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Як створювалася ця книга 

ім’я видатного філософа, вченого і педагога Степана Балея ще до-
недавна в Україні мало кому було відоме. розпочинав він педагогічну 
і наукову діяльність в українському етнічному середовищі, але волею 
долі змушений був переїхати зі львова до Варшави, де став одним із 
фундаторів польської прикладної психології. лише ранні його роз-
відки були опубліковані українською мовою, деякі інші — німецькою 
та французькою, переважна ж більшість праць, у тому числі ґрунтовні 
дослідження, були написані в зрілому віці польською. Відсутність пе-
рекладів цих праць створює серйозні перепони на шляху дослідження 
доробку Балея на його Батьківщині. 

Початок систематичним дослідженням філософської спадщи-
ни Балея поклав, померлий в 2011 році, професор Марат Верников. 
Саме він виступив ініціатором публікації повного зібрання праць 
мислителя українською мовою, доклав чимало зусиль на реалізацію 
видання першого (доробок львівського періоду) і другого (доробок 
раннього варшавського періоду) томів. Готував до публікації третій 
том, але так і не встиг його завершити. Між іншим, склав бібліогра-
фію праць Балея, яку часом помилково називають повною, хоча сам 
він так не вважав. Професор мав намір оприлюднити п’ять основних 
томів зібрання праць Балея, а також дві додаткові книги, в які пла-
нував вмістити допоміжні матеріали, нові знахідки біографічного і 
бібліографічного характеру. Вже сьогодні бібліографію праць ученого 
можна поповнити кількома десятками знайдених останнім часом як в 
українських, так і в польських періодичних виданнях заміток і статей. 
та навіть незважаючи на брак біографічних відомостей про Балея, а 
також низки важливих його праць, Верников спромігся накреслити 
загальну, багатопланову картину філософських пошуків ученого. тож 
можна впевнено сказати, що якби не було історико-філософських 
досліджень самого Верникова, то не було б і цієї праці. 

як і належить, робота над книгою розпочалася з пошуків і ви-
вчення джерел — прямих і посередніх. на мої запити відгукнулися 
співробітники Польської національної бібліотеки та Публічної бі-
бліотеки Варшави, яка водночас є Головною бібліотекою воєводства 
Мазовецького. так почався збір необхідних для даної роботи науко-
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вих праць Балея, а також статей його учнів, колег і деяких пізніших 
польських дослідників, з яких (особливо зі спогадів про нього) по 
крихтах черпав відомості про життєвий шлях і творчу діяльність уче-
ного, постійно співставляючи їх між собою. Допоміжну літературу, 
яка проливає світло на загальні процеси та окремі події, що відбува-
лися в суспільно-політичному, освітньому і науковому житті Польщі 
й, звичайно, України того часу, і яка, тим самим, привносить у працю 
живий подих історії, замовляв у науковій бібліотеці Одеського на-
ціонального університету ім. і. Мечникова, а також в Одеській на-
ціональній науковій бібліотеці. Кількість матеріалів зростала, вима-
льовувалася — ще доволі приблизно (і навіть в остаточному варіанті 
недостатньо вдала) — структура праці, а деякі глави, у вигляді окре-
мих статей, які, як прикро з’ясувалося пізніше, грішили авторською 
недбалістю, були надруковані у фахових періодичних виданнях та в 
колективній монографії. тим часом, непередбачені обставини осо-
бистого характеру змусили мене відкласти працю на невизначений, 
як виявилося — тривалий, термін. Утім, хоч і здавалося б малопоміт-
но, робота все рівно продовжувалася. час від часу на роздруківках 
тексту з’являлися виправлення, уточнення і доповнення. Це стосу-
ється передусім тих глав, які претендують на більшу самостійність і 
ориґінальність думок їх автора. Від руки я вписував окремі фрази і 
речення на полях і між рядків друкованого тексту, іноді викреслю-
вав цілі абзаци й замість них, на звороті аркушів, писав нові, коли і 
там не вистачало місця переносив усі зміни на електронні носії, знову 
роздруковував текст і знову не поспішав його завершувати. Певною 
мірою вибаченням мені може слугувати та обставина, що філософія 
не є предметом моєї постійної професійної діяльності. Проте, будучи, 
так би мовити, в темі, вважав себе зобов’язаним довести розпочату 
справу до кінця. не обійшлося без пригод: в громадському транспорті 
вкрали гаманець, в якому крім грошей були флешки з текстом пра-
ці. на щастя, певна частина його збереглася в електронному вигляді, 
іншу — більшу частину довелося відновлювати з рукописних черне-
ток або писати заново. 

При написанні праці віддавав перевагу методам історико-філо-
софської реконструкції та біографічному, з якими тісно пов’язаний 
метод герменевтики. також, удавшись до практики так званих малих 
коментарів, прагнув поєднати предмет дослідження з коротким ви-
кладом малодоступних українському читачеві польськомовних праць 
Балея, дозволяючи собі окремі рефлексії там, де вони доречні. разом 
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з тим, цитуючи праці раннього — українського періоду його 
творчості, вважав за необхідне зберегти ориґінальну галицьку 
лексику і орфографію того часу. намагався, по змозі, викласти теорії, 
а також процитувати вчених і мислителів, на думки яких він 
посилався. наскільки допустимим і виправданим є такий підхід — 
судити читачеві. 

Усі ці роки, в ході написання праці, мене всіляко підтримувала 
Ольга Гончаренко з хмельницького — дослідниця філософії освіти 
у львівсько-Варшавській школі, зокрема філософсько-педагогічної 
концепції Балея. її щирі й доброзичливі відгуки, спільні з моїми ін-
тереси не давали згаснути іскрі творчої думки і тим самим стимулю-
вали мене продовжувати працю. При цьому вона завжди ділилася по-
трібною мені літературою, а також надавала іншу, корисну для даного 
дослідження, інформацію. на завершальному етапі роботи допомо-
гла виправити низку допущених мною граматичних похибок, упо-
рядковати зноски та усунути русизми. За її сприяння я скористався 
також дослідженнями Степана іваника — галичанина, який постійно 
мешкає і працює в Варшаві, де займається вивченням історії україн-
сько-польських наукових зв’язків, у тому числі й творчості Балея. на 
моє прохання, він так само надсилав літературу, яка відсутня в укра-
їнських бібліотеках. Від львів’янина юрія Вінтюка, який брав безпо-
середню участь у підготовці до друку згаданих двох томів Зібрання 
праць Балея, отримав матеріали його науково-пошукових розвідок, в 
яких містяться невідомі раніше широкій громадськості дані, що від-
носяться до українського періоду життя і діяльності вченого. Викла-
дені на основі архівних і старих друкованих видань відомості послу-
жили надійним джерелом для реконструкції, наскільки це можливо, 
його біографії зазначеного періоду. Слід також згадати про допомогу 
моїх однокурсників — Євгенії Манек, з власної ініціативи і старан-
нями якої, що дуже люб’язно з її боку, були здійснені комп’ютерний 
набір окремих глав, а також численні виправлення і доповнення у 
раніше набраному тексті, та Олександра Гороша, який допомагав по 
багатьох питаннях, що потребують знання комп’ютера. хочеться по-
дякувати всім, хто так чи інакше сприяв мені у написанні й підготовці 
до видання цієї праці. якщо вона й становить бодай якусь вартість, то 
є в цьому і їхня заслуга. Звичайно, всі вади цієї праці — виключно на 
моїй совісті. 

Віктор Малецький 
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Вступне слово 

так уже судилося, щоб реформа польської філософії на рубежі хіх–
хх століть була розпочата в старовинному львові, який входив тоді до 
складу Австро-Угорщини і звідки після закінчення Першої світової 
війни, коли відбувалося політичне відродження Польщі, поширилась 
подекуди на інші її університетські міста. Ця реформа, за задумом її за-
чинателя Казимєжа твардовського, мала примусити поляків до ґрун-
товної систематичної праці у філософії, яка виключала би будь-які 
упередження і догматизм, що заважають пошуку об’єктивної істини. 
З цією метою, крім викладання в університеті, велику увагу він при-
діляв діяльності заснованого ним у львові Польського філософського 
товариства. Виховав велику кількість польських філософів, серед яких 
був і українець Степан Балей. Пожвавлення українського інтелекту-
ального життя в Галичині, починаючи з 1830-х років, пов’язувалося 
з прагненням до розвитку освіти і запровадження народної руської 
(української) мови в літературу та граматику замість застарілої, вжива-
ної хіба що в церкві, слов’яно-руської. За численними клопотаннями, 
було відновлено діяльність кафедри руської мови у львівському уні-
верситеті, яку очолив яків Головацький. У 1890-ті роки, коли у львові 
розгорнуло активну діяльність наукове товариство ім. т. Шевченка, 
учасники цього осередку розумової праці займалися майже виключно 
питаннями національної історії, літератури, етнографії та медицини. 
яскравим виразником української культури мислення в літературі ви-
ступив іван франко. Але скільки-небудь значної праці в царині філо-
софії на українському ґрунті не спостерігалося. З огляду на сказане, 
викладацька діяльність твардовського у львові була надзвичайно ко-
рисною як для поляків, так і для українців. і Балей, без перебільшен-
ня, був одним з найздібніших його учнів. 

Отримавши відмінну філософську підготовку, спочатку під керів-
ництвом твардовського у львові, а потім, за сприяння останнього, в 
Берліні та Парижі, Балей відіграв величезну роль у становленні та роз-
витку прикладної психології у Польщі, спричинившись, водночас, до 
розробки окремих її проблем у статтях і працях рідною мовою, в тому 
числі й на українському матеріалі. як гідний продовжувач наукових і 
педагогічних починань свого вчителя, він по праву зайняв, заслужене 
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ним багаторічною працею, почесне місце в сонмі провідних творців 
львівсько-Варшавської філософської школи. 

найбільш плідний етап педагогічної і наукової діяльності Балея 
припадає на варшавський період в його біографії, який пов’язаний 
передусім з дослідженнями у сфері психології виховання. Останню 
він розглядав крізь призму генетичної психології. У центрі його до-
слідницьких інтересів стояла людина, яка послідовно проходить різні 
стадії вікового розвитку — фізичного і духовного, утверджує себе як 
особистість і включається в процес суспільного розвитку. Окрему ува-
гу вчений приділив дослідженням у галузі гендерної психології. У піз-
ні роки, окрім іншого, вивчав проблеми суспільної психології. 

Спеціальних філософських праць Балей не писав. і це має своє по-
яснення, адже сама психологія, як предмет його досліджень, в школі 
твардовського вважалася «філософською наукою». фактично протя-
гом всього життя вчений вибудовував свою концепцію філософської 
антропології, базисом якої і служила йому психологія. При цьому ви-
ключно психологічними дослідженнями він не обмежувався. В своїх 
працях з психології вчений прагнув узагальнити конкретно-приклад-
ні знання, накопичені також педагогічною наукою, біологією, со-
ціологією, етнологією та низкою інших природничих і гуманітарних 
дисциплін, які лише у сукупності та їх взаємодії давали цілісне уяв-
лення про всю багатогранність людського буття. Бо нарізно кожна з 
наук пропонує свій, відмінний від інших, спосіб конституювання ви-
хідних положень про людину, яка, з епістемологічної точки зору, була 
немовби розтятою ними на окремі частини. Зауважмо, — і це надзви-
чайно важливо, — що Балей розглядав людину не як далеку від реаль-
ної дійсності абстракцію, а як конкретного суб’єкта з плоті та крові, 
у всій повноті його чуттєвого й духовного життя. тут давалися взнаки 
гуманістичні тенденції, які дедалі більше пронизували суспільну сві-
домість і докорінно вплинули на творчість ученого. Проблема люди-
ни і її суспільного буття стала центральною темою його досліджень. 
Духовні пошуки людини, розвиток її як особистості, як творчої ін-
дивідуальності, її участь у діяльності суспільних груп та інституцій 
були для Балея предметом всебічного і скрупульозного аналізу. його 
зверненість до людини як певної самоцінності, яка не поглинається 
соціумом, а різнобічно розкривається у ньому, вписувалася також у 
загальну картину розвитку сучасної йому соціальної філософії, яка на 
початку хх століття схилялася до розробки численних її проблем з 
урахуванням життєвих інтересів конкретної людини. 
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Ще раз підкреслимо, що базовим для Балея предметом філософ-
ських досліджень була психологія. тому не дивно, що на відміну від 
колишньої соціальної філософії, яка вивчала суспільство з точки зору 
зовнішніх параметрів його існування, Балей прагнув вивчати його 
проблеми з точки зору конкретної людини, її внутрішнього світовід-
чуття. такий підхід неодмінно зближував позиції соціальної філосо-
фії з позиціями філософської антропології. 

Варто зазначити, що предметом вивчення соціальної філософії є 
суспільство як цілісна система, яка має свої структурні параметри і 
яка розглядається з точки зору її еволюції, з урахуванням взаємодії 
різних соціальних, економічних, юридичних, психологічних та інших 
гуманітарних чинників матеріального і духовного характеру. Вона 
прагне узагальнити конкретно-наукові знання про людину до гра-
ничних меж і на їх основі виявити філософський зміст її суспільного 
буття. Але це, в свою чергу, неминуче призводить до втрати здатності 
розуміти саму людину, сутність якої зводиться до неживої абстракції. 
З огляду на сказане, виникла нагальна потреба у розробці філософ-
ської антропології, головною темою досліджень якої виступає про-
блема людини як єдиної цілості в усіх її статусних, функціональних та 
інших життєвих проявах. філософська антропологія прагне до інте-
ґрації розрізнених знань про людину, її біологічну, фізичну, соціальну 
і духовну сутність, до пізнання її творчих можливостей і сенсу її кон-
кретного індивідуального буття, яке, утім, не може бути мислимим 
поза її суспільним буттям. У цьому, власне, місці й зближаються (але 
ніяк не сходяться!) позиції соціальної філософії та філософської ан-
тропології. В обох випадках ідеться про взаємини суспільства і люди-
ни, яка творить це суспільство, живе в ньому, формує його інституції 
у спільній діяльності з іншими людьми, і при цьому сама піддається 
його впливам, що проявляється у способі її мислення і в її поведінці. 
Залежно від типу суспільства, яке вивчає соціальна філософія, її ви-
хідні позиції або наближаються до позицій філософської антрополо-
гії, або віддаляються від них. У працях Балея ідеться про відносини, 
де людина є суб’єктом і справжньою субстанцією суспільного буття. 
Сучасна Балеєві соціальна філософія приймала дедалі більше гума-
ністичний характер. Зумовлювалося це тим, що в хх столітті, незва-
жаючи на весь трагізм і гіркоту втрат воєнного лихоліття, колишній 
соціоінтентний, за термінологією Верникова, тип суспільства, яке 
протягом століть брутально іґнорувало потреби конкретної людини, 
хоч і поволі, але поступався місцем якісно новому типу суспільних 
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відносин — гомоінтентному. Утверджувалася думка про те, що лю-
дина є найвищою цінністю і метою пізнання. так соціальна філо-
софія впритул наблизилась до філософської антропології. Предмет 
її вивчення залишався незмінним — це суспільство, соціум, але те-
пер вона розглядала його з урахуванням інтересів і життєвих потреб 
конкретної людини. Для філософської ж антропології людина — це 
первинна основа суспільства і головний предмет її вивчення. Цілком 
природно, що на стику соціальної філософії і філософської антропо-
логії, а також соціальної антропології, з її інтересом до конкретного 
суспільного життя людини, утворилася специфічна сфера пізнання, 
яку покликана вивчати соціально-філософська антропологія. Пред-
метом її власних досліджень, на відміну від соціальної філософії, є — і 
це надзвичайно важливо — насамперед сама людина, як цілісний і 
неповторний, у функціональному плані багатогранний суб’єкт сус-
пільних відносин і взаємозв’язків, але, на відміну від філософської 
антропології, в них повною мірою враховуються також і всі багато-
складні, часом суперечливі тенденції у розвитку самого суспільства, в 
якому вона живе. таким чином, соціально-філософська антропологія 
увібрала в себе різні не лише взаємопов’язані, але й взаємовиключні 
імпульси як філософської, а також соціальної, антропології, так і со-
ціальної філософії1. Вимальовується нова парадигма, коли соціаль-
но-філософська антропологія виступає як певного роду опозиція до 
соціальної філософії; з одного боку, вони взаємно передбачають і до-
повнюють, а з другого боку — заперечують одна одну. 

раніше ми зазначили, що суто філософських праць, у чисто-
му їх вигляді, Балей не писав. Проте, вивчення психіки людини як 
суб’єктивної реальності, а в її відображенні — соціального світу як 
об’єктивної реальності, потребувало комплексного і системного під-

1 Проблеми і завдання, а також засадничі принципи і закони соціально-філо-
софської антропології були розглянуті у праці: Барулин В. С. Основы социально-
философской антропологии. М.: иКЦ «Академкнига», 2002. 455 с. Зазначимо, що 
тему антропологічного повороту в філософії XX століття неодноразово піднімали в 
своїх публікаціях і ряд інших, в тому числі українських авторів, серед яких, зокрема, 
Верников. Специфіка ж соціально-філософської антропології полягає у тому, що 
основу її складає насамперед філософська антропологія, як дисципліна яка вивчає 
людину в усіх проявах її індивідуального буття, з застереженням, усе ж таки, що вивчає 
її у тісному взаємозв’язку з соціальною філософією, в рамках якої власне і відбувся 
згаданий вище антропологічний поворот. З огляду на це стає зрозумілим, що предмет 
вивчення соціально-філософської антропології, враховуючи її принципові відмінності, 
є дещо вужчим (але детальніше розроблюваним) ніж предмет власне філософської 
антропології.
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ходу до пізнання, котрий давала йому філософська освіта. Працював 
Балей на пограничних ділянках психології (що природно для її при-
кладної галузі) з іншими гуманітарними науками, сама проблематика 
і методологія якої дають підстави розглядати доробок ученого з по-
зицій соціально-філософської антропології. тим часом, не лише в 
Україні, але й у Польщі його праці лишаються маловивченими. Дана 
публікація покликана заповнити, бодай частково, існуючу прогалину. 
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ЖИТТЯ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАЛЕЯ 
У ВИРІ СУСПІЛЬНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ 

Степан Балей народився 4 лютого 1885 року в селі Великі Бірки, 
що під тернополем. його батько і матір були вчителями початкових 
шкіл. Батько Володимир Балей, померлий у 1922 році, виконував 
обов’язки шкільного управителя1. Був членом «Просвіти» і руського 
педагогічного товариства у львові2. Матір ірена, з дому Швейков-
ських, за національністю була полькою. Були також у Степана мо-
лодші брат Святослав і сестри юзефа та Ольга. Після закінчення 
школи він навчався в тернопільській державній польській гімназії. 
то був час, коли галицькі українці, з огляду на їхнє соціально-полі-
тичне становище, у своєму психічному житті все частіше давали волю 
почуттям безвиході й відчаю. Галицьке суспільство, і що особливо 
викликало занепокоєння — молодь, охоплював, можливо навіть 
у занадто перебільшеній мірі, песимістичний настрій. «Пригадую 
собі, як ще в гімназії мій професор-україніст вів завзяту боротьбу з 
песимізмом нас, учеників шестої-семої кляси» — писав пізніше Ба-
лей3. З 1903 по 1907 рік він навчався у львівському університеті, на 
філософському факультеті. Крім філософських дисциплін, старанно 
і з захопленням студіював літературу і мови. Профільним учителем 
і по-батьківськи турботливим наставником майбутнього вченого, 
який рішуче вплинув на його подальшу професійну кар’єру, був ви-
датний польський філософ Казимєж твардовський. Будучи сам ви-
хований в кращих традиціях німецької філософії, він прагнув при-
щепити своїм учням ті ж самі якості: працьовитість, пунктуальність, 
обов’язковість, відповідальність, вміння концентрувати увагу і, зви-
чайно, силу волі. Ще будучи студентом університету, цей задум, а по 
суті — кредо свого вчителя, Балей коротко сформулював у рефера-
тивній статті «З книжки юлїя Пейо п.з. Образованє волї»: «виховати 

1 За різними даними, у селах товстому (де, судячи за все, у початковій школі вчився 
Степан) і Микулинцях, що на теребовельщині. 

2 Вінтюк ю. В. Пошук матеріалів про життя і діяльність Степана Балея: знахідки і 
наступні завдання. львів: Камула, 2015. С. 11.

3 Балей С. Символ жалоби. С. Балей. Зібрання праць. т. 1. львів; Одеса: іфліС лфС 
«Cogito», 2002. С. 262.
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самого себе»1. так зібраність і самодисципліна, сформовані в резуль-
таті неухильного слідування педагогічним настановам твардовсько-
го, дозволили йому загартувати свій дух і у подальшому, на ниві на-
уково-педагогічній, розвинути організаторські здібності. У 1907 році 
Балей склав державний іспит на викладача середніх шкіл, після чого 
працював у державних гімназіях з українською мовою викладання 
в Перемишлі (1907–1908, вересень 1912), тернополі (1908–1910) та 
львові (1910–1912, 1915–1927). У гімназіях він викладав (спочатку 
як заступник учителя, потім дійсний учитель і нарешті професор), 
окрім спеціальних дисциплін, мови — руську (українську) та поль-
ську, в окремі роки — латинську та німецьку, але основними, все ж 
таки, його предметами були математика, фізика і пропедевтика фі-
лософії, у курс якої входили розділи з психології і логіки2. Відомо 
також, що у 1920/1921 н.р. Балей викладав фізику і хімію в приватній 
євангелістській гімназії львова3. 

У 1911 році Балей захистив, написану під керівництвом твардов-
ського, дисертацію «Про потребу реконструкції поняття психологіч-
ної основи почувань» та одержав патент доктора філософії. За клопо-
танням твардовського гроно професорів філософського факультету 
одноголосно приймає ухвалу, згідно з якою Балеєві надається наукова 
стипендія австрійського Міністерства освіти, з фонду, призначеного 
для поїздки за кордон, з метою поглиблення професійних знань, до-
центів. така ухвала на користь українця була неґативно сприйнята 
деякими упереджено налаштованими представниками польської гро-
мадськості львова, у зв’язку з чим твардовський публічно виступив 
на захист свого учня, відстоюючи в пресі його прагнення зробити на-
укову кар’єру. У своєму листі до твардовського від 15 вересня 1912 
року, надісланому з Перемишля, де він тоді викладав, Балей пише: 
«я невимовно вдячний ясновельможному пану Професору за пояс-
нення, пов’язані з моєю справою, і вміщені в “Słowie Polskim”. А це є 
настільки цінне для мене не тільки з того приводу, що пан Професор, 
може навіть ризикуючи своєю популярністю, таким шляхетним спо-
собом захищає мене перед прикрими для мене підозрами; я високо їх 

1 Балей С. З книжки юлїя Пейо п.з. Образованє волї. С. Балей. Зібрання праць. т. 1. 
львів; Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 84.

2 Див.: Вінтюк ю. інформація про Степана Балея у звітах гімназій. львів: Камула, 
2016. 24 с.

3 Вінтюк ю. Пошук матеріалів про життя і діяльність Степана Балея: знахідки і на-
ступні завдання. львів: Камула, 2015. С. 21.
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ціную передусім з того приводу, що в моїх очах, і в очах інших україн-
ців це буде живим прикладом об’єктивності і доброзичливості ясно-
вельможного пана Професора в стосунку до його учнів української 
національності. я вірю, що колись навіть самі поляки будуть вдяч-
ні пану Професору за те, що будуть мати можливість вказати на такі 
факти і можливо навіть будуть цим пишатися. те, що я маю на увазі, 
може найкраще проілюструють слова, сказані одним українцем, з ко-
трим я розмовляв про цей випадок: “я не знаю, чи багато знайшлося 
б українців, які в аналогічному випадку спромоглися б повестися та-
ким самим джентльменським чином, як проф. твардовський”»1. Сам 
же Балей завжди наслідував приклад свого вчителя; як людина вихо-
вана в дусі справжнього гуманізму, він не підтримував жодних проявів 
національного еґоїзму. 

Починаючи з жовтня 1912 року Балей слухав лекції (головним 
чином Штумпфа і Шефера) у Берлінському університеті, працюючи 
в його структурному підрозділі — інституті психології та фізіології. 
Одночасно з ним поглиблював свої знання, тільки в галузі математи-
ки, інший українець — Микола чайковський, який багато років по 
тому згадував: «Степан Балей був дуже милою, дотепною людиною, 
гарним товаришем. Ми ходили з ним по берлінських музеях, вистав-
ках, театрах. Влітку 1913 року брали участь у студентській «інтернаці-
ональній» екскурсії на кілька днів до ляйпциґа. там ми слухали, між 
іншими, лекцію про студентський інтернаціональний рух видатного 
філософа й хіміка професора Вільгельма Оствальда»2. У ті роки Ба-
лей написав низку статей німецькою мовою, в яких услід за Штумп-
фом вивчав, з психофізичної точки зору, сприймання звуків у про-

1 Цит. за: іваник С. Степан Балей і львівсько-Варшавська філософська школа. 
Степан Балей у світлі провідних філософських напрямів ХХ століття. львів: ПП «Арал», 
2014. С. 85–86. — Прим.: Серед учнів твардовського крім поляків були також україн-
ці та євреї. Сам він не робив ніяких розрізнень між ними за національною ознакою, 
оскільки головним для нього критерієм їх оцінювання було прагнення до самостійної 
розумової праці та пізнання істини. З українців, які у різні роки навчалися філосо-
фії у твардовського або відвідували (з числа студентів інших спеціальностей) лекції 
його основного курсу, крім Балея можна назвати філософа, письменника і публіциста 
Степана Олексюка, філософів, які спеціалізувалися в галузі психології, — Олександра 
Кульчицького і ярослава Кузьміва, педагога і психолога якима ярему, греко-католиць-
кого теолога Гавриїла Костельника, літературного критика Михайла рудницького, іс-
торика івана Крип’якевича та ін. (іваник наводить перелік з 40 імен (див.: Ivanyk S. Fi-
lozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskie. Warszawa, 2014. S. 35–38).

2 чайковський М. Згадка про проф. Степана Балея. Український календар. Варшава: 
УСКт, 1969. С. 271.



15

сторі. Деякі з них, розміщені спочатку в «Zeitschrift für Psychologie», 
у 1915 році були передруковані часописом «Beiträge zur Akustik und 
Musikwissenschaft», редагування якого здійснював Штумпф. У вересні 
1913 року Балей виїхав до Парижа, де у Сорбонні продовжив студію-
вати психологію. Здобутий ним у ті роки досвід німецької психофізи-
ки і французької психіатрії знайшов застосування у його подальшій 
науковій творчості. 

на фотокартці, зробленій у 1913 році в Берліні, 28-річний Балей в 
компанії з чайковським та його дружиною, сидячою на стільці, діс-
тає тому, наче підліток, лише до підборідка. Очевидно, малий зріст 
і невисокі фізичні дані послужили причиною звільнення Балея від 
військової повинності й призову у діючу армію в роки Першої світо-
вої війни. евакуйований, в ході наступу російської армії, до Відня, у 
1914/1915 навчальному році він, судячи з усього, викладав на курсах 
тимчасової української еміґрантської гімназії. В усякому разі відомо, 
що він брав участь у комісії з прийому іспитів на атестат зрілості1. тоді 
ж, імовірно, глибше ознайомився з засадами і різними напрямками 
психоаналізу, який набув великої популярності завдяки успішній лі-
карській діяльності у Відні самого фройда, а також його послідовни-
ків і не менш видатних відступників. Коли російські війська увійшли 
до львова, заняття в його університеті були скасовані, оскільки при-
міщення навчального закладу перейшли у розпорядження окупацій-
ної влади. У найкритичніший, для здійснення навчального процесу, 
момент обов’язки ректора університету бере на себе твардовський, 
який розміщує його адміністративний центр у Відні й опікується вла-
штуванням евакуйованих зі львова студентів у столичному та деяких 
інших університетах Австро-Угорщини. У 1917 році, після лютневої 
революції в росії, почалися заворушення в її військах, які внаслідок 
усякого роду політичної аґітації були деморалізовані й невдовзі по-
кинули зайняті ними позиції на галицькому фронті. У тому ж році, як 
тільки львівський університет відновив освітню діяльність у повному 
обсязі, Балей поступає на його медичний факультет, на спеціальність 
«нервові хвороби і психіатрія». Своє навчання він поєднує з викла-
данням у філії Української академічної гімназії у львові, яка знахо-
дилась у ті роки в народному Домі. Вільного часу він майже не мав. 
його не раз бачили, як будучи студентом-медиком, з підручниками в 

1 Гімназійні курси у Відні були організовані керівництвом Української академічної 
гімназії, евакуйованої зі львова, у філії якої, з серпня 1914 року, Балей обіймав посаду 
вчителя.
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портфелі й додатково ще в другій руці або під пахвою, він поспішав 
до гімназії, як викладач. Бувало іноді, хоча й рідко, Балей, запізню-
ючись, біг швидко й злився, коли чув гомін учнів у класі, бо не хотів, 
щоб дирекції стало відомо, що викладача в аудиторії нема. Відомий 
композитор і дириґент Микола Колесса — тодішній учень Балея — 
згадує про нього: «Мав м’який голос, ніколи не підносив голосу. 
Мав таку манеру казати: «Прошу паньства», «Ойо-йой, ви нічого не 
вмієте», — не раз говорив так. і ще мав звичку класти руку на плече, 
коли розмовляв з кимось з учнів». і далі: «Щодо проявів поведінки, 
то не можу сказати, що він вибухав, хоча не раз злостився на нас, бу-
вав злий. то бувало, коли хтось не вмів, був впертий або заховував-
ся якось негарно»1. «Учні його боялися, бо він був досить строгий, 
вимогливий викладач. Але справедливий: ніколи не переборщував у 
тому. як викладач, тримав дистанцію з учнями»2. У викладанні Балей 
орієнтувався на середнього учня. Виконував також обов’язки «гос-
подара кляси». Окрім Колесси гімназійним учнем Балея був ярослав 
Цурковський, який пізніше проявив себе як вчений-психолог. 

У 1922 році Балей закінчив медичний факультет і вже з 1923 року, 
отримавши диплом доктора «усіх лікарських наук», поєднує викла-
дацьку діяльність з лікарською практикою у львівському шпиталі, у 
відділенні нервових і психічних захворювань, а також з приватною 
лікарською практикою. Гуманітарні знання і відповідна професійна 
діяльність визначили зміст всієї його наукової творчості. 

Повноправне входження Балея у наукове середовище львова 
відбулося у 1910 році, коли він вступає, на засадах дійсного члена, 
у Польське філософське товариство, засноване твардовським ще у 
1904 році. Всього на засіданнях товариства, у період з 1910 по 1928 
рік, він виголосив 8 наукових доповідей на психологічну темати-
ку. У 1925 році з ініціативи Балея і Мечислава Кройца утворюється 
психологічна секція товариства, яку він власне і очолив, залиша-
ючись її головою до свого від’їзду в Варшаву3. У львівський період 
своєї наукової діяльності він співпрацює з польськими часописа-
ми «Przegląd Filozoficzny» (з 1905, та головним чином з 1907 року) 

1 Вінтюк ю. Микола Колесса про свого гімназійного вчителя Степана Балея. Філо-
софські пошуки. 1999. Вип. IX. C. 186.

2 там само. С. 187.
3 За сприяння Балея, у червні 1927 року, в психологічній секції відбулася перша на-

укова доповідь іншого українця, так само учня твардовського — Степана Олексюка. 
Див.: іваник С. Степан Олексюк — учень Казимежа твардовського. львів, 2012. С. 34–36 
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і «Ruch Filozoficzny». Останній, як офіційний друкований орган 
товариства, видавався твардовським у львові з 1911 року з метою 
ознайомлення польських читачів з новинами філософської думки. 
на сторінках обох часописів Балей розміщує анотації і рецензії на 
праці польських та іноземних авторів. Водночас публікує, переваж-
но в українських виданнях, критичні огляди і праці ориґінального 
змісту. тематика їх різноманітна, адже основні напрямки наукових 
досліджень ним ще не визначені. У цей ранній період діяльності тоді 
ще молодого вченого друкуються його праці, присвячені вивченню 
чуттєвої і вольової сфер людської психіки. З’являються статті істори-
ко-філософського характеру. Зокрема знайомить Балей українських 
читачів зі світоглядом рудольфа Айкена, у двохсоту річницю смер-
ті ляйбніца намагається осмислити історичне значення його мета-
фізики, а на смерть Вундта і Віндельбанда відгукується статтями, в 
яких дає оцінку їхнього внеску у розвиток сучасної філософії. Окрім 
того, висвітлює Балей проблеми експериментальної психології, об-
мірковує етичні проблеми, а також питання лікарської практики. 
Увагу широких кіл української і польської інтеліґенції привернули 
його розвідки, присвячені психології творчості й творчої особистості 
Шевченка і Словацького. 

Свої статті українською мовою Балей публікує на сторінках 
«Діла», в «Записках наукового товариства ім. т. Шевченка», в «літе-
ратурно-науковому вістнику», в «лікарському вістнику» та в «Укра-
їнському медичному вістнику», що виходив у Празі як орган Спілки 
українських лікарів у чехословаччині, а також у «Збірнику матема-
тично-природничо-лікарської секції нтШ». Окремі його розвідки 
друкуються у часописах «Учитель: Орган руського товариства педа-
гогічного», «Шляхи», «Життя і мистецтво», «нові шляхи», «наука і 
письменство». 

Вже у ті роки Балей надає величезного значення експеримен-
тальним методам психологічних досліджень. У цьому відношенні він 
орієнтувався на твардовського, який прагнув привчити своїх учнів 
вибудовувати теоретичні знання на фактах, здобутих досвідним шля-
хом. Пізніше Балей згадував, скільки винахідливості потрібно було 
твардовському, щоб за допомогою примітивних засобів, які він мав 
у своєму розпорядженні, ввести їх у практику психологічного експе-
рименту. через відсутність на той час спеціальних методик і прила-
дів, придатних для навчання основам експериментальної психології в 
середній школі, Балей, працюючи в українських гімназіях, особливу 
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увагу приділяє збиранню і систематичному впорядкуванню матеріа-
лів, які могли б допомогти викладачам отримати необхідні в цій сфері 
діяльності знання і досвід, а також освоїти техніку конструювання де-
монстраційних апаратів. роботу в цьому напрямі, тільки пізніше вже 
у вищій школі, він не припиняє протягом всього свого життя. 

З 8 лютого 1917 року Балей є дійсним членом історико-філософ-
ської секції наукового товариства ім. т. Шевченка у львові, яке роз-
горнуло широку організаційну і видавничу діяльність, спрямовану 
на популяризацію здобутків української науки і культури. Особливо 
актуальною була проблема здобуття освіти рідною мовою, що, пев-
на річ, потребувало наявності якісної навчальної літератури. У ті 
роки в українських школах і гімназіях користувалися здебільшого 
підручниками іншомовних авторів, у яких, звичайно, не відобра-
жалися національна історія і традиції, не розроблялася національна 
термінологія. А це, в свою чергу, аж ніяк не сприяло формуванню 
в учнів національного світогляду і заохоченню їх до самостійного 
студіювання навчальних дисциплін. Виходячи з пропедевтичної 
програми твардовського, який, з метою професійної підготовки фі-
лософів, особливу увагу приділяв викладанню психології та логіки, 
Балей прагне забезпечити учнів — у даному випадку українських 
гімназій — відповідною навчальною літературою саме з цих предме-
тів. так, ще до початку Першої світової війни він намагається опу-
блікувати написаний ним українською мовою «нарис психології», 
який, проте, спромігся видати лише у 1922 році1. наступного 1923 
року з друкарні нтШ виходить, призначений знов-таки для україн-
ських учнів, його «нарис логіки»2. як вчений-психолог він не міг за-
лишатися осторонь, коли створювався інститут нормальної і пато-
логічної психології при нтШ, котрий, за його словами, мав увійти 
«у тісний контакт з українським шпиталем, який повинен в найко-

1 Балей С. нарис психольоґії. львів; Київ: нові шляхи, 1922. 141 с.
2 Балей С. нарис льоґіки. львів: нтШ, 1923. 52 с. — Прим.: У зв’язку з даною пу-

блікацією Балей висловив подяку шкільному інспектору івану Копачу, який на його 
прохання, переглянувши рукопис, додав у замітках філологічне пояснення деяких іно-
земних слів і вніс деякі мовні зміни, а також під час написання книжки полегшував 
йому службові навантаження. Цікаво, що у 1908 році Балей виступив з критикою на 
працю Копача, що вдарило по самолюбству останнього і послужило поштовхом для 
їхньої полеміки. Див.: Балей Стефан. З нашої фільозофічної літератури (Уваги про 
книжку д-ра івана Копача п. з. «Що то таке людське думанє?»). Діло. 1908. ч. 98  5.05; 
Копач іван. Мому критикови (на тему фільозофічну). Діло. 1908. ч. 115. 25.05; Балей 
Ст. Ґльосси до відповіди д-ра Копача. Діло. 1908. ч. 116. 26.05. 
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ротшім часі повстати у львові… так щоби інститут міг там найти ма-
теріял розсліду, а лікар міг формулювати питання, яких пояснення 
він міг би ожидати з боку інституту, і евентуально сам працювати 
там над їх розв’язкою»1. У звіті про діяльність цієї установи за 1921–
1922 роки Балей наводить перелік приладів, придбаних за кошти 
студентів університету, які брали участь у курсах експериментальної 
психології2. Очевидно, що мова йде про навчання в стінах інституту 
студентів Українського таємного університету. Власне сам універ-
ситет не був таємний, він був нелеґальний — уточнює М. Колесса. 
У діяльності цього університету брав участь і Балей, який викладав 
у ньому вступ до психології та вступ до філософії3. Однак, у зв’язку 
з загрозою звільнення з державної служби в гімназії, змушений був 
піти з нього. 

Проблема заснування у львові українського університету гостро 
постала ще за австрійської влади. В ті роки у львівському універси-
теті поляки мали певні привілеї, тоді як українці, за якими кількість 
кафедр було закріплено незрівнянно менше, в своїх національних 
правах були суттєво обмежені. Це спричиняло напруження у між-
національних стосунках. Ситуація ще більше погіршилась, коли в 
ході українсько-польських змагань за львів у 1918–1919 роках за-
знає поразки, проголошена 1 листопада 1918 року, Західно-Україн-
ська народна республіка. З університету, який відтоді йменується 
університетом яна Казимєжа, звільняють тих українських профе-
сорів і відраховують тих українських студентів, які були помічені 
бодай у якихось зв’язках з українським національно-визвольним 
рухом або висловлювали йому свою підтримку. При цьому україн-
ські кафедри одна за одною скасовуються. навчатися, тепер у суто 
польському університеті львова, могли тільки ті українці, які скла-
ли присягу лояльності до польської держави та служили у поль-
ському війську. За таких обставин українці змушені були заснува-
ти Український Вільний університет. Однак діяльність його влада 
оголошує «антидержавною». так український університет у львові 

1 Балей С. Замітки з приводу заснованя «інституту нормальної і патольоґічної пси-
хольоґії» при науковім товаристві ім. Шевченка у львові. С. Балей. Зібрання праць. т. 1. 
львів; Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 269.

2 Балей С. Звідомленнє за рр. 1921–1922. інститут нормальної і патольоґічної пси-
хольоґії. С. Балей. Зібрання праць. т. 1. львів; Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 353.

3 Див.: Панкевич-Смішко С. Українські медичні курси у львові і тайний Укра-
їнський Університет. Ю. К. Редько. Дурні діти (хроніка наших днів). львів: Друкарські 
куншти, 2012. С. 183.
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стає нелеґальним; освітня діяльність здійснюється у ньому таємно, 
оскільки переслідується владою і поліцією1. 

Дещо раніше, на хвилі українського національного піднесення, 
Балей вже намагався, на леґальних засадах, реалізувати свою мрію 
про науково-педагогічну діяльність у вищій школі. Ще влітку 1918 
року він звернувся до президії нтШ з проханням поінформувати 
його про можливість ґабілітації в Київському університеті. В числі 
інших українських вчених зі львова, у тому ж таки 1918 році, його 
було запрошено викладати у заснованому за наказом гетьмана Ско-
ропадського Кам’янець-Подільському Українському університеті. 
Але виникли формальні перепони, пов’язані з необхідністю отрима-
ти дозвіл на переїзд від Міністерства оборони та Міністерства освіти 
Австро-Угорщини, яка в кінці того ж року, по завершенні Першої сві-
тової війни, розпалася. Є підстави припустити, що Балей, все ж таки, 
був зарахований на посаду доцента у згаданому університеті. Однак 
поразка проголошеної українцями державності як в Західній, так і в 
Східній Україні, а також радянсько-польська війна внесли свої ко-

1 ініціатива створення у львові українського університету належить українському 
студентству, яке проголосило бойкот як польських вищих шкіл у львові, так і всіх тих, 
хто записався би на їхні студії. У вересні 1920 року були створені українські універси-
тетські курси на базі нтШ, товариства наукових викладів ім. Петра Могили (є згадка 
про участь в його діяльності Степана Балея) і Ставропігійського інституту. Втім, без-
перервний цикл навчання вдалося організувати лише на університетських медичних 
курсах при «Медичній громаді», які власне й стали предтечею Українського універ-
ситету. За рекомендацією Василя Щурата (пізніше ректора таємного університету), до 
роботи на цих курсах, одними з перших, були запрошені Мар’ян Панчишин, Олек-
сандр Барвінський і Святослав Балей (молодший брат Степана, який працював хірур-
гом у львівському шпиталі Св. Софії, був членом «Медичної громади»; на медичних 
курсах приступив до викладання фізіології). У липні наступного 1921 року відбувся 
Краєвий студентський з’їзд, делегати якого підтримали розпочаті ініціативи. Урочис-
та інавґурація Українського університету, в складі чотирьох факультетів: теологічного, 
філософського, юридичного і медичного, відбулася 23 жовтня 1921 року в народному 
Домі. Кошти на його утримання збирали самі студенти. лекції читалися в приміщенні 
Українського Академічного Дому, в бібліотеці та хімічній лабораторії нтШ, в будинках 
«Просвіти», «рідної школи», «Медичної громади», Українського національного музею 
та в приватних помешканнях професорів. Постійного розкладу занять не було: про них 
студентам повідомляли зв’язкові факультетів і груп. на заняття, щоб не привертати 
уваги поліції, сходились поодинці або по двоє, під час лекцій хтось обов’язково за-
лишався на сторожі. Але все рівно поліція вистежувала, здійснювала обшуки, арешти і 
примусові затримання професорів і студентів. Викладачам, які працювали у державних 
закладах, погрожували звільненням з роботи, а вільних від державної служби штрафу-
вали. наприкінці 1924/1925 (за іншими даними, 1925/1926) академ. року Український 
таємний університет припинив свою діяльність.
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рективи; до роботи в цьому навчальному закладі, невдовзі ліквідова-
ному, він так і не приступив. 

У 1925 році Балей питає думки твардовського стосовно перспек-
тиви працевлаштування у львівському університеті. Професор нама-
гається допомогти йому, але, як з’ясувалося, це питання викликало 
неоднозначну реакцію з боку інших професорів саме через те, що 
Балей викладав в Українському таємному університеті. Вони вислов-
лювали побоювання, що в умовах міжнаціонального протистояння 
у львові навколо нього, хай навіть не з його ініціативи, може утво-
ритися небажаний в польському університеті осередок українських 
тенденцій1. Отож кандидатура Балея на посаду в університеті яна 
Казимєжа виявилася небажаною. Слід зазначити, що твардовський 
завжди відстоював духовну незалежність університету від будь-яких 
зовнішніх — суспільних, релігійних, політичних та інших впливів і 
тенденцій, які могли би порушити його наукову діяльність. Але й сам 
університет, за його глибоким переконанням, повинен уникати всьо-
го того, що відволікає від пошуку наукової істини2. хоча сам він, як 
патріот своєї країни, захищав саме польський характер університету в 

1 Акт, згідно з яким єзуїтському колеґіуму у львові надавалися привілеї університе-
ту, 21 січня 1661 року підписав польський король ян Казимєж. і хоча польський сейм, 
на догоду прихильникам пріоритетного розвитку Краківського університету, даний акт 
не затвердив, львівський колеґіум, незважаючи на численні заперечення його против-
ників, функціонував фактично як вищий навчальний заклад релігійного типу аж до 
1773 року. Після першого розподілу речі Посполитої, коли Галичину було включено до 
складу Австрійської держави, указом імператора йосифа іі, у львові в 1784 році ство-
рюється, звільнений з-під необмеженої влади церкви, світський університет (з 1805 по 
1817 рік — ліцей). на перших порах запрошені з інших міст Австрії професори викла-
дали в університеті переважно латиною. Поступово зростала кількість кафедр з німець-
кою мовою викладання, яка у середині хіх століття стає в університеті домінуючою. 
лише деякі нечисленні кафедри отримали поляки і русини. З огляду на це, особливо 
відтоді як у 1856 році кафедру польської мови та літератури очолив Антоній Малець-
кий, питання збільшення кількості лекцій рідною мовою стає для галицьких поляків 
питанням захисту їхньої національної гідності. Кардинально ситуація змінилася після 
того, як у 1870-ті роки, в результаті низки урядових актів і розпоряджень, польська 
мова стала мовою викладання й офіційною мовою у львівському університеті. Однак 
на цьому ґрунті виникали суперечки з українцями, які так само прагнули задовольнити 
свої національні потреби у сфері освіти. З відновленням же польської державності, а 
також поразкою недовготривалої західно-української державності у 1919 році, ці су-
перечності між ними ще більше загострилися.

2 Див.: Twardowski K. O dostojeństwie Uniwersytetu. K. Twardowski. Wybór pism psy-
chologicznych i pedagogicznych. Warszawa, 1992. S. 461–471. Укр. пер.: твардовський К. 
Про достойність університету. К. Твардовський. Вибрані твори. харків: фоліо, 2018. 
С. 153–164.
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місті лева, значну кількість мешканців якого складали тоді поляки, і 
навіть ніс службу в громадській дружині, патрулюючи його вулиці під 
час загрози нападу української армії отамана Петлюри у 1918–1919 
роках, але відкрито висловлював свою думку про те, що українцям 
слід надати широку автономію, зокрема у вищій і середній школі. Ві-
домо, що 10 листопада 1920 року в львівській ратуші він виголосив 
промову, в якій заявив — у присутності ректорів, професорів і місь-
ких депутатів — про необхідність заснування «руського університе-
ту», вказуючи на Станіславів як можливу його локалізацію1. Однак ця 
пропозиція твардовського не знайшла підтримки в правлячих колах 
тогочасної Польщі2. 

По завершенні Першої світової війни твардовський докладає 
всіх зусиль, щоб поширити вплив очолюваної ним філософської 
школи на інші польські університети. і допомагали йому в цьому 
його ж учні. так, у листі від 29 травня 1926 року тадеуш чежовський, 
який з 1923 року очолював кафедру філософії на гуманітарному фа-
культеті Віленського університету, питає думки професора стосов-
но кандидатури Балея на заміщення вакантної посади керівника 
кафедри психології цього ж факультету: «Коли ж замислююся над 
кандидатами, то хотів би рішуче [бачити на посаді] тільки Балея і 
вважаючи, що за ним буде також рекомендація Пана Професора, 
його перш за все й висуну». Однак пізніше, у листі від 10 листопада 
того ж року, чежовський повідомив, що затвердження кандидату-
ри Балея зустріне опір з боку «нашого Декана... з яким я перебу-
ваю насправді у добрих стосунках, але який, як можу здогадатися зі 
своїх попередніх зондувань, не схоче мати русина на Кафедрі; отже 
мусимо озброїтись значною долею політики і терпіння»3. Водночас 
твардовський рекомендує кандидатуру Балея на кафедру психології 
виховання, яку мали утворити в Варшавському університеті. «Д-р 
Балей, — пише він у рекомендаційному листі від 20 травня 1926 
року, — є русинської, чи як то говориться, української національ-
ності. хоча він не брав і не бере жодної участі у політичному житті, 

1 Jadczak R. Uczony i politуka: Kazimierz Twardowski wobec niektórych problemów spo-
łeczno-politycznych II Rzeczypospolitej. Kultura i Społeczeństwo. 1994. R. XXXVIII. Nr 1. 
S. 52–53.

2 Взагалі твардовський обстоював думку про те, щоб усі народності, які мешкали 
в Галичині, мали рівні можливості та права, але неодмінно в рамках єдиної польської 
держави.

3 Цит. за: Jadczak R. Stefan Baley. R. Jadczak. Mistrz i jego uczniowie. Warszawa: Wyd-wo 
Nauk. Scholar, 1997. S. 69.
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і хоча свою аполітичність він проявляє зокрема в тому, що очолює 
психологічну секцію Польського філософського товариства у льво-
ві, його призначення на роботу у львівському університеті, чи до-
пущення його до цієї роботи не були до цього часу можливими через 
національні і політичні стосунки у львові. Оскільки ж ці причини 
не відіграють ніякої ролі у варшавському середовищі, д-р Балей є, 
безсумнівно, найсерйознішим з наукової точки зору кандидатом на 
кафедру психології»1. Зусилля твардовського були також підтримані 
іншим його учнем — Влади славом Вітвіцьким, який тоді вже обі-
ймав кафедру психології в Варшавському університеті. У своєму по-
данні до деканату гуманітарного факультету від 3 грудня 1926 року 
Вітвіцький характеризує Балея так: «Проти нього могло б в чиїхось 
очах свідчити його українське походження з боку батька. Він, од-
нак, водночас є сином матері-польки. хрещено його по-грецьки і 
виховано в українських середніх школах. як вчений він працював 
над підвищенням української культури і одночасно примножував 
науковий доробок Польщі. З найкращими серед поляків у львові 
його єднають особиста приязнь і наукова співпраця. З науковими 
інституціями — теж… тому я щиро і гаряче підтримую його канди-
датуру на кафедру виховної психології»2. 

Потягнулися довгі місяці томливих очікувань, що супроводжува-
лися, за власним зізнанням Балея, психічними муками, які він штуч-
но маскував ззовні. й лише наприкінці 1927 року, завдяки старанням 
твардовського і Вітвіцького, питання працевлаштування Балея в 
Варшавському університеті було нарешті вирішено позитивно. 

Цей вирішальний у житті Балея етап його кар’єрного зростання 
знаходить висвітлення у записах, які твардовський робить у своєму 
щоденнику на початку 1928 року: 

12 січня, четвер: 
«У другій половині дня був у мене Балей. розповідав мені про 

своє останнє перебування у Варшаві, куди їздив на запрошення Ган-
дельсмана, щоб підписати угоду на «професора контрактного» Вар-
шавського університету, поки не буде владнане його призначення на 

1 Цит. за: іваник С. Степан Балей і львівсько-Варшавська філософська школа. 
Степан Балей у світлі провідних філософських напрямів ХХ століття. львів: ПП «Арал», 
2014. С. 90.

2 там само. — Прим.: як на цікавий факт указує іваник, що і сам Вітвіцький мав 
українське коріння. його дід був русином, який походив з карпатського села Вітвиця, 
долинського повіту в Галичині (Ivanyk S. Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warsza-
wskiej. Warszawa, 2014. S. 31 (зн.).
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надзвичайного професора психології виховання або ж дитячої психо-
логії. Вирушає до Варшави на початку наступного тижня»1. 

20 лютого, понеділок: 
«Увечері була психологічна секція Пфт, на засіданні якої виступив 

Балей, прибувши на два дні з Варшави, де викладає з другої половини 
січня як «контрактний професор» педагогічну психологію, доповідь 
була на тему «Афект як виховний засіб». Ця доповідь була повторен-
ням його варшавської інавґураційної доповіді. Після доповіді звер-
нувся до нього з прощальною промовою, дякуючи йому за працю в 
товаристві. Балей подякував за мої слова і прощаючись звернувся до 
мене з щиросердними і зворушливими словами вдячності. У тій про-
мові виявив себе з дуже шляхетного боку і не одного з присутніх, як 
вони мені потім казали, глибоко розчулив. Далі гроно з 16 осіб вдало-
ся на спільну з Балеєм прощальну вечерю до ресторації готелю Жорж, 
де ми провели дві години у дуже гарному настрої»2. 

21 лютого, вівторок: 
«У другій половині дня зайшов на хвилинку з візитом до Балея, 

щоб попрощатися з ним ще раз та подякувати за його вчорашні слова, 
звернені до мене»3. 

Офіційно на посаду надзвичайного професора кафедри психоло-
гії виховання Варшавського університету Балей був затверджений 
16 жовтня 1928 року. титул звичайного професора він отримав у 1934 
році. 

Кафедра психології виховання розмістилася у подвір’ї будинку, 
розташованого у Варшаві на площі трьох хрестів, де Балеєві було ви-
ділено чотири тісних кімнати для облаштування його кабінету, асис-
тентської та двох препараторських для навчання і наукових зборів, а 
також невелику лекційну залу, спільну з педагогічним семінаріумом 
кафедри педагогіки, очолюваної Богданом наврочинським, так само 
учнем твардовського, в якій для сидіння було близько 60 місць, тоді 
як кількість охочих послухати професора нерідко сягала ста осіб. Єди-
ну штатну посаду асистентки зайняла тоді Марія Жебровська. Пізні-
ше за кафедрою було додатково закріплено ставку однієї молодшої 

1 Twardowski K. Dzienniki. Część II: 1928–1936 / pod red. R. Jadczaka. Warszawa, 1997. 
S. 6.

2 Ibid. S. 13. 
3 Ibidem. — Прим.: Балей, до якого завітав — як випливає зі згаданого запису — 

твардовський, у львові мешкав (за повідомленням в Адресній книзі) на вулиці Коха-
новського, 33, де знімав кімнату з кухнею, в партері. 



25

асистентки, на посаду якої в 1934 році зараховується йоанна Куниць-
ка. Перші прилади для експериментальних досліджень, дуже зношені 
й застарілі, надійшли до кафедри з приватної лабораторії померлої у 
1928 році юзефи йотейко1. нове обладнання доводилося конструю-
вати «домашнім» способом або купувати, заощаджуючи гроші про-
тягом декількох років. Бюджет на купівлю приладів і книг був дуже 
мізерним. Книжки й часописи, насамперед іншомовні, що видавали-
ся щорічно в різних країнах сотнями найменувань, були вкрай необ-
хідні для осмислення досягнень світової науки в тих галузях знань, 
яким мала служити робота очолюваної Балеєм кафедри. як зауважив 
тоді вчений, «частини тієї моєї дотації, яку я можу використати на 
книги, ледве вистачає на купівлю щонайбільше кільканадцяти праць. 
недостатньо їх для моїх слухачів... а де ж книжки для наукової роботи 
самого професора?» — запитує він2. 

Очоливши кафедру, Балей розгортає широку педагогічну і наукову 
діяльність, яка вже дуже скоро принесла позитивні результати. «не 
знаю, чи крім Професора Балея знайшовся би хтось, хто так швид-
ко зумів би в тісному приміщенні й майже без фінансування розпо-
чати і чудово розвинути дослідницьку, дидактичну і організаційну 
роботу», — згадувала пізніше яніна Добровольська3. навчальний 
процес він вибудовував таким чином, щоб прилучати студентів до 
різних методів психологічних досліджень за ступеневим принципом 
важкості вправ, готуючи їх до написання семінарських праць. Орі-
єнтувався він, при цьому, на львівський семінаріум твардовського, з 
яким продовжував, як і раніше, підтримувати контакти. У листі до 
твардовського від 3 травня 1930 року він пише: «хочу висловити ще 
раз глибоку вдячність за велику зичливість, з якою Пан Професор за-
вжди ставився до моєї особи, а також за допомогу, яку мені постійно 
надавав. Повертаючись часто думками до львова, який я люблю, хоча 
непогано мені й у Варшаві, думаю також часто про Пана Професора і 
жалкую, що не так мені вже просто бачитись особисто з Паном Про-

1 йотейко юзефа (1866–1928) — вихованка бельгійської школи психології, очолю-
вала Заклад педології в Брюсселі. Після Першої світової війни повернулася до Польщі, 
працювала у Вільному Польському університеті в Варшаві. Поклала початок розви-
тку психології виховання у Польщі, є авторкою численних праць з експериментальної 
психології.

2 Балей С. Потреби педагогічної психології. С. Балей. Зібрання праць. т. 2. львів: 
іфліС лфС «Cogito», 2009. С. 132.

3 Dobrowolska J. Wspomnienie o Profesorze Stefanie Baleyu w 30 rocznicę śmierci. Wy-
chowanie w Przedszkole. 1982. Nr 7–8. S. 359.
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фесором і користуватися його зичливими порадами»1. В іншому лис-
ті, від 27 березня 1931 року, який він надіслав йому до львова разом 
зі своєю новою, щойно виданою книгою «Психологія віку дозріван-
ня», Балей зазначив: «Писав її дещо поспіхом, вважаючи, однак, що 
хоча вона й не дуже досконала, проте на щось може бути придатною. 
В будь-якому разі безперечним є те, що з’явилася ця книга завдяки 
доброті й зичливості Пана Професора, який створив мені в Варша-
ві умови для наукової праці»2. У зв’язку з цитованим листом варто, 
мабуть, нагадати про подію, яка відбулася 11 січня 1931 року. тоді у 
львові зібралися три покоління колишніх учнів твардовського, щоб 
в урочистих умовах засвідчити йому свою вдячність і, з нагоди ви-
ходу його на пенсію, вручити відлиту за проектом Вітвіцького срібну 
пам’ятну медаль, бронзові копії якої, з відбитком портрету вчителя, 
були також виготовлені для кожного з них. неважко здогадатися, що 
наведені вище рядки з листа Балея є відгуком на ту знаменну подію. 

навчання студентів, організоване Балеєм на кафедрі (у подаль-
шому — Закладі) психології виховання, носило добре продуманий 
системний характер. Студіювання з загальної психології він розгля-
дав як етап підготовки студентів до наступних — спеціальних студі-
ювань, які мали наблизити їх до реальної психологічної практики. 
також, з метою ознайомлення студентів з особливостями майбутньої 
професії, були створені осередки прикладної психології. В першу 
чергу, продовжуючи справу юзефи йотейко, під егідою Психологіч-
ного товариства, якому було присвоєно її ім’я, Балей започатковує 
діяльність осередку шкільних психологів. Опікується також створен-
ням осередку психології дошкільного віку, осередку психології важ-
ких дітей (у співробітництві зі спеціальними школами), організовує 
осередок психічної гігієни, педологічну і психотехнічну лабораторії. 
Для ознайомлення студентів з методами вивчення діяльності нерво-
вої системи було, крім того, створено осередок досліджень над тва-
ринами. так, у невеликому й тісному навіть для людей приміщенні 
Закладу, вздовж стін якого стояли шафи з книгами і матеріалами 
тестових досліджень, було знайдено місце ще й для кліток зі щурами 
та іншими піддослідними тваринами. В організації і роботі осеред-
ків брали участь не лише Балей і його штатні асистентки, час робо-
ти яких був нелімітований, — добровільну й безкорисливу допомогу 

1 Цит. за: Jadczak R. Stefan Baley. R. Jadczak. Mistrz i jego uczniowie. Warszawa: Wyd-wo 
Nauk. Scholar, 1997. S. 71.

2 Ibid. S. 75.
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надавали також, як асистенти-волонтери, його випускники та ряд 
інших психологів. Балей, у зв’язку з цим, зазначає: «і то заслуговує 
подиву і вдячності, як ряд осіб, колишніх слухачів Закладу, а також 
його «симпатиків» витрачають свій вільний час на те, щоб під їхнім 
наглядом [можна було] ввести слухача практичним способом в якусь 
спеціальну галузь психологічної праці»1. 

Своїх слухачів він залучав до співпраці з психологами не лише у 
школах, але й у лікарнях (у психоневрологічних відділеннях для ді-
тей), а також у будинках сиріт і в різного роду закладах прикладної 
психології. 

Сам Балей, як психіатр і невролог, постійно практикував у шпита-
лі, не припиняв також і приватної лікарської практики2. 

Одним з перших у Польщі Балей прилучається до розвитку такої 
специфічної галузі прикладної психології, як судова психологія. По-
чинаючи з 1929 року його, як експерта з дитячої психології, запрошу-
ють до співробітництва зі Слідчим управлінням у Варшаві, де він бере 
участь у попередньому слідстві під час допиту малолітніх свідків, які, 
до того ж, у багатьох випадках були потерпілими. частіше за все йшло-

1 Baley S. Uwagi wstępne. Dziesięciolecie Zakładu Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu 
Józefa Piłsudskiego 1928–1938. Warszawa, 1938. S. 9.

2 Мабуть, варто навести і деякі відомості про його молодшого брата Святослава 
Балея. Це був респектабельний пан, дещо замкнутий, самозаглиблений, з вибуховим 
характером і деякими дивацтвами, трохи вищий за Степана, але теж малого зросту, і 
на додаток з горбом на спині. У 1920–1930-х роках, як хірург, практикував у селі Пан-
талія, поблизу Дубна, викладав у дубенському медичному училищі й, вирізняючись 
високим професіоналізмом, користувався надзвичайною популярністю серед місце-
вих мешканців, був легендарною особистістю. Доводилось йому робити операції на 
всіх органах життєдіяльності людини. Багато експериментував, підбираючи необ-
хідні методи лікування. їздив на власному автомобілі марки «Крайслер». У 1939 році 
придбав літак. Витрати на його утримання, а також на утримання механіка і пілота 
(хоча нерідко сам сідав за штурвал) покривав переважно за рахунок багатих клієнтів зі 
львова, які не бажали їхати до лікарні, воліючи, щоб медичні послуги надавалися їм 
вдома. незамінним був літак і для здійснення невідкладної медичної допомоги. Збе-
реглися спогади про те, як, залишивши потерпілу на операційному столі під нагля-
дом асистентів, він змушений був негайно вилетіти до львова, щоб придбати протез 
суглоба, якого у нього не виявилося, і повернувшись назад, завершити операцію. раз 
на тиждень у своїй лікарні в Панталії він приймав абсолютно безкоштовно всіх, хто 
потребував допомоги. Медичний огляд і лікування розпочинав зранку і завершував 
далеко за північ. При цьому сам же і оплачував аптечні рахунки бідняків. Оперував 
також і в роки німецької окупації. В 1944 році, перед наступом червоної Армії, зібрав 
усе майно, медичне устаткування і переїхав до Бествіна, потім Битом’я, а ще пізніше 
в Помор’я, під Ґданськ (див.: Дмитренко т. Загадковий лікар Балей. Наукові записки. 
рівне, 2009. Вип. VII. С. 32–36).
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ся про дівчаток, які стали жертвами сексуальних домагань дорослих. 
Від вченого вимагалося надати заключення про ступінь розумового 
розвитку, з урахуванням вікових особливостей, малолітніх свідків та 
про ступінь розуміння ними конкретних питань, поставлених слід-
ством. Пропонувалося також висловити думку як про достовірність 
показань дитини, так і про її надійність як свідка. іноді повинен був 
інтерпретувати ці показання, відокремлюючи недостовірні відомості 
(надані дитиною у стані афективного переживання травмуючої її пси-
хіку події) від того, що є, на його погляд, достовірним. Зауваження 
щодо проблем психологічної експертизи та способів удосконалення 
роботи в цьому напрямі він публікує у відповідному періодичному 
виданні1. 

Особливої уваги заслуговує діяльність Балея, пов’язана з органі-
заційними заходами і налагодженням роботи у різного роду закла-
дах консультативного характеру. До цієї групи закладів слід зараху-
вати міську психотехнічну лабораторію у Варшаві, яку він очолював 
особисто з 1928 по 1934 рік. За свідченням його наступниці на по-
саді керівника цього закладу яніни Будкевич, винахідливість Балея 
у конструюванні та удосконаленні дослідницьких інструментів і діа-
гностичних технік (особливо тестів і анкет) притягала до його лабо-
раторії психологів з усієї країни2. Спільно з Куницькою багато уваги 
приділяв також Балей діяльності Педологічної консультації, заснова-
ної ним при «Патронаті», що постав у 1932 році під егідою товариства 
опіки над в’язнями та їх сім’ями, в якій за запитами судових органів 
досліджувалися неповнолітні правопорушники. За людяність високо 
цінували вченого в Опікунській раді «Патронату». Цезара Дікштайно-
ва пізніше згадувала, що Балея, який особисто знав кожну вихованку 
очолюваного нею в «Патронаті» виправного будинку для дівчат, лю-
били всі, як персонал, так і підопічні3. Перед війною Балей взяв на 
себе керівництво Центром психологічних досліджень Міністерства 
юстиції, в якому, в рамках розвитку пенітенціарної психології, за-
ймався вивченням дітей, які перебували в місцях позбавлення волі. За 
словами Аліції Соколовської, він вчив бачити в кожному досліджува-
ному, нехай навіть то був злочинець, людину — її переживання і по-
треби. Своїх учнів зобов’язував надавати допомогу людям усюди, де 

1 Див.: Baley S. Ekspertyza psychologiczna. Archiwum Kryminologiczne. 1934. Nr 3–4. 
S. 327–361.

2 Див.: Gołąb A. Sesja Baleyowska w Warszawie. Ruch Pedagogiczny. 1968. Nr 4. S. 480.
3 Ibid. S. 481.
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на те уповноважували їх фахові психологічні знання. У такий спосіб 
він прищеплював їм основи професійної етики1. З ініціативи Балея 
у 1931 році була створена Комісія з питань професійного консульту-
вання і психотехніки при Кураторіумі Варшавського шкільного окру-
гу. Завдяки його старанням проводилися також дослідження обдаро-
ваних дітей, селекція здібних учнів та інші специфічні консультації. 
Балей входив у склад Головної державної ради з охорони здоров’я, а 
також у науковий комітет інституту психічної гігієни у Варшаві. 

Багато часу і сил віднімала у Балея викладацька діяльність не лише 
у Варшавському університеті. З 1930 по 1935 роки він працював у Дер-
жавному вчительському інституті. 1 липня 1936 року Балей очолив 
Педагогічний інститут Спілки польських вчителів, незмінним дирек-
тором якого він залишався до ліквідації закладу у 1951 році. Почи-
наючи з 1934/1935 академічного року викладав психологію вихован-
ня на педагогічному факультеті Вільного Польського університету, в 
якому упродовж 1936–1938 років очолював психотехнічний кабінет2. 

Співпрацював також Балей з Державним інститутом спеціальної пе-
дагогіки. З 1937 року викладав у Центральному інституті (після війни 
академії) фізичного виховання, де очолював кафедру експеримен-
тальної психології. Відомо, що Балей неодноразово проводив заняття 
на Вищих вчительських курсах, а також читав лекції в інших закла-
дах, у тому числі — в Українському науковому інституті, який існував 
у Варшаві в 1930-ті роки. 

Згаданий вище Педагогічний інститут Спілки польських вчителів 
було створено на базі університетських вакаційних курсів у 1932 році, 
передусім зусиллями Генрика ровіда, який власне і став його першим 
директором3. Коли у 1936 році Балей очолив цей інститут, у ньому 
функціонувало два відділення: педагогічне і суспільних наук. Процес 
навчання здійснювався таким чином, щоб слухачі мали можливість 

1 Ibidem.
2 Крім стаціонарних навчальних курсів у цьому університеті, створеному на базі 

товариства наукових лекцій у 1919 році, діяли тимчасові курси для фахівців різних га-
лузей знань, а також курси просвітницького характеру для широкої публіки. Професо-
ри Вільного університету, в тому числі Балей, прагнули подолати загальну тенденцію 
сучасної освіти до надмірно вузької спеціалізації та розширити горизонти розумової 
культури студентів і слухачів.

