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ԽՈՐԵՆԽՈՐԵՆԽՈՐԵՆԽՈՐԵՆ    ՍՏԵՓԱՆԵԻՍՏԵՓԱՆԵԻՍՏԵՓԱՆԵԻՍՏԵՓԱՆԵԻ    ««««ՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ    ԱՇԽԱՐՀԱՇԽԱՐՀԱՇԽԱՐՀԱՇԽԱՐՀ» » » » ՀԱՆԴԵՍԸՀԱՆԴԵՍԸՀԱՆԴԵՍԸՀԱՆԴԵՍԸ        
ՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍ    ՄԵԴԻԱԱՐՏԱԴՐԱՆՔՄԵԴԻԱԱՐՏԱԴՐԱՆՔՄԵԴԻԱԱՐՏԱԴՐԱՆՔՄԵԴԻԱԱՐՏԱԴՐԱՆՔ    

Դանիելյան Դանիելյան Դանիելյան Դանիելյան Տարոն Տարոն Տարոն Տարոն     
բ. գ. թ., դոցենտ, բ. գ. թ., դոցենտ, բ. գ. թ., դոցենտ, բ. գ. թ., դոցենտ, Վանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարան    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. պարբերական մամուլ, գովազդային հաղորդագրու-

թյուն, ինքնագովազդ, «մտքի արդյունաբերություն»:  
 
Արևելահայ պարբերական մամուլի առաջին քսանամյակը կարող ենք բնու-

թագրել որպես «անհատական լրագրության» շրջափուլ: Լրագրության տեսաբան-
ների կողմից տվյալ հասկացությունը մեկնաբանվում է երկու ձևով.  

1. Անհատական լրագրությունը որպես Լուսավորական դարաշրջանի 
երևույթ, երբ հեղինակները սեփական ուժերով և միայնակ էին հրատարակում 
հրապարակախոսական ուղղվածության ամսագրեր:  

2. Անհատական լրագրությունը որպես արդյունաբերական դարաշրջանի 
երևույթ, երբ ԶՀՄ-ի սեփականատերը փաստացի թելադրում էր տվյալ պարբերա-
կանի տեղեկատվական օրակարգը, և պարբերականները ծառայում էին նրա 
գործնական կամ քաղաքական հետաքրքրություններին [9]:  

Փաստորեն, պարբերականի կազմակերպչական աշխատանքները, ծրագրա-
յին քաղաքականությունը ամբողջությամբ պայմանավորված էին ոչ միայն ընթեր-
ցողների շրջանում ունեցած հաջողությամբ ու պահանջարկով, հիմնադրի, 
խմբագրի նպատակներով, այլ նաև ճակատագրով: Խորեն Ստեփանեի «Հայկա-
կան աշխարհ» հանդեսը նույնպես կրում է իր հիմնադրի անցած ուղու կնիքը:  

1864 թ. Խորեն Ստեփանեն Թիֆլիսում հայտնի հրատարակիչ Հ. Էնֆիաճյա-
նից ձեռք է բերում նոր միայն դադարած «Կռունկ հայոց աշխարհին» ամսագրի 
հրատարակության իրավունքը: Պարբերականի սեփականատեր Էնֆիաճյանը 
մնում է հրատարակիչ, իսկ խմբագրական ամբողջ գործը ստանձնում է Խ. Ստե-
փանեն: Չնայած խմբագիրը ցանկանում էր նույն տարում տպագրել հանդեսի 
առաջին համարը, հենց սկզբից «Ստեփանեի վրա ծանրանում էր մի պակասու-
թյուն, որ ճակատագրական էր նրա ամբողջ գործունեության ընթացքում: Դա այն 
էր, որ ամսագիրը հրատարակվում էր խիստ անկանոն կերպով: Առաջին համարը 
հոկտեմբերին հրատարակվելու փոխարեն լույս տեսավ միայն 1865-ի ապրիլին: 
Միացված էին չորս ամսվա համարները և այնուհետև երկու, երեք ամսվա հա-
մարները միացնելը սովորական բան դարձավ Ստեփանեի համար» [2, 266]: 

