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Tytu³em wstêpu...

„Nawet najmniejsza prawda  
jest wielka”

„Veritas nimis scape laborant, extinquatur nunquam”1 – mawiali sta-
rożytni Rzymianie, a twierdzenie to jest wciąż aktualne i trzeba  

w nie wierzyć mimo inwazji różnych form kłamstwa, jakiej świadkami 
jesteśmy w życiu prywatnym i publicznym. Kłamią przedszkolaki 
wypierając się popsucia zabawki; kłamią uczniowie, aby ukryć wagaro-
wanie i złe oceny; kłamią mężowie zdradzający żony; kłamią piękne 
panie odejmując lata sobie, a przydając je przyjaciółkom; kłamią produ-
cenci tandetnych przedmiotów; kłamią autorzy reklam; kłamią dzienni-
karze i politycy zwłaszcza podczas kampanii wyborczych; kłamią 
„pseudohistorycy” manipulujący dziejami. Niemal wszyscy są w jakiejś 
mierze kłamcami, ale również i ofiarami kłamstwa: w natłoku fałszu 
zatraca się godność i wolność człowiecza, rozpadają się więzi rodzinne, 
słabnie poczucie patriotyzmu, a nawet stosunek do Boga i religii przy-
biera zakłamaną postać płytkiej dewocji. 

Omawiając na łamach periodyku „Społeczeństwo” doktrynę społecz-
ną Kościoła w interpretacji Benedykta XVI, ks. S. Skobel, redaktor 
naczelny tego periodyku, pisał m.in.: „Ratzinger postrzega prawdę jako 
element konieczny do osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Jedynie stając 
w prawdzie człowiek osiąga pełną zdolność do bycia człowiekiem  

1 „Prawda, choć często cierpi – nigdy nie wygasa” (cyt. za: Sentencje łacińskie, 
oprac. M. Dubiński, Warszawa 2005, s. 374). Cytat przywołany w tytule pochodzi 
od J. W. Goethego. 
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w całym spektrum swoich prawdziwych właściwości i osobowych cech”2. 
Cytowany autor przywołuje również taką oto głęboką i piękną refleksję 
J. Ratzingera zaczerpniętą z jego Rozważań na każdy dzień: „Chrystus 
jest zobowiązującym Wzorem prawdomówności wynikającej z prawdy. 
Żądaniu prawdy odpowiada absolutny zakaz kłamstwa. Tradycja chrze-
ścijańska uczy, że prawdomówność jest obowiązkiem, a kłamstwo jest 
złem. Konieczność życia w prawdzie nie jest jedynie nieznośną i niewy-
godną powinnością. Jest darem zadanym każdej osobie ludzkiej, z któ-
rego będzie ona rozliczana. Życie w prawdzie gromadzi kapitał czynów 
moralnie dobrych. Prawda wyzwala, tchnie ducha w to, co do przyjęcia 
bolesne i niezrozumiałe, uskrzydla percepcję rzeczywistości i wiedzie 
człowieka po jasnej ścieżce wiary do zbawienia”3. 

Bogata zawartość niniejszego numeru „Cywilizacji” stanowi wszech-
stronne rozwinięcie powyższej myśli. Większość publikacji ma charakter 
demaskatorski ujawniając różne formy kłamstwa wraz z jego aspekta-
mi, poddając pod rozwagę przyczyny i skutki zarówno samozakłamywa-
nia oraz „drobnych” kłamstewek z życia rodzinnego, jak też wielkich 
manipulacji z fałszowaniem historii włącznie, które prowadzą na 
manowce świadomość zbiorową narodów i społeczeństw. Lektura arty-
kułów wypełniających łamy naszego kwartalnika przypomni teksty 
Pisma Świętego i zawarte w nich ostrzeżenia przed kłamstwem i fałszy-
wymi proroctwami, ujawni słynne „przekręty polityczne” z dwóch ostat-
nich stuleci, wykaże swoistą obłudę naszych czasów, której symbolem są 
m.in. CV pisane nie w zgodzie z prawdą, lecz tak, aby przypodobać się 
decydentom. 

Życząc pożytku z chwil spędzonych nad bieżącym numerem 
„Cywilizacji” dedykujemy naszym Czytelnikom myśl ks. Piotra Skargi, 
światłego kaznodziei panujących w Polsce Wazów: „Prawda, jako uczci-
wa niewiasta, w lada sukni jest przyjemna; nieprawda – jako nierządni-
ca szatami – słowami się pstrymi przybiera”4. Warto myśl tę zapamiętać 
i nie pozwalać, aby wodziły nas na manowce „pstre słowa”...

Redakcja

2 S. Skobel, Rola doktryny społecznej Kościoła od „Wprowadzenia w chrześci-
jaństwo” J. Ratzingera po „Caritas in veritate” Benedykta XVI, „Społeczeństwo” 4 
(2016), s. 20. 

3 Tamże, s. 22. 
4 Księga aforyzmów, oprac. D. Nosowska, Warszawa 2010, s. 45. 
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Zbigniew Pañpuch

Prawda podstaw¹ ¿ycia  
osobowego i wspólnotowego

Œwiadomoœæ roli prawdy

W historii rozwoju europejskiej cywilizacji uświadomienie sobie roli  
i doniosłości prawdy dla życia ludzkiego nastąpiło dość wcześnie, 

na terenie tej specyficznej aktywności ludzkiego umysłu, jaką jest filo-
zofia. Jest ona klasyfikowana zasadniczo jako aktywność teoretyczno-
-poznawcza, zawiera wszakże część praktyczną – poznającą podstawowe 
zasady działania i twórczą – poznającą analogicznie podstawowe zasady 
wytwarzania; poprzedzał to jednakże rozwój różnych dziedzin aktywno-
ści praktycznej i twórczej, jako bardziej niezbędnych do życia i przeżycia. 
Jak pisał Arystoteles w I księdze Metafizyki, dopiero kiedy ludzie 
poprzez doskonalenie poszczególnych sztuk i umiejętności praktycznych 
poradzili sobie z trudnościami codziennej egzystencji, zyskali czas wolny 
i zwrócili się ku zagadnieniom teoretycznym – poznawaniu świata i czło-
wieka jako takich, „samych w sobie” i dla samego poznania, bez koniecz-
ności stosowania tej wiedzy w praktyce czy wytwarzaniu. Arystoteles 
nawet stwierdził, że każdy człowiek z natury dąży do poznania, czego 
dowodem jest umiłowanie zmysłów i dostarczanych przez nie wrażeń 
poznawczych, a najbardziej wzroku, gdyż ten pozwala dostrzegać naj-
więcej różnic, a rozróżnianie rzeczy jest podstawową czynnością umysłu. 
Nawet kocha się same te wrażenia bez względu na ich praktyczne zasto-
sowanie. Ta teoretyczna aktywność jest czymś wyróżniającym człowieka 
ze świata zwierząt, których aktywność zasadniczo realizuje się na pozio-
mie zmysłowo-pożądawczym i skierowana jest do spełniania podstawo-
wych czynności życiowych – poszukiwania pokarmu i schronienia oraz 
wydania potomstwa. Ewentualne aktywności przypominające twórczość 
(jak np. budowanie gniazd przez ptaki czy tam na rzece przez bobry) są 
wyznaczone instynktem i przyporządkowane spełnieniu tych czynności 
życiowych. 
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Prawda w filozofii

W przypadku człowieka nieposiadającego instynktu, jego teoretyczna 
działalność jest źródłem rozpoznania natury rzeczy, a potem podstawą 
działania i twórczości stosownej do natury rzeczy. Dlatego, choć pozna-
nie ludzkie w różnych jego przejawach zachodzi spontanicznie jako 
wyraz jego rozumnej natury i natychmiast w różny sposób może być 
wykorzystywane, to właśnie refleksja filozoficzna zrodzona z czasu wol-
nego spowodowała rozpoznanie podstawowych zasad rządzących pozna-
niem i życiem człowieka. Początkowo prawda w filozofii greckiej, która 
zapoczątkowała jej dalszy rozwój w różnych kolejnych obszarach geogra-
ficznych, była rozumiana jako odsłanianie się rzeczywistości wobec 
poznania człowieka (gr. aletheia) i możliwości jej poznania1. Z czasem 
zwrócono uwagę na specyficzną relację umysłu ludzkiego i zmysłów do 
rozpoznawanej rzeczywistości i wskazano na ich odpowiedniość, zgod-
ność z rzeczywistością, co jest źródłem prawdy, natomiast wszelka nie-
zgodność okazała się być powodem błędów i pomyłek poznawczych2. 
Człowiek w swym naturalnym dążeniu do prawdy ma możliwość ich 
dostrzegania i korygowania, właśnie poprzez odpowiednie odniesienie 
się do niej. Jest to jego właściwość spontaniczna i poznanie prawdy daje 
mu specyficzną satysfakcję poznawczą; nawet intelektualnie nastawieni 
filozofowie starożytni w poznaniu najwyższych praw i przyczyn rzeczy-
wistości (jej rozumieniu) upatrywali szczęścia człowieka3. Z tego też 
powodu aktywność filozoficzna uważana była za najdoskonalszą  
z dostępnych człowiekowi i zarazem szczęściorodną; problemem okazało 
się natomiast bliższe rozpoznanie najwyższej zasady całej rzeczywisto-
ści, zwanej Absolutem lub Bogiem, gdyż zdano sobie sprawę, że jako taki 
istnieje on w sposób całkowicie odmienny niż wszystkie inne rzeczy, któ-
rych jest zasadą. 

Stwierdzenie (odkrycie) istnienia Absolutu jest naturalną konse-
kwencją ludzkiego dążenia do prawdy i ludzie od początku próbowali 
jakoś odnieść się do tego faktu, różnie rozpoznając naturę Absolutu lub 
przypisując mu określone cechy. Dało to podstawę powstawania różnych 
religii o charakterze naturalnym, natomiast trudność rozpoznania 
natury Boga była powodem różnorodności wierzeń religijnych. Sytuację 
radykalnie zmieniło chrześcijaństwo, gdyż to Bóg sam siebie objawił  
w najdoskonalszy z możliwych do przyjęcia przez człowieka sposobów, 
mianowicie sam stając się Człowiekiem i w sposób najbardziej ludzki 
komunikując się z ludźmi. W ten sposób odpowiedział nie tylko na 

1 Takie rozumienie prawdy zasadniczo zawarte jest w pismach Platona. 
2 „Zgodnościowe” rozumienie prawdy (zwane korespondencyjnym) przeważa  

z kolei w pismach Arystotelesa. 
3 Intelektualistyczna koncepcja szczęścia pojawia się w sposób wyraźny w pis- 

mach Platona i Arystotelesa. 
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poznawcze potrzeby ludzi, ale również na wszystkie egzystencjalne,  
z wybawieniem od zła i jego konsekwencji na czele. Wszelkie dotychczas 
rozpoznawane przez ludzi naturalne cele ludzkiego życia i proponowane 
sposoby ich realizowania uległy radykalnemu przewartościowaniu, gdyż 
okazało się, że to sam Bóg i relacja z Nim aż po wieczność jest naczel-
nym celem życia człowieka, a do jego realizacji On sam udziela mu nie-
zbędnej, nadprzyrodzonej pomocy, jako że ten cel i jego realizacja prze-
kraczają naturalne możliwości człowieka. 

Prawda w religii 

Od momentu pojawienia się, a następnie rozprzestrzenienia religii 
chrześcijańskiej na obszarach i w krajach znajdujących się pod jej wpły-
wem rozpoczął się stały wysiłek, który można by nazwać kulturowo-cy-
wilizacyjnym. Polegał on na przeorientowaniu i dostosowaniu do tego 
transcendentnego celu wszystkich dziedzin życia i całej aktywności czło-
wieka. Zasadniczo miało to wymiar indywidualny, gdyż Objawienie się 
Boga jest skierowane do każdego człowieka z osobna, jednakże (ponie-
waż ludzie z natury tworzą różne wspólnoty4) z czasem ów wysiłek przy-
brał wymiar wspólnotowy. Najwyższym czy najdoskonalszym tego wyra-
zem było powstanie uniwersytetów, gdzie przede wszystkim starano się 
zgłębić i lepiej zrozumieć treść objawienia chrześcijańskiego, co dało 
początek teologii, która niejako „zdetronizowała” filozofię jako najdosko-
nalszą naukę. Po wtóre starano się w sposób zorganizowany i wspólno-
towy wypracowywać podstawy nowej kultury, opartej i dostosowanej do 
stopniowo zgłębianej treści Objawienia. Jednakże wszystkie wypracowa-
ne przez przedchrześcijańskich myślicieli zdobycze cywilizacyjne, które 
okazały się być zgodne z Objawieniem, zachowywano i wykorzystywano 
jako swego rodzaju narzędzia lub podstawy w wypracowywaniu tej 
nowej kultury.

W ten sposób objawiona i poznana prawda o Bogu i Jego zbawieniu 
danym ludziom stała się w cywilizacji łacińskiej jednym z trzech filarów 
jej funkcjonowania, obok prawa rzymskiego, które dało podstawy praw-
ne porządku społecznego oraz filozofii greckiej, która odkryła i opraco-
wała podstawy życia racjonalnego człowieka. Umożliwiło to również 
głębsze rozpoznanie natury ludzkiej, zwłaszcza rozumienie człowieka 
jako bytu osobowego, osoba bowiem, jak napisał św. Tomasz z Akwinu 
podsumowując wielowiekowy wysiłek myślicieli chrześcijańskich, jest 
czymś najdoskonalszym w całej naturze5. Dokonało się to dzięki próbom 

4 Zob. Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Wrocław 1953, 1278 b 19. 
5 Zob. S. Thomae Aquinatis, Summa theologica, ed. 2, Romae 1894, I, q. 29,  

a. 3: „Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura”. 
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zrozumienia natury Boga, objawionego jako Trójca Osób, a także natury 
Chrystusa – Boga-Człowieka. Stało się jasne, że na tym tle i sam czło-
wiek jest również bytem osobowym, podobnie jak wskazywane przez teo-
logię istnienie aniołów jako duchów czystych. 

W ten sposób cywilizacja europejska okazała się być zarazem teo-  
i antropocentryczna, Bóg bowiem stał się ostatecznym Źródłem prawdy, 
która określa i wyznacza cały porządek rzeczywistości wszystkiemu 
nadając właściwą miarę6, zaś człowiek – przedmiotem troski (okazanej 
przez zbawienie) ze strony Boga. A zatem ludzkie wysiłki również 
powinny być swego rodzaju współpracą z Bogiem i kontynuacją Jego 
dzieła, ale w wymiarze ludzkim, w celu wybawienia człowieka od różne-
go rodzaju pomniejszych braków, składających się na zło, które stanowią 
utrapienia czy niedoskonałości codziennego życia. Braki te dotyczą pod-
stawowych dziedzin życia człowieka: teoretycznej (poznawczej), prak-
tycznej (działania) i twórczej (wytwarzania). Związane są one z możliwo-
ścią ludzkiego rozwoju, który właśnie polega na uzupełnianiu tych 
braków poprzez nabywanie wiedzy, sprawności działania i wytwarzania 
różnych przedmiotów, jakie albo wprost doskonalą władze osobowe 
poprzez kontemplację piękna (a przynajmniej powinny jako wytwory 
sztuk pięknych), albo jako wytwory techniki ułatwiają życie w różnych 
aspektach: komunikacji, transportu, życia domowego, higieny, itd.

Prawda w wymiarze teoretycznym, poznawczym w ciągu historii 
zyskała sobie należną uwagę, gdyż stała się przedmiotem namysłu filozo-
ficznego, a potem poprzez uszczegółowianie kolejnych jego obszarów  
i modyfikację metod jej odkrywanie znacznie się zintensyfikowało, również 
poprzez instytucjonalizację badań naukowych tak, że w zasadzie dzisiejsza 
cywilizacja z konieczności musi być naukowo-technologiczna. Prawda  
w wymiarze wytwórczym ze względu na naturę procesów twórczych i bez-
pośrednie efekty w postaci funkcjonalności produktów lub jej braku jest 
niejako wymuszana naturą materiałów i praw fizycznych, biologicznych, 
chemicznych itp., zgodnie z którymi wytwory muszą działać, gdyż w prze-
ciwnym wypadku będą niefunkcjonalne. W dziedzinie technologii – rzec 
można – to sama rzeczywistość jest najbardziej bezwzględnym weryfikato-
rem prawdziwości (stosowności, odpowiedniości) wysiłków człowieka.

Prawda w sztuce

Nieco inaczej jest z wytworami sztuk pięknych, których funkcjonowanie 
w przestrzeni publicznej nie jest wymuszone koniecznością ich używa-
nia, a uzależnione jest od zdolności ich percepcji u odbiorców. Same  

6 Zob. podobne myśli w: Platon, Prawa, 716 c 4, w: tenże, Państwo. Prawa (VII 
Ksiąg), przeł. W. Witwicki, Kęty 1999. 
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w sobie jako piękne powinny bowiem przyciągać czy przyzywać7 do obco-
wania z nimi ze względu na skutki w psychice człowieka, związane  
z harmonizowaniem władz poznawczych i pożądawczych8. Najtrudniejsza 
sytuacja, jak się zdaje, występuje w przypadku prawdy w aspekcie prak-
tycznym, a więc stosowania jej w działaniu. Rozpoznanie jego specyfiki 
doprowadziło do wyodrębnienia specjalnego rodzaju poznania, zwanego 
praktycznym, kiedy jego celem jest nie czysta teoria i rozpoznanie natu-
ry poznawanych rzeczy, ale rozpoznanie zasad działania i szczegółowych 
warunków jego dokonywania się, włącznie z indywidualną sytuacją pod-
miotu działającego. Prawda w wymiarze teoretycznym dostarcza tylko 
ogólnego horyzontu działania, wskazuje na jego możliwe cele, włącznie  
z najwyższym. Jednak to w poznaniu praktycznym następuje określenie 
szczegółowych sposobów działania i środków wiodących do celu. 
Prawdziwość nabiera tu nieco innego znaczenia niż w dziedzinie teorii. 
Tam chodziło o uzgodnienie poznania z naturą poznawanych rzeczy tak, 
by poznanie odzwierciedlało (odbijało jak w lustrze) strukturę rzeczy  
w istotnych i koniecznych aspektach. W przypadku działania chodzi  
o innego rodzaju zgodność. 

Prawda w dzia³aniu 

Głównym wyznacznikiem działania jest bowiem natura ludzka i jej speł-
nienie, przy czym nie idzie o spełnienie się jakiegoś „człowieka w ogóle” 
(bo takiego nie ma), ale o spełnienie się tej oto konkretnej osoby. Ze 
względu na podobieństwo natury osób ludzkich można zarysować najo-
gólniejsze cele działania każdego człowieka, włącznie z najwyższym – 
szczęściem, rozumianym w wymiarze naturalnym, a także nadprzyro-
dzonym, jako zbawienie wieczne. Dodatkowo ze względu na społeczną 
naturę człowieka jego działanie (oprócz oczywistego wymiaru indywidu-
alnego, zwanego etycznym) odbywa się w ramach jakiejś wspólnoty. 
Najmniejszą, konieczną do życia każdego człowieka jest wspólnota 
rodzinna, bo w niej człowiek przychodzi na świat i dojrzewa. Niemniej  
z powodu jej ograniczoności, rodzina (czy jej członkowie) zawsze jest 
otwarta na budowanie większych wspólnot (gminy, wioski, miasta, sto-
warzyszenia, związki) aż do największej, państwowej, która osiąga 
samowystarczalność. Zdaniem Arystotelesa jest to kres rozwoju życia 

7 „Piękno” w jęz. greckim oznaczało coś, co przyzywa, pociąga, oczarowuje. Zob. 
Spór o piękno, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Z. Pańpuch, Lublin 2013. 

8 Zob. też słynną definicję piękna św. Tomasza: piękne są te rzeczy, które ujrza-
ne – wzbudzają upodobanie, kontemplację, jaka jest stanem współdziałania władz 
poznawczych i pożądawczych, a w przypadku wytworów zmaterializowanych  
w odbiorze piękna biorą też udział zmysły. Zob. tamże. 
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wspólnotowego, gdyż taka wspólnota jako samowystarczalna osiąga 
kres rozwoju i jest doskonała w zakresie możliwości dostarczenia 
wszystkich środków potrzebnych do szczęścia ogółu osób ją stanowią-
cych. Działanie ludzkie odbywa się zatem w trzech wymiarach: indywi-
dualnym, rodzinnym i społecznym (politycznym), przy czym dwa ostat-
nie przyporządkowane są pierwszemu, gdyż to poszczególne osoby 
muszą się zrealizować w szczęściu, które jest naturalnym celem każdej 
osoby, a dodatkowo od czasu zaistnienia Objawienia chrześcijańskiego 
wiadomo, że szczęście to ma również wymiar wieczny. Niemniej wymiar 
rodzinny i społeczny (ponadrodzinny) są konieczne, gdyż to one umożli-
wiają człowiekowi spełnienie się w zakresie środków koniecznych do 
szczęścia. Podobnie też jest ze wspólnotą nadprzyrodzoną (religijną, 
kościelną), która stanowi pomoc dla każdego człowieka do spełnienia się 
w wymiarze wiecznym.

Jak wspomniano powyżej, głównym wyznacznikiem działania jest 
natura ludzka i to właśnie zgodność z nią celów działania w aspekcie ich 
realizacji, a także sposobów, które winny prowadzić do realizacji wyzna-
czonych celów i ostatecznie spełnienia człowieka, decyduje o prawdziwo-
ści działania. Dotyczy to również działania w wymiarze rodzinnym, spo-
łecznym i politycznym. Niezgodność z naturą ludzką, fałszywe cele czy 
nieodpowiednie środki stanowią o fałszywości działania. Fałszywe dzia-
łania niezgodne z prawdą o osobowej naturze człowieka prowadzą do 
jego niespełnienia, frustracji egzystencjalnej, w konsekwencji do osobo-
wego zniszczenia i ostatecznego niespełnienia, rozpaczy jako skutku 
braku posiadania odpowiednich dóbr – niezrealizowania lub nieosią-
gnięcia koniecznych celów działania. Taki godny pożałowania stan egzy-
stencjalny może niestety ulec przedłużeniu poza granice śmierci, jako że 
człowiek jest nieśmiertelny. Jeśli dodatkowo odrzuci on pomocną dłoń 
zbawiającego Boga, stan taki zostanie utrwalony na wieki, co w teologii 
tradycyjnie nazwano piekłem. 

Prawda w ¿yciu spo³ecznym

Wydaje się, że spełnienie się człowieka (osiągnięcie szczęścia) jest zasad-
niczo jego indywidualną sprawą, gdyż nikt nie jest w stanie nikogo „od 
zewnątrz” uszczęśliwić, ponieważ to właśnie konkretny człowiek musi 
angażować swe władze osobowe – poznanie i wolę, która dokonuje aktów 
miłości w stosunku do odpowiednich dóbr, jakie osiąga poprzez wykony-
wanie odpowiednich działań. Jednak – po pierwsze – działanie człowie-
ka nie odbywa się w próżni, ponieważ zazwyczaj wymaga odpowiednich 
środków, które muszą zostać zapewnione, a po drugie – najwyższe, naj-
doskonalsze, a więc ostatecznie szczęściorodne działania dokonują się  
w perspektywie najwyższych dóbr-celów, takimi zaś są inne osoby ludz-
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kie, a ostatecznie również i Boskie. Człowiek zatem do spełnienia się 
potrzebuje właściwych relacji z innymi osobami oraz odpowiednich środ-
ków. Właściwe relacje są wynikiem doskonalenia się człowieka jako 
osoby, jego władz osobowych poprzez nabywanie odpowiednich sprawno-
ści w drodze wychowania i potem coraz bardziej samowychowania, zwa-
nego również pracą nad sobą. Potrzeba do tego właściwego klimatu  
społecznego i odpowiedniej kultury (wykształcenia, instytucji wycho-
wawczych, naukowych i kulturalnych, tradycji, itp.). Prowadzi to do dru-
giego warunku spełnienia się człowieka, mianowicie zapewnienia odpo-
wiednich środków, a to w czasach współczesnych dokonuje się poprzez 
działania o charakterze ekonomicznym i społecznym, ostatecznie poli-
tycznym. W ten sposób ekonomia i polityka mają istotny wpływ (od stro-
ny środków) na spełnienie się człowieka. Właściwa ekonomia i polityka 
mogą stanowić niezbędną pomoc ku temu, a mogą temu przeszkadzać, 
kiedy nie są właściwie ukształtowane. Arystoteles żyjący w czasach 
przedchrześcijańskich, kiedy państwo i polityka była jedynym i ostatecz-
nym polem spełnienia się człowieka, napisał w swej Polityce, że bez wła-
ściwej ekonomii i polityki to spełnienie się jest wręcz niemożliwe. 
Chrześcijaństwo na szczęście złagodziło ten kategoryczny warunek 
wskazując, że to relacja z Bogiem ostatecznie jest źródłem spełnienia się 
człowieka, wyzwalając ludzi z uzależnienia od warunków ekonomicz-
nych i politycznych. Niemniej te mogą w tym przeszkadzać, czego dowo-
dem były czasy komunizmu. Czy jednak tzw. upadek komunizmu i prze-
chodzenie do nowego ustroju, zwanego liberalnym kapitalizmem, 
doprowadziło do zasadniczego polepszenia sytuacji?

Namysł nad ekonomią i polityką był stałym elementem w kulturze 
europejskiej, a ich podstawowe zasady zostały opracowane i uzasadnione 
już przez Platona i Arystotelesa. Dla wyjaśnienia należy dodać, że dzi-
siejsze rozumienie ekonomii różni się od starożytnego, kiedy to oznacza-
ło po prostu zarządzanie czy kierowanie domostwem (gr. oikos, stąd 
umiejętność nazwano oikonomią), na które składało się z jednej strony 
dbanie o właściwe relacje między domownikami, a z drugiej o majątek 
domostwa. W dzisiejszych czasach ta druga część tradycyjnej oikonomii 
stanowi o współczesnej ekonomii. W czasach starożytnych było to troską 
konkretnych domowników, obecnie wydaje się, że ekonomia po wiekach 
różnych przemian stała się samodzielnym systemem zależności między 
podmiotami produkującymi różne dobra a ich odbiorcami (dziś: konsu-
mentami), przy czym obie strony uzależnione są od kapitału finansowe-
go. Pomimo jednak tych różnorodnych przemian (te dokonały się rów-
nież w rozumieniu polityki) pewne odkryte i ustalone kiedyś zasady 
wciąż utrzymują swą ważność i aktualność, jeśli chce się mówić o eko-
nomii i polityce w tradycyjnym znaczeniu, a jedną z nich była służebność 
względem ludzi i ich spełnienia się w szczęściu. Jakiekolwiek zatem 
próby podporządkowania ludzi w wymiarze ekonomicznym czy politycz-
nym jakimś innym celom, mniej czy bardziej utopijnym, jak np. globali-
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zacja, światowa rewolucja, wprowadzanie demokracji, zysk jakiejś jed-
nostki czy grupy, wzrost gospodarczy itp. świadczą o fałszywości tego 
rodzaju działań, a nazywanie ich ekonomią czy polityką jest naduży-
ciem, fałszowaniem cywilizacji łacińskiej. Można powiedzieć, że na tym 
polu, a także w kwestii innych zasad cywilizacyjnych toczy się swego 
rodzaju walka czy nawet wojna: z jednej strony o utrzymanie cywilizacji 
wobec stale zagrażającego barbarzyństwa, a więc stanu przed- czy a-cy-
wilizacyjnego, a z drugiej strony z wpływami innych cywilizacji, które 
nie wypracowały tak personalistycznego rozumienia zasad działania, 
jakie obowiązują w cywilizacji łacińskiej.

Kolejną ogólną zasadą obowiązującą zarówno w ekonomii jak i w poli-
tyce jest sprawiedliwość, a więc proporcjonalny podział z jednej strony 
różnych dóbr, a z drugiej obciążeń, z którymi wiąże się życie społeczne, 
pomiędzy podmioty albo stanowiące daną wspólnotę, jak w polityce, 
gdzie chodzi o wspólnotę narodową czy obywateli, albo wchodzące  
w interakcje o charakterze ekonomicznym – produkcji, konsumpcji, 
wymiany dóbr czy usług. Sprawiedliwość wynika bezpośrednio z jednej 
strony z godności osobowej człowieka, a z drugiej – ze związanej z nią 
równości w statusie bytowym – ze względu na posiadanie duchowej 
zasady istnienia i wypływających z niej władz osobowych, rozumu i woli, 
które to zasady stanowią o istocie człowieka. Nie ma żadnego racjonal-
nego powodu, aby ludzie nie byli traktowani równo, by faworyzować jed-
nych kosztem drugich, przydzielać jednym więcej dóbr a innym obciążeń 
itd. Jedynym, chociaż pozornym „wyjątkiem” jest tu sprawiedliwość 
karna, kiedy ktoś naruszył panujący stan równowagi posiadania dóbr  
i dopuścił się niesprawiedliwości, tj. pozbawił kogoś należnego mu dobra 
lub wyrządził zło. Wtedy w celu przywrócenia pierwotnej równowagi 
należy go ukarać, a więc np. pozbawić pewnych dóbr czy przydzielić zło. 
Kara ma jednak tutaj pełnić funkcję dydaktyczną, naprawczą, być 
rodzajem lekarstwa dla duszy, a nie tylko prostą zemstą, a więc wyrzą-
dzeniem podobnego zła. Na konieczność stosowania sprawiedliwości kar-
nej wskazywał już Platon, który twierdził, że tak jak czymś okrutnym 
byłoby pozostawienie chorego na ciele człowieka wraz ze wzmagającymi 
się cierpieniami bez pomocy medycznej i pozwolenie, by choroba go zabi-
ła, tak przy chorobie duszy, czymś znacznie gorszym jest niesprawiedli-
wość i pozostawienie jej bez kary, tego swoistego lekarstwa dla duszy. 
Platon nawet twierdził, że tak jak chory na ciele człowiek, o ile jeszcze 
ma na tyle sił, sam zgłasza się do lekarza, podobnie powinien postąpić 
ten, kto dopuścił się niesprawiedliwości i sam zgłosić się do sędziego po 
należną mu karę, aby mógł wyzdrowieć na duszy9. 

Wydaje się, że we współczesnej ekonomii, pomijając kwestie sprawiedli-
wości poszczególnych umów między podmiotami gospodarki, mamy do 

9 W Kościele praktyka pokuty jest czymś normalnym i oczywistym, wzmocnio-
nym przez przekonanie o działaniu uzdrawiającej Bożej łaski.
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czynienia z pewną niesprawiedliwością o charakterze systemowym. 
Polega ona na tym, że jak zauważył już Arystoteles, pieniądz został wyna-
leziony w celu ułatwienia wymiany towarowej między ludźmi tak, aby nie 
być zmuszonym do dokonywania wymiany barterowej, co wiązałoby się  
z ogromnymi trudnościami. Jednak problem polega na tym, że ten pie-
niądz trzeba ludziom dostarczyć, natomiast w sytuacji wzrostu gospodar-
czego, a więc realnego przyrostu produkcji i konsumpcji oraz rosnącej 
liczby różnych usług, pieniądze trzeba dostarczać stale, by nie doszło do 
deflacji, a w konsekwencji zahamowania czy wręcz swego rodzaju „zadu-
szenia” realnej produkcji i wymiany dóbr i usług. Pytanie, jakie tu 
powstaje, jest takie, czy zgodnie z zasadą sprawiedliwości ów dodatkowy 
pieniądz jest sprawiedliwie, a więc proporcjonalnie dystrybuowany do 
wszystkich obywateli, czy pewnymi specjalnymi kanałami trafia do 
jakichś „wybranych”. Na problem ten zwrócili uwagę twórcy doktryny tzw. 
„kredytu społecznego” wskazując, że „produkcja” i dystrybucja pieniądza 
została zawłaszczona przez bankierów, a dodatkowo obciążona długiem, 
tj. odsetkami, co jest nieuprawnione i prowadzi do sztucznego zadłużania 
ludzi i społeczeństw, a nawet całych krajów10. Ów system oprócz tej nieja-
ko wbudowanej weń niesprawiedliwości jest dodatkowo przestarzały, gdyż 
w międzyczasie w początkach XX w. dokonało się w krajach Zachodu 
przejście z tzw. „ekonomii braku” do „ekonomii obfitości”, nadprodukcji, 
kiedy dzięki eksplozywnemu wręcz rozwojowi technologii pokonano barie-
ry produkcyjne i wyeliminowano wszystkie niedobory w zakresie podsta-
wowych środków do życia. Obecnie kraje nawet średnio rozwinięte dyspo-
nują mocami produkcyjnymi zdolnymi zaspokoić wszystkie podstawowe 
potrzeby swych obywateli, a mimo to jednak spotyka się obszary biedy czy 
nędzy. Winą za to należy właśnie obarczyć błędną ekonomię, a zwłaszcza 
system finansowy, reglamentujący środki pieniężne w sposób całkowicie 
nieadekwatny do możliwości produkcyjnych realnej ekonomii. Stąd poja-
wiające się kryzysy finansowe, paraliżujące realną gospodarkę, co jest 
kompletnym absurdem w sytuacji niezwykłego postępu technologicznego 
wkraczającego we wszystkie dziedziny życia.

W dziedzinie polityki, oprócz wspomnianej wyżej zasady sprawiedliwo-
ści regulującej relacje jednostek między sobą, jednostki wobec grupy  
i grup pomiędzy sobą, wskazać należy również na naczelną zasadę jej 
uprawiania, mianowicie dobro wspólne. Terminem tym oznacza się tego 

10 Należy tu powiedzieć, że polski program pomocy rodzinom „rodzina +500” 
jest pewnym drobnym krokiem w kierunku rozwiązania czy złagodzenia niespra-
wiedliwości systemu monetarnego, gdyż właśnie dostarcza każdej rodzinie mini-
malnego chociaż wsparcia. Oczywiście powinien dostarczać tego wsparcia każde-
mu dziecku, a nawet każdemu członkowi rodziny w ramach tzw. „dochodu 
podstawowego”, o czym mówi się w innych krajach, m.in. Finlandii czy Szwajcarii, 
gdzie przeprowadzono nawet na ten temat referendum narodowe. Praktyczne roz-
wiązania podobne do polskiego od dawna funkcjonują w różnych krajach w formie 
zasiłków socjalnych, rodzinnych itp.
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rodzaju dobra, które należąc do tzw. „dóbr trudnych”, przekraczających 
możliwości jednostki, wymagają współpracy wielu ludzi tak, aby w końcu 
to dobro zrealizować. Tego rodzaju „dobra wspólne” mają i tę właściwość, 
że są zarazem dobrami dla poszczególnych ludzi, którzy z nich potem 
mogą korzystać czy w nich uczestniczyć. I takim dobrem wspólnym, naj-
większym ze wszystkich, wskazanym już przez Platona i Arystotelesa, 
było szczęście wszystkich obywateli (Arystoteles) lub zamiennie, aczkol-
wiek nieco inaczej rozumiane dobro państwa (Platon). Pośrednio pomniej-
sze dobra, mające charakter środków czy warunków prowadzących do 
osiągnięcia tego największego, również nazwano „dobrem wspólnym”, jak 
drogi, budynki, instytucje, teren, dobra naturalne, kopalne itp.

Dobro wspólne jest więc zasadą działania politycznego (wspólnotowe-
go) i prawdziwość (realność) polityki właśnie polega na uwzględnianiu go 
w podejmowanych działaniach. Stąd określano mianem polityki spraw-
ność roztropnego realizowania dobra wspólnego w konkretnych działa-
niach. Jest to zadanie dosyć trudne, gdyż właśnie wspólny cel, dobro czy 
jakiś poszczególny interes – ale wszystkich obywateli – musi być wzięty 
pod uwagę, jeśli mówi się o prawdziwej polityce. I chodzi tu o realne 
działania mające na celu realizację dobra wspólnego, a nie maskowaną 
propagandowo realizację jakichś ukrytych, partykularnych celów, służą-
cych wybranym jednostkom.

Jak widać z tego krótkiego przedstawienia, prawda jest warunkiem 
spełnionego, a więc szczęśliwego życia poszczególnych osób. Jednak praw-
da ta specyfikuje się w zależności od dziedziny życia i musi być respekto-
wana, w przeciwnym razie realne życie ludzi zacznie coraz bardziej przy-
pominać fikcję, utopię czy ostatnio rozszerzającą się w masowej skali 
wirtualną rzeczywistość. Niebezpieczeństwem, które tu zagraża, jest 
zamiana realnych osób i ich realnego życia w jakieś wirtualne twory, 
przypominające postacie z gier komputerowych czy komiksów, oddane 
pozornym czy wirtualnym aktywnościom. Niestety, podobnie jak jednost-
kom zagraża wirtualizacja życia, tak samo może stać się z życiem ekono-
micznym czy politycznym, a podobnie z innymi dziedzinami. Jedynym 
remedium wydaje się tu prawda, a więc zgodność poznania z rzeczywisto-
ścią, i takie jej realistyczne rozpoznanie, aby inne obszary życia i działa-
nia poddane były kierownictwu odczytanych i rozpoznanych z niej zasad.

Truth is the basis of personal and community life
Summary

The article discusses what truth is and what role plays in human activity, in 
private and social human life, in religion and in art. It emphasizes that truth is 
a condition for a fulfilled and happy life of human persons, it is specified depend-
ing on the domain of life and must be respected.
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Samozak³amanie jako bariera  
w osobowym rozwoju 

Czy ok³amywanie siebie rzeczywiœcie zachodzi? – nale¿a³oby zapytaæ 
na pocz¹tku. Owszem, mówimy o ludziach zak³amanych, s³yszymy 
dramatyczne wyznania tych, którzy twierdz¹, ¿e ¿yli w zak³amaniu, ale 
czy faktycznie potrafimy ok³amaæ samych siebie? Czy ja potrafiê sku-
tecznie przekonaæ siebie, ¿e jest inaczej, ni¿ ja wiem, ¿e jest? Brzmi to 
nieco paradoksalnie, ale z tak¹ sytuacj¹ mielibyœmy do czynienia  
w omawianej sprawie. Potrzebujemy zatem refleksji nad natur¹ samo-
zak³amania i warunkami jego zachodzenia, aby w sposób uzasadnio-
ny pokazaæ jego negatywny wp³yw na osobowy rozwój. W perspekty-
wie tej wiedzy ³atwiej te¿ bêdzie okreœliæ sposoby skutecznej walki  
z faktycznym samozak³amaniem. 

Ok³amaæ siebie?

Rozumienie samozakłamania domaga się bardziej podstawowej reflek-
sji nad kłamstwem. Ono zaś powinno być ujęte w kontekście prawdy; 
jako jej brak. Od razu należy odróżnić kłamstwo od błędu; ten ostatni 
polega na przekazywaniu informacji nieprawdziwych bez świadomości 
tego faktu, kłamstwo natomiast zakłada wyraźną świadomość mijania 
się z prawdą. Dlaczego kłamiemy? Najczęściej dla określonych korzy-
ści, bądź z lęku. Mówiąc o korzyściach mamy zasadniczo na uwadze 
tego, kto kłamie. Zdarza się jednak – przynajmniej na poziomie dekla-
racji – że może też chodzić o drugą stronę. I tak okłamuje się chorego 
o stanie jego zdrowia, aby nie odebrać mu nadziei. Warto w tym miej-
scu zapytać, czy kłamstwo stanowi rzeczywistą drogę do dobra? Czy 
nie należałoby raczej w takim przepadku zastanawiać się nad sposo-
bem przekazania prawdy, a nie nad skutecznym jej zatajeniem? Trzeba 
też odróżnić przemilczanie prawdy od celowego przekonywania do nie-
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prawdy. Niezależnie od szczegółowych analiz mamy prawo powiedzieć 
na zasadzie swoistego uogólnienia, że ten, kto kłamie, liczy na kon-
kretną korzyść dla siebie; jest przeświadczony, że będzie to dla niego 
dobre. Trzeba również zauważyć, że przekonywanie do nieprawdy może 
być skuteczne tylko wtedy, gdy okłamywany nie wie dokładnie, jak się 
rzeczy mają i nie zamierza tego sprawdzać. Trudno bowiem liczyć  
w tym względzie na „sukces” mając przed sobą kogoś dobrze zoriento-
wanego w sprawie czy naocznego świadka. Niełatwo też okłamać czło-
wieka krytycznego, wrażliwego na prawdę. Wytrawny kłamca musi to 
wszystko uwzględnić, przynajmniej w jakieś mierze, aby jego działanie 
przyniosło zamierzony cel. Wynika z powyższego, że stan okłamywane-
go nie tylko zachęca do kłamstwa, w jakiejś mierze je uzasadnia, ale 
również decyduje o jego skuteczności. 

Mając na uwadze warunki skutecznego okłamywania należy roz-
strzygnąć, czy mogą one wystąpić w relacji do samego siebie w procesie 
samozakłamywania. Zmierzamy zatem do odpowiedzi na pytanie, czy  
w taki sposób, jak okłamujemy drugiego człowieka, możemy okłamać 
również siebie? W tle tego pytania pojawia się i takie: czy okłamując 
innych niejako przysposobiamy się do okłamywania siebie? Można oczy-
wiście założyć, tak trochę a priori, że okłamywanie siebie to zupełnie 
inny rodzaj kłamstwa i trudno mówić o jakichkolwiek analogiach. 
Wypada jednak zauważyć, że co do istoty w jednym i drugim przypadku 
chodzi o to samo: przekonanie do nieprawdy. Po wtóre, w jednym i dru-
gim przypadku występuje ten sam podmiot: ja okłamuje innych i okła-
muje siebie. A skoro tak, to mamy prawo identyfikować samozakłamanie 
odwołując się do struktury okłamywania w ogóle. 

Zanim przejdziemy do wspomnianej identyfikacji, trzeba mocno 
wyakcentować, że samozakłamanie zachodzi jako relacja do samego sie-
bie. Rozumienie tej relacji ma kluczowe znaczenie dla dalszych analiz. 
Podstawą jakiejkolwiek relacji do siebie jest samopoznanie: ja poznaję 
siebie. Ono też rozpoczyna swoiście rozumiany dialog z samym sobą 
będący wyrazem życia wewnętrznego. Trudno ten dialog adekwatnie 
opisać, choć każdy z nas w nim uczestniczy, bo przecież ja oceniam sie-
bie, jestem z siebie zadowolony, bądź nie, pracuję nad sobą, czy wreszcie 
zwyciężam siebie. W dialogu z samym sobą ujawniają się poniekąd dwie 
strony: „ja” oraz ta rzeczywistość, którą określamy mianem „siebie”. 
Czym byłoby to dość tajemnicze odniesienie „siebie”? Od jego rozumienia 
zależy rozpoznanie niejako istoty samozakłamania i przyczyn jego 
zachodzenia1. W refleksji trzeba bardzo ostrożnie korzystać z analogii do 
„ty” istniejącego poza mną; trudno tu mówić o literalnym przeniesieniu 
zależności, bo przecież rzeczywistość „siebie”, choć w wymiarze poznaw-

1 W miarę szerokie wyjaśnienie tej kwestii znajdujemy w: B. Czupryn, Walczyć 
o siebie, w: tenże, Prawda o człowieku fundamentem rozwoju osobowego, Lublin 
2015, s. 171 i nn. 
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czym odrębna, to jednak stanowi to samo „ja”, które jest jedynym pod-
miotem. 

Po tym wyjaśnieniu przejdźmy do wykazania, czy elementy stanowią-
ce kłamstwo w ogóle mogą realnie pojawić się w relacji do samego siebie. 
Najpierw wypadałoby rozstrzygnąć, czy „ja” rzeczywiście zna tę prawdę 
o sobie, która ma być odrzucona. Mówimy o okłamywaniu siebie, a więc 
mamy na uwadze wiedzę o sobie, a ta dotyczy różnych aspektów i stanów 
mnie. I tak – wiemy o samopoczuciu, stanie emocji czy przeżywanych 
problemach. Z reguły jest to wiedza subiektywna. Oczywiście można ją 
zakłamać, czyli w jakiś sposób oszukać własne odczucia, jednak w sensie 
ścisłym samozakłamanie dotyczy wiedzy obiektywnie prawdziwej  
i ujmującej mnie całościowo. Czy taką o sobie posiadamy? Poznanie 
obiektywnej prawdy o sobie nie dokonuje się od razu, nie mamy żadnej 
wlanej wiedzy o tym, kim jesteśmy i po co żyjemy. Jednak jej zdobywa-
nie opiera się na solidnych fundamentach podstawowego samopoznania, 
gdzie stwierdzamy obiektywne istnienie „ja”; odróżniamy „ja” od „moje”, 
odkrywamy transcendencję i immanencję „ja” wobec jakichkolwiek 
„moich” działań. To wszystko przebija się swoją oczywistością. Trudno  
o tym nie wiedzieć! Ta obiektywnie prawdziwa wiedza ujmuje mnie cało-
ściowo. Doświadczana bezpośrednio znajduje swoje potwierdzenie i roz-
szerzenie w typowych zachowaniach człowieka. Do niej stale powraca-
my, aby zachować realizm poznania i działania. Jeżeli zatem ktoś 
twierdzi, że nie posiadamy żadnej obiektywnej wiedzy o sobie, mija się  
z prawdą. Samozakłamanie, które ogarniałoby całość mnie, dotyczy wła-
śnie tej najbardziej podstawowej wiedzy ujawniającej sposób istnienia. 
W tym sensie możemy mówić o samozakłamaniu egzystencjalnym, ono 
też jawi się jako fundament wszelkich innych form samozakłamania, 
zwłaszcza moralnego2. 

W dalszych rozważaniach trzeba rozstrzygnąć, czy stan „ja” uspra-
wiedliwia samookłamywanie analogicznie do sytuacji osoby, która bywa 
okłamywana przez innych. Niewątpliwie tak. Na „siebie” składa się 
bowiem – jeśli można tak powiedzieć – suma różnych doświadczeń  
i wynikający z nich sposób na życie, jednym słowem – wrażliwość na 
prawdę. Kogoś pozbawionego tej wrażliwości nie tylko łatwiej okłamać, 
ale ktoś taki również łatwiej okłamie siebie. A zatem, w zależności od 
tego, na co w życiu stawiamy, czego poszukujemy i w jaki sposób – sta-
jemy się mniej lub bardziej podatni na samozakłamanie. Człowiek żyją-

2 Samozakłamanie moralne polega na przekonywaniu siebie, że zło popełnione 
czy też popełniane było lub jest potrzebne, że ostatecznie z tego wyniknie jakieś 
dobro i to nie tylko dla mnie, a zatem to zło praktycznie złem nie jest. Częstym 
usprawiedliwieniem dla tego typu samozakłamania będą twierdzenia: dzisiaj 
mamy takie czasy, wszyscy tak robią, mnie też się coś z tego życia należy. 
Omawiane samozakłamanie może dotyczyć konkretnej sytuacji lub przybierać 
postać utrwaloną. Tego typu postawa stanowi konsekwencję zakłamania egzy-
stencjalnego. 
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cy w prawdzie, zabiegający o nią i doceniający jej wartość w osobowym 
rozwoju zdobędzie się na odwagę, aby stanąć w prawdzie wobec innych  
i nie będzie też okłamywał siebie. 

Wreszcie pytamy, czy znane już z wcześniejszych analiz motywy 
okłamywania mogą się pojawić w relacji do samego siebie. Przyjęcie 
prawdy i życie według niej zawsze wiąże się z określonym trudem  
i samoograniczeniem. Skoro tak, to jej odrzucenie niesie pewną swobodę 
– jeśli można tak powiedzieć – dysponowania sobą. Poniekąd wyzwala 
też z lęku przed koniecznością rozliczania się przed samym sobą,  
a zatem występuje motyw korzyści i lęku. Bliższe, bardziej konkretne 
dookreślenie ewentualnych korzyści domaga się poszerzonej refleksji 
nad różnymi formami samozakłamania. Trzeba jednak pamiętać, że  
w każdym przypadku prawda ostatecznie przegrywa z użytecznością. 

Przeprowadzone analizy wykazały, że elementy, które kształtują 
okłamywanie innych, występują również w relacji do samego siebie: 
znam prawdę o sobie, ale ze względu na aktualny stan mnie – przeko-
nuję siebie do nieprawdy. Uzasadniam sobie, że lepiej będzie dla mnie tę 
prawdę odrzucić i żyć tak, jakby jej nie było. Samozakłamanie jawi się 
jako świadome odrzucenie prawdy o sobie w imię dobra dla siebie; oczy-
wiście chodzi tu o dobro subiektywnie ujęte. Tego typu samozakłamanie 
dotyczy najbardziej podstawowej prawdy o człowieku i ogarnia go cało-
ściowo. 

Fakt samozakłamania znajduje swoje potwierdzenie w sposobie prze-
żywania relacji do samego siebie. Tym samym przekonanie potoczne 
wyrażone choćby w sądach „przestań wreszcie okłamywać samego sie-
bie” lub „przez lata okłamywałem samego siebie”; „żyłem w zakłamaniu” 
oddają rzeczywisty stan „ja”. Co więcej, mamy prawo powiedzieć, że 
świadczą one o umiejętności identyfikowania samozakłamania u innych 
i u siebie. Z powyższych rozważań wynika też, że ten, kto okłamuje 
innych, staje się bardziej podatny na samozakłamanie. Obserwacja 
potoczna pokazuje cały szereg przykładów, jak to rozmaici doktrynerzy 
przekonywujący innych do lepszego życia wbrew prawdzie, okazywali się 
kłamcami samych siebie. Człowiek, który z zasady okłamuje innych, 
będzie okłamywał siebie, choćby w tym wymiarze, by przekonać siebie, 
że okłamywanie czemuś dobremu służy. 

W podsumowaniu tej części rozważań warto powrócić jeszcze do 
wspomnianego wcześniej samozakłamania egzystencjalnego. Uderza 
ono w najbardziej podstawową prawdę o sobie ujawnianą w sądzie egzy-
stencjalnym „ja jestem”, który z jednej strony potwierdza moje obiektyw-
ne istnienie – a poprzez odróżnienie „ja” od „moje” – rzeczywiste podmio-
towanie. Zakłamać siebie już na tym pierwotnym etapie, to uznać, że 
wyrzekając się obiektywności i rzeczywistego decydowania o sobie 
umacniam samostanowienie. Konsekwencją tego pierwotnego samoza-
kłamania będzie odrzucenie najbardziej oczywistej potrzeby samorozu-
mienia: bo skoro przekonuję siebie, że nie jestem obiektywną rzeczywi-
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stością, to po co podejmować trud rozumienia czegoś, co dopiero się 
tworzy? Lepiej skoncentrować się na poznawaniu metod tworzenia. 
Faktycznie, przy wypieraniu się prawdy o obiektywnym osobowym ist-
nieniu człowieka samozrozumienie traci sens. 

W jakim sensie tego typu zakłamanie może być korzystne dla czło-
wieka? Najpierw dlatego, że skoro nie ma obiektywnej prawdy, nie musi-
my podejmować trudu jej poszukiwania; wystarczą nam subiektywne 
odczucia czy sytuacyjne podpowiedzi. Sam tworzę prawdę o sobie! Dalej, 
skoro nie istnieją żadne obiektywne zasady postępowania, nie muszę ich 
poszukiwać, a tym bardziej im się podporządkowywać, a zatem sam 
decyduję o tym, kim jestem i co jest dla mnie ważne. Wbrew pozorom te 
pierwotne korzyści wcale nie są banalne, bo w konsekwencji uzasadnia-
ją przekonanie, że w ten sposób możemy bardziej decydować o sobie. 
Paradoksalnie, pierwotne samozakłamanie wydaje się umacniać samo-
stanowienie. Czy dla tej „korzyści” nie warto okłamywać siebie?

Samostanowienie tylko w prawdzie

Samostanowienie jako wyraz osobowego rozwoju polega na aktualizowa-
niu tego wszystkiego, co obiektywnie stanowi mnie jako osobę. Do tego 
niezbędne jest samopoznanie, a choć zmierza ono do odkrycia obiektywnej 
prawdy, to dokonuje się w dialogu z samym sobą. Jeżeli zatem w ramach 
tego dialogu okłamujemy siebie, to trudno mówić o jakimkolwiek faktycz-
nym samopoznaniu i konsekwentnie samozrozumieniu: jeżeli bowiem nie 
wiem kim jestem, tym samym nie szukam odpowiedzi na pytanie dlacze-
go i w jakim celu jestem. A skoro nie wiem, po co rzeczywiście jestem, nie 
wiem również w jaki sposób mam siebie stanowić. Samozakłamanie ude-
rza jednoznacznie w potrzebę rozumienia siebie, a jej oczywistość jest aż 
nadto wyraźna: z bezpośredniego doświadczenia „ja jestem” wynikają 
wprost pytania, dlaczego i po co jestem, zaś one stanowią swoisty impera-
tyw do rozumienia siebie. Człowiek chce siebie zrozumieć! Im bardziej 
odkrywamy obiektywny sens istnienia, tym bardziej przekonujemy się, że 
o wielu sprawach nie musimy wiedzieć – czasami nawet lepiej nie wiedzieć 
– ale nie możemy nie wiedzieć, kim i po co jesteśmy. Bez tej wiedzy trud-
no mówić o racjonalnym zagospodarowaniu własnej egzystencji. Tak więc 
przekonywanie siebie, że nie musimy siebie rozumieć do końca, że wystar-
czy nam ogólne czy też sytuacyjne rozeznanie siebie, aby normalnie żyć 
– stanowi szczególnie groźny wymiar samozakłamania i z tym dzisiaj naj-
częściej mamy do czynienia. Przekonywanie samego siebie, że nie muszę 
siebie rozumieć – oto najbardziej powszechna i zarazem niezwykle brze-
mienna postać samozakłamania. 

Ograniczając czy też niszcząc potrzebę rozumienia siebie odbiera się 
motywację do podejmowania trudu odkrywania prawdy, proponując  
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w zamian samozadowolenie z kreowania siebie według własnych oczeki-
wań. W konsekwencji tracimy siły do walki o siebie, o dorastanie do 
miary człowieczeństwa. Nie potrafimy też poradzić sobie w sytuacjach 
szczególnych zmagań, gdzie pytania: po co?, dla kogo?, czy rzeczywiście 
tak trzeba? – stają się nad wyraz natarczywe. Unaocznienie tej konse-
kwencji znajdujemy w różnych doświadczeniach bezradności wobec 
innych. Bardzo trudno wesprzeć kogoś, kto nie chce uznać prawdy  
o sobie. Nie sposób pomóc choremu, który wbrew oczywistym objawom 
twierdzi, że jest zdrowy i sam sobie poradzi. Tym bardziej trudno prze-
konać kogoś, kto nie widzi żadnego sensu walki o zdrowie. W ostatecz-
nym rozrachunku samozakłamanie czyni człowieka bezsilnym w walce 
o siebie. Tam zaś, gdzie nie ma walki o rzeczywiste dobro – dobro, które 
staje się darem dla mnie i dla innych, nie ma też faktycznego rozwoju. 

Kształtowanie osobowego rozwoju domaga się właściwego rozeznania 
hierarchii postaw i wartości, które należałoby osiągać, aby rzeczywiście 
o sobie stanowić i sobą dysponować. Bez tego zabieganie o siebie może 
okazać się daremne. Obserwujemy współcześnie niepokojące tendencje 
dotyczące w ogóle rozumienia samostanowienia. Dużo się o nim mówi – 
a takie slogany reklamowe, jak „spełnij swoje marzenia”, „jesteś panem 
siebie”, czy „uwierz w siebie” – wydają się być wizytówką tej nowej jego 
wersji – i bądź co bądź do samostanowienia zachęcają. Czego w tym 
wszystkim brakuje? Bardzo prostej i oczywistej wydawać by się mogło 
zachęty, aby być lepszym człowiekiem, stawać się bardziej osobą i darem 
dla innych. Dlaczego tak się dzieje? Bo akceptacja samozakłamania 
odbiera szansę na rozpoznanie, co w obiektywnej rzeczywistości człowie-
ka jest najważniejsze, co dla mnie jako osoby stanowi niezbędny priory-
tet. W konsekwencji dla wielu osiąganie tego, co peryferyjne, staje się 
najwyższym celem i wyczerpuje całą energię decydowania o sobie. 
Niektórym wydaje się, że absorbująca ponad miarę troska o wygląd 
zewnętrzny czy też o to, aby dobrze wypaść w tzw. mediach społeczno-
ściowych czyni ich panami siebie. W rzeczywistości stają się niewolnika-
mi odczuć – a nierzadko – kaprysów innych. To nie oni decydują o sobie, 
tylko media o nich. 

Świadomość negatywnych konsekwencji samozakłamania dla osobo-
wego rozwoju musi rodzić pytanie: dlaczego ludzie chcą sobie szkodzić, 
dlaczego trwają w zakłamaniu? Nie trzeba przecież żadnej specjalistycz-
nej refleksji, aby zobaczyć, że działania oparte na fałszywych założe-
niach powodują określone szkody własne lub czyjeś. Aby przekonać 
kogoś do trwania w kłamstwie należy skutecznie odwrócić jego uwagę 
od prawdy lub przekonać, że nie można jej odkryć lub nie warto już po 
nią sięgać. Podobnie rzecz się ma w samookłamywaniu, choć tutaj spra-
wa wydaje się być bardziej złożona. Okłamany, czyli „ja”, zna bowiem – 
mniej lub bardziej, ale jednak – prawdę o sobie. Przekonywanie siebie do 
słuszności kłamstwa trwa – jeśli można tak określić – znacznie dłużej, 
bowiem prawda ciągle upomina się o swoje, ona przecież obiektywnie 
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jest i przebija się swoją oczywistością. Stąd trzeba ją czymś przykryć, 
zagłuszyć, zneutralizować. Do tego znakomicie nadają się rozmaite ide-
ologie z nośnymi hasłami typu: „bądź sobą” czy też: „taki mamy dzisiaj 
świat”. „Pomocna” w tym względzie okazuje się również postawa innych, 
zwłaszcza tzw. autorytetów, którzy przekonują, że żyjąc w zakłamaniu 
mają się doskonale. 

Zauważyć należy wreszcie, że trwanie w samozakłamaniu, utrwala-
nie tego stanu, przekreśla możliwość uczynienia z siebie rzeczywistego 
daru dla innych. Być darem, to wspomagać osobowy rozwój drugiego. To 
swoją postawą zachęcać do odkrywania i osiągania prawdy o sobie. Czy 
ktoś żyjący w „nieprawdzie” może być wsparciem w drodze do prawdy? 
Wymownym potwierdzeniem tej zależności są świadectwa tych, którzy 
mieli odwagę wyzwolić się z samozakłamania. „Dopóki okłamywałem 
sam siebie – wyznaje anonimowy alkoholik – przekonując się, że nad 
wszystkim panuję, a faktycznie pogrążałem się w nałogu, stawałem się 
dla innych coraz większym utrapieniem. Dopiero, gdy uświadomiłem 
sobie moje zakłamanie, rozpocząłem drogę do bycia darem”. 

W podsumowaniu trzeba jednoznacznie podkreślić, że samozakłama-
nie – jak każde kłamstwo – tylko pozornie i na krótką chwilę ułatwia 
troskę o siebie. W konsekwencji zamyka w świecie własnych myśli, nie-
jako zmusza do utrwalania kłamstwa o sobie i odbiera radość odkrywa-
nia obiektywnej prawdy, dobra i piękna. Czyni też niezdolnym do praw-
dziwej miłości. 

Odk³amaæ siebie

Mając świadomość spustoszenia, jakie w życiu człowieka powoduje 
samozakłamanie, należałoby na zakończenie niniejszych rozważań 
zmierzyć się z pytaniem: w jaki sposób wyzwolić się z tego niszczącego 
stanu? Oczywiście można skwitować całość prostym stwierdzeniem: 
żyjmy w prawdzie, a do samozakłamania nie dojdzie. Problem w tym, że 
jednak dochodzi, że wielu ulega mirażom samozakłamania i w konse-
kwencji rozmija się z oczekiwaniami bycia sobą i decydowania o sobie. 
Stąd też w oparciu o przeprowadzoną wyżej refleksję nad strukturą 
samozakłamania spróbujmy przynajmniej określić kierunek drogi do 
wyzwolenia się spod jego wpływów. 

Skoro u podstaw samozakłamania egzystencjalnego pojawia się 
odrzucenie potrzeby rozumienia siebie, trzeba pokazywać oczywistość jej 
zachodzenia. Co więcej, przekonywać, że odkrywanie prawdy o sobie nie 
ogranicza, ale czyni wolnym. A hasło, które pojawiło się u początku filo-
zofii: „człowieku, poznaj sam siebie” nie straciło na swojej aktualności. 
Rozumienie siebie domaga się swoistego skupienia na sobie, w pewnym 
sensie oderwania od świata. Potrzebujemy ciszy, ale nie tylko tej 
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zewnętrznej – choć i ona nie jest bez znaczenia – ale przede wszystkim 
wewnętrznej. Ciszy umożliwiającej dogłębny dialog z samym sobą. Jej 
brak sprawia, że w rozgardiaszu bycia z sobą łatwo o powierzchowność, 
niedomówienia, swoiste chodzenie na skróty – a w takiej wewnętrznej 
aurze łatwo okłamać siebie. Dzięki rozmaitym mediom coraz bardziej 
jesteśmy ze światem, ale czy również coraz bardziej jesteśmy z samym 
sobą? Uczestniczymy w różnych zdarzeniach, nawiązujemy przedziwny 
dialog z osobami, których nigdy osobiście nie spotkaliśmy i pewnie nigdy 
nie spotkamy, oceniamy je, krytykujemy, czasami fascynujemy się nimi. 
Zabiera to wszystko wiele czasu i pochłania dużo emocji. Trzeba uważać, 
aby ten dziwny dialog z innymi nie oddalił mnie od samego siebie. Stąd 
też potrzeba wspomnianej ciszy, aby bardziej być sobą. Aby odkrywać 
obiektywną prawdę o sobie i tym się zachwycać. We współczesnym kli-
macie poznawczym nastawionym na obraz należy podjąć trud zobacze-
nia tej innej oczywistości, przekraczającej obraz. Przede wszystkim 
oczywistości mojego obiektywnego istnienia, oczywistości bycia osobą, 
oczywistości danej mi, ale i też zadanej godności. Powrót do tych oczy-
wistości stanowi początek drogi odkłamywania siebie. Warto przy tym 
podkreślić, że podobnie jak samozakłamanie jest zasadniczo moim dzie-
łem, tak też odkłamywanie siebie domaga się mojego osobistego zaanga-
żowania. Nie oznacza to, że pomoc innych byłaby bez znaczenia. 
Bynajmniej, nie sposób jej przecenić. Ale też, trzeba pamiętać, że nikt 
inny do końca nas w tym nie wyręczy. Odpowiedzialność za siebie mogę 
dzielić z innymi, ale nie mogę się jej pozbyć. 

Obok wspomnianej wyżej drogi warto zauważyć jeszcze drugą,  
w pewnym sensie biegnącą z innej strony, choć do tego samego celu. 
Otóż, pomocne w odkłamywaniu siebie będzie pokonywanie konkretnych 
negatywnych skutków samozakłamania. Chodzi więc o drogę od skut-
ków do przyczyny. Generalnie zmierzamy do tego, aby znaleźć swoiste 
antidotum na negatywne konsekwencje samozakłamania. Dzięki temu 
będziemy odkrywać niejako od góry, bo poprzez rozumienie negatyw-
nych konsekwencji, że życie w prawdzie, choć trudne, jest „warte życia”. 
Spróbujmy zilustrować tę drogę kilkoma przykładami.

Samozakłamanie koncentruje na sobie i w ten sposób pielęgnuje ego-
izm; ostatecznie, to ja okłamuję siebie, ze względu na własne dobro. 
Odpowiedzią na tę konsekwencję powinno być dowartościowanie relacji 
do innych. Należy odkrywać poprzez konkretne doświadczenia, że życie 
dla innych nie jest dla mnie obciążeniem a tym bardziej zagrożeniem, 
lecz otwiera realne możliwości właściwie rozumianej promocji siebie. 
Domaga się przede wszystkim odkłamania siebie. Dorastanie do miary 
daru poniekąd zmusza do „wydobycia” z siebie tego, co mnie rzeczywiście 
stanowi. Nie sposób prawdziwie obdarować drugiego wymyśloną wizją 
siebie, a więc czymś, czego faktycznie nie ma. Czy można być autentycz-
nym darem udając kogoś innego niż jestem? Pozorne obdarowywanie 
bardzo szybko przegrywa w konfrontacji z rzeczywistością „ty”. 
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Dorastanie do miary daru należy rozpoczynać od konkretnych form bez-
interesownej pomocy. Ona, ubogacana z czasem ofiarą „dla”, pozwala 
widzieć drugiego, jako alter ego czyli jako bliźniego. W tej perspektywie 
łatwiej nam dostrzec ukrytą prawdę o sobie. Bezinteresowność połączo-
na z ofiarą – to miłosierdzie. I choć najpełniej realizuje się ono na płasz-
czyźnie religijnej, to rozumiane jako szczególna forma miłości obejmuje 
również pozareligijne odniesienia do innych. Z tych też racji mamy 
prawo powiedzieć, że traktowanie drugiego człowieka na sposób miło-
sierny szczególnie sprzyja odkłamaniu siebie. 

Utrwalone samozakłamanie, zwłaszcza utrwalone przy udziale 
innych, czyni człowieka niezdolnym do prawdziwej miłości. Właściwą 
odpowiedzią na tę konsekwencję powinno być poszukiwanie konkret-
nych przykładów prawdziwej miłości, czyli pełnej, wiernej i trwałej. 
Medialne nagłośnianie nieudanych związków, kryzysów małżeńskich, 
różnych przejawów niewierności stwarza wrażenie jakoby prawdziwej 
miłości już dzisiaj nie było, a znalezienie kogoś, komu można do końca 
zaufać i powierzyć siebie, graniczyło nieomal z cudem. Tego typu atmos-
fera wokół miłości umacnia tylko samozakłamanie. A przecież prawdzi-
wa miłość istnieje. Co prawda trudno jej się przebić na pierwsze strony 
gazet, ale rzeczywiście jest. Trzeba do niej dotrzeć i zatrzymać się przy 
niej, aby zachwycić się nią i zobaczyć, że ci, którzy prawdziwie kochają, 
nie mogą być zakłamani. Doświadczenie piękna prawdziwej miłości 
szczególnie inspiruje do odkłamania siebie. Również ważnym doświad-
czeniem w tym względzie byłoby spotkanie – a może lepiej powiedzieć, 
odnalezienie – tych, którzy nas kochają, którym autentycznie na nas 
zależy. Świadomość, że ktoś mnie kocha takim, jaki jestem – mobilizuje 
bardzo skutecznie do bycia prawdziwym wobec siebie. 

Zauważmy wreszcie, że szczególnie brzemienną konsekwencją samo-
zakłamania jest lęk przed sobą i przed innymi; lęk pochodzący z braku 
zaufania. Bo czyż można liczyć na kogoś zakłamanego? Czy mogę osta-
tecznie liczyć na siebie, skoro tak do końca nie wiem kim jestem i skoro 
– bo z reguły tak bywa – już siebie zawiodłem? Brak prawdy i różne 
formy samozakłamania zawsze rodzą lęk i niepewność. Z perspektywy 
samozakłamania wszystko wokół wydaje się być pozorne, przypadkowe, 
bez twardego punktu odniesienia. Nie wiadomo, czy ktoś nad wszystkim 
panuje, wie dokąd zmierza. Coraz bardziej dręczą osobiste doświadcze-
nie przemijania i pytania o sens istnienia; pytania, które w zakłamaniu 
nie mogą być rozstrzygnięte – dodatkowo pogłębiają niepewność. 
Odpowiadając na tę konsekwencję należy zwrócić się do kogoś, kto 
swoim sposobem istnienia budzi zaufanie, przed kim mam odwagę być 
sobą, nie muszę udawać kogoś innego, komu mogę opowiedzieć swoje 
życie, powiedzieć również o swoim zakłamaniu. Tym kimś może być 
tylko Bóg. Co prawda Bóg najpełniej ujawnia swoją obecność w doświad-
czeniu religijnym, ale przecież konsekwentna refleksja nad sensem ist-
nienia wystarczająco mocno wskazuje na Jego istnienie i motywowane 
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miłością odniesienie do człowieka. Wobec Boga, który nie tylko w pełni 
nas zna, ale przede wszystkim kocha, udawanie kogoś innego staje się 
tak niedorzeczne, że trudno w jakikolwiek sposób je usprawiedliwić. 
Doświadczenie wielu pokazuje aż nadto wyraźnie, że osobowe odniesie-
nie do Boga szczególnie skutecznie wyzwala z lęku i samozakłamania. 
Potwierdza też prawdę, że kto potrafi zaufać Bogu, potrafi zaufać dru-
giemu człowiekowi i wreszcie potrafi zaufać sobie. A w klimacie zaufania 
przekonujemy się, że życie w prawdzie, choć trudne, jest naprawdę  
piękne. 

W podsumowaniu całości trzeba podkreślić, że samozakłamanie  
w swej istocie polega na przekonywaniu siebie wbrew oczywistości wła-
snego obiektywnego istnienia. Jako takie, wynika z wadliwie przeżywa-
nej relacji do samego siebie, gdy prawdę o sobie podporządkowuje się 
użyteczności. W ten sposób albo nieprawdziwie ogranicza się własną 
podmiotowość, albo też absolutyzuje. Stworzony z prawdy i dla prawdy 
człowiek nie jest jednak skazany na samozakłamanie; nie musi okłamy-
wać innych, nie musi okłamywać też siebie. Może natomiast skutecznie 
wyzwolić się z samozakłamania, gdy podejmie trud bycia darem dla 
innych, a zwłaszcza gdy otworzy się na współdziałanie z Tym, który jest 
samą Prawdą. 

Self-mendacity as a barrier in personal development
Summary

The article notes that self-mendacity results from an incorrectly experienced 
relation to one’s self. It is based on convincing oneself against the obviousness of 
one’s own objective existence. In this way, the own subjectivity is either falsely 
limited or it is absolutized. The man made of truth and for truth, however, is not 
condemned to self-mendacity. He can relieve himself of it when he takes the trou-
ble of being a gift to others, especially when he opens himself to working with God 
who is absolute Truth.
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Wojciech Chudy

Zawartoœæ k³amstwa

Podstawowe formy k³amstwa

Pó³prawda

Istnieje znane żydowskie powiedzenie: „Każda półprawda jest całkowi-
tym kłamstwem”. Występują jednak różne półprawdy. Wypowiedź: 

„Druga wojna światowa wybuchła 1 września 1939 roku” jest sądem 
prawdziwym w sposób absolutny. Przeciwieństwem prawdy absolutnej 
jest prawda względna. Istnieje takie stanowisko w teorii poznania – 
relatywizm – że każda prawda, czyli każdy sąd jest względny. Jednak, 
jak się wydaje, nie jest to stanowisko słuszne i można obronić pogląd 
przeciwny utrzymujący, że prawda będąca właściwością sądu ma cha-
rakter absolutny. Jeśli ją scharakteryzujemy w jednoznacznym aspekcie 
oraz wypowiemy ostro i wyraźnie, to wypowiemy właśnie sąd absolutny, 
niekwestionowalnie prawdziwy. 

Należy od cechy absolutności prawdy odróżnić adekwatność prawdy. 
Prawda adekwatna to taka prawda, która jest dostępna w całości. 
Powiedzenie: „Wszystko, co można powiedzieć o dniu wybuchu drugiej 
wojny światowej, to to, że był to 1 września 1939 roku”, jest błędne. Gdyby 
ktoś zdołał powiedzieć rzeczywiście wszystko o tym dniu, to wtedy mieli-
byśmy prawdę adekwatną o dniu 1 września 1939 r. W istocie jednak  
w bardzo niewielu sytuacjach można o jakimś przedmiocie wypowiedzieć 
prawdę adekwatną. Na przykład definicja punktu matematycznego: „Jest 
to zerowymiarowa przestrzeń”, to sąd-aksjomat, który jak się wydaje, jest 
adekwatną prawdą o punkcie matematycznym (choć twierdzenie to 
zakwestionowałby niejeden matematyk). Tym bardziej w rzeczywistości 
bogatszej i złożonej z elementów pozaformalnych jest niewiele takich 
przedmiotów, które są do ujęcia naraz, czyli inaczej mówiąc, które pozwa-
lają na sformułowanie sądu ujmującego prawdę adekwatną. 

Powyższe rozróżnienie ukazujące, że czym innym jest prawda abso-
lutna (czyli wartość sądu prawdziwego dobrze określonego w danym 
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aspekcie), a czym innym prawda adekwatna (czyli cała) o danym przed-
miocie, jest istotne dla właściwego zastosowania pojęcia półprawdy  
w dziedzinie filozofii kłamstwa. Mianowicie, aby sąd był prawdziwy  
w sposób absolutny, musi zawierać pewne optimum informacji, treść 
stosowną i wystarczającą do scharakteryzowania danego przedmiotu 
tego sądu. Naszkicujmy scenkę, którą na użytek tej pracy zatytułujemy 
Zebranie. Oto mąż, który wracając o trzeciej w nocy do domu w odpowie-
dzi na pytający wzrok żony mówi: „Och, jest już tak późno, wybacz, ale 
mieliśmy w biurze ważne zebranie”, i przemilcza przy tym, że zebranie 
trwało godzinę, a pięć godzin spędził u pani Z. – kłamie za pomocą pół-
prawdy. Jednak jego zafałszowanie rzeczywistości nie polega na tym, że 
nie wypowiedział całej prawdy, w sensie jej adekwatności. Aby wypowie-
dzieć prawdę absolutną, małżonek ów wcale nie musiał mówić, że jechał 
taksówką czternaście minut, a w międzyczasie odebrał magnetowid  
z naprawy. Tych informacji nie musiał umieszczać w swym sądzie, ażeby 
miał on cechę absolutnie prawdziwego. Wystarczyło żonie powiedzieć, że 
spędził godzinę na zebraniu, a pięć godzin u pani Z. To jest w tym 
wypadku optimum treści, które pozwoliłoby na sformułowanie sądu 
absolutnie prawdziwego. Istota półprawdy służącej kłamstwu polega na 
tym, że ukryta zostaje część istotna prawdy. W związku z tym definicja 
półprawdy, a ściślej komunikatu półprawdziwego, jest następująca: 
treść tego komunikatu nie jest w pełni prawdziwa, ale nie jest też  
w pełni fałszywa. Oczywiście, aby oddać tu kłamstwo-półprawdę, trzeba 
dopowiedzieć, że fałsz dotyczy pewnej istotnej części sądu, brakującej do 
charakterystyki prawdy absolutnej. 

