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Ազգային ինքնության խնդիրները Ազգային ինքնության խնդիրները Ազգային ինքնության խնդիրները Ազգային ինքնության խնդիրները     
((((մշակութաբանականմշակութաբանականմշակութաբանականմշակութաբանական----փիլիսոփայական դիտումներփիլիսոփայական դիտումներփիլիսոփայական դիտումներփիլիսոփայական դիտումներ))))    

    Հովհաննիսյան ՍիլվաՀովհաննիսյան ՍիլվաՀովհաննիսյան ՍիլվաՀովհաննիսյան Սիլվա    
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . էթնիկ ինքնություն, ինքնության ճգնաժամ, հիշողու-
թյուն-նույնություն-տարբերություն, երկակի ինքնություն 

 Այսօր սոցիալ-քաղաքական, փիլիսոփայական, մշակութաբանական, հոգե-
բանական հարցադրումների շրջանակում հաճախ է հնչում այն մտահոգությունը, 
որ գլոբալացմանը խթանող փոփոխությունները (տնտեսական, քաղաքական, 
մշակութային) միաժամանակ ձևավորել են ազգակենտրոն, եսակետրոն տրամա-
դրություններ, ինքնության, «ով ենք մենք» հարցի որոնումներ, իսկ արդյունքում 
նաև ազգային, կրոնական, մշակութային, ենթամշակութային խնդիրների սրա-
ցում: Ժամանակակից փիլիսոփայությունը ազգային ինքնությունները դիտում է ոչ 
թե հակադրության, այլ փոխլրացման տեսանկյունից՝ «մենք և նրանք» հարաբե-
րությունը փորձելով քննել մշակութային պլյուրալիզմի դիրքերից: Փիլիսոփայա-
կան հայացքը միասնականություն է տեսնում ամեն ինչում` բազմազանության 
միասնություն (այս իմաստով՝ ազգը եզակին է ընդհանուրի մեջ)։ 

 Ենթադրվում էր, որ նոր գործընթացները, աշխարհաքաղաքական ընդհա-
նուր նպատակները, տարածա-ժամանակային նոր ընկալումները, (որոնց շնոր-
հիվ, ասես, մեղմվում են օտար-յուրային «հակամարտ» բաժանումները), կփոխեին 
աշխարհի պատկերը: Սակայն գլոբալացման գործընթացները` մարգինալացնե-
լով ազգայինը, ընկալվեցին որպես սպառնալիք: Ս.Հաթինգթոնի բնորոշմամբ՝ 
այսօր աշխարհը հայտնվել է երկակի իրավիճակում` ինքնության փնտրտուք-
ներն ամենուր են: Մի կողմից գլոբալացում, մյուս կողմից՝ «ինքնության գլոբալ 
ճգնաժամ» [տե՛ս 6, 36]։  

 Երբ խոսում ենք ինքնության ճգնաժամի մասին, ենթադրվում է, որ առաջա-
ցել է հոգևոր ճգնաժամ, ուրեմն խնդիրն է առաջին հերթին վերագտնել ազգը 
պահպանող այն հոգևոր արժեքները, որոնք նրան տարբերում են մյուս ազգերից: 
(Մշակույթում արժեքավորվողը ոչ թե նմանությունը, այլ հենց տարբերությունն է): 
Հոգևոր ինքնությունը անհատի, ազգի ընդունակությունն է պահպանել իր ամբող-
ջական կերպարը անկախ ժամանակի մարտահրավերներից: Սակայն խնդիրը 
միայն գլոբալացումը չէ, ինչպես մեր, այնպես էլ նախկին խորհրդային մյուս 
երկրներում, փոխվել է նաև հասարակարգը, նոր սերունդն այլևս նախորդի իրա-
վահաջորդը չէ: Մեկ միասնական համակարգը բաժանվել է մասերի: Մի կողմից՝ 
գլոբալացման գործընթացով պայմանավորված՝ նոր աշխարհի պատկեր, մյուս 
կողմից՝ հասարակական հարաբերությունների նոր տիպ, նոր արժեհամակարգ, 
նոր աշխարհայացքի փնտրտուք: Արդյունքում ոչ միայն ամեն ազգի, այլև ամեն 
մարդու մնում է ապավինել ոչ թե հանգամանքների, իրավիճակների փոփոխու-
թյանը, այլ սեփական ակտիվությանը: Մինչդեռ «ես»-ը իրեն ավելի պաշտպան-
ված է զգում «մենք» -ի, այս դեպքում «ազգայինի ամրոցում»: Ստացվում է, որ չնա-
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յած նոր աշխարհի, այսպես ասած, «կոսմոպոլիտ ինքնության» և նրանում ամրա-
գրված աշխարհաքաղաքական համընդհանուր պահանջների, ազատական ար-
ժեքների ընձեռած ավելի լայն հնարավորություններին, այնուհանդերձ, զուտ ազ-
գայինը մարդու համար եղել և այսօր էլ մնում է գերակա արժեք: Վերանհատա-
կան բոլոր արժեքներից մարդը ամենից հեշտորեն համաձայնում է ենթարկվել 
ազգայինին. լինելով ազգային ամբողջի մաս՝ նա իրեն ավելի հանգիստ և ավտանգ 
է զգում՝ գրում է Ն. Բերդիաևը: [5. 112]  

 «Ո՞վ եմ ես» հարցին պատասխանելիս մարդիկ առաջիններից մեկը հիշում 
են իրենց ազգային պատկանելությունը՝ նշում է նաև Ալ. Նալչաջյանը: [3,113] 

 Սակայն հայտնի է, որ ազգային ինքնության որոնման անհրաժեշտությունը, 
ինքնության ճանաչման պահանջը ծնվում է այն կորցնելու մտավախությունից, 
ձևավորվող նոր իրավիճակների, նոր արժեքների նկատմամբ անվստահությու-
նից: Եվ իբրև օրինաչափություն, առավել սրությամբ է դրվում հենց անցումային, 
պատմական հակասական, շրջադարձային ժամանակաշրջաններում` որպես 
հասարակության և պետության ինքնակազմակերպման, ազգային ինքնագիտակ-
ցության, ինքնաճանաչման, ազգի միավորմանը խթանող պայման: 

