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ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ (1865 – 1905 ԹԹ.) 

 
ՏԱՐՈՆ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 
19-րդ դարի 70-ական թվականներին մատենագիտական գովազդը 

կայուն տեղ ուներ հայկական լրագրերի ու ամսագրերի գովազդային բա-
ժիններում, հաճախ էլ գրքի հրատարակման մասին տեղեկատվությունը 
տպագրվում էր նորությունների բաժնում: Պարբերաբար լույս էին տեսնում 
նաև գրախոսականներ նոր հրատարակությունների վերաբերյալ, որոնք 
կատարում էին ոչ միայն տեղեկատվական, ճանաչողական, մեկնաբանո-
ղական գործառույթ, այլև ունեին գովազդային հստակ շեշտվածություն:  

Եթե թերթերում մատենագիտական գովազդը քանակական առու-
մով տեղը զիջեց այլ ապրանքատեսակների ու ծառայությունների գո-
վազդներին, ապա ամսագրային գովազդում այն մնաց առաջատարը: 
Ընդ որում՝ ամսագիրն ավելի շատ էր տարածվում, քան լրագիրը, ո-
րովհետև ամսագրերի բանասիրական բաժինները ավելի հարուստ 
էին, և ընթերցողը սիրում էր այն կարդալ «և յուր որդիներին, թոռներին 
թողնել կարդալու»1:  

Այդուհանդերձ պետք է նկատենք նաև, որ ժամանակակիցները 
պարբերական մամուլում տպագրվող գրքի գովազդի նկատմամբ ու-
նեին որոշակի վերապահություն, քանի որ գրահրատարակչական ար-
տադրանքի հաջողությունները պայմանավորում էին գրահրատարա-
կիչների, գրավաճառների ու տեղական գործակալների միջանձնային 
աշխատանքի արդյունավետ համագործակցությամբ: Այսինքն՝ առևտ-
րային հաջողության համար միջանձնային հարաբերությունները ավե-
լի արդյունավետ էին, քան պարբերական մամուլի գովազդը: Այսպես, 
Րաֆֆին գրում է, որ գրքով հետաքրքրվում են, երբ առաջին անգամ 
կարդում են հայտարարությունը, իսկ գրքի տպագրության ուշանալու 
դեպքում «հասարակությունը սառչում է, էլ ուշադրություն չէ դարձ-
նում»2: Նար-Դոսը գրքի գովազդի վերաբերյալ հետևյալ կանխատե-
սումն էր անում. «Լրագրի մեջ հայտարարություն էլ կտպենք, իհարկե, 
բայց չեմ կարծում, թե դրանով մի առանձին աջողություն ունենանք»3: 
                                                   

1 Րաֆֆի, Նամակ Փիլիպոս Վարդանյանին // Երկերի ժողովածու, հ. 10, Եր., 1964, էջ 533:  
2 Րաֆֆի, Նամակ Մելքոն Փանյանին // Երկերի ժողովածու, հ. 10, էջ 590:  
3 Նար-Դոս, Նամակ Հովհաննես Մալխասյանին // Երկեր չորս հատորով, հ. 4, Եր., 

1990, էջ 146:  
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«Մեղու Հայաստանի» լրագրի աշխատակից Հ. Նազարյանցի կար-
ծիքով՝ գրքերի թիվն օրեցօր ավելանում է, սակայն դրանց մեծ մասը 
կուտակվում է և փոշոտվում գրավաճառանոցներում կամ գրողնե-
րի դարակներում, իսկ ընթերցողի աչքը մտնող և ականջը խլացնող 
լրագրական հայտարարությունն ամեն օր հրատարակվում է, սակայն 
ամիսներ անց պարզվում է, որ հազիվ վաճառվում է 50 օրինակ գիրք. 
«Իւրաքանչիւր երեք դուրս եկած յայտարարութեան ժամանակը հազիվ 
կէս գիրք լինի ծախուած»4:  

Միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրենք մի կարևոր փաստ. 
ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում գրահրատարակչական շուկա-
յում կար այնպիսի արտադրանք, որն ուներ պահանջարկ: Ինչպես և 
բազմաթիվ ժողովուրդների մոտ, այդ թվում «հայության մեջ գուշա-
կություններին և հմայելու մաղթանքներին շատ տեղ էին տալիս, ու 
այդ կարգի գրությունների պահանջարկ կար»5:  

Այսպես, 1850-ական թվականներին Մ. Նալբանդյանը, խոսելով հայ 
գրականության աղքատության մասին, նշում էր, որ ժողովուրդը սիրում 
է օրացույցներն ու «էֆիմերտեն» («Տխուր մատենագրություն»6): 1870-ա-
կան թվականներին «Մշակ»-ն արձանագրում է, որ հայերի շրջանում ոչ 
մի գիրք այնպես տարածված չէ, ինչպես օրացույցը7: Շուրջ 20 տարի 
անց՝ 1890-ական թվականներին, Հ. Թումանյանը գրում է «Գրականա-
կան «մազանդա»» ստեղծագործությունը, որտեղ հեգնանքով է ներկա-
յացնում գրաշուկայի խնդիրները. «Եվ գրքերից՝ միշտ հայ ազգը / Երազ-
գիրքն է շատ հարգում, / Ինչպես կազմող տեր-հոր ազդը / Ցույց է տալիս 
Մըշակում: <…> Տեր-հոր նման քսան տողից / Երկար մի ազդ կըգրենք, / 
Մինչև նոր տիպն ընթերցողից / Համբերություն կըխնդրենք…»8:  

