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  Św. Augustyn, który odróżniał kłam-
stwa usprawiedliwione, szkodliwe i
żartobliwe, zapewne nie miałby wąt-
pliwości co do konieczności oszuka-
nia Niemców poszukujących ukrywa-
jących się Żydów. Podobnie August 
Comte piszący że „Prawdomówność 
nie jest powinnością absolutną, nie 
jest powinnością niezależną, nie jest 
powinnością uniwersalną”37/. Można 
spekulować na temat decyzji, jakie 
powzięliby w tej sytuacji Immanuel 
Kant czy Pierre Abélard, zakazujący 
kłamstwa w sposób rygorystyczny. 
Nie bez znaczenia jest tu odróżnienie 
kłamstwa, które jest zaprzeczeniem 
prawdy należnej pytającemu, od fałszo-
mówstwa będącego zaprzeczeniem 
prawdy pytającemu nienależnej. Roz-
różnienie to rodzi kolejny problem 
dotyczący kryterium prawdy należnej 
i nienależnej – który z podmiotów ma 
o tym rozstrzygać. Wartość prawdo-
mówności – pisze Tadeusz Sławek 
– „ogranicza osobiście przeżyta odpo-
wiedzialność za los Drugiego. Kto po-
sunął się w swojej odpowiedzialności 
za Drugiego tak daleko, że pozostawił 
prawdę i kłamstwo poza sobą (jedno 
i drugie potrafi być narzędziem tortu-
ry), dla kogo moralne nakazy i zakazy 
nie są niepodważalną wyrocznią, lecz 
wskazaniem, że istnieją prawa starsze 
od ludzkich, a być może nawet od ̀ bo-
skich` - jeśli przez `boskie` rozumieć 
wizerunek absolutu utrwalony w zin-
stytucjonalizowanych Kościołach – te-
go postępowanie będzie ekspresją 
piękna, choćby nawet przyszło mu 
żyć w otchłani piekła i poniżenia […]. 
Pięknym jest więc ten, kto nie może 
skłamać, to bowiem, co czyni, jest re-
zultatem całej jego postawy wobec 
świata, oddania siebie Drugiemu, tak, 
iż jego czyny są »odruchem« jego 
ciała. W przypadku takiego człowie-
ka nawet kłamstwo będzie odsłonię-
ciem wyższej, być może niedostrzega-
nej jeszcze przez innych, prawdy”38/. 
  Kłamstwo – szczególnie w postaci 
„biernej”, jako zatajanie – znajduje 
szereg trudnych do zlekceważenia u-
zasadnień praktycznych. Nie ujawnię 
wszystkich swych braków, gdyby mia-
ło to utrudnić zdobycie pracy. Nie po-
dzielę się z najbliższymi informacją, 
która znacząco ograniczy ich dobro-
stan. Nie poinformuję znajomych o 
konfliktach z najbliższymi i złych sto-
sunkach w rodzinie. Nie opowiem o 
swoich doświadczeniach erotycznych. 
Ból, jaki wywołuje prawdziwa infor-
macja, może znaleźć ujście w agresji 
skierowanej ku informującemu (w sta-
rożytności zabijano posłańca przyno-
szącego złe wiadomości). Czasami lu-
dzie wolą być oszukiwani, niż poznać 
złą prawdę („Powiedz, że będzie do-
brze…”). Wymyślanie kłamstw akty-
wizuje ośrodki myśli, co sprawia, że 
„kłamczuchy” wolniej się starzeją. 
„[…] każde wydatkowanie energii jest 
stratą energii – zapisuje Simone Weil. 
– Tylko kłamiąc można złożyć ją na
procent”39/. Kłamstwo może być wy-
razem „ucieczki z pola walki” – prze-
cież jednak nie każdy chce i musi 
walczyć40/. Nawet moralny dyskom-
fort związany ze świadomością bycia 
oszustem nie przewyższy aktywów 
w ten sposób osiągniętych. Myśl o 
tym, że jest się kłamcą, pisze Czesław 
Miłosz, „jest wyrzutem sumienia tak 
trudnym do ujęcia w słowa i przyno-
szącym tak niszczące skutki, ile razy 
zostanie wypowiedziana – że słusznie 
każdy zachowuje ją na własny użytek, 
nie chcąc zbyt łatwo zburzyć budowli, 
które już istnieją i mają inną wartość, 

niż wartość prawdy czy fałszu”41/. 
Zdaje się, że wyrzuty sumienia stają 
się szczególnie dotkliwe wtedy, gdy 
okłamuje się osoby ufne, zawierzające 
słowom, jakie są do nich kierowane. 

