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Գովազդային գործունեության քննադատությունըԳովազդային գործունեության քննադատությունըԳովազդային գործունեության քննադատությունըԳովազդային գործունեության քննադատությունը    
««««ԱրձագանքԱրձագանքԱրձագանքԱրձագանք» » » » պարբերականումպարբերականումպարբերականումպարբերականում    

ԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյան        ՏարոնՏարոնՏարոնՏարոն    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. հայտարարություն, ռեկլամ, պարբերական մամուլ, 
«Աղբյուր» պարբերական, «Մշակ» լրագիր 

Գովազդային գործունեության, գովազդի նշանակության, գովազդային տեքս-
տերի բովանդակության վերաբերյալ քննադատական մոտեցումը թիֆլիսահայ 
պարբերական մամուլում սկսեց դրսևորվել 19-րդ դարի 60-ական թվականներից: 
Պատճառն այն է, որ մինչև պարբերական մամուլի համակարգի ձևավորումը գո-
վազդը արտադրությունից հիմնականում առանձնացված չէր, և որոշ դեպքերում 
դրանք գրեթե նույնական էին, սակայն «լրագրերի և հանդեսների շուկայի զար-
գացմանը զուգահեռ գովազդն սկսեց զատվել արտադրությունից ու առևտրից և 
դառնալ արհեստավարժ գործունեության տեսակ: Համապատասխանաբար հենց 
այդ ժամանակ էլ սկսվում է գովազդի ազդեցության բնույթի իմաստավորումը, 
մշակվում են գովազդային արշավների վարման հնարքները, ներդրվում է գովազ-
դի էթիկան և ձևավորվում է դասական պատկերացումը բիզնեսի և հանրային 
մշակույթի մեջ գովազդի տեղի մասին» [17, 60]:  

Թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի էջերում նույնպես հրապարակվում էին 
տարաբնույթ հոդվածներ, որոնց միջոցով գովազդի էությունը, ձևերը, առանձնա-
հատկությունները հասու էին դառնում ընթերցողին: Կարելի է ասել, որ լրագրու-
թյան միջոցով ձևավորվում էր որոշակի վերաբերմունք գովազդային ոլորտում 
առկա դրական և բացասական երևույթների նկատմամբ, որոնց նաև տրվում էր 
համապատասխան գնահատական, որը պարունակում էր «ոչ միայն հավանու-
թյուն, եզրակացություն, այլ նաև ռացիոնալ գիտելիքի տարրեր» [18, 3]:  

Ըստ այդմ՝ «Արձագանք» պարբերականում գովազդային հաղորդագրություն-
ների մասին տեղեկությունները կարող ենք պայմանականորեն բաժանել երկու 
խմբի՝ տեղեկատվական և վերլուծական: 

Տեղեկատվական խմբիՏեղեկատվական խմբիՏեղեկատվական խմբիՏեղեկատվական խմբի նյութերի մեջ կարող ենք ընդգրկել այն հրապարա-
կումները, որոնք ներառում էին ապրանքի կամ ծառայության գովազդման հե-
տաքրքիր ու տարօրինակ ձևեր: Դրանք թարգմանական բնույթի լուրեր էին, որոնք 
տպագրվում էին արտասահմանյան նորությունների բաժնում՝ որոշ դեպքերում 
զերծ մնալով սկզբնաղբյուրը նշելուց: Ունենալով հետաքրքրաշարժ և երգիծական 
բովանդակություն՝ այս հրապարակումներն ավելի շատ կատարում էին հեդոնիս-
տական գործառույթ: Սակայն հաշվի առնելով դրանց տպագրման հաճախակիու-
թյունը՝ կարծում ենք, որ խմբագրությունը երկու նպատակ էր հետապնդում: Մի 
դեպքում՝ ծանոթացնում էր ընթերցողներին գովազդի ստեղծագործական նոր, 
հնարամիտ գաղափարներին ու ձևերին: Օրինակ՝  

