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(ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

 

Բանալի բառեր - մամուլ, ինքնություն, Սփյուռք, Խորհրդային Հայաս-

տան, Լիբանան, սփյուռքյան ինքնություն, «Ազդակ», «Զարթոնք», «Արա-

րատ», կուսակցական պարբերականներ, Լիբանանի հայ համայնք 

 

1. Սփյուռքյան ինքնություն 

 

Ազգային ինքնության մասին սկսում են խոսել, կամ ինքնու-

թյան խնդիրը դրվում է այն ժամանակ, երբ կա ինքնությունը կորց-

նելու վտանգ, բայց դեռ կորսված չէ1։ Ազգային ինքնության պահ-

պանումն ամենօրյա խնդիր է հայկական Սփյուռքում։ Մի կողմից՝ 

պետք է պահպանել հայի տեսակը, սակայն օտար միջավայրում 

այլ բարքեր են, որոնք մերժելը կարող է սոցիալական մեկուսացման 

տանել, մյուս կողմից՝ մոռանալ ազգայինը, արմատները, ապրել 

տվյալ երկրի բարքերով, ընդունել նոր մշակույթը և ինտեգրվել հա-

սարակության մեջ։ Երրորդ տարբերակը կարող է լինել, ինչպես        

Պ. Լ. Զեքիյանն է նկարագրում, կանոններով խաղալը, բայց դրանք 

չյուրացնելը, ուրույն դիմագիծը չկորցնելը կամ էլ որոշ կանոններ 

փոխելը2։ Ի վերջո, էթնիկական այլ հանրույթների հետ շփումն ազ-

գի մտահայեցողության ակունքն է, որի միջոցով մշակութային 

                                                            
1  Տե′ս Պըլտեան Գ., Ինքնութեան փորձառութիւն Սփիւռքի մէջ, «Ինքնության 
հարցեր» տարեգիրք, Եր., 2002, էջ 90: 
2 Տե´ս Զէքիեան Պ. Լ., Հայ ինքնութիւն, «Ինքնության հարցեր» տարեգիրք, Եր., 
2002, էջ 42:  
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ավանդույթների, սովորույթների և գաղափարների վերարժևորում է 