 Այսպես՝ փորձենք պարզել` ինչ է ազգային ինքնությունը մշակութաբանա-
կան-փիլիսոփայական դիտարկումների շրջանակում՝ միաժամանակ չմոռանա-
լով, որ հիշյալ խնդիրն ավելի շատ քննարկվում է անձի հոգեբանության, սոցիա-
լական հոգեբանության, էթնոհոգեբանության հարցադրումներում: Ասենք, որ փի-
լիսոփայությունը ինքնության խնդիրը քննում է իբրև մարդաբանական երևույթ: 
Փիլիսոփայական տեսանկյունով ինքնությունը, առաջին հերթին, պահանջում է 
ես-ի ինքնաճանաչման, ինքնագնահատման (նաև ինքնապատկերացման) որո-
նում` «ով եմ ես» հարցի շրջանակում՝ միաժամանակ ընդունելով, որ այն ենթա-
դրում է նոր հարցեր` «Ում եմ ես նման», «Ում նման չեմ» և այլն: Դեռևս Սոկրատե-
սը, Պլատոնը, Արիստոտելը ինքնաճանաչումը դիտում էին որպես ճանաչման 
դժվարին, բայց ամենագայթակղիչ իրողություն՝ ես-ի ինքնագիտակցության 
կարևոր պայման: Իսկ ահա միջնադարյան փիլիսոփա Ավգուստինը (Օգոստինոս 
Երանելի) գտնում էր, որ ինքնաճանաչումը մարդու բարոյական պարտքն է ինքն 
իր հանդեպ,    քանի որ միայն այդպես կարող ես պարզել, թե ով ես, ինչի ես 
ընդունակ:  

 Սակայն ինքնաճանաչումն առանց ուրիշի փորձի անհնարին կլիներ: Բեր-
դիաևն այն անվանում է «տրավմատիկ փորձ», քանի որ ուրիշը նաև թաքնված 
պահանջ, թաքնված վտանգներ է ենթադրում: Ստացվում է, մի կողմից՝ ուրիշը 
սպառնալիք է ես-ի ինքնության պահպանման համար, քանի որ ստիպում է ճա-
նաչել նաև իր փորձը, մյուս կողմից՝ այն օգնում է բացահայտել ես-ի թույլ և ուժեղ 
կողմերը՝ «էքզիստենցիալ ընտրություն կատարել ազատության տարածքում» իր 
աշխարհզգացողությանը, աշխարհընկալմանը համապատասխան: Այսինքն՝ 
ուրիշի գոյությունը (ես-ի և դու-ի երկխոսությունը) ես-ի ոչ միայն առկա, այլև դեռ 
չճանաչված կարողությունների հնարավոր իրացումն է, ես-ի ինքնազարգացման 
և ազատության սահմանը, ազատության չափը: 
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Փիլիսոփայական հայացքով՝ եթե ամեն ինչ չափ է, ապա ինքնությունը մար-
դու, էթնոսի ինքնաչափումն է: Այն յուրօրինակ աշխարհզգացողություն է և աշ-
խարհըմբռնում, որի շրջանակում ազգը (մարդը) փորձում է գնահատել իրեն, 
հասկանալ իր նմանությունն ու տարբերությունը մյուս մարդկանցից, ազգերից: 
Այսինքն՝ այն «ես-ի և ուրիշի հարաբերությունն է, որտեղ առաջնայինը, իհարկե, 
ես-ն է»: Ինքնությունը պատմվում է, այն պատում է, որը նկարագրում է ինքն 
իրեն, որքան ինքնանկարագրության, այնքան էլ «ուրիշների» ներկայացման 
միջոցով…: [13]  

Է. Հուսսեռլի կարծիքով, «այդ ուրիշը ևս պետք է ընդունի ինձ որպես ուրիշ», 
քանի որ միայն ես-ի և ուրիշի փոխադարձ ճանաչողությամբ հնարավոր է պարզել 
իմ ով լինելը: Փոխադարձ ճանաչողության արդյունքում միայն կարելի է տարբե-
րել յուրայինին ու թշնամուն` «դրսևորելով որոշակի վերաբերմունք և զգացողու-
թյուն»: Այլ խոսքով, ինքնության խնդիրը ծագում է շնորհիվ թշնամու կամ թշնա-
մու կերպարի միջոցով: Ավելին` թշնամին օգնում է ինքնորոշվել, սթափ պահել 
ինքնությունը: Սակայն, ինչպես այնուհետև նկատում է Հուսսեռլը, մարդկանց 
միջև հենց այս հակադրությունն է նրանց բաժանում ազգերի, խմբերի կամ այլևայլ 
բևեռների: Իսկ արդյունքում մշտապես ծնվում են մրցակցություն, բախումներ, 
բռնության և պայքարի տարաբնույթ ձևեր, որոնք փոփոխվում են հասարակա-
կան-պատմական գործընթացներին զուգընթաց: 

Նկատենք, որ մեզանում այդ «ագրեսիան, հաճախ բախվելով արտաքին 
թշնամու ուժի դիմադրությանը, ուղղվում է նաև ներս` ստանալով ինքնախարա-
զանման դրսևորումներ»: (Ալ.Նալչաջյան) Եվ այս առումով, թերևս, չի կարելի չհա-
մաձայնել Հր. Մաթևոսյանի այն բնորոշմանը, ըստ որի՝ «մեր ինքնության մեջ ինք-
նաժխտում, ինքնահերքում կա»: Սակայն չպետք է մոռանալ, որ «ինքնության 
նիհիլիզմը» ծնում է նաև անսովոր ալտրուիզմ: Մշտապես գերագնահելով օտա-
րին՝ ինքնության ամրագրումը չի կայանում. քաղաքական հաշվարկներն անգամ 
կառուցվում են ոչ թե սեփական, այլ դրսի ուժերին ապավինած, Նժդեհի բնորոշ-
մամբ, «քաղաքական կուրության», «քաղաքական մուրացկանության» դիրքերից: 
Հրեաների դեպքում հակառակն է: Հրեական ինքնությունը, ազգային պետությունը 
զարգանում են, ասես, աշխարհի հետ հակադրությամբ: «Մենք ժողովուրդ ենք, 
թշնամին մեզ ժողովուրդ դարձրեց» սիոնիզմի հիմնադիրներից Թեոդոր Հերցի 
խոսքերն է հիշատակում Ալ. Նալչաջյանը իր վերլուծություններից մեկում:[3,72]։ 
«Հոլոքոստի սարսափները չեն մոռանում հրեաները, դրա մասին հիշողությունը 
նրանց ինքնության կարևոր տարրն է, ինչը բնավ էլ չի խանգարում լինել տարա-
ծաշրջանի հզոր պետություն»,– գրում է նաև Հար. Մարությանը՝ միաժամանակ 
նկատելով, որ «տրավմատիկ հիշողության» հաղթահարման համար կարևոր գոր-
ծոն կարող է դառնալ թշնամու կողմից մեղքի գիտակցումն ու հատուցման պատ-
րաստակամությունը, ինչը մեր դեպքում այդպես էլ չի դառնում իրականու-
թյուն:[1,84] 