A zatem sentencja żydowska: „Półprawda jest całym kłamstwem” jest 
efektowna, ale nieścisła. Mianowicie, półprawda jest całym kłamstwem, 
gdy nie zawiera owego optimum treści wymaganego do pełnego scharak-
teryzowania danej sytuacji. W życiu codziennym ciągle posługujemy się 
półprawdami, które jednakowoż nie są kłamstwami. Opuszczamy 
bowiem nieistotne informacje, mówimy „z dokładnością do” lub „z przy-
bliżeniem do”, ograniczając się do treści ważnych dla sprawy lub roz-
mówcy. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że półprawda jest częstą formą 
kłamania, kto wie, czy nie najczęstszą. Z niemal archetypiczną sytuacją 
mamy do czynienia w dzieciństwie. Mama pyta: „Jak tam było dzisiaj  
w szkole, Jasiu?”. Jaś mówi, że Staś go pchnął na przerwie, że nie było 
lekcji geografii itp., a opuszcza informację o tym, że np. dostał dwóję. 
Pomiędzy tym epizodem z dzieciństwa, a tym, co mówił rzeczony mąż  
z powyżej opisanej scenki, istnieje wyraźny związek, zarysowujący sens 
i siłę kłamstwa w czasie. 

Kłamstwo-półprawda jest swoistym „bublem” prawdomówności. 
Analogicznie jak niesolidną i niesumienną pracę, niewykonaną w termi-
nie i prowadzącą do wybrakowanych produktów, można nazwać pół-
prawdą działania człowieka, tak i półprawda w funkcji kłamstwa jest 
pewnym „bublem” prawdomówności. 
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Omy³ka 

Omyłka różni się od kłamstwa w samej warstwie definicyjnej. Porządek 
błędu i omyłki zachodzących w sposób nieświadomy pozostaje porząd-
kiem odrębnym w stosunku do porządku kłamstwa, które jest świadome 
i celowe. Trzeba tu jednak wspomnieć o dwóch aspektach błędu czy 
omyłki, które sytuują je częściowo w dziedzinie kłamstwa.

Po pierwsze, kłamstwo podsłuchane przez przypadkowych świadków, 
nie będących wcale adresatami tego aktu, bywa upowszechnione spo-
łecznie. W związku z tym kłamstwo omyłkowo nabiera społecznego cha-
rakteru; prowadzi to do zwielokrotnienia i upowszechnienia się kłam-
stwa, wtórnie zaś do zakłamania społecznego. Na tej zasadzie 
funkcjonuje często zjawisko plotki. Manipulacja również opiera się nie-
kiedy na braku spostrzegawczości i tendencji do omyłek.

Drugi wymiar zdaje się być o wiele ważniejszy i bardziej podstawowy. 
Kłamstwo mianowicie bazuje na dwóch rachubach potencjalnego kłam-
cy. Pierwsza z nich to „kalkulacja” oraz rozpoznanie korzyści płynących 
z podania fałszu za prawdę. Druga polega na sformułowaniu sądu prak-
tycznego, który wynika ze zbilansowania wartości przeciwnych prawdo-
mówności. Sąd ten mówi ni mniej ni więcej tylko: „Skłamię, bo mi się to 
opłaca”. Korzyść, którą odniosę z podania fałszu za prawdę, jest wyższa 
niż wartość prawdomówności. Oto najbardziej podstawowa ekonomia 
kłamstwa. Opiera się ona na błędzie. Oczywiście, nie istnieje tu deter-
minizm absolutny, który by bezwzględnie powodował kłamstwo u tego, 
kto przeprowadziłby taką kalkulację i taki bilans. Sam czynnik rozumo-
wy nie wystarcza – jesteśmy w tym miejscu dalecy od akceptacji stano-
wiska intelektualizmu etycznego. 

Na fenomen kłamstwa składają się różne przyczyny, m.in. środowisko-
wa, czynniki wychowania, inklinacja człowieka do kłamstwa, jego sytu-
acja społeczna. Wreszcie kłamstwo zakorzenione jest teologicznie w grze-
chu pierworodnym. Można jednak stwierdzić, że ten element wadliwej, 
omyłkowej oceny aksjologicznej dotyczącej relacji pomiędzy ewentualną 
korzyścią odniesioną z kłamstwa a wartością prawdomówności jest waż-
nym czynnikiem psychologicznego zdecydowania się na nie. Błąd aksjolo-
giczny jest tutaj również pewnym rozsadnikiem kłamstwa. Fakt omyłki 
stojącej u jego podstaw wskazuje z kolei na odpowiedzialność człowieka za 
rozpoznawanie prawdy aksjologicznej, zwłaszcza prawdy o hierarchii war-
tości. Tu być może tkwi sprawcze sedno kłamstwa w ogóle i autokłam-
stwa w szczególności: tkwi ono w lekceważeniu bilansu wartości. 
Lekceważenie to znane nagminnie w formie konstatacji: „A co tam praw-
da, to mało istotne, liczą się inne konkretniejsze wartości”, jest w istocie 
wyrazem odrzucenia odpowiedzialności za miarę aksjologiczną własnego 
postępowania. Tu trzeba wspomnieć o dwóch aspektach etycznych, które 
wiążą się ze sprawą omyłki leżącej u podstaw kłamstwa. Mianowicie  
o aspekcie absolutnego jego zakazu – formułowanego przez niektórych 
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filozofów (wówczas w ogóle bilans pomiędzy korzyścią płynącą z kłamstwa 
a wartością prawdomówności nie wchodzi w grę, ponieważ normą jest 
zakaz absolutny) oraz o aspekcie czujności aksjologicznej, gorliwości, 
dokładnym strzeżeniu wartości, zwłaszcza prawdomówności. 

Przemilczenie

Sprawa przemilczenia jest moralnie skomplikowana, ponieważ o ile ist-
nieje zasada nakazująca: „nie kłam”, o tyle nie istnieje norma: „mów całą 
prawdę”1 (Nasz przykład zatytułowany Zebranie ukazuje jednoznaczne 
zło, jednak przemilczenie występuje często w bardziej skomplikowanych 
kontekstach.) Oczywiście w pewnych sytuacjach jest rzeczą pożyteczną, 
a nawet moralnie pozytywną milczeć, nie odzywać się, ażeby kogoś nie 
obrazić, nie zgorszyć czy po prostu nie przeszkadzać komuś w pracy. 
Dlatego odróżnia się w filozofii milczenie od przemilczenia. Pierwsze, 
zwane niekiedy milczeniem absolutnym, to celowe powstrzymywanie się 
od mowy. Przemilczenie natomiast zawiera oprócz milczenia element 
drugi, mianowicie maskowane mówienie; tutaj pierwszy element (mil-
czenie) skrywa prawdę istotną, tę, którą chce się zataić, maskujące 
mówienie zaś może wyrażać twierdzenie prawdziwe, jednak jego istotną 
funkcją jest odwrócenie uwagi od tego, co zatajone. W zestawieniu z mil-
czeniem, które skrywa pewną ważną dla odbiorcy prawdę, mowa staje 
się środkiem manipulacji.

I. Dąmbska pisze, że w przemilczeniu „milczymy, by nie powiedzieć 
czegoś, w przypadku drugim zaś [czyli w przypadku milczenia absolut-
nego – W. Ch.] milczymy, by nie powiedzieć czegokolwiek”. W filmie  
I. Bergmana Persona bohaterka milczy na znak sprzeciwu przeciwko 
światu, przeciwko ludziom i sytuacji, która ją otacza – milczy w sposób 
absolutny. Nie jest to przemilczenie, lecz postawa pełna ekspresji  
prawdy. 

Analizując milczenie w funkcji kłamstwa trzeba jeszcze wspomnieć  
o dwóch elementach, które zawiera taki akt: przemilczenie informacji  
i przemilczenie kontekstu milczenia. Informacja, którą się pomija  
w sytuacji przemilczania, to np. ukrycie własnej niewiedzy czy poglądów 
(w przypadku konformizmu czy tchórzostwa), ukrycie zalety czy cnoty 
oczernianej osoby, kiedy milczy się, aby tę osobę pogrążyć itp. Często 
jednak milczenie jest umieszczone w takim kontekście, że również staje 
się kłamstwem. Oto przykład z filmów sensacyjnych: ktoś bez słowa 
podaje rękę przy grobie składając kondolencje, podczas kiedy pogrzeb 

1 Nawiązuję w tym punkcie do I. Dąmbskiej: O funkcjach semiotycznych mil-
czenia i Milczenie jako środek taktyczny i kategoria etyczna, w: Znaki i myśli. 
Wybór pism, Warszawa–Poznań–Toruń 1975, s. 93–105, oraz do pracy ćwiczenio-
wej studentki J. Gazdy pt. Milczenie a kłamstwo (1986, rękopis) (moje prywatne 
archiwum). 
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jest pogrzebem jego wroga czy wręcz kogoś, kogo osoba wyrażająca rze-
komy żal unicestwiła. 

Milczenie w funkcji kłamstwa jest szczególnie groźne ze względu na 
swoją potoczną „atrakcyjność”, a zarazem skuteczne. Jest bowiem wielo-
znaczne; jego zawartość można wypełnić czymkolwiek, a traktowane 
jest zazwyczaj jako pozytywny wymiar postawy ludzkiej (np. „tajemni-
cza milcząca nieznajoma”). Ludzie zwykle kojarzą zło moralne z aktyw-
nością słów: obelgą, potwarzą lub kłamstwem. Tymczasem informacja 
niewypowiedziana, właśnie przemilczana, może być swoistą bombą  
z opóźnionym zapłonem, która w pewnym momencie wybucha wielkim 
złem moralnym. 

Momenty treœciowe k³amstwa

Od strony zawartości treściowej fenomenu kłamstwa należy wyróżnić 
sześć momentów, które stanowią jego esencję. Można stwierdzić, że 
każde kłamstwo, każda jego forma zawiera pełny repertuar tych momen-
tów.

Skrytość. W każdym kłamstwie mieści się element ukradkowości. 
Coś się czyni po kryjomu. Dlatego wzorcowym niejako przejawem kłam-
stwa jest dwulicowość lub obłuda – coś jest „na wierzchu”, a coś innego 
jest „schowane”. Kłamca często dużo mówi, ażeby coś ukryć, schować. Co? 
Faktyczny stan rzeczy, innymi słowy – prawdę. Element skrytości kłam-
stwa związany jest z omawianym już wyżej wymiarem adekwatności 
prawdy, a ściślej – optymalnej zawartości prawdy. Prawda o zdarzeniu czy 
sprawie zawiera jakąś sumę informacji, którą należy przekazać, aby ująć 
istotę przedmiotu poznania. Skrytość kłamstwa nie musi polegać na 
ukryciu całej informacji, lecz może dotyczyć części w jej optymalnej dla 
prawdy zawartości. I właśnie ten moment zatajenia, ukrycia elementu 
ważnego dla ukazania optymalnej prawdy jest składową kłamstwa.

Z zatajeniem wiąże się nieszczerość. Okłamujący jest nieszczery, 
ponieważ zataja część prawdy. To, co mówi i przekazuje w swoich komu-
nikatach, jest niepełną prawdą. Z kolei jeżeli ktoś przekonał się, że 
został okłamany, staje się nieufny. W ten sposób skrytość niszczy więź 
społeczną. 

Jednak samej skrytości nie możemy przypisać jednoznacznie nega-
tywnej oceny. Moment skrytości, przemilczenia jest niekiedy oceniany 
pozytywnie. Wystarczy wskazać choćby na zasadę dyskrecji, która obli-
guje do ukrycia pewnej prawdy. Skrytość i niejawność w takich dziedzi-
nach jak dyplomacja, militaria czy wywiad to chleb powszedni. Nie 
można sobie przecież wyobrazić armii bez istnienia tajemnicy wojskowej. 
W życiu codziennym zresztą element skrytości również niekiedy dopusz-
cza pozytywną ocenę aksjologiczną. W starożytności wielki poeta grecki 
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Pindar sformułował aforyzm: „Najpewniejsze są drogi milczenia”. My 
znamy przysłowie: „Milczenie jest złotem”. Są to aluzje do tego, że ele-
ment skrytości, który stanowi niejako fundament kłamstwa, ma rów-
nież swój wymiar pozytywny. Wreszcie szczytem – można rzec – przeja-
wu tego wymiaru rzeczywistości i kultury jest element skrytości znany 
z filozofii M. Heideggera. Yerbergung albo Yerborgenheit – skrytość bytu. 
Sam byt (bycie) w koncepcji Heideggera jest niejawny, skryty i tylko 
przejawia się niekiedy przez pewne zdarzenia w dziejach kultury: 
Verborgenheit des Seins. Ta skrytość mogłaby być nazwana metaforycz-
nie „kłamstwem ontycznym”, choć zgodnie z duchem metafizyki heideg-
gerowskiej trzeba mówić raczej o tajemnicy bytu. Ambiwalencja aksjolo-
giczna związana z ukrywaniem prawdy nie zaprzecza jednak 
stwierdzeniu, że istotą momentu skrytości w kłamstwie jest pewnego 
rodzaju pułapka, coś na kształt wilczego dołu zasłoniętego gałęziami, 
ukrytego dla naszych oczu i umysłu. Coś nie jest jawne po to, aby ktoś 
wpadł w potrzask, dał się złapać, aby nie dojrzał zagrożenia. Na tym 
polega negatywna istota kłamstwa.

Drugi moment treściowy każdego kłamstwa to cecha, którą nazwać 
można wielością twarzy. Kłamstwo ma wiele twarzy. Oto przykłady:

M. Montaigne, znany sceptyk, polityk i myśliciel późnego odrodzenia, 
pisze: „Gdyby kłamstwo, podobnie jak prawda, miało tylko jedną twarz, 
łatwiej dalibyśmy sobie z nim radę; przyjęlibyśmy po prostu za pewnik 
przeciwieństwo tego, co mówi kłamca. Ale odwrotna strona prawdy ma 
sto tysięcy postaci i nieograniczone pole”2. 

Bohater książki A. France’a Pierścień z ametystem mówi: „Prawda  
w porównaniu z fałszem ma cechy, które skazują ją na zagładę. Przede 
wszystkim jest jedna. [...] Fałsz, jako wieloraki, ma nad nią przewagę 
liczebną. [...] Prawda jest martwa. Nie jest zdolna do odmiany, nie może 
przybierać różnych kształtów, które pozwoliłyby jej wniknąć w umysły 
lub namiętności ludzkie. Fałsz, przeciwnie, ma cudowne środki. Jest 
podatny. Jest plastyczny”3. 

Montaigne w innym miejscu Prób pisze: „Kto nie czuje się dość mocny 
w pamięci, nie powinien się puszczać na kłamstwo”4. 

Co to znaczy, że prawda jest jedna? Na przykład wypowiadamy sąd 
zgodny z prawdą: „Eliza miała na balu żółty kapelusz”. Odnośnie do 
tego określonego przedmiotu (Eliza, nakrycie jej głowy itd.) tylko jeden 
sąd jest prawdziwy. Natomiast logicznie rzecz traktując, przeciwień-
stwem tego konkretnego aktu prawdomówności może być wielka mno-
gość wypowiedzi stwierdzających, że Eliza miała na balu czerwony 
kapelusz; że miała zielony; że w ogóle nie miała kapelusza, tylko kask; 
że wcale nie była na balu itd. Ta suma wypowiedzi – sensownych  

2 M. Montaigne, Próby, 1.1, rozdz. 9, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1957, s. 87. 
3 A. France, Pierścień z ametystem, przeł. J. Stern, Warszawa 1949, s. 87. 
4 Tamże, s. 85. 
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i możliwych – które dopełniają powyższy sąd prawdziwy, jest bardzo 
liczna, właściwie nieograniczona. To po prostu, logicznie rzecz biorąc, 
dopełnienie zdania „p” – continuum wypowiedzi, którymi można skła-
mać w odniesieniu do jednej prawdy. Kłamstwo wydaje się mieć tutaj 
ogromną przewagę. 

Jednak cytat zaczerpnięty z Montaigne’a, który ostrzega, że kłamca 
musi być dobry w pamięci, wskazuje też na słabość kłamstwa. W pol-
skiej skarbnicy przysłów znajduje się powiedzenie: „Kłamstwo ma krót-
kie nogi”. Kłamstwo mianowicie (i to każde!) tworzy pewną nową rzeczy-
wistość o charakterze idealnym. Kłamstwo drugie, które wypowiada 
kłamca w tej samej co poprzednio sprawie czy też z nią się wiążącej, 
musi być spójne z owym kłamstwem pierwszym. Człowiek, który kłamie, 
musi zabiegami swej inteligencji utrzymywać spójność kłamstw, ponie-
waż wielość możliwości kłamania na dany temat jest przyczyną łatwości 
poplątania się oraz wzajemnej sprzeczności różnych wypowiedzi lub czy-
nów. 

Inaczej jest z prawdomównością. Jeśli idzie o prawdę, to człowiek, 
który posługuje się nią w mowie, nie musi się zbytnio pilnować, ponie-
waż prawda „pilnuje” siebie. Obiektywność, która sprawia, że prawda 
jest taka jaka jest, powoduje, że ona sama objawia się człowiekowi. 
Natomiast „wielość twarzy” kłamstwa powoduje, że człowiek „słaby  
w pamięci” popada w sprzeczności, do kłamstwa pierwszego dodaje 
kłamstwo niekoherentne i odbiorca konstatuje, że coś się tutaj nie zga-
dza. W konsekwencji może prowadzić to do demaskacji. W praktyce czę-
sto tak właśnie bywa. 

Trzeci esencjalny moment kłamstwa to jego pokrętność albo skom-
plikowanie. Cecha ta oddaje formalną stronę tego, co wyżej omówiliśmy 
jako „wielość twarzy”. Mówiąc o kłamstwie używamy często takich ter-
minów, jak: krętactwo, przewrotność, wykrętność, wieloznaczność, mie-
niący się, mamiący, a nawet krzywy i kręty. A. M. Komornicka w swej 
znakomitej pracy pt. Studia nad Pindarem, w której przekazuje m.in. 
wiele nauk mędrców starożytnych na temat kłamstwa, pisze: „[Kłamstwo 
– fałsz] z natury swej są zmienne, mieniące się, przybierające coraz to 
inne barwy i odcienie, podczas gdy prawda jest jedna i stała, zawsze ta 
sama” [s. 145]. 

W języku greckim możemy znaleźć ciekawe kontrasty znaczeniowe: 
skolíos przeciwstawione euthés. (Od pierwszego z tych słów pochodzi np. 
polski termin skolioza, skrzywienie kręgosłupa.) Natomiast słowo euthés 
znaczy „prosty”. W tym ostatnim słowie występuje przedrostek eu- cha-
rakterystyczny dla pozytywnych aksjologicznie konstrukcji greckich 
(np. eudajmonia – szczęście albo evangelos – dobra nowina). Również  
w dzisiejszych czasach prostota zachowuje swoją pozytywną wartość  
w takich wyrażeniach jak „proste tłumaczenie” czy „prostoduszność”; 
„prosta twarz” mimo dwuznaczności tego określenia ma lepsze skojarze-
nia niż „krzywy uśmiech”. 
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Inne słowo greckie to plágios – dosłownie znaczące: ukośny, wykręt-
ny, a nawet spaczony (stąd pochodzi „plagiat” w języku polskim).  
W języku łacińskim termin ten ma odpowiednik curvus, co znaczy, jak 
wiadomo, krzywy5. 

Prawda jest prosta. „Przyjaciel winien być prosty, a nie obmyślać krę-
tactwa” (mądrość attycka). Pokrętność, przewrotność jest tu przeciwsta-
wiona prostocie przyjaźni. Z kłamstwem wiąże się pokrętność wynika-
jąca z tego, że trudno jest utrzymać w koherencji wielość twarzy 
kłamstwa, że kłamstwo musi się wikłać w różne konfiguracje, ażeby 
podtrzymać swoją obowiązywalność w konfrontacji z rzeczywistością 
obiektywną. Skomplikowanie, zawiłość i pokrętność zaciemnia treść 
przekazu i utrudnia jego weryfikację. 

Pokrętność jest jednak również cechą ambiwalentną. Na przykład  
u Homera takie znaczenie jak „chytry, sprytny, przebiegły” są bardzo 
bliskie znaczeniom „pomysłowy, przemyślny, inteligentny”. Również dzi-
siaj kiedy mówimy, że ktoś jest sprytny, to nie zawsze mamy na myśli 
sens negatywny. Niekiedy mówimy to z uznaniem. Również z pewnej 
komplikacji teorii naukowej, często bardzo zaawansowanej, nie musi 
wynikać jej negatywna ocena. Tak więc wydaje się, że element pokręt-
ności, skomplikowania, który jest opatrzony negatywną konotacją  
w kłamstwie, wiąże się z bezpośrednimi relacjami ludzi i poprzez to 
nabiera charakteru moralnego. Kiedy czyjś przekaz jest pokrętny, ktoś 
mówi w sposób skomplikowany, niejasny, to kojarzy nam się z konotacją 
negatywną moralnie, wydaje się nam, że „on coś kręci”. Ta nieufność ma 
swoje źródła w pokrętności zadomowionej w kłamstwie. 

Czwarty moment kłamstwa to łatwość. Teoretycznie rzecz biorąc, 
łatwiej się kłamie niż mówi prawdę. Owa łatwość w pierwszej mierze 
wiąże się z wielością twarzy kłamstwa, o której mówili Montaigne oraz 
France. Wymowny jest pewien fragment Hamleta (akt III, scena 2). 
Kiedy Guildenstern, wysłany przez starego króla wraz z Rosencrantzem 
na przeszpiegi, w rozmowie z Hamletem mówi: „Nie wiem, co z tym 
począć, panie mój”, Hamlet odpowiada: „Jest to proste (easy) jak kłam-
stwo”6. Łatwość to jednak cecha względna kłamstwa. Czym innym jest 
ona w aspekcie formalnym kłamstwa, kiedy abstrahujemy od jego war-
tości moralnej, a czym innym – w aspekcie moralno-psychologicznym. 
Przyjrzyjmy się najpierw analizie formalnej kłamstwa. 

5 Panie określonego autoramentu zostały w języku polskim nazwane pochodną 
od tego słowa jednak nie dlatego, że są pokrętne, ale dlatego, że stały kiedyś na 
zakrętach dróg. Jeździec lub pojazd zbliżający się do miasta zwalniał na zakręcie, 
co stwarzało lepsze warunki spostrzeżenia i zapoznania się z ofertą rzeczonych 
pań. Słowo curvus służy tu w sensie pierwotnym nie do określenia moralności, ale 
lokalizacji profesji. W sumie jednak pewna rodzina terminów o zabarwieniu nega-
tywnym pochodzi od słów związanych z pokrętnością. 

6 W. Szekspir, Hamlet, przeł. M. Słomczyński, Kraków 1978. 
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Pierwsze narzucające się wyjaśnienie każe stwierdzić, że kłamstwo 
jest łatwe, ponieważ istnieje wiele możliwości skłamania. Bez trudu 
przychodzi na język, bo możliwości przeciwstawienia się prawdzie są 
ogromne, jak choćby w naszym przykładzie kapelusza Elizy na balu.

Drugi aspekt formalny kłamstwa, wyjaśniający to, że jest ono łatwiej-
sze od prawdomówności, wiąże się z interpretacją o charakterze ontolo-
gicznym7. Kiedy mianowicie zachodzi kłamstwo? Wtedy kiedy jakieś 
zdarzenie jest jakiemuś X-owi nie na rękę. Gdy wobec tego X wypowie  
o tym zdarzeniu słowa prawdy albo mówiąc ogólniej: gdy stanie ono  
w prawdzie wobec innych, wtedy X zostanie „ukarany”. (Typowy jest 
tutaj ów mąż z naszego przykładu zatytułowanego Zebranie, który, 
gdyby powiedział prawdę, zostałby ukarany przez żonę.) Ponieważ to 
zdarzenie jest nie po myśli X-owi, tenże chce nie dopuścić do jego ujaw-
nienia. Na przykład mąż z naszej scenki może wcale nie iść do pani Z., 
skoro wizyta wiąże się z możliwością „kary”. Jednak niedopuszczenie do 
zaistnienia samego zdarzenia jest trudne, ponieważ lubi on chodzić do 
pani Z.; w każdym razie trudniejsze niż powiedzenie nieprawdy. W tym 
sensie kłamstwo jest łatwiejsze. Zmiana zdarzenia lub niedopuszczenie 
do jego zaistnienia okazuje się zawsze działaniem związanym z wydat-
kowaniem pewnej energii psychicznej, niezbędnej np. do powstrzymania 
chęci zobaczenia się z panią Z. Wydaje się to trudniejsze niż powiedzenie 
nieprawdy, gdyż trzeba w tym celu pokonać opór własnych przyzwycza-
jeń, lenistwa i rozmaitych inklinacji, najczęściej związanych z ciałem  
i zmysłowością, podczas gdy akt językowy jako w istocie duchowy nie 
sprawia takich trudności. W tym sensie kłamstwo jest łatwiejsze, więc 
ludzie chętnie i często z niego korzystają. 

Łatwość (lub trudność) kłamstwa w wymiarze czysto formalnym 
należy rozpatrzyć również z poznawczego punktu widzenia. W aspekcie 
teoriopoznawczym kłamstwo jest trudniejsze od prawdomówności. 
Percepcja poznawcza polega na tym, że podmiot nie musi się trudzić. 
Przedmioty narzucają się nam, my zaś w akcie poznania zajmujemy 
raczej pozycję pasywną. Akt prawdomówności jest wspomagany przez 
aktywność przedmiotu. Niewątpliwie w przypadku, kiedy ktoś był na 
balu i widział Elizę w żółtym kapeluszu, łatwiej mu powiedzieć: „Eliza 
była w żółtym kapeluszu” niż dokonywać wysiłku konstruowania sądu 
mającego okłamać odbiorcę. Ażeby sformułować zdanie, sprzeczne ze 
zdaniem prawdziwym, trzeba bowiem dokonać transformacji zdania 
prawdziwego, dokonać konstrukcji twórczej. W tym aspekcie należy 
powiedzieć, że kłamstwo jest trudniejsze od mówienia prawdy, które 
idzie po prostu za percepcją. Na korzyść obiektywnej prawdy przemawia 
również i to, że prawda jest, istnieje. Kłamstwa zaś trzeba wymyślać, 
powoływać je do istnienia.

7 Por. praca ćwiczeniowa Tomasza Furgalskiego Łatwość kłamstwa (1986, 
rękopis) (moje prywatne archiwum). 



Wojciech Chudy

CYWILIZACJA 64/201840

Powyżej rozpatrywaliśmy wyłącznie aspekt formalny. Natomiast 
trzeba wyraźnie powiedzieć, że również w aspekcie moralnym czy 
moralno-psychologicznym kłamstwo jest trudniejsze od prawdomówno-
ści. Wskazują na to choćby tzw. wykrywacze kłamstw (wariografy) reje-
strujące reakcję ludzkiego organizmu na kłamstwo. Przebieg napięcia 
na skórze, jej chemizm, pocenie się itp. – to wszystko oddaje fakt swo-
istego wstrząsu człowieka, który wypowiada świadomie sąd fałszywy. 
Świadczy to o tym, że kłamstwo jest trudniejsze w realizacji niż mówie-
nie prawdy. Wtedy bowiem kiedy mówimy prawdę, wykrywacz nie prze-
kazuje żadnych istotnych zmian; kiedy zaczynamy kłamać – urządzenie 
zazwyczaj sygnalizuje odchylenie od normy.

Piąty moment kłamstwa to jego aksjologiczna niejednoznacz-
ność. Nie zawsze kłamstwo jest negatywnie oceniane moralnie.  
F. Céline, w książce Podróż do kresu nocy przekazuje słynną definicję, 
mówiącą, że „kłamstwo to marzenie złapane na gorącym uczynku”. 
Kołakowski w eseju O kłamstwie (1996) twierdzi, że kłamstwo jest 
dopuszczalne w pewnych sytuacjach i dodaje wyraźnie, że kłamstwo nie 
zawsze jest godne potępienia moralnego. Z tradycji wiemy na podstawie 
takich terminów jak „piękne kłamstwo”, „kłamstwo sprawiedliwe” 
(Platon), „kłamstwo żartobliwe” (Prima Aprilis), „kłamstwo erotyczne” 
(będące paradygmatem w literaturze pięknej; gdyby nie było w niej 
kłamstwa, nie byłoby powieści, gdyż jest ono stałym elementem treści  
w literaturze), że w wielu dziedzinach kultury kłamstwo bywa relatywi-
zowane. Machiavelli i inni filozofowie polityki afirmują kłamstwo uży-
wane w czasie wojny lub przeciwko opresji władz. W psychologii mówi się 
wręcz o potrzebie kłamstwa istniejącej w człowieku, potrzebie dającej 
jako skutek autokłamstwo. Sartre w sztuce pt. Kean uzasadnia przeko-
nanie, że wszyscy kłamią, ponieważ wszyscy grają jakieś role gubiąc 
autentyczność. 

Zwłaszcza w drugiej połowie XX w., po doświadczeniach II wojny 
światowej oraz totalitaryzmu komunistycznego, kłamstwo w pewnym 
stopniu uległo relatywizacji w świadomości społecznej. Fakt, że tak 
powszechnie służyło polepszeniu bytu materialnego ludzi, a nawet nie-
raz obronie wolności lub życia, przyczynił się do „stępienia” ostrości 
negatywnej oceny moralnej kłamstwa. Czynnikami, które jeszcze bar-
dziej zrelatywizowały odczucie aksjologiczne kłamstwa, były globalny 
rozwój mass mediów oraz upowszechnienie polityki w życiu codziennym. 
Takie powiedzenia jak „każdy polityk kłamie” czy „prasa (telewizja) kła-
mie” zdobyły w mentalności społecznej moc stereotypu. 

Warto przyjrzeć się w tym kontekście Dekalogowi. VIII przykazanie 
nie zawiera formuły „Nie kłam”, lecz zakazuje wypowiedzi fałszywych 
„przeciwko bliźniemu swemu”. Forma tego przykazania różni się od 
formy przykazań „Nie zabijaj” czy „Nie cudzołóż”, gdzie krótkie, wyraźne 
zalecenie brzmi jak wystrzał, jak trzaśnięcie biczem. Rozbudowana for-
muła „nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” zwią-
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zana jest z kontekstem historyczno-społecznym. Mianowicie sądy 
żydowskie miały charakter religijny, stąd powiązanie tego przykazania 
z krzywoprzysięstwem i składaniem fałszywych zeznań podczas proce-
sów. Sens ogólniejszy tego przykazania, które przecież dotarło do 
naszych czasów w niezmienionej formie, wskazuje na wymiar społeczny: 
mówi on, że de facto każde kłamstwo jest wymierzone przeciwko drugie-
mu. Każde uderza w dialog społeczny i przyczynia się do destrukcji 
wspólnoty ludzkiej. Dlatego trzeba zaakcentować, że VIII przykazanie  
z Dekalogu jest zakazem absolutnym. Bezwzględnie zakazuje kłamać 
pod sankcją moralną i teologiczną. 

W dzisiejszej kulturze wytworzyła się pewna aura dopuszczalności 
kłamstwa; wraz z rozwojem środków przekazu element absolutnego zaka-
zu jest jakby neutralizowany. Wskazuje się na pewne wyjątki, furtki 
pozwalające na quasi-usprawiedliwione użycie kłamstwa. Proces ten roz-
wija się na gruncie aksjologicznej niejednoznaczności stwierdzanej już 
powyżej kilkakrotnie, która mieści się w samym fenomenie kłamstwa. 

Jednakże szósty moment esencjalny kłamstwa to jaskrawość zła 
objawiająca się w reakcji na zdemaskowanie kłamstwa. To paradoks, że 
wewnętrzne momenty kłamstwa wydają się niekiedy wykluczać nawza-
jem, a jednak wspólnie tworzą pewną kontaminację, która jest kłam-
stwem. Fenomen ten jest wytworem swoistej struktury dialektycznej.  
Z jednej strony istnieje pewna ambiwalencja aksjologiczna kłamstwa,  
a nawet atmosfera aprobaty, a z drugiej – element jaskrawości zła.  
Z doświadczenia wszyscy prawie znamy sytuację, kiedy złapani na 
jakimś drobnym kłamstwie – czerwienimy się. Bywa, że chodzi o jakiś 
drobiazg, my jednak reagujemy wstydem. 

W szekspirowskim Otellu, Emilia, żona Jagona, stojąc wobec ogromu 
nieszczęść, które wywołał jej mąż, mówi: 

„To musi na wierzch wyjść, musi wyjść na wierzch.
Ja milczeć, panie? Nie, ja mówić będę 
Tak głośno jak wiatr północny. Niech niebo,
Ludzie, szatany, wszystkie moce świata
wołają na mnie «Milcz!», ja mówić będę” (akt V, scena 2).

Dlaczego kłamstwo budzi taką gwałtowną reakcję? Dlaczego jest szo-
kiem? Dlaczego całe nasze jestestwo reaguje na odkryte kłamstwo? Co 
sprawia, że nie możemy się powstrzymać znając czyjeś kłamstwo –  
i demaskujemy je? Dlaczego wykrywacz kłamstw używany w krymina-
listyce reaguje nawet na przemilczane kłamstwo? 

Odpowiedź na te pytania może być natury psychologicznej. Słynni 
XVIII-wieczni logicy ze szkoły Port Royal, A. Amauld i P. Nicolle, pisali: 
„Przypuśćmy, że powie się komuś: skłamałeś. Gdyby brać tylko pod 
uwagę główne znaczenie tego wyrażenia, wyszłoby na to samo powie-
dzieć: «wiesz, że jest inaczej niż mówisz». Ale wyrażenie «skłamałeś» 
nasuwa w potocznym użyciu poza tą ideą główną jeszcze ideę pogardy  
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i nagany oraz myśl, że ten, kto odniósł je do nas, nie waha się nas obra-
zić. Dlatego wyrażenie to rani i obraża”8. 

Jednak kwestia ta domaga się chyba głębszej odpowiedzi. Należy 
raczej powiedzieć co następuje. Kłamstwo zdemaskowane wywołuje 
gwałtowną reakcję sprzeciwu, ponieważ w naszej ludzkiej naturze zako-
rzeniona jest skłonność do prawdy. Człowiek jest bytem koherentnym  
z prawdą. Stąd każde kłamstwo, jakie z istoty swej neguje prawdę, 
wywołuje szok metafizyczny, który człowieka wewnętrznie deformuje.  
W filozofii istnieje tradycja Arystotelesowsko-Tomaszowa, która utrzy-
muje, że absolutnie nigdy nie wolno kłamać. To rygorystyczna linia filo-
zofii kłamstwa, twierdząca, że nawet kłamstwo żartobliwe wypowiada-
ne na Prima Aprilis w pewien sposób deformuje człowieka. Według 
teologii kłamstwo to owoc pychy, a jego ojciec to szatan. Jak wiadomo, 
rozsadnikiem wszelkiego grzechu jest miłość własna, czyli pycha. 
Kłamstwo jest zastępowaniem prawdy, która dotyczy rzeczywistości 
zastanej, stworzonej przez Boga, kreacją własnych, ludzkich sił twór-
czych – jego źródłem jest więc właśnie ludzka pycha, miłość własna czło-
wieka. Nie miłość do Boga, ale jedynie miłość siebie. Jedna z najbardziej 
radykalnych wypowiedzi Chrystusa, gdzie mówi On w bardzo ostry spo-
sób o związkach ludzi z szatanem, odnosi się do kłamstwa (por. J 8, 44.). 

Owe wątki filozoficzne i teologiczne w pewien sposób uzasadniają 
drastyczność, z jaką człowiek – poprzez ciało – reaguje na kłamstwo. 
Można powiedzieć, że nasza cywilizacja w dużym stopniu zneutralizo-
wała kłamstwo, jednak natura człowieka ciągle odsłania jego rzeczywi-
sty sens, choćby w reakcjach ciała, reakcjach podświadomości itp.  
W większości przypadków człowiek reaguje na kłamstwo w głębokich 
wymiarach psychiki, niekiedy niewspółmiernie do skali kłamstwa. 

Dziedziny k³amstwa

W kolejnym podrozdziale zajmiemy się odpowiedziami na pytania: Jakie 
są dziedziny kłamstwa, tzn. czego dotyczy kłamstwo? na jakich obsza-
rach ontologicznych sytuuje się? wreszcie: kim lub czym są podmiot  
i przedmiot kłamstwa? 

Pierwsza i podstawowa dziedzina to kłamstwo jednostkowe (ina-
czej: indywidualne). Istnieje tu analogia z poznawaniem. W recepcji 
prawdy formą pierwotną jest prawda odkryta przez jednostkowy pod-
miot – prawda indywidualna. Każdy człowiek na własną odpowiedzial-
ność odkrywa prawdę i formułuje ją. O prawdzie zbiorowej można mówić 
tylko metaforycznie lub jako o sumie prawd jednostkowych. Tak samo 

8 A. Amauld, P. Nicolle, Logika, czyli sztuka myślenia, przeł. S. Romanowa, 
Warszawa 1958. 
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indywidualny jest podmiot kłamstwa. Geneza kłamstwa tkwi zawsze  
w jednostce ludzkiej – nawet gdyby osiągnęło ono bardzo szerokie spo-
łeczne formy, np. zakłamania społecznego. To nie media, telewizja czy 
partia są podmiotem kłamstwa. Na początku niekiedy bardzo długiego 
łańcucha pośredników kłamstwa, np. emitowanego w telewizji, stoi 
jeden konkretny człowiek – może to być szef działu – który mówi redak-
torowi programu: „Wie pan, mógłby pan to tak pokazać...” lub „Wie pan, 
ta informacja nie musi wcale pójść”. To on, konkretna osoba, jest rozsad-
nikiem kłamstwa. Tak zaczyna się kłamstwo zbiorowe. 

Albowiem w pewnym sensie można mówić również o kłamstwie 
zbiorowym lub ogólnym, jednak ściśle rzecz biorąc tylko z punktu 
widzenia przedmiotu kłamstwa, czyli tego, kto jest okłamywany. Według 
ustaleń znanych z ontologii istnieją byty ponadindywidualne. Należą do 
nich społeczeństwo, naród, gmina oraz rodzina – pewne struktury spo-
łeczne, które nie są tylko sumami jednostek. W związku z tym może  
istnieć również kłamstwo, które dotyczy całej globalnej struktury spo-
łecznej. Będzie to zakłamanie społeczne wyrażające się zgodą  
i dopuszczalnością pewnych fałszy jako rzeczy codziennej, aprobowalnej 
w społeczeństwie i przez społeczeństwo. Kłamstwo indywidualne podle-
ga tutaj wzmocnieniu społecznemu. Oczywiście kłamstwo społeczne – 
poprzez presję zbiorowości na jednostkę – ułatwia zakłamanie kolejnych 
osób. Sprzyja kłamaniu. 

W związku z tym rodzajem kłamstwa trzeba zwrócić uwagę na szcze-
gólny typ zafałszowania rzeczywistości, który można nazwać kłam-
stwem bez intencji. Jak zostało stwierdzone, ściśle rozumiane kłam-
stwo zakłada celowe działanie ze strony sprawcy. Jednak zdarzają się 
(wcale nie rzadko) wprowadzenia w błąd dużych grup ludzkich przez 
kogoś, kto nie miał takich intencji. Podmiot będący mimowiednym  
faktorem kłamstwa działa w dobrej wierze. Zazwyczaj posiada on szcze-
gólne możliwości oddziaływania społecznego, np. jest literatem lub ma 
swój program telewizyjny. Adekwatną ilustrację stanowi tu casus powie-
ści J. Andrzejewskiego Popiół i diament. Opublikowana niedługo  
po objęciu władzy w Polsce przez komunistów, sprawnie napisana, 
przedstawiała w fałszywym świetle problemy polityczne i dylematy 
moralne żołnierzy Armii Krajowej, którzy znaleźli się niezasłużenie na 
marginesie historii, idealizowała reprezentantów nowej władzy i przez 
szereg niedomówień oraz eufemistycznych ujęć zdejmowała ze zbrodni-
czego reżimu piętno gwałtu, niesprawiedliwości i zła. Zakładając, że 
Andrzejewski pisał swoją książkę w dobrej wierze, mieliśmy od strony 
odbiorcy faktycznie do czynienia z wielkim, rozrastającym się kłam-
stwem. Książka (lektura szkolna, wydawana w setkach tysięcy egzem-
plarzy) wprowadziła w błąd kilka pokoleń zwłaszcza młodych Polaków  
i z pewnością przyczyniła się do wielu fałszywych wyborów politycznych, 
światopoglądowych i moralnych – stanowiąc w ten sposób klasyczny 
przykład manipulacji. 
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Kłamstwo bez kłamania? Autor jako nocens sed innocens („winny, 
lecz niewinny”)? Z pewnością należy widzieć tu celowe kłamstwo dyspo-
nentów propagandy PRL, którzy podporządkowali ten utwór interesom 
systemu. Jednak dla naszych rozważań w tym miejscu ważniejszy jest 
inny problem. Otóż dzieło może w pewnych okolicznościach „oderwać” się 
od intencji twórcy i zyskać zupełnie inny w stosunku do zamysłu autora 
charakter. Można tu dostrzec analogię z kłamstwem. Stanowi je „struk-
tura trójkąta”: nadawca – znak – odbiorca. Znak będący nośnikiem zna-
czenia może zostać „zautonomizowany” w stosunku do nadawcy – 
zwłaszcza gdy wielu odbiorców percypuje rzeczone znaczenie w podobny 
sposób. Dzieje się to samo, gdy ktoś przypadkowo podsłucha błędną 
wypowiedź przekazaną w rozmowie, a następnie rozpowszechni ją wzbu-
dzając w swej społeczności np. panikę (podczas gdy lekkomyślny autor 
informacji świadomy już jest swojej omyłki). Powyższa interpretacja 
„kłamstwa bez intencji” wyjaśniając ów dziwny fenomen ukazuje jedno-
cześnie istotę i rangę odpowiedzialności autora za swoje dzieło – zwłasz-
cza gdy jest to dzieło istotne społecznie. Twórca, który „wysyła” dzieło  
w przestrzeń publiczną, musi być świadomy, że odpowiada – mieści się 
w tym również odpowiedzialność moralna – także za swoje błędy w nim 
zawarte. Innocens sed nocens. 

Sformułowania na temat kłamstwa ogólnego wydają się nawiązywać 
wprost do filozofii Hegla i jego teorii ducha obiektywnego, w istocie jed-
nak są wynikiem realistycznego opisu rzeczywistości. Kościół katolicki 
od wieków posługuje się pojęciem grzechu społecznego. Między innymi 
synod biskupów w 1983 r. wydał dokument, w którym mówi o grzechu 
społecznym lub grzechu strukturalnym9. Innym tropem kłamstwa zbio-
rowego jest pojęcie globalnej wioski M. McLuhana. Świat poprzez sieć 
elektroniczną coraz bardziej staje się strukturą całościową, którą łatwo 
okłamać i która łatwo się dynamizuje w swoim kłamstwie. Telewizja, 
nowomowa, manipulacja – to terminy typowe dla wymiaru kłamstwa 
zbiorowego. 

Z kolei biorąc rzecz od strony podmiotu kłamstwa, czyli w aspekcie 
kłamcy, trzeba zwrócić uwagę, iż np. mafia jest takim podmiotem zbio-
rowego okłamywania – jest strukturą opartą na zmowie. Nie jest to jed-
nak najczęstszy przypadek. Zazwyczaj oddziaływanie kłamstwa jest 
takie, że podmiot zbiorowy jest zarazem kłamcą i okłamywanym. 
Zachodzi rodzaj autozakłamania podmiotu zbiorowego. Kiedy np.  
w okresie PRL ludzie w dobrej wierze mówili, że jakiś trudno dostępny 
artykuł „zorganizują w zakładzie”, to stanowiło to wyraz usankcjonowa-
nia kradzieży, której osoby te w wymiarze prywatnym, religijnym itp. 
były głęboko przeciwne. W ten sposób ludzie uczestniczyli w zakłamywa-
niu siebie i społeczeństwa, jednocześnie kłamiąc i będąc okłamywanymi. 
Na tym polega fenomen zbiorowego podmiotu kłamstwa. Natomiast 

9 Por. Adhortacja apostolska Jana Pawła II Reconciliatio et poenitentia (1984).
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przedmiot kłamstwa bardzo często jest zbiorowy. W wielu sferach życia 
istnieje kłamstwo w postaci obłudy, hipokryzji, życia zakłamanego. To 
bolączka społeczna dobrze wszystkim znana. 

Po dwóch dziedzinach – kłamstwie indywidualnym i kłamstwie zbio-
rowym – trzeba wskazać na trzecią dziedzinę, którą można nazwać 
„kłamstwem metaf izycznym”. Istnieje w literaturze pewien sposób 
traktowania świata tak, jakby to sam świat mógł nas oszukać. 
Rzeczywistość nas okłamuje – oto postawienie kłamstwa w porządku 
całego bytu. Znane są z tradycji filozoficznej koncepcje, takie jak teoria 
zasłony, indyjskiej „mayi”, głoszące, że ta rzeczywistość, z jaką się sty-
kamy na co dzień, to tylko zasłona, woal, za którym dopiero istnieje 
prawdziwa rzeczywistość; nasza codzienność zaś jest kłamstwem. Świat 
nas okłamuje, mami i łudzi. Do tej dziedziny należy również złośliwy 
demon R. Descartesa, który według filozoficznych podejrzeń okłamuje 
nas nawet co do oczywistości naszego poznania. Poznajemy fałszywie, 
myśląc, że poznajemy prawdziwie. Fundamenty naszego poznania zosta-
ją w ten sposób zakwestionowane, a świat, w którym żyjemy, przypomi-
na fatamorganę. 

Filozofia religii odnotowuje jednak jeszcze radykalniejszą formę 
kłamstwa metafizycznego. Jego doktrynę zawiera buddyzm – jedna  
z najważniejszych religii Wschodu. Jak przedstawia to M. Scheler w 
interesującym artykule pt. O sensie cierpienia, teoria poznania buddy-
zmu ściśle związana z teorią zbawienia głosi tezę o złudności wszelkiej 
transcendencji, w tym transcendencji świata. Traktując świat jako 
zewnętrzny okłamujemy siebie i przysparzamy sobie cierpień. Dopiero 
świadomość tego, że obcość świata jest złudą, uwalnia człowieka od 
autokłamstwa, a tym samym od cierpień. „Samo zło nie jest bowiem 
realne, lecz jest tylko cieniem tego możliwego oporu, który zarazem 
stanowi moment istnienia we wszystkim, co istnieje, to znaczy w isto-
cie odpowiada za jedynie pozorną, fantomatyczną, kłamliwą autonomię 
bytową świata”10. 

Przezwyciężenie kłamstwa w tej koncepcji to „odwrócenie się od gry 
cieni”, które pozorują transcendencję rzeczywistości, i pogrążenie  
w sobie, w pierwotnie danej świadomości. Pozbawiony przedmiotu cier-
pień człowiek pokonuje cierpienie samo (podobną teorię w odniesieniu do 
świata uczuć wyznawali Spinoza i Goethe). „«Likwidacja cierpienia»” nie 
oznacza więc tutaj niczego innego, jak odsłonięcie przez spontanicznie 
uzyskaną wiedzę jakby obiektywnego «kłamstwa», fantomu, pozoru rze-
czy prezentujących się jako autonomiczne w swym istnieniu i podlegają-
ce własnym prawom”11. 

Buddyjskie kłamstwo metafizyczne to „obiektywne «kłamstwo»” fał-
szywej świadomości, jednak nie takiej, która – jak u J. Habermasa  

10 M. Scheler, O sensie cierpienia, przeł. A. W., „Znak” 38 (1986) nr 11–12, s. 27. 
11 Tamże, s. 33. 
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i innych neomarksistów – bierze za świat swoją kalkę, lecz takiej, która 
myląco upatruje w świecie coś spoza siebie. 

Konkludując: jeżeli założymy idealistyczną koncepcję metafizyczną 
świata, w szczególności wynikającą z teorii świadomości, to pomysł, 
jakoby cała rzeczywistość nas okłamywała, może wchodzić w grę, ponie-
waż cały świat ma wtedy charakter idealny, jest pewną ideą, która może 
zastępować („przykrywać”) inną, bardziej prawdziwą rzeczywistość. 

Z punktu widzenia filozofii realistycznej, obiektywistycznej, trzeba 
stwierdzić, że teorie na temat „kłamania rzeczywistości” nie są uzasad-
nione. Rzeczywistość bowiem jest prawdziwa, realna, a więc nie może 
nas okłamać. W świetle realizmu metafizycznego koncepcje mówiące  
o tym, że rzeczywistość nas okłamuje, są tylko pewną metaforą, poetyc-
kim przesłaniem literatury. To nie rzeczywistość, lecz jedynie człowiek 
może kłamać, a nawet zakłamywać rzeczywistość. Na przykład  
w Czarnobylu ludzie chodzili po skażonym terenie, nie zdając sobie spra-
wy z zagrożenia. Niewątpliwie nie okłamała ich rzeczywistość, ale zrobił 
to człowiek, ściślej biorąc komunistyczni dysponenci informacji w ówcze-
snym Związku Radzieckim. Innym rodzajem „rzeczywistości okłamują-
cej” jest społeczne zakłamanie, ale tu przyczyna kłamstwa tkwi nie  
w jakimś abstrakcyjnym społeczeństwie, lecz w jednostce ludzkiej (co 
wyraźnie pokazuje np. sztuka F. Dürrenmatta Wizyta starszej pani). 
Zarówno rzeczywistość społeczną, jak i rzeczywistość przyrody zakła-
muje tylko człowiek. To jego dzieło.

Mimo to mówimy przecież, że „los nam spłatał figla” albo „los sobie  
z nas zakpił” (nieraz okrutnie). Inne częste powiedzenia tego typu to „los 
mnie oszukał” albo „fortuna sprawiła nam miłą niespodziankę”. Ale 
przecież podmiotem tych aktów nie jest los czy jakaś metafizyczna for-
tuna, lecz my sami, indywidualne osoby. Przyczyną zaś tych wszystkich 
„kłamstw” nie jest rzeczywistość, świat, ale nasze oczekiwania, ich nie-
trafność w przewidywaniu przyszłych zdarzeń. To nie kłamstwo metafi-
zyczne, ale po prostu słabość naszego poznania prowadzi do ekspresji 
rozczarowania: „los nas oszukał”. Autor wydaje pierwszą w życiu książ-
kę i spodziewa się, że rzuci cały świat na kolana; gdy zaś książka zalega 
w księgarniach, mówi: „Los mnie oszukał”. Winne są jednak nadmierne 
oczekiwania i nierozeznanie rzeczywistości, nie zaś kłamstwa chytrego 
losu. 

Z trzech dziedzin, które zostały wyróżnione, podstawową jest kłam-
stwo indywidualne. W tej „redukcji” ontologicznej innych dziedzin 
kłamstwa objawia się siła filozofii realistycznej. To od nas, osób indywi-
dualnych, zależy, czy będziemy kłamać czy nie. To w nas się zaczyna – 
my jesteśmy alfą i omegą prawdomówności i kłamstwa. Nie społeczeń-
stwo, system, szkoła, Kościół czy los, ale my – jednostki osobowe. 
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Typologie k³amstwa

Typologia klasyczna i jej modyfikacja 

Od początku namysłu filozoficznego nad kłamstwem dokonywano też 
klasyfikacji jego rodzajów. Myśliciele zauważyli, że kłamstwa różnią się 
gatunkowo, a gatunki te posiadają różny „ciężar”. Już w starożytności 
powstał pierwszy podział kłamstwa. Przetrwał on do dziś i ze względu 
na swe usytuowanie historyczne nosi nazwę klasycznego. Pierwszy 
podział, a ściślej biorąc typologia, występuje u Arystotelesa, który 
wyróżnia trzy rodzaje kłamstwa. Kryterium tego podziału stanowi cel 
aktu kłamania. K łamstwo złośliwe albo niegodziwe to takie, które 
jest nakierowane na wyrządzanie krzywdy ludziom. Kłamstwo uży-
teczne ma przynieść pożytek, np. na wojnie albo w przypadku śmiertel-
nie chorego, któremu lekarz mówi, że nie jest najgorzej z jego zdrowiem. 
Kłamstwo żartobliwe ma na celu zaspokojenie potrzeby psychologicznej. 
Kulturowo wynika ono z obowiązującej społecznie normy całkowitego 
zakazu kłamstwa. Działa tu swoisty mechanizm: trzeba sobie czasem 
pokłamać, żeby realizować potem przykładne życie. Jest to mechanizm 
podobny do potrzeby wybuchu raz na jakiś czas emocji u człowieka z natu-
ry i na co dzień bardzo spokojnego. Podobnie w przypadku Prima  
Aprilis.

Oczywiście, tym typom przysługują różne kwalifikacje moralne. 
Najsilniej piętnowano kłamstwo złośliwe. Kłamstwo użyteczne bywa  
w niektórych koncepcjach oceniane jako dopuszczalne. Kłamstwo żarto-
bliwe jest zazwyczaj traktowane jako niby-kłamstwo. Rzecz jasna, jeżeli 
ktoś mówi komuś na Prima Aprilis: „Właśnie ci się spalił dom” i odbiorca 
tej wieści doznaje ataku serca, po czym w ostatniej chwili życia słyszy: 
„Prima Aprilis!”, to trudno mówić o kłamstwie żartobliwym. Z reguły jed-
nak kłamstwo żartobliwe niesie w sobie założenie szybkiej dekonspiracji. 

Jednakże istnieje poważny uzasadniony pogląd utrzymujący, że 
wszystkie te trzy rodzaje kłamstwa czynią szkodę kłamiącemu. Za 
Arystotelesem i Tomaszem z Akwinu należy stwierdzić, że każde kłam-
stwo w jakiś sposób deformuje tego, kto kłamie, poprzez to, że narusza 
naturalny porządek mowy, a więc destruuje naturę człowieka kłamiące-
go. Najmniej niszczy kłamstwo żartobliwe, jednak i ono w pewien sposób 
„usprawnia” człowieka w kłamaniu bagatelizując rangę zgodności tego, 
co się mówi z myślą. 

Modyfikacja klasycznego podziału kłamstwa zakłada za Tomaszem  
z Akwinu absolutny zakaz kłamstwa, jednak wprowadza inne nazew-
nictwo, jak się wydaje, bardziej adekwatne do istoty celów poszczegól-
nych typów kłamstwa. Typologia ta dzieli kłamstwo na: 

1. Kłamstwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli niegodziwe; 
2. Kłamstwo obronne; 
3. Kłamstwo żartobliwe. 
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Gdy idzie o terminologię kłamstwa w ścisłym sensie, które tutaj 
zostało wyróżnione jako niegodziwe, trzeba zwrócić uwagę na to, że „nie-
godziwe” jest lepszym terminem od terminu „złośliwe”, ponieważ zawie-
ra szerszą dziedzinę kłamstwa szkodliwego, w istocie negującego god-
ność ludzką. Na przykład w porządku kłamstwa złośliwego nie mieści 
się kłamstwo z miłości, a przecież może być ono niegodziwe (godzi  
w dialog osobowy). Jeżeli ktoś kochając kobietę okłamuje ją, to kłamstwo 
to godzi w ich dialog, niejako deprawuje tę miłość. 

Tym, co w istotny sposób wyróżnia zaproponowaną tu typologię od 
pozostałych, jest uwzględnienie w niej typu nazywanego obronnym. 
Podstawą tego wyróżnienia jest fakt istnienia takich sytuacji społecz-
nych, w których – ażeby obronić siebie albo innego lub pewne wartości 
– trzeba posłużyć się kłamstwem. Usprawiedliwiają one w jakiś sposób 
istnienie kłamstwa – rzeczy z istoty swej złej aksjologicznie, ale będącej 
wówczas jak gdyby rodzajem lekarstwa, które przynosi szkodę lecząc. Do 
takich sytuacji należało np. przesłuchanie na gestapo w czasie II wojny 
czy przez służbę bezpieczeństwa w okresie komunizmu. Ktoś ukrywał  
w domu Żyda albo opozycjonistę i stosował kłamstwo jako jeden ze środ-
ków obronnych.

Tego typu sytuacje niezwykłego zagrożenia powodują, że relacja 
komunikacji, dialogu zostaje w pewnym sensie zawieszona. Mówi się: 
jeżeli mamy nóż na gardle, to nie konwersujemy; myślimy wtedy jedy-
nie o obronie. W takiej sytuacji zostaje zawieszony podstawowy waru-
nek komunikacji – wolność. Wtedy kłamstwo obronne jest usprawiedli-
wione. 

Kłamstwo obronne – należy zwrócić uwagę! – jest różne od kłamstwa 
użytecznego z poprzedniej typologii. Kłamstwo użyteczne może być 
rozumiane jako zło realizowane w celu utylitarnym, np. przy oszustwach 
finansowych albo w wojnie agresywnej. Pojęcie „użyteczności” dopuszcza 
wielorakie nadużycia kłamstwa, a nawet usprawiedliwia kłamstwa nie-
godziwe, natomiast kłamstwo obronne raczej zdecydowanie wyznacza 
przestrzeń, w której używamy go jako ostateczności. Granice te wyzna-
czone są kategorią obrony koniecznej. Z pewnością sytuacja wielokrotnie 
tutaj przytaczana jako przykład pt. Zebranie nie jest typem kłamstwa 
obronnego, bez względu na to, co kłamiący bohater, mąż może sądzić na 
temat swojej motywacji. Z istoty swej jego postępek nie jest kłamstwem 
obronnym, ponieważ wartość, której tutaj „broni”, jest antywartością, 
złem, fałszem, zatajeniem prawdy o zdradzie. 

W naszej typologii kłamstwo obronne jest moralnie usprawiedliwione 
obroną rzeczywistej wartości oraz brakiem alternatywnych form obrony 
o – nazwijmy to w ten sposób – mniejszej szkodliwości. Albowiem rów-
nież wyrządza zło: szkodzi kłamiącemu i wyrządza szkodę jednostce 
okłamywanej, ale czyni mniejsze zło niż to, które zostałoby zrealizowa-
ne, gdyby w danej sytuacji nie posłużono się nim – kłamstwem obron-
nym. 
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Dopuszczalność tego typu kłamstwa nie likwiduje zasady absolutne-
go zakazu kłamstwa. Mimo to twierdzi się, iż jest ono w pewnych sytu-
acjach usprawiedliwione. Ten pojawiający się paradoks domaga się wyja-
śnienia. Od strony etycznej dopuszczalność kłamstwa obronnego 
uzasadniana jest dwojako. 

Pierwsze usprawiedliwienie odwołuje się do znanej już w scholas- 
tycznej filozofii moralności tzw. zasady podwójnego skutku. 
Podstawowym celem działania ludzkiego w tych wszystkich sytuacjach, 
które dopuszczają kłamstwo obronne, jest obrona wartości. Gdy bronimy 
jakiegoś człowieka przed agresją, to pierwszorzędnym celem jest dla nas 
obrona jego życia, środkiem zaś do tego jest – na drugim planie  
w porządku aksjologicznym — wypowiadanie zdań fałszywych, np. ofi-
cerowi służby bezpieczeństwa. Pierwszorzędnym skutkiem jest ocalenie 
człowieka albo wartość, np. zdrowie czy wolność ojczyzny, natomiast 
drugim skutkiem jest samo kłamstwo. 

Dodatkowe uzasadnienie etyczne dopuszczalności kłamstwa obronne-
go zakłada, że kłamiący bierze na siebie winę moralną. Kłamiący  
w sytuacji szczególnego zagrożenia kogoś lub samego siebie decyduje się 
skłamać, chociaż wie, że obowiązuje absolutny zakaz moralny kłam-
stwa. On jednak posługuje się kłamstwem obronnym biorąc na siebie 
ciężar grzechu, ponieważ niezareagowanie w tej sytuacji byłoby także 
grzechem (zaniedbania czy zaniechania) i „dodatkowo” spowodowałoby 
utratę wartości (np. życia drugiej osoby). 

Odnośnie do ostatniej typologii potrzebne jest jeszcze pewne dopowie-
dzenie. W fenomenie kłamstwa obronnego istnieje jednak dwuznacz-
ność interpretacji. Ktoś mianowicie może popełniać kłamstwo niego-
dziwe, a twierdzić, że popełnia obronne (tak jak w przypadku owego 
przykładowego męża wracającego późno z zebrania i przypisującego 
sobie kłamstwo obronne, broniące go rzekomo przed agresją żony). 
Oczywiście, istnieje tu pewna dwuznaczność subiektywnej interpretacji, 
ale taki jest fenomen kłamstwa w ogóle.

Istota kłamstwa polega bowiem na skupieniu w sobie pola rozmaitych 
nadużyć, przeplataniu się subiektywności i obiektywności, włączaniu się 
emocji, gry fałszów i prawdy. To jest kłamstwo. W istocie swojej skupia 
w sobie całego człowieka, i to od jego złej strony – od strony pękniętej 
natury. Jak w każdego rodzaju kłamstwie (również żartobliwym), tak  
i tutaj – przy rozróżnieniu na obronne i niegodziwe – na pierwszym pla-
nie stoi rola jasnych kryteriów moralnych i dojrzałości sumienia. Przy 
dojrzałej świadomości moralnej nie ma problemu z rozróżnieniem kłam-
stwa obronnego od niegodziwego. Kłamstwo w sposób szczególnie ostry 
odsłania wrażliwość moralną lub jej brak. Jeżeli ktoś wie, że kłamie, to 
z punktu widzenia moralnego jest to lepsze od okłamywania samego sie-
bie: „ja wcale nie kłamię” itp. W fenomenie kłamstwa wielką rangę ma 
samoświadomość: ona jest zasadą autokłamstwa albo mówienia prawdy 
również sobie samemu. 
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Typologia przejawów kłamstwa 

Kryterium następnej typologii stanowi forma i wewnętrzna struktura 
kłamstwa. W tej typologii najpierw trzeba wyróżnić kłamstwo „czyste”, 
zdefiniowane jako „wprowadzenie w błąd kogoś drugiego w sposób świa-
domy i celowy”. Takie kłamstwo „czyste” odróżnione od omyłki lub błędu 
jest formą językową o wyraźnym celu i intencji. Również przeciwstawie-
nie kłamstwu omyłki i błędu ma teoretyczny charakter12. Forma ta, 
efektywna w wymiarach definicyjnych, w istocie rzadko występuje  
w „przyrodzie”, zwłaszcza w kontekście intersubiektywności. (Jak słusz-
nie zauważa J. Derrida, kłamca prawie zawsze może zakwestionować 
nasze odczytanie jego intencji mówiąc: „Miałem co innego na myśli”). 
Jeżeli ktoś odkrywa kłamstwo, zwykle określa jego konkretną postać: 
oszustwo, zdradę, nieuczciwość, intrygę itp. – jest to na ogół kłamstwo 
„ubrane” w jakiś kontekst kulturowo-społeczny. W aspekcie ujawniania 
kłamstwa mamy więc do czynienia zawsze tylko z jego przejawami. Tak 
też będziemy używać nazwy kłamstwo w tych rozważaniach: nie w zna-
czeniu „czystym”, lecz raczej jako rys, przejaw lub oznakę. 

Przechodząc do konkretnych postaci kłamstwa, należy uczynić pod-
stawowe rozróżnienie na kłamstwo bierne i aktywne. Siedem grup 
postaci kłamstwa obecnych w życiu społecznym uporządkujemy począw-
szy od kłamstwa biernego do form kłamstwa aktywnego. 

Każda z przywołanych tu grup ma swój centralny przejaw kłamstwa, 
kłamstwo o walorze dominującym, które wyznacza kontekst grupy 
kłamstw niejako podobnych do siebie. 

Pierwsza związana jest z kontekstem milczenia lub przemilczenia  
i zawiera postaci kłamstwa biernego. Należy tu m.in. skrytość jako 
kłamstwo. Trzeba zauważyć przy tym, że skrytość to raczej postawa 
albo rys charakteru aniżeli sam akt kłamstwa. Skrytość przeciwstawia 
się szczerości i jak wiele przejawów konkretnego kłamstwa jest ambiwa-
lentna aksjologicznie. Na przykład w przypadku tajemnicy wojskowej 
czy tajemnicy spowiedzi nie jesteśmy przeciwni skrytości. Jednak gene-
ralnie jest ona fundamentalnym elementem kłamstwa, postawa skryto-
ści zaś (którą należy odróżnić od postawy powściągliwości) oceniana jest 
z reguły negatywnie. Drugi konkretny przejaw kłamstwa w tej grupie 
stanowi przemilczenie. Związane z maskującym mówieniem jest nie 
tylko groźnym przejawem kłamstwa, ale również kłamstwem biernym, 
podobnie jak zatajenie, jednak tu mamy do czynienia z kłamstwem 
bardziej aktywnym, (bo planowym i formalnym) niż w przypadku prze-
milczenia. 

12 Wspomnieliśmy wyżej, że przeciwstawienie kłamstwa omyłce i błędowi nie 
jest ścisłe, ponieważ w samym kłamstwie zawiera się już pewien element błędu 
aksjologicznego, wtedy kiedy kłamca zakłada: „Opłaci mi się skłamać, ponie- 
waż wartość, jaką uzyskam, jest wyższa niż wartość prawdomówności, którą  
poświęcę”. 
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Druga grupa naszej typolo-
gii to kłamstwo bierne z pew-
nym elementem aktywności. 
Centralną antywartość tej 
grupy stanowi ob łuda.  
W obłudzie, a także hipokryzji 
istnieje zasadniczy element 
bierności, ale występuje rów-
nież pewien element aktywności (np. fałszywe uśmiechy lub przymilne 
czułe słówka). Zasadniczo jednak obłuda pozostaje bierna, wiąże się  
z dążeniem do zachowania wygodnego status quo w społeczeństwie. 
Konkretny rodzaj kłamstwa z tej grupy to nieszczerość. Jest to rów-
nież – podobnie jak w przypadku cechy skrytości – raczej kłamstwo-po-
stawa niż kłamstwo konkretnego aktu. Zasadniczo nieszczerość ocenia 
się moralnie negatywnie, ale nader często bywa ona wymuszana przez 
społeczeństwo jako pewien wymóg stabilności społecznej. Hipokryzja 
jest haraczem płaconym moralności przez cywilizację. Nazywa się ją 
zarazą kultury Zachodu. Warto przypomnieć tu o dwóch piętnach kultu-
ry Zachodu i Wschodu. Na Zachodzie to właśnie obłuda, na Wschodzie 
zaś – podejrzliwość. Obydwa te fenomeny mają związek z kłamstwem, są 
jego postaciami. Kolejnym w tej grupie przejawem jest kłamstwo w for-
mie dwulicowości. Zdecydowanie oceniana negatywnie moralnie – 
zawiera sporą dozę kłamstwa aktywnego. Aby utrzymać przed kimś fał-
szywą, nie-swoją twarz i pozostać wiarygodnym, potrzeba niemałej 
aktywności. Przewrotność – następna aktywna forma kłamstwa w tej 
grupie, zawiera w większości postawy kłamliwe. Zwykle określa się  
w ten sposób cechę charakteru sprzyjającą potencjalnie kłamstwu; 
zasadniczo jest oceniana negatywnie, niekiedy mówi się również o prze-
wrotności losu jako pewnego rodzaju obiektywnym fatum. Nieufność  
i podejrzliwość obrazują efekt dwustronny kłamcy i okłamanego, każdy 
bowiem kłamca jest jednocześnie nieufny w stosunku do innych, każdy 
okłamany, świadomy tego, że został okłamany – podejrzliwy. Nieufni stają 
się również ci, którzy stykają się z kłamstwem (można np. mówić o profe-
sjach zakładających nieufność: polityków, policjantów lub dziennikarzy). 
Nieufność i podejrzliwość stanowią jakby echo kłamstwa, w dużej mierze 
mając charakter biernej, reaktywnej postawy. 

Pochlebstwo jest już rodzajem kłamstwa o dużej dozie aktywności 
– schlebianie komuś zakłada znajomość tego kogoś oraz strategię tego, 
co i w którym momencie warto mu powiedzieć. Wkracza tu po raz 
pierwszy w tej typologii wyraźny element interesu: pochlebiamy, aby 
coś zyskać. Uwodzenie jest kłamstwem już wyraźnie aktywnym, choć 
atrakcyjność osoby uwodzącej stanowi element bierny (niekiedy meto-
da „bądź piękna i milcz” jest najskuteczniejszą formą uwodzenia). 
Samo uwodzenie w kontekście literatury pięknej, filmu itp. prezentuje 
pewną atrakcję (erotyczną) i związek z pięknem, jednak w istocie jest 

Cz³owiek, który nie boi siê prawdy, nie 

musi lêkaæ siê k³amstwa.

Thomas Jefferson (1743–1828), prezydent 
Stanów Zjednoczonych; autor Deklaracji 

Niepodleg³oœci
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aktem lub procesem zakładającym zło. Kłamstwo, zwodzenie kogoś – 
stanowi tu rdzeń antywartości. Niebezpieczne związki Ch. de Laclos to 
powieść mimo całej swej urody pokazująca zło kłamstwa w postaci 
uwodzenia. W tradycji ewangelicznej szatan bywa nazywany 
Zwodzicielem.

Następną (trzecią) grupę stanowią kłamstwa aktywno-bierne. 
Element aktywności jest tu na pierwszym planie, pasywności zaś na 
drugim. Centralną kategorią tej grupy jest zdrada – kłamstwo zasad-
niczo aktywne, polegające na świadomym odchodzeniu od tego, czemu 
powinno się być wiernym. Jednak i tutaj znajdzie się pewien istotny ele-
ment bierności. Mianowicie zdrada opiera się na poczuciu lub postawie 
tego, kto ma być (jest) zdradzony, które można wyrazić za pomocą for-
muły: „liczę na ciebie”. Zdrada ma swoje fundamenty w pewnym status 
quo – w małżeństwie, przynależności do ojczyzny itp. Gdyby Kim Philby 
z „piątki z Cambridge” nie był obywatelem angielskim, lecz sowieckim, 
to praca na rzecz obcego wywiadu nie miałaby charakteru zdrady; była-
by jedynie szpiegowaniem, agenturą lub innym typem ryzykownej pro-
fesji13. Do „grupy zdrady” należą też inne przejawy kłamstwa. 
Niewierność – bliskoznaczna jest ze zdradą, choć bliższa raczej posta-
wie niż aktowi i nie tak wyraźnie określona (może być np. „niewierny 
Tomasz” i „niewierna żona”). Krzywoprzysięstwo to przede wszyst-
kim sprzeniewierzenie się prawdzie, nie może więc dziwić fakt usytu-
owania tej formy kłamstwa w jednej grupie ze zdradą. 

Obszerną listę kłamliwych aktywności tej samej grupy otwiera 
oszczerstwo – negujące nie tylko prawdę, lecz także człowieka lub 
grupę osób. Oszczerstwo – fałszywe przypisywanie komuś czynów lub 
cech hańbiących – jest przedmiotem VIII przykazania Dekalogu. 
Oczernianie i szkalowanie jedynie akcentami różnią się od tej ostatniej 
formy. W tym samym duchu kłamstwa utrzymane są szyderstwo  
i potwarz, z których forma pierwsza łączy przekłamanie prawdy ze 
śmiechem, druga zaś jest kontaminacją oszczerstwa i kłamstwa niego-
dziwego. Paszkwil i pamf let znajdują się na tej samej liście, choć tu 
element kłamstwa (zła) zawiera się w napastliwej formie utworów i czę-
sto oszczerczej treści. Jeszcze ściślej formą kłamie karykatura (choć 
winna służyć ona przede wszystkim wydobywaniu prawdy o pewnej 
postaci). Trzy ostatnie konkretyzacje kłamstwa nie muszą pociągać 
negatywnej oceny moralnej (np. pamflet w walce o słuszną sprawę). 
Jednak wszystkie inne kłamstwa tej grupy są oceniane moralnie nega-
tywnie. Nie można tutaj dopatrzyć się żadnej ambiwalencji. 

Kolejna grupa – czwarta – to kłamstwo aktywne, którego centrum 
stanowi podstęp. Najpierw warto wyjaśnić postawy będące w miarę 

13 Nota bene jest wart osobnej analizy związek, jaki istnieje w naszych czasach 
pomiędzy karierą, jaką zrobiło pojęcie „profesjonalisty” (w dziedzinach, w których nie 
tak dawno jeszcze dominowały kryteria moralne), i spadkiem poczucia patriotyzmu. 
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trwałymi dyspozycjami kłamstw tego rodzaju. Rozsadnikiem kłamstwa 
tej grupy są pewne cechy charakteru człowieka: chytrość, przebiegłość. 
Do nich należy również spryt. Wszystkie te określenia są ambiwalentne 
aksjologicznie. Spryt znajduje się blisko takich kategorii jak inteligen-
cja, zaradność, przemyślność, a nawet roztropność. Grupa dyspozycji, 
która stanowi podstawę kłamstwa aktywnego, jest, jak widać, ściśle 
związana z inteligencją ludzką i sprawnym używaniem rozumu, dlatego 
tutaj kłamstwo budzi niekiedy niejednoznaczne skojarzenia, a nawet 
bywa, że ma konotacje pozytywne. 

Kluczowym określeniem kłamstwa w tej grupie jest podstęp. W spo-
łeczności ludzkiej ocenia się go zwykle in minus, jednak np. starożytni 
oceniali pozytywnie bogów, którzy używali podstępu. U Pindara jest 
fragment: „Ręce Zeusa zgotowały ten podstęp” (II, 39) – jako wzór uży-
wania rozumu ludzkiego. Odyseusz to przecież symbol przebiegłości  
i używania podstępu. Podstęp wojenny jest oceniany raczej pozytywnie, 
choć dotyczy to zazwyczaj wojny sprawiedliwej, jednakże „podstępność 
mowy” oceniana jest zdecydowanie negatywnie. Inaczej przedstawia się 
aksjologia krewnego podstępu, mianowicie fortelu. Ten również zasa-
dza się na kłamstwie, ale jest zazwyczaj oceniany pozytywnie; nam koja-
rzy się z Zagłobą. Ten rodzaj kłamstwa wiąże się – prócz dobra celu, 
które zakłada – z okpieniem, ośmieszeniem przeciwnika. Nikt nie mówi: 
„Ten podły fortel” albo „Ponury fortel”. Podobny wydźwięk posiada bla-
gowanie (potoczne „bujanie”) – traktowane niekiedy z tolerancyjną 
dobrodusznością i oceniane żartobliwie (choć u Arystotelesa bynajmniej 
bez taryfy ulgowej). Łgarstwo – podobnie ambiwalentnie: z tendencją 
zabawową (np. doroczny „Turniej Łgarzy” w Bogatyni) albo wyraźnym 
akcentem potępienia. Jeszcze bardziej humorystyczne konotacje ma inny 
rodzaj kłamstwa aktywnego zawartego w – sztuczce. W tym określe-
niu, kojarzącym się z iluzjonizmem oraz historią o panu Twardowskim, 
zawarty jest element zaskoczenia i śmiechu oraz w pewnym sensie ele-
ment demoniczności. 

Kolejne określenie rysu 
kłamstwa w grupie podstępu 
to zasadzka. Kto wie, czy 
nie jesteśmy w tym momencie 
najbliżej samej istoty kłam-
stwa. Zasadzka zawiera ele-
ment walki nie-wprost i dwu-
znacznej co do użytych środków. Kiedy Hefajstos chwyta w sieć Aresa, 
przyłapanego zresztą in flagranti z jego żoną, to jesteśmy skłonni przy-
pisywać dobre cechy tej zasadzce. Natomiast kiedy Jurand zostaje 
schwytany w sieć na zamku w Szczytnie – zdarzenie to oceniane jest 
negatywnie. Zasadzka zatem również może być aksjologicznie ambiwa-
lentna. Krętactwo, pokrętność – należą do tej samej rodziny. Istnieje 
wiele ocenianych pejoratywnie powiedzeń typu „wykrętna odpowiedź”, 

Jeœli chcemy, by ludzie mówili prawdê, 

przede wszystkim nauczmy siê jej s³uchaæ.

