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„NIE KŁAM" 
Zacznijmy od rozważania dyrektywy, która zabrania 

nam kłamać. „W istocie łgarstwo jest to szkaradna przy

wara - pisał w swoich esejach Montaigne. - Toć je

steśmy ludżmy i stykamy się jedni z drugimi jeno za po

mocą słowa"'). Istnieje - według Fr. Hulchesona2) -

milcząco przyjęta umowa, że będziemy posługiwać się 

znakami mowy w pewien określony sposób dla komuni

kowania swoich myśli i uczuć. Gdybyśmy lego nie za

kładali, byłoby śmieszne zwracać się w ogóle do kogoś 

albo kogoś wysłuchiwać. 

Koncepcja kłamstwa nie budzi szczególnych wątpliwo

ści. Wiadomo, że sam fakt udzielania komuś fałszywych 

wiadomości nie jest jeszcze kłamstwem, musi bowiem tak

że wchodzić w grę intencja wprowadzenia kogoś w błąd. 

„Mendacium est enuntialio falsa, cum volunłałe ad fal

lendum pronunciata" - mówił św. Augustyn3). Kto po

daje fałszywie datę czyjegoś panowania, nie kłamie, je

żeli jest przekonany, że podał ją dobrze. Kłamie nato

miast ktoś, kto pragnąc uniknąć włóczenia po sądach, 

twierdzi, że nic nie widział z wypadku samochodowego, 

który rozgrywa! się przed jego oczyma . Intencja defini

cji kłamstwa jest czynnikiem tak istotnym, że mówi się 

czasem o kłamstwie, gdy ktoś miał intencję wprowadze

nia kogoś w błąd, jednakże nie wiedząc o tym, stwier

dzi\ fakt, który zaszedł naprawdę . ( ... ) 

Wiadomo, że pojęcie kłamstwa bywało rozszerzane na 

wszelkie wypadki stwarzania jakichś iluzji. Za ich stwa

rzanie purytanie potępiali teatr, dopatrując się kłamstwa 

w oddziaływaniu na widzów ułudą rzeczywistości. Za 

kłamstwo Platon pragnął wyrzucić z państwa poetów, 

1) M ontaigne , Próby , w przek ład zie T Boya-ż e l eń ski eqo . 
2) A Short lntroducti on to M oral Philoso phy, Gl asQow 1764 
3) Cytu1 ę za ks 1 ą zką ks. Z . Go li ńs ki ego, N auka sw. Au;iustyna 

o k łamstwie na tle hi sto ry.:::: znym, Lublin 1948. 

aczkolwiek popierał kłamliwe legendy, jeżeli miały wła

ściwy wpływ wychowawczy. Jest rzeczą jasną, że gdy

byśmy mieli wszelką interwencję czynnika „na niby " -

czynnika lak istotnego w sztuce i zabawie - uznać za 

interwencję kłamstwa, pojęcie kłamstwa rozpłynęłoby się 

zupełnie. 

Tylko Kant zajmował lak rygorystyczne stanowisko, 

że potępiał kłamstwo w każdym wypadku, potępiając 

nawet lego, klo dawał fałszywą informację szaleńcowi 

biegnącemu z nożem w ręku i pytającemu , w którą stronę 

skręciła upatrzona przezeń ofiara. Na ogól, w opinii ludzi 

znanych nam z druku czy żywego słowa, istnieją okolicz

ności, w których wolno nam od prawdomówności odstą

pić - · przy czym rozgrzeszenie może być częściowe luh 

nawet zupełne. I lak np. dopuszczamy, jak wiadomo, 

kłamstwo obronne w stosunku do wroga, który chce do

być z nas jakieś informacje na to, by nam szkodzić . 

Wprowadzanie w błąd prowokatora wydaje się w pełni 

usprawiedliwione nie tylko wtedy, gdy chronimy dobro 

cudze, ale i wtedy gdy zabezpieczamy własne. Odmianą 
dozwolonego kłamstwa obronnego jest kłamstwo w obro

nie własnej zagrożonej prywatności. Wolno nam odmówić 

odpowiedzi albo skłamać w wypadku czyjejś niewczesnej 

familiarności czy natarczywej niedyskrec ji. 

Wielką rubrykę kłamstw, które ludzie uważają za upraw

nione, stanowią kłamstwa świątobliwe które mają rzeko

mo cudze dobro na względzie. Cytuje się tu zwykle wy

padek kłamliwej informacji udzielonej beznadziejnie cho

remu przez lekarza. Można ten rodzaj kłamstwa, uspra

wiedliwionego przez dobre intencje, nazwać kłamstwem 

pedagogicznym, przy czym wypada rozróżnić w nim parę 
odmian. 