 «Որպես սփյուռքի դասական օրինակ՝ դիտարկելով հրեաներին՝ Ս. Հաթինգ-
տոնը բարձր է գնահատում նրանց ազգաստեղծ, պետականաստեղծ բնութագրիչ-
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ները»,– գրում է նաև Մ. Մարգարյանը: [18]  
Հրեաները հոլոքոստի հիշատակի օրն անգամ նշում են ոչ թե բռնության, 

սգո, այլ Վարշավայի հրեական գետտոյի` ֆաշիզմի դեմ զինված պայքարի օր՝ 
ցույց տալով նաև մյուս ժողովուրդների համար թշնամի ուժը` ընդհանուր թշնա-
մուն, այսինքն «հոլոքոստի հիշատակը դարձնում են քաղաքական գործիք» [տե՛ս 
16, 79], իսկ երբ անցյալի պատկերացումները համադրվում են ներկայի պահանջ-
ներին, ստեղծվում են քաղաքական հնարավորություններ և կամ սահմանափա-
կումներ: [16, 59] 

Ինչևէ, եթե փորձենք ընդհանրացնել «ինքնություն»-ը բնութագրող քիչ թե 
շատ ընդունելի մեկնությունները, ապա ազգային ինքնությունը կարելի է դիտար-
կել իբրև ինքնաստեղծ, ինքնաճանաչ, ինքնակառավարվող երևույթ` իր հիմնա-
րար սկզբունքներով և արժեհամակարգով: Պլատոնյան ձևակերպմամբ՝ «ինքնու-
թյունը տվյալ գոյակցության (իսկ լայն առումով՝ սեռի և տեսակի) հարաբերությունն 
է իր և շրջակա աշխարհի նկատմամբ»: Իսկ ինչպես ենք հարաբերվում մենք 
աշխարհին, ինչպիսին է մեր պատկերացումը աշխարհում մեր տեղի, դերի մասին: 
Ի՞նչ ենք ուզում աշխարհից, և ի՞նչ է սպասում աշխարհը մեզնից: Երկու դեպքում էլ 
որոշիչ է մնում ինքնաճանաչման խնդիրը: Այլ խոսքով, «որտեղից ենք գալիս», «ուր 
ենք գնում», փիլիսոփա Աշոտ Ոսկանյանի բնորոշմամբ՝ նաև «ուր չենք գնում»:  

Ելնելով վերը նշվածից՝ կարելի է հետևել, որ (անհատի, ազգի) ինքնությունը 
ձևավորվում է մյուս մարդկանց, ազգերի հետ հակադրության արդյունքում: Մինչ-
դեռ փիլիսոփայական իմաստով յուրաքանչյուր հակադրություն նույնություն է և 
տարբերություն: Ուստի պատահական չէ, որ ինքնության երևույթը ընդունված է 
մեկնաբանել հենց 3 հիմնարար բաղադրիչներով` նույնություն, տարբերություն, 
հիշողություն (նկատի ունենալով, որ նույնությունը նաև վերագտնված հիշողու-
թյունն է)։ Այսինքն՝ ինքնությունը ենթադրում է ոչ միայն այն, թե ով ես, այլև այն, 
թե ով կարող ես լինել: Այս առումով, ավելի քան կարևոր է դառնում ազգային հա-
յեցակարգերի, մշակութային հիմնարար սկզբունքների, նյութական և հոգևոր ար-
ժեքների ոչ միայն ժառանգորդման, այլև նորացման գործառույթը:  

 ՀիշողությունըՀիշողությունըՀիշողությունըՀիշողությունը    որպեսորպեսորպեսորպես    ազգայինազգայինազգայինազգային    ինքնությանինքնությանինքնությանինքնության    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ 
 «Ազգը կառուցողը անցյալն է» (Է. Հոբսբաում)։ «Ես իմ անցյալն եմ»,– գրում է 

Ժ. Պ. Սարտրը` հիմնավորելով նաև այն տեսակետը, որ ազգը, ժողովուրդը, պե-
տությունը ձևավորվում են պատմական ճակատագրի, պատմական ավանդույթ-
ների հիմքով: Եվ երբեմն նոր իրադարձությունների պարտադրմամբ անգամ չեն 
կարողանում ազատվել պատմականորեն ձևավորված կարծրատիպերից: Ա. 
Սմիթի կարծիքով ևս ցանկացած ինքնության հիմնական տարրը հիշողությունն է:  

(Ինչպես արդեն նշվեց, ինքնության կարևոր բաղադրիչներից նույնությունը 
ևս ճանաչվում, վերարժևորվում է նաև անցյալի հիշողությամբ` սերունդների հետ 
կապի, սերունդների միջև երկխոսության շնորհիվ): 

Այս առումով վերադառնալով հայ ինքնության խնդրին՝ թերևս արժե հիշա-
տակել լրագրող, թուրքագետ Լիլիթ Գասպարյանի՝ Թուրքիայում ապրող, ասպես 
ասած, «ծպտյալ հայերի» երկակի վիճակը քննող «Ինքնությունը կարծրատիպ չէ» 
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հոդվածի ամփոփիչ տողերը. «Ինքնությունը, ինչպես նաև այն պայմանավորող 
մշակույթը, ժամանակին համընթաց զարգանում ու փոփոխվում են: Անփոփոխ է 
մնում, սակայն, «հայ» զգալու ուժը, որը ո՛չ կրոնով, ո՛չ լեզվով և ո՛չ էլ մշակույթով 
չի սահմանափակվում» [12]:  

 Արձանագրելով հիշյալ իրողությունը՝ միաժամանակ չմոռանանք, որ ինք-
նության պահպանման խնդրում կարևոր է թե՛ կրոնի, թե՛ մշակույթի, թե՛ 
առանձնապես լեզվի դերը: Լեզվի՝ որպես ոչ միայն հաղորդակցման, այլև էթնոսի, 
տվյալ խմբի հետ անհատի նույնականացման պայման, որպես որոշակի մտածե-
լակերպի, որոշակի արժեքների իմաստային կրիչ և ժամանակի մեջ ազգի անընդ-
հատությունը պահպանող կարևոր գործոն:  

