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Տպագրվում է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան  

Մատենադարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ 

 
 
 

Խմբագրական խորհուրդ՝ Վ. Տեր-Ղևոնդյան (գլխ. խմբագիր), Գ. Տեր-

Վարդանյան, Գ. Մուրադյան (պատասխանատու քարտուղար), Կ. Մաթևոսյան, 

Վ. Թորոսյան, Թ. Վ. Լինտ, Ա. Մութաֆյան, Ա. Շահնազարյան, Գ. Գասպարյան, 

Օ.Վարդազարյան, Ա. Թամրազյան, Հ. Համբարձումյան։ 

«Բանբեր Մատենադարանի» 33, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռա-

գրերի ին-տ. Երևան, 2022։ 536 էջ (ներդիր 16 էջ)։ 

 

Հ 33/խմբ. Վ. Տեր-Ղևոնդյան, 2022։ 

 

«Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի սույն համարում ընդգրկված են պատ-

մությանը, բանասիրությանը, արվեստին և բնագիտությանը նվիրված հոդվածներ, 

Երիտասարդական 7-րդ գիտաժողովի (2021 թ. նոյեմբերի 25-27) նյութեր, հրա-

պարակումներ և մի հաղորդում: 

 

 

 
 

 



 

 

ՍՏՅՈՊԱ ՊԵՏՈՅԱՆ* 

ՎԱՀԱՆ ԵՎ ՍՄԲԱՏ ԴԱԴՅԱՆՑՆԵՐԻ  

ԳՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՇՈՒՇԻՈՒՄ 1880-ԱԿԱՆ ԹԹ. 

Բանալի բառեր՝ Ղարաբաղի հայոց թեմ, թեմական հոգևոր դպրոց, Շուշի, Դադ-

յանց եղբայրներ, տպարան, գրահրատարակչություն, գրաքն-

նություն։ 

Շուշիում տպագրությունն սկիզբ է առել 1828 թ., որի նախադրյալը եղավ 
Շվեյցարիայի Բազել քաղաքի Ավետարանական քարոզչական ընկերության 
գործունեությունը տարածաշրջանում1: 1837 թ. հիշյալ քարոզիչների՝ Շուշիում 
ծավալած գործունեության ամբողջական դադարից հետո Ղարաբաղի թեմի 
առաջնորդ Բաղդասար մետրոպոլիտ Հասան-Ջալալյանցը գնում է այդ տպարա-
նը2, որը տպագրական սարքավորումների համալրմամբ և արդիականացմամբ, 
վայրիվերումներով ու դադարներով գործել է մինչև 20-րդ դարասկիզբը3՝ անու-
րանալի դերակատարություն ունենալով Արցախի կրթամշակութային կյանքի 
վրա: Այդ ընթացքում Շուշիում հրատարակված գրքերի անվանաթերթերի վրա 
նշյալ տպարանը հիշատակվում է տարբեր անվանումներով՝ «’Ի տպարանի 
Բարձր Սրբազան Մետրապօլտին Վիճակին Ղարաբաղու Տեառն Բաղտասարայ», 
«’Ի տպարանին Շուշւոյ ընծայեցելոյ Մայր Աթոռոյն Սրբոյ Էջմիածնի ’ի հանգու-
ցեալ Բարձր Սրբազան Մետրապօլիտ Բաղտասար Արք Եպիսկոպոսէն Հասան-
Ջալալեանց», «’Ի տպարանի Սրբոյ Էջմիածնի ’ի Շուշի», «’Ի տպարանի ընծա-
յեցելոյ յազնուական Յօհաննիսէ Ստեփանեան Յովնանեանց նոյն դպրոցին», 
«’Ի տպարանի Հոգեւոր դպրոցին հայոց Ղարաբաղու», «Տպարան Հայոց Հոգե-
ւոր տեսչութեան»: 

Տարբեր տարիներին այս տպարանի ձեռք բերած հաջողությունները սեր-

 
* ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հայցորդ, st.petoyan@gmail.com, հոդվածը ներկայաց-