Նկատելի է, որ թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի մատենագի-
տական գովազդը, բացառությամբ որոշ բովանդակության գրքերի, ո-
րակական ազդեցություն չէր թողնում հայկական հրատարակութ-
յունների սպառման վրա: Ցածր արդյունավետությունը պայմանա-
վորված էր մի շարք իրողություններով, որոնք իրենց հերթին ազդում 
էին գրահրատարակչական շուկայի և դրանով պայմանավորված՝ 
գրքի գովազդի զարգացման վրա:  

Մեր ուսումնասիրության նպատակն է ներկայացնել թիֆլիսահայ 
պարբերական մամուլում մատենագիտական գովազդի զարգացման օ-
րինաչափությունները, իսկ խնդիրն է բացահայտել մատենագիտական 

                                                   
4 Յ. Նազարեանց, Գրողներ ու գնողներ // «Մեղու Հայաստանի», Թիֆլիս, 1882, N 45: 
5 Ռ. Իշխանյան, Հայ գրքի պատմություն, Եր., 2012, էջ 76:  
6 Տե՛ս Մ. Նալբանդյան, Հառաջաբան «Թափառական հրեա» վեպի հայ թարգմա-

նության // Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 2, Եր., 1980, էջ 76:  
7 Տե՛ս Գ. Քուչարեանց, Մի քանի խոսք… // «Մշակ», Թիֆլիս, 1873, N 3:  
8 Հ. Թումանյան, Գրականական «մազանդա» // Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 

1, Եր., 1988, էջ 171-172:  
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գովազդի վրա ազդող առևտրային գործոնները9, ձևերն ու տեսակները:  
Ուսումնասիրվող շրջափուլն ընդգրկում է այն ժամանակահատվա-

ծը, երբ ընդունվեցին «Գրաքննության և տպագրության ժամանակավոր 
կանոնները» (1865 թ. ապրիլի 6), և որոնց հիման վրա զգալի փոփոխութ-
յունների ենթարկվեց 1828 թ. ընդունված «Գրաքննության մասին» օրեն-
քը: Որպես այս շրջափուլի ավարտ՝ պայմանական ընդունում ենք 1905 
թ. հոկտեմբերի 17-ը, երբ հռչակվեց խոսքի ազատության հրովարտակը, 
և չեղյալ համարվեցին բոլոր այն շրջաբերականները, որոնք ստեղծվել 
էին գրաքննական կանոնագրի 140-րդ հոդվածի հիման վրա:  

Այժմ առանձին-առանձին դիտարկենք մատենագիտական գովազ-
դի զարգացման վրա ազդող գործոնները: 

1. Գովազդային հաղորդակցության հասցեագրողներ  
1870-ական թվականների սկզբին Թիֆլիսում գործում էր 3 գրախա-

նութ, իսկ գրքի վաճառք իրականացնում էին նաև մեկ տասնյակի հաս-
նող տարբեր խանութներ, կրպակներ և փողոցային առևտրով զբաղվող 
անհատներ10: 1903 թ. տվյալներով Թիֆլիսում արդեն կար 33 գրախա-
նութ, գրքի տաղավար ու պահեստ, ինչպես նաև 50 խանութ, որտեղ գրե-
նական պիտույքներից բացի՝ վաճառվում էին նաև փոքրածավալ 
գրքեր11: Գրքի վաճառքով շարունակում էին զբաղվել անձամբ հեղինակ-
ները, թերթերի ու հանդեսների խմբագրությունները, հրատարակչութ-
յունները: Սրանցից ամեն մեկն իր հերթին դարձավ գովազդային հա-
ղորդակցության մասնակից և լինելով գովազդի ստեղծող կամ տարա-
ծող՝ կատարեց գովազդի հասցեագրողի կամ միջոցի դեր: Գրքի շուկա-
յում օրեցօր ավելացող մասնակիցների թիվը աշխուժություն մտցրեց 
մրցակցային դաշտում և գովազդային հաղորդակցության ոլորտում:  

Գովազդի հասցեագրողներից յուրաքանչյուրը գրահրատարակչա-
կան շուկայում իր նպատակն ու գործունեության մեթոդներն ուներ, 
սակայն բոլորն էլ գիտակցում էին պարբերականներում տպագրված 
գովազդի եթե ոչ առաջնային, ապա գոնե լրացուցիչ խթանիչի դերը՝ ա-
ռաջնությունը տալով բանավոր՝ դեմ առ դեմ գովազդման ձևին:  

1870-ական թվականներին հայ գիրքը դեռևս մեծ պահանջարկ չու-
ներ, և հեղինակներն անձամբ կամ բարեկամ-ընկերների միջոցով էին 
զբաղվում բաժանորդագրության հարցերով: Բոլորն էլ գիտակցում էին, 
որ գրքի տարածման գործը հաճախ ավելի կարևոր նշանակություն ու-
նի, քան գրքերի ներքին և արտաքին արժեքն ու հանգամանքները12:  

