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Գովազդի և գովազդային գործունեության քննադատությունը Գովազդի և գովազդային գործունեության քննադատությունը Գովազդի և գովազդային գործունեության քննադատությունը Գովազդի և գովազդային գործունեության քննադատությունը     
««««ՄշակՄշակՄշակՄշակ» » » » լրագրումլրագրումլրագրումլրագրում    (1893(1893(1893(1893----1918 1918 1918 1918 թթ.)թթ.)թթ.)թթ.)    

Դանիելյան ՏարոնԴանիելյան ՏարոնԴանիելյան ՏարոնԴանիելյան Տարոն    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    Կովկաս,    Թիֆլիս,    պարբերական մամուլ, 
հայտարարություն 

19-րդ դարավերջին 20-րդ դարասկզբին Ռուսական կայսրու-
թյան տարածքում գովազդային գործունեությանը վերաբերող հրա-
պարակումները և քննարկումները ստանում են պարբերական 
բնույթ. թերթերում և ամսագրերում հաճախ են լույս տեսնում 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական նորություններ և վերլուծա-
կան հոդվածներ, հրատարակվում են գրքեր, որոնց մի մասը ըն-
թերցողին ներկայացնում է գովազդի պատմությունը և զարգաց-
ման առանձնահատկությունները տարբեր երկրներում, մյուս 
մասը դառնում է խորհրդատվական ուղեցույց ոլորտի մասնագետ-
ների համար, երրորդ մասն էլ ընթերցողին է ներկայացնում գո-
վազդի և գովազդային գործունեության ազդեցության հնարավո-
րությունները, վտանգները, բացահայտում այն կեղծիքները, որոնք 
միտումնավոր կատարվում են սպառողներին մոլորեցնելու հա-
մար, և առանձնահատուկ շեշտում է գովազդային գործունեության 
բացասական ներգործությունը պարբերական մամուլի համա-
կարգի վրա: 

Այս իրողություններն արտացոլվում են նաև հայ պարբերա-
կան մամուլի էջերում: Առաջատար դիրքեր զբաղեցնող «Մշակ» 
պարբերականը, որի հրատարակումը վերսկսվեց 1893թ., նույնպես 
արձագանքում էր տարածաշրջանում գովազդային գործունեու-
թյան անցուդարձին:  

Ի տարբերություն արծրունյան շրջանի, երբ գովազդային գոր-
ծունեությանը վերաբերող հոդվածներ նկատելիորեն քիչ էին լույս 
տեսնում՝ մրցակից «Նոր-Դար» և «Արձագանք» պարբերականների 
համեմատ1, «Մշակ»-ն սկսեց ավելի հաճախ անդրադառնալ 

                                                                 
1 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Դանիելյան Տ., Գովազդային գործու-

նեության քննադատությունը «Արձագանք» պարբերականում: ՎՊՀ 
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լրագրային աշխարհում տեղի ունեցող առևտրայնացման գործըն-
թացներին, գովազդային գործունեության կարևորությանը և հնա-
րավոր վտանգներին:  

Գովազդային դաշտը վերլուծող հեղինակներն արձանագրում 
էին, որ Եվրոպայում ամենահարուստ լրագրերը ոչ թե շատ բաժա-
նորդ ունեցող կամ հատավաճառով սպառվող պարբերականներն 
են, այլ այն հրատարակությունները, որոնք ունեն մեծ թվով հայ-
տարարություններ և գովազդներ, որոնք ոչ թե շռայլություն են դի-
տարկվում, այլ իրականում անհրաժեշտություն են: Իսկ Կովկա-
սում անհատ ձեռնարկատերերը և մասնավոր անձինք նախա-
պատվությունը տալիս են բանավոր հաղորդակցմանը՝ որպես տե-
ղեկատվության փոխանցման ձևի, և ոչ լրագրին կամ ամսագրին 
(եթե նույնիսկ տպագրում էին, ապա նախընտրում էին ռուսալեզու 
պարբերականները): Օրինակ, եթե ընտանիքը որոնում է աղախին, 
խոհարար, «յայտարարութիւն չեն տպում, այլ դիմում են որ և իցէ 
մի մամիդային2 և ասում են, որ գնայ իր ծանօթների կամ հարևան-
ների մոտ և յարմար մարդ գտնի» [1]:  

