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БРЕХНЯ, 
ВИТIК IНФОРМАЦIУ 

1 ОЗНАКИ БРЕХНI 

13iciм рокi13 110 ТОМ}', як Piчap;t I liксон за;11111111н 11ОСМ}' 11рсз11дсн· 
та. вi11 вес щс запсрсч:уоав. що часо�1 оiдвсрто 6/№хао. �v1c 011з11аоао. 
11to. 11одiб110 до i1111111x 11олiт11кiо. де11tо 1tJno:ot1Joao. Це б) •J10 11eoбxiJt· 
110 ДЛSI 'ГОl'О, аб11 ЗдОб)•r11 11 У 110Jt,Vll,1110MY yrp11�t}'ll;\TII CIIOIO 11осад)', 
стосрджувао вi11. «Нс слiд rооор11т11 все. uto 011 дума€тс про ту ч11 
illlll)1 ЛIOДIIII)', ТОМ)' 11(0 11011:\ �IO)KC C'l':\TII оам )' 11а1·одi ... J-lеобач110 1)11· 
сло1111ю11ати с11ою д)'�IК)' 11ро с11iто1111х лiдсрi11. тому 11to. мож;111110, 
ва�1 донсд<.-тьсн мат11 з 111,1�111 с11раоу в �1а1iб)"r111,ому» (Sa11 1:1·a11cisco 

Cl11'011icll'. Ос1оЬе1· 28. 1982. р. 12). 

1 liксон нс самот11i11 )' c110€�t)' 11pa1·11c1111i у1111к.1т11 тср�1i11)' 6f)(?.·11J1, 
особ;111но KOЛII :JaMOHЧ}'IJ<IIIIIH пpttHДII �\ОЖС бут11 в1111раодд1-111м. 

Проте ставлення до брехнi може эм1нюван1ся. Ажодi Пауем, 

nрес-секретар колиwньоrо nреэ11дента Картера. намагався ви· 

nравдовувати навlть явну брехню: •З самого початку. щойно 

журналiст поставив найnерше неэручне n11Тання державно, 

му чиновнику. nочалися дебати про те, ч11 мае уряд право на 

брехню. Мае. За nевних обставин уряд не тiльки мае право. 

эле эобов·яэаний брехати. За чотири роки мого nеребування в 

бiлому домi я стикався э такою необхiднiстю дв1чi•. Aa11i вiн 

оnисуе виnадок. у якому вдався до брехнi, щоб nом·якшити 

,ве11ик11й бlль i эбентеження 6еэ11iчl беэневинних людей•. lнша 

брехня. в якiй вlн зlзнався, nоляrа/\З в заnереченнi факту nlд· 

готовки эбройного звi11ьнення американських заручникiв в lpa· 

нi. (Jody Powell. The Other Side of lhe Story. Ne,v York: \Villiam 

Morro,v & Со .• 1984.) 

В Окс<j>ордсысому слон1111"1' англiйсысоi �10011 з;_t311ачс110: ,.у су· 
•1:tс11Ом)' 11011сякдс1111ому 11ж11ТК)' cJ1011,-i [брсх1111] ;:i.131111•1:tii € нiдтi11ок
11скра110 1111ра)кс1101'0 мора.r11,1101·0 OC)1t)', i )' 1111i•1.,'11111iii бссiдi iio1'0 11а�1а·
1';\ЮТl,CJI )'I IIIК.\TII, Ч;\(.'ТО эамi 11юю•111 110�1 'ЯKIJICIII 1�111 с1111011iмам11 «об·
м:111" i «11сrара11д.1»» ( '/'/111 ('.,Q111/1ac1 l�li1io11 о/ 1/1r O:ifonl 1;:11glisl1 J)irtio11a,)'.
l\'c"' Yo1·k: Oxfo1·d U 1,i,·c1-:.it)' Р1·с -. 1971. р. 1 G 16). Дос11т1, ;1с:1'1,о
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llf\31}.'\TII IICIЦIIP}' ЛЮД\111)' бpCX)'IIOM, SIKlltO 0011а оам 11e11p11€�lllc'I, але 
uажко ож11·r1-1 11с слоuо стосонно ;11од111-111, яка. 11СЗО.'\Jl\а1оч11 11а свою 
ЯНН)' брсх1111оiсть. 11одоба€Ться вам ч11 н111U111к.1€ у оас за.хо11.,1с1-11н1. 