3 Пізніше він очолив Педагогіум у Кракові, є автором низки підручників, зокрема 
«Педагогічної психології», яку в 1929 році рецензував Балей (див.: Балей С. Др. Генрик 
ровід. Педагогічна психологія. (С. Балей. Зібрання праць. т. 2. львів: іфліС лфС «Co-
gito», 2009. С. 451).
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отримувати не лише базову теоретичну підготовку на лекціях і семі-
нарах, але й навички реальної практичної роботи, причому кожен раз 
на новому місці. Багато уваги приділялося самостійній роботі, в ході 
якої окремі проблеми вони розробляли вдома, користуючись літера-
турою та результатами власних досліджень і спостережень. Звичайно, 
підтримували при цьому контакти з професорами, від яких одержу-
вали різного роду вказівки, зауваження та іншу корисну інформацію. 
Однією з форм навчання була колективна праця. найцінніші розроб-
ки, здійснені під керівництвом самого Балея або інших професорів, 
лягли в основу публікації наукових статей. У різні роки викладали в 
інституті Альбін якель (заст. директора), юзеф чаласінський, Марія 
Осовська, Станіслав Осовський, юзеф Петер, Стефан руднянський, 
Сергій Гессен та інші відомі в Польщі діячі науки і освіти1. 

У 1928 році, після смерті йотейко, Балей бере на себе редагування 
квартальника «Polskie Archiwum Psychologii», в редакційний комітет 
якого входили також Марія Ґжеґожевська2 і якуб Сегал3. З 1936 року 
часопис видавався під егідою Спілки польських вчителів, як орган 
очолюваного вченим Педагогічного інституту (з 1939 року виходив 
під назвою «Psychologia Wychowawcza»). Крім того, з 1935 року Балей 
був членом редакційного комітету часопису «Higiena Psychicznа». 

У професійних колах визнання до Балея прийшло вже скоро після 
очолення ним кафедри в Варшавському університеті. Протягом ко-
роткого часу він активно прилучається до роботи цілого ряду науко-
вих осередків. 30 квітня 1928 року його обирають у склад правління 
Варшавського філософського товариства. З 28 жовтня того ж року він 
очолює його психологічну секцію. А три дні по тому, 31 жовтня 1928 
року вчений був докооптований до складу правління Психологічного 
товариства ім. юзефи йотейко. також у 1928 році Балей бере участь 
в Установчих зборах Педагогічного наукового товариства у Кракові. 
9 квітня 1929 року він обирається головою педагогічної комісії цьо-

1 Hellwig J. Wkład Związku Nauczycielstwa Polskiego w kształcenie i dokształcanie na-
uczycieli w Polsce (1919–1968). Poznań: Wyd-wo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, 1973. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Seria: Psychologia-Pedagogika. Nr 28. 
S. 16–17.

2 Ґжеґожевська Марія (1888–1967) була засновницею (1920) і багаторічною дирек-
торкою інституту спеціальної педагогіки у Варшаві. З 1930 по 1935 рік очолювала Дер-
жавний вчительський інститут.

3 Сегал якуб (1880–1943) вивчав психологію у Вюрцбурзі. У Варшаві працював у 
Вільному Польському університеті, займався дослідженнями у сфері психології есте-
тики.
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го товариства. Крім того, Балей був прийнятий у члени Польського 
психотехнічного товариства і, як лікар-психоневролог, у члени Поль-
ського психіатричного товариства. У 1929 році харківський геогра-
фічний інститут висуває кандидатуру Балея у дійсні члени ВУАн по 
відділу філософії, соціології та права. Однак до обрання справа не 
дійшла: централізація партійної і державної влади у Москві поклала 
край політиці «коренізації», тобто посилення впливу національних 
елементів у суспільно-політичному й культурному житті Української 
рСр. У 1930-ті роки продовжує Балей, як і раніше, співпрацювати 
з науковим товариством ім. т. Шевченка у львові. Пише, зокрема, 
рецензії для «Вісника» нтШ, а також редагує статті на психологічну 
тематику для «Української Загальної енциклопедії». 

Активну участь Балей бере у наукових конференціях, з’їздах і се-
сіях, які відбувалися у Польщі та за її межами. якщо спробувати від-
творити їх хронологію, то вийде досить довгий і солідний список. 
Ще у львівський період своєї наукової діяльності Балей виступає 
з доповідями на і з’їзді українських лікарів у листопаді 1924 року, а 
також на іі з’їзді природників і лікарів у червні 1927 року1. надзви-
чайно насиченим такого роду заходами стає для нього варшавський 
період. З 21 по 27 березня 1929 року він був делегатом і Міжнарод-
ного конґресу прикладної психології в Парижі. У вересні того ж року 
виступив з доповіддю на V Міжнародному психотехнічному з’їзді в 
Утрехті. Сприяючи розвитку цієї галузі знань у Польщі, Балей пред-
ставляє реферати: у січні 1930 року на і Загальнопольській психотех-
нічній конференції у Варшаві, а у березні 1932 року на її іі конфе-
ренції. З 5 по 7 червня 1930 року він бере участь у і Міжнародному 
конґресі прикладної психопатології і психології у Відні, а з 8 по 13 
вересня 1931 року — у VII Міжнародному психотехнічному з’їзді 
у Москві. 12–16 травня 1932 року Балей — учасник хіі з’їзду поль-
ських психіатрів, який проходив у Білостоці й хорощі. У серпні 1932 
року він виголошує реферат на х Міжнародному конґресі психологів 
у Копенгаґені. У 1933 році бере участь у Загальнослов’янському педа-
гогічному з’їзді у Брно. Виступає також з доповіддю на і конференції 
польських психологів, працюючих у сфері виховання, що відбулася 
у січні 1934 року в Варшаві. 2 листопада 1935 року Балей виголошує 
реферат на і Українському педагогічному з’їзді у львові, організова-

1 теми доповідей: першої — «Досліди над vagus i sympaticus»; другої — «лікування 
нервових недуг шоком» (Пундій П. Українські лікарі: Бібліографічний довідник. Кни-
га 1. львів; чикаго, 1994. С. 24).
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ному товариством «рідна школа». У 1938 році, в Парижі, бере участь 
у іі Міжнародній конференції з психічної гігієни, а також у XI Між-
народному конґресі психологів. У 1939 році виступає з доповідями на 
іі конференції польських психологів, присвятивших себе роботі у ви-
ховній сфері та на іV педагогічному конґресі, що відбувся 27–29 трав-
ня у Варшаві. У тому ж році зачитує реферат на з’їзді кримінологіч-
ному в римі. Крім того, в першій половині 1936 року Балей здійснив 
наукову подорож до США, про результати якої доповів 17 червня 
того ж року на засіданні психологічної секції Варшавського філософ-
ського товариства1. Під час проведення іі Польського філософського 
з’їзду, який відбувся 23–28 вересня 1927 року в Варшаві, Балей разом 
з Блаховським головував на засіданнях психологічної секції, де, між 
іншим, обов’язки секретаря виконувала Марія Жебровська. Вчений 
виступив з доповіддю «Психологія сенсу», яка була передрукована у 
1928 році часописом «Przegląd Filozoficzny» з Пам’ятної книги Друго-
го польського філософського з’їзду2. 

У цьому місці варто мабуть зробити короткий відступ. У зв’язку 
з тим, що ще під час проведення і Польського філософського 
з’їзду, який вібувся у 1923 році у львові, пропонувалося розшири-
ти представницькі рамки учасників наступного — іі з’їзду до рівня 
загальнослов’янського, твардовський, якого обирають у склад вико-
навчого комітету, доручає Балеєві з’ясувати, чи є можливість запро-
сити на нього когось з українських філософів, про що останній і зві-
тував йому, згідно з записом у щоденнику професора, 15 квітня 1927 
року. на сам з’їзд у Варшаву прибули — крім, звичайно, польських 
філософів — хорват раміро Буяс, чехи фердинанд Пелікан і Карел 
Воровка, серб Браніслав Петроніжевич, а також українські та росій-
ські філософи які перебували у вимушеній еміґрації або примусовому 
вигнанні. росіяни, це ніколай Бердяєв, Семен франк, Сергій Гессен, 
іван лапшин, Сергій Карчевський, ніколай лоський. Українські фі-
лософи іван Мірчук і Костянтин чехович виступили: перший — на 
пленарному засіданні з доповіддю «Про слов’янську філософію», а 
також у секції історії філософії на тему «Український філософ Ско-
ворода»; другий — у секції семантики, де зачитав реферат «філософія 

1 Перелік конференцій та з’їздів, у яких Балей брав участь, наведений у книзі р. яд-
чака «Маестро i його учні», було уточнено й доповнено з інших джерел, в тому числі 
звітів і посилань самого вченого.

2 Baley S. Psychologia sensu. Księga Pamiątkowa Drugiego polskiego Zjazdu filozoficznego. 
Warszawa, 1927; przedruk w: Przegląd Filozoficzny. 1928. T. XXXI, z. 1–2. S. 199–200.
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мови у О. Потебні». Учасники з’їзду, за рідкісним виключенням, ви-
голошували реферати кожен своєю рідною мовою, що, між іншим, не 
заважало їм розуміти один одного1. 

Повертаючись до професійної та суспільної діяльності Балея, не-
обхідно відзначити, що він був одним з найактивніших членів Спіл-
ки польських вчителів. За словами Вацлава Войтиньського, цінували 
його як «одного з найвидатніших і найжертовніших представників 
проґресивної польської професури, палкого захисника і провідника 
демократичних освітянських ідеалів, за які він боровся багато років»2. 
Відомо, що у 1935 році, після того як Міністерством освіти і віроспо-
відань було усунуто від керівництва Державним вчительським інсти-
тутом Марію Ґжеґожевську, він разом з іншими викладачами, на знак 
протесту, звільнився з цього навчального закладу. Двома роками піз-
ніше Балей взяв участь у страйку польських вчителів. Причиною тих 
масових виступів послужили намагання влади підпорядкувати своїм 
партикулярним інтересам діяльність Головного правління Спілки 
польських вчителів, а разом з тим і всього шкільництва, доведено-
го нею до катастрофічного стану3. Коли члени Головного правління 
СПВ відмовилися йти на зговір з санаційною владою, остання, на-
прикінці вересня 1937 року, заборонила його діяльність і доручила 
виконувати функції керівництва Спілкою спеціально призначеному 
комісару на чолі сформованої ним «під себе» шестиособової ради. на 
знак протесту польські вчителі бойкотували розпорядження призна-
ченого їм куратора і організували проведення маніфестації. 5 жовтня 
1937 року відбулася хода вчителів варшавських шкіл до Бельведер-

1 Див.: Twardowski K. Po II Polskim Zjeździe Filozoficznym. K. Twardowski. Myśl, Mowa 
i Czyn. Część I. Kraków, 2013. S. 604–610. 

2 Wojtyński W. Pamięci profesora Stefana Baleya. Psychologia Wychowawcza. 1958. Nr 1. 
S. 6.

3 З початку 1930-х років, унаслідок загальної економічної кризи в капіталістичних 
країнах, польський уряд згортає і без того мізерне фінансування шкільництва, що, 
на тлі широких освітянських реформ спрямованих на боротьбу з неписьменістю та у 
зв’язку з цим повсюдного будівництва шкіл у радянському Союзі, спричинило гостру 
критику з боку як лівих, так і поміркованих ліберально-демократичних кіл, які дедалі 
рішучіше вимагали від влади повного рівноправ’я у питанні освіти, незалежно від со-
ціального походження, фінансового стану та національності. на скликаному в березні 
1937 року надзвичайному з’їзді СПВ було ухвалено рішення: розширити співпрацю з 
профспілками робітників та селян, з профспілковим кооперативним рухом, а також 
вимагати від влади закладення спеціальних фондів на потреби шкільництва та внесен-
ня змін у правові акти, які створювали важкоподоланні бар’єри на шляху робітничої та 
сільської молоді до вищої освіти. 
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ського палацу, під час якої поліціянти, намагаючись розігнати колону 
демонстрантів, нещадно били їх ґумовими кийками1. У ті критичні 
дні Балей навіть склав з себе повноваження директора Педагогічно-
го інституту, повернувшись до виконання посадових обов’язків лише 
тоді, коли влада пішла на поступки вчителям, котрі пізніше на своєму 
з’їзді у Кракові, що відбувся 2 лютого 1938 року, затвердили новий 
склад Головного правління СПВ, який персонально лише частко-
во відрізнявся від попереднього. Слід також відзначити, що під час 
антисемітських погромів у Варшаві Балей разом з наврочинським, 
в очолюваних ними Закладах на площі трьох хрестів, не допустив 
жодних ексцесів такого роду або «лавкового ґетто» серед студентів. 
За спогадами учнів, Балей зосередив у Закладі психології виховання 
Варшавського університету, так само як і в Педагогічному інституті 
СПВ, проґресивно мислячих співробітників які не ховали своїх, ча-
сом радикальних, поглядів на оточуючу дійсність, але при цьому сам 
він тримався осторонь будь-яких партійно-політичних змагань і по 
можливості шукав шляхи вирішення проблем в рамках існуючого 
суспільного устрою, оскільки в першу чергу був покликаний служити 
науці й справі виховання підростаючого покоління. 

Завдяки своїй невтомній професійній діяльності в різних навчаль-
них і спеціальних консультативних закладах Балей спричинився до 
якнайширшого розвитку прикладної психології у Польщі. Можна 
лише дивуватися, як він взагалі встигав виконувати такий величез-
ний обсяг роботи. Марія Парновська пізніше згадувала, що у Балея 
все було підпорядковане «залізному» графіку роботи, який дозволяв 
йому виконувати взяті на себе обов’язки у справі фахової підготов-
ки психологів-практиків, на яких дедалі більше відчувався попит у 
польському суспільстві. наскільки завантаженим був робочий день 
професора можна судити з опису Жебровської: «Співробітникам, які 
знали його ближче, він завжди імпонував стилем своєї роботи. різні 
справи він умів поєднувати з напруженою науковою працею, запов-
нюючи нею найдрібніші відрізки дня, а часто й ночі. Вмів швидко 
переходити від однієї справи до іншої. Для прикладу зазначу, що кож-
ного дня безпосередньо після обіду (під час якого, до речі, часто при-
ймав студентів або асистентів) протягом години він диктував секре-
тарці з уривкових нотаток текст статті або більшої праці, й відразу ж 
після цього йшов на лекцію або семінар. Знаходив у такий спосіб час 

1 Див.: Kurdybacha Ł. Wpływ Rewolucji Październikowej i szkoły radzieckiej na polską 
myśl oświatową 1918–1939. Warszawa: PWN, 1967. S. 288.
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на відвідування шкіл, на дослідження дітей в якій-небудь консульта-
ції чи установі, на зібрання, конференції та багато інших справ»1. За-
уважмо, що писав Балей вкрай нерозбірливо, судячи за все, нашвид-
куруч. тож не дивно, що написані ним тексти секретарка друкувала 
на машинці під його ж диктування. 

Зі спогадів його учнів виникає постать людини, яка прагнула не 
просто зацікавити своїм предметом, але ще й виховати у них твор-
чий підхід і бажання примножити наукові здобутки. «не задовольняв 
його лише процес пробудження, розвитку і поглиблення пізнаваль-
них інтересів слухачів, він очікував від них чогось більшого», — пише 
Войтиньський і далі пояснює: «Він був дуже зацікавлений у тому, щоб 
перетворити їхні інтереси в активну настанову на проведення дослід-
ницьких робіт, на перевірку [їхніх результатів] і експериментування»2. 
А ось іще одна характеристика, яку наводить Парновська: «Серед сту-
дентів він користувався великим визнанням, повагою і симпатією. 
Завжди захоплював їх планами наукової або професійної праці. Ша-
нував навіть найменші прояви думки, ініціативи, наукової творчості, 
підносив їхню віру у власні можливості. намагався також тактовно 
допомагати тим, хто був у скрутному матеріальному становищі, зна-
ходячи для них найрізноманітніші джерела заробітку»3. 

Своїми враженнями від спілкувань з вчителем ділиться Добро-
вольська: «як багато давали нам розмови з нашим Маестро, що про-
ходили у тиші його кабінету. тут кожна справа, кожний сумнів, пи-
тання студента, відразу були для Професора важливими. Було видно, 
що в даний момент він зосереджує подумки всі свої знання і досвід, 
щоб підказати розв’язку проблеми яка хвилювала»4. А таких проблем 
було безліч. Добровольська згадує, як у перебігу практичної робо-
ти, користуючись наявним у них перекладом тестів шкали інтелекту 
Біне — термана5, вони з колежанкою наштовхнулися на певні труд-
нощі й у зв’язку з цим звернулися до професора по допомогу: 

1 Żebrowska M. Profesor Stefan Baley — pedagog, naukowiec, człowiek (W 15 rocznice 
śmierci). Psychologia Wychowawcza. 1968. T. XV, Nr 3. S. 315–316.

2 Wojtyński W. Pamięci profesora Stefana Baleya. Psychologia Wychowawcza. 1958. Nr 1. 
S. 7.

3 Parnowska M. Profesor Stefan Baley: W szóstą rocznicę śmerci. Wychowanie w Рrzed-
szkole. 1958. Nr 7/8. S. 331.

4 Dobrowolska J. Wspomnienie o Profesorze Stefanie Baleyu w 30 rocznicę śmierci. Wy-
chowanie w Przedszkole. 1982. Nr 7–8. S. 360.

5 французький психолог Альфред Біне розробляв тести для визначення розумових 
здібностей дітей і підлітків. Спільно з психіатром теодором Симоном склав шкалу ін-
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«“Зачекайте, пані, хвилинку”, — промовив Професор і справді 
через хвилину повернувся до кабінету зі стосом книг. “Передусім по-
дивимося, що каже про все це американський ориґінал”, — сказав 
він, перегортаючи сторінки першої книги. “Але, дійсно, переклад 
такий поганий, що небагато має спільного з ориґіналом. Маю, пані, 
підстави [вважати], що так само як і в багатьох інших країнах, пови-
нно і у нас бути створено відповідну шкалу інтелекту для польських 
дітей, але почнемо з чогось простого — з перекладу ориґіналу в такий 
спосіб, щоб не викривляти думки автора, добираючи відповідні сло-
ва для польської дитини”. — і тут же виклав конкретний план дій: 
“Створимо колектив, який власне таку шкалу перекладе”. “Але ж я не 
знаю англійської”, — заперечила несміло. “Це ніскільки не заважає. 
я буду перекладати правильно, а члени колективу будуть вишукувати 
відповідні слова, зрозумілі для наших дітей”», — вирішив він1. і вже 
незабаром набагато вдаліший переклад шкали тестів Біне — термана 
польською мовою, вивірений з ориґіналом і доповнений необхідни-
ми поясненнями і графічними зображеннями, вийшов із друку2. 

Описаний випадок показує, наскільки важливим для Балея було 
дотримання — до речі, спільного для всіх представників заснованої 
твардовським філософської школи, — принципу максимальної точ-
ності, навіть якщо це стосувалося лише перекладу й адаптації для по-
треб польської науки праці іншомовних авторів. Цей випадок свід-
чить також про вміння вченого об’єднати, для досягнення певної 
мети, зусилля своїх учнів і співробітників, що, в результаті, дозволяло 
йому в стислі строки вирішувати найважливіші практичні завдання. 
Добровольська завважує: «Психологія на службі у життя — це не було 
для нашого Професора лише захопленням, що характеризує багатьох 

телекту, за допомогою якої здійснював вимірюваня т.зв. інтелектуального віку дитини, 
незалежно від її календарного віку. німецький, а пізніше американський психолог Ві-
льям Штерн запропонував поділити інтелектуальний вік дитини на її справжній вік, 
отримавши, таким чином, розумовий коефіцієнт. люїс М. терман, зі Стенфордського 
університету, розробив свій варіант тесту і ввів у широкий вжиток поняття інтелекту-
ального коефіцієнта (IQ). Метод тестування за допомогою шкали інтелекту Біне — 
термана дозволяв визначити, у числовому вираженні, вроджені здібності людини — 
особливо ті, що є вищими або нижчими за середні, — однак практично не враховував 
набутий нею емоційний і пізнавальний досвід.

1 Dobrowolska J. Wspomnienie o Profesorze Stefanie Baleyu w 30 rocznicę śmierci. Wy-
chowanie w Przedszkole. 1982. Nr 7–8. S. 361.

2 Див.: Skala inteligencji Bineta — Termana / Tłumaczyli uczestnicy Seminarjum Psy-
chologji Wychowawczej U. W. pod kierownictwem Prof. Stefana Baleya. Część I. Tekst. Lwów; 
Warszawa: Książnica–Atlas, 1932. 87 s.
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людей. Це була справжня пристрасть, якою на додаток зумів заразити 
інших — співробітників, студентів, слухачів. Була це майже місіонер-
ська робота. Завдяки прикладові Професора — ми працювали кра-
ще, з великою віддачею, забуваючи навіть часто про особисті справи. 
У кожного з нас Професор старався знайти якусь сильну сторону і 
пробудити якнайбільшу віру у власні сили»1. 

Балей надавав величезного значення колективній праці своїх 
учнів і співробітників. іноді така співпраця увінчувалася виданням 
статей і книг, на титульних сторінках яких, поряд з прізвищем про-
фесора, стояли також і їхні прізвища, як співавторів. Проте сам він 
розумів, що його ще недостатньо досвідчені й не зовсім самостійні 
молоді колеги не повинні відчувати себе пасивними «пішаками», ді-
яльність яких обмежується лише збиранням необхідного професору 
фактичного матеріалу. Балей вважав, що в ході такої роботи вони ма-
ють виявити власний інтерес до якої-небудь наукової проблематики, 
яка є їм найближчою. Пізніше він писав: «Мистецтво полягає в тому, 
щоб шанувати право навіть наймолодших співробітників на відносну 
самостійність і рахуватися з їхніми індивідуальними інтересами»2. 

Вражає багатосторонність наукових інтересів самого Балея. Охоп-
люючи різні галузі психології, вони були пов’язані з вирішенням тих 
проблем, які хвилювали вченого у зв’язку з його професійною прак-
тичною діяльністю. Балей докладає багато зусиль, щоб створити у 
Польщі належну теоретичну базу з психології виховання і організува-
ти підготовку фахівців відповідного профілю. Серед іншого займався 
він питаннями експериментальної психології та психотехніки, ген-
дерної психології та психічної гігієни, приділяв увагу проблемі роз-
витку людської особистості, психології художньої творчості та іншим 
напрямкам психологічних досліджень. найважливіші праці між-
воєнного періоду, які стали програмними в творчій біографії Балея, 
це «Психологія віку дозрівання» (1931), «нарис психології у зв’язку 
з розвитком психіки дитини» (1935) та «Психологія виховання у на-
рисі» (1938). Внутрішній світ людини він розглядає у віковій динаміці 
й трактує як складний психічний процес, який формує особистість і 
робить індивіда повноправним суб’єктом суспільних відносин. У цих 
фундаментальних працях Балей зібрав майже все, що будь-якому 

1 Dobrowolska J. Wspomnienie o Profesorze Stefanie Baleyu w 30 rocznicę śmierci. Wy-
chowanie w Przedszkole. 1982. Nr 7–8. S. 361.

2 Baley S. O pracy zespołowej w Zakładzie Psychologii Wychowawczej UW. Myśl Współ-
czesna. 1950. Nr 8/9. S. 317.
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вчителю варто було б знати з галузі психології — загальної, генетич-
ної, педагогічної, частково суспільної і порівняльної. Він постійно 
оновлював накопичені ним знання і відразу використовував їх у своїх 
працях або в усному викладі. Жебровська згадує: «його співробітни-
ки й учні напевно пам’ятають, як дивував нас завжди факт, що вже 
наступного дня після отримання якоїсь нової і цікавої книжки Про-
фесор переказував її у подробицях на лекції або на семінарі»1. 

Балей був людиною всебічно розвиненою. Цікавився він антропо-
логією, соціологією, був небайдужим до мистецької творчості, при-
чому у різних її проявах: у музиці, літературі, образотворчому мис-
тецтві, займався проблемами дитячого малюнка. часто відвідував 
театри, кінотеатри, книгарні. До речі, в молодості грав на скрипці. 
хоча й старався бути поза політикою, уважно стежив за подіями сус-
пільно-політичного характеру. Бувало іноді, по вихідних, в компанії 
з найближчими своїми співробітниками, виїжджав на лоно природи. 
Це були незабутні години їхнього спілкування, часто на теми безпосе-
редньо не пов’язані з професійною діяльністю. Зібравшись де-небудь 
на галявині, за розкладеними на скатертині стравами, в невимушеній 
бесіді вони дізнавалися різні подробиці один про одного: про особис-
ті переживання, мрії, захоплення, що, між іншим, сприяло налаго-
дженню ще більш дружніх стосунків. Балей також мав звичку відві-
дувати кав’ярні, де щоденно за чашкою кави читав газети і журнали. 

Важкі випробування випали на долю Балея в роки Другої світової 
війни. Для того, щоб зрозуміти, наскільки цинічною була політика 
гітлерівських загарбників по відношенню до цивільного населення 
Польщі, слід згадати директиву, яку 15 травня 1940 року виголосив 
райхсфюрер СС Генріх Гімлер щодо «ставлення до інородців на Схо-
ді»: «Усунення чужих рас з інкорпорованих східних територій — одна 
з найголовніших цілей, яку треба реалізувати на німецькому сході… 
Маючи справу з членами якоїсь слов’янської національності, ми не 
повинні вважати, ніби цим людям властиві пристойні німецькі дум-
ки й логічні висновки, на які вони не здатні…»2 Сам Гітлер стверджу-
вав, що поляки є «малоцінним народом», «недолюдами». Плануючи 
умови для германської колонізації Польщі, її населенню нацисти 
відводили роль робочої сили; польські інтелектуали в цій схемі були 

1 Żebrowska M. Profesor Stefan Baley — pedagog, naukowiec, człowiek (W 15 rocznice 
śmierci). Psychologia Wychowawcza. 1968. T. XV, Nr 3. S. 313.

2 Цит за: Дейвіс н. Боже і грище: історія Польщі. К.: Вид-во Соломії Павличко 
«Основи», 2008. С. 777.
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явно зайвими. Протягом травня-серпня 1940 року, в рамках операції 
«АБ» (Ausserordenliche Befriedunngsaktion), тобто надзвичайної акції 
умиротворення, багато представників польської інтеліґенції, в чис-
лі яких були й професори університетів, опинилися в концтаборах. 
З метою повної ліквідації польського духовного життя було заборо-
нено викладацьку діяльність у вищій і середній школі. Заборонялося 
також виходити за межі своїх кварталів і збиратися в групи. Але і в 
цих умовах Балей, разом з іншими вченими, в рамках діяльності та-
ємної організації вчителів працює, на конспіративній основі, в педа-
гогічній секції гуманітарного факультету Варшавського університету 
і на лікарському факультеті Університету Західних земель1 (в обох — 
з осені 1940 року), а також у підпільному Педагогічному інституті, 
готуючи нове покоління польської інтеліґенції. Відомо, що навчали-
ся в них поляки малими групами від 3 до 5 осіб, що, до речі, сприя-
ло кращому засвоєнню матеріалу. В Педагогічному інституті Спілки 
польських вчителів навчання проходили, починаючи з 1942 року, 
близько ста студентів2. такого роду нелеґальне навчання підтриму-
вало моральний дух поляків і свідчило про те, що Jeszcze Polska nie 
zginęła3. 

В результаті самовідданої викладацької діяльності під час окупації 
троє співробітників Балея поплатилися життям. Відомо, що, вдаю-
чись до різних хитрощів, йоанна Куницька винесла із конфісковано-
го німцями Закладу психології виховання деякі прилади і організува-
ла навчання польської молоді у власному помешканні. Восени 1943 
року її було заарештовано і відправлено до концтабору в Освєнцимі, 
де вона захворіла на тиф і у грудні того ж року померла. Єва рибіцька 

1 Згадка про підпільну педагогічну діяльність Балея в Університеті Західних зе-
мель міститься в: Baley Stefan. Encyklopedia Filozofii Wychowania. Budgoszcz: Oficy-
na Wydawnicza «Branta», 2009. S. 30. — Прим.: З метою розширення «життєвого 
простору» для германської нації, 8 жовтня 1939 року фюрер і канцлер Адольф Гітлер 
видав декрет, згідно з яким до складу німеччини, як новий райх, включалися західні 
польські воєводства, «неповноцінні» мешканці яких — з точки зору фахівців з расових 
питань — примусово виселялися в Генеральне ґубернаторство з центром у Варшаві, 
утворене з частини східних воєводств як тимчасова, до «остаточного розв’язання» 
їхнього питання, територія проживання поляків. Діяльність таємного Університету 
Західних земель була організована групою професорів Познаньського університету, 
переміщених, як і велика кількість їхніх студентів, до Варшави.

2 Hellwig J. Wkład Związku Nauczycielstwa Polskiego w kształcenie i dokształcanie na-
uczycieli w Polsce (1919–1968). Poznań: Wyd-wo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza, 1973. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Seria: Psychologia–Pedagogika. Nr 28. S. 28.

3 Ще не загинула Польща (державний гімн Польської республіки). 
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і людвік Гориньський одного разу були заарештовані і, взяті в ґестапо 
на облік, відпущені. Однак продовжували і далі викладати в підпіль-
ному університеті. У листопаді 1943 року вони були вдруге заарешто-
вані й розстріляні нацистами в ході публічної екзекуції1. 

Сам Балей під час гітлерівської окупації продовжував займатися 
не лише педагогічною діяльністю, але ще й науковою працею (між 
іншим, брав участь у таємних засіданнях Варшавського наукового то-
вариства, де зачитував свій реферат)2, практикував також як лікар у 
психоневрологічному відділені дитячої лікарні. 

трагедія Варшавського повстання 1944 року залишила тяжкі спо-
гади в усіх його учасників і свідків тих драматичних подій. Бомбар-
дування Варшави з повітря, а також методичний обстріл з важкої 
артилерії кожен день забирали життя польських повстанців, але ще 
більше — цивільного населення. Просуваючись вулицями міста, гіт-
лерівці висаджували в повітря будинки, перетворюючи їх на руїни і 
попіл. лікарні підпалювали разом з хворими і медперсоналом. Меш-
канців Варшави страчували тисячами. Жінок і дітей, як живий щит, 
прив’язували до танків або гнали попереду німецьких солдатів, про-
суваючись, таким чином, далі до центру міста… 

Близько 550 тисяч варшав’ян, в тому числі й Балей, в ході при-
душення повстання були примусово зігнані до транзитного табору в 
Прушкові. Балей пізніше писав, що потрапив до нього вже днів через 
десять після початку повстання. Всього в цьому таборі, який проіс-
нував з 6 серпня по 30 жовтня 1944 року, побувало близько 650 тисяч 
осіб. як повідомляє очевидець, «перебування в таборі було для насе-
лення Варшави надзвичайно тяжким переживанням. невпевненість 
у завтрашньому дні, розлука з близькими, намагання вирватись із та-
бору, неймовірні страждання хворих і поранених, голод і холод, жах-
ливі побутові умови призводили до фізичної і психічної втомленості 
в такій мірі, яку відтворити може лише заява одного з виселених, що 
“у всьому варшавському повстанні найважчими були для нього два 
дні, пережиті в Прушкові”»3. У цих нелюдських умовах табірного іс-
нування Балей пробув щось із тиждень. 

1 Див.: Baley S. Trzy ofiary wojny wśród psychologów pracujących na terenie wychowaw-
czym. Psychologia Wychowawcza. 1946. T. XII, Nr 1. S. 15–26.

2 Згадка про це міститься в: Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939–
1944: materiały z terenu m. st. Warszawy i woj. Warszawskiego: Praca zbiorowa / Zebrali i 
opracowali S. Dobraniecki i W. Pokora. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1967. S. 651.

3 Цит. за: Пилиховский ч. Давности не подлежит. Варшава: интерпресс, 1980. 
С. 27. 
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Взагалі перебування в таборі носило тимчасовий характер. За-
лізницею до нього весь час підвозили нові партії людей, яких розмі-
щували у величезних корпусах залізничних майстерень. інші ж пар-
тії, під наглядом ґестапо, вивозили в концентраційні табори або на 
примусові роботи в третій райх. «люди вмирали… через відсутність 
самої елементарної допомоги. Були випадки пологів. новонародже-
ні здебільшого помирали. У таборі панувала кошмарна атмосфера 
постійної небезпеки і смерті… З найменшого приводу стріляли…»1 
людей розстрілювали в глиняному кар’єрі біля Прушкова, а також 
на майданчику поруч з будкою для вартових. Однак у зв’язку з на-
ближенням радянсько-германського фронту гітлерівці вже не могли 
належним чином забезпечити охорону цього табору; значну кількість 
людей було таємно виведено з нього польським рухом Опору. Вдалося 
втекти і Балеєві. 

Під час гітлерівської окупації, у 1942 році померла матір Балея, 
яка, будучи на пенсії, мешкала у молодшої дочки Ольги у Кракові. 
через деякий час після втечі з табору він розшукує сестру і разом з 
нею переховується в Кобєжині, що під Краковом, потім у Свошові-
цах і ченстохові. У січні 1945 року, в ході наступальної Вісло-Одер-
ської операції, червона Армія зайняла розорену німцями Варшаву. 
Балей повертається до спустошеного, майже мертвого міста. Перед 
його очима постали руїни, груди каменю і битої цегли. на вцілілих 
стінах будинків — сліди від куль, міжповерхові перекриття вигоріли. 
Про минуле життя нагадували лише закопчені стіни й пусті отвори 
в них замість вікон. Житловий дім по вулиці новий З’язд, в якому 
ще до Варшавського повстання мешкав Балей, був спалений, осо-
бисті речі й документи знищені. У своєму життєписі 23 червня 1950 
року Балей писав: «Більшість моїх особистих документів і нотаток 
були знищені у зв’язку з останньою війною, тому прагнучи навести 
докладні подробиці стосовно дат і місцевостей, я мусив би значною 
мірою спиратися на пам’ять, від якої важко вимагати правдивого від-
творення перебігу життя»2. 

Серед знищених паперів були також опитні анкети, зібрані під час 
окупації з метою вивчення психічних наслідків війни. роботу в цьо-
му напрямі Балей продовжив одразу ж після вигнання з Польщі ні-
мецьких загарбників. За допомогою словникових тестів він досліджує 

1 там само. С. 28.
2 Baley S. Życiorys od 23 czеrwca 1950 roкu. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego: 

K–1.471 (w odbitce kserograficznej).
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«воєнний комплекс» у травмованій свідомості дітей1. Складність за-
вдання полягала в тому, що особи, які пройшли через важкі воєнні 
випробування, в переважній більшості випадків відмовлялися вголос 
ділитися своїми переживаннями, які, будучи навіть неусвідомлюва-
ними ними, продовжували й надалі справляти неґативний вплив на 
їхній і без того гнітючий емоційний стан. тому доводилося збирати 
матеріали опосередковано, вивчаючи зокрема автобіографії, журна-
ли керівників дитячих будинків, шкільну практику вчителів тощо. 
У такий спосіб було зібрано величезну кількість травмуючих психіку 
спогадів. З них постають жахливі картини: трупи померлих освєн-
цимських в’язнів, у яких голодні щури повідгризали носи; підвішені 
у фрамузі вікна, після вибуху ґранати, закривавлені внутрішності лю-
дини, з якою ще хвилину тому назад розмовляли; постаті чоловіка і 
жінки, залитої сльозами, які несуть згорнуте рядно, при розхитуванні 
країв якого стає видкою роздрібнена маса людського тіла, ймовірно 
залишки їхньої дитини, розірваної снарядом; вид лежачої жінки, яка 
ще подає ознаки життя, з розтрощеним черепом, розтріпаним і зкле-
єним мозковою рідиною волоссям і т. ін.2. 

У 1945 році Балей приступає до відбудови, фактично з нуля, зруй-
нованого Закладу психології виховання. Бібліотеку і обладнання 
лабораторії він змушений був комплектувати заново. тимчасовим 
житлом його була кімната в одному з адміністративних будинків Вар-
шавського університету. Парновська згадує, що «почесне місце на 
тапчані, столі, кріслах займали стоси книг, тоді як їх власник задо-
вольнявся дуже скромним життєвим простором»3. 

Ще незадовго до визволення Польщі Балей приступає до викла-
дання психології на таємних університетських курсах, організованих 
наврочинським у ченстохові. Безпосередньо після війни викладає в 
щойно заснованому лодзькому університеті. За короткий час Балей 
відновлює діяльність Закладу психології виховання у Варшавсько-
му університеті, а також очолюваного ним Педагогічного інституту 
Спілки польських вчителів. У 1946 році, разом з іншими вченими, 
бере участь у заходах з організації Центрального педагогічного інсти-

1 Див.: Baley S. Wpływy wojny na psychikę młodzieży i dorosłych w Polsce. Psychologia 
Wychowawcza. 1947. T. XII, Nr 4. S. 1–11.

2 Див.: Baley S. Psychiczne wpływy drugiej wojny śwatowej. Psychologia Wychowawcza. 
1948. T. XIII, Nr 1–2. S. 6–24. 

3 Parnowska M. Profesor Stefan Baley: W szóstą rocznicę śmerci. Wychowanie w 
Рrzedszkole. 1958. Nr 7/8. S. 334.
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туту та Вищої школи психічної гігієни. Викладає він також на Вищих 
вчительських курсах. З 1950 року очолює Заклад експериментальної 
психології в Академії фізичного виховання. 

У листопаді 1945 року під керівництвом Балея починає функціо-
нувати Професійна консультація, яка продовжує дослідження дово-
єнної міської психотехнічної лабораторії. У січні 1947 року її було по-
ділено на Психотехнічну лабораторію Відділу освіти (профорієнтація 
і професійне консультування в школах) і Психологічну консультацію 
ім. йоанни Куницької, що діяла при кафедрі психології виховання 
Варшавського університету (експертне дослідження неповнолітніх 
дітей за запитами судових органів). Остання у січні 1950 року була 
націоналізована і об’єднана з Консультацією опікунської допомоги, 
а потім з Психотехнічною консультацією, після чого функціонувала 
під назвою Державної виховно-психологічної консультації Управлін-
ня Варшавського шкільного округу, якою керували по черзі Балей, 
Жебровська, а з 1951 року — Аліна Шемінська. Колишню Педологіч-
ну консультацію для підсудних дітей, що функціонувала раніше при 
«Патронаті», у квітні 1946 року Балей перетворив у філію Централь-
ної професійної консультації Варшавського міського управління з 
підготовки кадрів. 

так само як і в довоєнні роки, Балей бере участь у численних на-
укових з’їздах і конференціях. Зокрема результати проведених ним і 
його співробітниками досліджень він представив на Міжнародному 
конгресі, присвяченому вивченню впливу війни на психіку дітей, 
який відбувся у 1945 році в Цюриху. З аналогічною доповіддю висту-
пив і у 1946 році на хх з’їзді польських психіатрів у творках. З 1 по 
4 червня 1946 року він був делегатом і Загальнопольської конферен-
ції з проблем дитячої літератури, на якій відзначив її важливу роль у 
справі етичного виховання підростаючого покоління. У тому ж році 
взяв участь у Європейському конґресі Міжнародної ліґи сучасного 
виховання, що відбувся у Парижі, де виступив з доповіддю про стан 
психологічної опіки дітей у Польщі. Прочитаний ним реферат став 
предметом жвавої дискусії на тему практичної виховної психології 
взагалі, матеріали якої були винесені на пленарне засідання. В обго-
воренні реферату взяли, між іншим, участь Жан Піаже і Анрі Валон1. 
У 1947 році Балей — учасник XXI з’їзду польських психіатрів у лодзі, 
у 1948 році — Міжнародної конференції з психічної гігієни в лондоні, 

1 Див.: Baley S. Psychologia dziecka. Kongres Ligi Nowego Wychowania. Nowa Szkoła. 
1946. Nr 10/12. S. 72–73. 
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а також хіі Міжнародного конґресу психологів в единбурзі. У дні з 
17 по 20 вересня 1949 року він був делегатом ххіі з’їзду польських 
психіатрів, який відбувся у Ґданську. 12 травня 1950 року, в ході ро-
боти Конґресу польської науки (у підсекції педагогіки і психології), 
Балей виголосив реферат на тему «Перспективи розвитку польської 
психології та план наукових досліджень у цій сфері». У тому ж році він 
взяв участь у хііі Міжнародному конґресі психологів у Стокгольмі. 
У березні 1952 року на З’їзді польських психологів у Кракові зачитав 
реферат, присвячений теорії Павлова. Звичайно, наведений тут пере-
лік наукових зборів, у яких він брав участь, не є повним. 

Уже в перші повоєнні роки Балей докладає всіх зусиль, щоб надо-
лужити, втрачені Польщею під час гітлерівської окупації, темпи роз-
витку прикладної психології. найбільший арсенал методичних роз-
робок у цій сфері накопичила в той час американська психологічна 
наука. «як дуже хотілося б, — ремствує Балей, — здобути в руки те 
все, щоб скористатися кращою можливістю модернізації та вдоско-
налення знарядь психологічної опіки над польською молоддю. Але 
ні книги, ні зразки американські не доходять до нас, також і ми не 
можемо дістатись до Америки, щоб на місці розібратись і обрати те, 
що для нас могло би бути придатним»1. Однак уже незабаром, з 9 ве-
ресня 1947 по 20 січня 1948 року, на стипендію юнеСКО, засно-
вану «Rotari Club», Балей їде у відрядження в США, де у містах нью-
йорку, Бостоні, нью-хейвені, Детройті, філадельфії, ен-Арборі й 
чикаго вивчає методи боротьби з молодіжною злочинністю. Відтоді 
вчений співпрацює з Американською психологічною асоціацією, за 
посeредництвом якої власне і отримав запрошення на Міжнародні 
конґреси психологів в единбурзі й Стокгольмі. 

епоха, в яку жив Балей, була жорстокою і повною трагічних подій. 
Міжнаціональні конфлікти і світові війни, найкривавіші з усіх, що 
коли-небудь знало людство, забрали життя і поламали долю багатьох 
мільонів людей, сучасників Балея. Але й у мирний час, іґноруючи по-
треби окремої людини, суспільство і держава прагнули контролюва-
ти її вчинки і навіть думки. Все це особисто відчув на собі й Балей. 
тому не дивно, що на схилі віку він звернувся до проблем суспільної 
психології; адже відомо, що більшість наукових праць, присвячених 
вивченню людини і суспільства, їх автори створювали обмірковую-
чи власний життєвий досвід. також не варто забувати, що прикладна 

1 Baley S. Zadania psychologii stosowanej w Polsce w chwili obecnej. Psychologia Wycho-
wawcza. 1947. T. XII, Nr 2–3. S. 19.
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психологія, розвитку якої сприяв у Польщі Балей, вивчає психоло-
гічні аспекти практичної діяльності людей, втиснутих, незалежно від 
їхньої власної волі, в рамки певних суспільних структур. Серед інших 
проблем Балей вивчав питання самоосвіти і самопізнання, відмін-
ності антропологічних типів, наслідки впливу війни на психіку дітей 
і молоді, психологічні аспекти теорії Павлова і питання, пов’язані з 
розвитком марксистської психології у Польщі, провадив також пси-
хологічні дослідження у сфері спорту і фізичного виховання. По-
движницька діяльність ученого не обмежувалася лише академічними 
викладами та друкованими працями. У березні 1947 року, на запро-
шення польського радіо, щосереди він виходив в ефір у вечірній про-
грамі «наука на гучномовці»1. 

У повоєнні роки Балей очолював Психологічну комісію Педаго-
гічного відділення при Головному правлінні Спілки польських вчи-
телів. Окремої уваги заслуговує його діяльність на посаді директора 
Педагогічного інституту СПВ. У зв’язку з численними втратами, які 
понесли вчителі середніх шкіл під час гітлерівської окупації, а також 
необхідністю відновити професійну кваліфікацію тих, хто залишився 
в живих, але тривалий час був позбавлений можливості працювати за 
фахом, на З’їзді працівників освіти, що відбувся у червні 1945 року в 
лодзі, було ухвалено рішення про підготовку вчительських кадрів під 
егідою Спілки польських вчителів. З цією метою, крім очолюваного 
Балеєм Педагогічного інституту СПВ у Варшаві, розгортають свою 
діяльність аналогічні інститути у Вроцлаві й Катовицях. Останні ке-
рувалися тією ж самою схемою підготовки вчителів, яка була покла-
дена в основу роботи варшавського інституту. Педагогічний інститут 
у Варшаві здійснював підготовку вчителів у формі денного навчання, 
а також навчання заочного, додатково — у формі післяобіднього на-
вчання та у формі навчання, розрахованого на завершення повної 
освіти. Денне навчання проходили слухачі інституту, які отримували 
для цього, за місцем їхньої постійної праці, оплачувані відпустки. За-
очне навчання поширювалося на вчителів, працюючих в сільській 
місцевості. Післяобідня форма навчання, яка через надмірну обтяж-
ливість для слухачів себе не виправдала, передбачалася для підготовки 
вчителів варшавських шкіл, які не отримували оплачуваних відпусток 
і тому на заняття приходили після скороченого робочого дня. Курси, 

1 С. іваник розшукав назви тем його виступів: «Психолог та суспільство» (5 берез-
ня), «Психолог у своїй майстерні» (12 березня), «Особистість у психологічному розу-
мінні» (19 березня), «Психолог і мистецтво для дитини» (26 березня).
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розраховані на тих, хто завершував освіту, відвідували слухачі, які не 
встигли її отримати до війни або навчалися таємно під час окупації1. 

Слід зауважити, що в ті роки учителі, як утім і всі поляки, не лише 
погано харчувалися і мали проблеми з одягом та взуттям, але й уна-
слідок того, що бібліотеки і більшість приватних книжкових зібрань 
були знищені окупантами, відчували брак необхідної їм літератури, 
а також досвіду проведення дискусій та конференцій методичного 
характеру. У листопаді 1945 року Міністерство освіти видало наказ 
про проведення окружних конференцій шкільних вчителів, які трак-
тувалися як дієвий спосіб їх самоосвіти. В рамках діяльності Спілки 
польських вчителів Балей долучається до цієї роботи, висвітлюючи 
проблеми і шляхи самоосвіти. Звичайно розглядає він їх комплексно, 
не відокремлюючи психологічної точки зору від педагогічної і соціо-
логічної2. 

Починаючи з 1948 року структура навчальних програм у Польщі 
будується на засадах марксизму-ленінізму. на ці останні роки життя 
Балея припадають спогади Войтиньського, в яких він наводить дея-
кі риси характеру вченого: «надміру скромний, відчуваючи постійно 
нерішучість перед публічними виступами, особливо коли доводилося 
йому брати слово на тему безпосередньо не пов’язану з його предме-
том, уникаючи почестей, подяк, побажань, одночасно виявляв Про-
фесор багато відваги і справжню мужність у хвилини, коли відчував, 
що треба реагувати на кривду, рішуче вимагаючи кращих умов навчан-
ня, захищаючи підлеглі йому заклади перед ліквідаторами»3. Справа в 
тому, що Міністерство освіти ще у 1948 році розпочало фронтальне ін-
спектування Педагогічного інституту в Катовицях з наміром ліквіду-
вати його. незважаючи на всі доводи і клопотання Спілки польських 
вчителів, у 1950 році його було ліквідовано, а в наступному 1951 році 
ліквідовано інститути у Вроцлаві та Варшаві. Замість цих організа-
ційно незалежних навчальних закладів створюються, підпорядковані 
безпосередньо державі, Вищі педагогічні школи, в яких значне місце 
відводиться ідеологічній підготовці молодого покоління. Згадуючи 
про діяльність Балея на посаді директора ліквідованого урядом вар-

1 Див.: Baley S., Starościak J. Z działalności Instytutu Pedagogicznego ZNP. Psychologia 
Wychowawcza. 1949. Nr 2/4. 175–181.

2 Див.: Baley S. Psychologiczne podstawy samokształcenia. I Konferencja оświatowa w 
sprawach samokształcenia. 1946. S. 7–21.

3 Wojtyński W. Pamięci profesora Stefana Baleya. Psychologia Wychowawcza. 1958. Nr 1. 
S. 4.



47

шавського педагогічного інституту, Войтиньський пише: «на тлі со-
тень директивних засідань і десятків зібрань наукових рад інституту, 
які відбулися під керівництвом Професора Балея у ті нелегкі роки, 
впадає у вічі енергія невтомного і талановитого організатора, невпин-
на турбота про якнайкращі умови і результати студіювань, про їхні 
якнайбільш раціональні планування і програму, намагання зібрати 
в навчальному закладі найвидатніших професорів, доцентів і викла-
дачів, тенденція до своєчасного встигання за напрямком політичних 
вимог, які диктувало тогочасне життя. Але водночас йому чужою була 
усіляка кон’юнктурність, дешева фразеологія і поверховість, збурю-
вався і гнівався на людей, які нав’язували і підтримували такого роду 
педагогічні прийоми. не полегшувало це йому аніскільки життя, не 
додавало бадьорості в умовах [того] важкого часу, який, на жаль, до-
сяг свого піку, коли Професор йшов з життя...»1 

У спогадах учнів і співробітників Балей зображується людиною, 
яка, попри всі перипетії життя, зуміла зберегти непідробний інтерес 
і почуття поваги до оточуючих її людей. юзеф Галянт, який у 1947–
1950 роках навчався заочно в Педагогічному інституті, згадував, що 
Балей умів знайти вірний шлях до сердець і думок студентів. Він з 
розумінням ставився до їхніх проблем, часто питав, чи може чимось 
допомогти. Старався мобілізувати їхні зусилля радше заохоченням 
і похвалою, ніж неґативними імпульсами. Був надзвичайно скром-
ний, охоче підключався до приватних дискусій студентів, стверджу-
ючи, що напевно може у них чомусь повчитися. його пристрасть до 
пі знання і пошуку істини передавалися також і студентам. Останні 
прагнули наслідувати його, в результаті чого у них виникали амбіції 
бути, хоча б частково, рівними йому2. 

Владислава Ганько, яка відвідувала курси денного навчання в тому 
самому інституті, відзначала, що Балей був вимогливим і «грізним» 
на лекціях, натомість в особистих контактах — завжди товариським 
і чуйним3. 

Жебровська описувала професора наступним чином: «низький 
на зріст, зовнішньо непоказний, лисий, з пропорціями тіла ближче 
до дитячих, не дуже вправний у рухах, астенік з чудернацькою часом 
мімікою і жестикуляцією, людина нервова, часто сердився — Ба-
лей однак мав у своєму способі життя і своєму ставленні до людей 

1 Ibid. S. 6.
2 Див.: Gołąb A. Sesja Baleyowska w Warszawie. Ruch Pedagogiczny. 1968. Nr 4. S. 481.
3 Ibid. S. 480–481.
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риси, котрі швидко завойовували і забезпечували йому загальну по-
вагу і симпатію. Скромний і скоріше несміливий, але розсудливий і 
усмішливий, з великим почуттям гумору, він не нав’язував ані своїх 
поглядів, ані своєї волі, однак умів приваблювати людей своєю до-
брозичливістю до них, зацікавленістю і розумінням окремих індиві-
дуальностей, конкретним підходом до проблем, тим, що ставив до-
бру справу вище власних амбіцій або [амбіцій] інших людей. легко 
зав’язував контакт з дітьми і шкільною молоддю, зі студентами і вчи-
телями. Вимогливий у своїй педагогічній праці, він вимагав від слу-
хачів не лише дисципліни і пунктуальності, яких сам був взірцем, але 
й більшої активності та самостійності мислення. Водночас він охоче 
допомагав їм у їхній роботі, знаходячи завжди час на консультації, на-
віть при найбільшій кількості слухачів»1. 

Доповнюють характеристику вченого, знову-таки, спостережен-
ня Войтиньського: «Було щось зворушливе у ставленні професора до 
студентів і слухачів, до близьких йому учнів і співробітників. Попри 
зовнішньо позірну сухість і холодність приділяв їм насправді макси-
мум уваги і душевних сил. Переймався щиро й глибоко їхніми спра-
вами, думав про них, допомагав»2. 

Високу оцінку професійних і людських якостей Балея дає Пар-
новська: «належачи до тих, хто мав щастя студіювати психологію 
під керівництвом професора Балея, зберігаю захоплені спогади про 
його незвичайні знання, багатосторонні інтереси, простоту і вміння 
подати складні проблеми у звичайний, близький до життя спосіб. 
Зберігаю в пам’яті його, повний поваги до людської гідності, спосіб 
ставлення до дітей і дорослих, а також педагогічний талант, завдяки 
якому він умів прищепити своїм учням глибоку любов до сумлінної 
наукової і виховної праці»3. 

Деякі згадані риси характеру Балея знайшли відображення у спо-
гадах Мечислава Зємновича: «невеликий на зріст, скромний в пове-
дінці, не висувався ніколи наперед, радше тримався стримано осто-
ронь, неохоче брав голос у дискусіях, хоча мав багато що сказати. 
У колі більш дружньому до нього, у колі своїх співробітників почу-

1 Żebrowska M. Profesor Stefan Baley — pedagog, naukowiec, człowiek (W 15 rocznice 
śmierci). Psychologia Wychowawcza. 1968. T. XV, Nr 3. S. 315.

2 Wojtyński W. Pamięci profesora Stefana Baleya. Psychologia Wychowawcza. 1958. Nr 1. 
S. 7.

3 Parnowska M. Profesor Stefan Baley: W szóstą rocznicę śmerci. Wychowanie w przedszko-
le. 1958. Nr 7/8. S. 334.
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вався краще, вмів проявляти ініціативу, охоче визнавав праці інших, 
безкорисно допомогав їм у їхній роботі»1. 

Своїми враженнями від співробітництва з Балеєм поділився і Сте-
фан Шуман2. За його словами, хоча й не завжди їх погляди на дея-
кі проблеми загального характеру збігалися, особисті стосунки були 
приязними і товариськими. його увагу привертали сумлінність і пра-
цьовитість Балея, такі риси як самовладання і оптимізм3. 

З повагою також відзивався про нього тадеуш томашевський. 
В той час, казав він, коли поняття суспільно анґажованої науки з 
трудом прокладало собі шлях до свідомості людей, Балей виступив 
з гаслом: психологія повинна служити вихованню суспільства! не 
зламаний під ударами, які завдала науці війна, він і в наступні роки з 
піднесенням продовжував розпочату ним справу4. 

За самовіддану педагогічну діяльність і вагомий внесок у розвиток 
освіти після війни польський Уряд нагороджує Балея хрестом ордена 
Відродження Польщі. У 1945 році вчений був обраний дійсним чле-
ном Варшавського наукового товариства. У червні 1949 року він стає 
одним із членів-засновників Польського психологічного товариства 
та його відділення у Варшаві. нарешті у квітні 1952 року Балей обира-
ється титулярним членом Польської Академії наук. 

Але державні нагороди і почесні звання не полегшували йому долі. 
Парновська згадує: «Останній раз бачила професора у червні 1952 
року. Втомлений спекою, пригнічений якимись бюрократичними 
розпорядженнями університетської адміністрації, він з нехіттю гово-
рив на початку нашої розмови про важкі умови своєї тогочасної педа-
гогічної діяльності. Коли однак запитала, чи задоволений він працею 
зі студентами — відповів з певною гордістю, вживаючи приблизно 
такі слова: “я переконаний, що те, що роблю, служитиме науці”»5. 

Видатний вчений ще був повний творчих задумів і бажання пра-
цювати на благо польського суспільства. його останньою ініціати-
вою був проект створення спеціалізованого напрямку — психології 

1 Ziemnowicz M. Stefan Baley na tle współczesnej epoki. Roczniki Humanistyczne. 1953. 
т. IV, z. 3. S. 141–142.

2 Варто зауважити, що з 1928 року в Польщі функціонували дві кафедри психології 
виховання — одна, під керівництвом Балея, в Варшавському університеті, друга, очо-
лювана Шуманом, у краківському ягеллонському університеті.

3 Див.: Gołąb A. Sesja Baleyowska w Warszawie. Ruch Pedagogiczny. 1968. Nr 4. S. 477.
4 Ibid. S. 476–477.
5 Parnowska M. Profesor Stefan Baley: W szóstą rocznicę śmerci. Wychowanie w przedszko-

le. 1958. Nr 7/8. S. 334.
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спорту, який мав намір розвивати в рамках психологічних досліджень 
на відділенні соціальної філософії Варшавського університету (якраз 
у тому році очоленого Жебровською) в тісній співпраці з Академією 
фізичного виховання1. Але життєві сили його вже були вичерпані. 
У нещасливий для нього 13-й день вересня 1952 року, після нетрива-
лої хвороби, Балей раптово помер. 

ховали його на кладовищі «Повонзки». Виконуючи волю помер-
лого, який терпіти не міг ситуацій, що порушували покій, ніхто не 
голосив. на кладовищі, вкритому пожухлим листям, панувала тиша... 

...Сім літ по тому, у вересні 1959 року Жебровська передала у дар Ар-
хіву Польської Ан документи і матеріали, що відносяться до повоєнно-
го періоду наукової і педагогічної діяльності Балея. Поділені на 6 осно-
вних груп, вони складають 144 одиниці зберігання. Це його рукописи і 
машинописні наукові праці, статті, реферати, виклади, рецензії, а та-
кож думки стосовно присвоєння наукових ступенів, звіти зі з’їздів і кон-
ференцій, в яких він брав участь, документи, які висвітлюють діяльність 
психологічних консультацій, та ін. Зберігається також кореспонденція 
Балея, зокрема листи від С. Блаховського, В. Дорошевського, Д. Каца, 
М. Кройца, С. Осовського, Б. Суходольського, Шанявського, С. Шу-
мана, А. Валон, В. Вітвіцького, Жабіньського, М. Жебровської2. 

наведений вище перелік імен видатних вчених, з якими листував-
ся Балей, є свідченням того, що він і сам був небуденною особистістю. 
тому не дивно, що у багатьох, хто за життя Балея стикався з ним по 
роботі чи в якихось інших ситуаціях, смерть останнього, навіть коли 
минуло багато років, викликала почуття непоправної втрати. Микола 
чайковський, разом з яким ще в молоді роки Балей поглиблював свої 
знання в Берліні, як стипендіат австрійського Міністерства освіти, а 
пізніше, так само як і він, викладав у таємному Українському універ-
ситеті, згадував: «А потім, у 1962 році, моя дружина почула радіо з 
Варшави, що “сьогодні минає десять років від дня смерті видатного 
вченого професора Степана Балея”. нам обом стало боляче та гірко. 
Передчасно померла людина, яка могла ще багато принести поль-
ській науці та нашій рідній науковій літературі»3. 

1 Див.: Prof. Dr Stefan Baley: Wspomnienie pośmiertne. Kultura Fizyczna. 1952. Nr 11. 
S. 862–863.

2 Огляд балеївських матеріалів з архіву Польської Ан подає Марія Вжоскова (див.: 
Wrzoskowa M. Materiały Stefana Baleya. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. 1978. 
Nr 21. S. 55–63).

3 чайковський М. Згадка про проф. Степана Балея. Український календар. Варшава: 
УСКт, 1969. С. 271.
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на завершення слід назвати найвизначніших учнів і співробіт-
ників Балея, які складали коло його найближчих однодумців. Поль-
ський історик психології юзеф Петер виокремлює, з-поміж інших, 
Є. рибіцьку, й. Куницьку, М. Жебровську1. 

Єва рибіцька (1908–1943), захистивши докторську дисертацію, 
присвячену маренням молоді, після стажування в Женеві, з 1931 року 
працювала у Закладі психології виховання — деякий час штатним 
співробітником2, а потім як волонтерка. Відрізнялася вмінням лег-
ко налагоджувати стосунки з дітьми та молоддю, які швидко до неї 
прив’язувалися. Охоче займалася організаторською діяльністю, бра-
ла активну участь у розвитку харцерського руху. намагаючись якнай-
повніше синтезувати досягнення тогочасної психології та педагогіки 
в рамках єдиної психології виховання, докладала великих зусиль, щоб 
налагодити роботу в осередку шкільних психологів. Багато уваги при-
діляла роботі з важкими дітьми, зокрема в Педологічній консультації 
при «Патронаті». У співавторстві з Балеєм і Куницькою підготувала 
до видання працю, присвячену вивченню впливів колективу на фор-
мування характеру3, а також, спільно з Балеєм та іншими співробіт-
ницями, дослідження, в якому вивчала розвиток етичних і естетич-
них почуттів у дітей дошкільного віку4. написала низку статей, в яких 
обмірковувала програму викладання філософії в ліцею5, завдання і 

1 Pieter J. Historia psychologii. Warzawa: PWN, 1972. S. 403.
2 імовірно підміняла Жебровську, коли та перебувала за кордоном на стажуванні та 

в науковому відрядженні.
3 Див.: Baley S., Kunicka J, Rybicka E. O pewnej próbie zespołowego kształcenia charak-

teru. Polskie Archiwum Psychologii. 1937/1938. T. X, Nr 1–4. S. 1–20.
4 Див.: Baley S., Rybicka E., Damiszówna M., Metlikówna W. Badania nad etyką i estety-

ką dzieci w wieku przedszkolnym. Polskie Archiwum Psychologii. 1935/1936. T. VIII, Nr 3–4. 
S. 193–275.

5 Див.: Rybicka E. Uwagi na temat program filozofii w lyceum. Gimnazjum. 1936. nr 7. — 
Прим.: Стаття рибіцької була відгуком на дискусію з питань викладання філософської 
пропедевтики в середній школі, у якій взяли участь найвидатніші польські філософи 
міжвоєнного періоду. В ході дискусії обговорювалися проблеми дидактичного і мето-
дологічного характеру. Великі розбіжності спостерігалися у розумінні того, які дисци-
пліни мають складати основу предмета філософської пропедевтики. Запропонована 
Міністерством освіти і віросповідань програма передбачала, що основними її дисци-
плінами є логіка і психологія, доповнені також відомостями з теорії пізнання, метафі-
зики, соціології, етики та естетики. Котарбінський називав таке поєднання еклектич-
ним конґломератом і наполягав на викладанні, в межах філософської пропедевтики, 
лише психології та логіки. Бляуштайн уточнював, що в ліцеях гуманітарного профілю 
домінуючою має стати психологія, в ліцеях математично-природничого профілю — 
логіка. Осовський віддавав перевагу психології, яка, на його думку, дозволяє збагнути 
проблеми філософського і суспільного характеру. В свою чергу рибіцька вважала, що у 
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методи шкільного психолога, ставлення молоді до проблеми коеду-
кації в середній школі. 

йоанна Куницька (1907–1943) — раннє дитинство якої пройшло, 
до речі, у харкові, де вона з батьками жила у своїх дідуся і бабусі — за-
ймалася проблемою надання психологічної і педагогічної допомоги 
важким дітям. З моменту створення Педологічної консультації при 
«Патронаті», зосередилась на роботі з неповнолітніми злочинцями. 
Зібрані нею дані про дитячу злочинність у Польщі лягли в осно-
ву реферату, зачитаного Балеєм на криміналістичному З’їзді в римі. 
Куницька була вимогливим викладачем, відрізнялася логічним мис-
ленням і критицизмом. Перебуваючи в концтаборі, яся — так по-
приятельськи називала її у своїх спогадах Марія ящук — заражала 
всіх оптимізмом. Подругам по лиху вона казала: «Власне я задоволена 
тим, що побуду якийсь час в’язнем. я тепер добре буду розуміти пере-
живання моїх неповнолітніх злочинців. тепер жоден шмаркач не ска-
же — мовляв Пані не знає, бо Пані в клітці не сиділа. — Мене завжди 
непокоїло, як можна давати безпорадні консультації, якщо самій не 
довелося відчути переживання людини за ґратами»1. Свої наукові 
статті Куницька присвятила дослідженню моральних почуттів непов-
нолітніх злочинців, впливу оточення на ставлення дітей до крадежу, 
причин дитячої лжи та деяким іншим питанням. 

Марія Жебровська (1900–1978) народилася в українському селі 
Корделівці, поблизу Вінниці. Закінчила польську гімназію в Киє-
ві. У 1919 році вступила до Варшавського університету на факультет 
правознавства. Але під впливом лекцій Вітвіцького вона змінила на-
прямок раніше обраної нею професійної освіти і зосередилась на ви-
вчанні психології. У 1929 році захистила докторську працю «Понят-
тя інтелекту і методи його дослідження». З Балеєм працювала довше 
всіх — з дня її зарахування на кафедру психології виховання у люто-
му 1928 року і фактично до самої його смерті. Брала активну участь у 
всіх його починаннях. У 1931 році, зосередившись на більш поглиб-
леному дослідженні дітей віку дозрівання, стажувалася у Відні під 
керівництвом Шарлотти Бюлер. Протягом 1933–1934 років, як сти-

склад філософської пропедевтики мають входити елементи логіки, теорії пізнання і ме-
тафізики (про хід дискусії див.: Jadczak R. O dyskusji nad propedeutyką filozofii w polskich 
gimnazjach okresu międzywojennego. Ruch Filozoficzny. 1986. т. XLIII, Nr 3–4. S. 313–319; 
Głuchowski G. Propedeutyka filozofii w czasach II Rzeczypospolitej. Ruch Filozoficzny. 1988. 
т. XLV, Nr 3. S. 241–251).

1 Цит за: Baley S. Trzy ofiary wojny wśród psychologów pracujących na terenie wycho-
wawczym. Psychologia Wychowawcza. 1946. T. XII, Nr 1. S. 20–21.
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пендіат, перебувала в США, де разом з К. Шоу і е. Бьорджесом дослі-
джувала психологічні проблеми неповнолітніх злочинців польського 
походження, які мешкали в чикаго, а також вивчала принципи ор-
ганізації і методи роботи правосуддя та психологічних консультацій 
для важких дітей. Багато часу приділяла роботі з неповнолітніми зло-
чинцями — головним чином в Педологічній консультації та як екс-
перт у суді для неповнолітніх. Спільно з Куницькою відредагувала і 
опублікувала, підготовлений колективом співробітників, ювілейний 
звіт про діяльність осередків, створених при Закладі психології ви-
ховання за перші десять років його існування1. Під час війни викла-
дала на підпільних курсах університету. З лютого 1942 по липень 1943 
року перебувала у в’язницях Варшави і Кракова. Але й пізніше брала 
участь у конспіративній діяльності — в роботі інституту суспільних 
проблем, а також представництва, яке надавало допомогу євреям. 
У серпні 1944 року була інтернована до табору в Прушкові, звідки 
втекла. У 1945 році спільно з Балеєм приступила до відновлення ка-
федри психології виховання Варшавського університету. незадовго 
до смерті Балея очолила відділення соціальної філософії, а після його 
смерті прийняла кафедру психології виховання. У післявоєнні роки 
займалася питаннями психологічної допомоги дітям, постраждалим 
під час гітлерівської окупації Польщі. Пізніше підготувала до друку, 
змінений незадовго до смерті самим Балеєм, текст третього видання 
його праці «Психологія виховання у нарисі» (1958), а також відреда-
гувала і видала його останню значну працю «Вступ до суспільної пси-
хології» (1959). У власних наукових працях розробляла теорію психіч-
ного розвитку дітей і молоді2. 

Мабуть не можна обійти увагою тієї обставини, що Балей працю-
вав у колективі переважно жіночому — давалися взнаки особливості 
його професійної діяльності: вивченням психіки дітей і молоді та їх 
вихованням більш охоче займалися жінки. 

Взагалі коло учнів Балея, які спричинилися до розвитку при-
кладної психології у Польщі, було досить численним. Завдяки своїм 
організаторським здібностям він умів об’єднати їхні зусилля і залу-
чити — часто як волонтерів — до роботи в різних дослідницьких ко-

1 Див.: Dziesięciolecie Zakładu Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu Józefa Piłsud-
skiego 1928–1938 / Pod red. M. Żebrowskiej i J. Kunickiej. Warszawa, 1938.

