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Висвітлено проблему співвідношення етнопсихологічних понять – «етнічна свідомість» 
і «національна свідомість». Проаналізовано різні теоретико-методологічні напрями дослі-
джень етнічної і національної свідомості. З’ясовано, що етнічна свідомість є історично 
першою формою національної свідомості.
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Проблема визначення понять «етнічна свідомость» та «національна свідомість» 
має давню та складну історію, адже вони є одними з головних у етнопсихоло-
гії. Проте досі не існує чітких однозначних визначень щодо них, часто їх ото-
тожнюють одне з одним, а інколи трактують як синоніми. З а в д а н н я  на-
шої с т а т т і – чітко визначити терміни «етнічна свідомість» та «національна 
свідомість» і межі використання цих понять.

 Проблему етнічної свідомості досліджували такі вчені, як І. Кант, І. Фіхте, 
Г. Гегель. Зокрема, І. Кант та І. Фіхте етнічну свідомість розглядали як певну 
ідеальну субстанцію – «дух, душа». У Г. Гегеля одним з етапів розвитку «само-
свідомості абсолютного духу» як притаманної людині від початку «самосвідо-
мості самого себе» є ніщо інше як «дух народу». Цей «дух» він розуміє як по-
чаток нації, її історичної долі та місії, його сутність є визначальною навіть для 
«думок народу».

Продовжили трактування етнічної свідомості засновники напряму «пси-
хології народів» М. Лацарус та Х. Штейнталь, які визначили предмет і за-
вдання етнічної психології. На їхню думку, її завданнями є вивчення осо-
бливих форм духовної діяльності різних народів – міфів, звичаїв, традицій, 
мистецтв та історії, в яких виявляється «народний дух». Саме «народний 
дух» визначає, що робить народ саме цим народом, і полягає в суб’єктивному 
баченні представників народу, які ідентифікують себе як одне ціле, тобто 
як один народ.
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Важливим внеском у розвиток етнічної психології стала десятитомна праця ви-
датного німецького філософа, мовознавця й теоретика психології В. Вундта – «Пси-
хологія народів». Згідно з його вченням, складові «духу народу» – мова, міфи і 
звичаї – «є духовними продуктами розвитку, в утворенні яких виявляються своє-
рідні психологічні закони» [12, 22]. За В. Вундтом, етнічна свідомість, «дух наро-
ду – це вищі психічні процеси, що виникли за спільного життя багатьох індиві-
дів: суспільні уявлення, почування, прагнення» й те, що він назвав «аперцепцією», 
або «колективною творчою діяльністю» [Там само, 73 – 114].

Певна схожість із теоретико-методологічними засадами «психології народів» і водно-
час деякі істотні відмінності простежуються в підході до визначення етнічної свідомос-
ті, який запропонували представники французької школи «психології мас» – Г. Лебон, 
С. Сігеле, Г. Тард. Один із фундаторів «психології мас» Г. Лебон пропонував вивчати 
етнічну свідомість через розвиток цивілізацій, виокремлюючи такі її елементи, як мова, 
релігія, мистецтво, література. Причому вчений зазначав, що ці елементи мають різне 
функціональне наповнення  для розуміння внутрішнього світу націй.

Проблему етнічної свідомості порушував і засновник психоаналізу З. Фрейд. 
Етнічну свідомість він розглядає як природжене, глибинне та несвідоме утворен-
ня психіки, таке, що має базову інстинктивну природу. Запропоновану теорію 
розвинув К. Юнг у концептах «колективного несвідомого» та «архетипів». Ко-
лективне несвідоме, за К. Юнгом, є природженим, воно ідентичне у всіх людей 
і цим створює загальну основу духовного життя кожного. Основою колективно-
го несвідомого є архетипи, які розуміють як несвідомий смисл, що змінюючись, 
стає усвідомленим і сприйнятим. Він зазнає змін під впливом тієї індивідуаль-
ної свідомості, на поверхні якої виникає. Отже, у психоаналітичній теорії існує 
умовний розподіл етнічної свідомості на масову та індивідуальну.

Проблему етнічної свідомості активно розробляли у 20–60-х рр. ХХ ст. американські 
етнологи та етнопсихологи. Такі вчені, як Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мід, А. Кардинер, 
Кора де Буа, А. Інкелес, Д. Левінсон обгрунтували поняття масової етнічної свідомос-
ті у концепціях «базової особистісної структури», «модальної особистості» та «середньої 
особи». У своїх теоретичних концепціях зазначені автори відштовхувалися від певно-
го типового узагальненого культурно-психологічного образу кожної нації, який спадково 
передається з покоління в покоління і втілюється в кожному з представників етносу у 
вигляді певного комплексу культурних та психологічних особливостей – від стереотип-
ного набору форм поведінки до характеру неврозів та способу психологічного захисту.