Samuel Johnson (1709–1784),  
leksykograf angielski
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„kręte dróżki wilka” (Pindar). Ale już wąż jest symbolem wielu postaw 
niejednoznacznych moralnie i, aksjologicznie rzecz analizując, symbol 
ten przebiega pasmo znaczeń od roztropności do krętactwa. Intryga 
również niesie ze sobą dwuznaczność. Na przykład w powieści im bar-
dziej pokrętna jest intryga, tym bardziej frapująca akcja książki (zwłasz-
cza dotyczy to powieści kryminalnych). Natomiast intrygant w odniesie-
niu do osoby stanowi silnie pejoratywne określenie. 

Interesująca (piąta) grupa kłamstw skoncentrowana jest wokół zjawi-
ska łudzenia. Zawierają one w sobie element aktywny i bierny prawie 
w równej proporcji. Na początku należy wrócić do kategorii uwodzenia, 
które wyżej było związane w naszej typologii z obłudą. Tutaj uwodzenie 
jest określeniem kłamstwa z jednej strony erotycznego, z drugiej – zwią-
zanego z pijaństwem i szaleństwem. Ktoś może zostać uwiedziony przez 
pewną ideę lub obraz, podobnie jak może być uwiedziony erotycznie 
przez kobietę lub przez mężczyznę. Baudelaire nawoływał: „Bądźcie 
zawsze pijani – winem, poezją lub cnotą”. W akcie uwiedzenia zawiera 
się zarówno kłamstwo aktywne, jak i autokłamstwo. Jesteśmy uwiedze-
ni przez pewien klimat, sytuację, urodę lub słowa; ale to nie cała prawda 
o uwiedzeniu. Dać się uwieść to nie tylko ulec uwodzicielowi, ale również 
uwieść się niejako samemu. Ktoś skutecznie uwodzący – piękna kobieta, 
demagog – odpowiada na oczekiwania tkwiące w przedmiocie uwodze-
nia. Mężczyzna pragnie sygnału erotycznego, który by wyzwolił jego 
aktywność, lub chętnie daje posłuch obietnicom. Jak widać, jest tu obec-
ny bardzo wyraźny element autokłamstwa. Granica pomiędzy biernym  
i aktywnym charakterem tego typu kłamstwa jest może najbardziej 
płynna spośród wszystkich rodzajów zawartych w tej typologii. 

Innym określeniem kłamstwa tej grupy jest czarowanie, oczarowa-
nie. To również kategoria związana z autokłamstwem. Łudzenie siebie  
i łudzenie kogoś: można ulec pewnemu złudzeniu i (lub) łudzić siebie. 
Cała omawiana grupa zawiera kłamstwa związane z samooszustwem,  
z życiem nadzieją, łudzeniem siebie, z płonnymi marzeniami, mamie-
niem siebie – albo kogoś drugiego. Inaczej rzecz ujmując: ta grupa form 
kłamstwa opiera się na łudzeniu nas, ewokowaniu złudnej nadziei, 
wywoływaniu płonnych marzeń, mamieniu nas – przez kogoś albo przez 
siebie samych. Nauka, jaką daje analiza tych form, mówi, że nie będzie 
się okłamanym, nie okłamując się samemu. Silniejszy moment autokłam-
stwa wyraża rojenie. Często towarzyszy mu element pijaństwa: „Roi 
sobie serce, gdy człowiek pije” (Pindar, 20 B Sn). Wyżej przytaczany wers 
z Baudelaire’a również wprowadza w atmosferę tego kłamstwa. 
Psychologia picia alkoholu mówi o „prawdzie alkoholu”, jednak zbliżamy 
się do sedna mówiąc raczej o jego „kłamstwie”: świecie urojonym, w jaki 
wprowadza siebie pijący. Bliskie temu kontekstowi jest stwarzanie 
pozorów (iluzji) – sobie lub innym. Definicja Celine’a mówiąca, że 
„kłamstwo jest marzeniem złapanym na gorącym uczynku” to właśnie 
wyraz autokreacji pozorów. W stwarzaniu np. pozorów harmonijnego 
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współżycia przez niedobraną i nietolerancyjną parę małżeńską zawarta 
jest duża aktywność mająca na celu uzyskanie pozytywnego obrazu spo-
łecznego. Jednak często mamy tu do czynienia z kłamstwem mimowol-
nym, odruchowym, mechanizmem konwencji lub potrzeby psychicznej. 
Gdy przed spragnionymi lądu stałego podróżnikami „majaczy się brzeg” 
(Odyseja), nie wiadomo dokładnie, czy to świat realny, czy tylko wyobra-
żenie. Starożytni z właściwą sobie trzeźwą przenikliwością przeciwsta-
wiali sferę majaków, pozorów i iluzji obszarowi rozumu i poznania racjo-
nalnego, metaforycznie obrazując je za pomocą Nocy i Dnia. Miłość  
i Iluzja – mówili – to dzieci Nocy14. W grupie łudzenia znajdzie się rów-
nież fantazjowanie, konfabulacja. 

Przedostatnia – szósta – grupa w naszej typologii kłamstwa to 
zestaw kłamstw bardzo aktywnych, gdzie centrum kategorialne stanowi 
manipulacja. Cała grupa kłamstw znajduje się tu w kontekście spo-
łecznym. Podstawową formą w tej grupie jest plotka, kłamstwo bardzo 
wyraźnie agresywne. Plotka jest rodzajem manipulacji, której siłę  
i atrakcyjność stanowi niedookreśloność informacji, a dynamiczny 
nośnik – niedoinformowane środowisko społeczne. Najogólniej określa-
jąc, manipulacja jest oddziaływaniem na postawę lub działanie ludzkie 
za pomocą kłamstwa; ma ona również wymiar jednostkowy, ale najczę-
ściej używana jest w kontekście społecznym. Aspekt indywidualny ujaw-
nia też insynuacja – sugerowanie wniosku, który jest krzywdzący dla 
kogoś; np. mówi się „między nami”: „Książkę należącą do Z-a znaleziono 
w biurku Y-a”. J. Puzynina zalicza je do „«subtelniejszych» metod słow-
nych wprowadzania w błąd”15. 

W tej samej grupie kłamstwa społecznego znajduje się indoktryna-
cja, będąca swego rodzaju tresurą udającą wychowywanie: globalną 
operacją na dzieciach lub dorosłych, której podstawą jest kłamstwo (nie-
jawność) dotyczące metod wychowania. Indoktrynacja bowiem (tak samo 
zresztą jak manipulacja) może również służyć dobrym celom – np. wpa-
jać właściwy system wartości. Tym, co stanowi o jej złu, są środki jak 
najdalsze od dialogu lub świadectwa wychowawczego. Kolejnym przeja-
wem kłamstwa jest tu demagogia, polegająca na przekazywaniu słu-
chanych chętnie obietnic bez pokrycia, częsty element gry politycznej. 
Inna forma – prowokacja – to „kłamliwa iskra” wyzwalająca gwałtow-
nie pewne destruktywne dla kogoś działanie (np. może nią być hasło do 
samosądu). Ostatnim typem kłamstwa w tej grupie jest podżeganie, 
polegające na tym, że informacja lub pewien rodzaj perswazji przesuwa 
akcent motywacji ludzkiej z rozumu na uczucia. W Otellu Szekspira mie-

14 W filozofii Kanta ważną rolę odgrywa pojęcie i teoria iluzji transcendental-
nej. Z kolei pojęcie pozoru (Schein) posłużyło Heglowi do zbudowania części meta-
fizyki (teoria istoty), która w filozofii współczesnej objawiła swoje wielkie znacze-
nie w rozważaniach egzystencjalnych nad człowiekiem. 

15 J. Puzynina, O znaczeniach czasownika „kłamać” we współczesnej polszczyź-
nie, „Studia Semiotyczne” (1981) nr 11, s. 113–114. 
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ści się niezwykle precyzyjny 
opis podżegania tytułowego 
bohatera przez Jagona. 

Ostatnia grupa – siódma – 
kłamstwa (przede wszystkim 
aktywnego) ma swoje centrum 
w zjawisku oszustwa. Przeja- 
wem tego typu kłamstwa jest 

nieuczciwość, bardzo szeroka kategoria desygnująca raczej postawę 
niż akt, a jednak stojąca zawsze u podstaw kłamstwa. Kłamca jest nie-
uczciwy. Na pewno nieuczciwość stanowi kategorię szerszą niż kłam-
stwo, ale w każdym akcie nieuczciwości mieści się jakiś element kłam-
stwa. Oszustwo to akt nieuczciwy, który przynosi oszustowi jakieś zyski. 
Na uwagę zasługuje tutaj również pojęcie matactwa, będące w istocie 
oszustwem, ale strukturalnie przynależne raczej do typu podstępu (krę-
tactwo itd.). Matactwo jest pojęciem kodeksowym i służy do określania 
odpowiedzialności sądowej. 

Ostatnia kategoria kłamstwa z typu oszustwa to kradzież. Istnieje 
przysłowie czeskie: „Kradzież to kłamstwo”; również w Nowej księdze 
przysłów polskich znaleźć można powiedzenie: „Kto kłamie, ten kradnie” 
(choć tu mądrość ludowa niuansuje aksjologicznie stwierdzając: „Lepszy 
złodziej niż kłamca”). Już jednak Stary Testament kojarzy ze sobą te 
dwa przestępstwa moralne, rzucając przekleństwo na tych, którzy „kła-
mią, mordują i kradną” (Oz 4, 2). Biorąc tę analogię od strony esencji, 
kłamstwo kradzieży polegałoby na doprowadzeniu do fałszu posiadania. 
Jeżeli ktoś kradnie jakąś rzecz, to może ją następnie zbyć. A prawnie, 
czyli według prawdy własności, zbyć tę rzecz może tylko ten, kto ją 
posiada, czyli właściciel. Złodziej, uzurpując sobie prawo do posiadania 
tej rzeczy – kłamie. Kłamstwo kradzieży to zafałszowanie faktu posia-
dania. 

Metafory k³amstwa 

Na koniec rozdziału poświęconego zawartości treściowej fenomenu 
kłamstwa pouczające będzie przyjrzeć się symbolom kłamstwa funkcjo-
nującym w kulturze co najmniej od czasów starożytnych16. W metaforyce 

16 Opieramy się w tym paragrafie głównie na wspaniałym dziele Marii 
Komornickiej: Studia nad Pindarem i archaiczną liryką grecką. W kręgu pojęć 
prawdy i fałszu, („Acta Universitatis Lodziensis. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 
(1979) nr 42, s. 149–154), w którym autorka przytacza w wielu momentach staro-
żytne metafory kłamstwa, pewne typy zachowań kłamliwych, figury i obrazy  
w większości obecne do dziś w naszej kulturze. 

K³amstwo posiada wiele aspektów: niedo-

powiedzenie, pó³prawda, oczernianie... – 

ale zawsze jest broni¹ tchórza.

œw. Josemaria Escriva de Ballanguer 
(1902–1975), za³o¿yciel Opus Dei
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tej znajdują swoje odbicie te cechy kłamstwa (jak pokrętność czy ambi-
walencja aksjologiczna), które ujawniły się w analitycznym podejściu do 
tego fenomenu.

Pierwszym symbolem jest oczywiście lis. Lis jest przebiegły, chytry, 
służalczy, przewrotny, dwulicowy, nieszczery, sprytny; mówimy: lisek, 
lisia taktyka. Jako personifikacja, z jednej strony zwierzę to jest ocenia-
ne negatywnie, z drugiej jednak darzone jest pewnym podziwem. Mądry 
i sprawny, choć działający nie wprost i niezbyt czystymi środkami. 
Lisem nazywano Odysa, Zagłobę i Kutuzowa, czyli postacie raczej oce-
niane pozytywnie, chociaż z pewnością niejednoznaczne. 

Inna metafora to przeciwstawieni sobie lis i lew. U Pindara znajdu-
jemy fragment mówiący, że „Melissos ma męstwo lwa i spryt lisa” (I. IV 
63–66). W Księciu Machiavellego czytamy obszerny passus, w którym 
filozof radzi władcy rządzić za pomocą praw lwa i praw lisa, czyli zara-
zem środkami przemocy i manipulacji. 

Kolejna metafora to wilk, uosabiający spryt, okrucieństwo i dzikość. 
Istnieje cytat z Pindara: „Nienawiścią odpłacać za nienawiść – być wil-
kiem, który wykrętnymi drogami ściga wroga” (I, 84). Ciekawe, że  
w kulturze polskiej kota przeciwstawia się psu, przyjacielowi człowieka. 
Pies jest szczery, uczciwy, kot zaś pokrętny i fałszywy. Natomiast w kul-
turze starożytnej inaczej: wilka, który jest dziadem psa, również 
postrzegano jako kłamliwego i chytrego. 

Skorpion – to symbol zdrady, agresji z ukrycia, uderzenia znienac-
ka. Niekiedy skorpion jest metaforą świata, a zwłaszcza stosunków spo-
łecznych. Tak jak u Sofoklesa, który pisze: „Pod każdym kamieniem 
drzemie skorpion” (Soph. fr. 35). 

Z wężem kojarzy się pokrętność, wykrętność. Biblia przywołuje  
w Księdze Rodzaju węża jako tego, który jest symbolem szatana. 

Z kolei kłamstwo dwuznaczne, oparte na mimikrze, zdolności do 
przeistaczania się, na obłudzie i zmienności, jest symbolizowane przez 
kameleona. Staroegipski Proteusz zmieniający postacie należy do tej 
samej grupy metafor. W filmie W. Allena Zelig można znaleźć doskonałą 
personifikację takiej postawy odniesioną do społeczeństwa współ- 
czesnego. 

Wielobarwny paw mieni się jak tęcza i to przywołuje skojarzenia  
z mamieniem, łudzeniem i czarowaniem. 

Ciekawą metaforę stanowi kania. U Greków starożytnych była uwa-
żana za wykrętną, podłą i złodziejską. W naszej metaforyce kania nie 
jest widziana tak pejoratywnie, cechy powyższe posiada natomiast 
sroka złodziejka. 

Wymienione tu metafory nie wyczerpują oczywiście bogactwa kultu-
ry skojarzeń związanych z kłamstwem17. Istnieją np. przenośnie nie 

17 Jednak już na podstawie tego szczupłego zestawu narzucają się pytania. 
Jaki jest sens takiego właśnie poetyckiego nazywania kłamstwa? Dlaczego okre-
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związane ze światem ożywionym oraz zwierzętami – jak choćby „fałszy-
wa moneta” czy „sztuczny miód”. 

Przedruk za: W. Chudy, Filozofia kłamstwa, Kłamstwo jako fenomen zła  
w świecie osób i społeczeństw, Warszawa 2003, s. 61–87. 

The content of the lie
Summary

The article discusses the content of the phenomenon of lies: it describes its 
basic forms, such as: half-truth, mistake, concealment and its essential elements. 
It lists the areas of lies: individual, collective, „metaphysical”, and describes the 
various typologies of lies: classical with its modifications, typology of manifesta-
tions of lie. It shows the symbols of lie existed in Western culture since ancient 
times.

ślone ludzkie cechy przypisuje się zwierzętom? Być może tok rozumowania lub 
skojarzeń przebiegających w nieświadomości, stojących u podstaw genezy tej listy 
metafor kłamstwa — genezy tkwiącej głębiej, niż wyjaśnia to zasada prostego 
naśladownictwa i podobieństwa — jest następujący: zwierzę kłamie kierowane 
instynktem, odruchem biologicznym, normą homeostazy. Kłamie, aby zachować 
życie, jak ptak, który udając, że ma złamane skrzydło, odskakuje coraz dalej od 
gniazda i odciąga w ten sposób wroga od małych, aby wspomóc przetrwanie 
gatunku. Natomiast człowiek nie kieruje się instynktem, lecz za pomocą rozumu 
osiąga doskonałość kłamania równą zwierzęciu. Taki jest sens tej metaforyki. 
Jeżeli mówi się do kogoś: „Ty lisie”, to znaczy: „Ty przy pomocy rozumu i intelektu 
działasz jak zwierzę: tak precyzyjnie, bezwzględnie i znakomicie, jak gdybyś dzia-
łał pod wpływem czysto zwierzęcego instynktu”. Zestawienie tych dwóch światów 
wypada w sensie moralnym bardzo na niekorzyść człowieka; pokazuje też, nieste-
ty, jego kunszt i perfekcyjność w czynieniu zła. 
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Czy mo¿liwe jest  
usprawiedliwienie k³amstwa?

Kłamstwo jest obwiniane o rozkład więzi społecznych, zmniejszenie 
zaufania między ludźmi, tzw. wzrost kosztów interakcji (np. koniecz-

ność zatrudniania prawnika przy sporządzaniu niektórych umów kupna 
sprzedaży jako zabezpieczenie przed kłamstwem jednej/obu stron), 
wreszcie o tworzenie nieadekwatnego obrazu rzeczywistości. Z drugiej 
strony jest tak powszechne, że niekiedy wydaje się być wręcz odruchowe. 
W stosunku do dzieci (w szczególności w wieku 1–6 lat) utrzymywane 
jest powszechnie kłamstwo dotyczące św. Mikołaja i jego działalności. 
Wielu kierowców zatrzymanych przez policję za jakieś wykroczenie dro-
gowe próbuje kłamać, aby uniknąć kary. Ludzie komplementują się 
nawzajem (nie zawsze szczerze), niektórzy wydają się nawet takich (nie-
szczerych) komplementów oczekiwać. Wielu polityków, szczególnie  
w trakcie kampanii wyborczej, składa nieszczere obietnice – takie, co do 
których już w momencie składania wie, że ich nie dotrzyma. To tylko 
kilka przykładów kłamania. Kłamstwo wydaje się być najpowszedniej-
szym (w sensie – jednym z najczęstszych) grzechem. 

Należy jednak zadać pytanie, czym właściwie jest kłamstwo? Już 
pobieżny rzut oka na historię etyki świadczy o tym, że odpowiedzi na to 
pytanie było wiele i brakło jednomyślności między poszczególnymi auto-
rami. Zanim zostaną przedstawione główne definicje, należy także zapy-
tać: w jaki sposób można skłamać? Od odpowiedzi na to pytanie dużo 
zależy: czy będzie uznawać się za kłamstwo tylko akty, w których dana 
osoba aktywnie nadaje pewien zwodniczy komunikat, czy też uzna się, 
iż możliwe jest kłamanie „myślą, mową i uczynkiem”. Potencjalne roz-
bieżności w tym zakresie może uświadomić rozróżnienie na dwie per-
spektywy – kłamcy i okłamywanego1. Osoby, które poczuły się okłama-
ne, czują się urażone, są rozczarowane, stają się podejrzliwe. Mają 

1 Zob. S. Bok, Lying. Moral Choice in Public and Private Life, New York 1999, 
s. 20–28. 
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poczucie, że były obiektem manipulacji, przestają ufać w to, co wcześniej 
słyszały od kłamiącego. Mogą mieć poczucie utraty kontroli nad swoim 
życiem. Na pewno będą też badawczo przyglądać się działaniom oszusta 
– nie będą ufać (w takim stopniu jak poprzednio) ani jemu, ani innym 
ludziom. Mogą także ostrzegać innych przed oszustem, niszczyć jego 
wiarygodność. Mają poczucie bycia skrzywdzonymi. 

Perspektywa kłamcy jest odmienna. Po pierwsze, nie każde swoje 
zachowanie oceniać będzie jako kłamstwo. Wszak mógł co najwyżej 
„wyrazić się nieprecyzyjnie”, lub mógł mu „umknąć pewien istotny fakt”. 
Badaczka kłamstwa, Sissela Bok wskazuje, że kłamcy i okłamywani 
mają jedną cechę wspólną – nie chcą być okłamywani. Jednocześnie 
kłamca uważa, że w danej sytuacji potrzebne, wręcz konieczne było 
odwołanie się do kłamstwa. Najczęściej odwołują się do potrzeby ochrony 
wyższych wartości za pomocą kłamstwa, uniknięcia zrobienia komuś 
przykrości bądź zranienia jej/jego uczuć. Czasami uciekają się do kłam-
stwa, aby przejąć kontrolę nad innymi i, w oczywiście dobrej wierze, 
pokierować nimi tak, aby uchronić ich przez złem. Oprócz wskazanych 
motywacji „altruistycznych” mogą także wystąpić „egoistyczne” – kłam-
ca będzie czerpał przyjemność z manipulowania drugimi, będzie mu 
sprawiało radość, kiedy inni zaczną działać w oparciu o jego kłamstwa; 
może mieć poczucie władzy i kontroli nad innymi. 

W zależności od perspektywy, która zostanie przyjęta (kłamcy lub 
okłamywanego), będzie można przyjąć szerszą bądź węższą definicję 
kłamstwa. Przykładem szerokiej definicji jest ta podana przez św. 
Augustyna: „kłamie każdy, kto przejawia wolę wprowadzenia w błąd, 
choćby mu nawet nie wierzono”2. Święty wskazuje w niej na jeden 
wystarczający warunek tego, aby dane działanie było kłamstwem: wola 
wprowadzenia w błąd. Nie ma potrzeby, aby kłamcy wierzono (kłamstwo 
może się nie udać), nie ma także potrzeby, aby przekazywana informacja 
była prawdziwa lub fałszywa. Kłamca chce wprowadzić w błąd, środki, 
jakie do tego będą mu służyć, są mniej ważne. W ten sposób można 
mówić o podawaniu prawdy, ale ujętej w taki sposób, aby rozmówca 
został wprowadzony w błąd. Możliwe jest także posługiwanie się fak-
tem, który nie będzie kłamstwem – w sytuacji, w których nadający 
komunikat wie, że druga strona i tak nie uzna podawanej informacji za 
prawdziwą. 

W tym momencie na zasadzie dygresji należy zaznaczyć, iż pomimo 
że w języku potocznym bardzo często przeciwstawia się kłamstwo praw-
dzie, z filozoficznego punktu widzenia nie jest to właściwe postępowanie. 
Przykładowo, starożytny grecki uczony Eudoksos, tworząc jeden  
z geocentrycznych modeli Wszechświata (i nauczając o nim), nie kłamał, 
choć prawdy również nie mówił. Istotne jest, co do czego wprowadza się 

2 Św. Augustyn, O wierze prawdziwej, przeł. J. Paszyński, w: tenże, Dialogi 
filozoficzne, t. 4, Warszawa 1954, s. 123–124. 
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w błąd. Jeżeli uznać, za Augustynem, że kłamca ma intencję wprowa-
dzić w błąd, to może wprowadzić w błąd wyłącznie w stosunku do praw-
dy, co do której jest przekonany, innymi słowy do prawdy subiektywnej 
lub w stosunku do zbioru zdań, które za prawdziwe uznaje. Wspomniany 
Eudoksos kłamałby, gdyby twierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca,  
a nie kłamał, twierdząc, że to Ziemia jest centrum Wszechświata. Taki 
bowiem miał zbiór zdań, o których był przekonany, że są prawdziwe  
i miał wystarczająco silne podstawy (obliczenia matematyczne i obser-
wacje astronomiczne), żeby uznać je za wystarczająco potwierdzone. 
Jeżeli przyjąć klasyczną definicję prawdy, to przeciwieństwem tak sfor-
mułowanej prawdy jest fałsz – zdania i myśli z rzeczywistością niezgod-
ne. Przeciwieństwem kłamstwa jest tymczasem prawdomówność – rze-
telne zdawanie sprawy z tego, jakie dana osoba żywi w danym momencie 
przekonania. Być może, że potoczne, powszechne przeciwstawianie 
kłamstwa prawdzie zawdzięczać należy starożytnej grece, w której jeden 
termin – pseudes – oznaczał zarówno fałsz, jak i kłamstwo3. Dzisiaj  
w języku polskim „mówić prawdę” oznacza wygłaszać zdania, o prawdzi-
wości których jest się przekonanym, czyli być prawdomównym. 

Podana powyżej definicja wydaje się być atrakcyjna z perspektywy 
okłamywanego. Za każdym razem, kiedy zostanie podjęta próba wpro-
wadzenia w błąd, może uznać, że właśnie jest okłamywany. Daje to pod-
stawę do roszczenia, aby druga strona nie kłamała i rzetelnie przedsta-
wiała posiadane informacje. Jednak powstawały także definicje, które 
zawężały pojęcia kłamstwa, redukując je do wybranych przypadków 
świadomego wprowadzania w błąd. Św. Tomasz z Akwinu za istotny ele-
ment kłamstwa uznał wolę zakomunikowania fałszu, natomiast zamiar 
wprowadzenia w błąd nie odnosi się do samej wypowiedzi, ale do jej 
skutku4. Nie chcąc utożsamiać skutku wypowiedzi z jej istotą, Akwinata 
odróżnił istotę komunikowania się (komunikowanie prawdy) od skutków 
komunikowania się – wprowadzenia lub niewprowadzenia w błąd. 
Zawężając w ten sposób definicję kłamstwa uznał, że istnieją wypowie-
dzi, które są zwodnicze (np. komunikowanie niepełnej prawdy w celu 
wprowadzenia w błąd), lecz nie będące kłamstwami sensu stricte. 

Przykładem innej definicji zawężającej pojęcie kłamstwa jest taka, 
która wymaga, aby było ono „intencjonalnie zwodniczym stwierdze-
niem”5. Definicja owa wyłącza te przypadki, które nie są stwierdzenia-
mi, ale np. wypowiedziami celowo wieloznacznymi, pytaniami, wypo-
wiedziami wykrzynikowymi. Wypowiedzi takie również mogą 
(intencjonalnie) wprowadzać w błąd (np. fałszywe zdziwienie lub uda-

3 Zob. I. Dąmbska, Pseudos i pseudes w filozofii Platona, „Roczniki Filozoficzne” 
27 (1979) z. 1, s. 121–133. 

4 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 20: Cnoty społeczne pokrew-
ne sprawiedliwości, przeł. F. W. Bednarski, London 1972, II–II, q. 110, a. 1. 

5 Por. S. Bok, Lying, s. 13; R. M. Chisholm, T. D. Feehan, The Intent to Deceive, 
„The Journal of Philosophy” 74 (1977) No. 3, s. 143–159. 
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wany żal), lecz nie są stwierdzeniami, zatem nie należałoby ich uzna-
wać za kłamstwo. Innym przykładem zawężającej definicji kłamstwa 
jest podana przez T. Ślipko. Za kłamstwo uznał on: „mowę formalną 
niezgodną z własną, przekazywalną myślą osoby mówiącej”6. Mowa for-
malna w rozumieniu tego filozofa to takie wypowiedzi, które na podsta-
wie okoliczności zewnętrznych (kontekstu wypowiedzi) powinny należy-
cie zdawać sprawę z myśli podmiotu komunikującego. Ślipko odróżnia 
tę mowę od mowy materialnej, która występuje np. w teatrze czy w żar-
tach, kiedy okoliczności zewnętrzne wskazują, że dane wypowiedzi nie 
odpowiadają myślom nadawcy. „Myśl przekazywalna” to taka, do znajo-
mości której ma prawo odbiorca komunikatu, zaś myśl nieprzekazywal-
na oznacza takie treści, których nie należy przekazywać temu akurat 
odbiorcy. Kłamstwo zatem zachodzi wtedy, gdy nadawca wprowadza  
w błąd co do swoich przekonań w sytuacji, gdy odbiorca ma prawo te 
przekonania znać. Definicja ta umożliwia moralnie godziwą obronę 
tajemnic, jednak ma pewien mankament. Mianowicie wprowadza asy-
metrię pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Nadawca może uznać, że dana 
informacja jest nieprzekazywalna temu akurat odbiorcy, nie informuje 
jednak o tym odbiorcy, tylko od razu wprowadza go w błąd7. Odbiorca 
może jednak w dalszym ciągu czuć się okłamany i, na podstawie defi-
nicji Augustyńskiej, zarzucać kłamstwo nadawcy. 

Po nader skrótowym zarysowaniu problematyki definiowania kłam-
stwa, można wreszcie przejść do sprawy usprawiedliwiania go lub odma-
wiania usprawiedliwienia, jednak najpierw należy zdefiniować pojęcie: 
„usprawiedliwienie”. Zazwyczaj odróżnia się je od „wytłumaczenia”.  
M. Baron proponuje definiować je następująco: „powiedzieć, że dane dzia-
łanie jest usprawiedliwione ( justified), to stwierdzić, że (o tyle, o ile sku-
piamy się bardziej na działaniu, niż na działającym podmiocie), pomimo 
że dane działanie jest zazwyczaj niesłuszne, to w danych okolicznościach 
było słuszne. Powiedzieć, że dane działanie jest wytłumaczone (excused), 
to, przeciwnie, stwierdzić, że jest w rzeczy samej niesłuszne (a działający 
podmiot popełnił czyn, który należy określić jako niesłuszny), lecz pod-
miot działający nie jest w danym wypadku winny”8. Autorka podaje jed-
nocześnie przykłady takich okoliczności: „niepoczytalność jest wytłuma-
czeniem (excuse), samo-obrona jest usprawiedliwieniem ( justification)”9. 
A zatem usprawiedliwienie oznacza, że dany czyn, pomimo że zazwyczaj 

6 T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 1, Kraków 1982, s. 352. 
7 Więcej na ten temat zob. J. Kucharski, Usprawiedliwione kłamstwo czy mowa 

defensywna – argumentacja o. Tadeusza Ślipki dopuszczająca świadome przeka-
zywanie nieprawdy, w: W kręgu etyki klasycznej: inspiracje i kontynuacje. Prace 
dedykowane profesorowi Tadeuszowi Ślipce z okazji 95. rocznicy urodzin, red. R. 
Małecki, Kraków 2014. 

8 M. Baron, Justification and excuses, „Ohio State Journal of Criminal Law”  
2 (2005), s. 389–390. 

9 Tamże, s. 388–389. 
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jest moralnie naganny, w danej sytuacji naganny nie jest. Wytłumaczenie 
odnosi się do sytuacji, w której dany czyn jako taki nadal jest określany 
jako naganny, ale nie można tym samym stwierdzić, iż dokonujący go 
podmiot jest moralnie za niego odpowiedzialny. 

Pytanie dotyczące istnienia usprawiedliwionego kłamstwa można 
zatem zrozumieć następująco: po pierwsze, kłamstwo jest uznawane za 
czyn moralnie naganny (niektórzy filozofowie uważali go za czyn zawsze 
naganny); po drugie mogą istnieć okoliczności, w których kłamstwo 
naganne nie będzie. Pytanie o usprawiedliwione kłamstwo – to próba 
wskazania na te właśnie okoliczności i uzasadnienia, dlaczego one aku-
rat mają być istotne. Można także sformułować pytanie o wytłumacze-
nie kłamstwa. Wtedy poszukuje się albo okoliczności albo takich własno-
ści podmiotu, które zdejmują z niego winę moralną, pomimo że 
dokonuje czynu moralnie nagannego. 

Poszukiwanie odpowiedzi na te dwa pytania można rozpocząć od 
Kantowskiego radykalnego zakazu kłamstwa. Myśliciel z Królewca defi-
niował kłamstwo jako „umyślną nieprawdę w wypowiadaniu swoich 
myśli”10. Pierwszy argument Kanta przeciw dopuszczeniu możliwości 
usprawiedliwienia kłamstwa jest argumentem z równi pochyłej. Jeżeli 
uznam, że w pewnych okolicznościach daję sam sobie pozwolenie na 
wprowadzenie kogoś w błąd, to wówczas każdy będzie mógł dać sobie 
takie przyzwolenie, przez co niemożliwa stanie się komunikacja, ponie-
waż nikt nie będzie nikomu ufał11. Danie sobie przyzwolenia na kłam-
stwo nie jest oczywiście także uniwersalizowalne – podmiot, który kła-
mie, nie chce dać innym prawa do okłamywania go. Argument Kanta 
wskazuje na kilka istotnych etycznie momentów w przypadku kłam-
stwa: 1) kłamca uznaje, że jest na tyle wyjątkową jednostką, że może 
podlegać innym prawom moralnym, niż pozostałe podmioty, 2) nie ma 
gwarancji, że myślenie o sobie jako o jednostce wyjątkowej będzie ogra-
niczone wyłączenie do jednej osoby, 3) skoro jedna osoba przyznaje sobie 
prawo do wyjątków, mogą tak czynić również inne, 4) na podstawie  
3) należy wyciągnąć wniosek, że nikomu nie można ufać, co daje  
5) komunikacja staje się niemożliwa. Najbardziej istotnym elementem 
tego argumentu jest sprzeciw Kanta w stosunku do traktowania siebie 
samego jako jednostki wyjątkowej, do przyjmowania perspektywy kłam-
cy, a nie perspektywy powszechnego prawa. 

Drugi Kantowski argument odwołuje się już do człowieczeństwa  
i jego funkcji. Kant utożsamiał człowieczeństwo z racjonalnością i opa-
nowaniem siebie. Do myślenia racjonalnego konieczne są prawdziwe 
dane. Kłamca utrudnia lub uniemożliwia innym realizację i rozwijanie 

10 I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, przeł. W. Galewicz, Kęty 
2004, s. 100. 

11 Zob. tenże, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Kęty 
2001, s. 39–40. 
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człowieczeństwa, traktując tym samym ludzi tylko jako środki, nie zara-
zem jako cele. Łamie tym samym jedno ze sformułowań imperatywu 
kategorycznego. Kłamca jednak nie tylko przypisuje sobie nieuprawnio-
ną władzę nad innymi. Według Kanta, niszczy także własne człowie-
czeństwo. Filozof stwierdza: „człowiek jako istota moralna (homo noume-
non) nie może używać sam siebie jako istoty naturalnej (homo 
phaenomenon) jedynie jako środka (instrumentu do mówienia); przeciw-
nie, jest on związany warunkiem zgodności z oświadczeniem (declaratio) 
tego pierwszego i zobowiązany do prawdomówności wobec samego sie-
bie”12. Kant zauważa, że kłamca traktuje sam siebie jako środek (maszy-
nę do mówienia); urzeczowiając się tym samym niszczy własne człowie-
czeństwo. Kłamstwo zatem nie tylko dlatego jest zakazane, że sprzeciwia 
się człowieczeństwu w innych (redukuje ich do narzędzi), jest także 
zakazane, ponieważ człowiek, jako istota moralna, jest w stanie rozpo-
znać i podążać za prawem moralnym. Wykroczenie przeciwko temu 
prawu (którego formułami są imperatywy kategoryczne) jest potrakto-
waniem swojego człowieczeństwa nie jako celu, lecz jako środka. Tym 
samym własne człowieczeństwo (moralne) redukowane jest do elemen-
tów naturalnych. Stąd kłamstwo jest zakazane w każdym przypadku, 
nawet wtedy, gdy, jak w słynnym przykładzie, morderca pyta o miejsce 
przebywania przyjaciela. Kant dodaje jeszcze, że kłamca jest odpowie-
dzialny za wszystkie konsekwencje kłamstwa. Osoba prawdomówna nie 
jest odpowiedzialna za to, co nastąpi po udzieleniu informacji. 

Na drugim biegunie w kwestii podejścia do usprawiedliwiania kłam-
stwa stał N. Machiavelli. Florencki dworzanin uważał, że władca nie 
tylko może, ale i powinien kłamać. „Kto, chcąc czynić tak, jak się czynić 
powinno, nie czyni tak, jak inni ludzie czynią, ten gotuje raczej swój 
upadek niż ostanie się; bowiem człowiek, który pragnie zawsze i wszę-
dzie wytrwać w dobrem, paść koniecznie musi między tylu ludźmi, któ-
rzy nie są dobrymi”13. Głównym usprawiedliwieniem kłamstwa władcy 
jest powszechna praktyka – ludzie są źli, nieuczciwi i kłamliwi. Wśród 
takich ludzi nie da się żyć, nie dostosowując się do panujących sposobów 
zachowania. Władca prawdomówny nie będzie skuteczny, nie będzie też 
zbyt długo panował, a tylko mądry władca będzie w stanie sprawić, żeby 
złe ludzkie cechy nie zniszczyły całego społeczeństwa. Stąd też, dla 
dobra innych i dla samoobrony innych przed złą naturą ludzką, władca 
używa kłamstwa do skutecznego sprawowania władzy. Makiaweliczny 
książę musi nauczyć się, jak nie być dobrym, a zatem nawet jeżeli miał-
by jakieś moralne obiekcje przed kłamaniem czy manipulacją, musi się 
ich pozbyć. Tego wymaga racja stanu. Książę kłamie dla większego 
dobra. Kłamstwa księcia nie są niczym złym – bez nich stan społeczno-
ści jeszcze bardziej się pogorszy. Świat Machiavellego to, można powie-

12 Tenże, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, s. 101–102. 
13 N. Machiavelli, Książę, przeł. C. Nanke, Kęty 2004, s. 64. 
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dzieć, negatyw świata Kanta. Tam gdzie Kant widzi obowiązek podpo-
rządkowania się prawu moralnemu niezależnie od okoliczności, 
florentczyk dostrzega konieczność uwzględnienia tylko okoliczności. 
Kant utrzymuje, że komunikacja w świecie zdominowanym przez kłam-
stwo będzie niemożliwa, Machiavelli pokazuje, jak radzić sobie w takim 
świecie. Kant sprzeciwia się używaniu człowieczeństwa jako środka, 
Machiavelli zaleca kłamanie dla obrony przed zepsutą naturą ludzką. 
Dla Kanta kłamstwo jest zawsze złe, dla Machiavellego kłamstwo jest 
złe, jeżeli jest nieskuteczne. 

Pomiędzy stanowiskiem Kanta a propozycją Machiavellego znajduje 
się szereg propozycji pośrednich. Można bowiem utrzymywać, iż nie 
wszystkie kłamstwa są złe, bądź – nawet jeżeli uznać, że wszystkie są 
złe – to w niektórych okolicznościach traktować je jako dopuszczalne. 
Można wreszcie tak zdefiniować kłamstwo, aby niektóre przypadki nie 
były uznawane za kłamstwo właśnie, a zatem – by nie wszystkie przy-
padki celowego wprowadzenia w błąd były uznawane za czyn moralnie 
naganny. Przykładem takiej koncepcji może być zalecane przez św. 
Tomasza z Akwinu, „roztropne ukrycie prawdy za pomocą zatajenia”14. 
Akwinata podejmuje próbę usprawiedliwienia kłamstw występujących 
w Biblii (Jakub podał się za Ezawa, Abraham twierdził, że jego żona jest 
jego siostrą, Judyta okłamała Holofernesa). Tomasz twierdzi, iż wypo-
wiedzi postaci biblijnych nie były kłamstwami, lecz zostały wypowie-
dziane „w innym porządku mówienia” – prorockim lub mistycznym15. 
Jest to przykład wyłączania niektórych świadomych czynności oszukań-
czych spod definicji (i oceny jako) kłamstwa. Można stwierdzić, że argu-
mentacja Akwinaty nie jest w tym wypadku przekonywająca. 
Uzupełniając powyższą myśl, należy odwołać się do rozróżnienia poczy-
nionego przez Bok na perspektywę kłamcy i okłamywanego. Argumenty 
Tomasza są przedstawiane ewidentnie z punktu widzenia kłamcy, nie 
biorą pod uwagę perspektywy okłamywanego. Dla Ezawa czy Holofernesa, 
nawet jeżeli oszuści działali w imię wyższego dobra i realizowali wolę 
Jahwe, ich działanie pozostawało kłamstwem. Z tego płyną co najmniej 
dwa wnioski: po pierwsze nie należy przyjmować, iż definicja kłamstwa 
jednej ze stron jest obowiązująca także dla drugiej, po drugie elementy 
usprawiedliwiające kłamstwo dla kłamcy nie zawsze będą takie same 
dla okłamywanego. 

Na podstawie powyższych rozróżnień można przyjąć następujące 
warunki możliwego usprawiedliwienia kłamstwa: 

Przyjęcie szerokiej definicji kłamstwa (kłamstwem jest każda próba 
świadomego wprowadzenia w błąd drugiej osoby). Definicja ta zawiera 

14 Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, t. 20: Cnoty społeczne pokrewne 
sprawiedliwości, II–II, q. 110, a. 3, ad 3; zob. także q. 111, ad 1. 

15 Zob. tamże. 
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w sobie inne określenia, a zatem ryzyko, że nie będzie podzielana przez 
obie strony, jest minimalne. 

Przyjęcie założenia, iż istnieją kłamstwa usprawiedliwialne. Brak 
tego założenia powoduje, iż każde kłamstwo jest uznane za zło, można 
jedynie dyskutować, czy jest to większe, czy mniejsze zło.

Przyjęcie warunku, że obie strony komunikacji (kłamca i okłamywa-
ny) są świadome, że w danej sytuacji kłamstwo może być użyte w sposób 
moralnie dopuszczalny. 

Uznanie, że obie perspektywy są istotne – żadna ze stron nie prezen-
tuje argumentów jednostronnych. 

Przykładem sytuacji, która spełnia powyższe wymagania, jest fał-
szomówstwo w definicji Kanta. Filozof stwierdza: Mogę wszak popełnić 
fałszomówstwo, jeżeli mam zamiar ukryć przed innym moje myśli, lecz 
może on przypuszczać, że będę je ukrywał, może być przekonany, że 
popełniam nadużycie na prawdomówności, np. kiedy napastnik złapie 
mnie za gardło i spyta, czy mam pieniądze, mogę wtedy ukryć moje 
myśli, a przez to on będzie mógł przypuszczać, że nadużywam prawdo-
mówności. Nie jest to jednak kłamstwo (Mendacium), ponieważ ów inny 
wie, że będę ukrywał moje myśli oraz że nie ma w ogóle żadnego prawa 
wymagać ode mnie prawdomówności16. 

Dla Kanta fałszomówstwo jest przykładem sytuacji, w której to, co 
potocznie nazywa się kłamstwem, kłamstwem nie jest. Jednak biorąc 
pod uwagę warunki 1–4 należy uznać, iż kantowskie fałszomówstwo jest 
przykładem usprawiedliwionego kłamstwa. Dzieje się tak dlatego, że 
odbiorca komunikatu może spodziewać się „ukrycia myśli”, a zasada 
dopuszczająca takie ukrycie jest znana i akceptowana przez dwie strony 
komunikacji. Można zatem stwierdzić, iż kłamstwo jest usprawiedli-
wialne wtedy i tylko wtedy, gdy obie strony komunikacji mogą się spo-
dziewać, że w danej sytuacji można być okłamanym i obie strony zgadza-
ją się, że takie okłamanie jest moralnie dopuszczalne. Sytuację tę można 
porównać z meczem bokserskim. O ile używanie przemocy na co dzień, 
wobec niespodziewających się tego bliźnich jest czynem nagannym, to 
stawanie w szranki na ringu, walka zgodna z regułami i z przeciwni-
kiem, który reguły te zna, akceptuje i wie, co może mu grozić, jest czymś 
co najmniej moralnie neutralnym. 

Przykładami sytuacji usprawiedliwionego kłamstwa w powyższym 
znaczeniu będą więc: gra w pokera pomiędzy graczami, którzy znają  
i akceptują jej reguły, negocjacje prowadzone przez ludzi znających sche-
maty i zasady „gry” negocjacyjnej, obrona tajemnicy, pod warunkiem, że 
obie strony wiedzą, iż dana informacja jest tajemnicą, uwodzenie, pod 
warunkiem, że obie strony wiedzą, na czym polega odpowiednie kolory-
zowanie i ukrywanie informacji o sobie, wprowadzanie w błąd przeciw-

16 Zob. I. Kant, Ethica, w: tenże, Eine Vorlesung Kants über Ethik, red.  
P. Mentzer, Berlin 1924, s. 286–287. 
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nika na wojnie itp. Należy zauważyć, że wymóg znajomości i akceptacji 
zasad oznacza, iż wiele kłamstw czynionych „dla przyjemności” (np. pod-
trzymywanie u dzieci wiary w istnienie i działalność św. Mikołaja), „dla 
spokoju” (np. okłamywanie ludzi chorych co do ich stanu zdrowia i roko-
wań), „dla doraźnej korzyści” (np. okłamywanie policjanta, który zatrzy-
mał auto z uwagi na znaczne przekroczenie prędkości) jest moralnie 
naganne. Kłamstwa podanego typu można co najwyżej uznać za wytłu-
maczone (excused), lecz nie usprawiedliwione. Konieczność traktowania 
innych ludzi i ich praw na równi ze swoimi wymaga weryfikacji 
powszechnych intuicji dotyczących zakresu kłamstw uznawanych za 
moralnie dopuszczalne. 

Podany model usprawiedliwienia kłamstwa zakłada równość stron  
i uwzględnienie ich praw i perspektyw w danej sytuacji. Dzięki temu 
żaden z punktów widzenia (ani kłamcy, ani okłamywanego) nie staje się 
dominujący. Odwoływanie się do dobra wyłącznie jednej strony (czego 
przykładem jest teoria Machiavellego) nie może być wystarczającym 
usprawiedliwieniem, o ile dobro to nie zostanie za takowe uznane przez 
obie strony komunikacji. Fałszomówstwo, czyli sytuacja, gdzie strony 
wiedzą, iż nie mogą się spodziewać po sobie prawdomówności i stan ten 
akceptują, jest przykładem usprawiedliwionego kłamstwa. Ważne jest, 
aby nie mylić dwóch poziomów – usprawiedliwienia z wytłumaczeniem 
(excuse). 

Is it possible to justify a lie?
Summary

The article quotes a narrow and broad definition of a lie, depending on the 
accepted perspective: someone who lying or someone who is lied to. The author 
asks whether there may be circumstances and justifications that make a given lie 
justified or excused. Seeking the answer to this question, he presents the concepts 
of Kant, Machiavelli and St. Thomas Aquinas.
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K³amstwo was zniewoli

Jezus złożył obietnicę tym, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie 
trwać w nauce Mojej, będziecie prawdziwie Moimi uczniami i pozna-

cie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31–32). Określił w ten sposób 
związek, jaki zachodzi między prawdą a wolnością – dwiema podstawo-
wymi wartościami człowieka. 

Wolność w klasycznym ujęciu to cecha woli ludzkiej, która uzdolnia 
człowieka do wyboru wartości albo do jej odrzucenia. To wolność „do”, 
zwana też wolnością pozytywną1. Określa ona sytuację, w jakiej człowiek 
stoi wobec wartości: jest wolny, ale wolny wobec wartości – wybiera ją lub 
nie. Obok wolności drugim niezbędnym komponentem istoty człowieka 
jest prawda. Aby wybrać jakąś wartość (albo odrzucić) trzeba ją poznać. 
Poznanie, a więc prawda, idą przed decyzją o wyborze, przed „uruchomie-
niem” wolności. Tak więc wolność jest warunkiem funkcjonowania czło-
wieka jako człowieka. W pełni ludzkie działanie stanowią dopiero oby-
dwie wartości łącznie: prawda i wolność. Zakłada ona istnienie 
wyznaczników prawdy: uznanie możliwości jej osiągnięcia, nastawienie 
na jej szukanie, jej funkcjonowanie w obszarze komunikacji (intersubiek-
tywność). Wartości i cele, które podpadają pod zakres własnej wolności 
odkrywamy wraz z cechą prawdy lub fałszu. Reakcją na prawdę lub fałsz 
jest poczucie powinności: „Idź za prawdą!” albo odpowiednio: „Nie idź za 
fałszem!”. Jako wolny człowiek: „może”, ale „nie musi”2. 

W liberalistycznej koncepcji wartość wolności jest rozumiana inaczej, 
jako: „Minimalny obszar ludzkiej wolności polegającej na tym, że jakaś 
cząstka ludzkiej egzystencji musi pozostać poza sferą społecznej kontro-
li”3. To „swoboda dążenia do własnego dobra na swój własny sposób”  

1 Zob. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, przeł. H. Bartoszewicz  
[i in.], Warszawa 1991, s. 121–122. 

2 W. Chudy, Miejsce prawdy w systemie wartości. Postawa klasyczna a postawa 
liberalistyczna i ich konsekwencje aksjologiczne, „Chrześcijanin w Świecie” (1993) 
nr 2, s. 54–62. 

3 Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, przekł. S. Swieżawski, Poznań 
1956, s. 426. 
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(J. S. Mill). Akcent pada na wolność indywidualną, na jej ochronę przed 
jakimikolwiek restrykcjami zewnętrznymi. To koncepcja wolności „od” 
– czyli wolność negatywna. Człowiek tutaj „jest wolnością”, jest nieroz-
porządzalny przez żadną inną wartość obiektywną poza wolnością. 

W dyskusji z postawą liberalistyczną kard. J. Ratzinger stwierdził: 
„Wolność bez fundamentów moralnych staje się anarchią, a anarchia 
prowadzi w sposób nieunikniony do totalitaryzmu, co więcej – sama już 
jest przejawem totalitaryzmu. […] Większość staje się jedynym źródłem 
prawa, a statystyka – prawodawcą”4. 

Wybór fałszu, kłamstwa, nie-prawdy – zniewala. 

Miejsce prawdy

Poszukiwanie prawdy należy do stałych wysiłków człowieka. Spotyka on 
na tej drodze wiele przeszkód. Św. Augustyn pisał: „Nie badaj, nie pró-
buj wiedzieć, co to jest Prawda. Natychmiast bowiem wyjdą na twoje 
spotkanie mgły i cienie zmysłowych obrazów oraz chmury majaków 
wyobraźni i zamącą jasność twojego pierwszego spojrzenia, gdym tobie 
powiedział: Prawda. Tak, w tym pierwszym wejrzeniu jesteś olśniony 
jak błyskawicą, kiedy się mówi: Prawda. Trwaj w nim, jeśli możesz. Lecz 
nie możesz. Znowu spadasz na ziemię, w to, do czegoś przywykł”5. Słowo 
„prawda” posiada dwa przeciwieństwa: złudzenie i błędny sąd. 

Współczesny człowiek – jak się wydaje – zagubił podstawową prawdę 
o sobie, nie wie już, kim jest i do kogo należy, jakie są jego możliwości  
i granice. Polski pisarz i dramaturg, S. Mrożek, opisał to zjawisko zagu-
bienia przez współczesnego człowieka własnej tożsamości, porównując je 
do ciągłej i bezsensownej bieganiny za samym sobą: „Świat stał się bie-
ganiną, każdy biega z miejsca na miejsce i pyta drugiego: «Nie było tu 
mojego ‘Ja’? Szukam go wszędzie». «Nie, ale może Pan widział moje tam, 
skąd Pan przybywa». Tu tamtego nie było, tego tam nie ma. Więc znowu 
pędzą, a wszyscy zdyszani. Już nawet ćwierćinteligent wie, że musi szu-
kać swojego «Ja», zamiast się czegoś porządnie nauczyć”6. 

Inny polski pisarz, A. Stasiuk, jednoznacznie opisał zjawisko niecier-
pliwego budowania sobie przez człowieka namiastek „pełnego” i „uboga-
conego” samego siebie: „surogatem zbawienia jest możliwość bycia kim 
innym. Za pomocą przeróżnych technik możemy odmienić swoje ciało  
i kształtować je według wybranego wzoru. Strój i styl wyprowadzają nas 
z egipskiej niewoli codzienności. Kiedy przeglądamy kolorowe magazy-

4 J. Ratzinger, Prowadzić dialog z niewierzącymi, „Znaki Czasu” (1992) nr 26, 
s. 59. 

5 Augustyn, O Trójcy Świętej, przekł. M. Stokowska, Poznań 1963, s. 261. 
6 A. Zwoliński, O głupocie, Kraków 2012, s. 17. 
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ny, można odnieść wrażenie, że opowiadają one głównie o sposobach 
przeistoczenia naszej osoby, począwszy od diety, otoczenia, mieszkania, 
a skończywszy na przebudowie struktury psychicznej, ukrytej często 
pod kuszącą propozycją «bycia sobą»”. I dlatego coraz trudniej jest czło-
wiekowi o koncentrację, bo żyje coraz szybciej, a oddziałują na niego licz-
ne i silne bodźce. Tak też tworzy się „kultura kalejdoskopowa”, w której 
każde drobne poruszenie powoduje zmianę konstelacji obrazów. Jest ona 
nasycona narcystycznie i skupia się na niepowiązanych ze sobą ciągach 
przeżyć. Zanik poczucia ciągłości i tożsamości prowadzi do zagubienia, 
a także łatwo otwiera drogę do poszukiwania realizacji nierealnych 
obrazów samego siebie, tworzy nieuzasadnione poczucie wyższości lub 
spycha człowieka w rozpaczliwe poczucie niższości7. 

Tendencja do sztucznie podwyższonej oceny własnej osobowości, czyli 
poczucie wyższości, jest często uznawana przez psychologów za pozosta-
łość poczucia wszechmocy występującego u małego dziecka, które żyje 
faktycznie w stanie megalomanii – wyolbrzymione ponad normę własne 
„ja” uznaje ono za jedyną miarę oceny innych i otaczającego go świata. 
Przerośnięty narcyzm dziecka bywa współcześnie wzmacniany zachowa-
niem dorosłych, którzy podbudowują to poczucie wszechmocy (motywo-
wani często najlepszymi chęciami). W nurt ten włączają się także media 
lansujące „wszechmocnych” bohaterów, na trwale wpisujących się  
w naszą wyobraźnię. Batman – mroczny mściciel, Spider-Man, Capitan 
America, Superman – niepokonani i potężni są często wyrazem pragnie-
nia młodych widzów pokonania własnych ograniczeń. Później jednak, 
wraz z rozwojem zdolności krytycznego myślenia, u większości dzieci 
nad zasadą przyjemności zaczyna przeważać zasada rzeczywistej oceny 
siebie, powodując wpierw pewną reorganizację, a później zanikanie owej 
„rajskiej wszechmocy”. Istnieje silna pokusa zrównania lub zatarcia róż-
nicy między stworzeniem a Stworzycielem. Ma ona swoją długą historię. 
Przed wielu wiekami ideę przemienienia człowieka w boga głosił Budda. 
Uczył, że nie istnieje Bóg-Stworzyciel, a boskość tożsama jest z nicością, 
w której istota ludzka powinna się rozpłynąć. Z kolei hinduizm uczył, że 
tak naprawdę to natura jest bogiem. Jeden z hinduistycznych guru, 
żyjący w XIX w., Swami Muktananda, radził swoim uczniom: „Klęknij 
przed swym własnym Ja. Oddaj cześć i uwielbienie swej własnej istocie. 
Bóg mieszka w tobie jako Ty sam”8. 

Inną formą poczucia wyższości jest – właściwa przede wszystkim oso-
bom uzdolnionym – postawa prawie równa świadomości biblijnego demo-
na: nadnaturalnej mocy, poczucie nadzwyczajnej możliwości i zadań.  
Z opisów Plutarcha, zawartych w Żywotach wynika, że takie przekona-
nie o swojej nadzwyczajności przejawiał np. Cezar. Te formy wyższości 

7 Zob. A. Stasiuk, Tekturowy samolot, Wołowiec 2017, s. 72. 
8 D. Hunt, T. A. McMahon, Zwiedzione chrześcijaństwo, przekł. A. Czwojdrak, 

Wrocław 1994, s. 58. 
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można zarejestrować np. u osób z kompleksem Ikara (dążących do szczy-
tów), czy z kompleksem Prometeusza (mających silne odczucie niezado-
wolenia z własnych ograniczeń, dążących do doskonałości i przekracza-
nia granic, np. Faust z dramatu Goethego)9. 

Niewłaściwa ocena siebie w konsekwencji mieści w sobie wiele niebez-
pieczeństw, m.in. wprowadzając fałsz do relacji międzyludzkich. Jak 
zapisał G. Giusti (1809–1850): „Zasadniczo szkodziły nam dwie rzeczy: 
mała oraz nadmierna wiara w siebie. Jedna czyni nas powolnymi, druga 
nierozważnymi. Pierwsza wzmocniła i podtrzymała w nas nieskończony 
ogrom niewierzących w siebie, niezdecydowanych ludzi, którzy siłą 
wycofania się upadli do tyłu; druga uwolniła oszalały i nieprzyzwoity 
gniew zarozumialców, intrygantów, partaczy, którzy bez wcześniejszego 
zweryfikowania kursu wyruszają na wzburzone i nieznane morze bez 
sondy i astrolabium”10. Nieustanne poszukiwanie siebie, będące efektem 
zagubienia podstawowej prawdy o sobie jako człowieku – stworzeniu 
Boga – prowadzi do błądzenia, nielogicznych odpowiedzi i kolejnych 
pomyłek. Brakuje bowiem wówczas umiejętności porządkowania swych 
myśli, stawiania właściwych pytań, które wynikają z systematycznego 
poznawania i drążenia najważniejszych tematów życia. 

Trudną sytuację współczesnego człowieka pogłębia fakt braku auto-
rytetów i liderów, którym można zaufać i u których można zweryfikować 
Prawdę. Jak zauważył współczesny socjolog, Z. Bauman: gdy „kiedyś 
wiadomo było, że politycy kłamią, wówczas ludzie poszukiwali prawdy  
u różnych ekspertów, autorytetów i mędrców. Obecnie zaś eksperci, inte-
lektualiści i mędrcy coraz częściej kłamią, czyniąc to cynicznie, bezkar-
nie i łatwo, jak kiedyś politycy”11. 

Fałsz o sobie sprzyja nadużyciu wolności, pozostawiając jej „zadania 
samodzielnego decydowania o tym, co dobre, a co złe, prowadzi do braku 
ufności w mądrość Boga, który poprzez prawo moralne kieruje człowie-
kiem”12. 

I tak np. osiągnięcia naukowo-techniczne prowadzą często do błędne-
go wniosku o samowystarczalności człowieka. A stąd rodzi się pokusa 
decydowania o początku i końcu ludzkiego życia (np. aborcja czy eutana-
zja). Homo sapiens pragnie być dla siebie i wobec świata absolutnym 
panem. Technologiczne osiągnięcia utwierdzają go w pysze, prowadząc 
na manowce moralne, m.in. inżynierii genetycznej, której wytworem 
mogą stać się ludzkie hybrydy. Wolny wybór człowieka wydaje się mieć 
nieograniczoną moc. Rzeczywistość zaczyna być traktowana magicznie, 

9 Zob. Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, przeł. M. Brożek,  
wyd. 4 zm., Wrocław 1956, s. 342. 

10 Giuseppe Giusti, Epistolaria, ed. A. Salani, Firenze 1934. 
11 Zob. J. Żakowski, O wieku kłamstwa. Rozmowa z prof. Zygmuntem 

Baumanem, „Niezbędnik Inteligenta. Dodatek Tygodnika Polityka” (2004) nr 50, 
s. 4. 

12 Jan Paweł II, Veritatis splendor, Wrocław 1998, nr 84. 
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odczytywana nie jako dar od Stwórcy, ale jako obszar dowolnych działań 
człowieka, które mogą wszystko zmienić. Magia daje człowiekowi poczu-
cie pełnej – choć opartej na fałszu – wolności i nieograniczoności13. 

Absolutny priorytet wolności wobec innych wartości prowadzi do 
zakwestionowania autonomii prawdy, a wówczas to nie człowiek podlega 
prawdzie, ale prawda człowiekowi i jest on nie tylko sędzią w zakresie 
kryteriów poznawczych, ale także kreatorem prawdy. Niektórzy mówią 
wprost o terroryzmie podmiotu poznającego – człowieka, któremu w ide-
ologii liberalizmu przyznano prawo dowolnego kreowania prawdy14. 

Erazm z Rotterdamu, w liście do wojewody krakowskiego,  
K. Szydłowieckiego, z 14 VIII 1525 r., rozważał różne oblicza pychy, 
która ma też różne nazwy, np. nadmiernej ambicji, czy miłości własnej, 
a w swej istocie jest kłamstwem człowieka o sobie samym. Pisał: 
„Choroby duszy posiadają różne swe odmiany. Dużo łatwiej możemy 
wyleczyć się z wyuzdania, rozpusty, nieumiarkowania i innych chorób, 
że tak powiem, ordynarniejszego rzędu aniżeli z wybujałej ambicji, zawi-
ści, egoizmu albo z obłudy. Spotykamy wielu ludzi, którym nie można 
zarzucić ani rozpusty, ani pijaństwa, lecz są oni tak pełni miłości wła-
snej, że pod tym kątem oceniają wszystko. Potrafią oczyścić się z każde-
go zarzutu, a tymczasem najbardziej zbrodnicze żądze ukrywają pod 
pozorami zacności i szlachetności. Nikt z ludzi nie wyrządza więcej szko-
dy niż oni, nikt też nie jest bardziej godny pożałowania”15. Wśród postaw, 
które są pochodnymi pychy, wynikają z niej i tym samym są jej wyra-
zem, najczęściej wymienia się: próżność, narcyzm i snobizm. 

Próżność nazywa się często wybujałą ambicją, która zazwyczaj śmie-
szy, jest zarozumialstwem, dokuczliwą dla innych chełpliwością i dąże-
niem do niezasłużonej sławy. Polega na nieuporządkowanej chęci doko-
nywania rzeczy, które przerastają możliwości jednostki. Pochodzi ze 
zbyt wybujałej i zawyżonej opinii o sobie, o swoich zdolnościach, siłach  
i cnotach. Próżność jest nieuporządkowanym pragnieniem czci od innych, 
nie odnosząc jej jednak do Boga, dawcy wszelkiego dobra. Św. Franciszek 
Salezy tak ją opisywał: „Próżną nazywamy wszelką chwałę, którą sobie 
przyznajemy, albo za to, czego w nas nie ma, albo za to, co w nas jest, ale 
nie jest nasze, albo wreszcie za to, co w nas jest i co do nas należy, jed-
nakże nie zasługuje na to, żebyśmy się z tego chlubili. Zacność rodu, 
względy możnych, wziętość u ogółu, to rzeczy, które nie są w nas samych, 
lecz albo w naszych przodkach, albo w uznaniu innych ludzi. Są tacy, co 
pysznią się dzielnym rumakiem, piórem u kapelusza, wykwintnym stro-
jem. Lecz któż nie widzi, jaka w tym głupota? Jeśli bowiem w tych rze-
czach jest chwała jaka, to należy się koniowi, ptakowi i krawcowi... Inni 

13 Zob. J. Prokopiuk, Magia, w: Encyklopedia religii, Warszawa 2003;  
M. Introvigne, Powrót magii, przekł. A. Wałęcki, Kraków 2005, s. 206 i nn. 

14 Zob. T. A. Żak, Dwie wolności, „Polonia Christiana” (2018) nr 60, s. 36–37. 
15 Erazm z Rotterdamu, Korespondencja z Polakami, Warszawa 1965, s. 26. 
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są dumni z wąsa podkręcanego, z bródki wymuskanej, z czupryny utre-
fionej, z pulchnych rączek, z biegłości w tańcu, grze i śpiewie. Ale czyż to 
nie nędza chcieć przysporzyć sobie sławy za pomocą takich drobnostek? 
Inni znowu, nabywszy trochę nauki, chcą być za to poważani przez ludzi 
i żądają, by każdy z nich się uczył i miał ich za mistrzów. Takich słusznie 
zowią mądralami. Są i tacy, co jak pawie roztaczają wdzięki swej urody 
i sądzą, że oczy wszystkich są w nich wlepione. Wszystko to jest skrajną 
próżnością, niedorzecznością i głupotą, a chwała, czerpana z tak błahych 
rzeczy, nazywa się chwałą próżną, niemądrą i płochą”16. 

Jak zauważają analitycy życia społecznego, już w XIX w. porzucono 
wiele chrześcijańskich kategorii antropologicznych, a budowano nową, 
ewolucyjną wizję człowieka, którego można kreować i kształtować. 
Wśród wielu pojęć zarzucono również pojęcie namiętności/pożądliwości 
(gr. pathi), wśród których tradycyjnie za „najokropniejszą” uważano 
pychę. Sekularyzacja psychologii doprowadziła do zastąpienia tego ter-
minu (obecnego w nauce Ojców Kościoła i w teologii moralnej Kościoła 
od wieków), pojęciem „emocji”, które nie ma odniesienia do wcześniej-
szych religijnych i moralnych analiz zachowań człowieka. W XX w. 
znacznie też poszerzono idee emocji, włączając w nie np. instynktowne 
odruchy ciała, ekspresje, przekonania i inne „komponenty” (zgodnie  
z tzw. „komponentową” teorią emocji). Całość ewolucji pojęciowej antro-
pologii i psychologii doprowadziła do odrzucenia wymiaru duchowego 
osoby ludzkiej, skupiając uwagę psychoterapii na życiu psychicznym 
człowieka i jego fizjologii. Ten redukcjonizm ma dzisiaj ogromne znacze-
nie w sposobie mówienia i myślenia o wielu aspektach ludzkich zacho-
wań. W psychologii transpersonalnej głównymi konceptami są: 
Uniwersalny Umysł, Wyższe Ja oraz kolektywna i indywidualna nie-
świadomość. Wyższe Ja jest prawdziwą tożsamością człowieka – pomo-
stem między Bogiem jako boskim Umysłem a człowieczeństwem. Tego 
rodzaju utożsamienie (monizm) zamazuje różnicę między Bogiem a czło-
wiekiem. Watykański dokument Jezus Chrystus Dawcą wody żywej 
(2003) przestrzega przed zatarciem różnicy pomiędzy psychologią a reli-
gią w procesie „sakralizacji psychologii”, czy „psychologizacji chrześci-
jaństwa”17. 

Widzieć pełnego człowieka we wszystkich wymiarach jego istnienia, 
nie poprzestawać jedynie na jego powierzchownym oglądzie, jest ważną 
praktyką dla uwolnienia siebie i innych od pułapek próżności, narcyzmu 
i snobizmu, pychy własnej i cudzej...18 

16 Franciszek Salezy, Filotea czyli Droga do życia pobożnego, przeł. H. Libiński, 
Olsztyn 1985, cz. III, rozdz. 4. 

17 Zob. G. Kucharczyk, Veto wobec „współcześniactwa”, „Polonia Christiana” 
(2018) nr 60, s. 19–21. 

18 Zob. T. Cantelmi, F. Orlando, Przekroczyć narcyzm, przekł. W. A. Cichosz, 
Kraków 2007.
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W wezwaniu do prawdy o sobie samym jest obecne także zobowiąza-
nie do uszanowania tajemnicy człowieka. J. Maritain w książce O stop-
niach poznania stwierdził: „My wiemy dobrze, na co czekamy i wiemy 
też, że ten przedmiot naszego oczekiwania przekracza wszelkie pozna-
nie. Jest różnica pomiędzy stanem, w którym się nie wie, czego się ocze-
kuje, a stanem, w którym uświadamia się sobie, że ów przedmiot ocze-
kiwania nie da się pojąć”19. W praktyce i doświadczeniu są obecne takie 
wartości, których nie można analizować i poznać rozumowo, np. ofiara 
składana z życia. Maritain przytacza m.in. opis męczeństwa św. Adriana 
i towarzyszy, w którym zawarte są słowa, wypowiedziane tuż przed 
śmiercią w umęczeniu, a które powiadają, że tego, co skłoniło ich do 
poniesienia mąk i śmierci – tego ani oko nie widziało, ani ucho nie sły-
szało. Prawda o człowieku jest większa, obszerniejsza, niż oczywistość 
matematycznych twierdzeń, czy oczywistość świata przyrody. 

Jan Paweł II zwrócił uwagę na różne możliwe przejawy pychy. Wśród 
nich wskazał na nierozumne odczytywanie tego, co każdy z nas posiada, 
czyli na pychę związaną z ludzką naturą, z „całym dziedzictwem «pychy 
tego żywota», z egoistycznym dążeniem do panowania, a nie do służe-
nia”20. 

Pycha serca objawia się łatwym zapomnieniem o darach, które czło-
wiek otrzymał od Boga oraz o swej kondycji i możliwościach, które są mu 
dostępne jako stworzeniu. Św. Paweł przestrzegając przed nią pisał: 
„Któż będzie się wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś 
otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał” (1 Kor 4, 7)21. 

Powrót do prawdy oznacza zobaczenie siebie samego w prawdzie: kim 
jesteś i co uczyniłeś? Pokora jest poznaniem siebie w prawdzie, uzna-
niem i przyjęciem tego, czym jesteśmy, a także w tym samym świetle 
prawdy ujrzeniem świata, który nas otacza. 

Zaproszeni do k³amstwa

Głupota karmi się kłamstwem, podobnie jak mądrość prawdą. Dlatego 
każdy, kto posługuje się kłamstwem i pomnaża je, przyczynia się do 
wzrostu głupoty w świecie, jest narzędziem ogłupiania ludzi. 

Jan Paweł II demaskował specyfikę zniewolenia człowieka przez 
różne współczesne kłamstwa i podkreślał faktyczne nim zagrożenie: 
„Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeżeli słowo będzie uży-

19 J. Maritain, Distinguer pour unir ou les degres du savoir, Paris 1932, s. 36. 
20 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptoris donum, Watykan 1984,  

nr 13. Por. P. Salamon, Pycha, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralne-
go, pod red. J. Nagórnego, K. Jeżyny, Radom 2005, s. 448–449. 

21 A. Tatara, Pycha, „Niedziela” (2007) nr 12, s. 12–13. 
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wane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale 
tylko po to, aby zwyciężać w dyskusji i bronić swoje – może właśnie błęd-
ne – stanowisko. [...] Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki 
świat, jeśli prawdę próbuje się oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom 
trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży”22. 

Gdy dodatkowo towarzyszą temu różnego rodzaju zacietrzewienia  
i cała gama negatywnych emocji – inteligencja wykorzystana jest dla 
doraźnych celów, jako narzędzie ataku, zemsty i oszustwa. Wówczas cel 
Bożego dzieła, jakim jest rozumność człowieka, zostaje całkowicie wyko-
ślawiony23. 

W 1982 r., w Coimbrze, w Portugalii, podczas spotkania z intelektu-
alistami, Jan Paweł II wskazał na pięć obszarów, na których współcze-
śnie prawda przegrywa z „zastępczymi wartościami”: 

1. Nowoczesna kultura, która przez całe wieki była duszą cywilizacji 
zachodniej, przechodzi kryzys; nie jest już zasadą ożywiającą i jednoczą-
cą społeczeństwo, rozproszona nie jest zdolna do podjęcia swego zadania, 
jakim jest przyczynianie się do wewnętrznego wzrostu człowieka (ta 
utrata mocy i wpływu wydaje się mieć swe źródło w kryzysie prawdy). 

2. Obiektywne widzenie prawdy często jest zastępowane stanowi-
skiem subiektywnym, bardziej lub mniej spontanicznym.

3. Moralność obiektywna ustępuje miejsca etyce indywidualnej,  
w której każdy zdaje się być sam dla siebie normą działania i godzi się 
na wierność wyłącznie tej normie.

4. Miejsce wierności zajmuje skuteczność.
5. Człowiek odnosi wrażenie, że żyje w społeczeństwie, w którym 

brak stałych wartości oraz ideałów24. 
Kłamstwo bazuje na znajomości zachowań ludzi i ich reakcji  

w poszczególnych sytuacjach. Bardzo często wykorzystuje się w niej: 
1. Konformizm grupy – lęk przed samotnością przez bycie w opozycji 

sprawia, że ludzie zgadzają się, choćby początkowo tylko pozornie, na 
propozycje manipulatora. Jeśli adresata informuje się o jednomyślnej, 
odmiennej od jego własnej, opinii innych, jest on skłonny zmienić swój 
pogląd, nawet jeśli to przeczyłoby świadectwu jego własnych zmysłów. 

2. Zmianę postaw poprzez zmianę zachowań – podejmowanie nawet 
małych, „niewinnych” działań sugerowanych przez manipulatora, uru-
chomi mechanizm dalszych, zdecydowanych, których siły adresat nie był 
nawet świadomy. Nawet jednorazowe zachowania pociągają za sobą 
ważne konsekwencje dla postaw człowieka. 

3. Wytwarzanie dysonansu podecyzyjnego – małe działanie, w afek-
cie czy „z rozpędu”, wytwarza zmianę postawy celem „dopasowania” jej 

22 Jan Paweł II, Homilia podczas mszy św. w Olsztynie, 6 VI 1991. 
23 Zob. N. Grimaldi, Dylematy wolności, przekł. A. Graboń, Kraków 2007,  

s. 36–40. 
24 Zob. G. Weigel, Odwaga bycia katolikiem, tłum. J. J. Franczak, Kraków 

2004. 
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do owego zachowania; jest to silne zwłaszcza wówczas, gdy działanie 
było wolne, bez zewnętrznego przymusu. Efektem działania niezgodnego 
z postawą jest bowiem przykre napięcie, poczucie zdrady. Ponieważ 
zachowania już nie można zmienić, zmianie ulegają poglądy. 

4. Wytwarzanie zobowiązania – pewne zachowania rodzą silne 
poczucie zobowiązań jednostki, zwłaszcza gdy miały charakter publicz-
ny; manipulator nie musi zmieniać postaw człowieka, wystarczy, że 
pożądaną postawę umocni, organizując odpowiednią sytuację społeczną 
(wykorzystuje prawidłowość: „jeżeli powiedziałeś A, to musisz powie-
dzieć także B”). 

5. Strategia: „Wstawienie nogi w drzwi” (foot in the door) – zgoda na 
podjęcie działania celem realizacji małej przysługi, ułatwia postawienie 
nowych, większych próśb, a raz wykonana przysługa zwiększa uległość. 

Strategia: „Drzwi w twarz” (door in the face) – nakłanianie do speł-
nienia dużej prośby, której spełnienia się nie oczekuje. W rzeczywistości 
prośba jest tak duża, że nikt nie jest zobowiązany do jej spełnienia. 
Dopiero po niej następuje druga – właściwa, znacznie bardziej umiarko-
wana. Odmowa związana z pierwszą prośbą ułatwia zgodę na spełnienie 
drugiej. 

Strategia: „Nawet grosik pomoże” (even a penny will help) – zminima-
lizowanie prośby, aby każdy mógł ją spełnić, np. zbiór datków na cele 
charytatywne wielkości przysłowiowego „grosika” – prośba jest tak 
mała, że proszonemu nie wypada odmówić. Niezręcznie mu jest także 
dać „grosz”, więc asygnuje znacznie większą kwotę, która pozwala mu 
dobrze wypaść w zadanej sytuacji. Pozwala to na zebranie wielkich sum, 
gdyż rzadko kto odmawia takiej prośbie.

6. Wzbudzenie poczucia winy – po popełnieniu nawet małego wykro-
czenia, człowiek staje się znacznie bardziej uległy wobec prośby o pomoc; 
wykroczenie znacznie narusza poczucie własnej wartości i godności,  
a uległość wobec prośby jest formą zadośćuczynienia i odbudowania wła-
snej wartości. 