Ժամանակակիցների վկայությամբ՝ գրողները ստիպված էին լի-
նում բաժանորդագրության թերթը «դռնե դուռն ման ածել, դորան, նո-
                                                   

9 Գրաքննության ազդեցության գործոնը մատենագիտական գովազդի զարգաց-
ման վրա առանձին ուսումնասիրության առարկա է:  

10 Տե՛ս «Кавказ», Тифлис, 1877, N 35: 
11 Տե՛ս Վրաստանի ազգային արխիվ (այսուհետ՝ ՎԱԱ), ֆ. 278, ց. 1, գ. 2, թ. 8:  
12 Տե՛ս Յ. Տեր-Միրաքեանց, Ժողովրդի ընթերցանութիւնը, «Մուրճ», Թիֆլիս, 1896, N 12: 
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րան խնդրել, որ մի քանի օրինակ ստորագրեն, արծաթե կանխիկ վճա-
րելով»13: Իսկ եթե որոշ չափով գրքի վաճառքը հաջողվում էր, ապա դա 
պայմանավորված չէր հեղինակների տաղանդի նկատմամբ ունեցած 
մեծ հարգանքով կամ նրանց խրախուսելու ձգտումով. գրքերը պարզա-
պես գնվում էին «խաթրի համար»14: Միջանձնային հաղորդակցությու-
նը՝ որպես գրքի գովազդման ուղի, ավելի արդյունավետ տարբերակ էր:  

Սակայն հեղինակների կողմից գրքերի գովազդման գործընթացն 
ունենում էր նաև հակառակ ազդեցություն: Թե՛ անձնապես, թե՛ պար-
բերական մամուլի միջոցով գովազդելով գիրքը՝ տարբեր անհատներ 
հաճախ բաժանորդագրություն էին բացում, ստանում էին գումարը, 
սակայն գիրքն այդպես էլ չէին տպագրում: Այս հանգամանքը անհար-
մարություններ էր պատճառում նաև գրաքննական մարմնին, որտեղ 
նշում էին, որ գործնականում գրաքննիչները բազմիցս ստուգում են 
մատենագիտական այնպիսի հայտարարություններ, որոնցում հիշա-
տակված գրքերը դեռևս հրատարակված չեն, և դեռևս պարզ էլ չէ՝ այդ 
գրքերը կթույլատրվե՞ն տպագրության, թե՞ ոչ15:  

Պատահում էր՝ նաև տպագրում էին, սակայն բաժանորդներին և 
գումարը վճարողներին ո՛չ գիրքն էին ուղարկում և ո՛չ էլ ստացած 
վճարը վերադարձնում16:  

Երբեմն մեծ գումարի դիմաց խոստացված գիրքը մեկ այլ գրքով էր 
փոխարինվում, իսկ երբեմն էլ մի քանի թերթից բաղկացած գրքին եր-
կու կամ երեք անգամ ավելի բարձր գին էր դրվում, ինչը նույնպես 
դժգոհության առիթ էր դառնում: Հենց այդպես էլ գրականությունը 
սկսում էր նահանջ ապրել, քանի որ այն դառնում էր «հարստահարու-
թեան միջոց»17: Պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ փոստատան հայ ծա-
ռայողները գողանում էին գրքերը և չէին հասցնում հասցեատերերին18: 
Այս ամենը նպաստում էր հանրության մեջ գրքի գովազդի նկատմամբ 
թերահավատ վերաբերմունք ձևավորելուն:  

Նշեցինք, որ գրքերի վաճառքի գործում կարևոր դեր ունեին գրա-
վաճառները: Սակայն եթե 19-րդ դարասկզբին հայկական գրքերը վա-
ճառվում էին հիմնականում նրանց նախաձեռնողականության շնոր-
հիվ ու ազգասիրական նկրտումներով, և նյութական շահը առաջնային 
չէր, «անձ և գանձ զոհաբերվում էին առանց որևէ հետին մտքի»19, ապա 
19-րդ դարավերջին տնտեսական շահերը գերիշխում են ազգասիրա-
                                                   

13 Մելիքզադէ, Հեղինակների վիճակը // «Մշակ», Թիֆլիս, 1874, N 48:  
14 Տե՛ս նույն տեղը:  
15 Տե՛ս Ռուսաստանի պատմության պետական արխիվ (այսուհետ՝ ՌՊՊԱ), ֆ. 

