztab mogą, a nawet powinni, posłu-
giwać się kłamstwem – maskowaniem 
własnych stanowisk, utajnianiem rze-
czywistych planów, dezinformowa-
niem – jeśli pozwala to odnieść zwy-
cięstwo nad wrogiem. Bywa, że ak-
ceptowane jest także „kłamstwo le-
karskie” – sądzi się wtedy, że lekarz 
może okłamywać pacjenta, również 
jego rodzinę, gdy służy to skutecznej 
terapii27/. 
  Można odnieść wrażenie, że zakre-
sy dziedzin, w których kłamstwo znaj-
dowało uzasadnienie, ulegają znaczą-
cemu poszerzeniu, a nawet, że granice 
tych dziedzin ulegają zatarciu. Kłam-
stwo zyskało w związku z tym od-
mienną dystynkcję społeczną. Obej-
mując wszelkie obszary kultury, za-
równo publiczne jak i prywatne, stało 
się normą, zjawiskiem opisywanym 
raczej niż wartościowanym. „Dawniej 
kłamstwo, nawet gdy oddziaływało 
na bieg historii, było zakulisową lub 
dworską intrygą obejmującą niewielu; 
dzisiaj kłamstwo, nie kryjąc się przed 
nikim, przemawia z trybun parlamen-
tów i wokand sądowych, a jego gło-
sem upajają się gazety i telewizja”28/. 
Kłamstwo oczywiste, ewidentne, da-
jące się skonfrontować z faktami – ma
„krótkie nogi”29/. Kłamstwo bez do-
wodów, tyczące intencji, emocji, wra-
żeń, poglądów, gustów – miewa bar-
dzo „długie nogi” . Inna sprawa, że 
podobne spostrzeżenia wyraził Tade-
usz Czeżowski ponad siedemdziesiąt 
lat temu, pisząc (w 1943 roku), że „mo-
ralna ocena kłamstwa straciła w dzi-
siejszym społeczeństwie wiele z daw-
nej ostrości. […] To stanowi także je-
den z powodów, dla których łatwiej 
dzisiaj kłamać niż dawniej”30/.
 Mimo że prawda i prawdomówność 
są cechami konstytuującymi kulturę 
i wielu wybitnych twórców płaciło 
wysoką cenę za dawanie świadectwa 
tym cechom – najwyraźniej straciły 
na urodzie, stały się kłopotem lub ma-
ło przyjemną koniecznością. „Szcze-
gólny jest – pisze Michał Komar – sta-
tus prawdy w naszym życiu. Prawda 
jest po to, by ją wykrzyczeć prosto 
w twarz, z czego wynika prosty wnio-
sek, że prawda z samej swojej istoty 
jest niemiła i niewiele różni się od 
obelgi. Prawda w oczy kole. Prawdę 
wyciąga się na światło dzienne, bo jest 
brzydka i brudna, aż wstyd popatrzeć. 
Prawda wychodzi z worka jak boleś-
nie kłujące szydło. Prawda wypływa 
na powierzchnię niczym – dla przy-
kładu – topielec. Prawda jest przed-
miotem dochodzeń dziennikarzy in-
westygacyjnych, policjantów, prokura-
torów i komisji śledczych. Kto praw-
dą się zajmuje, ten ani chybi się po-
brudzi”31/.

Szczerość – sytuacje, warunki

  Szczerość jest czymś innym niż 
otwartość. Szczerość to prawdomów-
ność w akceptowanych przez siebie 
granicach. Nie znaczy to, że poza tymi 
granicami uprawnione staje się kłam-
stwo. Uprawniona jest tam odmowa, 
milczenie. Warunkiem psychologicz-
nym szczerości jest niepełna – kon-
trolowana – otwartość. Nie wszystko 
powiem, bo są rzeczy sekretne, intym-
ne, ważne tylko dla mnie, dla najbliż-
szych mi osób. Ale właśnie dlatego 
to, co powiem, będzie szczere. Ktoś, 
kto wymusza odpowiedzi, wywiera 
presję na ujawnianie interesujących 
go kwestii i dopuszcza się psychicz-
nego szantażu mówiąc, że skrywanie 

