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СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНІСНА ПРИРОДА СОРОМУ.
М.Я. Турчин
Здійснюється аналіз сорому як соціально-морального явища, як форми моральнісної
самооцінки. Порівнюються суб’єктивна та об’єктивна сторони цього почуття.
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Сучасні реалії як в етиці, так і в моралі підтверджують гостроту питань
дослідження сутності моралі, з’ясування її статусу крізь наявність в ній як
раціональних, так і емоційно-чуттєвих елементів, теоретичної та практичної сторін
вияву.
Мораль – це складний феномен людської духовності, буття якого визначається
наявністю в ньому емоційно-чуттєвих, вольових, раціонально-теоретичних та
життєво-практичних складових, які структурують специфіку духовноморальнісного життя. З іншої сторони, як належна до духовної сфери, мораль
засвідчує здатність співвідноситись і взаємодіяти з іншими елементами цього
комплексного утворення.
Традиції європейської раціоналістичної етики, що наголошували на
домінантному характері розуму в осягненні моралі, потребують сучасного
доповнення різнобічними підходами етичного аналізу на основі врахування
духовно-практичної природи вияву морального відношення й діяльності людини.
Відомо, що нині у філософії відбувається переорієнтація від позитивістської
проблематики до антропологічної. Сьогодні дедалі частіше дослідники звертаються
до аналізу категоріальних форм світосприйняття. Могутнім є психологічний
струмінь у змісті всіх філософських і етичних категорій, спроби поєднати їх
загальність із суб’єктивністю, з властивостями світосприйняття – ось характерні
риси сучасного філософування.
Людське світовідношення у своєму розвитку проходить низку категоріальних
самовизначень. Стверджуючи і пізнаючи себе, спочатку як якийсь загальний
«логос», воно знаходить потім і свої конкретні сутнісні вияви. Світовідношення
розрізняє себе не тільки в мисленні, логіці понять, а й у переживанні, людському
самовираженні через почуття, (зокрема обов’язку, честі, сорому), предметній
діяльності тощо.
Природа людських почуттів глибоко діалектична, як і саме життя. Моральні
почуття мають, безумовно, особливу соціальну цінність. Проходячи через них,
людина “дорослішає”, набуває досвіду, відбувається процес духовно-морального
змужніння.
Одне з фундаментальних місць у цьому процесі займає почуття сорому.
Аналізуючи сором як загальнолюдське явище, можна виділити три основні сторони:
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соціально-моральнісну, що визначає зміст сорому, а також емоційно-психологічну
та фізіологічну, що виражають способи існування сорому в індивіда. Провідну роль
відіграє соціально-моральнісна сторона, адже почуття сорому нерозривно пов’язане
з суспільною думкою.
Феномен сорому виникає у людини при формуванні її свідомості, а також
виражає початковий ступінь її самосвідомості та самооцінки як особи. Сором
виникає тільки під впливом певного соціального середовища. Історично склалося
так, що зміст ганебного змінюється у зв'язку зі змінами того соціального
середовища, в якому живе людина – суб'єкт сорому. В основі цього почуття –
усвідомлення індивідом суспільних норм і вимог, утвердження себе як особистості,
наявність відчуття власної гідності та поваги до себе.
Характеризуючи сором як моральне явище, можна виділити в його структурі
ряд компонентів: 1) початковою внутрішньою причиною сорому є усвідомлення
індивідом невідповідності своїх вчинків або вчинку з прийнятими в даному
суспільстві нормами поведінки; це говорить про те, що для наявності почуття
сорому, в суспільстві вже повинні існувати певні норми поведінки, а індивід
повинен володіти здатністю усвідомлювати ці норми та співвідносити з ними свої
вчинки; 2) початковою зовнішньою причиною сорому є засудження непристойного
вчинку суспільною, громадською думкою, в свою чергу, індивід повинен знати, що
громадська думка цей вчинок чи поведінку засуджує; 3) виникнення мимовільної,
незалежної від волі індивіда емоційної реакції (афекту), що супроводжується
почервонінням шкіри обличчя. Сором містить елементи як усвідомлюваного
(усвідомлення особою непристойності свого вчинку), так і несвідомого (афективної
реакції).
Об'єктивна сторона змісту сорому як морального явища обумовлена
наявністю в суспільстві певних норм поведінки, незалежних від суб'єкта, але який
повинен знати їх і виконувати. Зміст ганебного визначено на основі суспільного
буття людей, але він відображений у моральній свідомості кожної особи.
Суб'єктивну сторону сорому визначають через ступінь і особливості
сприйняття об'єктивної сторони суб'єктом, а також через особливості прояву
почуття сорому у кожній людині [1, с.11].
Інколи людина соромиться своєї індивідуальності, але це саме те
індивідуально-особистісне, що створюється під впливом соціального середовища.