A więc zacznijmy od podtrzymywania złudzeń, które 

ułatwiają człowiekowi istnienie. Przypominamy sobie, jak 

Io w czasie wojny ludzie stawiali krót k ie terminy trwa

nia okupacji niemieckiej . Co chwila ktoś wynajdywał 

jakq f. nową, całk owicie jakby miarodajną przepowiedni ę-, 

2 której miało wynikać jak na dłoni, że okupant ncs opu-



ści na najbliższe Boże Naradzenie albo nadchadzącą wio

snę. Czy należało przekłuwać te baloniki czy leż nie 

sprzeciwiać się tej skromnej narkazie, która pozwalała 

ludziom żyć? Dochodzimy lu do wielkiego zagadnienia 

- czy nie sprzeciwiać się złudzeniom podtrzymywanym 

przez religie, wtedy, gdy nie mamy wątpliwości, że to 

są złudzenia. Z wiarą w nieśmiertelność duszy jest prze

cież łatwiej umierać i łatwiej znieść śmierć bliskich. 

Człowiek, który się nie ugina mimo braku złudzeń może 

być naszym ideałem, ale czy można wymagać od ludzi, 

by wszyscy len ideał realizowali? 

Inną kategorią kłamstw pedagogicznych, są kłamstwa 

które uważa się za niezbędne w wychowaniu dzieci. 

Do takich należały dawniej opawiadania o niemowlętach 

przynoszonych przez aniołka czy znajdowane w kapuście . 

Podczas gdy usprawiedliwieniem kłamstw cytowanych 

uprzednio było oszczędzanie ludziom cierpień, to tutaj 

powołujemy się raczej na Io, że dziecko jest za małe, 

żeby należycie na Io zrozumienie zareagować. Tę po

stawę miewa także często państwo w stosunku do swoich 

obywateli. Myślę, że nie ma rządu, który by czegoś w 

stosunku do swoich obywateli nie zatajał, ale możliwości 

są szczególnie wielkie lam, gdzie rząd ma wszystkie 

żródła informacji w swoich rękach. „Nie czytuję gazet 

- powiedział mi kiedyś pewien Włoch w dobie Mussoli 

niego - wszystkie kłamią. Nawet temperatura podawana 

jest w sposób nieodpowiadający rzeczywistości, bo po

daje się ją licząc się z wabieniem jak najwięcej tury

stów". Wiadomo, że do tej infantylizacji obywatel nie od

nosi się życzliwie, uważa bowiem, że człowiek dorosły 

ma prawo do rzetelnej informacji. Ponadto kłamstwa tego 

rodzaju podawane zo pośrednictwem prasy, gdy wybie

gają poza niezbędną osłonę tajemnic państwowych ma

ją aż nadto dobrze znaną wadę, że czytelnik gazel, przy

zwyczajony do konfrontacji ich treści z rzeczywi~lo~clą, 

przestaje czemukolwiek wierzyć, nawet wtedy gdy :z;rod

ność z rzeczywistością jest w pełni zachowana. („ .) 

Mówiąc o kłamstwach pedagogicznych mających rzeko-

„ 

mo cudze dobro na względzie i wymieniaiąc pośród nich 

zniekształcające informacje udzielane obywatelom przez 

własne rządy, użyliśmy słowa „zatajenie''. Pojęcie zataje

nia wymaga z kolei chwili uwagi, zatajenie bowiem w 

cytowanych wypadkach wydaje się częstszą formą świa

domego zniekształcania rzeczywistości niż wypowiedzi, 

których fałszywość można przecież sprawdzić. Przez za

tajenie rozumie się zwykle przemilczanie pewnych faktów 

wobec kogoś, klo był uprawniony do ich znajomośc ! . 

Uprawnienie Io wymaga relatywizacji. Czasem jest się 

uprawnionym do jakieś wiadomości ze względu na stosu

nek uczuciowy, który nas z kimś łączy. Tak to mał

żonkowie uważają się za uprawnionych do informaci·; 