ich świadczy o chęci ukrycia czegoś 
nagannego, może spodziewać się, że 
zostanie okłamany niejako na własne 
życzenie. Uniknie tego, opatrując swe 
pytanie czy też zachętę do wypowie-
dzi zwrotem: „jeśli chcesz”. 
 Otwartość własnej wypowiedzi skie-
rowanej ku drugiemu człowiekowi 
także winna podlegać ograniczeniom 
związanym z takimi czynnikami, jak 
niemożliwość zmiany wytykanych ko-
muś uchybień, z cierpieniem, jakie ta
wypowiedź może wywołać, a także 
z wiekiem odbiorcy. Władysław Ta-
tarkiewicz pisze, że kiedyś cenił sobie
wypowiedzi szczere, jednak na sta-
rość bardziej odpowiednia wydaje mu 
się kurtuazja. „Wolę uprzejmych niż 
szczerych, którzy mi mówią, że źle 
wyglądam lub że napisałem niemądry
artykuł”32/. François  de la Rochefou-
cald zwracał uwagę na prawdomów-
ność wyrastającą z pychy, kiedy nie-
chęć do kłamania dyktowana jest am-
bicją, by nadać wagę własnemu świa-
dectwu i „zyskać dla słów swych cześć 
religijną”. Można spotkać osoby chlu-
biące się swą prawdomównością, nie 
owijaniem w bawełnę, odwagą wy-
garniania każdemu tego co trzeba i 
krótką drogą od myśli do języka. Za-
pewne zdziwiłyby się opinią, jaką 
sformułował odnosząc się do podob-
nych postaw Leszek Kołakowski. 
„Cnoty towarzyskie, jak dyskrecja i 
uprzejmość, bardzo często ocierają się 
o kłamstwo, ale trudno nie przyznać, 
że gdyby tych cnót nie było, życie 
zbiorowe byłoby znacznie gorsze, niż 
jest i nie tyle oddychalibyśmy czys-
tym powietrzem prawdy, ile żyliby
śmy wśród chamstwa. I tych, co za-
wsze bez zastanowienia mówią to, co 
za prawdę – słusznie czy niesłusznie – 
mają, uważamy za chamów”33/. Trze-
ba też wziąć pod uwagę fakt, że re-
spektowanie zasady wstrzemięźliwoś-
ci w wyrażaniu własnych opinii nie 
chroni przed ich subiektywizmem, za-
tem przed możliwością sądzenia fał-
szywego. By złagodzić ewentualne 
skutki takiego sądu, warto – tytułem 
asekuracji – przyjąć presumpcję do-
datnią, co pozwoli uniknąć fałszu skie-
rowanego „przeciw”. Zdaniem Richar-
da Rorty`ego zmonopolizowana praw-
da może być formą przemocy, dlatego 
dla dobra reguł demokratycznych nie 
powinno się nadużywać tego pojęcia.
  Jeśli szczerość, rozumiana jako praw-
domówność kontrolowana, znajdzie 
się w nieusuwalnym konflikcie z inną
wartością, nie wystarczy milczenie. 
Byłoby ono wyjściem poza sam kon-

flikt, czyli rezygnacją z zajęcia stano-
wiska aksjologicznego, czymś w ro-
dzaju umycia rąk, gdy rozstrzygają się 
sprawy elementarne. Dopiero wobec
konfliktów nieusuwalnych (tragicz-
nych) może ujawnić się rzeczywista 
miara wartości. Gotowość do obrony 
jednej wartości kosztem innej. Czy 
szczerość może być tą wartością, dla 
której należy poświęcić inne, na przy-
kład wartość życia ludzkiego? Lesz-
kowi Kołakowskiemu – który nie taił 
niechęci do weredyków, a w radykal-
nej prawdomówności dostrzegał ob-
jaw nerwicowy34/ – nie wydaje się to 
prawdopodobne. „Jeśli gdzieś Żyd się 
ukrywa i przychodzą niemieccy żan-
darmi, pytając, czy tu Żyd jaki nie 
mieszka – któż z resztkami sumienia 
mógłby powiedzieć, że w imię szla-
chetnej zasady niekłamania trzeba 
wydać człowieka katom na pewną 
śmierć?”35/. Jednak Grzegorz Kwiat-
kowski zobaczył kogoś, komu sumie-
nie – konsekwentne wobec powzię-
tych postanowień – wskazało inny kie-
runek.
 
„Jest wojna i do Pana Cogito 

[przychodzą Niemcy
i pytają go czy ukrywa w piwnicy 

[Żydów
a Pan Cogito ponieważ ceni prawdę
a jego orężem nigdy nie jest kłamstwo

mówi:
w mojej piwnicy przetrzymuję 

[piętnastu Żydów,
w tym sześcioro dzieci dwóch 

[mężczyzn
i siedem kobiet

ze ściany spada płat tynku
na korytarzu przepala się żarówka

a czarny kot
żałośnie zawodzi
i ociera się o nogawkę

pan Cogito schodzi do piwnicy
po nową żarówkę
a następnie wkręca ją
i zapala światło

i stoi w oknie
i widzi jak Niemcy
wyprowadzają Żydowską rodzinę

a potem otwiera Pismo Święte
i zakreśla ołówkiem:
a mowa wasza
niech będzie prosta
tak tak
nie nie”36/.