Մասնավոր հայտարարությունների բաժնում այս առումով 
բացառություն էին մահազդերը. միջանձնային հաղորդակցության 
միջոցով մահվան մասին տեղեկատվության փոխանցումը անհար-
մար էր տեղեկատվության դանդաղ տարածման և «լրաբերների» 
բարձր վարձատրության պատճառով, իսկ «մեծ հուղարկավո-
րութիւն միշտ ցանկալի էր» [1]:  

Նույն խնդիրն արդիական էր մնում նաև 20-րդ դարի 10-ական 
թվականներին, երբ նույն լրագրում խոստովանում են, որ հայ 
թերթը զրկված է միակ նշանավոր աղբյուրից՝ հայտարարու-
թյունից, «որով պահպանվում, ծաղկում, բարգաւաճում են բոլոր 

                                                                                                                                                    
գիտական տեղեկագիր, պրակ Ա, Երևան, 2017, էջ 84-92 և Դանիելյան Տ., 
Գովազդի և գովազդային գործունեության քննադատությունը «Նոր-Դար» 
պարբերականում: «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հա-
ղորդակցության համատեքստում» V միջազգային գիտաժողովի նյութերի 
ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 207-216:  

2 Մամիդա – Վրաց. მამიდა՝ հորաքույր: 



 
– 45 – 

երկիրներում լրագիրները» [11], քանի որ հայ թերթին հայտարա-
րություն չեն տալիս, և դա այն դեպքում, երբ Թիֆլիսի և Բաքվի 
ռուսերեն պարբերականները լի են թանկ հայտարարություններով՝ 
«հայկական բանկային, առևտրական, արդիւնաբերական հաստա-
տութիւնների մասին, իսկ հայ լրագիրը չունի այդ յայտարա-
րութիւնները, որովհետև հայ հարուստը, հայ առևտրականները 
հարիւրներ, հազարներ ծախսելով յայտարարութիւնների վրա, 
խնայում են մի քանի րուբլի ևս տալ հայ լրագրում նոյն յայտարա-
րութիւնը տպելու» [3]:  

Այս գործոնով էլ պայմանավորված՝ հայ պարբերական մա-
մուլը դժվար է զարգանում, և վարձատրության բացակայության 
պատճառով երևան չեն գալիս արհեստավարժ գրողներ և աշխա-
տակիցներ: Մշակականների եզրակացությունը խնդրի վերաբեր-
յալ հոռետեսական է. «Հայաբնակ Կովկասի մայրաքաղաքը կար-
ծես մի անապատ է հայութեան համար և չէ կարող ապահովել ոչ 
հայ լրագիր, ոչ հայ գրող: Շատ հայ և այնքան քիչ հայութիւն» [14]:  

«Մշակ»-ի աշխատակիցները տարօրինակ են համարում նաև 
հայկական բարեգործական ընկերությունների մոտեցումը հայկա-
կան լրագրերի նկատմամբ: Դրանք իրենց հայտարարությունները 
ցանկանում են տպագրել անվճար կամ էլ ամենամեծ՝ մինչև 75 
տոկոս զեղչով: Ընդ որում, երբեմն հայտարարության փոխարեն 
գրում են նամակ խմբագրությանը՝ որպես լուր հայտնելով իրենց 
կատարելիք միջոցառումների և գործունեության մասին:  