7. Rozbijanie jedności grupy – szereg relacji zachodzących w grupie 
ułatwia zastosowanie technik manipulatorskich, przez np. sianie podej-
rzeń, żerowanie na czyjejś nadmiernej ambicji, nierówności w rozdyspo-
nowaniu wspólnych korzyści itp.25 

Wszystkie formy kłamstwa zmierzają do względnie trwałych zmian 
postaw i przyszłych działań jednostki, która nie zdaje sobie sprawy  
z tego, czemu podlega. Czuje się człowiekiem autonomicznym, podejmu-
jącym decyzje własne i z nieprzymuszonej woli. 

Katolicki filozof i moralista, D. von Hildebrand, wyróżnił trzy typy 
kłamców: 

1. Kłamca przebiegły – bez skrępowania mówi to, co niezgodne  
z prawdą, o ile to odpowiada jego celom i zamiarom. Jest człowiekiem, 

25 Zob. D. Winn, Manipulowanie umysłem, przekł. A. Sosenko, Poznań 2003. 
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który wie, czego chce, świadomie oszukuje i okłamuje innych, byle osią-
gnąć swój cel. 

2. Kłamca oszukujący głównie samego siebie – usuwa ze swego życia 
wszystko, co trudne lub niemiłe, wmawia sobie, że rzeczywistość jest 
inna, niż jest, że on zdoła coś osiągnąć, chociaż powinien wiedzieć, że nie 
ma na to siły. Nie chce widzieć swoich błędów. Kłamstwo to uderza 
przede wszystkim w samego kłamcę, a dopiero pośrednio w innych. 
Wmawia sobie coś, a później oszukuje drugich poniekąd w dobrej wierze. 
Budzi raczej żal niż gniew, ponieważ groźny jest głównie dla samego sie-
bie. Nie uświadamia on sobie, że wchodzi w konflikt z prawdą.

3. Kłamca noszący w sobie udawanie – to człowiek z gruntu fałszywy, 
wszystko traktuje na niby. Nie jest zdolny do prawdziwej radości, 
zachwytu, żalu, bólu i prawdy własnego sądu. Nie zamierza nikogo zwo-
dzić, lecz nie potrafi wejść w prawdziwy kontakt ze światem, gdyż jest 
zbyt zaabsorbowany sobą. Nieustannie obserwuje siebie, przez co swój 
stosunek do wszystkiego pozbawia treści. Jego błąd nie polega na prze-
kręcaniu rzeczywistości, lecz na całkowitym egocentryzmie, co pozbawia 
go odniesienia do tego, co jest, wewnętrznej prawdy i sprowadza jego ist-
nienie do czystego pozoru. Jego postępowanie, pomimo dobrej woli, jest 
obiektywnie nieszczere. Takim kłamcą jest np. człowiek afektywny, któ-
rego mowa jest głosem jedynie emocji, podobnie człowiek podatny na 
sugestie, którego poglądy i opinie są narzucone przez innych lub czło-
wiek przesadny, który zbytnio się angażuje we wszystko, wszystko wyol-
brzymia, a jego mowa staje się frazesem, pozorem. Ten rodzaj zakłama-
nia wynika z pychy, z niechęci poddania się wartościom26. 

Jednym ze współcześnie występujących sposobów kłamstwa, który 
także może mieć miejsce w kontaktach interpersonalnych, jest przekaz 
nadmiaru informacji. „Śmiecenie informacją” stało się powszechnym 
zjawiskiem dopiero wówczas, gdy wynaleziono zostały środki masowego 
przekazu, które umożliwiły przekazywanie informacji w ilościach prze-
kraczających zdolność pojmowania pojedynczego człowieka. 

Kłamstwo zatacza zawsze szeroki krąg społeczny. Jest możliwe tylko 
wobec innych, pośród innych i z udziałem innych. Zniszczenie prawdy  
w języku powoduje przede wszystkim zanegowanie rzeczywistości (este-
tyki i kultury słowa), sianie iluzji i fałszu oraz zniszczenie więzi między-
ludzkich, a ponadto obniża poziom wiedzy społecznej, komercjalizuje 
życie społeczne, deprawuje moralnie, uniformizuje obszar przekazu 
informacji. Niestety, dołącza się do tego nauka, której naturalną powin-
nością powinno być strzeżenie prawdy i jej głoszenie. 

Wykorzystuje się przy tym mechanizm zawierzenia autorytetom: 
bzdury wypowiadane przez profesora uniwersyteckiego są łatwiej przy-
jęte i częściej powtarzane niż kłamstwa w ustach nastoletniego ucznia. 

26 Zob. D. von Hildebrand, Przemienienie w Chrystusie, przekł. J. Zychowicz, 
Kraków 1982. 
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Zachodzi tutaj bowiem niezwykła relacja wpływu kogoś, kto „się na tym 
zna”, jak w przypadku dziecka, które łatwo wierzy własnym rodzicom.  
Z perspektywy dziecka „uwagi rodziców, nawet rzucone od niechcenia, 
[...] mogą z łatwością uzyskać status nieomylności”27. 

Nie ma dowodów na teorie Freuda, a głosi się je z pełnym namaszcze-
niem i powagą. Jego psychoanaliza sprowadziła – bezpodstawnie – 
wszystko, co dokonuje się w umyśle człowieka do seksualności. Każdy 
jest biseksualny, każdy chłopiec chce zabić własnego ojca, a każda kobie-
ta zazdrości podświadomie mężczyźnie penisa (por. prace L. Saxa). 
Poglądy te zostały odrzucone, a jednak ciągle znajdują miejsce w propo-
nowanych seansach psychoterapeutycznych. Zanotowano, że 44% pacjen-
tów ze stanami lękowymi lub depresyjnymi poddanych terapii opartej 
na technikach Freuda uzyskało poprawę, poddani zaś terapiom innym 
niż freudowskie – 64%. Pacjenci, którzy nie byli poddawani żadnym 
oddziaływaniom terapeutycznym, uzyskiwali w ciągu 2 lat podobny 
poziom polepszenia zdrowia w 60% badanej grupy28. Psychoanaliza 
nadal uchodzi za naukę, chociaż na żadnym z etapów swego rozwoju nie 
podała wystarczających wyjaśnień. Od początku wiele podawanych tre-
ści, uznanych za teorię, było tylko opisem przypadku i to niekiedy z bra-
kami dla ich weryfikacji. Najczęściej Freud zakładał to, co należało 
wyjaśniać. 

Bardzo wiele proponowanych psychoterapii nie ma żadnych podstaw 
naukowych. W 1959 r. R. A. Harper zidentyfikował 36 różnych terapii. 
W 1981 r. liczono ich już ponad 250. W 1986 r. Goleman, w „przewodni-
ku” po psychoterapiach, pisał już o 460 różnych ich odmianach funkcjo-
nujących na Zachodzie. Wśród nich wiele polega jedynie na posługiwa-
niu się kłamstwem, ubranym w garnitur psychoterapeuty zaopatrzonego 
w przez siebie tylko uznane racje29. 

Inne terapie chcą mieć wpływ na sposób myślenia pacjentów, przy 
czym ideologom myślenia pozytywnego nie chodzi o prawdę, ale o takie 
jej przekształcenie, by prawdą stawało się coś, „dzięki czemu czujemy się 
lepiej”. Ta uproszczona psychologia bardzo łatwo przechodzi w pseudore-
ligię sukcesu, bogactwa i absolutnego szczęścia. Upragnione cele często 
fascynują, choćby dlatego, że są nierealistyczne. Wyraża się to w kluczo-
wych tezach pozytywnego myślenia, jak np.: „jeśli myślimy pozytywnie, 
spotykają nas same dobre rzeczy” (J. Silva); „nieważne kim jesteś, ważne 
za kogo się uważasz” (A. Bierbach); „to, w co wierzysz, jest prawdą”  
(J. Hay)30. 

Końcowym efektem wielu ćwiczeń i praktyk, oferowanych jako psy-
choterapie, jest niezdolność osoby do odróżnienia prawdy od fałszu oraz 

27 H. Toch, The Social Psychology of Social Movements, London 1966, s. 36. 
28 Dane według E. Shorter, A History of Psychiatry, New York 1996, s. 312. 
29 Według P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1994. 
30 M. Giedz, Akademia pseudonauki, „Nie z Tej Ziemi” (1998) nr 5, s. 14–17. 



K³amstwo was zniewoli

S³u¿yæ PRAWDZIE 79

zaprogramowanie na przyjęcie tylko nauki podawanej przez terapeutę. 
W seminariach prowadzonych dla pracowników wielkich korporacji, 
według P. H. Lochhaase’a, występuje wiele założeń o charakterze świa-
topoglądowym lub nawet kryptoreligijnym. Wyróżnia w nich np. twier-
dzenia: – Prawdą jest to, co postrzegamy naszym umysłem jako rzeczy-
wiste; – Tradycyjne wierzenia są przeszkodą do pełnego rozwoju 
człowieka; – Rodzice nie powinni wpajać dzieciom żadnych wzorców ani 
norm postępowania; – Jeśli nie myślisz na „nowy sposób”, pozbawiasz 
swych pracowników, a tym samym korporację, możliwości wykorzysta-
nia ich pełnego potencjału; – Aby się rozwinąć, musisz zmienić swoją 
postawę, przyzwyczajenia oraz system religijny; – Nigdy nie pozwól, aby 
cię krytykowano, ani żeby tobą gardzono; – Największą wartością  
w życiu człowieka jest poczucie własnej godności; – Człowiek wszystko 
zawdzięcza sam sobie; – Wszechwiedza istnieje i można ją osiągnąć 
poprzez postrzeganie pozazmysłowe; – Człowiek posiada nieograniczone 
możliwości zdobywania wiedzy; – Jesteś swoim własnym sędzią. Uwolnij 
się od sądów innych; – Musisz pozbyć się świadomej, rozmyślnej samo-
kontroli, gdyż będzie ci ona przeszkadzała w dobrym wywiązywaniu się 
z obowiązków; – Nie powinieneś się kierować względami moralnymi; – 
Nie musisz zawsze chodzić drogami prostymi, aby nie trapiła cię niepew-
ność lub zdenerwowanie; – Najważniejsze jest to, byś zawsze miał dobre 
samopoczucie31. 

Terapia „cofania pamięci”, regresji do wieku dziecięcego doprowadziła 
do podania zastraszających danych: co czwarta kobieta była zgwałcona 
przynajmniej raz w życiu, co trzecia lub co druga – wykorzystywana 
była seksualnie w dzieciństwie, najczęściej przez kogoś z rodziny; 
50–60% pacjentów oddziałów psychiatrycznych było fizycznie lub psy-
chicznie molestowanych; a 225 tys. psychoterapeutów jest przekonanych, 
że ich pacjenci byli w dzieciństwie molestowani seksualnie, chociaż 
większość z nich wyparła te wspomnienia z pamięci – oni je na nowo 
pobudzają32. Chociaż problem molestowania seksualnego jest rzeczywi-
stym problemem, to jednak jego skala jest już wymysłem terapeutów, 
którzy oparli swe leczenie na fałszywych teoriach. Jak stwierdził fran-
cuski współczesny myśliciel, C. Tresmontant, w wywiadzie dla „France 
Catolique” (6 IX 1991): „antychrystianizm prawicowy, pochodzący od 
Heideggera i Nietzschego, oraz antychrystianizm lewicowy, wywodzący 
się od Marksa, Bakunina i Prouhona, łączą się w doskonałym porozu-
mieniu i zgodzie, kiedy chodzi o usunięcie wspólnego wroga, jakim jest 
myśl chrześcijańska! [...] Ci, którzy panują na uniwersytetach od trzy-
dziestu lat, pomijają dwadzieścia wieków i rozpoczynają od Nietzschego 

31 Zob. P. H. Lochhaas, Seminaria New Age dla pracowników wielkich korpo-
racji, w: Co to jest ruch New Age, Bielsko-Biała 1993, s. 24. 

32 Zob. F. Crews, Wojna o pamięć. Spór o dziedzictwo Freuda, Kraków 2001;  
B. B. Gujska, Molestowanie pamięci. Rzecz o nowym fenomenie psychologicznym  
i jego skutkach społecznych, Warszawa 2006. 
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lub Heideggera; Heideggera komentującego Nietzschego lub Kanta. [...] 
Metafizykę ogranicza się do komentowania tekstów. Mowy już nie ma  
o analizie problemów jako takich, gdyż wszyscy wykładowcy to kantyści, 
pozytywiści, marksiści, freudyści czy też zwolennicy Nietzschego lub 
Heideggera, a więc ludzie przekonani, że analiza filozoficzna jest nie-
możliwa, a filozofia martwa. [...] zniesiono całkowicie nauczanie filozofii 
chrześcijańskiej, której się nie cierpi”33. 

Nowe myślenie, nowy język, nowe wartościowanie, burzenie porządku 
pojęć, zaprzeczanie prawom logiki – powoduje pluralizowanie i relatywi-
zację pojęć i myślenia, które niejednokrotnie okazuje się być wewnętrz-
nie sprzeczne i samoznoszące się34. Metafizyczny jest Bóg i brak Boga,  
a wszystko co nas otacza, nęka i niepokoi też jest metafizyczne: prawda 
i fałsz, jedność i wielkość, stałość i zmienność. Jedynym istotnym jądrem 
metafizyki jest niepewność, która ciągle się poszerza35. 

Owe „zdobycze” myśli ludzkiej bardzo szybko znalazły swe praktycz-
ne zastosowanie w działalności społecznej. Program walki masonerii  
z religią był realizowany wszelkimi możliwymi metodami. Społeczny  
i polityczny program masonerii, zmierzający do wyeliminowania zasad 
chrześcijańskich z życia społecznego, przewiduje najczęściej: 

1. Usunięcie religii z wszystkich działów aparatu państwowego  
i wszelkich instytucji publicznych; symbolem zwycięstwa tej polityki jest 
usunięcie krzyży i wszelkich przedmiotów religijnych z izb ustawodaw-
czych, sal sądowych, szpitali, szkół, uniwersytetów, zakładów itd.;

2. Sekularyzację małżeństwa;
3. Wprowadzenie systemu tzw. znacjonalizowanej oświaty, z tym, że 

przynajmniej w najwcześniejszym okresie nauczania będzie on obowiąz-
kowy, bezpłatny i stosowany wyłącznie pod nadzorem ludzi świeckich; 

4. Szeroką propagandę wolności religijnej, dla wszystkich sekt i grup 
wyznaniowych z „wyjątkowym” traktowaniem religii katolickiej, oskar-
żanej nieustannie o brak tolerancji; 

5. Nieograniczoną wolność prasy, nawet w głoszeniu antyreligijnych 
doktryn lub zasad sprzecznych z moralnością; podobna wolność przysłu-
guje kinom, teatrom, przedsiębiorstwom gry hazardowej i niektórym 
gałęziom handlu, np. handel napojami alkoholowymi; 

6. Usunięcie różnic w traktowaniu osób płci żeńskiej i męskiej  
w szkolnictwie i wszelkich dziedzinach życia publicznego oraz popiera-
nie skrajnego feminizmu36. 

W debacie nad konstytucją dla Unii Europejskiej wielokrotnie podej-
mowano problem uniezależnienia procesu wychowania dziecka od rodzi-
ny. Powoływano się przy tym na „godność dziecka” (pomijając np. pro-

33 Cyt. za: B. Bejze, Wprowadzenie, w: O filozoficznym poznaniu Boga dziś, red. 
B. Bejze, Warszawa 1992, s. 7. 

34 Zob. H. Perkowska, Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003, s. 36–38. 
35 Zob. B. Baran, Postnietzsche. Reaktywacja, Kraków 2003, s. 242–243. 
36 Zob. E. Cahill, Masoneria. Masoni wracają do Polski, Krosno 1993, s. 51–53. 
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blem fundamentalnego prawa do życia); zakaz dyskryminacji bez 
względu na wybór dokonany przez dziecko; zwrócono uwagę na potrzebę 
rygorystycznego zrównania preferencji seksualnych (w kierunku orze-
czenia karalności za „homofobię”)37. 

Wiedza jest jednym z niezbędnych czynników dla sprawowania wła-
dzy nad społeczeństwem. Dotyczyć ona powinna dwóch zasadniczych 
tematów: informacji na temat aktualnej sytuacji, w której znajduje się 
społeczeństwo oraz wiedzy na temat metod skutecznego sterowania spo-
łeczeństwem. Przy umiejętnym obsadzeniu, przez członków tajnego sto-
warzyszenia, kluczowych stanowisk w społeczeństwie, bez obawy o losy 
grupy rządzącej można dopuścić tzw. „wolną grę sił politycznych”, „wolne 
wybory”, „wolny obieg informacji” i temu podobne „instytucje wolnościo-
we”. Umiejętna, inteligentna i ukryta manipulacja zawsze oddaje władzę 
grupie spiskującej38. 

Walka o władanie kulturą prowadzi również do próby przejęcia dzie-
dziny sztuki. Działalność klubowa, czy salonowe spotkania są wyrazem 
pragnienia odbudowy elit. Dużą rolę odgrywa również zwykły snobizm  
i próba środowiskowego zaistnienia39, a także prowokowanie kampanii 
w prasie propagujące „odpowiednie” mody i style zachowań, przedsta-
wienia teatralne, publiczne sesje czy sympozja, zgromadzenia, festyny  
i inne publiczne formy propagowania idei kulturowych. Działania na 
tych obszarach prowadzą do sytuacji, gdy – jak to określił szkocki kom-
pozytor i dyrygent J. MacMilla, kierujący orkiestrą symfoniczną BBC 
– środowiska twórcze są „napędzane ignorancją wrogości do wiary”. 
Oznajmił on, że tylko 5% twórców telewizji przyznaje się do swej religij-
ności, podczas gdy ponad 70% społeczeństwa zalicza się do wierzących. 
Twierdzi on, że to elita sekularno-liberalna przyczynia się do powstania 
uniformizmu społecznego, w którym „każda jednostka «niesekularna» 
jest automatycznie postrzegana jako społecznie odszczepiona”40.  
W takiej sytuacji bardzo łatwo może dochodzić do antyreligijnych prowo-
kacji. Granica dobrego smaku i świętokradztwa jest często przekracza-
na. Bluźnierstwo staje się dobrze sprzedającym się towarem medialnym. 
Żadnym ryzykiem jest być obrazoburcą, zwłaszcza gdy nie ma się nic 
wartościowego do przekazania, a pragnie się zaistnieć. Zapomina się, że: 
„Zbeszczeszczanie symboli i obrazów drogich ludziom, wzbudzających 
ich miłość, przywiązanie i szacunek, jest ciężkim przewinieniem. [...] ist-

37 Zob. R. de Mattei, Dyktatura relatywizmu, przekł. P. Toboła-Pertkiewicz,  
E. Turlińska, Warszawa 2009, s. 97–112. 

38 Zob. J. Kossecki, Tajemnice mafii politycznych, Kielce 1991, s. 13–17, 60–65; 
J. Mieroszewski, Modele i praktyka, Warszawa 1986, s. 93–97. 

39 Zob. I. Maślińska, Dyskretny urok ekskluzywnych, „Życie” 17 III 1999,  
s. 16–17. 

40 S. Meetschen, Europa bez Chrystusa?, przeł. D. Dworecka-Salata, Warszawa 
2009, s. 61 i nn. 
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nieją wartości bezcenne, ważniejsze od wystaw wielkich wizjonerów 
artystycznego show biznesu”41. 

Produktami kultury, jej „znakami” są obrazy, filmy, książki, rzeźby, 
teatr, muzyka, literatura itd. Są wyrazem istotnych treści, które obo- 
wiązują i kształtują społeczne zachowania, obyczaje i wypisują treść  
tradycji42. 

Poszukiwanie prawdy należy do stałych wysiłków człowieka. Spotyka 
on na tej drodze wiele przeszkód. Wybór prawdy przez jednostkę, grupy 
społeczne i całe społeczeństwo jest opowiedzeniem się za systemem war-
tości, który budował cywilizację współczesną, a który został nasączony 
kłamstwem i złudzeniami, jakie odbierają ludzkości wolność. To istota 
owego „nowego totalitaryzmu”, który przybiera na sile i rozbudowuje 
współcześnie swe struktury zniewolenia. Ale słowa Chrystusa: „Prawda 
was wyzwoli” ciągle są aktualne43. 

A lie will enslave you
Summary

The article describes what is the place of truth in human life and emphasizes 
that the truth about man is the foundation of all interpersonal relations. It also 
points to the individual and social consequences of a lie to which a person gives 
in. It lists different ways of modern lies: the transmission of information overload, 
the destruction of truth in language or psychotherapy with no scientific basis. The 
social dimension of lying also affects the art of film, literature, sculpture, theatre 
and music.

41 J. Michalski, Po aferach w Zachęcie, „Znak” (2001) nr 551, s. 79 i nn. 
42 Zob. N. Grimaldi, Dylematy wolności, s. 58–94. 
43 Zob. R. Skrzypczak, Ratzinger: umysł szeroko otwarty, „UważamRze” (2011) 
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Wychowanie do prawdy

Poznawanie i poznanie prawdy to działania najbardziej znaczące  
w procesie wychowania i samowychowania osoby. Jan Paweł II  

w przemówieniu na Westerplatte mówił: „Człowiek jest sobą poprzez 
wewnętrzną prawdę. Jest to prawda sumienia, odbita w czynach. W tej 
prawdzie każdy człowiek jest zadany samemu sobie. Człowiek idzie za 
prawdą, którą dyktuje mu sumienie, albo też postępuje wbrew tej praw-
dzie […]. W pierwszym przypadku – rośnie jako człowiek, staje się bar-
dziej tym, kim ma być. W drugim przypadku – człowiek się degraduje”1. 
Zagadnienie wspierania rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży jest nie-
zwykle obszerne, multidyscyplinarne i wieloaspektowe. W niniejszym 
artykule skoncentrujemy się wyłącznie na kilku ważnych problemach  
z nim związanych. 

„Wszyscy ludzie pragną wiedzieć, a właściwym przedmiotem tego 
pragnienia jest prawda. Nawet w życiu codziennym obserwujemy, jak 
bardzo każdy człowiek stara się poznać obiektywny stan rzeczy, nie 
zadowalając się informacjami z drugiej ręki”2 – pisze Jan Paweł II  
w encyklice poświęconej prawdzie. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Czy 
współcześnie nie zadowalamy się informacjami z drugiej ręki i czy to 
niebezpieczeństwo przyjmowania niezweryfikowanych prawd i wartości 
nie zagraża szczególnie ludziom młodym, zanurzonym w rzeczywistości 
medialnej i wirtualnej? 

Poznawanie świata za pośrednictwem mediów (jak pokazują badania 
– media są dla młodzieży głównym źródłem wiedzy o świecie, polityce, 
kulturze) jest w punkcie wyjścia poznaniem narażonym na błędy wyni-
kające z redukcjonistycznego (błędnego, tendencyjnego, zafałszowanego) 
ujęcia rzeczywistości na ekranie. Dla wyjaśnienia powyższej tezy, warto 
przypomnieć podstawowe założenia r e a l i z mu  t e o r i o p o z n aw c z e -
g o  akcentującego istnienie przedmiotów transcendentnych względem 

1 Jan Paweł II, Homilia do młodzieży na Westerplatte, w: tenże, Pielgrzymki do 
Ojczyzny, Kraków 2006, s. 477–478. 

2 Jan Paweł II, Fides et ratio, Kraków 1999, nr 25. 
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podmiotu poznającego. Świat zewnętrzny składa się z bytów, które ludz-
ki intelekt napotyka jako „coś” do wyjaśnienia. Istnieją one niezależnie 
od ujmującej je ludzkiej świadomości – byt jest pierwszy, to on budzi 
świadomość, która jest zawsze świadomością „czegoś”. Każdy realny byt 
współtworzy istota (essentia) i istnienie (esse). Wyróżniamy więc dwa 
aspekty bytu: w jednym akcentuje się jego naturę, treść (jaki jest, czym 
jest), w drugim zaś sam fakt istnienia (nie jest przedmiotem snów, 
wyobrażeń, multimedialnych wizualizacji). Zaprzeczeniem realistyczne-
go stanowiska w teorii bytu jest – zdaniem S. Swieżawskiego – e s e n -
c j a l i s t y c z ny  p a r a d y g m at  f i l o z o f o w a n i a 3. Zgodnie z jego 
założeniami świat – rzeczywistość ujmuje się w aspekcie treściowym. 
Najważniejsze staje się pytanie o istotę (esencję) każdej rzeczy: jakie coś 
jest?, pomijane jest natomiast pytanie o to, c z y  w  o g ó l e  j e s t ? 
Przyjmując taką perspektywę poznawczą łatwo odejść od rzeczywistości 
i zatrzeć granice pomiędzy światem bytów istniejących niezależnie od 
nas a światem bytów pomyślanych, wyobrażonych, „zmaterializowa-
nych” dzięki najnowszym technologiom audiowizualnym, ale stanowią-
cych jedynie treść (naszej bądź cudzej) świadomości. Światy wirtualne 
są doskonalszą formą materializacji wytworów ludzkiej wyobraźni uwol-
nionej od krępującego związku z realiami. Wyobraźnia jest głównym 
czynnikiem sprawczym rzeczywistości wirtualnej. K. Korab proponuje, 
by nasze czasy nazwać epoką imaginacjonizmu, zwłaszcza że wyobraź-
nia „[…] zaczyna być dominującym czynnikiem poznania i naszego sto-
sunku do siebie samych, do świata realnego i światów wirtualnych. 
Wyobraźnia jak pisał G. B. Shaw – jest początkiem stwarzania. 
Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz; pożądasz tego, co sobie wyobra-
żasz; a w końcu stwarzasz to, co chcesz”4. 

Wyobrażanie sobie czegoś  
i poznawanie to jednak dwie 
odmienne czynności. Poznanie 
to domena rozumu, recepcji, 
logiki, intersubiektywności, 
wyobraźnia zaś – fantazji, 

3 W tradycji filozoficznej S. Swieżawski wyróżnia trzy perspektywy ujmowania 
bytu (a tym samym trzy typy metafizyki): esencjalną, konkretystyczną (nomina-
listyczną) i realistyczną. Najbardziej rozpowszechniona jest perspektywa esencjal-
na. Jest to tradycja neoplatońska, której przedłużenie stanowi XIX-wieczny ide-
alizm Hegla i fenomenologia. W drugiej perspektywie, nazywanej przez 
Swieżawskiego modelem konkretystycznym, ogranicza się rzeczywistość wyłącz-
nie do świata rzeczy – liczy się tylko byt jednostkowy i konkretny ujmowany za 
pośrednictwem zmysłów. Jest to orientacja radykalnie nominalistyczna – wszelkie 
pojęcia (byt, substancja, przypadłości, rodzaje i gatunki, wszelkie uniwersalia) są 
jedynie tworami naszego umysłu i przejawami języka i nie mają realnych odpo-
wiedników w świecie pozaumysłowym.

4 K. Korab, Filozofia i socjologia wirtualnej rzeczywistości, w: Wirtual. Czy 
nowy wspaniały świat?, red. K. Korab, Warszawa 2010, s. 27. 

Królestwo k³amstwa nie jest tam, gdzie siê 

k³amie, lecz tam, gdzie siê k³amstwo 

akceptuje. 

Karel Èapek (1890–1938), pisarz czeski
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kreacji, narracji i subiektywizmu. Poznanie „[…] oznacza poddawanie 
się rzeczywistości, ciągłą czujność, żeby nie narzucać jej jakichś swoich 
struktur, tylko być wobec niej posłusznym. To znaczy bardzo uważnie 
podsłuchiwać i podpatrywać rzeczywistość, a nie wpatrywać się w sie-
bie. Bardzo łatwo jest bowiem zachwycić się swoją własną konstrukcją 
oddaloną od rzeczywistości”5. Na tym gruncie sformułowano klasyczną 
definicję prawdy jako poznania, które docelowo w pełni odpowiada sta-
nowi faktycznemu6. 

Prześledźmy więc uważniej różnice pomiędzy realem a wirtualem, by 
odpowiedzieć na pytanie – jakie konsekwencje dla rozwoju poznawczego 
niesie przenikanie się obu wymiarów w życiu młodych ludzi. Różnica 
pomiędzy światem realnym a wirtualnym nie jest różnicą pomiędzy 
bytem a nicością. Świat wirtualny istnieje, choć jego sposób istnienia 
jest zasadniczo odmienny od sposobu istnienia świata zjawisk fizycznych 
i osób. Wyjaśnienia wymaga status ontologiczny rzeczywistości wirtual-
nej. Tym, co nie podlega dyskusjom, jest stwierdzenie, że istnieją narzę-
dzia wytwarzające środowiska wirtualne oraz że ich użytkownicy 
doświadczają rzeczywistości wirtualnej7. Elementami konstytuującymi 
tego świata są programy i urządzenia wytwarzające doskonałe symula-
cje świata realnego oraz osoby – z jednej strony powołujące, kreujące 
określone elementy sztucznego świata i po drugiej stronie – jego odbior-
cy, użytkownicy, konsumenci. „Wirtualna rzeczywistość jest realna […] 
nie na sposób niezależnego bytu, ale w postaci skutku podjętych wcze-
śniej działań”8. Można postawić tezę, że świat wirtualny zaczyna istnieć 
jako doświadczany przez człowieka (sprawcę i odbiorcę – kreującego go, 
ulegającego iluzji jego realności, zanurzonego w nim). Jest więc to forma 
istnienia wtórna wobec podmiotowego aktu doświadczającego go czło-
wieka. Ma to istotne znaczenie dla określenia sposobu jego oddziaływa-
nia na człowieka – świat wirtualny istnieje w doświadczeniach, spo-
strzeżeniach, przeżyciach osoby. Te doświadczenia są realne – więc 
kształtują, modyfikują sposób myślenia i wartościowania osób. Wirtual 
nie będąc sam w sobie czymś realnym powoduje realne zmiany w osobie. 
Nie mniej ważną konstatacją jest fakt, iż zapodmiotowane w osobie ist-
nienie świata wirtualnego uzależnia go od subiektywnej percepcji  
i doświadczenia osoby. Jest tyle światów wirtualnych, ile doświadczają-
cych ich oddziaływania osób. 

Ważnym zagadnieniem jest więc natura bytu wirtualnego. Świat 
fizyczny istnieje w liczbie pojedynczej, jest odrębny od ludzkiej świado-

5 S. Swieżawski, Ustawiać żagle. Z profesorem Stefanem Swieżawskim rozma-
wiają A. Karoń-Ostrowska i Z. Nosowski, w: tenże, Święty Tomasz na nowo odczy-
tany, wyd. 2, Poznań 1995, s. 26. 

6 Zob. tamże, s. 21. 
7 Zob. tamże, s. 18. 
8 M. Heim, The Metaphisics of Virtual Reality, cyt. za: K. Korab, Filozofia  

i socjologia wirtualnej rzeczywistości. 
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mości, w pewnym sensie także wobec niej oporny – „[…] jest opisywany 
językiem logicznych pojęć, na gruncie zasad tożsamości i niesprzeczno-
ści. Jeśli coś istnieje, to jest tylko sobą, czyli nie istnieje równocześnie  
w kilku wersjach, ale jest jedynym, z sobą tożsamym, ograniczonym 
bytem”9. Natomiast w przypadku świata wirtualnego, jak słusznie pod-
kreśla Korab, trafniej jest mówić o w i e l o r z e c z y w i s t o ś c i 1 0 . Mamy 
tu do czynienia ze światem pozbawionym stałej tożsamości, wielowa-
riantowym, umownym, kreowanym i przekształcanym zgodnie z wolą 
podmiotu. Jest to świat „faktów medialnych” wykreowanych na zlecenie 
specjalistów od wizerunku lub przez popyt na sensację; gier komputero-
wych zapewniających szeroki wachlarz ról, w które można się wcielić, 
dysponując wieloma „życiami”; wirtualnych znajomości, w których mając 
zapewnioną anonimowość i dyskrecję można bywać różnymi osobami. To 
wielorzeczywistość subiektywnych wrażeń i wyobrażeń zamykająca 
człowieka na bogactwo i głębię realnych bytów, które „urzeczywistniają 
się” w wirtualnym świecie w zubożonej i zinterpretowanej już formie. 
Nieprzypadkowo W. Gibson – twórca terminu „cyberprzestrzeń” – 
nazwał ją zbiorową halucynacją11. Dobrze ilustruje ten problem film 
Matrix: w jednej ze scen Morpheus mówi do Neo: „Matrix to jest świat, 
który został postawiony przed twoimi oczami, by zasłonić przed tobą 
prawdę. Jaką prawdę? Że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni, urodzi-
łeś się w więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć. Więzieniu 
dla twojego umysłu”12. Uwięziony umysł nie ma szans na pełny rozwój 
– kontemplacja rzeczywistości zwłaszcza od strony jej istnienia jest nie-
zbędnym czynnikiem formacji intelektualnej każdego człowieka – twier-
dzi S. Swieżawski13. „Każdy człowiek powinien choć raz w życiu przeżyć 
autentyczne zdumienie nad faktem istnienia rzeczy. […] zdumiewać nas 
powinno to, co odkrywamy u dna rzeczywistości, a czego sensu i znacze-
nia nie dostrzegamy w wirze spraw codziennych […], bo «istnienie jest 
tym, co w każdej rzeczy jest najbardziej wewnętrzne i najbardziej 
dogłębne niż cokolwiek innego»”14 – kontynuuje Swieżawski cytując św. 
Tomasza. Refleksja filozoficzna, która fakt istnienia, konkret usuwa  

9 K. Korab, Filozofia i socjologia wirtualnej rzeczywistości, s. 20–21. 
10 Zob. tamże, s. 20. 
11 Problem doskonale ilustruje także bajka J. Ch. Andersena (Nowe szaty cesa-

rza, w: tenże, Baśnie, Warszawa 1977) – dwóch przebiegłych krawców potrafiło  
w sposób tak sugestywny przedstawiać zalety i piękno nieistniejących materii,  
z których rzekomo uszyty był królewski stój, że tylko dziecko z nieskażonym zmy-
słem rzeczywistości potrafiło oprzeć się sugestii i krzyknąć – król jest nagi! 

12 Matrix – australijsko-amerykański film science fiction, pierwszy z try- 
logii filmowej o tej samej nazwie, napisany i wyreżyserowany przez braci  
L. i A. Wachowskich. 

13 Zob. S. Swieżawski, Istnienie i tajemnica, Lublin 1993, s. 108. 
14 Tamże. 
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w cień – wyrodnieje, łatwo „[…] ześlizguje się w idealistyczne struktury, 
subiektywne, często irracjonalne”15. 

Poznanie prawdy w rzeczy-
wistości wirtualnej jest więc 
bardziej skomplikowane, by 
nie powiedzieć – niemożliwe. 
Świat przedstawiony na ekra-
nie może, ale nie musi mieć 
rzeczywistego związku ze 
światem. „Mamy tu do czynie-
nia z zastąpieniem samej rzeczywistości znakami rzeczywistości, czyli  
z operacją powstrzymywania każdego rzeczywistego procesu przez jego 
operacyjną kopię”16. Czy można zatem na podstawie kopii orzekać cokol-
wiek o rzeczywistości? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. W. Chudy 
stwierdza: „Prawdziwość [...] nie zależy od refleksji, ale od faktu osądze-
nia rzeczy w jej istnieniu, nie jest zatem prawda fenomenem podmioto-
wym, ale jest swoistą odpowiedzią umysłu uderzanego «problemem» 
przedmiotu”17. W rzeczywistości wirtualnej nie mamy do czynienia  
z realnym przedmiotem, ale z jego znakiem zmodyfikowanym przez pod-
miot. Wytwory współczesnych technologii cyfrowych skutecznie podmie-
niają rzeczywistość i dają złudzenie realnego z nią kontaktu. W multi-
medialnych kopiach rzeczywistości mamy w większości do czynienia  
z atrakcyjnymi konstrukcjami i coraz trudniej je kontrolować – ulegamy 
manipulacji, sugestii czy propagandzie. Dla realistów takich jak  
S. Swieżawski tylko bezpośredni kontakt z rzeczywistością umożliwia 
poznanie – potwierdza lub falsyfikuje prezentowane „narracje”. Za św. 
Tomaszem autor ten wyróżnia trzy działania intelektu: 1. proste ujęcie 
treści bytu i faktu jej istnienia, czego efektem jest tworzenie pojęć;  
2. łączenie pojęć, czyli tworzenie sądów; 3. rozumowanie, które łączy 
poszczególne sądy tworząc koncepcje, teorie, systemy. „Autentyczny inte-
lektualizm daje przewagę dwom pierwszym działaniom: prostemu ujmo-
waniu i sądom. Kontemplowanie i intuicja bytu, bezpośrednie i czyste 
szukanie, badanie przedmiotu – w filozofii są ważniejsze niż rozumowa-
nie”18, stanowią fundament poznania. Ucieczka od rzeczywistości unie-
możliwia poznanie. Swieżawski dostrzega we współczesnej kulturze ten-
dencję do pomijania dwóch pierwszych etapów dochodzenia do prawdy 
– kontemplacji i sądzenia. Skłonność ta jest wynikiem zredukowania 
poznania umysłowego do samego rozumowania i czysto racjonalnej spe-
kulacji. W tworzeniu teorii możemy posługiwać się pojęciami, w których 
nie ma już momentu egzystencjalnego. Korzystając z istniejących 

15 Tamże, s. 39. 
16 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005, s. 6. 
17 W. Chudy, Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”. Filozofia refleksji  

i próby jej przezwyciężenia, Lublin 1993, s. 61. 
18 S. Swieżawski, Istnienie i tajemnica, s. 54. 

Lepiej zostaæ pokonanym w zgodzie  

z zasadami, ni¿ zwyciê¿yæ dziêki k³am-

stwu.

Artur Caldwell (1896–973),  
polityk australijski
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powszechnie sformalizowanych treści, tworzymy własne interpretacje, 
coraz bardziej oddalając się od rzeczywistości. Poznanie staje się zesta-
wianiem danych świadomości. Bez fundamentalnego odniesienia do rze-
czy możemy jedynie badać wewnętrzną spójność teorii albo oceniać 
atrakcyjność – ale wówczas zamykamy się w fikcyjnym świecie – więzie-
niu umysłu – opuszczając rzeczywistość. 

Reasumując – obrazy rze-
czywistości, które zastępują 
rzeczywistość realną, nie 
mogą być jedynym i pewnym 
źródłem wiedzy o niej. Należy 
zawsze traktować je krytycz-
nie jako podmiotowe interpre-

tacje i dążyć do weryfikacji (konfrontacji z rzeczami, faktami, osobami) 
lub przynajmniej oceny wiarygodności nadawcy. Śledzenie programów 
informacyjnych daje poczucie bycia dobrze poinformowanym, ale wów-
czas, gdy jest się naocznym świadkiem wydarzeń, uzyskuje się świado-
mość rozziewu, jaki często ma miejsce między zdarzeniem a jego wybiór-
czą dokumentacją. Podobnie z wiarygodnością informacji na portalach 
internetowych. Wyniki badań naukowych, zanim zostaną opublikowa-
ne, muszą zostać udowodnione zgodnie z procedurami metodologicznymi 
danej nauki i podlegają ocenie kompetentnych recenzentów; zamieszczo-
ne na portalu, zwłaszcza gdy są anonimowe, nie mają obiektywnej war-
tości poznawczej. 

Podstawowym zadaniem wychowania, zgodnie z sugestią R. Spae- 
manna, jest wprowadzanie dziecka w niezależną i oporną rzeczywistość. 
„U źródeł wszelkiej etyki, wszelkiego świadomego pytania o dobre życie, 
znajduje się proces, w którym dziecko ostrożnie i planowo zostaje prze-
prowadzone od uwikłania w świat subiektywnych doznań do świata rze-
czywistego, do rzeczywistości, która i bez nas jest taka, jaka jest”19. 
Przejście z uwikłania w świat subiektywnych doznań do świata rzeczy-
wistego wymaga spełnienia kilku warunków. Chudy charakteryzuje je 
opisując drogę kształtowania prawego umysłu – intelektu w sposób wła-
ściwy poznającego prawdę: 

1. Pierwszym fundamentalnym warunkiem jest o t w a r t o ś ć  n a 
b y t . Bez niej, jak to zostało wykazane w toku wcześniejszych analiz, 
umysł zostaje pochłonięty przez swą własną immanencję (solipsyzm) lub 
staje się rezerwuarem otwartych „narracji”. Chudy stwierdza, iż 
„Człowiek znajduje się w świecie, odnajduje i uprzytomnia się sobie jako 
stojący wśród bytów i wobec bytów. […] Na progu uprzytomnienie się 
sobie w świecie otwiera się – potwierdzają to zarówno badania jak i eks-
perymenty z dziedziny psychologii poznawania – na rzeczy i osoby 

19 R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, tłum. P. Mikulska, Lublin 2000, 
s. 28. 
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zewnętrzne. Dopiero po tym  
i wskutek tego otwarcia 
uświadamia sobie swoją wła-
sną odrębność. Otwarcie na 
dialog ze światem, a więc na 
dialog z bytem jest pierwot-
niejsze od głębokiego monolo-
gu”20. Rozwijająca się świadomość dziecka jest jak lustro odbijające za 
pośrednictwem zmysłów otaczającą rzeczywistość. Dziecko jest niejako 
uderzone faktycznością rzeczy, starsi się do nich przyzwyczajają na tyle, 
że ich istnienie przestaje zdumiewać. „Komputer nie może, a w każdym 
razie nie powinien, zastąpić rzeczywistych kontaktów z innymi ludźmi, 
ideami i przedmiotami. Samotna zabawa z maszyną, nieważne jak inte-
ligentną i wyrafinowanie reagującą – jedynie pogłębia uczucie osamot-
nienia. Nieważne jak twórczy jest program komputerowy, dziecko tylko 
naciska klawisze, przywołując na ekran sztuczne obrazy. Nie jest to 
prawdziwe życie i nie ma w nim zbyt wiele miejsca na badanie możliwo-
ści, z którymi nie wiążą się widoczne natychmiast rezultaty”21.

Pierwszym nauczycielem poznania jest więc realny byt – budzi świa-
domość i autorefleksję. „Są filozofie – zwraca uwagę Gilson – których 
punktem wyjścia jest «patrzenie». Ta, do której w sposób naturalny 
doprowadziłaby nas nasza koncepcja bytu, należałaby z pewnością do 
rodziny teorii filozoficznych, których aktem pierwszym nie jest przyjmo-
wanie założeń, lecz «patrzenie» […] Ten, k t o  w y s uw a  z a ł o ż e n i e  – 
my ś l i ,  n a t o m i a s t  t e n ,  k t o  w id z i  –  p o z n a j e  i choć przyznać 
musimy, że praca nad rzeczywistym poznaniem wymaga nieograniczo-
nego wkładu myślowego, to jednak historia nauki poucza nas, że całe 
lata teoretycznych spekulacji nie dają żadnego poznania dopóty, dopóki 
dzięki szczęśliwemu przypadkowi lub przemyślności rezultaty nie zosta-
ną potwierdzone przez postrzeganie zmysłowe, które czasami nazywamy 
narzucającym się bezpośrednio”22 [podkr. – E. S.]. I. Bukraba-Rylska 
zauważa, iż młodzi: „całkiem nieźle orientują się w rzeczach, z którymi 
na co dzień raczej się nie stykają, natomiast przedmioty występujące 
jeszcze w ich otoczeniu są im kompletnie nieznane. Tak więc można 
powiedzieć, że żyją oni niejako w dwóch rzeczywistościach, ale każda  
z nich jest na swój sposób niekompletna: świat życia codziennego jest 
pozbawiony swoich nazw, zaś zmakdonaldyzowany świat kultury współ-
czesnej znają tylko z etykietek, z pustych określeń, gdyż przedmioty sta-
nowiące ich odniesienia są odległe. Z jednej strony mamy zatem desy-
gnaty bez nazw, a z drugiej – nazwy bez desygnatów. Tu obiekty 

20 W. Chudy, Rola intelektu jako recta ratio w poznaniu realistycznym, w: Osoba 
i realizm w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002, s. 195. 

21 J. Kwiek, Media a problem uzależnień, w: Cyberświat – możliwości i zagro-
żenia, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Warszawa 2009, s. 195. 

22 E. Gilson, Byt i istota, tłum. P. Lubicz i J. Nowak, Warszawa 1963, s. 269. 
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pozbawione znaczeń, tam – 
znaczenia bez obiektów. To, co 
bliskie pozostaje nieznane,  
a to co znane jest nieobecne”23. 
Stąd tak stanowczo podkre-
ślana przez realistyczną peda-

gogikę potrzeba kształcenia zdolności receptywnych ludzkich władz 
poznawczych. F. W. Foerster zalecał wychowawcom, by wymagali od 
swych uczniów wiernego opisu zjawisk, faktów z własnego życia. 
Stosował np. ćwiczenia ze spostrzegawczości polegające na tym, że prosił 
uczniów by opisali, co w czasie poprzedniej lekcji znajdowało się na biur-
ku nauczyciela. Znacznie trudniejsze ćwiczenia polegały na jak najwier-
niejszym i najbardziej szczegółowym opisie jakiegoś zdarzenia z przerwy 
szkolnej lub opisie przebiegu konfliktu pomiędzy rówieśnikami. 
Trudności, jakie napotykali uczniowie w ćwiczeniach tak prostych, una-
oczniały im, jak pobieżny, wycinkowy i nieuważny jest kontakt z 
codzienną rzeczywistością. Uważna obserwacja i troska o respektowanie 
warunków obiektywności poznania jest podstawą wiedzy o sobie samym 
i innych ludziach. „Jeśli człowiek, przystępując do poznania drugiego 
człowieka, jak i świata rzeczy, podchodzi do niego z gotową teorią czy 
hipotezą przedstawiającą go jako np.: «zwierzę wyżej uorganizowane» 
lub jako «absolut wolności» czy jako «produkt stosunków społecznych», 
zaś do świata rzeczy jako «agregatu części» czy «ciągu zdarzeń» to wów-
czas nasze poznanie nie jest poznaniem «realnego świata rzeczy», lecz 
naszych teorii, konstruktów czy hipotez”24.

2. Paradoksalnie czynnikiem formującym umysł jest też o p ó r 
p r z e d m io t u  i trudność związana z pokonywaniem tego oporu przez 
intelekt. Chudy stwierdza, iż otwartość na byt nie jest bierna, nie polega 
na prostym gapieniu się na świat i chłonięciu tego, co do nas dociera. Byt 
stawia opór i nie ułatwia dostępu do siebie. Realizm metafizyczny  
w codziennym ludzkim działaniu wyraża się w afirmacji innego bytu 
jako odrębnego, autonomicznego względem „mojej miary”, posiadającego 
swój wewnętrzny ład i cel. Opór stawiają też ograniczenia podmiotu 
poznającego – jego emocje, lenistwo, brak potrzebnych umiejętności, nie-
znajomość aparatury badawczej i adekwatnej terminologii itp. 

3. Kolejnym czynnikiem kształtującym prawy rozum jest n a s t a -
w ie n i e  n a  p r aw d ę , uznanie jej prymatu przed wszystkimi innymi. 
Prawda obiektywna, czyli zgodność myśli z rzeczywistością przedmioto-
wą, wiąże intelekt z bytem. „Człowiek obcuje z prawdą dzięki otwarciu 
na byt, nie zaś dzięki otwarciu na dane refleksyjne, będące w istocie 

23 I. Bukraba-Rylska, Młodzież wobec regionalizmu, w: Rodzina. Młodzież. 
Regionalizm, red. A. Kociszewski, A. J. Omelaniuk, W. Pilarczyk, Ciechanów 
2000, s. 76. 

24 A. Maryniarczyk, Dlaczego tomizm dzisiaj, „Człowiek w Kulturze” (1994)  
nr 2, s. 161. 
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zamknięciem się w sferze intymnej”25. Człowiek nie stwarza rzeczywi-
stości (jak ma to miejsce w przypadku światów wirtualnych), lecz ją 
poznawczo interioryzuje, jest posłuszny treści poznawanego bytu – 
uzgodnia się z nią. Poznanie prawdy obiektywnej jest warunkiem praw-
dziwie ludzkiego działania. O moralnej kwalifikacji czynu nie decyduje 
jego zgodność z modą, opinią większości, aktualną spontaniczną prefe-
rencją, gdyż prowadzi to do subiektywizacji pojęcia dobra. Tak rozumia-
ne dobro jest w swej istocie 
jedynie pojęciem, treścią zbio-
rowej świadomości. Realis- 
tyczna etyka winna być 
odzwierciedleniem realistycz-
nej teorii rzeczywistości.  
K. Wojtyła w Wykładach lubel-
skich26 potwierdza tę zależność stwierdzając, iż życie etyczne polega na 
prawidłowym włączeniu się w rzeczywistość. Osoba ludzka realizuje sie-
bie poprzez trud samostanowienia w świecie zadanym obiektywnie. 
Aktualizacja osobowego bytu nie jest dowolną kreacją, ani testowaniem 
przypadkowych masek, nie jest możliwa bez odkrycia, kim jest człowiek, 
bez poznania jego realnej wartości i związanych z nią norm. Moralnym 
zobowiązaniem dla ludzkiej wolności nie jest służba wartościom ideal-
nym, lecz służba konkretnemu człowiekowi, który staje przede mną jako 
zadanie. Tym człowiekiem jestem także sam dla siebie. 

Education for the truth
Summary

The article shows that the most important activities in the process of upbring-
ing and human self-education are learning and cognition of the truth. It points to 
the differences between two dimensions of human cognition: real and direct cog-
nition of reality and indirect cognition through the media. It points to the inter-
penetration of both dimensions in the lives of young people and describes the con-
sequences of it for their cognitive development.

25 W. Chudy, Rola intelektu jako recta ratio w poznaniu realistycznym, s. 198.
26 K. Wojtyła, Wykłady lubelskie, Lublin 1986, s. 155. 
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Manipulacje w mediach:  
konsekwencje dla ¿ycia  
osobistego i rodziny

Gdy mówimy o manipulacjach w mediach, zwykle skupiamy się na 
analizie metod manipulacji, a także na celach politycznych tychże 

manipulacji, w tym na obronie interesów finansowych oraz na ukrywa-
niu korupcji w odniesieniu do osób i instytucji związanych z politykami. 
Rzadziej analizujemy cele manipulacji w kontekście całego społeczeń-
stwa oraz skutki egzystencjalne, a nie tylko polityczne czy ekonomiczne 
owych manipulacji1. W cywilizacji zdominowanej liberalnymi politykami, 
mediami i środowiskami – ważnymi celami manipulacji są: zdobycie lub 
utrzymanie władzy, obrona interesów finansowych i układów korupcyj-
nych oraz obrona interesów środowiskowych (postkomuniści, ludzie  
z komunistycznych służb specjalnych, feministki, aktywiści gejowscy itd.). 

Niniejszy artykuł to analiza egzystencjalnych skutków manipulacji  
w polityce i mediach w odniesieniu do poszczególnych osób i rodzin  
w naszym kraju. To zatem próba spojrzenia na zjawisko manipulacji  
i zorganizowanego kłamstwa nie z perspektywy postronnych obserwato-
rów, lecz z perspektywy bezpośrednich ofiar tychże manipulacji, czyli  
z perspektywy większości naszego społeczeństwa. 

Cele zorganizowanego k³amstwa

Celem zorganizowanego kłamstwa jest dążenie do tego, 
by większość społeczeństwa stanowili ludzie nieszczęśliwi.

Ostatecznym celem manipulacji w polityce i mediach jest to, by więk-
szość ludzi w danym społeczeństwie krzywdziła samych siebie i inne 

1 Zob. E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna – serce  
i umysł, przekł. A. Bezwińska [i in.], Poznań 1997. 
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osoby oraz by nie radziła sobie z własnym życiem. Gdy wyjaśniam ten 
mechanizm młodzieży czy dorosłym, zaczynam od opowiedzenia o pew-
nej hipotetycznej sytuacji. Wyobraźmy sobie, że oto budzimy się które-
goś słonecznego poranka i okazuje się, że prawie wszyscy ludzie na 
ziemi są szczęśliwi, że świetnie radzą sobie z własnym życiem, że rozu-
mieją samych siebie i wiernie realizują swoje największe aspiracje  
i priorytety, że tworzą trwałe małżeństwa i szczęśliwe rodziny, a w ży- 
ciu społecznym wyeliminowali już każdą formę kłamstwa, manipula-
cji, korupcji i prywaty. Po to, by prowokować do myślenia, oznajmiam 
moim rozmówcom, że tego typu sytuacja – gdyby okazała się prawdzi-
wa – to byłaby jakimś strasznym horrorem. W odpowiedzi zarówno 
młodzież, jak i dorośli dziwią się moim słowom i protestują. Twierdzą, 
że przecież gdyby zdecydowaną większość społeczeństwa stanowili 
ludzie szczęśliwi, to byłaby to niezwykle korzystna sytuacja dla 
poszczególnych osób i dla całego społeczeństwa. I właśnie w tym punk-
cie rozmowy wyjaśniam ostateczny sens manipulacji i kłamstwa  
w wymiarze społecznym. 

Otóż sensem wszystkich zorganizowanych manipulacji i kłamstw jest 
niedopuszczenie do tego, by większość społeczeństwa stanowili ludzie 
mądrzy, kochający i szczęśliwi. Tacy bowiem ludzie nie pozwolą na to, by 
rządzili nimi prymitywni czy skorumpowani politycy. Trudno jest się też 
łatwo na takich ludziach wzbogacić, gdyż są szczęśliwi i dlatego nie ule-
gną reklamom o łatwym szczęściu osiągniętym za pomocą zakupów. 
Tymczasem na ludziach nieszczęśliwych bardzo łatwo jest zarobić szyb-
ko i bez wysiłku duże pieniądze. Ludzie nieszczęśliwi kupią bowiem bez-
krytycznie także to, co ich niszczy: alkohol, narkotyk, nikotynę, dopala-
cze, pornografię, prostytucję, antykoncepcję i prezerwatywy potrzebne 
do toksycznego seksu. Nieszczęśliwi kupią także nadmiar normalnych 
towarów i usług, gdyż łatwo w takich ludziach wyrobić sztuczne potrze-
by i zdalnie sterować sposobem wydawania pieniędzy. Ludźmi nieszczę-
śliwymi łatwo jest też rządzić właśnie dlatego, że ranią oni samych sie-
bie i swoich bliskich. W konsekwencji mają problemy z sumieniem,  
a nawet z fizycznym przetrwaniem. Zajmują się gojeniem swoich ran,  
a przez to nie patrzą na ręce politykom sprawującym władzę. W społe-
czeństwie, w którym większość obywateli to ludzie poranieni i nieszczę-
śliwi, możliwa staje się taka deformacja „demokracji”, jaką mamy obec-
nie. Jest to „demokracja”, w której część przestępców trafia do 
parlamentu zamiast do więzienia. 
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K³amstwo antropologiczne,  
czyli zredukowana wizja cz³owieka

Najłatwiej można unieszczęśliwić tych, którzy nie wiedzą,
kim są i co czyni ich szczęśliwymi.

Ci, którzy dążą do tego, by większość społeczeństwa stanowili ludzie pora-
nieni i nieszczęśliwi, wiedzą o tym, że podstawową strategią w tym wzglę-
dzie jest doprowadzenie do sytuacji, w której człowiek nie rozumie samego 
siebie, czyli nie wie, ani kim jest, ani dokąd zmierza, ani jakie więzi  
i wartości prowadzą go do rozwoju i szczęścia2. Najgroźniejszą, najbardziej 
brutalną formą współczesnej Kulturkampf i współczesnej formy zorgani-
zowanej manipulacji jest kłamstwo antropologiczne, czyli wmawianie 
człowiekowi tego, że jest kimś innym, niż jest naprawdę. Fałszywa wizja 
człowieka to pierwsze narzędzie manipulacji i niszczenia społeczeństwa. 

Od kilku dziesięcioleci w Europie i Polsce promowana jest karykatu-
ralna wizja człowieka w wersji, którą można nazwać ateistycznym 
humanizmem optymistycznym, inspirowana w pedagogice utopią  
J. J. Rousseau, a w psychologii poglądami C. Rogersa. Wizja ta reduku-
je człowieka do ciała, emocji i subiektywnych przekonań. Wbrew oczywi-
stym faktom zakłada, że człowiek rodzi się wewnętrznie bezkonfliktowy, 
że nigdy nie krzywdzi samego siebie, że jest zagrożony jedynie  
z zewnątrz, że nie potrzebuje dyscypliny, czujności, nawrócenia, jasnych 
zasad moralnych i Zbawiciela. Za najwyższe dobro humanistyczny ate-
izm uznaje chwilową przyjemność (hedonizm), a za najwyższą prawdę 
przekonanie o tym, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy3. W wizji tej 
najwyższą wartością nie jest człowiek, lecz demokracja, tolerancja  
i akceptacja. Od obywateli oczekuje się tolerowania każdej formy zła  
i patologii oraz akceptowania wszystkiego, co rządzący przyjmą więk-
szością głosów. Nawet jeśli ci ostatni przypisują sobie prawo do decydo-
wania o tym, która grupa ludzi podlega ochronie prawnej, a których 
ludzi można legalnie zabijać (np. za pomocą aborcji czy eutanazji). 

Na terenie pedagogiki i psychologii humanizm optymistyczny propa-
guje mit o spontanicznej samorealizacji, o wychowaniu bez stresów4,  
o prawach bez obowiązków czy o szkole neutralnej światopoglądowo.  
Z kolei sędziowie5, a także psycholodzy, pedagodzy i nauczyciele stają  

2 Zob. R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przekł. 
B. Wojciszke, Gdańsk 1996. 

3 Powyższe twierdzenie jest w oczywisty sposób wewnętrznie sprzeczne, gdyż 
zakłada, iż przekonanie o tym, że nie istnieje obiektywna prawda, jest prawdą 
obiektywną. 

4 W praktyce wychowanie „bezstresowe” w szkole oznacza, że jedynymi nieze-
stresowanymi są ci uczniowie, którzy stresują wszystkich innych. 

5 Sztuczką prawną, wykorzystywaną do obrony przestępców jest posługiwanie 
się cynicznym pojęciem „niskiej szkodliwości społecznej” w odniesieniu do czynów 
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w praktyce bardziej po stronie katów, niż ich ofiar6. Antropologia huma-
nistyczna to wizja człowieka w oczywisty sposób zawężona (pomija sferę 
moralną, duchową, religijną, społeczną, a także sferę wartości, wolności, 
miłości i odpowiedzialności). To również wizja naiwna i utopijna, gdyż 
nie uwzględnia oczywistego faktu empirycznego, że człowiekowi łatwiej 
czynić zło niż dobro i że człowiek to ktoś, kto potrafi krzywdzić samego 
siebie, czego nie czyni żadne zwierzę. 

Antropologia wed³ug gejów

Aktywiści gejowscy promują najbardziej 
drastyczną redukcję antropologiczną w dziejach ludzkości.

Jeszcze bardziej zawężoną antropologię niż humaniści proponują i pro-
mują aktywiści gejowscy. Ich sposób patrzenia na człowieka to najbar-
dziej radykalna redukcja antropologiczna i najbardziej radykalne kłam-
stwo antropologiczne w dziejach ludzkości! W ich bowiem przekonaniu 
tożsamość człowieka i źródło jego dumy w odniesieniu do samego siebie 
nie płynie z jego rozumności, wolności czy zdolności do miłości, ale z jego 
„orientacji seksualnej”. Według aktywistów gejowskich to nie miłość 
małżeńska, przekazywanie życia i wychowanie dzieci czy praca dla 
dobra społeczeństwa, lecz skupianie się na seksualności oraz kierowanie 
się popędem stanowi najważniejszy powód człowieka do dumy. W konse-
kwencji uznają człowieka za rodzaj samca, dla którego popęd seksualny 
powinien stać się nadrzędnym regulatorem zachowań. Aktywiści gejow-
scy proponują zatem filozofię życia typową dla erotomanów i maniaków 
seksualnych. Oczywistą konsekwencją tego typu wizji człowieka jest 
promocja wyuzdania i rozwiązłości, a także skokowy wzrost erotomanii, 
chorób wenerycznych i przestępstw seksualnych. Wizja człowieka, pro-
mowana przez aktywistów gejowskich, jest jeszcze bardziej drastycznie 
zawężona i wypaczona niż wizja człowieka promowana w systemach ate-
istycznych, które także – ze względu na przyjęte założenie o pochodze-
niu człowieka ze świata materii – nie mogą dostrzegać jakościowej róż-
nicy między człowiekiem a zwierzęciem. Mimo to nawet systemy 
ateistyczne zakładają, że coś więcej niż popęd seksualny jest kryterium 
tożsamości i dumy człowieka oraz wyróżnikiem jego człowieczeństwa.

zakazanych, które się toleruje w danym społeczeństwie (np. szyderstwa w odnie-
sieniu do Boga czy kpienie sobie z katolików). 

6 Przykładem jest sprawa Ani z II Gimnazjum w Gdańsku, która popełniła 
samobójstwo po tym, jak czterech jej kolegów bezkarnie molestowało ją seksualnie 
w szkole. Gdy zostali skierowani do domu poprawczego na czas śledztwa, ponad 
40 psychologów z Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku napisało list  
w obronie owych czterech chuliganów. Żaden psycholog nie napisał listu w obronie 
Ani i innych uczniów, którzy są ofiarami przemocy w szkole. 
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Typowe dla aktywistów gejowskich jest ponadto odrywanie popędu sek-
sualnego od płciowości, czyli od faktu, że człowiek istnieje na sposób kobie-
ty i mężczyzny, i że tylko kobieta i mężczyzna mogą tworzyć pary płodne, 
czyli zdrowe biologicznie. Pary homoseksualne są niepłodne, a niepłodność 
nadal widnieje na liście chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 
Dla aktywistów gejowskich popęd seksualny jest wszystkim, a płeć jest 
niczym. Właśnie dlatego na swoje parady „dumy” coraz częściej zapraszają 
osoby „biseksualne” i „transpłciowe”. „Kultura” gejowska prowadzi nie 
tylko do wyuzdania i do podporządkowania pojedynczego człowieka jego 
popędom. Ma także poważne negatywne skutki społeczne. Oznacza 
bowiem promowanie życia skupionego wokół popędów, a zatem życia ego-
istycznego, hedonistycznego, pozbawionego wyższych, typowo ludzkich 
motywów działania. Aktywiści gejowscy promują postawę przewrotności  
i kpiny nie tylko wobec małżeństw i rodzin, ale także wobec tych homosek-
sualistów, którzy żyją w czystości, albo którzy pragną mieć żony i dzieci,  
i dlatego szukają profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Ponadto aktywiści 
gejowscy manipulują językiem oraz posłusznymi sobie mediami i polityka-
mi. Próbują zawładnąć sferą społeczną i wychowaniem w szkole. 

Zastraszanie tych, którzy sprzeciwiaj¹ siê k³amstwu 
antropologicznemu

„Liberalna” Europa szantażuje tych, 
którzy bronią prawdy o człowieku.

Najlepszym lekarstwem na kłamstwo antropologiczne i na promowanie 
wulgarnej antropologii gejowskiej jest ukazywanie piękna i realizmu 
antropologii biblijnej. Biblia podkreśla, że Bóg stworzył człowieka nie na 
sposób jednej, ani też nie na sposób wielu płci, lecz jako mężczyznę  
i kobietę, a zatem na sposób dwóch płci i tylko parze kobieta – mężczy-
zna dał przywilej płodności. Pierwszym poleceniem, jakie Bóg skierował 
do człowieka, było polecenie, by Adam i Ewa – mężczyzna i kobieta – 
pokochali siebie nieodwołalnie i wiernie oraz by pragnęli mieć ze sobą 
dzieci. Antropologia biblijna ukazuje oczywisty fakt, że los ludzkości –  
a nawet samo jej przetrwanie – zależy od tego, co dzieje się między męż-
czyzną i kobietą, a zwłaszcza między żoną a mężem. Feministki propo-
nują walkę kobiet z mężczyznami, aktywiści gejowscy proponują izolację 
kobiet i mężczyzn, a Bóg proponuje kobiecie i mężczyźnie wzajemną 
miłość i szczęśliwą rodzinę. 

Demaskowanie kłamstwa antropologicznego, promowanego przez 
humanizm i ateizm, a w najbardziej wulgarnej i skrajnej wersji przez 
aktywistów gejowskich, spotyka się z napiętnowaniem, zastraszaniem  
i szantażowaniem ze strony ludzi i środowisk, którzy są narzędziami 
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tegoż kłamstwa i mózgami zorganizowanej manipulacji7. Burzę prote-
stów „liberalnych” środowisk i dominujących mediów w Europie wywołał 
fakt, że prymas Belgii – A. Leonard – w swej książce napisał, iż „AIDS 
jest rodzajem immanentnej sprawiedliwości w obliczu sponiewierania 
natury ludzkiej”. Biskup podkreślił, że AIDS nie jest karą Boga za grze-
chy, ale odpowiedzią natury na błędne zachowania człowieka, według 
zasady, że jeśli niszczymy środowisko, to ono negatywnie zacznie wpły-
wać na człowieka, a jeśli „poniewieramy ludzką miłość”, to nie uniknie-
my bolesnych konsekwencji takiego postępowania. Na konferencji praso-
wej (14 X 2010) duchowny bronił oczywistości tego, co głosi i podkreślił, 
iż „fakt, że został arcybiskupem, nie pozbawia go swobody myślenia”. 

Ci, którzy zakłamują antropologię, dążą do tego, by współczesny czło-
wiek coraz lepiej rozumiał świat wokół siebie i by w ogóle nie rozumiał 
samego siebie. Dążą zwłaszcza do tego, by większość ludzi w naszym spo-
łeczeństwie straciła zdolność realistycznego myślenia na temat własnego 
sposobu postępowania i jego skutków. Obrona przed kłamstwem antropo-
logicznym to pomaganie współczesnym ludziom, by myśleli w sposób 
realistyczny, czyli by zdawali sobie sprawę z tego, że każde zachowanie 
człowieka prowadzi do określonych skutków. Jeśli kobieta i mężczyzna nie 
współżyją przed zawarciem małżeństwa i jeśli po zawarciu małżeństwa 
zachowują wzajemną wierność, to nie podejmują żadnych ryzykownych 
zachowań seksualnych. Jeśli natomiast postępują inaczej, to skutkiem 
mogą być nie tylko zdrady małżeńskie, poniewieranie miłości i zranienia 
psychiczne, ale także utrata zdrowia i życia. W „liberalnej” Europie śro-
dowiska związane z przemysłem kłamstwa i manipulacji podawanie 
takich faktów uznają za „szokujące i niedopuszczalne” poglądy. Być może 
niedługo będziemy skazywani na więzienie, jeśli odważymy się stwierdzić 
fakt, że pary homoseksualne są chore, gdyż nie mogą mieć ze sobą dzieci, 
a bezpłodność jest przecież na liście chorób WHO. Podobnie niedługo może 
zostać uznane za przestępstwo stwierdzanie faktu, że zapłodnienie meto-
dą in vitro nie leczy bezpłodności czy że abstynencja przedmałżeńska oraz 
wzajemna wierność w małżeństwie to jedyna stuprocentowa forma ochro-
ny przed AIDS w sferze zachowań seksualnych. 

Prawda szczególnie niepokoi tych, którzy najbardziej krzywdzą samych 
siebie oraz innych ludzi. Tacy ludzie nie chcą wiedzieć np. o tym, że kto 
dla chwili seksualnej przyjemności poświęca miłość oraz ryzykuje zdro-
wiem i życiem, ten żyje w rozpaczliwy sposób. Nie chcą też wiedzieć o tym, 
że nikt nie badał stopnia zawodności prezerwatyw w kontakcie z osobą 
chorą na AIDS, gdyż ceną za takie badania byłoby popadanie niektórych 
z badanych osób w śmiertelną chorobę8. Tymczasem rzeczywiście szoku-

7 Zob. P. Hahne, Siła manipulacji. Dziś toczy się walka o naszą wolność jutro, 
przekł. A. Niemyska, Warszawa 1997. 

8 Zob. D. Dew, Condom „Safe Sex” Theory Full of Holes, „The Convington 
News” (1995) No. 3. 
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jące poglądy głoszą ci, którzy uciekają od prawdy. Dla przykładu, gdy ktoś 
z aktywistów gejowskich organizuje „marsze dumy” z powodu tego, że kie-
ruje się orientacją seksualną, to liberalne środowiska nie zauważają, iż 
taka wypowiedź jest szokująca, bo oznacza promowanie mentalności 
gwałciciela, który przecież też kieruje się swoją orientacją seksualną, 
zamiast kierować się rozumnością, miłością i odpowiedzialnością. 
Cywilizacja śmierci wiąże się zawsze z cywilizacją kłamstwa, gdyż czło-
wiek, który poniewiera własną godność oraz kpi sobie z miłości i wierno-
ści, nie chce wiedzieć o tym, jakie będą skutki jego postępowania. Ci, któ-
rzy żyją w sposób niegodny człowieka, nie tylko usiłują zagłuszyć w sobie 
prawdę i sumienie, ale usiłują innych ludzi pozbawić dostępu do prawdy. 
Cywilizacja śmierci boi się prawdy, gdyż dla żadnego człowieka nie jest 
miła świadomość tego, że krzywdzi samego siebie i innych ludzi. To wła-
śnie dlatego cywilizacja życia i miłości zaczyna się od szukania prawdy. 
Upewnia nas o tym Jezus, który od rana do wieczora uczył swoich słucha-
czy realistycznego myślenia i przestrzegał przed tchórzostwem wobec 
prawdy: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie 
zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe 
zamknęli, żeby oczyma nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym ser-
cem nie rozumieli” (Mt 13, 14–15). 

Chrześcijanin nie może milczeć wtedy, gdy prawda uznawana jest za 
skandaliczne kłamstwo albo gdy głos biskupów w obronie życia człowie-
ka w każdej fazie jego rozwoju ludzie przewrotni uznają za… szantaż 
polityczny9. Nikt z obywateli naszego kraju nie ma obowiązku być hero-
icznym i poświęcać życia dla obrony oczywistych prawd, dla demaskowa-
nia kłamstwa antropologicznego czy dla obrony osobistej wolności i wła-
snego sumienia. To właśnie troska o tych ludzi, którzy coraz bardziej 
czują się zastraszeni we własnym kraju, jeśli nie mają poglądów takich, 
jakie podobają się sprawującym władzę czy właścicielom dominujących 
mediów, powinna skłaniać nas do publicznego wypowiadania twardych 
słów i do wezwania rządzących oraz ich medialnych klakierów, aby się 
opamiętali: Nie gardźcie narodem ani żadną grupą obywateli! Nie 
gardźcie ludźmi tylko dlatego, że głośno mówią o tym, iż człowiek jest 
człowiekiem od poczęcia do naturalnej śmierci, że nie wolno nikogo  
z ludzi zabijać w żadnej fazie rozwoju i że istnieją nie tylko święte, ale 
też podłe sposoby postępowania. Ludzie prawi też mają prawo żyć  
w naszym kraju i mówić głośno o swoich poglądach, wartościach i nor-
mach moralnych bez obawy, że zostaną publicznie wyszydzeni czy 
zastraszeni. Nie wolno milczeć wtedy, gdy na naszych oczach demokra-

9 Politycy lewicy nazywają polskich biskupów szantażystami, czyli przestępca-
mi (szantaż to groźba karalna) za to, że przypominają, iż Kościół nie akceptuje 
zabijania niewinnych ludzi w żadnej fazie rozwoju i że kto promuje metodę in 
vitro, która wiąże się z zabijaniem poczętych dzieci, ten wyklucza siebie ze wspól-
noty Kościoła. Nawet w dyktaturze marksistowskiej komuniści nie twierdzili, że 
głoszenie nauki Kościoła przez biskupów to szantaż i przestępstwo. 
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cja zmienia się w system, który chroni zło i który kpiną, szantażem  
i zastraszaniem usiłuje odbierać wolność słowa i prawo do istnienia  
w przestrzeni publicznej tym, którzy chronią człowieka i mają odwagę 
mówić o takich sposobach życia, które są zgodne z Ewangelią. 

Spo³eczne skutki k³amstwa antropologicznego

Szczyt szyderstwa z człowieka to twierdzenie, 
że jego największą potrzebą jest zaspokojenie popędu.

Konsekwencją podporządkowania się kłamstwu antropologicznemu jest 
nie tylko ułomna wizja człowieka, ale też ułomna miłość, ułomne myśle-
nie, ułomna prawda, ułomne wychowanie, ułomne wartości i ułomna 
kultura, która staje się cywilizacją śmierci. Obecnie zdecydowana więk-
szość zwłaszcza młodych ludzi cierpi z tego powodu, że doświadczają 
zbyt mało miłości ze strony rodziców i innych bliskich osób. Często  
w relacjach rodzinnych dominuje krzywda i cierpienie, a nie miłość  
i poczucie bezpieczeństwa. Relacje pozarodzinne są zwykle powierz-
chowne, a komunikacja – zwłaszcza między nastolatkami – jest często 
banalna i wulgarna. W konsekwencji wielu młodych ludzi nie wierzy  
w miłość i nie potrafi kochać. Część z nich popada w najgroźniejszą cho-
robę, jaka może dotknąć człowieka, a mianowicie w obojętność na wła-
sny los. Zdają oni sobie zwykle sprawę z tego, że krzywdzą samych siebie 
np. alkoholem, narkotykiem czy toksyczną seksualnością, ale nie mają 
siły potrzebnej do tego, by powstrzymać się od destrukcyjnych zachowań 
i by zatroszczyć się o własny rozwój. Tylko stałe doświadczanie miłości 
przyjmowanej i ofiarowanej daje ludziom siłę i motywację potrzebną do 
kształtowania w sobie bogatego człowieczeństwa, do ochrony własnej 
godności oraz do przeciwstawiania się cywilizacji egoizmu i śmierci. 
Obecnie tego typu doświadczenie jest niestety rzadkością, zwłaszcza 
wśród młodych ludzi. 

Drugą, obok ułomnej miłości i ułomnych więzi, konsekwencją kłam-
stwa antropologicznego jest ułomne myślenie. Współczesny człowiek 
coraz lepiej rozumie świat wokół siebie, ale coraz mniej rozumie samego 
siebie. Wielu ludzi uwierzyło już w to, że wszystko jest subiektywne i że 
żadna obiektywna prawda nie jest im do życia potrzebna. Uciekają oni 
zwłaszcza od logicznego myślenia na temat skutków własnego postępo-
wania. Często używają inteligencji po to, by oszukiwać samych siebie co 
do sensu ludzkiego życia i co do warunków osiągnięcia szczęścia. 
Ponieważ wielu ludzi, którzy ulegli zorganizowanej manipulacji, nie 
chce lub nie potrafi postępować zgodnie z mądrym myśleniem, więc 
zaczynają oni „myśleć” zgodnie z niemądrym postępowaniem. 
Oszukiwanie samych siebie i myślenie życzeniowe, czyli magiczne, przy-
biera obecnie formę tzw. myślenia „pozytywnego”, które jest selektywne, 
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a przez to nie odzwierciedla rzeczywistości, lecz wprowadza w świat 
miłych fikcji, które kończą się kryzysem i cierpieniem. 