կատարվում3։ 

Ընդունենք, որ օտարության մեջ հայտնված հայերը չեն կարող 

զերծ մնալ շփումներից, որոնք աստիճանաբար կրավորական 

առնչությունից վերածվում են ակտիվ փոխհարաբերության, արժեք-

ների «փոխանակման»։ Իսկ նոր սերունդն արդեն մեծանում է՝ եր-

կու արժեքային համակարգերն իր մեջ կրելով, և կախված անհա-

տից, ընտանիքից, շրջապատից՝ համակարգերից մեկը կարող է 

ավելի ուժեղ ներգործություն ունենալ ու հաջորդ սերնդին փոխանց-

վել ավելի կամ պակաս չափաբաժնով։ 

Գ. Պըլտյանը, բացատրելով օտարության մեջ հայտնվածի 

ինքնության տատանումները, նշում է, որ հարազատի «փոփոխու-

մը» ենթադրում է «այլի» հայտնություն ինքնության մեջ: Ըստ նրա՝ 

չի կարելի սփյուռքահայի ինքնության հարցին մոտենալ հարազա-

տի և ոչ հարազատի պարզ հակադրությամբ: Ինչը հարազատ է, 

դառնում է օտար՝ հետո վերստին հարազատ դառնալու համար 4։  

Հարց է ծագում. արդյոք անհրաժեշտ չէ՞ ընդհանրացված ազ-

գային ինքնության փոխարեն տարբերակել Սփյուռքում ապրողի 

սփյուռքյան ինքնությունը։ Այն իր տեսակով հիբրիդ է, որն անպայ-

մանորեն ներառում է մի քանի ինքնություններ ինչպես էթնիկ ծագ-

ման, այնպես էլ այն ազգի, որի միջավայրում ապրում է անհատը։ 

Ինքնությունը քարացած չէ, այլ փոփոխվում, ընդլայնվում է, ներա-

ռում նոր արժեքներ, որոնք, սակայն, ինքնությանը համահունչ են ու 

համալրում են այն։ Ս. Հոլլի բնորոշումից բխում է, որ ոչ միայն ան-

ցյալը, այլև ապագան է պայմանավորում մեր ինքնությունը, ուստի 

                                                            
3 Ազգամիջյան փոխհարաբերություններին է անդրադառնում նաև Մ. Մարգարյանը. 
«Հարաբերելով համամարդկային արժեքներին՝ ազգի արժութային համակարգը 
նոր բովանդակություն ու իմաստ է ստանում և հանդես գալիս տարբեր մակարդակ-
ների ես-երի լինելության սահմաններում։ Ի հետևանս՝ այն դառնում է անձի, հան-
րույթի ինքնության արդիականացման գործընթացը սնուցող միջավայր» (Մար-
գարյան Մ., Ազգային մտահայեցողություն և ինքնակառավարում, «Ինքնության 
հարցեր» տարեգիրք, Եր., 2002, էջ 58): 
4 Տե′ս Պըլտեան Գ., նշվ. աշխ., էջ 104:  
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ինքնությունը թե´ նախկինում որոշակի լինելու և թե´ հետագայում 

մեկ ուրիշը դառնալու արդյունք է5:  

Վ. Սահակյանի դիտարկմամբ՝ ինքնությունն իրավիճակային է. 

որոշակի հանգամանքներում մեկն է դրսևորվում, այլ միջավայրում՝ 

մյուսը6։ Բերենք օրինակ. Լիբանան պետության՝ իր քաղաքացինե-

րի համար կազմակերպված ցանկացած միջոցառման՝ լինի ընտրու-

թյուն թե ժողով, հայը մասնակցում է որպես լիբանանցի, քանի որ 

ընդունված որոշումներն անդրադառնալու են իր քաղաքացիական 

գործունեության վրա։ Իսկ Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի ոգեկոչ-

ման միջոցառումների կազմակերպմանը նա մասնակցում է իբրև 

հայ։ Սփյուռքում ապրողի կերպարի երկփեղկումն անխուսափելի է 

դառնում։ 

Հայ տեսաբան Խ. Թոլոլյանը «սփյուռք» երևույթի մասին խո-

սելիս առանձնացնում է «multilocal»-ի՝ բազմաթիվ վայրերում ապ-

րելու կամ դրանց հետ կապ ունենալու գաղափարը, երբ սփյուռքի 

ներկայացուցիչը գիտակցում է, որ ևս մեկ վայր կա, որը կարևոր է, 

որի հետ ոչ ֆիզիկապես, բայց մտովի կապված է7։ 

Առաջնահերթությունը տալով «աղետի փորձառություն»8 ունե-

ցող Սփյուռքի սկզբնական սերունդների ձևավորմանը՝ նախընտրե-

լի է դիտարկել Լիբանանում Մեծ եղեռնից հետո կազմավորված 

հայկական Սփյուռքում ինքնության խնդիրը և դրա արտացոլումը 

կուսակցական պարբերականներում 1960-ական թվականներին: 

 

 

 

                                                            
5 Տե´ս Hall S., Cultural Identity and Diaspora, Identity: Community, Culture and 
Difference. Jonathan Rutherford ed. London: Lawrence & Wishart, 1990, էջ 225: 
6 Սահակյան Վ., «Փոփոխվող սփյուռքները. հայեցակարգեր և մոտեցումներ» ամա-
ռային ծրագիր, Հայկական բարձրագույն կրթության նախաձեռնություն, ՀԱՀ, Եր., 
10-21 հուլիսի, 2017:  
7 Թոլոլյան Խ., մաս 1, https://www.youtube.com/watch?v=xvZ74kGxA5w (տեսա-
նյութ): 
8 1915-22 թթ. Հայոց ցեղասպանության գործոնը հաշվի առնելով՝ Ռ. Քոհենը հայկա-
կան Սփյուռքը տիպաբանում է իբրև «զոհ սփյուռք» (victim diaspora). տե՛ս Cohen 
R., Global Diasporas: An introduction, Second edition, Taylor & Francis, 2008, էջ 39: 
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2. Ինքնության հատվածայնության խնդիրը՝  