Խ. Ստեփանեն սկսում է հանդեսը հրատարակել «Հայկական աշխարհի 
կռունկ» անունով, իսկ մեկ տարի անց հրաժարվում է հրատարակչի հետ համա-
գործակցելուց, ստանում թույլտվություն «Հայկական աշխարհ» հանդեսը տպագ-
րելու, իսկ «Կռունկը» վերադարձնում է սեփականատիրոջը, որն այլևս այն չի 
հրատարակում:  

Նկատենք, որ 19-րդ դարի թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի առաջնեկնե-
րի խմբագիրները մանկավարժներ էին, և թերթերի ու ամսագրերի խմբագրական 
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աշխատանքը, որպես կանոն, երկրորդային էր նրանց համար: Խ. Ստեփանեն ամ-
սագրի էջերում խոստովանում է, որ ուսուցչական պաշտոնով փող են վաստա-
կում, և ժամանակի սղության պատճառով օրագրի մեջ երբեմն պատահում են 
վրիպակներ: Մանկավարժական գործունեությունը դառնում է նաև Ստեփանեի 
բազմաթիվ տեղափոխությունների պատճառ, ինչի հետևանքով հանդեսն էլ տար-
բեր տարիների տպագրվել է տարբեր քաղաքներում (Թիֆլիս (1864 – 1871 թթ., 
1876 թ.), Շուշի (1874 թ.), Գանձակ (1874 – 1875 թթ.), Բաքու (1877 – 1878 թթ.), 
Երևան (1879 թ.)): 1879 թ. Էջմիածին մեկնելու պատճառով Ստեփանեն դադարեց-
նում է ամսագրի հրատարակությունը՝ Երևանում լույս ընծայելով այդ թվականի 
միակ և վերջին համարը [4, 24]:  

«Հայկական աշխարհ» ամսագիրը «հրատարակվում էր մի ժամանակաշրջա-
նում, երբ արևելահայ իրականությունն ապրում էր տնտեսական, մշակութային 
կյանքի վերընթաց շարժում: Կապը ռուսական կենտրոնական քաղաքների հետ, 
եվրոպական կացութաձևերի մուտքը Կովկաս փոխում են տարածաշրջանի դեմ-
քը, վրդովում վաճառականության և համքարային տնտեսությունների անդորրը, 
երկրում ճանապարհ է հարթվում բուրժուազիայի զարգացման համար» [4, 31]: 
Այս ամենը մեծ ազդեցություն է թողնում նաև ամսագրի բովանդակության վրա, 
որոշակի ազդեցություն են կրում նաև գովազդային հաղորդագրությունները, 
որոնք տպագրելու թույլտվություն Ռուսական կայսրության մասնավոր պարբե-
րականներին տրվել էր 1863 թվականից:  

 Հայտնի է, որ գովազդը ծնվում և զարգանում է միայն «ազատ տնտեսական 
գոտիներում, առողջ մրցակցության և ապրանքների առատության դեպքում, երբ 
առկա են հաղորդակցության անկախ ալիքներ և տնտեսապես ազատ անհատներ» 
[10, 16]: Այս հանգամանքը հաշվի առնելով՝ կարող ենք փաստել, որ պարբերակա-
նի տպագրման վայրը անմիջական առնչություն ունի նաև այնտեղ տպագրված 
գովազդային տեղեկույթի բովանդակության և քանակի հետ: Եթե Թիֆլիսում և 
Բաքվում հրատարակվելու շրջանում հանդեսի «Ծանուցմունք» խորագրի ներքո 
տպագրվում էին գովազդային հաղորդագրություններ, ապա Շուշիում, Գանձա-
կում և Երևանում լույս տեսած համարներում նմանատիպ հաղորդագրություննե-
րի թիվը նվազում է կամ ընդհանրապես վերանում: Բացի ինքնագովազդից՝ հան-
դեսում հանդիպում են նաև հիմնականում կրոնական և մանկավարժական թե-
մատիկային վերաբերող հոդվածներ: Այս հանգամանքը պայմանավորված է թե´ 
գործունեության աշխարհագրական վայրի սոցիալ-տնտեսական պայմաններով, 
թե´ խմբագրի կողմից ծրագրային քաղաքականության կտրուկ փոփոխությամբ: 
Շուշիում հանդեսի պարբերական տպագրման վրա ազդում է ևս մեկ գործոն. աշ-
խարհիկ և հոգևոր գրաքննության ներկայացուցիչները գտնվում էին Թիֆլիսում, 
տպարանը՝ Գանձակում, խմբագրությունը՝ Շուշիում, ինչը բացասաբար է անդ-
րադառնում հանդեսի հրատարակման և այն սպառողին հասցնելու ժամանակա-
միջոցի վրա: Նկատելի է, որ այդ տարիներին նվազում են թղթակցությունները այլ 
քաղաքներից: Փաստորեն, ինչ-որ չափով թուլանում է կապը թղթակից-ընթերցո-
ղի հետ, և բնական է, որ նման պայմաններում գովազդային հաղորդագրություն-
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ների հրատարակումն արդյունավետ լինել չէր կարող:  
Որպես կանոն, 19-րդ դարի հայ պարբերական մամուլի առաջնեկների 

