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ПРОБЛЕМА НЕПРАВДИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Більшість людей часто говорить неправду своїм близьким, колегам, 

друзям, незнайомцям і навіть самим собі. Що лежить в основі людської 

брехні, і чому ця проблема є дуже актуальною в сучасному суспільстві?  

Брехня – це умисне або неумисне введення в оману, твердження, що 

не є істинним. Брехнею слід вважати будь-яке висловлювання, що не 

відповідає реальності, а також напівправду і свідоме приховування правди.  

Феномен брехні широко досліджується психологією і психолінгвіс-

тикою. Дані, які намагаються отримати вчені, дуже важливі для більш 

практичних сфер діяльності, наприклад, криміналістики та дипломатичної 

(представницької) роботи. Д. де Пауло довела, що брехня – дуже 

поширений комунікативний феномен, який включає в себе різноманітність 

ситуацій і тактик брехні. Автор пропонує модель брехні, що містить такі 

компоненти: зміст, тип і референт. Змістом брехні може бути емоція, дія, 

виправдання, досягнення і факт. За типом виділяють пряму брехню 

(безпосередньо обман у чистому вигляді), перебільшення і витончену 

брехню (опускання чи спотворення важливих деталей). Референтом брехні 

вважаю те, про що чи про кого йдеться (брехня орієнтована на себе чи на 

оточуючих) [1]. 

Брехня є нічим іншим, як маніпулюванням інформацією. Якщо 

систематизувати типи маніпуляціі за Маки Корнаком, то отримаємо такі 

види обману: 
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1) маніпулювання якістю інформації. Фальсифікація деяких фактів, 

навмисне укривання істини; 

2) маніпулювання кількістю інформації. Укриття частини правди 

або нашарування брехні на дійсно існуючі факти та подання їх як 

істину. Найчастіше застосовується у ЗМІ; 

3) повідомлення двозначної, розмитої інформації; 

4) спотворення – навмисне повідомлення помилкової інформації [3]. 

Щоб краще зрозуміти причини формування брехні, спробуємо 

розрізнити мотиви брехні. Першим мотивом є кримінальний. Дрібне 

шахрайство, обман заради наживи – досить поширене явище у нашому 

суспільстві. 

Наступним мотивом є ухилення від відповідальності за провину, 

страх перед покаранням, страх заплямити свою репутацію, слабкодухість, 

боягузливість. Мабуть, у школі всі стикались із проблемою 

«забудькуватості»: учень не зробив домашнє завдання, і боячись отримати 

двійку, каже вчителеві, що забув зошит. 

Третім мотивом можна вважати бажання завдати психічної 

(моральної) травми співрозмовнику. Брехуни такого типу отримують 

«садистську» насолоду від думки, що від їхньої брехні комусь стало 

боляче. Дуже поширений такий тип брехні серед заздрісників, котрі жити 

спокійно не можуть, доки не попліткують про своїх опонентів. Особливо 

багаті на неправдиві чи напівправдиві плітки жіночі колективи. 

Четвертий мотив – брехня на благо. «Краще гірка правда, ніж 

солодка брехня», – стверджує відоме нам всім з дитинства прислів’я. Та чи 

насправді це так? З етичної точки зору, брехня і благо – речі несумісні. 

Однак, життя – не чорно-білі смуги, де є чіткий поділ на «благо» і «зло». 

Воно диктує нам свої умови: в деяких  ситуаціях доцільніше буде збрехати. 

Так вирішують більшість людей, і з’являються банальні відмовки. 

Наприклад, намагаючись приховати свою зраду, щоб не травмувати 

дружину, винахідливий чоловік посилається на купу роботи, а турбот-

ливий син, аби не засмучувати матір, запевнить, що у школі все добре, і 

заховає щоденник із двійками подалі. Про користь такого виду брехні 

можна посперечатися. Зрештою, все таємне рано чи пізно стане явним. 

П’ятим мотивом є брехня для задоволення. Тут діапазон 

розширюється: від безневинного мріяння і фантазування окремих епізодів 

із власного життя; брехні, як звички чи риси характеру; непереборної 

потреби до обману, містифікації оточуючих; до брехні як поведінкової 

залежності. З цього бере початок таке явище як дитяча брехня. Маленькі 

діти схильні до фантазування, додавання подіям якихось неправдивих 

деталей чи перебільшення наявних. Це пояснюється бажанням справити 

враження на дорослих або привернути до себе увагу. Пригадуєте історію 

хлопчика, котрий неодноразово лякав односельців вовками, а коли вовки 
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дійсно напали на село – йому ніхто не повірив? Хлопчик всього лише 

прагнув уваги з боку дорослих, але обрав невірний шлях її досягнення. 