Լիբանանի հայ համայնքի օրինակով 

 

Լիբանանում, ինչպես և այլ երկրներում, հայերը ներկա են եղել 

նախքան ցեղասպանությունը, սակայն մեծ հոսքը սկսվել է 20-րդ 

դարասկզբի աղետից հետո։ Ի տարբերություն այլ երկրների՝ Լիբա-

նանի ղեկավարությունը հասարակական, կրոնական, մշակութային 

ու կրթական կյանք ունենալու ազատություն էր տվել հայերին։ 

Որպես արդյունք՝ սկսվել է համայնքային կառույցների կազմա-

կերպված ձևավորումը։ Պատահական չէ, որ Լիբանանը համար-

վում էր Սփյուռքի կենտրոն, կամ փորձ էր արվում այդպիսին դարձ-

նելու, որն ուներ ինքնակազմակերպման հստակ կառույցներ՝ դպրո-

ցից մինչև կուսակցական ակումբ, և ապագա հոգևորական, ուսու-

ցիչ, բժիշկ ու կուսակցական գործիչ էր պատրաստում մյուս գա-

ղութների համար: Այդուհանդերձ, նույնիսկ Լիբանանում դժվար է 

խոսել միասնական սփյուռքյան ինքնության կամ լիբանանահայի 

ինքնության մասին։ Բաժանվածությունը կուսակցական պատկա-

նելության, քրիստոնեության ճյուղերի հետևորդության, դաշնակցա-

կան, ռամկավար կամ հնչակյան թաղամասերի, մշակութային, 

կրթական ու հասարակական հաստատությունների տարբերակու-

մը՝ ըստ քաղաքական կողմնորոշման, մղում են ենթադրելու, որ լի-

բանանահայի ինքնության պարագայում ևս գործ ունենք հատվա-

ծային ինքնությունների հետ։ Ավելացնելով արաբական աշխար-

հում ամենօրյա կենսագործունեությունը՝ ստացվում է, որ արաբա-

կան և հայկական ինքնությունները Լիբանանի հայի մեջ անբաժա-

նելի են:  

Դիտարկենք շղթայի հաջորդ օղակը. Լիբանանում հայտնվա-

ծի համար ազգային ինքնությունը մեկ բան է, ԱՄՆ-ում հայտնվածի 

համար մեկ այլ՝ շնորհիվ այն օտարի, որն անպայման առկա է իր 

մեջ, և օտարի հետ ազգայինի փոխհարաբերության տեսակի։ Սրա-

նից բացի՝ կար ինքնության ավելի գլոբալ, «բարիկադային» տա-

րանջատում: ԽՍՀՄ-ում կերտվում էր խորհրդահայի ինքնություն, 

Սփյուռքում՝ սփյուռքյան ինքնություն, որի համար կարևորվում էր 
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լեզուն, մշակույթը, Հայ դատը և այլն, և մեկը մյուսին ասես հակա-

կշիռ լինեին մինչև 1960-ականները։ 1960-ականներից ԽՍՀՄ-ը 

սկսեց ստեղծել «ամեն հայի հայրենիքը Խորհրդային Հայաստանն 

է» գաղափարը9։ 

 

3. Մամուլը բազմաշերտ ինքնությունների արտահայտիչ 

 