776, ց. 20, գ. 1251, թ. 66:  
16 Տե՛ս «Մէր գրականութեան մէջ յայտնւող մի խոշոր պակասութեան առթիւ» // 

«Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1887, N136: 
17 Տե՛ս Ս. Եղի, Մէր հեղինակները, «Մշակ», Թիֆլիս, 1875, N 15: 
18 Տե՛ս Րաֆֆի, Նամակ Վասիլ Եղիազարյանցին // Երկերի ժողովածու, հ. 10, Եր., 

1964, էջ 614:  
19 Ղ. Աղայան, Հուշագրություն // Երկերի ժողովածու, հ. 4, Եր., 1963, էջ 334:  
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կան նպատակներին, ինչն էլ ազդում է հայ գրքի տարածման վրա: 
19-րդ դարում զարգացած երկրներում հեղինակներին որոնում 

էին գրավաճառները, որոնք ձեռք էին բերում նոր հրատարակված 
գրքերը, թարմացնում էին գրացուցակներն ու գնացուցակները և ան-
ձամբ էին զբաղվում մատենագիտական գովազդով: Սակայն արևելա-
հայ իրականության մեջ գրքի գովազդով և վաճառքով մեծ մասամբ 
զբաղվում էին անձամբ հեղինակները20, քանի որ գրավաճառները հայ-
կական աշխատությունները չէին գնում և իրենց հաշվին ո՛չ հրատա-
րակում էին, ո՛չ էլ տարածում: Բացառիկ դեպքերում եթե նման գոր-
ծարք էր կնքվում, ապա պայմաններն այնքան անբարենպաստ էին, որ 
հեղինակները չէին ստանում անգամ թղթի և մելանի արժեքը:  

Արդեն 1870-ական թվականներից սակավադեպ երևույթ է դառ-
նում նաև գրքի տպագրման հովանավորչությունը: Մեծահարուստները 
անձնային գովազդի նոր ուղիներ էին գտնում՝ սեփական փառասի-
րությունը բավարարելու համար, և հիմնականում հրաժարվում էին 
այս կամ այն գրքի հրատարակման ծախսերը հովանավորելուց21:  

Համեմատելով հայկական գրահրատարակչական շուկան զարգա-
ցած երկրների նույնատիպ բնագավառների հետ՝ հայ հեղինակները 
ցավով էին արձանագրում, որ հայ իրականության մեջ ոլորտը շարժու-
նակ չէ, քանի որ հիմնված է բարեգործության և հովանավորության 
վրա, այնինչ եվրոպական երկրներում գրահրատարակչական ոլորտը 
առաջ է գնում մտավոր սեփականության և նյութական միջոցներ ունե-
ցող անձանց փոխշահավետ համագործակցությամբ: Շեշտվում է նաև 
այն հանգամանքը, որ հայ գրավաճառները ռուսերեն գրքերը գնում էին 
կանխիկ գումարով, քանի որ այլընտրանք չունեին, իսկ հայերեն գրքե-
րի համար պահանջում էին «կոմիսիայով»22:  

2. Մատենագիտական գովազդի ձևերը  
Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում թիֆլիսահայ պարբերա-

կանները ոչ միայն տպագրում և տարածում էին գովազդային հաղոր-
դանյութերը, այլ նաև դառնում էին լրացուցիչ ուղի տպագիր այլ գո-
վազդներ տարածելու համար: Տարբեր համարների հետ բաժանորդնե-
րին ուղարկվում էին նաև գովազդային թերթիկներ, գնացուցակներ, 
գրացուցակներ: Որպես կանոն նման հավելվածները ուղարկելու ժա-
մանակ պարբերականը տպագրում էր ծանուցում: Օրինակ. «Այս հա-
մարի հետ բաժանվում է Պ. Մ. Միանսարեանցի տպագրութեանց յայ-
տարարութիւնը»23: Նշենք, որ Թիֆլիսում գովազդի տարածման նման 
ծառայություն արդեն մատուցում էր «Кавказ» թերթը, որն ամեն հազար 
բաժանորդին գովազդային ներդիր ուղարկելու համար գովազդատուից 

                                                   
20 Տե՛ս «Գրքեր սպառելու հարցը» // «Մշակ», Թիֆլիս, 1903, N 126: 
21 Տե՛ս Մելիքզադէ, նշվ. հոդվածը:  
22 Տե՛ս Լ., Փոքր գրականութիւնը // «Մշակ», Թիֆլիս, 1904, N 45: 
23 «Մեղու Հայաստանի», Թիֆլիս, 1873, N8:  
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վերցնում էր 10 ռուբլի24:  
Գրքի գովազդի վերաբերյալ մեր ուսումնասիրություններից մեկում 

նշել էինք, որ սկզբնական շրջանում գրքերի սակավաթիվ գովազդային 
հաղորդանյութերը, որոնք ոչ պարբերաբար տպագրվում էին լրագրե-
րում ու հանդեսներում, կառուցվածքային ու բովանդակային հատկա-
նիշներով հաճախ չէին առանձնացվում բուն լրագրային նյութերից25:  

Իսկ ահա 19-րդ դարի 60-ական թվականների երկրորդ կեսից մա-
տենագիտական հայտարարությունների բաժինները ավելի հստակ 
կառուցվածք են ստանում. գրքերի վաճառքի մասին հայտարարութ-
յունները, որպես կանոն, ներկայացվում են գովազդային բաժիններում: 
Ընդ որում, եթե առաջին տարիներին դրանք հիմնականում տպագր-
վում են պարբերականի վերջին էջում, ապա 80-ականներից սկսում են 
տպագրվել նաև առաջին էջում:  