2 Біографічні дані Жебровської опубліковані в: Ostrowska K. Żebrowska Marіa. Słow-
nik psychologów polskich / Red. E. Kosnarewicz, T. Rzepa, R. Stachowski. Poznań, 1992. 
S. 226–228.
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лективах, що діяли під його керівництвом або за його участі. Але при 
цьому не нав’язував їм свого бачення проблем, навпаки, схиляв до 
прояву ініціативи і вироблення новаторських методів їх розв’язання. 
У цьому відношенні він дотримувався педагогічних настанов свого 
вчителя Казимєжа твардовського — настанов, які відрізняли також і 
викладацьку діяльність інших представників львівсько-Варшавської 
філософської школи. У 1938 році, на зібранні Варшавського філо-
софського товариства, присвяченому пам’яті померлого засновника 
цієї школи, Балей, у своєму виступі, відзначив: «тому сьогодні, коли 
думаю про майбутнє психології, коли замислююся над тим, до яких 
починань маю моїх власних учнів заохотити, які з них стримувати, а 
до яких виявити терпимість, то здається мені, що в цьому відношенні 
твардовський може бути для мене взірцем. я бачу його велич не лише 
у тому, що він створив і чому навчив, але й у тому, чому дозволив іс-
нувати, що підтримував і до чого ставився поблажливо й терпляче»1. 
У своїй професійній діяльності Балей виходив з постулату, згідно з 
яким психологія повинна служити вихованню. Сама специфіка, а 
також стиль його наукової та педагогічної діяльності давали привід 
учням називати свого маестро — як називали раніше поляки твардов-
ського — «учителем учителів». 

Обравши за мету своїх філософських прагнень вивчення психоло-
гії, Балей сприяв розвитку різних її галузей як в Польщі, так і в Укра-
їні. У львові сформувалися його світогляд і філософські принципи, 
відбулося становлення як вченого і педагога. У Варшаві Балей зумів 
якнайповніше розкрити свій організаторський талант і самореалізу-
ватися в обраній ним сфері професійної діяльності. Отже написані 
вченим праці стали інтелектуальним надбанням двох споріднених 
слов’янських народів. Подвижницька діяльність Балея є прикладом 
самовідданого служіння науковій істині, а покладені в основу його 
праць ідеї цінності людського життя — надійним орієнтиром у справі 
виховання підростаючого покоління. 

1 Baley S. Kazimierz Twardowski a кierunki psychologii współczesnej. Przegląd Filozoficz-
ny. 1938. R. XLI, z. 2–4. S. 344. 
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ВИТОКИ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ ТА УЯВЛЕНЬ 
БАЛЕЯ ПРО ЛЮДИНУ І СУСПІЛЬСТВО 

У другій половині хіх століття, в ході активного освоєння при-
роди виникла ситуація, коли людина опинилася на узбіччі створеної 
нею ж природничо-наукової картини світу. Провідний напрямок фі-
лософії того часу, позитивізм, прагнув перетворити суспільне жит-
тя за допомогою соціології, яка трактувалася як природнича наука. 
Поєднання ж позитивізму з дарвінізмом дає початок систематичним 
дослідженням у сфері соціальної філософії, яка, базуючись на законі 
про природний відбір, фактично виправдовувала знищення людьми 
і суспільними групами одне одного в їх боротьбі за місце під сонцем. 
розуміння соціального процесу як процесу біологічного схиляло вод-
ночас до думки про те, що суспільство є цілісним організмом, який 
складається з підлеглих йому індивідів. Звідси випливало, що кожна 
людина є лише маленькою деталлю суспільного механізму, тобто по-
винна виконувати роль, яку їй нав’язують суспільство, нація і суве-
ренна держава. Орієнтуючись на досягнення зовнішніх цілей, люди-
на перетворюється в об’єкт, позбавлений індивідуального існування. 
таке трактування людської особистості спричиняє протест, бажання 
вивільнитися з кайданів зовнішнього світу. і як наслідок цих настро-
їв, предметом філософських досліджень дедалі частіше стає сама лю-
дина, з її безмежним чуттєвим світом, який, здавалося б, у багатьох 
випадках не піддається логічному поясненню. З’являється підви-
щений дослідницький інтерес до емоційних переживань людини, її 
душевних конфліктів. філософія дедалі більше схиляється у бік ірра-
ціоналізму. разом з тим не припиняються спроби знайти раціональні 
способи вирішення проблем суспільства і людини. З кінця XIX сто-
ліття поширюються ідеї реформування суспільства на засадах нової 
соціальної філософії, яка прагне вивільнити внутрішній світ людини 
від нав’язаної їй тиранії зовнішнього світу і створити умови, за яких 
вона відчула б себе повноправним суб’єктом суспільного життя. Цю 
тенденцію, спрямовану на подолання психічної залежності індивіда 
від засилля абстрактних, відірваних від його реального життя суспіль-
них ідей, Верников у своїх філософських працях визначив як пово-
рот у розвитку людства від соціоінтентного до гомоінтентного типу 
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культурних і цивілізаційних процесів. Без урахування цієї тенденції 
неможливо зрозуміти логіку філософського мислення Балея, погля-
ди якого пронизані ідеями гуманістичного змісту. У нашому випадку 
мова піде про спосіб філософування, який визначала «психологічна» 
парадигма. 

Перед тим як докладніше розглянути праці Балея, професійні ін-
тереси якого були тісно пов’язані з психологічними дослідженнями, 
необхідно з’ясувати роль і місце психології в програмі львівсько-Вар-
шавської філософської школи, але спочатку простежити, як відбував-
ся процес її поступового виокремлення із загального філософського 
знання у самостійну науку, що розпочався в останню третину хіх 
століття. У цей період розвиток психології відбувався головно у двох 
напрямах: вундтівському і брентанівському. 

Варто відзначити, що з середини хіх століття побутувала думка 
про те, що філософія повинна залишити свої безплідні мудруван-
ня про пізнання кінцевих причин і абсолютної істини, які все рівно 
людському розумові недоступні. Метафізичні питання трактувалися 
як помилкові питання, які відволікають від нагальних життєвих про-
блем. Усе наполегливіше лунали голоси тих, хто вважав, що вивчати 
слід не причини явищ, а тільки відношення між ними. Сама філосо-
фія, на їхню думку, повинна прагнути до всеосяжної систематизації 
знань, отриманих природничими науками, а також до подальшого 
їх синтезу та розробки наукової методології. Спостерігалися спроби 
реформувати філософію на зразок природничих наук. А науковою 
вважалася тільки та галузь знань, яка включала можливість здійснити 
вимірювання досліджуваних явищ і експериментально підтвердити 
отримані результати. Цей природничо-науковий підхід знайшов за-
стосування також і в психології. Сама вона, з огляду на те, що предме-
том її досліджень є закономірності душевного життя, за звичаєм вва-
жалася наукою філософською. Але озброєна експериментальними 
методами спостереження, покликана була наблизити філософію до 
природничих наук. У 1879 році німецький філософ Вільгельм Вундт, 
прагнучи убезпечити психологію від усякого роду довільних, нічим не 
підтверджених умовиводів, та сперти на чітко вивірені неспростовні 
факти, заснував у ляйпциґу першу стаціонарно діючу лабораторію 
експериментальної психології. У ній вимірювалися чуттєві реакції на 
подразнення, які, услід за фехнером, Вундт трактував з позицій пси-
хофізичного паралелізму. Він стверджував, що психологія — це наука, 
яка вивчає внутрішній досвід індивідів шляхом самоспостереження. 
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Водночас вважав, що вищі форми свідомості можна пізнати лише 
опосередковано, вивчаючи суспільні витвори: мову, звичаї, міфи 
тощо. У створеній лабораторії Вундт, намагаючись усунути недолі-
ки, властиві внутрішньому досвіду, зосередився на вивченні (в рам-
ках психофізики) об’єктивних умов виникнення відчуттів, інакше 
кажучи — відповідності останніх фізіологічним та фізичним станам. 
А це, в свою чергу, схиляло прибічників його концепції до хибного 
розуміння предмету психології та підміни психологічних досліджень 
фізіологічними. 

З огляду на цю обставину революційною була діяльність австрій-
ського філософа франца Брентано, який виступив з відмінною від 
вундтівської теоретичною програмою. тоді як Вундт, базуючись на 
теорії про психофізичний паралелізм, намагався співвіднести отри-
мані експериментальним шляхом кількісні показники чуттєвих вра-
жень зі змістом свідомості, Брентано присвятив себе вивченню са-
мих психічних явищ, з аналізом яких він власне і пов’язував предмет 
психології. Звертався до філософських поглядів Аристотеля і серед-
ньовічних схоластів, насамперед томи Аквінського. Від щойно на-
роджуваного у ті роки неотомізму його відрізняв емпіричний спосіб 
мислення. 

Перед тим як пояснювати будь-які психічні явища, Брентано праг-
нув виявити характерні для них спільні властивості. Він розумів, що 
сам принцип пізнання в психології, як базовій — згідно з його уявлен-
нями — філософській дисципліні, вимагав виведення всього одинич-
ного із загального, як його закономірної причини. Але при цьому де-
дукція мала виходити з якихось попередніх, отриманих індуктивним 
шляхом засновків. Саме тому він відновлює давній, ще аристотелів-
ський метод аналізу, який поклав в основу своєї концепції описової 
психології. Базуючись на досвідних даних, отриманих інтроспектив-
ним методом, Брентано описує і класифікує, на основі спільних влас-
тивостей, сталі форми психічних явищ, які потім, у подальших дослі-
дженнях, розглядає як вихідні поняття більш складних явищ. 

Безперечною заслугою Брентано стало те, що він запровадив у 
психологію принцип інтенціональності, як родової ознаки психічних 
явищ, запозичений ним у томи Аквінського. Останній, услід за Арис-
тотелем, наполягав на тому, що справжнім джерелом пізнання є не 
причетність до божественних ідей, а досвід, чуттєве сприйняття окре-
мих одиничних речей. Сама же сутність цих речей пізнається за допо-
могою абстракції, в результаті здійснюваного інтелектом акту пізнан-



58

ня. Згідно з твердженням Аквіната, «образи мислимих речей стають 
актуально доступними розумінню через те, що вони підлягають аб-
страгуванню від індивідуальної матерії; оскільки ж вони є актуаль-
но доступними розумінню, вони зливаються воєдино з інтелектом»1. 
Предметно скерований акт свідомості є не просто ланкою, що поєд-
нує суб’єкта з об’єктом пізнання, але ще й переживанням, яке реа-
лізує, за уявленнями томи, телеологічний принцип пізнавального 
процесу. Враховуючи ту обставину, що акт пізнання, як психічного 
переживання, передбачає віднесення свідомості до предмета, який є 
іманентним їй, Брентано робить висновок про те, що власне цей мо-
мент і відрізняє всі психічні акти. 

Особливе значення в філософії відводить Брентано концепії іс-
тини. Вважається, що твердження є істинним, якщо воно відповідає 
дійсності, тобто саме поняття «істини» передбачає відповідність між 
судженням і річчю. Але що являє собою річ, можна узнати лише тоді, 
коли достеменно відомо, що судження про неї є істинним. Зачарова-
не коло виникає і в кантівському способі пізнання, де мова йде про 
апріорні судження, які, знов-таки, не піддаються доведенню. Брента-
но був упевнений у тому, що найприроднішим критерієм істинності 
судження є не позірна відповідність його дійсності (що потребує дові-
ри до результатів зовнішнього спостереження) і не якісь там розумо-
ві конструкції (що виходять за межі досвіду), а сама очевидність, яка 
інтуїтивно дається лише у внутрішньому досвіді. Взагалі він вважав, 
що описова психологія, яка базується на досвіді, спертому на інтро-
спекцію, могла би розв’язати філософські проблеми як логічні, так і 
етичні, оскільки саме «у внутрішньому досвіді вона знаходить очевид-
ні факти, що становлять міру істини та добра»2. Свого часу, будучи 
ще католицьким священиком у Вюрцбурзі, молодий Брентано, лекції 
якого відвідував Штумпф, за свідченням останнього, стверджував, 
що «очевидне є істинним не лише для нашого розуму, але й для всяко-
го можливого розуму взагалі, бо воно є не що інше, як віддзеркалення 
самої речі. Отже, від психологізму, який прагне вивести логічну необ-
хідність з психології, Брентано був далекий, як небо від землі»3. Зви-
нувачення в психологізмі заперечував і сам Брентано, пояснюючи, 

1 фома Аквинский. Сумма против язычников. II. 50. Антология мировой философии. 
М.: Мысль, 1969. т. 1, ч. 2. С. 862.

2 татаркевич В. філософія хіх століття і новітня. В. Татаркевич. Історія філософії. 
т. 3. львів: Свічадо, 1999. С. 194.

3 Цит. за: нири К. философская мысль в Австро-Венгрии. М.: Мысль, 1987. С. 170.
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що його психологія не покликана будь-що стверджувати, базуючись 
на хитких, гіпотетичних судженнях свідомості, а лише описує, класи-
фікує і з очевидністю — аналітичним способом — виводить із понять. 

Психологічним дослідженням Брентано надавав величезного сус-
пільного значення. У праці «Психологія з емпіричної точки зору» 
він пише: «Скільки лиха можна було б уникнути як в житті окремих 
людей, так і в житті всього суспільства, почасти за допомогою пра-
вильного психологічного діагнозу, почасти розкриттям законів, ко-
ристуючись якими можна змінювати психічний стан!.. Потреби, які 
вона [психологія] покликана задовольняти, стали настійними. роз-
ладжені суспільні стосунки більше, ніж недосконалість пароплавних 
і залізничних шляхів сполучення, більше, ніж сільське господарство 
і охорона здоров’я, волають про допомогу... Усунення безладу, що на-
ступив повсюди, і створення заново соціального світу, втраченого у 
змаганні інтересів, не можуть бути завданням національного еконо-
мічного вчення»1. 

Зі школи Брентано, вплив якого на європейську філософію хх 
століття важко переоцінити, вийшла ціла плеяда його видатних учнів, 
серед яких були Штумпф, Майнонґ, Гусерль, еренфельс, Краус, 
Марті, твардовський. Важливо підкреслити, що розуміння філософії 
Брентано дає ключ до розуміння також філософії твардовського, а від 
нього вже й самого Балея. Адже будучи безпосереднім учнем твар-
довського, Балей опанував і брентанівський метод філософування. 

ім’я видатного польського філософа і педагога Казимєжа твар-
довського є широковідомим і пов’язується насамперед з діяльністю 
заснованої ним у львові в 1895 році філософської школи, яка про-
довжила традиції брентанівської філософії. У своїй автобіографії він 
згадував про те, як ще під час навчання у Віденському університеті 
саме Брентано привчив його, з метою вироблення об’єктивних ме-
тодів пізнання, прагнути до виразного викладення думок і формулю-
вань, до чіткого понятійного розмежування, яке виключало би без-
плідні мудрування, тобто прищепив йому ті принципи, які пізніше 
були перенесені ним у львів і стали відмітною рисою філософського 
стилю його власних учнів. З методами експериментальної психо-
логії він ознайомився під час наукового стажування у ляйпциґу, де 
слухав виклади Вундта з новітньої філософії та виклади його тодіш-
нього асистента Освальда Кюльпе з психології. Крім того, в Мюнхе-

1 там само. С. 102.
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ні відвідував лекції та семінарські заняття Карла Штумпфа, з яким у 
нього склалися добрі стосунки і до якого пізніше, але вже у Берлін, 
поглиблювати свої знання в галузі психології був направлений Ба-
лей. Отож, зайнявши кафедру у львові, твардовський приступив до 
реформування польської філософії. Сама необхідність у цій реформі 
була продиктована часом. 

Аналізуючи історичні передумови назрілої реформи, слід нагада-
ти, що в кінці хVIII століття реч Посполита втратила свою незалеж-
ність. Відбулися три поділи її території (у 1772, 1793 та 1795 роках) 
між росією, Австрією та Прусією. Позбавлені власної державності, 
поляки — принаймні пануючий клас і середній прошарок — під-
падають під чари загальноєвропейського романтичного руху з його 
світовідчуттям, позначеним емоційною напруженістю. розлад між 
суспільним ідеалом і дійсністю викликає у них непереборне прагнен-
ня до свободи, особистої і громадянської незалежності. Культ наці-
онального набрав містичного забарвлення. найвищого піднесення 
романтизм досяг у другій чверті хіх століття, коли роль духовних 
вождів польської нації взяли на себе поети-пророки Адам Міцкевич, 
Зиґмунт Красінський і юліуш Словацький. Останній в романтичній 
епопеї «Король-Дух» здійснив синтез власних філософських та істо-
ричних поглядів. національні й релігійні уявлення поляків, з їхнім 
прагненням побудувати універсальну картину світу, знаходять своє 
відображення в філософії месіанізму, найвизначнішими представни-
ками якої були юзеф хьоне-Вронський і Август Цешковський. 

Героїка польського бунтарства з його ірраціональним началом 
яскраво проявилася у національно-визвольних, переважно дво-
рянських, повстаннях 1830–1831, 1846, 1848, 1863–1864 років, які 
були жорстоко подавлені. Ці невдачі, в ідейно-філософському пла-
ні, спустили поляків з захмарних далей на землю. Вони дедалі біль-
ше піддаються впливу філософії позитивізму, відкидаючи проблеми 
метафізичного характеру як теоретично нездійснимі й практично 
непотрібні. найвидатнішим польським філософом-позитивістом, 
прихильником експериментальної науки, був юліан Охорович, який 
у 1880–1887 роках, у тому ж таки львові, викладав психофізику і пси-
хофізіологію. наприкінці хіх — на початку хх століття у Кракові за-
являють про себе Владислав хайнріх, який розвивав позитивістські 
ідеї Авенаріуса в дусі радикального емпіризму, та Вінцент лютослав-
ський — продовжувач месіаністської концепції філософії. Водночас у 
львові Мстислав Вартенберґ, у відповідь на антифілософські заклики 
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позитивістів, доводив необхідність самої метафізики, яку він уявляв 
як результат синтезу і логічного продовження природничих наук, а 
його колега Казимєж твардовський гармонійно поєднав зацікавле-
ність метафізикою з емпіричним підходом до пізнання у філософії, 
якій він прагнув надати наукової точності шляхом усунення спеку-
лятивних систем за допомогою «філософських наук». У такий спосіб 
намагався подолати крайнощі як максималістської, так і мінімаліст-
ської концепцій філософії, хоча схилявся до сцієнтистських спряму-
вань останньої, що власне й створювало передумови для швидшого 
розвитку (завдяки активній викладацькій діяльності його учнів) цілої 
низки наукових дисциплін у незалежній Польщі 1920–1930-х років. 
Для реалізації своєї програми реформування польської філософії він 
зосередився, так само, як і Владислав Вериго у Варшаві, на організа-
ційній роботі, спрямованій на створення у львові професійного фі-
лософського середовища. 

якщо спробувати коротко сформулювати філософську програму 
твардовського, то слід передусім відзначити, що він прагнув, у рамках 
своєї науково-педагогічної діяльності, сприяти взаємопроникненню 
теоретичних і емпіричних знань шляхом поєднання дедуктивізму та 
індуктивізму, прагнув знайти розумний баланс між загальнофілософ-
ським і природничо-науковим знаннями. Він відстоював тезу про те, 
що «філософія має право на існування навіть з огляду на величезний 
поступ природничих наук, якими дехто прагне замінити філософію»1. 
Для справжньої філософії, вважав він, однаково неприйнятні як спе-
кулятивний метафізицизм, так і обмежений в своїх можливостях 
крайній позитивізм, який взагалі виключав проблеми метафізично-
го характеру. Маестро, як називали його учні, наполягав на тому, що 
метафізика є головною філософською дисципліною, яка, проте, не 
утворює якоїсь універсальної закінченої системи. У вступній лек-
ції, якою він розпочав свою викладацьку діяльність у львові, твар-
довський зауважив, що «кожне метафізичне питання… стосується 
синтезу результатів окремих досліджень… тож, усе, що ми робимо в 
метафізиці, є частковим синтезом»2. таке розуміння метафізики ви-
водилося з його концепції філософії як сукупності наук, орієнтованої 
на системне дослідження дискутованих проблем. «Але які науки до 
неї належать? насамперед метафізика… Поряд з цим з’являється дру-

1 твардовський К. Этика і теорія еволюції. К. Твардовський. Вибрані твори. харків: 
фоліо, 2018. С. 73.

2 твардовський К. Вступна лекція у львівському університеті. там само. С. 16. 
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ге. А саме сумнів, чи можна пізнати щось про сутність світу? чи може 
людський розум осягнути таємниці буття? Слід задуматись над ме-
жами і основою людського знання. Це теорія пізнання. Але для цього 
треба ознайомитися з тим, як людина здобуває знання, які розумові 
дії виконує. Це вже психологія. фактично теорія пізнання створила 
сучасну психологію. Ще є логіка, етика, естетика. Це основні філо-
софські науки. разом з тим говориться ще й про інші. наприклад, про 
філософію історії, яка шукає закони історичного розвитку. Або філо-
софію природничих наук etc. … Ми можемо спитати, а що пов’язує в 
одну цілість всі ці філософські науки? їхньою основою є внутрішній 
досвід. інакше кажучи, людський дух посередньо чи безпосередньо, 
виключно або принаймні частково, є їхнім предметом»1. 

За концепцією твардовського саме описова досвідна психологія, 
в основі якої лежить експеримент, здатна усунути з філософії апрі-
оризм і, озброївши індуктивно-емпіричним методом пізнання, на-
дати їй наукового характеру. Методи самої психології він поділяв на 
суб’єктивний і об’єктивний. Суб’єктивний метод вважав основним, 
оскільки ґрунтується він на власному внутрішньому досвіді індивіда; 
у цьому випадку психологічний експеримент спирається на інтро-
спекцію. Об’єктивний же метод розглядав як спосіб вивчення зо-
внішніх — фізичних і фізіологічних проявів чужого психічного життя, 
з опису яких складаються документи, що є підставою для подальших 
психологічних досліджень. Обидва методи взаємно доповнюють один 
одного, хоча за ступенем їх значущості для психології суб’єктивний 
є основним, об’єктивний — допоміжним. Своє бачення місця і ролі 
психології в системі наук твардовський виклав у низці праць. З його 
точки зору, психологія як наука, що займається вивченням розумо-
вих, вольових та інших духовних явищ є філософською дисципліною. 
Але звільнившись від метафізичних кайданів і звернувшись до чут-
тєвого досвіду, в методологічному плані вона наближається до при-
родничих наук. тісні контакти психології з природничими науками, 
зокрема фізіологією і фізикою, сприяли виникненню пограничних 
дисциплін, таких як психофізіологія і психофізика. За словами твар-
довського, аналогічні стосунки виникають і на пограниччі психології, 
як філософської дисципліни, з гуманітарними науками. Саме ж пояс-
нення цих стосунків пов’язується з його теорією дій і витворів. За-
значається, що предметом вивчення гуманітарних наук є психічні або 

1 Twardowski K. Co to jest filozofia i po co się jej uczymy? K. Twardowski. Myśl, Mowa i 
Czyn. Część I. Kraków, 2013. S. 487–488.
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психофізичні витвори. на відміну від самої психології, яка розглядає 
психічні витвори у нерозривному зв’язку з психічними діями, що їх 
спричинили, гуманітарні науки вивчають їх як самостійно існуючі 
реалії (ідеї, наукові поняття, символи, концепції, художні композиції 
тощо), вже не пов’язані безпосередньо з первинною психічною діяль-
ністю. таке трактування психічних витворів стає можливим завдяки 
тому, що знаходять вони своє вираження у витворах психофізичних 
(книгах, музиці, картинах тощо), які є водночас і фізичними витвора-
ми, що належать до сфери фізичних досліджень. Отож, твардовський 
вважав, що психологія є допоміжною наукою як для природничих, 
так і для гуманітарних наук, оскільки пов’язувала в одне ціле різні 
галузі наукових знань1. Він також вважав, що психологія і логіка є 
базовими для філософії дисциплінами, які акцентують увагу на ви-
вчені розумових явищ. Висвітлюючи діяльність філософської школи 
твардовського, Владислав татаркевич пише: «найбільше школа за-
ймалася аналізом понять — це було основне завдання і таке, що його 
можна виконати точно та науково. В аналізі понять школа враховува-
ла обидва їх аспекти: суб’єктивний і об’єктивний, тобто психологіч-
ний і логічний. Сам твардовський найбільше працював на перетині 
психології та логіки, зате серед його учнів відбувся поділ: одні стали 
спеціалістами у сфері психології, а інші у сфері логіки»2. Втім, із шко-
ли твардовського вийшли не лише філософи, які працювали у сфері 
психології або логіки; серед учнів його було багато й тих, хто зробив 
вагомий внесок у розвиток інших наук. 

Професійна діяльність твардовського у львові пов’язується на-
самперед з його педагогічною та організаційною — на ниві філо-
софської освіти — працею. За його власним зізнанням, він прагнув 
донести полякам не лише дух і метод філософії Брентано, але й осо-
бливий стиль його філософування. Сам процес викладання філософії 
він вибудовував з позицій раціональності. характеризуючи модель 
упровадженої ним у львові філософської освіти, Ольга Гончаренко 
зазначає: «Виявами раціональності, за твардовським, є системність 
і послідовність викладу філософських дисциплін; апостеріорність і 
конструктивність пізнання; ясність і точність мислення. Студіюван-
ня філософії — це спосіб життя та школа мислення. З огляду на це гу-

1 Див.: Twardowski K. Nauki humanistyczne a psychologia. K. Twardowski. Myśl, Mowa i 
Czyn. Część I. Kraków, 2013. S. 174–185.

2 татаркевич В. філософія хіх століття і новітня. В. Татаркевич. Історія філософії. 
т. 3. львів: Свічадо, 1999. С. 446.
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манним актом сприяння самостійному творенню людиною власного 
погляду на світ та життя є не навчання філософії, причому певного 
типу, а навчання філософуванню»1. 

розвиток психологічної гілки знань у львівсько-Варшавській 
школі простежує польська дослідниця тереза Жепа2. Вона зазна-
чає, що уперше психологічну проблематику твардовський озвучив 
у львівському університеті на засіданні утвореного ним у 1897 році 
філософського гуртка студентської читальні3. У тому ж році вийшла у 
світ його перша психологічна праця «Психологія та її відношення до 
фізіології та філософії». Однак по-справжньому знаменною подією 
стало, все-таки, читання ним лекцій з психології у зимовий семестр 
1898/1899 академічного року, присвячених порушенням зору. 

Період становлення, з яким пов’язуються організаційні заходи по 
запровадженню програми реґулярних викладів з психології, тривав 
з 1898 по 1901 рік. Власне завершився він захистом докторської ди-
сертації з психології Владислава Вітвіцького. З метою залучення по-
ляків до експериментальної психології у 1901 році твардовський за-
снував у львові психологічну лабораторію4. 

наступний період, з 1902 по 1918 рік, є повністю ще «львівським» 
і характеризується діяльністю не лише засновника школи, але й гро-
на його учнів — молодих психологів, які згуртувалися навколо ньо-
го, розвиваючи викладені ним у низці праць психологічні погляди. 

Це гроно складали передусім Вітвіцький, який, після стажування у 
Гьофлера в Відні та у Вундта в ляйпциґу, з 1904 року приступив до ви-
кладання у львові на посаді приватного доцента, Степан Балей, який 
отримав докторський ступінь у 1911 році, і Стефан Блаховський, 
який, після наукової практики у Відні й Ґетинґені, підготував доктор-
ську дисертацію під керівництвом Георга Мюлера і переклав потім 
польською, у зв’язку з ґабілітацією у 1917 році у львівському універ-

1 Гончаренко О. філософія освіти у львівсько-Варшавській школі: монографія. 
Кам’янець-Подільський: тОВ «Друкарня «рута», 2018. С. 200–201.

2 Див.: Rzepa T. Przedmowa. Psychologia w szkole lwowsko-warszawskiej. Warszawa, 1997. 
S. 5–63. 

3 З 1919 року — філософський Конверсаторіум академічної молоді.
4 твардовський постійно цікавився досягненнями в галузі експериментальної пси-

хології. Зокрема взяв участь у роботі З’їзду експериментальних психологів, що відбувся 
4 квітня 1904 року в Гессені. У тому ж році, отримавши відпустку, він вирушив у науко-
ву подорож, в ході якої вивчав принципи роботи психологічних лабораторій у Ґраці, 
Празі, Галле, Вюрцбурзі, ляйпцигу, Ґетинґені й Парижі. У 1910 році був учасником 
IV Міжнародного з’їзду експериментальних психологів у інсбруку. 
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ситеті. До грона психологів увійшли також людвік якса-Биковський 
і Саломон іґель. 

У період з 1919 по 1939 рік, коли після закінчення Першої світо-
вої війни відбувалося відродження польської державності, філософ-
ська школа твардовського, яка вже мала власні професійні кадри і 
наукові досягнення, набуває загальнопольського значення. її окремі 
представники отримують кафедри в інших польських університетах 
(за винятком Католицького в любліні), але найбільша їх кількість 
зосереджується в університетах львова і Варшави. Унаслідок такого 
кадрового просування, передусім у Варшаву, львівська школа твар-
довського перетворюється у школу львівсько-Варшавську, в якій 
психології відводилося чільне місце. Поширення впливу психологіч-
ної гілки цієї школи відбувалося наступним чином. 

У 1919 році Вітвіцький прийняв (після померлого у 1918 році ед-
варда Абрамовського) кафедру психології в Варшавському універси-
теті, до якого у 1928 році приєднався Балей, очоливши нову, спеці-
ально створену кафедру психології виховання. також у 1919 році, у 
щойно заснованому Познаньському університеті професорами пси-
хології було затверджено Блаховського і якса-Биковського. Пізніше, 
у 1930-ті роки Богдан Завадзький — учень і докторант Вітвіцького, 
керував Закладом психології в університеті Стефана Баторія у Вільні. 
Заклад психології у львівському університеті твардовський створює 
у 1920 році на базі психологічної лабораторії та очолює до 1928 року, 
коли керівництво ним передав своєму учневі й докторантові Мечи-
славові Кройцу. У цей період психологія в Польщі набуває значен-
ня одночасно як предмет студіювання і як наукова дисципліна. Ви-
мальовується, почасти ще формально, поділ психології на загальну 
і прикладну1. З’являються перші польські психологічні часописи 
«Polskie Archiwum Psychologii» (1926), очолюваний спочатку йотей-
ко, а потім Балеєм, і «Kwartalnik Psychologiczny» (1930), редагований 
Блаховським. У 1925 році виходить перший, а у 1927 році другий том 
«Психології» Вітвіцького. її скорочений варіант: «нарис психології» 
був опублікований у 1928 році2. У міжвоєнні роки формується нове 

1 До вчених, які сприяли розвитку загальної психології в Польщі, юзеф Петер за-
раховує, крім твардовського і хайнріха, насамперед Вітвіцького, Блаховського, Дрий-
ського і Кройца, до вчених які, сприяли розвитку прикладної психології, — Балея, 
Шумана, лібрахову і Ґжеґожевську: Pieter J. Historia psychologii. Warzawa: PWN, 1972. 
S. 399.

2 як вже повідомлялося, «нарис психології» українською мовою Балей оприлюд-
нив у 1922 році.
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покоління польських психологів — учнів твардовського, до якого 
зараховуються Вальтер Авербах, Євгенія Бляуштайн, певною мірою 
леопольд Бляуштайн, який навчався також у романа інґардена, Геле-
на Слонєвська, Євгеніуш Геблевич, а також тадеуш Вітвіцький, син 
Владислава Вітвіцького. В останнього здобула філософську освіту і 
Марія Жебровська — пізніше асистентка і тим самим учениця також 
Балея. У різні роки інтерес до психології виявляли Генрик Мельберґ, 
ізидора Домбська, Марія Кокошинська та ін. характеризуючи ді-
яльність провідних представників довоєнної психології, які вийшли 
з філософської школи твардовського, татаркевич зазначає, що «Віт-
віцький залишився найближчим до поглядів Брентано, Кройц набли-
жався до біхевіоризму, Балей — до глибинної психології»1. 

У післявоєнні 1945–1948 роки, хоча й були відчутними втрати їх 
персонального складу, продовжують ще працювати психологи з чис-
ла тих, хто ототожнював себе з львівсько-Варшавською школою2, але 
водночас втрачається внутрішня єдність цієї філософської спільно-
ти у зв’язку з посиленням тенденції до ще більшої спеціалізації пси-
хологів, з одного боку, й логіків, з другого, які, в свою чергу, дедалі 
більше тяжіли до математики3. Важливо відзначити, що до 1949 року 
в польських університетах існувала спеціалізація з загальної психоло-
гії в рамках філософії, а також спеціалізація з психології виховання в 
рамках педагогіки. розвинення прикладної психології відбувалося у 
відриві від загальної психології, що створювало певні труднощі як 
теоретичного, так і методологічного характеру. Щоб розв’язати цю 
проблему, ще наприкінці 1930-х років Блаховський в Познані, 
Вітвіцький і Балей в Варшаві намагалися виокремити психологію у 
самостійну галузь наукових знань, ініціювавши проект утворення 
відповідних магістерських курсів. Але цьому починанню завадила 
війна.  У 1949 році,  разом з Блаховським та  іншими професорами, 

1 татаркевич В. філософія хіх століття і новітня. В. Татаркевич. Історія філософії. 
т. 3.: львів: Свічадо, 1999. С. 446.

2 Польський філософ ян Воленський слушно вважає, що безперервна діяльність 
цієї школи, як єдиного співтовариства, закінчилася в 1939 році.

3 Ще за рік до війни, у 1938 році, з ініціативи яна лукасевича в Варшаві було за-
сноване, окремо від філософського, Польське логічне товариство. У тому ж році Ба-
лей писав: «нині відокремлення психології від філософії є фактом, що не викликає 
сумніву. ті, хто зараз, хоча б і в Польщі, викладають психологію, вже не є рівночасно 
професорами філософії. Отож відтоді, коли психологія стала самодостатньою наукою, 
утворилася своєрідна ситуація, від розв’язання якої інколи залежить дальше існування 
цієї науки» (Балей С. Казімєж твардовські і напрямки сучасної психології. Львівсько-
Варшавська філософська школа: хрестоматія. ч. 2. Одеса: Астропринт, 2010. С. 298).
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Балей взяв участь у створенні Польського психологічного товариства 
в Познані, а також його варшавського відділення1. 

Однак вже з кінця 1949 року психологічна наука в Польщі за-
знає ідеологічного тиску з боку партійних структур, унаслідок чого 
потрап ляє у залежність від ортодоксальної марксистсько-ленінської 
філософії, яка виключала будь-які відхилення у бік «буржуазної» пси-
хології міжвоєнного періоду. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що у 
ті роки директивно нав’язувалася так звана «павловізація» психології, 
яка фактично зводилась до її примусової фізіологізації. на початку 
1950-х років зачиняються психологічні консультації, а також зміню-
ються, з урахуванням нових ідеологічних вимог, університетські про-
грами викладання психології. 

тепер, коли є загальне уявлення про те, як розвивалася у Польщі 
психологія з львівським родоводом, і що, нарешті, стало причиною 
її занепаду на початку 1950-х років (незважаючи на плідну діяльність 
окремих її представників), перейдемо до розгляду філософських по-
глядів і наукових інтересів Степана Балея. 

Передусім виникає питання: а що пов’язувало Балея та інших 
учнів твардовського, які погляди або принципи об’єднували їх, ста-
новлячи «ідейне ядро» львівсько-Варшавської школи? Відповідь на 
це питання дає сам твардовський: «Головною відмітною рисою цієї 
школи є її відношення до сфери формально-методичної, і полягає 
вона у прагненні до максимальної точності та ясності мислення і 
його вираження, у вимозі всестороннього і вичерпного обґрунтуван-
ня, у строгості доказу»2. Під ясністю мислення твардовський розумів 
здатність до чіткого формулювання проблеми та можливих способів 
її віришення. Він наполягав на необхідності чіткого понятійного роз-
межування та однозначного вживання термінів, що, відповідно до 
його програмних цілей, повинно було надати філософії наукової точ-
ності. Приналежність до школи твардовського визначалася не лише 
фактом навчання у нього, або пізніше — у його учнів, але й участю 
в діяльності заснованого ним у львові Польського філософського 

1 раніше в Польщі існували розрізнені між собою місцеві наукові товариства, в 
тому числі — як осереддя філософського життя — Польське психологічне товариство у 
Варшаві, засноване у 1907 році Владиславом Вериго. ним же у 1915 році був створений 
філософський інститут, який з 1916 року очолював лукасевич і з яким вищезгадане 
психологічне товариство об’єдналося у 1927 році, поклавши таким чином початок Вар-
шавському філософському товариству.

2 твардовский К. Автобиография. К. Твардовский. Логико-философские и психологи-
ческие исследования. М.: рОССПЭн, 1997. С. 31.
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товариства. на урочистостях з нагоди заснування товариства твар-
довський наголошував, що однією з основних форм його діяльності 
повинні стати дискусія та спільне обговорення філософських про-
блем. Завдання товариства він окреслив так: «Польське філософське 
товариство не слугуватиме виключно якомусь одному філософському 
напрямку, бо прагне охопити собою всі напрямки. хоче бути вільним 
від будь-якої однобічності, хоче бути якомога всестороннішим. Єди-
ною догмою товариства буде переконання, що догматизм є найбіль-
шим ворогом усякої наукової праці. як усі радіуси кола, хоча й вихо-
дять з різних точок, сходяться й зустрічаються в його центрі, так і ми 
хочемо, щоб усі напрямки праці та філософських поглядів у нашому 
товаристві прямували до єдиної мети — до з’ясування істини. Шля-
хом до цього є науковий критицизм»1. твардовський був упевнений у 
тому, що наукова філософія повинна розвивати критичне мислення, 
яке виключало би ірраціоналізм і догматичні погляди. Це був стиль 
філософування, який він перейняв від Брентано і прищепив власним 
учням. Звичайно, опанував його і Балей. 

чи можна, однак, стверджувати, що психологи, які були учнями 
твардовського, в тому числі й Балей, відповідали критеріям, що ви-
сувалися до філософів львівсько-Варшавської школи? Гелена Сло-
нєвська з цього приводу пише: «Виникає питання, чи можна казати 
про якусь психологічну школу твардовського? Вважаю, що оскільки 
«школа» ця не визнає філософських поглядів того чи іншого змісту, і 
навіть приналежності до певного філософського напрямку, натомість 
характеризують її певні методологічні та етичні погляди, виголошені 
твардовським і визнані його учнями, стосовно дослідницької праці, то 
можна до неї зарахувати також і психологів — учнів твардовського»2. 

традиції школи твардовського простежуються також у викла-
дацькій та науковій праці Балея. Він не вступає у полеміку стосовно 
фундаментальних філософських проблем, натомість прагне з’ясувати 
питання епістемологічного і методологічного характеру. Перш ніж 
викладати власне бачення проблеми, він наводить докази інших вче-
них, аналізує їх, при цьому не поспішає з остаточними висновками. 
Він наче втягує читача у процес спільного з ним пошуку істини, в 
усій її багатоєдності. Ось як описує спосіб подання Балеєм науково-

1 Twardowski K. Otwarcie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Przegląd Fi-
lozoficzny. 1904. T. VII. S. 241–242.

2 Słoniewska H. Rola Kazimierza Twardowskiego w psychologii polskiej. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 1959. Seria A. Nr 17. S. 12.
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го матеріалу Блаховський: «Він скрупульозно викладає проблеми, які 
почерпнув з літератури всього західного світу, дискутує їх, наводить 
арґументи які говорять на користь певних рішень, щоб одразу ж зруй-
нувати ці арґументи і шукати нових рішень. Він показує, з якою обе-
режністю слід підходити до заплутаної психологічної проблематики... 
як важко визначити певні поняття, як треба трудитися, щоб набли-
зитись до істини. Він не приймає нічого на віру, не визнає тверджень 
найбільших авторитетів, якщо на їхню користь не свідчать вагомі ар-
ґументи. Він перебуває у безперервній дискусії з іншими авторами і 
з самим собою, запрошуючи, тим самим, здатного мислити читача 
взяти в ній участь»1. Подібним чином поводив себе Балей і в навчаль-
ній аудиторії. Вже згадуваний раніше Галянт повідомляє, що Балей 
завжди починав свої лекції з постановки проблеми, в обговорення 
якої втягував студентів і тим самим перетворював академічні заняття 
на певну форму семінару. Він часто не розв’язував проблеми до кінця, 
а давав можливість зробити це студентам, активізуючи їхню розумо-
ву діяльність у напрямку пошуку істини. Вчив бути точними, казав, 
що правильна постановка проблеми є так само важлива, як і відпо-
відь на неї. Виховував у своїх учнів критичне ставлення до будь-яких 
постулатів, нагадуючи, що не слід бездумно довіряти кожному дру-
кованому слову2. Балеївський стиль викладення наукового матеріалу 
аналізує також і польський дослідник ян Шмид: «Згідно з притаман-
ним йому багатостороннім висвітленням порушених питань, Балей 
показує проблематику з різних теоретичних точок зору, здійснюючи 
певний відбір і надаючи [можливість] судити про їх пізнавальну цін-
ність читачеві. іноді це справляє враження еклектичного викладу і 
може здаватися, що автор не навів власної точки зору. Виклад Балея 
завжди, однак, відрізняється ясністю та ерудованістю. незважаючи 
на певну стислість і фраґментарність деяких аспектів піднятої теми, 
виклад його характеризують виразні й замкнуті контури, накреслені 
в контексті ширших психологічних розмірковувань»3. 

так само як і твардовський, Балей віддає належне аналітичному 
методу Брентано при розробці понятійної сторони досліджуваних 
ним психічних явищ. Метод аналізу понять на засадах дескриптивної 

1 Błachowski S. O «Psychologii wychowawczej» Stefana Baleya. S. Baley. Psychologia wy-
chowawcza w zarysie. Warszawa, 1958. S. Vіі.

2 Див: Gołąb A. Sesja Baleyowska w Warszawie. Ruch Pedagogiczny. 1968. Nr 4. S. 481.
3 Szmyd J. Stefan Baley jako psycholog religii. Enhemer — Przegląd Religioznawczy. 1973. 

Nr 4 (110). S. 13–14.
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психології він застосовує у своїх ранніх працях «Про понятє психо-
льоґічної основи почувань», «Про ріжницю між почуванями осудни-
ми і представними» та деяких інших. Однак варто нагадати, що період 
становлення Балея як вченого збігся у часі з розвитком самої психо-
логії, як спеціальної дисципліни. Отримали визнання нові теорії, на 
основі яких виникли психоаналіз, біхевіоризм, ґештальтпсихологія 
та інші її напрямки. Протягом короткого часу відбувалося формуван-
ня — на пограниччі з іншими науками — численних галузей приклад-
ної психології, таких як психологія розвитку і психологія виховання, 
психологія дітей дошкільного і шкільного віку, психологія робітників 
і селян, психологія праці, мистецтва, злочинності і т. д. У кожному 
випадку метод дослідження визначала практика людських стосунків. 
Отож у працях зрілого періоду Балей не обмежується суто семантич-
ним аналізом понять; теоретичний аналіз він прагне побудувати на 
зібраному ним і його співробітниками емпіричному матеріалі. Саму 
людину він розглядає як певну цілість у її динамічному розвитку, де 
знаходять свій вираз психічне і фізичне, біологічне і соціальне, сві-
доме і несвідоме, що, безумовно, спонукає його до вироблення більш 
складного і всеосяжного методу дослідження. 

Від твардовського Балей перейняв брентанівське розуміння пси-
хічних явищ як інтенціональних. Схилявся він до вивчення чуттєвої 
сторони психічних явищ за допомогою експериментальної психоло-
гії. Останню розглядав як науку, що покликана вивчати внутрішній 
досвід індивіда, який лишається недоступним зовнішньому спо-
стереженню. З огляду на це, основним способом пізнання психіч-
ного життя людини, її внутрішніх переживань, які завжди носять 
суб’єктивний характер, Балей називає інтроспективний метод. У піз-
ній праці «Шляхи самопізнання» він пише: «Усередині нас мусить 
знаходитись і спостерігач і спостерігаємий, і суддя і підсудний. Цей 
поділ самого себе, будучи водночас певного роду подвоєнням, є мис-
тецтвом, яке вимагає зусиль і вміння. Психологи, які мистецтво про-
никнення в самого себе, або, як вони висловлюються, інтроспекцію, 
опанувати повинні у вищій мірі, мусять невтомно йому навчатися»1. 
Балей пояснює: «наша психічна індивідуальність, яку ми розуміємо 
у сенсі особливості, не є настільки ориґінальною, щоб наше вну-
трішнє Я («jazń») було cконструйоване з зовсім іншого матеріалу, ніж 
внутрішнє Я інших осіб. «Глина», з якої ми «зліплені», є у всіх людей 

1 Baley S. Drogi samopoznania. Kraków: Wyd-wo Wiedza. Zawód. Kultura, 1947. S. 10.
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тією ж самою, хоч у кожного приймає дещо іншу форму. тож якщо 
цікавить нас загадка людини, ми повинні знати, що важливе джере-
ло, з якого ми можемо черпати засоби для її розв’язання, міститься в 
нас самих»1. на зламі 1940–1950-х років, коли в Польщі посилився 
вплив марксистської філософії, почали лунати критичні зауважен-
ня її адептів про те, що мовляв інтроспекціонізм є відхиленням від 
матеріалізму в бік суб’єктивного ідеалізму. Проте Балей, аналізуючи 
дискусію компетентних у галузі психології спорту і фізичного вихо-
вання радянських вчених, висловлюється про необхідність більш до-
кладного вивчення того, як уявлення та інтроспекція впливають на 
формування відповідних спортивних навичок, перед тим як останні, 
в результаті тренінґу, будуть доведені до автоматизму 2. 

намагаючись осмислити наукову діяльність Балея, Богдан Сухо-
дольський пише: «хоча й цікавили його загальні філософські кон-
цепції, в своїх дослідженнях і розмірковуваннях він шукав передусім 
перевірені факти. Жваво цікавився методами спостереження і екс-
перименту, завдяки яким можна було б у відповідний спосіб збира-
ти і аналізувати психологічні факти»3. У пошуках методу, який міг би 
забезпечити збір необхідних фактів, Балей звертається до практики 
психологічного тестування, результати якого служать йому вихідним 
матеріалом для подальших теоретичних узагальнень. Утім, виказував 
він з цього приводу і певні критичні зауваження: «творення тестів є 
річчю, без сумніву, потрібною. нині, однак, важливішим від постій-
ного придумування щораз нових тестів, є те, щоб певні з них були 
піддані ґрунтовному випробуванню і зверифікуванню, бо тільки та-
ким шляхом довідуємось дійсно, чого вартий даний тест, що в ньому 
доброго, і що мусить бути ще зміненим. Отож таке ґрунтовне випро-
бування тесту не буде можливим, якщо кожна установа буде для себе 
творити ориґінальний, а може тільки псевдоориґінальний комплекс 
тестів, вартість яких сама не в змозі буде перевірити»4. 

Спеціалізуючись у галузі психології виховання, Балей звертається 
до вивчення генетичної психології, у зв’язку з чим виявляє інтерес до 
змін, які в ході розвитку дитини відбуваються на соматичному рівні 

1 Ibid. S. 12.
2 Див.: Baley S. O roli wyobrażeń i introspekcji w sporcie i wychowaniu fizycznym. Kultura 

Fizyczna. 1952. Nr 4. S. 225–233.
3 Suchodolski B. Stefan Baley (1885–1952). Nauka Polska. 1953. Nr 1. S. 221–222.
4 Балей С. Потреби розвитку психотехніки у Польщі. С. Балей. Зібрання праць. т. 2. 

львів: іфліС лфС «Cogito», 2009. С. 180.
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і з якими, водночас, пов’язані певні психічні зміни. Варто зауважи-
ти, що необхідність більш глибокого і всеосяжного пізнання людини 
була подиктована ще й професійними інтересами Балея як практи-
куючого лікаря-психоневролога. Враховуючи цю обставину, тадеуш 
Котарбінський пише, що «Балей поєднує львівську психологічну 
культуру зі спеціальною психіатричною підготовкою, а це в Польщі 
річ, що рідко зустрічається і тим більше є цінною для львівської шко-
ли. Бо вона спричинила потребу в галузі психології до жвавого по-
штовху з боку біолого-медичних джерел. інакше їй загрожувало би 
те, що я за аналогією з психологізмом у логіці назвав би логіцизмом 
у психології»1. У вирішенні проблеми співвідношення психічного і 
фізичного Балей виходить з того, що психіка людини не є окремою, 
ізольованою від її фізичного розвитку реальністю. В процесі розвит-
ку наукових знань про людину, а також власних досліджень в галузі 
генетичної психології Балей схиляється до думки про психофізичну 
цілість індивіда. 

інтроспективний метод пізнання психічного життя людини ви-
кликає у Балея інтерес до психоаналізу. Засновник цього вчення 
Зиґмунд фройд вивчав філософію ще у самого Брентано, який, слід 
зауважити, навіть не допускав думки про можливість вивчення не-
свідомих психічних актів, оскільки запроваджений ним у психологію 
принцип інтенціональності передбачає їх свідомий характер. Аналі-
зуючи теорію фехнера, який услід за Гербартом прагнув з’ясувати, на 
якому порозі чуттєвості зовнішні подразники спричиняють психічну 
реакцію, фройд задається питанням: а що відбувається по іншій бік 
порогу свідомості? і робить висновок про те, що крім свідомої сфе-
ри психічного життя не менш могутнім реґулятором людської пове-
дінки є сфера несвідома, основу якої становлять первинні біологічні 
спонуки, придушені в дитинстві під впливом культури та виховання, 
але не зниклі назавжди, бо при нагоді вони прагнуть вивільнитися 
від накладених на них заборонень і знов заволодіти, хоча й у заміще-
ній формі, свідомістю. Балей, як вже говорилося, виявляє інтерес до 
психоаналітичного вчення, але його, при цьому, не задовольняє над-
мірно перебільшена фройдом роль статевих інстинктів, тому в трак-
туванні несвідомого він схиляється до глибинної психології. Згідно з 
цим  напрямом психології,   несвідоме не є автономною рушійною 

1 Котарбиньский т. Главные направления и тенденции философии в Польше. 
Т. Котарбиньский. Избранные произведения. М: изд-во иностранной лит-ры, 1963. 
С. 174.
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силою, що виникла в результаті витискуючої діяльності свідомості, а 
утворює спільне з нею психічне поле, яке у вигляді колись сформова-
них і неодноразово повторюваних у спогадах і мріях мотивів служить 
джерелом уявлення і творчої фантазії. Глибинна психологія нарівні 
з індивідуальним несвідомим визнавала ще й колективне несвідоме, 
що так чи інакше схиляло її до взаємодії з суспільною психологією. 

Дослідженню проблем суспільної психології Балей присвячує себе 
у післявоєнний період, коли польська психологія вступає у діалог з 
марксистською психологією, для якої засадничим є філософський 
принцип соціологічного детермінізму. В пошуках матеріалістичних 
шляхів розвитку психології він звертається також до вчення Павлова 
про вищу нервову діяльність, тези якого знайшли відгук у деяких його 
пізніших працях. 

не буде зайвим нагадати, що формування філософських поглядів і 
професійне становлення вченого відбувалися в інтелектуальному се-
редовищі, яке у львові створив твардовський. Маестро не нав’язував 
своїм учням якоїсь конкретної філософської доктрини, оскільки вва-
жав, що розумова діяльність обмежувана впливом якогось одного фі-
лософського напрямку аж ніяк не сприяє з’ясуванню істини. Він був 
завзятим противником догматизму, тому вчив їх бути об’єктивними і 
неупередженими по відношенню до будь-якого типу філософії. Єди-
не, чого твардовський вимагав від них, — це максимальної точності 
і ясності мислення, всебічного і вичерпного обґрунтування й чітких 
доказів. такий стиль філософування став відмітною рисою всіх його 
учнів, у тому числі й Балея. тому природно, що Балей з належною 
повагою ставився до різних напрямів філософської думки. Вже після 
Другої світової війни він приступив до вивчення психологічних про-
блем з марксистської точки зору. Варто лише зазначити, що інтереси 
вченого торкалися не стільки світоглядної основи марксизму, скільки 
його епістемологічних і методологічних можливостей. 

У даному випадку далися взнаки знову-таки впливи, які йшли від 
твардовського. Маестро вважав, що будь-який філософський світо-
гляд, як результат метафізичного мислення, є несумісним з науковим 
критицизмом, тобто принципом, який він висунув як гасло проголо-
шеної ним філософської доктрини. За його словами, філософський 
світогляд містить, як правило, ненаукові ірраціональні переконання 
людини — її інтелектуальні спонуки, особисті переживання, розумо-
ві призвичаєння, уподобання, впливи оточення та інші чуттєві дис-
позиції. Але це не означає, що в них взагалі відсутні доводи розуму. 
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твардовський допускав, що філософський світогляд може містити 
певні зерна істини, які, однак, ще тільки чекають свого наукового об-
ґрунтування. З цієї точки зору, філософський світогляд хоча і є не-
науковим, розглядався ним як перед-науковий. Пояснював це так: 
оскільки істинність ідей, тез, понять, що містяться в метафізичних 
системах, філософія сама не може довести, вона змушена звертатися 
по допомогу до спеціальних наук, які шляхом доступних тільки їм до-
слідницьких методів здатні підтвердити або спростувати висунуті ідеї, 
тези чи поняття, тим самим наблизити нас до наукового світогляду; 
але остаточно досягти його ніколи не вдасться, бо розвиток самої на-
уки — процес нескінченний. твардовський цікавився проблемами, 
що лежать на пограниччі філософії (в тому числі й психології — фі-
лософської, за його класифікацією, дисципліни) і спеціальних наук. 
Вважав, що було би бажаним, «працюючи у сфері окремих філософ-
ських наук, водночас брати участь у праці, що здійснюється на різних 
пограниччях, завдяки якій елементи метафізичного світогляду — на-
скільки вони на це заслуговують — дістають унаучнення»1. 

Балей, так само, як і твардовський, уникає будь-яких спроб оста-
точного розв’язання світоглядних проблем. разом з тим в післявоєнні 
роки він стає на шлях марксистської психології, обтяженої саме сві-
тоглядними питаннями. Але іншого для нього шляху й бути не могло. 
і цей шлях був доволі тернистий. Праці вченого, присвячені марк-
систській психології, будуть розглянуті в окремій главі. 

У духовному житті, як і в природі, зокрема суспільній приро-
ді людини, не існує абсолютно замкнутих автономних сфер — вони 
лише відносно самостійні. Однак у перебігу свого історичного роз-
витку сукупне наукове знання дедалі більше розпадалося на окремі 
елементи, що, з одного боку, сприяло більш глибокій спеціалізації 
наукових дисциплін, а з другого боку, стало причиною їх певної ізо-
льованості. наукове пізнання, як дзеркальне відображення дійсності, 
стало уламним. так, в результаті предметного самовизначення наук 
виникла проблема єдності наукових знань. У зв’язку з цим на початку 
хх століття зростає потреба в перехідних або «пограничних» науках, 
які могли б забезпечити відновлення порушених природних зв’язків 
між окремими дисциплінами. Для Балея стає актуальною пробле-
ма поєднання психології з такими гуманітарними дисциплінами як 

1 Twardowski K. Przemówienie wygłoszone na obchodzie dwudziestopięciolecia Polskiego 
Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie dnia 12 lutego 1929. Księga pamiątkowa Polskiego To-
warzystwa Filozoficznego we lwowie 12.11.1904–12.11.1929. Lwów, 1931. S 14.
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педагогіка, літературознавство, соціологія, кримінологія тощо. таке 
поєднання передбачає предметно-методологічне входження одна 
в одну різних дисциплін. Оскільки ж предметом «пограничної» на-
уки є об’єднані предмети окремих наук, які її складають, то і метод 
пізнання стає набагато складнішим. Балей розуміє, що «причесати» 
всі досліджувані ним проблеми під одну гребінку, тобто єдиний ме-
тод, неможливо, тому використовує різні методи, за допомогою яких 
вирішує складні теоретичні питання, які для психології мають прак-
тичну цінність. «Для поступу психольоґії як галузи знаня сей факт не 
дуже відємний; противно, — зауважує вчений, — змаганє між собою 
протилежних становищ є ферментом, що прискорює єї розвиток»1. 

При уважному прочитанні праць Балея можна помітити, що його 
власний дослідницький метод концептуально підпорядковується 
принципу «наукової філософії», тобто принципу, який передбачає 
системне дослідження на основі ретельно зібраних і відповідним чи-
ном опрацьованих фактографічних даних. А згаданий вище методоло-
гічний плюралізм дозволяє йому в повному обсязі вивчити всі аспекти 
досліджуваної проблеми, виявити суперечливі точки зору, накреслити 
перспективні напрями у розвитку наукових ідей. За визначенням Вер-
никова, Балей виробляє свій «синтетично-аналітичний метод психо-
логічних досліджень»2. За допомогою аналізу він розкладає цілість на 
частини, виокремлюючи ті елементи, з яких складається єдине ціле. 
Саме аналіз дозволяє йому розкрити окремі властивості досліджува-
них явищ, виявити внутрішні зв’язки і протиріччя усередині цілої, 
більш складної системи. За допомогою синтезу він прагне охопити 
в єдину цілість результати дослідження окремих її складових і на цій 
основі сформулювати проблему більш загального характеру. 
Метод Балея спираючись одночасно, як на чуттєвий досвід, так і на 
доводи розуму, діалектично поєднує емпіричну і теоретичну форми 
пізнання. емпіричне пізнання вчений підкріплює засобами 
формальної логіки, теоретичне ж наповнює змістом у вигляді 
накопиченого ним самим або запозиченого в інших вчених 
емпіричного матеріалу. 

на цій методологічній основі Балей створює більшість своїх на-
укових праць, у тому числі «Вступ до суспільної психології». У перед-
мові до цієї праці вчений пише: «Девізом моїм є переконання, що 

1 Балей С. експеримент в науці психольоґії. С. Балей. Зібрання праць. т. 1. львів; 
Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 151.

2 Верников М. М. Життя і наукова діяльність академіка Степана Балея. С. Балей. 
Зібрання праць. т. 1. львів; Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 37.
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психолог має не тільки право, але й обов’язок займатися психологіч-
ним аспектом суспільних явищ. інакше його зустрічає справедливе 
дорікання у нехтуванні тим, що людська психіка трактована поза сус-
пільними зв’язками є лише штучною, мертвою абстракцією»1. 

Перші спроби наукового пояснення рушійних сил, які впливають 
на психіку людини, обумовлюючи її суспільну поведінку, з’являються 
на зламі XIX–XX віків. так, італійський кримінолог Сципіон Сігеле 
зазначає, що у натовпі послаблюється раціональний самоконтроль 
індивіда, який внаслідок цього стає схильним до вчинення, спільно з 
іншими індивідами, необдуманих злочинних дій. тогочасні вчені, які 
виявили інтерес до групової психології, виокремлюють той чи інший 
поведінковий чинник як домінуючий і зводять до нього все розмаїття 
суспільних явищ. Психологію натовпу пояснюють французькі вчені 
Ґабріель тард — схильністю людей до наслідування, а Ґюстав ле-
бон — дією механізму суґестії. німецькі вчені лазарус і Штайнталь, 
під впливом філософських ідей Геґеля, а також вчення Гербарта про 
поєднання в психіці людини — за принципом асоціювання — схо-
жих уявлень, створюють теорію «психології народів», у якій, спираю-
чись на дослідження в галузі етнографії і мовознавства, намагаються 
пояснити прояви колективної волі або духа нації. Засновники цієї 
теорії вважали, що національний характер є надіндивідуальним ду-
ховним утворенням. Подальший розвиток «психології народів» був 
пов’язаний з ім’ям Вільгельма Вундта. З метою вивільнення філосо-
фії від спекулятивної метафізики він прагнув синтезувати результати 
досліджень, здійснених за допомогою строгих методів спеціальних 
наук, і вже на їх основі створити універсальну філософську систему. 
Згідно з уявленнями Вундта, свідомість народу і його характер є твор-
чим синтезом індивідуальних свідомостей і характерів. Він вважав, 
що «психологія народу» розкривається у мові, міфах, моралі та інших 
продуктах спільної розумової діяльності людей. Англійський психо-
лог Вільям Мак-Дауґал, який пізніше переїхав у США, висунув біо-
логізаторську теорію, згідно з якою причинами суспільної поведінки 
людей є інстинкти, передусім стадний інстинкт. Праці Мак-Дауґала і 
прихильника соціокультурної теорії американця едварда роса, опу-
бліковані ними одночасно у 1908 році, стали першими підручниками 
з суспільної психології. Відтоді аж до 1960-х років розвиток цієї дис-
ципліни визначали дослідження переважно американських вчених. 

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 9. 
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У Польщі, в період між двома світовими війнами, з’являються 
лише окремі напрацювання з суспільної психології. так, видатний 
польський соціолог флоріан Знанецький у працях «Суспільна діяль-
ність» і «Закони суспільної психології» намагається ще тільки накрес-
лити зв’язки між соціологією і психологією. Спільно з американцем 
томасом, у праці «Польський селянин у Європі й Америці» Знане-
цький запроваджує нове розуміння терміну «установка», як орієнтації 
думки і волі людини стосовно певної ситуації. Один із засновників 
психологічної школи права, леон Петражицький публікує спочатку 
російською, а потім і польською мовами «Вступ до науки про право 
і мораль», у якому викладає філософську теорію, близьку до горміз-
му Мак-Дауґала. Деякі явища психосоціального характеру наводить 
у своєму підручнику з психології Вітвіцький. Зокрема розглядає між-
особові стосунки у двох вимірах: домінування і підлеглості, — а також 
аналізує причини виникнення позитивних і неґативних емоційних 
настроїв людини. За межами Польщі виходять друком праця Завадзь-
кого «Про дослідження установок» і праця Студенцького «Порів-
няльна психологія народів». Під час Другої світової війни Станіслав 
Осовський пише книгу під назвою «Проблеми суспільної психології». 
Але все це були окремі розвідки з питань, які можна зарахувати до 
предмета її вивчення. нарешті вже після війни Балей приступає до 
викладання суспільної психології, як навчальної дисципліни, в Вар-
шавському університеті. Є також відомості про те, що Марія Жебров-
ська у 1949/1950 академічному році викладала суспільну психологію в 
лодзькому університеті1. Однак сама праця Балея «Вступ до суспіль-
ної психології», з не залежних від нього причин, побачила світ лише 
десять років по тому — у 1959 році. як зазначає Станіслав Міка, «саме 
цей рік можна вважати за початок серьозного розвитку польської сус-
пільної психології»2. 

інтерес Балея до цієї науки не був випадковим. За багато років до-
слідницької праці в галузі психології він зібрав величезну кількість 
емпіричного і теоретичного матеріалу, який відображав розвиток 
внутрішнього світу людини у нерозривному зв’язку з її участю в про-
цесі суспільного розвитку. Слід врахувати, що у ті роки, коли вчений 
писав «Вступ до суспільної психології», відбувалося осмислення при-
чин і жахливих, за своїми масштабами, наслідків Другої світової ві-
йни. Що взагалі спричинило таке людиноненависництво та прояви 

1 Pieter J. Historia psychologii. Warzawa: PWN, 1972. S. 409.
2 Mika S. Wstęp do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1972. S. 17.
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масової жорстокості? чому людина у взаєминах з «чужими» пово-
диться інакше, ніж у колі «своїх», за якимись ознаками близьких їй 
людей? Стверджуючи гуманістичні принципи новітньої філософії, 
Балей прагне пізнати, у найрізноманітніших проявах, психічні пере-
живання людини в суспільстві, яке вона формує, в якому живе і яке, в 
свою чергу, впливає на перебіг її думок і поведінку. Адже суспільство 
складається з індивідів, кожен з яких є носієм і водночас творцем со-
ціально значущих ідей і цінностей. Згідно з концепцією вченого, ін-
дивідуальне не розчиняється в соціальному, а навпаки, живить його, 
наповнюючи справжнім людським змістом. 

Завдяки подвижницькій діяльності й старанням Балея у Поль-
щі був закладений надійний фундамент для подальшого розвитку 
суспільної психології. Строго кажучи, його «Вступ до суспільної 
психології» це не підручник з даної дисципліни, в буквальному ро-
зумінні цього слова, а скоріше всебічний виклад величезної сукуп-
ності проблем, що є предметом її вивчення, які подаються у стилі 
«наукової філософії». У цій праці він систематизував дані числен-
них досліджень, здійснених вченими різних країн. Знання інозем-
них мов — англійської, німецької, французької дозволило йому 
опрацювати величезний обсяг наукової літератури, яка охоплює 
публікації близько 240 (в тому числі, звичайно, і польських) авто-
рів. Свого часу ще на філософських семінарах у львові твардов-
ський, привчаючи студентів до читання ориґіналів, вимагав зна-
ння не лише класичних мов, а також німецької, котра в тодішній 
Австро-Угорщині була обов’язковим гімназійним предметом, але й 
інших іноземних мов. реалізуючи далекосяжні задуми свого вчите-
ля, Балей докладає всіх зусиль для подолання «самонедостатності» 
польської науки. З цією метою у міжвоєнний період він зосереджу-
ється на формуванні в Польщі прикладної психології, насамперед 
педагогічної психології, психології дитини і психології розвитку, а 
в післявоєнні роки — суспільної психології. Відсутність у достат-
ній кількості польськомовної літератури з цих галузей знань уне-
можливлювала як отримання відповідної фахової освіти, так і сер-
йозне обговорення пов’язаних з ними проблем, а також створення 
по-справжньому вартісних наукових праць, які не поступались 
би їх західним аналогам. Проблеми виникали не лише у зв’язку з 
необхідністю робити переклади праць іншомовних авторів, але ще 
й зі складністю їх придбання, що створювало додаткові труднощі 
в опануванні цих дисциплін. Польська наука, писав Балей ще у 
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1930-ті роки, «повинна би прагнути до власної відносно самодос-
татньої системи наукового виробництва»1. тому всю свою енергію, 
знання і талант організатора науки він спрямовував на вирішення 
цього суспільно важливого питання. Прагнення принести користь 
польському народу рухало ним також і під час написання «Вступу 
до суспільної психології». 

У той складний повоєнний час загострюється політичне проти-
стояння в Європі між радянським Союзом і країнами Заходу. німеч-
чину, переможену в Другій світовій війні, було поділено на Східну і 
Західну. Весь світ розділився на два конфліктуючих табори — соці-
алізму і капіталізму, які розгорнули між собою жорстку ідеологічну 
боротьбу. напруженість у міжнародних відносинах призвела до по-
чатку «холодної війни». За таких обставин опублікувати працю Балея 
було неможливо, оскільки суспільна психологія вважалася ворожою 
марксизму «буржуазною» наукою. 

Видання цієї праці стало можливим лише під час хрущовської 
«відлиги» в радянському Союзі, яка вплинула також на політич-
не життя в Польщі, коли вченого вже не було в живих. У 1957–1961 
роках, у зв’язку з послабленням ідеологічного контролю, побачили 
світ твори багатьох діячів науки і культури, які тривалий час писали 
«у стіл», для майбутніх поколінь. «Вступ до суспільної психології» 
вийшов друком у 1959 році завдяки зусиллям Жебровської, яка лиш 
дещо упорядкувала і відредагувала наукові матеріали. У редакційній 
статті вона відзначила, що то була перша і найбільша в Польщі праця 
з суспільної психології. і хоча писала, мовляв Балей не завжди дотри-
мувався матеріалістичних засад, проте зауважила, що він дедалі рішу-
чіше до них схилявся. такі приписи були просто даниною часу, для 
відводу очей. Адже суспільна психологія у ті роки вважалася псевдо-
наукою, несумісною з ученням Маркса. так, наприклад, визначний 
радянський вчений, автор праць з філософських проблем психології, 
Сергій рубінштейн категорично відкидав, за його власним висловом, 
«милу серцю реакціонерів “суспільну психологію”, яка є по суті лише 
спробою психологізувати соціологію, тобто протягнути ідеалізм у 
сферу вивчення суспільних явищ»2. Щоправда вже у 1959 році група 
ленінградських вчених порушує питання про необхідність розвитку 
суспільної психології в СрСр, намагаючись довести, що ця наукова 

1 Балей С. Потреби педагогічної психології. С. Балей. Зібрання праць. т. 2. львів: 
іфліС лфС «Cogito», 2009. С. 133.