Խորհրդային Հայաստանում, Սփյուռքում և մասնավորապես 

լիբանանահայի կյանքում տեղի ունեցող խմորումները չէին կարող 

չարտացոլվել տեղի հայկական մամուլում։ Սփյուռքահայի, տվյալ 

դեպքում՝ Լիբանանում ապրող հայի ինքնության բազմաշերտու-

թյան արտահայտումը նույնպես կարելի է տեսնել թերթերի հրապա-

րակումներում։ Փոխադարձ առնչությամբ նկատելի են նաև մամուլի 

ուղղակի կամ անուղղակի ջանքերը՝ ազդելու բազմաշերտ ինքնու-

թյունների ձևավորման վրա կամ երանգ հաղորդելու ինքնության 

մասին պատկերացումներին։ 

Տարբերակումներից մեկը կատարվում է՝ կուսակցական պատ-

կանելությունից կամ գաղափարական կողմնորոշումներից ելնելով, 

ինչը հաջորդաբար թելադրում է տարբերակում՝ ըստ տվյալ կուսակ-

ցության կրթական, մշակութային, կրոնական, պատանեկան, երի-

տասարդական, անգամ մարզական կառույցների հաճախելիու-

թյան։ Բնականաբար, «Ազդակ»-ը Լիբանանի հայ համայնքի կյան-

քը ներկայացնում է առավելապես ՀՅԴ, «Զարթոնք»-ը՝ ՌԱԿ-ի, իսկ 

«Արարատ»-ը՝ Հնչակյան կուսակցության դպրոցի, մարզական ա-

կումբի, կանանց միության և նման կառույցների նախաձեռնություն-

ների միջոցով։ Ստացվում է՝ յուրաքանչյուր կուսակցության գաղա-

փարախոսության հետևորդները տարաձև արժեքներով կազմավոր-

վող ինքնության կրողներ են։ Կուսակցական թերթերն ասես թելադ-

րում են համապատասխան կենսակերպ և հրապարակումների օգ-

                                                            
9  Փանոսեան Ռ., «Ինքնությունների ձևավորումը հայրենիքներում և դրանցից 
դուրս» թեմայով դասախոսություն, «Փոփոխվող սփյուռքները. հայեցակարգեր և 
մոտեցումներ» ամառային ծրագիր, Հայկական բարձրագույն կրթության նախա-
ձեռնություն, ՀԱՀ, Եր., 10-21 հուլիսի, 2017: 
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նությամբ ընթերցողի մեջ սերմանում դա։ Արտացոլելով տվյալ «կու-