խմբագիրները բավականին մեծ տեղ էին հատկացնում ծրագրային քաղաքակա-
նությանը և ընթերցողների հետ համագործակցելու առաջարկների ու պայմաննե-
րի ներկայացմանը: Մի կողմից խմբագիրները կամ հրատարակիչները դառնում 
էին որևէ գաղափարախոսության և հանրային կարծիքի առաջնորդ կամ ուղղոր-
դող («Կարելի է մի օր մեր լապտերի լույսի առաջ մեր ընթերցողը տեսնի այն կուռ-
քերի բոլոր անճոռնությունը, որոնց նա երկրպագում է այսօր», «մեր օրագիրը չի 
ենթարկվելու այս կամ այն խմբին (պարտիային) և չի ծառայելու նրա կրքերին: 
Այն պետք է վեր կանգնի այդ ամենից և ծառայելու է ազգային ինտերեսներին» 
[11]), մյուս կողմից՝ այդ ամենն անհրաժեշտ էր թերթի կազմակերպչական («Մեր 
գործակատարության հիմքը լինելու է ճշմարտությունը» [11]) և մասնավորապես 
տնտեսական հարցերը կարգավորելու համար: Իսկ տնտեսական հաջողության 
հասնելու ուղին Խ. Ստեփանեն սկզբնական շրջանում տեսնում էր ամերիկյան 
լրագրության զարգացման մոդելով:  

Հանդեսի առաջին համարի առաջնորդողում նա մեջբերում է ֆրանսիացի 
գրող, հրապարակախոս, իրավաբան Էդուարդ Լաբուլեի «Փարիզը Ամերիկայում»1 
երգիծավեպից մի հատված, որով ներկայացնում է իր խմբագրական հայեցա-
կարգը (Խ. Ստեփանեն հեղինակի անունը չի նշում: Այս փաստը չենք վերագրում 
գրաքննությանը, որովհետև Է. Լաբուլեի գիրքը Ռուսական կայսրության սահ-
մաններում արգելված գրքերի ցուցակում ընդգրկված չէր, իսկ ռուս հայտնի գրող-
ներ Ա. Գերցենը և Մ. Սալտիկով-Շչեդրինը դրական կարծիք են հայտնել այս 
ստեղծագործության վերաբերյալ: Ըստ երևույթին՝ հիշյալ երգիծավեպը բավակա-
նին հայտնի է եղել նաև թիֆլիսահայ ընթերցողին, ինչի պատճառով խմբագիրը չի 
հիշատակել հեղինակի անունը):  

Ըստ այդմ՝ Հին Եվրոպայի, Իսպանիայի, …. (վեպի ֆրանսերեն և անգլերեն 
հրատարակություններում բազմակետի փոխարեն գրված է Ռուսաստան: Ռուսաստան: Ռուսաստան: Ռուսաստան: Գրա-
քննության շրջաբերականներում խմբագիրներին կարգադրվում էր բազմակետեր 
չդնել գրաքննված նյութերի արգելված բառերի կամ ամբողջական հատվածների 
փոխարեն: Սակայն գավառական գրաքննիչները երբեմն լավ չէին պատկերաց-