Рнс. 2.1. През�1дент США Дж/мм/ Картер (Jlmmy Cдrter) / йоrо 
прес-секреrар Джодl Пауем (Jody Pov.oe/1), 10 лютого 1977 року 
(Зн/мок з 6/бл/отеки президе/f1'8 Дж. Картера) 

11 tc з,щон1'0 JtO Нотср1'сiiтс1,1,01'0 ск;н1да;1)' 11рсз1-11tс11т CI I IJ\ 
\>iчард l liкco11 стосоu110 cuoix 011011с11тiu·дс�1ократiu ·г.11< образно 
011з11а•н10 эмiст сло1'н, «брех,111•: "Ч 1-1 �..1•1111те 1и1 CТflpe а ото 1} т:1коi 1110· 
ди1111? .. Т11м•1асо�1 омi1111я I liксона 11р11хоо)'оат11 11р,н\д)' i r1n110 бре
хат11 1101·0 рсс11убдiкt1нськi u1a11yut1J11,н11к11 тpaК-l')'ll,1J111 нк дОl\'1\3 11011i· 

- . . 
'Гll'IIIOI KMITJHIDOC'ГI. 

Вотергейтськ11й сканда11 - nо11iт11чний сканда11 у США у 1972-

1974 роках, що закiнч11вся вiдставкою президента кра'iни Pi· 

чарда Нiксона. За чоn1р11 мiсяцi до nрез11дентськ11х виборiв 

1972 року у wтабl канднд,па в nреэиденти вiд демокраrичноi 

nартГ� у готелi •Вотергейт• було затримано n'ятьох чоловlк, якi 

nрон11К11И в rотель wляхом злому. Вони налаwтовували anapa, 

туру А/1Я niдслуховування i фотографували внутрiwнi документи 

штабу демократiв. Громадськiсть цiкави110 не тi11ьки те. чи стояв 

Нiксон за конкретною груnою з п·яти зломщикiв, а й те, як вiн i 

йоrо штаб реагувз"и на noдi'i nоеtфактум - зокрема це стосува· 

лося об'tкт11вностi iхньоrо роэсл!дувзння. 

Все це. од11ак. нема€ вiд110111с111н1 до моrо в11з11аче1111я брех11i ч11 
нс11ра1}ди (я н11корис-1-ону10 iti слона як с11нонiм11.) Ба1-ато,1ю;tсй -на· 
пр11КJ1ад. тi, хто брсu1с 11с11ав�111с110. - хоча i 1'ооор11ть 11с11равд)', 11с <:: 
брСХ)'11ам11. )i{i111,а э 11apa11oi'д:v11,11010 ма11iс10. s11m ствсрдЖ)'С, 1110 11011а 
�tapi11 Ма1'Д,V11111а. аж 11i11к 11с брсх>·ха. хо•1а 11 т11срдi1,с1111н € 11с11ранд11· 
011м. l lcw1:u1a 11орада 1слiс11ту 11ро c11ociG i11осС1)'ва1111я нс<:: брсх11сю. 
Sll(lltO <l>i11a11co1111ii ltOIIC)'ЛbТ:\ll'Г са�, IIC 311.1<:: 11равд11. Дснкi ЛЮ}\11, 'IIIЯ 
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зо1111i11111iст1, с11ра1111я€ 0�1а11Jн111е нраже1111я. 11е обо11'яз1<0110 € брех)'· 
11а�111. Бо1·омоJ1, с-1-:11о•н1 схож11м 11а трао1111ку. Gpcll1C нс Giл1,u1c. 11iж 
;1юд1111а. n11co"11ii 1106 нкоi 11аnод11ть �•а д)'�•ку. що no11a рОЗ)'МНiша, 

. . 
111ж ite € 11асправд1. 