Խնդրի կապակցությամբ Հ. Առաքելյանը հետաքրքիր դիտար-
կում է կատարում. հայկական բարեգործական, մշակութային, 
դպրոցական հիմնարկությունները, երբ կազմակերպում են զբո-
սանք, երեկույթ, ներկայացում, վիճակախաղ, մեծ գումարներ են 
ծախսում բուֆետի, ծաղիկների, զարդարանքի և այլ պարագաների 
վրա, սակայն դժվարանում և խուսափում են 5-20 ռուբլի վճարել 
հայտարարության տպագրության համար: Հեղինակը արձանա-
գրում է՝ «քաղցրաւենիների, կարկանդակների, ծաղկեփունջների 
վրա հարիւրները ծախսվում են շռայլաբար, բայց երբ խնդիրը հաս-
նում է հայ լրագրին, ժլատութեան և խնայողութեան ամենամեծ 
ճիգեր են թափվում» [4]:  
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Ի դեպ, հենց այս հանգամանքներն են ազդել հայ պարբերա-
կան մամուլի գործիչների այն համոզմունքի վրա, որ խրախուսան-
քի արժանի է վաճառականի կողմից թերթին դրամական օգնու-
թյուն ցուցաբերելը: Պատահական չէ, որ լրագրի նամակագիրնե-
րից Գ. Ենգիբարյանը՝ «Մշակ»-ի 40-ամյակի կապակցությամբ կազ-
մակերպված դրամահավաքի վերաբերյալ հնչեցված քննադատու-
թյանը փոխադարձում էր, որ մրցակից պարբերականները նույն-
պես չեն հրաժարվում տարբեր մարդկանց ֆինանսական օգնու-
թյունից, չնայած շատ հաճախ թաքցնում են այդ փաստը. «Որևէ 
յօբելեանի կամ գրագէտի համար փող ժողովելը ես մուրացկա-
նութիւն չեմ համարում, որովհետև մեր ժողովրդի մտաւոր զար-
գացման աստիճանը այնքան ցածր է, որ մեր դառն իրականութեան 
պայմաններն են ստեղծել այս միջոցները» [5]:  

«Մշակ»-ի էջերում դիպուկ վերլուծականներ են հանդիպում 
գովազդային հաղորդագրությունների տեքստային վերլուծություն-
ների վերաբերյալ: Հոդվածագիրներից Ա. Նազարեթյանը նկատում 
է, որ նախկինում լրագրային հայտարարությունները հիմնակա-
նում «չոր ու ցամաք ծանուցումներ» էին առևտրային գործարքների 
մասին, սակայն արդեն 20-րդ դարասկզբին գովազդը գրական 
ստեղծագործությունների հավաքածու է՝ ստեղծված արձակի և չա-
փածոյի կանոններով, ներկայացված իբր գիտականորեն մշակված 
դասախոսություններով, զարդարված պատկերներով ու խորհրդա-
վոր շրջանակներով: Ըստ հեղինակի՝ այդ ամենի նպատակն է, ինչ-
պես և նախկինում, ունենալ մեծ թվով սպառողներ ու գնորդներ: Եվ 
վերջիններիս որսալու տենչն է կուրացնում առևտրականներին, 
արդյունաբերողներին, բժիշկներին, իրավաբաններին, մանկա-
վարժներին, հրատարակչական ընկերություններին, որոնցից շա-
տերը ոչ մի միջոց չեն խնայում, ոչ մի բանի առաջ չեն կանգնում ու 
«ամեն տեսակ հնարներ են գործ դնում, ջանք թափում, որպէսզի 
որևէ կերպ հրապուրեն լրագրի ընթերցողին և շահագործեն նրա 
հաւատն ու միամտութիւնը» [12]:  

Գովազդային գործունեության վերլուծաբանն առանձնացնում 
է ընթերցողների երեք խումբ. առաջին խումբը, խաբվելով գովազ-
դային հաղորդագրությունից, այլևս երբեք չի հավատում գովազ-
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դային տեղեկատվությանը և չի գնում գովազդվող ապրանքը: 
Երկրորդ՝ գովազդամոլների խումբը բաց չի թողնում ոչ մի գովազդ, 
շարունակ փոստով պատվերներ է տալիս, ստանում է բազմաթիվ 
ծրարներ ու փաթեթներ և նույնիսկ խաբվելուց հետո չի ընդհա-
տում այդ զբաղմունքը, որը «դարձել է մի տեսակ ախտ կամ 
սպօրտ» [13]: Երրորդ խմբի ընթերցողները խաբվելու դեպքում 
սկսում են մեղադրել խմբագրություններին սուտ տեղեկատվու-
թյուն տարածելու համար: Սակայն հոդվածի հեղինակը նշում է, որ 
ոչ մի խմբագրություն հնարավորություն չունի ճշտելու «հայտա-
րարութեան բովանդակութիւնը, ըստ էութեան կատարելու խու-
զարկուի, էկսպերտի և կամ հասարակ գնահատողի դեր» [13]: 