                                                                 
1 Է. Լաբուլեն վեպի մեջ քննադատում է Ֆրանսիական երկրորդ կայսրության ռեժիմը՝ 

այն հակադրելով ամերիկյան բուրժուական ժողովրդավարությանը: Խ. Ստեփանեն խմբագ-
րականում մեջբերում է տվյալ աշխատության ութերորդ գլուխը («TRUTH, HUMBUG and 
C*»), որտեղ ներկայացված է խմբագրի, լրատվական նյութի հերոսի և գովազդային տեղե-
կատվական հաղորդագրության պատվիրատուի զրույցը: Մեզ հայտնի չէ, թե Խ. Ստեփանեն 
որտեղից է վերցրել այս հատվածի բնագիրը, սակայն նկատենք, որ ֆրանսերեն և անգլերեն 
լեզուներով տպագրվածների [Տե´ս 14]]]] ու հայերեն թարգմանության միջև կան որոշ տարբե-
րություններ, որոնք կներկայացնենք փակագծերում: Հոդվածում վերաշարադրում ենք այն 
հատվածները, որոնք վերաբերում են մեզ հետաքրքրող թեմայի շրջանակներին՝ քննարկվող 
հարցերին համապատասխան, ժամանակակից հայերենի ուղղագրությամբ: Բնօրինակը 
տե´ս [11]:  
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նում իրենց պարտականությունները, ինչի վկայությունն է այն փաստը, որ տար-
բեր տարիներին ընդունված շրջաբերականներում հաճախ էին կրկնվում միև-
նույն հրահանգները [8, 150] կամ «Թուրքաստանի2 մեջ ստախոսությունը գուցե 
կանոն է, ոչ բացառություն, քանի որ այստեղ տպագրությունը մենավաճառություն 
է կառավարության ձեռին, ուր խեղճ խմբագրողները (ֆրանսերեն և անգլերեն 
տարբերակներում՝ լրագրողներըլրագրողներըլրագրողներըլրագրողները) կարող են ոչինչ ասել վեց օրում այն պայմանով, 
որ յոթերորդ օրում ստախոս են պաշտոնական կերպով, իսկ Ամերիկայի նման 
ազատության երկրի մեջ, այնտեղ ուր յուրաքանչյուրը կարող է մտածել ինչ-որ 
կամենում է և տպել այն, ինչ-որ մտածում է, ստախոսությունը արժեք չունի: 
Ճշմարտությունը մեր վաճառականությունն է, նա գնում է մեզ համար ընթերցող-
ներ: Ստախոսել նշանակում է կորցնել մեր հարգը (կրեդիտը) և վնասել մեզ ամո-
թով: Եթե անգլիական Թայմսը, որն անհաստատ է, վիրավորող է, հանդուգն է, եթե 
հանկարծ բռնվի ստախոսության մեջ կկորցնի հարյուր հազար դոլար տարեկան 
մուտք: Այս գնով դժվար է արատավոր լինել: Մարդիկ ստիպված են ճշմարիտ լի-
նելու հաշիվներից և առաքինի շահերից» [Տե´ս 11]:  

Նկատենք, որ Խ. Ստեփանեն հանդեսի հրատարակման տնտեսական հաջո-
ղությունը պայմանավորում էր ազնիվ աշխատանքով և ճշմարիտ խոսքով: Բայց 
սա մեդիաարտադրանքի իդեալիստական հայեցակարգն է, քանի որ հանդեսի 
արտադրական գործընթացի վրա բացասաբար էին ազդում որոշ օբյեկտիվ գոր-
ծոններ. գրեթե համատարած անգրագիտությունը, հրատարակչությունների ան-
մխիթար վիճակը, հայկական պարբերականների նկատմամբ հայ հասարակու-
թյան անտարբերությունը, և որպես նշված գործոնների հետևանք՝ քիչ տպաքա-
նակ ունեցող «Հայկական աշխարհի» ֆինանսական մեծ դժվարությունները 
զրկում էին այն պարբերաբար հրատարակվելու հնարավորությունից:  