ЦJкаво звернуn� уваrу на nоходження nодlбних стереотипlв. Ви
сокий лоб помимово навод11ть на думку про великий обсяг моз, 
ку. Аумка про жорстоку вдачу людини з тонкими губами заснова· 
на на влучному спостереженнi, що rуби звужуюrься в моменти 
гнiву. Помилкз полягае у застосуваннi ознаки т11мчасового емо
цiйного стану до визначення nостiйноi риси характеру. Такий ви· 
сновок rрунтуеrься на тому. що губи у людей стають тонкими ч е 
рез безnерестанну зв11чку гнiватися. 1 при цьому не береться до 
уваn1 те. що тонкJ губи можуть бути просто сnадковою оонакою. 
Так само nереконання. що люди з nухк11м11 губами е чуттевими, 
nом11лково будуеться на вiрному сnостереженнi. що гу611 niд час 
сексуального збудження набухають. нал11ваючись кров·ю. Зно
ву пр11 цьому iгнорують той факт, що товстi гу611 можуть 6ут11 
просто спадковою ознакою. (Paul F. Secord. Faclal Featvres

and Jnference Processes ln lnterpersonal Percep//on // Personal

perceptlon and lnterpersonвl Behavlor. Ed. Tagulrl R. and Petгullo 
L. Stanford: Stanford University Press. 1958; Pual Ekman. Fвciвl

Sings: Facrs, Fвntвsies Possibllities // Sight, Sovnd впd Sense.

Ed. Seьeok ТА Bloomington: lndiana University Press. 1978).

БрсХ)'" �,ожс oбpn1ll11: брсхат11 iiOM)' •111 11i. Брсх11н - цiлком ум11с· 
на дiя; брел1•11 эаn,�щ11 бре111е на11�111с110. Брех1н1 �1оже �1ат11 або 11е 
�Н\ТИ r11111раода1-11н1 3 боку бpCX)'II;\ j С)'С11iл1.ст11а. hJ)CX)111  можс бут11 
11орндною або ног.111ою люд1111010. 11р11ем11ою або нс11р11€�111010 осо· 
бистiстю. Але люди11а заnжд11 обнра€ са�1а - збрсхатн ч11 сказат11 
11рао,,у. а то�•у oua•1ae piз1111LtIO �,iж 1111�111 дin�н,. 

Aoci трнвэють суnеречк�1 про те, ч11 можуть або не можуть бре
хати тварн11и. (David Premack and Ann James Premack, The Mind

of вп Аре. Ne1vYork: W.W. Norton and Со" 1983. David Pгemack 
and Ann James Premack. Commvnlcв1/on as Evldence of Thinklng

// Animвl Mind- Hvman Mind. Ed. Griffin D.R. New York: Springer
Verlag. 1982.) 

Патоло1·iч11i бpcX)'IIII, j(l(j )'CUiдOMЛIOIOTL,, 11{0 брс11J)'1'Ь, алс IIC �10· 
• • • 

"'")"'ГI, 1<011тролю11ат11 сnою 11оnсд111ку, 11с 111д11оn1да1от1, ц,,о�t)' 1111311:1· 
чс111110. 1·;11<0it< itc СТОС}'€Т1,с111110Jtcii. ,1t<i ca�1i 11с э11а1от1,. 1110 брс111>•r1,,
i ,1к11х 11аэ1111а1от1, жсртнамн самообману. 
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Хоча я не заnеречую iснування патолоriчних брехунlв I людей. 
якi е жертвами самообману. nроте ix дуже важко визначити. 
Звiсно. що свiдчення брехуна не можна розглядати як докзз. 
Пiсля викриrтя брехун з метою по�,якwити покзрання може 
стверджувэти, що вiн став жерrвою самообману. 