2 рубинштейн С. л. Бытие и сознание. М.: изд-во Ан СССр, 1957. С. 240.
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дисципліна не суперечить марксизму1. та як би там не було, книга 
Балея користувалася в Польщі попитом. Жебровська зазначає, що 
«Вступ до суспільної психології» є «доступний для широкого кола 
читачів і придатний як пропедевтика з суспільної психології для сту-
дентів, вчителів, журналістів»2. У 1961 році було здійснено друге, а у 
1964 році третє видання цієї книги, яка лишалася єдиною в Польщі 
публіка цією такого роду аж до 1972 року, коли нарешті Міка видав 
спеціальний підручник з цієї дисципліни. Варто зауважити, що у 
франції перший підручник з суспільної психології вийшов друком у 
1963 році3. У той час окремі монографії з проблем суспільної психо-
логії з’являються і в СрСр, а перший радянський підручник був ви-
даний у 1978 році4. 

1 Див.: Парыгин Б. Д. Социальная психология. СПб.: ГУП, 2003. С. 136.
2 Żebrowska M. Od redakcji. Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: 

PWN, 1959. S. 7. 
3 Шихирев П. н. Современная социальная психология в Западной европе. М.: на-

ука, 1985. С. 8.
4 Див.: Андреева Г. М. и др. Современная социальная психология на Западе: теоре-

тические направления. М.: изд-во МГУ, 1978. 270 с.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЛЕЯ 
ТА ЇХ ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ 

співвіДноШення інДивіДУального і соціального 
У БалеївськіЙ концепції сУспільної психології 

на зламі хіх–хх століть відбуваються докорінні зміни в економі-
ці провідних країн світу, правлячі кола яких прагнуть монополізувати, 
в умовах капіталістичного способу господарювання, всі фінансові й 
промислові ресурси. Жорстке суперництво за ринки збуту, джерела 
сировини і сфери прикладення капіталу призводить до глобальних 
змін як в економіці, так і в суспільній свідомості людей. їх прагнен-
ня до якнайшвидшого успіху і збагачення, супроводжуване постійним 
страхом втратити здобуте, посилює еґоїстичні тенденції, ідеологічні 
й соціальні протиріччя усередині буржуазного суспільства. Подальше 
їх загострення спричиняє гуманітарну кризу, яка тягне за собою по-
требу в розвитку суспільних наук. У перебігу Першої світової війни 
США нарощують свій економічний потенціал і перетворюються на 
головного світового кредитора. У західну півкулю, з виснаженої ві-
йною Європи, переміщуються центри наукових досліджень, перед-
усім прикладних галузей знань, на які в американському суспільстві 
дедалі більше відчувався попит. разом з тим, починаючи ще з перших 
років хх століття, у Сполучених Штатах, індустріальний розвиток 
яких поєднувався з колосальними технічними досягненнями, набуває 
величезної популярності філософія прагматизму. Прихильники цього 
напрямку філософської думки наполягали на тому, що дійсність слід 
ототожнювати з життєвим досвідом людини, який відображається в її 
психіці як безупинний «потік свідомості». Вони пояснювали, що іс-
нування об’єктів пізнання не є можливим поза свідомістю людини, а 
сам процес пізнання, тобто суб’єкт-об’єктні відношення, пов’язували 
з вирішенням виключно практичних завдань. неважко здогадатися, 
що філософія прагматизму сприяла розвитку прикладної психології в 
Америці, головним об’єктом досліджень якої власне і є людина. 

Становлення і розвиток суспільної психології як самостійної на-
уки відбувалися в США у 1920–1930-ті роки. У «Вступі до суспільної 
психології» Балей наводить висловлювання тих американських вче-
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них, які обстоювали думку про необхідність відокремлення суспіль-
ної психології від суміжних дисциплін — загальної психології і осо-
бливо, що давалося вкрай нелегко, соціології. Цитує зокрема флойда 
Олпорта — автора третього, після Мак-Дауґала і роса, підручника з 
суспільної психології, який наголошував, що «у той час коли суспіль-
ний психолог досліджує індивіда в групі, соціолог має справу з групою 
як цілістю»1. Балей наводить ще одне висловлювання Олпорта, згідно 
з яким «суспільна психологія є дослідженням суспільної поведінки і 
суспільної свідомості індивіда»2. Втім, погляди американського вче-
ного грішили одностороннім підходом. Акцентуючи свою увагу на 
психіці індивіда, хай навіть з застереженням, що він є членом певної 
групи, Олпорт недооцінював вплив самої групи; суспільна психологія 
в його розумінні ще близька до індивідуальної психології. Він якось 
зауважив: «я вірю, що тільки в самому індивіді ми можемо знайти по-
ведінкові механізми і розуміння того, що лежить в основі вчинків, які 
відбуваються між індивідами... не існує ніякої психології групи, яка 
б не була по своїй суті й повністю психологією індивіда... Психологія 
в усіх її відгалуженнях є наукою про індивіда»3. За словами Олпорта 
виходить, що поведінка всієї групи є лише сумою поведінки окремих 
індивідів. 

Щоб зрозуміти подальший хід розвитку суспільної психології, 
необхідно врахувати ті кардинальні зміни, які відбувалися в суспіль-
ному житті провідних країн світу. насамперед змінилася політична 
мапа Європи. В результаті Першої світової війни зникли Германська, 
Австро-Угорська, російська, а також Османська монархії. З’явилися 
нові, здебільшого мононаціональні держави з буржуазно-демокра-
тичним (за виключенням СрСр) устроєм. Запроваджуються загальне 
виборче право, багатопартійність, свобода слова і ліберальна еконо-
міка. Утверджується думка про те, що головним принципом демо-
кратії є досягнення максимально можливої індивідуальної свободи. 
Власні інтереси тепер важили більше ніж інтереси суспільні. Зави-
щена самооцінка індивідів спричиняє прояви еґоїзму, нетерпимість 
і взаємну ворожнечу. В умовах індивідуалізму суспільство і держава 
сприймаються лише як засоби на шляху досягнення власної мети. 
В економічній сфері індивід підкоряється принципу вільної кон-
куренції. неконтрольоване виробництво товарів і насичення ними 

1 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 12.
2 Ibid. S. 11.
3 Цит. за: Franzoi S. Social Psychology. London: Brown & Benchmark Publ., 1996. S. 10.
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світового ринку призвели до затяжної економічної кризи. рівень ви-
робництва різко впав. Галопуюче зростання цін і зниження реаль-
ної заробітної платні вдарили по купівельній сроможності найманих 
робітників. на вулицях великих міст відбувалися страйки і сутички 
з поліцією. «Велика депресія» в США 1929–1933 років супроводжу-
валася масовим безробіттям і розгулом злочинності. як зауважив 
американський філософ Джон Дюї, прийшло розуміння того, що 
«система виробництва заради особистої користі, без урахування 
соціальних наслідків, на практиці довела своє найнесприятливіше 
ставлення до реальної свободи маси індивідів»1. і лише система захо-
дів, спрямованих на посилення державного реґулювання економіки 
у поєднанні з соціальними реформами, здійснена урядом президента 
рузвельта упродовж 1933–1938 років у рамках проголошеного ним 
«нового курсу», дала можливість певною мірою подолати кризу. Од-
нак на той момент вже відомі були наслідки подій іншого роду, які так 
само порушували баланс між індивідом і суспільством: утвердження 
диктатури однієї політичної партії та її зрощення з державними ін-
ституціями, що відбулося, насамперед в італіїї, німеччині та СрСр, 
супроводжувалося ідеологічним, а заразом і фізичним примушуван-
ням індивіда, підпорядкуванням його діяльності установкам тота-
літарного суспільства. як показала історія, відхилення, які вносять 
дисгармонію у відносини між індивідом і суспільством, як-то нічим 
або майже нічим не стримувана індивідуальна свобода чи навпаки, 
придушення її, нівелювання особистості в безликій сірій масі, при-
зводять до соціальних потрясінь і масових трагедій. 

З урахуванням вищесказаного стає зрозумілою думка, яку амери-
канський вчений Ґарднер Мерфі сформулював у 1937 році. Він вва-
жав неприпустимим, коли надміру перебільшується відокремлення 
людини від контексту її життя 2. Балей наводить висловлювання 
Мерфі, яке дещо прояснює позицію американського вченого стосов-
но предмета суспільної психології: «історія життя особи суспільно 
обумовлена — це суспільна психологія... Суспільна психологія до-
сліджує шлях, на якому індивід стає членом групи і діє в її межах»3. 
Суспільна психологія, уточнює Балей думку Мерфі, займається спо-

1 Дьюи Дж. Проблемы человека. Дж. Дьюи. Реконструкция в философии. Проблемы 
человека. М.: республика, 2003. С. 228.

2 нunt McVicker. Traditional personality theory in the light of recent evidence. Current 
perspectives in social psychology. London; Toronto: Oxford University Press, 1967. S. 146.

3 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 12.
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стереженням процесу формування суспільної особистості людини 
або, інакше кажучи, її усуспільнення. Звідси, продовжує Балей, стає 
зрозумілим, що «людська особистість не є тільки або головно про-
дуктом внутрішнього походження, але є вона насамперед результатом 
суспільних впливів на індивіда, який перебуває в процесі розвитку»1. 

Це визначення суттєво відрізняється від того, що казав раніше 
Олпорт. якщо, на думку Олпорта, суспільство є простою сукупністю 
індивідів, психічні характеристики яких обумовлюються їх внутріш-
ньою структурою, то, згідно з поглядами Мерфі, суспільство є склад-
ною системою взаємопов’язаних індивідів, властивості якої обумов-
лені активною діяльністю, з одного боку — самих індивідів, а з другого 
боку — всієї системи. численні дискусії з питань суспільної психології 
дали, нарешті, розуміння того, що завданням цієї науки є вивчення 
проблеми соціалізації людини. така точка зору була прийнята на з’їзді 
американських соціологів, що відбувся у січні 1948 року в нью-йорку, 
яка знайшла також підтримку в середовищі компетентних у цій галузі 
знань психологів. на цю точку зору пристає і Балей. тоді ж, у 1948–
1949 роках, він пише «Вступ до суспільної психології». 

Обмірковуючи проблеми суспільного розвитку людини, Балей за-
значає, що в ході спостережень антропологів за побутом примітивних 
народів, що складався і змінювався під впливом різних географічних, 
суспільно-історичних та економічних чинників, були отримані дані, 
які дозволили переосмислити, здавалось би, сталі положення загаль-
ної, а заразом і суспільної психології стосовно вроджених властивос-
тей, отже популярної раніше теорії інстинктів. Виявилося, що різні 
народи в тих чи інших ситуаціях виражають свої почуття і поводять 
себе по-різному, а так звані інстинкт суперництва і материнський ін-
стинкт насправді не є загальнопоширеними. В результаті подальшої 
критики та розвінчання теорії інстинктів змінилися колишні уявлен-
ня про людську природу. Багато вчених дедалі більше схилялися до 
думки про те, що людина є такою, якою її формують зовнішні умови 
і обставини. на їхню думку, вродженою властивістю людини є нічим 
або майже нічим не обмежена пластичність, яка власне й відрізняє її 
психіку від закоснілої психіки тварини. Вони стверджували, що люд-
ська психіка на початку онтогенези схожа на «чисту дошку» (tabula 
rasa), а далі вже моделюється так чи інакше залежно від впливу на неї 
суспільного середовища. 

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 13.
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таких поглядів дотримувалися вчені, які стояли на позиціях марк-
сизму. Балей наводить характерне, з марксистської точки зору, ви-
словлювання томашевського: «Виходячи з цього не можна казати 
про якусь незмінну природу людини. “Природа” ця дуже сильно змі-
нюється в ході історичного розвитку, бо змінюється саме оточення, 
якого вона є віддзеркаленням… Психічні прояви людини змінюють-
ся протягом століть і протягом особистого життя… Значною мірою 
є вони суспільно-історичним продуктом»1. таке пояснення базува-
лося на відомій тезі Маркса: «Але сутність людини, це не абстрак-
ція, що міститься в окремому індивіді. насправді є вона сукупністю 
суспільних відносин»2. Прихильники марксизму відстоювали думку 
про те, що психічна діяльність людини підпорядковується принципу 
соціологічного детермінізму. Проте навряд чи, пише Балей, зовніш-
ні впливи є настільки потужними, що можуть на будь-який зразок 
сформувати або повільно змінити вже сформовану психіку людини; 
зміни ці носять поверховий характер, тому і глибших шарів людської 
психіки не просякають. 

як уже зазначалося, найбільш віддані прибічники марксизму — 
радянські вчені категорично відмовлялися визнавати суспільну пси-
хологію за наукову дисципліну. Ця прикра обставина потребує по-
яснення, оскільки на початку 1920-х років створення марксистської 
психології в СрСр пов’язувалося з розвитком саме цієї дисципліни. 
В Москві навіть був створений науково-дослідний інститут суспіль-
ної психології. радянські вчені вважали, що, згідно з теорією історич-
ного матеріалізму, психологію індивіда слід розглядати з точки зору 
класової психології. інакше кажучи, суспільна поведінка індивида 
визначалася поведінкою класу, до якого він належить. Варто, однак, 
зауважити, що замість вивчення дійсно психологічних проблем уче-
ні-матеріалісти (не лише марксисти) у ті роки часто схилялися до 
вивчення лише поведінкової реакції на зовнішні чинники. Зокрема 
отримали розвиток концепція колективної рефлексології Володи-
мира Бехтєрєва, яка фактично підмінила собою психологію, а також 
біогенетична концепція Павла Блонського, на думку якого суспільні 
чинники створюють передумови для зовнішнього прояву вроджених 
психічних властивостей людини. У той час як поборники історичного 
матеріалізму пропонували включити у склад суспільної психології і 

1 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 25.
2 Ibidem. — Див. також: Маркс К. тезисы о фейербахе. К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Сочинения. т. 3. М.: Гос. изд-во политической лит-ры, 1955. С. 3.
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розробляти на марксистських засадах всю загальну психологію, керів-
ник Психологічного інституту при 1-му Московському університеті 
Георгій челпанов — продовжувач ідеалістичної лінії розвитку дорево-
люційної психології — наполягав на їх роздільному вивченні. Він по-
годжувався з тим, що суспільна психологія є марксистською наукою, 
але при цьому стверджував, що суб’єктивна емпірична психологія 
має лишатися незалежною від марксизму і займатися виключно пси-
хологією свідомості. тим часом в радянському Союзі зростає інтерес 
до психоаналітичного вчення фройда, яким цікавилися навіть деякі 
партійні вожді, такі як лев троцький і християн раковський, тодіш-
ній голова раднаркому Української рСр. За допомогою психоаналі-
зу правник Михайло рейснер намагався з’ясувати джерела ідеології, 
яка в класовому суспільстві, через систему поглядів та ідей, виражає 
інтереси певних груп людей. Він спробував поєднати політико-еко-
номічну теорію Маркса з ученням фройда про несвідому сферу люд-
ської психіки. Однак надмірне зміщення ним акценту в бік психо-
логії спотворювало засадничу тезу Маркса про виробничі відносини 
як основу суспільних стосунків. Ототожнення психології з ідеологією 
давало привід критикам суспільної психології в СрСр казати про неї 
як про шкідницьку буржуазну псевдонауку. Врешті-решт невдачі мо-
лодої радянської науки, спричинені методологічними помилками, на 
доволі тривалий час призупинили розробку проблем суспільної пси-
хології. Була, щоправда, спроба Костянтина Корнілова перебудувати 
радянську психологію на засадах діалектичного матеріалізму. Запро-
поновані ним ідеї реактології передбачали вивчення спільних, для 
певної групи індивідів, подразників, а також спільні реакції на них, 
які нібито і є критерієм їх об’єднання в колектив. За допомогою реак-
тології Корнілов розраховував звести до діалектичної єдності поняття 
психічного і фізичного, суб’єктивного й об’єктивного, індивідуаль-
ного і соціального; реакція людини, вважав він, завжди містить в собі 
ці складові. Проте його концепція не розкривала ані зовнішньої, ані 
внутрішньої структури колективу, ані його складу, ані принципу вза-
ємодії його членів1. 

З кінця 1920-х років у СрСр посилюється партійне адмініструван-
ня наукою, пов’язане з утвердженням тоталітарного режиму та по-
ширенням комуністичної ідеології на всі сфери суспільної діяльності. 
Суспільна психологія оголошується буржуазною псевдонаукою, яка 

1 Про розвиток психології в СрСр у 1920-ті роки див.: Будилова е. А. философские 
проблемы в советской психологии. М.: наука, 1972. С. 78–96.
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веде на манівці ідеалізму. В наступні роки розвиток суспільної психо-
логії в СрСр призупиняється, хоча окремі її проблеми продовжува-
ли вивчатися в рамках інших прикладних наук, таких як психологія 
виховання і дитяча психологія. Домінування соціологічного, часто 
з поєднанням біологічного або фізіологічного підходу в трактуван-
ні суспільної поведінки людей спричиняло неминучу, в даному ви-
падку, помилку: недооцінку психічної реальності, з якою пов’язана 
властивість свідомості — відображати. А це, в свою чергу, призвело 
до розриву діалектичного зв’язку між об’єктивним і суб’єктивним. 
Окреме — соціологічне і психологічне вивчення людини неначе роз-
щепило її на різні сфери гуманітарного знання, що порушувало дав-
нішу традицію цілісного підходу до її пізнання. 

на тлі цієї ситуації Балей прагне спрямувати марксистську психо-
логію в Польщі на шлях вивчення суспільної психології. Він був пере-
конаний у тому, що історичний і тісно пов’язаний з ним діалектичний 
матеріалізм відкривають для цього широкі перспективи. на засіданні 
філософської комісії Польської Академії художньої майстерності, яке 
відбулося 17 листопада 1950 року під головуванням татаркевича, Ба-
лей зачитав присутнім свій реферат «Марксизм і суспільна психоло-
гія». Доповідач відзначив, що в основу довоєнної суспільної психоло-
гії на Заході були покладені застарілі принципи загальної психології, 
згідно з якими суспільна поведінка людини обумовлюється, нібито, 
наявністю у неї вроджених схильностей, тобто інстинктів. радянська 
психологія навпаки, базуючись на принципах марксизму-ленінізму, 
вже від самого початку враховувала впливи суспільних чинників. 
Саме тому, наголосив Балей, вона є суспільною психологією, хоча так 
її, власне, ніхто не називає1. 

лишається однак невирішеною проблема розмежування предме-
тів дослідження суспільної психології та соціології. Балей зазначає, 
що границі між деякими суспільними, за своїм характером, дисци-
плінами є досить умовними. нерідко соціологів цікавлять такі явища 
як вірування, міфи, передсуди, звичаї тощо. Але ці явища вивчають 
також антропологи, етнологи, культурологи. Аналогічною є ситуація 
стосовно явищ моди, реклами, пропаґанди, які досліджуються зарів-
но психологами, як і соціологами; в поле зору тих і інших потрапля-
ють чинники як суб’єктивні, індивідуальні, так і об’єктивні, соціаль-
ні. тож казати про якісь чіткі границі між суспільною психологією і 

1 Див.: Sprawozdanie Polskiej Akademii Umiejętności. 1950. Nr 9. S. 593–594.
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соціологією не доводиться. Свого часу ще томас і Знанецький зазна-
чали: «Принциповою методологічною засадою як суспільної психо-
логії, так і соціології, засадою, без якої неможливе наукове пояснення 
у цих науках, є таке твердження: причиною соціального або індиві-
дуального явища ніколи не буває лише інше соціальне або індивіду-
альне явище, такою причиною може бути лише поєднання першого 
і другого»1. 

так у чому ж полягає відмінність суспільної психології від соціоло-
гії? У пошуках відповіді на це питання Балей аналізує висловлюван-
ня польського соціолога яна Щепаньського. Завданням суспільної 
психології, вважав Щепаньський, є «вивчення і з’ясування психічних 
явищ, які виникають у зв’язку з участю людини в суспільних збірно-
тах і культурі»2. У цьому визначенні Балей акцентує увагу на «психіч-
них явищах» — саме вони є тим суттєвим моментом, який відрізняє 
суспільну психологію від соціології: «тож якщо суспільна психологія 
мала би бути галуззю психології — вона цікавилась би психічними 
явищами, з тим однак доповненням і обмеженням, що йшлося б тут 
про психічні явища, пов’язані з суспільним життям людини. нато-
мість соціологія... не звикла наводити психічні явища в якості свого 
безпосереднього предмета; її цікавлять суспільні стосунки, суспіль-
ні факти і т. ін., в яких психічні явища якось уплутані, але соціоло-
га безпосередньо не цікавлять»3. Суспільна психологія, пише Балей, 
більшою мірою, ніж соціологія, звертається до інтроспекції. і хоча 
неможливо провести чітку межу між суспільною психологією і соціо-
логією, вчений, проте, зауважує: «науковий підхід суспільного пси-
холога в більшій мірі враховує суб’єктивну точку зору і бере до уваги 
індивіда, соціолога репрезентує точка зору більш об’єктивна і він у 
меншій мірі цікавиться індивідом, ніж групою, взятою як цілість»4. 

Отже, в рамках предмета суспільної психології ідеться про вивчен-
ня внутрішньої — психічної структури самого індивіда, з урахуван-
ням усіляких впливів на нього структури зовнішньої — соціальної, 
яка обумовлюється розвитком всього суспільства і яку формують не 
якісь абстрактні, а цілком реальні люди зі своїми душевними пере-
живаннями. Згідно з концепцією Балея, людина є творцем і водночас 

1 томас В., Знанецький ф. Польський селянин у Європі і Америці (фраґмент). По-
горілий О. І. Соціологічна думка ХХ століття. К.: либідь, 1996. С. 115.

2 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 14.
3 Ibid. S. 16–17.
4 Ibid. S. 18.
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невід’ємною частиною суспільства, як необхідної умови і способу її 
існування, в якому відображається вся її людська сутність, саме в сус-
пільстві вона прагне реалізувати власний потенціал і тим самим під-
креслити свою неповторну індивідуальність. Позицію вченого можна 
охарактеризувати словами Верникова: «Балей не відкидає визнання 
соціального характеру людського існування, тієї очевидної для нього 
обставини, що людина живе в суспільстві і творить суспільство. Од-
нак не менш очевидною істиною для нього стає усвідомлення того, 
що справжнє життя людини як індивіда фокусується у просторовому 
світі її душі, що живе вона у цьому своєму внутрішньому світі, через 
нього сприймає зовнішнє і, випромінюючи цей свій внутрішній світ, 
творить міжлюдські відносини і через них — суспільство»1. 

Ще раз варто зазначити, що філософський інтерес Балея до пробле-
ми взаємин людини і суспільства був спричинений тією колосальною 
цивілізаційною напруженістю, яка у хх столітті штовхала людство 
у численні міжнаціональні конфлікти, революції і дві світові війни, 
випинала ідеологічні розбіжності й політичні протистояння, погли-
блювала економічні кризи і збільшувала соціальну нерівність, поси-
лювала крайні форми еґоїзму, аґресії, небувану жорстокість і т. ін. Це 
був критичний період в історії людства, коли нехтування життєвими 
потребами особистості стало масовим і повсюдним явищем. тому все 
більше вчених і мислителів схилялися до вивчення проблеми співвід-
ношення індивідуального і соціального, вибудовуючи свої концепції 
на якісно новій філософській основі. Зростало розуміння того, що 
людина, будучи певною мірою продуктом суспільства, яке формує її 
духовний досвід ззовні, пристосовуючи для своїх потреб, є водночас 
вільною, творчою особистістю, здатною утверджувати власні духовні 
цінності й створювати на їх основі свій суспільний світ. У філософії 
повільно, але невідхильно відбувався антропологічний поворот. Ціл-
ком природно, що виник інтерес до проблематики, яка належить до 
сфери вивчення філософської антропології. людина в усіх її життєвих 
ситуаціях, рольових і статусних проявах стає предметом широких до-
сліджень. Однак поряд з антропологічним напрямком філософсько-
го пізнання, досвідну основу якого для Балея складала психологія, 
зміцнював також свої позиції соціологічний напрямок, насамперед 
в системі історичного матеріалізму. З часом намітилась тенденція до 
зближення, принаймні почасти, предмета досліджень соціальної фі-

1 Верников М. М. Життя і наукова діяльність академіка Степана Балея. С. Балей. 
Зібрання праць. т. 1. львів; Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 33.
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лософії з предметом досліджень філософської антропології. В ході 
їх зближення дедалі виразніше вимальовуються дві взаємопов’зані, 
хоча й принципово відмінні реальності, які стають сферою прикла-
дення інтересів, одна — соціальної філософії, друга — соціально-
філософської антропології. Перша визнає пріоритет суспільства по 
відношенню до людини, друга навпаки, віддає перевагу людині над 
суспільством, тобто перша виходить з принципу соціологічного де-
термінізму, друга — детермінізму антропологічного. Саме чинник 
суб’єктивної реальності стає визначальним для соціально-філософ-
ської антропології, а також філософських інтересів Балея, які власне 
й спонукали його до написання «Вступу до суспільної психології». 
Причому вже в самому співвіднесенні ним індивідуального і соціаль-
ного простежуються загальні контури предмета соціально-філософ-
ської антропології, яка утверджує гомоінтентний підхід до проблеми 
взаємин людини і суспільства. так у творчості вченого знайшли відо-
браження нові тенденції і перспективи філософського пізнання. 

аналіЗ категоріЙ «кількість» і «простір» 

У перебігу своєї практичної діяльності людина намагається осяг-
нути розумом оточуючий її світ за допомогою категорій мислення, як 
загальних універсальних понять, які відображають суттєві властивос-
ті й відношення явищ дійсності і пізнання. У «Вступі до суспільної 
психології» Балей, виходячи з власних філософських уявлень про цю 
наукову дисципліну, аналізує категорії кількості й простору. 

Балей зазначає, що однією з найсуттєвіших ознак людського сус-
пільства є те, що складається воно з величезної кількості людей, яку 
можна позначити словом «безліч». В окремих випадках лише кажуть, 
що та чи інша збірнота є численною або нечисленною. навіть якщо 
йдеться про якесь локальне скупчення людей, то і тут їх кількість ви-
значається приблизно, без будь-якого точного підрахунку. Варто за-
уважити, що поняття кількості як в загальнофілософському, так і в 
психосоціальному розумінні відрізняється від його математичного 
трактування тим, що містить в собі багатосторонні відношення між 
окремими елементами, які не реґулюються строго визначеними ак-
сиоматичними положеннями, а навпаки, передбачають наявність 
гнучкої структури, що безперервно змінюється у просторі та часі. 
Щоб уявити собі, наскільки численним є, припустімо, рід, у певних 
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випадках, пише Балей, потрібна віддаленість у часі — така, щоби 
можна було охопити в єдине ціле ряд наступних поколінь: Аврам по-
родив ісака, ісак породив якова, а яков породив юду і т. д. 

Категорія кількості діалектично пов’язана з категорією якості. 
Але якщо кількість є зовнішнім показником групи, то якість — її вну-
трішнім виміром. За словами Балея, тут може йтися лише про якісні 
показники середньостатистичного представника тієї чи іншої групи, 
оскільки виявити особливості всіх її окремих членів у багатьох випад-
ках не є можливим. 

набагато більше приділяє Балей уваги категорії простору. Серед 
польських авторів, які вивчали питання просторових стосунків у сус-
пільному житті людей і на яких, у свою чергу, посилається Балей, був 
і Станіслав Осовський. Останній відзначає: «Важливість просторової 
близькості для суспільних стосунків розкривається у мовних фактах: 
недарма прикметник “близький” в суспільному сенсі був узятий з 
лексики, що стосується простору, і недарма з цього самого джерела 
походить прикметник “ближній”. Коли однак ідеться про вимірю-
вання цих відстаней, справа стає більш складною. Дистанція, як чин-
ник суспільних стосунків, не піддається вимірюванню на метри. Про-
сторова відстань, яка вимірюється фізично, не збігається з відстанню 
психологічною, з почуттям “близькості” і “віддаленості”»1. 

Балей виокремлює два способи трактування простору в рамках 
предмета суспільної психології. Перший з них передбачає формуван-
ня групи людей, які дотримуються принципу просторового сусідства. 
Другий враховує наявність психічних контактів усередині групи, неза-
лежно від того, чи доступна вона зовнішньому спостереженню, чи ні. 

У першому випадку йдеться про розміщення людей у просторі на 
кшталт фізичних предметів. інколи така збірнота може мати просто-
рово-геометричний вимір, як, наприклад, колективні виступи гім-
настів та вишикування військовослужбовців у шереги і колони. Але 
таке розміщення є штучним; природні стосунки між людьми буду-
ються за принципом «лицем до лиця», що вимагає від них взаємної 
поваги і дотримання дистанції. Вчений відзначає, що при стихійному 
скупченні людей на будь-якій обмеженій, в просторовому відношен-
ні, території індивідуальний простір звужується до мінімуму, внаслі-
док чого з’являється почуття спільності, згуртованості, притаманне 
також і тваринам, які живуть у табунах або зграях. 

1 Ossowski S. Organizacja przestrzeni i życie społeczne w przyszłych osiedlach. Wiedza i 
Życie. 1946. T. XV, z.2. S. 103.
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Другий випадок Балей пов’язує з ситуацією, коли враховується 
вже не стільки розміщення людей з формальної точки зору, скільки 
наявність між ними психічних контактів. Учений відзначає, що згада-
ний вище спосіб розміщення «лицем до лиця» має «велике соціоген-
не значення»1. Адже на цьому принципі будують свої взаємини члени 
малих суспільних груп, такі як сімейні або сусідські. Генетично саме ці 
групи передували утворенню більш складних суспільних об’єднань — 
різного роду товариств, спілок, партій, члени яких далеко не завжди 
мають можливість безпосередньо бачитись один з одним. Балей та-
кож зазначає, що поблизу кожної людини формується персональний 
простір, окремі напрямки якого мають для неї різну цінність. так, 
різне символічне значення надається тому, що відбувається попереду 
людини, а також позаду неї. Вважається образливим, якщо під час бе-
сіди хтось із присутніх повертається до мовця спиною. натомість ша-
нованих нами людей ми завжди пропускаємо вперед. Диференціація 
просторової символіки стосується і неживих предметів: пам’ятники і 
святині, а також прапори встановлюються на підвищених місцях як 
більш значущих у свідомості людини. 

Балей, однак, задається питанням: чи відбувається диференційо-
вана оцінка простору спочатку в свідомості індивіда і вже потім про-
ектується в суспільну площину, чи все діється навпаки? Що тут є пер-
винним: психіка самої людини чи суспільний вплив на неї? 

Дати однозначну відповідь на це питання інколи буває досить 
складно. Зокрема вказує Балей на проблему генези праворукості, яка 
притаманна переважній більшості людей. З одного боку, перевага 
правиці над лівицею вважається вродженою, а випадки ліворукості 
сприймаються як прояви аномалії. З іншого боку, більша розвине-
ність правої руки пояснюється наслідком виховання, яке спирається 
на багатовікові суспільні звички. 

У своїх подальших міркуваннях Балей зазначає, що територія, на 
якій здійснюється спільна діяльність певної групи людей і яка утво-
рює замкнутий простір, у різних віруваннях здавна підпорядковува-
лася принципу «магічного кола», в межах якого існує відмінний від 
решти світу спосіб буття. Серед польських авторів, на праці яких по-
силається Балей, це явище вивчав Стефан чарновський, який пояс-
нює його так: «Подібно до того, як права індивіда закінчуються на 
межі сусіда, а проникнення на чужу територію прирівнюється до ого-

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej.Warszawa: PWN, 1959. S. 44.
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лошення війни, так само і дія духовних сил затримується на межі»1. 
і далі: «не можна безкарно перетинати межі не лише порогу святині, 
але й жодної територіальної межі взагалі, незалежно від того, який 
був би її характер, поки не відслужив передбачених обрядів. Унаслі-
док цих обрядів наступає сакралізація або навпаки десакралізація 
того, хто переступає межу, незалежно від того, чи носять вони очис-
ний характер, чи набирають ще й форми жертв або молитов»2. 

Балей висловлює припущення, що явище «магічного кола», як і 
ширше явище у вигляді границі території, на якій здійснюється ді-
яльність людини за схемою дещо відмінною від того, що відбувається 
за її межами і яка є ніби чимось чужим, мають спільну психологічну 
причину, пояснення якої дав данський вчений едґар рубін у сформу-
льованому ним законі «фігури і фона». Згідно з цим законом, до якого 
пізніше зверталися ґештальтпсихологи, поділ ширшого поля спосте-
реження на «фігуру» і «фон» спричиняє певні антагонізми у свідомості 
індивіда. Спостерігачеві здається, що фігура за своєю кон систен цією 
є більш насиченою і знаходиться ближче, а фон здається, навпаки, 
більш розмитим і віддаленим; фігура привертає до себе увагу, фон — 
відвертає її. Проте на суспільному ґрунті цей суто психологічний за-
кон отримує дещо відмінне від попереднього пояснення, трактуван-
ня — фон набуває тепер значення контексту. Балей зауважує: «Для 
дириґента хор, а для вчителя шкільний клас можуть становити фон 
і водночас контекст, який свідчить, що їх поведінка є зрозумілою»3. 
Отже, ми знов повертаємося до відомої вже думки Мерфі про те, що 
психіку людини слід вивчати в контексті її суспільного буття, оскіль-
ки суб’єктивний образ об’єктивної реальності не є продуктом лише 
індивідуальної психічної діяльності. 

Виходячи зі своїх професійних інтересів Балей розглядає простір з 
психологічної точки зору, як складну систему взаємозв’язків і законо-

1 Сzarnowski S. Podział przestrzeni i jej ograniczenie w religii i magii. Przegląd Socjologicz-
ny. 1939. T. VII, z. 1–2, 5. S. 7.

2 Ibid. S. 8. — Прим.: Психічне переживання магічного кола чудово ілюструють дії, 
що розгорнулися в повісті Гоголя «Вій». Головний її персонаж бурсак хома Брут, при-
мушений протягом трьох ночей вичитувати молитви за упокій душі померлої дочки 
козацького сотника, яка виявилася відьмою, в зачиненому ззовні приміщенні старої 
церкви, біля труни з її тілом, намагається захиститися від нечистої сили і з цією метою 
окреслює себе колом. Промовляючи молитви та заклинання, він бачить, як мрець під-
водиться з домовини і клацаючи зубами хоче схопити його, але попри всі свої зусилля 
не може перетнути лінію магічного кола.

3 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 48.
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мірностей, що виникають у свідомості людини. Але людський аспект 
виміру простору з неминучістю передбачає також і аспект суспільний. 
Бо людина, здійснюючи практичну діяльність, змушена взаємодіяти з 
іншими людьми, вступати з ними у різного роду зв’язки, пристосову-
ватися до навколишнього середовища і оточення, які весь час зміню-
ються. Отже категорія простору, розглянута Балеєм в психологічному 
аспекті, який пов’язаний з пізнанням різних граней суспільного жит-
тя людини, в його нескінченному розмаїтті, є водночас — і це очевид-
но — категорією соціально-філософсько-антропологічною. 

Глибшого аналізу категорій кількості та простору Балей не став 
робити, оскільки це не було його завданням. Він спробував лише дати 
загальне про них уявлення, з його точки зору необхідне для подаль-
шого викладення матеріалу. 

реҐУлятори сУспільної повеДінки.  
Деякі ЗаУваги До питання Утворення  

сУспільних грУп та інститУціЙ 

історичний досвід хх століття висунув як особливо актуальну, з 
філософської точки зору, проблему еволюції людини у всій різнома-
нітності її взаємозв’язків з суспільством і його інституціями. Здавна, 
щоб якось вижити в оточуючому її світі природних катаклізмів і воєн, 
людина змушена була створювати різні форми суспільних відносин і 
добровільно підкорятися їм. Однак у хх столітті, коли вже в умовах 
тотальної підлеглості суспільству вона розчинилася в масі таких са-
мих, майже знеособлених, людей, виникла нагальна потреба перегля-
нути ці відносини, виходячи з принципу антропоцентризму. еволю-
ція людини та еволюція суспільства досягли критичної напруженості 
у той час, коли людина вже усвідомила свої сутнісні сили, свою цін-
ність як індивіда, як творчої особистості, проте суспільство (і перш 
за все створені ним інституціональні органи) ще не було готовим це 
прийняти, опиралося і усіляко протидіяло їй. 

Слід зазначити, що у хх столітті світовідчуття людини набрало 
багато в чому іншого забарвлення порівняно з тим, яке домінувало 
у добу Відродження і нового часу. У той доленосний для Європи та 
усього світу період історії виникла потужна духовна опозиція до фео-
дального укладу життя, спричинена новими економічними відноси-
нами, за якими стояли принципові зміни в суспільному виробництві, 
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великі географічні відкриття, технічні винаходи та інші надзвичайно 
важливі новації, які підривали ідеологічні підвалини церкви та ствер-
джували могутність самої людини. Гуманістичні цінності висувалися 
як неодмінна умова існування людини, її індивідуального розвитку й 
творчих прагнень. як виклик середньовічній богословській схолас-
тиці з її спекулятивністю і аскетизмом, з’явилися зачатки світської 
освіти, засновувалися університети й академії. Відбувалася активіза-
ція пізнавальних можливостей людини в різних сферах її діяльності1. 

У подальшому, в ході розвитку буржуазних відносин зростав ав-
торитет науки як символу необмежених можливостей людського ро-
зуму. Під знаком раціоналізму й антропологізму відбувалася також 
діяльність мислителів доби Просвітництва. Провідними їхніми іде-
ями були оновлення життя і перетворення світу на основі розуму та 
морального вдосконалювання людини. Але вже у хіх столітті, коли 
буржуазна цивілізація нарешті остаточно утвердилася в своїх правах, 
ідеї гуманізму і раціонального первня в людині вихолощуються. на 
перше місце висуваються матеріальні цінності, а цінність самої лю-
дини та її потенціалу знижується. як об’єкт пізнання вона розпада-
ється на частини, кожну з яких осібно вивчають спеціальні науки. 
традиція цілісного розуміння людини втрачається, уявлення про неї 
стають уривчастими, схематичними. Отож, якщо у добу Відроджен-
ня людина відрізнялася певним універсалізмом і в ціннісному відно-
шенні сприймалася як основа всесвіту, наприкінці хіх — на початку 
хх століття діапазон її світовідчуття стає значно вужчим і сама вона 
дріб’язковішає. 

Щоб якось виправити цю ситуацію, у 1930-ті роки Балей бере 
участь в організаційній діяльності групи професорів Вільного Поль-
ського університету, які утворили об’єднання під назвою «Universitas 
Rediviva» з метою розширення кругозору і всебічного розвитку його 

1 Гуманістичні ідеї Відродження пустили своє коріння і в речі Посполитій. так, не-
залежність людського розуму від релігійних догм (утім, сам він так питання не ставив) 
стверджував у астрономії Миколай Коперник, з критикою суспільних вад виступив 
історик і поет-сатирик Марцин Бєльський, а з полемічними творами у галузі політи-
ки і права — Станіслав Ожеховський, який, до речі, завжди з гордістю писав про своє 
руське походження. Духовним пошукам людини, її фізичним, суто земним радостям 
присвятили свої рядки видатний поет ян Кохановський, розповідач і співбесідник у 
прозі Миколай рей, поет і філолог, родом зі львівських міщан, Шимон Шимонович та 
ряд інших польських авторів доби Відродження. Просякнуті ідеями гуманізму, писали 
також свої твори руські автори з Галичини — юрій Дрогобич, Павло русин, лукаш з 
нового Міста та ін.
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студентів і слухачів. З цією ж програмною метою у 1937 році ство-
рюється інститут вищої розумової культури при Спілці польських 
вчителів1. Узагалі, саме в ході наростання соціальних протиріч, коли 
відбувалася монополізація буржуазної економіки, а політичні рухи 
переростали у революційні виступи народних мас, коли розпалюва-
лися війни за перерозподіл світу, коли виникали тоталітарні суспіль-
ства з командно-адміністративним характером відносин усередині 
них, коли дедалі більше набирав обертів розвиток промислового ви-
робництва, причім у першу чергу виробництва засобів виробництва, 
коли ефективність економіки вимірювалася кількістю абстрактної 
продукції на душу такого ж абстрактного населення, коли все інди-
відуальне поглиналося соціальним, у філософії назрівав антрополо-
гічний поворот, але вже не стільки від радісного відчуття могутності 
людини, скільки від бажання вивільнити її з-під тягаря зовнішніх сил 
і обставин, які тяжіли над нею, і тим самим повернути їй належне міс-
це у світі. Зауважмо, що проблема взаємин людини і суспільства існу-
вала в усі часи, проте саме у хх столітті зростання соціально-антро-
пологічної напруженості досягло тієї кризової межі, за якою виникла 
нагальна потреба з’ясувати загальні закони і принципи взаємодії, в 
усій складності й суперечливості, суспільної сутності людини та люд-
ської сутності суспільства. Прагнення дослідити всю палітру багато-
сторонніх взаємин людини і суспільства власне й спонукало Балея до 
написання «Вступу до суспільної психології». 

характерним для філософського мислення Балея є практичний 
інтерес до вивчення специфічно організованої, віками налагодже-
ної структури повсякденного життя людини. Самоочевидні й закрі-
плені в суспільній практиці норми її поведінки, як вихідні поняття, 
служать йому відправною точкою для подальших теоретичних побу-
дов. У рамках описової психології Балей прагне з’ясувати, як діють 
психологічні механізми, що впливають на спосіб мислення, а отже й 
поведінку людини. При цьому не обмежується тільки психологією, 
не зводить до неї всю гаму досліджуваних ним явищ, а використовує 
також багатий арсенал знань, здобутих іншими науками. тим самим 
прагне побудувати цілісну картину філософських знань про людину 
і суспільство. насамперед він зосереджує увагу на вивченні деяких 
найважливіших і значимих в житті людини реґуляторів поведінки, які 

1 Skubała-Tokarska Z. Społeczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej. Wrocław; Warszawa; 
Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967. 
S. 229.
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дозволяють їй відповідним чином орієнтуватися в системі суспільних 
координат. 

У «Вступі до суспільної психології» Балей зазначає, що люди так 
чи інакше змушені вступати у різного роду стосунки з іншими — зна-
йомими і незнайомими їм людьми. Цей поділ на знайомих і незна-
йомих набирає психосоціального забарвлення. Зазвичай знайомі 
сприймаються як «свої», а незнайомі — як «чужі», до перших став-
ляться більш доброзичливо, до других — упереджено. За неписани-
ми правилами, незнайомі повинні дотримуватися певних суспільних 
норм, які реґламентують їхню поведінку і зовнішній вигляд. Ці нор-
ми носять здебільшого забороняючий характер. Вважається непри-
стойним привертати до себе увагу сторонніх осіб, неприховано роз-
дивлятися їх і розмовляти з ними, якщо для цього немає достатніх 
причин. Одяг також має відповідати суспільним вимогам: одягатися 
треба таким чином, щоб не відрізнятися надміру від оточення. 

людину, як відомо, проводжають по її розуму, однак зустрічають 
по одягу. тому той, хто одягається модно, з одного боку — підкрес-
лює власну індивідуальність, а з іншого боку — свою належність до 
числа тих обраних, які утворюють групу найбільш успішних людей. 
Балей і сам уважно стежив за віяннями моди. За спогадами М. Ко-
лесси, наприкінці 1910-х — на початку 1920-х років Балей, який 
мешкав тоді ще у львові, одягав чорний або сірий костюм, краватку 
і капелюх з широкими крисами: «тоді ще носили довге вбрання… 
а Балей вже мав костюм з короткою маринаркою… за тодішньою 
новою модою»1. 

Поширюється мода звичайно там, де існують для цього сприят-
ливі умови. Для розуміння її сутності слід, мабуть, заглибитись в іс-
торію. так, починаючи з епохи Відродження в ідейному і культурному 
розвитку європейських народів дедалі виразніше дають про себе зна-
ти антропоцентричні тенденції. на зміну середньовічному аскетиз-
му приходить радісне світовідчуття, з’являється інтерес до емоцій-
но-чуттєвого боку життя людини. Костюми дворян і буржуа нового 
часу, вражаючи великим розмаїттям деталей і багатим оздобленням, 
підкреслюють їхню неповторну індивідуальність і стають взірцем для 
загального наслідування. Мануфактурне, а пізніше промислове ви-
робництво товарів орієнтується на зовнішню привабливість і смак 
споживача, що, в результаті, сприяє широкому тиражуванню зразків 

1 Вінтюк ю. Микола Колесса про свого гімназійного вчителя Степана Балея. Філо-
софські пошуки. 1999. Вип. IX. C. 186.
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модного одягу. Віяння моди в європейському костюмі XVI–XX сто-
літь легко простежуються в портретному живописі. 

Балей аналізує праці авторів, які вивчали явище моди, й у зв’язку 
з цим зазначає, що всі вони так чи інакше вказували на притаманну 
їй тенденцію до оновлення, на відміну від звичаїв. Останні завжди 
лишаються незмінними, тоді як мода має перехідний, тимчасовий 
характер. Серед тих, хто займався вивченням моди, Балей згадує ан-
глійського психоаналітика Джона флюґела, який розглядав моду як 
своєрідну мотиваційну складову під час залицяння, а також німець-
кого соціолога Георга Зіммеля, який вбачав у моді дві протилежні тен-
денції: від копіювання поширених зразків до утвердження одиничних 
і часто змінюваних форм. За його визначенням, «мода це не що інше, 
як одна з багатьох форм життя, за допомогою яких тенденція до соці-
ального вирівнювання поєднується з тенденцією до індивідуального 
вирізнення»1. таке діалектичне пояснення моди цілком відповідає її 
сутності. Адже явища моди спостерігаються лише в тих суспільствах, 
де існує, з одного боку — внутрішня потреба індивідів до самовира-
ження, а з другого боку — бажання відчути себе невід’ємною части-
ною групи найзаможніших і найвпливовіших людей, бажання розчи-
нитися в ній. 

Балей зазначає, що в житті народів, які поділені на касти або кла-
си, явища моди ледь виражені або відсутні взагалі, оскільки члени цих 
(йдеться, певна річ, про нижчих за ієрархією, але найчисленніших) 
суспільних груп змушені одягатися майже однаково. Проте увагу вче-
ного не минув той факт, що навіть у демократичних європейських кра-
їнах представники деяких суспільних груп також не допускають змін у 
звичному для них одноманітному виді одягу. традиційне вбрання чен-
ців і священиків, уніфікована форма жовнірів та людей деяких інших 
професій мають підкреслювати їхню рівність: у першому випадку перед 
Богом, у другому випадку — військовою або службовою дисципліною. 

та не лише одяг і зовнішній вигляд людини стають об’єктами ви-
вчення моди. Близькими за своїм характером до явищ моди Балей 
називає неодноразово тиражовані форми поведінки, завчені фрази і 
висловлювання, іноді дотепні, навіть непристойні, але вкрай попу-
лярні, особливо серед молоді. 

Причини виникнення моди Балей убачає в суспільній природі лю-
дини. За його словами, мода догоджає «одночасно двом суперечли-

1 Зиммель Г. Мода. Г. Зиммель. Избранное. т. 2. М.: юрист, 1996. С. 268.
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вим тенденціям, які характеризують кожну людину, а саме: з одного 
боку, тенденції до того, щоб відзначитись, виділитися, а з іншого — 
тенденції до конформізму, до уподібнення іншим членам групи»1. 
Вчений зазначає, що навіть поширені у сезоні зразки модного одягу 
мають усякого роду, хай невеликі, але відмінності, які дозволяють пі-
дібрати кожній людині те, що буде вирізняти її з-поміж інших, модно 
одягнених осіб. разом з тим існують деякі категорії публічних людей, 
зокрема актори, які намагаються привернути на себе увагу присут-
ніх і у зв’язку з цим одягаються надто екстравагантно, що, взагалі-то, 
з урахуванням їхньої професійної діяльності вважається цілком до-
пустимим. Але у більшості випадків суттєві відхилення від норми не 
схвалюються суспільством. Порушення «суспільного порогу індиві-
дуальної відмінності» є небажаним явищем, яке пов’язується з деві-
антною формою поведінки певного типу людей, не схильних дотри-
муватися загальноприйнятих стандартів. 

розширюючи перелік досліджуваних проблем, Балей звертається 
до аналізу звичаїв як стереотипних способів поведінки людей, реґу-
лярно відтворюваних ними в процесі історичного розвитку. Свого 
часу ще літописець помітив, що кожне плем’я «имяху бо обычаи свои 
и… кождо свой нрав»2. Дотримання звичаїв дозволяло членам племені 
відчути себе частиною певної спільноти, яка впливала на їхні світо-
сприймання і спосіб життя. 

У короткому викладі міркувань, які наводить Балей, слід відзна-
чити, що звичай, хоча й зобов’язує дотримуватися рекомендованих 
правил поведінки, у разі їх порушення не передбачає суспільного по-
карання. натомість вступають у дію санкції іншого роду, причому по-
двійні: як зовнішні, так і внутрішні. У першому випадку мають місце 
глузування або обурення з боку інших осіб, у другому випадку — саму 
людину мучать докори сумління, за своїм характером близькі до тих, 
які виникають при порушенні моральних норм. чіткої межі, яка б 
відокремлювала переживання, спричинені порушенням звичаїв і по-
рушенням моралі, не існує; в обох випадках неґативні санкції набли-
жаються до категоричного імперативу. Балей визнає, що внутрішня 
сутність звичаїв — ірраціональна. Однак, враховуючи суспільну зна-
чимість звичаїв, людина намагається знайти їм раціональне пояснен-
ня і виправдання. 

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 53.
2 летопись по лаврентьевскому списку. Повесть временных лет. Полное собрание 

русских летописей. т. 1. М.: изд-во вост. лит-ры, 1962. С. 13.
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надзвичайно важливим реґулятором суспільної поведінки є мо-
раль. Питання суспільної моралі Балей розглядає ще у ранній своїй 
праці «Поняття етичного добра і зла в сучасній філософії». Вчений 
зауважує, що в сиву давнину мораль вважалася витвором богів — тіль-
ки вони могли вирішувати, що є добре, а що зле, примушуючи люди-
ну сліпо підкорятися законам етики, сповненим містичного змісту. 
Але в процесі освоєння природи людина отримувала досвід і знання, 
які сприяли розвитку її самосвідомості. З’явилося критичне ставлен-
ня до непохитного раніше авторитету богів. людина усвідомила, що 
саме вона є справжнім творцем законів моралі: «не боги, а люди со-
творили мораль, її приписи не прийшли до людей готові з внї десь з 
піднебесних сфер; людськість сама в потї чола мусїла утворить собі 
свою етику»1. 

Сучасна філософія, пише Балей, звільнившись від релігійних кай-
данів і надмірних претензій метафізики, схиляється до емпіричного 
способу мислення. Закони моралі вже не видаються творінням по-
тойбічних сил, а виражають життєві цінності самої людини. Слід за-
значити, що в хіх столітті, починаючи з Англії, набуває поширен-
ня позитивістський напрям в етиці, відомий як «утилітаризм». його 
прибічники наполягали на тому, що принцип найбільшого щастя 
для якомога більшої кількості людей це і є принцип загального до-
бра. Але поняття щастя пов’язувалося з матеріальним добробутом. 
Звідси виходило, що основу моральних цінностей становить користь. 
еґоїстична, самовпевнена людина утверджує свої, чуттєво пізнавані 
цінності, які вимірюються її практичними інтересами. А все те, що 
приносить користь окремій людині, визнається корисним і для всьо-
го суспільства. і навпаки, цінність рішень і вчинків окремої людини 
залежить від їх суспільної користі. Балей пише: «Утілїтаризм в нинїш-
нім його видї є етикою виразно суспільною, хоч точкою вихідною для 
його є одиниця. і се є одна з найважнїйших точок, в яких пробиваєть-
ся модерність утілїтарної системи»2. 

разом з тим прагнення людей до матеріального добробуту неми-
нуче призводить до конфлікту інтересів і тим самим посилення еґоїс-
тичних тенденцій. У таких випадках людина схильна маскувати свій 
еґоїзм під личиною облудної моралі. У статті «Сant» Балей зазначає, 
що людина, намагаючись виправдати свій еґоїзм, часто апелює до 

1 Балей С. Поняттє етичного добра і зла в сучасній фільософії. С. Балей. Зібрання 
праць. т. 1. львів; Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 149.

2 там само. С. 145.
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загальнолюдських цінностей. Мораль такого роду, під назвою cant 1, 
свого часу піддав критиці Бернард Шоу. Англійський драматург звер-
нув увагу на те, що багато його співвітчизників намагаються запевни-
ти інших у тому, що все те, що їм особисто корисне, є подиктоване за-
конами моралі, і при цьому самі охоче в це вірять. на початку Першої 
світової війни німецький філософ Макс Шелер підхоплює цю тему 
і дорікає англійцям саме за їхню хворобу на cant. Він зауважує, що 
англійці, виправдовуючи свою участь у війні, пояснювали це необхід-
ністю захистити слабкі країни, а також здобутки світової культури від 
варварів, тобто німців, але насправді мали на меті власний корисний 
інтерес. Утім такого роду фарисейство є притаманним не лише ан-
глійцям. Балей описує ситуацію, що склалася в тодішніх українсько-
російських стосунках, коли прагнення українців домогтися права на 
реалізацію широкої автономії у складі росії, неодмінно перетвореної 
на федеративну республіку, викликало щире обурення росіян, які 
знаходили моральне виправдання своїй протидії українським на-
ціональним інтересам. Вчений пише: «Пересїчний Москаль, що під 
теперішню пору заявляєть ся за здавленнєм українського “сепаратис-
тичного” руху, не робить се — у власнім переконанню — для цїлий 
російського національного еґоїзму, а напр. тому, що сей рух, розбива-
ючи єдність держави, спроваджує внутрішнїй заколот та через те стає 
в підмогу реакційним стремлїнням. так ось треба здавити сей сепа-
ратизм в цїли забезпечення загально-людських здобутків революції, 
в імя спільного всїм вищого добра. і се робить російський інтеліґент 
не лицемірно, лиш в тім переконанню, що стоїть на сторожі загаль-
ного добра. А коли минуть часи революції, чи теперішні московські 
против ники українського сепаратизму стануть його приклонниками? 
напевно ні. А для яких причин вони й тоді дальше оппрокидувати-
муть його? О те можна бути спокійним. Сї причини напевно найдуть 
ся і напевно будуть вони “етично” оправдані»2. 

наведені вище рядки Балей писав у 1917 році, коли вся російська 
імперія здригалася від подій, що відбувалися після лютневої револю-
ції. Повалення царизму спричинило в Україні потужний національ-
ний рух. Очоливши Українську Центральну раду, надзвичайно по-
пулярний, особливо у близьких до нього політичних колах, історик 
Михайло Грушевський видає низку публіцистичних праць, самі назви 

1 Святенництво, лукавство (англ.).
2 Балей С. «Cant». С. Балей. Зібрання праць. т. 1. львів; Одеса: іфліС лфС «Cogito», 

2002. С. 257.
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яких: «якої ми хочемо автономії і федерації», «хто такі українці і чого 
вони хочуть» красномовно свідчили про те, що на той час уже з  усією 
очевидністю визріла ідея самовизначення нації. Проте російські ін-
теліґенти і демократи, виходячи зі своїх національних інтересів, зна-
ходили етично виправдані причини, щоб не допустити створення 
української національно-територіальної автономії. як зауважив тоді 
Грушевський, «є чимало людей, котрі й щиро бажають свободи і рів-
ності, щиро вірять в те, що вони являються вірними представниками 
нового демократичного ладу, республіканського устрою, і що коли 
вони всяко силкуються обмежити український рух, то се вони роб-
лять в інтересах культури!»1. 

Балей зазначає, що в такій облудній етиці поняття культури ви-
користовується вже не стільки для позначення проґресивних форм 
людської діяльності, скільки для утвердження еґоїстичних потреб 
нації. Саме захистом власних культурних здобутків на території 
ельзасу й лотаринґії пояснювали французи своє бажання відно-
вити, в ході Першої світової війни, контроль над цими землями. і 
свято вірили, що мають на це «моральне» право, бо з їхнього боку 
це, мовляв, не «анексія», а тільки «десанексія» раніше втрачених 
територій. Балей констатує: «Сей арґумент культурної роботи та 
охорони здобутків культури грає передову ролю також в польсько-
українських взаєминах»2. Саме в ті роки загострилися давні супе-
речності між поляками й українцями. так, посилаючись на власний 
культурний внесок у розвиток Галичини, поляки навіть при австрій-
ському володарюванні вважали її своїми «східними кресами». і бо-
ронити ці «креси» на ментальному рівні ставало для них моральним 
обов’язком. Проте українці в своїх вимогах були непохитні: «Знай, 
ляше, по Сян наше!» 

У цьому змаганні за національний «стан посідання» обидві сто-
рони вважали себе аж ніяк не аґресорами, а виключно потерпілими, 
які змушені захищатися. У 1902 році, звертаючись до учасників поль-
ського віча в Золочеві, місцевий ксьондз вигукував: «не Сян, ludu 
polski, а тут є наша границя; тутки ми кости свої клали в обороні краю 
перед турками і Козаками. Для того кождий Поляк повинен держати 

1 Грушевський М. Звідки пішло українство і до чого воно йде. М. Грушевський. 
Твори. т. 4, книга 1. Серія: Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної 
ради, березень 1917 — квітень 1918). львів: Світ, 2007. С. 178.

2 Балей С. «Cant». С. Балей. Зібрання праць. т. 1. львів; Одеса: іфліС лфС «Cogito», 
2002. С. 258.
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свою батьківщину і не випускати її з рук»1. У випадках, подібних цьо-
му, моральні обурення ґрунтуються на щирій переконаності в тому, 
що національні права грубо порушені. А захищати ці права, нехай на-
віть за допомогою солдатських багнетів, вважається етично виправда-
ною благородною справою. 

Балей зазначає, що більшість міжнаціональних і міждержавних 
конфліктів виникає внаслідок еґоїстичних прагнень суспільних груп, 
поділених в психосоціальному відношенні на «своїх» і «чужих». таке 
протиставлення трансформується у ворожість. При цьому кожна з 
ворогуючих груп намагається пристосувати загальнолюдську мораль 
для власних еґоїстичних потреб і таким лицемірним способом себе 
виправдати. Все те, що може сприяти досягненню ними корисних 
інтересів, дією психічного механізму перетворюється в моральну цін-
ність, до якої примушують прагнути закони облудної етики. Суспіль-
ні групи нав’язують індивіду систему цінностей, яка впливає на його 
етичні погляди і суспільну поведінку. інтереси групи вимагають від 
її членів дотримання правил корпоративної етики. При цьому, від-
мовляючи богам у праві бути законодавцями моралі, людина ще три-
валий час не наважувалася взяти на себе відповідальність і визнати, 
що власне сама вона і є творцем моральних імперативів. Коли ж лю-
дина зрозуміла, що мораль це її витвір, перед нею постала проблема 
удосконалення її законів. Балей резюмує: «Певна річ, що люди до сеї 
пори не творили свідомо і доцільно своєї моралі. Бо й не знали, що 
мораль є їх плодом, а вважали її твором чужих сил. З хвилею однак, 
коли чоловік пізнав правдиве жерело моралї, коли зрозумів, що сам 
її зі себе висновує як павук павутинє, то чи повинен він того творити 
свідомо?.. чи не є правом і обовязком чоловіка в міру потреби “пере-
оцїнювати вартости”, як казав ніцше?»2. 

Саме фрідріх ніцше надав нового імпульсу розвитку етичних 
учень, висунувши гасло «переоцінки всіх вартостей». У праці «По той 
бік добра і зла» він пише: «Придивіться, наприклад, до невтомних, 
безстрашних англійських утилітаристів, як незграбно і з якою гід-
ністю вони наслідують Бентама... Жодної нової думки, жодної більш 
витонченої розробки старої думки... і в душі цих моралістів... про-
кралася стара англійська вада, яка зветься cant3 — і яка є моральним 

1 Ще про «вєц польських влосцян» в Золочеві. Діло. 1902. ч. 210. 19. 09.
2 Балей С. Поняттє етичного добра і зла в сучасній фільософії. С. Балей. Зібрання 

праць. т. 1. львів; Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 149.
3 Виділення наше. — В. М.
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тартюфством, прихованим на цей раз під новою формою науковос-
ті; у них також немає нестачі у таємному захисті від докорів сумління, 
від яких неминуче буде страждати колишня раса пуритан при будь-
якому науковому ставленні до моралі»1. ніцше заперечує вчення ути-
літаристів, оскільки розуміє, що зробити всіх однаково щасливими 
неможливо: на практиці кожна людина прагне до особистого щастя. 
рівність людей — це химера, яка була видумана християнством. Саме 
воно винне у моральному занепаді людства. релігія взагалі і христи-
янство зокрема породжує «рабську мораль», яка стає на бік слабких 
і пригнічених. Останні відчувають приховану заздрість до тих, хто 
сильніший і хоробріший за них, у зв’язку з чим змушені постійно ли-
цемірити. Об’єднуючись в групи, вони уподібнюються стадним тва-
ринам, які мріють про зелені пасовиська і особисту забезпеченість. 
Своє бачення етичної проблеми ніцше виклав наступним чином: 
«Мораль у Європі є нині мораллю стадних тварин; це, отже, на наш 
погляд, лише один вид людської моралі, крім якого, до якого і після 
якого можливі або повинні бути можливі багато які інші, передусім 
вищі, моралі»2. на відміну від християнської моралі, яка зводиться до 
покори, вища мораль утверджує волю до влади, підносить індивіда — 
справжнього аристократа, яскравим прикладом якого була зухвала, 
непередбачувана і пристрасна людина епохи Відродження. 

Балей віддає належне зусиллям ніцше, який зумів остаточно зруй-
нувати метафізичний німб моралі і позбавити божественної святості 
її закони, нав’язані людині Біблією. Проте вчений не може погодити-
ся з ніцшівським волюнтаризмом, який призводить до руйнації іде-
алів розуму, добра та істини. У зв’язку з цим він пише: «Коли однак 
признаєть ся факт, що чоловік має право творити етичні вартости, то 
з сего ще не слїдує, неначеб існувала тут уже повна довільність та не-
начеб кождому вільно було називати добрим чи злим те, що йому схо-
четь ся. треба тямити, що етичне добро і зло се понятя суспільні, які 
тільки в громадянськім житю можуть мати який небудь змисл. і тому 
вони мусять бути такі, щоб могли в суспільнім пожитю удержатись та 
зєднати собі признанє. А вони не удержать ся і не зєднають собі при-
знаня, коли не відповідатимуть потребам суспільного житя»3. люди-

1 ницше ф. По ту сторону добра и зла. Ф. Ницше. Сочинения. т. 2. М.: рипол клас-
сик, 1998. С. 349–350.

2 там само. С. 322.
3 Балей С. Поняттє етичного добра і зла в сучасній фільософії. С. Балей. Зібрання 

праць. т. 1. львів; Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 149.
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на, отже, має чітко усвідомити, що, по-перше, мораль це її власний 
духовний витвір, а, по-друге, вона не може створювати моральні цін-
ності довільно, без погодження з іншими людьми. так виникає про-
блема свідомої етичної творчості та відповідальності індивіда перед 
суспільством і самим собою. 

У питаннях моралі, як в теорії, так і в практиці, Балей дотриму-
ється спільних для всіх учнів твардовського етичних принципів. 
По-перше, прагне звільнити мораль від ірраціоналістичних впливів 
і обґрунтувати її приписи на раціональній основі. По-друге, вважає 
за необхідне з’ясувати умови, за яких можуть бути погоджені між со-
бою індивідуальна мораль і мораль суспільна. твардовський, зокрема, 
писав, що «етика досліджує умови, в яких найкраще вдається погоди-
ти інтерес кожного індивіда з інтересами всіх інших індивідів, з якими 
він безпосередньо чи опосередковано стикається»1. іншими словами, 
завданням етики є досягнення рівноваги між інтересами різних лю-
дей, об’єднаних у ті чи інші суспільні групи. А щоб можна було дійсно 
погодити ці інтереси, необхідно зрозуміти, як утворюється група і в 
чому полягають її інтереси. 

У «Вступі до суспільної психології» Балей коротко аналізує ха-
рактер стосунків у групі приятелів. Починаються вони з формаль-
них умовностей, коли незнайомі спершу особи мають взаємно пред-
ставитись і зав’язати розмову. так виникає коло знайомих, які при 
зустрічі повинні привітати одне одного і по закінченні її попроща-
тися. Запроваджується своєрідний ритуал, нехтування яким знайо-
мих може образити. У подальшому більш тісні контакти сприяють 
налагодженню дружніх стосунків, які вимагають дотримання певних 
етичних норм. Балей зауважує, що зобов’язання дружби носять ха-
рактер моральних зобов’язань, які пронизують суспільну свідомість 
набагато глибше, ніж звичаї. В компанії приятелів прийнято усіляко 
підтримувати розмову, а також давати можливість висловлюватися 
іншим її учасникам. У ході спілкування кожний виконує санкціоно-
вану суспільством роль, тобто роль співрозмовника. Звичайно, всім 
учасникам компанії притаманні суто індивідуальні відмінності, які 
так чи інакше зводяться до певного соціального типу. Зокрема да-
ють про себе знати особи більш балакучі, які схильні верховодити в 
компанії, а також особи, які в розмові поступаються ініціативою її 
лідеру. 

1 Twardowski K. O zadaniach etyki naukowej. K. Twardowski. Myśl, Mowa i Czyn. Część I. 
Kraków, 2013. S. 419–420.
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Схожі схеми поведінки спостерігаються також і в набагато числен-
ніших суспільних групах. Балей, однак, уточнює, що звичайне збіль-
шення кількості учасників компанії ще не є достатньою умовою для 
утворення по-справжньому суспільної групи. і далі пояснює: «Група 
підкоряється законам існування, які не є сумою законів існування 
окремих індивідів. Групу зрозуміти можна лише через групу»1. такий 
погляд, пише Балей, відстоювала французька соціологічна школа 
еміля Дюркгайма, який, до речі, писав: «неможливо, щоб люди жили 
разом, постійно підтримували стосунки, не відчуваючи того цілого, 
яке вони утворюють своїм об’єднанням, не прив’язуючись до цього 
цілого, не турбуючись про його інтереси і не враховуючи їх в своїй 
поведінці»2. Згідно з філософською концепцією Дюркгайма, соціо-
логія є головною наукою, яка об’єктивно вивчає суспільні, тобто зо-
внішні по відношенню до індивіда факти, на основі яких формуються 
колективні уявлення, що мають для нього (індивіда) примушуваль-
ний характер, оскільки неминуче впливають на його індивідуальні 
уявлення. неважко помітити, що у своїх поглядах на проблему вза-
ємин людини і суспільства Дюркгайм виходив з точки зору соціаль-
ної філософії. Для Балея ж профільною дисципліною є психологія. 
Вивчаючи процес становлення і психічного розвитку особистості, він 
дійшов до переконання, що людина здатна впливати, причому свідо-
мо, на своє суспільне життя, перетворювати його і водночас перетво-
рювати саму себе. Цілком очевидно, що проблему взаємин людини і 
суспільства Балей розглядає в ракурсі предметної парадигми соціаль-
но-філософської антропології. 

так от, сам Балей виокремлює дві лінії поведінки індивіда в групі. 
В одних ситуаціях індивід намагається враховувати і поважати осо-
бливості кожного з учасників групи, бути тактовним з ними. В інших 
ситуаціях, перебуваючи, як правило, в групі малознайомих або вза-
галі незнайомих людей, які випадково утворили певну спільноту, він 
мимоволі підпадає під їхній загальний вплив і, частково втративши 
самоконтроль, дозволяє собі вчинки, що не схвалюються на рівні 
міжособистісних стосунків. Прихильники так званої психології на-
товпу намагалися тлумачити це явище за допомогою концепції ко-
лективної душі, в якій індивід, як вони вважали, майже повністю 
розчиняється. Балей відкидає цю хибну теорію, як і саме поняття ко-

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 62.
2 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Э. Дюркгейм. О разделении об-

щественного труда. Метод социологии. М.: наука, 1990. С. 18.
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лективної душі, пояснюючи поведінку учасників групи особливістю 
колективного способу психічних переживань. Адже суспільна пове-
дінка індивіда тісно пов’язана з діяльністю групи, до складу якої він 
входить чи то всією своєю особистістю, чи то тільки частково, не має 
значення. Психологічно він зливається з нею в одне ціле, зазнаючи 
впливу інших індивідів, думки, почуття і переживання яких тією чи 
іншою мірою збігаються з його власними і тим самим стають для них 
спільними. Але тут спостерігається певна залежність. Коли на якійсь 
обмеженій, в просторовому відношенні, території індивіди вступають 
у міжособистісні стосунки, у них з’являється бажання реґулярно ба-
читись і спілкуватися, що є особливо характерним для компактних 
груп. З огляду на сказане Балей навіть формулює закон: «чим міц-
ніший суспільний зв’язок, тим меншою є кількість індивідів, яку він 
може охопити»1. 