Փոփոխության է ենթարկվում նաև մոտեցումը մատենագիտական 
նորությունների նկատմամբ: Եթե մինչև 20-րդ դարասկիզբ հրատա-
րակված գրքերի մասին նորությունը որպես լուր կարող էր տպագրվել 
միայն նորությունների բաժնում, իսկ տպագրման միակ պայմանը գրքի 
մեկ կամ մի քանի օրինակ նվիրելն էր խմբագրությանը, ապա հետա-
գայում նկատելի է հստակ մոտեցում. լուրերի բաժնում ներկայացվում 
են միայն տպագրված այն գրքերը, որոնց գովազդային հաղորդանյու-
թերը որոշակի ֆինանսական պայմանավորվածությամբ (հիմնակա-
նում զեղչերով) տպագրվում են նույն պարբերականի գովազդային 
բաժնում: Փաստորեն, մատենագիտական գովազդում նշմարվում էր 
խմբագրական ազդի (Advetorial` advertising` գովազդ և editorial` 
խմբագրական հոդված) տեսակը, որը մի դեպքում կարող էր լինել սոսկ 
նորություն նոր հրատարակված գրքի մասին, մյուս դեպքում՝ նախազդ 
(անոնս) շուտով լույս տեսնող գրքի վերաբերյալ, երրորդ դեպքում 
գրախոսական էր, որի վերջում նշվում էին գրքի գինը և այն ձեռք բերե-
լու պայմանները:  

Հատկապես ստեղծագործության հաջողության համար գրախո-
սականների կարևորությունը բավական լավ էին գիտակցում հեղի-
նակներն ու խմբագիրները, քանի որ գրախոսականների արտաքին, 
երևացող կողմը ստեղծագործության վերլուծությունն էր, իսկ այն գրե-
լու ներքին, թաքնված շարժառիթը՝ գովազդը: Բայց ժամանակակիցնե-
րի դիտարկմամբ՝ մատենախոսները սուբյեկտիվ դիրքորոշում ունեին 
ցանկացած նոր ստեղծագործության նկատմամբ, ինչը պայմանավոր-
ված էր հեղինակի անձով:  

Ըստ Ալ. Շիրվանզադեի՝ բոլոր խմբագրությունները հեղինակներին 
բաժանում էին երեք դասակարգի՝ բարեկամ, հակառակորդ, չեզոք հեղի-
                                                   

24 Տե՛ս «Кавказский календарь», Тифлис, 1864:  
25 Տե՛ս Տ. Դանիելյան, Գրքի գովազդը թիֆլիսահայ պարբերական մամուլում 

(1846-1865 թթ.) // «Հայագիտության հարցեր», 2019, 1 (16), Եր., էջ 130-137:  
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նակներ: Բարեկամ-հեղինակի աշխատության թերի կողմերը մոռա-
ցության էին մատնվում, իսկ չնչին արժանիքները՝ գովաբանվում: Հա-
կառակորդ հեղինակի գրքի թերությունների մասին խմբագրությունները 
չէին էլ մտածում, քանի որ հիմնականում գիրքը նրանք չէին ընթերցում. 
հեղինակի «անախորժ» անունն իսկ պատճառ էր դառնում, որ ստեղծա-
գործությունը մտրակեն ու հայհոյեն: Չեզոք հեղինակների նկատմամբ 
նկատվում էր անկողմնապահություն: Սակայն դա ավելի ծիծաղելի էր, 
քանի որ լրագրի մեջ պարզապես գրվում էր. «Շնորհակալութեամբ 
ստացանք այսինչ գիրքը: Տիպը և թուղթը մաքուր էր: Գինն է այսքան»26:  

Թարգմանական գրքերի վերաբերյալ գրախոսությունները երկու 
նպատակ ունեին՝ «արժևորել թարգմանության որակը և որ գլխավորն 
է, գրողին ներկայացնել հայ ընթերցողին, արժեքավորել նրան որպես 
ստեղծագործողի»27:  

Այն, որ գրախոսությունները մեծ մասամբ գրվում էին ըստ անձ-
նական հարաբերությունների մակարդակի, փաստում էր նաև Մ. Խա-
տիսյանը: Նա արձանագրում էր, որ մատենախոսները իբր ղեկավար-
վում են երեք չափանիշով՝ շաբլոն, աչառություն, սուտ, սակայն «գրեթէ 
ամեն օր երկու իրար հակառակ թերթերում միաժամանակ լսւում են 
յուղարկաւորութեան և շնորհաւորութեան երգեր միևնոյն հեղինակի 
գրւածքի մասին, նայած, թէ ինչ հարաբերութիւնների մէջ է գրքի հեղի-
նակը երկու խմբագրութիւնների հետ»28:  

Քննադատության առևտրայնացումը նկատում էր նաև Պ. Պռոշյա-
նը, որի կարծիքով՝ խմբագիրները, իրենց շահերը ազգայինից վեր դա-
սելով, ազգային հրապարակախոսությունը խանութ են շինել. «Երեկվա 
անարգվածին այսօր գովաբանում են»29:  