Մի Մի Մի Մի ճճճճապոնական ռեկլամապոնական ռեկլամապոնական ռեկլամապոնական ռեկլամ. Տոկիո քաղաքի մի գրավաճառանոց հետևյալ 
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կերպով է ծանուցում տալիս իր մասին. Մեր տան առավելություններն են՝ 1. Վի-
ճակախաղի տոմսերի նման էժան գներ: 2. Նորատի երգչուհու նման գեղեցիկ 
գրքեր: 3. Վանակնի պես պայծառ տպագրություն: 4. Փղի կաշու նման ստվար 
թուղթ: 5. Հաճախորդներ, որոնց հետ այնպես քաղաքավար են վարվում, ինչպես 
վարվում են իրար հետ մրցակցող շոգենավերի վրա: 6. Մեծ մատենադարանների 
մատուցած նյութերի ճոխություն. 7. Գրքերի այնպիսի արագ առաքում, ինչպես որ 
արագ է թնդանոթի գնդի թռիչքը: 8. Այնպիսի խնամքով դասավորված ծրարներ, 
ինչպես որ դասավորվում են մի մատաղահաս կնոջ ձեռքով յուր սիրելուն առաք-
վող ծրարները: 9. Երիտասարդների պակասությունները, ինչպիսին են ծուլու-
թյուն և ցրվածություն, իսկույն անհետանում են, հենց որ նրանք մեզ մոտ են 
գալիս և շատ չանցած նրանք դառնում են պատվավոր մարդիկ: 10. Մենք առա-
ջարկում ենք և ուրիշ օգուտներ, այնպիսի մեծ առատությամբ, որ այդ բոլորը ոչ մի 
լեզու չէ կարող բացատրել [Տե՛ս 12]: 

Մյուս դեպքում՝ ներկայացվում էին ապրանքների կամ ծառայությունների 
գովազդի այնպիսի տեքստեր և ակցիաներ, որոնք զուրկ էին գեղագիտական և բա-
րոյական ընդունված չափանիշներից և գովազդի նկատմամբ բացասական վերա-
բերմունք կարող էին առաջացնել լսարանի շրջանում, օրինակ՝ 

 Ռեկլամը բեմի վրաՌեկլամը բեմի վրաՌեկլամը բեմի վրաՌեկլամը բեմի վրա. Լոնդոնում հռչակ վայելող մի դերասանուհի, շրջելով 
Ամերիկայում, ներկայացումներ էր տալիս: Մի անգամ ՄԱԿԲԵԹ էր ներկայաց-
նում: Այն տեսարանը, ուր չարագործ հերոսուհին՝ լեդի Մակբեթը, ճգնում էր յուր 
ձեռներից սրբել երևակայական արյունը, դերասանուհին այնպիսի մի եռանդով 
խաղաց, որ հասարակությանը ապշեցրեց:  

-Օ՜հ, ոչինչ, ասիական անուշաբույր խառնուրդ կարող է սրբել այդ բիծը,– 
բացականչեց նա, սարսափից հանդիսատեսի մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել, դե-
րասանուհին ողբերգական ձայնով ավելացրեց. «Բայց և այնպես ես կարող եմ 
սրբել այդ x-ի գործարանի սապոնով»: Հանդիսատեսը ուշքի եկավ և շվվացրեց դե-
րասանուհուն: Սակայն դերասանուհին յուր բանը տեսել էր արդեն, և գործարա-
նատերը հաջող ռեկլամի համար խոստացված վարձը տվավ [Տե՛ս 13]:  