Ինչպես վերում նշվեց, ինքնությունը անընդհատ նորոգման կարիք ունի` աշ-
խարհի նոր պատկերին զուգընթաց` անհատ-հասարակություն, անհատ-միջա-
վայր փոխպայմանավորվածությանը խթանող արժեքների պահանջներով` բարե-
կամ-թշնամի հարաբերության, վտանգների գնահատման փոփոխության գործըն-
թացով:  

Սակայն ինչպես փոխվել և միաժամանակ մնալ «ինքդ քեզ հետ», միաժամա-
նակ չանտեսել, չկորցնել պատմական հիշողությունը:  

Քանի որ «Մենք այն ենք, ինչ հիշում ենք» (Կիկերոն), «Ցեղասպանության հի-
շողությունը հայ ինքնության կարևորագույն տարրերից է, ինչպես հոլոքոստը 
հրեաների ինքնության համար: Բայց դա նրանց չի խանգարում հզոր պետություն 
դառնալ՝ նկատում է է Հար. Մարությանը: «Անցյալի ամենացավոտ հարցի շուրջ 
մեր մեջ առկա ինքնակենսագրական, կոլեկտիվ ու պատմական հիշողությունն 
անցյալը դարձնում էր իրական արժեք, հարստություն, մեր կյանքի նշանակալի 
մաս,…. ի վերջո դառնալով կարևորագույն հասարակական իրադարձությունների 
շարժիչ ուժը»:[1,30] 

Վտանգված ինքնության պայմաններում նորովի ակտիվանում է ազգային 
ներուժը: Այս խնդրում, իհարկե, կարևոր է այն, թե ինչ պատգամներ ունենք 
անցյալից և ապագայի ինչպիսի տեսլական, ինչպես ենք կարողանում պահպանել 
ազգային բարոյական սկզբունքները, մշակութային հիմնարար արժեքները: 

Աշխարհասփյուռ հայությունն իր ինքնությունը պահպանում է հենց այդ հի-
շողությամբ և իր միասնական կեցությամբ: Նույնիսկ դավանափոխ հայը, պատա-
հականորեն հայկական միջավայի հետ շփվելով, գենետիկ հիշողությամբ փոր-
ձում է վերահաստատել իր ազգային պատկանելությունը, թաքնված էթնիկ ինք-
նությունը՝ նկատում է էթնոհոգեբան Թ. Ուզոյանը. «Ահա թե ինչու մենք երբեմն 
հանդիպում ենք այնպիսի զարմանալի փաստի, երբ սեփական էթնոսից օտար-
ված ծնողի զավակը կամ, ասենք, պապի թոռը հանկարծ տվյալ էթնոսին պատկա-
նելու այնպիսի հզոր զգացմունքային պոռթկումներ է ունենում, որոնք տրամաբա-
նական որևէ բացատրության ենթակա չեն:[11,2] Այստեղ, իհարկե, չի կարելի 
չհիշել Կ. Յունգին (արքետիպեր), ըստ որի` անձի հոգեկան կառուցվածքի ամենա-
խորին` արխաիկ հատվածում, գենետիկ հիշողության, էթնիկական պատկանե-
լության հետքերը ջնջելը գրեթե անհնարին է: Ասենք, որ հիշողությունը կարող է 
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դառնալ նաև թշնամու դեմ պայքարի, բռնությունների բարոյական արդարացում, 
Ա.Նալչաջյանի ձևակերպմամբ`«վսեմ ագրեսիա»:  

…………    
 Մշակութաբանական, փիլիսոփայական վերլուծություններում նշվում է 

նաև, որ ինքնությունում առկա են էթնոսի, ազգի, ժողովրդի դիցաբանական պա-
տումներից, առասպելական պատկեր-կերպարներից փոխառված տարրեր, որոն-
ցով պայմանավորվում է տվյալ էթնոսի ինքնության սիմվոլների, արժեքային 
կողմնորոշիչների բնույթը: Ավելին՝ առասպելը ասես ուղեկցում է պատմությանը: 
«…Մարդը և դիցաբանությունը դեռ տարանջատված չեն»,– գրում է նաև Պ. Ս. 
Գուրևիչը [7, 238]: 

Ուստի պատահական չէ, որ հայ մշակութաբանական-գրականագիտական 
դիսկուսներում հաճախ առաջարկվում է հայ ինքնության ճանաչման բանալին 
(գաղտնագիրը) փնտրել առանձնապես մեր դյուցազնավեպում, որտեղ «միֆակա-
նը միահյուսվում է իրականությանը»: (Հ. Էդոյան) Փիլիսոփայական հետաքրքիր 
որակում է հիշատակում Ս. Սարինյանը՝ էպոսում հերոսական ուժը անվանելով 
«տիեզերական լոգոս», «տիեզերական հոգի` տիեզերական նյութի մեջ»:[10] Այս 
առումով, մեր էպոսը դիտարկվում է նաև «նախնիներից ժառանգած սահմանա-
դրություն», «Ազգային ինքնության փիլիսոփայություն» , Արթուր Արմինի բնորոշ-
մամբ` «հնագույն հեթանոսական Աստվածաշունչ»:[14,5] Նկատի ունենալով մեր 
դյուցազնավեպի՝ դեռևս նախաստեղծ ժամանակների հետ գաղափարական կա-
պը՝ Արթուր Արմինը գտնում է, որ այն ուղղակի կարելի է կոչել «նախաէպոս»: Հր. 
Մաթևոսյանի բնորոշմամբ ևս «մեր էպոսը հայ ողջ մշակույթի գագաթն է»: Հայ ես-
ի տիեզերաստեղծ աշխարհճանաչողությունը, ինքնություն ապահովող միֆա-
մտածողությունը ներդաշնակորեն փոխհարաբերվում է համամարդկայինի հետ՝ 
նկատում է նաև քաղաքագետ Մարիամ Մարգարյանը։ «Հային տրված է արարել 
ոչ միայն սեփական ես-ի, այլև այլոց համար, և այս առումով, մեր ազգային գաղա-
փարախոսությունը նույնպես դուրս է նեղ ազգային սահմաններից»: [8,5] 