наявність приятельських стосунків для утворення групи є важли-
вим, але не єдиним і не вирішальним чинником. Балей зазначає, що 
реальною підставою для утворення групи має бути якийсь спільний 
інтерес, об’єднуючий певну кількість індивідів. Проте існує багато 
прикладів спонтанного утворення груп особами, які не пов’язані між 
собою заздалегідь обумовленими інтересами. Деякі вчені вважали, 
що спонукальними механізмами такого об’єднання є «стадний» ін-
стинкт у тварин і «суспільний» інстинкт у людей, інстинкт насліду-
вання та інші вроджені схильності. Висловлювалася також думка про 
те, що людина від самого початку є для іншої людини «суспільним 
подразником», який спричиняє відповідну реакцію і сприяє розви-
тку колективних тенденцій. Балей рішуче відкидає пояснення такого 
роду як непереконливі й наполягає на тому, що механізми, які лежать 
в основі цих тенденцій, — «не якісь вроджені схильності, а продукт 
людських взаємин»2. 

Біологічно людина сформована таким чином, що ділянки мозку, 
які відповідають за збереження інстинктів, у неї виражені слабкіше, 
ніж ділянки, які відповідають за розвиток вищих психічних функцій. 
Враховуючи цю обставину, надзвичайно важливою, з точки зору со-
ціально-філософської антропології, є проблема людини як творця 
суспільних структур, які, в свою чергу, розглядаються як продукт її 
діяльності й водночас як система, що упорядковує цю діяльність за 
певним зразком, компенсуючи, таким чином, нестачу успадкованих 

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 65.
2 Ibid. S. 69.
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інстинктів. Останні є умовою розвитку і виживання біологічних видів 
у природному середовищі, тоді як у культурному середовищі, ство-
рюваному людиною, реґулятивну функцію виконують суспільні ін-
ституції. Балей наводить висловлювання американського соціолога 
чарлза Кулі: «інституція є складною, інтеґрованою організацією ко-
лективної поведінки, яка утворюється шляхом суспільної спадковості 
й задовольняє якусь тривалу потребу чи бажання»1. 

Дотримання санкціонованих суспільством і державою правил пове-
дінки забезпечують інститути права. Зазвичай вважається, пише Балей, 
що правові норми є чимось вторинним, оскільки неписьменні народи 
обходилися і без них, керуючись лише нормами звичаїв і моралі, які в 
усній формі передавалися з покоління в покоління. Однак досліджен-
ня Броніслава Маліновського, на які він посилається, показали, що 
навіть «дикі» абориґени Меланезії мали свої закони, які зобов’язували 
їх поважати звичаї і традиції власного народу. У своїх взаєминах ме-
ланезійці дотримувалися певних правил поведінки, порушення яких 
передбачало санкцію «племінного покарання, спричиненого реакцією 
гніву і обурення всього суспільства»2. За свідченням Маліновського, ці 
санкції, залежно від проблем, яких вони стосувалися, можна умовно 
віднести до кримінального або цивільного права. Втім Балей задається 
питанням: чи відповідає дійсності твердження про те, що на відміну від 
норм моралі, які знаходять собі опертя у внутрішніх санкціях самого 
індивіда, правові норми підтримуються виключно зовнішніми санкці-
ями, тобто примусово, за допомогою спеціально створених для цього 
суспільних інституцій? і приходить до висновку, що якщо норми права 
не суперечать інтересам всього суспільства і не йдуть урозріз з норма-
ми суспільної моралі (що власне й спостерігається у примітивних на-
родів, ще не знайомих з класовими протиріччями), в такому суспіль-
стві обов’язково є соціально відповідальні особи, які незважаючи на 
зовнішні, дисциплінарні санкції дотримуються установлених законом 
правил поведінки, виходячи виключно зі своїх внутрішніх переконань. 
Взагалі, якщо в суспільстві, пише Балей, існують моральні ригористи, 
то можна припустити, що існують також і «леґалісти», які завжди і за 
будь-яких обставин дотримуються норм права3. Водночас, посилаю-

1 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 69.
2 Малиновский Б. Преступление и обычай в обществе дикарей. Б. Малиновский. 

Избранное: Динамика культуры. М.: рОССПЭн, 2004. С. 245.
3 Класичним прикладом може слугувати історія про те, як засуджений до страти 

Сократ відмовився від пропозиції друзів, готових допомогти йому втекти з-під варти і 
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чись на теорію марксизму, вчений зазначає, що суспільні відносини, в 
основі яких лежать класові протиріччя, є причиною непримиренного 
конфлікту між правом і мораллю. Маркс і енґельс з цього приводу пи-
сали, що у мислителів нового часу «сила зображувалася як основа пра-
ва; тим самим теоретичний розгляд політики є увільненим від моралі… 
У подальшому… все право було зведено до приватного права… а остан-
нє — до цілком визначеного виду сили, до сили приватних власників»1. 
так утвердилося право сильного та багатого, що призвело до руйнації 
моральних засад і нав’язування всьому суспільству ідеології пануючого 
класу. В такому суспільстві індивід втрачає цілісне уявлення про світ і 
турбується лише про власний успіх. 

З поняттям інституції пов’язані колективні форми взаємодії лю-
дей у складі різних груп, зокрема таких традиційних, як родинні, еко-
номічні та релігійні. 

найдавнішими з цих груп є групи родинні. Зазвичай, пише Балей, 
родину розглядають як певний вид спільноти — в тому розумінні, в 
якому вживав цей термін німецький соціолог фердинанд тьоніс у 
праці «Спільнота і суспільство». За тьонісом, спільнота є природною 
і від початку органічно цілісною формою колективного життя, тоді як 
суспільство лише механічно поєднує в собі окремі її розрізнені части-
ни. Спільнота це рід, плем’я, клуби за інтересами, в яких стосунки по-
будовані на емоційній прив’язаності та уподобаннях і підтримуються 
здебільшого в силу традиції або несвідомо. В суспільстві панує розра-
хунок, відносини в ньому (економічні, політичні і т. ін.) є договірни-
ми, передбачають раціональний обмін речами та послугами2. раніше 
вважалося, продовжує Балей, що причиною утворення родинних груп 
є біологічне прагнення до продовження роду. Зверталась увага на той 
факт, що люди так само турбуються про своє потомство, як і тварини. 
Проте вчений зауважує, що на відміну від тварин люди не лише до-
глядають за потомством, але й виховують його, хоча, можливо, деякі 
зачатки виховної роботи присутні також і в тваринному світі. Причи-
ною зміцнення родинних зв’язків, принаймні на певному етапі роз-
витку людства, була економічна необхідність, унаслідок чого родина 

тим самим уникнути несправедливого, але все-таки правосуддя, і добровільно виконав 
рішення суду, прийнявши отруту.

1 Маркс К., Энгельс ф. немецкая идеология. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. т. 3. 
М.: Гос. изд-во политической литературы, 1955. С. 314–315. 

2 Див.: ионин л. Г. Социологическая концепция фердинанда тённиса. История 
буржуазной социологии ХІХ — начала ХХ века. М.: наука, 1979. С. 166–167.
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виокремилася в самостійну господарчу одиницю. Водночас змінюва-
лися структура і роль родини. Ці зміни, пише Балей, вивчав енґельс у 
своїй праці «Походження сім’ї, приватної власності й держави». тим 
часом усе більше вчених схилялися до думки про те, що надзвичайно 
важливою для родинних зв’язків є наявність психологічної складо-
вої. і знов Балей посилається на дослідження Маліновського, який, 
між іншим, писав: «Для первісного острів’янина Південних морів, як 
і для нас самих, секс не є простою фізіологічною дією двох партнерів; 
він передбачає любов і залицяння, він стає ядром таких поважних ін-
ститутів, як шлюб і сім’я; він наповнює собою мистецтво і створює 
власні чари й власну магію. Він забарвлює собою майже будь-який 
аспект культури»1. 

Однією з причин об’єднання людей в групи є матеріальні інте-
реси. Балей посилається на популярну свого часу концепцію Джона 
Стюарта Міла, який стверджував, що кожна людина, прагнучи здо-
бути якомога більше добра для себе особисто, змушена підкоритися 
законам економічного розвитку, об’єднавшись в одній групі з іншими 
людьми для ведення спільної господарської діяльності. В сучасному 
суспільстві індивіди об’єднуються в різного роду економічні союзи, 
товариства, корпорації тощо. Зауважмо лише тут, що індивід дедалі 
більше поступається своєю самостійністю і стає придатком 
господарсько-економічної системи, в якій панують корпоративні 
інтереси. 

наводить Балей і декілька зауважень з приводу релігійної інститу-
ціоналізації суспільного життя людей. Учений зауважує, що розвиток 
релігійних уявлень відбувається ще у дитячому віці. У праці «Пси-
хологія віку дозрівання» він пише: «Дитина, підростаючи, відразу 
стає перед готовою системою, яка складається з інституцій, практик 
і релігійних вірувань, що виступають перед нею з безумовним авто-
ритетом. Все тут є вже “готове”, раз і назавжди усталене, укладене 
в постійні формули»2. Проте Балей задається питанням: якими були 
б релігійні уявлення людини у разі відсутності зовнішніх впливів на 
її психічний розвиток? і тут же зауважує, що говорити про відсут-
ність таких впливів не доводиться, бо випадки, в яких вони повністю 
усунуті, трапляються дуже рідко. навіть коли «в певних робітничих 

1 Малиновский Б. Сексуальная жизнь дикарей Северо-Западной Меланезии. 
Б. Малиновский. Избранное: Динамика культуры. М.: рОССПЭн, 2004. С. 466.

2 Балей С. Психологія віку дозрівання. С. Балей. Зібрання праць. т. 2. львів: іфліС 
лфС «Cogito», 2009. С. 428.
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сферах, що перебувають під впливом ідеології Маркса, відкидається 
релігія як “буржуазний пережиток”, і в цьому дусі інколи виховується 
робітнича молодь, то це є... не арелігійне, а антирелігійне виховання. 
тому в такому випадку важко говорити про спонтанний, некерова-
ний розвиток, оскільки дитині чи молодій людині нав’язується згори 
певне готове судження, що від’ємно оцінює релігійні явища»1. інак-
ше кажучи, виховання в дусі марксизму заступає релігійне виховання. 

Висловлює також Балей критичні зауваження з приводу теорії 
руссо, який стверджував, що нібито підставою для об’єднання лю-
дей у громадянське суспільство послужив суспільний договір. Уче-
ний зауважує, що навіть уявити собі не може, щоб на самому початку 
людської історії індивіди перебували у повній ізоляції один від одно-
го і тільки пізніше, в результаті тривалих роздумів і вільного свідо-
мого вибору, вирішили об’єднатися. і далі пише: «Засадничим є те, 
що спочатку індивід стає членом певних суспільних груп, і лише по-
тім, спонукуваний до того різними мотивами, відчуває свою особли-
вість і починає протиставлятися іншим членам групи як індивід»2. 
насправді кожний індивід є учасником тих чи інших суспільних 
груп незалежно від його власної волі, оскільки неминуче змушений 
вступати у різного роду господарські відносини з іншими індивіда-
ми для ведення спільної трудової діяльності. Балей пристає до марк-
систської точки зору, згідно з якою форму суспільних зв’язків, що 
утворюються в межах групи, визначає те, як люди на тому чи іншому 
етапі розвитку продуктивних сил організують свої виробничі відно-
сини. разом з тим в класовому суспільстві різні групи людей перебу-
вають у не однакових умовах по відношенню до засобів виробництва. 
Між ними безперервно точиться боротьба, яка змінює характер сус-
пільних відносин. Балей зауважує, що проблеми антагоністичного 
суспільства всеосяжно і об’єктивно розглядаються в рамках історич-
ного матеріалізму. 

Варто нагадати, що з середини хіх століття дедалі більше поси-
лювалося протистояння матеріалістичної та ідеалістичної концепцій 
розуміння історії, а разом з тим і проблеми суспільного буття людини. 
на противагу Геґелю, який стверджував, що рушійною силою світової 
історії є розвиток і діалектичне розгортання абсолютної ідеї, Маркс 
висунув, по суті своїй, економічну доктрину, згідно з якою цією ру-
шійною силою є спосіб матеріального виробництва, притаманний 

1 там само. С. 432. 
2 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 75.
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тій чи іншій історичній епосі. Це було протистояння двох відмінних 
теоретичних підходів до вирішення основного, на думку Маркса, пи-
тання філософії — питання про співвідношення мислення і буття. 
З марксистської точки зору, єдино вірним є матеріалістичний підхід, 
в якому людина є ніби присутньою, але поглинається суспільством, 
що підпорядковується законам економічного розвитку. Балей визнає 
пріоритет історичного матеріалізму як соціально-економічної теорії, 
але водночас є свідомим того, що матеріалістичні та ідеалістичні течії 
в філософії взаємно переплетені й лише відносно протиставлені одна 
одній. на відміну від традиційної для історичного матеріалізму кон-
цепції суспільного буття людини, вчений схиляється до концепції, в 
якій проблема самої людини, як субстанційної основи суспільства, 
висувається ним на перший план. так, у працях Балея післявоєнного 
часу проступає, і досить рельєфно, предметне поле соціально-філо-
софської антропології. 

опанУвання МарксиЗМУ  
і МатеріалістиЧного вЧення павлова 

З кінця XIX століття в Європі, охопленій революційними настро-
ями, дедалі відчутніше давали про себе знати впливи марксизму як 
економічного вчення, ідеї якого розроблялися на основі методів іс-
торичного і діалектичного матеріалізму. З виникненням СрСр — пер-
шої соціалістичної країни світу — відбувається експансія марксизму, 
часто в ідеологічній формі, у різні сфери науки, в тому числі психоло-
гічної галузі наукових знань. радянські вчені, вирішуючи методоло-
гічні проблеми, змушені були рахуватися також і з політичними ви-
кликами того часу. В умовах диктатури пролетаріату марксизм було 
проголошено офіційною, єдино вірною доктриною. У ті роки психо-
логія опинилася на роздоріжжі між двома тупиковими напрямками її 
розвитку. З одного боку, продовжувала розроблятися суб’єктивна ем-
пірична психологія, яка стояла на позиціях ідеалістичної філософії, 
з другого боку, вплив матеріалістичних тенденцій призвів до союзу 
психології з природничими науками, внаслідок чого з’явилися теорії, 
автори яких помилково зводили психічні явища до дії біологічних або 
фізіологічних механізмів. Зрештою виникла необхідність обґрунтува-
ти процес пізнання психічних явищ на філософсько-методологічних 
засадах марксизму. 
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Цей складний процес становлення радянської психології наочно 
спостерігав Балей, який у вересні 1931 року відвідав Москву як деле-
гат VII Міжнародного психотехнічного конгресу1. В опублікованому 
ним звіті про роботу конґресу Балей зазначив, що радянські вчені 
більшу частину своїх доповідей присвятили ідеологічним питанням, 
підкреслюючи при цьому розрізнення між «буржуазною» і «проле-
тарською» наукою. на цьому недружньому для більшості закордон-
них гостей розрізненні особливо наполягав ісак Шпільрайн2. Балей 
з цього приводу зауважив: «У світлі висновків п. Шпільрайна всі 
психотехніки, делеговані не з СрСр, побачили себе як посібників ка-
піталу в експлуатації робітничих верств»3. За словами Балея, Шпіль-
райн стверджував, що «психотехнік, який працює в умовах буржуаз-
ного ладу, завжди працює як його слуга»4. Взагалі, пише Балей, від 
тональності доповідей створювалося враження, що тільки радянські 
вчені розуміли певні істини, які були недоступні вченим інших кра-

1 Доречно, у зв’язку з цим, зауважити, що біля витоків польської психотехніки 
стояв сам К. твардовський. Починаючи з 1922 року він знайомив своїх студентів з 
психологічними дослідженнями стосовно впливу реклами, а також праці машиністок 
і телефоністок. Звертав увагу на необхідність раціональної організації праці, профе-
сійної селекції та професійного консультування. З 1931 року був членом ради Патро-
нату над молоддю з ремісничих і промислових кіл львова (див.: Słoniewska H. Rola 
Kazimierza Twardowskiego w psychologii polskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocław-
skiego. 1959. Seria A. Nr. 17. S. 10).

2 Шпільрайн отримав філософську освіту в Марбурзі у Г. Когена. на початку 
1920-х років працював у наркоматі закордонних справ і в Центральному інституті 
праці, з 1923 року — в лабораторії промислової психотехніки наркомату праці. У 
1928 році очолив Всеросійське психотехнічне товариство і часопис «Психотехника и 
психофизиология труда» (з 1932 року: «Советская психотехника»). Був також членом 
президії Міжнародного психотехнічного товариства. на початку 1935 року був зааре-
штований в ході оголошеної партійними функціонерами боротьби з механістичними 
та ідеалістичними спотвореннями і шкідництвом у науці, і пізніше, разом з батьком 
і братами, репресований. До речі, сестра його, психоаналітик Сабіна Шпільрайн у 
1910-ті роки працювала у Відні з фройдом. У 1941 році закатована гітлерівцями в 
ростові-на-Дону.

3 Балей С. Звіт з VII-го Психотехнічного Конгресу в Москві. С. Балей. Зібрання 
праць. т. 2. львів: іфліС лфС «Cogito», 2009. С. 290.

4 там само. — Втім, Шпільрайна, який удався до такої риторики, неважко зрозуміти; 
за чотири місяці до цього, у травні 1931 року, відбувся і з’їзд радянських психотехніків 
у ленінграді, в резолюції якого — з подачі впливових у партійних колах доповідачів — 
йому ставили в провину ідеалістичні погляди, запозичені ним, як стверджувалося, з 
філософії персоналізму Штерна, зазначалося також, що він не розкрив публічно всіх 
своїх помилок. У ті роки, з ініціативи Комуністичної академії, розгорнулася широка 
ідеологічна кампанія, спрямована на боротьбу з усякого роду «псевдомарксистськими 
течіями» в радянській науці. 
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їн. В процесі пізнання виключну роль вони відводили діалектичному 
матеріалізму. «Ми швидко зорієнтувались, що зустрілись ми з пев-
ною догмою, що загально визнавалася за істинну і таку, що не до-
пускає відщепенців», — резюмує Балей і далі наводить такий епізод: 
«Одна з психологів комуністок, з якою я розмовляв під час Конґресу, 
запитала мене, насамперед, чи читав я праці енґельса, відзначаю-
чи, що для “них” дискусія з кимось, хто не читав ці праці і не озна-
йомився з основами діалектичного матеріалізму, була би взагалі не-
можливою. надання діалектичному методу певного значення в науці 
вважалося на тому терені проявом певного наближення до поглядів 
комунізму»1. 

В роботі конґресу взяли участь заступник наркома праці СрСр 
іван Краваль2, який виступив з доповіддю «Праця в системі плано-
вого господарства СрСр», директор Центрального інституту праці 
Олексій Ґастєв3, секретар Ан СрСр В’ячеслав Волгін4 та ернст Коль-
ман від президії Комуністичної академії. «товариш Кольман, — писа-
ла “Правда”, — виклав, у чому полягає роль Комакадемії як методо-
логічного наукового центру і на прикладах виступів, що мали місце на 
конференції, показав усю абсурдність твердження буцімто наука має 
надкласовий характер»5. 

Попри загальне неґативне враження від партійного патронуван-
ня науки Балей визнає гідним уваги те, що радянські вчені надавали 
великого значення суспільному чиннику: «В критиці, якій радянські 
психотехніки піддавали психотехніку Європи і Америки, є багато 
слушного. Без сумніву, є слушною засада, що не тільки слід добирати 
людину, яка відповідає умовам даної праці, але, навпаки, належить 
умови праці пристосовувати до людських можливостей. різні про-
фесії повинні існувати для людей, а не люди для професій. Є багато 
слушного у твердженні, що людина є інколи істотою універсальною 
і що у відповідних умовах може здолати майже кожну працю. З цієї 
точки зору ригористична селекція, яка хотіла би людину назавжди 

1 Балей С. Звіт з VII-го Психотехнічного Конгресу в Москві. С. Балей. Зібрання 
праць. т. 2. львів: іфліС лфС «Cogito». 2009. С. 292.

2 Краваль і. А. — радянський економіст, статистик, брав участь у складанні перших 
п’ятирічних планів розвитку народного господарства СрСр.

3 Ґастєв О. К. — радянський вчений, автор праць з раціональної організації та куль-
тури праці, засновник Центрального інституту праці (1920).

4 Волгін В. П. — радянський історик, автор праць з історії соціалістичних і комуніс-
тичних ідей домарксистського періоду.

5 Международная психотехническая конференція. Правда. 1931. 11 сент.
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прикути до однієї тільки спеціальності, є чимсь, що ґвалтує людську 
природу»1. Балей підтримує прагнення радянських психотехніків не 
лише займатися відбором професійних кадрів, але й сприяти раціо-
нальній організації трудового навчання і самої праці, умови якої лю-
дина має сама собі обирати, а не приймати ті, які нав’язуються їй як 
щось незмінне, до чого необхідно пристосовуватися. Погоджується 
також з твердженням, що людина, внаслідок того, що сама постій-
но розвивається і змінюється, певною мірою здатна адаптуватися до 
зовнішніх обставин. «Ще, — пише Балей, — слід згадати про цикл 
рефератів, що стосуються досліджень здатності спостереження. ре-
ферати ці характеризують прагнення радянської психотехніки вже не 
в галузі теоретичної надбудови, але на терені експериментальних по-
шуків. Цим пошукам властива практична точка зору. Досліджується 
процес спостереження не на штучному, лабораторному матеріалі, на 
геометричних фігурах і штучних позначках, а на матеріалі, взятому з 
життя»2. 

З газет за ті дні дізнаємося, що у вільний від засідань час учасни-
ки конґресу виїжджали з екскурсіями на завод «червоний богатир» і 
електрозавод, відвідали Центральний інститут праці, а також огляну-
ли колонію колишніх правопорушників у Волчові та лефортівський 
ізолятор. Культурна програма включала колективне відвідування тре-
тяковської галереї та інших музеїв. Спеціально для учасників конґре-
су в МхАт відбулася вистава за п’єсою Кіршона «хліб». Була також 
продемонстрована — як у ті роки писали — «звукова фільма»: «Путів-
ка у життя». 

В останній день конґресу представники психотехнічних установ 
і товариств країн-учасниць уклали текст конвенції на предмет цен-
тралізованого збирання інформації й обміну документами (всякого 
роду тестів, описів психотехнічних апаратів з кресленнями і схемами, 
відомостей про техніку їх застосування та оцінку результатів і т. ін.). 
Підписали конвенцію: Балей (Варшава), Клапаред (Женева), ферарі 

1 Балей С. Звіт з VII-го Психотехнічного Конгресу в Москві. С. Балей. Зібрання 
праць. т. 2. С. 292–293.

2 там само. С. 294. — Взагалі в радянському Союзі існувала розгалужена мере-
жа науково-дослідних інститутів, що займалися психотехнікою і охороною праці, 
функціонували також регіональні осередки Всесоюзного товариства психотехніки і 
прикладної психофізіології. Серед них — Українське відділення ВтП і ПП у харкові 
(голова — Долгін) та його філії в Одесі (голова — елькін), Києві (голова — Циркін) і 
Дніпропетровську (голова — левінсон). Проте наказом ради народних комісарів від 
14 жовтня 1934 року психотехнічні установи в СрСр були ліквідовані.
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(Болонья), Жермен (Мадрид), ліпман (Берлін), Мандрика (Москва), 
Міра (Барселона), П’єрон (Париж)1. 

З кінця 1940-х років Балей приступає до вивчення марксистської 
концепції психології, яка дедалі більше завойовувала провідні пози-
ції у Польщі. Проте логіку розпочатих ним психологічних досліджень 
неможливо зрозуміти без урахування суспільно-політичної ситуації, 
яка склалася в повоєнній Польщі, визначивши тим самим характер 
розвитку польської психології на декілька найближчих десятиліть. 
По закінченню війни, коли влада у Польщі перейшла від німецьких 
окупаційних військ спочатку до червоної Армії, а від неї — до кон- 
трольованого Москвою тимчасового уряду, в країні відбувалися 
складні процеси, в яких планова економіка поєднувалася з ринко-
вою, приватна власність існувала нарівні з кооперативною і держав-
ною, і разом з тим зберігалося індивідуальне селянське господарство. 
У багатьох сферах державного управління, в тому числі й у сфері осві-
ти, відповідальні пости займали представники довоєнної інтеліґен-
ції. Зміни у внутрішній політиці країни відбулися у період реалізації 
трирічного плану її господарського розвитку (1947–1949). Блок по-
літичних партій прокомуністичної спрямованості, в результаті «пра-
вильного» підрахунку голосів, організованого урядовими функціо-
нерами, отримує переважну більшість на виборах в сейм у січні 1947 
року. Відразу після цього розгортається боротьба між прихильниками 
незалежної «польської лінії» побудови соціалізму та їх противника-
ми, адептами підтримуваної Кремлем «московської лінії». як і слід 
було очікувати, перемогу здобули саме останні. й хоча в Польщі так 
і не було остаточно сформовано однопартійну систему, в 1949 році 
монопольне становище закріпилося за Польською об’єднаною робіт-
ничою партією (ПОрП). Відтоді керівна партія здійснює адміністра-
тивний нагляд за усіма сферами суспільного життя, контролює мо-
нополізовані державою видавництва, науку, особливо її гуманітарну 
сферу. В освітніх закладах запроваджуються нові програми навчання, 
спрямовані на посилення ідеологічної роботи. 

Засади освітянської політики нової влади були накреслені на З’їзді 
ПОрП, рішення якого, у зв’язку з планом побудови соціалізму в Поль-
ській народній республіці, вимагали від вчителів високої політичної 
підготовки в дусі марксизму-ленінізму. Особлива увага приділялася 
вивченню діалектичного й історичного матеріалізму, історії ВКП(б), 

1 Советская психотехника. 1932. № 1–6. С. 70.
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історії польського і міжнародного робітничого руху, політекономії в її 
марксистському розумінні, здійснюється також ідеологічний аналіз 
решти предметів. Докорінні зміни відбувалися у діяльності Спілки 
польських вчителів. До 1949 року Спілка керувалася положеннями 
довоєнного Статуту, згідно з яким «СПВ — це організація самостійна, 
незалежна від політичних партій стосовно як ідеологічних програм, 
так і тактики та методів своєї діяльності»1. Однак вже після З’їзду 
ПОрП Спілка стає повністю залежною від партійних органів, які й 
визначили її нову програму: «Справу ідеологічної підготовки вчителів 
вважаємо в СПВ за головне завдання нашої діяльності»2. 

В описуваний нами період польська наука потрапляє в ті самі ідео-
логічні лещата, в яких перебувала й радянська наука. При цьому спо-
стерігався вже знайомий Балеєві поділ наук на «реакційні» лібераль-
но-буржуазні й «проґресивні» марксистські. За таких обставин навіть 
не варто було розраховувати на публікацію написаної Балеєм праці, 
яка знайомила польських читачів з основами невизнаної ортодок-
сальними марксистами «буржуазної» науки — суспільної психології. 
Марксизм оголошувався єдино вірним вченням, а посилання на кла-
сиків марксизму, часом лише штучно пов’язані зі змістом наукових 
статей і доповідей, ставали обов’язковими. 

У ті роки значно посилилась боротьба марксистської психології з 
усякого роду «буржуазними» концепціями особистості, в яких людина 
розглядалася поза її зв’язками з класовою ситуацією, як абстрактне, 
далеке від реального життя поняття. У невеличкій розвідці «Соціаліс-
тичний гуманізм в уявленні радянської психології» Балей зазначає, 
що психологи-марксисти хоча й критикували персоналізм як певного 
роду світогляд, проте усіляко підкреслювали важливість поняття осо-
бистості. При цьому, вони виходили з філософських принципів істо-
ричного матеріалізму, які передбачають наявність загальних законо-
мірностей суспільного розвитку і, відповідно, розвитку особистості, 
утягненої в процес розвитку суспільства. Особливо зверталась увага 
на ціннісні аспекти людської особистості. Балей вказує, що радянські 
вчені рішуче відкинули доводи утопічного гуманізму про неземний, 
трансцендентний характер людських цінностей, які, нібито, є від-

1 Цит. за: Hellwig J. Wkład Związku Nauczycielstwa Polskiego w kształcenie i dokształ-
canie nauczycieli w Polsce (1919–1968). Poznań: Wyd-wo Naukowe Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza, 1973. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Seria: Psychologia, Pedagogika. 
Nr. 28. S. 35.

2 Ibid. S. 80.
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дзеркаленням у людській душі божественних променів, та сприяли 
розвитку справжнього реалістичного гуманізму. Вони наполягали на 
думці про те, що людина має пройнятися почуттям відповідальності 
за своє майбутнє і будувати його власною працею. тільки в такому 
випадку вона стане по-справжньому вільною, творчою особистістю. 
Однак реалізувати на практиці свої гуманістичні цінності людина 
може тільки у співпраці з іншими людьми. Балей, з урахуванням ска-
заного, резюмує: «Ми вже знаємо, що радянські психологи обґрунто-
вують соціалістичний гуманізм через відповідне висвітлення особис-
тості людини, яка прагне втілити в життя свою сутність. Передусім 
доводять вони, що насправді структура особистості людини обумов-
лена її суспільним буттям. З цієї точки зору радянська психологія в 
своїй основі є дійсно суспільною психологією. Соціалістичний гума-
нізм розкривається тут як суспільний гуманізм»1. 

Вплив марксизму в післявоєнній Польщі дедалі посилювався. 
У зв’язку з цим висувалися численні вимоги до суспільних наук і в 
тому числі до психології. різні оратори з високих трибун наполягали 
на необхідності переглянути концепцію розвитку дитини, популя-
ризовану представниками західної «буржуазної», а отже й польської 
довоєнної, психології. Балей, як зазначалося раніше, був одним із 
зачинателів психології дитини, психології розвитку та психології ви-
ховання у Польщі — тих прикладних наук, які активно взаємодіяли з 
педологічною наукою. на відміну від цілої низки неповних, для розу-
міння дитини, наук — педагогіки, психології, анатомії, фізіології, со-
ціології тощо, педологія розглядала у комплексі весь спектр дитячих 
проблем. Біля витоків цієї, по суті — міждисциплінарної, науки сто-
яли такі американські вчені як Ґренвіл Стенлі хол і Джеймс Болдуїн. 

У 1920-ті роки педологія бурхливо розвивалася і в СрСр. По всій 
країні було розгорнуто мережу педологічних консультацій. Було та-
кож налагоджено роботу шкільних психологів, які займалися вимі-
рюванням інтелекту дітей, комплектуванням класів, організацією 
режиму навчання, виявленням причин відставання у навчанні, проф-
орієнтацією тощо. Слід, однак, зазначити, що, всупереч очікуван-
ням, синтезу окремих напрямків суміжних дисциплін в єдину науку 
про дитину так і не відбулося. Викликало суперечки й питання про 
застосування анкетних і тестових досліджень. Згідно з Постановою 
ЦК ВКП (б) від 4 липня 1936 року «Про педологічні перекручування в 

1 Baley S. Humanizm socjalistyczny w ujęciu psychologii radzieckiej. Psychologia Wycho-
wawcza. 1949. T. XIV. S. 79.
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системі наркомпросів», педологія в СрСр була ліквідована. У Поста-
нові, зокрема, писалося: «ЦК ВКП (б) вважає, що і теорія і практика 
так званої педології базується на псевдонаукових, антимарксистських 
положеннях. До таких положень відноситься, насамперед, головний 
“закон” сучасної педології — “закон” фаталістичної обумовленості 
майбутнього дітей біологічними та соціальними факторами, впливом 
спадковості та якогось незмінного середовища. Цей глибоко реак-
ційний “закон” перебуває у кричущій суперечності з марксизмом і 
з усією практикою соціалістичного будівництва, яке успішно пере-
виховує людей в дусі соціалізму і ліквідує пережитки капіталізму в 
економіці та свідомості людей»1. Коротше кажучи, все, що перебуває 
«у суперечності з марксизмом», безапеляційно оголошувалося реак-
ційним і ворожим. Автори Постанови покладали особливі надії на 
розвиток радянської педагогіки, яка категорично відкидала наявність 
незмінюваних біопсихічних задатків у дитини і, шляхом ідеологічно 
«правильного» виховання, покликана була формувати її особистість в 
дусі нової, соціалістичної реальності. 

як уже зазначалося, у повоєнній Польщі посилювався вплив 
марксизму, в тому числі у сфері науки та освіти. Педологія, так само 
як і в СрСр, потрапила в розряд буржуазної псевдонауки. З огляду на 
це діяльність педологічної лабораторії при Закладі психології вихо-
вання Балей більше не поновлював. Педологічну консультацію при 
«Патронаті» він перепрофілював у філію Центральної професійної 
консультації Варшави. У ті роки психологія дитини, психологія роз-
витку та психологія виховання потрапили під особливий нагляд з 
боку партійних кураторів науки, які вбачали в них відголосок педоло-
гії. Беззаперечним, однак, досягненням педології було те, що дитину 
вона вивчала у розвитку та комплексно, орієнтуючись при цьому на 
вирішення суто прикладних проблем. Балей творчо переосмислює 
напрацювання довоєнної психології і, з урахуванням марксистської 
теорії, простежує еволюцію наукових уявлень про психічний розви-
ток молоді. 

У праці «Психологічна проблематика віку дозрівання» Балей за-
значає, що західна «буржуазна» психологія виокремлювала три фази 
психічного розвитку молоді, нібито передбачені самою «природою». 

1 О педологических извращениях в системе наркомпросов. Директивы ВКП(б) 
и Постановления советского правительства о народном образовании: сб. документов 
за 1917–1947 гг. Вып. 2. М.; л.: изд-во Академии педагогических наук рСфСр, 1947. 
С. 192–193.
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Першою є фаза передрозквіту — стадія, коли молода людина віком 
13–14 років схиляється до проявів непокори і прагне вивільнитися 
з-під опіки дорослих. У наступній стадії — фазі розквіту (пуберталь-
ній), яка охоплює вік з 14 до 17 років, поряд з соматично-фізіоло-
гічними змінами відбуваються суттєві психічні зміни, пов’язані з 
пробудженням еротичних почуттів. У духовному житті зростає роль 
фантазій і марень. З’являється внутрішня потреба у самотності й са-
моспогляданні. Підвищена у цьому віці схильність до інтроспекції 
сприяє розвиненню більш глибоких розумових процесів, у перебігу 
яких увага молодої людини переключається з зовнішнього оточен-
ня на внутрішні переживання і пізнання власного Я. До всього, що 
відбувається навколо, вона ставиться зі скептицизмом, проявляє не-
довірливість і підозрілість, бунтує проти будь-якого примушення. 
і, нарешті, в третій — юнацькій фазі (адолесценції), на яку припадає 
вік з 17 до 20 (або дещо більше) років, з’являється тенденція до врів-
новаження взаємин молодої людини з її оточенням; протистояння 
суспільству поволі слабшає. У ці роки молодь приваблюють усяко-
го роду суспільні утопії, як нездійсненні ідеали, які вона намагається 
реалізувати бодай у мріях. Балей зауважує, що західна психологія ви-
значала вік дозрівання як період, в якому відбувається саморозвиток 
особистості. Психічні явища при цьому розглядалися у певній ізольо-
ваності від суспільних процесів, бо трактувалися як явища переважно 
внутрішнього походження, тобто біопсихічні. 

Проблемі розвитку особистості приділяла також увагу соціологія. 
Дослідження соціологів показали, що надмірна зосередженість інди-
віда на власному Я спричиняє еґоцентричні тенденції. Було виявле-
но, що молодь з матеріально забезпечених сімей заглиблюється у світ 
фантазій і марень набагато частіше, ніж молодь з малозабезпечених 
сімей, психічне життя якої підпорядковане радше практичним на-
становам. З точки зору соціології, пише Балей, шпранґерівське «від-
криття Я» це не що інше, як штучне утворення міщанської культури. 

Соціологічні дослідження викликали інтерес у психологів, які 
прагнули з’ясувати, як суспільні чинники впливають на формування 
психіки молоді. При цьому, все ж таки, вони наполягали на тому, що 
кожна людина, на генетичному рівні, має задатки біопсихічної інди-
відуальності. Але представники марксистської психології, відкинув-
ши тезу про «вроджену» психічну структуру людини, проблему роз-
витку її особистості розглядали виходячи з принципу соціологічного 
детермінізму. 
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За словами Балея, радянські психологи хоча й не заперечували на-
явності певних стадій у статевому дозріванні молоді, будь-якого по-
ділу її психічного дозрівання на окремі, позначені спеціальними тер-
мінами, фази (передрозквіту, розквіту й адолесценції) не визнавали. 
натомість убачали відмінності в психічному розвитку молоді в буржу-
азному суспільстві та суспільстві соціалістичному. Підкреслювалося, 
що на відміну від західного, індивідуалістичного виховання молоді, 
радянська молодь виховувалася в дусі колективізму, тому вирішальна 
роль в її психічному розвиненні відводилася не стільки внутрішнім, 
скільки зовнішнім, суспільним чинникам. Унаслідок такого вихован-
ня коло її інтересів охоплювало широкий спектр суспільних проблем: 
від стосунків у родині й школі до загальнодержавних і міжнародних 
відносин. Залучення молоді до суспільно-політичних заходів вихову-
вало у неї патріотизм, готовність присвятити себе служінню всьому 
радянському народу. Звичайно, пише Балей, радянська молодь так 
само, як і взагалі будь-яка молодь, схильна була мріяти. Але вона при 
цьому не втрачала зв’язку з дійсністю; її мріяння були своєрідною 
чуттєвою підготовкою до участі в реальному суспільному житті. 

Балей зазначає, що критика буржуазних теорій з позицій марк-
сизму була водночас самокритикою польських психологів на шляху 
подолання ними неґативних тенденцій у справі виховання молоді, 
психічне розвинення якої будувалося раніше на взірцях, нав’язаних 
їй загниваючим капіталізмом. не варто, мабуть, сприймати серйоз-
но, взагалі не характерну для способу мислення вченого, ідейно-по-
літичну риторику. натомість необхідно врахувати ту обставину, що з 
1949 року, з ініціативи правлячої партії, у Польщі було розпочато за-
гальну ідеологічну підготовку працівників насамперед гуманітарної 
сфери. З цією метою партійне керівництво повсюдно запроваджувало 
посади інструкторів з ідеологічної роботи, причому в першу чергу в 
учбових закладах і в Головному правлінні СПВ. Здійснювалося роз-
повсюдження 15-томних бібліотек марксизму-ленінізму. не важко 
здогадатися, що більшість доповідей на конференціях у ті роки при-
свячувалися не стільки предметно-методологічним, скільки політи-
ко-ідеологічним питанням. Звичайно, всі ті, хто підозрювався у наяв-
ності незалежних поглядів, зазнавали переслідувань. тому не дивно, 
що навіть у науковому середовищі домінувала атмосфера загального 
схвалення директивних вказівок партії. Особливо підкреслювалася 
необхідність знання законів суспільного розвитку, рушійною силою 
якого, згідно з теорією історичного матеріалізму, є класова бороть-



122

ба. Зазначалося, що справжній вчений повинен вміти користуватися 
цими законами і бути активним будівником нового соціалістичного 
суспільства. Між іншим, здійснювалася перевірка біографічних да-
них викладачів, особливо з числа тих, хто працював у вищій школі, на 
предмет їхньої минулої діяльності, отже політичної надійності. ймо-
вірно складені Балеєм у червні 1950 року життєпис і анкетні дані мали 
задовольнити саме ці запити університетської адміністрації. 

так само, як й інші польські вчені, Балей був приневолений вра-
ховувати ті вимоги, які висувало науці політичне керівництво країни. 
У зв’язку з цим він мусив удатися до заяложених ідеологічних штам-
пів і заявити про своє критичне ставлення до «буржуазної» психо-
логії. тим часом Балей повідомляє, що в очолюваному ним Закладі 
психології виховання особлива увага приділялася тому, як суспільні 
зміни, що відбувалися у повоєнній Польщі, впливали на психічну 
структуру польської молоді. Втім, для нього було очевидним, що на 
психічний розвиток молодих людей впливають не лише суспільно-іс-
торичні тенденції, але й конкретні умови їх життєдіяльності. Виходя-
чи з марксистської діалектико-матеріалістичної концепції розвитку, 
він прагне поєднати загальнофілософський принцип соціологічного 
детермінізму з конкретно-науковими дослідженнями, у широкому 
сенсі — поєднати теорію з практикою. Балей пише: «Психологія му-
сить... бути пов’язаною з життям і бути на його службі. Мусить брати 
дієву участь у формуванні нової людини і мусить цій новій людині 
полегшити її працю, мусить надати допомогу у посиленні її твор-
чості... Очевидно, це стосується також ставлення психології і поль-
ських психологів до молодого покоління. треба пізнати його психіку 
не обмежуючись, однак, самими знаннями. треба пізнати молодь з 
тією метою, щоб надати їй ефективну допомогу. Школа і молодіжні 
організації мусять бути тереном живої діяльності психолога, в якій 
теоретичні і практичні аспекти будуть нероздільно сплітатися між 
собою. Психолог мусить, досліджуючи, допомагати і, допомагаючи, 
досліджувати»1. Звичайно, давалася взнаки професійна спрямова-
ність Балея у бік прикладної психології. 

тим часом в СрСр розгорнулася дискусія, учасники якої намагали-
ся вирішити проблему психофізичної єдності і, що цілком зрозуміло, 
вирішити її в дусі матеріалістичного монізму. У зв’язку з цим виникла 
необхідність переглянути ставлення психології до вчення Павлова про 

1 Baley S. Psychologiczna problematyka wieku dojrzewania. Myśl Współczesna. 1950. 
Nr. 7. S. 42–43.
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вищу нервову діяльність. Однак на скликаній влітку 1950 року спільній 
сесії Ан СрСр і Академії медичних наук склалася несприятлива для 
розвитку самої психології ситуація, пов’язана з посиленням партійного 
адміністрування наукою. За схваленням ЦК ВКП(б), головні доповіда-
чі нав’язали решті учасників сесії тезу про те, що об’єктивне вивчення 
психічних явищ, з матеріалістичної точки зору, не є можливим, тому 
психологічні дослідження варто б узагалі замінити дослідженнями фі-
зіологічними. таке спрощене вирішення проблеми ставило під сумнів 
існування психології як самостійної науки. 

Учасникам тієї історичної сесії нічого не залишалося, як підтри-
мати нав’язану їм згори «павловізацію» психології; адже відкрито ви-
словлювати сумнів у правильності поглядів, що виходили з президії, 
було рівнозначно протидії генеральній лінії партії. не згідні з нею 
оголошувалися поплічниками «гнилого лібералізму», що, в результа-
ті, тягнуло за собою важкі для них, іноді трагічні, наслідки. Заради 
збереження своєї професійної автономії хоча би в урізаному вигляді 
радянські психологи змушені були схвалити заготовлений проект рі-
шення про подальше просування фізіологічних досліджень у психо-
логію. При цьому вони виступили з вимушеною критикою своїх дав-
ніших, звичайно ідеалістичних і тому «помилкових» поглядів1. 

невдовзі після цього, наприкінці грудня 1950 — на початку січня 
1951 року, в курортній Криниці, що на півдні Польщі, відбулася ана-
логічна конференція польських неврологів, психіатрів і психологів 
(звичайно за участі радянських гостей), у перебігу якої її учасникам 
так само було запропоновано розширити сферу впливу вчення Пав-
лова. Втім сама ідея використати вчення про вищу нервову діяльність 
у психологічних дослідженнях була слушною, оскільки давала мож-
ливість пояснювати психічні явища з матеріалістичної точки зору. За-
перечення, однак, викликали спроби повністю замінити психологіч-
ну науку фізіологією. Безперечною заслугою Балея є те, що у складні 
для психології роки він, спільно зі своїми однодумцями, накреслив 
шляхи її подальшого розвитку в Польщі як самостійної науки. Само 
собою зрозуміло, що цей новий етап її розвитку він пов’язував з діа-
лектичним матеріалізмом і вченням Павлова. 

У ці переломні для польської науки роки Балей публікує статтю 
«Обличчя нової психології». Вчений зазначає, що революційною но-

1 Див.: научная сессия, посвящённая проблемам физиологического учения акаде-
мика и. П. Павлова. 28 июня — 4 июля 1950 г. Стенографический отчет. М.: изд-во Ан 
СССр, 1950. 734 с.



124

визною марксистської психології є її матеріалістичність, хоча певною 
мірою матеріалістичними були ще й домарксистська поведінкова пси-
хологія і психопатологія. Але вони лише констатували факти, отри-
мані за допомогою конкретно-наукових методів дослідження. на-
томість марксистська психологія виходить із загальнофілософських 
засад, які передбачають наявність певних психологічних зв’язків і 
закономірностей. Психологи-марксисти наполягали на думці про те, 
що психічні явища є продуктом активної діяльності мозку як особли-
вого роду організованої матерії. тільки на відміну від вульгарного ма-
теріалізму в теорії Павлова, на яку вони спиралися, знаходить пояс-
нення сам механізм перетворення фізіологічних процесів у процеси 
психологічні. Адже умовний рефлекс містить в собі як фізіологічну, 
так і психологічну складові. Балей пише: «якщо фізіолог відчуває, 
що не повинен вникати, в рамках своєї [строго] визначеної дослід-
ницької системи, в психічний зміст рефлекторних подразників, то 
звичайно психолог спеціально зверне на нього увагу. Але — й це те 
суттєве, що зміцнює його зв’язок з фізіологом — розглядає він цей 
психічний елемент в рамках рефлексу, отже з чіткою перспективою 
на механізми нервової системи, на мозок і кору головного мозку»1. 
Згідно з теорією Павлова, всі фізіологічні процеси, що відбуваються 
в організмі людини, спричиняють відповідні реакції в корі головного 
мозку, на яку водночас справляють вплив і чинники психологічного 
характеру — через свідомість. Учення Павлова про вищу нервову ді-
яльність Балей узгоджує з положеннями діалектичного матеріалізму. 
Він зауважує, що, по-перше, психічні явища відрізняються мінливіс-
тю, а по-друге — підпорядковуються принципу взаємозв’язку. люди-
ні притаманні взаємовиключні психічні настрої — такі, наприклад, 
як любов і ненависть, які зводяться до дії закону єдності та боротьби 
протилежностей. Згадані вище мінливість і взаємна обумовленість 
психічних явищ знаходять своє пояснення в рамках теорії історично-
го матеріалізму. Відповідно до цієї теорії, розвиток суспільно-еконо-
мічних відносин впливає також і на структуру людської психіки. Ба-
лей застерігає: «Психічне життя людини відображає в собі змінювані 
форми її суспільного буття. тож формулюючи відкриті ним психоло-
гічні закони, психолог мусить бути дуже обережним і не абсолютизу-
вати, не вважати довічно пов’язаним з людською природою те, що є 
перехідним продуктом історичного розвитку людства»2. 

1 Baley S. Oblicze nowej psychologii. Kultura Fizyczna. 1951. Rok V. Nr. 10. S. 614–615.
2 Ibid. S. 616–617.
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і ще один момент, на який звертає увагу Балей. За теорією Пав-
лова, тим особливим механізмом, який принципово відрізняє спо-
сіб мислення людини від способу мислення тварини, є мова. У той 
час як умовні рефлекси утворюють першу сигнальну систему, яка 
ґрунтується виключно на чуттєвому сприйнятті зовнішнього світу і є 
притаманною як тваринам, так і людям, мова, будучи продуктом аб-
страгування, утворює другу сигнальну систему, яка служить засобом 
збереження і переповідання соціально значущої інформації, доступ-
ної лише людям. хоча ця друга сигнальна система, за формальними 
ознаками, віддаляє людину від дійсності, проте, за допомогою тимча-
сових нервових зв’язків, співвідноситься з першою сигнальною сис-
темою, яка власне і є провідником тієї самої дійсності. Отже, друга 
сигнальна система, хай опосередковано, але так само отримує мате-
ріалістичне пояснення. 

В опублікованій посмертно праці «Вчення Павлова і психологія» 
Балей зазначає, що радянська психологія, надмірно захопившись ма-
теріалістичним трактуванням психічних явищ, тривалий час намага-
лася фактично підмінити психологію рефлексологією. Водночас вона 
вступила у боротьбу з біхевіоризмом (поширеним головним чином у 
США), який створював враження точної науки, здатної об’єктивно 
виміряти моторну реакцію організму, але при цьому іґнорував свідо-
му діяльність, оскільки прибічники його схилялися до механістично-
го розуміння психічних явищ. Схожі погляди, які хоча й заперечували 
вроджений характер психічних явищ, але ґрунтувалися так само на 
зовнішніх спостереженнях, були притаманні й самій рефлексології. 
таким чином, незважаючи на нібито об’єктивний характер науко-
вих досліджень, рефлексологія так само, як і біхевіоризм, суперечи-
ла марксистсько-ленінській теорії відображення і разом з тим пе-
рекручувала суть павлівського вчення про умовні рефлекси. Балей 
уточнює: «Павловізм виріс на ґрунті матеріалістичного світогляду, 
але — початково принаймні — формувався поряд з марксизмом, а не 
в безпосередньому контакті з ним. Однак з певного моменту почали 
виявлятися дедалі більш суттєві збіги і предметні зв’язки, а звідси — 
певного роду взаємне тяжіння»1. По-перше, Павлов установив, що в 
основі психічної діяльності лежать матеріальні фізіологічні механіз-
ми. По-друге, — і це надзвичайно важливо, — він показав, що ці ме-
ханізми, впливаючи на кору головного мозку, сприяють відображен-

1 Baley S. Nauka Pawłowa a psychologia. Życie Nauki. 1952. T. 7, Nr. 6. S. 47.
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ню в свідомості людини тих зовнішніх подразників, які власне і стали 
причиною утворення умовних рефлексів. Балей у зв’язку з цим пише: 
«Утворюючи таким чином фізіологічне підґрунтя ленінської теорії 
відображення, вчення Павлова розв’язує одночасно проблему відно-
шення організму до оточення у спосіб, який є чудовим доповненням 
марксистського уявлення про відношення індивіда до навколишньо-
го середовища, як відношення діалектичної єдності»1. 

Працюючи в галузі психології виховання, Балей уважно стежить 
за розвитком її в СрСр, а також дискусією на цю тему, що розгорнула-
ся на сторінках часопису «Советская педагогика». У своїх пізніх стат-
тях він посилається на висловлювання відомих радянських вчених, 
таких, як Олексій леонтьєв, Анатолій Смирнов, Борис теплов. реда-
гував, до речі, видану в 1952 році польською мовою ідеологічно ней-
тральну працю теплова «Психологія музичних здібностей». За рік до 
цього польською мовою було опубліковано працю Смирнова «Пси-
хологія запам’ятовування», текст якої з російської переклали учениці 
й співробітниці Балея М. Жебровська і В. Пташинська. 

на початку 1950-х років ускладнюється і так непроста ситуація у 
польській філософії. Зникає, тепер вже остаточно, поліфонічність 
дискусії сорокових років; на зміну діалогу конкурентних філософій 
приходить монолог виключно марксистської філософії. Посилюєть-
ся критика на адресу філософів львівсько-Варшавської школи. ініці-
ював критику провідний польський марксист, директор (з 1950 року) 
інституту підготовки наукових кадрів при ЦК ПОрП, Адам Шафф. 
на Конґресі польської науки (в підсекції філософії і суспільних наук, 
засідання якої відбулися у період з 29 червня по 2 липня 1951 року) він 
заявив: «Дискусія конґресова підтвердила ще раз, що справа львів-
сько-Варшавської школи висувається як одна з головних проблем 
ідеологічної боротьби на філософському фронті у Польщі»2. Осно-
вна дискусія розгорнулася на сторінках часопису «Myśl Filozoficzna», 
перебіг якої простежує польський дослідник Анджей Колаковський3. 

насамперед прибічники марксизму виступили з критикою фі-
лософських поглядів твардовського, Котарбінського і Айдукевича. 
«так само, — пише ядчак, — по відношенню до деяких психологів — 
учнів твардовського, висувалися у той період звинувачення. В ім’я 

1 Baley S. Nauka Pawłowa a psychologia. Życie Nauki. 1952. T. 7, Nr. 6. S. 49.
2 Schaff A. Zadania frontu filozoficznego w świetle uchwał I Kongresu Nauki Polskiej. 

Myśl Filozoficzna. 1951. Nr. 1–2. S. 37.
3 Див.: Kołakowski A. Interpretacje i sytuacje mityczne. Zdanie. 1980. Nr. 3. S. 56–73.
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очищення польської психології від пережитків “буржуазного способу 
мислення” піддавалися між іншим критиці теорії Владислава Вітвіць-
кого, Стефана Балея, Мечислава Кройца. Звинувачували їх головним 
чином у біологізмі, індетермінізмі, а всю їхню психологію визначали 
як буржуазну, ідеалістичну»1. Стверджувалося, що взяті на озброєння 
твардовцями інтроспекціонізм і концепція інтенціональності схиля-
ли їх, з урахуванням особливостей філософії кожного з них, до різно-
видів суб’єктивного ідеалізму. Звідси й заслуги школи у тому, що вона 
сприяла унаучненню філософії, оголошувалися не більше як міфом. 
Критикуючи львівсько-Варшавську школу, Шафф пише, що «протя-
гом всього періоду свого існування була вона зліпком найрізнорідні-
ших впливів буржуазної західної філософії. Школу характеризувало 
виключно космополітичне (в сенсі плазування перед кожною захід-
ною “новинкою”) обличчя»2. З наведеної цитати стає зрозумілим, 
чому Балей, незважаючи на те, що в останні роки намагався осмис-
лити проблеми психології з позицій марксизму, потрапляє у розряд 
«еклектиків». непорозуміння спричинялося тим, що на відміну від 
прибічників ортодоксального марксизму, які стояли на позиціях ма-
теріалістичного монізму, представники школи дотримувалися іншої 
філософської традиції. характерний для їхнього способу мислення 
світоглядний плюралізм дозволяв неупереджено ставитись до будь-
яких напрямків філософії, у тому числі й до марксизму, і тим самим 
уникати догматизму. Цей плюралізм значною мірою зумовлювався 
тим, що у хх столітті виникла велика кількість різних філософських 
течій, які потребували узгодження наявних розбіжностей. тим часом 
марксисти закликали колишніх учнів твардовського переглянути 
свої погляди й виступити зі звинувачувальною критикою «реакцій-
ної буржуазної філософії», отже з самокритикою. У виступах самих 
марксистів переважали образливі висловлювання. Причім арґумен-
тацію заступали ідеологічна анґажованість, демагогія, навішування 
ярликів. Звичайно, це спричиняло болісні переживання і душевні 
травми. Пік цієї дискусії припадає на 1952 рік. У вересні того ж року 
Балея не стало. 

1 Jadczak R. Uwagi do dyskusji o tzw. Szkole lwowsko-warszawskiej. Ruch Filozoficzny. 
1987. T. XLIV, Nr. 1. S. 55.

2 Schaff A. Poglądy filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza. Myśl Filozoficzna. 1952. 
Nr. 1(3). S. 212.
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ДосліДЖення МіЖосоБових і сУспільних  
інтеракціЙ та стосУнків У грУпі 

У розвиненні сучасної Балеєві західної психології відбувалися 
надзвичайно складні процеси, пов’язані з філософським осмислен-
ням поширених у попередній період теорій. Піддавалися, зокрема, 
критиці теорії гормізму, психоаналізу і біхевіоризму, засадничі тези 
яких знайшли своїх численних прибічників, особливо в США, у пер-
шій третині хх століття. 

Автором гормічної теорії був Мак-Дауґал. Від дарвінізму та ево-
люціонізму він перейняв біологічний підхід до вивчення людини і 
переніс його у психологію. Центральне місце в його теорії відводи-
лося поняттю інстинктів, тобто вроджених, успадкованих людиною 
схильностей. на відміну від усієї попередньої психології, представ-
ники якої завжди вважали, що джерелом психічного життя людини є 
зовнішні чинники, гормічна психологія висунула тезу, згідно з якою 
це джерело від початку міститься в самій людині. Мак-Дауґал фак-
тично зруйнував колишні уявлення психології про те, що засновані 
на чуттєвих враженнях про зовнішній світ акти свідомості механічно 
передують прагненням людини. За його теорією, розумові акти спри-
чиняються інстинктивними прагненнями, імпульсами, які виника-
ють спонтанно і тим самим надають їм динамічного характеру. 

Психологія гормізму зазнала критики ще у 1920-ті роки, особливо з 
боку біхевіористів. теоретичні засади біхевіоризму, що виник з психо-
логії тварин та психології немовлят, найвиразніше сформулював Джон 
Вотсон, професор університету Джона Гопкінса в Балтиморі. на його 
думку, емпірична психологія у своєму прагненні до максимально мож-
ливої об’єктивізації досліджень повинна займатися вивченням тільки 
тих фактів, які є доступними зовнішньому спостереженню. інтро-
спективний метод дослідження оголошувався помилковим, оскільки 
стверджувалося, що внутрішній досвід індивіда не може дати достовір-
ного знання про стан свідомості інших, спостерігаємих ним індивідів. 
Звідси робився висновок про те, що предметом вивчення психології 
має бути не свідомість, а поведінка людей, точніше їх реакція на дію 
тих чи інших подразників. Суттєво вплинули на теорію біхевіоризму 
дослідження російських вчених Бехтєрєва і ще більшою мірою Пав-
лова, вчення якого дозволяло провести розрізнення між фізичними — 
завжди постійними реакціями організму на подразники, та психіч-
ними — реакціями непостійними, тобто умовними, набутими в ході 
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життєвого досвіду. Це останнє зауваження і послужило приводом для 
заперечення біхевіористами інстинктів (на існуванні яких, у всякому 
разі, наполягав Мак-Дауґал) як вроджених психічних схильностей. 
Проте іґнорування свідомості як основного предмета психологічних 
досліджень, а також надмірна зосередженість на вивченні фізичних і 
фізіологічних реакцій організму на зовнішні подразники робили ураз-
ливою для критики саму теорію біхевіоризму. 

тим часом австрійський психіатр Зиґмунд фройд започаткував 
тео рію психоаналізу, згідно з якою поведінкою людини керує набага-
то потужніша, ніж свідомість, несвідома сфера її психіки, куди витис-
куються придушені нею біологічні, передусім сексуальні, прагнення, 
але не зникають, а в заміщеній формі впливають на її психічне життя, 
стаючи джерелом неврозів або, в результаті сублімації, джерелом тво-
рення культурних цінностей. У 1909 році фройд здійснив подорож до 
США, де виступив з лекціями, які мали великий успіх, а його теорія 
отримала подальше поширення. Однак вже незабаром з’ясувалося, 
що догмат про всемогутність статевого інстинкту, на якому власне й 
трималася ця теорія, став найсерйознішим її недоліком. 

У хх столітті, повному трагічних подій і суперечностей, виявилося 
настільки багато проблемних і чутливих моментів у житті людини, з її 
внутрішніми конфліктами і пристрастями, у житті безмежно складно-
му і багатогранному, що психологія, висуваючи кожен раз нові теорії і 
їх інтерпретації, схилялась до ґрунтовного вивчення, у різних ракурсах 
і зрізах, окремих сторін та імпульсів багатобарвної палітри реального 
буття індивіда в соціумі. Значно змінилася, по зрівнянню з минулим, і 
загальна картина наукового життя. Зросла кількість філософських і ще 
більше наукових, у тому числі психологічних, товариств, які організову-
вали численні з’їзди і конференції, з’явилася величезна кількість часо-
писів, у яких висвітлювалися проблеми світоглядного і методологічно-
го характеру. намагаючись найкращим чином зорієнтуватися у цьому 
потоці філософської і наукової думки, виявити найбільш перспективні 
її напрямки, а також врахувати конкретні напрацювання інших вчених, 
Балей, цілком в дусі традицій львівсько-Варшавської школи, віддає 
перевагу плюралістичній моделі філософського пізнання. такий підхід 
до вивчення проблем людини і її суспільного буття зумовлювався дефі-
цитом достовірних знань про неї як багатогранну і реально-конкретну, 
в усіх її життєвих проявах, цілісність. на перший погляд, плюралізм у 
філософії Балея може видатися еклектичним поєднанням теорій, що 
суперечать одна одній. Однак варто звернути увагу на те, що у більшості 
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своїх праць, за стилем подання матеріалу, він залишається насамперед 
викладачем,  тому прагне також і читачів, за допомогою описової 
психології, прилучити до спільного з ним пошуку відповідей на 
проблемні питання і загадки людського буття, висвітлюючи на 
паритетних засадах різні теоретичні підходи, щоб самі вони (читачі) 
могли зробити свідомий вибір на користь певної світоглядної позиції1. 

Методологічний плюралізм у Балея поєднувався — якщо мова йде 
про філософські підвалини його психологічних досліджень — з кон-
цепцією рівневої методології. Згідно з цією концепцією, між одинич-
ними, чуттєво пізнаваними локальними явищами і найзагальнішими 
закономірностями міститься величезна кількість різних, за ступенем 
складності та змістом, проміжних рівнів наукового пізнання, які ви-
магають також і різних підходів до їх вивчення. Адже навіть в рамках 
самої психології людина розглядається з різних методологічних по-
зицій, у різних ракурсах і з різних перспектив. Але людину також ви-
вчає, кожна на своєму предметному рівні, низка інших наук — філо-
софська і соціальна антропологія, історія, соціологія, етнологія і т. д., 
які не тільки фіксують і констатують окремі ситуації і явища, але й 
виявляють специфічні відносини між ними, формулюють закони її 
розвитку. Багаторівневий принцип наукового пізнання, від нижчого 
до більш високого ступеня узагальнень, відрізняв і стиль роботи Ба-
лея, здійснюваної ним в рамках психологічних досліджень. Для со-
ціально-філософської антропології, контури якої, в своїй предметній 
визначеності, простежуються в його творчості, є характерним одно-
часно як виокремлення різних за змістом рівнів пізнання, так і праг-
нення до їх поєднання та виявлення всіх існуючих взаємозв’язків і 
суперечностей у відносинах між людиною і суспільством2. 

1 З приводу різнорідності позицій філософії у хх столітті Владислав татаркевич 
пише, що «більший попит мали плюралістські доктрини, бо мали характер компромісу, 
узгоджували розбіжності поглядів. таким чином там, де попередні віки схильні були ба-
чити єдність, хх бачив множинність; у світі, пізнанні, діянні це століття бачило багато-
численність незводимих один до одного складників. Увага методологів, зосере джена у 
попередній період на тому, що об’єднує науки, зараз зосередилась на тому, що їх розді-
ляє. Скрупульозно відрізняли науки формальні від реальних, або апріорні від емпірич-
них, гуманітарні від природничих, історичні від систематичних, ідеографічні від номо-
тетичних; тоді судили, що помилкою попереднього періоду було те, що трактували їх на 
один штиб, що знали тільки один науковий ідеал» (татаркевич В. філософія хх століття 
і новітня. В. Татаркевич. Історія філософії. т. 3. львів: Свічадо, 1999. С. 227).

2 на завершення теми рівневої методології процитуємо Володимира Баруліна: «Багато-
рівневість соціально-філософської антропології пояснюється тією простою обставиною, 
що сама людина за природою, суттю своєю, за буттям своїм іманентно багаторівнева, бага-
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Поєднуючи плюралістичний і багаторівневий підходи до пізнан-
ня, у своєму «Вступі до суспільної психології» Балей акцентує ува-
гу на вивченні внутрішньої динаміки колективного життя людей і у 
зв’язку з цим задається питанням: як індивіди взаємодіють один з од-
ним усередині суспільної групи? У згаданій праці він, зокрема, дослі-
джує міжособові форми впливу та способи взаєморозуміння людей, у 
тому числі такі найпростіші, як міміка і жести. 

Відомо, що міміка є одним з елементів акторської майстерності. 
рухами м’язів обличчя актор передає емоційний настрій зображува-
ного ним персонажа п’єси, викликаючи у глядача відповідне сприй-
няття сценічного дійства. Але звичні в умовах якоїсь однієї культури 
прояви емоцій можуть бути неправильно витлумачені в умовах іншої 
культури. те ж саме стосується і жестів, які від початку, так само, як 
і міміка, виконувалися рефлекторно, оскільки людиною не усвідом-
лювалися. З часом, в результаті як індивідуального, так і колектив-
ного розвитку, люди почали осмислювати значення жестів, які на-
були конвенціонального характеру. Балей виокремлює два випадки 
використання жестів як способу взаєморозуміння. У першому ви-
падку передбачається наявність спеціальної мови жестів, якою є, на-
приклад, мова глухонімих. У другому випадку жестикуляція відіграє 
допоміжну роль, здебільшого під час звичайної розмови. При цьому 
виконувані різними людьми мимовільні жести свідчать про їх відмін-
ності не лише індивідуальні, але й групові. За словами Балея, експе-
риментальні дослідження ефрона і фолі показали, що жестикуляція 
мешканців італійських кварталів нью-йорка відрізняється значно 
більшою амплітудою руху рук порівняно з жестикуляцією мешканців 
єврейських кварталів. Цей експеримент, пише він, свідчить про те, 
що відмінності в жестикуляції людей не є вродженими, а спричинені 
відмінностями в їхньому національно-історичному розвитку. люди-
на, резюмує він, засвоює «саме той тип жестикуляції, який є харак-
терним для групи, що становить її виховне середовище»1. 

У своїх подальших міркуваннях Балей прагне з’ясувати, які пси-
хологічні механізми лежать в основі симпатії, схильності до насліду-
вання та суґестивності. 

тогранна: це і трансцендентальна людина, суб’єкт взагалі, це і конкретно одиничний емпі-
ричний індивід, це і член конкретної родини, і член маси, світової спільноти, вона і носій 
загального духа і слуга самої дрібної — і часто мерзенної примхи» (Барулин В. С. Основы 
социально-философской антропологии. М. : Академкнига, 2002. С. 105).