Հանդեսի էջերում հարցի վերաբերյալ իր մտահոգությունն է հայտնում նաև 
Գր. Արծրունին: Նա կարևորում է ապրանքափոխանակության դերը մամուլի շու-
կայում և նշում, որ փոխանակությունը հասարակության կայացման գլխավոր նա-
խապայմանն է: «Մեր ժողովրդի մեջ մտավոր աշխատանքի կամ կարդալու պա-
հանջ չկա, որովհետև գրքեր և օրագիրներ մեզանում չէին առնվում: Ուրեմն գիրք 
կամ օրագիր ստանալու նպատակով ժողովուրդը փոխանակություն չէ տալիս 
գրքի կամ օրագրի արժողության մի ուրիշ որևիցե մթերք (dasgut, добро, богатство), 
որը օրագրի կամ գրքի գրելուն գործ դրած աշխատանքին հավասար արժողու-
թյուն ունենար: Երբ որ ժողովրդի մեջ չկա փոխանակություն (և մանավանդ մտա-
վոր կյանքի վերաբերությամբ), այնպիսի ժողովրդին ես հասարակություն չեմ կա-
րող անվանել» [1]:  

Գր. Արծրունու այս դիտարկումը հատկապես կարևոր է այն առումով, որ 
«ստեղծագործական միտքը» արժևորվում է ոչ միայն որպես ստեղծագործություն, 
այլ նաև ապրանք, ինչպես և ենթադրում է արդյունաբերական դարաշրջանի փի-

                                                                 
2 Որպես ծանոթագրություն՝ հեղինակը նշում է, որ արդեն մեկ տարի է՝ «Թուրքաստա-

նում այժմեան օրէնքները տպագրութեան մասին բաւական շատ ազատ են»:   
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լիսոփայությունը: Նշենք, որ ԶՀՄ-ներն իրենց ապրանքն արտադրում են այնպես, 
որ այն վաճառվի միաժամանակ երկու շուկաներում՝ ապրանքի և ծառայության: 
Այսինքն՝ ԶՀՄ-ները գործում են ապրանքների և ծառայությունների կրկնակի շու-
կայում, որը անվանվում է նաև ԶՀՄ-ների կրկնակի ապրանքի շուկա: Որպես 
ԶՀՄ-ի արտադրանք՝ հանդես է գալիս նրա բովանդակությունը, որպես ծառայու-
թյուն՝ լսարանի հասանելիությունը գովազդատուներին [6]:  

Արևելահայ պարբերական մամուլի համար ծառայությունների շուկան բա-
վականին նեղ էր և գտնվում էր ձևավորման փուլում, սակայն դրա հետ մեկտեղ 
հայ պարբերական մամուլի շուկայում մտավոր ստեղծագործական ապրանքը ըն-
կալվում էր նաև որպես ծառայություն, քանի որ ինչպես Խ. Ստեփանեն և Գր. Արծ-
րունին, այնպես էլ բազմաթիվ մտավորականներ, հայ ժողովրդի կրթության և 
զարգացման գործընթացը կապում էին «լրագրության ինստիտուտի կայացման 
հետ, որն արդեն 19-րդ դարավերջին գործառնական նշանակություն ուներ հայ 
ազգային լուսավորականության գործում: Լրագրությունն իրականացնում էր ազ-
գային, հասարակական, անընդհատական ինքնաքննության և համապատասխա-
նաբար հասարակական վերահսկողության գործառույթը» [5, 54]:  

Խ. Ստեփանեն ամսագրի հաջողությունը մեծ մասամբ պայմանավորում է 
տպագրված նյութերի բովանդակության և թեմատիկ ընդգրկումով: Նրա կարծի-
քով «տպագրությունը արձագանք է, որ կրկնում է ամենքի մտքեր, ոչինչ ավելի: 
Այս անհամար օրագիրները ունին մի նպատակ. հավաքել փաստերը, տեղեկու-
թյունները, մտքերը, բազմացնել և տարածել լույսը: Որքան շատ կա այս ամենը, 
այնքան ավելի ամեն քաղաքացի կկարդա, կմտածի, կքննի, կդատի» [11]: Դրա 
հետ մեկտեղ, իհարկե, խմբագիրը նշում է, որ «օրագիրը չի կարող լինել հասարա-
կական, ամբոխարան ընդունարան: Լավերի մեջ ընտրելու ենք լավագույնը» [12]: 