Maski, pozy, miny

   Techniki i strategie teatralne prze-
nikają dziś sferę publiczną w stopniu 
wcześniej niespotykanym. Owszem, 
wcielano się w role i grano je zawsze, 
reguły społecznego świata nie od dziś 
mieszczą się w strukturze teatralnej. 
Dość przypomnieć Williama Szekspi-
ra, kwestię Jakuba z Jak wam się po-
doba („Świat jest teatrem, aktorami 
ludzie…”), czy wypowiedź Makbeta: 

„Życie jest cieniem ruchomym 
[jedynie,

Nędznym aktorem, który przez 
[godzinę

Pyszni i miota się po scenie, aby 
[umilknąć później na zawsze,

jest bajką opowiedzianą przez głupca, 
[pełnego

furii i wrzasków, które nic
[nie znaczą”42/.

  Bruno Schulz całą rzeczywistość 
widzi jako istność ulotną i udawaną, 
namiastkę czegoś, do czego nie mamy 
dostępu. Pisze w liście do Witkacego: 
„Rzeczywistość przybiera pewne 
kształty tylko dla pozoru, dla żartu, dla 
zabawy. Ktoś jest człowiekiem, a ktoś 
karakanem, ale ten kształt nie sięga 
istoty rzeczy, jest tylko rolą na chwilę 
przyjętą, tylko naskórkiem, który za 
chwilę zostanie zrzucony”43/.

  Witold Gombrowicz każdą, nawet 
najzwyklejszą sytuację międzyludzką 
(relacyjną) widzi jako akt teatralny, 
związany z przyprawianiem maski 
(„gęby”, „pupy”). „Wieczysty aktor, 
ale aktor naturalny, ponieważ sztucz-
ność jest mu wrodzona, ona stanowi 
cechę jego człowieczeństwa – być 
człowiekiem to znaczy być aktorem 
– być człowiekiem to znaczy udawać 
człowieka – być człowiekiem to »za-
chowywać się« jak człowiek, nie bę-
dąc nim w samej głębi – być człowie-
kiem to recytować człowieczeństwo. 
[…] Jeśli skazany jestem na fałsz, je-
dyna szczerość mi dostępna polega na 
wyznaniu, że szczerość jest mi niedo-
stępna”44/. Guy Debord, autor książki 
poświęconej teatralności społecznej, 
zaraz na początku przytacza fragment 
z pracy Ludwika Feuerbacha pt. O isto-
cie chrześcijaństwa: „Jest rzeczą jasną, 
że [nasza] epoka ceni wyżej obraz niż 
rzecz, kopię niż oryginał, wyobrażenie 
niż rzeczywistość, pozór niż istotę”45/. 