l11oдi бpCX)'JJ мо;кс сам 11ooip111·11 u.1ac11ii1 брсх11i. У та1<0�1)' раэi 
i-io1·0 нс мож11а nuажатн бpcX)'liOM. i iio1·0 брехня. з 11р11ч1111. нкi" 110· 
ясню н 11асту1111О�I)' роздiлi. розкр11тн з11ач110 н:�жче. В1111адок з ,�о1т
тя M}'CCOЛi11i ДOflOДIITb, Яt< 111кiд;11100 •�асом оiр11т11 ) '  I\IH\CII)' брехню: 
«У 1938 роцi СКJt.\д д111Jiзiй (iт.v1iйськоi] apмii бун скорочсний з 
тр1,ох полкiu до днох. 1цо задоnол1,11яяо Муссолiнi. оскiл1,к11 тепер 
11i11 мir э,н11111т11. 11,0 ,1>а11111ст11 мают�, 111iст;,есят д1111iэiii, хо•1а 11а· 
с11рандi ix бyJJo маiiжс uдniчi мс111t1с. l.{i З)ti1111 <.,али 11р11ч1111010 ко· 
лосал1,11оi л.езорrnнiзанii apмii саме перед почат1<0�1 нi11н11. До того 
ж 11i11. заб)•1111111 11ро ,,i эмi1111, 1<iл1,ко�1а рокам11 11iз11i111c тра1·i•1110 11ро· 
рах>•11а13с11 11 oцi111ti рсал1,11оi с11л11 c11oix 11iiic1,I(. Здае-r1,с11. 11io так11м 
ЧIIIIOM no�ry 11е ндалося 11il(OГO. 1<pi�1 себе. Dl1CCТII D O�IHII)'"· (J\nтop 
11днч111111 �laitклy Л. Ха11де;1ю (�.ficl1ael Л. Haн<lcl) за з1�\дt')' 11ро це 
1, iio1·0 дос11т1, 1·ocтpiii i 110J1cмiч11iii cтarr·i l11telligi.•11c.t't11u/ l)ec.t.'/)lio11 / / 
Joн111al of St1-atcgic Stнdies 5. �taгcl1 1982. рр. 122-154 з ц11татою iз 
Mack S111i1l1 D. �.fussoli11i·s Ro111a11 F.111pi1·c, р. 170.) 

В11зна•1аюч11 брсх1110. c;1iJ, брати до yua1·11 нс тi;11,к11 само1·0 бреху· 
на. а ii жертву брех11i. Вона 11е просить. щоб ii nncл11 n оману. i бре· 
л-у11 11с роб11т1, буд1,·нко1·0 11011Р/)ю11ьоzо 11011iдол1.те1111Я 11ро снiй 11a�1ip 
збрсхат11. Б)'ЛО 6. 11a11p11iи1Nt. ;,1111110 наз11uа·r11 бpCX)'ll:\�111 акторiо. 
lл11дачi зазда11сriдь зrод11i cr1pиii�1aт11 iхнЕ 11срсnтiлс111111 i самс тому 
люд11 ходнт1, до театру. Л�-"Тори, 11а 11iд�1i11y 11iд 111axpai6, rрают1, c11oi 
poJ1i нiдкр11то. 31\iсно, 11to iu1iE11т нс буде 1tотри�1уоат11ся норм бро· 
ксра. 11к11ii 11адасть хоча i 11срско1�л11оу. ,VJc 11сдое1·ооiр11у i11фор�1а· 
цiю. Якб11 Mepi, пацi€11тка пс�1хiатр11ч11оi КJ1i11iк11. попсрсднла док· 
тора. 11{0 буде l}IIHIIJHITII IIO'l)"f"l'Я, HKIIX 11ас11рандi нс 11iJt'l)'li<\€, брех• 
11i нс було б. як ii нс було б i n то�J}' 61111,\Дt(}'. якб11 Гiтлср 11011срсд110 
Чемберлена, аб11 тoit нс надто до6iрлn iioro обi1tя11кам. 

Йдеrься про Мюнхенську угоду (ще Вiдомэ як Мюнхенська змо
оэ). nlдn�1caнy 30 осресня 1938 року nром'ер-мiнlстром Всли
коi Брнта111i Неоlлом Чемберленом. nрем'ср·мl11lстром Фра11цli 
Едуаром А;Jладье, рейхсканцлером Нlме<1чи1111 Адольфом Гlтле· 
ром та прем·ер-мlнlстром lтaлii Бet1iro Myccoлl11I. Угода стала ви, 
рiwаль1111м кроком 11а шляху до остаrочноi лiквiдацli державноi 
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самостiйностl Чехословаччин11 в березнi 1939 року. коли Hlмe<i· 
чина захопила всю територiю краiни. 