Վերլուծական խմբիՎերլուծական խմբիՎերլուծական խմբիՎերլուծական խմբի մեջ կարող ենք ընդգրկել այն հրապարակումները, 
որոնցում խոսվում է գովազդային հաղորդագրությունների նշանակության, 
կարևորության մասին, բացատրվում է գովազդի դերը պարբերական մամուլի հա-
մակարգում: Օրինակ՝ մեջբերելով ամերիկյան պարբերականից մի հատված թեր-
թի հայտարարությունների նշանակության մասին՝ «Արձագանք»-ը գրում է. «Ով 
որ կամենում է յուր գործերը լավ և արդյունավոր կերպով առաջ տանել առանց 
հայտարարություններ անելու, նա վարվում է այնպես, ինչպես կաներ մի սիրա-
հարված մարդ, որ հարյուր վերստ հեռավորությունից յուր նշանածին օդային 
համբույրներ է ուղարկում, որ վերջինս իհարկե ոչ կտեսնի և որոնց մասին նա 
մինչ անգամ տեղեկություն չի ունենալ: Ճշմարիտ է թե պարոնը ինքը գիտէ, թե ինչ 
է անում, բայց և ուրիշ ոչ ոք» [10]: 
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Տարբեր տարիների տպագրված հրապարակումների միջոցով հայ ընթերցո-
ղը ծանոթանում էր արտասահմանյան մամուլի զարգացման գործը խթանող գո-
վազդին և գովազդային գործունեությանը: Այսպես՝ Հոմոյի «Ժամանակակից մա-
մուլը» հոդվածում անդրադարձ է կատարվել ֆրանսիացի լրագրող-խմբագիրներ 
Արման Դյուտաքի և Էմիլ դե Ժիրարդենի գործունեությանը, որոնք նպաստել են 
լրագրության առաջադիմությանը իրենց վերլուծական ճիշտ հաշվարկով:  

Անձնական փորձից ելնելով՝ ֆրանսիացի գրահրատարակիչ և ֆրանսիա-
կան պարբերական մամուլի մեծ բարեփոխումների հեղինակ Է. դե Ժիրարդենը 
եկել էր այն եզրակացության, որ թերթ կարդացողների թիվն ավելի շատ է, քան 
թերթ գնողների, իսկ թերթի բաժանորդագրության ցածր գինը կնպաստի ընթեր-
ցողների շրջանակի ընդլայնմանը, որի հետևանքը կլինի ավելի մեծ տպաքանակը, 
իսկ արդյունքը՝ ավելի շատ հայտարարությունները՝ առավել բարձր գներով: 
«Հայտարարությունները պիտի ծածկեն լրագրի ծախքը,– ասում է Է. Ժիրարդենը» 
[3]: Նա գտնում էր, որ պարբերական մամուլի համակարգում նոր պարբերական-
ների երևան գալուց կառավարությունը չպետք է վախենա, քանի որ որքան շատ 
լինեն այդ թերթերը, այնքան քիչ կլինի «դրանցից յուրաքանչյուրի ազդեցությունը, 
քանի որ մեկը մյուսին կչեզոքացնի մրցակցային պայքարում» [15]:  

«Արձագանք»-ում լրագրության և պարբերական մամուլի զարգացման մա-
սին տպագրվող նյութերի մեծ մասը թարգմանական էր, և կարծում ենք, որ 
խմբագրությունը փորձում էր լսարանին հասցնել արտասահմանյան գովազդի 
մասին տեղեկություններ, որոնք լրացուցիչ խթանող ազդակ կլինեին տեղական 
գովազդատուների համար: 

«Русские ведомости» լրագրից թարգմանաբար արտատպելով ֆրանսիացի 
հեղինակ Է.Դյուբյեֆի «Լրագրություն» աշխատությունը՝ խմբագրությունը ներկա-
յացնում է, որ հանրահայտ «Ֆիգարո» պարբերականի տարեկան ծախսերը հազիվ 
են փակվում բաժանորդագրության և հատավաճառի արդյունքից, սակայն լրագրի 
ընդհանուր եկամուտը աճում է: «Այս խորհրդավոր երևույթի պատճառը լրագրի 
մեջ տպվող հայտարարություններն են, որոնք նրա եկամտի գլխավոր աղբյուրն 
են կազմում: Այս գործում առաջին օրինակ հանդիսացան անգլիացոց և ամերիկա-
ցոց լրագրերը, որոնց մեջ հայտարարություն տպելը առասպելական բան է դար-
ձել: «New-York Herald»-ի համարները երբեմն տալիս են 5000 հայտարարություն, 
տպելով դրանք 105 հատ 300 տողանի սյուների վրա: «Times»-ը ամեն օր 30-ից 
մինչև 40 սյունի հասնող հայտարարություններ տալով ստանում է 10-15 միլիոն 
ֆրանկ» [8]: 