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 83.
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У звичайному розумінні термін «симпатія» вживається як поняття, 
що означає прихильність до когось, здатність відчувати однаковий з 
ним настрій, співпереживати його радощам і лиху. Вважається, що акт 
симпатизування відбувається автоматично, оскільки не пов’язаний з 
будь-яким свідомим наміром. Це явище, пише Балей, свого часу на-
магався пояснити ще Мак-Дауґал. Автор популярної колись теорії 
інстинктів вважав, що почуття симпатії це своєрідний механізм со-
ціальної адаптації, притаманний однаково як тваринам, так і людям. 
Проте він убачав певні відмінності між інстинктами тварин та ін-
стинктами людей. на його думку, тваринний інстинкт забезпечується 
первісним — природним механізмом задоволення життєвих потреб, 
тоді як людський інстинкт лише пробуджує певні прагнення, здій-
снення яких стає можливим через відповідне навчання і закріплен-
ня набутих навичок на практиці. також Балей посилається на дослі-
дження Жана Піаже, який акцентував увагу на вивченні пізнавальних 
функцій мислення. Швейцарський вчений схилявся до думки про те, 
що психічний розвиток дитини відбувається одночасно з розвитком 
її інтелекту. Ще на початковому етапі свого розвитку дитина вчиться 
співставляти власний досвід гарного самопочуття зі зверненим до неї 
привітно усміхненим обличчям її матері. так утворюється між ними 
духовний зв’язок, який стає причиною більш-менш усвідомлюваного 
почуття симпатії. те, що симпатія є не первинним, тобто вродженим, 
а вторинним, набутим явищем, свідчать дослідження Павлова. росій-
ський вчений виявив, що коли певний подразник, з яким пов’язана 
якась психічна реакція, супроводжує інший подразник, то після 
кількаразового повторення такої комбінації аналогічна психічна ре-
акція виникає також і по відношенню до того другого подразника, 
який стає тепер умовним подразником, а сам процес отримує назву 
умовного рефлексу. Для Павлова і його школи утворення умовних 
рефлексів є основним механізмом діяльності центральної нервової 
системи, а виникнення таких умовних зв’язків — основним законом 
психічної діяльності. разом з тим Балей зазначає, що багато психо-
логів, намагаючись пояснити почуття симпатії, в своїй арґументації 
апелювали як до закону асоціації через збіг у часі, так і до закону про 
умовні рефлекси. Вони схилялися до думки про те, що обидва ці зако-
ни є спорідненими, навіть ідентичними. Одні вчені стверджували, що 
асоціація легко зводиться до утворення умовних рефлексів, інші, на-
впаки, умовні рефлекси зводили до асоціації через збіг у часі. Подібне 
твердження знаходимо у Бертрана расела в його трактуванні принци-
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пу асоціації: «По суті, це те саме вчення, що й більш сучасна теорія 
“умовних рефлексів”, яка базується на експериментах Павлова. най-
важливіша їх відмінність у тому, що павлівський умовний рефлекс є 
фізіологічним, тоді як асоціація ідей — чисто духовна. Отже працям 
Павлова можна дати матеріалістичне пояснення... тоді як асоціація 
ідей веде радше до психології, більш-менш незалежної від фізіоло-
гії. немає ніякого сумніву в тому, що з наукової точки зору принцип 
умовного рефлексу є розвиненням більш давнього принципу»1. 

У цьому місці варто розглянути, як пояснює Балей відмінності 
між асоціацією й умовним рефлексом у вже згаданій статті «Вчення 
Павлова і психологія». Він зауважує, що поняття «умовний рефлекс», 
здавалось би суто фізіологічне, стало поняттям психологічним завдя-
ки самому Павлову. Останній наголошував, що умовний рефлекс — 
це таке фізіологічне явище, при якому утворюється, за принципом 
асоціації, тимчасовий нервовий зв’язок незчисленних зовнішніх 
подразників, які узгоджуються, за допомогою рецепторів, з вищим 
відділом центральної нервової системи. Внаслідок цього виникає 
момент зближення і, відповідно, синтез психічного і соматичного, 
суб’єктивного й об’єктивного. З одного боку, посилання Павлова на 
принцип асоціації знайшли підтримку у прихильників давньої теорії 
асоціаціонізму, які побачили в його вченні матеріалістичне підтвер-
дження власним тезам, а з другого боку, були критично зустрінені де-
якими радянськими психологами, які поспішили заявити, що якраз 
за допомогою асоціації пояснити існуючі у дійсності відношення не-
можливо. Балей, однак, уточнює, що Павлов, порівнюючи умовний 
рефлекс з асоціацією, мав на увазі зовсім не той вид асоціації через 
збіг у часі, в її аристотелівському розумінні, про який говорили асо-
ціаціоністи і який приписували йому його критики. Послідовники 
вчення Девіда Гартлі вважали, що асоціація ідей поєднує в собі до-
вільні переживання, тобто такі, яких наімовірніше окрім випадково-
го зіткнення у часі ніщо більше не пов’язує. натомість Павлов пояс-
нював виникнення умовних рефлексів пристосувальною діяльністю 
організму, яка проявляється у здатності мислення відображати тим-
часові зв’язки між явищами зовнішнього світу, які дійсно пов’язані 
певними, до того ж постійними відношеннями. якщо такі відношен-
ня відсутні, тобто асоціативні зв’язки є випадковими і в тій самій ком-
бінації не повторюються, це спричиняє процес гальмування в корі 

1 рассел Б. история западной философии. новосибирск: изд-во новосиб. ун-та, 
1999. С. 709–710.
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головного мозку, внаслідок чого ці явно штучні й несуттєві зв’язки 
перестають бути для людини значущими. Щоб окреслити відмінності 
між асоціацією й умовним рефлексом, наведемо висловлювання са-
мого Павлова, який писав, що «асоціація — це родове поняття, тобто 
з’єднання того, що було раніше розділене, об’єднання, узагальнення 
двох пунктів у функціональному відношенні, злиття їх в одну асоці-
ацію, а умовний рефлекс — це видове поняття... У випадку умовного 
рефлексу у вас суттєві риси, постійні риси відомого предмета (їжа, 
ворог і т. д.) замінюються тимчасовими сигналами. Це окремий випа-
док застосування асоціації»1. Спростовуючи тезу ґештальтпсихологів 
про виключно лише цілісне пізнання суті предметів і явищ, а також 
принципову неможливість розкласти отримані уявлення про них на 
складові частини, Павлов свідомо звертається до принципу асоціа-
ції, підкреслюючи тим самим, що пізнання — це об’єктивний про-
цес, в якому відіграють однаково важливу роль як синтез, так і аналіз. 
Спочатку — завдяки функціональній спроможності рецепторів — 
з’являються тимчасові нервові зв’язки, які шляхом асоціації, тобто 
синтезу, перетворюються у певного роду уявлення про зовнішній світ 
і вже потім, у процесі гальмування, що розвивається в корі головного 
мозку, відбувається аналіз цих уявлень, у перебігу якого відсіюється 
все те, що не відповідає дійсності. 

Повертаючись до вже згаданої тези учених, які вважали, що прин-
цип асоціації через збіг у часі та принцип умовного рефлексу є іден-
тичними, процитуємо висловлювання з цього приводу самого Балея: 
«Павлівський умовний рефлекс — це не примітивне знаряддя тимча-
сової асоціації в уявленні асоціаціоністів. Це — специфічний, певною 
мірою “вищий”, механізм»2. 

Відтворення багатьох усталених форм суспільної поведінки здій-
снюється через наслідування, механізм дії якого Балей також ана-
лізує. Вчений зазначає, що концепція вродженої схильності до на-
слідування, принаймні у людини, підпала під критику навіть з боку 
тих авторів, які були прибічниками теорії інстинктів. Мак-Дауґал 
зокрема стверджував, що кожний інстинкт або група інстинктів об-
межуються якоюсь конкретною сферою життєдіяльності й дають про 
себе знати у вигляді «цілеспрямованих» реакцій організму. так, масо-
ві скупчення людей він пояснював стадним інстинктом, виникнення 

1 Павловские среды. Протоколы и стенограммы физиологических бесед. т. 3. 
Стенограммы 1935–1936 гг. М.; л.: изд-во Ан СССр, 1949. C. 262.

2 Baley S. Nauka Pawłowa a psychologia. Życie Nauki. 1952. T. 7, Nr. 6. S. 63.
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війн — інстинктом боротьби і т. д. Звідси виникає питання: якщо при-
пустити, що наслідування це інстинкт, то яку конкретну сферу жит-
тєдіяльності воно охоплює і до чого саме підштовхує? чіткої відповіді 
на це питання немає. Крім того, Мак-Дауґал наполягав на тому, що 
інстинкти, як універсальні, повсюдно поширені прагнення загально-
біологічного характеру пояснити можна виходячи лише з суспільного 
досвіду; з індивідуального досвіду пояснити їх неможливо. Балей по-
годжується з тими авторами, які вважали, що схильність до насліду-
вання є не вродженою, а набутою людиною в результаті повсякденної 
практики. При цьому він посилається на дослідження Піаже, які по-
казали, що у піврічної дитини схильність до наслідування з’являється 
лише тоді, коли вдається спровокувати його штучно. У цьому віці 
механізм наслідування їй ще невідомий, отже марно очікувати, щоб 
дитина повторювала чиїсь рухи. А от коли вона побачить, що її власні 
рухи, майже одночасно з нею, передражнюючи, імітує хтось інший, 
вона починає усвідомлювати це явище і вчиться теж повторювати 
рухи, насамперед близьких до неї людей. трапляються однак і випад-
ки ненавмисного, мимовільного наслідування. Балей згадує у зв’язку 
з цим явище адорації, тобто певного захоплення, «закоханості» під-
ростаючої молоді, яка мимоволі прагне наслідувати осіб, котрих вона 
«обожнює» і котрим «поклоняється»: «Адорована особа є... для адору-
ючого “ідеалом”, досконалістю, яка не тільки обожнюється, але йому 
хотілося би її наслідувати»1. Балей повідомляє, як одного разу, роз-
мовляючи з учнем свого колеги професора Вітвіцького, помітив, що 
студент мимовільно виконав жест, перейнятий ним від його учителя: 
«В певний момент він виконав жест замислення, ніби певної затрим-
ки. Цей жест був докладно скопійований від професора Вітвіцького»2. 

Враховуючи те, що принцип наслідування лежить в основі засво-
юваних людиною суспільних цінностей, виникає проблема достой-
них прикладів. Адже сцени насильства, різного роду збочення і мо-
ральної потворності для цього не годяться. 

Значний інтерес викликає у Балея проблема суґестії, як способу 
впливу на психіку людини усупереч її волі. Вчений зауважує, що в 
повсякденному житті це явище здається чимось незвичайним, тому 

1 Балей С. Психологія віку дозрівання. С. Балей. Зібрання праць. т. 2. львів: іфліС 
«Cogito», 2009. С. 370.

2 Балей С. Психологія виховного контакту: Конспекти з лекцій, прочитаних в 
осінньому і зимовому триместрах 1930/1931 академ. року. С. Балей. Зібрання праць. т. 2. 
львів: іфліС лфС «Cogito», 2009. С. 241.
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нерідко розглядається як предмет вивчення психопатології. Зокрема 
французький психолог П’єр Жане висловлював припущення, згідно 
з яким особливо чутливими і податливими на суґестію є особи, що 
схильні до істерії. За його словами, у людини в стані істерії звужується 
сфера свідомості, внаслідок чого суттєво знижується і самоконтроль. 
те ж саме спостерігається і при гіпнозі. людина в гіпнотичному ста-
ні впадає у напівсон, під час якого відбувається обмеження сфери її 
свідомості, отже здатності критично мислити, що відкриває широке 
поле для суґестії1. тим часом дослідження Ганса Айзенка показали, 
що не існує жодної різниці між суґестивністю істериків та суґестив-
ністю осіб, які не схильні до істерії. Він пояснював, що у зв’язку з 
індивідуальними відмінностями людей, говорити про якусь загальну 
функціональну основу суґестивності не доводиться. Податливість на 
певну форму суґестії в однієї людини ще не означає, що інші люди 
податливі на неї в такій самій мірі. Згадує також Балей теорію Павло-
ва, який виявив, що різке обмеження, в результаті якихось зовнішніх 
впливів, сфери свідомості спричиняє процес гальмування в корі го-
ловного мозку, що власне й викликає напівсонний, гіпнотичний стан. 
Павлов пише: «незвичайні, дуже великої інтенсивності або великою 
мірою незвичного виду зовнішні подразники спричиняють швидке 
рефлекторне затримування насамперед рухової сфери кори великих 
півкуль, які завідують так званими довільними рухами... Очевидно, 
що наше заціпеніння, остовпіння у випадку сильного страху є аб-
солютно той самий щойно описаний рефлекс»2. натомість фройд 
зображує гіпноз як таємничу силу, яка в первісній орді була джере-
лом системи заборонень (табу), що виходила від вождя (первісного 
батька), згодом обожненого і піднесеного на недосяжну висоту, як 
певний ідеал. Первісний батько сприймався як надзвичайно могут-
ня особистість, в присутності якої члени орди втрачали власну волю, 
відчуваючи тваринний магнетизм при одному лише погляді на ньо-
го. Діти, зауважує фройд, прагнуть у всьому бути схожими на своїх 

1 Балей і сам застосовував гіпноз у своїй лікарській практиці. Свідченням тому є 
випадок, описаний ним ще у львівський період його діяльності. Маючи справу з хво-
рою на сомнамбулізм, яка потрапила до лікарні у вкрай істеричному стані і яку мучили 
реґулярно повторювані уві сні жахливі видіння, за допомогою гіпнотичних навіювань 
він усуває внутрішню причину її душевної тривоги і повертає їй покій [Див.: Балей С. 
Замітка про вплив гіпнози на сни. С. Балей. Зібрання праць. т. 1. львів; Одеса: іфліС 
лфС «Cogito», 2002. С. 392–394.]. 

2 Павлов и. П. Проблема сна и гипноза. Павлов И. П. Избранные произведения. л.: 
Госполитиздат, 1949. С. 303.
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батьків. так, для хлопчика його батько є ідеалом і взірцем для наслі-
дування. та коли він знаходить свій перший любовний об’єкт в особі 
власної матері, виникає конфлікт між ідеалізацією батька і бажанням 
зайняти його місце біля матері, тобто бажанням усунути його (комп-
лекс едипа). Однак первісний батько, користуючись незаперечним 
авторитетом у своїх синів, ставав перешкодою на шляху реалізації 
їхніх еротичних прагнень, які внаслідок цього піддавалися гальму-
ванню і витискувалися у підсвідому сферу психіки. Сини, відчуваючи 
емоційну прив’язаність до батька, з яким вони ідентифікували себе, 
слухняно підкорялися його заборонам і наказам. на думку фройда, 
гіпноз є хибним поновленням цих архаїчних вражень. Гіпнотичний 
стан він порівнює зі станом закоханості: «Гіпнотичне ставлення є не-
обмеженою закоханою самопожертвою, яка передбачає виключення 
сексуального задоволення, тоді як у стані закоханості воно лише від-
кладається на якийсь час і залишається на задньому плані, як цільова 
можливість у майбутньому»1. не проминув Балей згадати і концепцію 
лебона, який стверджував, що під впливом суґестії люди, котрі утво-
рюють натовп, схильні впадати у певного роду колективний гіпно-
тичний транс. та попри такий, здавалось би, патологічний наслідок 
суґестії, існують не лише противники, але й прихильники її масового 
застосування в інтересах самого суспільства. Подібних поглядів до-
тримувався Кройц, говорячи про психологію виховання. В усякому 
разі так випливає з тексту його статті, на яку посилається Балей: «на 
питання, яким повинен бути вчитель, можна в загальних рисах відпо-
вісти, що він повинен бути добрим вчителем, тобто повинен справ-
ляти сильний виховавчий вплив на довірену йому молодь. Вчитель... 
намагається перетворити певним чином вихованців, а саме прище-
пити їм певні погляди, розвинути їхні здібності, пробудити певні за-
хоплення і зацікавлення, розвинути у них певні якості характеру, по-
бороти певні вади і т. д., коротко кажучи, змінити їхню особистість у 
певний, згори визначений спосіб»2. 

на відміну від давніших авторів, сучасні Балеєві вчені зводили ме-
ханізм суґестії до механізму утворення тимчасових нервових зв’язків 
і відповідних асоціацій в корі головного мозку. Вони пояснювали, 

1 фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «я». Психология толпы: 
социальные и политические механизмы воздействия на массы. М.: Эксмо; СПб.: Terra 
Fantastica, 2003. С. 366.

2 Kreutz M. Osobowość nauczyciela wychowawcy. Encyklopedia Wychowania. 1938. T. III, 
z. 5–6. S. 269. 
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що в ході багатовікової суспільної практики люди навчилися вплива-
ти одне на одного за допомогою владних висловлювань або наказів. 
так утворилися асоціативні зв’язки між символами мови і уявлення-
ми про те, як слід поводитись у тій чи іншій ситуації. Але там, де ще 
не сформувалися асоціації такого роду, говорити про ефективність 
суґестії не доводиться. і дійсно, марно очікувати реакції людини на 
суґестію, якщо до неї звертаються іноземною мовою, символи якої 
їй невідомі, отже ніяк не асоціюються з засвоєними на практиці фор-
мами поведінки. Взагалі, пише Балей, суґестія досягає мети в тому 
випадку, коли відсутній опір з боку свідомості, тобто зовнішні впливи 
не зустрічають внутрішньої опозиції у вигляді неґативного або воро-
жого ставлення до їхнього джерела. У повсякденному житті випадки 
суґестії спостерігаються у взаєминах між батьками та їхніми дітьми, а 
також між учителем і його учнями. Зокрема вчитель сприймається як 
особистість, яка значно перевершує підопічних за рівнем своїх знань, 
тому викликає у них готовність підкоритися його авторитету і волі. 
Балей резюмує: «У домашньому і шкільному вихованні формується, 
отже, певного роду навичка, на яку може спертися суґестія»1. 

Зі згаданим раніше поняттям симпатії асоціюється поняття лю-
бові. Балей не міг не заторкнути, бодай частково, цієї невичерпної 
теми, в якій виділяє принаймні два моменти. По-перше, він звер-
тає увагу на те, що любов «заражає» почуттями інших людей. їх го-
товність наслідувати і підпадати під дію суґестії посилюється у міру 
зростання почуття любові, яке наближає людину до стану гіпнозу, на 
що не одноразово указували психоаналітики. фройд з цього приво-
ду пише: «Від любові, очевидно, недалеко до гіпнозу. Аналогія обох 
станів очевидна: така сама покірлива підлеглість, податливість, від-
сутність критичного ставлення до гіпнотизера, рівно як і до коханої 
особи, така сама відсутність особистої ініціативи»2. По-друге, Балей 
зазначає, що в статевій любові багато хто вбачає асуспільний або на-
віть антисуспільний характер, бо має здаватися, що між сексуальни-
ми і суспільними почуттями існує певний антагонізм. такої точки 
зору дотримувався флюґел, який стверджував, що для двох закоханих 
природним є бажання якоюсь мірою відмежуватися від суспільства. 
хід його думок легко зрозуміти, якщо врахувати, що Мак-Дауґал, 

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 94.
2 фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «я». Психология толпы: соци-

альные и политические механизмы воздействия на массы. М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantas-
tica, 2003. С. 366.
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спільно з яким флюґел деякий час здійснював психологічні дослі-
дження, виводив любовні почуття зі статевого інстинкту, а почуття 
суспільні — окремо зі стадного інстинкту. В свою чергу фройд хоча й 
виводив їх з одного джерела, яке називав «лібідо», проте схилявся до 
думки про те, що вони від початку існують у стані конфлікту. Згідно з 
його концепцією, лібідо це психічна енергія, яка лежить в основі сек-
суальних проявів людини. її невтримні імпульси придушуються ще у 
дитячому віці, коли внаслідок заборонень, пов’язаних з переживан-
ням комплексу едипа (електри), перетворюються у санкціоновані 
суспільством почуття, на яких будуються мораль, мистецтво, релігія, 
право та інші сфери спільної діяльності людей. тема конфлікту між 
почуттям любові та почуттям суспільного обов’язку часто викорис-
товується письменниками в романах і драматичних творах. Балей, 
однак, вважає теорії психоаналітиків непереконливими і слушно за-
уважує, що у дійсному житті любовні почуття нерідко гармоніюють із 
суспільними і навіть зміцнюють їх. 

Від поняття любові Балей переходить до протилежного їй понят-
тя — почуття ненависті — та аналізу тісно пов’язаної з нею проблеми 
генезису аґресії. Свого часу ще давньогрецький філософ емпедокл 
стверджував, що конфлікт між любов’ю і ненавистю є рушійною си-
лою розвитку Всесвіту і людства. Особливо жваві суперечки навколо 
цієї проблеми спостерігалися у філософії XVII–XVIII століть. Одні 
автори висловлювали думку про те, що людині від народження влас-
тиві еґоїстичні прагнення, а її природним станом є війна всіх проти 
всіх (Ґоббс), інші навпаки, вважали, що людина від початку схильна 
до альтруїзму і любові. Балей, однак, зауважує, що прояви еґоїзму ще 
не містять в собі елементів аґресії, яка є, все-таки, явищем вторин-
ним. Учений береться коротко розглянути проблему генезису аґресії, 
аналізуючи теорії різних, за своїми науковими інтересами, авторів. 

Деякі автори, пише він, схилялися до думки про те, що в основі 
аґресії лежать біологічні закономірності. так, швейцарський вчений 
П’єр Бове у своїй книзі «інстинкт боротьби» визнає існування у лю-
дини особливого інстинкту, який дає про себе знати у вигляді фізич-
ної боротьби, словесної сварки, передражнювання, знущання і т. ін. 
В результаті сублімації цей інстинкт спричиняє здорову конкурен-
цію, що у стосунках між окремими людьми і народами є необхідним 
і корисним явищем. Посилається також Балей і на теорію фройда, в 
якій стверджується, що рушійною силою неусвідомлюваних прагнень 
людини є статевий інстинкт (прагнення до життя) та інстинкт аґресії, 
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звернений на самого її носія (прагнення до смерті), який може бути 
легко перенесений на зовнішнє оточення. 

на відміну від попередніх авторів американець Волтер Кенон роз-
глядає феномен аґресії на рівні фізіології емоцій. як показали дослі-
дження, внаслідок негативних психічних переживань відбуваються 
фізіологічні зміни в організмі, які налаштовують його на боротьбу. 
експериментально було доведено, що інтенсивність руху крові, акти-
візація гормонів, а також внутрішніх органів і м’язів тісно пов’язані з 
емоційним станом людини. 

Згадує Балей і деякі соціологічні теорії, кожна з яких по-своєму 
інтерпретує схильність людини до аґресії і боротьби. Це теорії поль-
ського автора Гумпловича й австрійця ратценхофера. 

Уродженець Кракова людвік Гумплович бере активну участь у полі-
тичній діяльності, спрямованій на утворення польської національної 
автономії в підвладній Австрії Галичині, що, певне діло, йшло урозріз 
з інтересами галицьких русинів. Однак після придушення польсько-
го повстання 1863–1864 років на теренах російської імперії значно 
зменшився радикалізм польських політиків, які відтоді чимраз біль-
ше приставали на співробітництво з австрійським урядом. розчаро-
ваний політикою, Гумплович переїжджає до Штірії, де у Ґрацському 
університеті розпочинає викладацьку діяльність і публікує свої праці 
«раса і держава» та «Боріння рас». на відміну від Спенсера Гумплович 
схиляється до думки про те, що індивід є не вихідним пунктом, а про-
дуктом суспільного розвитку, оскільки його поведінка й особистий 
характер визначаються впливом групи, до якої він належить, і зако-
нам розвитку якої неминуче підкоряється. Боротьба за існування від-
бувається між різними групами, які діляться: у первісному суспільстві 
тільки за етнічним принципом, а з виникненням державності — ще 
й за класовим принципом. Гумплович пише: «У будь-якому історич-
ному державному організмі вже в момент його появи ми виявляємо 
такі соціальні протилежності, таке застигле вище- і нижчестояння 
панівних і пригноблених класів, що... ми змушені зробити висно-
вок: будь-яка дана держава виникла шляхом завоювання, так, що якесь 
слабкіше плем’я було насильницьки підкорене і поневолене племе-
нем могутнішим»1. Поняття нації він розуміє як результат злиття, в 
ході тривалого змагання, різних людських «рас», які спільно утворю-
ють нову історичну культуру і цивілізацію. За твердженням Гумпло-

1 Цит. за: нири К. философская мысль в Австро-Венгрии. М.: Мысль, 1987. С. 68.
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вича, «всі гетерогенні етнічні й навіть соціальні групи і спільності, 
які у змаганні одна з одною є носіями історичного процесу, можуть бути 
безперечно визначені як раси. Бо нині ніде і ніколи раса не може бути 
лише природничонауковим поняттям у вузькому сенсі слова, але по-
всюди і завжди — поняттям історичним; результатом не природного 
процесу в колишньому значенні слова, а процесу історичного, який 
сам одночасно і є процесом природним. раса являє собою єдність, що 
виникла протягом історії в суспільному розвитку і через суспільний 
розвиток, а саме — таку єдність, початок якої... може бути виявле-
ний в моментах духовних (мові, релігії, моральності, праві, культурі і 
т. ін.) і лише звідти рухається до наймогутнішого фізичного моменту, 
до справжнього зв’язувального згуртування — до єдності крові»1. 

Щоб краще зрозуміти філософські ідеї Гумпловича, слід врахувати 
ту обставину, що в 1866 році, у змаганні за верховенство в питанні 
об’єднання німецьких земель, Австрія зазнала військової поразки від 
Прусії. тоді з’явилося навіть висловлювання: «Прусія вростає в Гер-
манію — Австрія виростає з неї». так виникла проблема «австрійської 
національної ідентичності». У 1867 році Ґабсбурги погоджуються на 
утворення двоєдиної Австро-Угорської монархії, проявляють також 
інтерес до своїх східних і південних провінцій, населення яких скла-
дали переважно слов’яни. У зв’язку з цим Гумплович формулює дум-
ку про те. що зіткнення історичних рас в рамках єдиного державного 
організму веде до амальгамації, тобто поступового злиття в одне ціле. 
Виражаючи польські національні сподівання, він вважав, що панів-
ний клас Австрії, прагнучи усунути етнічні протиріччя і при цьому 
втриматись при владі, буде змушений засвоювати мову та звичаї 
пригнобленої більшості й тим самим поступово розчиниться в ній, 
утворивши нову культурну спільність. Подумки звертаючись до теми 
втраченої польської державності, Гумплович пише: «Загибель держа-
ви аж ніяк не тягне за собою загибелі нації» (звичайно, поки є праг-
нення до боротьби). і далі резюмує: «Зачин і продовження боротьби з 
боку націй є природними»2. 

В свою чергу австрійський автор Ґустав ратценхофер убачає в 
прагненні до боротьби не лише біологічні та соціологічні, але й 
психологічні моменти. Згідно з його теорією, рушійною силою сус-
пільного розвитку є «внутрішній інтерес», який дає про себе знати у 
вигляді біологічно мотивованих прагнень, таких як харчування, про-

1 там само. С. 70.
2 там само. С. 69.



142

довження роду, самоствердження, забезпечення добробуту власної 
групи побудованої на родинних зв’язках, і т. ін. Саме інтереси є дже-
релом як співробітництва, так і ворожнечі. Причому відстоювати їх, 
у боротьбі за існування, завжди легше об’єднавшись в групи. на по-
чатковому, родоплемінному етапі свого розвитку людство схилялося 
до співробітництва. Згодом збільшення кількості населення спричи-
нює також і зростання кількості суспільних груп, між якими немину-
че виникають конфлікти інтересів. Ускладнення суспільних структур 
супроводжується утворенням держав, які за допомогою різного роду 
інституцій організовують своїх громадян на боротьбу, але вже на між-
державному рівні. на думку ратценхофера, боротьба і війна зміцню-
ють внутрішні суспільні зв’язки, тоді як культура і торгівля, навпаки, 
послаблюють їх1. 

Однак не всі автори вважали, що конфлікти і, відповідно, аґре-
сія, прагнення до боротьби є необхідною сходинкою на шляху до 
суспільного проґресу. Деякі вчені схилялися до думки про те, що 
набагато природнішим і корисним є прагнення людини до спів-
робітництва. такого роду погляди відстоювали утилітаристи, коли 
стверджували, що добробут індивіда залежить від добробуту всього 
суспільства, інакше кажучи, кожна людина прагне до співробітни-
цтва з іншими людьми заради власної користі. А це, пише Балей, 
щось на кшталт альтруїзму з розрахунку. Дещо відмінною була по-
зиція солідаристів, які наполягали на тому, що і тваринам і людям 
властива первинна тенденція до співробітництва і взаємодопомоги. 
За словами Балея, близькими до позиції солідаристів були погляди 
Петра Кропоткіна, який наголошував: «любов, симпатія і самопо-
жертва, звичайно, відіграють величезну роль у проґресивному роз-
витку наших моральних почуттів. Але суспільство, в людстві, трима-
ється аж ніяк не на любові й навіть не на симпатії. Воно тримається 
на усвідомленні — хоча б інстинктивному, — людської солідарнос-
ті, взаємної залежності людей. Воно тримається на несвідомому 
або напівсвідомому визнанні сили, яку запозичує кожна людина із 
спільної практики взаємодопомоги; на близькій залежності щастя 
кожної особи від щастя всіх, та на почутті справедливості або неупе-
редженості, яке змушує індивіда розглядати права кожного іншого, 
як рівні його власним правам»2. 

1 Див.: Кон и. С. Позитивизм в социологии. л.: изд-во ленингр. ун-та, 1964. C. 46.
2 Кропоткин П. Взаимная помощь как фактор эволюции. С.-Петербург: издание 

товарищества «Знание», 1907. C 7.
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розглянувши теорії різних авторів, Балей зауважує, що будь-які 
твердження про те, що людині властиві вроджені суспільні тенденції, 
такі як інстинкт симпатії або стадний інстинкт, схильність до аґре-
сії та боротьби і т. д., слід сприймати зі значною долею скептицизму. 
і додає: «Доброзичливе або вороже ставлення по відношенню до сус-
пільства або окремих його членів є лише продуктом розвитку, обу-
мовленого чинниками навколишнього середовища. людину можна 
значною мірою навчити любити або ненавидіти, беручи обидва ці 
терміни у дещо ширшому значенні. Прагнення до боротьби і співро-
бітництва не є вродженим, але може бути прищепленим»1. Це праг-
нення, пише він, посилаючись на дослідження американця Джона 
Доларда з Єльського університету, можна легко пояснити виходячи 
з законів людської психіки. Було встановлено, що аґресія є наслід-
ком фрустрації, тобто психологічного стресу, спричиненого незадо-
воленням людини в ситуації, коли вона, будучи налаштованою на 
досягнення якоїсь значущої для неї мети, зустрічає на своєму шляху 
неподоланні або важкоподоланні перешкоди. Це викликає у неї не-
терпимість і гнів, посилює ненависть, яка стає джерелом аґресії. За 
словами Балея, в ході засідань Міжнародного конґресу психічної гі-
гієни в лондоні у 1948 році, в роботі якого він брав участь, проблема 
аґресії і боротьби з аґресором в роки Другої світової війни була од-
нією з основних тем наукових дискусій. 

У своїх подальших міркуваннях Балей аналізує дію механізмів ін-
теракцій, що виникають між індивідом і групою як збірнотою людей, 
без урахування її конкретної структури. 

насамперед учений звертається до проблеми соціальної фасилі-
тації. Мається на увазі ситуація, коли в присутності інших учасників 
групи значно покращується індивідуальна продуктивна діяльність. 
Це явище докладно вивчали: в німеччині — В. Мьоде, в США — 
ф. Олпорт, а в Польщі — Б. наврочинський. експериментально було 
доведено, що індивіди досягають кращих результатів у тих випадках, 
коли свідками їх дій є сторонні спостерігачі. Щоправда цей «суспіль-
ний приріст» стосується кількісних показників, оскільки в якісному 
відношенні він часто поступається результату роботи, виконуваної 
насамоті. інтенсивність соціальної фасилітації зростає, коли інди-
від бачить, що присутні виконують ті самі дії, що і він. Це спонукає 
його до покращення раніше досягнутих результатів, тим більше, що у 

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 101.
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зв’язку з актуалізацією образу виконуваних іншими індивідами рухів 
виникає тенденція до їх механічного відтворення. яскравий приклад 
соціальної фасилітації Балей запозичує в ф. Олпорта. Під час змагань 
велосипедистів нерідко трапляється так, що переможцем стає не ве-
дучий, який покладається лише на себе, а ведений, який, їдучи услід 
за ним, синхронно повторює його рухи. Отож, ефект соціальної фа-
силітації полягає в тому, що у спортсмена відкривається «друге дихан-
ня», яке допомагає йому вийти на фінішну межу першим. 

У складі групи індивіди схильні уподібнюватися один одному, що 
спричиняє проблему конформізму. Балей, однак, відкидає тезу Кла-
пареда про нібито наявність вродженої функціональної схильності 
людини до конформізму і вважає, що в основі цього явища лежать 
механізми наслідування, симпатії, суґестії та фасилітації, які вкупі з 
суспільними реґуляторами власне і сприяють уніфікації членів гру-
пи, що перебувають у безперервній інтеракції. Велике значення від-
водиться тут, знову-таки, елементу суперництва. У разі перемоги над 
суперником в присутності численних свідків індивід очікує загально-
го визнання і висловленого йому прилюдно привітання. хоча супер-
ництво і містить в собі тенденцію до антиконформізму, прагнення 
відчути себе винятковою особистістю пов’язується з необхідністю 
«усвідомлення індивідом групи в її цілості»1. Отже змагання сприяють 
згуртуванню групи підтримки і ще більшому посиленню конформіс-
тичних тенденцій в її рядах. Зовнішнім проявом конформізму слу-
жать мундир, уніформа та інші подібні до них реквізити, які допо-
магають сприйняти групу як певну цілість. У зв’язку з цим виникає 
проблема ідентифікації індивіда з групою. 

Саме поняття «ідентифікація» передбачає схильність ототожню-
вати себе з кимось іншим. Окрім патологічних випадків, коли розу-
мово хвора людина або невротик вважає себе, в буквальному сенсі, 
іншою особою, трапляється, пише Балей, що під час забави маленька 
дівчинка поводиться і думає так, як це робила би її матір, або, напри-
клад, актор ідентифікує себе з героєм п’єси, в образ якого він психо-
логічно вживається і виконує цю роль у театральній виставі. У деяких 
випадках індивід ототожнює себе з членами групи, частково розчи-
няючись у ній. Конформістичні тенденції посилюються, коли члени 
групи мають ті самі вік, професію, захоплення, національність і т. д., 
які так чи інакше впливають на їхні «колективні почуття». Займенник 

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 107.
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«ми» є своєрідним вираженням цих почуттів. В окремих випадках ін-
дивід ототожнює себе з групою як цілістю, відчуваючи відповідаль-
ність за неї, але при цьому наче не помічає поодиноких її членів. тож 
не дивно, що в такій групі виникає антиконформістична тенденція, 
яка поступово охоплює дедалі більшу кількість осіб. 

З огляду на сказане Балей зазначає, що в кожній групі існують дві 
протилежній тенденції — конформістична і антиконформістична, які 
діалектично пов’язані між собою. Вчений пояснює, що сама можли-
вість підкреслити свою індивідуальну відмінність з’являється у лю-
дини тільки тоді, коли в групі, до якої вона належить, є тенденція до 
конформізму. За його словами, «відносна єдність становить необхідне 
тло для вирізнення окремих індивідів», бо саме «рівність групи є умо-
вою вирізнення, яке цю рівність діалектично заперечує і скасовує»1. 
людина, яка чимось вирізняється з-поміж інших осіб, викликає 
захоплення, повагу, а також заздрість і бажання перевершити її до-
сягнення, що, знов-таки, стає причиною суперництва. Але якщо ре-
шта членів групи позбавлена можливості змагатися з нею на рівних, 
особливо коли їхні стартові умови неоднакові, дана особа перетво-
рюється у девіанта, який надміру виокремився зі свого суспільного 
сере довища. Балей застерігає: «Взагалі будь-які суспільні відмінності, 
якщо вони справді заслуговують на таку назву, мають виходити зі ста-
ну певної хиткої рівноваги, яка допускає наявність різних відхилень, 
водночас гальмуючи їх надмірне буяння»2. 

Обговорюючи питання впливу групи на індивіда, Балей перехо-
дить до розгляду так званого рівня аспірації (level of aspiration), тоб-
то рівня очікуваного результату. як приклад він наводить ситуацію, 
коли лучники цілять стрілами в мішень у вигляді пронумерованих 
від 1 до 10 концентричних кілець. Від самого початку кожен з них 
сподівається досягти певного результату попадання в ціль, з ураху-
ванням більш-менш реальної оцінки власної спортивної підготовки. 
Однак присутність глядачів, які спостерігають за ними, може суттє-
во вплинути на рівень їх аспірації як у більший, так і в менший бік, 
хоча, ймовірно, всі вони прагнутимуть покращити свої показники по 
зрівнянню з результатом вже кимось зробленого перед цим пострі-
лу. Аналогічно відбувається і в ситуації, змодельованій дещо інакше: 
коли індивіду повідомляють, що результат його пострілу є нижчий за 
середній показник групи спортсменів, до якої він належить, у ньо-

1 Ibid. S. 110.
2 Ibid. S. 111.
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го з’являється бажання покращити власне досягнення. Адже ніхто 
в групі не хоче бути гіршим за інших. У даному випадку, пише Ба-
лей, «виразно розкривається вплив групової свідомості на поведінку 
індивіда»1. 

Концепція рівневої методології, до якої схиляється Балей у своєму 
дослідженні, дозволяє йому вивчати взаємозв’язки і суперечності у 
відносинах людини і суспільства в розгорнутому, так би мовити, ви-
гляді, де кожний рівень розкриває нові конкретно-емпіричні обрії 
бачення складної, в пізнавальному плані багатоаспектної, пробле-
ми. Учений прагне виявити всю сукупність досліджуваних ним явищ 
і ситуацій в їх різноманітності та численних модифікаціях. тому від 
розгляду суспільних інтеракцій він переходить до розгляду суспіль-
них стосунків. При цьому зазначає, що кожна інтеракція є підставою 
для формування, бодай нетривалих, суспільних стосунків. Але цікав-
лять його суспільні стосунки здебільшого в психологічному розумін-
ні. Вчений пояснює, що в соціологічному аспекті суспільні стосунки 
містять ознаки «чогось у певному сенсі упорядкованого, встановленого 
звичаєм», тоді як в психологічному аспекті вони носять характер «чо-
гось одиничного, неповторного». Водночас зауважує, що дружні сто-
сунки є чимось суспільно санкціонованим, тобто мають свої ритуали 
і т. д., що також вказує на їх соціологічний характер2. 

Зробивши необхідні уточнення, Балей приступає до аналізу пев-
ного роду суспільних стосунків, в яких чітко виражені прояви вищо-
сті й нижчості або, вживаючи терміни латинського походження, до-
мінування і субмісії. Свого часу вони були предметом досліджень у 
зв’язку з вивченням поведінки тварин і птахів. Показовими в цьому 
плані є дослідження норвезького вченого Ш’єльдерупа-еббе. Спо-
стерігаючи за поведінкою курей на пташиному подвір’ї, він помі-
тив, що частина з них, відганяючи від годівниці інших курок, б’ють 
їх дзьобом не довільно, а дотримуючись певного «порядку дзьобан-
ня». Вчений виявив, що деякі з них, навіть не виказуючи будь-якого 
опору куркам більш високого ранґу, дзьобають тих своїх сородичок, 
які в цій ієрархії посідають ще нижчий, ніж вони, ступінь і, відповід-
но, поступаються як першим, так і другим. Вирішальне значення у 
«табелі про ранґи» мають фізичний стан курки, її зовнішній вигляд, 
добрі «зв’язки» з півнем і т. ін. Багато в чому схожі стосунки, але в 
складнішій формі, спостерігаються й у людей, причому з малечо-

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 112.
2 Ibid. S. 115–116.
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го віку. Дослідження в галузі дитячої психології показали, що якщо 
якась дитина в певний момент поступається у чомусь іншій, то на-
ступного разу їй може просто забракнути сміливості дати відсіч. тим 
часом друга дитина призвичаюється до такого стану речей і навіть не 
уявляє собі іншої ситуації. так з’являється навичка, яка носить радше 
психологічний характер. Прагнення домінувати, особливо якщо воно 
натрапляє на опір, нерідко супроводжується насильством. Балей за-
значає, що в масштабах цілого суспільства стосунки, які побудовані 
за принципом домінування — субмісії, створюють сприятливі умови 
для встановлення диктатури. 

В рамках обговорюваної ним проблеми домінування і субмісії Ба-
лей побіжно торкається аналізу стосунків між керівником і його під-
леглими. Він зауважує, що керівник домінуючого типу здебільшого з 
байдужістю ставиться до підлеглих, яким лише нав’язує свою волю. 
натомість «справжній», «демократичний» керівник завжди цікавить-
ся підлеглими, ставиться до них доброзичливо і схильний вважати, 
що його розпорядження підуть їм на користь. Балей наводить типоло-
гію керівників, яку склав англійський вчений фредерик Бартлет. Це 
керівники домінуючого, переконуючого та інституціонального типів. 
якщо керівник домінуючого типу діє імперативно, примушуючи під-
леглих підкоритися йому, то керівник переконуючого типу наполя-
гає на своєму, рахуючись при цьому з їхніми думками. Обидва типи 
керівників можуть бути визнані такими в психологічному сенсі, тоді 
як керівник інституціонального типу є ним радше в сенсі соціоло-
гічному. Зазвичай його називають «шеф», «адміністратор», «голова». 
Керівника даного типу суспільство наділяє спеціальними повнова-
женнями, зобов’язуючи при цьому підлеглих неухильно виконувати 
його розпорядження. З точки зору суспільної ролі, керівнику інсти-
туціонального типу немає потреби зустрічатися безпосередньо з усім 
персоналом очолюваної ним ієрархії; йому достатньо надати розпо-
рядження своїм найближчим, за посадою, підлеглим. решта повинні 
дотримуватися нормативних правил і статутних положень, які реґла-
ментують їхню поведінку без його особистого втручання. 

Балей зазначає, що готовність підлеглих підкоритися своєму ке-
рівникові деякі автори пояснюють, насамперед, дією ірраціональних 
чинників. По-перше, підлеглі несвідомо ідентифікують свого керів-
ника з «образом» батька, якого вони зобов’язані слухатись. По-друге, 
в уявленнях підлеглих керівник ототожнюється з цілою групою, отже 
сприймається як її втілений ідеал. і по-третє, методом переконання 
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керівник суґестує своїх підлеглих так само, як це робить гіпнотизер, 
впливаючи не лише на їхні думки, але також на почуття, примушую-
чи, тим самим, наслідувати його. натомість інші автори підкреслю-
ють раціональні моменти, зокрема вказують на те, що підлеглі охоче 
поступаються вимогам керівника, якщо він, за своїми професійними 
знаннями і досвідом, є визнаним експертом. Важливим моментом є 
також його особистий авторитет. якщо рівень авторитету високий, 
то навіть у тому випадку, коли керівник недостатньо компетентний 
в якомусь питанні, його думка все рівно буде вагомою. Втім, буває 
і так, що раніше здобутий ним авторитет, поширюваний його при-
бічниками, вводить в оману сторонніх осіб, які схильні приписувати 
йому якості, якими він насправді не володіє. 

Звертає також Балей увагу на те, що в світовій історії було чима-
ло вождів, які не відрізнялися високим зростом і статурністю. Однак 
проведені (особливо численні в молодіжних групах) дослідження 
показують, що в уявленні більшості людей їхні лідери повинні мати 
вищий, ніж середній показник групи, зріст, більшу вагу і атлетичну 
будову тіла, а також приємний голос. Крім фізичних даних, лідер 
групи має відрізнятися дещо вищим від середнього рівня розумовим 
розвитком, але при цьому не надто перевищувати його, оскільки це 
викличе загальне неприйняття. З психічних рис характеру, які сприя-
ють прояву лідерських здібностей, Балей називає вміння здобувати 
довіру, лояльність, а також інтерес до повсякденного життя групи. 
Більшість авторів, пише він, стверджує, що керівник є радше екстра-
вертом, ніж інтровертом. У молодіжному середовищі тип лідера часто 
пов’язується з певним віком. так, Вінклер-Гермаден, на якого посила-
ється Балей, зазначає, що між дванадцятим та чотирнадцятим роками 
життя молода людина, яка приміряє на себе роль лідера, поводиться 
як «деспот», між чотирнадцятим та шістнадцятим як «педагог», а між 
шістнадцятим та вісімнадцятим як «апостол». наводить також Балей 
результати досліджень Курта левіна, який вивчав загальну атмосфе-
ру або суспільний клімат в групах дітей, керованих їхніми лідерами. 
Виявилося, що диктаторський стиль поведінки лідера викликає дві 
протилежні реакції членів групи: в одному випадку аґресію, а в друго-
му — апатію, готовність підкоритися йому. 

таким чином, у працях різних авторів Балей знаходить підтвер-
дження власним висновкам про те, що тип стосунків між індивідами 
в суспільній групі обумовлюється не стільки вродженими схильнос-
тями, скільки набутими, в ході їхньої спільної діяльності, навичка-
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ми та звичками. Зрозуміло, що людині властиві певні біологічно мо-
тивовані тенденції поведінки, але вирішальну роль в її суспільному 
житті учений відводить психічній реальності, яку розглядає в кон-
тексті реальності суспільної. Варто ще раз відзначити характерний 
для львівсько-Варшавської школи стиль його досліджень в дусі на-
укової філософії. Він не береться стверджувати відкриття ним істини 
в останній інстанції, а віддає перевагу послідовному наближенню до 
неї, вивчаючи окремо кожну проблему. його дослідження базуються 
на матеріалах, зібраних на пограниччі психології з іншими гуманітар-
ними науками, досягнення кожної з яких в осібності є ланкою єдино-
го ланцюга знань про людину і суспільство. Балей прагне обміркувати 
всі теорії, які скільки-небудь заслуговують уваги, навіть якщо вони є 
спірними, бо справжній філософ завжди перебуває у процесі пошуку 
істини. 

еротиЧні фантаЗії ШевЧенка і словацького 
У психоаналітиЧноМУ висвітленні 

У попередній главі розглядалися стосунки між людьми, шо вини-
кають в ситуації, коли одні особи беруть верх над іншими, а ті, в свою 
чергу, добровільно віддають їм пальму першості, задовольняючись 
роллю підлеглих. У даному випадку мова піде про стосунки за прин-
ципом домінування-субмісії, в яких чоловік, усупереч традиційним 
уявленням про взаємини протилежних статей, поступається ініціа-
тивою жінці. точніше кажучи, дослідженню підлягає особливий вид 
еротичних фантазій, який супроводжує ці стосунки і який знайшов 
відображення у психоаналітичних працях Балея. 

раніше вже зазначалося, що Балей не був беззастережним при-
хильником теорії і методу фройда. Вчений вважав, що метод психо-
аналізу грішить певною довільністю, оскільки базується здебільшого 
на інтуїції. Попри це, у міжвоєнний — домарксистський період  своєї 
наукової творчості він часто користувався даним методом. «існу-
ють випадки, — пише Балей, — коли психоаналіз дає ясний і долад-
ний зв’язок фактів, тоді, коли для інших методів це є нерозв’язною 
загадкою»1. Свого часу, в рецензії на книгу «Українські народні бай-
ки», зібрані Володимиром Гнатюком, Балей поділився думками щодо 

1 Балей С. Психоаналіз однієї помилки Словацького. С. Балей. Зібрання праць. т. 2. 
львів: іфліС лфС «Cogito», 2009. С. 110.
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цінності етнографічного матеріалу як джерела психоаналітичних 
досліджень, зауваживши при цьому, що едиповий мотив, який ліг в 
основу відповідного постулату теорії фройда, в українській словес-
ності вивчався вже Драгомановим. «Для дослідника, — зауважує Ба-
лей, — лежить безперечно щось велике у рефлексії, що душа нашого 
народу зберігає в собі ті самі старинні мотиви які творять завязок до 
великих грецьких трагедій. Горизонт культурної єдности і духового 
посвоячення народів, що тут отвираєть ся перед очима, безперечно в 
силї захопити і «сухого» дослїдника і запліднити його ум до широкої 
синтези»1. У різні роки Балей публікує психоаналітичні праці, при-
свячені творчості Шевченка, Словацького і Жеромського. Вивчав він 
також психологію творчості Виспянського, але цю копітку роботу пе-
рервала війна2. Скоріше за все, чернетка незавершеної праці, разом з 
іншими паперами, згоріла у спаленому гітлерівцями будинку, в якому 
мешкав Балей до початку Варшавського повстання. 

Взагалі інтерес Балея до психології творчості й творчої особистос-
ті не був випадковим. Ще під час навчання у львівському універси-
теті, крім філософії, він з захопленням вивчав також літературу. тому 
не дивно, що його наукові праці, доказова база яких ґрунтується на 
емпіричних даних, містять численні посилання на твори класиків ху-
дожньої літератури. 

Варто зауважити, що на зорі цивілізації наука (тоді ще в межах 
сукупного філософського знання) і мистецтво прагнули, кожне по-
своєму, пояснити утаємничені міфологією явища людського буття. 
і хоча наукове пізнання, звертаючись до розуму, оперувало поняття-
ми і логікою, а мистецтво апелювало до почуттів за допомогою образ-
ного мислення, вони ніколи не поривали між собою зв’язків і часто 
доповнювали одне одного. Коли людина, охоплюючи своїм поглядом 
світ, намагалася пізнати його таїни, вона шукала пояснення природ-
ним явищам у встановленні між ними зв’язків, у порівнянні, отже 
схожості. так виникли закони асоціації в науці й метафори в поезії. 
Адже справжній поет, так само як і вчений, прагне заглибитись у саму 
сутність явищ і у своєму творі відобразити характерні для них схожос-
ті за допомогою влучно підібраних метафор. 

1 Балей С. етнографічний збірник. т. XXXVII — XXXVIII. С. Балей. Зібрання праць. 
львів; Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. т. 1. С. 260. — рецензія на кн.: Українські на-
родні байки (звіриний епос); Володимир Гнатюк. львів: нтШ, 1916. LVI, 559 c.

2 Żebrowska M. Stefan Baley (1885–1952). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskie-
go. 1952. S. 90.
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Щоб пояснити ті чи інші психічні явища, в своїх працях Балей 
неодноразово буде звертатися до аналізу творів красної словесності, 
а заразом і творчості їх авторів. і це зрозуміло: головним персонажем 
їхніх творів є людина, внутрішній світ якої переповнює безмежне 
море емоційних переживань. Поети і прозаїки намагаються зазирну-
ти у світ потаємних бажань людини, зафіксувати її мінливі настрої і 
розгадати їх спонукальні причини. літературні твори також є джере-
лом суспільної і філософської думки. разом з тим вони містять у собі 
ще й особисті переживання їх автора, які переповнюють його вразли-
ву душу, але не завжди виразно усвідомлюються ним. 

Дотримуючись загальних положень теорії фройда, Балей дає їй 
власне трактування і запроваджує у науковий обіг мотив, що сягає 
своїм корінням давньогрецького міфу про ендиміона. Згідно з міфом, 
кожного разу, коли пастух ендиміон безтурботно спав у печері на лат-
мійській горі, з небес сходила, вся в білому вбранні, Селена, цілувала, 
пестила його і знову поверталася на небо. як зазначає Балей, енди-
міонський мотив простежується в психічних переживаннях чоловіка, 
який, з огляду на свою надмірну нерішучість, лишається пасивним у 
взаєминах з коханою жінкою і лише мріє про те, як вона пройметься 
любов’ю до нього і, наче міфічна Селена, сама обдарує його ласкою. 

Відомо, що на психічний розвиток дитини величезний вплив 
справляє її матір. Саме вона опікує дитину, коли та робить перші кро-
ки у ще невідомий їй, часом ворожий, світ. Безпомічність дитини ро-
бить її залежною від матері, від особистої волі та зусиль якої вона очі-
кує здійснення своїх бажань. ніжна любов і ласка матері утворюють в 
її душі затишну гавань, в якій вона знаходить захист і відчуття радості. 

Статеве дозрівання дитини (у нашому випадку хлопчика) супро-
воджується пробудженням еротичних почуттів, які вона ще не сміє 
висловлювати вголос та переводити в діло, а лише фантазує про те, 
як вимріяна нею любка виявить свою прихильність і приласкає її. Але 
трапляється й так, що зрілі чоловіки, обтяжені життєвими незгодами, 
відчувають таку саму непевність у взаєминах з жінками, як і діти в 
період дозрівання. Балей пояснює це так: «і тим, що, дійшовши до 
зрілого віку, переконались, що “світ не батько” а “доля не ненька”, 
хвилями робить ся жалісно у серцї, як малій дитинї, що плаче за ма-
тїрю, і якесь дитяче домаганнє родить ся в душі, щоби добра і тепла 
рука приголубила їх, успокоїла так, як матїр дитину»1. Отже, зрілий 

1 Балей С. З психольогії творчости Шевченка. С. Балей. Зібрання праць. т. 1. львів; 
Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 182.
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чоловік, психічні переживання якого забарвлені інфантилізмом, у 
своєму любовному житті задовольняється лише пасивною роллю. Він 
не наважується здобути прихильність і любов жінки, а лише занурю-
ється у світ фантазій і мріє про те, як вона виявить, по відношенню 
до нього, материнську турботу і сама ініціює побачення з ним. Балей 
зазначає, що психічні переживання такого типу нерідко зустрічають-
ся, в завуальованій формі, у творах митців, чутливість і схильність до 
мрійливості яких набагато перевищують чутливість і мрійливість пе-
ресічних людей. 

Приховані, десь у глибині душі, еротичні переживання, в яких 
простежується ендиміонський мотив, були притаманні й Шевченко-
ві. Балей вбачає наявність цього мотиву в його поемі «Гайдамаки» — 
у тому місці, де йдеться про любов яреми до Оксани, — та у вірші 
«Мені тринадцятий минало», в якому є такі рядки: 

«А дівчина 
При самій дорозі 
Недалеко коло мене 
Плоскінь вибирала, 
Та й почула, що я плачу, 
Прийшла, привітала, 
Утирала мої сльози 
І поцілувала...» 

У згаданих творах Шевченко описує «історії», в яких відобразилися 
його власні еротичні марення. Відомо, що він рано залишився без ма-
тері — любові та опіки якої йому так не вистачало! тяжка доля відмо-
вила поету і в щасливому коханні: усе життя він змушений був поневі-
рятися світом, повний суму і душевних страждань. тому ідилії щастя, 
як вигадані, так і ті, що приходили на згадку з раннього дитинства, 
він легітимував у поетичних рядках, присвячених дійсності. так, пише 
Балей, у творах Шевченка сплелися фантазія і сувора реальність. 

Праця Балея «З психології творчості Шевченка», опублікована 
ще у 1916 році, стала його першою психоаналітичною розвідкою. 
У 1920-ті роки була вона відома і в радянській Україні. Зокрема поси-
лаються на неї у своїх статтях психоаналітик з Одеси Аврам халець-
кий1 та український літературознавець Степан Гаєвський2. 

1 халецкий А. М. Психоанализ личности и творчества Шевченко. Современная пси-
хоневрология (Киев). 1926. № 3. 347–354.

2 Гаєвський С. фрайдизм у літературознавстві. Життя й революція. 1926. № 10. 
С. 70–75.
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на думку про те, що в психіці певного типу зрілого чоловіка можна 
відшукати сліди ендиміонського мотиву, Балей натрапив, імовірно, 
в ході читання ним творів юліуша Словацького. У «Баладині» поль-
ський поет зображує еротичні фантазії свого героя наступним чином: 

«Бо Філон про долю марив Ендиміона, 
Марив, що колись-то в сяянні місяця 
Біла богиня, трояндами увінчана, 
З небес блакитних прилине і схвильовано 
Чоло наблизить, а коралоˆвими 
Вуˆстами вуˆста його розтопить, наче у пломеню...» 1 

Мабуть невипадково увагу Балея привернула поетична творчість 
Словацького. По-перше, інтерес ученого викликав спосіб емоційних 
переживань поета — часто у вигляді сонних марень, в яких реальність 
пронизується наскрізь міфічним, уявним змістом, інакше кажучи ма-
теріальний, фізичний світ зображується ним у духовному вимірі. По-
друге, як нам здається, вагоме значення мало ще й те, що поетична 
творчість поляка Словацького, так само як і наукова творчість укра-
їнця Балея, поєднувала в собі культуру мислення двох споріднених 
слов’янських народів — українського і польського. родом з Кремен-
ця, Словацький не раз на чужині згадував це українське місто з його 
садами, замком і крутими горами, біля підніжжя яких котить свої 
хвилі річка іква. Особливе місце в його поезії займають мальовничі 
краєвиди селища Верхівки, що розкинулося на пагорбах в розвилці 
річок Мощаниці й лядови на Поділлі, між ялтушковом і Копайгоро-
дом. Описи цієї місцевості присутні в багатьох творах Словацького, в 
тому числі присвячених подіям з української і польської історії. Писав 
він, зокрема, про гайдамаків та героїчне минуле волелюбних козаків2. 
У серпні 1827 року, тоді ще зовсім юний студент Віленського універ-
ситету, Словацький здійснює двотижневу подорож до Одеси. У цьому 
сонячному місті на березі чорного моря увагу привертали міський те-
атр, де процвітала надзвичайно популярна у той час італійська опера, 
салони і клуби місцевої аристократії та рішельєвський ліцей3, в стінах 
якого двома роками раніше мешкав і творив Адам Міцкевич. Симво-

1 Переклав з польської В. Малецький.
2 Про зв’язки Словацького з Україною див.: Makowski S., Sudolski Z. W kręgu rodziny 

i przyjaciół Słowackiego: Szkice i materiały. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. 
376 s.

3 рішельєвський ліцей був заснований у 1817 році як закритий навчальний заклад для 
дворян. У 1865 році на його базі виник Одеський університет.
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лічно, що на момент перебування в Одесі Словацький вже залишив у 
минулому свій попередній досвід псевдокласичної поезії («Місяць»), 
а також наслідування французьким та англійським авторам, і став на 
шлях романтизму. У подальшому він виступить творчим суперником 
Міцкевича, виборюючи у нього роль першого національного поета-
пророка. Але що характерно, — і на це звертають увагу дослідники 
його творчості, — на відміну від Міцкевича, поезія якого йшла явно із 
серця, Словацький черпав натхнення зі своєї багатої уяви, тобто зда-
валося, що фантазія у нього заступала реальні чуттєві переживання. 

Утім не все так однозначно у цьому питанні. Щоб з’ясувати дже-
рела творчої фантазії поета, Балей якраз і змушений був звернутися 
до методу психоаналізу. У праці «Психологічні нотатки про генезис 
поеми Словацького “В Швейцарії”» він посилається на твердження 
фройда про те, що всі фантазії та сонні марення є проявом незадово-
лених прагнень людини, які шукають собі вихід і нерідко виливають-
ся у неврози або стають джерелом мистецької творчості. При цьому 
мотиви їх зводяться до двох видів прагнень: амбіційних або еротич-
них. Балей приєднується до думки тих вчених, які вважали, що ру-
шійною силою творчої уяви є чуттєві диспозиції. інше питання, чи 
є мрійливість і схильність Словацького до фантазій лише мінливим 
настроєм, тобто поверховим психічним явищем, чи все-таки їх осно-
ву становлять більш глибокі внутрішні тенденції? 

Переглядаючи один зі щорічників «Amerikan Jornal of Psychology», 
Балей звернув увагу на результати досліджень Мейбл ліройд, яка 
вивчала схильність опитаних нею осіб до фантазій та видумування 
«continued stories» (продовжуваних історій). З’ясувалося, що снуван-
ня таких «історій» є досить поширеним явищем, і що характерно, в 
основі його лежать амбіційні прагнення людини, яка відводить собі у 
них головну роль. Балей зазначає, що фантазії такого роду були при-
таманні й Словацькому. і далі задається питанням: а чи є у творах по-
ета, крім «амбітних історій», в яких він ідентифікує себе з уявними 
героями, історії, в яких містяться його еротичні прагнення? У по-
шуках відповіді на це питання він звертається до поеми Словацького 
«В Швейцарії», де чітко простежується вже знайомий нам, з аналізу 
творів Шевченка, ендиміонський мотив. 

Автор поеми викладає еротичну «історію», де він ототожнює себе з 
закоханим героєм і фантазує про те, як уявна любка сама освідчується 
йому в коханні, цілує і пестить його. Балей аналізує ці фантазії і робить 
висновок про те, що у такий своєрідний спосіб Словацький компенсує 
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невдачі своєї колись ще юнакової любові. У поемі, хоча й у заміщеній 
формі, знаходять задоволення його давні любовні амбіції. і справа тут 
не в тому, ким саме була героїня його еротичних фантазій: «та обстави-
на, — пише Балей, — що поема не відображає жодної дійсної любовної 
пригоди, а є тільки відбиттям еротичного марення поета, не може бути 
наведена на доказ того, що воно не випливало з сильних і глибоких по-
чуттів. Адже погляд, ніби марення завжди випливали єдине з легких і 
мінливих чуттєвих станів, є помилковим. У мареннях можуть шукати 
для себе виходу також тривкі і сильні чуттєві тенденції, коли вони є 
саме такого виду, що дійсність не може надати їм заспокоєння»1. 

Однак уявне щастя не може тривати вічно. Під кінець поеми на-
ступає пробудження, яке повертає її автора до суворої дійсності. на 
зміну радісним почуттям ендиміонського щастя приходить гірке роз-
чарування. 

розглянемо тепер психоаналітичні праці Балея з філософської 
точки зору. Свого часу Верников зауважив, що вчений зробив спробу 
синтезувати погляди фройда й Адлера в рамках єдиної — глибинної 
психології2. За теорією фройда, основу психічної діяльності людини 
становлять інстинкти, передусім сексуальні інстинкти. За Адлером, 
такою основою є вплив на людину суспільного середовища. У першо-
му випадку стверджується, що придушені ще в ранньому дитинстві 
сексуальні потяги прагнуть вирватись із підсвідомої сфери психіки і 
заволодіти, хай у заміщеній формі, свідомістю людини. У другому ви-
падку мова йде про несвідоме прагнення людини подолати розвине-
ний у неї, внаслідок усякого роду психосоціальних травм, комплекс 
нижчості. В обох випадках віддається перевага якомусь одному — біо-
логічному або соціальному чиннику, що принципово унеможливлює 
розуміння людини як єдиної цілості. Дуалістичне протиставлення 
природного і соціального як взаємно ворожих сил призводить до їх 
механічного розриву. Балей, як вище було зазначено, у викладених 
ним «ендиміонських історіях» поєднав психоаналітичні підходи 
фройда й Адлера. Згідно з його концепцією, джерелами творчої фан-
тазії Шевченка і Словацького були зарівно їх власні еротичні праг-
нення, як і розвинений у них, в силу різних причин, комплекс ниж-
чості. Відповідно до теорії Адлера, комплекс нижчості розвинувся: у 

1 Балей С. Психологічні нотатки про генезис поеми Словацького «В Швейцарії». 
С. Балей. Зібрання праць. т. 2. львів: іфліС лфС «Cogito», 2009. С. 89.

2 Верников М. М. Життя і наукова діяльність академіка Степана Балея. С. Балей. 
Зібрання праць. т. 1. львів; Одеса : іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 71.
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Шевченка — внаслідок ранньої втрати матері, через що в дитинстві 
йому вкрай бракувало її любові та підтримки (гіпоопіка), а у Сло-
вацького — внаслідок надмірної уваги матері та сестер, які, оточивши 
його своєю любов’ю, зробили неспроможним у взаєминах з жінками 
брати ініціативу у власні руки (гіперопіка). тоді як за Адлером комп-
лекс нижчості є не лише причиною неврозів, але й потужним сти-
мулом, який спонукає людину долати перешкоди, розвиваючи у неї 
прагнення до вищості, описаний Балеєм ендиміонський мотив ком-
пенсує потребу в коханні виключно в уяві. Вчений з’ясовує, що оби-
два поети, як Шевченко, так і Словацький, переносять власну сек-
суальну активність у поетичну площину, де отримують свій розвиток 
уявлювані ними любовні «історії». Варто ще раз підкреслити, що рай-
дужні фантазії обох поетів стримувалися дійсністю, яка повертала їх 
до суворої правди життя. тому-то проблиски уявного щастя, у вигляді 
сонних марень, неодмінно змінюються песимістичним настроєм. 

Балей, як уже зазначалося, розглядає літературні твори з позицій 
глибинної психології. несвідоме тут є прихованим джерелом поетич-
них рефлексій, які містять особистісні моменти інтимного характеру. 
наскільки складним, як на сюжетно-подійному, так і психологічно-
му рівні є аналіз Балея, наголошує Верников: «Балей звертає увагу 
на психологічну неоднозначність сюжету, в якому події виступають 
лише як зовнішні прояви утаємничених скритих причин, є їх непря-
мими, багатоструктурними і багатосемантичними символічно-зна-
ковими виразами, а справжні спонуки нуртують у глибинах внутріш-
ніх психічних нашарувань. Сам твір інтимно поєднаний з автором. 
через нього розкриваються найінтимніші звиви його душі. Психоло-
гічна структура твору виступає як екстраполяція психічної структури 
його особистості, його внутрішнього світу. тому психологічний ана-
ліз твору одночасно розкриває особливості творчої особистості того, 
хто витворив цей уявний світ, це штучне і водночас реальне життя»1. 

Заслуговує, до речі, уваги припущення леніни Бондаренко про те, 
що виявлений Балеєм у психічних переживаннях обох поетів енди-
міонський мотив був, імовірно, складовою частиною його власних 
психічних переживань2. Адже відомо, що багато відкриттів і вдалих 

1 Верников М. М. Життя і наукова діяльність академіка Степана Балея. С. Балей. 
Зібрання праць. т. 1. львів; Одеса : іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 68.

2 Бондаренко л. і. Ст. Балей — український та польський психоаналітик (стаття 
третя). Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. 
Психологія. харків, 2002. Вип. 9. С. 33.
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знахідок у галузі людинознавства несуть в собі відбиток особистості 
тих, хто їх уперше описав. так, судячи з усього, перебільшена фрой-
дом роль сексуального інстинкту і тісно пов’язаного з ним едипового 
комплексу була його несвідомою реакцією на придушені в дитинстві 
прояви сексуальних потягів і любові до матері. В свою чергу Адлер та-
кож зазнав психологічної травми в дитинстві, коли після народження 
в сім’ї молодшої за нього дитини відчув себе обділеним увагою матері 
та у зв’язку з цим переніс свою любов на батька. Враховуючи ту об-
ставину, що він походив з бідної сім’ї і був до того ж фізично слабким, 
Адлер рано відчув комплекс нижчості по відношенню до своїх ровес-
ників, але бажання якимось чином компенсувати спричинені цим ду-
шевні переживання позначилося на розвиненні у нього прагнення до 
вищості. Ми не знаємо достеменно нічого про дитячі роки Балея. Але 
можна з певною долею впевненості припустити, що на творчі пошуки 
вченого вплинули також і особливості його психічного розвитку. Слід 
мати на увазі, що у ті роки, коли писалися праці з психології твор-
чості Шевченка і Словацького, Балей мешкав у львові усамітнено, 
оскільки не був одружений. Бажаючи створити сім’ю, він намагався 
привернути до себе увагу жінок: одягався завжди модно і, між іншим, 
відвідував танцювальні вечірки для старших людей, які відбувалися 
в малому залі будинку товариства ім. М. лисенка. Але був він на ви-
гляд непоказний, малого зросту, голова — вже тоді трохи лисава — 
мала грушкувату форму, що в поєднанні з його дещо дивною мімікою 
викликало іронічні насмішки молодих панянок. і хоча дані ці доволі 
скупі, можна здогадуватися, які переживання переповнювали його 
душу, яка крилася за цим борня з власними проблемами і, можли-
во, психічними комплексами. напевно він мріяв про любов і сімейне 
щастя. Але в реальному житті все було інакше. тому чи не єдине, що 
по-справжньому приносило йому душевне задоволення, була щоден-
на праця в царині науки1. 

1 Про особисте життя Балея нам фактично нічого невідомо. М. Колесса пов’язував 
переїзд — на той час уже 43-річного — вченого у Варшаву з його нібито одруженням 
на полячці. У наступні за цим 1929–1930 роки він навіть опублікував праці з гендер-
ної тематики. Але, за свідченням Б. Суходольського, в особистому житті Балей обрав 
самотність, щоб присвятити себе повністю науці й вирішенню проблем інших людей.
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енДиМіонськиЙ Мотив  
в УкраїнськіЙ Ментальності 

Абстрагуючись від психоаналітичних праць Балея, варто, ма-
буть, дати волю рефлексіям, які напрошуються у зв’язку з наявніс-
тю ознак ендиміонського мотиву в психічних переживаннях укра-
їнських чоловіків. Бо незважаючи на всі ідеологічно мотивовані 
зусилля прищепити оптимістичний погляд на світ і згармонізува-
ти міжособові стосунки в радянський період історії народу, енди-
міонський мотив у любовних фантазіях українців не є таким вже й 
рідкісним явищем навіть у наші дні. так, на відміну від усталеного 
віками традиційно перебільшеного почуття вищості чоловіка над 
жінкою, нерідко зустрічається інша крайність — почуття нижчос-
ті, пов’язане зі своєрідною формою поведінки в рамках відношення 
«домінування-субмісія». Важко, у зв’язку з цим, утриматися від спо-
куси розглянути проблему генезису ендиміонського мотиву в укра-
їнській ментальності. хоча сам Балей не задавався таким питанням, 
воно, все ж таки, напрошується, і в цьому напрямі наших подаль-
ших досліджень розгортається картина багатовікового конфлікту 
між внутрішнім світом самої людини та оточуючим її зовнішнім сві-
том, який тримає її в напруженні й підпорядковує власним законам 
розвитку. 