У 1960-ті рр. минулого століття з’являються праці з різних аспектів етнічної 
свідомості. Так, Ю. Бромлей зазначає, що етнічна свідомість – це система по-
глядів, уявлень, ідей етнічної групи, що виникають на основі взаємодії з інши-
ми етнічними групами та відображають знання про них, ставлення до них, а та-
кож стан і форми самовиокремлення своєї етнічної групи [11, 77].  

Вплив соціальних чинників на формування етнічної свідомості досліджува-
ли такі радянські етнографи, як П. Рогачев, В. Столипін, С. Токарєв. Скажімо, 
С. Токарєв основними чинниками формування нації та народної (етнічної) сві-
домості вважав «державну приналежність» та «економічні зв’язки» [18].

Етапною в обговоренні проблеми етнічної свідомості  в колишньому Радянсь-
кому Союзі стала дискусія на сторінках журналу «Советская этнография» 1980-
х рр., розпочата статтею А. Дашдамирова. У цій науковій дискусії взяли участь 
С. Арутюнов, Ю. Бромлей, Л. Дробижева, І. Кон, Г. Старовойтова та інші відомі 
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вчені. Обговорювалися питання впливу біологічного чинника (спільність гено-
фонду в рамках етносу), що визначає домінуючі психофізіологічні типи нерво-
вої системи; підкреслювалося, що однією з головних причин гальмування розвит-
ку етнопсихології, а, відтак, і вивчення етнічної свідомості, є брак уваги до цієї 
проблеми з боку психологів; розглядалися можливі напрями дослідження етніч-
ної свідомості; порушувалося питання впливу культурного середовища на психі-
ку етносу. 

Інші вчені також досліджували проблему етнічної свідомості. Зокрема, Г. Сол-
датова розглядає етнічну свідомість як усвідомлення певною спільнотою або 
окремою людиною своєї належності до певної спільності, історичної долі її пред-
ставників, неповторності характеру, менталітету, психології, культури. Авторка 
стверджує, що в згаданому феномені відображено всі ідеї, настанови, устремлін-
ня та культурні надбання певного етносу [16, 189]. За М. Степико: «етнічна сві-
домість – це суб'єктивне відображення наявної єдності інтересів у різних сферах 
життєдіяльності» [9]. Більш конкретно з цього приводу висловлюється Ю. Се-
менов: «етнічна свідомість – це усвідомлення людьми своєї приналежності саме 
до цієї, а не до якої-небудь іншої спільності» [8, 244].

В. Левкович вважає, що етнічна свідомість – це одна із форм відображення 
етносом наявності інших етнічних спільнот і ставлення до них [15]. Дослідник 
В. Кайгер вбачає в етнічній свідомості концентрований вираз концептуального 
підходу до світу з позиції історичного досвіду та соціокультурних умов життя 
народу [14].

Значний внесок у розроблення проблеми етнічної свідомості зробили вітчиз-
няні вчені. Приміром, В. Горбунова трактує етнічну свідомість як усвідомлення 
себе  на побутово-етнографічному рівні, на зразок «я – українець». За даними 
авторки, етнічна свідомість проявляється через любов до своєї мови, традицій, 
звичаїв, а також як гордість статусом представника свого етносу [2]. В. Хотинець 
визначає етнічну свідомість як усвідомлення народом своєї етнічної спільності, 
виокремлення з оточуючого світу і оцінка в ньому свого місця [19].

Дослідниця О. Романенко визначає «етнічну свідомість як усвідомлення і пе-
реживання своєї приналежності до соціуму, його культури, адаптація особистості 
до форм соціальних відносин, прийняття соціальних ролей і взаємодії із соціу-
мом». Несформованість згаданого виду свідомості в людини, за даними дослід-
ниці, призводить до формування маргінальності, збайдужілості до своєї мови, іс-
торії, культурних традицій особистості, яка вагається між розмаїттям культур і 
не може ідентифікувати себе з жодною з них [7, 66].