Անգլիական մամուլի մասին Մ.Լեկլերկի ուսումնասիրությունը հայ ընթեր-
ցողներին ծանոթացնում էր պարբերական մամուլի զարգացմանը խոչընդոտող և 
խթանող որոշ գործոնների հետ՝ ընդգծելով, որ մի ժամանակ անգլիական մամուլի 
ընթացքը կաշկանդող արգելքները՝ լրագրերի դրոշմահարկը, հայտարարություն-
ների և թղթի հարկը, այլևս չկան, ինչի շնորհիվ նաև մամուլի համակարգը 
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հարստացավ նոր պարբերականներով, որոնց մեծ մասի դրությունը պայմանա-
վորված է հայտարությունների քանակով: «Նոր լուրերն ու հոդվածները միայն 
թերթի կորիզն են և այդ կորիզը պատված է հայտարարությունների չորս էջ ունե-
ցող հաստ կեղևով <…> Լրագիրը թանկ է վճարում արագ ու ճիշտ լուրերի գինը և 
վճարում է հայտարարությունների եկամտից: Նա ոչ մի ծախք չէ խնայում ընթեր-
ցողների թիվը պահպանելու և աճեցնելու համար և յուր արդյունքի մեծ մասը 
գործ է դնում ընթերցողին լիակատար գոհացումն տալու համար, որ ամեն բան 
շուտ և ստույգ իմանալու հետամուտ է: Հայտարարությունները ծածկում են հոդ-
վածների և լուրերի գինը, իսկ հոդվածներն ու լուրերը բազմացնում են հայտարա-
րությունների թիվը և նրանց համար նոր շուկաներ բացում» [7]:  

«Արձագանք»-ը ուշադրության կենտրոնում էր պահում հայ պարբերական 
մամուլի շուկայում առկա խնդիրները: Խոսելով աշխատակիցների վարձատրու-
թյան մասին՝ շեշտվում էր նաև գովազդից ստացված եկամտի կարևորությունը: Ա. 
Երիցյանը արձանագրում է, որ «Կռունկ հայոց աշխարհի» պարբերականն առա-
ջինն էր, որ սկսեց վարձատրել մշտական աշխատակիցներին, սակայն նկատում 
է, որ մամուլի դաշտի կայացման և աշխատակիցների վարձատրման խնդիրը, 
կախված լինելով միայն բաժանորդագրություններից, չէր կարող դրական լուծում 
ստանալ. այս դեպքում խթան կարող էին լինել առևտրային հայտարարություննե-
րը, որոնց «վճարքով բավականին օգնություն» կարող էին ստանալ հայ պարբերա-
կանները [1]: Սակայն շահույթ չունենալով հայտարարություններից՝ Ա.Հովհան-
նիսյանը շարունակում էր վարձատրել իր աշխատակիցներին՝ գիտակցելով, որ 
պարբերականի հաջողությունը պայմանավորված է նրա աշխատակիցների 
ստեղծագործական գործունեության արդյունքներով:  

Միևնույն ժամանակ պարբերականը հաճախ քննադատում էր մրցակցային 
դաշտում գործող այլ պարբերականների գովազդային գործունեությունը՝ նշելով. 
«Եթե մի հրատարակության միակ նպատակն է հարստացնել հրատարակչին զա-
նազան ծուռ և շիտակ միջոցներով, ռեկլամով, շողոքորթությամբ, պարզամիտնե-
րին թակարդը գցելով և նույնիսկ դրական գոհարները, մարդկանց մտքի վաստա-
կը վաճառության ապրանք շինելով, այդ դեպքում ավելի լավ է չլինի այդպիսի 
հրատարակություն, քան լինի» [14]:  