Միևնույն ժամանակ «Մշակ»-ն անընդունելի է համարում այն 
հրատարակությունների գործելաոճը, որոնք չնայած քննադատում 
են ինչ-որ ապրանքի կամ ծառայության տեսակ, սակայն տպա-
գրում են քննադատվող օբյեկտի գովազդը: Այսպես, «Լրագրական 
բարոյախոսներին» հոդվածում ներկայացնելով Բաքվի երեք թեր-
թերի քննադատությունը քաղաքում բացված «Բուֆֆ» անունով 
այգու վերաբերյալ՝ միևնույն ժամանակ շեշտում է, որ քննադատող 
թերթերը նաև առաջին էջում խոշոր տառերով տպագրում են 
իրենց իսկ պարբերականում քննադատած այգու գովազդը: 
«Մշակ»-ը հորդորում է չվերցնել այն փողը, որ ստացվում է մարդ-
կանց ապականող այգու գովազդի դիմաց. «Եթե անառականոցը չի 
համարձակվի դիմել լրագրի օգնութեան՝ իր զզուելի գոյութիւնը 
րէկլամ անելու համար, այնպէս արէք, որ մի և նոյն կերպով չը 
համարձակվի դիմել ձեզ ոսկէզօծած, դիմակաւորած անառա-
կանոցը» [7]:  

Իհարկե, հոդվածի հեղինակը գիտակցում է, որ հայտարարու-
թյան և լրագրային նյութի միջև բովանդակային տարբերություն-
ները մեծ են. հայտարարությունը առևտուր է, տնտեսական գործ, 
իսկ լրագրի բովանդակությունը՝ դրոշակ, սրբություն, պաշտա-
մունք: Ըստ հոդվածագրի՝ գրականության և գաղափարական 
գործի մեջ անհամաձայնությունը և շահամոլության ներխուժումը 
անընդունելի են, քանի որ դրամի միջոցով անբարոյականությունը 
«այրող ու գրգռող խոստումներով յաղթանակում է լրագրի ճակա-
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տին, իսկ երրորդ կամ չորրորդ երեսում, մանր տառերով բարոյա-
խօսներից մէկը արտասունք կը թափէ այդ իսկ յաղթանակող ան-
բարոյականութեան վրա» [7]:  

Նկատելով, որ շահը խեղդող է և կլանող, հոդվածագիրը կար-
ծում է, որ լրագրերի բարոյախոսները դրանով ծիծաղելի են 
դառնում: Նույն հոդվածում հեղինակը ևս մեկ ուշագրավ դրվագ է 
ներկայացնում՝ կապված Վ. Վելիչկոյին վերագրվող «Վիշապօձ» 
վեպի հետ3, որն ուղղված էր հայերի դեմ, և որի հայտարարու-
թյունը տպագրել էին կովկասյան բազմաթիվ թերթեր: Ըստ 
«Մշակ»-ի՝ տպագրեցին, «այսինքն նպաստեցին այդ կեղտոտու-
թեան տարածման: Շահ է, ի˚նչ արած: Շահը հայր ու մայր չէ ճա-
նաչում: Коммерцiя» [7]: 

«Մշակ»-ի խմբագրությունը բավականին հաճախ քննադատու-
թյան էր ենթարկում այն պարբերականներին, որոնք գովազդային 
տարբեր հնարքների միջոցով փորձում էին նոր բաժանորդներ 
գրավել: Ընդ որում հարցը դիտարկվում էր ոչ միայն տեղական շու-
կայի մակարդակով, այլև ռուսաստանյան, իսկ երբեմն էլ՝ միջազ-
գային փորձի օրինակներով: Այսպես, ներկայացնելով ռուսական 
«Практическая жизнь» շաբաթաթերթի հոդվածը, որտեղ քննադատ-
վում է Վոլֆի հրատարակչական ընկերության և «Живописное 
обозрение» պատկերազարդ հրատարակության խմբագրության 
շրջաբերականները, որոնցով հիմնարկություններին առաջարկ-