Trzecią konsekwencją kłamstwa antropologicznego jest ułomne wycho-
wanie oraz ułomne wzorce. Nie jest możliwy rozwój dzieci i młodzieży  
w sposób spontaniczny, a zatem bez wychowawczego wsparcia ze strony 
dorosłych i bez pozytywnych wzorców, którymi młodzi mogliby się zafa-
scynować. Dojrzałe wychowanie jest największym darem, jaki dorośli 
mogą ofiarować młodemu pokoleniu. Tymczasem wielu współczesnych 
dorosłych to ludzie naiwni albo przewrotni, należący do koalicji na rzecz 
kłamstwa i manipulacji. Wychowywać to uczyć realistycznie myśleć, 
mądrze kochać i solidnie pracować. Tego zadania podejmują się nieliczni 
rodzice i inni wychowawcy, gdyż obecnie tylko nieliczni dorośli okazują się 
na tyle dojrzali i szczęśliwi, by pogłębione oddziaływanie wychowawcze 
leżało w ich możliwościach. Konsekwencją ułomnego wychowania jest 
zawężenie i zniekształcenie pragnień u wielu współczesnych ludzi, a to  
z kolei prowadzi do zawężenia i zniekształcenia pragnień oraz do okale-
czenia wolności, czyli do popadania w różne formy uzależnień. 

Czwartą konsekwencją kłamstwa antropologicznego jest ułomna hierar-
chia wartości, którą współcześni ludzie przejmują od manipulatorów  
i kłamców. Ludzie przewrotni proponują dzieciom i młodzieży wartości dru-
gorzędne w miejsce wartości podstawowych. Tak jest np. wtedy, gdy ktoś 
demokrację czy tolerancję stawia ponad miłością, prawdą i odpowiedzialno-
ścią. Konsekwencją naiwności w sferze aksjologicznej jest błędna filozofia 
życia, w której doraźna przyjemność stawiana jest dosłownie ponad wszyst-
ko: nie tylko ponad normy moralne, sumienie czy odpowiedzialność, ale 
także ponad zdrowie i życie. Innym przejawem zaburzonej hierarchii war-
tości jest podążanie za mitem łatwo osiągalnego szczęścia, a zatem szczę-
ścia osiągniętego bez miłości i prawdy, bez Boga i wychowania, bez norm 
moralnych i sumienia, bez wysiłku i dyscypliny, bez pracy i czujności. 

Piątą konsekwencją kłamstwa antropologicznego jest ułomna kultura, 
która prowadzi do cywilizacji śmierci. Jest to kultura chrystofobiczna  
i całkowicie sprzeczna z kulturą Ewangelii. „Postępowe” środowiska, 
związane z przemysłem kłamstwa i manipulacji, promują „wielokulturo-
wość” jako projekt ideologiczny i usiłują dowodzić tego, że wszystkie kul-
tury są równowartościowe. Gdy wszystko uznawane jest za jednakowo 
wartościowe, wtedy w rzeczywistości nic nie ma wartości. Tego typu śle-
pota kulturowa (culture-blindness) nie jest wynikiem naiwności, lecz cyni-
zmu manipulatorów, którzy pod pozorem kulturowej neutralności próbują 
promować najniższą kulturę właśnie dlatego, że prowadzi ona do degra-
dacji człowieka. Powtórzmy: jest to sytuacja dramatyczna dla społeczeń-
stwa, ale korzystna dla cynicznych polityków, ludzi biznesu i medialnych 
manipulatorów, którzy wiedzą, że człowiekiem prymitywnym i nieszczę-
śliwym najłatwiej jest rządzić i najszybciej można się jego kosztem wzbo-
gacić. To właśnie dlatego głosiciele zorganizowanego kłamstwa promują 
wszystko to, co okalecza świadomość, wolność i godność człowieka.
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Na szczęście nikt i nic nie może zmienić natury człowieka, którego 
Bóg stworzył z miłości na swój obraz i podobieństwo, a zatem na podo-
bieństwo miłości i prawdy. Właśnie dlatego współcześni młodzi ludzie 
nadal najbardziej tęsknią za wielką i wierną miłością, za trwałym mał-
żeństwem i szczęśliwą rodziną, za życiem w przyjaźni z Bogiem i ludź-
mi. Wielu włącza się w różne formy wolontariatu. Wielu szczerze szuka 
kontaktu z Bogiem. Współczesny człowiek ma zatem podobne marzenia 
i ideały, jak ludzie w poprzednich pokoleniach. Znacznie trudniej jest mu 
natomiast realizować swoje pragnienia ze względu na wyjątkowo nega-
tywne uwarunkowania kulturowe i obyczajowe, które są skutkiem dzia-
łania operatorów kłamstwa i manipulacji. 

Skutki k³amstwa antropologicznego w ¿yciu osobistym

Kłamstwo antropologiczne prowadzi 
do agonii człowieczeństwa i degeneracji człowieka.

Kłamstwo antropologiczne najbardziej destrukcyjnie oddziałuje na 
poszczególne osoby, które temu kłamstwu ulegają. Można wyróżnić cztery 
fazy autodestrukcji, której poddają się ofiary zorganizowanej manipulacji. 
Pierwsza faza to lęk poszczególnych osób przed przyznawaniem się  
w przestrzeni publicznej do „niepoprawnych” politycznie (czytaj: szlachet-
nych) wartości, norm moralnych, więzi, aspiracji, marzeń. W świecie zdo-
minowanym antropologicznym kłamstwem, w którym zło jest pochwala-
ne, a dobro jest cynicznie wyszydzane, zarówno ludzie młodzi, jak i dorośli 
coraz częściej i coraz bardziej boją się mówić publicznie o tym, co w nich 
najpiękniejsze: o ich największych ideałach i pragnieniach, a zwłaszcza  
o ich pragnieniu życia zgodnego z zasadami Ewangelii.

Druga faza niszczenia człowieka w następstwie kłamstwa antropolo-
gicznego, to faza, w której dany człowiek nie tylko nie mówi już w szkole, 
w miejscu pracy czy w gronie znajomych o swoich największych ideałach 
i pragnieniach, ale sam przestaje wierzyć w to, co do tej pory uznawał  
w swoim życiu za najważniejsze. Stopniowo zaczyna wierzyć, że był już 
jednym z nielicznych ludzi, którzy mieli tego typu aspiracje i że w obec-
nych realiach nie ma innego wyjścia, jak obniżyć wymagania, które sobie 
stawia i cele, które sobie wyznacza, gdyż i tak nie da się ich osiągnąć,  
a próba trwania przy nich może doprowadzić go do zupełnej izolacji i osa-
motnienia. Ludzie zdezorientowani i zastraszeni agresywną promocją 
kłamstwa antropologicznego zaczynają ulegać z naiwności fałszywym 
przekonaniom o człowieku i o godnym człowieka sposobie życia, który 
ludzie przewrotni promują z przewrotności. Odtąd zaczynają coraz bar-
dziej używać własnego myślenia po to, by oszukiwać samych siebie, by 
zawężać i zniekształcać własną świadomość w odniesieniu do tego, jak 
żyją na co dzień, jakie budują więzi, jakimi kierują się wartościami i nor-



ks. Marek Dziewiecki

CYWILIZACJA 64/2018104

mami moralnymi. Wielu z tych ludzi nie potrzebuje już zewnętrznej 
indoktrynacji, by oddalać się od prawdy, dobra i piękna, gdyż sami zaczy-
nają cenzurować własne myślenie i myśleć zgodnie z tym, co każą myśleć 
politycy i dziennikarze z koalicji na rzecz kłamstwa i manipulacji. 

Trzecia faza autodestrukcji współczesnego człowieka w następstwie 
kłamstwa antropologicznego, to decydowanie się na ułomne postępowa-
nie, zgodne z ułomnym myśleniem. W tej fazie człowiek boi się już reali-
stycznego myślenia o swoim postępowaniu i o nieuchronnych skutkach 
tegoż postępowania. Staje się tchórzem w obliczu twardej rzeczywisto-
ści. Wierzy bardziej w ideologie i kłamstwa, niż w najbardziej ewidentne 
fakty. Wierzy, bo świat miłych fikcji początkowo działa kojąco jak alko-
hol czy narkotyk. 

Czwarta, najbardziej bolesna faza autodestrukcji współczesnego czło-
wieka w następstwie kłamstwa antropologicznego, to wchodzenie w głę-
boki osobisty kryzys, który powoduje cierpienie nie tylko danego człowie-
ka, ale też wszystkich ludzi z jego najbliższego otoczenia. Z roku na rok 
rośnie w Polsce liczba osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, niko-
tyny, hazardu, gier komputerowych czy internetu. Z roku na rok rośnie 
w naszym kraju liczba młodych ludzi, którzy nie potrafią odróżniać 
dobra od zła, którzy nie dorastają do miłości i małżeństwa, do założenia 
rodziny, do podjęcia solidnej pracy zawodowej. Ci ludzie coraz częściej 
chowają się – jak Adam – przed Bogiem i dołączają do tych, którzy już 
są nieszczęśliwi. Taki tryb życia prowadzi w ostateczności do wchodze-
nia w toksyczne więzi, do agresji lub rozpaczy. 

Konsekwencje k³amstwa antropologicznego dla relacji 
w rodzinie 

Nierozerwalne małżeństwo i szczęśliwa rodzina
to ostatnia przeszkoda dla cywilizacji kłamstwa i śmierci. 

Zorganizowane kłamstwo na temat człowieka i godnych człowieka spo-
sobów postępowania wywiera destrukcyjny wpływ nie tylko na poszcze-
gólnych ludzi, ale także na sytuację większości małżeństw i rodzin. Ci, 
którzy dla celów politycznych oraz dla zysków ekonomicznych kłamią  
i manipulują, dążą do tego, by zniszczyć trwałe małżeństwo i szczęśliwą 
rodzinę, gdyż jest to ostatnia – obok Kościoła katolickiego, który jako 
jedyny we współczesnym świecie stanowczo broni małżeństwa i rodziny 
– przeszkoda na drodze do osiągnięcia wszystkich swoich celów, jakie 
wyznaczają sobie ateistyczni i lewicowi rewolucjoniści. 

Obecnie obserwujemy cztery zjawiska, które stanowią największe 
zagrożenie dla szczęśliwego małżeństwa i trwałej rodziny. Zjawiska te 
to feminizm, który proponuje walkę kobiet z mężczyznami, zawieranie 
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małżeństw przez osoby niedojrzałe, mit „wolnych związków” oraz promo-
wanie związków homoseksualnych w miejsce małżeństwa i rodziny. 
Pierwsze poważne zagrożenie to promocja lewicowego i ateistycznego 
feminizmu, który zamiast troski o dojrzałe więzi między kobietą i męż-
czyzną proponuje walkę między osobami płci odmiennej. Feministki nie 
wierzą w to, że potrafią wychować takich mężczyzn, którzy je zrozumie-
ją i pokochają. Liczą co najwyżej na to, że będą dla siebie jedynie part-
nerami i że ich partnerstwo nie będzie chronione wzajemną miłością, 
lecz jedynie zapisami w różnych aktach prawnych. Z oczywistych wzglę-
dów feminizm nie sprzyja miłości małżeńskiej, lecz podsyca nieufność,  
a nawet wrogość między kobietami a mężczyznami. 

Drugie poważne zagrożenie to zawieranie małżeństw przez ludzi, 
którzy nie dorośli jeszcze do miłości nieodwołalnej, wiernej i płodnej. 
Tacy ludzie mylą miłość z zakochaniem czy pożądaniem, nie są zdolni do 
pracowitości, odpowiedzialności i bycia mądrym darem dla innych. 
Jeszcze bardziej dramatyczna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy następuje 
coś, co można nazwać kradzieżą sakramentu małżeństwa. Taka kra-
dzież (świętokradztwo) ma miejsce wtedy, gdy ktoś przyjmuje od drugiej 
osoby przysięgę małżeńską, mimo że sam nie ma zamiaru albo nie 
potrafi tej przysięgi dochować. Taki związek nieuchronnie prowadzi do 
rozczarowań i cierpień, gdyż – zamiast na miłości – zbudowany jest na 
egoizmie, kłamstwie i manipulacji. W tego typu związkach dochodzi do 
bolesnych krzywd oraz do przemocy. Warto tu wyjaśnić, że przemoc  
w rodzinie zaczyna się już wtedy, gdy ktoś przestaje okazywać miłość,  
a nie dopiero wtedy, gdy ktoś zdradza, bije czy okrada małżonka. Mąż  
i żona nie przysięgają sobie przecież jedynie tego, że nie będą się krzyw-
dzić czy poniżać, ale zobowiązują się do tego, że będą siebie nawzajem 
kochać i szanować. Warto wyjaśniać, że szczytem przemocy w rodzinie 
jest aborcja. Jeśli bowiem rodzice zabijają swoje niewinne dziecko, to 
nieuchronnie zaczną też ranić siebie nawzajem. 

Trzecie radykalne zagrożenie dla małżeństwa i rodziny to rozrywko-
wa wizja więzi między kobietą a mężczyzną. Pomysły przedstawicieli 
zorganizowanego kłamstwa są w tym względzie wyjątkowo nieludzkie  
i zakłamane. Klasycznym przykładem jest promowanie mitu o tzw. „wol-
nych związkach”. Ludzie, którzy twierdzą, że łączy ich tak wielka 
miłość, iż ślub nie jest im już potrzebny, oficjalnie deklarują sobie to, że 
się kochają, czyli że żyją w najsilniejszym związku, jaki jest możliwy.  
A jednocześnie twierdzą, że żyją w związku, który ich do niczego nie 
zobowiązuje. Używają wewnętrznie sprzecznego wyrażenia po to, by 
ukryć bolesny dla nich fakt, że ich „wolny” związek to w rzeczywistości 
związek niewierny, niepłodny, nietrwały, powierzchowny, egoistyczny. 
To związek wolny naprawdę jedynie od miłości i odpowiedzialności. Taki 
związek prowadzi do dramatycznych rozczarowań i u wielu współcze-
snych ludzi powoduje niewiarę w możliwość wiernej i odpowiedzialnej 
miłości między mężczyzną a kobietą. 
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Najbardziej radykalnym zagrożeniem dla małżeństwa jest obecnie 
próba zlikwidowania rodziny i zastąpienia jej „związkami” homoseksual-
nymi. Społeczeństwo, które akceptuje tę formę walki z rodziną, wchodzi 
w końcową fazę cywilizacji śmierci. Homoseksualiści tworzą bowiem 
związki chore biologicznie, zaburzone psychicznie, egoistyczne społecznie 
oraz niemoralne. Są to najpierw związki chore biologicznie, gdyż homosek-
sualiści nie mogą mieć ze sobą dzieci. Nie ma znaczenia, czy ktoś z nich 
jest zdrowy, gdyż płodna może być jedynie para kobieta – mężczyzna,  
a nie pojedyncza osoba. Po drugie, są to związki zaburzone psychicznie, 
gdyż homoseksualiści mają bariery psychiczne w odniesieniu do osób dru-
giej płci, a to sprawia, że nie tolerują oni bliskich więzi z osobami płci 
odmiennej. Tymczasem to właśnie kontakt z osobami drugiej płci jest 
decydujący dla harmonijnego rozwoju człowieka. Związki homoseksualne 
są ponadto egoistyczne społecznie, gdyż największy wkład w rozwój i przy-
szłość społeczeństwa mają rodzice, którzy przekazują życie swoim dzie-
ciom i którzy w odpowiedzialny sposób je wychowują. Wreszcie związki 
homoseksualne są niemoralne, gdyż postępują wbrew woli Stwórcy, który 
stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę i powołał ich do miłości płod-
nej fizycznie, psychicznie, społecznie i duchowo (por. Rdz 1, 27). 

W konsekwencji powyższych zagrożeń oraz wyjątkowo negatywnego 
dla małżeństwa i rodziny kontekstu społecznego, tworzonego przez mani-
pulatorów prawdy, wielu współczesnych młodych ludzi nie dorasta do 
miłości w małżeństwie i rodzinie, albo nie znajduje na tyle dojrzałej osoby 
drugiej płci, by zawierzyć jej swój los doczesny oraz los przyszłych dzieci. 
Z kolei wielu spośród tych, którzy zdecydowali się na zawarcie małżeń-
stwa i założenie rodziny, przeżywa osobisty kryzys, który boleśnie odczu-
wa współmałżonek oraz dzieci. Coraz więcej jest takich rodzin, w których 
rodzice i dzieci komunikują się w sposób coraz bardziej powierzchowny,  
a dorośli rezygnują z trudu solidnego wychowywania dzieci. W wielu 
rodzinach „świętowanie” niedzieli polega na wspólnym pójściu do super-
marketu, a następnie na oglądaniu telenowel czy innych programów tele-
wizyjnych, które ośmieszają małżeństwo i rodzinę, a promują rozwiązłość 
i nieodpowiedzialność. Konsekwencją jest kryzys małżeństw i rodzin, 
rosnąca liczba zdrad małżeńskich i rozwodów, a także coraz większe cier-
pienie dzieci. Dyżurni przedstawiciele koalicji kłamstwa i manipulacji 
twierdzą, że małżeństwo jest w kryzysie i że się już przeżyło. W rzeczywi-
stości w kryzysie nie jest małżeństwo, lecz ci małżonkowie i rodzice, któ-
rzy nie dorośli do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. 

Zakoñczenie

W obliczu świetnie zorganizowanej koalicji na rzecz manipulacji, a także 
na rzecz antropologicznego kłamstwa, należy najpierw stanowczo i pre-
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cyzyjnie demaskować skrajnie ułomną i groźną wizję człowieka, prezen-
towaną przez lewicę i ateistów, czyli przez środowiska dominujące we 
współczesnych mediach głównego nurtu. Należy również stanowczo 
demaskować destrukcyjne konsekwencje redukcji antropologicznej  
w odniesieniu do poszczególnych osób, a także w odniesieniu do mał-
żeństw, rodzin i całego społeczeństwa. Aby demaskowanie zła mogło być 
skuteczne, trzeba stanowczo chronić te nieliczne media, które pozostają 
katolickie i które nie ulegają dyktaturze „politycznej poprawności”, gdyż 
tylko z takich mediów współczesny człowiek może dowiedzieć się prawdy 
o własnej naturze oraz o takich sposobach postępowania, które są godne 
otrzymanej przez nas od Boga godności. 

Zadanie drugie ludzi prawych to podjęcie z nowym entuzjazmem  
i z nową nadzieją trudu solidnego wychowywania samych siebie oraz 
dzieci i młodzieży. Warto tu naśladować Jezusa, który nie dążył do prze-
prowadzenia rewolucji ani do wprowadzania zmian ustrojowych, lecz do 
uformowania takiego człowieka, który świadomie dąży do świętości  
i który potrafi realistycznie myśleć oraz stanowczo przeciwstawiać się 
każdej formie zła. Ludzie święci nie poddadzą się żadnej dyktaturze, ani 
żadnej manipulacji, gdyż ten, kto potrafi mądrze kierować własnym 
życiem, potrafi równie mądrze postępować w sferze społecznej i jest  
w stanie obronić siebie i innych przed każdą, najlepiej nawet zorganizo-
waną formą kłamstwa i manipulacji. 

Trzecie zadanie ludzi prawych to tworzenie formacyjnych grup elitar-
nych, gdyż tylko wtedy, gdy będziemy mieli wielu wybitnych intelektu-
alistów katolickich, których postępowanie okaże się całkowicie zgodne  
z Ewangelią i którzy będą mieli odwagę mówić na głos o ich fascynowa-
niu się Jezusem, Jego prawdą i Jego miłością, będziemy w stanie znowu 
przywrócić w Polsce normalność, czyli sytuację, w której to ludzie prawi, 
a nie kłamcy i manipulatorzy, będą czuć się w ojczyźnie bezpieczni jak 
w domu oraz zgodnie z wolą Jezusa będą czyści jak gołębie, ale sprytni 
– sprytni w dobru – jak węże!

Manipulations in the media: consequences for personal 
life and family
Summary

The article analyzes the existential effects of manipulation in politics and 
media in relation to individuals and families in Poland. It indicates what are the 
goals of the organized lie. It emphasizes that the basis of manipulation lies in the 
anthropological error, that is the reduced vision of man and it points to its social 
effects, such as defective love, imperfect bonds, faulty thinking, upbringing and 
exemplars.
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K³amstwo w ma³¿eñstwie  
i rodzinie

„[...] dobrze jest wiedzieć, że kłamstwo często szkodzi innym,  
ale jeszcze częściej szkodzi kłamcy, bo go wewnętrznie pustoszy”. 

Jednym z zagrożeń, z jakim spotyka się współczesne społeczeństwo, 
jest problem kłamstwa, które jest niebezpieczne zarówno dla okłamy-

wanego, jak i dla samego kłamiącego.
Kłamstwo, zaistniałe pomiędzy dwojgiem (okłamywanym i kłamią-

cym), staje się zagrożeniem dla całego społeczeństwa, ponieważ zawsze 
angażuje w rzeczywistość moralną i jest związane z dobrem lub złem 
moralnym. Każde kłamstwo indywidualne ma swe skutki w całym spo-
łeczeństwie. Zmienia ono granice moralne, pozwala je przekraczać dając 
możliwość pomieszania tego, co dobre i złe. Zwłaszcza w wychowaniu ma 
to swoje tragiczne skutki. Małe dzieci potrzebują ram i granic, aby budo-
wać swoje poczucie bezpieczeństwa. Kłamstwo, zwłaszcza to, które 
„wychodzi na jaw”, zaburza poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie poka-
zuje nowy, możliwy wzorzec postępowania. 

Kłamstwo to, niestety, sposób porozumiewania się niejednego czło-
wieka. Wielu nie ma świadomości, że mijanie się z prawdą stanowi 
poważną blokadę komunikacyjną i że od kłamstwa można się uzależnić, 
bowiem kłamstwo rodzi kłamstwo. Czy ludzie mogą się ustrzec przed 
kłamstwem? Według profesora psychologii R. Feldmana 60% ludzkich 
wypowiedzi ma charakter fałszywy. Czy społeczeństwo powinno pogo-
dzić się z faktem, że mijanie się z prawdą stanowi integralną część ludz-
kiej komunikacji? Niezupełnie, ponieważ brak prawdomówności ma 
negatywny wpływ na relacje międzyludzkie. Szczególnym niebezpie-
czeństwem jest kłamstwo w związku małżeńskim i rodzinie. 

Podstawą szczęśliwego związku jest wzajemne zaufanie, łatwo jed-
nak je stracić, gdy w codziennych rozmowach mijamy się z prawdą. 
Kłamstwa w związku się zdarzają, ale są różnej wagi – nie każde niesie 
za sobą poważne konsekwencje odczuwane od razu. Jednak nabieranie 
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„wprawy” w takim działaniu, powielanie go, powoduje rozmycie zasad 
współżycia i objawia się katastrofą, gdy kłamstwo się wyda i załamie się 
zaufanie w związku. 

Myśląc o „kłamstwie w związku”, najczęściej bierze się pod uwagę 
wielkie przewinienia, takie jak zdrada współmałżonka lub oszustwo. 
Tymczasem szkodliwe dla dobrej jakości partnerstwa są już drobne 
kłamstwa: przemilczenia, półprawdy, intrygi czy koloryzowanie faktów. 
Na nieszczere wypowiedzi współmałżonkowie decydują się zwykle dla 
„świętego spokoju”. Nie chcą, aby partner „niepotrzebnie się martwił”, 
więc znajdują wytłumaczenie dla swojego postępowania, tłumacząc 
sobie, że „drugi i tak tego nie zrozumie”. Niewinne kłamstwo w związku 
przestaje być takie wtedy, kiedy wchodzi w nawyk i staje się sposobem 
na unikanie niewygodnych pytań lub niepodejmowanie takich działań. 
Niesie ono zagrożenia dla życia codziennego, tak dla małżeństwa, jak  
i całej rodziny, gdyż dzieci najczęściej w rodzinie uczą się przez naśla-
downictwo. 

Psychologowie wyróżniają różne formy kłamstwa w małżeństwie  
i rodzinie. Każde z nich niesie za sobą poważne konsekwencje: 

1. Ukrywanie – zatajanie prawdziwej informacji. Dzieje się to najczę-
ściej wtedy, gdy boimy się ujawnić prawdę z obawy przed konsekwencja-
mi. Dzieci w rodzinie boją się ujawnić złe oceny lub złe zachowanie  
w szkole. Najczęściej działa schemat: jest 50% szans, że się nie wyda  
i nie zostanę ukarany. A jeśli ujawnię prawdę, to jest 100% pewności, że 
otrzymam karę. Wiąże się to z częstym błędem wychowawczym, że za 
powiedzenie prawdy karze się tak samo surowo, jak za to, że prawda się 
wydała. Dzieci uczą się szybko, że lepiej jej nie ujawniać, bo mamy szan-
sę, że w ogóle nie poniesiemy kary. Ten schemat przenosi się w życie 
dorosłe i małżeńskie, godzi on jednak poważnie w relacje i zaufanie. 

2. Fałszowanie – przekazywanie fałszu, sfabrykowanych danych jako 
prawdziwego faktu. Takie działanie najczęściej uważane jest przez fał-
szującego za niewinne. Koloryzuje się obraz, uatrakcyjnia, aby samemu 
wydawać się lepszą osobą lub bohaterem. To działanie bywa bardzo 
powszechne w dzisiejszym społeczeństwie. Często przypisuje mu się 
miano public relations (kreowanie własnego wizerunku); bywa, że staje 
się łatwym sposobem do czerpania korzyści tylko dla siebie. Wówczas 
może pojawić się pogardliwe myślenie o drugiej osobie: skoro raz udało 
się okłamać i prawda nie wyszła na jaw, tzn. że jestem w tym dobry,  
a druga osoba naiwna. Umiejętne wprowadzanie w błąd daje poczucie 
władzy nad drugą osobą, a to nie wpływa pozytywnie na pomyślność  
w związku. Kiedy jednak działania takie wychodzą na jaw, okazują się 
bardzo bolesne tak dla osoby kłamiącej (fałszującej), jak dla osoby okła-
mywanej. Najczęściej u tej drugiej pojawia się pytanie: kogo ja pozna-
łam/łem? kim naprawdę jest ta osoba? Niewinne, wydawałoby się, dzia-
łanie zazwyczaj doprowadza do rozerwania relacji. Związek staje się 
wtedy jedynie iluzją relacji. 



Sabina L. Zalewska

CYWILIZACJA 64/2018110

3. Fałszywa atrybucja – przyznanie się do przeżywania określonej 
emocji, ale fałszywe nazwanie jej przyczyny. Jedno z najczęstszych dzia-
łań w małżeństwie i rodzinie. Odciąganie uwagi od faktów i skupianie 
się na emocjach, z których pewne wywołują w nas jeszcze większe emo-
cje. Jest to mechanizm, który trudno zatrzymać. Współczesne społeczeń-
stwo lubi skupiać się na emocjach, analizować je, jednocześnie fakty 
stają się wtedy drugoplanowe. Często także przypisuje się wynikłe emo-
cje nie tym przyczynom, które je spowodowały. Dzieci wagarujące lub 
nieuczące się przypisują emocje, które wiążą się z konsekwencjami tych 
czynów, działaniom rodziców lub innych osób, w ten sposób przerzucają 
winę na nich, np.: „nie uczę się, bo ty mnie nie rozumiesz”, „nie chodzę 
do szkoły, bo nauczyciele są wredni”. Przerzucanie uwagi na inne przy-
czyny często prowadzi do szukania powodów nie tam, gdzie tkwi źródło 
problemu; tym samym ów problem nie zostanie rozwiązany. Konsekwencje 
dla życia rodzinnego są fatalne, gdyż problem taki może się przedłużać 
nierozeznany, aż do poważnej tragedii. 

4. Fałszywa prawdomówność – ujawnienie, mówienie prawdy, ale  
w taki sposób lub z taką przesadą (ton głosu, intonacja, humor itp.), że 
słuchający wątpi w prawdziwość komunikatu. W takim przypadku 
osoby w związku bądź w relacjach rodzinnych muszą wykazać się dużą 
umiejętnością aktorską lub retoryczną. I wykazują się, wybierając taki 
model działania. Powoduje on rozładowanie napięcia u osoby okłamywa-
nej (gdy wiąże się to z humorem), lub nabrania podejrzeń co do wygła-
szanej prawdy (gdy osoba mówi to z przesadzoną intonacją w głosie). 
Jednak niezależnie od reakcji osoby okłamywanej, kłamiący nie ponosi 
moralnych konsekwencji swojego kłamstwa. Działania takie nie są cią-
głe, lecz jednostkowe. Uczą jednak, że można nie ponieść konsekwencji 
w sferze moralnej. 

5. Półprawda – ujawnienie niecałej prawdy, by odwrócić uwagę ofiary 
od tego, co nadal jest ukrywane. Jest to bardzo wygodne działanie dla 
kłamcy. Zapewnia mu złudne poczucie działania moralnego. „Przecież 
coś ujawniłem”, „Powiedziałem prawdę, częściowo”. To poczucie u okła-
mującego, że zachował się porządnie, zdejmuje z niego poczucie winy. 
Jest to bardzo niebezpieczne działanie. Bo o ile kłamca zawsze wie, że 
jest kłamcą i wie, iż kłamstwo niesie ze sobą skutki – w tym przypadku 
czuje się zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji swojego 
czynu. Gdy działanie takie umocni w osobie głębokie przekonanie, że 
czyni dobrze, to w takiej rodzinie i związku będzie panować „świat 
ułudy”. Wierząc w to, że jest dobrze i porządnie, okłamywani będą żyli 
w świecie wyimaginowanym przez kłamiącego. Świat ten będą także 
porównywali ze światem ich otaczającym. Dojdą do wniosku, że ich jest 
zawsze lepszy, w związku z tym półprawdy staną się metodą ich działa-
nia i życia. Jest to zaraźliwe. Wychowywanie dzieci w takim przeświad-
czeniu powoduje wielkie spustoszenie w sferze sumienia. Zawsze będzie 
ono zagłuszane. 
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6. Podstęp błędnego wnioskowania – mówienie prawdy, ale w taki 
sposób, że wynika z niej coś przeciwnego, niż zostało powiedziane.  
W małżeństwie i rodzinie dzieje się to wówczas, gdy stosuje się zabiegi 
komunikacyjne np. zamiast odpowiedzieć na pytanie milczy się patrząc 
komuś głęboko w oczy, powtarza imię w kontekście dwuznacznym, suge-
rując, że to okłamywanego wina lub wpada się w histeryczny płacz 
wzbudzając winę w okłamywanym za wybuch tych emocji u kłamiącego. 
Wszystkie te manipulacje prowadzą do tego, że po powiedzeniu prawdy 
okłamywany ma większe poczucie winy od sprawcy, który jednocześnie 
sam nie poczuwa się do konsekwencji moralnych. Wręcz czuje się z nich 
rozgrzeszony, bo głośno powiedział prawdę. Nie przejmuje także odpo-
wiedzialności za emocje, które wywoła w okłamywanym. W małżeń-
stwie i rodzinie, w której dochodzi do takich działań, role będą wiecznie 
odwrócone. To poszkodowany zawsze będzie odczuwał większe poczucie 
winy, niż sprawca, kłamca więc nie będzie miał okazji przyjrzeć się swo-
jemu zachowaniu w aspekcie moralnym. Przedstawiając prawdę w taki 
sposób, w ogóle nie zmierzy się z własnym sumieniem. 

7. Białe kłamstwo – to mówienie nieprawdy po to, by nie zranić dru-
giej osoby. Stosując je osoba nie ma złej woli, po prostu nie chce sprawić 
przykrości. Nazywa się je także kłamstwem altruistycznym. Zwykle 
dotyczy ono błahych spraw, które tak naprawdę nie mają większego zna-
czenia. Takie kłamstwa w związku małżeńskim i rodzinie zdarzają się 
najczęściej: „nie, nie wyglądasz grubo kochanie”, „bardzo cieszy mnie 
przyjazd twojej mamy”, „bardzo pyszne to twoje nowe danie, mamo”,  
„w szkole jest wszystko w porządku”. Niekiedy w rodzinie jej członkowie 
sami wymuszają takie kłamstwa, zadając określone pytania. Pozornie 
wydaje się to nieszkodliwe, wręcz uzasadnione, bo nie krzywdzi drugiej 
osoby, wręcz ją ochrania. Jednak czy jest tak na pewno? Mechanizm jest 
wciąż ten sam. Nie pozostajemy w zgodzie z prawdą. Racjonalizujemy 
swoje działanie dobrem innej osoby. A co dzieje się z naszym sumieniem? 
Jak poszerzają się granice naszego działania moralnego? Krok po kroku 
nieprawda zaczyna gościć w naszym życiu. 

Tym, co najbardziej niepokoi psychologów i pedagogów w sprawie 
kłamstw w rodzinie to schemat: „kropla drąży skałę”. Im częściej to robi-
my, tym bardziej rozmywamy swoje granice moralne i przyzwyczajamy 
się do powszechności takiego działania. Szkodliwość okłamywania part-
nera, dziecka czy rodzica polega przede wszystkim na ograniczeniu,  
a w końcu utracie zaufania. Według badań psychologicznych osoba, 
która kłamie, zaczyna paradoksalnie z nieufnością traktować okłamy-
wanego, gdyż podświadomie podejrzewa, że on zachowuje się w ten sam 
sposób w stosunku do niej. Takie działanie pogłębia nieufność i podejrz-
liwość. Kolejnym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą kłamstwo w związku 
i rodzinie, jest utrata szacunku wobec okłamywanej osoby. Uświadamia- 
jąc sobie, z jaką łatwością przychodzi nam oszukiwanie innych, rozbu-
dzamy w sobie poczucie władzy, które nakazuje nam traktować drugą 
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osobę z wyższością lub nawet pogardą. Jest to proces, który postępuje  
w osobie dopuszczającej się kłamstwa. Powoli i bezwzględnie zmienia ją 
i jej stosunek do innych osób relacji. Gdy ludzie dopuszczają się manipu-
lacji słownej, powinni pamiętać o najważniejszym: kłamstwo w związku  
i rodzinie ma „krótkie nogi”. Bardzo łatwo i szybko wychodzi na jaw, ze 
względu na bliskość osób i sprawy je łączące. Jeśli zatajenie prawdy wyj-
dzie na jaw, należy liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Nawet jeśli 
partner, rodzic czy dziecko zdecyduje się wybaczyć kłamiącemu, może 
zacząć poddawać w wątpliwość wszystkie wcześniejsze jego deklaracje, 
wyznania, a nawet samo uczucie i przywiązanie. Rodzące się wątpliwo-
ści mogą zadziałać jak poruszone w ruch perpetuum mobile, którego nie 
sposób już zatrzymać. Doprowadza to najczęściej do rozpadu związku  
i rozpadu rodziny. Problem w tym, że raz utracone zaufanie jest bardzo 
trudno odbudować, a bywa, że jest to zupełnie niemożliwe. Istotą proble-
mu wydaje się być również fakt, że tak naprawdę zaufanie buduje się 
latami, a wystarczy jeden błąd, jedno potknięcie, aby je utracić. W takim 
przypadku najczęściej związek i rodzina sama sobie nie poradzi. 
Potrzebna jest tu pomoc z zewnątrz i ponowne rekonstruowanie zaufa-
nia, więzi i relacji.

Jest jednak typ relacji związanych z kłamstwem, gdzie bardzo trud-
no lub wręcz niemożliwe jest zrekonstruowanie małżeństwa lub rodziny. 
Dzieje się tak wtedy, gdy kłamiemy z pobudek materialistycznych, jeste-
śmy żądni władzy, uznania, autorytetu. Mówi się tu często o kłamcy 
egoistycznym. Działa on konfabulując i fantazjując. Poprzez fałszowanie 
kłamca pragnie uzyskać określone korzyści od innych osób w rodzinie. 
Kłamie on najczęściej z powodu prestiżu, uznania, władzy, chęci sprawo-
wania kontroli nad życiem innych. W związkach i rodzinach kłamstwa 
tego typu sprowadzają się do wzbudzania poczucia winy lub współczucia, 
by oddziaływać na poczynania współmałżonka, rodzica czy dzieci. 
Wiąże się to z manipulacją. Kłamiący jest świadomy swojego postępowa-
nia i nie ma dylematów moralnych związanych z nim. Innym trudnym 
przypadkiem w małżeństwie i rodzinie jest kłamstwo destrukcyjne. 
Kłamstwa służą osobie do zadania bólu i wyrządzenia krzywdy innym, 
są podyktowane zemstą, mściwością, zazdrością, wynikają z impulsu  
i chęci rozładowania nieprzyjemnego napięcia psychicznego. Postępowanie 
takie ma amoralną wyrazistość efektów. Tak w sytuacji kłamstwa ego-
istycznego, jak i destrukcyjnego, jeśli dopuszczają się go członkowie 
rodziny czy współmałżonkowie, prawie niemożliwa staje się rekonstruk-
cja więzi i relacji. Głębokie zranienie, ból i brak zaufania uniemożliwia-
ją takie działania. Nadzieja związana jest jedynie z terapią kłamcy, jed-
nak on najczęściej, nie czując wyrzutów sumienia, nawet dla dobra 
związku czy rodziny nie chce się na nią zgodzić. 

Socjologowie często używają krótkiej definicji małżeństwa i rodziny, 
jako „podstawowej komórki społecznej”. Wszystko, czego uczymy się  
w rodzinie, postawy i wartości jakie tam kształtujemy, przenosimy do 
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życia społecznego. Podobnie przenosimy i mechanizmy działania 
wewnątrzrodzinnego, więc jeśli nauczymy się kłamać w rodzinach, stra-
cimy do siebie zaufanie i zaburzymy swoje granice moralne, przeniesie-
my to (z dużym prawdopodobieństwem) na życie społeczne. Dlatego tak 
istotne i ważne jest wychowanie do prawdy i w prawdzie. 

Miejmy nadzieję, że kłamstwo, które jest zagrożeniem zarówno indy-
widualnym, jak i społecznym, może zostać ograniczone i zniwelowane 
przez moc prawdy (ukazując jej znaczenie i wartości zwłaszcza w życiu 
społecznym) oraz poprzez kształtowanie postawy prawdomówności, 
która buduje zaufanie. Zaufanie jest wartością niezbędną każdemu czło-
wiekowi. By ją kształtować, należy zacząć od siebie samych i swoich naj-
bliższych relacji, poprzez stawanie „twarzą w twarz” z sobą samym  
i swoją moralnością. Kłamstwo może stać się łatwym sposobem do czer-
pania korzyści tylko dla siebie, trudnych do osiągnięcia w uczciwy spo-
sób. Należy także w wychowaniu do prawdy pamiętać tę myśl św.  
J. Escrivy: „Kłamstwo posiada wiele aspektów: niedopowiedzenie, pół-
prawda, oczernianie… Ale zawsze jest bronią tchórzy”. 

A lie in marriage and family
Summary

The article discusses what a lie is and what consequences are for family and 
marital life. It points to its various forms, such as hiding the truth, falsehood, 
false attribution, false truthfulness, half-truth, the trick of erroneous inference, 
and a white lie. The article emphasizes the importance of building a relationship 
on truth and mutual trust.
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Prawda i k³amstwo w historii. 
Problem metodologiczny  
i cywilizacyjny

Jednym z podstawowych zagadnień współczesnej debaty publicznej 
jest spór o historię. Z jednej strony chodzi o fakty, z drugiej o ich 

interpretację. Wiele emocji wywołał ostatnio spór o nowelizację ustawy 
o IPN. Mocny swój sprzeciw, a nawet histerię okazały tak środowiska 
ukraińskie, jak i żydowskie. Widać wyraźnie, że w przestrzeni wiedzy 
historycznej dominują tzw. „narracje”, a nie historyczna prawda. 

Subiektywistyczne podejście do zagadnień historii znacznie wzmacnia 
filozofia postmodernistyczna, z definicji wykluczająca poznanie prawdy 
nawet na płaszczyźnie naukowej. Korzystają z tego różnego typu rewolu-
cjoniści, nastawieni na negację tradycji narodowych świata Zachodu,  
z drugiej – wbrew wszystkiemu korzystają z tego szowiniści, relatywizu-
jący zbrodnie własnego narodu. Tak jest w dużym stopniu ze spadkobier-
cami tradycji OUN-UPA, którzy dziś na Ukrainie gloryfikują wielu ludzi, 
uznanych w Polsce za zbrodniarzy. Wydaje się, że historiografia ukraiń-
ska błąka się po manowcach ideologii, stosując w swojej „narracji histo-
rycznej” ogrom przemilczeń1. L. Zaszkilniak pisze: „Jednym z podstawo-
wych zadań współczesnych historyków ukraińskich pozostaje 
konstruowanie ukraińskiej wielkiej narracji, albo inaczej mówiąc, nowo-
czesnej koncepcji historii Ukrainy. Nie można w tym kontekście nie wspo-
mnieć o jednej z ostatnich prób budowy nowej historiozofii narodowej, 
która, jak wiele innych, opiera się na podejściu pozahistorycznym”2. 

1 Zob. Cz. Partacz, Przemilczenie w ukraińskiej historiografii przyczyny ludo-
bójstwa popełnionego przez OUN-UPA na ludności polskiej, w: Prawda historyczna 
a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na kresach południo-
wo-wschodniej Polski w latach 1939–1946, red. B. Paź, Kraków 2013, s. 147–178. 

2 L. Zaszkilniak, Historiografia ukraińska i postmodernizm: retrospektywy  
i perspektywy, „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej” 
8 (2016), s. 109. 
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Mocno na sposób uprawiania historii wpływ mają również uwarunko-
wania cywilizacyjne. Jak podaje F. Koneczny, w istocie tylko w cywilizacji 
łacińskiej prawda jest celem poznania naukowego. Gdy bierzemy pod 
uwagę nauki humanistyczne, szczególnie historię, w wielu cywilizacjach 
gromadnościowych przeważa cel praktyczny (polityczny). W wielu zatem 
debatach międzynarodowych następuje proste rozminięcie się dyskutan-
tów. Pokazywanie niewygodnej prawdy o przeszłości jakiegoś narodu jest 
uznawane jako agresja, co wywołuje niezwykle nerwowe reakcje. Tak  
w dużej mierze jest w polsko-ukraińskiej debacie historycznej. 

W rozumieniu klasycznym (łacińskim) polityka historyczna powinna 
polegać przede wszystkim na promowaniu prawdy o przeszłości, w szcze-
gólności przeszłości własnego narodu. Tak więc w kontekście międzyna-
rodowym nie chodzi o propagowanie kłamstw wybielających naszą prze-
szłość, ale o prawdę, która zawsze ma moc oczyszczającą i prowadzi do 
pojednania. Patrząc z tego punktu widzenia stwierdzamy, że współcze-
sna ideologia postmodernistyczna promująca tzw. ahistoryzm prostą 
drogą skutkuje rozbiciem życia narodowego, przerwaniem kulturowej 
ciągłości pokoleń3. 

Również trudne relacje występują w stosunkach polsko-niemieckich. 
Wydaje się, że jedną z najważniejszych kwestii dla obu krajów jest spra-
wa rozliczenia z dziedzictwem komunizmu. Zjednoczenie Niemiec doko-
nane pod dyktando RFN ułatwiło naszemu zachodniemu sąsiadowi roz-
liczenie z epoką komunistyczną. Lustracja i dekomunizacja dokonała się 
na terytorium byłej NRD na początku lat 90. XX w. i wydaje się – był to 
proces bardzo głęboki4. Wszystko to okazało się niezmiernie ważne, gdyż 
na niemieckie życie publiczne nie miała zasadniczego wpływu warstwa 
społeczna bardzo głęboko zainteresowana zamazywaniem odpowiedzial-
ności za czasy totalitaryzmu. A pamiętajmy, że polityka historyczna 
współczesnych państw skupia się na rozliczeniu z przeszłością hitlerow-
ską i komunistyczną. To poprzez ujawnianie różnorakich zbrodni z prze-
szłości jedne państwa zyskują, inne tracą. W Polsce dominacja ideologii 
„grubej kreski”5 doprowadziła do uchronienia od rozliczeń całej elity 
byłej PZPR i byłych służb specjalnych, żywo zainteresowanych kreowa-
niem tzw. amnezji historycznej. W latach 90. zatem z wielką ochotą 
nasze elity zachłysnęły się postmodernizmem zachodnioeuropejskim, 
polegającym m.in. na relatywizowaniu przeszłości i ucieczce od edukacji 
historycznej. W szkołach polskich redukowano nauczanie historii m.in. 
na wzór szkół niemieckich6. W Niemczech było to o tyle zrozumiałe, że 
pamięć o II wojnie światowej bardzo mocno obciążała naród niemiecki, 

3 Zob. M. Phillips, Londonistan. Jak Wielka Brytania stworzyła państwo terro-
ru, Warszawa 2010, s. 123–124; por. A. Pawełczyńska, O istocie narodowej tożsa-
mości, Lublin 2010, s. 288. 

4 Zob. J. M. Jackowski, Na tropach IV RP, Szczecinek 2008, s. 99–102. 
5 Zob. tamże, s. 102–113. 
6 Zob. Szkoła, edukacja, wychowanie, red. A. Balicki, Lublin 2010, s. 201–211. 
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w Polsce te ruchy można było 
uznać wręcz za samobójcze. 
Doskonale można to było zaob-
serwować na przykładzie działań 
ustawodawczych wymierzonych 

w Instytut Pamięci Narodowej. Z uwagi na fakt, że politykom preferują-
cym opcję na nierozliczanie przeszłości, kilka publikacji IPN (m.in. 
książka SB a Lech Wałęsa)7 nie spodobało się i postanowili zakneblować 
usta niewygodnym historykom8. Przy okazji osłabiono pozycję Polski  
w różnych międzynarodowych sporach historycznych. Podobnie rzecz się 
miała w sferze nauczania szkolnego. Fascynacja naszych reformatorów 
oświaty postmodernistycznymi trendami zachodnimi z jednej strony 
była pokłosiem scudzoziemczenia części elit, z drugiej – było to powodo-
wane płytko zdefiniowanym partykularnym interesem grupowym (post-
komuniści). Po co uczyć młodzież o historii XX-wiecznej, skoro wiedza ta 
obciążała dominujące w Polsce środowiska biznesowe i polityczne? Lepiej 
propagować amnezję historyczną, fascynując się przy tym publikacjami 
J. T. Grossa; wszystko po to, aby stwierdzić, że Polacy mają coś na 
sumieniu, a więc zbrodnie komunistyczne nie były aż tak straszne i aż 
tak wyjątkowe9. 

Niemiecka polityka historyczna wygląda bardzo profesjonalnie. 
Mając skrajne obciążenia historyczne z czasów II wojny światowej, poli-
tycy niemieccy wzięli na siebie odpowiedzialność za zbrodnie hitlerow-
skie. Dotyczy to nade wszystko kwestii holocaustu z uwagi na potężny 
wpływ środowisk żydowskich na media światowe (szczególnie amery-
kańskie). Niemcy nie wybroniliby się przed atakami, gdyby zaczęli nego-
wać zbrodnie drugowojenne. O wiele mniej mówi się zaś o zbrodniach 
niemieckich na ludności słowiańskiej w Europie środkowej, w tym na 
Polakach. O ile jeszcze politycy niemieccy przyjeżdżający do Polski przy-
znają się do tego, o tyle nauczanie historii w niemieckich szkołach w tym 
zakresie jest na żenującym poziomie. Przekłada się to również na poli-
tykę. Niemcy spłaciły odszkodowania społeczności żydowskiej, konse-
kwentnie odmawiają tego prawa starającym się o to Polakom. 

O celach polityki historycznej Niemiec w ostatnim dwudziestoleciu 
bardzo ciekawie wypowiadał się na początku XXI w. prof. G. Labuda. 
Czytamy: „Po zjednoczeniu Niemiec tematyka «niemieckiego wschodu» 
przeżywa w Niemczech renesans. Powstała wielka seria publikacji 
«Deutsche Geschichte in Osten Europeas» [Niemiecka historia w Europie 
Wschodniej]. Prof. Peter Mast wydał «Ostpreussen und Westpreussen und 
die Deutschen aus Lithauen» [Mieszkańcy wschodnich i zachodnich Prus 

7 Zob. S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biogra-
fii, Gdańsk 2008.

8 Zob. M. Ryba, Upartyjnić historię, „Nasz Dziennik” 25 III 2010. 
9 Zob. Jedwabne. Spór historyków wokół książki Jana T. Grossa „Sąsiedzi”, 

red. R. Jankowski, Warszawa 2002. 

Doctrina multiplet, veritas una.

[Nauk jest wiele, prawda jedna]
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i litewscy Niemcy]. Mam przed 
sobą niedawno wydaną piękną 
historię Brandenburgii. Te 
publikacje łączy to, że w nich 
Polska i Polacy praktycznie nie 
istnieją. Pisane są z pozycji 
«utraconego dziedzictwa»”10.  
W tym samym czasie Polacy dokonywali działań dokładnie odwrotnych. 
Zaczęto na siłę wręcz doszukiwać się w czasach II wojny (dodajmy bardzo 
chwalebnych dla narodu polskiego) nawet najmniejszych przejawów mało-
ści czy zdrady. Drobne wydarzenia wyolbrzymiano do ogromnych rozmia-
rów, wielkie czyny polskich bohaterów raczej marginalizowano. Zatracano 
czasem wszelkie proporcje w pokazywaniu złych kart polskiej historii. 
Łapczywie też wpisywano się w różnorakie niemieckie projekty historycz-
ne potęgujące przekonanie o wielkiej roli kultury niemieckiej w historii 
polskiej. Najważniejsze jest to, że działania te nie znajdowały żadnej 
praktycznie symetrii po stronie niemieckiej. 

Niemiecka polityka historyczna konsekwentnie nakierowana była na 
osiąganie wcześniej nakreślonych celów. Bardzo ciekawie wyglądały 
obchody z 5 VIII 2010 r. w rocznicę 60-lecia uchwalenia Karty 
Wypędzonych, stanowiącej swoiste credo Związku Wypędzonych. 
Obchody były zorganizowane w Stuttgarcie, gdzie przybyli politycy  
z pierwszego garnituru elity niemieckiej. Przewodniczący Bundestagu 
Norbert Lammert (CDU) określił nawet, że Karta należy do „założyciel-
skich dokumentów RFN”. Wszystko to świadczy o znaczeniu Związku 
Wypędzonych, niesłusznie określanego jako ruch marginalny  
w Niemczech. Wszystko to działo się w trudnej do obrony od strony histo-
rycznej przeszłości Związku. W lutym niemiecki dziennik „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” ujawnił próby relatywizowania przez Bund der 
Vertriebenen (BdV) nazistowskiej przeszłości pierwszych działaczy 
Związku. 

Działania BdV nakierowane były na uznanie wypędzeń ludności nie-
mieckiej ze wschodnich prowincji za zbrodnię przeciwko ludzkości. 
Wszystko to miałoby uwiarygodniać Niemców we współczesnej Europie. 
Pojawiły się nawet tezy, jakoby Niemcy byli podwójnie pokrzywdzeni.  
Z jednej strony byli oni pierwszymi ofiarami Hitlera. Z drugiej – ze stro-
ny Polaków, którzy wypędzili ich z rodzinnych terenów. Robi się wszyst-
ko, aby pokazać najdrobniejszy nawet ruch środowisk antyhitlerowskich, 
nawet jeśli były to środowiska marginalne, nawet jeśli ujawniły się one 
pod koniec wojny. Czci się np. z pełnym zaangażowaniem władz pań-
stwowych rocznice zamachu na Hitlera z 1944 r., podnosząc zamachow-
ców do rangi bohaterów narodowych Niemiec, nie przyglądając się głę-
biej ich przeszłości sprzed zamachu. Otwarto uroczyście w Berlinie 

10 Wywiad z prof. G. Labudą, „Gazeta Wyborcza” 30 VI 2002. 

Hominis est propria veri inquisitio atque 

investgatio.

[Cech¹ cz³owieczeñstwa jest  
poszukiwanie i œledzenie prawdy]
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muzeum „Stille Helden” („Cisi bohaterowie”), muzeum poświęcone 
Niemcom pomagającym prześladowanej ludności żydowskiej w czasie 
rządów Adolfa Hitlera. Bardzo mocno podkreślana jest też działalność 
antynazistowskiego stowarzyszenia studentów „Białej Róży”. Mimo 
tego, że te ruchy opozycyjne miały poboczny charakter, są mocno upa-
miętniane i nagłośniane. Bardzo ważne miejsce w polityce historycznej 
RFN zajmują również obchody rocznic nalotów bombowych dokonanych 
przez aliantów na Drezno11. Ma to być przykład wzajemnego okrucień-
stwa obu walczących stron w czasie II wojny światowej i dowód skali 
cierpień niewinnej ludności niemieckiej w czasie wojny. O tych proble-
mach powstają różne filmy, nie tylko dokumentalne, ale również głośne 
produkcje fabularne. 

Od lat aktywną politykę histo-
ryczną prowadzi bawarski 
oddział Ziomków Sudeckich, 
wspierany przez miejscowe wła-
dze. Premier Bawarii H. Seefhofer 

(CSU) na Zjeździe Ziomkostwa Niemców Sudeckich wsparł jednoznacz-
nie politykę historyczną ziomkostw na majowym zjeździe w 2009 r. 
Należy dodać, że na tych zjazdach raz za razem padają żądania odwoła-
nia słynnych dekretów Benesza, na bazie których dokonało się przesie-
dlenie Niemców sudeckich. 

Na tym tle bardzo wyraźnie uwidocznia się polityka edukacyjna. 
Głośnym echem odbiła się inicjatywa minister edukacji landu Północna 
Nadrenia – Westfalia B. Sommer, która zarządziła, że od roku szkolnego 
2007/2008 w gimnazjach obowiązkowo miał być wprowadzony program 
nauczania dotyczący historii niemieckich wypędzonych. Alarmująco 
brzmią apele niektórych Polaków, którzy odwiedzili w Bonn Haus der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, gdzie Polacy są przedsta-
wiani jako sprawcy niemieckich nieszczęść po II wojnie światowej. 
Ekspozycja ta jest zaliczana niemalże jako obowiązkowa dla wycieczek 
szkolnych i zagranicznych. 

Problem pojawił się z Radą Fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, 
Pojednanie” nie na skutek wątłych protestów polskich (Polacy z natury 
rzeczy najbardziej są zainteresowani blokadą projektu Centrum 
Przeciwko Wypędzeniom), lecz na skutek oporu Centralnej Rady Żydów 
w Niemczech, zaniepokojonej „rewanżystowskimi poglądami” Związku 
Wypędzonych12. Paradoksalnie to protesty żydowskich środowisk brzmią 
głośniej niż głosy polskie, a przypomnijmy – rzecz dotyczy Niemców 
wysiedlonych przede wszystkim z polskich Kresów Zachodnich. 

11 Zob. T. Wróblewski, Za co przeprasza amerykański prezydent, „Rzeczpospolita” 
5 VI 2009. 

12 Zob. P. Semka, Po co odwiedzać show Centrum wypędzeń?, „Rzeczpospolita” 
17 IX 2010.

Magna est veritas et praevalebit.

[Prawda jest wielka i niepokonana]
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Szczególnie kontrowersyjną 
postacią była szefowa Związku 
Wypędzonych E. Steinbach 
(CDU)13. Jej kompletnie ahi-
storyczne wypowiedzi o rzeko-
mej przyspieszonej mobilizacji 
wojskowej w Polsce w 1939 r. 
prowokującej odwet niemiecki, 
porównania naszej sceny politycznej do niemieckich ugrupowań ekstre-
mistycznych, to tylko niektóre skandale z udziałem pani Steinbach. 
Oczywiście niemieckie czynniki rządowe odcinały się od niektórych jej 
wypowiedzi, jednakże główne cele berlińskiej polityki historycznej były 
realizowane. 

Podobny charakter miały działania Powiernictwa Pruskiego. 
Wprawdzie wniosek Powiernictwa do Trybunału w Strasburgu dotyczą-
cy odszkodowań dla wysiedlonych Niemców z polskich Kresów Zachodnich 
został oddalony, ale sprawa stanęła jako ważna na scenie europejskiego 
życia publicznego. 

Należy pamiętać, że polska polityka historyczna na początku XXI w. 
największe sukcesy odnosiła dzięki pracy Instytutu Pamięci Narodowej. 
Ogromne zasługi w tym zakresie miał śp. prof. J. Kurtyka. To za jego 
kadencji dokonał się przede wszystkim proces rozliczania z komuni-
zmem na poziomie prawdy historycznej. Liczba publikacji książkowych, 
różnorakich wystaw, konferencji była olbrzymia i pozwoliła Polakom 
przejrzeć swoją peerelowską historię na sposób prawdziwościowy14. 
Rozpoczęto wiele dochodzeń prokuratorskich, mających rozliczyć zbrod-
niarzy komunistycznych. Wszystko to odbijało się też na zagranicznej 
polityce historycznej IPN. Książka Grossa Strach nie odegrała już takiej 
roli propagandowej, jak książka Sąsiedzi, gdyż IPN poprzez publikację 
ubeckich dokumentów dotyczących pogromu kieleckiego, a także wyda-
jąc książkę M. Chodakiewicza Po zagładzie15 skutecznie odparł atak 
zewnętrzny. Wielką rolę odegrały anglojęzyczne publikacje o zbrodniach 
nazistowskich i komunistycznych na Polakach. Wreszcie niezwykle 
ważne były wystawy międzynarodowe, jak np. wystawa o wypędzeniach 
Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej eksponowana  
w Parlamencie Europejskim. 

13 Zob. w Internecie: http://www.bund-der-vertriebenen.de/presse/index.php3? 
id=829 [dostęp: 30 X 2010]. 

14 Zob. J. Dytkowski, Dekada IPN, „Nasz Dziennik” 9–10 X 2010; por. Katalog 
wystaw IPN, red. A. Piekarska, Warszawa 2007. 

15 Zob. M. J. Chodakiewicz, Po zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944– 
–1947, Warszawa 2008. 

Nec historia debet egredi veritatem et 

honeste factis veritas sufficit.

[Historia nie powinna wykraczaæ  
poza prawdê; czynom szlachetnym  

prawda wystarcza]
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Podsumowanie 

Celem nauki i uniwersytetu w naszym kręgu cywilizacyjnym od wieków 
miało być poszukiwanie prawdy. Cel był zatem czysto teoretyczny, a jego 
podstawą poszanowanie prawdy w życiu zbiorowym. Autonomia (wol-
ność) uniwersytetu była podyktowana nade wszystko swobodą dociera-
nia do prawdy. Tak uprawiana nauka stawała się ozdrowieńczym czyn-
nikiem dla kształtowania życia społecznego i państwowego. 

Dzisiejsze problemy z prawdą w badaniach historycznych mają różne 
uwarunkowania. Z jednej strony zagrożenie stanowią redukcjonistyczne 
koncepcje nauki, wprost uderzające w humanistykę. Tak było nie tylko 
w czasach komunistycznych, kiedy to dominujący marksizm „dusił” 
naukę stosując cenzurę, zarazem narzucając specyficzną „narrację” 
(według dialektyki marksistowskiej). Wszystko to nakierowane było na 
ukształtowanie nowej świadomości w duchu marksizmu-leninizmu16. 
Redukcjonizm poznawczy nie tylko był narzucany przez totalitarną wła-
dzę. Niejednokrotnie uniwersytety (naukowcy) same się do tego przyczy-
niały, stojąc na fałszywych podstawach filozoficznych17. Tak było w przy-
padku modelu pozytywistycznego, gdzie na nauki humanistyczne 
narzucono metody charakterystyczne dla dyscyplin matematyczno-przy-
rodniczych. Historia tak pisana ograniczała się do wyliczanki dat, 
nazwisk i wydarzeń. Brak było wykazania istotnych związków przyczy-
nowo-skutkowych w dziejach, jak i oceny danych działań i poglądów18. 

Dominujący dziś w humanistyce postmodernizm podważa całkowicie 
istotę nauki, tj. możliwość poznania prawdy. Istnieją tylko narracje, 
pewne wizje opisywane przez różnych historyków, niepodlegające w isto-
cie gruntownej weryfikacji. Taki sposób kreowania nauki czyni z niej 
igraszkę w rękach ludzi nieodpowiedzialnych i siłą rzeczy musi prowa-
dzić do wytworzenia mentalności ahistorycznej, która rozbija w świecie 
Zachodu klasyczne wspólnoty społeczne (naród). W ten nurt wpisali się 
polscy postkomuniści, którzy przejęli za swoją ideologię nowej lewicy 
zachodnioeuropejskiej19. Postmodernistyczny ahistoryzm staje się 
wygodny szczególnie dla tych kręgów, które mają trudności z rozlicze-
niem się ze swej komunistycznej przeszłości. 

16 Zob. M. Ryba, Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komuni-
styczna w latach 1944–1956, Lublin 2006, s. 49–98. 

17 Swoisty determinizm, tym razem heglowski, promuje w swoich pracach  
F. Fukuyama. Zob. F. Fukuyama, Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, 
Kraków 2009, s. 9–23. 

18 O koncepcjach rozumienia historii czytaj: H. Kiereś, Filozofia i humanistyka, 
„Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 107–121. 

19 Zob. M. Kasprzak, Pułapki poprawności politycznej, Radzymin 2012,  
s. 53–55. 
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Problem z prawdą histo-
ryczną pojawia się również  
w relacjach międzynarodo-
wych. Niebagatelnym proble-
mem w skutecznym między-
narodowym dialogu jest 
dominacja w wielu społeczno-
ściach celu praktycznego w uprawianiu historii. Czasem chodzi tu  
o kwestie finansowe (dążenia do odszkodowań) lub polityczne. W przy-
padku Niemiec problem polega na przemilczaniu wielu kwestii szczegól-
nie dotyczących zbrodni niemieckich na Polakach. Z drugiej strony doko-
nuje się przeakcentowania niemieckich krzywd po II wojnie światowej 
(kwestia „wypędzeń”) oraz odrywanie nazizmu od narodu niemieckiego. 

W kręgach cywilizacji wschodnich cel polityczny (praktyczny) był klu-
czowy w uprawianiu historii. Tak było w czasach carskiej Rosji, w okre-
sie Związku Sowieckiego, jak i współczesnej Putinowskiej Rosji. Wydaje 
się, że nie inaczej rzecz się ma, gdy bierzemy pod uwagę spór o ludobój-
stwo wołyńskie z Ukraińcami. W dialogu z naszymi wschodnimi part-
nerami jesteśmy nieraz bezradni, gdyż nie sposób ustalić podstawowych 
kanonów dyskusji. 

Uprawianie nauki historii na sposób prawdziwościowy ma zatem fun-
damentalne znaczenie dla Polski tak od strony politycznej, jak i cywili-
zacyjnej. Zgoda na ideologię lub przemilczenia w imię celów politycznych 
sprowadza nas na manowce20. 

Truth and lie in history. Methodological and civilization 
problem
Summary

The article outlines various conditions of truth problems in historical research. 
It notes the existence of threats in the form of reductionist concepts of science, 
which are destroying the humanities. It shows the problem of historical truth in 
international relations.

20 Zob. B. Paź, Przemilczanie jako radykalna forma kłamstwa historycznego,  
w: Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo 
na kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939–1946, red. B. Paź, 
Kraków 2013, s. 137–138. 

Tanta est potentia veritatis, ut se ipsa sua 

claritate defendat.

[Potêga prawdy jest tak wielka, ¿e broni 
siê ona sam¹ swoj¹ przejrzystoœci¹] 
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Andrzej Solak

Zatrute ziarno

Zmasowany atak propagandowy na Polskê, podjêty w pierwszych mie-
si¹cach 2018 r. w „polskie obozy zag³ady”, wywo³a³ u nas powszechne 
zdumienie. 

Tym bardziej, że nadpobudliwi oskarżyciele na ogół przyznawali, iż 
inkryminowana teza o „polskich obozach” jest rzeczywiście kłamli-

wa. Wszelako nie przeszkodziło to im w formułowaniu szokujących 
stwierdzeń o współodpowiedzialności narodu polskiego za zbrodnię holo-
caustu. 

Oczywiście nikt rozsądny nigdy nie twierdził, że polska nacja składa-
ła się z samych aniołów, ani że w naszej historii były wyłącznie jasne 
karty. Jednakże gdy premier rządu RP przypomniał oczywisty fakt, że 
w ludobójczej machinie zorganizowanej i kierowanej przez Niemców tra-
fiali się również zbrodniarze różnych narodowości, w tym zarówno 
Polacy, jak i Żydzi, wywołało to kolejny wybuch wściekłości w świato-
wych mediach. Ruszyła lawina insynuacji, których autorzy licytowali się 
między sobą nikczemnością, głupotą i brakiem kindersztuby. 

Rzecz nie jest błaha i nie sprowadza się jedynie do „postrzegania” 
naszego kraju na arenie międzynarodowej. W historii wielokrotnie 
bywało tak, że oskarżenia o zmyślone zbrodnie były wstępem do daleko 
idących roszczeń – politycznych, finansowych bądź terytorialnych. 
Warto przypomnieć, że w skrajnych, choć wcale nierzadkich przypad-
kach oszczercza kampania propagandowa uzasadniała rozpoczęcie dzia-
łań militarnych. Rozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji  
o „pogromach” czy „masowych grobach” służyło wywołaniu niepokojów 
społecznych bądź dawało pretekst do „humanitarnych” ekspedycji woj-
skowych. 
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Ucisk folksdojczów1

W 1939 r. propaganda III Rzeszy jako jeden z powodów rozpoczęcia 
wojny z Polską (a w konsekwencji rozpętania II wojny światowej) wymie-
niała rzekome krwawe prześladowania mniejszości niemieckiej  
w Rzeczypospolitej. 

Owe goebbelsowskie rewelacje wykazały zadziwiającą żywotność, 
przynajmniej w pewnych kręgach. Oto jak w 1982 r. w kalifornijskim 
Institute for Historical Review L. Degrelle2 próbował robić wodę  
z mózgu swym słuchaczom: „Z wszelkich zbrodni drugiej wojny świato-
wej, rzadko można usłyszeć o masowych masakrach zaistniałych  
w Polsce tuż przed wojną. Posiadam dokładne raporty w moich aktach 
dokumentujące te rzezie bezbronnych Niemców w Polsce. Tysiące nie-
mieckich mężczyzn, kobiet i dzieci zostało zmasakrowanych w najbar-
dziej horrendalny sposób przez wzburzony przez prasę tłum. [...] Hitler 
zdecydował powstrzymać tę rzeź i ruszył na ratunek”3. 

Waloński demaskator polskiej zbrodniczości i piewca Hitlera- 
-wyzwoliciela plótł niestworzone bzdury, również i w innych kwestiach, 
a mimo to jego „pisarstwo historyczne” do dziś znajduje grono wiernych 
czytelników. 

Jak wyglądała rzeczywistość? Jest prawdą, że w ostatnich miesią-
cach przed wybuchem wojny, na skutek zaostrzenia sytuacji międzyna-
rodowej, na ziemiach RP wzrósł antagonizm między ludnością niemiec-
ką a polską. Dochodziło do bójek, niszczenia mienia, zamieszek, 
zamachów terrorystycznych. Ówczesne dane niemieckie wspominały  
o śmierci 23 folksdojczów zabitych czy to podczas zajść, czy w trakcie 
prób nielegalnego sforsowania granicy. Wszakże ofiary padały po obu 
stronach. Jednymi z pierwszych byli polscy policjanci i strażnicy, zabija-
ni przez niemieckich bojówkarzy w rejonie przygranicznym4. 
Najkrwawszym incydentem tamtego okresu był zamach bombowy doko-
nany na dworcu kolejowym w Tarnowie, w wyniku którego zginęły lub 

1 Niem. Volksdeutsche – osoby pochodzenia niemieckiego zamieszkałe poza 
ojczyzną (w granicach z 1937 r.), nieposiadające (jak Reichsdeutsche) obywatelstwa 
niemieckiego lub austriackiego.

2 Polityk belgijski, w czasie II wojny światowej współpracował z Niemcami oku-
pującymi jego ojczyznę, współtwórca belgijskich (walońskich) ochotniczych oddzia-
łów SS, ekskomunikowany przez Kościół katolicki. Po wojnie na emigracji, skaza-
ny zaocznie przez sąd belgijski na karę śmierci, do końca aktywny w środowiskach 
neonazistowskich. 

3 L. Degrelle, Waffen-SS, tłum. Ł. Hugo, bmw. 2002, s. 19.
4 Np. starszy strażnik Witold Budziewicz zastrzelony 20 VII 1939 r.  

w Trzciance; posterunkowy Wiktor Szwagiel, zamordowany 14 sierpnia na przej-
ściu granicznym Szarlej Wschód; strażnik Edmund Piątkowski zabity 24 sierpnia 
w Reptach Starych i inni. 
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zmarły z odniesionych ran 24 osoby5 – ofiarami zbrodni byli polscy cywi-
le (najmłodsza z ofiar miała 2 lata), a sprawcą niemiecki dywersant. 
Obecnie nie ma najmniejszej wątpliwości, że służby specjalne III Rzeszy 
organizowały też zamachy na obiekty niemieckie po obu stronach grani-
cy, aby przypisać winę Polakom. Ukoronowaniem tych działań był słyn-
ny napad na radiostację w Gliwicach. 

Krwawa Niedziela

Niemiecka dywersja ujawniła się z całą mocą podczas polskiej wojny 
obronnej 1939 r. 

Wiarygodne szacunki mówią, że w wystąpieniach antypaństwowych 
wzięło wówczas udział do 20 tys. osób. Wybuchały lokalne rebelie, ata-
kowano szlaki komunikacyjne, zrywano łączność telefoniczną i telegra-
ficzną, niszczono magazyny z zaopatrzeniem i inne ważne obiekty. 
Oddziały dywersyjne starały się zająć ważne obiekty gospodarcze,  
a nawet przejąć kontrolę nad mniejszymi miejscowościami. Uprawiano 
szpiegostwo, siano wrogą propagandę i dezinformację. 

W wielu miejscach wystąpienia zostały stłumione przez Wojsko 
Polskie, Straż Obywatelską, Policję Państwową i ochotników cywilnych. 
Na zgniecenie dywersji w Bydgoszczy w dniach 3 i 4 września Urząd 
Propagandy Rzeszy zareagował oskarżeniem Polaków o masakrę tysięcy 
bezbronnych cywilów. Rozwinięciem mitu Bromberger Blutsonntag 
(Bydgoskiej Krwawej Niedzieli) były hiobowe wieści o cierpieniach folks-
dojczów w całej Polsce. 

Już w listopadzie 1939 r. Niemcy opublikowali propagandowe dzieło6, 
w którym oskarżyli Polaków o zamordowanie 5 437 obywateli RP pocho-
dzenia niemieckiego. Jednakże spece od propagandy uznali najwyraź-
niej, że sytuacja wymaga większych liczb. Trzy miesiące później ukaza-
ło się drugie wydanie książki, liczba rzekomo zgładzonych folksdojczów 
wzrosła przeszło dziesięciokrotnie, do 58 tys.! Widać i ta wielkość wyda-
ła się jeszcze nie dość wstrząsająca, bo wkrótce podskoczyła jeszcze do 
62 tys. zamordowanych. 

Kolportaż tego rodzaju kłamstw nie wygasł wraz z upadkiem  
III Rzeszy. Wiele lat po wojnie słynny acz kontrowersyjny historyk bry-
tyjski o sympatiach filoniemieckich, D. Irving, bezkrytycznie powtarzał 
za Goebbelsem: „Dla Hitlera i jego generałów pewne zdarzenie stanowi-
ło widomy dowód na to, iż poza dawną granicą niemiecko-polską rzeczy-
wiście rozpoczyna się Azja. W Bydgoszczy, polskim mieście leżącym na 

5 Tyle nazwisk umieszczono na pamiątkowej tablicy wmurowanej w ścianę 
budynku dworca w Tarnowie. Różne polskie źródła podają od 22 do 35 zabitych. 

6 Die polnischen Greueltaten an den Volksdeutschen in Polen, Berlin 1939. 
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zachodzie kraju, dowódca wojskowy wydał rozkaz uśmiercenia kilku 
tysięcy mieszkańców-Niemców w odwecie za udział pewnej ich liczby  
w działaniach wojennych”7. 

Dzisiejsze ustalenia rzetelnych historyków podają, że w trakcie 
wydarzeń w Bydgoszczy zginęło 365 osób, z tego około 100 Polaków 
(cywilów i wojskowych). Niestety, podczas tłumienia wystąpień dywer-
syjnych niekiedy dochodziło do aktów ślepej zemsty na niemieckiej lud-
ności; bywało że zabijano ludzi winnych jedynie swego pochodzenia8. 
Jednak takich spontanicznych samosądów nie sposób porównać z plano-
wą eksterminacją ludności cywilnej prowadzoną przez stronę niemiecką. 

W całej Polsce w trakcie kampanii wrześniowej straciło życie 3 257 
niemieckich cywilów, wliczając w to bojówkarzy poległych z bronią  
w ręku bądź rozstrzelanych z wyroków sądów doraźnych, niewinne ofia-
ry polskiego odwetu bądź wreszcie zabitych podczas działań wojennych 
(bomby Luftwaffe nie rozróżniały narodowości ofiar)9. 

Niemcom taka zasłona dymna była potrzebna, by „przykryć” ich wła-
sne postępowanie. III Rzesza rozpoczęła wojnę z Polską od masakry lud-
ności cywilnej w Wieluniu. W tym miasteczku, pozbawionym obiektów 
militarnych, zbombardowanym przez samoloty Luftwaffe dosłownie  
w pierwszych minutach wojny, zginęło 1 200 osób. Zrównano z ziemią 
dzielnice mieszkalne, szkoły, szpital. Tak wyglądała wojna w wydaniu 
Niemiec od pierwszych jej chwil. Potem w toku działań przedstawiciele 
niemieckich sił zbrojnych wielokrotnie ostrzeliwali obiekty cywilne, 
powodując dalsze tysiące ofiar. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 
wojny z wyroków niemieckich sądów wojskowych stracono około  
20 tys. Polaków, nie licząc rzeszy ofiar żołnierskiej samowoli. A przecież 
były to jedynie pierwsze, wcale nie najkrwawsze tygodnie wieloletniego 
koszmaru. 

Wybuch w Hawanie

Kłamliwe oskarżenie Polaków o napad na radiostację w Gliwicach, 
wykorzystane jako bezpośredni pretekst do rozpętania wojny, nie było 

7 D. Irving, Wojna Hitlera, tłum. B. Zborski, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 201. 
8 Zob. Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia i dokumenty, red. nauk.  

T. Chinciński, P. Machcewicz, Warszawa 2008. 
9 Zob. T. Chinciński, Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 

roku, Gdańsk–Warszawa 2010; Bydgoszcz 3–4 września 1939; M. Cygański, 
Hitlerowska V kolumna w województwach śląskim i krakowskim w 1939 roku, 
Opole 1972; S. Osiński, V kolumna na Pomorzu Gdańskim, Warszawa 1965;  
K. M. Pospieszalski, Dywersja niemieckich służb specjalnych, w: Pierwsze dni 
września 1939 roku w Bydgoszczy. Materiały z sympozjum, red. J. Kutta, Bydgoszcz 
2001. 
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niczym wyjątkowym w historii działań służb propagandowych agresyw-
nych mocarstw. Podobne prowokacje zdarzały się wcześniej i później. 