20-րդ դարասկզբին գրքի շուկայում տեղի է ունենում շերտավո-
րում և ճյուղավորում: Մրցակցային պայմաններում գրականության ո-
լորտում ձևավորվում են տարբեր հոսանքներ, որոնց միջև ընթանում է 
գաղափարական ու տնտեսական պայքար՝ շատ դեպքերում հիմնված 
անձնական հարաբերությունների վրա: Այս ամենը արտացոլվում է 
նաև գովազդային դաշտում՝ երբեմն ունենալով ծայրահեղ դրսևորում-
ներ: Օրինակ՝ 1903 թ. վրացական, թաթարական (ադրբեջանական) և 
ռուսալեզու մամուլում մեծ արձագանք է գտնում Ալ. Շիրվանզադեի 
հետ կապված միջադեպը: Գրողը Թիֆլիսի կենտրոնական գրավաճա-
ռանոցին հանձնարարում է հայտարարություն տպագրել «Մշակ» և 
«Նոր-Դար» լրագրերում՝ կանխավ վճարելով տպագրման արժեքը: 
«Նոր-Դար»-ը պատվերը կատարում է, իսկ «Մշակ»-ը՝ մերժում: Երբ Ալ. 
Շիրվանզադեի բողոքը տպագրվում է «Новое обозрение» լրագրում, և 

                                                   
26 Ա. Մ., Գրական քննադատութիւն // «Արձագանք», Թիֆլիս, 1887, N 32: 
27 Լ. Գևորգյան, «Մուրճ» ամսագիրը, Եր., 1982, էջ 36:  
28 Մ. Խատիսեան, Հայ գրողը քննադատութեան առաջ // «Մուրճ», Թիֆլիս, 1895, N 11: 
29 Պ. Պռոշյան, Հուշեր // Երկերի ժողովածու, հ. 7, Եր., 1964, էջ 319:  
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վրդովմունքի ալիք է բարձրանում, «Մշակ»-ը արդարացնում է իր ա-
րարքը նրանով, որ հեղինակը մի ժամանակ բանակռվել է հանգուցյալ 
Գր. Արծրունու հետ: Ինչպես արձանագրում է Ալ. Շիրվանզադեն, այդ 
արդարացումը ավելի է բարկացնում լրագրերին, իսկ ընթերցող հասա-
րակությունը, «Մշակ»-ի դեմ զայրանալով, հեղինակին տալիս է սպաս-
վածից չորս անգամ ավելի բաժանորդներ30:  

3. Մատենագիտական գովազդի տեսակները՝ ըստ հասցեագրողի 
առաջարկի:  

Մինչև 1860-ական թվականները գովազդային հաղորդանյութերի 
միջոցով հանրությունը հիմնականում իրազեկվում էր գրքի մանրա-
ծախ և մեծածախ վաճառքի մասին, առաջարկվում էին գրքեր, որոնց 
վաճառքից գոյացած գումարի մի մասը ծառայելու էր բարեգործական 
նպատակների: Հետագայում մատենագիտական գովազդների առա-
ջարկությունների թիվն ավելացավ:  

ա. Գրքի տպագրման հայտարարություն: Բավական հաճախ գրքե-
րի հրատարակմանը նախորդում էր նախազդը, որի միջոցով հանրութ-
յունը տեղեկանում էր նոր հրատարակվող գրքերի մասին: Օրինակ՝  

«Օգոստոսի կիսից լոյս կը տեսնեն Ս. Մանդինեանի հետեւեալ նոր 
աշխատութիւնները.  

Ընթերցարան հայէրեն լեզուի «Նահապետական և հայրենի աշ-
խարհ, երրորդ տարուայ ուսմունք և ընթերցմունք» անունով:  

«Համառոտ մանկավարժութիւն»:  
Ցանկացողներն ստանալ յիշեալ գրքերը իւր ժամանակին կարող 

են դիմել «Կենդրոնական գրավաճառանոցը» կամ Զաք. Գրիգորեանի 
գրավաճառանոցը»31:  

բ. Գիրք ստեղծելու համագործակցության առաջարկ: Ժողովրդա-
կան բանահյուսության ժանրերով գրքերը հաճախ կազմվում էին ոչ թե 
մեկ, այլ բազմաթիվ բանահավաքների օգնությամբ: Եվ 19-րդ դարի 
երկրորդ կեսից հաճախ են հանդիպում համագործակցության հրավե-
րի հաղորդագրություններ: Օրինակ՝ 

«ԱՆԵԿԴՕՏՆԵՐ»-ի 
II հատորը պատրաստելու համար՝ ժողովում ենք մեր կեանքից 

առնուած անեկդօտներ: Մեզ անեկդօտներ ուղարկողների ազգանուն-
ները կը տպուին գրքի վերջումը և նոցանից իւրաքանչիւրը կը ստանայ 
մի օրինակ: Մեր հասցէն՝ Тифлисъ, Авлабар, Ованесу Назарiанцъ»32:  

գ. Գրքի առաջարկ՝ որպես նվեր կամ բոնուս: Պարբերական հրա-
տարակության բաժանորդագրության համար որպես բոնուս առա-
ջարկվում էին նաև անվճար կամ զեղչով գրքեր բոլոր բաժանորդներին: 
Իսկ երբեմն էլ գիրքը դառնում էր չհրատարակված համարների կամ 
                                                   