սակցական» ինքնության կրողների իրական կյանքը՝ թերթերն այդ-

պիսով չափանմուշ են կերտում՝ օրինակելի դարձնելով տվյալ ինք-

նության մյուս կրողների համար։  

Մեկ այլ տարբերակում ծագում է Խորհրդային Հայաստանի 

ընկալման տարաձայնությունից։ Հնչակյաններն ու ռամկավարնե-

րը իրենց պարբերականներով Խորհրդային Հայաստանը հայրենիք 

էին համարում, հայության կենտրոն, իսկ Լիբանանի ու Սփյուռքի 

հայերին՝ այնտեղ կատարվող իրադարձություններին անմիջակա-

նորեն հետևողներ։ Դաշնակցական «Ազդակ»-ը, չժխտելով հայրե-

նիքի գոյությունը, այդուհանդերձ, սահման էր դնում Սփյուռքի և ԽՀ 

սոցիալիստ հայի կյանքի միջև՝ առավելապես կողքից դիտող-քննա-

դատողի կարգավիճակ ստանձնելով, իսկ կենտրոնում դնելով միա-

ցյալ, ազատ, անկախ հայ ազգի գաղափարը, Սփյուռքի հայու-

թյանն ու վարչակարգով չտարված ազգակիցներին։  

«Արարատ»-ն ու «Զարթոնք»-ը երբեմն անդրադառնում էին 

ԽՀ վարչական կառույցների առօրյա, արարողակարգային միջո-

ցառումներին՝ ընթերցողի ինքնությունը փորձելով նույն հարթության 

վրա դնել Հայաստանում ապրողի, անգամ սոցիալիզմի գաղափա-

րակրի կամ սոցիալիստական հանրապետությունների քաղաքացու 

ինքնության հետ` չեղարկելով տարածքային անջրպետը10։ Սակայն 

նույնացումը կատարվում է միայն Սփյուռքի «հայաստանասերնե-

րի» պարագայում, նրանց, ովքեր ընդունում են Հայաստանում հաս-

տատված խորհրդային կարգերը, իսկ մյուս թևը, որը նույնացվում է 

դաշնակցականների հետ, ովքեր իբր դավադիր կապի մեջ են իմպե-

րիալիստական երկրների հետ՝ ընդդեմ Խորհրդային Միության11, 

                                                            
10 Օրինակ՝ «Սփիւռքահայութեան լաւագոյն զաւակները, արտասահմանեան երկիր-
ների յառաջադիմական ուժերի հէտ ուս-ուսի տուած, հերոսաբար պայքարում են 
Հոկտեմբերեան Յեղափոխութեան գաղափարների յաղթանակի համար» (Վանիկ, 
Հոկտեմբերեան Յեղափոխութեան Յիսնամեակին՝ Անտոն Քոչինեանի ճառին 
առթիւ, «Արարատ», 24 նոյեմբերի, 1967 թ., թիվ 8): 
11 Անդրէասեան Ա., Հայկական դատին նոր հանգրուանը, «Արարատ», 1967 թ., 23 
օգոստոսի, թիվ 273: 
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դուրս է թողնվում շրջանակից12։ Խորհրդային Հայաստանը ներկա-