Вивченню генезису ментальності народів значною мірою сприяє 
метод психоаналізу, насамперед в інтерпретації глибинної психоло-
гії. У вже згаданій праці «З психології творчості Шевченка» Балей 
зауважує, що психоаналіз ломить лінію, яка відокремлює дві сфери 
мистецького твору, і втягує більш об’єктивну, сюжетно обумовле-
ну сферу оповіді у сферу суб’єктивну, в якій міститься, у поетичній 
формі, власне Я митця. такий підхід до розуміння психології твор-
чості й творчої особистості не суперечить нашому прагненню від-
шукати психологічні джерела ендиміонського мотиву в українській 
ментальності, навпаки, значною мірою допомагає у вирішенні цьо-
го питання. Адже ментальність народу — це його психічний образ, у 
якому відображається характер взаємин і спосіб мислення індивідів, 
які складають єдину, в даному випадку — етнічну спільноту. індивід 
акумулює в собі спільні уявлення, образи і настрої всього народу, 
одягнені у символічну, міфологізовану форму. При цьому індивід і 
сам активно продукує і поширює міфи. Оксана Забужко мала рацію, 
коли зауважила, що творчість самого Шевченка — це національно 
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консолідуючий міф України, авторизований поетом1. таке трактуван-
ня його творчості враховує дві безмежно складні духовні реальності, 
які взаємно доповнюють одна одну. Але в даному випадку саме твор-
чість Шевченка і становить основну детермінаційну лінію, що з точки 
зору соціально-філософської антропології є вирішальним чинником. 
Проте, враховуючи нерозривну єдність людини і суспільства, напро-
шується необхідність простежити, як співвідносяться реалії духовно-
го розвитку народу з духовною реальністю індивіда. 

на розвиток ідей, пов’язаних з вивченням ментальності народів, 
значною мірою вплинули праці Карла юнґа. Згідно з його концеп-
цією глибинної психології, психічне життя індивіда, незалежно від 
його власної волі, відбувається у безкрайньому і завжди таємничо-
му океані колективного несвідомого. У найглибших шарах людської 
психіки воно знаходить вияв у первообразах, архетипах, які, транс-
формуючись у символи, надають певного змісту міфології, релігії, 
мистецтву. «Для українського колективного несвідомого, — пише 
Олександр Кульчицький, — найбільш характеристичний є архітип 
“Маґна Матер” — тип “доброї”, “ласкавої”, “плодючої” Землі укра-
їнського чорнозему»2. Цей архетип, що дістався нам від доби матрі-
архату, не лише сприяв шанобливому ставленню до матері, але й схи-
ляв українців до її обожнення. тож не дивно, що такі відмітні риси 
як м’якість, чутливість, доброзичливість і щирість зустрічаємо в на-
ціональному характері українців, психічна структура яких зміщена в 
емоційно-чуттєвий, дещо «жіночий» бік. У своєму аналізі сімейного 
життя українців Богдан Цимбалістий акцентує увагу на значно актив-
нішій, у порівнянні з чоловіком, ролі жінки, що забезпечує їй домі-
нування над ним. «чоловіки, — стверджує він, — підсвідомо бажа-
ють бачити такими своїх жінок, правдоподібно взоруючись на образі 
своєї матері. якщо б глибше проаналізувати любовне життя україн-
ців, мабуть дійшлося б до висновку, що цей підсвідомий образ матері 
керує їх і при виборі подруги життя. Українець шукає у своєї жінки 
дещо з матері»3. Цікаві спостереження наводить л. В. Покос. У роз-
пал Першої світової війни він опублікував нарис, який знайомив 

1 Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. К.: Абрис, 
1997. 144 с.

2 Кульчицький О. Світовідчування українця. Українська душа. нью-йорк; торонто: 
Ключі, 1956. С 18.

3 Цимбалістий Б. родина і душа народу. Українська душа. нью-йорк; торонто: 
Ключі, 1956. С. 37.
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російських читачів з історією і соціально-економічним становищем 
слов’янських народів, котрі входили у склад Австро-Угорщини, що 
воювала проти росії, зокрема з характером і побутом гуцулів. Автор 
зауважує, що незважаючи на свою мужність і схильність до небезпеч-
них пригод, «дружинам своїм гуцули підкоряються у такій мірі, в якій 
не спостерігається це навіть в Малоросії»1. 

Цілком очевидно, що в маскулінному суспільстві мали відбутись 
глибокі потрясіння, які вплинули на українську ментальність і ха-
рактер любовних переживань українських чоловіків. розташована 
між Заходом і Сходом, Україна протягом багатьох віків була ареною 
жорстоких воєн і внутрішнього розбрату, що зрештою і призвело до 
поневолення її народу як сусідніми країнами, так і власними пана-
ми. нескінченні набіги, різня і грабежі були звичною картиною того 
часу. Це відбивалося у настроях і поведінці всього народу. Знеси-
лений у війнах, він поступово втрачав притаманні йому раніше, в 
козацьку добу, вільний дух і віру в спроможність здобути собі кра-
щу долю. Образ України як матері-природи — щедрої квітучої землі 
українського народу, яка годує його, одягає, дарує почуття любові та 
світлої радості, — трансформується в образ зґвалтованої і приниже-
ної жінки, в образ, який згодом стає своєрідним символом, націо-
нальним міфом. Цей міф, на думку ірини Грабовської, зароджується 
ще у період руїни. «З початком руїни, — пише вона, — в думках та 
народних піснях, як переважаючий, починає звучати мотив Украї-
ни-жертви. Саме в період руїни вербалізується ідея загибелі Украї-
ни, приниження та руйнації її разом з загибеллю козацтва. і на зміну 
лицарському міфу приходить міф про жіночність України як одна 
з складових українського національного міфу»2. Уособленням цієї 
беззахисної жіночності, материнства є доля Катерини, оспіваної 
Шевченком у його однойменній поемі. трагедія збезчещеної жінки, 
матері-покритки, яка змушена поневірятися світом, у творчості по-
ета набуває значення символу, який відображає стан його власної 
душі та стоплену в ній душу українського народу, відображає таким 
чином трагедію національного масштабу. Але матір, так само як і 
батьківщина, у кожної людини одна, її не обирають, а приймають 
такою, якою вона є, з нею пов’язують найприємніші спогади, вона 

1 Покос л. В. Славянские народы Австро-Венгрии: Краткий очерк их прошло-
го, быта и современного положения. К.: Книгоиздательство и. и. Самоненко, 1915. 
С. 74.

2 Грабовська і. Україна як метафізична реальність. К.: Стилос, 2000. С. 46.
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втішає у скрутну годину, дарує відчуття радості й щастя. Саме та-
кою зображується Шевченком «наймичка» — жебрачка, яка зара-
ди добра своєї дитини, лишаючи її біля воріт бездітної сім’ї, затаїла 
власне материнство і нанялася глядіти за нею, опікати і тішити малу 
сироту. Балей зазначає, що змальована поетом постать наймички за 
своїм характером наближається до світлих жіночих постатей енди-
міонського типу. Постать матері-покритки, попри гріх осквернення 
її дівоцтва, та навіть саме через цей гріх і горе, заподіяне їй, поет 
обожнює: її жертовність він прирівнює до жертовності святої ма-
донни! Культ Богородиці завжди був надзвичайно популярним на 
русі. так, Божа Матір Оранта ще в старокиївські часи шанувалася 
як матір-заступниця всього людства, образ якої, з піднятими в бла-
гословенні вгору руками, в уявленнях народу оберігає його неначе 
нерушима Стіна. У козацьку добу поширюється культ Богороди-
ці-Покрови. Звертаючись до неї з молитвами, вся Україна і навіть 
військо запорозьке шукали під її омофором заступництва та 
захисту від усіляких бід. Але справжня берегиня народу — 
українська жінка, яка, незважаючи на будь-яке лихо і тягар 
нелегкого життя, не зраджує своїх дітей, а намагається полегшити 
їх долю і захистити у скрутну годину. Постать матері, як архетип, 
настільки укорінена в психіці українців, що підсвідомо 
приходила на згадку навіть мужнім воякам, коли в якийсь момент 
їм бракувало власної волі. Грізні колись, волелюбні запорожці, 
військові походи яких наганяли страху на все узбережжя чорного 
моря, а також на власників маєтків і замків у самій Україні, в 
повісті Гоголя «ніч перед різдвом» упали на підлогу біля ніг 
імператриці й, промовляючи до неї, замість слів «Ваша 
величність», вигукнули: «Мамо!». і тут посміялася над ними зла 
іронія, бо материнської опіки та захисту від свавілля столичних 
властей в особі Катерини іі вони не знайшли: Січ, як осереддя дав-
ньої козацької вольності, було зруйновано, рештки автономії Геть-
манщини скасовано, а селян — на задоволення городової старши-
ни — остаточно покріпачено1.та інакше й бути не могло, оскільки 

1 В результаті воєнних і дипломатичних перемог росії, які припадають на період 
правління Катерини іі, Північне Причорномор’я, звільнене від турків і татар, стало 
активно заселятися різноетнічними групами, в тому числі — особливо після відміни 
кріпацтва у 1861 році — українцями, що сприяло широкому господарському освоєнню 
краю, будівництву нових міст і розвиненню мореплавства. Саме цим пояснюється та 
прихильна, принаймні почасти, оцінка діяльності імператриці, якої традиційно при-
тримується більшість жителів південних областей, що у минулому складали територію 
новоросії.
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козаки, войовничий дух яких уже був надломлений, стояли перед 
царицею — в буквальному і переносному смислі — на колінах. і на-
віть коли імператриця наказала встати з колін, запорожці, у згаданій 
вище повісті, вигукнули: «не встанемо, мамо! не встанемо! Помре-
мо, а не встанемо!» У своєму прагненні зробити службову кар’єру 
багато представників малого дворянства, в тому числі й земляків 
Гоголя, осідає в Петербурзі, тодішній столиці імперії. З них він спи-
сує образи своїх літературних героїв, доводячи їх до рівня гротеску. 
невипадково саме Гоголь започаткував у російській літературі образ 
«маленької людини», тобто людини, психіка якої обтяжена «комп-
лексом нижчості» або, інакше кажучи, комплексом малоросійської 
меншовартості. 

Вдивляючись у постать «Козака Мамая» — старовинну картину, 
якої численні варіанти розкидані по різних музеях України, уявляємо 
собі вільного духом відважного вояку, виразника народних сподівань, 
який не відав ані страху, ані печалі. Зображуваний зі зброєю напого-
тові й часто з кобзою в руках, він унаочнює для нас архетип героїчно-
го, мотив якого звучить у «Думі про козака Голоту»: 

«Ой полем битим килиїмським 
Та шляхом битим ординським, 
Ой там гуляв козак Голота — 
Не боявся ні огня, ні меча, ні всякого болота...» 

З часом, однак, з’являється в думах сумний мотив, домінуючою 
стає тема даремно витрачених зусиль народу і занепаду козацтва. не-
зламна у минулому козацька воля наче занурилась у летаргійний сон. 
Український народ, зневірений у своїй спроможності змінити життя 
на краще, втрачає притаманну йому раніше рішучість і потрапляє у 
кріпацтво. Жорстоко принижена, доведена до зубожіння мальовнича 
Україна в усній і писемній творчості змальовується як занедбаний, 
Богом забутий край безпритульних покриток і бідних сиріт. Постать 
сліпого бандуриста у супроводі хлопчика-повожатого, виведена Шев-
ченком в його поезії і графіці, стає символом, який неодноразово по-
вторюється в живописі Штернберга, Жемчужникова, трутовського 
та інших митців. Архетип героїчного у постаті козака Голоти або ко-
зака Мамая поступається місцем архетипу, уособленням якого стає 
сліпий бандурист, який, перебираючи старечими пальцями струни, 
співає про минулу славу вільних козаків і про тяжку долю нещасної 
неньки-України. Утративши зір, бандурист — тепер уже нездатний до 
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активної діяльності, спрямованої у зовнішній світ, — занурюється у 
найвіддаленіші глибини власної душі й творить свій, міфічний світ, у 
якому знаходять вираження його внутрішні переживання. За анало-
гією зі «Сліпим бандуристом» психічне життя українців, які потрапи-
ли у становище меншовартої нації, зосереджується головним чином 
на тих цінностях, котрі кожен з них плекає у власній душі. Зосередже-
ність українців на їхніх внутрішніх переживаннях суттєво вплинула 
на розвиток у них інтроспективних здібностей. «Особливого забарв-
лення, — пише Кульчицький, — набирає комплекс меншовартости 
внаслідок розходження між здебільша цілком виправданою сприят-
ливою самооцінкою власного внутрішнього світу та внутрішнього 
життя... і традицією даремности збірних національних зусиль у менш 
ціненому й для українця менш цінному “зовнішньому світі”. Комп-
лекс меншовартости набирає таким чином забарвлення “комплексу 
кривди”»1. 

Усвідомлення того безправ’я, у якому опинився український на-
род, викликає в його душі бунт, озлоблена воля вимагає тотальних 
руйнацій і крові гнобителів. Одержимий помстою за спричинену йому 
кривду, він подається в гайдамаки. розлючені повстанці захоп люють 
панські замки і міста, підпалюють їх. нещадно — і це було звичним 
для того жорстокого часу явищем — рублять вони голови своїх во-
рогів, не шкодуючи водночас і власних голів. Але стихійний рух гай-
дамаків і селян, які тримали шляхту в напруженні протягом кількох 
десятиліть, було придушено. Втративши віру в свої сили український 
народ стає дедалі більш пасивним, його воля зазнає резиґнації і по-
ступається чужій волі. 

фатальна безпорадність, яку відчували українці, завдавала їм ду-
шевного болю і страждання. Однак у мріях своїх, що розвинулися 
внаслідок інтроспективних схильностей, вони жадали любові та щас-
тя — яких їм так не вистачало! і радість кохання часто приходила у 
мріях, як своєрідна згадка про материнську любов і дитяче безтурбот-
не існування. У пошуках джерел, що вплинули на формування укра-
їнського світогляду, іван Мірчук доходить наступної думки: «Велику 
ролю в усіх сферах духового життя українця відіграє любов, яка висту-
пає насамперед як своєрідне явище у відносинах між матір’ю і дити-
ною. Материнська любов у всіх можливих формах творить ту призму, 

1 Кульчицький О. риси характерології українського народу. Енциклопедія україно-
знавства: Загальна частина. репринтне відтворення видання 1949 р. К.: іУА Ан Укра-
їни, 1995. С. 717.
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через яку багато явищ приватного й публічного життя дістають своє-
рідне забарвлення»1. Ці особливості психічних переживань виявили-
ся настільки тривкими, що стали складовою частиною української 
ментальності. 

Зауважмо, що надмірна інфантильність українських чоловіків, у 
поєднанні з еротичними почуттями, зустрічається не так уже й рідко, 
і, як зазначає Василь Пахаренко, знаходить своє висвітлення в 
літературних творах сучасних авторів. так, у повісті Степана 
Процюка «Love story» молодий герой безнадійно закохується в 
дружину сановитого чиновника, яка сама ініціювала знайомство з 
ним і запросила на побачення. і хоча ця пригода так і не мала для 
нього щасливого продовження, фінал повісті виглядає наступним 
чином: 

«Вогні амбасади, лощені жіночі усмішки і пещені чоловічі руки, бен-
кет смокінгів. Раптом невідомо звідки на порозі з’являється молодий 
обірванець, шепоче її холодне неукраїнське ім’я і простягає руки. Как он 
сюда попал, кто ета, дебелі геваки тягнуть обірванця із розкішної бен-
кетної зали; вона бліда така, вперше перелякана, шепче щось на вухо ви-
сокому випещеному красеню, той морщиться, мовби проковтнув жабу-
ропуху; атпустітє єво. Вона підходить, бере обірванця за руку, лагідно 
називає ім’я, іди, мій хлопчику, іди, мій лицарю, звідси, ти ж бачиш, що 
я невільниця, одаліска, ох, ти хлопчику мій... 

...Сиджу я у якійсь дешевій кав’ярні із друзями, диму, хоч сокиру ві-
шай. Боже, вона на порозі! Я кинувся до неї, перевернув стільця. Хлопці 
сміються, що, здурів, до кого ти говориш? Вони не бачать її, а вона каже 
мені, ходімо звідси, милий, ходімо; я повезу тебе на бульвар щастя. Вона 
манить мене дозрілою жіночою вродою, японським розрізом очей, манір-
ною білою рукою. Ми їдемо кудись її автомобілем; біле засніжене поле, 
що це таке, адже надворі липень; я зроблю тебе щасливим, милий мій, 
усі перешкоди у нас позаду. Я простягаю до неї руки. Боже, де ж вона? 
Зникла, навколо мене порожнеча»2. 

У наведеному фраґменті наявність ознак ендиміонського мотиву є 
досить відчутною. Кидається у вічі інфантилізм героя повісті. «Мож-
ливо, — пише Грабовська, — певний інфантилізм сучасного україн-
ця... випливає із занадто довгого самоусвідомлення себе в якості сина, 
покладанні на чужу, материнську мудрість у вирішенні принципових 

1 Мірчук і. Світогляд українського народу. Українська література. Мюнхен; львів: 
фенікс лтд., 1994. С. 300. 

2 Цит. за: Пахаренко В. Геній у світлі психоаналізу. С. Балей. З психології творчості 
Шевченка. черкаси: Брама, 2001. С. 14.
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життєвих проблем»1. А це, звичайно, призводить до психологічної за-
лежності й паралічу власної волі. 

Перед цим ми згадали деякі особливості психічного розвитку 
українського народу, його інтроспективні схильності, пасивність і 
певний інфантилізм. Але це ще ніяк не є приводом для того, щоб ка-
зати про його нібито нездатність до активної суспільної діяльності. 
Адже так само і Шевченко, пише Балей, у своїх творах зображував 
те, у чому відмовила йому дійсність, проте мрійником, в буквальному 
розумінні цього слова, він не був. Здатний вчуватися у навколишній 
світ, Шевченко добре усвідомлював справжній смисл оточуючої його 
дійсності, яка стримувала фантазію поета і робила її «реалістичною». 
Важливо підкреслити, що зосередженість Шевченка на власних пе-
реживаннях сприяла активізації його творчих здібностей. Взагалі 
ж — і в цьому неодноразово можна було переконатися — у схованках 
душі українського народу акумульовані настільки потужні, віками 
накопичені потенції, що час від часу вони розбуркують його дрімотну 
волю, щоб явити себе всьому світові. 

на останок варто зауважити, що випадки любовних переживань, 
в яких присутній ендиміонський мотив, несуть на собі не лише від-
биток національної культури (певна річ, у поєднанні з еротичними 
почуттями), але й вплив інших чинників, серед яких — характер вза-
ємин з батьками, особливості виховання, індивідуальні схильності 
і т. д. ендиміонський мотив можна спостерігати в психічному житті 
осіб різних національностей, і в кожному випадку причина його може 
бути також різною. Сам Балей наводить приклади ендиміонського 
мотиву, простежені ним у творах Данте, Кнута Гамсуна, Словацько-
го. Звичайно, згаданий мотив не є загальнопоширеним в любовних 
переживаннях і самих українців. Однак, якщо подумки перенестися в 
Україну Шевченка — багатий, за своєю природою, але збіднілий край 
уярмлених селян, — то побачимо, що ці переживання, крім власне 
еротичної складової, мали також під собою і глибокі суспільно-істо-
ричні передумови, які так чи інакше вплинули на формування націо-
нальної ментальності. Отож, у творчості Шевченка відображена була 
сама душа українського народу, відображена була настільки виразно, 
що не помітити це просто неможливо. А що стосується наявності в 
його поезії ендиміонського мотиву, то Балей тут зауважує: «тенден-
ція до креовання постатий ліплених з памяти і фантазії, які олице-

1 Грабовська і. Україна як метафізична реальність. К.: Стилос, 2000. С. 49–50.
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творюють по части любку, а по части матір і які є предметом по части 
любовних, а по части діточих почувань... лежала отже і в Шевченків-
ській психіці; більшої поетичної креації що правда вона у Шевченка 
не видала; але сліди її істнування не тяжко віднайти»1. 

феноМен натовпУ  
У світлі психосоціальних ДосліДЖень 

традиційні колись уявлення про те, що весь хід історії народів 
обумовлюється суперництвом вождів, навколо яких обертається 
життя їхніх підлеглих, з кінця хіх століття піддаються критичному 
переосмисленню. Саме в ті роки, у зв’язку з загостренням суспільних 
конфліктів, на політичну арену виходить натовп, з яким дедалі біль-
ше змушені рахуватися правителі. феномен натовпу стає предметом 
цілої низки наукових досліджень, серед яких найбільшої популяр-
ності здобула праця Ґюстава лебона «Психологія натовпу». і хоча ця 
праця в багатьох відношеннях зазнала критики інших вчених, про-
те вона сприяла пробудженню дослідницького інтересу до проблем 
суспільної психології, як окремої галузі психологічних знань. У своїй 
книзі лебон стверджує, що людина, яка знаходиться у натовпі пе-
рестає бути свідомою особистістю і невільно підкоряється сліпим 
імпульсам так званої «колективної душі». Для подальшого аналізу 
Балей наводить два висловлювання з цієї книги, які так само слід 
процитувати. У першому з них говориться: «Спостереження пока-
зують, що індивід, занурений на певний час у натовп в стані його 
активності, чи то внаслідок магнетичного впливу, що виходить з цьо-
го натовпу, чи то якихось інших причин — невідомо, незабаром від-
чуває себе у такому стані, який дуже нагадує стан загіпнотизованої 
особи»2. У другому висловлюванні лебон наголошує, що «незалежно 
від того, ким є індивіди, які його [натовп] складають, незалежно від 
того, якими були їхні спосіб життя, заняття, їхні характер або інте-
лект, одного їх перетворення у натовп достатньо для того, щоб у них 
утворилася певного роду колективна душа, яка приневолює їх від-

1 Балей С. З психольогії творчости Шевченка. С. Балей. Зібрання праць. т. 1. львів; 
Одеса: іфліС лфС «Cogito», 2002. С. 192.

2 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. 
S. 126. — Див. також: лебон Г. Психология народов и масс. Психология толпы. М.: 
Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2003. С. 166.



167

чувати, мислити і діяти зовсім інакше, ніж кожний з них мислив би, 
діяв і відчував поодинці» 1. 

Отже Балей наводить дві ключові тези лебона. Перша вказує 
на те, що індивід у натовпі поводиться інакше, ніж коли перебуває 
поза його впливом. Друга теза служить поясненням першої за допо-
могою понять колективної свідомості та квазі-гіпнотичної суґестії. 
Балей рішуче відкидає другу тезу як помилкову і акцентує увагу на 
першій — підкреслює той факт, що колективна поведінка в цілому 
завжди відрізняється від поведінки індивідуальної. Особливо рельєф-
но ця відмінність у поведінці проявляється в натовпі. так вивчення 
психології натовпу дало поштовх дослідженням у галузі суспільної 
психології. 

Балей зазначає, що наявність великої кількості людей ще не є до-
статньою умовою для утворення натовпу. Виникає він лише тоді, коли 
учасники якого-небудь збіговиська, принаймні більшість з них, захо-
пилися спільною ідеєю, яка спонукає їх до активних дій. тобто йдеть-
ся про динаміку натовпу, як відмітну його ознаку. При цьому наголо-
шується, що учасники натовпу активно відгукуються на ті заклики, 
які в іншій ситуації навряд чи спричинили б у них подібну реакцію. 
Сама ідея, навколо якої об’єднуються, часом незнайомі, люди, перед-
бачає наявність невирішеної проблеми, яка всіх їх однаково хвилює. 
Проблеми такого роду можуть бути спричинені різними суспільними 
антагонізмами. Осібно кожний індивід виявляє розсудливість і пово-
диться так, як це підказують йому звичаї і норми моралі. Від нероз-
важливих дій його стримує боязнь особистої відповідальності перед 
законом. натомість у натовпі критичні здібності й відповідальність 
індивіда за свої вчинки знижуються, сама загроза покарання за їх ско-
єння здається мінімальною. Він легко піддається на будь-які заклики 
і заспокоює себе тим, що так роблять «всі». У психіці майже кожної 
людини дрімають первинні аґресивні тенденції, такі як прагнення до 
руйнувань, помсти, привласнення чужого майна, які у повсякденно-
му житті стримуються за допомогою санкціонованих суспільством 
обмежень. У натовпі ці тенденції вивільняються, його учасники, під 
приводом «відновлення справедливості» та «покарання винних», не-
рідко виявляють схильність до вчинення протиправних дій. такого 
роду поведінка натовпу неодноразово описувалася в художній літе-
ратурі. З українських письменників яскравий приклад аґресії натовпу 

1 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społeczney. S. 126. — Див. також: ле-
бон Г. Психология народов и масс. Психология толпы. С. 162.
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виводить Михайло Коцюбинський в повісті «Fata morgana». У блис-
кучій манері, що передає динаміку стихійних імпульсів натовпу, автор 
розповідає, як розлючені селяни, охоплені бажанням помститися за 
ту кривду, яку заподіяв їм ненависний пан, та підбурювані радикаль-
но налаштованими ватажками, кинулися усією юрбою трощити його 
дім: «Осліплені світлом, заглушені дзвоном битого скла, вони налазили 
з сіней, як оси з гнізд, і накидались осліп на все, що попадало під руки. 
Якесь шаленство всіх обхопило. 

Бий все! 
І накидались на все. Намагались роздерти стільці за ноги, а коли не 

вдавалось, били ними об землю і насідали грудьми, як на живу істоту. 
Мовчки, зціпивши зуби. Кілки змітали скло з етажерок дощем черепків, 
шибки під молотками осипалися з вікон, як з дерева цвіт. П’яніли все 
більше. Хотілося чути лиш брязк, стук, тріск, передсмертне хрипіння 
кожної речі... 

...На подвір’ї, в безпросвітній мряці, кишіли люди, як гусінь. 
— Чого стоїте? Йдіть помагати. Тепер нам воля. 
Світлиця зароїлась од нового народу, що насилу пролазив через купи 

уламків. Люди розсипались скрізь, по всьому домі, і кожну кімнату спо-
внили ґвалтом. Гупали кілля і молотки, наче в великій кузні, тріщали 
меблі і двері, скреготало залізо, а скло дзвеніло й дзвеніло безперестанку 
і сипалось долі, як груші з дерева в бурю». 

Одурманені скоєним ними погромом, селяни підпалили дім і при-
ступили до ґуральні. юрма все більше розпалялась. Гримаючи залі-
зом, розлютовані люди руйнували тепер парову машину панської ґу-
ральні, а коли все було скінчено, спалили й саму будівлю. 

Вранці поповзли чутки, що в село йде каральний загін. людей 
охопило відчуття тривоги; всі розуміли — розправа за содіяне буде 
неминучою. Почали шукати винуватців погрому: 

«Винуватих не було. Одні скидали вину на других, а ті на інших. Ви-
ходило так, що всі були вдома, а коли хто й забіг на ґуральню, то тільки 
на те, щоб подивитись». 

наведений фраґмент повісті є чудовою ілюстрацією того, як маса 
людей, що підпала під вплив неґативних емоцій, виявляє невтримне 
прагнення до руйнівних дій. Проте Балей зазначає, що механізми, які 
схиляють натовп до аґресії, містяться не в якійсь уявній «колективній 
душі», на яку посилався лебон, а в психіці самих індивідів. насам-
перед це згадана самим лебоном заразливість натовпу, напористість 
якого додає індивіду сил і активізує його волю. Потім вступають у дію 
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механізми наслідування, суґестії і фасилітації. Він бачить, що роблять 
інші індивіди, до яких відчуває симпатію, і, захоплений їх прикладом, 
підпадає під дію суґестії та починає робити те саме, що й вони. 

Цікавить Балея і тема особистості ватажка натовпу. Вчений заува-
жує, що ватажок, наділений певним талантом, здатен суттєво поси-
лити дію механізму суґестії у натовпі. Своїм особистим авторитетом 
і впливом він сприяє виявленню найхарактерніших і найвиразніших 
його рис. Балей наводить типологію ватажків, яку склав В. М. Кон-
вей. Останній розрізняв ватажків за характером їх ставлення до на-
товпу. тоді як одні ватажки підбурюють і активізують натовп, інші 
навпаки, підбурювані ним, схильні радше представляти ті настрої, 
які в ньому переважають. Є ватажки, які діють імперативно, по-
диктаторськи, але є й такі, які прагнуть переконати натовп, удаючись 
до різного роду арґументації. Балей зазначає, що в певному сенсі 
ватажок ідентифікується з натовпом так само, як учасники натовпу 
ідентифікуються з ватажком. 

характерною рисою механіки натовпу є його універсальність. Ба-
лей пояснює, що кожний з учасників натовпу, які знаходяться близь-
ко один до одного, а тіла їх часто торкаються у штовханині, бачить 
лише певну його частину, невелику групу осіб, але відчуває і подумки 
уявляє присутність решти учасників, маючи на увазі, що їм прита-
манні такі самі інтереси, переживання і ставлення до того, що від-
бувається, як і йому. такі уявлення, пише він далі, лише посилюють 
вплив натовпу на свідомість індивіда. 

Порушує також Балей питання різновидів натовпу. За його слова-
ми, деякі автори вважають, що існує тільки один — аґресивний вид 
натовпу, решта видів — панічний, релігійний і т. д. є радше нетипо-
вими явищами. феномен натовпу вони пов’язують з певною формою 
суспільної дезорганізації, тому відносять його до сфери вивчення 
суспільної патології. інші автори звертають увагу на те, що існує та-
кож героїчний — революційний натовп, який змітає на своєму шляху 
застарілу суспільну структуру та відкриває нові перспективи у роз-
виненні суспільства. Балей, у свою чергу, поділяє думку тих учених, 
які стверджували, що натовп не є явищем винятково патологічним, 
оскільки схожі явища спостерігаються, хоча й дещо меншою мірою, 
в цілком «нормальних» групах, до яких належить зокрема аудиторія. 
Для кращого розуміння суті проблеми він пояснює, що в театрі або 
концертному залі аудиторія, на відміну від натовпу, дотримується 
певних норм і правил поведінки. тут кожний глядач мусить зайняти 
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своє крісло згідно з купленим ним квитком. Вважається неприпусти-
мим пересувати крісло по залу і вставати під час вистави. Присутні не 
повинні вступати у будь-які міжособові контакти — їхню увагу має 
привертати тільки те, що відбувається на сцені. Зовсім інакше вигля-
дає ситуація під час мітинґу, коли вулична аудиторія, попри певну її 
схожість з театральною аудиторією, набуває ознак натовпу. Учасники 
мітинґу характеризуються стихійною реакцією на промову виступа-
ючого, яку вони бурхливо зустрічають окликами схвалення або осуду. 
часом, однак, і театральна аудиторія демонструє реакцію, близьку до 
реакції натовпу. Балей наводить дані досліджень ф. е. лянґе, в яких 
вона здійснила вимірювання тривалості сміху та його періодичності 
під час комедійної вистави. Дослідження показали, що при багато-
разовому показі тієї ж самої вистави різним глядацьким аудиторіям 
вибухи сміху лунали в тих самих епізодах і з тією ж тривалістю, що і 
в попередні рази. Виявилося, що глядачі сміються не лише тому, що 
бачать або чують щось смішне на сцені, але ще й тому, що в кожній 
глядацькій аудиторії є особи, які у відповідних ситуаціях починають 
сміятися і таким чином «заражають» сміхом всіх присутніх у залі. 
Сама лянґе, вбачаючи тут певну схожість зі стихійною вуличною по-
ведінкою, назвала його «сміхом натовпу». натомість той факт, що 
тривалість сміху в різних глядацьких аудиторіях є однаковою, Балей 
пояснює тим, що суспільні закономірності (у нашому випадку зако-
номірності в глядацькій залі) пересилюють міжособові відмінності. 

З усього сказаного Балей робить висновок про те, що неможли-
во провести чітку межу між натовпом і організованою групою. Є ціла 
низка перехідних форм, в яких можна побачити як ознаки натовпу, 
так і ознаки організованої групи. Вчений заперечує існування окре-
мих законів поведінки натовпу і поведінки організованої групи. Він 
зазначає, що поведінка людей у натовпі, так само, як і в організова-
ній групі, підкоряється одним і тим самим психологічним законам, 
в основі яких лежать механізми наслідування, симпатії, суґестії, фа-
силітації та суперництва. Але в кожному конкретному випадку дія 
цих законів проявляється з більшою або меншою силою, що власне 
й надає колективній поведінці людей ознак натовпу або групи більш-
менш організованої. 

раніше неодноразово зазначалося, що відправною методоло-
гічною установкою Балея є його прагнення до пізнання людини як 
справжнього творця і основи суспільства. разом з тим видається не-
обхідним враховувати обидва полюси суспільного простору, в якому 
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відбуваються взаємини людини з її оточенням. тому важливе значен-
ня надається також методологічній установці, орієнтованій на пізнан-
ня збірнот, з якими людина повністю або частково ідентифікується. 
Володимир Барулін у зв’язку з цим пише: «Своєрідне проектування 
на суспільство, постійна передумовність орієнтації на нього при всіх 
розглядах людини — це і є найважливіша методологічна орієнтація 
соціально-філософської антропології. Саме дана соціо-релятивіст-
ська установка дозволяє провести виразне… достатньо чітке розріз-
нення соціальної і соціально-філософської антропології. Це розріз-
нення якраз і пов’язане з мірою співвіднесеності розгляду людини 
з суспільством»1. Отож, в умовах, коли на авансцену історії вийшов 
натовп, постала необхідність дослідити цей феномен — виокремити 
характерні його особливості та зрозуміти психологічні механізми, які 
визначають спосіб емоційних переживань і групової поведінки лю-
дей. Власне цей ракурс досліджень і наближає наукові інтереси Ба-
лея до сфери інтересів соціально-філософської антропології. і знов 
процитуємо Баруліна: «її цікавить не просто людина як така, навіть 
не просто людина в її суспільно-соціологічній заглибленості, а лю-
дина, розглянута з боку тих проблем, які виникають в рамках даного 
взаємозв’язку. Ось чому соціо-релятивістська методологічна установ-
ка — це не просто один з ракурсів розгляду людини, а це виокремлен-
ня того методологічного терену, який є характерним саме і тільки для 
соціально-філософської антропології»2. 

сУспільна патологія:  
поШУки МетоДів її профілактики 

У попередній главі зазначалося, що дії натовпу нерідко носять 
руйнівний характер, у зв’язку з чим деякі дослідники зараховували 
його до сфери явищ суспільної патології. разом з тим патологічні 
явища зустрічаються і в добре організованих групах. У першу чергу 
це стосується груп злочинних. У повоєнній Польщі, так само, як і в 
інших постраждалих від гітлерівської аґресії країнах, значно зростає 
рівень дитячої і молодіжної злочинності. Зумовлювалося це тим, що 
з’явилася велика кількість безпритульної молоді, яка тинялася у по-

1 Барулин В. Основы социально-философской антропологии. М.: иКЦ «Академ-
книга», 2002. С. 101–102. 

2 там само. С. 102.
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шуках легкого життя, поповнюючи ряди злочинних угруповань. У ба-
гатьох з них спостерігалися затримка у розумовому розвитку, приту-
плення почуттів, психічна неврівноваженість і т. ін. Балей зауважує: 
«такі часті нині сирітство, напівсирітство, покинуті діти, відносно 
тривале відлучення дитини від впливів сім’ї, поневіряння, перебу-
вання у таборах, неправильний спосіб життя, фізичне виснаження, 
брак шкільного навчання, потрясіння раптового переляку і хронічні 
страхи, вид пожеж, убивств, облав і грабежів — знищили нормальну 
структуру дитячої психіки»1. У ті важкі повоєнні роки значно зростає 
роль виховних осередків і закладів опіки, а заразом і роль психоло-
га. «Ми відчуваємо, — пише Балей, — що нам дуже важко впоратись, 
але водночас приємно відчути, що ми реально потрібні. наочно ба-
чимо всю абсурдність позиції тих, для кого психологія є застарілим, 
почасти навіть шкідливим пережитком»2. Восени 1946 року Балей, у 
складі групи стипендіатів від Польщі, отримує можливість вивчити 
методи боротьби зі злочинністю в США, тобто в країні, де вона й ра-
ніше процвітала, що змушувало тамтешніх фахівців, які працюють у 
галузі кримінології, шукати способи її викорінювання. Підсумком 
цієї подорожі стала публікація праці «Проблеми боротьби з молодіж-
ною злочинністю на тлі сучасного досвіду в Сполучених Штатах Пів-
нічної Америки», в якій учений описує внутрішній уклад злочинного 
світу, його вплив на суспільство, а також розглядає діяльність науко-
вих осередків, які вивчали джерела цього явища та способи його про-
філактики. 

насамперед Балей дає короткий огляд укладу життя злочинного 
співтовариства. Вчений відзначає, що злочинне співтовариство має 
добре поставлену організаційну структуру, яка об’єднує представ-
ників різних, так би мовити, «професій». Кожен такий «фахівець» у 
досконалості володіє прийомами якогось одного виду злочинної ді-
яльності. При цьому всі члени злочинного угруповання дотримують-
ся певного роду моральних принципів. Зазначається, що схоплений 
на злочині «професіонал» у жодному разі не видає своїх спільників. 
Стосунки між членами злочинного угруповання, коли вони «йдуть 
на діло», будуються на засадах взаємної довіри, здобич розподіляють 
вони чесно і в рівних частках. Завдяки не лише своїй спритності, але 
й наявності добре налагодженої системи організованого прикриття, 

1 Baley S. Zadania psychologii stosowanej w Polsce w chwili obecnej. Psychologia Wycho-
wawcza. 1947. T. XII, Nr. 2–3. S. 13.

2 Ibid. S. 14.
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професійний злочинець рідко потрапляє за ґрати. Все відбувається за 
давно відпрацьованою схемою. якщо злочинець був затриманий, але 
присвоєного ним чужого майна поліціянти при ньому не виявили, 
його спільники виходять на потерпілого з пропозицією: повернути 
вкрадену у нього річ, за умови, що той відмовиться від своєї заяви 
або, якщо кримінальне провадження вже в суді, під час очної ставки 
удасть із себе, мовляв не впізнає в обвинуваченому злодія. якщо по-
терпілий не пристає на цю пропозицію, йому погрожують. якщо і це 
не спрацьовує, злочинці підкупають поліцію і суд, звертаються по до-
помогу до адвокатів, які обслуговують їхні інтереси, а також підклю-
чають впливових політиків, які, в свою чергу, так само не гребують 
їхніми «послугами». У кінцевому рахунку, всі зусилля спрямовуються 
на те, щоб «розвалити справу». якщо, все ж таки, злочинець опиня-
ється за ґратами, він сам і його сім’я отримують грошову допомогу від 
спільників, які лишилися на волі. 

Перелічений вище комплекс організаційних заходів, здійснюва-
них злочинцями, Балеєві напевно був добре відомий не лише зі спе-
ціальної літератури. Уклад життя злочинного світу він вивчав ще у 
1930-ті роки під час роботи в Педологічній консультації «Патронату» 
та у Центрі психологічних досліджень Міністерства юстиції Польщі. 
Він бачив, як злочинний світ буквально втягує у свої лави дітей, які 
народилися у несприятливому для здорового розвитку особистості 
соціальному середовищі. Ці діти змалку засвоюють норми злочинної 
етики, призвичаюючись на початковому етапі до дрібних крадіжок. 
Але в їхньому оточенні завжди є хлопці подоросліше, які вже мали 
судимість (нехай навіть з відстрочкою покарання) і тому є для них 
незаперечним авторитетом, взірцем, на який слід рівнятися. Згодом 
кримінальна романтика штовхає їх на більш зухвалі й прибуткові 
пригоди; маючи за плечима первинний досвід, вони наважуються на 
грабежі. 

Втім лави злочинців нерідко поповнюють і молоді люди з добро-
порядних сімей. так, пише Балей, хлопець, який є готельним служ-
бовцем, може підпасти під спокусу і за винагороду надавати відомості 
про багатих клієнтів, які мешкають в готелі. У подальшому він і сам 
не помічає, як стає на слизький шлях злочинності. Взагалі ж вплив 
злочинного світу на «порядних» людей є відчутним у багатьох сфе-
рах повсякденного життя. Вчений звертає увагу на те, що багато осіб 
віддає перевагу купівлі крадених речей, які значно дешевші за ті, що 
продаються в крамницях. 
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За свідченням Балея, американські діти, навіть з привілейованих 
кіл, часто мріють стати ґанґстерами. Постать бандита викликає у них 
несказанний захват, який є почасти наслідком впливу на їхню сві-
домість відповідних за змістом, яскраво розрекламованих, художніх 
фільмів. Учений був неприємно вражений, коли побачив, як в нью-
йорку матері садять своїх дітей у спеціально призначеному для них 
відділенні кінотеатру і, нітрохи не задумуючись над тим, що вони 
дивляться, лишають там, іноді на два сеанси підряд, та спокійно йдуть 
по своїх справах. А на екрані, як справжнього героя, показують ґанґ-
стера, який випитує на муках жертву, в очікуванні нею своєї смерті. 

Балей поцікавився у деяких американців думкою стосовно впли-
ву таких фільмів на дітей. Відповіді поділилися. Одні висловлювали 
впевненість у тому, що подібні фільми розтлівають молодь, яка, до 
того ж, запозичує з них технічні прийоми для здійснення власних 
злочинів. інші ж опитані стверджували, що постать ґанґстера, так 
само, як і ковбоя, належить до американського фольклору, тому, мов-
ляв, трактується як постать, яка не має реального впливу на оточуючу 
дійсність. Але такого роду пояснення, вважає Балей, не є перекон-
ливими: сцени насильства не можуть не впливати на психічний стан 
дитини. Постать ґанґстера, пише він, настільки укорінена в амери-
канській культурі, що заполонивши собою кіно і радіо, зміст книг і 
численних журналів, обкладинки яких прикрашають зображення 
осіб кримінальної зовнішності з револьверами в руках, справляє не-
ґативний вплив на незміцнілу ще психіку підростаючого покоління. 
і це не може не викликати стурбованості за майбутнє американського 
суспільства. 

Свого часу найбільш впливовим осередком боротьби з молодіж-
ною злочинністю в Америці була «психологічна», за своїм дослід-
ницьким спрямуванням, школа Вільяма Гелі, в Бостоні. на момент 
приїзду Балея в США вона вже втратила свої колишні позиції в цій 
сфері, але погляди, відстоювані її прибічниками, ставали тепер ви-
хідною точкою для більш сучасних теорій, автори яких в чомусь пого-
джувалися з ними, або навпаки, в чомусь були критично до них нала-
штовані. Безперечною заслугою цієї школи є те, що вона спростувала 
теорію чезаре ломброзо про «вродженого злочинця», згідно з якою 
схильність до скоєння злочину та навіть конкретних його видів — як 
прояв своєрідної форми атавізму — виказують характерні фізичні (а 
заразом і тісно пов’язані з ними психічні) особливості людини, інак-
ше кажучи, її тілесна будова (антропологічні стигмати). Принципова 
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позиція гелієвої школи полягала в тому, що основна причина злочин-
ності криється не в природі людини, і навіть не в розумовій відсталос-
ті або психопатії, а в її моральному занепаді. Балей наводить декілька 
найбільш поширених причин такого занепаду, за версією Гелі. 

Однією з таких причин є чинник «розбитого дому». Діти-сироти 
або напівсироти, а також діти, батьки яких розлучені, через що вони 
позбавлені їхнього догляду й опіки, нерідко втрачають душевну рів-
новагу і таким чином ризикують підпасти під вплив чужих людей, в 
тому числі неґативний. 

іншою причиною може стати бідність. Адже дитині, яка живе у 
злиднях, відчуваючи голод, важко втриматись від крадіжки, особливо 
коли у найближчому оточенні їй є з кого взяти такий приклад. 

як можлива причина злочину розглядається також конфлікт на 
еротичному ґрунті. Стверджується, наприклад, що внаслідок приду-
шення статевих потягів у психіці дитини виникає напруження, яке їй 
удається тимчасово розрядити побічним, у даному випадку — злочин-
ним шляхом. тут відчувається вплив психоаналізу, до якого був близь-
ким Гелі. Втім він вважав, що сексуальна причина злочину є лише 
однією з багатьох інших емоційних причин, які важко піддаються роз-
шифровці. Книгу «Коріння злочинності» він написав у спів авторстві 
з американським лікарем і вченим-психологом францем Александе-
ром1. Балей наводить цитату з цієї книги, де автори стверджують, що 
«всякого роду емоційні чинники викликають внутрішнє напруження, 
від якого індивід шукає полегшення за допомогою злочинних дій. У 
таких випадках раціональна мета, частіше за все економічного харак-
теру, змішується з чуттєвими і неусвідомлюваними ірраціональними 
мотивами. так вдалося нам встановити, що крадіжка, незалежно від 
своєї раціональної мети, є часто вираженням помсти або становить 
радше символічну ніж реальну компенсацію за втрату індивідом чо-

1 Александер очолював заснований ним у 1932 році Американський інститут пси-
хоаналізу в чикаго і Американське товариство досліджень психосоматичної медицини. 
Висунув теорію психодинамічного розвитку, згідно з якою людині властиві дві проти-
лежні тенденції — консервативне прагнення до стабільності й виживання, що ґрун-
тується на принципі самозбереження, та прагнення до прогресу, пов’язане з певними 
ризиками, подолання яких вимагає прояву ініціативи і творчої енергії. Коли в силу 
об’єктивних причин відбуваються якісь структурні соціально-економічні перетворен-
ня в суспільстві, й на зміну панівної парадигми його розвитку приходить інша, людина 
несвідомо продовжує ще певний час триматися попередньої тенденції (консервативної 
чи прогресивної), в результаті чого виникає так званий «культурний зсув». Це спричи-
няє суспільну напруженість і стає, на думку Александера, причиною соціальної дезор-
ганізації. 
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гось, що може мати чуттєвий, а не обов’язково матеріальний характер. 
Акти насильства і грабежу мають на меті поновлення порушеного пре-
стижу, що дає винуватцю почуття мужності й упевненості у власних 
силах. такі дії мають бути демонстрацією могутності і аґресивності, 
яка маскує внутрішню слабкість і невпевненість»1. 

насправді можливих причин деморалізації молоді наводиться ба-
гато. Але саме це розмаїття джерел злочинності робить уразливою для 
критики позицію бостонської школи, оскільки жодне з них не може 
вважатися беззаперечно вирішальним. Балей віддає належне вина-
хідливості Гелі та його послідовників у пошуку психічних зв’язків 
між особистістю злочинця і скоєним злочином. Однак звертає ува-
гу на той факт, що ті ж самі мотиви, навіть певне їх поєднання, які 
в одному випадку штовхають дитину на злочин, у другому випадку, 
з іншою дитиною, є недостатньою для цього умовою. «Психолог, — 
пише Балей, — змушений снувати гіпотези, спираючись на надану 
йому історію життя дитини, причому ці гіпотези, як правило, не є 
позбавленими певної довільності»2. Балей справедливо зауважує, що 
ефективність діяльності гелієвої школи має вимірюватися не арґу-
ментами, а практичними досягненнями. Адже бостонський осередок 
досліджень молодіжної злочинності надавав консультації для суду, які 
у подальшому служили підставою для винесення вироку, а отже рі-
шення про виправні заходи, які мають бути застосовані до малолітніх 
злочинців з метою їхнього перевиховання. Виявилося, що по спли-
ванню п’яти років близько 80 відсотків цієї молоді мали рецидив. 
Даний факт говорив сам за себе: психологічний аналіз злочинності 
й, відповідно, сперта на ньому судова практика відчутних результатів 
не принесли. необхідно було шукати пояснення причин молодіжної 
злочинності, а заразом і способи її подолання, на ширшій основі. 

Під час подорожі Балея до Америки набувають дедалі більшої по-
пулярності теорії, автори яких зосереджують увагу на вивченні соці-
ально-економічних причин злочинності. У своїх дослідженнях учені 
вже не обмежуються одиничними фактами, намагаючись зрозуміти 
індивідуальні мотиви злочинів, а прагнуть оперувати ширшими по-
няттями, звертаючись по допомогу до статистичного методу. йдеть-
ся тут про вивчення умов життя цілих груп і соціальних класів, які 

1 Цит. за: Baley S. Zagadnienie walki z przestępczośćią młodocianych na tle współcze-
snych doświadczeń w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Nasza Księgar-
nia, 1948. S. 25. 

2 Ibid. S. 24.
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з певною закономірністю впливають на їхню суспільну поведінку. 
В американській літературі, пише Балей, неодноразово наводилися 
дані кримінологічних досліджень, згідно з якими переважну біль-
шість ув’язнених складали вихідці з найбідніших верств. Звідси ро-
бився висновок про те, що причиною злочинності є низький рівень 
матеріального добробуту певної частини суспільства. Просуваючись 
ще далі, американець роудес у книзі «Злочинці, на яких ми заслуго-
вуємо» зауважив, що високий рівень злочинності є звичним явищем 
в суспільстві, у якому панують капіталістичні відносини. 

Серед тих, хто вивчав суспільне середовище, яке живить молодіж-
ну злочинність, Балей називає Кліфорда Шоу та його співробітників 
з інституту ювенальних досліджень у чикаго1. Цей вчений виявив, що 
малолітні злочинці мешкають переважно в брудних нетрях, які при-
лягають до промислових і торговельних районів міста й приваблюють 
малозабезпечених американців низькими цінами на житло. такі за-
недбані місця (по-американськи slums) стають справжнім розсадни-
ком злочинності. Діти в цих районах тиняються без нагляду дорос-
лих і нерідко організують молодіжні банди. Дослідження показали, 
що slums не перестають бути злочинними районами навіть тоді, коли 
на зміну колишнім мешканцям, які виїхали звідти, приходять нові. 
У даному випадку, пише Балей, виникає так звана екологічна про-
блема генезису злочинності. тим часом, продовжує він, сама форма 
буття людей у slum’і розглядається як певного роду соціальна дезорга-
нізація, хворобливе явище, яке прираховують до суспільної патології. 
Особливо розповсюджені такі види соціальної дезорганізації як руй-
нація сімейного життя і зникнення сусідських стосунків. 

За свідченням Балея, сфера сімейного життя в Америці є більше 
ніж деінде звуженою через те, що діти, які стають вже самі доросли-
ми, вступаючи у подружні стосунки, мешкають окремо від батьків і 
тому їхні власні діти, позбавлені тривких контактів з дідусем та бабу-
сею, позбавляються також і позитивного впливу їхнього виховання. 
Витрачаючи багато часу на виконання своїх професійних обов’язків, 
батьки нерідко обмежуються народженням у них лише однієї дити-
ни, якій завжди бракує прикладу братика або сестрички. Крім того, 
спостерігається високий відсоток сімейних розлучень, що аж ніяк не 
сприяє формуванню морального образу, на який дитина могла би рів-
нятися в ході становлення її особистості. 

1 З дослідженнями К. Шоу Балей напевно був обізнаний через М. Жебровську, яка 
брала в них участь іще в ході її наукового відрядження в США у 1933–1934 роках. 
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Зникнення сусідських стосунків пов’язується з масовою міґра-
цією мешканців сіл у великі міста. У сільській місцевості люди до-
бре знають один одного, ніщо не відбувається непоміченим. і це зна-
чною мірою стримує молодь від протиправних дій. У великому місті 
життя його мешканців характеризується певною анонімністю. тут 
на кожному кроці в громадських місцях величезні скупчення людей, 
які один з одним абсолютно незнайомі. не цікавляться один одним 
і мешканці великих житлових будинків. Унаслідок дедалі зростаючої 
урбанізації послаблюється суспільний контроль за поведінкою моло-
ді, яка в умовах анонімності може спокуситися на заборонені зако-
ном суто злочинні форми самовираження. 

Однією з причин соціальної дезорганізації є зіткнення різних 
культур. У зв’язку з обговоренням цієї проблеми Балей посилається 
на дослідження Знанецького і томаса, які вивчали життя польських 
селян в Америці. Згадані вчені зазначають, що будучи носієм певної 
(у даному випадку польської) культури, еміґрант стикається з чужи-
ми йому мовою, звичаями та звичками. Виникає конфлікт між двома 
культурами, в якому перемагає американська культура. У свідомості 
самих американців еміґрант є людиною, яка багато в чому гірша за 
них. З часом він і сам починає так вважати, внаслідок чого формуєть-
ся у нього комплекс нижчості. Витиснений у slum, він зазнає демора-
лізаційних впливів оточуючого середовища і нерідко ступає на шлях 
злочинності. 

Проблеми зіткнення культур, описані Знанецьким і томасом, 
були типовими для еміґрантів усіх національностей, в тому числі й 
українських переселенців у новий Світ. чудово зображує їх Володи-
мир Короленко в оповіданні «Без язика». Герой цього оповідання, 
селянин з Волині, у пошуках кращої долі відправляється до Амери-
ки. Але його мрії про далеку країну, в якій панують свобода і спра-
ведливість, а люди всі добрі й щасливі, заступає сувора неприладна 
дійсність. Він блукає вулицями нью-йорка, де все двигтить і гуркоче 
металом, будинки високі й темні, а між ними снують потяги, закоп-
чуючи все довкола густим ядучим димом. його приголомшили кра-
марство і розв’язність американців, які можуть за гроші продати свій 
голос на виборах, а в різного роду конґреґаціях, нехтуючи традиціями 
віри предків, одночасно молитися, сміятися і просто обговорювати 
свої повсякденні справи. З обуренням він зауважує, що «у них багато 
таких звичаїв, яких краще не переймати хрещеній людині». Все на-
вкруги було чужим і незрозумілим. В оточенні величезної кількості 
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людей він почувався самотнім. нарешті, випадково, він потрапляє на 
мітинґ безробітних — таких самих обездолених і явно зайвих у цьому 
місті людей. і хоча він не розумів виголошуваної оратором запаль-
ної промови, його охопило почуття єдності з іншими присутніми на 
мітинґу людьми, захотілося, щоб вони узнали також і про його ду-
шевні страждання. З надією на допомогу він став проштовхуватися 
ближче до трибуни, і коли на його шляху виросла постать полісмена, 
за звичаєм своєї батьківщини, де прийнято було виражати любов до 
начальства і панів низькими поклонами і цілуванням руки, спробував 
піймати його руку і доторкнутися до неї губами, але, внаслідок непра-
вильного тлумачення останнім його намірів, отримав удар кийком по 
голові. Герой оповідання, ображений таким нечемним поводженням 
полісмена, опрокинув його навзнак, після чого, розшукуваний як не-
безпечний злочинець, ховається від переслідувань. як з’ясувалося 
пізніше, полісмен сприйняв його — одягненого у незвичні для аме-
риканців довгі свитки — за дикуна невідомого племені, який, нібито, 
хотів укусити за руку. Викриваючи цю хибну думку полісмена, редак-
тор однієї з провінційних газет у своєму розслідуванні етнографічної 
проблеми на користь обвинуваченого пішов ще далі, стверджуючи, 
що в тій ґубернії, звідки новоприбулець приїхав до Америки, всі шля-
хетні люди цілують один одному руки і це є свідченням їхньої вза-
ємної любові та довір’я. За волею письменника подальша доля його 
героя склалася більш-менш щасливо. Але чимало українців, хоча й 
ненавмисно, потрапляли в конфліктні ситуації, які дійсно виникали 
на тлі культурних відмінностей. 

Америка, пише Балей, є котлом у якому переварюються культури 
різних національних груп і рас. численні метиси і мулати, які неначе 
зависли між двома культурами, на думку американських соціологів, 
утворюють групи марґінального типу і є, тим самим, джерелом со-
ціальної дезорганізації. 

Проте існують певні типи культури, які, навіть не будучи у кон-
флікті з іншими культурами, самі стають розсадником злочинності. 
такою культурою, пише Балей, вважав, наприклад, тафт американ-
ську культуру. Останній відзначав, що в американському суспільстві 
людину оцінюють по кількості доларів у її гаманці, тому прагнення 
до збагачення, часто незаконного, стає загальною лихоманкою. Ба-
лей цитує висновок тафта: «Підсумовуючи всі наші попередні твер-
дження можна сказати, що динамічна і матеріалістична культура, 
з розходженнями між ідеями і практикою, з тенденцією до оціню-
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вання її представників залежно від їхньої радше групової приналеж-
ності ніж від їхніх індивідуальних рис і т. д., культура, яка продукує 
slum’и, яка тхне духом банди, експлуатує пригнічені класи, подавляє 
природні пориви і допускає на економічному і політичному ґрунті 
такі форми поведінки, які деінде караються як злочинні, зводиться, 
можна сказати, до того, що кожен її представник збільшує кількість 
якихось специфічних правопорушень. Це ми власне й спостерігаємо 
в Америці»1. 

Отже, напрошується висновок про те, що злочинність, як масове 
явище, в основі якого лежать хибні цінності, можна подолати лише 
шляхом зміни соціально-економічних умов життя людей та утвер-
дження в їхній свідомості справжніх гуманістичних цінностей. При 
цьому в кожному конкретному випадку, пише Балей, неможливо 
обій тися без фахових консультацій психологів, психіатрів, педаго-
гів або суспільних працівників. Було би абсолютно неправильним 
вважати, що «соціологічні» теорії злочинності становлять антитезу 
теоріям «психологічним», навпаки, вони взаємно доповнюють одна 
одну. Вчений повинен однаково враховувати як структуру суспільно-
го середовища, яке впливає на спосіб мислення і поведінку людини, 
так і особливості її індивідуальної психічної структури. 

У «Вступі до суспільної психології» Балей знов звертається до про-
блеми анормальних явищ, які належать до сфери суспільної патоло-
гії. У відповідній главі розглядає він вплив матеріальних умов життя 
на психіку людини, а також питання, пов’язані з процесом руйнації 
сімейного життя. 

Автори багатьох наукових досліджень неодноразово наголошу-
вали, що причиною відставання в психічному розвитку молоді про-
летарського походження по відношенню до молоді буржуазної є її 
важке матеріальне становище. і дійсно, пише Балей, у тих осіб, які 
в дитинстві мешкали в тісному приміщенні разом з іншими члена-
ми сім’ї, нерідко спостерігається уповільнення у розвитку їхньої ін-
дивідуальності. їм часто бракує віри у власні сили, важко бути само-
стійними, тому воліють вони спиратися на інших, більш упевнених в 
собі осіб. Унаслідок цього у них виникає почуття власної нижчості, 
пояснення якому, в своїй концепції індивідуальної психології, дав 
Адлер. Відомо, що віденський вчений народився у бідній єврейській 

1 Baley S. Zagadnienie walki z przestępczośćią młodocianych na tle współczesnych doś-
wiadczeń w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1948. 
S. 38–39.
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сім’ї. В дитинстві страждав на рахіт, переніс важку форму захворю-
вання легенів. через скрутне матеріальне становище сім’ї він спав в 
одному ліжку з тяжко хворим молодшим братом, який пізніше помер. 
Багато років по тому Адлер висунув теорію, згідно з якою бідність і 
фізична неповноцінність, а також пов’язані з цим психічні пережи-
вання є причиною, з одного боку — почуття нижчості, а з другого 
боку — завзятого прагнення індивіда перевершити досягнення інших 
людей. Балей зазначає, що деякі вчені намагалися розширити рамки 
цієї теорії, пояснюючи з її допомогою характер відносин між різни-
ми соціальними групами. Саме так, пише він, французький автор Де 
Ман у своїй праці «Психологія соціалізму» зображує відносини між 
робітничим класом і класом буржуазії. Але погляди такого роду за-
знали справедливої критики з боку інших вчених, у числі яких був 
навіл, автор праці «Психологія, марксизм, матеріалізм». Останній 
звернув увагу на те, що особи, які відчувають себе, з психосоціаль-
ної точки зору, нижчими, можуть дійсно вважати себе такими в сен-
сі здібностей, але можуть також схилятися до думки про те, що по-
ставлені у значно нижче соціальне становище усупереч їхньої власної 
само оцінки. частіше за все саме ця несправедливість і є причиною 
почуття нижчості у робітничого класу. Виходячи з теорії вже згадува-
ного раніше Доларда, Балей зазначає, що коли правлячий клас нехтує 
життєво важливими потребами людей, це спричиняє у них аґресію, 
бажання зруйнувати існуючий суспільний устрій і встановити новий, 
у якому вони, певне діло, відводять собі пануюче становище. 

Проблема руйнації сімейного життя є предметом вивчення зарів-
но психологів, як і соціологів. Балей звертає увагу на два моменти: 
один пов’язується з патологічною дезорганізацією сім’ї, другий — з 
природними змінами в ній. 

У сучасному світі, пише Балей, відбувається інтенсивний розви-
ток промисловості, що потребує величезної кількості робітників різ-
них професій. Суспільною працею почали масово займатися жінки, у 
зв’язку з чим їм стало важче підтримувати сімейне вогнище. еконо-
мічні чинники тут тісно переплітаються з психологічними. Вчений 
зазначає, що нерідко ще до шлюбу жінка здобуває самостійність і пев-
не становище в суспільстві, від яких їй важко відмовитися на користь 
домашньої роботи й догляду за дітьми хоча би тому, що чоловічого за-
робітку на утримання сім’ї у більшості випадків не вистачає. До того 
ж робота, особливо престижна, дає їй можливість самореалізуватися 
та отримати від цього моральне задоволення. Подружня пара, маючи 
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широкий спектр інтересів поза сім’єю, перестає сприймати свій дім 
як основне місце її перебування. Сімейне життя, в його колишньо-
му розумінні, повільно руйнується. Зростає кількість малих сімей. 
У таких сім’ях дітям бракує спілкування з батьками, братиком або 
сестричкою, що, в результаті, позбавляє їх можливості відчути атмо-
сферу більш тісних і сердечних стосунків. через постійну зайнятість 
батьків на роботі виникла потреба у створенні дошкільних закладів, 
у яких за їхніми дітьми доглядають, на професійній основі, виховате-
лі. Але якщо батьки відстороняються від особистого виховання своїх 
дітей, це призводить до певних вад у їхньому розвитку, а відтак і до 
проблем у їхній поведінці. 

на відміну від минулих віків, коли шлюб освячувався іменем 
Бога, покладаючи на чоловіка і жінку згори надані ним зобов’язання, 
у теперішній час подружні пари несуть відповідальність лише перед 
самими собою, керуючись власними етичними принципами. роз-
лучення подружніх пар стали поширеним явищем. не перешкоджа-
ють цьому й правові норми, які, констатує Балей, не є вже такими 
ригористичними, як раніше. Американські автори Бьорджес і лок, 
на яких посилається вчений, висловлювали думку про те, що сама 
можливість розлучення робить подружжя здатними будувати рівно-
правні стосунки, в яких немає місця домінуванню однієї зі сторін, яка 
нав’язувала би свою волю іншій стороні, обмеженій у правах приниз-
ливою роллю підручної. 

руйнацію сімейного життя, а також незадовільне матеріальне ста-
новище Балей розглядає як анормальні явища, які штовхають моло-
дих людей в обійми злочинного світу. Запропонувати по-справжньому 
дієвий спосіб боротьби зі злочинністю не були здатними ані ломб-
розо, ані пізніші послідовники його «біологічної» теорії, в числі яких 
був американець Гутон, ані Гелі з його «психологічною» теорією, ані 
Шоу, як один із засновників «соціологічної» теорії злочинності, яка 
передбачала лише поверхові профілактичні заходи в рамках існую-
чого капіталістичного устрою. Серед інших американських вчених 
Балей виокремлює тафта, який акцентував увагу на гнітючому стані 
сучасної, зокрема американської, культури. Останній з’ясував, що 
гонитва за грошима штовхає на злочинний шлях навіть тих амери-
канців, чиє матеріальне становище не є таким вже й злигоднім. Ба-
лей зазначає, що на тлі згаданих спроб пояснення злочинності дедалі 
переконливішою здається марксистська теорія, яка вбачає основну 
її причину в спотвореному класовими протиріччями суспільному 
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устрої. розвиваючи цю тему, далі він пише, що «тільки в умовах соці-
алізму, коли бідність, нерівність і суспільна кривда будуть знищені та 
коли кожний індивід буде мати можливість прилучитися до загаль-
нодоступних джерел культури, коли освіта і праця будуть доступні 
кожному індивіду і будуть заразом обов’язковими, зникне злочин-
ність як суспільне лихо, невід’ємно пов’язане з капіталістичним 
устроєм». Але для цього, продовжує він, необхідно «перебудувати ще 
й свідомість широких мас, змінити їхні життєві позиції, прагнення, 
ідеали і т. д., що є процесом набагато складнішим і тривалішим, ніж 
процес створення нових виробничих відносин і спертих на них від-
носин між людьми»1. 

В останньому зауваженні знов дає про себе знати антропологічна 
спрямованість філософського мислення Балея. на відміну від тради-
ційного для марксизму соціоінтентного підходу до проблеми взаємин 
людини і суспільства, який є визначальним в рамках соціальної фі-
лософії, гомоінтентний підхід ученого базується на принципах, які 
лежать в основі соціально-філософської антропології. З точки зору 
історичного матеріалізму суспільна свідомість відіграє активну роль в 
суспільстві, проте вирішальна роль в його розвитку, а також у розви-
тку самої свідомості відводиться способу матеріального виробництва, 
яким визначаються об’єктивні умови і форми життєдіяльності люди-
ни. Для Балея ж головною цінністю та предметом його досліджень є 
сама людина, як суб’єкт соціотворчої діяльності. Він розглядає лю-
дину як первинну субстанцію, фундаментальну основу суспільства, 
в якому вона живе і формується як особистість і яке упорядковує та 
перетворює відповідно до власних уявлень про шляхи його розвитку 
(політичного, економічного і т. д.). Втім і суспільство, в свою чергу, 
впливає на спосіб мислення людини, а в разі допущених нею ж со-
ціальних перекосів деформує також і її свідомість, що неминуче від-
бивається в її перетворювальній діяльності, яка спричиняє подальші 
патологічні явища в самому укладі суспільного буття. 

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 216.
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До проБлеМи генеЗисУ  
сУспільних реҐУляторів 

Проблема людини в її індивідуальних проявах розглядається Ба-
леєм як складова частина більш широкої проблеми людського буття, 
яка охоплює собою всю гаму її суспільних зв’язків і взаємодій. Вче-
ний прагне з’ясувати ті загальні закономірності в суспільному розви-
тку людини, які визначають також і характер розвитку всього суспіль-
ства. так, в результаті багаторічних досліджень в галузі психології, він 
дійшов думки про те, що стосунки між індивідами усередині групи 
багато в чому повторюють особливості стосунків між цілими групами 
або окремими їх частинами, до складу яких вони (індивіди) входять. 
У «Вступі до суспільної психології» Балей зауважує, що не існує вза-
галі скільки-небудь значної, в чисельному відношенні, групи, яка не 
розпадалась би на підгрупи. Зокрема народ, який утворює державу, 
включає велику кількість підгруп, таких як різні його верстви, класи, 
партії тощо. те ж саме спостерігається й у відносно невеликих тим-
часових групах, якими є групи співрозмовників. їх учасники, навіть 
сидячи за одним столом, утворюють декілька підгруп, члени яких 
об’єднуються між собою на підставі чи то просторового сусідства, чи 
то спільних або протилежних поглядів. Балей пояснює: «Кількість і 
чисельність підгруп буде змінюватися і будуть виникати між ними 
різного роду скороминущі динамічні стосунки та інтеракції. час від 
часу всі члени групи об’єднуються у динамічну цілість, яка буде знов 
розпадатися, і т. д.»1. 

