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― A gdzie masz teraz te monety? — zapytała Wróżka.
— Zgubiłem je — odrzekł Pinokio, ale skłamał, gdyż miał je w kieszeni. Zaledwie po-
wiedział to kłamstwo, nos jego, już i tak dość długi, wydłużył mu się nagle o dwa 
palce.
— A gdzież je zgubiłeś?
— W lasku, tu w pobliżu. Po tym drugim kłamstwie nos Pinokia jeszcze 
bardziej się wydłużył. (…)
— To poszukamy ich i znajdziemy, gdyż wszystko, co ginie w tym lasku, zawsze 
się odnajduje.
― Ach! Teraz lepiej sobie przypominam (…) — połknąłem je razem z lekar-
stwem.
Po tym trzecim kłamstwie nos wydłużył mu się tak niesłychanie, że biedny Pinokio 
nie mógł obrócić się w żadną stronę.
A Wróżka patrzyła na niego i śmiała się.
― Czemu się śmiejesz? (…)
― Śmieję się z twojego kłamstwa.
― Skąd wiesz, że skłamałem?
― Mój chłopcze, kłamstwo zaraz można poznać, ponieważ istnieją dwa rodzaje 
kłamstw: takie, co mają krótkie nogi, i takie, co mają długi nos1.

Gdyby każdy z nas posiadał taką cechę, jak Pinokio, rozważania na temat kłamstwa 
mogłyby okazać się mniej skomplikowane. Tymczasem kłamiemy wszyscy i często 
z dużym upodobaniem.

Problem kłamstwa jest uniwersalny i odwieczny. Próbę zdefiniowania go podejmowali
prawie wszyscy myśliciele – zarówno dawni, jak i współcześni. Reprezentowali swoje 
poglądy na ten temat filozofowie, etycy, logicy, semantycy, semiotycy, psychologowie,

1 C. Collodi, Pinokio, Warszawa 1974, s. 55–56.
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socjologowie i wreszcie językoznawcy. Nikomu jednak nie udało się wyeliminować 
kłamstwa z ludzkiego życia. Dlatego temat ten zainteresował mnie szczególnie. Niniejszy 
artykuł jest jedynie krótką wycieczką w poszukiwaniu różnych teorii kłamstwa, jakie 
stworzyła myśl humanistyczna w toku swojej historii.

1. Teoria kłamstwa w refleksji filozoficznej

1.1. Filozofowie antyczni jako apologeci kłamstw dozwolonych
W kulturze antycznej kłamstwa nie traktowano w kategoriach bezwarunkowego zła. 

Uważano nawet, że zdolność oszukiwania należy do wyższych umiejętności rozumowych. 
W niektórych przypadkach kłamstwo przejmowało rolę cnoty, np. gdy posługiwano się 
nim w celu ratowania czyjegoś dobra lub życia.

Przekonanie takie dominowało aż do nastania etyki chrześcijańskiej. Kłamstwo uznane 
zostało za niegodziwość, a kłamców osądzano niezwykle surowo.

1.2. Cenzus kłamstwa w etyce chrześcijańskiej
Święty Augustyn bardzo rygorystycznie traktował problem kłamstwa. Był zdania, że 

człowiekowi nie wolno nigdy kłamać, nawet w celu ratowania życia czy zapewnienia 
komuś zbawienia. Definicja kłamstwa wedługAugustyna brzmi: „kłamstwem jest między
innymi wypowiedź, którą czyni ten, kto chce powiedzieć coś fałszywego, aby wprowadzić 
w błąd, kto chce komuś wmówić jako prawdziwe coś, co sam uważa za fałsz”2.

Według świętego Tomasza z Akwinu prawdomówność polega na mówieniu treści 
zgodnych z rzeczywistością. Wobec tego kłamstwo jest generowaniem przekazów nie-
zgodnych z faktycznym stanem rzeczy. Takie ujęcie jest jednak zbyt szerokie, ponieważ 
zgodnie z nim kłamstwem mogłaby być także wypowiedź, której fałszywość wynikałaby 
z błędnego poznania rzeczywistości. Jednak dywergencja pomiędzy zawartością komuni-
katu językowego i opisywanym przez niego fragmentem świata może wynikać nie tylko 
z błędów poznawczych. Ktoś może nie chcieć przekazać posiadanych informacji, a nawet 
dążyć do celowego ich zniekształcenia. W tym przypadku występuje kłamstwo, które 
jest właśnie wypowiadaniem czegoś innego, niż się myśli. Zatem kłamiący wie, jaka jest 
rzeczywistość, i celowo deformuje jej językowe odzwierciedlenie3.