Իսկ ահա Լ.Խեչոյանը իր «Մհերի դռան գիրքը» փիլիսոփայական վիպագրու-
թյունում «ազգի փրկությունը», դիտում է հենց «մարդկության փրկություն»: «Իսկ 
որոշիչը,– այնուհետև հետևում է նա,- հոգու հաղթանակն է մարմնի` ամեն նյու-
թականի նկատմամբ»: Նկատենք, որ նշվածը որոշ իմաստով հիշեցնում է պլա-
տոնյան մեկնությունը, որում նույնպես նյութի «անգո աշխարհը» չի ընդունվում 
որպես ճշմարիտ գոյի աշխարհ, քանի որ այն «անցողիկ է, կոպիտ, փոփոխական»:  

Խեչոյանը ևս համոզված է, որ հոգու և մարմնի կռիվը, ի վերջո, պիտի 
ավարտվի հոգու հաղթանակով, որի էության մեջ նախասկզբնական, տիեզերա-
կան ճշմարիտն է` գոյի իրական կեցությունը, որտեղ դերերը փոխվում են, որտեղ 
«հոգին դուրսը կլինի, մարմինը՝ ներսը»: [3,130] Խեչոյանը, ասես, գտնում է նաև 
մարդկության ամենաբաղձալի երազանքի` անմահություն տանող ճանապարհի 
պարզ բանաձևը` «Մարդը կհասնի անմահության, երբ դադարի սպանել»: Գուցե 
գրողը նկատի ունի այն, որ մշակութաստեղծ «արարիչ ոգին» վերջնականապես 
կհաղթանակի «ավերիչ ոգուն»: Նման ցանկությունը, ինչ խոսք, մնում է անիրա-
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գործելի, քանի դեռ մարդկային բնույթի ավերիչ և արարիչ եզրերը, մութ ու լուսա-
վոր բնութագրիչները փոխպայմանավորում են միմյանց: Ուրեմն մարդուն (նաև 
ազգին) մնում է հասկանալ իր իսկ ոգու ոչ միայն ստեղծարար, այլև կործանա-
րար, ինքնավերիչ մղումները և պաշտպանել իր անվտանգությունը: Մինչդեռ 
«այսօր էլ մեր իրականությունը փոքր Մհերի անիրական իրականությունն է» [4, 
33]:  «…ժողովուրդն էլ դարձել է անտարբեր և ետ է քաշվել և չէր ուզում գիտակցել, 
կամ չի գիտակցում, թե ինչու է իր շուրջը իրարամերժ, անխնա վարկաբե-
կումներով իրադարձություններ ծավալվում»,– գրում է Լ.Խեչոյանը: [3,57]: Մենք, 
ասես, ոչ թե ապրում, այլ սպասում ենք՝ «մնալով ոչ մեռնող, ոչ ապրող, այլ գոյա-
տևող» [3, 48]։ Սակայն հետևությունը գրողը կառուցում է բոլորովին այլ տրամա-
բանությամբ, այլ դիտակետից. գուցե տեսակը կորցնելու վտանգի կանխազգացու-
մով է Մհերը օտարվել աշխարհից, «ժողովրդի դարերով կերտած մշակույթը իր 
մեջ ներառած` գնացել, երկու հազար տարի փակվել է Ագռավաքարի նախամայր 
արգանդում, նյութական անգո աշխարհից ամենայն ազգային վաստակած ունեց-
վածքը տեղափոխել է հոգևոր ոլորտ` փորձելով իր հետ պահպանության տարած 
ժառանգությունը տասնինը, քսան դար հետո ապագա սերունդներին վերա-
դարձնելով` փրկել մեր ինքնությունը»: [3, 17] Նոր սերունդ է գալիս, հները անց-
նում են, իսկ Մհերը դեռ թափառում է՝ խորհում է գրողը: Ինչպես մեր էպոսի հե-
րոսները, այնպես էլ մեր ժողովուրդը իր հողից, հայրենիքից խռոված նոր աշ-
խարհներ է որոնում, բայց իրականում ինքն իր շուրջն է գալարվում` անվերջ 
փնտրելով «ելքի դուռը»: Մինչդեռ ելքը, Խեչոյանի պատգամով, ժողովրդին հայրե-
նիքում հավաքելն է: Պատմությունը, ասես, կրկնվում է: Այսօր էլ ապրում ենք 
բախտորոշ, դժվարին ժամանակաշրջան: Սակայն իրողությունն այն է, որ հակա-
սական, ճգնաժամային իրավիճակները նաև նոր զարգացմանը խթանող ելքեր են 
թելադրում, եթե, իհարկե, կարողանանք ապավինել հայ պատմամշակութային 
կենսափորձին, պատմական հիշողությանը, դավանանքային, տնտեսական, դի-
վանագիտական ներուժին: Հր. Մաթևոսյանի դիտողությամբ՝ կարողանանք վերա-
գտնել «տագնապը իմաստավորելու և վտանգը կանխազգալու, տեսակը պահպա-
նող ոգեղենության համակարգը»: [4,32] Այս առումով համոզիչ է հնչում այն տե-
սակետը, ըստ որի՝ մեր էպոսը մեր էության ծածկագիրն է, և «մեր կորուստները 
մեզանից են»: Մեզ միայն կարող են դարանակալել և սպանել (ինչ-որ պերմյակով-
ներ և սաֆարովներ, ազգեր և պետություններ միշտ էլ գտնվել են ու կգտնվեն), 
մինչդեռ բաց դաշտում միշտ հաղթող ենք: Փոքր Մհերը մեր անմեռ ես-ն է, մեր ես-ի 
անմահությունը: Նրան դամբարանի խավարից կարող ենք դուրս բերել, եթե 
հետևենք մեր ինքնության պահանջներին, ոչ թե Մհերի կանչը սրտում թափա-
ռենք օտար ափերում` նոր աշխարհների փնտրտուքով: [3,96] 

ՔրիստոնեականՔրիստոնեականՔրիստոնեականՔրիստոնեական    հանդուրժողականությունըհանդուրժողականությունըհանդուրժողականությունըհանդուրժողականությունը    ևևևև    հայհայհայհայ    ինքնությանինքնությանինքնությանինքնության    անանանանվտանվտանվտանվտանգուգուգուգու----
թյանթյանթյանթյան    խնդիրըխնդիրըխնդիրըխնդիրը    