                                                                 
3 Վասիլի Վելիչկոն (1860-1904 թթ.) ռուս բանաստեղծ, հրապարակա-

խոս և հասարակական գործիչ է: Ռուսական կայսրությունում հայատյաց 
քաղաքականության ջատագովն էր: 1897-1899 թթ. եղել է Թիֆլիսում հրա-
տարակվող ռուսական «Кавказ» թերթի խմբագիրը: 1903 թ. Սանկտ Պե-
տերբուրգում հրատարակվում է ոմն Գեորգի Բորցովի «Վիշապօձեր» երկ-
մասանի վեպը՝ Վ. Վելիչկոյի առաջաբանով: Նա հայերին համեմատում է 
վիշապօձերի հետ, որոնց պատճառով Կովկասը մատնված է անհա-
ջողությունների (Վեպի մասին տեղեկատվությունը վերցրել ենք Л. С., 
Библиография, «Сибирская жизнь», Томск, 30. 05. 1903): Իր ազգայնական 
և ռասիստական ծայրահեղական մոտեցումների համար Վ. Վելիչկոն 
քննադատվել է ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս առաջադեմ մտավորական-
ների կողմից:   
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վում էր աջակցել «Новь» և «Задушевное слово» ամսագրերի բաժա-
նորդագրությանը, դրա դիմաց խոստանալով ամեն մի նոր գտած 
բաժանորդի համար վճարել գտնողին 50-60 կոպեկ, մեջբերում է 
այն միտքը, որ «այսպիսի յայտարարութիւնները անբարոյակա-
նացնող ազդեցութիւն են անում հասարակութեան և նոյն իսկ 
մամուլի վրա» [8]:  

Ըստ մշակականների՝ հայոց մամուլը նույնպես զերծ չէ անբա-
րոյականացնող ազդեցությունից. «հայ խմբագիրը իր թերթը զօռով 
ուղարկում է և այնպիսի մարդկանց, որոնք բաժանորդ գրվել չեն 
ուզում» [8]: Խմբագրության կարծիքով՝ ռուսաց մամուլի գովազդա-
յին գործիչները դեռ այնքան մեծ չարիք չեն, քանի որ «րէկլամներով 
խաբող ռուսերէն հրատարակութիւնները չեն համարձակվում պա-
տասխանել իրանց պատիւը հասկացող օրգանների մերկացումնե-
րին և յարձակումներին, մինչդեռ մեզ մօտ րէկլամների հերոսները 
անամօթ յանդգնութեամբ դեռ իրանց ինչ որ բարերարներ, ինչ որ 
գաղափարական գործիչներ են հրատարակում» [8]: 

«Մշակ»-ի աշխատակիցները նկատում են, որ գովազդային 
հնարքներն օգտագործվում են ոչ միայն տարբեր ընկերություննե-
րի և կազմակերպությունների կողմից, այլ նաև անհատների. 
«յուրաքանչիւր գործիչ որ փոքր ի շատէ ընդունակութիւն է ցոյց 
տուել որ և է ճիւղի մէջ սաստիկ ատում է այդ «համեստութիւն» 
բառը և արդէն դափնիներ, արձաններ է պահանջում իր համար» 
[9]: Օրինակ, ըստ մշակականների, նմանապես են վարվում նաև 
բազմաթիվ արվեստագետներ, որոնք իրենց փառասիրությունը 
բավարարելու համար դիմում են գովազդային զանազան միջոց-
ների: Այս երևույթն ազդում է գրականության որակի և զարգաց-
ման մակարդակի վրա, քանի որ չկա արդար և անկողմնակալ 
քննադատություն, իսկ դրա փոխարեն «թագաւորում է կամ անա-
մօթութեան հասնող րէկլամ կամ անզուսպ հայհոյանք» [10]:  

Սակայն լրագրի աշխատակիցները հասկանում էին, որ պար-
բերական մամուլի շուկայական օրենքները շրջանցել հնարավոր 
չէ, և ցավով արձանագրում էին, որ առևտրայնացումը խարխլում է 
մամուլի հիմքերը, և ինքնագովությունը հասնում է գագաթնա-
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կետին, դրանով իսկ «միջակութիւններին հասցնում է համարեա 
հանճարների աստիճանին» [10]: 