Рнс. 2.2. Чембер.,,ен. даладьв. Птлер, М}'СС<М/нi i Чюно (злiва на· 
право) до п/дписання Мюнхенськоi уrоди. 30 вересня 1938 реку 
(Знlмок з Федерального арх/ву Нiмеччини) 

З" моiм 1111з11а•1с111111м брс.:х1111, або обман - •tc дiн, нкою од11а ;110· 
ди11а uuодить u О:\1а11}' i11шу. роблнч11 цс.: 11аuм11с110. бс.:з 11011с.:рсд11ьо· 
1·0 11овiдо:\111с1111я 11ро своi itiлi i без чiтко n11раже11ого з боку жерт1111 
11poxa1111s1 11с розкр111)ат11 11раод11. 

Це вliЗначення стосуеться твердження Ервiна Гоффмана про 
нахабну брехню. коли •iснуютъ незаперечнi доказ11 брехнi. а 
брехун. знаючи про це. все одно npoдOB)l(y& брехати,. Гоффман 
не обмежувався тiльк11 ц11м визначенням брехнl. його цiкав11ли 
й lншl можливi сnотворення дiйсностi. в як11х рlзниця мiж прав
дою i брехнею не & настlльки явною: • ... навряд чи & якl·небудь 
щоденнi справ11 або взаеь111нн. учасник11 яких не nриховують 
будь-яких слiв чи дiй за ради створення сnр11ятл11вого вра)l(ення•. 
(Erving Goffman. The Presentation of Self in Everyday Life. Ne-.v 
York: Anchor Вooks, 1959, р. 59, 64.) 

В11з11а•1ают1, дui oc11on11i фор:\111 брсх11i: ЗfL41oq•,yoa1111я i 11epel(frJ· 
•1Jqa111tЯ. (ltю рiз1111ц10 n11з11ают1, бiл1,111iст1, дослiд1н11<in брех11i.
JtoкJ1:Vt11i111c 11ро 11ра1С1·1"111с зас-rОС)'11а111111 11iti 11iдмi1111остi 11iд ,,ас
a11;v1iЗ)' uiiic1,кoпoi Gpcx11i див.: Micl1acl А. l la11clcl. l11trlligt>11cc atl(/

l)l'frj)lion // Jo111·11;il or 11-:нegic Stl1<lie:. 5. �la1·cl1 1982. рр. 122-15'1:
\Vl1alc.:)' 1\ .. 'foitVIY(i (1 Gl'llfr(ll '/1и·о,)' о/ lнrcjJlio11 / / Joн1·11al or tt-atcgic
tuclic · 5. Marcl1 1982. рр. 179-192.) Замов•1>•10•111. GpcX)'t1 11р11· 

ХО11)'С iст111111у i11<f>op�1a11i10. але IIC 11011iдо�IЛЯ€ IIOMIIЛI\Ol}O'i. Гlр11 
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с11от11оре1111i брех)'" уже 11тру•1а€Т1,ся у c11p;i11y-11i11 11е тiл1,к11 11р11хо· 
uyt "Р"»д}, а ii нмае 11aтo�1iC'r·1, 11с11раuд11оу iн�>Ор:\1а11iю. u11даю"11 ii 
з;� с11раuжн10. '-lасто тi;1ьк11 11оt:д11а1111н замоUЧ)'».н111н i с11отuорс11нn 
пpt·IЗUOДf.lTl,ДO брех11i, але i11кол11 бреху11 MOilCC ДОСНГТII успiху. ЛIIIIIC 
замонч)'Ю•111 11pa11Jt}, 

Нс uci uuа,кають за.,1оuчуuа1111я брсх11сю. Баrато л1одсii 11p11ii:\1a· 
1от1, з,1 брех1110 тiл1,ки нiднерте спотuоре1111я дiйс11остi. 