30 Տե՛ս Ա. Շիրվանզադե, Կյանքի բովից, Եր., 1982, էջ 233-234: 
31 «Մեղու Հայաստանի», Թիֆլիս, 1878, N29:  
32 «Մշակ», Թիֆլիս, 1876, N 43:  
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պարբերականի խմբագրության խոստացած մեծ ծավալների նվազման 
դիմաց փոխհատուցման միջոց: Օրինակ՝ «Մեղու Հայաստանի»-ն 1872 
թ. հունվար և փետրվար ամիսներին լույս չտեսնելու պատճառով բա-
ժանորդներին ուղարկում է Ղ. Աղայանի «Երկու քույր» «ազգային վե-
պը»33, իսկ «Արձագանք» շաբաթաթերթը 1883 թ. փոքրացնում է շաբա-
թաթերթի ծավալը և տարվա համար յոթ ռուբլի վճարած բաժանորդնե-
րին երկու ռուբլու գիրք է ուղարկում, որովհետև չէր կարող «փոքրաց-
նել շաբաթաթերթի տարեկան բաժանորդագինը»34: Նշենք, որ 1894 թ. ո-
րոշվում է արգելել գիրքը որպես բոնուս նվիրելու գովազդման և առևտ-
րային ձևը, ինչը պայմանավորված էր քաղաքական գործոններով:  

4. Մատենագիտական գովազդի կառուցվածքը:  
Գրքերի գովազդի տեքստերը սկզբնական շրջանում ավելի մեծ 

ծավալով տեղեկություն էին հաղորդում՝ ներառելով նաև վերլուծական 
տարրեր: Սակայն գովազդային և պարբերական մամուլի համակարգե-
րի կայացման ընթացքում նկատվում է տեքստի կառուցվածքի պար-
զության միտում: Այս հանգամանքը պայմանավորված էր մի քանի 
գործոնով.  

ա. Ավելանում էր գովազդային հաղորդագրությունների թիվը: Ի 
տարբերություն առաջին շրջանի, երբ գրքի և գրահրատարակչական 
այլ արտադրանքի գովազդը քանակական առումով գերակա դիրք ու-
ներ այլ ապրանքների գովազդների նկատմամբ, ուսումնասիրվող 
շրջափուլում այդ հարաբերակցությունը գրեթե հավասարվում է, քանի 
որ արդյունաբերության և առևտրի զարգացման պատճառով շատա-
նում են սպառողական նշանակության ապրանքների և տարբեր ծա-
ռայությունների մատուցման գովազդային հաղորդագրությունները:  

բ. Մեծանում էր ընտրության հնարավորությունը: Գրականության 
և գիտության բնագավառներում օրեցօր նոր անուններ էին հայտնվում, 
ավելանում էր թարգմանիչների թիվը: Ընդլայնվում էր նաև գովազդա-
յին դաշտի տիրույթը. գրքի գովազդը թիֆլիսահայ պարբերական մա-
մուլում լոկ տեղական բնույթի չէր: Իրենց հրատարակությունների մա-
սին գովազդային հաղորդագրություններ էին տպագրում նաև Ռուսա-
կան կայսրության մյուս նահանգներում և արտասահմանում գիրք 
տպագրող հեղինակները և հրատարակչությունները: 

5. Գրականությունը որպես պարբերական մամուլի գովազդման մի-
ջոց: 

Թիֆլիսահայ պարբերական մամուլը սկզբնավորման օրից դարձել 
է հայ հեղինակների հենարանը, որն օգնում էր բազմաթիվ գրողների՝ 
լսարանին ներկայացնելու իրենց գործերը, քանի որ նրանք վախենում 
էին առանձին գրքով հրատարակել այդ աշխատությունները ֆինան-
սական խնդիրների և ռիսկերի պատճառով: Նրանք դրա դիմաց բավա-
                                                   

33 Տե՛ս «Մեղու Հայաստանի», Թիֆլիս, 1872, N 34: 
34 «Արձագանք», Թիֆլիս, 1882, N 45: 
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կան համեստ վճար էին ստանում, իսկ երբեմն բավականանում էին 
միայն ճանաչում ստանալով35: 

Սկսնակ գրողների համար պարբերականները դառնում էին հան-
րային հարթակ, որի մեծաքանակ լսարանն ապահովում էին հանրա-
ճանաչ հեղինակները՝ անուղղակի օգնելով, որ պարբերականներն ա-
վելի լավ տարածվեն36: «Գրական երկն ու գրողը հեղինակություն էին 
բերում պարբերականին, գեղարվեստական ներգործուն խոսքի միջո-
ցով ընթերցողներին հասցնում հասարակական այն խնդիրները, որոնք 
հասունացրել էր ժամանակը և որոնց լուծմանն էին կոչված և մամուլը 
և գրականությունը»37:  