Գովազդին առնչվող նմանօրինակ հարցերը քննելիս ընդգծ-
վում է այն միտքը, որ գովազդային հաղորդակցության արդյունա-
վետության համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել ազգային մտածե-
լակերպի և արժեհամակարգի առանձնահատկությունները: Ու 
առաջ է քաշվում այն թեզը, որ «ամերիկական րեկլամն ու ասիա-
կան իրականութիւնը իրարից բաւական տարբեր են եղել <…> 
Ամերիկեան րեկլամը Ասիայում դժբաղդութիւն է, երբ քաղաքա-
կրթված ձևերը երեսանց իւրացնում են տգէտ ասիացիները» [2]:  

«Մշակ»-ի խմբագրակազմը, ինչպես և ժամանակի բազմաթիվ 
պարբերականներ, մերժում էին առևտրային օրենքների գոյու-
թյունը պարբերական մամուլի համակարգում՝ նշելով, որ շատ 
դեպքերում առևտրային օրենքները մոլորեցնում են հանրությանը, 
ինչպես, օրինակ, ապրանքների կեղծումը, ապրանքի դեֆիցիտի 
ստեղծումն ու թանկ վաճառքը և գովազդներով մոլորեցումը: Շեշտ-
վում էր նաև այն հանգամանքը, որ մրցակցությանը դիմակայելու 
համար վաճառականները հաճախ ստիպված են լինում գովազդել 
իրենց ապրանքը, զանազան կենտրոններում գործակալներ վար-
ձել, շքեղացնել վաճառատունը և այլն: Սակայն այդ ծախսերը թան-
կացնում են ապրանքը, իսկ արդյունքում «տուժում է սպառող հա-
սարակութիւնը» [6]:  

«Մշակ»-ն ընթերցողին պարզաբանում էր, որ, այսպես կոչված, 
«մեծ մամուլը» առավել հավատարմորեն է ծառայում շուկային. 
«նա «պատւաւոր և դիրքաւոր» պարոնների ինքնասիրութիւնն է 
շոյում, որ «յարմար» դեպքում խոսում ու ճառում է, իսկ «անյար-
մար» դեպքում լռում ու պապանձվում…» [16]: Այս ձևակերպումը 
արձագանքն է 19-20-րդ դարերի սահմանագծին ձևավորված 
առօրեական մշակույթին, որն արդյունաբերական և տեխնոլոգիա-
կան միջոցների զարգացման հետևանքով առաջ էր քաշել ապրելա-
կերպի նոր փիլիսոփայություն և բուրժուազիայի մեծ հատվածի 
համար դարձել էր սկզբունք, այն է՝ «կօմֆօրտ և անհատական 
վայելքներ» [15]:  

Ընդունելով հանդերձ, որ բազմաքանակ հայտարարություններ 
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ստանալու համար անհրաժեշտ է հրատարակչական գործում 
ներդնել «առևտրային երակ», մշակականները շեշտում են, որ դա 
չի ազդելու գաղափարական հիմքի վրա: Եվ հատկապես այս 
առումով հարցի քննողները դրականորեն արձանագրում են, որ 
հայ պարբերականները, անկախ իրենց քաղաքական դավանան-
քից, տուրք չեն տվել առևտրային մեթոդներին և հայ լրագրերի մեջ 
«չեն զետեղվել պօրնօգրաֆիական և այլ անբարոյական ու կասկա-
ծելի իմաստ և բովանդակութիւն ունեցող յայտարարութիւններ: 
Այդ կողմից հայ մամուլը անհամեմատ աւելի բարձր է եղել կանգ-
նած և է, քան ուրիշ ազգերի մամուլը» [4]: 

Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ «Մշակ» լրագրում 
պարբերաբար քննարկման առարկա է եղել գովազդային գործու-
նեության ոլորտը, վերլուծվել են գովազդի և պարբերական 
մամուլի դրական և բացասական փոխառնչությունները, մեկնա-
բանվել են առևտրայնացման հետևանքով պարբերական մամուլի 
համակարգում տեղի ունեցող իրողությունները: Մշտապես ընդ-
գծվել է այն բացասական հանգամանքը, որ հայ ձեռնարկատերերը 
և մասնավոր անձինք իրենց հայտարարությունները և գովազդ-
ները տպագրել են մեծ մասամբ ռուսալեզու պարբերականներում, 
որի արդյունքում Կովկասում նյութապես ապահովված են եղել 
հենց վերջիններս, նույն հանգամանքով էլ պայմանավորված՝ բա-
ցատրվում էր հայ լրագրության և գրականության բնագավառում 
արհեստավարժ գրողների սակավությունը: Հայ «ստեղծագործա-
կան արդյունաբերությունը» զարգացել է հիմնականում նվիրատ-
վությունների և բարեգործությունների շնորհիվ: Մշակականները 
առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձրել գովազդի տպա-
գրման և տարածման էթիկական խնդիրներին: Ընդունելով, որ գո-
վազդային բաժինը պարբերականի գաղափարական ուղղվածու-
թյան հետ որևէ առնչություն չունի և ընդհանրություններ չի էլ 
ունենալու, այդուհանդերձ մշակականները քննադատում էին այն 
խմբագրությունների գործունեությունը, որոնք լրացուցիչ դրամ 
վաստակելու նկրտումով տպագրում էին հանրությանը մոլորեց-
նող, վնասակար ապրանքների կամ ծառայությունների մասին 
գովազդներ:  
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Публикации и обсуждения рекламной деятельности в конце 19 – 

начале 20 вв. на территории Российской империи встречались довольно 
часто. На страницах периодической печати и в специальной литературе 
реклама и рекламная деятельность подвергались всестороннему анализу. В 
газете «Мшак», издававшейся в Тифлисе, также широко обсуждается сфера 
рекламной деятельности, анализируются позитивные и негативные взаи-
моотношения между рекламой и периодической печатью, комменти-
руются последствия коммерциализации системы периодической печати. 
Постоянно подчеркивалось то негативное обстоятельство, что армянские 
предприниматели и частные лица свои объявления и рекламу публико-
вали, как правило, в русскоязычных изданиях, в результате чего последние 
были наиболее материально обеспеченными на Кавказе; тем же обстоя-
тельством объясняется тот факт, что в области армянской журналистики и 
литературы было мало профессиональных писателей. Армянская «твор-
ческая индустрия» развивалась, в основном, благодаря пожертвованиям и 
благотворительности. Сотрудники «Мшака» особое внимание уделяли 
этическим проблемам публикации и распространения рекламы. Призна-
вая, что отдел рекламы не имеет и не будет иметь никакого отношения к 
идеологической направленности издания, сотрудники «Мшака», тем не 
менее, осуждали деятельность тех редакций, которые в целях наживы пуб-
ликовали рекламу, вводящую в заблуждение общественность и пропаган-
дирующую вредные товары или услуги. 
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In late 19th and early 20th century publications and discussions referring to 

advertising and advertising activity become frequent on the territory of Russian 
Empire. In the pages of the periodical press and in professional books 
advertising and advertising activity become subject to comprehensive analysis. 
The field of advertising activity has been subject for discussion in the 
newspaper “Mshak” published in Tiflis: here the positive and negative 
interrelations between periodical press and advertising were analyzed and the 
realities taking place in periodicals due to commercialization were also 
commented on. The negative fact of the Armenian entrepreneurs and 
individuals mostly publishing their announcements and advertisements in 
Russian-language periodicals as a result of which the latters were financially 
secured in Caucasus was particularly highlighted: this very fact explained also 
the scarcity of professional writers in the field of Armenian journalism and 
literature. The Armenian “creative industry” has developed mainly due to 
donations and charities. The staff of “Mshak” has paid special attention to the 
ethical issues of publishing and spreading the advertisement. By admitting that 
the advertising section has nothing to do with the ideological orientation of the 
journal, does not have any similarities and can have none, however, the staff of 
“Mshak” criticized the activities of those editors who for the purpose of earning 
extra money were advertising for the public misleading and harmful products 
or services. 
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