յացվում է որպես խաղաղության և ճնշված ազգերի հույսերի մարմ-

նավորում13, ինչը դարձյալ բոլշևիկյան գաղափարախոսության ար-

գասիք է։ Մասամբ ուրվագծվում է նաև համախորհրդային քաղա-

քացիության ինքնության առանձնացումը, որը սուր քննադատում է 

դաշնակցական թերթը՝ նշելով, որ համայնավար գաղափարախո-

սության հետևորդ սփյուռքահայերը նույնպես հրաժարվել են հայ-

րենիքից, հողից, ազգից, պատմությունից. նրանց համար միևնույնն 

է՝ Ղարաբաղը հայկակա՞ն հող է, թե՞ խորհրդային, քանի որ պատ-

կանում է «սովետական հայրենիք ընտանիքին»14։ 

Ի տարբերություն «Զարթոնք»-ի և «Արարատ»-ի՝ «Ազդակ»-ը 

հայ ժողովրդի ներկան ու ապագան չէր կապում Խորհրդային Միու-

թյան հետ և խստորեն քննադատում էր նրանց, ովքեր Հայաստանի 

և Սփյուռքի հայությանը համոզում էին համակերպվել անկախու-

թյան կորստի հետ՝ ընդունելի դարձնելով մեկ կայսրության մասնիկ 

դառնալու գաղափարը15։ 

Ինքնությունը պայմանավորող անցյալի, պատմության հան-

դեպ վերաբերմունքի, ընկալման տարբերությունից ևս ծնվում է 

սփյուռքահայի հատվածային ինքնությունների և պարբերականնե-

րում դրանց արտացոլման նրբերանգներ հաղորդելու խնդիրը։ 

ՀՅԴ-երիտթուրքեր փոխառնչությունների, Հայաստանի առաջին 

հանրապետության ստեղծման, Սարդարապատի հերոսամարտի, 

ինքնապաշտպանական կռիվների, Հայ դատի հարցում կուսակցու-

թյունների տարաձայնություններով պայմանավորված՝ «Արա-

                                                            
12  «Ազդակ»-ն արտերկրից արհեստականորեն ներմուծված «հայաստանասեր» 
բառով բնորոշում է 2 խմբի. մեկը, հայրենաբաղձությունից ելնելով, բարեմտորեն 
նույնացնում է Հայաստանը օրվա իշխանության հետ, մյուսը Հայաստանի անունը 
շահագործում է ի նպաստ իշխանության, խորհրդայինը դավանում որպես նպա-
տակ՝ դրան ստորադասելով հայրենիքը և Հայաստանը պայմանավորելով բացա-
ռապես խորհրդայինով (Հայրենասէրն ու «Հայաստանասէր»ը, «Ազդակ», 26 
հուլիսի, 1963 թ., թիվ 121)։ 
13 Վանիկ, Հին ժողովուրդի նոր վերելքը, «Արարատ», 8 հուլիսի, 1967թ., թիվ 201: 
14 Արմէն Ազատ, Հայաստանի եւ սփիւռքի հայութեան փոխ-յարաբերութեան մասին, 
22 հուլիսի, «Ազդակ», 1963թ., թիվ 117: 
15 Ընկ. Բ. Փափազեանի խօսքը Հ.Յ.Դ.ի 75 ամեակին առիթով, «Ազդակ», 18 դեկ-
տեմբերի, 1965թ., թիվ 244: 
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րատ»-ը, «Զարթոնք»-ն ու «Ազդակ»-ը հանդես էին գալիս այնպիսի 

դիրքերից, որ ընթերցողները սեփական ինքնությունն ընկալեին կու-

սակցական դիրքորոշման կաղապարայնությամբ։ Օրինակ՝ հնչա-

կյան պարբերականում լիովին անտեսվում էին Առաջին հանրապե-

տության դերն ու նշանակությունը. «Հոկտեմբերը մեզի տուաւ պե-

տականութիւն»16, «1918-ն 1920 Հայաստան անսահման, ողբերգա-

կան չափերով ունէր թշուառութիւն, համաճարակ, սով, անիշխանու-

թիւն, եւ ահաբեկչական բռնակալութիւն։ Բայց չունէր տարրական 

«ազատութիւն»…»17։ Ռուսամետ դիրքորոշմանը համահունչ խեղա-

թյուրվում էին Սարդարապատի և պատմական այլ իրադարձու-

թյուններ՝ հաղթանակի փառքը վերագրելով բոլշևիկյան բանակին18։ 

Հայ մշակույթի, հայեցի կրթության, դաստիարակության սեր-

մանման հարցում պարբերականներն ընդգծված անջատողակա-

նություն չէին ցուցաբերում։ Մի կողմից՝ ներկայացնում էին ազ-

գային արժեքներն ու հայ մեծերին, մյուս կողմից՝ նպաստում էին 

այդ ժառանգության կրողը լինելու գիտակցության, ազգային հպար-

տության ձևավորմանը։ 

Ընդհանուր առմամբ երեք թերթերում էլ միացյալ ազգի, հայրե-

նիքի, հայի ինքնության գաղափարն է շրջանառվում։ Պարզապես 

թերթերից երկուսն այդ միացյալ հայրենիքի կենսագործումը տես-

նում են խորհրդային վարչակարգով, իսկ մյուսը պայքարում է դրա 

դեմ։ Որպես արդյունք՝ սփյուռքահայերի դիրքորոշումների, արժե-

քային կողմնորոշումների երկփեղկվածությունը հանգեցնում է նաև 

Խորհրդային Հայաստան-հայրենիք տարանջատման։ 

 

 

                                                            
16 Վանիկ, Հոկտեմբերեան Յեղափոխութեան Յիսնամեակին՝ Անտոն Քոչինեանի 
ճառին առթիւ, «Արարատ», 24 նոյեմբերի, 1967թ., թիվ 8: 
17 Անդրէասեան Ա., Հայկական դատին նոր հանգրուանը, «Զարթոնք», 25 օգոս-
տոսի, 1967թ., թիվ 275: 
18 Տե՛ս Ջաղեթեան Գր., Դաշնակցական շէֆերի Հայաստանէն փախցուցած գու-
մարները եւ հաշուետուութիւնը, «Զարթոնք», 1968թ., փետրվարի 20, թիվ 122, Աղան 
Տարօնեցի, «Պատասխանատուները Տարօնի եղեռնին», «Զարթոնք», 1968, մարտի 
26, թիվ 151, Թորգոմ Վեզիրեան, Մի քանի փաստեր խմբապետ Սեպուհի ազգադաւ 
գործունէութիւնից, «Զարթոնք», 27 դեկտեմբերի, 1968, թիվ 78: 
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Ամփոփում 