Зміст ганебного формується в результаті задоволення як суспільних, так і особистих
інтересів індивіда. Виявлення і розуміння суб'єктом, що є ганебним, а що ні – це
результат осмисленого ставлення людини до сприйняття суспільних вимог. Таким
чином, об'єктивна і суб'єктивна сторони сорому знаходяться у постійній взаємодії.
В основі виникнення почуття сорому в особи є: по-перше, знання норм
поведінки, по-друге, знання інших про особливості даного суб'єкта і його поведінку
і, нарешті, по-третє, розуміння суб'єктом того, що його поведінка або вчинок
розходяться з нормами поведінки, не узгоджується з ними. Почуття сорому виникає
у наслідок усвідомлення того, що оточуючі люди визнають нас винними у
порушенні правил поведінки (або суб'єктові здається, що вони це роблять). Почуття
сорому виникає тоді, коли приховуване стає явним, коли людина щось приховує, а
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інші це виявляють. Вчинки особи, що негативно оцінені суспільством, іншими
людьми викликають у неї почуття сорому.
Сором – це своєрідне побоювання бути висміяним перед іншими, а головне
– втратити свій престиж, своє обличчя в очах оточуючих. Аристотель у своїй
“Нікомаховій етиці” використовує прислів’я: “сором живе в очах” [2, с.96] і
пояснює це тим, що людина соромиться ока інших людей, соромиться того, що
може бути помічено іншими щось негоже в її поведінці. Адже інформація про
вчинки людей передається, перш за все, через зір – от чому погляди інших людей є
такими важливими для виникнення почуття сорому.
Сором як моральне почуття виконує роль однієї із сполучних ланок між
знанням суспільних норм і вимог та реальним їх втіленням у життя. Мораль
реалізується в життя при супроводі акомпанементу найрізноманітніших емоцій та
почуттів, зокрема почуття сорому. Моральні почуття є найбільш ранньою формою
пізнання і втілення індивідом моральнісних вимог суспільства. Без їхнього
посередництва у свідомості індивіда не може бути зв'язку між його поглядами і
діями. У моральних почуттях віддзеркалюючий і оцінюючий моменти існують у
взаємозв'язку. Через них, у тому числі і на основі почуття сорому, індивід пізнає
дієвість моральних відносин, емоційно ставиться до них.
Почуття сорому залежить від суб'єктивних моральних якостей індивіда.
Воно має індивідуальну форму прояву, бо там, де один соромиться, іншій червоніти
не буде, сприймаючи даний вчинок по-своєму і відносячись до нього по-іншому.
Характеризуючи сутність сорому як морального явища, О.Г. Дробницький
помічає: “Почуття сорому мало чим відрізнятися від страху перед зовнішнім
засудженням: просто індивід ніби “вбирає в себе”, інтерналізує зовнішнє
засудження і ставиться до своїх дій так, як на них зазвичай реагують ті, що його
оточують. Сором перед іншими може надалі стати соромом перед собою, коли,
наприклад, індивід отримує незалежність від найближчого оточення, реакції якого
схильні до випадковості, мінливості і несуть на собі відбиток групового
упередження. Індивід тоді може відчувати сором перед самим собою, навіть якщо
інші реагують на його дії прихильно або нейтрально” [3, с.179]. Він говорить про
декілька різновидів сорому: 1) сором як страх перед зовнішнім засудженням; 2)
сором перед іншими людьми; 3) сором перед самим собою. Усі ці види сорому
виражають різні стани єдиної сутності сорому як морального явища.
Соціально-моральнісна сторона сорому характеризується і тим, що сором, на
відміну від тварин, властивий тільки людині, хоча ряд дослідників (Ч. Дарвін, К. Д.
Ушинский та ін.) вважають, що ним наділені і вищі тварини. Збудником сорому є
морально-етичні причини, які відсутні у світі тварин. Він є гальмом аморальних і
тваринних дій людини. Усвідомлення свого положення у суспільстві, наявність
відчуття власної гідності – домінантна моральна основа виникнення почуття
сорому. Тварина не здатна усвідомлювати свого положення, вона лише підкоряється
силі інстинктів. Здатність відчувати сором не є вродженою якістю, вона формується
в умовах життя людини в суспільстві. Про це говорять факти виховання
новонароджених дітей тваринами (вовками, мавпами і ін.), коли почуття сорому у
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дітей не формується. Сором заснований на знанні моральних норм, які відсутні у
світі тварин.
Сором – це не тільки моральне почуття, але й форма моральної самооцінки і
самоконтролю особи, вираження її моральної самосвідомості. Почуття сорому не
лише реалізує факт емоційного відношення особи, але і є певним моральнопсихологічним поняттям.. У ньому на передній план виступають відносини особи і
суспільства. Його можна віднести до такої групи моральних понять, як честь,
гідність, толерантність та ін., через яку характеризують моральну самосвідомість
особи. У понятті сором є загальні та істотні риси і ознаки, які властиві приватним й
індивідуальним проявам сорому у людей.