A. Березін розглядає етнічну свідомість як сукупність уявлень, знань, наста-
нов і схильностей, виявлених та засвоєних у процесі онтогенезу, накопичених за 
допомогою життєвого досвіду людини й етнічної групи [1]. Л. Орбан-Лембрик 
трактує етнічну свідомість як усвідомлення індивідуальної етнічної належності, 
специфічних рис власного етносу, ставлення до нього. Дослідниця вважає, що ет-
нічна свідомість реалізується як групова свідомість, що послуговується критері-
єм розрізнення «ми» і «вони» [5]. На думку М. Пірен, етнічна свідомість – це 
феномен, що зароджується на основі згуртованості групи людей, яка переростає 
в окремі народи на основі спільних цінностей, та який виражається в розумінні 
(усвідомленості) кожним індивідом окремо своєї належності до цієї групи (на-
роду), його неповторності та відмінності від усіх інших [6, 171].
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О. Лозова розглядає етнічну свідомість крізь призму  етнічного образу (кар-
тини) світу, зазначаючи, що він є системоутворювальним компонентом етнічної 
свідомості індивіда та соціальної групи, які утворюють етнічну спільність [4]. 

Тобто вітчизняні вчені дотримуються думки, що етнічна свідомість є наслідком 
об’єднавчих процесів; її суть – в усвідомленості народом та кожною особистістю 
окремо своєї приналежності до конкретного етносу та його відмінності від інших. 

Також досить часто поняття «етнічна свідомість» переплітається з поняттям 
«національна свідомість». Тому слід чітко розмежувати ці поняття і з’ясувати, у 
якому зв’язку вони перебувають в етнопсихології.

За І. Суржик, національна свідомість – це  складна система духовних фено-
менів та їх утворень, які сформувалися в процесі історичного розвитку нації та 
відображають основні засади її буття [10, 5]. На думку І. Кресіної, національна 
свідомість є  визначальним чинником формування нації, соціальної спільності, 
культурної окремості [3]. За визначенням Г. Старовойтової, національна свідомість – 
це той прошарок суспільної діяльності, який обмежений рамками буденного до-
свіду (закріпленого в традиціях і звичаях) і охоплює безпосереднє відображення 
практичної діяльності, моралі й норми звичаєвого права, естетичні норми та вда-
чу, уявлення про свою етнічну належність у певній шкалі, яка співвідносить да-
ний етнос з іншими; регулює традиційно побутові стереотипи поведінки, охоплює 
безпосереднє відображення життєдіяльності нації, несвідоме використання наці-
ональної мови і т. ін. [17]. За П. Гнатенко, національну свідомість можна визна-
чити як «усвідомлення місця і ролі своєї нації в системі суспільних відносин, 
розуміння національних інтересів, взаємовідносин своєї нації з іншими соціально-
етнічними спільнотами, які проявляються в ідеях, почуттях, прагненнях» [13, 54].

Національну свідомість можна трактувати, за Ю. Бромлеєм, у вузькому і ши-
рокому значенні. У вузькому розумінні термін «національна свідомість» вчений 
пропонує називати «етнонаціональною свідомістю», а в широкому – на його 
думку, доречно було б використовувати термін «свідомість нації», однак її мож-
на називати і як суспільну свідомість, тому науковець пропонує використовува-
ти поняття «етносоціальна свідомість нації». Національна свідомість у вузькому 
значенні включає в себе національну самосвідомість, а в широкому – окрім на-
ціональної самосвідомості – ще й усвідомлення всього середовища, в якому на-
ція живе і розвивається, та всіх сфер взаємовідносин з іншими народами [11, 77].

Кожен елемент духовного світу особистості і спільноти певною мірою ґрунту-
ється чи опосередковується етнічним. Національна ж  свідомість є надетносним, 
але не безетнічним чи позаетнічним виразом універсального, і формується не ет-
носом чи етносами, але в етносах чи етносі освіченими колами моно- чи полі-
етнічного суспільства, які піднімаються над етнічною обмеженістю, тримаючись 
своєї етнічної приналежності у своїй духовно-практичній діяльності, засвоюють 
універсальні цінності, а також продукують індивідуально-етнічні всезагальні за 
змістом, але національно-специфічні цінності.

О т ж е етнічна свідомість – складне етнопсихологічне поняття. Етнічна сві-
домість постає історично першою (зародковою) формою національної свідомості. 
Для більшості етнопсихологічних понять етнічна свідомість – це підґруня, осно-
ва для їх зародження. Тому етнічна свідомість є одним із центральних понять в 
етнопсихології, без якого не може існувати та формуватися суспільство як окре-
мий етнос чи, навіть, як окрема велика нація. 
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