Հանդեսի գրեթե բոլոր համարներում Խ. Ստեփանեն համագործակցության 
հրավեր է ուղղում հեղինակներին՝ նշելով վարձատրության չափը: Ընդ որում, 
նրանց առաջարկվում է վարձատրման երկու ձև՝ դրամական և փոխանակային: 
Հեղինակներն իրենք էին որոշում վարձատրման ձևը: Այսպես՝ թարգմանչական 
գործի թերթը արժեր հինգ մանեթ, հեղինակային գործինը՝ տասը մանեթ: Սակայն 
գործում էր նաև փոխանակային տարբերակը. գումարի փոխարեն հեղինակները 
կարող էին պատվիրել իրենց ուղարկած նյութի՝ համապատասխան 100 և 200 
առանձին տպագրությունները: Փոխանակային երկրորդ տարբերակը արտա-
հայտվում էր հետևյալ կերպ. տարբեր քաղաքների և գյուղերի կրթության և լուսա-
վորության, ուսումնարանների, վաճառականության, խոսած բարբառի, սովորու-
թյունների, ժողովրդի բնավորության, եկեղեցականների պարապմունքի և կյանքի 
այլ բնագավառների մասին երեք նամակ ուղարկող հեղինակներին ամսագիրը 
ուղարկվում էր անվճար: Չնայած աշխատանքի վարձրատրման այս ձևերին՝ 
վարձատրության խնդիրը մշտապես մտահոգիչ էր:  

Այսպես՝ Գր. Արծրունին իր թղթակցություններից մեկում նկատում է, որ 
«տպած նյութերի մեծ մասը անվարձ են հրատարակվում, ուրեմն գրողները ավե-
լորդ ժամանակ ունեցող մարդիկ են, ուրեմն կարողություն ունեցող, ունևոր դասի 
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ձայնն է լսվում միայն օրագրության մեջ <….> Ուստի մեր օրագրությունը ժո-
ղովրդի արտահայտությունը չլինելով, նորա կյանքը արվեստական է» [13]: Նույն 
համարում վարձատրման խնդրին անդրադառնում է նաև Խ. Ստեփանեն. «Մենք 
անդադար լսում ենք, թե օրագրի հրատարակելու ձեռնարկությունը երկու նպա-
տակ կարող է ունենալ. մին՝ փառքի ցնորք, մյուսը՝ վաստակի անհիմն հույս: Սա-
կայն մենք գիտենք, որ փառքը մարդկային սերունդի մեջից հազիվ քանի մե ան-
հատների գերեզմանի վերա կա, իսկ փող վաստակելու միջոց այս գործը ընտրելը 
մեր մեջ խակ մտածություն կլիներ, որովհետև մեր ազգը այնքան առաջ չէ գնացել, 
որ այս կերպ աշխատություններին նվիրվողները վաստակ մը գտնեն» [13]:  

Եվ քանի որ ստեղծագործական անվարձահատույց աշխատանքը մեծ նվի-
րում էր պահանջում, ուստի հանդեսի բաժանորդների թիվն ավելացնելու համար 
Խ. Ստեփանեն ապագա բաժանորդներին խոստանում էր խրախուսական տար-
բեր նվերներ:  

Ամսագրի առաջին համարի հետ բաժանորդներին անվճար տրվել է «երջան-
կահիշատակ կաթողիկոս Ներսես V-ի լուսանկարչական պատկերը» (ի դեպ, կա-
թողիկոսի նկարների վաճառքի (40 կոպեկ) հայտարարությունը տրված է նույն 
համարի ծանուցմունքի բաժնում): Հետագայում գրքերի կամ նկարների նվիրատ-
վության ձևը բավականին մեծ տարածում է ստանում ամսագրում: Բաժանորդնե-
րին խրախուսելու համար խմբագիրն անակնկալ է մատուցում ընթերցողներին՝ 
նրանց ուղարկելով զեյթունյան իշխանների կամ Վարդան Մամիկոնյանի լիտո-
գրաֆիական պատկերը: Բաժանորդագրության դիմաց խրախուսական նվերների 
այս մեթոդը կիրառվում էր նաև ռուս և արտասահմանյան մի շարք պարբերա-
կանների կողմից: Եվ եթե արտադրանքի սպառման և առաջխաղացման համար 
Խ. Ստեփանեն որպես խրախուսանք նվիրում էր ևս մեկ ապրանքատեսակ, որի 
գնային արժեքը կարող էր ինչ-որ կերպ ազդել բաժանորդների ընտրության և ըն-
թերցողների թվի ավելացման վրա, ապա հանդեսի կիրառական արժեք էր 
համարում ճշմարտության գաղափարի տարածումը:  