Փաստորեն, թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի գովազդային դաշտում ըն-
թանում էր թաքնված միջխմբային պայքար, որի դրսևորումները ի հայտ են գալիս 
տարբեր հրապարակումներում, իսկ գովազդային գործունեության և գովազդի՝ 
որպես ապրանքի նկատմամբ մոտեցումը երկակի բնույթ էր կրում: Մի դեպքում 
գովազդի առկայությունը համարվում էր շատ կարևոր և անհրաժեշտ գործարար-
ների համար, մյուս դեպքում՝ ուղղակի կամ անուղղակի քննադատության էին 
արժանանում կամ ծաղրի էին ենթարկվում այն հայկական պարբերականները, 
որոնք ավելի շատ գովազդ ունեին իրենց էջերում: Օրինակ՝ «Ամեն մարդ քաջ 
գիտե, որ ամեն թերթ բաղկացած է երկու մասից՝ բնագրից և հայտարարություն-
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ներից և ճարպիկ դրամագետ խմբագրի համար բնագիրը երկոտասանական դեր է 
խաղում, իսկ հայտարարությունները, օ՛ հայտարարությունները, միթե դուք 
չգիտեք, որ օրինակ Times-ի հայտարարությունների մի սյունակից ստացած վճա-
րը կարող է կազմել Անգղիայի ամենահարուստ օրիորդի օժիտը» [4]:  

Սա մրցակցային «խանդի» դրսևորման մի տեսակ էր, որը հատուկ էր Թիֆլի-
սում տպագրվող պարբերականներին: Սակայն նկատենք, որ այս «խանդը» 
«Արձագանք»-ի էջերում միայն հայերեն լույս տեսնող, մասնավորապես «Աղբյուր» 
և «Մշակ» պարբերականների նկատմամբ էր, ու շատ հաճախ հրապարակումներն 
ուղեկցվում էին սուբյեկտիվ գնահատականներով: Օրինակ՝ քննադատություննե-
րից մեկն ուղղված էր «Աղբյուր» պարբերականի խմբագիր Տիգրան Նազարյանի 
դեմ. «Հայոց հրատարակությունների խմբագիր պ. Տիգրան Նազարյանը այս տարի 
մի նոր և չտեսնված ռեկլամ է հնարել բաժանորդ որսալու համար, այն է յուր հրա-
տարակությունների էջերը պիտի զարդարէ բաժանորդների երեխաների պատ-
կերներով: (Ռուսական «Стрекоза» շաբաթաթերթը, արձանագրելով այդ լուրը, յուր 
կողմից ավելացրել է. «Եթե բաժանորդն անզավակ է, կարող է ուղարկել յուր սիրե-
լի կատվի, շան, քոթոթի և այլ անասունների պատկերները, որոնք նույնպես 
կտպվին): Այդ սարսափելի ռեկլամը նման է այն տոլկուչկաների աղաղակներին, 
ուր անընդհատ լսում էր անցնելիս. Пожалуйтесь, товар наш самый лучший, 
первый сорт, вы нигде не получите этого» [14]:  