Z wypowiedziami fałszywymi mogą być związane dwojakie intencje: powiedzenia 
czegoś nieprawdziwego oraz wprowadzenia w błąd odbiorcy. Na tej podstawie Tomasz 
z Akwinu wyróżnia trzy aspekty kłamstwa: pierwszy – materialny – stanowi sama fał-
szywa wypowiedź; drugi ma wyraz formalny – jest to wola sformułowania fałszywego 
komunikatu; trzeci – sprawczy, stanowi go intencja wytworzenia u odbiorcy niepraw-
dziwych przekonań4.

2 H. Martens, H. Schnadelbach (red.), Podstawowe pytania, Prawda, prawdomówność i kłamstwo, Warszawa 
1995, s. 139.

3 Ibidem, s. 143. 
4 Ibidem, s. 144.
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Widać zatem, że definicjaAugustyna i definicja Tomasza są zbliżone, jednak w jednym
przypadku Tomasz dyskutuje z poglądem Augustyna. Kwestionuje to, że zamiar mylenia 
należy do istoty kłamstwa, dotyczy on tylko „doskonałości” (perfectio) kłamstwa. Tomasz 
twierdzi, że skuteczne kłamstwo wprawdzie wprowadza w błąd swego adresata, ale to, 
czy wypowiedź jest kłamstwem, nie zależy od niego. Tu jednak należy zauważyć, że 
definicja Augustyna brzmiała: „kto kłamie, chce wprowadzić w błąd”, a nie: „kto kłamie,
wprowadza w błąd”5.

1.3. Fryderyk Nietzsche jako protagonista „koniecznych kłamstw”
Teoria kłamstwa Fryderyka Nietzschego wynika z jego stosunku do relatywizmu. 

Nietzsche w pełni aprobuje relatywizm, który burzy uniwersalne rozumienie prawdy, 
niwelując tym samym jakiekolwiek ograniczenia spontanicznego kreowania „woli 
mocy”, w następstwie czego dochodzi do estetyzacji wszelkich przejawów życia. Jest to 
punkt, od którego poglądy filozoficzne, religijne, moralne czy teorie naukowe nie będą
już prawdziwe lub fałszywe, dobre lub złe, zaistnieć mogą wyłącznie jako interesujące 
lub nieciekawe6.

Filozof utrzymuje, iż życie może rozwijać się jedynie na fundamencie niezmiennych 
i uniwersalnych wartości. Skrajny relatywizm uniemożliwia życiu rozwój, dlatego Nie-
tzsche uważa za niezbędne wprowadzenie do życia kłamstwa, kłamstwa koniecznego 
i użytecznego. Kłamstwo służy do obrazowania świata, tworzenia jego pozoru, który 
przesłania prawdę o życiu i przez to pomaga je znosić7. Dokładnie Nietzsche mówił: 
„Fałszywość jakiegoś sądu nie jest jeszcze dla nas przeciw sądowi temu zarzutem; (…) 
nie fałszując liczbą nieustannie świata, człowiek nie mógłby żyć, – że wyrzeczenie się 
fałszywych sądów byłoby wyrzeczeniem się życia (…)”8.

1.4. Kłamstwo dialogiczne
Józef Tischner w Filozofii dramatu problematyce kłamstwa poświęca wiele uwagi. 

Wskazuje, że jest to zagadnienie dotyczące szczególnego przypadku stosunku między 
Ja i Ty9. Kłamstwo w tym wypadku jest wprowadzeniem nieporozumienia do wnętrza 
porozumienia. Kłamstwo jest możliwe wyłącznie w przestrzeni ukonstytuowanej przez 
wspólny język, w którym podstawową rolę odgrywa jednakowe dla kłamcy i okłamywa-
nego rozumienie pojęcia prawdy10.