o nawiązaniu przez jedną ze stron jakiegoś związku uczu

ciowego poza małżeństwem . Kiedy indziej upoważnia 

nas do pewnych informacji siara, zażyła znajomość ~ 

człowiekiem, z którym przywykliśmy wszystko dzielić, albo 

stosunek służbowy, w którym B, ze względu na charakter 

lego stosunku, był obowiązanyy jakiemuś A coś zakomu

nikować, a lego nie uczynił . Na ogół len, wobec którego 

coś się zataja, musi być w lej sprawie jakoś zaangażo

wany, jednakże rodzaj zaangażowania może być nader 

rozmaity. Zarówno to, że kłamstwo odwołuje się do 

słowa, zaś zatajenie jest milczeniem jak i to, że do kon

cepcji zatajenia wchodzi ów element relatywizacji prze

mawia za tym, żeby zatajenie traktować jako odrębną 

posiać świadomego zniekształcania rzeczywistości. Nie

którzy pragną ten czynnik relatywizacji wprowadzić i do 

definicji kłamstwa, poczytując za kłamstwo wyłącznie 

świadome wprowadzenie w błąd kogoś, klo był upraw

niony do rzetelnej informacji. Jednakże nie ma lu, jak się 

zdaje dokładnej symetrii, definicja bowiem kłamstwa nie 

wymaga lego uzupełnienia, podczas gdy jest ono istotne 

w wypadku zatajenia. Każdy wydaje się uprawniony do 

lego, by nie być okłamywanym, zaś nie każdy jest upraw

niony do wiedzenia wszystkiego. 

Maria Os~owska, Normy moralne, 

Próba systematyzacji, W-wa 1970 
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Normalne stosunki międzyludzkie wymagają 

zachowania pozorów, tzn. maskowania włas

nych uczuć, pragnień , myśli, oraz utrzymania 
sposobów zachowania się w granicach roli spo
łecznej i przestrzegania obowiązujących norm. 
Warunki te są konieczne dla utrzymania stabili
zacji życia społecznego. Z punktu widzenia so
cjologicznego pozory są więc korzystne , nato
miast co do ich znaczenia psychologiczneqo 
można mieć zastrzeżenia. Wpływają wprawdzie 
stabilizująco na rozwój jednostki, ale mogą też 

wpłynąć hamująco. 

Do najbardziej ujemnych skutków należy za
liczyć zakłamanie, które bywa nieraz tak duże, 

że człowiek przestaje zdawać sobie sprawę z 

niego. Zatraca wówczas swoją indywidualność, 

a zamiast niej zyskuje indywidualność kolektyw
ną tzn. :normy grupy, do której należy; rola w 

niej spełniona wypełnia prawie bez reszty jego 
świat przeżyć Ludzie tacy stają się do siebie 
podobni; tracą w ten sposób jedną z najcen
niejszych cech przyrody ożywionej, a zwłaszcza 



człowieka, mianowicie własną indywidualność . 

(„.) 

Kłamie się najczęściej dla zachowania lub 
polepszenia swej pozycji społecznej. Dziecko 
okłamuje rodziców, nauczycieli czy rówieśników , 

gdyż chce, by )widzieli w nim - choć wie, że 

tak nie jest naprawdę - posłuszne dziecko , 
pilnego ucznia, „równego'' kolegę. W tym sa
mym celu okłamuje się zazwyczaj swoich part
nerów związku erotycznego, zabawy, pracy , 
swoich przełożonych itd . Dzięki kłamstwu moż
na zyskać czyjąś sympatię, np. za pomocą po
chlebstwa, ukryć nieczyste cele pod maską do
brych intencji, uniknąć kary itd. Kłamstwo jest 
dość wygodnym, bo wymagającym stosunkowo 
niedużego wysiłku sposobem dostosowania się 

do sytuacji lub poprawienia obrazu siebie w oto · 
czeniu. Dzięki kłamstwu można oszukać zwier

ciadło społeczne . („. ) 
Dodatkową stroną kłamstwa jest to, że łączy 

ona postawę własną z postawą otoczenia. Do
brze kłamać, znaczy umieć poznać intencję oto 
czenia i odpowiednio do niego dostosować swo
ją ekspansję, zachowując jednocześnie w ukry-

ciu własną postawę i własne cele. Wymaga to 
nie tylko pewnej psychologicznej znajomości 

środowiska, lecz też akceptacji wymagań oto
czenia na tyle, by móc własne zachowanie we
dług nich kształtować. Jest to pierwszy etap 
internalizacji norm otoczenia - zostają one 
przyjęte jako przykra konieczność . Wewnętrz

nie jednak jest się do nich nastawionym nega
tywnie i wymyśla się sposób ich ominięc ia . Jest 
to okres walki między własną postawą o posta
wą otoczenia ; nie jest to jednak walka otwarta, 
ale zamaskowana, w której widząc przewagę 

przeciwnika, przyjmuje się dla pozoru jego sta
nowisko. Człowiek kłamiący składa się jakby z 
dwóch warstw: zewnętrznej - zgodnej, a wew
nętrznej - niezgodnej z otoczeniem . 