 

Ազգային ինքնությունը կողմնացույցի դեր է կատարում հայկա-

կան Սփյուռքի պարագայում։ Միջավայրի ներգործությունը, այլ 

մշակույթի հետ միջնորդավորված շփումը անխուսափելի կնիք են 

թողնում անհատի ինքնության վրա։ Սփյուռքյան ինքնությունը 

ճկուն է, իրավիճակային, կարող է յուրաքանչյուր պահի դրսևորվել 

մեկ կամ մյուս կողմով։ Այլացումն ու տարատեսակությունը հղաց-

քային բնորոշումներն են այս երևույթի, ինչը տեսանելի է 1960-ա-

կաններին Սփյուռքի ամենակազմակերպված կենտրոններից մեկի՝ 

Լիբանանի օրինակով:  

Քաղաքական կուսակցությունների և համապատասխան 

կրթամշակութային կառույցների կազմակերպված գործունեությու-

նը, մի կողմից, նպաստում էր հայեցի դաստիարակմանը, ազգային 

արմատների պահպանմանը, մյուս կողմից՝ ընդգծված տարաձայ-

նությունների պատճառով հանգեցնում համայնքի ներսում խմբա-

վորումների ձևավորմանը։  

Գաղափարական այս տարասևեռումները կուսակցությունների 

պաշտոնաթերթերում վերածվում էին բանավեճերի, որոնցում ակա-

մայից ներգրավվում էին ընթերցողները։ Յուրաքանչյուրի լսարանի 

համար ընդունելի էր դառնում տվյալ թերթի դիրքորոշումը, ինչը ի 

վերջո ինքնության բազմաշերտ դրսևորումների առիթ է դառնում։ 
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Сохранение национальной идентичности является ежедневной 

проблемой Армянской Диаспоры. Непосредственный контакт с иными 

культурами оставляет неизбежный след на идентичность человека. 

Поэтому возникает необходимость выделять идентичность Диаспоры. 

Она ситуативна и может каждый момент проявляться тем или иным 

образом. Даже в Армянской общине Ливана, которая в 1960-х годах счи-

талась центром Армянской Диаспоры, трудно было говорить о единой 

идентичности армян Диаспоры. Люди одной общины различались 

своей партийной принадлежностью, направлением христианской веры, 

и посещали соотвественно те культурные, спортивные, социальные и 

образовательные учреждения, которые были под влиянием конкретной 

партии или церкви. Выражение многослойной идентичности армян, 

проживавших в Ливане, можно найти в публикациях партийных газет 

1960-х годов. Также заметно, как пресса прямым или косвенным 

образом придает окраску процессу формирования многослойных 

идентичностей или представлениям об идентичности. 
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THE IDENTITY IN DIASPORA AND THE MEDIA (THE EXAMPLE OF 

ARMENIAN NEWSPAPERS IN LEBANON) 
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The preservation of the national identity is an everyday problem in 

Diaspora. Intermediary contact with a different culture leaves an inevitable 

imprint on a person's identity. Therefore, there is a need to distinguish the 

identity of the Diaspora. It is situational and can manifest itself in one or 

another way at every moment. Even in Lebanon, which in the 1960s was 

considered to be the center of the Armenian Diaspora, it was difficult to talk 

about a unified identity of the Armenians of the Diaspora. The people of one 

community differed in their party affiliation, the direction of the Christian 

faith and accordingly visited those cultural, sports, social and educational 

institutions that were influenced by a particular party or church. 

The expression of multi-layered identity of the Armenians living in 

Lebanon can be found in the publications of party newspapers in the 1960s. 

It is also noticeable how the press directly or indirectly imparts colour to the 

process of forming multi-layered identities or to the notions of identity. 

 

 

 

 