Наприклад. Сiсела Бок внкорнстовуе термiн •брехня• для того, 
що я наз11ваю спотворенням. а термiн -таемн11ця• - для замов
чування. Така рiзннця мае важл11ве моральне значення i озна
чае. що •брехня сприймаеться негативно, на еiдмlну еiд таемни-
цl,. (Slssela Воk. Secrets. Ne1v York: Pantheon. 1982. р. XV.) 

l la11p111<ЛM. )' IJИ11:v11cax. 1(0}111 ;1i1,ap IIC IIOIJiJtOM,111€ 11a1ti€1ITOtJi 
про те. uto iior·o хнороба смс.:ртсл1,11а. або •1oлo1Jiac 11с.: r·оuорнть др)·· 
ж1111i. 1110 11iд •1ас обiд111,оi 11срер1111 зустрiч;�€Т1,с11 11 :\1отс;1i з i'i 11aii
r-1>a111oю 110JtP}'1'010 . .iGo 11oлi11ciic1,1<11ii 11с ста1111т1, 11iдозрю11а1101·0 
до uiдома 11ро те. uto iioro розмоо11 з адвокатом 11рос11)'ХО1Jуют1,
ся. )1<од11;� пом11лкопа i1н1>орма11iн 11е 11ереда€Т1,ся. Гlроте 11ci iti 1111-
11мки 11iд11ада1от1, 11iд :\10€ 1111з11а•1с111н1 Gpcx11i. ·1ут )Ксрт1111 брсх�1i 11с 
11роснть uuce1·11 ix u оман)'· а i11iцia·rop11 зa:\10u•1)'Ua1111" 11раuд11 дi1оть 
ум11с110, тобто без поперсд1н,оrо nопiдо:\1ле111111 r1po cuHi 11a:\1ip np11· 
хо11;�ти нкiс1, <l>i11C1'11. l1нpop�1ilttiю 11pиxor1)'I0T1, 11а11м11с11е, з 11;�мiром, 
а нс u1111адкоuо. 1 Iротс Gуuають i u11к;1ю,1сн1111. ,·обто Эct:\tOUЧ)'U:11111я 
не мо)к11;� UU.1.)l\aт11 брехнею, як1110 iCII)'€ neuнa по11еред11н домомс-
11iст1,3 1\1,ОГО 11()111101\)'· Н;�11р11к;1м. flKIЦO •1оло11iк i дp)'Жllllil 31'Од11i llil 
uiл1,1111ii шлюб (тоб1·0 uo1111 ломоu11;111сь 11с роз11оuiдат11 11ро cuoi зра
д11. ДOГIOKII партнер не 3illlll'rn€ про це npn�,o ). ТО З.1:\IOUЧ}'D.'\111 IЯ про 
11об,1•1е1111я о �,отслi 11с буде брсх11сrо. ,\бо як11tо 11,11ti€11т з;�здалсгiд1, 
11рос11ть Jlil\apн нс IIOLliдOMJIJITII IIOl'atlllX 110\JIIH 11ро CU0€ здоро13·н. 
за.\\ОJJЧ)'U.'\111н1 �11,ож 11е буде брех11сю. Од11аас з;� зако11ом 11iдозрюnа-
1111/'i �lil& rrp,1no llil ко11<рiде111 tiii 11)' бесiд)' 3 М110Кt\ТОМ, j Зtl:\IOBЧ)'МIIIIЯ 
11ро 11opyu1c111i11 ц1,01·0 11paua LI б}'д1,·11кому раэi € брехнею. 

Зaзu11•1aii. 111<що € м0Jк,111uiст1, в11бор)' фор.11u брех11i. Gpex}'HII рад-
111е uолi1от1, замоuчуп;�т11, 11iж спотnорюв;�т11 пр,1nд)'- З;i:\1onч)rna1111n 
маt бiл1,111с 11с.:рс.:11;11·. l lcp111 за 11сс.:, змо11•н1т11 за11жд11 лс1·111с.:. 11iж 1111110 
обдур11т11. Д11я 11ьоrо 11i•1oro 11с треба ро611т1-1. <f>:11,.,. за:\1оuчу1:�.11111я 
11.t;icкo 1н1кр11т11. оскiл1,ас11 11с треба розроблнт11 "ле1·е11д)'"· 11а 11i1tмi-
11y 11iд с1101·11орс.:111111 11ра1щ11. t\11раам Jli11кo111,11 за>111а)к1111, 1110 11 111,01·0
11сдостат11ьо добра 11а�1·11т1,. абн 6рехат11. Я1<11tо 11i1cap Gpc111c хворо·
М)' з м<.·то10 11р11хо11ат11 смертел1,11)1 хноробу. нi11 M)'CIITt, д)?!СС добре
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РО3Д!Л 2 

за11ам'ятат11 11се, 1цо з 111,01·0 11р•111од)' сказаn 1нt1ti€11тooi, 111об за кiл1,· 
ка д11i11 111.; за1u1утат11с1, у o.лac11iii брсх11i. 