15 II 1898 r. potężna eksplozja wstrząsnęła portem w Hawanie. 
Rozerwany wybuchem zatonął amerykański pancernik USS „Maine”. 
Zginęło 261 członków załogi, w tym tylko 2 oficerów. Okręt przebywał  
u wybrzeży Kuby (stanowiącej wówczas posiadłość korony hiszpańskiej) 
już od dobrych trzech tygodni. Oficjalnie celem jego misji był monitoring 
wydarzeń na wyspie, trawionej od dłuższego czasu przez antyhiszpań-
skie powstanie, a zarazem ochrona przebywających w regionie obywate-
li amerykańskich. 

Dramat w Hawanie wywołał skoncentrowany atak prasy amery-
kańskiej na Hiszpanię, którą oskarżono o przeprowadzenie zbrodnicze-
go zamachu. Madryt zdecydowanie zaprzeczył oskarżeniom. Zarówno 
USA, jak i Hiszpania powołały komisje śledcze. Komisja hiszpańska za 
przyczynę katastrofy uznała „eksplozję wewnętrzną” – sugerowało to 
albo nieszczęśliwy wypadek, albo sabotaż ze strony kogoś z załogi. 
Odmienne stanowisko zajęli śledczy ze Stanów. Upierali się oni przy 
„eksplozji zewnętrznej”, to jest będącej skutkiem działania miny 
umieszczonej przy burcie okrętu. Jeśli nawet uznać, że rację miała 
komisja amerykańska, pytaniem otwartym pozostawało, kto miałby tę 
minę zainstalować?

W odpowiedzi na to pytanie może pomóc przypomnienie sytuacji, 
jaka wówczas panowała na ogarniętej walkami Kubie. Zapanował tam 
militarny pat. Wojsko hiszpańskie nie było w stanie unicestwić niepod-
ległościowej partyzantki. Ta zaś, choć zasilana pieniędzmi i bronią  
z USA, również wspierana przez amerykańskich najemników, nie mo- 
gła marzyć o rozgromieniu królewskich garnizonów. W tej sytuacji 
Hiszpania, niezbyt radząca sobie z wystąpieniem Kubańczyków, byłaby 
ostatnią stroną, której zależałoby na sprowokowaniu interwencji zbroj-
nej USA (niespełna tydzień przed tajemniczym wybuchem w Hawanie, 
Madryt w trybie nagłym odwołał swego ambasadora z Waszyngtonu 
jedynie z powodu paru antyamerykańskich uwag, na jakie sobie pozwo-
lił w prywatnej korespondencji). Natomiast z całą pewnością przystą- 
pienie Stanów Zjednoczonych do wojny leżało w interesie powstańców 
kubańskich oraz… Amerykanów, a ściślej „jastrzębi” z Waszyngtonu, 
postulujących budowę imperium i szybką ekspansję terytorialną. 

Mimo braków jakichkolwiek dowodów na winę Madrytu, wśród szo-
winistycznego jazgotu prasy, 25 IV 1898 r. Stany Zjednoczone wypowie-
działy wojnę Hiszpanii. Dobrze przygotowana flota oraz oddziały ekspe-
dycyjne Wuja Sama szybko usunęły Hiszpanów nie tylko z Kuby, ale  
i z Puerto Rico, a nawet z położonych w dalekiej Azji Filipin. Posiadłości 
amerykańskie gwałtownie się rozrosły. 

W miarę upływu lat wątpliwości wokół katastrofy USS „Maine” 
zaczęły gęstnieć. W chwili obecnej nawet historycy amerykańscy 
skłonni są wielkodusznie przyznać, że katastrofa mogła być spowodo-
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wana przez przypadkowy wybuch w komorze amunicyjnej, bądź też 
detonację mieszanki powietrza i pyłu węglowego w magazynach paliwa 
pancernika. Oczywiście nikt nie podnosi przy tej okazji kwestii przy-
wrócenia władzy Madrytu nad Kubą, Puerto Rico i Filipinami. 
Niezależnie jaka była przyczyna wybuchu, propagandowe oskarżenie 
spełniło swoją rolę10. 

Skuteczność przedsięwzięcia skłania do naśladownictwa. Nie dziwią 
zatem dość liczne wybuchowe operacje „pod fałszywą flagą” (false flag) 
podejmowane przez służby specjalne wielu krajów, by wspomnieć tylko 
incydent mukdeński11, operację „Susannah”12, czy niedoszłą akcję 
„Northwoods”13. 

Noworodki Saddama

Były dyktator Iraku Saddam Husajn nie był sympatycznym jegomo-
ściem. Miał na sumieniu setki tysięcy istnień ludzkich, uśmierconych 
czy to w trakcie wewnętrznego terroru, czy podczas wojen z sąsiadami, 
czy wreszcie zgładzonych przez terrorystów wspieranych przez reżim  
w Bagdadzie. 

Stany Zjednoczone wspierane przez rozlicznych aliantów po dwakroć 
zadały mu druzgocącą klęskę. Najpierw w 1991 r., kiedy wyparto 
Irakijczyków z okupowanego przez nich Kuwejtu, później zaś w 2003 r., 
podczas inwazji na Irak zakończonej zajęciem kraju i obaleniem dykta-
tora. 

10 Zob. J. Gozdawa-Gołębiowski, Od wojny krymskiej do bałkańskiej. Działania 
flot wojennych na morzach i oceanach w latach 1853–1914, Gdańsk 1985;  
B. W. Winid, Santiago 1898, Warszawa 1995; P. P. Wieczorkiewicz, Historia wojen 
morskich. Wiek pary, Londyn 1995. 

11 18 IX 1931 r. japońscy dywersanci wysadzili w powietrze odcinek Kolei 
Południowomandżurskiej (należącej do Japonii), a następnie ostrzelali przybyły 
na miejsce japoński patrol wojskowy. Odpowiedzialnością za atak obciążono 
Chiny, by mieć pretekst do planowanej inwazji na Mandżurię. 

12 Latem 1954 r. agenci izraelskiego wywiadu wojskowego Aman dokonali serii 
zamachów bombowych w Egipcie, wymierzonych w amerykańskie i brytyjskie 
centra informacyjne i kulturalne. Celem było storpedowanie układów wojskowo-
-handlowych Egiptu z Wielką Brytanią i USA. Autorstwo ataków początkowo 
przypisywano Bractwu Muzułmańskiemu. Po zdemaskowaniu spiskowców przez 
egipską służbę bezpieczeństwa, w Izraelu wybuchł skandal znany jako afera 
Lawona (od nazwiska ówczesnego ministra obrony Izraela). 

13 Pomysł przeprowadzenia przez amerykańskie agencje rządowe serii ataków 
terrorystycznych na terytorium USA i przypisania ich komunistycznej Kubie. 
Plan operacji, opracowany przez Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, został 
odrzucony przez prezydenta J. F. Kennedy’ego. 
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Trzeba jednak przyznać, że w obu przypadkach Amerykanie i ich 
sojusznicy, dążąc do pełniejszej mobilizacji swych społeczeństw, bez-
względnie wykorzystali propagandę i dezinformację. Aby uzasadnić przed 
własnymi wyborcami wojskową akcję w obronie Kuwejtu, wymyślono 
makabryczną historyjkę o zamordowaniu przez żołnierzy irackich trzystu 
noworodków w stolicy okupowanego emiratu. Rzekomo Saddamowi siepa-
cze mieli wyrzucić maleństwa z inkubatorów, aby te zrabować i wywieść 
do Iraku. Znalazł się nawet „naoczny świadek” – piętnastoletnia Nayirah 
al-Ṣabaḥ, przedstawiana jako pielęgniarka-wolontariuszka z kuwejckiego 
szpitala położniczego, efektownie zalewająca się łzami podczas zeznań 
przed komisją Kongresu USA. Jej zeznania, odpowiednio nagłośnione 
przez media, wstrząsnęły opinią publiczną Zachodu. Poniewczasie okaza-
ło się, że rzekoma pielęgniarka była w istocie córką ambasadora Kuwejtu 
w USA, a cała sprawa została wymyślona i zaaranżowana przez wynajętą 
firmę public relations. 

12 lat później wśród najważniejszych powodów inwazji USA na Irak 
deklarowanych przez Waszyngton było rzekome posiadanie przez 
Saddama Husajna broni masowej zagłady. Opinię publiczną straszono 
wizją rakiet balistycznych z głowicami atomowymi, już ponoć wymierzo-
nych w stolice krajów regionu oraz tysięcy bomb zawierających gazy tru-
jące i wirusy chorobotwórcze. Trzeba przyznać, że nie było to nieprawdo-
podobne, jako że Husajn w przeszłości z upodobaniem używał broni 
chemicznej do eksterminacji zbuntowanych Kurdów oraz na froncie 
wojny iracko-irańskiej14, prowadził też zaawansowane badania nad 
budową broni nuklearnej. Kłopot w tym, że po sromotnej klęsce w wojnie 
o Kuwejt w 1991 r. Saddam został zmuszony do zniszczenia posiadanych 
zapasów broni masowej zagłady oraz środków do ich wytwarzania. 
Inspektorzy ONZ przebywający w Iraku niczego nie potrafili znaleźć, co 
w Waszyngtonie odbierano jako dowód przebiegłości „rzeźnika  
z Bagdadu”. 

Koniec końców w 2003 r. zagrały wojenne werble, amerykańskie czoł-
gi wtoczyły się do Bagdadu, a iracki przywódca wkrótce zawisł na 
szubienicy. Wszystko potoczyło się według założeń planistów  
z Waszyngtonu, choć w tej sielance pojawił się pewien zgrzyt. Gorączkowe 
poszukiwania broni masowej zagłady, jakie Amerykanie prowadzili  
w następnych latach w okupowanym Iraku nie szczędząc sił ani środ-
ków, nie dały żadnych rezultatów15.   

14 Szczególny rozgłos zyskał atak na kurdyjskie miasto Halabdża w marcu 
1988 r., w wyniku którego poniosło śmierć blisko 5 tys. osób. 

15 Zob. J. Dobrzelewski, Wojny z Saddamem Husajnem. Od Pustynnej Burzy do 
Irackiej Wolności (1991–2003), Oświęcim 2014; M. R. Gordon, B. E. Trainor, Cobra 
II. Tajna historia inwazji i okupacji Iraku, tłum. L. Czyżewski, Warszawa 2010; 
Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, red. 
nauk. M. Madej, Warszawa 2017. 
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„Humanitarne” bombardowania

28 III 1999 r. lotnictwo NATO rozpoczęło naloty na Jugosławię, udziela-
jąc tym samym wsparcia partyzantom z Wyzwoleńczej Armii Kosowa 
(UÇK), walczącym o oderwanie tej prowincji od serbskiej macierzy. 

Ówczesne deklaracje przywódców Zachodu podkreślające prawo do 
samostanowienia albańskich mieszkańców Kosowa brzmią nieco dziw-
nie dzisiaj, kiedy te same państwa i organizacje międzynarodowe nie 
szczędzą potępień dla noworosyjskich separatystów działających na 
wschodzie Ukrainy. Jednak trzeba podkreślić, że jako główny powód roz-
poczęcia antyjugosłowiańskiej akcji wojskowej podawano względy… 
humanitarne. Mianowicie chodzić miało o przerwanie ludobójstwa 
kosowskich Albańczyków, jakoby realizowanego przez serbskie władze 
Jugosławii. Zarówno zachodnie media, jak i czynniki oficjalne raz po raz 
alarmowały doniesieniami o „masowych grobach Albańczyków” rzekomo 
znajdujących się na terenach kontrolowanych przez siły jugosłowiańskie 
oraz o „setkach tysięcy zaginionych”, niedwuznacznie sugerując „naj-
większe ludobójstwo w Europie od czasu II wojny światowej”. 

Bezpośrednim zdarzeniem, które zaowocowało nalotami NATO, była 
tzw. masakra w Raçaku 15 I 1999 r. Owa wieś miała stać się miejscem 
eksterminacji 45 „bezbronnych kosowskich Albańczyków”. Zdarzenie 
pociągnęło za sobą wybuch oficjalnego oburzenia ze strony przedstawi-
cieli ONZ, NATO i OBWE. Władze jugosłowiańskie zaprzeczyły faktowi 
masakry, twierdząc, że w Raçaku doszło do krwawej bitwy między poli-
cją i UÇK. 

Jak się zdaje, prawda była bardziej złożona. W Raçaku policja rzeczy-
wiście zrazu dokonała pogromu partyzantów, zabijając około 15 z nich; 
podczas wymiany ognia zginęło też 2 lub 3 przypadkowych cywilów.  
W trakcie bitwy część mieszkańców wioski uciekła w popłochu i wpadła 
na oddział zmobilizowanych rezerwistów policji, pałających żądzą 
zemsty za śmierć serbskich cywilów, wcześniej wymordowanych przez 
UÇK. Teraz rezerwiści zatrzymali blisko 30 mężczyzn, uznając ich za 
współpracowników terrorystów, a następnie samowolnie rozstrzelali ich. 
Siły bezpieczeństwa nie były więc bez winy, ale samo zdarzenie trudno 
też uznać za „zorganizowaną akcję ludobójczą” ani nawet za „masakrę 
45 nieuzbrojonych cywilów”16. 

Należy nadmienić, że podczas wojny w Kosowie obie strony dopusz-
czały się zbrodni wojennych. Partyzanci UÇK systematycznie zabijali 
Serbów, Cyganów, jak i „nielojalnych” Albańczyków, co wszakże nie spo-
wodowało reakcji sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego. Obecnie 
przyjmuje się, że w ciągu roku poprzedzającego rozpoczęcie przez Sojusz 
nalotów na Jugosławię (tj. od marca 1998 do marca 1999 r.), w konflikcie 

16 Zob. M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne 
w latach 1990–2000. Tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001, s. 267. 
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serbsko-albańskim zginęły 2 tys. osób17. Podobne rozmiary miał rozlew 
krwi np. podczas libańskiej Wojny Lipcowej18 czy operacji „Płynny 
Ołów”19, a przecież Stany Zjednoczone w reakcji nie wysłały swoich 
„humanitarnych” bombowców nad Jerozolimę i Tel Awiw. 

Po rozpoczęciu przez NATO bombardowań Jugosławii walki w Ko- 
sowie uległy nasileniu, a cywile ginęli już nie tylko z rąk policjantów 
serbskich i albańskich partyzantów, ale i od natowskich bomb. Już po 
zakończeniu wojny i zbrojnym podboju Kosowa przez NATO i UÇK zaist-
niały ogromne kłopoty w odnalezieniu owych „masowych grobów 
Albańczyków” (mimo iż wcześniej miały być ponoć dokładnie zlokalizo-
wane przez zwiad lotniczy i satelitarny!). Poniewczasie politycy jęli prze-
bąkiwać, że rozmiary „największego ludobójstwa w Europie” na szczę-
ście nie były aż tak wielkie, jak sądzono, zaś odpowiedzialność za 
rzeczywiste zbrodnie nie rozkładała się wedle sugerowanego uprzednio 
czarno-białego schematu. 

Przepis na rewolucjê

W grudniu 1989 r. w Rumunii obalono rządy N. Ceauşescu. Wiele szcze-
gółów ówczesnych wydarzeń nadal pozostaje niejasnych. 

Pierwsze wystąpienie antykomunistycznych demonstrantów w Timi- 
şoarze, gdzie od kul służby bezpieczeństwa Securitate zginęły 73 osoby, 
zostało natychmiast nagłośnione przez media i to zarówno państw 
zachodnich, jak i komunistycznych. Rzeczywiste rozmiary zbrodni nie-
prawdopodobnie rozdęto, głosząc wszem i wobec porażającą wieść o 12 tys. 
zamordowanych, na co dowodem miały być zdjęcia „masowych grobów” 
(jak potem się okazało – spreparowane)20. 

W następnych dniach doszło do kolejnych poważnych wystąpień  
w innych częściach kraju, a z demonstrantami zaczęły bratać się oddzia-

17 Zob. NATO’s Role in Relation to the Conflict in Kosovo [online], [dostęp:  
27 II 2018] , dostępny w Internecie: <https://www.nato.int/kosovo/history.htm>. 

18 Ofensywa armii Izraela podjęta w lipcu–sierpniu 2006 r. przeciw bazom par-
tyzantki szyickiej Hezbollah w Libanie. Podczas jej trwania zginęło 1 700 
Libańczyków (w tym 1 200 cywilów) oraz 165 Izraelczyków (44 cywilów). 

19 Akcja wojsk izraelskich przeciw bazom i infrastrukturze fundamentalistów 
muzułmańskich Hamas w Strefie Gazy na przełomie lat 2008/2009. W ciągu 
trwającej 22 dni operacji zginęło 1 400 Palestyńczyków (w tym połowa cywilów) 
oraz 13 Izraelczyków (3 cywilów). 

20 Słynna fotografia R. Maassa, przedstawiająca rzekomo „mężczyznę rozpa-
czającego nad zwłokami żony i dziecka” była mistyfikacją. Uwieczniona na zdjęciu 
trójka osób nie była rodziną, a zmarli nie padli ofiarą walk ani represji. Kobieta 
zeszła z tego świata na marskość wątroby, zaś niemowlę w wyniku powikłań popo-
rodowych; ich zwłoki przyniesiono z pobliskiej kostnicy na potrzeby inscenizacji. 
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ły wojska. Światowe media umiejętnie podgrzewały nastroje, głosząc 
wszem i wobec o wojnie domowej, jaka miała rozszaleć się w całej 
Rumunii. Podawano przykłady masowych rzezi (np. na uniwersytecie 
bukaresztańskim oprawcy z Securitate mieli zastrzelić 2 tys. strajkują-
cych studentów). Jak z rękawa sypały się rewelacje o pochwyconych 
przez oddziały powstańcze komandosach z Syrii, Libii, Iranu i Korei 
Północnej, rzekomo sprawcach szczególnie okrutnych masakr. Pojawiały 
się coraz bardziej fantastyczne liczby zabitych – podczas rewolucji zginąć 
miało 70 tys., 80 tys., a nawet 120 tys. osób. 

Ostatecznie komunistyczny tyran skończył przed plutonem egzeku-
cyjnym, a rządy objął… jego partyjny towarzysz, I. Iliescu21. Odtrąbiono 
zwycięstwo rewolucji, choć uczestnicy wystąpień głośno protestowali, że 
nie po to przelano rumuńską krew, by jednego komunistę zastąpić 
innym. Nowe władze długo wzbraniały się przed opublikowaniem osza-
cowania prawdziwych strat poniesionych w czasie przewrotu. W końcu 
wyszło na jaw, że choć walki rzeczywiście miały miejsce, to jednak 
toczyły się na niewyobrażalnie mniejszą skalę, śmierć poniosło niewiele 
ponad 1 tys. osób22. Zaistniał kłopot z ujawnieniem, kto naprawdę strze-
lał do demonstrantów (nie mówiąc już o pociągnięciu sprawców do odpo-
wiedzialności), jako że po stronie Ceauşescu nie biły się żadne cudzo-
ziemskie oddziały komandosów. Rzeczywiste krwawe starcia niekiedy 
próbowano wytłumaczyć „nieporozumieniami” pomiędzy grupami 
powstańców. Co szczególnie wymowne, zmiana u sterów władzy nie 
oznaczała wcale dekomunizacji kraju, była jedynie dopuszczeniem do 
rządów frakcji aparatczyków, dotąd pomijanych w awansach. 

Iliescu rzeczywiście otworzył się na Zachód. Pierwszym krokiem  
w stronę „poszanowania europejskich wartości” było… ułatwienie abor-
cji wszystkim chętnym, co dało efekt w postaci prawie miliona dziecio-
bójczych „zabiegów” w ciągu roku23. Tyrania Ceauşescu zasługiwała na 
potępienie z tysiąca powodów, ale również demokracja pokazała swe 
odrażające, krwawe oblicze. 

21 W latach 1968–1984 członek Komitetu Centralnego Rumuńskiej Partii 
Komunistycznej, wykluczony z KC po konflikcie personalnym z Ceauşescu. 

22 Wedle oficjalnych danych zginęły 1 104 osoby, zaś 3 352 odniosły rany. 
Skądinąd było to największe natężenie walk zbrojnych na kontynencie europej-
skim od czasu stłumienia powstania węgierskiego w listopadzie 1956 r. 

23 W 1990 r. w Rumunii dokonano 992 265 aborcyjnych dzieciobójstw, wobec 
193 084 w roku poprzednim. Zob. Abortion Statistics from Romania, The Republic 
of Moldova and Worldwide [online], [dostęp: 27 II 2018], dostępny w Internecie: 
<http://familynews.ro/abortion-statistics-from-romania-the-republic-of-moldo-
va-and-worldwide>. 
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Euromajdan i okolice 

O tym, że dezinformacja wojenna wciąż ma się dobrze, przekonują nie-
dawne wypadki na Ukrainie. 

Na początku 2014 r. protesty przeciw urzędującemu prezydentowi  
W. Janukowyczowi przerodziły się w burzliwe starcia między demon-
strantami a milicją. Polała się krew. Kryzys (a przynajmniej ówczesny 
jego etap) zakończył się ucieczką z kraju prezydenta i powołaniem 
nowych rewolucyjnych władz. 

Media (również polskie) przedstawiały owe wydarzenia bez „zbęd-
nych” niuansów, jako apokaliptyczne starcie Dobra ze Złem. Całkowicie 
jednostronny przekaz mówił o masakrze bezbronnych manifestantów, 
kolportowano doniesienia nawet o 780 zamordowanych cywilach. Przed 
kamerami pokazywano pochwyconych rzekomych snajperów, ponoć 
odpowiedzialnych za strzelanie do tłumu; przynajmniej jeden z nich 
miał mieć na mundurze „naszywkę armii rosyjskiej” (w gorączce ówcze-
snych wydarzeń nikt nie pytał, jaki cel miałaby Rosja w kierowaniu do 
Kijowa tak jawnie oznakowanych żołnierzy?). Nazwa specjalnej jednost-
ki milicji Berkut stała się synonimem brutalności i okrucieństwa, zupeł-
nie jak w 1989 r. rumuńska Securitate. Wkrótce okazało się, że na tym 
nie kończy się podobieństwo do przewrotu w Rumunii. 

Gdy nastroje nieco się wyciszyły, zaczęły wychodzić na jaw zadziwiające 
fakty. Ustalono ponad wszelką wątpliwość, że część demonstrantów repre-
zentowała środowiska ekstremistyczne, nawiązujące do ideologii i tradycji 
zbrodniczej OUN. Wielu uczestników protestów posiadało broń. Liczba 
ofiar okazała się kilkakrotnie przesadzona, zaś obok ponad 100 zabitych 
uczestników protestów poległo też kilkunastu milicjantów24. Upadła więc 
teza o jednostronnej masakrze, uprawnione wydaje się być twierdzenie, że 
doszło do wymiany ognia, że przemoc szalała po obu stronach. 

Nie tylko nie ujęto żadnych rosyjskich snajperów; niespodziewanie poja-
wiły się sugestie, że faktycznymi sprawcami rzezi mogli być tajemniczy 
strzelcy, którzy ze swych kryjówek prowadzili ogień zarówno do demon-
strantów, jak i do milicjantów, aby podgrzać atmosferę rewolucyjną i eska-
lować konflikt. Takie oskarżenie padło m.in. podczas ujawnionej rozmowy 
estońskiego ministra U. Paeta z szefową dyplomacji UE C. Ashton, okra-
szone interesującą uwagą pod adresem nowych władców Ukrainy: 
„Niepokojące jest, iż nowa koalicja nie chce zbadać, co dokładnie się stało”25. 

24 Według Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy, zginąć miało 106 uczestni-
ków protestów, zaś 1 528 odniosło rany. Po stronie sił porządkowych było 1 127  
poszkodowanych, z tego 196 z ranami postrzałowymi, w tym 17 ranionych śmier-
telnie. Opublikowano również kilka różniących się nieco wersji listy poległych, 
zawierających dane personalne od 104 do 110 cywilów oraz 16 do 20 milicjantów. 

25 Kto kazał strzelać snajperowi na Majdanie? Wyciekła rozmowa dyplomatów 
[online], [dostęp: 27 II 2018], dostępny w Internecie: <https://www.polskieradio.
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Równie niebanalna była osoba, która zastąpiła Janukowycza na sta-
nowisku prezydenta kraju. Oligarcha P. Poroszenko dekadę wcześniej 
sponsorował tzw. „pomarańczową rewolucję”, by potem udzielać się jako 
minister rozwoju gospodarczego i handlu w rządzie M. Azarowa zdomi-
nowanym przez… janukowyczowską Partię Regionów (2012), następnie 
zaś dokonał kolejnej wolty wspierając politycznie i finansowo Euromajdan. 

Histeryczne i wyolbrzymione doniesienia o liczbie ofiar, snajperzy strze-
lający nie wiadomo z czyjego polecenia, wreszcie główny beneficjent mający 
powiązania zarówno ze starym „układem”, jak i z opozycją – czy wszystko 
to nie przypomina nam scenariusza rewolucji rumuńskiej 1989 r.?

Pierwsza ofiara

Działania z zakresu propagandy i dezinformacji wydają się być chwyta-
mi po wielokroć ogranymi, a przecież wciąż okazują się być skuteczne  
w manipulowaniu jednostkami i masami. 

Ludzkie dramaty zawsze dobrze sprzedawały się w mediach. Krew na 
pierwszej stronie gazety przyciągała uwagę czytelnika, zapewniając 
wydawcy większe wpływy ekonomiczne. Na inną formę zysku, polegającą 
na uzyskaniu wpływu na polityczne wybory i zachowanie odbiorców 
mediów, nastawieni są specjaliści od propagandy. Niewątpliwie łatwiej jest 
im manipulować ludźmi podatnymi na emocje, niezdolnymi do racjonalnej 
oceny sytuacji, a przy tym dysponującymi ograniczonym zasobem wiedzy. 

Jak zauważył H. Johnson, pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Zaś 
sama wojna, powtórzmy za C. von Clausewitzem, jest jedynie przedłuże-
niem polityki. Przyszło nam żyć w wyjątkowo upolitycznionych czasach, 
w których królują pozbawieni skrupułów władcy marionetek, stąd po 
wielokroć dane jest nam oglądać mordowanie prawdy. 

Poisoned grain
Summary

The article describes historical cases of accusing countries of imaginary 
crimes, resulting in far-reaching claims – political, financial or territorial. In 
extreme cases, the slanderous propaganda campaign justified the start of military 
operations. The dissemination of unverified information about „genocide”, „exter-
mination” or „mass graves” served to provoke social unrest or provide a pretext 
for „humanitarian” military expeditions.

pl/5/3/Artykul/1068304,Kto-kazal-strzelac-snajperowi-na-Majdanie-Wyciekla-
rozmowa-dyplomatow>. 
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OJCÓW NASZYCH OBYCZAJEM…

Teresa Mazur

Wznios³e mity i komiczne  
³garstwa, czyli fantastyka  
sarmacka

„Wisło biała, matko biała, czemu mętne wody twoje? Jakże mętne 
być nie mają, kiedy do nich łzy padają! Lud u brzega ręce łamie 

i ratunku woła, a ratunku nie ma! Smok w pieczarze siedzi pod górą, 
co zobaczy to pochłonie, co pochwyci to pożera […] Trzody wyplenił  
i ludzi, dławi niewiasty i dzieci, a nigdy pastwy niesyty! […] Krak na 
grodzie smutny siedzi, myśli, duma, brodę zwija… Jak mam pożyć tego 
smoka, jak potworę tę umorzyć?” – tak brzmi początek znanej nam 
wszystkim historii o smoku wawelskim, księciu Kraku i jego córce 
Wandzie, „co nie chciała Niemca”, ujętej w piękną literacką formę przez 
J. I. Kraszewskiego. Powieściopisarz ów – nadając opowieści kształt 
rytmicznej prozy – zawarł ją na kartach Starej baśni jako pieśń 
wędrownego, niewidomego śpiewaka, Słowana, a fabułę jej zaczerpnął  
z Kroniki Polskiej Wincentego Kadłubka. „Kadłubek” to przydomek kro-
nikarza (1154–1223) z rycerskiego rodu Różyców, nadany mu najpew-
niej z powodu niskiego wzrostu lub jakiejś ułomności fizycznej. 
Kadłubek od najmłodszych lat cieszył się przyjaźnią oraz opieką księcia 
Kazimierza Sprawiedliwego; dzięki jego wsparciu odbył studia na pary-
skiej Sorbonie i uniwersytecie bolońskim. Do kraju wrócił w 1185 r. 
jako jeden z najbardziej wykształconych Polaków w swej epoce. Posiadał 
obszerną wiedzę z zakresu literatury, historii i filozofii, znał języki kla-
syczne – zasłynął zwłaszcza nader biegłym posługiwaniem się łaciną  
w mowie i piśmie. Styl Kadłubka zawiły i kwiecisty, pełen metafor, 
skomplikowanych figur retorycznych oraz cytatów określano mianem 
ornatus dificillis [trudna ozdobność], zaś jemu samemu przydano do 



Wznios³e mity i komiczne ³garstwa, czyli fantastyka sarmacka

Spe³niaæ DOBRO 135

imienia zaszczytny tytuł „mistrza”. W 1189 r. mistrz Wincenty przyjął 
święcenia kapłańskie i za namową swego książęcego protektora, które-
go był sekretarzem i doradcą, rozpoczął pisanie kroniki. 

Łacińska Chronica Polonorum Kadłubka niejednokrotnie była  
(i bywa nadal!) krytykowana, a nawet wyśmiewana (zwłaszcza w dobie 
oświecenia), ponieważ autor zawarł w niej liczne wątki baśniowe i misty-
fikacje przedstawiając je jako prawdy historyczne. Gdy dziś podejmuje-
my próbę rzetelnej i wszechstronnej oceny Kadłubkowego dzieła, musi-
my jednakże – gwoli sprawiedliwości – odwołać się do poglądów mistrza 
Wincentego i faktów z jego biografii. Przypomnieć przede wszystkim 
należy, że był on wybitnym kapłanem, pierwszym w naszej historii 
biskupem krakowskim wyniesionym do tej godności drogą wyboru przez 
kapitułę, a nie z książęcej nominacji, gdyż ówczesny władca dzielnicy 
senioralnej, Leszek Biały, zrzekł się prawa do inwestytury. Jako hierar-
cha Kadłubek uczynił wiele dobrego na ziemiach polskich: pieczołowicie 
realizował postanowienia IV Soboru Laterańskiego (w którym uczestni-
czył) szczególnie w odniesieniu do spowiedzi wielkanocnej i celibatu 
księży, przyczynił się do podniesienia poziomu krakowskiej szkoły kate-
dralnej kształcącej kleryków (był jej zwierzchnikiem i wykładowcą), 
wspierał zakony, zreformował strukturę kolegiat w swojej diecezji. 
Wielka pobożność oraz gorliwe zaangażowanie w budowę autorytetu 
Kościoła znalazły na kartach Kroniki Polskiej szczególne odbicie  
w przedstawieniu sylwetek i dziejów św. Wojciecha i św. Stanisława ze 
Szczepanowa. Obu tym męczennikom Kadłubek przypisał liczne cuda 
dokonywane przez nich za życia i po śmierci. 

Mistrz Wincenty był przy tym wytrawnym politykiem, dla którego 
pomyślność i sława ojczyzny także stanowiły przedmiot największej tro-
ski. Mimo wielkiej erudycji oraz sprawnego warsztatu pisarskiego nie 
uważał się ów światły krakowski biskup ani za historyka, ani za litera-
ta; w jego kronice fakty dziejowe posiadały znaczenie drugorzędne. 
Chronica miała być apoteozą mądrości, wszelkich cnót i miłości do kraju 
rodzinnego. To w kronice Kadłubka po raz pierwszy pojawiło się pojęcie 
patria – „ojczyzna”, której ów szczególny dziejopis pragnął przydać moż-
liwie najwięcej splendoru, jej władców od samego zarania dziejów przed-
stawić jako ludzi szlachetnych i przedsiębiorczych, duchownych – jako 
ofiarne i pełne świętości sługi Boże, zaś rycerstwo – jako lojalnych  
i mężnych obrońców kraju oraz wiary. Stąd właśnie na kartach Kroniki 
Polskiej pojawiły się budujące wieści m.in. o tym, jak przodkowie Polan 
toczyli zwycięskie wojny z wielokrotnie silniejszymi armiami Aleksandra 
Wielkiego, zaś Juliusz Cezar, aby uchronić Rzym przed najazdem nie-
znających trwogi wojowników znad Wisły – ofiarował polskiemu księciu 
swą siostrę za małżonkę. Dalej następują przytaczane w Starej baśni 
opowieści o Kraku, smoku wawelskim i Wandzie, potem historia Lestka 
– ubogiego kmiecia, który dzięki przymiotom swego charakteru został 
księciem, wreszcie przychodzi kolej na opis niechlubnego upadku 
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Pompiliusza [Popiela] i cudownych okoliczności postrzyżyn Piastowicza 
Ziemowita. 

Dzieje Popiela i Piasta Kadłubek powtórzył – swoim zwyczajem ubar-
wiając tę legendę – za Gallem Anonimem, zaś po mistrzu Wincentym 
umieścił ją z kolei w pierwszym tomie swego dzieła kronikarskiego 
także Jan Długosz (1415–1480), kanonik, potem biskup krakowski, 
sekretarz i powiernik Zbigniewa Oleśnickiego, nauczyciel synów 
Kazimierza Jagiellończyka. Długosza, autora dwunastotomowej 
Historiae Polonicae uważa się za najwybitniejszego kronikarza w swej 
epoce, lecz tylko ostatnie tomy jego pracy (dotyczące panowania 
Władysława Jagiełły i jego następców: Władysława III nazwanego po 
śmierci Warneńczykiem oraz Kazimierza III) mają bezsprzeczną war-
tość historyczną. W tomach wcześniejszych Długoszowej Historii… nie 
brak przekłamań, przemilczeń i wątków fantastycznych. 

Podobnie ma się rzecz z innym dziełem Długosza – Chorografią,  
w której zawarł dzieje ludzkości od Adama do Piasta (ze szczególnym 
uwzględnieniem wątków – oczywiście zmyślonych! – dotyczących narodu 
polskiego) oraz charakterystykę geograficzną ziem polskich: rzek, gór, 
klimatu i miast. Na kartach tego traktatu pojawiło się mnóstwo fanta-
stycznych doniesień, np. wykopywane niekiedy podczas prac polowych 
gliniane urny pochodzące z pochówków w czasach słowiańskich słynny 
dziejopis charakteryzował jako „garnki, które ziemia nasza samoistnie 
rodzi”, a także z głęboką wiarą w jej autentyzm przytoczył opowieść  
o „testamencie Wydżgi”. Ów Wydżga, „pan na Czorsztynie, Rytrze  
i Łącku”, miał rzekomo znaleźć w górach przebogate pokłady złota, które 
wydobył i ukrył. Cytowany przez Długosza testament (choć nie wiadomo 
do kogo adresowany) zawiera opis drogi do kryjówki ze skarbem: 
„Najpierw pytajcie się do Krakowa, a z Krakowa do Nowego Sącza,  
a z Sącza Nowego do Starego Miasta, a ze Starego Miasta do Rytra,  
a pod tym grodem, pod Rytrem, stoi jedna karczma, a jeden młyn, a tam 
jedna woda wpada, co ją zwą Roztoka. Pofolgujże wodzie tej, a idź po 
niej, a gdy będziesz w lesie daleko, tedy przyjdzie tam druga woda  
z lewej ręki, opuść tę na prawo, a folguj tej na lewo, a tu idzie aż do wirz-
chu. A pod tym wirzchem jest łączka, ta woda idzie przez nią. A przy tej 
wodzie jaskinia pod ziemią. A idziesz jedno stajanie, a potem tę wodę 
znajdziesz, bo tam ja sam bierał czasem. A tu, gdzie w samej głowie żem 
porąbał drzewa do jednej doliny, aby nikt nie poznał, a tu nad tą doliną 
jest jeden potoczek, co go zowią Sucha Roztoka. A tu stoi miesiąc  
i gwiazdy napisane. Poleć mi pieczę i masz pociągnąć i co możesz, wziąć. 
A tam jest kaganiec i miska. A gdy na to miejsce przyjdziesz, poklęknij, 
a daj Bogu chwałę. Jeśli Cię Pan Bóg upamięta, to i o duszy mojej nie 
zapomnij”. 

Od sześciu stuleci amatorzy „Wydżgowego złota” próbują wedle 
powyższej instrukcji trafić do skarbu, ale nikomu się ta sztuka nie 
udała. Powtórzyliśmy jednakże za Długoszem ów opis marszruty  
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z myślą, że – być może – stanie się inspiracją do ciekawej wakacyjnej 
wycieczki dla niejednego z naszych P. T. Drogich Czytelników! 

Ponieważ do sezonu letnich wędrówek dość jeszcze daleko, powróćmy 
do tematu „staropolskiej fantastyki”, której jednym z głównych funda-
mentów były opowieści o pochodzeniu szlachty polskiej od Sarmatów. 
Wzięły one swój początek od XVI-wiecznych pism Macieja z Miechowa 
(około 1457–1523), zwanego Miechowitą, i Marcina Bielskiego (około 
1495–1575). Pierwszy z wymienionych dziejopisów, nadworny lekarz 
Zygmunta Starego, ośmiokrotnie obierany rektorem Akademii 
Krakowskiej, był także zamiłowanym historykiem i geografem, autorem 
m.in. łacińskiego dzieła Tractatus de duobus Sarmatiis. Ów Traktat  
o obojgu Sarmacjach omawiał etnografię i geografię ziem polskich, 
litewskich i ruskich wchodzących w obręb państwa Jagiellonów, stano-
wiąc sprostowanie legend starożytnych Rzymian na temat ludów i krain 
spoza granic imperium. W legendach tych była mowa o dwóch tajemni-
czych, niezbadanych państwach: Sarmacji Wschodniej i Zachodniej, 
założonych przez plemiona scytyjskie, wśród których Sarmaci wyróżnia-
li się urodą, siłą i męstwem wojennym. Marcin Bielski w swej Kronice 
wszystkiego świata (była to pierwsza i jedyna polskojęzyczna próba 
przedstawienia historii powszechnej w literaturze staropolskiej) uczynił 
owych Sarmatów protoplastami polskiego rycerstwa: mieli oni przywę-
drować nad Wisłę z czarnomorskich stepów, zastaną ludność wziąć  
w niewolę (od niej pochodził rzekomo stan chłopski i mieszczański)  
i uformować „naród szlachecki” – warstwę znakomitych jeźdźców oraz 
szermierzy uosobiających wszelkie możliwe cnoty. Z biegiem lat jednak-
że pojęcie „Sarmata” nabrało znaczenia pejoratywnego i obecnie jest 
synonimem nie cnót, jak to pierwotnie zakładano, lecz wad dawnej 
szlachty. W. Kopaliński w Słowniku mitów i tradycji kultury odnotował, 
iż „Sarmatyzm charakteryzowały: megalomania narodowo-stanowa, 
samouwielbienie, pogarda i niechęć do cudzoziemców i innowierców, nie-
tolerancja, powierzchowna dewocja połączona z fanatyzmem religijnym 
oraz wiarą w gusła i zabobony, a wreszcie orientalizacja obyczaju  
i gustów estetycznych przejawiająca się w ubiorach, wystawności uczt, 
przepychu dekoracji wnętrz świątyń, pałaców i dworów”. Ta opinia zna-
nego leksykologa jest powszechna, ale bardzo powierzchowna i niezupeł-
nie sprawiedliwa. Czytelników pragnących dowiedzieć się „jak napraw-
dę jest z tym sarmatyzmem” zachęcam do sięgnięcia po Wielką 
encyklopedię staropolską J. Kowalskiego, w której na kilkudziesięciu 
stronach znaleźć można rzetelną, wieloaspektową analizę pojęć związa-
nych z ideologią oraz kulturą sarmacką. 

Jedną z cech owej kultury, nie tyle naganną, co dziś dla nas raczej 
zabawną, było upodobanie do snucia skomplikowanych genealogii wła-
snych i sąsiedzkich rodzin, znajomość koligacji, nawet tych najdalszych, 
a także traktowanie dostojeństwa przodków lub krewnych jako kryte-
riów oceny wartości poszczególnych osób. Cecha ta znalazła odbicie  
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m.in. w powieściach H. Sienkiewicza – i tak np. w Potopie ma miejsce 
następujący dialog księcia Bogusława Radziwiłła (który planując fikcyj-
ny ślub z Oleńką oświadczył się stryjowi panny o jej rękę) z owym stry-
jem, Tomaszem Billewiczem. Zaskoczony szlachcic pytał magnata:  
„– I wasza książęca mość nie zważałbyś na stan nasz chudopacholski? 
– Tacyż to Billewicze tani, także to klejnot wasz szlachecki i starożyt-
ność rodu cenisz? Zali Billewicz to mówi? – Mości książę, wiem, że 
początków rodu naszego w Rzymie starożytnym szukać należy, ale… – 
Ale – przerwał książę – hetmanów ni kanclerzy nie macie. Nic to! 
Elektorami wszakże jesteście, jak mój wuj brandenburski. Skoro  
w naszej Rzeczypospolitej szlachcic królem obran być może, to nie masz 
za wysokich progów na jego nogi”. 

Jeszcze wspanialszymi niż „starorzymskie” koligacjami szczycą się 
bohaterowie innej, nieco zapomnianej powieści Sienkiewicza Na polu 
chwały – bracia Bukojemscy. Goszczący ich stary szlachcic, Pągowski, 
wielce wrażliwy na dawność rodów, jest zadowolony z proweniencji 
owych przyjaciół syna: „– Proszę, proszę… dobry ród. Jeło–Bukojemscy… 
Są tam koligacje nawet z wielkimi domami… – I ze świętym Piotrem! 
– zawołał Łukasz Bukojemski. – Hę? – spytał pan Pągowski. I począł 
spoglądać surowo, a podejrzliwie na braci, jakby chcąc zbadać, czy nie 
pozwalają sobie z niego drwić. Lecz oni mieli oblicza pogodne i z głębo-
kim przekonaniem kiwali głowami przyświadczając w ten sposób sło-
wom brata. Więc się zdumiał wielce pan Pągowski i powtórzył: – Krewni 
świętego Piotra? A to quo modo? – Przez Przegonowskich! – Proszę!  
A zaś Przegonowscy? – Przez Uświatów! – A Uświatowie znowu tam 
przez kogoś – odrzekł już z uśmiechem stary szlachcic – i tak dalej, aż 
do Pana Chrystusowego narodzenia… Tak! Dobrze w ziemskim senacie 
mieć krewnych, a cóż dopiero w niebieskim! Tym pewniejsza promo-
cja…”

W stuleciach XVII–XVIII, szczególnie zaś za panowania Jana III 
Sobieskiego i obu Sasów, „sarmacka fantastyka” pojawiała się i upo-
wszechniała masowo w literaturze jarmarcznej pełnej najnieprawdopo-
dobniejszych pomysłów; były to komiczne łgarstwa czasem zapożyczone 
z zachodniego, zwłaszcza niemieckiego, piśmiennictwa, albo też „pro-
dukty” rodzimych wesołków przez niewykształcone chłopstwo i zaścian-
kowych szaraczków brane za dobrą monetę. Przeróżne historyjki, bywa-
ło, że sensacyjne lub makabryczne, „wędrowały” także poprzez przekazy 
ustne. W miesiącach jesiennych i zimowych chłopskie chaty oraz izby 
czeladne dworków i dworów były licznie odwiedzane przez żebraków, 
którzy za kąt przy piecu i miskę ciepłej strawy odwdzięczali się „nowi-
nami ze świata”. Osobną kategorię „wędrownych narratorów” stanowili 
sprytni handlarze sprzedający naiwnemu chłopstwu „pióra ze skrzydeł 
archanioła Gabriela”, „kamienie, którymi ukamienowano św. Szczepana”, 
„wiórki spod hebla św. Józefa” i podobne „świętości”, opowiadając obszer-
nie nie tylko „historię” oferowanych towarów, ale też szczegóły rzeko-
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mych wielotygodniowych, pełnych niebezpieczeństw perygrynacji odby-
wanych w celu zdobycia owych cudownych przedmiotów, co oczywiście 
służyło podniesieniu ich atrakcyjności i ceny. 

Zachowało się i w jarmarcznych, odpustowych broszurach, i w daw-
nych kalendarzach, i w szlacheckich sylwach wiele opowiastek świadczą-
cych zarówno o nader bujnej fantazji narratorów, jak i o niebotycznej 
naiwności słuchaczy i czytelników wierzących w owe bzdury. Ku uciesze 
Państwa przytoczymy kilka takich historyjek rozpoczynając krótką pre-
zentację od zapisanej przez A. Brücknera w Facecjach polskich z roku 
1624, a powtórzonej w Dawnej facecji polskiej (jest to obszerny zbiór 
opracowany przez J. Krzyżanowskiego i K. Żukowską-Billip opublikowa-
ny nakładem PWN w 1960 r.) relacji O jednym księdzu, co relikwie nosił: 
„Był on szybała wielki [oszust, kłamca], któren po wsiach chadzał, pie-
niądze od chłopstwa wyłudzając. We wsi jednej, gdzie w kościele był 
odpust, a przed kościołem kiermasz, opowiedział się naprzód plebanowi 
pieniędzy mu z zarobku obiecawszy, by go w nieszpór na kazalnicę 
puścił. Wlazłszy na kazalnicę, a kościół był chłopstwa pełny, rzecze im, 
aby się przygotowali z godną ofiarą na jutro, bo im pióro archanioła 
Gabryela ukaże, które uronił, kiedy Pannie Maryjej zwiastował, a miał 
w szkatułce podługowatej pióro z ogona bażanciego. Stanął na noc  
w karczmie, gdzie karczmarza syn takoż był niezgorszy przekęsitytel 
[frant, kanciarz]. Ten do szkatułki cichcem zaglądnął, a poznawszy, że 
pióro bażancie, zabrał, a w miejsce nałożył węgielków wypalonych. Na 
drugi dzień, skoro na mszę zadzwoniono, porwawszy biesiagę [pudełko, 
szkatułka] gdzie pióro miało leżeć, szedł na kazalnicę ów ksiądz-szybała 
i jął długo opowiadać o dostojności onego świętego pióra i co za odpusty 
każdy odniesie, kto te wielebne pióro ogląda; ale żeby tym godniejszy 
byli oglądać te wielebne pióro, przykazał, aby każdy wedle możności swej 
ofiarował [aby złożył datek pieniężny]. Ukazawszy zaś szkatułkę rzecze: 
w tej szkatule leży pióro najdostojniejsze archanioła Gabryela, przeto 
Pana Boga proście, abyście mogli grzesznymi oczyma na tak wielebną 
świętość patrzeć. Wzbudził tak w ludu onym prostym nabożeństwo bar-
dzo wielkie, a chcąc pióro wyjąć patrzy, a tam wągle leżą! Ale że wielki 
szybała był, tedy nic się nie zafrasował, tylko tak rzecze: «Moi chrześci-
janie mili, idę tu z Rzymu, a gdym miał stamtąd wychodzić, ojciec wie-
lebny, papież, nie chciał mnie darmo puścić i ukazywał rozmaite reli-
kwie bardzo święte. Między drugimi widziałem ząb św. Krzyża, warkocz 
Świętej Trójce, podkowy osiełka, na którym do Jeruzalem Pan Chrystus 
jechał. Ukazał mi też papież one wągle wielebne, którymi Wawrzyńca 
świętego pieczono i rzekł mi ojciec wielebny papież, abym sobie wziął 
stamtąd, co bym chciał z relikwijej. Nic inszego lepszego i z więtszymi 
odpusty tam nie widziałem, jak wielebne wągle Wawrzyńca świętego; 
przeto moi mili chrześcijanie znać, iż was Pan Bóg miłuje – chciałem 
wam pokazać pióro archanioła świętego, otóż z dopuszczenia Bożego 
omyliłem się na szkatułce, że też w takiej jest, jako i te święte wągle, 
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abyście tym więtszy odpust otrzymali. Albowiem te święte wągle takiej 
mocy jest, że na kimkolwiek krzyż napiszę, tedy już taki człowiek ani 
nagłą śmiercią nie umrze, ani utonie, ani mu ogień majętności nie stra-
wi, ale mu się rodzić będzie na polu, mnożyć w oborze, wilk mu dobytku 
psować nie będzie. A przeto, moi mili bracia, dziękujcie Bogu za to 
dobrodziejstwo i patrzcież na to wielebne wągle, a każdy, kto chce, 
żebym na jego sukni krzyż napisał, niechaj z ofiarą ku mnie idzie». 
Widząc to i słysząc chłopi co żywo szli do księdza, tak że mu nic nie 
zostało z tego wągla, wszystko wypisał i ofiarą się z plebanem dobrą 
podzielił”. 

Po tej historii o łgarstwach niegodnego sługi Bożego, który dla zysku 
nie wahał się kłamać w kościele i profanować święte imiona, poznamy 
innego oczajduszę, słynnego Sowizdrzała, bohatera facecji mieszczań-
skich powstałych w Niemczech lecz popularnych w całej zachodniej  
i środkowej Europie. Włóczykij Sowizdrzał „był wszędzie i widział 
wszystko”, imał się dziesiątków profesji, w każdej odznaczając się czymś 
niezwykłym. 

Oto zapisana we Fraszkach nowych sowizdrzalskich Jana z Kijan 
(1615) przygoda myśliwska tego arcyfranta: „Szedłem z łukiem na 
kaczki; wystrzeliłem na kaczkę, a wtem i zabiłem kaczora podle niej;  
a szukając strzały nalazłem szczukę [szczupaka] tak wielką przy brze-
gu, której ona strzała przez łeb przebiegła. A onę strzałę znalazłem tuż 
w wierzbie utkniętą, gdym ją wyrywał – rzucił się miód z onej wierzby, 
co go tam pszczoły od kilku lat nosiły. A nie chcąc tego miodu pomar-
nować, chciałem trawy urwać i dziurę zatkać, przeto schyliwszy się 
chwyciłem nie trawy, jeno zająca za uszy, który tam był usnął.  
A myśląc co z nim czynić, uderzyłem go o ziemię i potłukłem kuropatki 
[kuropatwy], które tam były siedziały, anim to wiedząc. To wszystko 
zebrawszy zaniosłem do panów konfederatów [chodzi zapewne o uczest-
ników tzw. rokoszu Zebrzydowskiego konserwatywnej szlachty przeciw 
Zygmuntowi III Wazie w latach 1606–1609], czemu się oni nader cudzi-
li [zachwycali się z podziwem]. Kupili mi za to kopieniak [opończę bez 
rękawów, pelerynę przeciwdeszczową], a też i sprawiak [kaftan] z wiel-
kim dormolegiem [kołnierzem]. Przecie chłopięta na niecnotę mnie 
upili, a układłem się spać pod rynną. Tam rękawy mi zmokły, że się 
rozpłakały [rozpuściły się], a przyszedłszy świnia dormolega mi zeżar-
ła, ażem ostatkiem ledwo jej uciekł. Chciałem ją z ruśnicy ustrzelić, ale 
strzelając chybiłem i postrzeliłem kiełbasy w komorze, co na kołku 
wisiały; zabiłem tych kiełbasów pięć, a poczyniłem z nich czaprogi 
[ozdobne pętlice] do swego kopieniaka. Widząc jakim jest przemyślny, 
panowie konfederaci jęli pytać mię, co by uczynić, aby im ryby nie 
posnęły, co ich rybacy przy mnie nawieźli. Rzekłem im, że trzeba 
rybom powiadać coś śmiesznego, a tak nie tylko usnąć, ale i drzymać 
nie będą. Naówczas mi kazali, abym rybom do śmiechu prawił, co też 
musiałem czynić i dotąd czynię”. 
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Na koniec – garść „wieści ze świata najprawdziwszych” zawartych  
w broszurce jarmarcznej Z nowinami torba husarska Józefa Piekorzyckiego 
z Mątwiłajec naleziona u Nalewajków roku 1645: „Roku 1618 u króla 
Narzyngi był taki słoń dowcipny, który umiał śpiewać wedle noty i taktu 
[z nut, do rytmu] jako muzyk najlepszy gorgą [z koloraturą]. A miał głos 
dwoisty: jeden krompernowy [niski – od niemieckiej nazwy klarnetu 
„krummhorn”], zasię drugi korymbałowy [wysoki – korymbałami nazy-
wano w starożytności kapłanów bogini Kybele, którzy byli kastratami]  
i nigdy, przy muzyce śpiewając, tenże słoń nie mylił, dlatego miał wielką 
gracyję [poważanie] u wszystkich muzyków. Tego jeden martahus 
[węgierskie przezwisko nadawane koniokradom] sztucznie [podstępem] 
namówiwszy wykradł w kowane buty obuwszy, aleć go na przeprawie 
dopadli i srodze skarali, zaś słoniowi nazad do króla kazano. Tegoż roku 
między Bułgarami zjawił się był szewiec [szewc], co trzewiki takie robił, 
w których chodząc, co stąpił, to dwie mile uszedł. Ale jedną parę 12 lat 
robił i drogo przedawał. Siła tam biegunów [wielu szybkobiegaczy]  
u niego siedziało czekając na te obuwie, a niespora mu była robota, bo  
i skór i dratwy ruskiej niezwyczajnej używał. Był rodem ten szewiec  
z samej stolice moskiewskiej, zwano go Chorazym Borzuj, a wcześniej 
trzewiki takie Moskalom na zimę przedawał, co w nich za morze lodo-
wate chadzali. U tego morza w Norwegijej są takie ryby, o czym i Olaus 
[Olaus Magnus – znany XVI-wieczny historyk i geograf szwedzki] wspo-
mina, co mają w kapturach głowy w pół opasane żelazem, a kiedy je uło-
wią, takowy grzmot i sztum [sztorm] wielki się zrywa, że miasta i zamki 
nad morzem wywraca, przeto muszą rybitwi [rybacy] ryby owe na 
powrót w wodę wolno puszczać”. 

Swoistym echem fantastyki sarmackiej jest pojawiająca się w naszej 
literaturze postać w typie „żołnierza-samochwała”, znana w piśmiennic-
twie europejskim od czasów antyku; u starożytnych Rzymian typ ten po 
raz pierwszy reprezentował miles gloriosus Plauta, u Szekspira – 
Falstaff, we francuskich i włoskich komediach dell’arte – kapitan 
Matamor lub Fracasse, w XVIII-wiecznym piśmiennictwie niemieckim 
– baron Münchausen, zaś polskimi, godnymi reprezentantami w tym 
zacnym gronie są oczywiście Fredrowski Papkin i Sienkiewiczowski 
Zagłoba. 

Papkin, jeden z głównych bohaterów komedii Zemsta, blagier, piecze-
niarz, wydrwigrosz i arcytchórz tak oto przedstawia się Rejentowi 
posłany do niego przez Cześnika (akt III, scena IV): „Jestem Papkin, lew 
Północy, / Rotmistrz sławny i kawaler – / Mądry w radzie, dzielny  
w boju, / Dusza wojny, wróg pokoju. – / Znają Szwedy, muzułmany, / 
Sasy, Włochy i Hiszpany / Artemizy ostrze sławne / I nim władać ramię 
wprawne – / Jednym słowem, krótko mówiąc / Kula ziemska zna 
Papkina. / Teraz, bratku daj mi wina!” Nieco wcześniej (akt II, scena 
VII) tenże Papkin prezentuje swe rzekome męstwo przed Klarą w takich 
słowach: „Gdzie na skale gród kamienny, / Gdzie działami mur brze-
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mienny. / Gdzie bagnetów ostre wały, / Gdzie sklepienie z dzid i szabli, / 
Tam był Papkin – lew zuchwały! / Strzelec boski! Rębacz diabli! / Jęk, 
szczęk, krzyk, śmierć dookoła; / Tu bezbronny pardon woła, / Tu dziewi-
ca ręce łamie, / Matka płacze, dziecię kwili, / Ale spada moje ramię – / 
Ci, co żywi, już nie żyli!” Pyszałkowatość Papkina przy jego tchórzostwie 
i braku zasad moralnych budzi u widzów komedii Fredry śmiech  
i pogardę; jest to niewątpliwie bohater negatywny. 

Odmienne uczucia wywołuje u czytelników Trylogii Sienkiewicza 
osoba Jana Onufrego Zagłoby herbu Wczele – najbarwniejsza i jedna  
z najważniejszych postaci całego cyklu powieściowego. Zagłoba to 
niemłody (a w Panu Wołodyjowskim – już sędziwy) szlachcic z bielmem 
na oku i „dziurą” w czole (której pochodzenie wyjaśniał w licznych 
odmiennych wersjach), otyły miłośnik dobrego jadła i trunków, niezno-
szący „bitewnego tłoku”, mitoman przypisujący sobie cudze zasługi, ale 
też spryciarz pełen forteli, umiejący „wykręcić się” z wszelkich niebez-
pieczeństw i kłopotów, a choć z natury tchórzliwy – w decydujących 
momentach potrafi zdobyć się na autentyczne męstwo. Jest to zatem 
postać pełna sprzeczności, B. Prus pisał o niej: „sfinks ze łbem wieprza”. 
Ów niezrównany facecjonista z umysłem pełnym konceptów, dowcipny  
i elokwentny, złośliwy, lecz w sumie dobroduszny, obrońca godności oraz 
tradycyjnych obyczajów szlacheckich – jest wierny w przyjaźni i gotów 
do poświęceń dla tych, których pokochał. Kopaliński w przywoływanym 
już w naszej gawędzie Słowniku mitów i tradycji kultury pisał o Zagłobie, 
iż „Ma dar budzenia sympatii nie tylko u ludzi, ale i u losu, który obda-
rza go raz sztandarem nieprzyjaciela, a innym razem groźnym przeciw-
nikiem chwilowo zbitym z pantałyku i ogłupiałym, którego łatwo poko-
nać. Im bliżej końca powieści, tym bardziej się postać Zagłoby 
uszlachetnia, traci swe samochwalstwo, zyskuje cechy rycerza, wiernego 
obywatelskich cnót moralisty”. Aby zilustrować tę opinię odwołajmy się 
do dwóch fragmentów Potopu. Oto jak Zagłoba opowiada Czarnieckiemu 
o swej rzekomej komitywie z marszałkiem Lubomirskim: „Człek to nad-
zwyczajnej ambicji i o sławę zazdrosny. Znam go siła lat i byłem mu kon-
fidentem. Poznałem go, gdy był młodym jeszcze panięciem, na dworze 
pana krakowskiego, Stanisława. Fechtów się wonczas od Francuzów  
i Włochów uczył i okrutnie się na mnie rozgniewał, gdym mu powiedział, 
że to kpy, z których żaden mi nie zdzierży. Uczyniliśmy parol i samem 
ich siedmiu jednego po drugim rozciągnął. On zaś ode mnie się dalej 
uczył nie tylko fechtów, ale i sztuki wojennej. Dowcip miał z przyrodze-
nia trochę tępy, ale co umie, to ode mnie”. Z kolei nieco później, jadąc ze 
Skrzetuskim w poselstwie od Czarnieckiego do Lubomirskiego na pyta-
nie pana Jana: „A ojciec naprawdę go [Lubomirskiego] znałeś i fechtów 
go uczyłeś?”. Zagłoba odpowiada: „– I!... tak się jeno sobie mówiło dlate-
go, żeby się para w gębie nie zagrzała i żeby język nie rozmiękł, co się 
od przydłuższego milczenia snadnie przytrafić może. Ni go znałem, ni go 
uczyłem. Albo to nie miałem czego lepszego do roboty, niż być niedźwied-
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nikiem i uczyć pana marszałka, jako się na zadnich nogach chodzi? Ale 
to wszystko jedno. Przejrzałem go na wylot z tego, co ludzie powiadają  
i potrafię go zagnieść jako kucharka kluski”. 

Najtrafniejsza charakterystyka Zagłoby pojawia się w XVII rozdziale 
tomu 1 Potopu, gdy eskortowani w drodze do Birż przez Rocha 
Kowalskiego pułkownicy, uwięzieni z rozkazu Radziwiłła, spostrzegają 
nieobecność Zagłoby na wozie i komentują jego brawurową ucieczkę:  
„– Zadziwiająca to jest rzecz w istocie – mówił pan Wołodyjowski – że 
nie masz w świecie takowych terminów, z których by ten człowiek nie 
potrafił się salwować. Gdzie męstwem i siłą nie poradzi, tam się fortelem 
wykręci. Inni tracą fantazję, gdy im śmierć nad szyją zawiśnie, albo 
polecają się Bogu czekając, co się stanie; a on zaraz poczyna głową pra-
cować i zawsze coś wymyśli. Mężny on w potrzebie bywa jako Achilles, 
ale woli Ulissesa iść śladem. – Nie chciałbym ja jego pilnować, choćby go 
łańcuchami spętano – rzekł Stankiewicz – bo to nic, że ucieknie, ale 
jeszcze na śmiech i na konfuzję człeka narazi. – A jakże! – rzekł pan 
Michał. – Będzie on teraz Kowalskiego do końca życia wyśmiewał,  
a niech Bóg broni dostać się na jego język, bo ostrzejszego w całej 
Rzeczypospolitej nie ma… A gdy jeszcze zacznie, jako ma zwyczaj, kolo-
ryzować rzecz swoją, tedy od śmiechu ludzie pękają… – Ale w potrzebie, 
mówisz waćpan, że i szablą potrafi się zastawić? – pytał Stankiewicz. 
– Jakże! Toż on na oczach całego wojska usiekł pod Zbarażem Burłaja. 
– Nie! Dalibóg! – zakrzyknął Stankiewicz – takiego jeszcze nie widzia-
łem!”

Przywołaną w naszej dzisiejszej gawędzie „sarmacką fantastykę” 
trudno oceniać w jednoznacznych kategoriach, składa się bowiem na nią 
ewidentna nieprawda, a więc wykroczenie przeciw VIII przykazaniu 
Dekalogu, jest to jednak zarazem pewien swoisty element kultury szla-
checkiej dawnych wieków, którego z naszej historii i dziejów piśmiennic-
twa nie można wykreślić. Sądzę zatem, że całe to zjawisko w obu jego 
głównych aspektach: mitologicznym i komicznym powinniśmy dziś trak-
tować z pewną dozą sentymentu, a nade wszystko – z pobłażliwym scep-
tycyzmem, niczym przysłowiową baśń o żelaznym wilku. 

The sublime myths and comical lies, that is, Sarmatian 
fantasy
Summary

The tale is based on numerous interesting quotes from old chronicles and lit-
erature and characterizes the so-called „Sarmatian fantasy”, which consists of 
both myths and legends about the history of the state and the Polish nation, as 
well as amusing stories of various content invented for profit or entertainment. 
The readers of the tale will also find the assessment of the figure of two of the 
most famous braggarts from the Polish literature: Papkin and Zagłoba.
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Czy istniej¹ k³amliwe typy  
ikonograficzne w sztuce religijnej?

Przedstawianie świętych, ich życia i dokonań jest niezmienną cechą 
sztuki chrześcijańskiej i stanowi jej doniosły element; gdyby bowiem 

repertuar ikonograficzny miał trzymać się sztywno jedynie historii ze 
Starego i Nowego Testamentu, stanęlibyśmy wobec skończonej serii 
wydarzeń i postaci, nawet jeśli przedstawionych na wielorakie sposoby  
i w różnorodnych stylach1. Dobrze wiemy jednak, że w strukturze dzieła 
sztuki o charakterze symbolicznym czy alegorycznym tkwi wyraźny 
składnik, który domaga się uzupełnienia dzieła komentarzem. W wielu 
przypadkach brak komentarza sprawia, że dzieło zostaje od razu nieza-
akceptowane, lub w najgorszym przypadku od razu odrzucone. 

Sztuka religijna przedstawiająca postać ludzką czy też jakieś zdarze-
nie, znajduje się w identycznej sytuacji, jak sztuka przedstawiająca ana-
logiczne sceny o charakterze czysto świeckim. W dziełach sztuki przed-
stawiającej tkwi również moment żądania komentarza, jest to jakby 
puste miejsce, które domaga się wypełnienia lub dopełnienia. Kierunek 
tego dopełnienia wyznaczony jest kompozycją (nie w znaczeniu czysto 
formalnym, lecz w znaczeniu skonstruowania całości z elementów tre-
ściowo-formalnych). Oczywiście nie można zapomnieć, że trwałym pier-
wiastkiem ludzkości, odpowiadającym pierwiastkowi formy w sztuce, 
jest estetyczna wrażliwość człowieka2. Wrażliwość ta jest statyczna,  
a czynnikiem zmiennym jest rozumienie, które człowiek buduje z abs-
trakcji ze swoich wrażeń zmysłowych i życia intelektualnego3. 
Niewątpliwie w wielu wypadkach zetknięcie się z obrazem wyzwala 
automatycznie formę komentarza. Obserwator obeznany z religią chrze-
ścijańską, bądź z ikonografią chrześcijańską jest w stanie zrozumieć  

1 F. i G. Lanzi, Jak rozpoznać świętych i patronów w sztuce i w wyobrażeniach 
ludowych, tłum. M. Dutkiewicz-Litwiniuk, Kielce 2004, s. 20. 

2 Zob. H. Read, Sens sztuki, tłum. K. Tarnowska-Konarek, Warszawa 1994, s. 11. 
3 Zob. tamże. 



ks. Pawe³ W. Maci¹g

CYWILIZACJA 64/2018148

i właściwie odgadnąć trafne znaczenie kompozycji religijnej. Co jednak 
z człowiekiem, który nie posiada w tym względzie potrzebnej wiedzy? 
Czy w sztuce religijnej nie istnieje jednak moment, który osobie niena-
leżącej do danego kręgu kultury, w tym wypadku kultury chrześcijań-
skiej, dałby do zrozumienia, że spotyka się z dziełem sztuki religijnej?

Automatyczne wyzwolenie komentarza u człowieka stykającego się  
z dziełami sztuki religijnej ułatwiają typy ikonograficzne. Typy ikono-
graficzne są zjawiskiem niezwykle długotrwałym w sztuce chrześcijań-
skiej. Przyczyną tego m.in. jest, że człowiek spotykając się z określonym 
typem postaci lub sceny wie natychmiast, co dane dzieło przedstawia. 
Jednak aby typ ikonograficzny uczynić wyraźniejszym, sztuka chrześci-
jańska posługuje się nieraz tzw. atrybutami. Postacie świętych przedsta-
wiane są stale w połączeniu z pewnym przedmiotem, ze zwierzęciem, 
czasem inną postacią, która określa już jednoznacznie osobę, o jaką cho-
dzi. Atrybuty pozwalają na zidentyfikowanie świętego wówczas, gdy nie 
można uzyskać dokładnej wskazówki na temat rysów jego twarzy, kiedy 
wiek i wygląd upodobniają go do innych. 

Ikonograficzne ujêcie Marii Magdaleny

Za Marię Magdalenę została uznana skruszona prostytutka, kobieta – 
która jak podaje Ewangelista Łukasz – „prowadziła życie grzeszne” (Łk 
7, 36–48), ale gdy spotkała Chrystusa i obmyła mu nogi łzami – Jezus 
odpuścił jej grzechy. W ikonografii przedstawiana jest w różnych 
momentach swojego życia: i przed nawróceniem i w chwili samego 
nawrócenia. Ukazywana jest w bogatych szatach i skruszona, z rozpusz-
czonymi włosami, którymi ociera stopy Jezusa, podtrzymująca Maryję  
i podczas opłakiwania rozdarta bólem; odnajdujemy ją z pobożnymi 
kobietami, kiedy niosły wonne olejki do grobu i w chwili wyciągania ręki 
do Jezusa, często odzianego jak ogrodnik, bo tak się jej ukazał tego 
ranka w dzień Paschy; wreszcie jako pokutnicę, z wycieńczoną twarzą, 
lecz wciąż piękną, z bujnymi włosami rozrzuconymi na plecach albo też, 
lecz rzadziej, podczas ostatniej komunii św.4 Tycjan na pierwszym obra-
zie Maria Magdalena z 1533 r. przedstawił ją prawie w mistycznym 
uniesieniu, ze wzrokiem skierowanym ku górze, jednak pozbawił ją cał-
kowicie odzienia, tym co zakrywa częściowo jej ciało są rozpuszczone 
włosy. Malarz jednak starał się stworzyć postać Marii Magdaleny prze-
pełnionej pierwiastkiem duchowym, wręcz świętym; unikając starannie 
w tej kompozycji elementów niepokoju i zakłócenia podniósł jej wartość 
do ponadludzkiej miary. Pociągnięciem pędzla chciał przekroczyć nakre-

4 Zob. F. i G. Lanzi, Jak rozpoznać świętych i patronów w sztuce i w wyobraże-
niach ludowych, s. 50–51. 
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ślone naturą granice, względnie wskazać kierunek, który wiedzie  
w świat tego, co nieograniczone i doskonałe. 

Maria Magdalena często jest ukazywana w epizodach z życia,  
a zwłaszcza wówczas, gdy jest sama, jej atrybutem głównym jest flakon 
z wonnościami w kształcie kielicha z nakrywą, nawiązujący jednocze-
śnie do wonnego olejku, nardu, wylanego na stopy Jezusa, do mirry, by 
namaścić Jego ciało złożone w grobie i do Jego Boskiej Krwi, którą 
zebrała u stóp krzyża i przechowała5. Jeden z wymienionych atrybutów 
umieszcza m.in. Jose de Ribera na obrazie zatytułowanym Pokutująca 
Magdalena z XVII w.6 W obrazie tym rzucające się w oczy piękno nagich 
ramion kontrastuje w sposób wymowny z otoczeniem i pełnym umar-
twienia życiem pustelniczym. Pamiętać trzeba, że pozowała mu często 
do obrazów kobiecych jego córka, której piękne rysy rozpoznajemy w św. 
Katarzynach, Magdalenach i Agnieszkach7. Tommasso Massaccio uka-
zuje Marię Magdalenę w Ukrzyżowaniu oszalałą z bólu8. Nieco inaczej 
maluje ją Rogier van der Weyden. Zdaje się, że malarz „stworzył” postać 
nie posiadającą silnych cech indywidualnych. Traci ona cechy indywidu-
alne nie tracąc cech ludzkich. Tak ukazana Magdalena, jakiej nie 
znamy z fotografii, jest przeciwieństwem portretu, który szczególnie sil-
nie, jeśli jest dobrym portretem, podkreśla cechy indywidualne niepo-
wtarzalnej ludzkiej jednostki. Van der Weyden umieszcza kilka atrybu-
tów wokół niej, w tym także wspomniany flakonik. Te przedstawione 
wraz ze świętymi dodatki łączą się zwykle w jakiś sposób z historią ich 
życia lub działalnością. 

Ikonograficzne niejasnoœci przy œw. Hieronimie

Hieronim ze Strydonu znany jest przede wszystkim jako tłumacz  
i Doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego, prawosławnego i koptyj-
skiego, przy tym posiadający dość bogate dzieje. W Złotej Legendzie jego 
ruchliwe życie skurczyło się i zredukowało do zaledwie paru epizodów9. 

5 Zob. tamże, s. 51. 
6 Malarz ten akcentuje elementy nagości w wizerunkach świętych kobiet, ale 

jest to nagość święta. Podobny akcent pojawia się przy postaci św. Agnieszki, 
którą malarz uwzniośla; półnaga dziewczyna modli się z ufnością, podnosząc spoj-
rzenie ku cherubinowi. Zob. M. Ałpatow, Historia sztuki, t. 3, Warszawa 1968,  
s. 170. 

7 Zob. M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1979, 
s. 292. 

8 Zob. S. Carr-Gomm, Słownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy  
w malarstwie i rzeźbie, tłum. B. Stokłosa, Warszawa 2001, s. 152. 

9 Dwa z nich (o widzeniu, w którym stał przed sądem Bożym, oraz o jego umar-
twionym życiu na pustelni) zaczerpnięte są z jego listów, a trzeci – najdłuższy, 
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Maria Hiszpańska-Neumann, która zilustrowała dzieło Jakuba de 
Voragine, pragnęła plastycznie podkreślić szczególne miejsce świętego  
w hagiografii. Wyjątkowo doniosła rola św. Hieronima w życiu Kościoła 
polegała na jego dokonaniach naukowych, przede wszystkim w zakresie 
przetłumaczenia Biblii, dlatego też nieodłącznym atrybutem św. 
Hieronima i najczęściej spotykanym w ikonografii chrześcijańskiej jest 
księga Pisma Świętego. Nie można jednak zapomnieć, że w tradycji 
zachodniej przedstawienie św. Hieronima jest dość różnorodne. Hieronim 
jest ukazywany jako Doktor Kościoła i kardynał (chociaż nigdy nim nie 
był), jako uczony i egzegeta, jako pokutujący eremita10. Hiszpańska- 
-Neumann rezygnuje całkowicie z pierwszej formy przedstawienia. W 
inicjale, rozpoczynającym treść legendy umieszcza postać klęczącego 
Hieronima (z wyraźnym wskazaniem na postawę pokuty), a przy nim 
umieszcza rozłożoną księgę, przy czym artystka dwukrotnie umieszcza 
lwa, jakby chciała podkreślić motyw zwycięstwa nad złem, lew bowiem 
z powodu czujności i siły uważany był za doskonałego stróża11. 
Niewątpliwie to zwierzę jest związane ze św. Hieronimem, a do ikono-
grafii chrześcijańskiej wprowadził je Jakub de Voragine. Atrybut ten 
odnajdziemy w takich dziełach jak: św. Hieronim Leonarda da Vinci, 
Święty Hieronim na pustkowiu, Św. Hieronim w pracowni Albrechta 
Dürera, Św. Hieronim na pustyni Cima da Conegliano; Święty Hieronim 
Tycjana itd. Hiszpańska-Neumann stosuje emfazę tego symbolu, wszak 
sztuka chrześcijańska w przeciągu stuleci obfitowała w ten motyw; 
umieszczano go często na romańskich portalach kościołów, w głównych 
oknach kościołów, tronach biskupich, ponieważ chrześcijaństwo łączyło 
z takimi przedstawieniami ideę walki z demonicznymi potęgami12.  

opowiada zupełnie nieautentyczną (bo odnoszącą się do greckiego świętego 
Gerasimosa, a na Hieronima, przeniesioną wtórnie ze względu na podobieństwo 
ich imion w późnołacińskiej wymowie) – ale piękną legendę o lwie, który z czasem 
stał się symbolem tego świętego i z reguły na zabytkach plastycznych z nim razem 
bywa przedstawiany. Zob. Jakub de Voragine, Złota Legenda, s. 544. 

10 Zob. M. Jacniacka, Św. Hieronim w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka, 
red. J. Walkusz [i in.], t. 6, Lublin 1993, s. 853. 

11 W. Kopaliński podając symbolikę lwa pisze, że lew symbolizuje boską moc, 
władzę, zwycięstwo. Zob. W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 191. 