За великим рахунком людство утворює одну велику групу, що 
складається з цілої низки менших груп або підгруп, які взаємно впли-
вають одна на одну внаслідок дії асиміляційних і дисиміляційних 
механізмів. Отже, коли в якій-небудь групі спільні інтереси одних 
індивідів суперечать інтересам інших, це стає причиною утворення 
двох взаємообумовлених антагоністичних груп. Між членами кож-
ної з  цих груп утворюється взаємозв’язок, який сприяє ще більшій їх 
згуртованості (когезії). Балей виводить закономірність, згідно з якою 
твердженню про те, що «антагонізм підвищує когезію вороже налаш-
тованих груп, можна протиставити протилежне твердження про те, 
що ступінь когезії двох груп веде в результаті до прямо пропорційного їй 
антагонізму між цими групами»2. 

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 136.
2 Ibid. S. 137.
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на перший погляд може здатися, що стосунки між групами, в мо-
ральному аспекті, значно поступаються стосункам між індивідами 
усередині групи. так, різні народи, особливо ті, які є сусідами, але 
перебувають у стані збройного конфлікту, часто без вагань убивають 
представників ворожої сторони, в той час як убивство представника 
власного народу, члена власної групи гостро засуджується. Стосунки 
тут будуються за принципом: «свій — чужий». Балей, однак, не по-
годжується з думкою про те, що нібито антагонізм груп має превалю-
вати над їх взаємодією. Він зазначає, що багато вчених намагаються 
шукати причини антагонізму не в групах як таких, а в діяльності кон-
кретних осіб, маючи на увазі ситуацію, коли суспільне життя цілих 
груп залежить від свавілля правлячих династій або кланів, які заради 
задоволення власних амбіцій зіштовхують народи у воєнне проти-
борство. Взагалі ж причиною більшості конфліктів між групами є, за 
словами Балея, їхні матеріальні, економічні інтереси. 

Для соціально-філософської антропології надзвичайно важливим 
чинником є та обставина, що людина та її суспільний світ становлять 
нескінченно складну єдність багатобарвного різноманіття, багаторів-
невих і багаторакурсних, часто розбіжних, але водночас доповнюю-
чих одна одну реальностей. і тоді як соціальна філософія вивчає зако-
ни функціонування суспільства в цілому, його структуру і внутрішні 
взаємозв’язки, а філософська антропологія — закони розвитку і жит-
тєдіяльності самої людини, соціально-філософська антропологія 
з’ясовує закони, за якими людина і суспільство взаємодіють і взає-
моперетворюють одне одного. такої лінії дотримується також Балей, 
обмірковуючи проблему генезису суспільних реґуляторів. Учений за-
значає, що суспільні реґулятори це не просто поведінкові механізми, 
а явища, вплетені в контекст суспільного життя людей. Вони хоча й 
знаходять раціональні пояснення, проте базуються на різного роду 
віруваннях та ідеалах, тим самим тісно пов’язані з ідеологією. таким 
чином, пише Балей, «проблема генезису реґуляторів перетворюється 
у проблему генезису ідеології»1. 

тезу про те, що начебто правила суспільної поведінки були схва-
лені в результаті укладення так званого суспільного договору, Балей 
відкидає як абсолютно безпідставну. За словами вченого, виникнен-
ня принаймні окремих правил поведінки «є продуктом своєрідних 
суспільних процесів, наближених за своїм характером до навчання»2. 

1 Ibid. S. 140.
2 Ibid. S. 141.
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Але такого роду навчання відбувається не свідомо, а з допомогою 
методу «спроб і помилок». Цю поведінкову тактику засвоює дитина, 
коли стикається з якоюсь новою у своїй ще небагатій життєвій прак-
тиці ситуацією. Використання методу «спроб і помилок» відіграва-
ло вирішальну роль у формуванні суспільних реґуляторів ще на зорі 
людства. Відповідна до ситуації поведінкова реакція повинна була 
фіксуватися у пам’яті й багаторазово повторюватися, тобто перетво-
ритися у тривалу навичку. В окремій статті «навички та їх формуван-
ня» Балей зауважує, що за визначенням психологів, «навичка полягає 
у зменшенні свідомого контролю на певній ділянці нашої діяльності, 
або ж у її частковій автоматизації»1. тобто навички звільняють люди-
ну від необхідності постійно пам’ятати про свої дії і контролювати їх. 
У формі внутрішнього примушення вони набувають «імперативного» 
характеру. 

Викладена Балеєм концепція реґуляції людської поведінки ме-
тодом «спроб і помилок» є своєрідною інтерпретацією тези класиків 
марксизму про неконтрольований стихійний розвиток виробництва 
і суспільних стосунків, з якими пов’язуються певні психічні явища. 
Для порівняння, він наводить висловлювання енґельса з його праці 
«Анти-Дюрінґ»: «У кожному суспільстві зі стихійним розвитком ви-
робництва — а до таких належить нинішнє суспільство — не вироб-
ники панують над засобами виробництва, а засоби виробництва па-
нують над виробниками»2. В іншому місці цієї ж праці енґельс пише: 
«А де основною формою виробництва є поділ праці, що стихійно ви-
ник у самому суспільстві…»3. Далі Балей цитує Маркса, який у праці 
«фейєрбах. Протиставлення матеріалістичного та ідеалістичного по-
глядів» пояснює: «Комунізм відрізняється від усіх дотеперішніх рухів 
тим, що повалює основи всіх виробничих відносин і товарообміну, що 
існували до сих пір, і уперше свідомо трактує передумови, які вини-
кли стихійно, як витвори попередніх поколінь, вивільняє їх від сти-
хійності і представляє владу об’єднаних індивідів»4. і на завершення 
наводить Балей слова енґельса з праці «людвіґ фейєрбах»: «Прадавні 
релігії племен і народів, що виникли стихійно…»5 

1 Baley S. Nawyki i ich kształcenie. Wychowanie w Przedszkolu. 1949/1950. Nr. 1. S. 13.
2 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. 

S. 143.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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З цитованих вище висловлювань випливає, що в результаті ви-
падкових можливостей різні суспільні ідеї та стосунки між людьми 
виникають і закріплюються в їх повсякденній практиці, як найбільш 
відповідні до даної ситуації, за допомогою методу «спроб і помилок». 
Суспільні перетворення, здійснювані людиною стихійно, фіксуються 
в її свідомості як ідеологічні елементи, які знаходять своє словесне 
вираження у мові. У подальшому, хоча й не завжди правдиво, з їх до-
помогою дається пояснення того, що відбувається у навколишньому 
світі. Балей зазначає: «Врешті-решт певні ідеологічні елементи утво-
рюються не лише для того, щоб дану суспільну дійсність відобразити, 
але для того, щоб нею управляти, щоб її реґулювати. Вони створю-
ються членами групи як засоби впливу на суспільне оточення»1. 

Балей розглядає теорії різних авторів, кожен з яких пропонує своє 
тлумачення генезису суспільних реґуляторів. насамперед звертає 
увагу на концепцію Дюркгайма, який стверджував, що життя індиві-
да від моменту його народження і до самої смерті є частиною колек-
тивного життя, в ході якого він прилучається до цілої системи колек-
тивних уявлень. Здійснюючи, разом з іншими індивідами, релігійні 
обряди, він прилучається до певного роду емоційно забарвлених ідей 
колективної свідомості, які вимагають від нього покірності й любові 
до Бога. Звідси випливає, що релігія це реальність, яка має суспільне, 
тобто земне коріння. Бо саме суспільство, за допомогою колективних 
уявлень, протягом усієї своєї історії формує ідеологічні засади релі-
гійних вірувань і моралі. Проте, на думку Балея, теорія Дюркгайма 
«грішить неясністю поняття «колективне уявлення», якому легко на-
кидується метафізичний зміст»2. 

на відміну від Дюркгайма, який вбачав джерела суспільних реґу-
ляторів у зовнішніх причинах, фройд схилявся до думки про те, що 
ці джерела знаходяться усередині самої людини. Балей звертається до 
аналізу його концепції табу, як системи категоричних заборонень у 
первісному суспільстві, порушення яких карається надприродними 
силами. Ці заборонення підтримуються батьківським авторитетом 
і у такий спосіб передаються з покоління в покоління. Але заборо-
нений плід, як відомо, завжди солодкий. тому-то заборонені й ви-
тиснені у підсвідому сферу психіки прагнення час від часу дають про 
себе знати і вимагають їх задоволення. При цьому сам індивід, уна-
слідок непоборного страху від однієї лише думки про те, що він може 

1 Ibid. S. 144.
2 Ibidem.
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бути жорстоко покараний, реагує вже не стільки на зовнішні загрози, 
скільки на власні внутрішні заборонення. Виникає щось на кшталт 
нав’язливого неврозу, який, на думку фройда, лежить в основі гене-
зису моралі. Згідно з його теорією, почуття провини має невротич-
ний характер і виникає в результаті впливу інстанції, позначеної ним 
терміном над-Я або Я-ідеал. Останній виконує роль посередника між 
несвідомим Воно, яке перебуває у полоні невтримних ірраціональних 
сил, і розсудливим Я, забезпечуючим функцію адекватного сприйнят-
тя зовнішнього світу. Коли Воно поривається опанувати Я і нав’язати 
йому примітивні пристрасті, Я-ідеал створює захисний механізм, 
який виступає в якості морального цензора. інакше кажучи, Я-ідеал 
контролює суспільну поведінку індивіда. Важливо тут зазначити, що 
якщо Воно міститься в людині на генетичному рівні, а Я формується 
в результаті індивідуального досвіду, то Я-ідеал є продуктом впливів, 
що йдуть від інших людей. Аналізуючи, втім, теорію фройда, Балей 
зауважує, що в ній розглядається «генезис індивідуального відношення 
до суспільних реґуляторів, а не генезис самих регуляторів»1. 

найбільш послідовним і арґументованим поясненням генезису 
суспільних реґуляторів є, на думку Балея, теорія історичного матері-
алізму, а саме — теорія так званої ідеологічної надбудови. У зв’язку з 
розглядом даного питання він цитує висловлювання Маркса: «У сус-
пільному влаштуванні свого життя люди вступають у конкретні, не-
обхідні, від їхньої волі незалежні відносини — виробничі відносини, 
які відповідають певному ступеню розвитку їхніх матеріальних про-
дуктивних сил. Сукупність цих виробничих відносин утворює еконо-
мічну структуру суспільства, реальний базис, на якому підноситься 
юридична і політична надбудова і якому відповідають певні форми 
суспільної свідомості. Спосіб матеріального виробництва обумовлює 
соціальний, політичний і духовний процеси життя в цілому. Не свідо-
мість людей визначає їх буття, а навпаки, їх суспільне буття визначає 
їхню свідомість. на певному етапі свого матеріального розвитку про-
дуктивні сили суспільства вступають у суперечність з існуючими ви-
робничими відносинами, або — що є лише юридичним висловом — з 
відносинами власності, серед яких вони до того часу розвивалися. 
З форм розвитку продуктивних сил ці відносини перетворюються в 
їхні кайданки. тоді наступає епоха соціальної революції. Разом зі змі-
ною економічного підґрунтя більш-менш швидко відбувається перево-

1 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. 
S. 146.
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рот у всій велетенській надбудові»1. Коротше кажучи, в економічному 
підґрунті криється причина як формування людського суспільства в 
цілому, так і поділу останнього на різні класи і верстви, котрі зво-
дять на ньому відповідну ідеологічну надбудову; у подальшому зміст 
її змінюється разом зі зміною економічного підґрунтя. Може, однак, 
скластися думка про те, що, згідно з положеннями історичного мате-
ріалізму, економічне підґрунтя є нібито єдиною причиною, що впли-
ває на хід історичного розвитку суспільства. Щоб запобігти помил-
ковій, в дусі вульгарного матеріалізму інтерпретації формулювання 
Маркса, Балей наводить висловлювання енґельса, який пояснює, 
що «згідно з матеріалістичним розумінням подій в історичному про-
цесі визначальним моментом в останній інстанції є виробництво і 
відтворення дійсного життя… економічне становище є базисом, але 
на хід історичної боротьби також впливають і в багатьох випадках 
визначають переважно її форму різні моменти надбудови: політичні 
форми класової боротьби та її результати — державний устрій, вста-
новлений після виграної битви класом, який переміг, і т. ін., правові 
форми і навіть відображення всіх цих дійсних битв у мозку їх учасни-
ків, політичні, юридичні, філософські теорії, релігійні погляди…»2. 
У даній цитаті Балей акцентує увагу на тому, що історичний матеріа-
лізм апелює до економічних чинників лише в останній інстанції. Од-
нак немаловажне значення відводиться також духовній, розумовій 
діяльності самої людини. Класики марксизму розглядають людину 
як активного творця, який, будучи сам частиною природи, в процесі 
свідомої трудової діяльності виокремлюється з неї і, через покладан-
ня цілі, опановує її, перетворюючи вже не тільки матеріальні умови 
свого життя, але й самого себе. 

Отже Балей показує, що Маркс і енґельс хоча й розглядали сус-
пільство як цілісну систему, підпорядковану законам природничо-
історичного розвитку, з якої людина наче витискувалася на узбіччя 
філософського пізнання, тим не менше залишили, як можливу, хай 
навіть і другорядну в їхній концепції, перспективу подальших дослі-
джень, спрямованих на розвиток ідеї про активну роль конкретно-
одиничної людини. Проте сама перспектива розвитку антропоцен-
тристських тенденцій вступала у суперечність з існуючою, в рамках 

1 Ibid. S. 147. — Див. також: Маркс К. К критике политической экономии. К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. т. 13. М.: Гос. изд-во политической лит-ры, 1959. С. 6–7.

2 Ibid. S. 148. — Див. також: Энгельс ф. Письмо к йозефу Блоху. К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. т. 37. М.: Гос. изд-во политической лит-ры, 1965. С. 394–395.
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історичного матеріалізму, соціоцентристською тенденцією. Подола-
ти характерний для соціальної філософії примат суспільства по від-
ношенню до людини була покликана соціально-філософська антро-
пологія, комплекс основних проблем якої виразно проступає вже у 
працях Балея. 

на завершення теми Балей порушує також питання генезису ре-
лігії, як елемента ідеології. насамперед згадує теорію марксизму, в 
якій релігійні вірування розглядаються як складова частина ідеоло-
гічної надбудови. Зокрема енґельс пише, що релігія є «фантастич-
ним відображенням у головах людей тих зовнішніх сил, які панують 
над ними в їхньому повсякденному житті, відображенням, у якому 
земні сили набирають форми потойбічних сил. на початку історії 
таке відображення знаходить у першу чергу сили природи… Однак 
незабаром, поряд з силами природи починають також діяти суспіль-
ні сили, які протистоять людям як така сама зовнішньо природна 
необхідність, як і самі сили природи. фантастичні образи, в яких 
спочатку знаходили відображення лише таємничі сили природи, на-
бувають тепер також і суспільних атрибутів і стають репрезентантами 
історичних сил»1. 

Балей погоджується з цією тезою, але його цікавить, яким чином 
відображення зовнішніх сил в свідомості людини набирає фантастич-
них форм. У зв’язку з цим він розглядає теорії різних авторів. Учений 
зазначає, що зокрема фройд пов’язував релігію, так само, як і мораль, 
з поняттям табу і вважав її нав’язливим неврозом. Дюркгайм також 
поєднував релігію з мораллю, але їхнім джерелом називав колективні 
уявлення. Згадує Балей і анімістичну теорію англійського антрополо-
га едварда тайлора, згідно з якою первісні народи вірили в існування 
душ і духів, як причину природних сил і явищ. розглядає він також 
концепцію бельгійського соціолога Дюпреля. Останній стверджував, 
що людина, бажаючи досягти, на рівні своїх фактичних можливос-
тей, певних результатів, користується так званою «технікою А», тоб-
то в реальному житті доступними їй засобами, але коли стикається з 
проблемою, яку вирішити не в змозі, то удається до магії, звертається 
до богів за допомогою молитов і заклинань, що є вже «технікою В». 

За словами Балея, сам він приєднується до тих вчених, які вва-
жали одним з найважливіших джерел релігії «мислення, наповнене 

1 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. 
S. 149. — Див. також: Энгельс ф. Анти-Дюринг. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. т. 20. 
М.: Гос. изд-во политической лит-ры, 1961. С. 309.
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бажаннями» (wishful thinking). «людина, — пише він, — легко ві-
рить у те, чого бажає. Цим пояснюється те, що реальний світ вона 
допов нює псевдореальним буттям, яке має керувати подіями згідно 
з її бажаннями»1. Деякі дослідники, вивчаючи це явище, давали йому 
спеціальні назви. Зокрема німецький психіатр ернст Кречмер гово-
рить про «кататимії», а італійський соціолог Вільфредо Парето — про 
«деривації». Концепція Парето розкриває сутність ідеології як фаль-
шивої сфери розумової діяльності людини, яка за допомогою дема-
гогічних вивертів маскує справжні мотиви своєї поведінки, що при-
ховані в ірраціональних шарах її психіки. Деривації — це, дослівно, 
«похідні» від настрою і почуттів псевдологічні ідеологеми, на яких 
побудовані міфи, леґенди, етичні, теологічні, політичні та інші док-
трини. 

Балей також зазначає, що марення, які приходять до людини уві 
сні, на думку деяких авторів, є замаскованим здійсненням її бажань, 
тим самим — психологічно споріднені з міфами і релігійними віру-
ваннями. розвиваючи цю думку, прихильники психоаналізу розгля-
дають саму ідею існування Бога з точки зору взаємин дитини і батька, 
образ якого проектується у потойбічну сферу. Балей цитує англій-
ського психоаналітика ернеста Джонса: «релігійне життя являє со-
бою драматизацію у космічній площині почуттів, побоювань і туги, 
які виникли на тлі ставлення дитини до її батьків»2. 

наприкінці варто сказати, що Балей був першим у Польщі вче-
ним, який звернувся до аналізу ідеологічних уявлень з точки зору 
молодої ще в той час дисципліни — психології релігії. Щоправда він 
обмежився лише загальним оглядом і формулюванням проблем цієї 
науки. Але навіть такий підхід Балея, за словами яна Шмида, від-
кривав «ширші проблеми і додаткові можливості досліджень над ре-
лігією, яка розумілася не лише як певне суб’єктивне, індивідуальне 
явище, але як історично і суспільно обумовлений реґулятор колек-
тивного і культурного життя»3. 

1 Ibid. S. 150.
2 Ibidem.
3 Szmyd J. Stefan Baley jako psycholog religii. Enhemer — Przegląd Religioznawczy. 1973. 

Nr. 4 (110). S. 24. 
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огляД Деяких поШирених спосоБів  
форМУвання Масової свіДоМості 

Проблема генезису ідеології викликає у Балея інтерес до її психоло-
гічних джерел — тієї особливої системи поглядів, які відіграють поміт-
ну роль у формуванні настроїв і тісно пов’язаних з ними прагнень лю-
дей. Він зауважує, що сама ідеологія з її претензією на всеохоплю юче 
і об’єктивне відображення дійсності, тобто претензією — бути науко-
вою, насправді часто апелює до різного роду ірраціональних чинників, 
які дають викривлене уявлення про навколишній світ. Звичайно, у пи-
таннях ідеології перевага віддається доводам почуттів, ніж доводам ро-
зуму. А найдавнішим способом поширення ідей є плітки і поголоски. 
нарівні з сучасними засобами масової інформації вони формують так 
звану суспільну думку. За допомогою пропаґандистських заходів сус-
пільній свідомості нав’язуються усякого роду передсуди, стереотипи, 
псевдовірування та інші складники ідеологічної надбудови. 

У сучасному суспільстві, пише Балей, плітки і поголоски 
з’являються, як правило, там, де офіційні джерела інформації дають 
привід сумніватися в їх достовірності. Він зауважує, що термін «пліт-
ка» указує на спосіб, яким поширюється певна інформація, тоді як 
термін «поголоска» стосується радше її змісту. Американські вчені 
Ґордон Олпорт1 і л. Постмен, на дослідження яких посилається Ба-
лей, виокремили декілька моментів, пов’язаних з поширенням плі-
ток. По-перше, відбувається нівелювання (leveling) інформації, тобто 
при кожному її черговому переказуванні зменшується кількість по-
дробиць, які мають другорядне значення, і тому, відповідно, вона стає 
коротшою. По-друге, відбувається загострення (sharpening) уваги на 
незвичайних подробицях. і по-третє, в дію вступає закон асиміляції, 
який зближує зміст плітки з очікуваним перебігом подій. Балей за-
значає, що людина, яка потонула у плітках, перетворюється у вже 
згадувану раніше «колективну особистість», неґативні схильності 
якої посилюються в момент здійснення суспільних контактів. При 
цьому спостерігається закономірність: чим вищий рівень культури 
людей, тим меншою є вірогідність великих деформацій у сприйнятті 
переповіданої їм інформації. Звертається увага на той факт, що коли 
одна людина повідомляє іншій певне припущення, як можливий ва-
ріант обговорюваних ними подій, та часто іґнорує це застереження і 
сприймає отриману інформацію як неспростовну даність. 

1 Ґ. В. Олпорт — молодший брат флойда Олпорта. 
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З якою легкістю уривчаста, доповнена здогадками інформація 
трансформується у плітки, може свідчити наступний епізод, який 
стався восени 1914 року в ході Першої світової війни. розташована у 
16 верстах на південний захід від Варшави, поблизу містечка Пруш-
кова, психіатрична лікарня у творках потрапила в зону бойових дій. 
наприкінці вересня почалися запеклі бої за Прушків, звідки ринув 
охоплений панікою натовп біженців. Під обстріл потрапили і твор-
ки. Від розриву ґранати постраждав чоловічий загальний павільон. 
З рушниць і кулемета було обстріляно будівлю за лікарняним гаєм, де 
розмістився перев’язочний пункт для поранених російських вояків. 
Душевнохворих, задля їхньої ж безпеки, було переведено у підваль-
ні приміщення. У перші дні жовтня, в пошуках російських батарей, 
противник піддав планомірному обстрілу лінію будівель жіночого 
відділення та машинний корпус, у кількох місцях було пробито водо-
нагнітну вежу. лікарня залишилася без освітлення і без води. Прямі 
попадання снарядів спричинили подальші руйнації у чоловічих і жі-
ночих корпусах, в адміністративній будівлі. Під безперервним вогнем 
лікарі, сестри милосердя, сиділки, службовий персонал продовжу-
вали виконувати свої обов’язки. наражаючи себе на смертельну не-
безпеку, вони спромоглися загасити пожежу на горищі жіночого за-
гального відділення, яка спалахнула від шрапнелі, що розірвалася на 
даху, під свист куль і розриви снарядів усунули течію у водонагнітній 
вежі, через гай проклали до лазарету телефонний дріт, взяли участь у 
перев’язуванні поранених. нарешті в самий розпал бойових дій вій-
ськові власті розпорядилися евакуювати хворих (всього близько 500 
осіб!). Виводили їх, під покровом ночі, трьома партіями. рухалися по 
можливості тихо, ховаючись від осліплюючого світла німецьких про-
жекторів. незважаючи на суворе заборонення, душевнохворі розмов-
ляли, іноді збуджено. Деякі відстали або не хотіли йти, намагалися 
вирватись із строю. Кілька разів у сутінках змушені були перерахову-
вати хворих, шукати тих, хто відстав. Ближче до Варшави натовп бі-
женців з Прушкова у метушні змішався з хворими. Знову підрахунок і 
відновлення порядку. через відсутність у Варшаві вільних будівель, за 
розпорядженням ґубернатора хворих тимчасово розмістили у Моко-
тівській тюрмі. так от, у ті важкі для персоналу і хворих дні поповзли 
чутки про нібито жорстоке ставлення лікарів до їхніх підопічних, 
мовляв частину яких, при наступі німців, замкнули в підвалах твор-
ківської лікарні, а частину — під конвоєм супроводили до в’язниці. 
Брак повної інформації, при її переповіданні, призвів до викривлен-
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ня фактів і, відповідно, деформації відомостей про справжні події1. 
Втім прикладів такого роду — безліч. Але ця позабута історія для нас 
є цікавою тим, що в ній ідеться про лікарню, в якій тридцять років по 
тому, в другій половині серпня 1944 року, після втечі з прушківського 
табору для тимчасово переміщених осіб, серед знайомих йому, ще з 
довоєнних років, колег-психіатрів переховувався Балей. 

наступне питання, яке розглядає Балей, це механізм формування 
суспільної думки. Вчений зазначає, що однією з найчастіше цитова-
них монографій, присвячених цьому питанню, була книга американ-
ського соціолога і журналіста Волтера ліпмана. Останній, спираю-
чись на досвід своєї роботи в уряді президента Вілсона у 1917–1919 
роках, виступив з тезою про те, що джерелом багатьох проблем «пе-
ресічних людей» є не стільки соціально-економічні причини, скільки 
викривлені уявлення про дійсність. «Ми допускаємо, — писав він, — 
що людські вчинки будуються не на прямому й очевидному знанні, а 
на картинах, які індивід малює сам або отримує від когось іншого»2. 
Згадує також Балей дослідження тарда, який провів розрізнення між 
поняттями «натовп» і «публіка». французький вчений виокремлював 
публіку як сучасний феномен, який виник з появою книгодрукуван-
ня. У хх столітті за допомогою газет і радіо значно збільшилася чи-
сельність публіки, у середовищі якої власне і формується суспільна 
думка. хоча психологічні механізми, які активізують публіку, багато 
в чому схожі з механізмами, що діють у натовпі, існують тут і певні 
відмінності: у натовпі, зібравшись на якійсь обмеженій в просторово-
му відношенні території, індивіди мають можливість безпосередньо 
бачитись і контактувати один з одним, тоді як індивідам, які склада-
ють публіку, такої близькості часто бракує. Зазвичай публіка здається 
більш толерантною, ніж натовп, але насправді є податливою, аж до 
фанатизму, на заклики, що лунають у різного роду виступах по радіо і 
в публікаціях, присвячених злободенним питанням. на думку тарда, 
чинники, які впливають на психічний стан індивіда у натовпі, впли-
вають також і на публіку. Балей однак зауважує, що міркування тарда 
відрізняються певною спрощеністю. Водночас вважає справедливим 
висловлювання американця чайлдза про те, що поняття суспільної 
думки корелюється з поняттям публіки у тому сенсі, що остання (на 

1 Див.: реформатский н. н. Душевно-больные в творках с сентября 1914 по июль 
1915 г. Современная психиатрия. 1916. № 1–4, 7–10. С. 28–39.

2 липпман У. Общественное мнение. М.: ин-т фонда «Общественное мнение», 
2004. С. 46.
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відміну від натовпу) сама є суб’єктом цієї думки. Пізніше чайлдз за-
стерігав від будь-якої персоніфікації цих понять. Бо публіка це не 
якась конкретна людська збірнота з чітко визначеною структурою, 
а узагальнене, за значеннєвим змістом, утворення. Відповідно і сус-
пільна думка не є колективним витвором певної збірноти; справжнім 
її джерелом завжди є конкретні люди, які власне і складають публіку. 

Аналізує також Балей і поняття стереотипу. За його словами, сте-
реотип «є певною формою спостереження або уявлення предмета, 
яка випереджає чуттєве сприйняття і осмислення розумом»1. Сте-
реотип ніколи не буває нейтральним, бо пов’язаний з власною по-
зицією індивіда. «Він, — цитує Балей ліпмана, — є проекцією у світ 
почування наших власних цінностей, нашої власної позиції і наших 
власних засад». Стереотипи є «твердинею нашої традиції, за мурами 
якої можемо почуватися безпечно у зайнятій нами позиції»2. наскіль-
ки тривкими є стереотипи, показують експериментальні досліджен-
ня. Балей наводить дані експерименту райса, який запропонував 
досліджуваним розпізнати по фотознімках прем’єр-міністра однієї з 
європейських країн, робітника, радянського посла, банкіра, ґуберна-
тора, контрабандиста, сенатора і промисловців. В результаті вияви-
лося, що зображення радянського посла на фотокартці не відповідає 
американському стереотипу «більшовика». інший приклад Балей за-
позичує у Каца і Брейлі. на пропозицію визначити характерні риси 
деяких національних груп досліджувані, керуючись стереотипами, 
стверджували, що німці — пунктуальні, євреї — хитрі, а турки — жор-
стокі. як потім, однак, з’ясувалося, ніхто з них у своєму житті справ-
жніх турків не бачив. 

Звертається Балей і до проблеми тлумачення передсудів та їх гене-
зису. Вчений зазначає, що передсуди є складним суспільним феноме-
ном, на який накладаються різні установки, вірування і навіювання. 
Вони містять в собі певну чуттєву динаміку: зичливе або незичливе 
ставлення, тенденцію до зближення або віддалення, визнання або за-
судження тощо. Оскільки передсуди мають характер апріорних по-
ложень, заперечувати їх за допомогою раціональних доказів марно; 
сама дискусія на цю тему спричиняє внутрішній опір, бажання за 
будь-яку ціну відстоювати зайняту раз і назавжди позицію. Просу-
ваючись далі, Балей згадує теорію, яка пояснює проблему ставлен-

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 156.
2 Ibidem. — Див. також: липпман У. Общественное мнение. М.: ин-т фонда 

«Общественное мнение», 2004. С. 109.
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ня групи «ми» (in-group) до групи «вони» (out-group). Згідно з цією 
теорією, «свої» завжди з підозрілістю сприймають «чужих», недо-
люблюють їх і внаслідок такого неґативного ставлення схильні при-
писувати їм ворожі наміри. У ланцюгу подальших розмірковувань 
Балей знов посилається на теорію Доларда. Останній стверджував, 
що в складних умовах суспільного життя людина потрапляє у різного 
роду фрустраційні ситуації, коли відчуває неминучу загрозу на шля-
ху до здійснення своїх бажань або намічених цілей, що викликає у 
неї незадоволення, роздратування і готовність до аґресії. Отож, саме 
чужа група є зручною для цього мішенню. Балей зазначає, що меха-
нізм аґресії знаходить своє пояснення в теорії так званого «жертовно-
го цапа». За цією тео рією, людина, яка перебуває у стані фрустрації, 
скеровує свою аґресію не на того, хто сильніший за неї, а на того, хто 
слабший, хто імовірно неспроможний чинити опір і хто, у зв’язку з 
цим, подібно до біблійного «цапа відбувайла» має взяти на себе не 
свої гріхи. У даному випадку виникає потреба у виправданні аґресії 
шляхом її раціоналізації, яка ґрунтується на хибних арґументах, що 
спираються на такі, вкрай ненадійні, джерела як поголоски і плітки. 
Утім фрустрація може бути і наслідком якоїсь актуальної проблеми, 
яка походить з реальних причин. Але якщо пошуки винного у цій 
проблемі не увінчуються успіхом, або коли він взагалі є анонімним, 
вся сила відплати звалюється на «жертовного цапа», який для цього 
власне і призначений. тим часом Балей вважає справедливим заува-
ження Богдана Завадзького, який наполягав на тому, що передсуди 
з’являються там, де є конфлікт між групами. Проте у згаданій теорії 
пропонується лише аналіз того, що відбувається в одній з цих груп, 
якою є аґресивна більшість, тоді як група, що перебуває у меншості 
та є об’єктом її аґресії, лишається недослідженою. 

наступне питання, що цікавить Балея, це аналіз поняття установ-
ки (attitude). Він пояснює, що термін «установка» за своїм значенням 
наближається до значення терміну «опінія»1 і передбачає оцінюван-
ня індивідом певної ситуації (в сенсі схвалення її чи заперечення), 
а також його готовність до певної психомоторної реакції. Вчений 
наводить визначення поняття установки, яке сформулював Ґ. В. Ол-
порт: «Установка є розумовим і нервовим станом готовності, орга-
нізованим за допомогою досвіду, який справляє провідний чи також 
динамічний вплив на реакцію індивіда до всіх предметів і ситуацій, 

1 Опінія (лат. оpinia) — думка, погляд, оцінка.
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з якими він пов’язаний»1. Стисліше визначає поняття установки 
Бьорд, який характеризує її як «схильність чи орієнтування стосов-
но різних справ, інституцій або людей»2. на думку Бьорда, установки 
людей найкраще пізнаються на підставі їхніх висловлювань чи опі-
ній. Схожих міркувань дотримується і Завадзький, якого також цитує 
Балей: «Отож “attitude” є тим чимось, вираженням чого є чиїсь опінії, 
або — як у нас зазвичай кажуть — чиїсь переконання чи погляди». За-
вадзький уточнює, що «установка стосовно х — це певна диспозиція 
до дружніх або ворожих дій стосовно х; словесним вираженням даної 
установки є опінії»3. те, як установки людей пов’язані з їхніми опіні-
ями, показують, пише Балей, дослідження суспільних психологів, які 
намагаються зондувати установки досліджуваних ними осіб з питань 
подружніх розлучень, рівноправ’я жінок і т. ін. Учений зауважує, що в 
цих випадках установки мають багато спільного зі стереотипами, че-
рез що деякі автори вважають їх рівнозначними поняттями. 

Свій побіжний огляд Балей завершує аналізом поняття пропа-
ґанди. Він зазначає, що термін «пропаґанда» увійшов до повсякден-
ного вжитку після того, коли у 1633 році папа римський Урбан VIII 
створив спеціальну інституцію Congregatio de propaganda fidei з метою 
посилення позицій католицизму, які чимало похитнулися у період 
реформації. У подальшому цей термін став уживатися для позначен-
ня діяльності, спрямованої на поширення у масах певних ідей і на їх 
основі — певного світогляду. Балей наводить визначення л. В. Дуба, 
відповідно з яким пропаґанда це «систематичне намагання з боку 
індивіда (або індивідів) впливати на установки груп чи індивідів за 
допомогою суґестії, та у подальшому керувати їхньою діяльністю»4. 
Цитує також Балей визначення юнґа: «…окреслимо пропаґанду як 
більш-менш свідоме планування і систематичне вживання симво-
лів, головним чином за допомогою суґестії та споріднених способів 
психологічної техніки, у першу чергу з метою змінення і вироблення 

1 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. 
S. 160. — Можна також навести ще одне висловлювання Олпорта з цього приводу: 
«Установка завжди має предметну віднесеність… Установки зазвичай бувають у 
підтримку або проти чогось, сприятливі або несприятливі, приязні або неприязні, 
вони ведуть людину до об’єкта установки або від нього… Ця властивість наближення 
або віддалення надає поняттю установки рухового відтінку» (Олпорт Г. Становление 
личности. Г. Олпорт. Избранные труды. М.: Смысл, 2002. С. 381). 

2 Ibidem.
3 Ibid. S. 161.
4 Ibid. S. 165.
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опіній, ідей і цінностей, і врешті-решт з метою змінення діяльності 
у передбачений згори спосіб»1. таким чином, пише Балей, головним 
пропаґандистським засобом впливу на маси є суґестія, оскільки раці-
ональні методи переконання тут малоефективні. Адже для того, щоб 
подолати внутрішній опір людей, необхідно підігріти їхній емоцій-
ний стан, чому нерідко служить демагогічна риторика. 

тим часом Балей вбачає наявність певних відповідностей між 
пропаґандою та ідеологією. хоча останній і намагаються надати 
об’єктивного характеру, апелюючи до наукових знань, тим не менше 
для її обґрунтування використовують стереотипи, установки, перед-
суди, поголоски, релігійні вірування тощо. Символічною, в цьому 
плані, є назва книги Карла Манхайма: «ідеологія й утопія». Подібним 
чином розглядали ідеологію Крех і Крачфілд, які трактували її як су-
купність вірувань і установок, що сприяють єднанню групи індивідів. 
ла П’єр включав до неї міфи, леґенди, ритуали. Балей зазначає, що 
ідеологія, так само як і пропаґанда, носить ірраціональний характер. 
на її основі формуються нові міфи і вірування. невипадково, пише 
він, у період правління націонал-соціалістів у німеччині, Альфред 
розенберґ опублікував книгу «Міф хх століття», яка мала поширю-
вати міф про покликання германської нації до панування над світом. 

Отже історія, особливо хх століття, з усією наочністю показала, 
як на свідомість людини, зануреної в соціум, впливає цілий комп-
лекс нею ж продукованих орієнтирів і уявлень, які дозволяють їй з 
певних позицій оцінити суспільно значимі події і ситуації. Зростало 
розуміння того, що людина сама творить своє суспільне життя, з усіма 
його позитивними і неґативними сторонами, з його ілюзіями і ома-
нами, при цьому завжди здатна змінювати його, а заразом змінювати 
і себе. Дедалі більше зростало розуміння тієї незаперечної істини, що 
суспільство не є якимось абстрактним колективним утворенням, а 
складається з живих людських індивідів, які власне й формують ідеї 
та уявлення, як фактори суб’єктивної реальності. так з’явився науко-
вий інтерес до вивчення звичок свідомості та процедур, часто ірра-
ціонального, мислення людей. Для Балея прояви ірраціонального в 
людині — це непізнана ще закономірність її психічного життя. Він 
прагне пізнати її у всій різноманітності суспільних взаємозв’язків і 
суперечностей, які розглядає в рамках суспільної психології. 

1 Цит. за: Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. 
S. 165.
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До проБлеМи становлення  
сУспільної осоБистості 

У конституюванні предмета соціально-філософської антро-
пології, з точки зору якої розглядається творчість Балея, виникає 
проблема формулювання її основного питання. За аналогією з іс-
торичним матеріалізмом, де основним питанням філософії є від-
ношення матерії до свідомості, як альтернативних одна до одної 
загальних сутностей, Володимир Барулін, в рамках соціально-фі-
лософської антропології, виокремлює так само дві альтернативні 
субстанції: людину і суспільство. і хоча неможливо стверджувати 
про цілковиту незалежність і самостійне існування згаданих аль-
тернатив, які взаємодіють одна з одною навіть тоді, коли в одних 
ситуаціях первинною визнається людина, а в інших — суспільство, 
проте у вирішенні основного питання соціально-філософської ан-
тропології пріоритет надається антропологічному підходу. Оскіль-
ки ж мова йде не про абстрактно-загальну субстанцію, а про живу 
людину, з урахуванням динаміки її суспільного розвитку, видається 
доцільним, пише Барулін, виокремити два різних її образи, котрі 
співвіднесені між собою як граничні етапи її справжнього людсько-
го буття. Це, умовно кажучи, образ первісної, стартової людини, 
яка екзистенційно перебуває ще на початковому етапі розвитку 
суспільства, а також образ людини фінальної, яка, перетворюючи 
суспільство, реалізує свій людський потенціал. За словами Барулі-
на, основне питання соціально-філософської антропології полягає 
в тому, «як людина первісна, творячи суспільство, живучи в ньому, 
перетворюючи його, здійснює шлях від людини взагалі до люди-
ни з розвиненим, реалізованим потенціалом людяності, озброєної 
проти сил нелюдяності… При такому підході до основного питання 
головне — міститься не в тому, чи є первинною людина по відно-
шенню до суспільства — звичайно, первинною, — не в тому, чи тво-
рить вона суспільство — звичайно, творить, а в тому, як вона сама в 
цьому творенні суспільства, у своєму бутті в ньому, у своїй асиміля-
ції всього закріпленого в суспільстві сама змінюється. і не просто 
змінюється, а творячи суспільство, через нього, реалізує закладе-
ний в ній самій потенціал людяності, переборює в собі начала не-
людяності. При такій постановці питання суспільство з усіма свої-
ми рисами є свого роду проміжним ступенем на шляху від людини 
стартової до людини людяної… Динаміка людини до людяності й 
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роль суспільства в цій динаміці — ось маршрут основного питання 
соціально-філософської антропології»1. 

У питанні творення людиною самої себе і свого суспільного буття 
велике значення надається поняттю особистості, як однієї з найваж-
ливіших категорій соціально-філософської антропології. Поняття 
особистості розглядає Балей у зв’язку з обговоренням проблем соці-
алізації людини. Він зазначає, що саме праця, згідно з теорією марк-
сизму, є тим чинником, який підніс первісну людину на вищий рівень 
її розвитку, тобто людяності. В ході колективної праці, з урахуванням 
виду діяльності людей, відбувався процес суспільного поділу їхніх 
ролей. так закладалися підвалини в процес формування людської 
особистості. Балей аналізує теорію генезису суспільної особистості, 
її вростання в культуру і роль виховання в цьому процесі. При цьо-
му дає два тлумачення поняття особистості взагалі — нормативне, до 
стану якого індивід прагне, та емпіричне, під яким маються на увазі 
різнорідні відносно прості психічні диспозиції і функції, підпоряд-
ковані, в структурному відношенні, організованій цілості. Вільям 
Штерн називав таку цілість багатоєдністю. 

Звертаючись до теорії генезису суспільної особистості, Балей ви-
окремлює два моменти. По-перше, вказує на ті риси особистості, які 
формуються в ході суспільних контактів. Учений наводить тезу Зна-
нецького про те, що кожна людина, залежно від умов, в яких вона 
живе і працює, бере на себе низку суспільних ролей і насамперед 
роль, пов’язану з її професійною діяльністю. Остання — мається на 
увазі її життєвий зміст — накладає відбиток на стиль поведінки та ви-
словлювань, навички, стереотипні погляди людини і т. д. Але поряд 
з цим людина виконує роль, наприклад, батька родини, члена полі-
тичної партії та інші ролі. «Отже, — пише Балей, — сума чи рівновага 
всіх цих ролей, які даний індивід виконує в суспільстві, в кінцевому рахун-
ку накладається на його суспільну особистість»2. При цьому зазначає, 
що суспільна особистість формується, в ході контактів з суспільним 
оточенням, на ґрунті психологічної особистості, яка включає в себе 
вроджені прагнення, схильності і т. д. По-друге, Балей підкреслює 
той момент, що процес пізнання власного Я людини не може обме-
жуватися лише інтроспективним методом, без урахування і прийнят-
тя ролей та позицій інших індивідів, які взаємодіють і спілкуються з 

1 Барулин В. С. Основы социально-философской антропологии. М.: Академкнига, 
2002. С. 99–100. 

2 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 174.
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нею, формуючи, тим самим, її суспільну особистість. і далі цитує він 
Джорджа Міда: «індивід досліджує себе як такого не прямо, а тільки 
посередньо, на підставі окремих індивідуальних точок зору членів тієї 
самої суспільної групи… тому що входить він у власні переживання 
як Я чи індивідуум не прямо, чи безпосередньо, не через те, що стає 
предметом для самого себе, так само, як інші індивіди даються йому 
як предмети в його досвіді; стає він предметом для самого себе лише 
таким чином, що приймає позицію інших індивідів суспільного ото-
чення по відношенню до себе…»1 Балей зазначає, що людина відчуває 
себе окремим суб’єктом, оскільки так трактується іншими людьми. 
Звідси випливає, що людська особистість є продуктом суспільного 
буття. У своїх міркуваннях вчений посилається також на чарлза Кулі, 
який наголошував, що розвиток індивіда і розвиток його суспільного 
оточення є не двома окремими процесами, а лише двома окремими 
аспектами єдиного процесу. 

У рамках предмета суспільної психології Балей розглядає два 
типи особистості з точки зору її установок, а також поведінки по від-
ношенню до суспільства. насамперед згадує психологічні типи, за-
пропоновані юнґом. ідеться про інтроверта, який характеризується 
замкненістю, споглядальністю і зверненістю на самого себе, та екс-
траверта, який є відкритим для зовнішнього світу. Далі згадує кон-
цепцію ернста Кречмера, згідно з якою характер людини конститу-
ціонально пов’язаний з певною формою тіла. так шизотиміку, з його 
надмірною чутливістю, яка старанно ховається ним за маскою хо-
лодної байдужості та відчуженості, відповідає лептосомний чи асте-
нічний тип будови тіла. натомість циклотиміку таке протиставлення 
між власним Я і зовнішнім світом абсолютно не властиве, залежно 
від ситуації він хитається між веселістю та сумом; йому відповідає 
пікнічний тип тілобудови. Балей, однак, зауважує, що інтроверсія 
і екстраверсія, так само, як шизотимія і циклотимія насправді не є 
вродженими диспозиціями. У противному випадку все суспільство 
складали б тільки дві антагоністичні групи людей, а саме: тих, які 
легко пристосовуються до суспільного оточення, і тих, які нездат-
ні до цього внаслідок непереборного внутрішнього спротиву. Проте 
сам юнґ висловлював думку про те, що кожна людина, неважливо 
інтроверт вона чи екстраверт, схильна поєднувати в собі, тією чи 
іншою мірою, обидві диспозиції. ряд авторів, заперечуючи вродже-

1 Ibid. S. 175. 
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ний характер згаданих диспозицій, пояснювали, що коли суспіль-
не оточення не намагається якимось чином стримувати активність 
людини, спрямовану на зовнішній світ, — розвивається екстравер-
сія, а коли ця активність придушується — розвивається інтроверсія. 
В свою чергу інші автори спростовують кречмерівську тезу про те, 
що будова тіла конституціонально пов’язана з психічною диспо-
зицією. на їхню думку, цей позірний зв’язок є лише певного роду 
супровідним чинником. так, наприклад, люди відносно слабкої ті-
лобудови, яким інколи бракує життєвих сил, часто обмежують свою 
психічну активність внутрішніми смислами, що сприяє розвиненню 
у них інтроверсії, а люди з сильною будовою тіла, енергія яких нерід-
ко виплескується ніби назовні, в психічному відношенні, ймовірно, 
схильні до розвинення у них екстраверсії. 

Балей зазначає, що ряд учених вивчаючи сформовану вже, в кож-
ному разі неповторну, особистість намагаються водночас зарахува-
ти її до якогось суспільного типу. так, Знанецький говорить про тип 
«людини праці», яка, внаслідок скрутних умов її життя, з юних літ 
серйозно і системно підходить до питання здійснення своєї трудової 
діяльності, про тип «людини розваг», матеріальний достаток якої до-
зволяє витрачати вільний час на далекі від роботи справи, та тип «лю-
дини добре вихованої». Проте радянські вчені вважали, що будь-яка 
типологія, без урахування умов, у яких людина формується і зміню-
ється, у разі, якщо змінюються ці умови, намагається втиснути її у 
штучно створену схему з дещо спрощеною структурою. 

Від цих коротких зауважень Балей переходить до розгляду різних 
типів суспільного середовища, впливи якого неминуче позначаються 
на формуванні особистості. Спираючись на матеріали досліджень у 
галузі психології виховання, психології дітей і молоді, а також психо-
логії розвитку, вчений з’ясовує відмінності в психіці сільської моло-
ді та молоді з міського середовища, а також пролетарської молоді та 
молоді з буржуазного середовища або з середовища інтеліґенції. Зви-
чайно, ці відмінності не є вродженими; вони свідчать про вплив на 
психіку людини умов її життя. наприклад, у злочинному середовищі 
людина, яка зазнала його негативних впливів, стає на шлях право-
порушень. 

Далі звертається Балей до проблеми усуспільнення людини шля-
хом вростання її в культуру. йдеться про засвоєння нею культурних 
взірців, сукупність яких утворює колективний стиль її поведінки. 
Особливо активно це питання вивчали американські етнологи і ан-
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тропологи. Зокрема ралф лінтон, на якого посилається Балей, гово-
рить про культурне тло особистості. 

Дослідження вчених показали, що не існує якоїсь одної, спільної 
для всіх, первісної культури, а від початку існують різні її форми або 
взірці. Балей наводить дані досліджень рут Бенедикт, яка показала, 
що кожна культура має свій взірець очікуваної поведінки індивідів у 
різних суспільних ситуаціях. За аналогією з однойменною двоїстіс-
тю естетичних засад у ніцше вона протиставила аполонійський і ді-
онісійський типи культури. Аполонійську культуру характеризують 
стриманість, спокій, поміркованість; діонісійську — імпульсивність, 
шаленість, екстаз. Домінування того чи іншого взірця культури Бе-
недикт спостерігала в повсякденному побуті індіанських племен. Зо-
крема тенденції аполонійської культури, за її словами, притаманні 
індіанцям племені зуні. Вона описує епізод, в якому показує, як член 
племені, не втрачаючи душевної рівноваги, виказує свою претензію 
на зайняте суперником житло. Без жодних ворожих криків або скарг, 
він підійшов до спірного житла і почав полоти навколо нього бур’ян, 
натякаючи, тим самим, на свої «законні» права. натомість більшість 
американських індіанців виявляють тенденції діонісійського типу 
культури. За допомогою тривалого посту, самокатування або при-
ймання наркотичних речовин вони часто доводять себе до такого 
стану, коли з’являються галюцинації — оманливі видіння, які нібито 
мають указувати їм на спосіб вирішення життєво важливих проблем. 
їхніми вчинками часто керують нерозважні прагнення. Карикатур-
ним виглядає суперництво індіанців племені квакіутлів у Канаді, які, 
будучи схильними до вихваляння, прагнуть здивувати і перевершити 
своїх одноплемінників доволі незвичним способом. А саме запрошу-
ють суперника на бенкет, під час якого навмисно пригощають їства-
ми з таким надмірним марнотратством, що це має викликати у гостя 
відчуття його власної нікчемності. При нагоді він так само влаштовує 
бенкет, на який запрошує свого конкурента, намагаючись в присут-
ності інших гостей не лише зрівнятися з ним за розміром витрат, але 
й перевершити його. трапляється, однак, що всі запаси його вичер-
пуються і він з заможного перетворюється у жебрака. Проте зберігає 
свою репутацію і повагу до себе з боку громади. 

Обидва згадані вище приклади репрезентують тип культури, в 
якій домінує суперництво. Приклад діаметрально протилежного типу 
культури, орієнтованої на співробітництво, Балей запозичує з книги 
Марґарет Мід. Авторка описує колективний спосіб організації життя 
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і праці в племені арапешів з нової Гвінеї. Вона зазначає, що згідно з 
релігійними уявленнями арапешів, землі, на яких вони проживають, 
належать не їм, а місцевим духам. тому право власності як таке у них 
відсутнє. Мешкають вони в селищі своїх прямих предків або в сели-
щах дальніх родичів. час від часу кожен з них вступає у невелику гру-
пу його родичів і спільно з ними обробляє свій і їхні городи, інколи 
розкидані, з огляду на особливості місцевого рельєфу, на значному 
віддаленні один від одного. Спочатку вони розчищають зайняту ки-
мось одним із них ділянку землі, обносять її — з метою захисту від ди-
ких тварин — огорожею, обробляють, а потім переходять на ділянку 
наступного учасника групи. така колективна форма городньої праці 
дозволяє їм розтягнути у часі почергове поспівання культур. Врешті-
решт, кожен отримує врожай як зі свого городу, так і з городів інших 
членів цієї групи. Показовим є звичай саджати горіхи кокосової паль-
ми для своїх синів біля порога житла когось із родичів, що мешкає в 
іншому селищі, тим самим закладаючи підвалини для наступної ко-
операції, але вже їхніх дітей. Прагнення до спільної праці проявля-
ється також при зведенні дому, який допомагають збирати всі родичі. 

розглянувши ряд примітивних, по суті — однорідних культур, 
Балей побіжно торкається аналізу складної, сучасної йому культури 
Сполучених Штатів Америки. Посилається при цьому на досліджен-
ня роберта і Гелени лінд, у якому акцентується увага на економічній 
складовій даного типу культури. Зазначається, що найвищим імпе-
ративом американця є його прагнення до матеріального добробуту. 
Грубо кажучи, «американська мрія» про успіх, який неодмінно вимі-
рюється в доларах, це і є той самий, найбільш поширений сьогодні в 
західному світі культурний взірець. 

Підсумовуючи все вищесказане, Балей зазначає, що суспільна 
особистість, яка містить ознаки будь-то культури аполонійського чи 
діонісійського типу, будь-то культури, орієнтованої на суперництво 
чи співробітництво, а також накопичення і споживання, визначаєть-
ся не вродженими схильностями, а впливом на неї відповідного типу 
культурних взірців, відображених в її свідомості. Процес вростання 
людини в культуру, тобто процес соціалізації, відбувається здебільшо-
го шляхом виховання, передусім виховання молоді. 

тим часом Балей задається питанням: які психічні механізми 
сприяють процесу соціалізації людини? По-перше, це умовні рефлек-
си, як вихідний пункт безумовних рефлексів, з якими пов’язується 
задоволення найпростіших психофізичних потреб людини. У міру 
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ускладнення умов її суспільного буття ця форма примітивних реф-
лексів замінюється значно вищою формою. Пояснює вчений це так: 
«на біологічні, “внутрішньогенні” потреби нашаровуються у міру 
філо- і онтогенетичного розвитку потреби “психогенні”, вищого по-
рядку (потреби пізнавальні, естетичні і т. д.)»1. По-друге, вказує Балей 
на механізм каналізації, який передбачає, що якщо якусь потребу за-
довольнити певним способом, то нерідко, буває, у подальшому виро-
бляється тенденція до задоволення даної потреби саме цим способом, 
виключаючи можливість застосування всіх інших. Цей психічний ме-
ханізм є спорідненим з призвичаєнням. часто ригористично суспіль-
не оточення підказує людині вже готовий, перевірений на практиці, 
спосіб задоволення її життєвих потреб, до якого вона удається і далі 
за допомогою механізму каналізації. 

розмірковуючи таким чином, Балей приступає до аналізу про-
блеми соціалізації людини через її виховання. Він зауважує, що те, 
як відбувається процес соціалізації, вивчають почасти психологія 
розвит ку, почасти психологія виховання, почасти соціологія вихо-
вання та особливо суспільна психологія виховання, як самостійна, 
ще тільки створювана — окремо від загальної суспільної психології — 
галузь психологічних знань. 

Учений зазначає, що перші суспільні реакції, шляхом умовних 
рефлексів і каналізації, спостерігаються вже у чотиримісячного не-
мовляти. розпізнавання ж оточуючих її людей на своїх і чужих почи-
нає відбуватися в свідомості піврічної дитини. До кінця першого року 
життя вона вже здатна реагувати на своїх ровесників. Після другого 
року вчиться контактувати з ними, а в трирічному віці, опанувавши 
основні елементи мови, намагається комунікувати в групі, яка скла-
дається ще не більше як із трьох осіб. часто проявляє неслухняність, 
тим самим протиставляючи себе оточенню. У цьому віці особистість 
дитини формується майже виключно під впливом батьків, у родинно-
му колі. Балей зазначає, що теза про наявність статевих потягів сина 
до матері (комплекс едипа), а дочки до батька (комплекс електри), 
на якій наполягали психоаналітики, хоча й зазнала справедливої кри-
тики вчених, проте вказувала на динаміку стосунків, побудованих на 
протиборстві між любов’ю і ненавистю. тим часом в свідомості хлоп-
чика або дівчинки викарбовується певний образ протилежної статі, 
для якого взірцем є їхні батьки. Пізніше, коли вже зрілий чоловік 

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 189–190.
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або зріла жінка вибудовують свої взаємини з представниками проти-
лежної статі, вони вибудовують їх за аналогією з тими взаєминами, 
які були у них з батьками, у першого — з матір’ю, у другої — з бать-
ком. тобто спрацьовує механізм каналізації. Говорить також Балей і 
про вплив сімейних стосунків на проблему всякого роду викривлянь 
свідомості, дослідженню генезису яких приділяли увагу психопато-
логи. Вчений розглядає дві форми неправильного ставлення батьків 
до дітей: це надмірна турбота про них, а також нехтування їхніми 
життєвими потребами. У першому випадку діти нерідко виростають 
пасивними, позбавленими ініціативи і очікуючими допомоги від ін-
ших. У другому випадку, коли їм не вистачає батьківської ніжності й 
тепла, вони, буває, виростають аґресивними та жорстокими. Обидві 
ці крайні форми викривлянь свідомості психіатри визначають як «сі-
мейний невроз». 

У праці «Психологія виховання у нарисі» Балей зазначає, що 
«впливи родинного життя на формування людської особистості — що-
правда чимало ускладнені й неоднорідні, навіть у випадках т. зв. нор-
мальної родини — є однак дуже важливими і з точки зору необхіднос-
ті пристосування індивіда до суспільного життя — дуже корисними»1. 
родина, як специфічний тип суспільної організації, у певному сен-
сі — соціомікросвіт, є для дитини ідеалом, який служить їй взірцем 
суспільних стосунків. Показово, що в дитячому віці людина є ще до-
сить інертною й у вирішенні всіх своїх життєвих проблем покладаєть-
ся на самовідданість і жертовність батьків, але в зрілому віці вона вже 
сама активізує, як ідеал відповідної поведінки, здібність до самовід-
даності й самопожертви. Втім, зауважує вчений, домашнє виховання 
обумовлюється здебільшого доброю волею батьків і носить загалом 
аматорський характер, хоча вплив його на формування психіки ди-
тини є незрівнянно важливішим, ніж вплив позадомашнього вихо-
вання. 

Дошкільний заклад, до якого батьки віддають згодом дитину, 
власне і є найпершим у її житті чинником впливу позадомашньо-
го середовища. Відтепер, опинившись у групі рівних за правами та 
обов’язками ровесників, вона змушена вчитися долати, притаманні 
їй раніше, еґоцентризм та родиноцентризм. Подальше усуспільнення 
дитини відбувається у початковій школі, де розкриваються суспіль-
ний тип її особистості, а в певних випадках — здібності до лідерства. 

1 Baley S. Psychologia wychowawcza w zarysie. Warszawa, 1958. S. 295. 
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Але справжньої солідарності, «духа групи» на цьому ранньому ета-
пі колективних стосунків усе-таки бракує. За словами Балея, лише 
з дев’ятирічного віку спостерігається тенденція до спонтанного 
об’єднання дитини з іншими дітьми у «справжню» і часто, будучи у 
стані конфлікту з вихователями, слабоконтрольовану групу. Окремі 
члени таких груп добровільно підкоряються колективним правилам 
поведінки, загальнообов’язкові принципи яких кладуться також 
ними в основу колективних ігор. Пізніше, у віці дозрівання спосте-
рігається тенденція до усамітнення, бажання молодої людини вивіль-
нитися з-під надмірного впливу групи. З’являється тяга до протилеж-
ної статі, прагнення привернути до себе увагу партнерки і домогтися 
її прихильності, часто у змаганні з конкурентами, а також прагнення 
якнайглибше пізнати її. Вчиться йти на поступки, проявляти поблаж-
ливість і здатність вибачати. разом з тим бажання бути зрозумілою 
іншими викликає у молодої людини потребу в товариській дружбі. 
трапляється, у нечисленному колі обраних друзів вона проговорює 
спільні з ними ідеї, а також різні суспільні утопії, які стають їхньою 
ідеологією. на цьому тлі виникають світоглядні розбіжності з людь-
ми старшого віку, т.зв. «конфлікт поколінь». Взагалі же ставлення до 
старших є радше амбівалентним; в одних випадках молоді люди всту-
пають з ними у конфлікт, а в інших — коли полюбляють і наслідують 
(явище адорації) — виказують їм свою поступливість. на кожному 
етапі дорослішання існує обов’язковий для різних вікових категорій 
«особистісний взірець» унормованих правил поведінки, порушення 
яких суспільством не схвалюється. лише на пізній стадії віку дозрі-
вання молоді люди поступово вивільняються від вікових обмежень і 
починають сприйматися як «молоді дорослі». 

Декілька зауважень наводить Балей стосовно проблеми квазі-
особистості групи. Вчений зазначає, що в результаті міжособових 
інтеракцій і стосунків між членами групи виникає тенденція до їх 
інтеґрації і ніби уподібнення один одному. Це створює враження 
наявності у них «колективної душі», яка виводиться з філософії Ге-
ґеля як об’єктивно дана, незалежна від волі окремих членів групи, 
зобов’язуюча сила. Зовнішньому спостерігачеві має здаватися, що 
їхні спільні настрої і почуття є проявами «суб’єктивного духа групи». 
тому цілі групи часто трактуються як окремі особистості: є групи за-
дирливі й боязливі, працьовиті й ліниві, кажуть також про колектив-
ну волю, про колективну творчість і т. д. «У кожному випадку, — пише 
Балей, — тут ідеться про певні факти, що торкаються колективного 
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життя, про певні групові процеси, які відбуваються так, як ніби існува-
ла колективна особистість. Це не є реальна особистість, а тільки пев-
ний аналог особистості, якась квазі- чи псевдоособистість»1. З огляду 
на сказане, вчений виокремлює два моменти. По-перше, об’єднання 
індивідів у групу як певну цілість. По-друге, об’єднання квазі-персо-
нальне, яке передбачає задіяння механізму її уніфікування. Пояснює 
він це так: «… категорія особистості є тією категорією, з якою людина 
постійно стикається і знайомиться, спілкуючись зі своїми близьки-
ми. Адже найпростіше і найлегше буде для неї зав’язувати взаємні 
стосунки в групі й розуміти їх за особистісною схемою, а отже тракту-
вати “ми” подібно до “я”. я хочу, ти хочеш і він хоче, бо такою є наша 
воля. “Воля” тут трактується як щось єдине, спільне, що представляє 
триособову групку в якості суб’єкта»2. те ж саме стосується питання 
ефективної діяльності групи, яку очолює її проводир, а якщо йдеться 
про державу — монарх або президент. Щоб полегшити процес керу-
вання нею, він психологічно прагне уніфікувати її за якимись спіль-
ними, для окремих індивідів, домінуючими ознаками. 

на завершення варто зазначити, що проблема соціалізації людини 
і проблема формування її особистості нерозривно взаємопов’язані. 
Балей простежує той шлях, на якому людина асимілює продукова-
ні суспільством культурні взірці й тим самим приміряє на себе сус-
пільну роль, яка характеризує її як особистість. Але цей процес за-
вжди двосторонній, бо суспільство так само вбирає творчі імпульси 
людини й асимілює їх. Скажемо більше: людина є його справжньою 
субстанцією, первнем і водночас найвищою метою. так еволюція 
взаємозв’язку людини з суспільством, у найрізноманітніших його 
співвідношеннях, у хх столітті виявила нову, в багатьох відношеннях 
суперечливу реальність, в якій індивід намагається олюднити соціум, 
а соціум — усуспільнити індивіда. З точки зору соціально-філософ-
ської антропології, людина є першоджерелом усяких можливих сус-
пільних перетворень, але при цьому суспільство визначає парадигму і 
загальні контури її буття, в рамках якого вона реалізує себе як особис-
тість. Звичайно, сама людина є головним критерієм цих перетворень, 
внаслідок яких суспільство, за типом свого розвитку, набуває дедалі 
виразніше гомоінтентного характеру. і, власне, вся творча діяльність 
Балея була покликана сприяти цьому. 

1 Baley S. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa: PWN, 1959. S. 203.
2 Ibid. S. 203–204.
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Заключне слово 

Життя Степана Балея прийшлося на той складний, без перебіль-
шення трагічний період в історії людства, коли до крайньої межі, 
як ніколи раніше, загострилося протистояння у відносинах між 
людиною і суспільством. У хх столітті соціально-антропологічна 
напруженість досягла надзвичайно критичного рівня. По-перше, 
затиснута лещатами відношень, нав’язуваних їй суспільством соціо-
інтентного типу, людина відчула тотальну зневагу до своєї особис-
тості. По-друге, в цих непростих умовах її існування вона дедалі біль-
ше усвідомлювала неповторність своєї унікальної індивідуальності, 
отже незаперечність власної людської цінності. Але ця болісна на-
пруженість між індивідуальним і соціальним в житті людини харак-
теризувала не лише суспільства з тоталітарним політичним устроєм. 
Покладені в основу так званої ліберальної демократії індивідуальні 
цінності часто пов’язувалися з еґоїстичними інтересами, що в умо-
вах економічної конкуренції призводило до соціальної нерівності 
та експлуатації переможених у цьому змаганні. так на чужому свя-
ті життя багато людей відчули себе непотрібними і навіть зайвими. 
тож неминучою реак цією на цю ситуацію ставав дедалі зростаючий 
інтерес до проблеми людини та її суспільного буття в сучасних філо-
софських дослідженнях. 

Пізнанню людини, з урахуванням різного роду її зв’язків і відно-
шень, якраз і присвятив себе Балей. В рамках прикладної психології 
він здійснює міждисциплінарні дослідження з психології виховання і 
психології розвитку, з гендерної психології і психології дитини, з пси-
хології творчості й творчої особистості, з суспільної психології і пси-
хології молодіжної злочинності та багатьох інших її напрямків. У ці-
лому ж доробок ученого виходить далеко за межі вузькоспеціальних 
досліджень. Працюючи на стику психології з іншими гуманітарними 
науками, такими як педагогіка, фізіологія, соціологія, медицина та 
ін., він прагнув, крок за кроком, відтворити цілісну картину розвитку 
людини, яка відображала би різні сторони її буття. За великим рахун-
ком, праці Балея з психології є теоретичним підґрунтям для значно 
ширшої сфери знань — людинознавства. В них чітко простежується 
філософсько-методологічний принцип антропо  центризму. Взагалі
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ж у першій половині хх століття цей принцип стає засадничим для 
розуміння проблем і завдань філософської антропології. Водночас 
велика кількість праць з соціальної філософії так само 
присвячується вивченню проблем людини, з застереженням, однак, 
що вона не є основним предметом цієї філософської дисципліни. 
Зауважмо, що Верников пише про необхідність осмислення 
теоретичного доробку Балея з точки зору нової соціальної 
філософії, хоча, при цьому, в усних бесідах неодноразово казав 
також про необхідність його осмислення з точки зору філософської 
антропології. Але між цими двома напрямками філософсько-
гуманітарної культури існує глибока відмінність: філософська 
антропологія стоїть на позиціях виключно антропоцентризму, 
соціальна ж філософія, навіть якщо в її сфері пізнання намітився 
антропологічний поворот, все рівно залишається на позиціях, з 
необхідністю притаманного їй, соціоцентризму. так от, у зв’язку з 
подальшим зростанням інтересу до проблем людини та її 
суспільного буття, виникла потреба у розвитку нової галузі 
філософських знань — соціально-філософської антропології, яка 
поєднала би імпульси, що йдуть від філософської антропології з 
імпульсами, що йдуть від соціальної філософії. Однак на відміну 
від соціальної філософії, з якою у неї велика теоретико-предметна 
схожість, соціально-філософська антропологія характеризується 
чітко вираженим антропоцентризмом, і це, в свою чергу, є 
причиною їх взаємовідштовхування і протиставлення. У 
запропонованій же Верниковим концепції екзистенціальної 
соціальної онтології власне й вимальовується описуваний нами 
поворот у бік соціально-філософської антропології. 

Отже, прагнення Балея вивчити відносини між людиною, яка так 
чи інакше виявляє свою суспільну сутність, і суспільством, в його 
антропологічних характеристиках, якраз і становить предмет дослі-
джень соціально-філософської антропології. У своїх працях з психо-
логії вчений окреслює коло специфічних зв’язків і закономірностей, 
понять і принципів, які носять загальнофілософський характер. Ана-
лізуючи їх, він вивчає те, як людина творить суспільство, а за допомо-
гою суспільства — саму себе і, в кінцевому рахунку, свою долю. 

* * * 

на останок варто сказати кілька слів про структуру цієї книги. 
Може скластися враження, що окремі її глави розміщені абсолютно 
несистемно, що певною мірою відповідає дійсності. Але цей недолік 
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знаходить своє виправдальне пояснення. Справа в тому, що дослі-
дження у сфері соціально-філософської антропології, з позицій якої 
розглядається творчість Балея, не потребують звичної для інших дис-
циплін чіткої послідовності у накопиченні знань, з наступним їх сис-
темним упорядкуванням. тут усе навпаки. Вже саме конституювання 
предмета соціально-філософської антропології, що увібрала в себе 
імпульси філософської і соціальної антропології, а також соціальної 
філософії, від початку містить систему ідей про людину і суспільство, 
з яких, у свою чергу, виводяться окремі закономірності, категорії, 
співвідношення, принципи, що власне і становить зміст даної книги. 

також варто зазначити, що автор її ставив собі за мету ознайоми-
ти фахівців і широке коло читачів з донині малодоступними працями 
Балея, зацікавити ними і спонукати до всебічного їх вивчення. якщо 
бодай це йому вдалося, автор вважатиме, що своєї мети він досяг. 
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