3a�IOD'l)'Dat-llHI 11р11uаоЛЮ€ 6pcxy11iu ЩС jj TO�ty, ЩО 130110 Зда€ТЬ
СЯ ме111u 1-а11еб1111м, анi;к с11отооре1111н. Ue 11ас11011а, а 11е акт11u11а 
<l>орма брсхнi. 1 хоча 0611дlli цi <l)орм11 �1Ож}·1·1, однако130 за111ко11111'11
ж<:ртui брсх11i. 11рот<: бp<:X)'IIII uiдчуuаю,·ь 11абаrато мс11шс 110'1)'7ТЯ
проои1111 rap11 за�1оuчуоа1111i. 11iж 11р11 спот11оре1111i праод11.

Втiм, €ва Свiтсер висл0В11IОЕ: цlкаве зауваже11ня про те, що жерт· 
ва може вiдчувати себе бiльш ображеною саме замовчуван· 
ням. нiж спотворенням iнформацii. Замовчування наче позбав
ляе жертв можливостi поскарж1пися на брехню i вони радше 
вiдчувають, що брехун скористався юрид11чною лазiвкою. (Eve 
Sweetser. The Definltlon of а Lle // Cullural Models ln Language 
and Though1. Ed. Naoml Qulnn and Dorothy Holland (Gambridge 
Unlversity Press. 1987) р. 56.) 

i>p<:X)'II �IОЖС 3.ICIIOKOIOU.ITII себе J\)'MKOIO. що ,i,epтua ЗД01,U\)'€ТЬ·
CSI 11ро брсх1110 j 11росто IIC XO'IC }\IIDIITIICfl 11paн;ii ll очi. Жi11к:t �IОЖС
11оду�1ат11, 11a11p111uia;t. так: .�1iii •10;1oriiк 11с1111с з11ае. 1110 н iio�1y эра· 

. . 

дЖ)'IО, аюкс u111 111ко1111 не 111п11€ �1с11с 11ро те. де н uсu1таюсн uсчора· 
�111. Я ж 11с брСШ)' iio�I)'· а 011яw1яю обсрсж11iсть з 1-у�1а111н1х 11ОЧ)ТГin 
до 111,oro. Я 11олi10 11с пр111111ж)1нат11 iioro i 11с зму11rую iioro 11срсж11· 
uати •1<:р<:з мо1 зра;�и,.. 

Kpi�1 того. замоuчуна111111 зао>кд11 ,1сrшс 01111раuдат11 о разi роз· 
кр11ття пра1111.11. БрСХ)'Н мо>кс сказат11. 1цо сам 11i•1oro 11е 311а11. ч11 за· 
буо, •111 мао намiр роз11оuiст11 11сю 11раоду 11iз�1iшс тощо. 1(01111 люд11· 

. . . 

llil IIICJIЯ 11р11сиг11 IIO'llllla€ CUIД'IIITII. 11011срсю1,аю•111 «Яl,ЩО MCIII IIC 
зр;�д,к)'€ 11ам'ят1,•, то 0011а т11�1 сам11м забезвс•1у€ собi лазiRК)' д.ля 1111· 

. . . 