Omawiając to zagadnienie, Tischner odwołuje się do treści Zbrodni i kary Fiodora 
Dostojewskiego. W dialogu między Raskolnikowem a Porfirym kluczowym pytaniem
jest: „Kto zabił?” W klasycznym rozumieniu prawdomówność jest zgodnością mowy 

  5 Ibidem, s. 141.
  6 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, http://www.scribd.com/doc/3510249/Fryderyk-Nietzsche-Poza-dobrem-i-

-zem-m76 [dostęp: 29.06.2011 r.].
  7 Ibidem, s. 12–13.
  8 Ibidem, s. 8.
  9 J. Tischner, Filozofia dramatu, Societe d’editions internationales, Paris 1990, s. 112.
10 Ibidem, s.113.
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z wewnętrznym przekonaniem mówiącego. Raskolnikow odpowiada: „Nie zabiłem” 
– a więc kłamie. Kłamstwem tym stara się ukryć „obiektywną rzeczywistość”11.

Każde kłamstwo ma wymiar intencjonalny, na mocy którego dotyka sceny ludzkiego 
dramatu. Scena ta przybiera dwoiste znaczenie – inne dla kłamiącego, inne dla okłamywa-
nego. Dla Raskolnikowa zaistniało: „Zabiłem”, dla innych obowiązuje coś przeciwnego. 
Strategicznym zadaniem kłamcy jest tak przedstawić obraz sceny i dziejący się na scenie 
bieg wydarzeń, aby ukryć prawdę12.

Kłamca dąży do tego, by ukonstytuować wokół siebie drugi świat dla innych. Wymaga 
to od niego wielu zabiegów: powinien wychwycić okoliczności, których znaczenie można 
zmienić i takie, których zmienić nie można, dlatego trzeba je ukryć13. (Raskolnikow kil-
kakrotnie przeszukuje pokój, aby wciąż upewniać się, że nie pozostawił jakiegoś śladu, 
kwitu zastawnego, który byłby dowodem zbrodni).

Kłamstwo jest zawsze skierowane do kogoś. Ponieważ relacja wzajemności została 
uniemożliwiona właśnie przez kłamstwo, nie można uznać równorzędnym Ty. I tutaj odsła-
nia się „On”. Zawarte w kłamstwie udawanie prawdomówności pociąga za sobą potrzebę 
bezustannego przechodzenia w dialogu z innym od relacji wzajemności Ja–Ty do odmowy 
wzajemności na poziomie Ja–On. W konsekwencji tej ciągłej przemiany znaczeniowej 
pojawia się Ten, czyli trwający w czasie adresat kłamstwa, który zależnie od okoliczności 
raz staje się równorzędnym Ty, a raz nierównorzędnym On. Przechodzenie takie wyma-
ga od kłamcy szczególnej czujności, bowiem wiąże się ono z grą na podwójnej scenie: 
inna scena należy się jemu, pojętemu jako Ty; a inna jemu, pojętemu jako On. Dlatego 
kłamcy towarzyszy nieustanny niepokój, który to stan musi ukrywać jako ślad śladu14. 
Raskolnikow w czasie przesłuchania, wiedząc, że jest pilnie obserwowany, kontroluje 
każde wypowiedziane przez siebie słowo, każdy gest, bowiem boi się czymś zdradzić. 
Powoduje to taki stan napięcia, że trudno mu zapanować nad narastającym strachem.

Dla zdefiniowania zbudowanej na kłamstwie relacji na scenę wkracza Ten, który 
obserwuje, podejrzewa i zawsze gotów jest wystąpić z oskarżeniem, które będzie nie do 
obalenia. (U Dostojewskiego jest to sędzia śledczy). Ten istnieje „poza rozmową”15. Ten 
to znak separacji, znak odłączenia mnie od szansy na „bycie-dla-siebie”16.

Filozof tak podsumowuje swoje rozważania: „Ja i Ty, Ja i On, Ja i Ten to przestrzeń, 
w której rozwija się dialog kłamstwa. (…) Kłamać umiejętnie znaczy umieć zmieniać 
relacje dialogiczne i zarazem umieć przechodzić z jednej sceny na drugą bez mnożenia 
śladów”17.