12 „Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa spotykamy się z licznymi przy-
kładami przedstawień, na których lew jednoznacznie występuje jako symbol sza-
tana. Wilpert odnajduje tego rodzaju wyobrażenia w starochrześcijańskiej sztuce 
nagrobnej. O rozpowszechnianiu się tego motywu świadczą fragmenty sarkofagów 
pochodzące z najbardziej znaczących katakumb. Te kamienne sarkofagi mogłyby 
wprawdzie pochodzić z warsztatów pogańskich, a sens przedstawień lwów na sar-
kofagach można identyfikować z ideą, którą starożytność związała ze strażnikami 
grobowców, jednakże przeciwstawienie Dobrego Pasterza i Leo rugiens, od którego 
uciekł zmarły, jasno wyraża myśl chrześcijańską […]. Zwycięstwo Chrystusa nad 
szatanem i jego królestwem symbolicznie przedstawia się przed obrazem walki 
Samsona i Dawida, albo dając plastyczny wyraz słowom Ps 91, 13: «Lwa i smoka 
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W inicjale na ramieniu litery H, obok lwa, widzimy inne zwierzę – jest 
to osioł. Osioł jest symbolem tych, którzy w pokorze poddają się świętej 
karności13. Nie można jednak zapominać, że w aspekcie negatywnym 
osioł jest symbolem pożądliwości cielesnej. Lokalizacja dwóch jakże róż-
nych zwierząt na tym samym poziomie wydaje się dość słuszna. Skoro 
groźny lew został „ujarzmiony” dobrocią Hieronima, tak samo skłonność 
ku rozpuście, którą symbolizuje osioł, może być pokonana siłą wytężonej 
pracy, wiodącą ku skromności i pokorze. Niewykluczone jednak, że nie 
jest to jedyne przesłanie artystki wyrażone w takim zestawieniu. Osioł 
(dziki) w pozytywnym znaczeniu symbolizował w komentarzach Ojców 
Kościoła pustelników, jako tych, którzy żyją z dala od ludzkiego zgiełku 
i wolni od wszelkich spraw ziemskich służą Bogu14. Zdecydowanie życie 
św. Hieronima, szczególnie w ostatniej jego fazie, było czasem odosobnie-
nia i całkowitego poświęcenia się sprawom Bożym. Nie można jednak 
zapomnieć, że mamy do czynienia z artystką znającą tradycję ikonogra-
ficzną, dla której inspiracją jest zbiór poszczególnych legend i to ich treść 
zdecydowanie wpływa na umieszczenie atrybutów przy poszczególnych 
świętych. W tym przypadku przyjaźń osła i lwa, opisana w legendzie  
o św. Hieronimie, daje także odpowiedź, dlaczego w inicjale znajdują się 
na jednym poziomie15. Zauważamy więc, że człowiek, który nie jest 
zaznajomiony z dziełem Jakuba de Voragine, taki typ ikonograficzny  

będziesz mógł podeptać»” (D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł.  
W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 279). 

13 D. Forstner podaje, że najpiękniejszym komentarzem do Ewangelii św. 
Mateusza (Mt 21, 2–7), mówiącym o wjeździe Jezusa do Jerozolimy jest wypo-
wiedź św. Ambrożego, który pisał: „Jednakże Pan świata nie miał upodobania  
w tym, iż w swej widzialnej postaci zasiadł na grzbiecie oślęcia, lecz chciał przez 
mistyczną tajemnicę podścielić wnętrze naszego ducha. Jednakże mistyczny 
Jeździec chciał niejako w swym Bóstwie zasiąść w ukryciu wnętrza dusz naszych 
i rządzić krokami naszego ducha, poskramiać żądze ciała i kierując się litością 
uśmierzać zwykłe namiętności pogańskiego ludu. Szczęśliwi prawdziwie, których 
usta powściągnął wędzidłami niebiańskiego słowa, aby nie oddawały się wielo-
mówstwu! […] Naucz się chętnie poddawać grzbiet twego ducha. Naucz się być pod 
Chrystusem, aby mógł ponad świat się wynieść”. W takim samym tonie wypowia-
dał się św. Franciszek, który swoje ciało nazywał „bratem osłem” i zmuszał je, aby 
znosiło ciężar pokuty i ciężkiej pracy. 

14 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 288. 
15 Niewątpliwie zobrazuje to poniższy passus: „[…] Hieronim tedy widząc, że 

Bóg zesłał im tego lwa nie tyle dla uleczenia jego nogi, ile dla ich własnego pożyt-
ku, za radą braci nałożył nań obowiązek, by wyprowadzał na pastwisko osła, któ-
rego mieli w klasztorze do noszenia drzewa z lasu – i aby go tam pilnował. Tak 
też się stało istotnie. Lew mając sobie zleconą opiekę nad osłem, na kształt gorli-
wego pasterza, szedł za nim krok w krok, gdy udawali się na pastwisko, a na 
miejscu był dlań niezawodnym obrońcą; natomiast gdy zbliżała się godzina posił-
ku, lub osioł miał wykonywać swoje roboty, regularnie obaj wracali do klasztoru” 
(J. de Voragine, Złota legenda, s. 550). 
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św. Hieronima uzna za „kłamliwy”, a przynajmniej nieoddający przeka-
zu przed pojawieniem się dzieła średniowiecznego autora. 

Identyfikacja œwiêtych biskupów

W dziejach chrześcijaństwa mamy niezliczoną liczbę świętych biskupów, 
których przedstawia się zazwyczaj w szatach biskupich, z pastorałem, 
księgą lub mitrą. Wielką trudnością byłaby identyfikacja np. św. 
Ambrożego, św. Mikołaja, św. Augustyna „gdyby temu pierwszemu nie 
towarzyszył ul i bicze, drugiemu trzy sakiewki pieniędzy podobne do 
trzech kul i troje dzieci”16. Sposoby doboru atrybutów są najprzeróżniej-
sze i czasami zdają się podążać zgodnie z logiką języka symbolicznego  
i onirycznego. Pamiętać trzeba, że każdy z atrybutów odwołuje się do 
jakiegoś znaczącego wydarzenia z życia wspomnianych biskupów.  
O Ambrożym mówi się, że kiedy był dzieckiem, rój pszczół wpadł mu do 
ust, a potem wyleciał, zapowiadając dar elokwencji, natomiast bicze 
nawiązują do jego pojawienia się w Mediolanie w czasie średniowiecza. 
Legenda mówi, że kiedy w 1338 r. miastu zagrażały wojska cesarza 
Ludwika Bawarskiego, wziął udział w walce na koniu przeganiając nie-
przyjaciela potrójnym batem, który wszedł do ikonografii chrześcijań-
skiej dopiero w późnym średniowieczu. Taki typ ikonograficzny ukazuje 
miniatura zawarta w kodeksie pergaminowym z XVII w. Biskup ten 
przedstawiany jest też w towarzystwie innych osób, jak np. z Teo- 
dozjuszem17. Według Złotej Legendy Jakuba de Voragine św. Ambroży 
toczył spór z cesarzem. Ambroży dowiedziawszy się o masakrze obłożył 
cesarza ekskomuniką, dopiero kiedy zobaczył przemianę dokonującą się 
w duszy Teodozjusza, zdjął klątwę i zezwolił mu na powrót na łono 
Kościoła. Dlatego też Pierre Subleyras namalował scenę św. Ambrożego 
z nawróconym Teodozjuszem. Rzeczywiście nieznajomość historii z życia 
Doktora Kościoła może nastręczać problemów interpretacyjnych. 

Z kolei o św. Mikołaju wiadomo, że był biskupem Myry w Azji 
Mniejszej18. Niezwykle ciekawą przyczyną do „wejścia” w ikonografię 
związaną ze św. Mikołajem trzech kul podaje nam Złota Legenda. Trzy 
kule Mikołaja przypominają o potajemnej jałmużnie w postaci trzech 
sakiewek złota uczynionej wobec trzech niewiast, które z biedoty nakła-
niane były do nierządu, podczas gdy dzieci przypominają o tamtych, 
które zły gospodarz zabił i wrzucił do solanki, zaś święty je wskrzesił. 

16 F. i G. Lanzi, Jak rozpoznać świętych i patronów w sztuce i w wyobrażeniach 
ludowych, s. 22. 

17 Zob. M. Wrześniak, Święty Ambroży, ojciec i doktor Kościoła, w: Święci 
według mistrzów, pod red. E. Olczak, Warszawa 2009, s. 151. 

18 Zob. S. Carr-Gomm, Słownik symboli w sztuce, s. 162. 
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Pamiętajmy, że na Wschodzie spotyka się cykle historii z jego życia. 
Niezwykle frapujący jest obraz Lorenzo Lottiego, który przedstawia św. 
Mikołaja w glorii wraz ze św. Janem Chrzcicielem i św. Łucją. Dzieło 
znajduje się w kościele del Carmine w Wenecji. Artysta namalował tutaj 
oprócz wspomnianych towarzyszących św. Mikołajowi świętych, także 
uskrzydlonych aniołów, trzymających tradycyjne atrybuty świętego. 

Duchowość chrześcijańska opiera się na dwóch kluczowych dogma-
tach: o Trójcy Świętej i Wcieleniu19. Teologiczne wyjaśnienia Boga jako 
trzech Osób w jednej oraz w jaki sposób Jezus jest zarówno Bogiem jak 
i Człowiekiem, jest bardzo złożone. Podjął się tego właśnie Augustyn. 
Ikonograficzne atrybuty Augustyna to serce przypominające jego wła-
sne słowa i jego refleksję o Trójcy Świętej, lecz różnie był przedstawiany 
w dziejach sztuki i nie zawsze rozpoznawany. Jednak dosyć interesują-
cym dziełem ukazującym Augustyna jest obraz Michaela Pachera  
z 1483 r. przedstawiający Ojców Kościoła, w którym postacie umieścił 
na czterech tablicach. Św. Augustyn przedstawiony w stroju biskupim, 
siedzi w zwieńczonej baldachimem niszy. Odziany jest w czarno-fioleto-
wy gotycki ornat ozdobiony kolumną, czyli pasem w kolorze purpury, na 
którym wyhaftowano przedstawienie Maryi z Dzieciątkiem. Spod orna-
tu, w okolicy szyi oraz dłoni, wystają purpury – dekorowane czerwoną 
tkaniną fragmenty alby. W tym samym kolorze jest zawieszony na lewej 
ręce manipularz – niewielka stuła przysługująca wszystkim duchow-
nym ze święceniami diakonatu, przypominająca kajdany, które założo-
no Chrystusowi podczas pojmania. Nakrycie głowy – biała, wysadzana 
drogimi kamieniami mitra – wskazuje na godność biskupią św. 
Augustyna, który od 396 r. był pasterzem Hippony. Obok świętego znaj-
dziemy inne ważne atrybuty jak pulpit z leżącą na nim otwartą księgą. 
Nie można zapominać, że był on płodnym pisarzem, a księga wskazuje 
na twórczość świętego, który w swych pismach poruszał kwestie niemal 
wszystkich prawd wiary20. Ale jego wielkie dzieła nie powstałyby bez 
natchnienia Ducha Świętego, którego na obrazie wyobraża nadlatująca 
w stronę ucha Augustyna biała gołębica. Św. Augustyn na tym wize-
runku wskazuje palcem małego chłopca, klęczącego na jednym kolanie 
u jego stóp. Dziecko ma w ręku łyżeczkę, a palec drugiej ręki kieruje ku 
małemu wgłębieniu w posadzce oraz kałuży wody znajdującej się przed 
nim. Jak podaje legenda, kiedy Augustyn przechadzał się nad brzegiem 
morza rozważając tajemnicę Trójcy Świętej, zobaczył chłopca, który 
łyżeczką przelewał wodę z morza do małego dołka. Zauważamy więc, że 
Michael Pacher nagromadził wiele atrybutów malując Augustyna. Owo 
bogactwo przedmiotów nastręcza problemy we wskazaniu typu ikono-
graficznego. 

19 Zob. Duchowość chrześcijańska, red. G. Mursell, tłum. J. Pieniek, Częstochowa 
2004, s. 29. 

20 Zob. S. Carr-Gomm, Słownik symboli w sztuce, s. 34. 
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Konkluzja

Konkludując postawmy pytanie: czy można, operując w sztuce religijnej 
postacią ludzką, względnie zdarzeniem, przy możliwym jego interpreto-
waniu również w sposób czysto naturalny, wyrazić, że nie chodzi tu  
o zdarzenie lub postać o charakterze czysto naturalnym? Czy można  
w samym sposobie ukształtowania dzieła zaznaczyć, że w przedstawio-
nym świecie ludzi i ludzkich wydarzeń mieszczą się i działają czynniki 
nadprzyrodzone? Zdaje się, że zadanie to zdolna jest spełnić albo ideali-
zacja albo deformacja postaci, lecz opisanie owych procesów wykracza 
poza zakres tych rozważań, aczkolwiek częściej zabiegiem uwznioślania 
operowali przywołani przeze mnie artyści. I jeszcze jedno: obrazowy 
język symboli żyje nie tylko dzięki osobom, które je malują, lecz przede 
wszystkim dzięki osobom je kontemplującym21. 

Are there lying iconographic types in religious art?
Summary

The article discusses the issue of iconographic types that help people comment 
on pieces of religious art that they encounter. The role of attributes used in 
Christian art to make the iconographic type clearer is also underlined. It describes 
the iconographic view of Mary Magdalene, St. Jerome, St. bishops: Ambrose, 
Nicholas, Augustine.

21 Zob. D. de Chapeaurouge, Symbole chrześcijańskie, tłum. G. Rawski, Kraków 
2014, s. 20. 
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Pismo Œwiête o k³amstwie

W numerze kwartalnika poœwiêconym k³amstwu i jego wp³ywowi na 
destrukcjê osoby i wspólnoty zajmiemy siê rozwa¿aniem biblijnych 
wypowiedzi o k³amstwie. Mo¿na rozró¿niæ miêdzy k³amstwem jako 
œwiadomym mówieniem nieprawdy, wprowadzaniem kogoœ w b³¹d,  
a nieœwiadomym podawaniem w dobrej wierze nieprawdziwych wia-
domoœci. W tym drugim wypadku nie jest to osobisty grzech, ale mo¿e 
byæ równie szkodliwy jak œwiadome oszustwo. Przytoczymy i krótko sko-
mentujemy teksty mówi¹ce o k³amstwie i jego nastêpstwach, zarówno 
stosuj¹ce wprost s³owo „k³amstwo”, jak te¿ te, które pokazuj¹ k³amliwe 
s³owa oraz ich dzia³anie, a tak¿e skutki.

W Słowniku teologii biblijnej hasło poświęcone kłamstwu zaczyna się 
stwierdzeniem, że biblijne użycie tego określenia „kryje w sobie 

dwa różne znaczenia, w zależności od tego, czy chodzi o stosunek czło-
wieka do jego bliźnich, czy też o jego relacje do Boga”1. Choć w praktyce 
naszego życia myślimy o kłamstwach, z którymi spotykamy się w kon-
taktach z innymi ludźmi czy instytucjami, jako ludzie religijni nie może-
my zapominać, że podstawą wszelkiego dobrego życia jest postępowanie 
w prawdzie wobec Boga i ludzi.

K³amstwo jako metoda dzia³ania z³ego ducha

Księga Rodzaju ukazuje kłamstwo jako metodę działania złego ducha, 
którego obrazem jest wąż kusiciel skłaniający niewiastę do spożycia 
zakazanego owocu: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owo-

1 J. Cambier, P. Grelot, Kłamstwo, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon- 
-Dufour, tłum. K. Romaniuk, wyd. 3, Poznań–Warszawa 1985, s. 375–377, cytat 
ze s. 375. 
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ców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” (Rdz 3, 1). Boży zakaz dotyczył 
tylko owoców z jednego drzewa. Niewiasta, mówiąc o tym, też rozszerzy-
ła Boży zakaz: „tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, 
Bóg powiedział: «Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, aby-
ście nie pomarli»” (Rdz 3, 3)2. Bóg nie zakazywał dotykania drzewa ani 
jego owoców, wskazał tylko na skutek przekroczenia zakazu. 

Kusiciel po odpowiedzi niewiasty nie uznał swego błędu, ale dalej – 
jakby cały czas troszczył się o dobro ludzi, mówił: „Na pewno nie umrze-
cie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam 
oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (w. 5). Wywoływał fałszywe 
wrażenie, że Bóg zazdrośnie strzeże czegoś przed człowiekiem, chce coś 
zatrzymać tylko dla Siebie, i obiecywał, że będą równi Bogu, tak jak On 
poznają, co jest dobre a co złe. Tak współczesny człowiek nie przyznaje 
się do swych błędów, składa fałszywe obietnice  i chce zgodnie ze swoim 
życzeniem określać, co jest dobre, a co złe.

Można się zastanawiać, dlaczego wąż zwrócił się do niewiasty? 
Chodzi o podkreślenie odpowiedzialności osób obu płci. M. Wojciechowski 
tłumaczy, że wąż nawiązał kontakt najpierw z kobietą i ona pierwsza 
przekroczyła Boży zakaz, bo jeśliby pierwszy zdecydował mężczyzna – 
zgodnie z patriarchalnym porządkiem ona musiałaby posłuchać, więc 
byłaby mniej winna. „Skoro propozycja wyszła od niej, mąż miał pełną 
swobodę decyzji. Oboje zgrzeszyli więc tak samo: jak w stworzeniu, tak 
w grzechu stanęli na równi”3.

Znamy następstwa tego nieposłuszeństwa, zlekceważenia miłości 
Bożej, by dać posłuch napotkanej fałszywej istocie: wygnanie z raju, 
naruszenie harmonii całego stworzenia i więzi miłości między mężczy-
zną i kobietą, zmiana charakteru pracy z radosnego uczestnictwa  
w Bożym dziele stwarzania – w trud często nie przynoszący oczekiwa-
nych owoców, osłabienie ludzkiego rozumu i woli4. Dlatego trzeba zawsze 

2 Wszystkie cytaty biblijne, o ile nie zaznaczono inaczej, z: Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia 
Tysiąclecia), wyd. 5, Poznań 2000. 

3 M. Wojciechowski, Etyka Biblii, Kraków 2009, s. 156. 
4 Zob. E. Świerczek, Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna inter-

pretacja Rdz 1–3, Biblia dla wszystkich, Kraków 1992, s. 36–54; G. J. Wenham, 
Genesis 1–15, Word Biblical Commentary [dalej: WBC] 1, Dallas, Texas 1991, 
s. 72–91; W. Trilling, Stworzenie i upadek według Rdz 1–3, tłum. E. Schulz, 
Warszawa 1980, s. 93–104, 133–143; J. Lemański, Księga Rodzaju, rozdziały 1–11. 
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny. Stary 
Testament (dalej: NKB.ST), [Częstochowa 2013], I, 1, s. 240–267; S. Łach, Księga 
Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Pismo Święte Starego 
Testamentu (dalej: PŚST), I, 1, Poznań 1962, s. 213–222; Jan Paweł II, Mężczyzną  
i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. Konferencje wygło-
szone podczas środowych audiencji ogólnych 5 IX 1979 r.–2 IV 1980 r., Città del 
Vaticano 1980, s. 12, 27–35, 38–48; D. Adamczyk, Biblijny traktat o grzechu, 
Szczecin 2012, s. 63–135. 
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starać się oceniać, na ile to, co słyszymy, jest prawdą, porównywać  
z danymi Bożego Objawienia, które pozwalają ocenić, czy to, co ktoś nam 
mówi, zgadza się z nauką Boga i Kościoła. Jeśli się nie zgadza, może to 
być kłamstwo, którym ktoś chce nas zniszczyć.

Sam Bóg nie może kłamać: „Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, / 
nie jest jak syn ludzki, by się wycofywał. / Czyż On powie coś, a nie uczy-
ni tego, / lub nie wykona tego, co oznajmił?” (Lb 23, 19). Są to słowa 
wieszczka Balaama przed wygłoszeniem zapowiedzi pomyślności zamiast 
oczekiwanego przez wrogów przekleństwa dla Izraela. W ten sposób 
pokazuje, że może mówić tylko to, co otrzymał od Boga, który jest całko-
wicie różny od człowieka, niekiedy skłonnego do kłamstwa5.

Samuel mówi do Saula po zapowiedzi, że Bóg odbierze mu królestwo: 
„Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż to nie człowiek, by żałował” 
(1 Sm 15, 29). „Chwała Izraela” to określenie Boga, który oczekuje wier-
ności i karze tego, kto Mu tej wierności odmawia. Jego wyroki są nie-
zmienne6.

Psalmista przytacza słowa Boga: „Raz przysiągłem na moją świę-
tość; / na pewno nie skłamię Dawidowi. / Potomstwo jego trwać będzie 
wiecznie / i tron jego będzie przede Mną jak słońce” (Ps 89, 36 n). 
Obietnica złożona pobożnemu królowi (por. 2 Sm 7, 1–17; 1 Krn 17, 
1–16) jest nieodwołalna, ponieważ wypowiedział ją Bóg, niezmienny  
i prawdomówny7.

W Nowym Testamencie, nawiązując do obietnic Boga złożonych  
w Pierwszym Przymierzu, mówi o Jego prawdomówności List do 
Hebrajczyków: „Dlatego Bóg, pragnąc okazać dziedzicom obietnicy 
ponad wszelką miarę niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je 
przysięgą, 18 abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których nie-
możliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się 
uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei” (Hbr 6, 17 n)8.

5 Zob. S. Łach, Księga Liczb. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – eks-
kursy, PŚST II–2, Poznań–Warszawa 1970, s. 220 i nn.; Ph. J. Budd, Numbers, 
WBC 5, Texas 1984, s. 267. 

6 Zob. J. Łach, Księgi Samuela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – 
ekskursy, Poznań–Warszawa 1973, PŚST IV,1, s. 201; R. W. Klein, 1 Samuel, WBC 
10, Texas 1986, s. 154; P. K. McCarter, I Samuel, A New Translation with 
Introduction, Notes and Commentary, AB 8, New York 1980, s. 268; D. Dziadosz, 
Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu, 
Przemyśl 2006, s. 220, 234. 

7 Zob. S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komen-
tarz – ekskursy, PŚST, VII, 2, Poznań 1990, s. 396; G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, 
II, Lettura pastorale della Bibbia, wyd. 3, Bologna 1986, s. 856 i nn., 770;  
M. Dahood, Psalms II, 51–100. Introduction, Translation and Notes, AB 17, New 
York 1983, s. 318. 

8 Zob. G. W. Buchanan, To the Hebrews. Translation, Comments and 
Conclusions, AB 36, 2. ed., New York 1983, s. 115; S. Łach, List do Hebrajczyków. 
Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Pismo Święte Nowego 
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Piêtnowanie k³amstwa w Starym Testamencie

Hebrajskie słowa oznaczające kłamstwo brzmią kazaw, szaqar oraz 
kachasz9 – to ostatnie od rdzenia czasownikowego złożonego z trzech 
spółgłosek, które w transkrypcji fonetycznej oddaje się przez k, ch i sz. 
Pierwsze znaczenie tego ostatniego, występującego np. w Kpł 19, 11, to 
„chudnąć”, w formach biernych i zwrotnych „płaszczyć” się, w formie piel 
podkreślającej intensywność albo wielokrotne powtarzanie czynności: 
„kłamać, udawać, schlebiać, zapierać się, zaprzeczać, brakować”. 
Znaczenia rzeczownika to „słabość, kłamstwo, oszustwo”, a odpowied-
niego przymiotnika z tymi samymi spółgłoskami, lecz innymi samogło-
skami – „kłamliwy”10.

Kłamstwa zakazują przykazania Dekalogu oraz inne pouczenia 
Pięcioksięgu:

„Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świa-
dek” (Wj 20, 16); „Nie będziesz mówił fałszywie przeciw bliźniemu 
twemu jako świadek (niektóre rękopisy dodają: kłamstwa)” (Pwt 5, 20, 
jak w Wj 20, 16). W obu redakcjach zakaz kłamstwa wiąże się ze świad-
czeniem na niekorzyść bliźniego – w drugiej w większości rękopisów 
zakazana jest mowa fałszywa, niektóre dodają na końcu o kłamstwie. 
Mowa fałszywa i kłamstwo to wyrażenia bliskoznaczne często zestawia-
ne przez Semitów, by podkreślić znaczenie tego, o czym się mówi11. 

Testamentu, dalej: PŚNT X, Poznań 1959, s. 185 i nn.; A. Malina, List do 
Hebrajczyków. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny. 
Nowy Testament, dalej: NKB.NT XV, [Częstochowa 2018], s. 320–322; F. D. Bruce, 
The Epistle to Hebrews. The English Text with Introduction, Exposition and Notes, 
The New International Commentary on the New Testament, Michigan 1978,  
s. 130–132; P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews. Commentary on the Greek 
Text, New International Greek Testament Commentary, Michigan 1993, s. 340– 
–344; H. W. Attridge, The Epistle to the Hebrews. A Commentary on the Epistle to 
the Hebrews, Hermeneia. A Critical and Historical Commentary on the Bible, 
dalej: Hermeneia, Philadelphia 1989, s. 180–183; R. Bogacz, Dzieło zbawienia  
w ludzkiej Krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków 3, 
Kraków 2007, s. 259 i nn. 

9 Transkrypcja fonetyczna terminów hebrajskich za: S. Wronka, Transliteracja 
i transkrypcja alfabetu hebrajskiego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 57 (2004),  
s. 45–58. 

10 P. Briks, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego 
Testamentu, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 162. Szersze opracowanie por.  
M. A. Klopfenstein, בזכ kzb lügen, w: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Tes- 
tament, Bd. 1, ed. E. Jenni, C. Westermann, München–Zürich 1971, k. 817–823; 
tenże, ׁשחכ – kḥš pi. leugnen, tamże, k. 825–829; tenże, רקׁש – šqr täuschen,  
w: tamże, Bd. 2, München–Zürich 1976, k. 1010–1019. 

11 Zob. S. Łach, Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, 
PŚST I, 2, Poznań 1964, s. 201 i nn.; B. S. Childs, The Book of Exodus. A Critical, 
Theological Commentary, Philadelphia 1974, s. 424 i nn.; J. Lemański, Księga 
Wyjścia. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.ST 2, [Częstochowa 2009], 
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Księga Kapłaństwa wśród zasad świętości życia codziennego Ludu 
Bożego zakazuje kłamstwa: „Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, 
nie będziecie oszukiwać jeden drugiego” (Kpł 19, 11)12.

Natchnieni autorzy często stwierdzają, że ludzie kłamią. Psalmista 
pyta: „Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?” (Ps 4, 3). 
Kłamstwem mogą tu być też fałszywi bogowie, do których lgną Izraelici 
zamiast służyć prawdziwemu Bogu. Pociągają ich atrakcyjne kulty nie-
stawiające wymagań moralnych.

Człowiek sprawiedliwy ufa Bogu, a odwraca się od pychy i kłamstwa: 
„Szczęśliwy mąż, który złożył / swą nadzieję w Panu, / a nie idzie za 
pyszałkami /i za zwolennikami kłamstwa” (Ps 40, 5)13. Do niektórych 
trzeba by się zwrócić słowami: „Miłujesz bardziej zło niż dobro, / bardziej 
kłamstwo niż mowę sprawiedliwą”(Ps 52, 5). Postępowanie innych trze-
ba by określić: „Od łona matki występni zeszli za bezdroża, / od urodze-
nia zbłądzili głosiciele kłamstwa” (Ps 58, 4);

„Grzech na ich ustach: to słowo ich warg. / Niech spęta ich własna 
pycha, / za złorzeczenia i kłamstwa, które rozgłaszają” (Ps 59, 13).

Kłamstwo ludzi często zwraca się przeciw Bogu. Chcą korzystać  
z Jego dobrodziejstw, a nie wypełniają zobowiązań wynikających  
z zawartego z Nim Przymierza: „Lecz oszukiwały Go ich usta / i okła-
mywał Go ich język” (Ps 78, 36)14. 

Człowiek sprawiedliwy, zwłaszcza sprawujący odpowiedzialne funk-
cje, odsuwa się od kłamców: „Nie będzie mieszkał w moim domu / ten, 
kto podstęp knuje. / Ten, który kłamstwa rozgłasza, / nie ostoi się przed 
mymi oczami” (Ps 101, 7). 

s. 431 i nn.; M. Majewski, W stronę Ziemi Obiecanej. Komentarz do Księgi Wyjścia, 
Kraków 2011, s. 239; S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp – przekład  
z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST II, 3, Poznań–Warszawa 1971, s. 139; 
G. von Rad, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium, Das Alte Testament Deutsch, 
dalej: ATD 8, wyd. 2, Göttingen 1968, s. 43; M. Weinfeld, Deuteronomy 1 – 11.  
A New Translation with Introduction and Commentary, AB 5, New York 1991,  
s. 283, 315 i nn.; D. L. Christensen, Deuteronomy 1–11, WBC 6A, Texas 1991,  
s. 124, 128. 

12 Por. A. Tronina, Księga Kapłańska. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, 
NKB.ST, III, [Częstochowa 2006], s. 285; S. Łach, Księga Kapłańska. Wstęp – 
przekład z oryginału – komentarz, PŚST, II, 1, Poznań–Warszawa 1970, s. 239;  
M. Noth, Das 3. Buch Mose Leviticus, ATD 6, Göttingen 1973, s. 121. 

13 Por. S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, s. 113, 236 i nn.; G. Ravasi, Il Libro 
dei Salmi. Commento e attualizzazione. Lettura pastorale della Bibbia, I, wyd. 3, 
Bologna 1986, s. 127 i nn., 730 i nn.; M. Dahood, Psalms I, 1–50. Introduction, 
Translation and Notes, AB 16, New York 1983, s. 23 i nn., 245 i nn. 

14 Por. S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, s. 279, 292, 295, 356 i nn.; G. Ravasi, 
Il Libro dei Salmi, II, s. 73 i nn., 182, 205 i nn., 638 i nn.; M. Dahood, Psalms II, 
s. 59, 72 i n., 124, 243.
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Niekiedy wielkie cierpienie wpływa na surowy sąd wobec wszystkich 
ludzi: „Powiedziałem w swym przygnębieniu: / «Każdy człowiek kła-
mie!»” (Ps 116, 11).

Ponieważ znamy naszą słabość, trzeba się modlić z Psalmistą: „Drogę 
kłamstwa odwracaj ode mnie, / daj mi zaś łaskę Twojego Prawa! / Drogę 
wierności obrałem, / pragnąc Twoich wyroków” (Ps 119, 29 n); / 
„Wszystkie przykazania Twoje są prawdą; / gdy kłamstwem mnie prze-
śladują – pomóż mi!” (Ps 119, 86).

Kto stara się żyć w prawdzie zgodnie z Bożymi wymaganiami, może 
powiedzieć: „Nienawidzę kłamstwa i wstręt mam do niego / a Prawo 
Twoje miłuję” (Ps 119, 163)15.

Mędrcy Izraela wskazują na zło wynikające z kłamstwa, które wzbu-
dza Boży gniew i obraca się przeciw samym kłamcom: „Człowiek nik-
czemny i szkodnik / chodzi z przewrotnością (kłamstwem) na ustach […] 
/ Sześciu rzeczy Pan nienawidzi, a siedem w Nim budzi odrazę: […] / 
świadek fałszywy, co kłamstwa wypowiada, / i ten, kto kłótnie wznieca 
wśród braci” (Prz 6, 12.16.19); „Wierny świadek nie kłamie, / kłamstwa 
wypowiada świadek fałszywy […] / Świadek prawdomówny ratuje życie, 
/ oszustwo szerzy kłamstwa” (Prz 14, 5.25); „Fałszywy świadek nie 
ujdzie karania, / kto kłamstwa rozgłasza, nie umknie […] / Fałszywy 
świadek nie ujdzie karania, / zginie, kto kłamstwa rozgłasza” (Prz 19, 
5.9). 

Natchnieni autorzy wskazują na zgubne następstwa postępowania 
władców, którzy nie szukają prawdy: „Jeśli władca zważa na kłamstwa, 
/ wszyscy jego słudzy są bezbożni” (Prz 29, 12); 

Mędrzec modli się do Boga: „Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie” (Prz 
30, 8)16;

Autor Księgi Mądrości zapowiada kary, jakie dosięgną grzeszników 
przysięgających na kłamstwo, czyli na rzekomy autorytet fałszywych 
bóstw: „Ale przyjdzie na nich kara słuszna za jedno i drugie, / że źle 
myśleli o Bogu, trzymając się bożków, / i że gardząc uczciwością, przy-
sięgali przewrotnie na kłamstwo” (Mdr 14, 30)17.

15 Por. S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, s. 431 i nn., 491, 508, 510, 512;  
G. Ravasi, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione. Lettura pastorale della 
Bibbia, III, wyd. 4, Bologna 1988, s. 27, 394, 465 i nn., 477 i nn., 496; M. Dahood, 
Psalms III, 101–150. Introduction, Translation and Notes with an Appendix The 
Grammar of the Psalter, AB 17A, New York 1984, s. 6, 148, 177 i nn. 

16 Por. S. Potocki, Księga Przysłów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz 
– ekskursy, PŚST VIII,1, Poznań 2008, s. 88 i nn., 129, 132, 156, 216, 222;  
R. B. Y. Scott, Proverbs, Ecclesiastes. Introduction, Translation, and Notes, AB 18, 
New York 1965, s. 59, 117, 170, 177; H. Ringgren, Sprüche, w: H. Ringgren,  
W. Zimmerli, Sprüche, Prediger, ATD 16/1, Bd. 3, Göttingen 1980 , s. 1–120, 
zwłaszcza 32, 61, 78, 111, 114; W. McKane, Proverbs. A New Approach, London 
1980, s. 325 i nn., 469, 529, 638, 646–650. 

17 Por. K. Romaniuk, Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komen-
tarz, PŚST VIII, 3, Poznań–Warszawa 1969, s. 215; B. Poniży, Księga Mądrości. 
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Przed kłamstwem i jego następstwami przestrzega Syracydes: 
„Przeciw bratu nie uprawiaj kłamstwa / ani nie czyń pochopnie wobec 
przyjaciela! / Nie chciej się posługiwać żadnym kłamstwem, / albowiem 
trwanie w nim [nie wyjdzie] na dobre” (Syr 7, 12 n); / „Kłamstwo jest 
złym nawykiem człowieka / i jest ono stale na ustach ludzi źle wycho-
wanych. / Lepszy jest złodziej niż ten, co stale kłamstwem się posługu-
je, / obydwaj zaś zgubę odziedziczą w spadku. / Wzgarda zazwyczaj 
towarzyszy kłamcy, / a hańba stale ciąży na nim” (Syr 20, 24–26);  
„Co można oczyścić rzeczą nieczystą? / Z kłamstwa jakaż wyjdzie praw-
da? […]

Bez kłamstwa zostanie wypełnione Prawo, / a mądrość w ustach 
prawdomównych jest doskonałością” (Syr 34, 4.8); „Wstydź się przed 
ojcem i matką – nierządu, przed władcą i dostojnikiem – kłamstwa” (Syr 
41, 17); 

W ostatnim rozdziale księgi dziękuje Bogu: „Wybawiłeś moje ciało od 
zguby, / od sidła oszczerczego języka / i od warg uprawiających kłam-
stwo” (Syr 51, 2)18. 

Prorocy piętnują fałszywe postępowanie przywódców i dworskich 
proroków. Kłamstwo często oznacza też u nich fałszywych bogów, któ-
rych Izraelici czcili zamiast Boga prawdziwego: „Starszy i dostojnik to 
głowa, / a ogon to prorok i nauczyciel kłamstwa” (Iz 9, 14); „Mówicie: 
«Zawarliśmy przymierze ze Śmiercią, i z Szeolem zrobiliśmy układ. / 
Gdy się rozleje powódź [wrogów], / nas nie dosięgnie, / bo z kłamstwa 
uczyniliśmy sobie schronienie / i skryliśmy się pod fałszem» […] / Ale 
grad zmiecie schronisko kłamstwa, / a wody zaleją kryjówkę” (Iz 28, 
15.17 – z poematu przeciw złym doradcom królewskim); „Co do kręta-
cza, to złe są jego krętactwa; / szuka on podstępnie sposobów, / by zgu-
bić biednych słowami kłamstwa, / chociaż ubogi udowodni swe prawo” 
(Iz 32, 7); „Grób mu wyznaczono między bezbożnymi, / i w śmierci swej 
był [na równi] z bogaczem, / chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy /  
i w jego ustach kłamstwo nie postało” (Iz 53, 9 – z Czwartej Pieśni  
o Słudze Pańskim); „Wasze wargi wypowiadają kłamstwa, / a prze-
wrotności szepcze wasz język. / Nikt nie skarży do sądu ze względu na 
słuszność / i nikt tam szczerze sprawy nie dochodzi, / byleby się oprzeć 

Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.ST XX, [Częstochowa] 2012, s. 401; 
D. Winston, The Wisdom of Solomon. A New Translation with Introduction and 
Commentary, AB 43, New York 1978, s. 280; M. Gilbert, Mądrość Salomona, t. 1, 
tłum. S. Kobiałka, Kraków 2002, s. 17 i nn. 

18 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira. A New Translation 
with Notes By P. W. Skehan, AB 39, New York 1987, s. 200 i nn., 302, 408 i nn., 478, 
481, 562, 565; O. Schilling, Das Buch Jesus Sirach, Herders Bibelkommentar. Die 
Heilige Schrift für das Leben Erklärt VII/2, Freiburg 1956, s. 47, 90 i nn., 142,  
175, 212. 
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na fałszu i powiedzieć kłamstwo, / byle uknuć podstęp i spłodzić niego-
dziwość” (Iz 59, 3 n)19.

Prorok Jeremiasz zapowiada nieodwołalną karę dla Izraelitów trwa-
jących w kłamliwym bałwochwalstwie: „Wytnijcie jej drzewa / i usypcie 
wał dokoła Jerozolimy, / bo to miasto kłamstwa, / sama w nim niepra-
wość” (Jr 6, 6 – Boży wyrok na grzeszną Jerozolimę); „Dlaczego więc 
buntuje się ten lud [jerozolimski] / i trwa bez końca w odstępstwie? / 
Trzyma się kurczowo kłamstwa / i nie chce się nawrócić? […] / Jakże 
możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo Pańskie? 

Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy […] / 
Albowiem od najmniejszego do największego / Wszyscy są chciwi zysku. 
/ Od proroka do kapłana – / wszyscy hołdują kłamstwu” (Jr 8, 5.8.10); 
„Niby łuk napinają swój język; / kłamstwo, a nie prawda panuje w kraju. 
/ Albowiem kroczą od przewrotności do przewrotności, / a nie uznają 
Pana […] / Jeden zwodzi drugiego, / nie mówiąc prawdy; / przyzwyczaili 
swój język do kłamstwa, / postępują przewrotnie, nie chcą się nawrócić. 
/ Oszustwo na oszustwie, obłuda na obłudzie; / Nie chcą znać Pana – 
«wyrocznia Pana»” (Jr 9, 2.4 n); „Wstydzić się musi każdy złotnik z powo-
du bożka, bo jego posągi są kłamstwem” (Jr 10, 14); „Ty zaś, Paszchurze, 
i wszyscy twoi domownicy pójdziecie do niewoli. Pójdziesz do Babilonii, 
tam umrzesz i zostaniesz pochowany ty i wszyscy twoi najbliżsi, którym 
przepowiadałeś kłamliwie” (Jr 20, 6); 

„Oto się zwrócę przeciw tym, co jako proroctwa głoszą sny kłamliwe 
– wyrocznia Pana. Opowiadają je i zwodzą mój lud kłamstwem i chełpli-
wością. Nie posłałem ich ani nie dawałem poleceń; w niczym też nie są 
użyteczni dla tego narodu – wyrocznia Pana” (Jr 23, 32). 

„Przepowiadają wam bowiem kłamstwo, by was przez to wygnać  
z waszej ziemi, abym was musiał wypędzić i abyście wyginęli. […] Nie 
słuchajcie też proroków mówiących do was: Nie będziecie służyć królowi 
babilońskiemu. Prorokują wam bowiem kłamstwo. […] Nie słuchajcie 
słów waszych proroków, przepowiadających wam: Oto naczynia domu 
Pańskiego wrócą z Babilonu, teraz natychmiast. Prorokują wam bowiem 
kłamstwo” (Jr 27, 10.14.16). 

19 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza I, 1–39, Wstęp – przekład z oryginału – 
komentarz, PŚST IX, 1, Poznań 1996, s. 236 i nn., 402, 404 i nn., 441; tenże, 
Księga Izajasza II–III, 40–66, Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskur-
sy, PŚST IX, 2, Poznań 1996, s. 225 i nn., 269; tenże, Prorocy słudzy słowa, 
Katowice 1980, s. 135–147; T. Brzegowy, Księga Izajasza, rozdziały 1–12, Wstęp, 
przekład z oryginału, komentarz, NKB.ST XXII, 1, [Częstochowa 2010], s. 544  
i nn.; tenże, Księga Izajasza, rozdziały 13–39, Wstęp, przekład z oryginału, komen-
tarz, NKB.ST XXII, 2, [Częstochowa 2014], s. 500–502, 506, 630; J. D. W. Watts, 
Isaiah, 1–33, WBC 25, Texas 1987, s. 143, 369 i nn., 413; tenże, Isaiah, 34–66, 
WBC 25, Texas 1987, s. 231 i nn., 282; J. L. McKenzie, Second Isaiah. Introduction, 
Translation and Notes, AB 20, New York 1986, s. 131, 135, 171 i nn. 
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„Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są 
wśród was i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na sny, jakie 
macie. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w imię moje. Nie posłałem 
ich – wyrocznia Pana. […] Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do 
Achaba, syna Kolajasza, i do Sidkijasza, syna Maasejasza, którzy proro-
kowali wam kłamstwo w moje imię: Oto wydam ich w ręce 
Nabuchodonozora, króla babilońskiego, który zabije ich na waszych 
oczach […], ponieważ postępowali haniebnie w Izraelu, cudzołożąc  
z żonami swoich bliźnich i głosząc w moje imię słowa kłamstwa, czego 
im nie poleciłem. Ja wiem o tym i jestem świadkiem – wyrocznia Pana. 
[…] Ponieważ Szemajasz prorokował wam, mimo że go nie powołałem,  
i utwierdzał waszą ufność w kłamstwo. […] Oto ukarzę Szemajasza 
Nechelamitę i jego potomstwo. Nie będzie miał nikogo, kto by mieszkał 
wśród tego ludu i kto by ujrzał pomyślność, jaką zgotuję mojemu ludowi 
– wyrocznia Pana – gdyż głosił bunt przeciw Panu” (Jr 29, 8 n.21.23. 
31 n). 

Izraelici zarzucali Jeremiaszowi kłamstwo, gdy radził im poddać się 
Babilończykom, co w tamtych okolicznościach stanowiło jedyny sposób 
ocalenia (Jr 43, 2).

Prorok piętnuje wyobrażenia bóstw pogańskich jako kłamstwo: 
„Ograniczony  pozostaje każdy człowiek bez wiedzy; / wstydzić się musi 
każdy złotnik z powodu bożka, / bo jego posągi są kłamstwem / i nie ma 
w nich [życiodajnego] tchnienia” (Jr 51, 17)20. 

Podobnie o fałszywych prorokach uczy Ezechiel: „Oglądają rzeczy 
zwodnicze i prorokują kłamstwa ci, którzy mawiają: Wyrocznia Pana. 
Pan ich nie posłał, a mimo to oczekują spełnienia słowa. Czy nie mieli-
ście widzeń zwodniczych i nie opowiadaliście proroctw fałszywych, gdy 
mówiliście: Wyrocznia Pana – a Ja się nie odzywałem?” (Ez 13, 
6–9.19.22)21. 

20 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza. Wstęp – przekład z oryginału – 
komentarz, PŚST X, 1, Poznań 1967, s. 149 i nn., 172–174, 178–180, 190, 250–252, 
281 i nn., 310–312, 321, 325, 327 i nn., 431 i nn., 498 i nn.; w związku z Jr 9, 1–8 
komentator pisze: „kłamstwo stało się w Izraelu nałogiem, niemal zasadą, od któ-
rej nikt nie chce odstąpić” (s. 180); J. Bright, Jeremiah. A New Translation with 
Introduction and Commentary, AB 21, New York 1986, s. 49, 63–65, 71–73, 79, 
132–134, 153, 155, 200, 208 i nn., 211 i nn., 256 i nn., 356; W. L. Holladay, 
Jeremiah 1. A Commentary on the Book of the Prophet Jeremiah Chapters 1–25, 
Philadelphia 1986, s. 207, 278 i nn., 281–283, 300 i nn., 335 i nn., 545, 646; tenże, 
Jeremiah 2. A Commentary on the Book of the Prophet Jeremiah Chapters 26–52, 
Minneapolis 1989, s. 122, 141, 143 i nn., 147, 300 i nn., 423. 

21 Por. J. Homerski, U. Szwarc, Księga Ezechiela. Wstęp – przekład z oryginału 
– komentarz – ekskursy, PŚST XI, 1, Poznań 2013, s. 120 i nn., 123 i nn.;  
M. Greenberg, Ezekiel 1–20. A New Translation with Introduction and Commentary, 
AB 22, New York 1983, s. 236 i nn., 239–241; W. Zimmerli, Ezekiel 1. A Commentary 
on the Book of the Prophet Ezekiel Chapters 1–24, transl. R. E. Clements, Philadelphia 
1979, s. 293–295, 297–299. 
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Pan Bóg piętnuje wobec proroka jego rodaków „I przychodzą do ciebie 
jak na zebranie ludowe, siadają przed tobą i słuchają twoich słów; jed-
nakże według nich nie postępują, bo kłamstwa są na ich ustach i zgod-
nie z nimi postępują, a serce ich ciągnie do zysku” (Ez 33, 31)22. 

W Księdze Daniela król zarzuca wykładaczom snów: „Jeśli nie przed-
stawicie mi snu, jeden może was spotkać wyrok. Zmówiliście się, aby 
opowiadać mi kłamstwa i oszustwa, dopóki się czasy nie zmienią”  
(Dn 2, 9)23. 

W wizji przyszłych czasów, odnoszącej się do walk władców helleni-
stycznych, czytamy: „Obaj zaś królowie, mając serce skłonne do złego, 
przy jednym stole będą mówić kłamstwo, nie osiągną jednak nic, ponie-
waż nie nadszedł jeszcze kres ustalonego czasu” (Dn 11, 27)24. 

Młody prorok piętnuje starców-sędziów chcących przez fałszywe 
oskarżenie doprowadzić do śmierci niewinną Zuzannę, która nie uległa 
ich namowom do cudzołóstwa: „Skłamałeś na własną swą zgubę. Już 
bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć 
na dwoje. […] Skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem 
anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić” 
(Dn 13, 55.59)25. 

Prorok Ozeasz przekazuje zarzuty Boga przeciw Izraelitom, wylicza 
ich występki: „Przekleństwo, kłamstwo, mord, kradzież i cudzołóstwo” 
(Oz 4, 2); „Biada im, że uciekli daleko ode Mnie. / Zguba czeka ich za 
podniesiony bunt. / Ja mam ich wyzwolić, / gdy wypowiadają na Mnie 
kłamstwa?” (Oz 7, 13); „Uprawialiście zło, / zebraliście nieprawość, / spo-
żyliście owoc kłamstwa” (Oz 10, 13); „Efraim otoczył Mnie kłamstwem, / 
oszustwem – dom Izraela, / lecz Juda zna jeszcze Boga / i nazywa się 

22 Por. J. Homerski, U. Szwarc, Księga Ezechiela, s. 240 i nn.; W. Zimmerli, 
Ezekiel 2. A Commentary on the Book of the Prophet Ezekiel Chapters 25–48, 
transl. J. D. Martin, Philadelphia 1983, s. 201; M. Greenberg, Ezechiel 21–37.  
A New Translation with Introduction and Commentary, AB 22A, New York 1997, 
s. 686 i nn. 

23 Por. J. Homerski, Księga Daniela, Wstęp – przekład z oryginału – komentarz 
– ekskursy, PŚST XI, 2, Poznań 2008, s. 68 i nn.; M. Parchem, Księga Daniela, 
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.ST XXVI, [Częstochowa 2008],  
s. 203 i nn.; L. F. Hartman, A. A. Di Lella, The Book of Daniel. A New Translation 
with Notes and Commentary on Chapters 1–9 by L. F. Hartman, Introduction, and 
Commentary on Chapters 10–12 by A. A. Di Lella, AB 23, New York 1985, s. 144; 
J. J. Collins, Daniel. A Commentary on the Book of Daniel, Minneapolis 1993,  
s. 157. 

24 Por. J. Homerski, Księga Daniela, s. 155 i nn.; M. Parchem, Księga Daniela, 
s. 655 i nn.; J. J. Collins, Daniel, s. 383; L. F. Hartman, A. A. Di Lella, The Book 
of Daniel, s. 270, 296 i nn. 

25 Por. J. Homerski, Księga Daniela, s. 170 i nn.; M. Parchem, Księga Daniela, 
s. 723–725; J. J. Collins, Daniel, s. 434; C. A. Moore, Daniel, Esther and Jeremiah 
the Additions. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 44, 
New York 1977, s. 110 i nn., 112, 116; G. Witaszek, Moc słowa prorockiego. 
Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu, Lublin 1995, 304 i nn.
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ludem Świętego. / Efraim pasie się wiatrem, / za wichrem wschodnim 
wciąż biega; / pomnaża kłamstwa i gwałty, / zawiera przymierze  
z Asyrią, / a do Egiptu wywozi oliwę. […] / Skoro w Gileadzie jest niepra-
wość, / to stali się bezużyteczni (w wydaniach I–IV Biblii Tysiąclecia:  
i kłamstwo się gnieździ); / w Gilgal składają ofiary cielcom, / dlatego ich 
ołtarze będą jak stosy kamieni / na bruzdach pól” (Oz 12, 1 n. 12)26. 

Podobne słowa wypowiada prorok Micheasz, piętnując szczególnie fał-
szywych proroków i nieuczciwość w handlu: „Jeśliby powstał mąż rzeko-
mo natchniony i szerzył to kłamstwo: / «Poprorokuję ci za wino i sycerę», 
/ ten staje się prorokiem tego ludu” (Mi 2, 11); „Czy usprawiedliwię szale 
niegodziwe, / a w worku – fałszywe ciężarki, / [miasto], którego bogacze 
pełni są zdzierstwa, / a mieszkańcy jego mówią kłamstwa / i język w ich 
ustach jest zdradliwy? / Ja sam więc będę cię chłostać, / niszczyć za 
twoje grzechy” (Mi 6, 11–13)27. 

Z kolei prorok Sofoniasz zapowiada lepsze czasy, kiedy odrodzeni 
Izraelici będą postępowali zgodnie z Bożymi wymaganiami: „Reszta 
Izraela nie będzie czynić nieprawości / ani wypowiadać kłamstwa” (So 
3, 13)28. 

Prorok Zachariasz znów piętnuje fałszywych proroków i łatwowier-
ność tych, którzy szli za nimi: „Albowiem terafim wieściły fałsz, / wróż-
bici widzieli tylko kłamstwa. / Sny głoszą ułudę, / pociechy ich są żało-
sne. / Dlatego oddalili się jak owce, / zmarnieli, bo nie było pasterza” (Za 
10, 2); „A jeśli wystąpi ktoś jako prorok, wówczas ojciec i matka, rodzice 
jego, powiedzą mu: «Nie możesz pozostać przy życiu, bo głosisz kłamstwa 
w imię Pana». I ojciec z matką, jego rodzice, przebiją go, gdyby proroko-
wał” (Za 13, 3)29. 

26 Por. F. I. Andersen, D. N. Freedman, Hosea. A New Translation with 
Introduction and Commentary, AB 24, New York 1980, s. 333–337, 471–473, 569  
i nn., 600–606, 618–620; H. W. Wolff, Hosea. A Commentary on the Book of the 
Prophet Hosea, trans. G. Stansell, ed. 4, Philadelphia 1984, s. 67 i nn., 127, 186 i nn., 
209–211, 215; J. Drozd, Księga Ozeasza. Wstęp – przekład – komentarz – ekskursy, 
w: Księgi Proroków Mniejszych, I, PŚST XII, 1, Poznań 1968, s. 29–117, zwłaszcza 
74, 87 i nn., 98, 101–103. 

27 Por. P. Szefler, Księga Micheasza. Wstęp – przekład – komentarz, w: Księgi 
Proroków Mniejszych, I, s. 343–415, zwłaszcza 384 i nn., 407 i nn.; R. L. Smith, 
Micah – Malachi, WBC 32, Texas 1984, s. 27, 53; D. R. Hillers, Micah.  
A Commentary on the Book of the Prophet Micah, Philadelphia 1984, s. 36 i nn., 81 
i nn. 

28 Por. S. Potocki, Księga Sofoniasza. Wstęp – przekład – komentarz, w: Księgi 
Proroków Mniejszych, II, PŚST XII, 2, Poznań 1968, s. 135–201, zwłaszcza 195;  
R. L. Smith, Micah – Malachi, WBC 32, Texas 1984, s. 141 i nn.; A. Berlin, 
Zephaniah. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 25 A, New 
York 1994, s. 136 i nn.  

29 Por. J. Homerski, Księga Zachariasza. Wstęp – przekład – komentarz,  
w: Księgi Proroków Mniejszych, II, s. 237–459, zwłaszcza 394–396, 434 i nn.;  
C. J. Meyers, E. M. Meyers, Zechariah 9–14. A New Translation with Introduction 
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Po rozważeniu tekstów Starego Testamentu o kłamstwie przejdziemy 
do Objawienia Nowego Testamentu. 

Nowy Testament o szkodliwoœci k³amstwa

W Kazaniu na Górze, stanowiącym jakby konstytucję Królestwa Bożego, 
Pan Jezus przestrzega przed zbędnymi przysięgami i w ogóle przed nie-
potrzebnymi słowami, zachęca do jasnego, jednoznacznego wypowiada-
nia się: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, 
od Złego pochodzi” (Mt 5, 37). Taka mowa nie pozostawia miejsca na 
kłamstwo30. 

Wyraźnie o pochodzeniu kłamstwa od złego ducha mówi w słowach 
zwróconych do przeciwników, przekazanych w Ewangelii św. Jana: 
„Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście 
miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem 
sam od siebie, lecz On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie rozumiecie mojej mowy? 
Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie 
spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i nie wytrwał 
w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo (pséłdos)31, 
od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (pséłstes estín káj ho 
patér ałtú). 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. 
46 Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli mówię prawdę, to dlaczego Mi nie 

and Commentary, AB 25C, New York 1993, s. 184–194, 373–377; R. L. Smith, 
Micah – Malachi, s. 261, 281. 

30 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z ory-
ginału – komentarz, Pismo Święte Nowego Testamentu, dalej: PŚNT III–1, 
Poznań–Warszawa 1979, s. 139; A. Paciorek, Ewangelia według świętego 
Mateusza, rozdziały 1–13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT I,1, 
[Częstochowa 2005], s. 238 i nn.; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 1. Teil, 
Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament, dalej: HTKNT I, 1, 
Freiburg 1986, s. 250 i nn.; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, Sacra Pagina 
Series, dalej: SPS 1, Minnesota 1991, s. 88, 92; H. D. Betz, The Sermon on the 
Mount. A Commentary on the Sermon on the Mount including the Sermon on the 
Plain (Matthew 5:3–7:27 and Luke 6:20–49), ed. A. Yarbro Collins, Minneapolis 
1995, s. 270–274. 

31 Transkrypcja fonetyczna terminów greckich za: S. Wronka, Transliteracja  
i transkrypcja alfabetu greckiego, s. 91–101. Na temat znaczeń greckich słów por. 
R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną 
lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasowni-
kowych, Warszawa 1995, s. 664 i nn.; H. Conzelmann, ψεῦδος, ψεύδομαι, ψευδής, 
ψεῦσμα, ψεύστης, ἀψευδής, ἄψευστος, w: Theologisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament, Neunter Band Φ – Ω, Hrsg G. Kittel, G. Friedrich, Stuttgart 1973,  
s. 590–599. 
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wierzycie? 47 Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, 
że z Boga nie jesteście»” (J 8, 42–47)32. 

Smutne, tragiczne następstwa kłamstwa pokazują wydarzenia opisa-
ne w Dziejach Apostolskich: „Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, 
z żoną swoją, Safirą, sprzedał posiadłość 2 i za wiedzą żony odłożył sobie 
część zapłaty, a jakąś część przyniósł i złożył u stóp apostołów.  
3 «Ananiaszu – powiedział Piotr – dlaczego szatan zawładnął twym ser-
cem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za 
ziemię? 4 Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu 
czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś 
dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu».  
5 Słysząc te słowa, Ananiasz padł i wyzionął ducha. A wszystkich, którzy 
tego słuchali, ogarnął wielki strach. 6 Młodsi zaś mężczyźni wstali, owi-
nęli go, wynieśli i pogrzebali. 7 Mniej więcej po trzech godzinach weszła 
także jego żona nie wiedząc, co się stało. 8 «Powiedz mi – zapytał ją Piotr 
– czy za tyle sprzedaliście ziemię?» «Tak, za tyle» – odpowiedziała.  
9 A Piotr do niej: «Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę 
Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. 
Wyniosą też ciebie». 10 A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. 
Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowa-
li obok męża. 11 Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy 
o tym słyszeli” (Dz 5, 1–11). Wielu grozi pokusa, by pokazać się lepszym, 
niż jest się w rzeczywistości. We współczesnym życiu publicznym jest to 
prawie reguła. Często udaje się oszukać ludzi, którzy potem cierpią 
przez postępowanie tego, komu zaufali. Boga nigdy nie da  się oszukać. 
Nagła śmierć małżonków jest tego wymownym znakiem33 – jednak nie 
jest to równoznaczne z wiecznym potępieniem. Może zdobyli się jeszcze 
na żal za swe kłamstwo? 

W Liście do Rzymian św. Paweł piętnuje bałwochwalstwo pogan, 
nazywając kłamstwem ich bóstwa i oddawaną im cześć: „Prawdę Bożą 

32 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 2. Teil, HTKNT IV.2, Bd. 
2, Freiburg 1977, s. 285–291; R. E. Brown, The Gospel according to John I–XII, 
Introduction, Translation, and Notes, AB 29A, New York 1966, s. 357 i nn., 363– 
–366; S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana rozdziały 1–12. Wstęp, przekład 
z oryginału, komentarz, NKB.NT IV,1, [Częstochowa] 2010, s. 703–706;  
L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – 
komentarz, PŚNT IV, Poznań–Warszawa 1975, s. 245–247; H. van den Bussche, 
Jean. Commentaire de l’Évangile spirituel, [Bruges] 1967, s. 314–316. 

33 Por. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie. Wstęp – przekład z oryginału – komen-
tarz, PŚNT V, Poznań 1961, s. 262–265; L. T. Johnson, The Acts of the Apostles, SPS 
5, Minnesota 1992, s. 87–93; G. Schneider, Die Apostelgeschichte, I. Teil, Kommentar 
zu Kap. 1,1–8,40, HTKNT V, 1, Freiburg 1980, s. 368–378; J. Munck, The Acts of 
the Apostles. Introduction, Translation and Notes, AB 31, New York 1967, s. 40–42; 
J. Dupont, Études sur les Actes des Apôtres, Lectio Divina, dalej: LD 45, Paris 
1967, s. 88 i nn., 510 i nn.; tenże, Nouvelles études sur les Actes des Apôtres, LD 
118, Paris 1984, s. 300 i nn. 
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przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, 
zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki” (Rz 1, 25). 

Pisząc o odkupieniu, którego dokonał Chrystus, przeciwstawia się 
tym, którzy uważają, że można osiągnąć zbawienie przez wypełnianie 
przepisów Prawa Mojżeszowego i uważają, że można tolerować złe postę-
powanie: „Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, 
to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewa-
nie? – wyrażam się po ludzku. 6 Żadną miarą! Bo w takim razie jakże 
Bóg sądzić będzie ten świat? 7 Ale jeżeli przez moje k łamstwo prawda 
Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, to jakim prawem jeszcze 
i ja mam być sądzony jako grzesznik? 8 I czyż to znaczy, iż mamy czynić 
zło, aby stąd wynikło dobro? – jak nas niektórzy oczerniają i jak nam 
zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara” (Rz 3, 
5–8)34. 

List do Efezjan zawiera ważne napomnienie, jak mają mówić i postę-
pować chrześcijanie – nowi ludzie, przemienieni w sakramencie chrztu 
na wzór Chrystusa, tworzący Jego Ciało, którym jest Kościół: „Dlatego 
odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźnie-
mu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami” (Ef 4, 25)35. 

Drugi List do Tesaloniczan określa okoliczności poprzedzające 
powtórne przyjście Chrystusa – pojawienie się człowieka grzechu, który 
będzie zwodził wielu: „Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie 
szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 z wszelkim 
zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, ponieważ nie 
przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopusz-
cza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą k łamstwu, l2 aby byli 
osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nie-
prawość” (2 Tes 2, 9–12). Wierni Bogu nie ulegną jego działaniu, jeśli 
będą trwali w prawdzie36. 

34 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian. Wstęp – przekład z oryginału – komen-
tarz, PŚNT VI.1, Poznań–Warszawa 1978, s. 95, 112 i nn.; H. Schlier, Der 
Römerbrief, HTKNT VI, Freiburg 1977, s. 60 i nn., 94–97; B. Byrne, Romans, SPS 
6, Minnesota 1996, s. 69, 76, 109–111, 113–115; C. K. Barrett, A Commentary on 
the Epistle to the Romans, London 1971, s. 39, 63–65; J. A. Fitzmyer, Romans.  
A New Translation with Introduction and Commentary, AB 33, New York 1993,  
s. 271, 284 i nn., 325, 328–330; R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu. Commentaire 
de l’épître aux Romains, LD 53, Paris 1968, s. 84–87, 108–110. 

35 Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła. Do Filipian – Do Kolosan 
– Do Filemona – Do Efezjan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT 
VIII, Poznań 1962, s. 459 i nn.; J. Gnilka, Der Epheserbrief, HTKNT X, 2, Bd. 2, 
Freiburg 1977, s. 234 i nn.; M. Barth, Ephesians 4–6. Translation and Commentary 
on Chapters 4–6, AB 34A, New York 1974, s. 511–513; R. Mazur, La retorica della 
Lettera agli Efesini, Jerusalem 2010, s. 248–251, 462 i nn. 

36 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie. Wstęp – przekład  
z oryginału – komentarz, PŚNT IX, Poznań–Warszawa 1979, s. 226–228;  
M. Bednarz, 1–2 List do Tesaloniczan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, 
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Podobne pouczenie jest w Pierwszym Liście do Tymoteusza: „Duch 
zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od 
wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.  
2 [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne 
sumienie napiętnowane” (1 Tm 4, 1 n)37. 

Święty Jakub określa prawdziwą mądrość, która przejawia się  
w dobrym, nienagannym postępowaniu i nie ulega kłamstwu: „Kto spo-
śród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagan-
nym postępowaniu uczynkami spełnianymi z łagodnością właściwą 
mądrości! 14 Ale jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłon-
ność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. 
15 Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, 
zmysłowa i szatańska” (Jk 3, 13–15)38. 

W Pierwszym Liście św. Piotra jest wezwanie, by ochrzczeni porzuci-
li wszelkie formy fałszu: „Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki pod-
stęp i udawanie, zazdrość i wszelkie obmowy, 2  jak niedawno narodzone 
niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście 
dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu – 3 jeżeli tylko zasmakowaliście, że 
dobry jest Pan” (1 P 2, 1–3)39. 

Pierwszy List św. Jana podkreśla związek miłości Boga z konkretny-
mi dobrymi czynami i miłością bliźniego: „Jeżeli mówimy, że mamy  
z Nim współuczestnictwo / a chodzimy w ciemności, kłamiemy / i nie 
postępujemy zgodnie z prawdą” (1 J 1, 6). „Co do was, to namaszczenie / 

NKB.NT XIII, [Częstochowa 2007], s. 526–530; E. J. Richard, First and Second 
Thessalonians, SPS 11, Minnesota 1995, s. 333–337. J. Kaczewski, To katechon – ho 
katechon (2 Tes 2, 6–7). Krytyka nowych rozwiązań i własna propozycja, „Annales 
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 24 (1992), s. 153–170, zwłaszcza 158 i nn. 

37 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i pasterskie, s. 350 i nn.; L. Oberlinner, 
Die Pastoralbriefe. Erster Timotheusbrief, HTKNT XI, 2/1, Freiburg 1994, s. 173– 
–179; M. Dibelius, H. Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles, trans. 
Ph. Buttolph, A. Yarbro, Philadelphia 1984, s. 64–67. 

38 Por. J. Kozyra, List świętego Jakuba. Wstęp, przekład z oryginału, komen-
tarz, NKB.NT XVI, [Częstochowa 2011], s. 192–196; F. Mussner, Die Jakobusbrief, 
HTKNT XIII,1, Bd. 3, Freiburg 1975, s. 169–170; F. Gryglewicz, Listy katolickie. 
Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT XI, Poznań 1959, s. 105–107;  
L. T. Johnson, The Letter of James. A New Translation with Introduction and 
Commentary, AB 37 A, New York 1995, s. 269–273; B. Reicke, The Epistles of 
James, Peter and Jude. Introduction, Translation and Notes, AB 37, Bd. 2, New 
York 1980, s. 41 I nn.; M. Dibelius, James. A Commentary on the Epistle of James, 
rev. H. Greeven, transl. M. A. Williams, Bd. 2, Philadelphia 1981, s. 208–212;  
R. P. Martin, James, WBC 48, Texas 1988, s. 128–132, 136–138. 

39 Por. E. G. Selwyn, The First Epistle of St. Peter. The Greek Text with 
Introduction, Notes and Essays, London 1946, s. 153–157; S. Hałas, Pierwszy List 
św. Piotra. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB.NT XVII, [Częstochowa 
2007], s. 248–254; K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, HTKNT XIII,2, 
Freiburg 1961, s. 100 i nn.; F. Gryglewicz, Listy katolickie, s. 218–220; B. Reicke, 
The Epistles of James, Peter and Jude, s. 107. 
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które otrzymaliście od Niego, trwa w was / i nie potrzebujecie pouczenia 
od nikogo, / ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. / Ono 
jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. / Toteż trwajcie w nim tak, / jak was 
nauczył” (1 J 2, 27)40. 

W Apokalipsie św. Jana zarzut kłamstwa jest skierowany przeciw tym, 
którzy uważają się za Żydów, ale zamykają się na głos Boży: „Oto Ja ci 
daję [ludzi] z synagogi szatana / spośród tych, którzy mówią o sobie, że są 
Żydami – / a nie są nimi, lecz kłamią. / Oto sprawię, iż przyjdą i padną 
na twarz do twych stóp, / a poznają, że Ja cię umiłowałem” (Ap 3, 9).

Barankowi – Uwielbionemu Chrystusowi towarzyszą w niebie ci, któ-
rzy dochowali czystości i nie splamili się kłamstwem: „To ci, którzy obco-
waniem z kobietami się nie splamili: bo są dziewiczy; / ci, którzy 
Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; / ci spośród ludzi zostali 
wykupieni / na pierwociny dla Boga i dla Baranka, / 5 a w ustach ich 
kłamstwa nie znaleziono: / są bez zarzutu” (Ap 14, 5).

Do niebieskiej Jerozolimy nie wejdą ci, którzy trwali w występkach, 
dopuszczali się złych czynów i kłamstwa: „A nic nieczystego do niego nie 
wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, / lecz tylko zapisani w 
księdze życia Baranka” (Ap 21, 27); „Na zewnątrz są psy, guślarze, roz-
pustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje” 
(Ap 22, 15)41. 

Podsumowanie

Przytoczone teksty biblijne pokazują kłamstwo jako fałsz wobec Boga  
i innych ludzi. Kłamstwo jest sposobem działania złego ducha, który 
jako wąż zwiódł pierwszych ludzi, obiecując, że przez złamanie zakazu 
zazdrosnego Boga będą jak On znać dobro i zło. Bóg nieskończenie dobry 
i prawdziwy nie może kłamać: wiernie wykona wszystko, co obiecał 
ludziom.

40 Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie, s. 352 i nn., 382 i nn.; R. Schnackeburg, 
Die Johannesbriefe, HTKNT XIII, 3, Bd. 3, Freiburg 1965, s. 80 i nn., 161 i nn.; 
R. E. Brown, The Epistles of John. A New Translation with Introduction and 
Commentary, AB 30, New York 1983, s. 196–200, 232 i nn., 359–361, 374–376;  
G. Strecker, The Johannine Letters. A Commentary on 1, 2 and 3 John, tłum.  
L. M. Maloney, ed. H. Attridge, Minneapolis 1996, s. 28 i nn., 76 i nn.  

41 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – 
komentarz, PŚNT XII, Poznań 1959, s. 160, 224, 283, 288; W. J. Harrington, 
Revelation, SPS 16, Minnesota 1993, s. 70, 72, 147 i nn., 215, 218 i nn., 223, 225; 
M. Wojciechowski, Apokalipsa świętego Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komen-
tarz, NKB.NT XX, [Częstochowa 2012], s. 162, 298, 389 i nn., 397 i nn.; J. M. Ford, 
Revelation. Introduction, Translation and Commentary, AB 38, New York 1975,  
s. 235, 241 i nn., 338, 344 i nn., 347 i nn., 416. 
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 Kłamstwem wobec Boga było oddawanie czci fałszywym bóstwom  
i niewierność Przymierzu, które zobowiązywało do naśladowania Bożej 
dobroci wobec innych ludzi. Prorocy wypowiadający się rzekomo w imie-
niu Boga, a bez Jego natchnienia, wieszczący rzeczy wygodne dla słu-
chaczy, dopuszczali się kłamstwa zarówno wobec Boga, jak też i ludzi, 
którzy ich słuchali. 

Dekalog zakazuje składania fałszywego świadectwa i kłamstwa. Kto 
chce postępować sprawiedliwie, musi wystrzegać się kłamstwa oraz 
ludzi, którzy się nim posługują. 

Chrystus jednoznacznie określił złego ducha jako kłamcę i ojca 
kłamstwa. Dzieje Apostolskie pokazują tragiczne następstwa kłamstwa 
małżonków, którzy chcieli pokazać, że są lepsi, niż byli rzeczywiście. 
Apostołowie wzywają do porzucenia kłamstwa i życia w prawdzie. 
Przestrzegają przed oszustwami nauczycieli błędów i narzędzi szatana, 
które do czasu mogą występować przed powtórnym przyjściem 
Chrystusa. Kłamstwem jest przyznawanie się do Boga i równocześnie 
złe postępowanie. Apokalipsa głosi, że uwielbionemu Chrystusowi będą 
towarzyszyli ludzie, którzy nie dopuszczali się kłamstwa, a wiecznego 
szczęścia nie osiągną ci, którzy trwają w kłamstwie. 

Jednak póki człowiek żyje, może porzucić kłamstwo, otworzyć się na 
działanie łaski Bożej i rozpocząć nowe życie w prawdzie. 

Holy Scripture about a lie 
Summary

The article, based on the biblical texts, shows a lie as a falsehood to God and 
other people as a way of acting an evil demon who, as a serpent, deceived the first 
people, promising that by breaking the prohibition of a jealous God, they will 
know good and evil. The article comments on the Old and New Testament texts 
about the lie and its consequences, both using the word „lie” directly, as well as 
those that show the false words and their influence, or their effects.
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marcin pieczyrak

Si-wi

– Coś podobnego. Pan jest pisarzem? 
– Nie. Postacią. 

Raymond Queneau

Curriculum vitae? Odkąd łacina, jako język od lat uznany za „wystar-
czająco nieżywy”, przestała być przedmiotem szkolnym na poziomie 

kształcenia przed-maturalnego, wolno dzisiejszym maturzystom nie 
wiedzieć, co właściwie znaczą te łacińskie słowa: że po polsku znaczy to 
tyle co „przebieg życia”. A może nawet wolno im nie wiedzieć, że to  
w ogóle jest po łacinie. 

Jednak każdy maturzysta, a szczególnie ten, który nie chce kontynu-
ować nauki i woli od razu „iść zarabiać”, musi jako wchodzący na rynek 
pracy koniecznie wiedzieć, co to jest i co to znaczy: si-wi (w zdrobnieniu 
– ce-fałka) – że to jest taka na jednej kartce napisana historia o sobie 
samym – w punktach, żeby nie nudzić zbyt długimi zdaniami (a tu 
każde zdanie byłoby „zbyt długie”) – o tym, jak świetnie autor-i-bohater 
tego tekstu jest przygotowany do dobrej pracy (i jeszcze lepszej płacy!). 

Każdy powinien umieć napisać sobie możliwie jak najlepsze si-wi – 
żeby robotę dostać, możliwie dobrą, albo nawet i byle jaką na początek 
– ale przynajmniej w lepszej firmie. Dzisiaj to rzecz po prostu obowiąz-
kowa: umieć napisać sobie si-wi – skutecznie.

Bo to się przecież rozumie samo przez się: że dobre si-wi – to podsta-
wa!

Jest to dzisiaj rzecz tak normalna, że chyba tylko ktoś, kto widocznie 
całkiem normalny nie jest, mógłby się nad tym zastanawiać dłużej i bar-
dziej na serio – jak idiota (albo filozof, co w opinii wielu wychodzi zresz-
tą często na to samo) – w naszym świecie, do którego na ogół raczej bez 
protestu, a często nawet bez większego zastanowienia, należymy jako 
jak najbardziej tutejsi: i żadna tak zwana oczywistość jakby nie była  
w stanie nas zdziwić – naprawdę!
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Si-wi to podstawa! To początek tego, co naprawdę istotne i co do 
dobrego, albo i jeszcze lepszego ma doprowadzić. 

To, o czym w si-wi pisać nie warto (lub warto nie pisać), to fakty, 
które widocznie po prostu wydarzyć się nie powinny. Dlatego lepiej  
o nich w ogóle nie wspominać – jakby ich nigdy nie było. Si-wi to doku-
ment, który ma potwierdzać konieczny i nieunikniony rozwój i równocze-
śnie zaświadczenie, które człowiek wystawia sam sobie: że na pewno jest 
on na dobrej drodze...

...nawet jeśli akurat chwilowo – nie całkiem. Bo albo próbuje na tę 
drogę wrócić, czyli znaleźć znowu dobrą pracę, bo poprzednia mu się 
skończyła – żeby znowu iść przez życie z zadowoleniem i bezpiecznie, 
albo – próbuje na tę drogę wstąpić po raz pierwszy, naturalnie w możli-
wie jak najlepszym stylu i z jak najlepszym skutkiem finansowym.

Dobre si-wi to podstawa każdego nowego początku.

***

Jeśli jednak dobrze napisane si-wi to naprawdę coś, czego człowiek wsty-
dzić się nie powinien, dlaczego kolega, którego, jak mi się przynajmniej 
wydawało, miałem możliwość poznać skądinąd chyba całkiem nieźle, 
raczej niechętnie pozwolił mi przeczytać swoją ce-fałkę? Zrobił to jed-
nak, bo... nie mógł tego uniknąć. Poprosił mnie bowiem – w zaufaniu –  
o to, żebym „zobaczył, czy jeszcze czegoś nie dałoby się w tym poprawić 
– czyli napisać lepiej”.

– Bo co ja mam im napisać – przyznał się do tego, z czym miał naj-
większy kłopot – jeśli chodzi o zainteresowania? Co ja mam tam napisać 
– żeby było dobrze? Bo coś przecież muszę napisać...