11pauдa1111r1: ра11то�1 111з111шс Lнн1011ться. uto uo11a •1оr-ось нс роз11оu1· 
ла. У цьОМ)' разi 11сма€ 11собхiд11остi 11остiй110 11ам·итат11 0111-ада11с, 
11а11�111с11е утр11�1ую•111с1, 11а �1е;кi мiж с11отноре1111s1м i 11р11хову11а1111я�1 
ic-r111111. ] tc з11моб11т1.сн ЛIIШС тодi, KOJIИ бpCX)'II бiлыJJС IIC зможс 
моuчат11. а на 1111r<1111-1я 11отрiб110 буде дат11 чiтку niдповiдь. Пр11 с110 · 
тоорс1111i Ж 11paRJHI бpCX)'II �tоже IIOCJl;\TIICl,JIIIIIIC на заб)•д1,1,.·уватiст1,. 
·1·ак11�1 ч1111ом, мож11а оза1"а,1i у11111<11)-т11 11собхiд11остi 11ам'ятат11 0111-а·
дану iсторiю. Досr<1т1-11,о л11111с 11ам'11тат11 11ро с11ою 1101,111у 11ам·s1т1,.
1 Яl(ll(O 11pariдa раrатом l)IIГIЛIIПC 11азов11i. бpCX)'II за11жд11 :JМОЖС 3:\SIHII·
TII, 11(0 ii IIC зб11ра11с11 11iKOl'O lll)OJ(IITII II oмall)', OCl(iJll,KII iiOl'O ca�tOl'O

• • IIIДOCJlil 11;\�\ IITI,.
lloдii. 11011'яза11i з 13отср1'сiiтс1,ки�1 ска1111.ало�1. '!Срез rt1<11ii 11рс:111· 

ДCIIT 11 i1,co11 1103б)'IICII CIIO€i IIOC;\/(11, •1удо110 iлюструют1, lllll(Ot)IIC,':\111111 
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cтpaтerii •:tаб}'дl,К)'Оатостi ... С110•1аТК)', 3 11.IKOllll'ICIIIIЯ�I l);t)КЛ111111Х 
доказiu 11р11•1ст11ос,·i 11.0 цi€i с11рао11, бул11 зму111с11i 011111'11 у 1_1i11.стаu
ку 11омiчн11к11 11рсз11дснта Г. Р. Халдс�1а1-1 i Дж. Ерлiхма11. Т11ск 11а 
Нiксона пос11люоаося i �1ic1\e Халдемана посiо Олександр XeHr. 
«1 lc минуло й �1iсн1н1, як Xet'i1· 11оосрну1Jсн 1i 6i;1нй 11.i�1. а 1�жс 
4 чcpn11s1 1973 року 001111 з rliкco110�1 об1·оuорюu�uт11 �1о;к;111uу uiд· 
поniдь на cepiioз11i зо1111)'Оаче1111я. DIIC)'Hyтi на адресу през11де11· 
та )tжоном )(iном. ко;11111111i�1 радником fii1101'0 дому. BiJ\1101Ji11.110 
до маr11iто<j>о1111ого за1111су iхньоi 6<:сiд11. що стала оiдомо10 за· 
DJ1.Я1Ct1 розс;1iдуоа1111ю о порядку iмrаiчме11ту, Хейг запро11011уuаn 
Нiксону 11ослат11сs1 на 11емож;11111iст1, 31':\;1ат11 всi дсталi i таким 
ч11110�1 u11кр)"r11т11сн з с11туацi'i» (Rо:.снЬ,н1111 D. t. t\c\\· Yo1·k 'li111c:;. 
Оссе111Ье1· 17. 1980). 

3а рlшеftням Верхов11оrо суду США касеn,. заnисанi через кlлька 
днlв пlсля iнц11денту у Вотергей1i. fJ-/110 оnуб11lковано. На них Нiк
сон обrоворюt Вотергейтську iсторlю i спосо611 перешкоджання 
розслiдуванню за допомоrою ЦРУ й ФБР. Нiксон, передбачаючи 
неминуч111i lмпlчмент, пlшов. нарештi, у вlдставку. Дотепер не до
веден11й зе·Rзок цьоrо lнциденту з адмiнiстрацlею Нlксона. Вlдо
мо. що в ньоrо щли n11iвки з нелега11ьно эаn11саними переговора
ми демократiв. але те nрослуховування аж нlяк не щло nов·язане 
з rотелем •Вотерrейt>,. 

Рнс. 2.З. Президент США Pi<lapд Нlксон (Rlcflard Nixon} перед 
зверненням до нац/i стосовно передання плlвок 38 р/wенням 
Верховного суду. 29 квhня 1974 року. (Знlмок з Нвцlонвльноrо 
арх/вуСША) 
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