Społeczeństwo spektaklu, jakie opisu-
je Debord, charakteryzuje się banaliza-
cją egzystencji: spektakl jest afirma-
cją pozoru, stanowi nagromadzenie 
obrazów zapośredniczających wszel-
kie relacje międzyludzkie. „Wszystko, 
co dawniej przeżywano bezpośred-
nio, oddaliło się, przybierając postać 
przedstawienia”46/. Zdaniem Deborda, 
w spektaklach społecznych nie należy 
dopatrywać się efektu nadużyć, jakich 
dopuszczają się mass-media. Jest jed-
nak faktem, że wraz z ich rozwojem 
ujawniła się w pełni ranga postaci od-
grywanych, fasadowych, poprawnych, 
estetycznych, stosownie ubranych itp. 
Debata telewizyjna odbyta przez Ri-
charda Nixona i Johna F. Kennedy`ego 
26 września 1960 roku pokazała kreu-
jącą funkcję mediów, których nie satys-
fakcjonuje już status czwartej władzy. 
Rychło stały się władzą pierwszą. 
 Maski, pozy, miny to podtytuł książki 
Andrzeja Szmajke47/  poświęconej za-
chowaniom autoprezentacyjnym, czyli 
takim, które budują wizerunek włas-
nej osoby kształtowany i utrwalany 
w umysłach ludzi, którzy go odbierają. 
Hasła „trzeba umieć się sprzedać” czy 
„istnieje się tylko w odbiorze” dość 
dobrze wyrażają istotę podobnych za-
chowań. Autor ma świadomość, że
dla większości ludzi zachowania auto-
prezentacyjne mają w sobie coś pode-
jrzanego i kuglarskiego – są sprzeczne 
„z takimi wartościami naszej kultury
jak autentyczność, prawda czy szcze-
rość, często natomiast kojarzone są 
z manipulacją, kłamstwem czy oszu-
kiwaniem”48/. Manipulacja – pojęcie 
jeszcze niedawno odnoszące się do 
precyzyjnego, ręcznego wykonania 
– nabrało dziś znaczenia wyraźnie 
ujemnego, kojarzącego się z „udawa-
niem dobra”, „stwarzaniem pozorów 
wolności” itp. Aneta Balicka określa 
manipulację jako „działanie o cha-
rakterze niejawnym, mające na celu 
kształtowanie zachowań i postaw ko-
rzystnych dla manipulatora, poprzez 
eliminowanie racjonalnego namysłu 
i decyzji odbiorców wskutek oddziały-
wania na sferę emocjonalną lub kształ-
towanie fałszywego obrazu rzeczywi-
stości”49/.
  Teatralność interakcji widoczna jest 
w języku, przy pomocy którego opi-
suje się zachowania społeczne. Erving 
Goffman50/ używa takich kategorii, jak 
„występ” (wpływanie na ludzi), „rola” 
i „punkt programu” (ustalony wzór 
działania), „fasada”, czyli „dekoracje” 
(sprzęty, rekwizyty) i „fasada osobista” 
(kostium, makijaż, język ciała, artyku-
lacja), „dramatyzacja” (wydobywaniu 
treści pożądanych), „idealizacja” (pre-
zentowanie postaci wzorcowej), „sce-
na” (miejsce występu – mównica, ga-
binet) „garderoba” (miejsce przygoto-
wania występu – sypialnia, łazienka).
Andrzej Szmajke przytacza zestawie-
nie rodzajów publicznych autowize-
runków – postaci i ról odgrywanych 
najczęściej – jakie sporządzili Edward 
E. Jones i Thane S. Pittman. 
- Ingracjacja (bycie dla kogoś)  – wi-
zerunek „osoby atrakcyjnej”. Sprawie-
nie na audytorium wrażenia osoby 
sympatycznej, przebywanie z którą 
jest „nagradzające” dla partnera: pod-
nosi jego wartość, pozwala doznać 
uprzejmości i aprobaty. Także: bez-
pośrednie opisywanie własnej oso
by „aktora” – „swój chłop”.
- Intymidacja (zastraszanie) – wi-
zerunek człowieka niebezpiecznego. 
Zwiększenie mocy społecznej przez 
sugestię możliwości sprawienia bólu,
dyskomfortu, poniesienia kosztów itp. 