Tischner daje jednak kłamcom nadzieję wyjścia z matni. Przerwanie dialogu kłamstwa 
możliwe jest wtedy, kiedy znajdzie się ktoś, kto takiego dialogu podtrzymywać nie będzie, 
ktoś, kto objawia się jako Twarz. Może to projektować drogę do ponownej integracji Ja, 

11 Ibidem, s. 113.
12 Ibidem, s. 114.
13 Ibidem, s. 115.
14 Ibidem, s. 116.
15 Ibidem, s.121.
16 Ibidem, s. 122.
17 Ibidem, s. 118.
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umożliwia przyznanie się, które w planie dramatu byłoby aktem swoistego „powrotu-do-
-siebie”18. Dlatego Raskolnikow przyznaje się, ale nie sędziemu, lecz Soni, bowiem ona 
nie prowadzi z nim żadnej gry.

2. Paradoks kłamcy

Pinokio rzekł: „Zaraz urośnie mi nos”. Skłamał, czy powiedział prawdę?
Paradoks kłamcy jest zagadnieniem logicznym. Analizuje niemożliwość zdefiniowa-

nia pojęcia prawdy w obrębie języka, do którego to pojęcie się odnosi. Paradoks brzmi 
następująco. Ktoś twierdzi: „ja teraz kłamię”. Jeśli zadamy sobie pytanie, czy jest on 
kłamcą, czy też mówi prawdę, dojdziemy do sprzeczności: skoro kłamie, to stwierdza-
jąc: „ja teraz kłamię”, wypowiada prawdę, a więc nie jest kłamcą. Jeśli natomiast mówi 
prawdę, to znaczy, że kłamie, bo to oznacza wypowiadane przez niego zdanie19. Przyczyną 
paradoksu jest fakt, że kłamca usiłuje wypowiedzieć zdanie na temat języka, w którym 
to zdanie wypowiada20.

Paradoks kłamcy został sformułowany przez Epimenidesa w VII/VI wieku p.n.e., 
a rozwiązany dopiero w  XX wieku – przez Alfreda Tarskiego. Kluczem do rozwiązania 
tego problemu według Tarskiego jest wyeliminowanie z języka własnego predykatu praw-
dziwości, to znaczy wyrażenia „jest prawdziwe”, które wolno byłoby stosować do zdań 
tego samego języka21.

3. Kłamstwo jako zachowanie językowe

Akt kłamania jest aktem fałszowania intencji dla osiągnięcia określonych korzyści. 
Akt ten, projektując dane skutki pragmatyczne, posługuje się różnorakimi strategiami 
językowymi i zachowaniowymi22. Jest to zagadnienie wielopoziomowe, ponieważ czym 
innym jest to, co nadawca mówi, a czym innym jest jego świadomość na temat tego, co 
podaje, czyli nadawca używa pewnego stwierdzenia, by zasugerować odbiorcy zapro-
jektowany przez siebie wniosek23.

Kłamstwo jest strategią językową, której główną cechą jest stan podwójnej świadomości 
mówiącego, a co za tym idzie – taki rodzaj procesowania semantycznego, który nazwać 
można „nieprawdziwym komunikowaniem”, komunikowaniem opartym na naruszeniu 
podstawowych prawideł i maksym konwersacyjnych24.

Należy rozróżnić terminy „nieprawdziwe komunikowanie” i „komunikowanie nie-
prawdy”, gdyż kłamstwo jako rodzaj strategii i działania językowego nie musi korzystać 

18 Ibidem.
19 J. Gregorowicz, Zarys logiki dla prawników, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1977, s. 52.
20 Ibidem, s. 54.
21 A. Grobler, Wykład 4–6, http://adam-grobler.w.interia.pl/index.html, s. 3–4.
22 J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, Universitas, Kraków 2008, s. 159.
23 Ibidem, s.165.
24 Ibidem, s.166.
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z efektów falsyfikacyjnych. Jolanta Antas przytacza tu definicję Adama Weinricha, który
skłaniał się do przekonania, że różnica między kłamstwem a prostym falsyfikowaniem
polega na efekcie tzw. podwójnej mowy, która sprowadza się do wypowiadania czegoś, 
czego przeciwieństwo pozostaje niewypowiedziane, a zatrzymane w umyśle25. Nadaw-
ca, projektując wypowiedź kłamliwą, doskonale wie, czego nie mówi, utrzymuje zatem 
w umyśle treści, które stanowią kontrpropozycję semantyczną dla tego, co rzeczywiście 
mówi. Gdyby w umyśle kłamcy nie powstała taka kontrpropozycja, mógłby, co najwyżej, 
pozostawać w błędzie co do swojego rozmówcy lub siebie samego, jednakże nie byłby 
kłamcą26.