Արևելահայ իրականության մեջ գովազդային հաղորդագրությունների դերին 
Խ. Ստեփանեն առաջինն է անդրադարձել իր հանդեսում: Ներկայացնելով Է. Լա-
բուլեի ստեղծագործության կերպարների զրույցը՝ նա գրում է, որ ընթերցողների 
թիվը մեծացնում է հայտարարությունների տպագրման գինը, իսկ ընթերցողներ 
բերում է կարծիքը, մինչդեռ խաբելով կարծիք վաստակել հնարավոր չէ: «Ճշմար-
տությունն է վագրի մարմինը. հայտարարությունները նոցա ծիծաղաշարժ զար-
դեր են. սուտ և ունայն: Հայտարարությունների բաժինները շատ հաճախ նաև մո-
լորեցնում են ընթերցողներին, և երբեմն գործում է հետևյալ սկզբունքը՝ աշխարհը 
կամենում է խաբված լինել, ուրեմն խաբեք նրան» [11]:  

Նույն խմբագրականում Խ. Ստեփանեն անդրադարձել է նաև թաքնված գո-
վազդի երևույթին. «Երբեմն մարդիկ իրենց սեփական շահի համար պատրաստ են 
վճարել ավելին, որ որոշ նյութեր տպագրվեն ոչ թե հայտարարությունների բաժ-
նում, այլ՝ որպես նախահոդված: Սակայն այդ կերպ չարաշահվում է ընթերցողնե-
րի վստահությունը»: Նկատենք, որ Խորեն Ստեփանեի խմբագրական հայեցա-
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կարգում արդեն ձևակերպված էին, և որոշակի սահմանազատումներ կային հան-
րային կապերի բնույթ ունեցող, գովազդային հաղորդագրությունների և լրագրո-
ղական, հրապարակախոսական հաղորդագրությունների միջև: Սակայն արտադ-
րական գործընթացում որքան էլ խմբագրի սկզբունքներն ազնիվ նկատառումնե-
րով էին պայմանավորված, այնուամենայնիվ դրանք ամբողջությամբ իրականաց-
նել հնարավոր չէր թեկուզ տնտեսական այն գործոնով, որ «ամեն ապրանք պայ-
քարում է միայն իր համար, չի ընդունում մյուս ապրանքները և իրեն մատուցում է 
այնպես, կարծես բացի իրենից ոչինչ գոյություն չունի» [7, 27]:  

Թիֆլիսահայ մամուլի դաշտում «Հայկական աշխարհ»-ի գաղափարական և 
տնտեսական մրցակիցներն էին «Մեղու Հայաստանի», «Գարուն» և «Վաճառա-
կան» պարբերականները: Նրանց էջերում պարբերաբար հանդիպում էին միմյանց 
նկատմամբ քննադատական խոսքեր, որոնցում քիչ չէին վիրավորական արտա-
հայտությունները: Եթե այս դեպքում մենք կարող ենք նշմարել հակագովազդի 
տարրեր, ապա մեկ այլ օրինակով նկատելի են հասարակության շրջանում 
նպաստավոր կարծիք ստեղծելու միտումները, որոնք կապված են խմբագրի նա-
խաձեռնած և ստանձնած գործերի հետ:  

Խ. Ստեփանեի «ջանքերով Թիֆլիսում հիմնադրվել էին Մարիամյան ուսում-
նարանը և դրա մասնաճյուղը՝ առաջին երկսեռ դպրոցը Հավլաբարում» [3, 227]: 
Այդ ուսումնական հաստատությունների մասին ծանուցումների բաժնում տպա-
գրված հաղորդագրություններից բացի՝ հանդեսի էջերում հեղինակը նաև հանդես 
էր գալիս հրապարակախոսական նյութերով, որոնց միջոցով ուսումնական հաս-
տատությունների նկատմամբ դրական վերաբերմունք էր ձևավորում: 