Ինքնության հարցադրումից չի կարող տարանջատվել դավանանքի, հա-
վատքի խնդիրը: Այս առումով, իհարկե, անգնահատելի է կրոնական նորմերի, 
ավանդույթների, խորհրդանիշերի պահպանման և ժառանգորդման դերը: Կրոնը՝ 
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որպես ազգային ինքնության, ինքնագիտակցության, բացարձակի ընկալման 
կարևոր գործոն, օգնում է ազգին (մարդուն) վերագտնել իրեն, հասկանալ իր տեղը 
աշխարհում, իր պատկանելությունը որոշակի խմբի, հանրույթի, երկրի: Օգնում է 
գտնել էքզիստենցիալ շատ հարցերի պատասխաններ: Ի վերջո, օգնում է ազգը 
միավորել «միևնույն գաղափարի, միևնույն իդեալի շուրջ», օգնում է կոլեկտիվ 
ինքնագիտակցության ամրագրմանը: Մարդիկ առանձնանում են նաև կրոնական 
ինքնությամբ: Մինչդեռ մեր դեպքում քրիստոնեությունը ստացել է նաև ազգային 
բովանդակություն և հայ հոգուն համահունչ սիմվոլներ: Մեր պատմությունն ան-
գամ կրոնական տեսանկյունով է մեկնաբանվել: «Հայ եկեղեցին հայ ինքնության 
բևեռն է» կարգախոսը պետականության բացակայության պայմաններում 
ուղեկցել է մեզ դարեր ի վեր: Նժդեհի խոսքերով՝ այսպիսի պարտավորությամբ 
հայ եկեղեցու դավանանքը մշտապես պետք է լինի հայրենապաշտպան քարոզը, 
հավատացյալների մոտ այն գաղափարների արմատավորումը, որ Աստծուն ծա-
ռայելը միայն ու միայն նշանակում է ծառայել ազգին ու հայրենիքին: Պայքարը 
օտար ազդեցությունների դեմ և արդար պետականության կերտումը հայ եկեղե-
ցին կոչված է ընդունել որպես սրբազան նպատակի որդեգրում: «Աստվածաշնչում 
անգամ գրված է՝ եթե օտարի վրա հույս դնես, նա կգա, քեզ կշղթայի, կարհամար-
հի, իսկ երբ հույսդ քեզ վրա դնես, քո ուժերի չափով քոնը կգտնես», «եթե դու քեզ 
հետ ես, Աստված էլ քեզ հետ է»,- գրում է Կտրիճ Սարդարյանը իր «Պատմություն 
և իրականություն» գրքում [8,132]: Հաղթող է նա, ով ինքն է արժեքներ թելադրում: 
«Ինձ մի նայիր՝ ես եմ նայում» (Ժ. Դերիդա):  

 Քրիստոնեությունը իրապես հոգևոր հեղաշրջում էր մշակույթում: Քրիստո-
նեությունը մարդկությանը տվեց «ապաշխարանքի հնարավորություն», տիեզե-
րական ունիվերսումի հետ հաղորդակցվելու, ներելու, գթալու կարևորության գի-
տակցում: Բայց կա նաև հակաթեզ` նույնքան ճշմարտացի, նույնքան համոզիչ` 
«Գութը դահիճ է, երբ ներում է շնորհում հանցագործին» (Ա. Ոսկանյան): Անպատ-
ժելիությունը ծնում է նոր հանցագործություն: Եվ ճակատագիրը միշտ բարեհաճ 
չէ արժանավորի նկատմամբ: Միայն ներել և հուսալ, որ չարը ինքն իրեն կվերա-
նա, չընդվզել անարդարության դեմ՝ նշանակում է անարդարությունը լեգիտիմաց-
նել կամ, ինչպես նկատում է Ա.Ոսկանյանը, հավատալ, Մելվին Վերների բնորոշ-
մամբ, «արդար աշխարհի առասպելին»: [10] Դեռևս Եզնիկ Կողբացին, անգամ (լի-
նելով նվիրյալ քրիստոնյա), պահանջում էր բարուն պատասխանել բարությամբ, 
իսկ թշնամուն դիմավորել զենքով: Մյուս կողմից էլ պետք չէ ծայրահեղ հանդուր-
ժողություն քարոզել մի ժողովրդի, որն առանց այն էլ անգամ թշնամուն ներելու 
անսովոր ալտրուիզմ ունի, ինչը սարսուռով է հնչում հայոց մեծ բանաստեղծի 
խոսքերով. «Աստված պահի քո որդուն, ոնց էր համը իմ ձագի»: Ուրիշ էլ որտեղ 
կարելի է գտնել քրիստոնեական հանդուրժողության նման օրինակ: Եվ հենց 
այսպիսի հանդուրժողությունն արդյո՞ք չխանգարեց մեզ անցյալ դարասկզբի ցե-
ղասպանությանը ազգովի ընդդիմանալու, չի՞ խանգարում այսօր՝ ընդդիմանալու 
անարդարությանն ու հայրենադավությանը` ներսում թե դրսում` իր տարաբնույթ 
դրսևորումներով: 
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… 
Քննարկվող հարցի շրջանակում ավելորդ չէ նաև անդրադառնալ այն 

խնդրին, թե ինչպիսի լուծումներ էին առաջարկում անցյալ դարասկզբի 
արևմտահայ գործիչները, ինչպիսի անհանդուրժողությամբ էին մերժում քրիստո-
նեական «մեռնող հերոսի» կերպարը՝ փորձելով արթնացնել պատմական հերո-
սական ժամանակների «վրիժառության ոգին», ազգը միավորել վերանհատական, 
վերխմբային, նույնիսկ վերկրոնական հավատամքով՝ «Հայրենիքի սերը վեհ 
կրոնքը կըլլա հազարավոր կրոնքաներու» [21,59]: Հիշենք Դ.Վարուժանին, Սիա-
մանթոյին, Մեծարենցին, Ռ. Սևակին, այսպես ասած, «հեթանոս շարժման» մյուս 
գործիչներին, որոնք իրենց արվեստով խնդիր ունեին հայ ինքնության մեջ ներ-
բեռնել «ցեղի ոգին», հնչեցնել հայ հին աստվածների կանչը, քրիստոնեական հնա-
զանդ հանդուրժողությանը հակադրել հայկականությունը զենքով պաշտպանելու 
կամքը, փորձում էին վերածնել իր տեսակին հավատարիմ, ողբերգականը հերո-
սականի վերափոխող նոր հային, վերագտնել այն աշխարհը, «ուր հայությունն է», 
հային բերել ինքնագիտակցության՝ «հայուն բերել ինքն իրեն»: Եթե Կոմիտասը 
հայտնաբերեց և միավորեց հայ ոգին երգի մեջ, ապա «հին աստվածների», ասել է 
թե՝ առասպելի ոգեկոչումով`«քրիստոնեական դյուցազներգությամբ» արևմտա-
հայ գործիչները փորձում էին ստեղծել «զորության պաշտամունք», ազգային աղե-
տին դիմակայել արվեստի, գաղափարի ուժով: Փորձում էին ստեղծել անօրինակ 
պոեզիա` իբրև «տապանագիր վկայություն», թուրք վայրագության արձանագրու-
թյուն` որպեսզի պատմությունը զգա «խոսքի վտանգը» և կայացնի արդարացի 
պատիժ [19]: Հայ պոետները փորձում էին տառապանքը անգամ դարձնել մշակու-
թային արժեք` բարոյական ընդվզում, «մաքառման փիլիսոփայություն», քրիստո-
նական հանդուրժողության մերժում, հայ ինքնության վերիմաստավորման գա-
ղափարաբանություն, չարը ստեղծագործ ոգու զորությամբ հաղթահարելու 
ծրագիր, միաժամանակ բողոք ու աղոթք առ Աստված և «նահատակների սրբա-
ցում»:  