Zastraszanie sugerujące nieograniczo-
ne możliwości.
- Autopromocja – wizerunek człowie-
ka kompetentnego. Dążenie do wywo-
łania respektu z uwagi na posiadane
talenty, możliwości, wiedzę. Świece-
nie własnym przykładem: wizerunek 
człowieka moralnego. Dążenie do wy-
wołania respektu z uwagi na cnoty 
etyczne: prawość, zdyscyplinowanie, 
obowiązkowość, zdolność do dobro-
czynności i wyrzeczeń.
- Wizerunek człowieka bezradnego. 
Akcentowanie zależności bezradności 
celem skłonienia odbiorcy do okaza-
nia pomocy, do identyfikowania się 
z „aktorem” w jego biedzie51/.
  Wszystkie te wizerunki dopasowy-
wane są do rozpoznanych wcześniej 
oczekiwań i potrzeb publiczności. 
„Macie mnie takim, jakim chcecie 
mnie mieć, a więc nie macie mnie na-
prawdę” – komentuje podobne „za-
maskowanie” Józef Tischner52/. Moż-
na odnieść wrażenie, że elementy gry
i związanej z nią manipulacji wpisane
są we wszelkie interakcje społeczne. 
Autoprezentacyjne strategie porządku-
ją i uściślają reguły spektaklu obliczo-
nego na wywarcie pożądanego wraże-
nia na widzach. „Kiedy jednostka gra 
jakąś rolę – pisze Erving Goffman
– oczekuje od obserwatorów, że wra-
żenie, jakie pragnie w nich wywołać, 
odbiorą zgodnie z jej zamysłem. […] 
Bezpośrednio z tym łączy się roz-
powszechniony pogląd, że jednostka
występuje i organizuje widowisko 
»dla innych ludzi«”53/. Dla innych, a 
w konsekwencji dla siebie widzianego 
ich oczami. Jean-Paul Sartre pojmo-
wał „bycie-dla-drugiego” jako podsta-
wę „bycia-dla siebie”. Antoni Kępiński 
zależność tę, oznaczającą wykroczenie 
poza integralne, tożsame z sobą i nie-
przejrzyste bycie „w sobie” (l̕en-soi), 
odnosił do chorych cierpiących na 
psychotyczny rozszczep umysłu, któ-
ry wykroczenie to radykalnie pogłębia: 
„Obserwując siebie, przyjmuje się 
punkt widzenia otoczenia, a jedno-
cześnie swój własny. Jest się aktorem, 
na którego patrzą obcy ludzie z wi-
downi i koledzy zza kulis. [Chorzy] 
Mają wrażenie, że stale uwiera ich 
maska, że nie są na zewnątrz tym, 

czym są naprawdę, że otoczenie wi-
dzi ich złą grę i odczytuje, co za nią 
się kryje”54/.
  Czy jednak gra, o jakiej tu mowa, 
rzeczywiście oznacza manipulację we 
wskazanym wyżej sensie? Czy jest 
manipulacją z samej istoty? Tamto 
wrażenie łgarstwa i hipokryzji może 
okazać się złudne wtedy, gdy w pod-
miocie gry, w „aktorze”, zobaczymy 
nie manipulatora, lecz osobę w ścis-
łym sensie. Persona (persōna) to mas-
ka aktora lub głowa (ludzka bądź zwie-
rzęca) w masce; w znaczeniu przenoś-
nym – to postać dramatu, rola. Osobą 
staje się ktoś, kto na swoją „naturę” 
nakłada maskę „kultury” wraz z wy-
pisanymi na niej wartościami; staje się 
wtedy „własnym prawodawcą” (sui
iuris). Maska, zasłaniając twarz „wy-
konawcy”, odsłania „postać”. Na sce-
nie teatralnej pasjonujące są losy Ham-
leta, nie zaś prywatne życie wykonaw-
cy tej roli. Podobnie jest w życiu – ak-
torów sceny politycznej postrzegamy 
i recenzujemy z uwagi na to, jak wy-
konują swe role premierów, minist-
rów, prezydentów czy burmistrzów, 
nie mężów czy ojców. Szczerość nie 
dotyczy w tych – i wszelkich innych
– wypadkach ujawniania Ja przyro-
dzonego (jeśli w ogóle można mówić
o czymś takim, jak „istota”, „esencja” 
czy „natura” ludzka). Jest odsłonię-
ciem Ja aksjologicznego, Ja publiczne-
go, Ja zawodowego itp. Zawsze jakoś
„wypracowanego”. To ujawnienie po-
staci, osoby – stanu nie „danego”, lecz
„zadanego”. Charles Taylor naczelną 
kategorią swych rozważań czyni sa-
morealizację rozumianą jako wier-
ność sobie, autentyczność55/. Grecki 
źródłosłów mówi o „własnoręczności” 
(αὐθεντία); αὐθεντικὠζ odsyła do cze-
goś „rzeczywistego”, „niepodrobione-
go”, „prawdziwego”, autorytatywne-
go”. „Jeśli nie będę sobie wierny – pi-
sze Taylor – przegapię sens mojego 
życia, przegapię to, czym człowie-
czeństwo jest dla mnie”56/. Przedmio-
tem troski o autentyczność, „własno-
ręczność” życiową, także może być Ja 
osobowe, samorealizowanie się w ob-
szarze aksjologicznym, podmiotowość 
w kształtowaniu roli, jaką się w życiu 
odgrywa.