Հեգնական քննադատությունը ավելի շատ պայմանավորված էր երկու պար-
բերականների հրատարակիչների միջանձնային հարաբերություններով: Ինչպես 
նկատում է Մ. Հակոբյանը, «Արձագանք» թերթը «կանգ չի առել ամսագրի խմբա-
գիր-հրատարակչին (Տ. Նազարյանին – իմա՝ Տ. Դ.) անձնական վիրավորանքներ 
հասցնելու առաջ՝ նրա մասին գրելով, թե «որևէ հոդված գրելու կարողություն 
չունի», թե նրա «միակ հատկանիշը ճարպկությունն է»» [2]: Սակայն պետք է 
հաշվի առնել, որ Թիֆլիսում պարբերական մամուլն արդեն թևակոխել էր զար-
գացման մի շրջան, երբ հոգևոր, մշակութային արժեքներն ապրանքայնացվում 
էին, և տեղեկույթն էլ դառնում էր շուկայական ապրանք, որի համար խաղի այլ 
կանոններ են գործում: Տնտեսական մրցակցությունը նոր մոտեցումներ և գաղա-
փարներ էր պահանջում, անհրաժեշտ էր նաև նոր գործելաոճ, որի զարկերակը 
ճիշտ էր գտել Տ. Նազարյանը: Այդ տարիներին ռուս հրատարակիչ Ա. Սուվորինն 
իր օրագրում նշում է, որ թերթերի խմբագիրները գովում են իրենց հրատարակու-
թյունն այնպես, ինչպես «ոչ մի մոդայիկ խանութ չի գովաբանում իր ապրանքը» 
[16, 58]:  

Մեկ այլ դեպքում քննադատության առարկա էին դառնում ոչ թե նորարար 
գաղափարները, այլ տեքստերը, որոնք բառ առ բառ քննության էին արժանանում 
խմբագրի կողմից և կարծես բացահայտում էին մրցակիցների խաբեությունները: 
Այսպես՝ քննադատության թիրախ դարձավ «Մշակ»-ը, որը ընթերցողներին հայտ-
նել էր, որ 1892թ. կհրատարակվի նույն դիրքով և նույն ծրագրով, տարեկան գինն 
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էլ կլինի 10 ռուբլի: «Արձագանք»-ը ծաղրելով հարցնում է՝ «բայց ինչ ասենք հե-
տաքրքրվողներին, որոնք հարցնում են, «եթե 10 ռուբլի էլ տանք էլի շաբաթը 
երկուսուկես անգամ պետք է հրատարակվի, թե ավելի»: Իր հայտարարության 
մեջ «Մշակ»-ը հակառակ ամբողջ աշխարհում ընդունված սովորության ոչ մի 
խոսք չէ ասում, թե շաբաթը քանի անգամ լույս կտեսնի, այնպես որ եթե շաբաթը 
մի անգամ էլ հրատարակվի բաժանորդներից ոչ ոք պրետենզիա չի կարող ունե-
նալ» [11]: 

«Արձագանք»-ի խմբագրությունն անդրադառնում է նաև «Աղբյուր» պարբե-
րականի ինքնագովազդին, որում նշված է, որ հանդեսի «տարեկան բաժանորդա-
գինը 3 ռ. է, անբաժան են դրանցից և պրեմիաները, որոնց գինն է 2 ռ., ուրեմն 
«Աղբյուր» ստանալ կամեցողները պետք է ուղարկեն թե «Աղբյուր»-ի տարեկան 
բաժանորդագինը և թե պրեմիաների վճարը ընդամենը 5 ռուբլի» [9]: Նա ընթերցո-
ղի ուշադրությունը հրավիրում է տեքստային խաբկանքի վրա և իբր զարմանում, 
որ «Աղբյուր»-ի խմբագրությունը չի հասկանում պրեմիա բառի նշանակությունը: 
«Պրեմիա նշանակում է ընծա, պարգև, միթե ընծան, պարգևը փողով են տալիս: 
Բաժանորդներին պրեմիան միշտ ձրի է տրվում, իսկ ոչ բաժանորդներին կարելի 
է վաճառել և ոչ ոք ոչինչ չի ասիլ» [6]:  