Якщо таку звичку не викорінити в дитинстві, то вона може досить добре 

прижитися і неусвідомлено проявлятися у більш старшому віці. Можна 

спостерігати цікаве явище неусвідомленого прикрашання подій, коли 

людина, розповідаючи якусь історію вперше, описує явища і деталі такими 

одним чином, а з кожним наступним разом кількість чи якість деталей та 

явищ зростає в геометричній прогресії? Все це продиктовано бажанням 

вразити співрозмовника. 

Шостим мотивом брехні є протест і засіб компенсації фізичного чи 

психічного дефекту. Іншими словами, це банальне бажання виглядати 

якнайвигідніше в очах співрозмовника. Багато чоловіків прибріхують про 

свої статки і положення в суспільстві, щоб справити враження на жінок. 

Звідси й поширене твердження про те, що жінка, в першу чергу, 

меркантильна. Не гребують таким типом брехні й жінки, варто лише 

згадати героїнь відомого фільму «Москва сльозам не вірить», які видавали 

себе за доньок багатого професора, хоча насправді були простими 

студентками. 

Дана класифікація мотивів брехні не є вичерпною, можуть бути й 

інші мотиви. Зокрема, лінь або небажання вступати в бесіду. Ви ніколи не 

помічали, що на питання касира чи є копійки, ви відповідаєте «ні», навіть 

якщо вони у вас є? Очевидно, вам просто лінь шукати їх в закутках свого 

гаманця. Інша річ, коли людина не бажає вступати в розмову, і на питання 

«Як справи?» відповідає стандартним: «Нормально», хоча насправді 

положення справ залишає бажати кращого. Фразу «У мене все добре», 

визнано найпоширенішою брехнею за версією журналу «Вашингтон 

Таймс». 

Брехня – поняття чітке, але в якомусь сенсі й відносне. Чи брешемо 

ми, коли кажемо те, що людина хоче почути? «Ця сукня тобі дуже 

личить!», «Так, я помітив твою нову зачіску» – такі та багато інших фраз 

ми кажемо одне одному щоденно, на рівні інтуїції визначаючи, що це саме 

те, що потрібно сказати в даний момент, аби уникнути непорозумінь, 

скандалів та зберегти наявні стосунки. Кожна людина впродовж свого 

життя, в тому випадку, якщо воно триватиме 60 років, збреше в 

середньому 88 тисяч разів, свідчить недавнє дослідження, проведене 

британською компанією Beverage Brands. 

Також у сучасному суспільстві поширене таке явище як самообман, 

іншими словами – брехня самому собі. Причин такого явища є безліч, 

серед яких є небажання виходити із зони комфорту, намагання підвищити 

свою самооцінку, свідоме несприйняття дійсності, неусвідомлене 

прагнення бачити і чути те, що хочеш, та інше. 

Психологи виявляють цілий ряд ознак, за якими можна відрізнити 



Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 253 - 

бреше тобі людина чи ні. Зокрема, це положення тіла, міміка, 

почервоніння, положення слів та певні мовні моделі, які вживає 

співрозмовник у діалозі, дотики до частин обличчя і очі. Існує твердження, 

що очі – дзеркало душі, тобто вони не здатні ввести в оману. Однак всі ці 

ознаки є суто індивідуальними. Особливо вправні брехуни можуть 

досконало керувати власним тілом та мовою, і визначити брешуть вони чи 

ні можна хіба що інтуїтивно. 

Безумовно, брехати – це неетично, аморально, негарно по 

відношенню до людини та самого себе. Дана проблема є дуже актуальною 

в наш час високих технологій, де обман очікує нас мало не на кожному 

кроці: ми чуємо спотворену інформацію у ЗМІ, читаємо неправдиві 

судження в мережі Інтернет, бачимо заздалегідь брехливі рекламні банери, 

гарні обіцянки від виробників тієї чи іншої продукції, стикаємось із 

брехнею на роботі, навчанні, приватному житті, і, врешті, брешемо самі. 

Людина не може бути виключно доброю чи виключно злою, однак слід 

прагнути до моральної досконалості, постійно працюючи над собою. А 

моральна досконалість передбачає життя за загальноприйнятим нормами 

поведінки, де немає місця брехні та панує золоте правило: «Не чини іншим 

того, чого не хочеш, щоб чинили тобі». У Корані йдеться про те, що  

Аллах, знає таємниці серця всіх народів і коли хтось бреше (9:42). Згідно з 

Кораном, Бог не може бути введеним в оману брехнею і ті, хто брешуть, не 

тільки знищують свої душі, але і брехня буде знищена істиною. 

Ми з’ясували, що проблема брехні в сучасному суспільстві є дуже 

актуальною, однак їй не приділяється достатньо уваги з огляду на 

невигідність правди в багатьох аспектах соціального життя. 
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