Водночас сором є початковою формою прояву моральної відповідальності
особи за свою поведінку в суспільстві. Вона пов'язана з осуджуючою, негативною
стороною моральної відповідальності, а її позитивна сторона характеризується
здійсненням морально-позитивних вчинків. Сором – своєрідний самоосуд особи за
її морально-негативні дії. Звідси можна зробити висновок, що він виконує функцію
захисту добра.
Зміст поняття сорому розкривається через ряд ознак, що вирізняють дане
моральне поняття з-поміж інших. Сором є специфічною формою віддзеркалення
особою моральних відносин у суспільстві через її емоційне відношення. Зміст цього
поняття історично змінюється, оскільки в ньому відбивається моральний досвід
людей, система етичних норм, спрямованість громадської думки, що також постійно
змінюються. В цілому зміст сорому залежить від характеру, особливостей та
нормативів суспільних відносин. “Оскільки сором є почуттям розумовим, – писав
М. В. Шелгунов, – і знаходиться в прямому зв'язку з тими ідеями, які суспільство
визнає обов'язковими, то і радіус дії сорому такий обширний, як і суспільні
відносини” [4, с.685]. Усвідомлення свого положення в суспільстві – початкова
причина виникнення почуття сорому. Сором передбачає існування людини в
суспільстві.
У соромі, як і в більшості інших понять, переважає оцінюючий фактор.
Сутністю сорому як морального поняття є самопереживання, самооцінка індивідом
суспільної цінності свого вчинку, самокритика і самоосуд особи за антисуспільну
поведінку та самопокарання за зло, нанесене суспільству.
Специфіка сорому як етичної цінності полягає у тому, що він сам по собі не
привносить морально-цінного, а здійснює функцію захисту морально-цінного.
Сором – це емоційний вартовий переконань особи. Він не є позитивним
переживанням для особи і особа в ньому не зацікавлена, проте головною його
цінністю для суспільства є те, що він служить захистом для моральнісних відносин
від найрізноманітніших порушень. У початковій формі сорому на перший план
виступає усвідомлення людиною свого громадянського обов'язку. Цінність сорому
полягає у спрямованості даного явища проти егоїзму особи та її вседозволеності.
Специфіка сорому як етичного явища і поняття полягає в тому, що в ньому
початкову і вирішальну роль відіграють раціональні моменти, які проявляються: 1)
у здатності індивіда розуміти суспільні вимоги; 2) оцінювати свою поведінку в
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суспільстві у світлі цих вимог; 3) виражати функцію захисту моральнісних вимог,
встановлених суспільством.
Сором завжди є причинно обумовленим і це не вираження ізольованого “Я”,
а наслідок дії моральних відносин в суспільстві на особу, її моральну самооцінку.
Він виражає не тільки інтереси суспільства, але і особи, оскільки захищає її від
морального падіння. Це властиво всім поняттям моралі: обов’язку, честі, совісті та
ін. Етичні почуття не виникають при здійсненні нейтрального вчинку, що не зачіпає
інтереси особи або суспільства. Почуття сорому виникає при порушенні міри у
відносинах особи і суспільства. Для своєї реалізації етичні почуття вимагають або
морально позитивної, або морально негативної оцінки. Сором – морально
засуджуюче почуття, що виникає внаслідок здійснення особою аморального вчинку.
Сором, перш за все, є наслідком дії на людину того об'єктивного світу, в якому вона
живе.
Він наділений не тільки оцінюючим, але й нормативним характером.
Нормативність сорому полягає в наявності наказу не здійснювати недозволеного.
Сором, в цьому сенсі, є бар’єром, що припиняє дію почуття задоволення за
наявності почуття провини. Це почуття заважає особі виконати негожий вчинок,
щоб не порушувати вимог суспільства. В цьому випадку моральна свідомість
перемагає бажання за допомогою реакції, що виникає мимоволі, яка служить для
захисту в індивіда особистісного начала. Сором безпосередньо пов'язаний не з
об'єктивним моральним ідеалом, а з його перетворенням у свідомості суб'єкта на
основі самосвідомості. Почуття сорому опосередковане особистою моральною
свідомістю, яка переробляє для себе вимоги морального ідеалу [1, с.16]. Отже,
специфіка сорому полягає не тільки в наявності почуття сорому, але й певного
морально-психологічного поняття, яке і виражають особливості сорому як форми
моральної самосвідомості.
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Турчин М.Е. Социально-нравственная природа стыда.
Анализируется феномен стыда как социально-нравственного явления, как формы
нравственной самооценки. Рассматриваются субъективная и объективная стороны этого чувства.
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Turchyn M.Y. Social-Moral Nature of Shame.
In the article Shame as a social-moral phenomenon and a form of moral self-esteem has been
analyzed. The subjective and objective aspects of the feeling have been compared.
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