– A może napiszesz o tym, co ci naprawdę sprawia frajdę? – zapyta-
łem.

– Nieee, no co ty. Bez przesady! – odrzucił zdecydowanie taką opcję. 
– Mogłoby się im to nie spodobać. A poza tym – to przecież moja prywat-
na sprawa, z której nie muszę się spowiadać... byle komu.

– No to wpiszemy: literatura i podróże, tak?
– No tak. Literatura i podróże – zaśmiał się. – Tak będzie najbez-

pieczniej.
Więc i ja pozwoliłem sobie na żart.
– Za to przy „dodatkowych kwalifikacjach” – zaproponowałem – mógł-

byś wpisać: biegła znajomość ukrywania własnego zdania, nawet – 
przed samym sobą. Chociaż to też... mogłoby im się nie spodobać.

– Że niby jaja se robię – z nich, nie?
Albo nawet nie „niby”, tylko – całkiem naprawdę. Bo chociaż może nie 

byłoby to „robienie se jaj” bezpośrednio z nich, to jednak – jako ewident-
ne „robienie se jaj” z powagi samej procedury pisania si-wi – mogłoby 
pośrednio dotknąć także ich. Bo żartowanie z procedury jest przecież 
także żartowaniem z tych, którzy przestrzegania tej procedury wyma-
gają, i wymagają jej – jakby całkiem na serio. Bo dzisiaj przecież dobre 
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si-wi to warunek sine qua non... To znaczy, lepiej inaczej to powiedzieć: 
– Bez dobrego si-wi to ani-ani. Centralnie!

– A w nawiasie mógłbyś dodać: „Ale jeśli trzeba, umiem udawać cał-
kiem samodzielne myślenie”.

– Tak... – niby przyznał mi rację. – Ale ja teraz mam im dobre si-wi 
napisać, swoje – żeby robotę dostać. A nie pisać im o tym, że ja też myślę 
i wiem: że żyjemy w porąbanym świecie!

– A co napisali ci twoi kumple, którym udało się dobrą pracę złapać?
– Ale oni przecież najpierw dostali robotę, a dopiero potem pisali 

swoje si-wi: żeby w papierach się zgadzało. Wtedy to można napisać...  
w zasadzie obojętne co. Że na przykład lubi się zbierać znaczki pocztowe, 
ale tylko motyle i tylko te z Południowej Czechosłowacji.

– Parę razy pisałem si-wi – przyznałem się – ale nigdy skutecznie. 
Tak jakoś wyszło: nie wyszło.

Bo też, muszę przyznać, nawet mnie samego nie bardzo przekonywał 
ten gość, o którym pisałem w swoim si-wi. Przestraszony mądrala – za 
każdym razem coś takiego z niego mi wychodziło. Nieudacznik, który 
udaje mistrza świata i który – co mnie najbardziej denerwowało –  
w dodatku najwidoczniej sam słabo wierzy w swoją auto-pochwałę. 

– Bo może na tym właśnie to polega – powiedziałem, jakbym doznał 
nagle olśnienia – żeby nikt sam sobie nie pisał si-wi.

– No nie! – Roześmiał się. – Nic nie rozumiesz się na dzisiejszych 
standardach!

– Czyli – przyłączyłem się do tej krytyki, jakby dotyczyła ona nie 
mnie osobiście, lecz kogoś, na kogo mogę popatrzeć z boku i całkiem 
obiektywnie, żeby sprawiedliwie ocenić jego prawdziwą nienowoczesność 
– teoretycznie to ja może i jestem inteligentny, ale w praktyce – wcale to 
u mnie nie działa tak jak powinno, tak? Bo nie umiem zrozumieć, że 
człowiek tego właśnie ma dowieść w swoim si-wi: że potrafi się chwalić 
i, jeśli trzeba, nie wstydzi się przesadzać – na ten temat? 

– No raczej!
– I nie będziemy musieli mówić o sobie – zacząłem cytować z pamięci 

– że jesteśmy geniuszami, bo inni powiedzą to za nas... ech, szkoda 
gadać, panowie, jeżeli to się uda – to zalejemy się jak jasna cholera!

– Co?
– Bursa.
– Kiedyś się czytało, nie? – przytaknął z miną wtajemniczonego. – 

Chociaż ja, przyznam szczerze, nie bardzo. – Nagle jakby bez reszty 
porwało go senne wspomnienie tych dawno już minionych, starych 
dobrych czasów. – I w glanach się chodziło i system olewało... 

Ale o tym akurat – w si-wi pisać raczej nie warto. 
– No, widzisz! Czyli śmiało możesz napisać – że to prawda – o swoich 

zainteresowaniach: literatura i podróże. Bo nawet jeśli „nie bardzo”, to 
coś przeczytałeś – przecież. I w Jarocinie byłeś też, czyli... podróżowałeś, 
prawda?
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– No – przytaknął – pewnie! Ale było!
– A ja nie byłem – pochwaliłem się. – Kontestowałem! I w ramach 

buntu – nie byłem. I w glanach też nie chodziłem: hipisowaliśmy raczej. 
I czytaliśmy Wilka stepowego. A przynajmniej mówiliśmy, że czytaliśmy. 
Jakby to miało nas połączyć i zespolić – w całe stado samotnych wilków 
stepowych. Bo wiadomo przecież: w kupie raźniej.

Mimo to jednak – mimo kilku mało istotnych różnic w ubiorze  
i zachowaniu – w gruncie rzeczy byliśmy wszyscy podobni do siebie: i ci 
co raczej punkowali, i ci co raczej hipisowali: olewaliśmy – bo czuliśmy 
się olani. Bo tak nam pasowało: żeby nie brać „w tym” udziału i trzymać 
się z boku – ale jednak na widoku, żeby ludzie widzieli! – i olewać „cały 
ten świat z jego durną i zakłamaną polityką”.

Tak, tylko że o tym akurat dziś wspominać w swoim si-wi raczej nie 
ma sensu: że nie chciało nam się angażować, bo nie chciało nam się wie-
rzyć nie tylko w sens jakiegokolwiek „angażowania się”, ale także  
i w samych siebie – że brakowało nam sił – i że... wtedy jakby wcale nam 
to nie przeszkadzało: że nam się po prostu nie chce.

Dziś w si-wi należy pisać, że się chce. I że wierzy się w siebie – że ma 
się mocną motywację – i że ma się dość siły, więcej niż inni (którzy też 
o tym piszą w swoich ce-fałkach), aby cele sobie wyznaczać i – osiągać je. 
Że chce się być przydatnym – i że jest się najlepszym do tego kandyda-
tem: żeby się przydać!

***

A żyć przecież trzeba (mimo wszystko!) zawsze... jakoś. Trzeba umieć dać 
sobie radę. Więc trzeba – zawsze – jakoś... umieć za każdym razem napi-
sać sobie dobre si-wi. I najlepiej, jeśli uczciwie się to zrobi – i szczerze. 
To znaczy – szczerze w nie potem się uwierzy, naprawdę! A komu nie 
starcza siły, by to uczynić, ten niech przynajmniej udaje, że wierzy, a kto 
wie – może w końcu uda mu się i uwierzy... naprawdę.

Chcieć napisać prawdę – także tę nie-fajną lub nie aż tak fajną – po 
to tylko, by „dać świadectwo”? – owszem, można i tak. Ale po co – jeśli 
nic dobrego (lub, jak to się dzisiaj mówi: pozytywnego!) z tego nie wynik-
nie? Po co komu taka prawda!

Z mało użytecznej prawdy – a taką często okazać się może prawda, 
tylko prawda i cała prawda (lub, mówiąc prościej i bez patosu – za 
dużo prawdy) – może trzeba po prostu umieć wyrosnąć. Żeby dorosnąć 
do prawdy innej, lepszej i mniej skomplikowanej – którą (i z której) 
lepiej i łatwiej jest żyć. I może naprawdę głupi jest ten, kto tego nie 
potrafi...

Bo można oczywiście – prawo tego przecież nie zabrania – zechcieć 
pisać więcej prawdy. Chociaż wiadomo przecież, że całej prawdy i tak się 
nie napisze, bo nikt przecież nie zna jej – w całości. Można próbować 
mimo to – napisać jak najwięcej, wiedząc, że wszystkiego – i tak się nie 
napisze. Można chcieć... Tylko po co?
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Bo można przecież podejść do sprawy inaczej, bardziej kreatywnie.  
I „uczynić sobie prawdę poddaną”, czyli – stworzyć własną narrację. 
Czyli zrobić dobry użytek tylko z części prawdy, która będzie naszą nar-
rację czynić wystarczająco prawdo-podobną, a resztą prawdy – nie przej-
mować się wcale, jakby w ogóle jej nie było. 

Jeszcze bardziej niż pisania dotyczy to jednak mówienia. 
Szczególnie publicznie, czyli jak to mówią: w telewizorze. Tam jako 

pozytywni bohaterowie naszych czasów pojawiają się w zasadzie tylko 
ci, którzy w przekonujący sposób potrafią wykazać swoją przydatność 
dla tej wizji: że żyjemy w fajnym świecie, gdzie fajni ludzie mają się faj-
nie, bo... zawsze byli fajni. Mówią co trzeba i jak trzeba – bo wiedzą, co 
mówić należy: żeby tchnąć w ludzi optymizm – własnym przykładem. Są 
na co dzień weseli, na luzie – bo przecież żyjemy w takich właśnie cza-
sach: na luzie i wesołych. 

Jednak gdy trzeba – a zdarzają się takie okazje – potrafią przypo-
mnieć sobie (i widzom) własną kombatancką przeszłość. O której zresztą 
też mówią na luzie i z uśmiechem, jakby i tę wspaniałą, heroiczną kartę 
w swoim życiorysie (piękny punkt w si-wi!) umieli traktować z właściwą 
sobie niby-skromnością i bez-niepotrzebnego-patosu: bez przesady z tym, 
że ktoś walczył z komuną – ja też walczyłem, ale teraz szat nie rozdzie-
ram, żeby mi z tego powodu pomniki stawiać. I robią to bez cienia zaże-
nowania! Rozrywkowi ludzie, śpiewające twarze (które na ogół mogą się 
cieszyć większym posłuchem niż gadające głowy)... 

Jeden taki to nawet order za to od samego pana prezydenta dostał.  
A nie każdy był w ten sposób wyróżniony – bo pan prezydent nie byle 
komu dawał ordery! Bo umiał dobrze opowiadać o swojej przeszłości, nie 
zapominając przy tym ani na chwilę o tym, w jakiej teraźniejszości – 
swoją historię opowiada. Wiedział, co dziś mówić o tym, co było kiedyś 
– i jaki on był wtedy: na miarę naszych dzisiejszych, lepszych czasów!

– A on to odznaczenie przyjął... – skwitował całe to zdarzenie (lub 
może lepiej: event medialny) inny muzyk z „tamtych czasów”, raczej mało 
zachwycony tym faktem, a co za tym idzie – może także i dzisiejszą nar-
racją młodszego kolegi po fachu z dawnych lat.

A jednak, mimo wszystko... może dobrze się stało, że to odznaczenie 
przyjął.

Bo ten „event” sam w sobie uznać można za pomnik – dzisiejszych 
czasów. Nieważne jak było, ważne jak o tym mówią – wyróżnieni. Albo 
inaczej jeszcze: ci, którzy właśnie z tego powodu, jak o tym mówią, zasłu-
żyli widocznie... na wyróżnienie.

I może to właśnie nadawałoby się na temat... prawdziwszej opowieści.
Której, jak zauważają czasem z cokolwiek obłudnym smutkiem uzna-

ni krytycy literaccy w ogólnopolskich programach kulturalnych – wciąż 
jakby brak na naszym rynku.

Wydawać by się mogło, że opowieści takiej brak na naszym rynku, bo 
opowieść taka – nie została jak dotąd napisana. Być może jednak jest 
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inaczej – i niejedna taka opowieść została wprawdzie już napisana, lecz 
nie została wydana: bo nie znalazło się wydawnictwo, które zechciało 
podjąć... takie ryzyko. W świecie, którego obraz formatowany jest nader 
często według schematu dobrze napisanego si-wi, prawdziwsza opowieść 
mogłaby nie spotkać się z pozytywnym przyjęciem – przez tak zwanego 
masowego czytelnika (kimkolwiek on jest, w niego przede wszystkim 
celują dziś wydawnictwa: żeby sprzedać jak najwięcej egzemplarzy swo-
jego produktu). Bo... nie realizowałaby tego, tak pozytywnego schematu!

A może dlatego, że... została po prostu źle napisana? Ten argument 
jednak, na pozór całkiem sensowny, wydać się może co najmniej dysku-
syjny. A bo to mało na półkach w księgarniach zalega książek, które  
z pewnością nie zostały napisane najlepiej, albo wręcz napisane zostały 
byle jak, a które mimo to – zostały wydane? 

– A to zależy... – powiedziałem sam do siebie, patrząc na uśmiechnię-
tych i zadowolonych z siebie kombatantów dawnej walki z komuną, któ-
rzy dzisiaj dają z telewizora całemu światu przykład, jak należy żyć  
w wolności: na luzie i bez przesadnego patosu. – Zależy jak rozumieć się 
będzie te słowa: opowieść źle napisana. – Bo ich opowieści, chociaż nie 
za bardzo prawdziwe, to jednak przecież nie w całości zmyślone i wyssa-
ne z palca, były przecież bardzo dobrze opowiedziane, aż za dobrze! Tyle 
w nich pozytywnego myślenia – po fakcie! 

I wcale nie poczułem się lepiej. Nie poczułem w sobie żadnych pozy-
tywnych emocji. Przeciwnie – poczułem się w najgorszy sposób okłamy-
wany, bo gwałtem: ci wzorcowi nowi ludzie publicznie okradali mnie...  
z mojej własnej pamięci. Mówili mianowicie – także mi – że moja prze-
szłość wcale nie była taka, jak ją pamiętam, lecz taka, jak oni mi teraz 
o niej opowiadają. I że dzisiaj wszystkim tym, którzy na to widocznie 
naprawdę zasłużyli, jest dobrze, żyją zdrowo i z czystym sumieniem – 
bez żadnych wątpliwości, a już szczególnie... na swój własny temat.

I zabrałem się za pisanie „nie-za-dobrze napisanej opowieści” – żeby 
pokazać inną prawdę (przerabiając nie tylko siebie, ale także i innych, 
których kiedyś naprawdę spotkałem w swoim życiu, na postacie literac-
kie: żeby nikogo nie dotknąć osobiście).

Zajęło mi to około roku. Potem wysłałem tekst tej opowieści do kilku, 
a może kilkunastu wydawnictw – po jakimś czasie przestałem już liczyć, 
do ilu. Na ogół moje listy pozostały bez żadnej odpowiedzi, a te kilka 
odpowiedzi, które jednak otrzymałem, wszystkie były odmowne: napisa-
łem opowieść, której wydaniem żadne z wydawnictw, do których zwróci-
łem się z tą propozycją, nie było zainteresowane. Mimo to – chociaż bez 
większej satysfakcji – poczułem się lżej.

– Dałeś świadectwo prawdzie – mogłem powiedzieć sam sobie. I roze-
śmiać się: – I jak się z tym teraz czujesz, lepiej? Przydało ci się to – jakoś, 
na coś?

***
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W filmie Prymas. Trzy lata z tysiąca pokazano, jak ubecy szkolą sobo-
wtóra prymasa Wyszyńskiego, żeby ten, na pierwszy rzut oka rzeczywi-
ście łudząco podobny do prymasa, z ambony i jako Wyszyński przemó-
wił do wiernego ludu tak, aby ten, przekonany że idzie za swoim 
pasterzem, poszedł faktycznie za tym, co mu kazać będzie władza ludo-
wa w osobie fałszywego prymasa. Podrobiony Prymas wygląda jak 
prawdziwy – i mówi głosem też jakby jego. Aż w pewnym momencie 
ubek, patrzący na to piekielne prawdo-podobieństwo, jakie sam stwo-
rzył, w przypływie nagłej jakby melancholii mówi: – Żebyś ty jeszcze 
miał jego życiorys...

– Żebyście wy jeszcze mieli naprawdę życiorysy tych, których udaje-
cie... – można by westchnąć, słuchając dziś „kombatanckich opowieści” 
niejednego z dzisiejszych nowych lepszych ludzi: jak przekonująco stara-
ją się o tym mówić – i z jaką niezachwianą pewnością siebie!

Innymi słowy: żeby jeszcze te wasze narracje (głównie i przede 
wszystkim – na wasz temat) były naprawdę tak prawdziwe, na jakie 
mają wyglądać!

Z drugiej jednak strony, wobec coraz silniej działającego przesądu – 
jeśli przesądem jest każde przekonanie przyjmowane na wiarę i bez 
namysłu, które automatycznie uznaje się za „oczywistą przecież oczywi-
stość” – że „dobrze napisane si-wi to podstawa każdego nowego począt-
ku”, nawet wyraźnie zauważone różnice pomiędzy tym, co mimo wszyst-
ko wciąż odczuwa się jako prawdę, a tym, w co woli się wierzyć (a czemu 
nadaje się nobilitującą nazwę „narracji”), wcale nie muszą koniecznie 
prowadzić do wyboru mniej skutecznej prawdy przed silniej motywującą 
narracją. 

– Prawdą jest to, co nas zmienia! – mógłby ktoś zacytować nawet 
słowa wzięte z pism Kierkegaarda (żeby w ten sposób własną narrację 
dodatkowo wzmocnić – oczywiście jeśli uznałby, że nazwisko Kierkegaarda 
może akurat okazać się takim „czynnikiem wzmacniającym”). A następ-
nie już po swojemu wyjaśnić, czyli w sposób dla siebie możliwie najko-
rzystniejszy: – A jeśli tak, to uznać by trzeba za nieprawdę i nawet anty-
-prawdę wszystko to, co nas nie zmienia. I jako nieprawdę odrzucić 
wszystko, co nam stoi na drodze do zmiany. W zmianie natomiast – wia-
domo o co chodzi: żeby było fajnie – za każdym razem.

Bo żeby było fajnie – o to chodzi przede wszystkim!
A fajnie jest przecież wtedy, gdy człowiek „fajnie się czuje” lub gdy 

przynajmniej na takiego wygląda (umie wyglądać) i tak o sobie mówić 
potrafi – jakby naprawdę czuł się dobrze, z samym sobą i ze światem,  
w którym wie jak żyć... żeby było mu fajnie. 

I na tym właśnie polega sztuka udanej narracji, tej najważniejszej – 
bo na swój własny temat i ze względu na siebie samego.

Kto tej sztuki nie opanuje, zamiast panem samego siebie – może stać 
się ofiarą gorszej prawdy. Lub inaczej mówiąc: komu ta sztuka się nie 
uda – ten może okazać się zwykłym nie-udacznikiem.
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A przecież nikt normalny nie chce być ani ofiarą, ani nieudaczni-
kiem.

– Dlatego, ludzie – zdaje się podpowiadać nam dobry duch udanej 
narracji – bez przesady z tym szukaniem niby jedynej prawdziwej praw-
dy! Bo może wam się to nie udać, a wtedy – jak nic! – padniecie ofiarą... 
własnej słabości.

***

To, co w całym życiu życiorysie człowieka (a więc i w opowieści o nim) 
jest może właśnie najciekawsze – mianowicie niełatwa prawda, która 
może dawać do myślenia – wydaje się być równocześnie całkiem niecie-
kawe (anty-ciekawe!) z punktu widzenia dobrze napisanego si-wi tej 
osoby. Dobrze napisane si-wi ma być bowiem nie tyle „świadectwem 
prawdy” – a już na pewno nie „całej prawdy i tylko prawdy”! – ile dobrze 
działającą auto-prezentacją i niejako „scenariuszem”, według którego 
człowiek powinien umieć dobrze grać rolę samego siebie.

I może dlatego właśnie autorzy (i aktorzy) najlepiej napisanych si-wi 
raczej nie lubią tych „wścibskich poszukiwaczy sensacji”, jak mogą nazy-
wać tych, którzy ich si-wi chcieliby poddać weryfikacji, opowiadając także 
o tym, co w tym si-wi zostało planowo pominięte lub przesadnie dobrze 
nazwane – czyli tych, którzy „niepotrzebnie aż tak chcą im grzebać  
w życiorysach i wyciągać na wierzch także ich całkiem prywatne sprawy”.

A w swoim oburzeniu na „tego rodzaju chamskie praktyki” mogą 
liczyć na to, że nie będą sami – bo udzielą im moralnego wsparcia także 
ci, którym... podoba się ich si-wi. 

– Szukają u innych dziury w całym – może powiedzieć obrońca ata-
kowanych w ten sposób – bo widocznie sami nie umieli sobie życia urzą-
dzić i z zazdrości to robią: żeby innym życie obrzydzić! Albo żeby to inni 
na nich patrzyli w zachwycie: jacy odważni – obrońcy prawdy! A napraw-
dę przecież wiadomo, o co chodzi tym niby obrońcom prawdy: żeby 
samych siebie wylansować!

I, trzeba przyznać, może być w tym – też – trochę racji. Bo takie sytu-
acje też mogą mieć miejsce (wszyscy jesteśmy w końcu tylko ludźmi). 
Obok tych, którym naprawdę zależy na prawdzie, może być wielu takich, 
którzy jedynie grają rolę poszukiwaczy prawdy, podczas gdy naprawdę 
chodzi im tylko o... udaną auto-promocję. I może nawet tych drugich jest 
więcej... Co nie zmienia jednak faktu, że wciąż jeszcze mogą trafiać się 
ludzie może bardziej prawdziwie zainteresowani – prawdą. Czyli tacy 
„wariaci trochę”, ale – przecież także dzięki nim... coś może zmienić się 
na lepsze, czasami. Chociaż w żadnej „większej korporacji” – także, jeśli 
nie przede wszystkim „medialnej” czy „politycznej” – nie powinni oni 
raczej liczyć na dobre przyjęcie. Z takim podejściem do sprawy tutaj 
roboty raczej nie znajdą, ani dobrego wynagrodzenia. Chyba że... od razu 
na najwyższym stanowisku, jako ludzie najbardziej szanowani i doce-
niani. To jednak – wydaje się prawie niemożliwe. 
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– A cóż odpowiada człowiekowi ubogiemu, zasłużonemu, który musi 
mieć wolną głowę, żeby mógł was nawracać? – spytał Sokrates podczas 
swojego procesu, gdzie oskarżony został o bezbożność i psucie młodzieży, 
gdy sąd dał mu szansę, aby sam zaproponował karę, jaka mogłaby mu 
zostać wymierzona za to, co robił. – Nie ma nic odpowiedniejszego, 
Ateńczycy, jak to, żeby takiemu obywatelowi dawać honorowy wikt  
w Prytanejon; o wiele więcej, niż jeśli który z was na koniu, parą lub czte-
rema końmi odniesie zwycięstwo w Olimpii. Bo dzięki niemu zdaje się 
wam, że jesteście szczęśliwsi, a dzięki mnie – jesteście. I taki nie potrze-
buje utrzymania, a ja potrzebuję. Jeżeli więc mam po sprawiedliwości pro-
ponować karę należytą, to proponuję: honorowy wikt w Prytanejon1.

Sokratesowi wymierzono jednak, jak wiadomo, inną karę – skazano 
go na śmierć. Może także dlatego, że żadne ze stronnictw politycznych 
(a także, jak można by to powiedzieć dzisiaj: opiniotwórczych) nie mogło 
mieć pewności, że Sokrates na tym „honorowym wikcie” reprezentował-
by na pewno ich interesy – i że jako taki mógłby się, w roli autorytetu 
moralnego, okazać przydatny. Słusznie podejrzewano bowiem, że jemu  
o jakąś inną prawdę chodziło niż tylko ta, która może być przydatna – 
dla danej partii lub opcji światopoglądowej.

Lepiej więc było takiego Sokratesa się pozbyć, żeby definitywnie i raz 
na zawsze uniknąć z nim dyskusji, podczas których przedstawiciel każ-
dej opcji światopoglądowej lub politycznej ryzykowałby, że zostanie 
publicznie skompromitowany – przy ludziach. Nie poniechano jednak 
samej „ogólnej idei”, o której mówił Sokrates. Poddano ją jednak pewnej 
istotnej modyfikacji – i uczyniono „bardziej życiową”. Nie brak więc dzi-
siaj niby publicznych miejsc – w studiach telewizyjnych – gdzie spotyka-
ją się ludzie o różnych poglądach, żeby przekonywać do swoich racji,  
a gdzie centralną postacią całego widowiska pozostaje jakiś niby obiek-
tywny i bezstronny dziennikarz, któremu niby o nic innego nie chodzi 
jak tylko o prawdę.

Jeśli Sokratesa z jego miłością do „prawdy, tylko prawdy i całej praw-
dy” uznać można – a można przecież – za postać cokolwiek śmieszną  
z powodu jego raczej słabo życiowej postawy, to tych dziennikarzy, którzy 
podczas takich widowisk udają bezstronnych niby-Sokratesów, uznać 
powinno się – także z powodu ich aż za bardzo życiowego podejścia do 
sprawy („z czegoś przecież trzeba żyć”) – raczej za żałosnych.

I kto wie, może nawet ci, którzy ich wynajmują, żeby robiąc mądre 
miny pisali danej partii lub opcji światopoglądowej za każdym razem 
możliwie jak najlepsze si-wi – bo taki w istocie jest cel ich występów: 
żeby na temat danej partii lub opcji światopoglądowej stworzyć (lub 
wzmocnić – jeśli już wcześniej udało się je stworzyć) skutecznie działa-
jące dobre wrażenie – w głębi ducha też gardzą tymi „mądrymi do wyna-
jęcia”. Co zresztą może być uczuciem w pełni odwzajemnionym. Bo  

1 Platon, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, XXVI D–E. 
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z kolei „wynajęty mądry” – uważający się za profesjonalistę, czyli kogoś, 
kto do swoich obowiązków służbowych podchodzi bez zbędnych emocji – 
też może gardzić tymi, którzy go wynajęli, żeby zrobił to, czego oni sami 
tak skutecznie zrobić nie potrafią: niby bezstronnie wykazać, że... tylko 
ich racja jest naprawdę słuszna.

I bierze za to wysokie wynagrodzenie, rzecz jasna – bo mu się ono 
należy. Bo przecież za byle jakie pieniądze „takich numerów” nie będzie 
robił – fachowiec, który umie się cenić!

***

Z punktu widzenia dobrze napisanego si-wi przypadek Sokratesa – 
szczególnie z powodu tego, jak ta cała historia skończyła się dla niego 
samego – uznać by należało za raczej mało pozytywny. Bo przecież, jeśli 
naprawdę ten Sokrates taki był mądry, jak o nim potem opowiadano, to 
dlaczego z tej swojej mądrości nie umiał zrobić lepszego użytku! Innymi 
słowy: na co cała ta jego mądrość mu się przydała – ile mu to dało, że 
był tak mądry?

Lecz chyba nie tylko z tego powodu – żeby nie dawać młodym złego 
przykładu – o Sokratesie w dzisiejszej szkole mówi się raczej mało i wła-
ściwie jakby wcale. Owszem, coś tam „na ten temat” się wspomina – ale 
bez przesady. I może słusznie – z dzisiejszego punktu widzenia. Bo cho-
ciaż po śmierci Sokrates stał się może i bardzo sławny, to jednak za 
życia – raczej nie był człowiekiem sukcesu.

A przecież mógł stać się naprawdę kimś! Gdyby tylko zechciał zrobić 
lepszy użytek z własnej inteligencji – której przecież mu nie brakowało. 
Gdyby tylko obrał sobie w życiu jakiś bardziej konkretny cel, mógłby zro-
bić wielką karierę i dojść do naprawdę czegoś konkretnego – w życiu i za 
życia. A jeśli potem – po latach – mówiliby o nim źle, albo nie wspomi-
nali wcale, to... co z tego? – to wszystko byłoby przecież dopiero potem  
i jako takie – już by mu przecież nie zaszkodziło. A co wcześniej by sobie 
za życia poużywał – to jego!

Gdyby tylko zechciał zrobić lepszy użytek z własnej inteligencji, 
umiałby przecież – za każdym razem, gdy tylko byłaby taka potrzeba – 
dać sobie radę w zmieniających się okolicznościach i zawsze wiedziałby 
co i jak mówić, żeby inni – wciąż mu wierzyli. I z każdych kłopotów 
umiałby wyjść żywy – i jak nowy!

I jako taki, owszem – mógłby stać się prawdziwym wzorem! Dla 
innych, dla których też – jak to dzisiaj nieraz się słyszy – „w życiu naj-
ważniejsze jest samo życie!”

Lecz chyba nie tylko dlatego – że okazał się w sumie życiowym nie-
udacznikiem – w dzisiejszej szkole (która ma przede „uczyć życia w dzi-
siejszym świecie”) mówi się o nim raczej mało i właściwie jakby wcale.  
I nie czyta się Obrony Sokratesa...

I może słusznie – z dzisiejszego punktu widzenia. Bo jest to tekst, 
który mógłby (jako „niestety arcydzieło”) zupełnie niepotrzebnie zasiać 
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wątpliwości w młodych ludziach: czy nasz świat, taki, w jakim żyjemy  
i jaki pokazuje nam się jako najfajniejszy, jest na pewno tym najlepszym 
z prawdziwych? I czy naprawdę najważniejsze w życiu jest „samo życie” 
– możliwie jak najfajniejsze? I wreszcie: czy naprawdę ci, którzy umieją 
„to” zrobić, za każdym razem i w każdych okolicznościach (czyli „zawsze 
jakoś urządzić się w życiu”) powinni być dla nas wzorem?

Obrona Sokratesa nie jest tekstem z gatunku modnych dzisiaj pod-
ręczników pozytywnego myślenia – na pewno. Można nawet powiedzieć 
więcej: nie jest to tekst w ogóle pozytywny! – przynajmniej w dzisiej-
szym sensie tego słowa, które znaczy zazwyczaj tyle co „bezwzględnie 
optymistyczny”. Bo w gruncie rzeczy więcej jest w nim pytań niż odpo-
wiedzi, przez co zamiast dawać pewność tekst ten przeciwnie – raczej 
wzbudza niepotrzebny niepokój.

A to jest akurat chyba ostatnia rzecz, jakiej nam dzisiaj trzeba –  
w naszych czasach, które przecież wcale nie są aż tak spokojne, jak sta-
ramy się o tym mówić... sami sobie (a robimy to właśnie dlatego, że... 
wiemy przecież jak jest: nielekko). I nie potrzeba nam wcale, żeby nam 
o tym jeszcze bardziej przypominać (że wcale nie jest tak fajnie, jak pew-
nie chcielibyśmy, żeby było) i zamiast pomagać – marudzić i jeszcze bar-
dziej nas dołować. Albo jeszcze gorzej: drażnić nas! – i sugerować, że 
jesteśmy... ech, lepiej nawet nie mówić jacy.

***

Jeśli tylko uwierzymy – jeśli tylko będziemy mieli odwagę uwierzyć – że 
„w życiu najważniejsze jest samo życie” (a to wydaje się być leitmotywem 
niemal wszystkich dzisiejszych tzw. rozsądnych światopoglądów), wtedy 
będziemy już wiedzieć, że nie powinniśmy ryzykować tym życiem dla 
żadnej innej idei lub wartości, bo żadna z nich nie jest ostatecznie tego 
warta. Zaś przy dość mętnym rozumieniu „samego życia” jako wartości 
absolutnie najwyższej także i pomysł, aby „mieć naprawdę jedno życie”, 
uznać można za „ideę” – jeśli okazałaby się ona, w pewnych okoliczno-
ściach, zbyt ryzykowna – nie aż tak ważną (przynajmniej w danej  
chwili). 

Że ze względu na „samo życie” nie warto trzymać się zbyt uparcie 
żadnych idei lub poglądów – przykładów na skuteczność takiego prak-
tycznego podejścia możemy znaleźć w naszym życiu kulturalno-politycz-
nym niestety aż za wiele.

Wśród sławnych i znanych (czyli także – uznanych) liczą się natural-
nie najbardziej ci o najdłuższym stażu w tej dziedzinie – w byciu sław-
nym i znanym – z którymi muszą się liczyć ci, którzy dopiero pretendu-
ją do tego miana. Tajemnica sukcesu ich wielosezonowej sławy zdaje się 
tkwić właśnie w tym, że umieli oni w ciągu swojego jednego życia – 
zawsze „rozsądnie i na miarę aktualnie panujących warunków, okolicz-
ności i możliwości” – uskutecznić publicznie kilka wersji samych siebie, 
przez co za każdym razem umieli „dobrze znaleźć się w swoich czasach”. 
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Więc ci, którzy dopiero chcą wejść do panteonu zawsze sławnych i zna-
nych, powinni brać z nich przykład. I nigdy (odkąd już raz staną się 
sławni i znani) nie ryzykować swojej kariery i sławy dla wartości innych 
niż kariera i sława. Tak w praktyce powinni rozumieć najgłębszą 
mądrość najpierwszego przykazania, że „w życiu najważniejsze jest 
samo życie”. I nigdy nie pozwolić, aby życie za bardzo ich zmęczyło, prze-
ciwnie – za każdym razem powinni umieć wyjść temu życiu naprzeciw  
i pójść na rozsądną ugodę z duchem czasu akurat dominującym: żeby 
przeżyć w każdych warunkach.

Owszem, można by znaleźć kilku takich, którzy – mimo że „mieli już 
zadatki na wielkich i znanych” – w jakimś momencie nie poszli na taką 
ugodę i w ten sposób... wypadli z oficjalnego obiegu sławnych i znanych. 
Sami sobie są winni – można powiedzieć: mogli mieć łatwiej, ale nie sko-
rzystali z tego – widocznie woleli się męczyć. No to niech się męczą –  
w zapomnieniu i z dala od wielkiego świata.

Być może są tacy. Tylko komu by się chciało ich szukać! I po co – jeśli 
bez żadnego trudu, tu i teraz, można mieć innych sławnych i znanych, 
którzy tak przekonująco potrafią nas zapewniać o swojej własnej wielko-
ści. Wystarczy tylko włączyć telewizor...

– Pewne zdarzenia są nieprawdziwe – śpiewał kiedyś jeden z dzisiaj 
zapomnianych kiedyś młodych-szczerych – i nie bolą, i później nie bolą. 
Życie dla żywych! Wystarczy zgasić telewizor...

Niestety, jak się okazuje – chyba pomylił się w swoim osądzie. A jeśli 
nawet nie pomylił się i miał rację – że w telewizorze nie ma tak napraw-
dę „życia żywych” – to co z tego? Przecież jego mało kto jeszcze pamięta 
i mało kogo interesuje, jak teraz mu się żyje, gdy tymczasem jego kiedyś 
kolega po fachu, wtedy też niby kontestator i przeciwnik systemu, umiał 
dać sobie radę i żyć w najlepsze – także dzięki temu, że włączył się  
w telewizor – i chwalić sobie własne życie. Bo umiał w porę napisać sobie 
wystarczająco dobre si-wi – nie bał się skorzystać z okazji – dzięki czemu 
następnie, jako lepszy narrator, dopuszczony został do tego, aby pisał 
(jako jeden z wybranych współ-autorów) także dobre si-wi... naszych 
pięknych czasów, którymi dzisiaj możemy i powinniśmy wszyscy umieć 
się cieszyć.

I może słusznie należał mu się order – za tak pozytywne podejście do 
sprawy.

Nawet jeśli nie wszystkim się to podobało – co z siebie robił...

***

– No i dostał wreszcie robotę! – usłyszałem od naszego wspólnego znajo-
mego. – I to za całkiem niezłą kasę, wreszcie. I bardzo dobrze. Bo już 
naprawdę było z nim ciężko. Myślałem, że chłop zwariuje od tego – tak 
narzekał! I klął na czym świat stoi.

– Ciekawe, co napisał w swoim si-wi... – Uśmiechnąłem się na wspo-
mnienie naszej rozmowy na ten temat.
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– Jakie si-wi! Po znajomości mu się udało. I bardzo dobrze: w końcu 
po to też ma się znajomych – żeby pomogli w potrzebie.

– No to mu się teraz poprawi, chyba...
– Już mu się poprawiło – i to jak! Żebyś ty teraz go posłuchał! Z tą 

robotą, że jej nie ma za sensowne pieniądze, to też bez przesady, mówi. 
Jak człowiekowi naprawdę zależy, to sobie zawsze jakąś lepszą robotę 
znajdzie. Tak mówi. Trochę to aż śmieszne, ale... wiesz, co jest w tym 
najlepsze: że on nie kłamie! Ja go znam i mówię ci: on chyba naprawdę 
wierzy w to, co mówi – teraz. I ja nie widzę w tym nic złego: niech wie-
rzy w to – jeśli tak mu lepiej.

– Jego wiara go uzdrowiła... – próbowałem zażartować. – A nie mówił 
mi nigdy, że on jest... wierzący. – Mój dowcip został jednak jakby nie 
zauważony. Zresztą, mi samemu ten żart... też raczej słabo się spodobał.
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Piotr R. Mazur

K³amstwem w bohaterów 

Bez najmniejszego nadużycia można powiedzieć, że żołnierze podzie-
mia antykomunistycznego sprzeciwiający się zaprowadzeniu władzy 

narzuconej powojennej Polsce przez Moskwę padli i padają ofiarą wiel-
kiego kłamstwa. Nazwa „żołnierze wyklęci” użyta przez działaczy Ligi 
Republikańskiej w połowie lat 90. ubiegłego stulecia dla określania 
tych, którzy z bronią w ręku w latach 1944–1963 walczyli z sowieckimi 
jaczejkami, skrótowo ukazuje ich los: byli wyklęci – bo ze względu na 
swą działalność za okupacji niemieckiej w formacjach ideowo antykomu-
nistycznych mieli wybór: Sybir, więzienie, albo las, byli wyklęci, bo byli 
pozbawieni możliwości normalnego życia, byli wreszcie i są nadal nie-
rzadko wyklęci ze względu na kłamstwa odzierające ich z godności. 

Komunistyczne władze walczyły z podziemiem zarówno zbrojnie, jak 
i propagandowo; słynne plakaty przedstawiającego „olbrzyma” w mun-
durze LWP i „zaplutego karła reakcji” z opaską AK, czy z napisem „tęp 
bandytów z NSZ” miały ukazywać żołnierzy podziemia jako pospolitych 
bandytów; elementem systemowego kłamstwa było już samo używanie 
wobec formacji podziemia sformułowania „banda”, które było niepraw-
dziwe choćby z tego względu, że żołnierze WiN, NSZ, NZW i innych 
organizacji byli zdyscyplinowani i zhierarchizowani – tego typu określe-
nie miało na celu zohydzanie ich w oczach społeczeństwa. 

Największym kłamstwem, z jakim spotykali się żołnierze wyklęci, 
ale też nie walczący zbrojnie tzw. „przeciwnicy ustroju” były kłamstwa 
w postaci oskarżeń i wyroków wydawanych przez komunistyczne sądy. 
Jednym z wielu przykładów kłamstwa, a w efekcie mordu sądowego była 
sprawa ks. W. Gurgacza, którego sfotografowano z bronią i pieniędzmi, 
by użyć jego osoby do uderzenia zarówno w Kościół, jak i w konspirację. 
Według procesu ks. Gurgacz miał być „hersztem bandy”, mimo że nawet 
zapiski jednego z ubeków temu przeczyły (zachowujemy oryginalną 
pisownię): „Ostatnie słowo Gurgacz – do oddziału nie należał z przyczyn 
politycznych, jest niewinny jako kapłan, zakonnik i Polak. Niewinny 
dlatego – bo działał w dobrej wierze. Niewinny wobec Kościoła. Do lasu 
został zabrany – przymus fizyczny i moralny. Zrobił błąd. Nie tylko 
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może, lecz i powinien udać się do lasu, aby przeciwdziałać większemu 
złu [dopisek na marginesie: moralista]. Zamienił sukienkę duchowną na 
mundur polskiego żołnierza. Przeciwdziałał rozwojowi organizacji 
(gdyby nie on, byłoby nie 20, a cały batalion, całe Podhale). On chłopców 
umoralniał. Uważa, że wyraża przekonania większości narodu. Nie 
uznaje władz obecnych. Uważa się za przedstawiciela 24 milionów 
Polaków, którzy nie zgadzają się z obecną rzeczyw[istością] i modlą się 
o wolność”. W czasie procesu ks. Gurgacz wspierał współoskarżonych  
i bronił ich przed stawianymi zarzutami. 13 VIII 1949 r. w ostatnim 
dniu procesu prokurator zażądał kary śmierci. W protokole rozprawy 
zapisano, że oskarżony ks. Władysław Gurgacz „nie oświadcza się”; 
nawet w protokołach z procesu komunistyczne sądy dopuszczały się 
kłamstwa, ponieważ ten niezłomny kapłan wygłosił ostatnie słowo,  
w którym wedle relacji miał powiedzieć: „Ci młodzi ludzie, których tutaj 
sądzicie, to nie bandyci, jak ich oszczerczo nazywacie, ale obrońcy 
Ojczyzny! Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym,  
o czym myślą miliony Polaków, tych Polaków, o których obecnym losie 
zadecydowały bagnety NKWD. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest 
zresztą śmierć?... Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zro-
dzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę” – te słowa, które 
padły jako ostatnie w procesie skazanego na śmierć kapłana były na tyle 
niewygodne dla władzy, że uznano, by lepiej ich nie zamieszczać w ofi-
cjalnym protokole z rozprawy, a relacje prasowe i radiowe z procesu 
mówiły, że herszt bandy, który ma na rękach krew kobiet i dzieci został 
sprawiedliwie skazany na śmierć. A przecież proces ks. Gurgacza był 
jednym z tysięcy podobnych, w których bohaterowie byli skazywani 
przez zbrodniarzy za niepopełnione winy, dowodem na to są m.in. proce-
sy W. Pileckiego, Ł. Cieplińskiego, D. Siedzikówny. 

W propagandowe kłamstwa byli zaangażowani również beneficjenci 
nowej władzy z kręgu kultury, M. Solecki, autor Literackich portretów 
żołnierzy wyklętych. Esej o literaturze polskiej lat 1948–2010, w artyku-
le dla portalu Pch24.pl pisał: „W literackim wizerunku żołnierzy wyklę-
tych dominują ciemne barwy. Sięgali po nie dyspozycyjni, proreżimowi 
pisarze od zarania «ludowej» Polski aż po jej ostatnie tchnienie na prze-
łomie lat 1989/1990. W 1947 Jan Brzechwa w Balladzie o dwóch face-
tach pomawiał partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych nie tylko o ban-
dytyzm, pijaństwo, ale i o pedofilię. W 1948 Jerzy Andrzejewski 
prorokował, że jedyne, co zostanie po ludziach idących w ślady 
Chełmickiego, to popiół. Wtórowali mu w tym samym roku Leon 
Kruczkowski i Mieczysław Jastrun, pierwszy ukazujący antykomuni-
stycznych partyzantów jako politycznych bankrutów (Odwety), drugi – 
jako zbrojne bandy niosące śmierć (Ballada o Puszczy Świętokrzyskiej). 
W 1952 Jacek Bocheński rozprawił się z legendą Zrzeszenia «Wolność  
i Niezawisłość» (Zgodnie z prawem), natomiast Adam Bahdaj utożsamił 
NSZ-owski oddział kpt. «Rębacza» z formacją faszystowską (Skalista 
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ubocz). Dwa lata później do grona prozaików postponujących NSZ-owców 
dołączył Jerzy Putrament (Rozstaje), a Edward Fiszer, nie wchodząc  
w niuanse organizacyjne, w wierszu Pociski określił członków powojen-
nego podziemia terminem «bestie»”. W popularnej wśród młodych pasjo-
natów historii serii książek „z tygrysem”, których nakłady sięgały nawet 
ponad 200 tys. egzemplarzy, można było znaleźć tomik zatytułowany 
Ryngraf z trupią czaszką. Według F. Sikorskiego, także funkcjonariusza 
resortu bezpieczeństwa, autora książeczki o nakładzie 210 tys. egzem-
plarzy, ppłk A. Rybnik „Jerzy”, zastępca prezesa Okręgu Białostockiego 
WiN, skompromitował się współpracą z najbardziej reakcyjną częścią 
podziemia, bo z kolaborującymi z Niemcami Narodowymi Siłami 
Zbrojnymi. Autor pisał: „Kilka lat temu podobno nie odpowiadał mu pro-
gram tej skrajnie nacjonalistycznej organizacji, nie cofającej się przed 
współpracą z hitlerowcami, ale teraz [w 1945] wspólny interes polityczny 
[...] połączył wszystkich partnerów bez względu na przynależność”.  
Z kolei zastępca dowódcy 6. Wileńskiej Brygady AK por. Władysław 
Łukasiuk „Młot” to – jak byśmy dziś powiedzieli – osoba niepełnospraw-
na, „powłóczy bowiem nogą usztywnioną po nieszczęśliwym upadku  
z konia”. Jednak – jak pisze Sikorski – „sztywna noga nie przeszkadza 
mu [...] kraść, mordować, a w WiN dosłużyć się stopnia porucznika”. 
Legenda białostockiego podziemia, słynny dowódca Kedywu w Komendzie 
Obwodu AK Wysokie Mazowieckie oraz dowódca oddziału partyzanckie-
go AK–WiN kpt. Kazimierz Kamiński „Huzar”, to „jeden z najbardziej 
krwawych i najdłużej ukrywających się hersztów podziemia, pochodził  
z rodziny bogacza wiejskiego [...]. Notoryczny kawaler z wyraźnymi 
skłonnościami do sadyzmu [...], podczas okupacji [niemieckiej] [...] współ-
działał z okupantem, wydając w ręce gestapo działaczy lewicowych  
i partyzantów radzieckich. Po wyzwoleniu [...] skupił wokół siebie przede 
wszystkim synów bogaczy wiejskich i ludzi spod znaku okupacyjnej 
organizacji «Miecz i Pług», głoszącej jawnie faszystowsko-nacjonalistycz-
ny program polityczny”. 

Niezwykle popularny w latach PRL był wśród młodych czytelników 
także magazyn „Relax”, w którym komiksy J. Christy, autora Kajka  
i Kokosza, a jednocześnie brata podkomendnych „Łupaszki” sąsiadowały 
z „dziełem” pt. Piorun więcej nie uderzy, gdzie żołnierzy z ryngrafami 
ukazywano jako  pospolitych bandytów rabujących pieniądze robotni-
ków. Podobnie rzecz się przedstawia w filmach. Wydawałoby się, że po 
przemianach ustrojowych, a zwłaszcza od 2011 r., gdy 1 marca stał się 
Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych z rangą święta 
państwowego, kłamstwa o walce podziemia antykomunistycznego usta-
ną. Nic bardziej mylnego! Brygada Świętokrzyska NSZ to nadal dla 
lewicowych aktywistów antysemici i kolaborujący z Niemcami faszyści, 
mimo iż wyzwoliła ona obóz koncentracyjny w Holiszowie i uratowała 
kilkaset więźniarek, w tym 270 Żydówek. Na zbrodniarza kreowany jest 
również przez niektórych prawicowców R. Rajs ps. „Bury”, jako cyniczny 
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morderca Białorusinów, podobnie jest z tzw. mordem w Wierzchowinach; 
wobec tego wydarzenia cały czas funkcjonuje komunistyczna narracja  
o bezsprzecznej winie mordu na Ukraińcach, którego miał dokonać 
oddział NSZ M. Pazderskiego ps. „Szary”, mimo że coraz więcej badań 
naukowych wskazuje na inne okoliczności. W zeszłym roku ofiarą 
kłamstw i to ze strony historyka M. Sobieraja, pracownika IPN, padł  
L. Zub Zdanowicz, żołnierz AK i NSZ. Sobieraj będąc związany ideowo 
z lewicującymi interpretatorami historii, za pomocą wybiórczego mani-
pulowania źródłami usiłował zdyskredytować bohatera wojny obronnej 
1939 r., uczestnika bitwy o Narwik, cichociemnego i jednego z ważniej-
szych oficerów NSZ po to, by (na szczęście bezskutecznie) nie dopuścić do 
nazwania jednej z ulic w Lublinie jego imieniem. 

Jak widać goebelsowskie hasło „Kłamstwo powtórzone tysiąc razy 
staje się prawdą” było i jest stosowane do tej pory, by dyskredytować 
bohaterów walczących o Polskę wolną i wierną Bogu, choć prawda, nie-
zależnie jak głęboko zakopywana, zawsze znajdzie drogę, by wydostać 
się na powierzchnię. 
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Ksi¹¿eczka opisuje dramatyczn¹ sytuacjê polskiego wachmistrza, który 
po m³odym ¿yciu poœwiêconym wojaczce za ojczyznê staje do ostatnie-
go ¿o³nierskiego raportu. Ot, powiedzia³by kto, zwyk³a ¿o³nierska 
dola: koniecznoœæ zdania sprawy z wykonania rozkazów i powinnoœci 
stanu. Jednak przed bohaterem ksi¹¿ki stoi trudniejsze zadanie: oto 
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odwiedŸ nas na stronie

ma uprzytomniæ sobie, 
stoj¹c w blasku Bo¿ej Mi³o-
œci, istotn¹ wartoœæ swego 
¿o³nierskiego ¿ywota, wszel-
kie przewiny i zaniedbania 
oraz plamy na rycerskim 
honorze. Ka¿dy z nas, tak 
jak ów bohater, stanie 
kiedyœ przed Mi³osier-
nym lecz Sprawiedliwym 
Stwórc¹ do „niebieskiego 
raportu”, tote¿ ksi¹¿eczka 
o. Jacka mo¿e wzbudziæ 
tak¿e we wspó³czesnym 
Czytelniku niejedn¹ wa¿n¹ 
i po¿yteczn¹ refleksjê oraz 
si³ê do walki o w³asne cz³o-
wieczeñstwo.
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Anna Zalewska

Nauczyciel i szko³a w trosce  
o dobro dziecka. 

Sprawozdanie z konferencji

Dnia 10 III 2018 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 
II, odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli  

i Wychowawców pt. Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka zorga-
nizowana przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej 
oraz Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL. W konferencji udział 
wzięli: prof. dr hab. Alina Rynio, prof. dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. 
dr hab. Paweł Skrzydlewski, dr Iwona Szewczak, dr Anna Lendzion,  
dr Ewa Kopeć, dr Beata Jakimiuk, dr Piotr Magier. Obradom przewod-
niczył dr Tomasz Łach. Kuratorium oświaty reprezentował mgr 
Eugeniusz Pelak – wicekurator oświaty w Lublinie. 

Celem sesji plenarnej była pogłębiona refleksja nad nadrzędnym 
celem edukacji – uczniem jako osobą i jego integralnym rozwojem. 
Spotkanie rozpoczęło wystąpienie dr hab. Zbigniewa Pańpucha  
z Katedry Metafizyki KUL pt. Aretologia w wychowaniu szkolnym.  
U podstaw pracy nad charakterem. Prelegent zwrócił uwagę, że aby 
wychowanie człowieka było prawdziwe i skuteczne, by naprawdę mu słu-
żyło i pomagało w spełnieniu się, musi opierać się na podstawach wyzna-
czonych przez naturę ludzką. Znajomość tych podstaw stale musi towa-
rzyszyć pracy wychowawcy – bądź to rodzica, bądź nauczyciela czy 
jakiegokolwiek mistrza. Natomiast ich zadaniem jest aplikacja tych pod-
stawowych zasad w praktyce, tj. we wciąż zmieniających się warunkach 
środowiskowo-sytuacyjnych, jak również podmiotowych – uzależnionych 
od stanu rozwojowego indywidualnego wychowanka. Te podstawowe 
zasady wychowawcze to natura ludzka i jej potencjalno-dynamiczny cha-
rakter, cel wychowania jako ogólny cel człowieka i sposoby wychowywa-
nia, które można rozumieć jako poszczególne, szczegółowe cele, którymi 
były cnoty – sprawności. Przygotowanie wychowanka do ich nabywania, 
uświadomienie mu ich roli i pomoc w ich nabywaniu czy osiąganiu to 
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podstawowe zadania wychowawcy, a owoc tych działań – to ostatecznie 
spełnione życie wychowywanego człowieka. 

Druga prelekcja – Szkoła wobec liberalizmu i multikulturalizmu, 
wygłoszona została przez prof. dr hab. Pawła Skrzydlewskiego z Katedry 
Pedagogiki PWSZ w Chełmie. Prof. Skrzydlewski wskazał, że współcze-
śnie jedną z głównych przyczyn ideologizacji szkoły w świecie jest prze-
nikanie do systemu szkolnictwa ideologii liberalizmu i multikulturali-
zmu (wielocywilizacyjności) oraz kolektywizmu, które na różne sposoby 
niszczą szkołę i samego człowieka. Mają one wiele wspólnych elementów: 
negację istnienia stałej natury ludzkiej, materializm, poznawczy  
i moralny relatywizm, utylitaryzm i minimalizm, negację naturalnych 
kręgów i form życia człowieka, utopizm, wrogość wobec religii, terro-
ryzm oraz wiele innych. 

Sesję plenarną zakończyło wystąpienie prof. dr hab. Aliny Rynio  
z Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL pt. Nauczyciel – wzorem 
osobowym w wychowaniu moralnym. Określenie roli nauczyciela  
w wychowaniu moralnym domaga się przede wszystkim uznania często 
kwestionowanej wychowawczej funkcji szkoły i uświadomienia sobie 
istoty zarówno samego wychowania, jak i moralności czyli tego, co sta-
nowi istotę, strukturę i treść wychowania moralnego. Wychowanie 
moralne służy przyswojaniu zespołu norm i ocen ludzkiego postępowa-
nia, kształtowaniu postaw w oparciu o te normy oraz wdrażaniu ich  
w życie przybierające społecznie akceptowalny ład. Zgodność postępowa-
nia z przyjętymi normami formuje się w wyniku zdobytej w procesie 
edukacji wiedzy teoretycznej oraz wychowania, umożliwiającego naśla-
downictwo uznanych w dziedzinie moralności autorytetów i wzorów oso-
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bowych. Rolą wychowawcy jest nie tylko bycie wzorem, ale pomoc wycho-
wankom w przyswojeniu określonej wiedzy, a także wykształcenie 
sprawności moralnych wyrażających się w dokonywaniu właściwych 
wyborów i podejmowaniu odpowiedzialności za swe postępowanie.

Drugą część konferencji stanowiła dyskusja panelowa pt. Nauczyciel 
i szkoła wobec nowych wyzwań zawierająca pięć komunikatów. Dyskusję 
rozpoczęła dr Anna Lendzion, która poruszyła problem: Specjalne 
potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Dr Iwona Szewczak w wystąpie-
niu: Trudności wychowawcze dzieci i młodzieży a oczekiwane postawy 
wychowujących zaprezentowała zjawiska trudności wychowawczych, ich 
uwarunkowań oraz przejawów i typów oraz podjęła próbę określenia 
sposobów przezwyciężania tych zachowań u wychowanków. Dr Piotr 
Magier w prelekcji: Miejsce szkoły w wychowaniu patriotycznym, prospo-
łecznym i obywatelskim ukazał problemy z definiowaniem funkcji szkoły, 
niejednoznaczność w określaniu istoty wychowania patriotycznego, pro-
społecznego i obywatelskiego, trudności w realizacji funkcji wychowaw-
czej przez szkołę. W wystąpieniu Media a wychowanie dzieci i młodzieży 
dr Ewa Kopeć zasygnalizowała zagrożenia wynikające z niewykształco-
nych kompetencji medialnych, do których zaliczają się m.in.: przemoc  
i agresja, indywidualizm, wszechobecny seksualizm, uzależnienie od 
internetu. Dr Beata Jakimiuk w prelekcji: Innowacyjność i kreatywność 
jako kompetencje nauczyciela podjęła próbę odpowiedzi na pytania: jakie 
różnice występują w definiowaniu i rozumieniu kompetencji nauczycie-
la?; jakich obszarów pracy nauczyciela dotyczą te kompetencje? (dydak-
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tyka i relacje z uczniami, sposób wykonywania zadań zawodowych, 
podejście do pracy); w jaki sposób należy te kompetencje rozwijać? 

Wyjątkowo bogata, bo licząca ponad 30 tematów, była w tym roku 
ekspozycja plakatowa pt. Szkoła jako przestrzeń edukacyjno-wychowaw-
cza towarzysząca konferencji. Zaprezentowano w niej plakaty: Pozytywny 
klimat szkoły warunkiem rozwoju i edukacji dziecka; Rola szkoły  

w wychowaniu prospołecznym dzieci i młodzieży; Pomóc w stawaniu się 
dojrzałym i samodzielnym; Szkoła przyjazna uczniom z zaburzeniami 
integracji sensorycznej; Oczekiwane kompetencje nauczyciela we współ-
czesnym świecie; Predyspozycje moralne i intelektualne nauczyciela 
wychowawcy; Wartości nadrzędne w pracy nauczyciela; Nauczyciel – 
mistrz i mentor; Współczesny nauczyciel – zawód, misja czy powołanie; 
Wybrane uwarunkowania autoagresywnych zachowań adolescentów; 
Współpraca rodziców z nauczycielami w trosce o dobro dzieci; Działania 
edukacyjne skierowane na zapobieganie zachowaniom ryzykownym mło-
dzieży; Mass media a proces wychowania młodego pokolenia; Nowe tech-
nologie a zadania współczesnej edukacji; Jan Paweł II o wychowaniu 
dziecka w szkole; Być wychowawcą według papieża Franciszka; 
Działalność wychowawcza T. Strzębosz; K. Jeżewskiego troska o losy 
wychowanka; Pedagogika serca – pedagogiką człowieczeństwa; Troska 
wychowawców o integralny rozwój wychowanków placówki „Pogodny 
Dom”; Szkoła jako miejsce rozwijania pasji; Stowarzyszenie „Źródło” 
Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, jako środowisko wychowania  
i przystosowania do życia w społeczeństwie; Szkoła miejscem wychowa-
nia do przyjaźni; Sposoby rozwiązywania konfliktów w środowisku szkol-
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nym; Edukacyjno-wychowawczy program ks. Jana Bosko; Szkoła miej-
scem rozwoju talentów; Tworzenie bezpiecznego środowiska wychowaw-
czego szkoły; Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń; Nauczyciel wobec 
wyzwań współczesnej edukacji; System prewencyjny św. Jana Bosko  
w wychowaniu szkolnym; Projekt Dobre Życie – profilaktyka w środowi-
sku szkolnym i uniwersyteckim; Podstawa autorytetu nauczyciela w kon-

tekście relacji z rodzicami; Rola nauczyciela  
w kształceniu i wychowaniu uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną; Obecność techno-
logii informacyjnej w edukacji dzieci; 
Wychowanie człowieka jako Kobiety i Mę- 
żczyzny.

W konferencji wzięło udział około 200 
nauczycieli i wychowawców ze szkół różnego 
szczebla, burs i ośrodków wychowawczych. 
Uczestnicy zastanawiając się nad możliwościa-
mi jak najlepszej formacji dzieci i młodzieży  

w kontekście nowych wyzwań edukacyjnych zwrócili uwagę, że warun-
kiem skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły jest prawdziwa 
antropologiczna koncepcja człowieka, rzetelna wiedza pedagogiczna  
i psychologiczna oraz zdobywanie nowych doświadczeń praktycznych. 
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Mieczys³aw A. Kr¹piec OP

Dzieje Polski wyraźnie pokazują, że poprzez utożsamianie się z katoli-
cyzmem Naród polski nie zatracił się. Dziś przy agresji sekt, osłabieniu 
intelektualnym w dziedzinie filozofii i teologii jawi się groźba utraty pol-
skości w jej historycznym wymiarze. Feliks Koneczny przed laty już prze-
strzegał przed utratą wiary, która niesie ze sobą utratę polskości.

Mieczys³aw A. Kr¹piec OP

Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2018

polecamy

– Ta skromna objętościowo 
rozprawka wyróżnia się 
ogromną wiedzą jej Autora 
– Ojca Profesora Mieczy-
sława A. Krąpca, słusznie 
określonego mianem Ary-
stotelesa dwudziestego wie-
ku” – wiedzą sięgającą re-
ligijnych i filozoficznych ko-
rzeni europejskości, jej logo-
su i ethosu.

Henryk Kiereœ

Rozwa¿ania o narodzie

odwiedŸ nas na stronie
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Ewa Kurek
Jedwabne. 
Anatomia k³am-
stwa. Bia³a ksiêga 
cenzury i bezpra-
wia Rz¹dów RP 
2001–2017 wobec 
badañ historycz-
nych

Lublin 2018 

Piotr R. Mazur

O fa³szowaniu historii 

W numerze „Cywilizacji” poświęconym kłamstwu 
chcemy zachęcić naszych Czytelników do lektury 
dwóch książek, których tematem są relacje pol-
sko-żydowskie opisywane zwłaszcza w kontekście 
II wojny światowej i zagłady narodu żydowskiego. 
Pierwszą z opisywanych pozycji jest praca dr  
E. Kurek zatytułowana Jedwabne. Anatomia 
kłamstwa. Autorka popularnych prac o partyzan-
tach majora „Zapory” i książek opisujących rato-
wanie dzieci żydowskich przez polskie zakonnice, 
tym razem w jednym tomie zebrała wypowiedzi 
historyków takich jak prof. T. Strzembosz i dr  
P. Gontarczyk, publikowanych w 2000 i 2001 r. 
zaraz po wydaniu Sąsiadów J. T. Grossa, w któ-
rych ci niewątpliwi specjaliści obnażają podsta-
wowe błędy warsztatowe Grossa. Dr Kurek opisu-
je też tło historyczne wydarzeń w Jedwabnem 
związane z okupacją niemiecką i sowiecką tej 
miejscowości, w tym relacje, z których wynika, że 
jedwabieńscy Żydzi wiedzieli, że czeka ich zagła-
da, której próbowali uniknąć płacąc Niemcom 
okup. W pracy znajdziemy również szereg wątpli-
wości związanych ze śledztwem prowadzonym 
przez Instytut Pamięci Narodowej, gdzie śledczy 
ulegając presji środowisk żydowskich nie podjęli 
pełnych prac ekshumacyjnych i co za tym idzie 
nie przeprowadzili solidnych badań, które okre-
śliłyby dokładną liczbę ofiar, sposób śmierci. 
Autorka opisuje też mechanizm wykorzystywania 
zbrodni w Jedwabnem jako narzędzia w kreowa-
niu tzw. pedagogiki wstydu mającej wytworzyć  
u Polaków poczucie winy za zbrodnie II wojny 
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światowej. Najbardziej interesujący w prezento-
wanej pracy jest wątek poświęcony ekshumacjom, 
a raczej ich brakowi. Część środowiska żydow-
skiego ze względów rzekomo religijnych skutecz-
nie zablokowała prace badawcze w Jedwabnem; 
dr Kurek posługując się dokumentacją 
Żydowskiego Instytutu Historycznego udowodni-
ła, że prace ekshumacyjne w miejscach innych 
zbrodni popełnionych na Żydach były przeprowa-
dzane za wiedzą i zgodą Żydowskiej Gminy 
Wyznaniowej. Ostatnią część książki stanowi 
opis prób wznowienia prac w Jedwabnem wraz  
z zapisem korespondencji  Komitetu Obywa- 
telskiego na rzecz wznowienia ekshumacji  
w Jedwabnem prowadzonej z ministerstwem 
sprawiedliwości i Instytutem Pamięci Narodowej. 

Drugą książką zajmującą się podobną tematy-
ką jest praca D. Walusiaka Winni. Holokaust  
i fałszowanie historii. Autor to historyk, pisarz, 
reżyser, scenarzysta i dziennikarz zaangażowany 
w odkrywanie prawdy o przeszłości; czytelnicy 
„Cywilizacji” mogą kojarzyć go z obecnym od 
marca na ekranach polskich kin filmie biogra-
ficznym o ks. W. Gurgaczu. Winni to popularna  
w formie i treści publikacja dotycząca niełatwych 
wzajemnych relacji między Polakami a Żydami, 
począwszy od okresu międzywojennego wraz  
z opisem sytuacji międzynarodowej i genezą doj-
ścia do władzy A. Hitlera, aż po II wojnę świato-
wą. Autor prowadzi narrację w sposób chronolo-
giczny, rozpoczynając od trudnych lat 
przedwojennych, w których niechęć do Żydów 
była zjawiskiem ogólnoeuropejskim, a co ważniej-
sze – wzajemnym, w książce znajdziemy opisy 
działań żydowskich bojówek, które atakowały 
współobywateli. Walusiak przy pomocy solidnie 
sporządzonej bibliografii obala mity dotyczące 
polskiej współodpowiedzialności za holokaust, 
przedstawia rolę organizacji „Żegota”, opisuje 
przedwojennych „antysemitów”, którzy w czasie 
wojny angażowali się w pomoc Żydom. Najlepszą 
rekomendacją książki niech będą słowa innego 
wybitnego historyka i senatora, J. Żaryna: 
„Książka Dariusza Walusiaka zachęca nas do 
szukania odpowiedzi na fundamentalne dziś 

Dariusz Walusiak
Winni. Holokaust  
i fa³szowanie  
historii

Kraków 2016
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pytania dotyczące rzeczywistych postaw Polaków wobec Żydów w latach 
okupacji. Autor przypomina, że to Niemcy są i pozostaną na wieki odpo-
wiedzialni za ich zagładę; że to Niemcy szukali w narodach przez siebie 
podbitych współsprawców mordu, ale nie znaleźli ich wśród Polaków. 
Pozostaliśmy jako naród w zgodzie z własnym katalogiem wartości, 
pozostaliśmy Polakami i chrześcijanami, choć Niemcy chcieli nam ode-
brać tak Ojczyznę, jak i naszą wiarę. Książka Dariusza Walusiaka wpi-
suje się zatem w narodową dyskusję na temat naszego dziedzictwa,  
z którego chcemy być dumni, w którym chcemy nadal żyć i czerpać  
z niego siły do nowych wyzwań”. 
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Zofia Kossak, Zygmunt Szatkowski

Troja Pó³nocy przybli¿a niemal nieznane – a przez to tak fascynuj¹ce 
– dzieje S³owian Zachodnich: Wieletów, Pomorzan, Obodrzyców i wielu 
innych plemion opieraj¹cych siê przez kilka stuleci ekspansji ze strony 
zaborczego ¿ywio³u germañskiego, prowadzonej pod pozorem chrystiani-
zacji. Obficie cytowane przez Autorów g³osy kronikarzy niemieckich, pol-
skich i skandynawskich przenosz¹ czytelnika w nieistniej¹cy ju¿ œwiat 

Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2017

polecamy

dawnych S³owian, stanowi¹c 
zapis ich cnót i wad, ¿ycia 
codziennego, kolei ich dra-
matycznego losu. Niezwyk³y 
talent literacki i znajomoœæ 
historycznych realiów spra-
wiaj¹, i¿ Troja Pó³nocy jest 
barwnym freskiem ¿ycia, 
kultury, bogactwa obyczajów 
i wierzeñ œwiata s³owiañskie-
go, jak i heroicznych walk 
S³owian Po³abskich z naja-
zdem germañskim. 

Troja Pó³nocy

odwiedŸ nas na stronie
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Noty o autorach

Wojciech Chudy – 1947–2007, profesor dr hab., kierownik Katedry 
Filozofii Wychowania w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk 
Społecznych KUL, współzałożyciel i członek Zarządu Instytutu Jana 
Pawła II KUL, zastępca redaktora naczelnego i członek redakcji 
kwartalnika „Ethos”. Autor m.in. książek: Filozofia kłamstwa. 
Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw (2003), 
Kłamcy profesjonalni? Praca dyplomaty i szpiega w ujęciu etyki 
(2004), Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 1: Społeczeństwo zakła-
mane, t. 2: Kłamstwo jako metoda (2007) oraz licznych artykułów, 
haseł encyklopedycznych i recenzji. 

ks. Bogdan Czupryn – Doktor filozofii, teolog, autor haseł do Powszech- 
nej encyklopedii filozofii, publicysta, specjalizuje się w antropologii 
filozoficznej, autor m.in. książki Prawda o człowieku fundamentem 
rozwoju osobowego (2015).

o. Tomasz M. D¹bek OSB – Profesor nauk teologicznych, kierownik 
Katedry Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; autor blisko 200 opracowań 
naukowych i popularno-naukowych oraz blisko 40 książek, m.in.: 
Biblia o końcu świata (2011), Życie po śmierci i co dalej… (2017), 
Praca w życiu mnichów (2017).

ks. Marek Dziewiecki – Doktor psychologii, adiunkt na UKSW, specja-
lista z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień. Od 1999 r. pełni 
funkcję krajowego duszpasterza powołań, a od 2003 r. funkcję wice-
dyrektora Europejskiego Centrum Powołań; ekspert ministerstwa 
edukacji z zakresu przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. 
Laureat nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 
2005 w kategorii książek dla młodzieży za publikacje z serii Jak 
wygrać (życie, przyjaźń, kobiecość), autor m.in. Młodzi pytają o miłość, 
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rodzinę i wychowanie (2008), Pójść drogą błogosławieństwa (2009), 
Mężczyzna mocny Miłością. Być księdzem dzisiaj (2010), Rodzina 
domem miłości i życia (2011), Wychowanie chrześcijańskie w praktyce 
(2012), Od urwisa do bohatera. Wychowanie duchowe, moralne i reli-
gijne chłopców (2013), Miłość na manowcach (2014), Oblicza miłosier-
dzia (2015). 

Jaros³aw Kucharski – Doktor filozofii, adiunkt w Katedrze Filozofii 
Społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie, trener. Główne zain-
teresowania to etyka zarządzania zasobami ludzkimi i etyka życia 
codziennego. Zajmuje się także etyką komunikacji i szeroko rozumia-
ną etyką biznesu. Poza pracą akademicką prowadzi szkolenia dla biz-
nesu z komunikacji, negocjacji, społecznej odpowiedzialności biznesu 
i „zielonych wydarzeń” (wdrażania zasad ekologicznych do spotkań 
biznesowych). 

ks. Pawe³ W. Maci¹g – Doktor nauk humanistycznych, wykładowca  
w ASP w Katowicach, historyk sztuki, pisarz, malarz, prezbiter. 
Studiował w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, 
KUL, Uniwersytecie dla Cudzoziemców w Perugii, UMK w Toruniu 
(Wydział Sztuk Pięknych). Członek Związku Literatów Polskich oraz 
Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta. Autor licznych 
publikacji z zakresu literatury, etyki i historii sztuki. Obecnie pracu-
je nad drugim doktoratem z teologii dogmatycznej w KUL. 

Piotr R. Mazur – Współpracownik Fundacji Servire Veritati, działacz 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, publicysta. 

Teresa Mazur – Polonistka, autorka cyklu artykułów w kwartalniku 
„Cywilizacja” i książki pt. Ojców naszych obyczajem… (2005), współ-
pracownik Fundacji Servire Veritati.

Zbigniew Pañpuch – Doktor hab. filozofii, adiunkt w Katedrze 
Metafizyki KUL, publicysta, wykładowca Instytutu Edukacji 
Narodowej, autor m.in. książek: W poszukiwaniu szczęścia. Śladami 
aretologii Platona i Arystotelesa (2015), Szczęście a polityka. 
Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa (2015), Spór 
o cielesność. Analiza ujęć wybranych problemów u tomistów egzysten-
cjalnych oraz propozycja wprowadzenia do antropologii filozoficznej 
rozróżnienia między ciałem a organizmem (2015).

marcin pieczyrak – Absolwent Wydziału Filozofii KUL (1993), czyli 
magister filozofii – bezpośrednio w zawodzie wyuczonym nigdy 
zarobkowo nie pracował; autor opowieści NYC. W innym Mieście, 
wydanej drukiem w 2002 – i co najmniej dwóch nie wydanych; przy-
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jęty do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – płaci składki; pod 
swoimi tekstami podpisuje się małymi literami – co niektórych może 
dziwić („I tak ma być!”). 

Mieczys³aw Ryba – Doktor hab. historii, prof. KUL, kierownik Katedry 
Historii Systemów Politycznych XIX i XX Wieku KUL, pracownik 
Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowca Fundacji Servire Veritati, 
publicysta, autor m.in.: Szkoła w okowach ideologii (2006), Środowiska 
i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914–1918 (2007), 
Odkłamać wczoraj i dziś. Wybór tekstów historycznych (2014),  
O naprawę polityki polskiej (2016). 

Ewa Smo³ka – Doktor pedagogiki, zajmuje się filozofią wychowania, 
pedagogiką kultury oraz teoriami wychowania estetycznego, autorka 
książki Filozofia kształtowania charakteru. Fryderyka Wilhelma 
Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześci-
jańskiego (2005). 

Andrzej Solak – Historyk, publicysta, współpracownik „Polonii 
Christiana” oraz portalu pch24.pl; autor m.in.: Męczennicy katoliccy 
ostatniego stulecia (2012), Kresy w płomieniach (2013), Warszawa ’44. 
Popiół i łzy (2014), Krucjata Wyklętych (2015), Walki Polaków  
z islamem (2016). 

Anna Zalewska – Absolwentka Wydziału Filozofii KUL, pracownik 
Fundacji Servire Veritati. 

Sabina L. Zalewska – Doktor pedagogiki, psycholog rodziny, adiunkt  
w Katedrze Etyki Współczesnej UKSW oraz adiunkt na Papieskim 
Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie. Autorka m.in. 
książek: Syndrom pustego gniazda. Małżeństwo i rodzicielstwo po 
usamodzielnieniu się dzieci (2012), Samotność i osamotnienie  
w doświadczeniach i narracjach małżeńskich (2015). 

ks. Andrzej Zwoliñski – Profesor dr hab., kierownik Katedry Katolic- 
kiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
w Krakowie, dyrektor Wydawnictwa Naukowego UP, ceniony reko-
lekcjonista, autor m.in.: Państwo a Europa (2001), Etyka bogacenia 
(2002), Słowo w relacjach społecznych (2003), Wojna. Wybrane zagad-
nienia (2003), Duchy Afryki (2008), Encyklopedia końca świata 
(2009), 1000 pomysłów na homilie (2012), Krzywdzone dzieci. 
Zagrożenia współczesnego dzieciństwa (2012), Kazania pasyjne 
(2013), Cyberseks (2014), Kobieta silna płeć (2016). 
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cywilizacji wybitnego polskiego historyka Feliksa Konecznego. Myśl Konecznego poddawana 
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niepewnych dotacji państwowych, pozwala na jego regularne ukazywanie się. Czytelnik zaś 
płaci mniej za każdy numer, oszczędza na wysokich kosztach pocztowych przesłania pisma, 
otrzymuje je w pierwszej kolejności. 

Zwracamy się zatem do Szanownych Państwa, Czytelników i Przyjaciół „Cywilizacji” 
z gorącą zachętą do prenumeraty pisma oraz informowania innych o jego zaletach. 

WARUNKI PRENUMERATY
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Tematyka numerów „Cywilizacji” w r. 2018

Nr 64: Kłamstwo a destrukcja osoby i wspólnoty (III 2018) 
Nr 65: Walka cywilizacji (VI 2018) 
Nr 66: Agresja – dlaczego? (IX 2018) 
Nr 67: Semper Fideles – zawsze wierni (XII 2018) 