Այսպիսով՝ կարող ենք փաստել, որ Խ. Ստեփանեն «Հայկական աշխարհ» 
հանդեսը ծրագրել էր տպագրել ամերիկյան լրագրության մոդելի օրինակով՝ նա-
խապատվություն տալով փաստերի լրագրությանը և դրանց օբյեկտիվ վերլուծու-
թյանը, սակայն խմբագրի նպատակների մեծ մասը չիրականացավ, ինչը պայմա-
նավորված էր տնտեսական, միջանձնային գործոններով և Ռուսական կայսրու-
թյան տարածքում գործող գրաքննչական որոշ պահանջներով, բաժանորդների 
քիչ թվով: Առևտրային գովազդային հաղորդագրությունների սակավությունն ու 
դրանցից ստացված հասույթը էական դեր չունեցան պարբերականի տպագրման 
հարցում: Չնայած հանդեսի բաժանորդների թիվն ավելացնելու համար Խ. Ստե-
փանեն առաջարկում էր խրախուսական նվերներ, իսկ հանդեսին թղթակցող հե-
ղինակներին շահագրգռելու համար՝ ինչպես դրամական, այնպես էլ փոխանա-
կային վարձատրություն, սակայն դա նույնպես էականորեն չազդեց հանդեսի 
պարբերական տպագրման վրա: Հայության մեջ «մտքի արդյունաբերությունը» 
դեռևս զարգացման փուլում էր, իսկ դրա արտադրանքը լայն պահանջարկ չէր 
վայելում:  
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Предметом исследования является журнал “Армянский мир”, издававшийся в 
1864-1879 гг. Х. Степане планировал выпустить журнал, следуя опыту 
американской журналистики, опираясь на факты и объективный анализ. Но он не 
смог реализовать задуманное по нескольким причинам: экономические и 
межличностные проблемы, малое количество подписчиков, а также цензура 
Российской империи. Небольшое количество рекламных сообщений и, 
соответственно, низкий доход не оказали существенного влияния на издание 
журнала. Хотя в целях повышения численности подписчиков, редактор и 
основатель журнала предлагал поощрительные подарки, а авторам статей - 
денежные и бонусные вознаграждения, но и это никак не повлияло на финансовое 
положение издания. Среди армянского населения “индустрия мысли” была на 
стадии развития, и медиапродукция не пользовалась спросом.  

    
    

KHOREN STEPANE’S “THE ARMENIAN WORLD” KHOREN STEPANE’S “THE ARMENIAN WORLD” KHOREN STEPANE’S “THE ARMENIAN WORLD” KHOREN STEPANE’S “THE ARMENIAN WORLD”     
MAGAZINE AS A MEDIA PRODUCTMAGAZINE AS A MEDIA PRODUCTMAGAZINE AS A MEDIA PRODUCTMAGAZINE AS A MEDIA PRODUCT    

Danielyan Danielyan Danielyan Danielyan Taron Taron Taron Taron     
Candidate of Philology, Associate ProfessorCandidate of Philology, Associate ProfessorCandidate of Philology, Associate ProfessorCandidate of Philology, Associate Professor, , , , Vanadzor State Vanadzor State Vanadzor State Vanadzor State UniversityUniversityUniversityUniversity    

    
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

Key words: Key words: Key words: Key words: Khoren Stepane, periodical press, advertisements, self-advertisement, 
“mind industry”. 

The subject matter of the research is “The Armenian World” magazine published 
in Tiflis between 1864-1879. Khoren Stepane had intended to use the experience of 
American journalism assigning priority to facts in journalism and their unbiased analysis 
but most of the editor’s objectives were not achieved owing to economic and 
interpersonal factors, some censorship requirements in the Russian Empire and the small 
number of subscribers. The small quantity of commercials and the profit generated from 
them did not play a substantial role in the publication of the periodical. Although the 
founding editor offered awards for the increase in the number of subscribers as well as 
financial and exchange rewards to the authors contributing to the magazine, it did not 
play a major role in its regular publication. “Mind industry” among Armenians was still 
in its preliminary stage, and its product was not in big demand.     