Նույնությունը Նույնությունը Նույնությունը Նույնությունը ((((նույնականացումընույնականացումընույնականացումընույնականացումը) ) ) ) որպեսորպեսորպեսորպես    ինքնությանինքնությանինքնությանինքնության    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ: : : : 
ԻնքնությանԻնքնությանԻնքնությանԻնքնության    անհատականանհատականանհատականանհատական    գիտակցումըգիտակցումըգիտակցումըգիտակցումը    

«Սոցիալականացման բարձրագույն ձևի` նույնականացման շնորհիվ մարդը 
հաղթահարում է սոցիալական միայնությունը, հայտնվում է իր նմանների ապա-
հով միջավայրում: Երբ պատմության մեջ խարխլվում են նույնականացման ազ-
գային և սոցիոմշակութային հիմքերը, կործանվում են նաև այդ հասարակության 
հոգևոր հիմքերը, ուստի և՝ նրա անըհդհատության պատմությունը»,– ելնելով ազ-
գային ինքնության սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունից, գրում է Գ. Սիմոն-
յանը` «Ազգային ինքնություն և սոցիոմշակութային անվտանգություն» զեկույցի 
դրույթներում [16, 255]։ Ազգային ինքնագիտակցության կրողը անհատն է: «Յուրա-
քանչյուր մարդ մարդկության մեջ մտնում է իր ազգային անհատականության 
միջոցով»,– հիշատակելով Բերդիաևին՝ Նալչաջյանը հետևում է, որ հենց այդ 
պատճառով էլ, ով փորձում է իր ազգային պատկանելության, ազգային ինքնու-
թյունը կորցնելու ճանապարհով մտնել մարդկության ընտանիք, ձուլվում է և ան-
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հետանում: [3,88] Հր. Մաթևոսյանի դիտողությամբ ևս՝ գնահատում են տարբերու-
թյունների համար, ոչ թե նմանության: 

Հավերժական արժեքների չափորոշիչները հենց անհատական գիտակցու-
թյան մեջ են: Դեռևս հույները գիտեին, որ իրապես գոյություն ունեցողը ես-ն է, 
եզակին, առանձնահատուկը: Հույները անհատականությունը ընդունում էին 
մարդու բարձրագույն իդեալ, ուստի անհատականությամբ միայն կարելի էր ար-
ժանանալ աստվածների հովանավորությանը և նվաճել անմահություն: 

«Անհատական ինքնությունը հենց մեր կյանքի փորձառությունն է»,- նկա-
տում է Կալիֆոռնիայի համալսարանի դոկտոր Վիգեն Յակոբյանը իր բանախո-
սություններից մեկում`անդրադառնալով այն խնդիրներին, թե ինչպես կարելի է 
ինքնության անհատական գիտակցման շնորհիվ սփյուռքում դառնալ կամ մնալ 
հայ: Մի դեպքում՝ հայ մնալու համար ուղեցույց է ընդունվում մերժել այն ամենը, 
ինչը հայկական չէ, այսինքն՝ հակադրվելով պահպանել ինքնությունը և ապրել 
ներփակված ավանդական ինքնության, պատմական հիշողության, ազգային 
կարծրատիպերի, հայկական փորձառության շրջանակներում: Մյուս դեպքում՝ ոչ 
հայկական փորձառությունը (այն միջավայրը, որտեղ ապրում ես) ընդունել 
որպես նոր ինքնության բաղադրիչ: Բանախոսը գտնում է, որ նման կարգավիճա-
կում, այսպես ասած, միայն համադրված ինքնությամբ անհատը կարող է հաղթա-
հարել օտարումը, սոցիալական միայնությունը, քանի որ թե՛ մեկի, թե՛ մյուսի 
մերժումը ծնում է անձի երկատվածություն:  

Այսպիսով, պետք է ընդունենք, որ սփյուռքում հայ մնալը անհատական ընտ-
րություն է: Եվ «հայ լինելը շատ ավելին է, քան երկրի սահմանները»: Մյուս կող-
մից էլ՝ ազատ, անկախ Հայաստանի տեսլականը՝ որպես կենդանի հոգևոր ուժ, 
անփոխարինելի խթան է տարագիր հայի ինքնության պահպանման համար:     

Ահա թե ինչու անկախությունը մեզ համար ոչ միայն քաղաքական, այլև 
գոյաբանական խնդիր է:  

Իսկ ինչպես իմաստավորել հայ անհատի կյանքը ինքնության շրջանակում: 
Ի՞նչ ունենք այդ գծերից, ի՞նչ փնտրենք, որտե՞ղ և փնտրե՞նք արդյոք: Այսօր փոփո-
խությունը մեծապես կապվում է հենց անհատի և անհատականւթյան հետ:  