Փաստորեն, հեղինակը պարբերականի, պարբերականն էլ հեղի-
նակի համար գովազդի միջոց էին: Փոխադարձ ճիշտ կիրարկմամբ էր 
պայմանավորվում համագործակցության արդյունավետությունը: Պա-
տահական չէ, որ Գր. Արծրունին Րաֆֆու երկերի տպագրությունը սո-
վորաբար սկսում էր տարվա վերջերին այն նկատառումով, որ շարու-
նակությունն անցնի հաջորդ տարվան: Ֆրանսիացի հրատարակիչ Է-
միլ դե Ժիրարդենի հրատարակչական այս հնարքի տնտեսական 
նպատակն էր «հին բաժանորդներին հարկադրելու, որ նորոգեն իրենց 
բաժանորդագրությունը, և թե նորերին գրավելու համար, որ գնեն նա-
խընթաց տարվա համարները»38: 

Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ 1865–1905 թթ. ակտիվ 
զարգանում է թիֆլիսահայ գրահրատարակչական շուկան: Թեև այդ 
պայմաններում թիֆլիսահայ մատենագիտական գովազդը գրքի վա-
ճառքի արդյունավետության տեսանկյունից եղել է ոչ առաջնային, այ-
նուամենայնիվ գովազդը՝ որպես տեղեկատվության տարածման մի-
ջոց, կարևոր նշանակություն է ունեցել գիրք ստեղծողների համար: Տվ-
յալ ժամանակաշրջանում ավելանում են գովազդի ձևերն ու տեսակնե-
րը: Միևնույն ժամանակ մատենագիտական գովազդի խոսույթում 
նկատվում է խմբային ու անձնային անառողջ մրցակցություն, որը 
պայմանավորված էր ավելի շատ հաղորդակցվողների անձնային հա-
րաբերություններով, քան գաղափարական մոտեցումներով: Մատենա-
գիտական գովազդների կառուցվածքը դառնում է ավելի պարզ և 
միանման՝ ներառելով զուտ մետատեղեկություններ՝ առանց վերլու-
ծությունների (հեղինակի անուն, գրքի վերնագիր, վաճառքի պայման-
ներ): Փոխվում է պարբերական մամուլ–հեղինակ հարաբերակցության 
բնութագիրը: Եթե մինչև 1880-ական թվականները պարբերականներն 
էին հեղինակի ճանաչման միջոցը, ապա հետագայում ենթաստորա-
                                                   

35 Տե՛ս Գր. Արծրունի, Հասարակութեան անտարբերութիւնը // «Մշակ», Թիֆլիս, 
1879, N218:  

36 Տե՛ս Լուսինի, Ժամանակակից տեսութիւն // «Մուրճ», Թիֆլիս, 1893, N1:  
37 Լ. Գևորգյան, նշվ. աշխ., էջ 116: 
38 Ալ. Շիրվանզադե, նշվ. աշխ., էջ 110:  



 103 

կարգությունը փոխվում է հօգուտ հեղինակների, այսինքն՝ տեղի է ու-
նենում միջոցի և բովանդակության փոխատեղում:  

 
Բանալի բառեր - գրքի գովազդ, գրահրատարակչություն, գրաքննություն, 

բաժանորդագրություն, պարբերական մամուլ, հեղինակներ 
 
ТАРОН ДАНИЕЛЯН – Библиографическая реклама в армянской перио-

дике Тифлиса (1865 – 1905). – В указанный период армянский издательский ры-
нок в Тифлисе активно развивается. Библиографическая реклама, публиковавшая-
ся в армянской прессе Тифлиса, не сильно влияла на продажу книг, тем не менее, 
как средство информации о книжных новинках она играла свою роль. Более того, 
на рынке книжной рекламы развивалась острая конкуренция, обусловленная не 
столько идеологическими принципами, сколько личными амбициями. Текстовая 
структура книжной рекламы становится более простой и однородной, включаая в 
себя только выходные данные (имя автора, название книги, условия продажи) без 
аннотаций. Меняется характер отношений автора с прессой. Если до 1880-х годов 
периодические издания были средством популяризации писателя, то позднее си-
туация меняется в пользу автора, то есть происходит рокировка доминантных 
позиций между средством и содержанием. 

  
Ключевые слова: реклама книги, книгоиздательство, цензура, подписка, периодиче-

ская печать, авторы 
 
TARON DANIELYAN – Bibliographical Advertising in Tiflis-Armenian Peri-

odical Press (1865-1905). – From 1865 up to 1905, the Armenian publishing market in 
Tiflis was actively developing. Even though in such circumstances bibliographical ad-
vertising, printed in Tiflis-Armenian press, did not play a major role in terms of book 
sales efficiency, nonetheless, advertising as a means of spreading information, was of 
great importance for book creators. During this period, the number and types of biblio-
graphical advertising increased. At the same time, in the discourse of bibliographical 
advertising, the interpersonal and intergroup unhealthy competition was developing, 
which was determined rather by personal ambitions than by the ideological principles of 
communicators of the advertising process. The textual structure of bibliographical ad-
vertising was becoming simpler and more homogeneous: it included only metadata 
books (the author’s name, book title, terms of sale, etc.) without any analytics. The 
nature of the relationship between the author and the press was changing. If until the 
1880s periodicals were a means of popularizing the writers, then later, the hierarchy 
changed in favour of the author, that is, the dominant positions between the means and 
the content were castled. 

 
Key words: book advertising; book publishing; censorship; subscription, periodical press, 

authors 
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