Z teorią tą polemizowała m.in. Jadwiga Puzynina, która była zdania, że myśli się za 
pomocą mowy i wobec tego zdanie kłamliwe od swojego prawdziwego odpowiednika 
różniłoby się tylko tym, że pierwsze jest wypowiedziane, a drugie nie. Puzynina twierdziła, 
że myśl nie może być sprowadzana do mowy, niemniej oczywiście kłamca nie tylko myśli 
inaczej, niż orzeka; on właśnie mownie myśli to, czego nie powiedział27.

Kłamanie jest takim zachowaniem językowym, w którym nadawca w trakcie dialogu 
odpowiedzialny jest nie tylko za to, co oznajmia, ale także za wnioski, jakie odbiorca 
wyciąga z tego, co on mówi lub przemilcza28.

4. Kłamstwo w teorii semiotycznej

Problem kłamstwa porusza także Umberto Eco, chociaż tylko na marginesie szerszego 
zagadnienia dotyczącego teorii tworzenia znaków, w szczególności zaś teorii wzmian-
kowania. 

W semiotycznej teorii znaków zagadnienie kłamstwa dotyczy błędu odniesieniowego.
Eco rozpatruje tę kwestię na przykładzie urządzenia odbiorczego w modelu zapory 

wodnej. Urządzenie to jest tak skonstruowane, aby dany komunikat wyemitowany przez 
mechanizm mógł przekazać informację na temat stanu wody i instrukcję skierowaną 
do adresata. Znaki, które przekazuje model, mają odpowiadający im „przedmiot”, czyli 
konkretny stan wody w źródle. Można uznać, że gdyby w źródle wody nie było, wówczas 
cały model zapory nie miałby racji bytu. Zatem „faktyczny” stan wody wydaje się conditio 
sine qua non całego modelu. Ale nawet jeśli woda jest warunkiem koniecznym konstrukcji 
modelu, to nie jest warunkiem koniecznym jego semiotycznego funkcjonowania. Jako że 
model już powstał i opiera się na pewnym kodzie, to komunikat działałby także w sytu-
acji, gdyby stan wody był na jakimkolwiek poziomie, łącznie z jej brakiem, czy gdyby 
pojawił się ktoś, kto postanowi skłamać. Nie zmieniłoby to wcale ani funkcjonowania 
semiotycznego, ani znaczenia semantycznego, ani też reakcji behawioralnej adresata29. 

25 Ibidem, s. 167.
26 Ibidem, s. 168.
27 Ibidem, s.169.
28 Ibidem, s. 188.
29 U. Eco, Teoria semiotyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 61.
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Dla lepszego zrozumienia tego wywodu Eco podaje kolejny przykład: jeśli kłamca 
udaje chorobę w jakiś określony sposób, to semiotyczne funkcjonowanie tego zachowania 
można przeanalizować niezależnie od faktu, czy kłamie30.

Zawsze gdy istnieje możliwość kłamstwa, istnieje funkcja znakowa, która służy sy-
gnifikacji, a zatem także komunikowaniu czegoś, czemu w realnym świecie rzeczy nic 
nie odpowiada31.

Podsumowanie

Legenda mówi, że Diogenes chodził po rynku z zapaloną lampą i jedynie przyglądając 
się ludziom, potrafił bezbłędnie ocenić, czy są oni prawdomównymi, czy też kłamcami. Nie
sformułował żadnej teorii, nie wiemy też, według jakiej metodologii postępował. Po prostu 
posiadał duże zdolności w demaskowaniu fałszu w słowach i zachowaniu innych.

Jakiekolwiek pytania o definicję kłamstwa są w gruncie rzeczy chybione, gdyż każda
definicja musi w konsekwencji na tyle uprościć opisywany przedmiot, iż znacząco oddala
się od tego, jak jest w istocie. Każda teoria będzie mieć przypadki, które jej zaprzeczą, 
właśnie dlatego, że jedynie zbliża się do rzeczywistego poznania. 
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