Խրախուսանքներն ընդունված և օրինաչափ երևույթ էին տվյալ ժամանակա-
շրջանի պարբերական մամուլի համակարգում: Խրախուսանքը գովազդային ձև 
էր, որով շահագրգռում էին ընթերցողներին լրագրին կամ ամսագրին բաժանոր-
դագրվելու համար: «Արձագանք»-ի խմբագրությունը նույնպես բաժանորդներին 
որպես պրեմիա ուղարկում էր հրատարակված տարբեր գրքեր, որոնց թեմատիկ և 
ժանրային ներկապնակը բավականին տարբեր էր: Դրա հետ միաժամանակ 
քննադատության էին արժանանում այն պարբերականների հրատարակիչները, 
որոնք որպես բոնուս ուղարկում էին ինչ-որ մեկի գեղանկարը և դրանով խախ-
տում էին գեղանկարչի հեղինակային իրավունքը: 

«Արձագանք»-ի էջերում խոսվում էր նաև գովազդի էթիկական խնդիրների 
մասին. ներկայացվում էին ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ հայկական գո-
վազդային դաշտում առկա խնդիրները: Խմբագրությունն ուղղակի կամ անուղղա-
կի ձևով շեշտում էր այն տեսակետը, որ գովազդից ստացված եկամուտը չի լինե-
լու ընթերցողների շահերի հաշվին, և խմբագրությունները չեն մոռանալու իրենց 
առաքելության մասին: Պարբերականում պաշտպանվում է այն պնդումը, որ 
լրագրի «անկախությունն ու անբիծ ազնվությունը շատ շահաբեր բաներ են» [7]: 
Ներկայացնելով անգլիական մամուլի պատմության զարգացումը՝ պարբերա-
կանն արձանագրում է ուշագրավ մի փաստ. 1845թ. «երկաթուղային շահադիտու-
թյունը (speculation) սոսկալի ծավալ ստացավ Անգլիայում: Նոր ընկերությունների 
ազդերն ու ռեկլամները (գովասանական զեկուցումներ) հեղեղեցին «Times»-ի էջե-
րը, որ միայն այդ ճյուղից շաբաթական 300000 ֆրանկ էր ստանում: Ջոն Վալտերը, 
որ հաջորդել էր յուր հորը, որպես «Times»-ի խմբագիր, այդ ապերասան շահադի-
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տությունից առաջ գալիք վտանգը գուշակելով, մի համարձակ պատերազմ հայ-
տարարեց այդ հրապուրիչ հայտարարությունների դեմ, որոնք այնքան ոսկի էին 
սահեցնում յուր սնդուկի մեջ [7]: 

Հայտարարությունների մասին խոսելիս Դյուբյեֆը շոշափում է այն հարցը, 
թե արդյոք լրագրերը բարոյապես պատասխանատու են դրանց բովանդակության 
համար: «Մի ժամանակ դրական պատասխան էին տալիս այդ հարցին, և «Journal 
des debats»-ի խմբագիր Բերտենը պարտական համարեց հատուցանել մի զույգ 
սավանի գինն այն բաժանորդին, որ գանգատ էր հայտնել, թե խաբվել է լրագրի 
չորրորդ երեսում տպված հայտարարությամբ: Սակայն այդ ժամանակներն ան-
ցան: Այժմ հաղթանակող է այն տեսությունը, որ ասում է – լրագրի չորրորդ երեսը 
մի պատ է, որի վրա յուրաքանչյուր մարդ, տողի գինը վճարելով, կարող է հայտա-
րարել ինչ և կամենա» [8]:  