Społeczne znaczenie kłamstwa jest duże. Sta
nowi ono uznanie racji silniejszego, a więc zwy
kle grupy, gdyż ona jest silniejsza od jednostki. 
Poddanie się jest wprawdzie pozorne , tylko 
zewnętrzne , ale mimo to zapewnia gładsze spe!-



nienie norm społecznych niż w tym wypadku, 
gdyby każdy ujawniał swą wewnętrzną postawę. 
Poza tym zawsze jest szansa, iż z czasem duch 
walki osłabnie. Zewnętrzna warstwa przeniknie 
w wewnętrzną, człowiek uwierzy we własne 

kłamstwo. Wówczas można mówić o całkowitym 
przyjęciu postawy grupy, której było się daw
niej skrytym antagonistą. 

Mimo to kłamstwo spotyka się z ostrym pc
tępieniem społecznym . Kłamca jest zdyskwalifi
kowany, traci kredyt zaufania. Ale tylko wykry
te kłamstwo budzi taką reakcję. W społeczeń

stwie w mniejszym lub większym stopniu - za
leżnie od tradycji danej grupy - obowiązuje 

zasada wyrażona w angielskim powiedzeniu, że 
dżentelmen nigdy nie kłamie i nigdy nie mówi 
prawdy. Potępieni są tylko ci, którzy dają się 

złapać na kłamstwie. 

Zostaje wówczas podważona zasada odpo

wiedzialności. W stosunkach społecznych od 
najmłodszych lat człowiek jest obarczany okreś
loną rolą: dziecka, ucznia, towarzysza zabawy, 
partnera seksualnego, pracownika, ojca itd. Za
sada odpowiedzialności polega na tym, że z gó-

ry zakłada się, że każdy rolę swą wypełnia . Uła

twia to stosunki społeczne, gdyż wystarczy znać 
rolę danego czowieka, by wiedzieć czego się 

można po nim spodziewać. Nie stoi się wobec 
niewiadomego. W istocie jest to podejście tech
niczne; ocenia się wartość przedmiotu według 

tego, jak spełnia on swoją funkcję . Nikogo nie 

obchodzi, jak dana część maszyny czuje się w 
roli kółka , trybu, lampy katodowej itp .; ma tyl
ko dobrze spełniać swą funkcję , być częścią 

odpowiedzialną , tak by cała maszyna mogła 

sprawnie pracować.O kłamstwie lub oszustwie 
mówi się, gdy dana część, sprzedana jako nowa 
i dobra, zadań swych nie spełnia. Nie spełnia 

ona pokładanych w niej nadziei, przez nia cier
pi praca całej maszyny. 

Przedstawione porównanie stosu1e się tylko 
do tych wypadków, gdy kłamstwo jest nieudane, 
gdy wychodzi na jaw, że ktoś umyślnie wpro
wadził w błąd otoczenie. Nie przedstawił wyda
rzeń zgodnie z prawdą, mimo że tego się po 
nim spodziewano; ujawnił swo1ą negatywną po
stawę uczuciową, choć demonstrował nastawie
nie pozytywne; nie spełnił obowiązków związa-



nych ze swoją rolą , mimo pozorów ich spełnie

nia. 
Kłamca budzi agresję otoczenia, gdyż próbo

wał wywieść je w pole i jego próba została zde
maskowana. Kłamstwo udałe agresji nie budzi, 
gdyż zostało przyjęte przez otoczenie za dobrą 
monetę. Przewidywanie, że człowiek spełnia ro
lę, jakiej się po nim spodziewamy, nie zostało 

zachwiane. Wykryte kłamstwo godzi w pozorny 
obraz rzeczywistości , który przyjmuje się za 
prawdziwy, dlatego wywołuje niepokój. irytację , 

potępienie, a śmiech wówczas, gdy obraz nie 
ulega wskutek tego zachwianiu. Podobną rea
kcję wywołuje przedmiot ,który okaże się nie 
tym, czym - sądząc po zewnętrznych cechach 
- być powinien , np. sztuczny kwiat, makieta 
Jedzenia , ślepe drzwi czy okno, postać z ga-· 
binetu figur woskowych, które wzięło się za 

przedmioty prawdziwe itp. 
Presja otoczenia społecznego zmusza do po

sług'iwania się kłamstwem; kto miałby odwagę 

szczerze swoje postawy manifestować, naraziłby 

się wkrótce na potępienie otoczenia i wyklucze
nie z grupy, do której należy. Powstaje jakby 
zabawa w chowanego, w której jednostka, by 
nie zostać ukaraną, stara się przyjąć obowiązu
jące w danej grupie normy społeczne, jedno
cześnie zachowując swoją własną wobec nich 
postawę, a grupa wprawdzie toleruje tych, któ
rzy udają, ale z tym większą surowością odnosi 
się do tych , których przyłapie na nieudanym 
kłamstwie. 

Antoni Kępiński, 

Schizofrenia, W-wa 1974 
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