Քաղքենիական հարցին` «Ես մենակ ի՞նչ կարող եմ անել», կանտյան, այս-
պես ասած, «պարտքի բարոյականությունն» ունի համոզիչ պատասխան` «Դու 
չպետք է անես այն, ինչ կարող ես, ինչ ցանկանում ես, այլ այն, ինչը պարտավոր 
ես անել»։ Պարտավորվածությունը երբեմն կոփում է «փոքր ուժերով մեծ գործեր 
իրականացնելու կամքը», ինչը բազմիցս հաստատել է նաև հայոց պատմությունը: 
Ուստի հայ ինքնության անվտանգության առումով անչափ կարևոր է դառնում 
հասկանալ՝ ո՞վ է այսօր ճշմարիտ հայը, հայ հերոսը՝ որպես ազգային նպատակ-
ները գոյավորող ուժ, որպես հայ ինքնության կրող, առաջնորդ, գաղափարակիր: 
«Ցեղասպանված, հայրենալքված ժողովրդի համար հերոսները խավարում փա-
րոսի նման են»: Գուցե մեր պարտությունների, անհաջողությունների պատճառ-
ներից մեկն էլ այն է, որ չենք ճանաչում, չենք արժևորում, ավելին՝ չենք պահպա-
նում մեր հերոսներին, կամ ազգի համար անչափ անհրաժեշտ շնորհները կրող 
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անհատներին, թողնում ենք բարոյալքվեն, հեռանան, Մհերի պես փակվեն իրենց 
«Ագռավաքարում»: Բայց չէ որ հենց նրանց օրինակով պիտի նորոգենք մեր ես-ի 
ինքնագիտակցությունը, մեր հավատը բարձրագույն արժեքների նկատմամբ, 
պահպանենք մեր ինքնությունը: Նրանց օրինակով, և ոչ երբեք, մերօյա հաջողակ 
«Ճարպիկների»: Եվ պետք չէ արդարանալ իրավիճակների և միջավայրի փոփո-
խությամբ՝ «ոչ մի միջավայր գայլին գառ չի դարձնում», այլ միայն թույլ է տալիս 
վտանգների փորձառությամբ ճանաչել մեր ես-ի ինքնության իրական բնույթը: 

… 
Անվիճելի է, որ պետության համար բոլոր կարևոր հարցերի լուծումը 

սկսվում է անհատ-հասարակություն շահերի փոխպայմանավորվածությունից: 
Ելնելով ազգային ինքնության սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունից՝ Գա-
գիկ Սողոմոնյանը հետևություն է անում՝ հայ ժողովրդի՝ որպես էթնո և սոցիո-
մշակութային առանձնահատուկ համակարգի գոյության կենսաձևը մշտապես 
հավասարակշռված է եղել անհատական և հավաքական չափավոր հակադրու-
թյամբ: [16,254-255]։ Իսկ ահա Աշոտ Ոսկանյանի դիտումով այսօր մեզանում ան-
հատ-հասարակություն կապը մնում է խզված՝ այն միմյանցով չի պայմանավոր-
վում: Այսինքն՝ ամբողջությամբ չի կատարվում անհատի սոցիալական ինտեգ-
րումը: [10] 

Ինչո՞ւ: Հոգեբանական դիտանկյունից, թերևս, խնդիրն այն է, որ անհատի 
վարքի, մտածելակերպի վրա ողջ ազգի պատկերը դրսևորվում է առանձին ան-
ձանց, իշխանություն ունեցող առանձին խմբերի սովորույթների, կենսակերպի 
ազդեցության ձևերով, որոնք մեզանում հաճախ բացասելով հաստատում են, թե 
ինչպիսին չպետք է լինի հայ մարդը (մարդը ընդհանրապես): Եվ նրանցից օտա-
րումը, հոգեկան խզումը անհատի համար դառնում է օտարում նաև հարազատ 
էթնիկական հանրույթից (տվյալ դեպքում՝ նաև հասարակությունից): «Ժողովրդին 
չի կարելի այդքան դիմազրկել, չի կարելի ժողովրդից խլել լինելիության նախա-
ձեռնությունը»,-գրում է նաև Հր. Մաթևոսյանը: [17]»Նման իրողության մեջ այլևս 
հեշտ է լքել երկիրը (ընդունել այլ էթնոմշակույթ) կամ մնալ հայրենի հողում և 
իրավիճակը դիտելով անհաղթահարելի` ապրել նեղ անհատական շահերով ղե-
կավարվող խաղի կանոններով, սակայն միաժամանակ իր ինքնության ճնշվածու-
թյան համար մեղավոր համարել հասարակությանը: [10] 

Ահա թե որքան կարևոր է դառնում այն, թե ես-ի նույնացումը մենք-ին ի՛նչ 
նախընտրելի արժեքների շրջանակում է կատարվում, որքան կարևոր է դառնում 
մեզանում առաջնորդի, առաջնորդող խմբի վարքագիծը: Եվ որքան կարևոր է, որ 
մեզ առաջնորդող ես-ը ունենա պատկանելության զգացում` նույնանա մենք-ին, 
լինի ազգային ինքնության կրող, ուրիշ խոսքով՝ լինի «Հայկ»: «Հայ պետությունը 
հզոր է, երբ անհատի և հասարակության շահերը կրողը Հայկն է» [8, 6]: Պատմու-
թյունը միշտ չէ, որ մեզ շնորհում է սեփական ճակատագիրը տնօրինելու պատե-
հություն, իսկ պատմության դասերը անտեսող ժողովուրդը նման է հիշողությունը 
կորցրած այն մարդուն, որի հետ ամեն ինչ կարող է պատահել: 
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В статье рассматривается вопрос национальной идентичности, как своеобраз-
ного мироощущения и мировоззрения, в рамках которых нация (человек) пытается 
оценить и понять сходства и различия с другими нациями (людьми). 

При анализе важных компонентов идентичности, таких как: память, сходства 
и различия, мы попытались понять механизм нашего отчуждения от собстбенного 
этноса, разрыва связи «личность-общество», а также проблемы преодоления труд-
ностей социализации. 

Обобщив различные трактовки понятия «идентичность», мы пришли к 
выводу, что идентичность характеризуется как гарантия безопасности нации, как 
самоуправляемое, созидательное, многогранное и многоаспектное явление со 
своими основными принципами и ценностями во взаимоотношении с миром 
/другими этносами/. 
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In the article, the issue of national identity is looked upon as a unique perception 
and view of the world within which a nation (man) endeavours to evaluate itself and to 
understand its similarities and differences to other people and nations.  

In the framework of the most important identity components of memory, 
similarity and difference, an attempt is being made to realize the issues of the isolation 
from our own ethnic identity, the violation of the individual-society relationship, and 
the alleviation of socialization problems. Trying to generalise national identity 
approaches, identity is defined as a token of national security, as a multiform and multi-
size, self-structured and self-governed phenomenon with its basic principles and value 
system in its relationship with other nations of the world. 
        