Թիֆլիսահայ իրականության մեջ գովազդի էթիկական խնդիրներն ավելի 
շատ միջխմբագրական բնույթի էին և հիմնականում վերաբերում էին մրցակիցնե-
րի կազմակերպչական աշխատանքներին և ստեղծագործական մոտեցումներին: 
Արձագանքելով «Մշակ» լրագրի այն դիտարկմանը, որ թերթը «հետաքրքրական 
դարձնելու համար» տպագրվում են բաժանորդների անունները, «Արձագանքը» 
տպագրում է հետևյալ վիճակագրությունը. «Ահա տասը տարի է, որ վաճառվում է 
պ. Գր. Արծրունու մի բրոշյուրան «Տաճկահայերի տնտեսական դրությունը» վեր-
նագրով: Դա մի «երևելի» դասախոսություն է, որ հեղինակը կարդացել է հայերեն, 
հետո թարգմանել է տվել և տպագրել երեք լեզվով: Այս բրոշյուրան բաղկացած է 
311/2 էջից, ընդամենը 10023/4 տողից կամ 47126 տառից: «Մշակ»-ը նորա մասին 
տպել է ի գիտություն գավառական համայն աշխարհի ահա թե ինչ՝ 18 առաջնոր-
դող, 23 ֆելիետոն, 69 գավառական թղթակցություն, 499 ներքին լուր, 946 խմբա-
գրական պատասխաններ և 1989 հայտարարություն, այսինքն ընդամենը 64900 
տող կամ 2689955 տառ: Բաժանելով ռեկլամների, տողերի և տառերի թիվը բրուշ-
յուրայի տողերի և տառերի թվի վրա, դուրս է գալիս, որ «Մշակ»-ը հիսուն անգամ 
ավելի ռեկլամ է տպել Արծրունու բրոշյուրայի մասին, քան ինքը բրոշյուրայի մե-
ծությունն է: Հեղինակը բրոշյուրայի վրա աշխատել է 115 ժամ, իսկ ռեկլամների 
վրա 3225 ժամ, գրաշարը բրոշյուրան շարել է 35 ժամում, իսկ ռեկլամները 23000 
ժամում, թանաք ծախսվել է բրոշյուրայի վրա 33 մսխալ, իսկ ռեկլամների վրա մեկ 
փութ 2 ֆունտ և 361/2 մսխալ: Իսկ բրոշյուրայից վաճառվել է տասը տարվա ըն-
թացքում 131 օրինակ, այսինքն 2825 կոպեկի» [5]:  

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ 19-րդ դարի վերջին քսանամյակում աճել 
էր հետաքրքությունը գովազդի և գովազդային գործունեության նկատմամբ, ինչի 
վկայությունն է «Արձագանք» պարբերականի կողմից տվյալ թեմային պարբերա-
բար անդրադառնալը տեղեկատվական և վերլուծական հրապարակումներով: 
Արտասահմանյան փորձի և թիֆլիսահայ իրականության օրինակներով ներկա-
յացվում էին գովազդի տնտեսական դերն ու նշանակությունը պարբերական մա-
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մուլի համակարգի կայացման գործում, ինչպես նաև վերլուծության էին ենթարկ-
վում գովազդի էթիկական խնդիրները: Բավականին սուր էր արտահայտված 
մրցակցային պայքարը տարբեր պարբերականների միջև, ինչի հետևանքով հա-
ճախ քննադատության առարկա էր դառնում ինքնագովազդը: 
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«Ахбюр», газета «Мшак»  

В конце 19 века возрос интерес к рекламе и рекламной деятельности. Об этом 
свидетельствует тот факт, что газета «Ардзаганк» периодически публиковала ин-
формационные и аналитические статьи о рекламе и рекламной деятельности. На 
примерах зарубежного опыта и тифлисской реальности представлялись экономи-
ческая роль и важность рекламы в развитии системы периодической печати, а 
также анализировались этические вопросы рекламных текстов. Довольно резко 
была выражена конкуренция между армянскими периодическими изданиями Тиф-
лиса, в результате чего очень часто острой критике подвергалась самореклама газет 
и журналов.  
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    Key words: Key words: Key words: Key words: announcement, advertisement, perpetual press, “Aghbyur” journal, 
“Mshak” newspaper 

 During the last twenty years of the 19th century, interest in advertising and 
advertising activities had increased; this is a testimony to “Ardzagank”    journal,    which 
reflects on the topic of the periodicals with information and analytical publications. The 
foreign experience and the Tiflis Armenian reality is the role of advertising in the 
process of establishing the system of periodical press and the ethical problem of 
advertisement. It was fairly sharp to express a competitive struggle between different 
periodicals, causing the self-promotion of cruel criticism. 

 

 
  
 