նելու օրը՝ փետրվարի 1, 2022, գրախոսելու օրը՝ մայիսի 2, 2022: 
1 Ս. Պետոյան, «Բազելյան բողոքական քարոզիչների՝ Շուշիում հիմնադրած տպարանի պատ-

մությունը (1827-1835 թթ.)», Հայագիտության հարցեր, Երևան, 2021, № 1, էջ 45-65: 
2 Ս. Պետոյան, «Բաղդասար արքեպիսկոպոս Հասան-Ջալալյանցը և Շուշիի հայկական տպա-

գրությունը», Մաս Ա., Էջմիածին, 2021, Յուլիս (Է.), էջ 88-102, Ս. Պետոյան, «Բաղդասար 
արքեպիսկոպոս Հասան-Ջալալյանցը և Շուշիի հայկական տպագրությունը», Մաս Բ., 
Էջմիածին, 2021, Սեպտեմբեր (Թ.), էջ 78-94: 

3 ՎԱԱ, ֆ. 12, ց. 7, մ. 2, գ. 3140, թ. 10 և շրջ.։ 



 

 

34 Ստյոպա Պետոյան  

տորեն առնչվում էին ազգային, հոգևոր, մշակութային և հասարակական գոր-
ծիչների հետ, որոնցից էին նաև Վահան և Սմբատ Դադյանցները: 19-րդ դարի 
80-ականներին Շուշիում նրանց ծավալած կրթամշակութային և հատկապես 
գրահրատարակչական գործունեությունը՝ կապված հիշյալ տպարանի պատմու-
թյան հետ, արժանի է հատուկ ուշադրության: Փորձել ենք նաև վերհանել Դադ-
յանց եղբայրներին վերաբերող անհայտ էջերը: Նշենք, որ 19-րդ դարավերջին և 
20-րդ դարասկզբին հատկապես աչքի էր ընկնում Վահան Դադյանցը՝ որպես 
թանկարժեք ձեռագրերի ու հազվագյուտ առարկաների հավաքորդ և գիտնա-
կան-ուսումնասիրող, ազգային գործիչ, ով հետագայում առավել հայտնի էր իր 
եկեղեցական անվամբ՝ որպես Խաչիկ ծայրագույն վարդապետ Դադյանց:  

Նախ անդրադառնանք Շուշիում գրահրատարակչական գործին առհասա-
րակ։ Այսպես, 1874-1877 թթ. Շուշիում գործող տպարան չկար։ 1874 թ. Խորեն 
վարդապետ Ստեփանեի խմբագրությամբ Շուշիում տպագրված առաջին պար-
բերականի՝ «Հայկական աշխարհ» ամսագրի մի քանի համարների հրատարա-
կումից հետո Ղարաբաղի թեմական հոգևոր դպրոցի տպարանն արդեն մատնվել 
էր անգործության4: Բավական է միայն հիշատակել 1876 թ. մայիսի 15-ին Կով-
կասի գրաքննական կոմիտեից հայտնած տեղեկությունն այն մասին, որ Իվան 
Բարութչևի նախաձեռնությամբ “Кавказский листок объявлений” պարբե-
րականի հրատարակությունը կոմիտեն չէր թույլատրել տպագրել: Բանն այն է, 
որ Ի. Բարութչևը, մշտապես ապրելով Շուշիում, ցանկանում էր իր պարբերակա-
նը հրատարակել Թիֆլիսում՝  տեղի խոշոր տպագրիչներ «Էնֆիաճեանցների» 
տպարանում, քանի որ այդ պահին, ինչպես նշեցինք, Շուշիում որևէ գործող 
տպարան չկար։ Սակայն կոմիտեն Ի. Բարութչևի խնդրանքի անհնարինության 
համար բերել էր մի քանի պատճառաբանություն, որոնցից մեկի համաձայն՝ Շու-
շիում մշտապես ապրող քաղաքացին Ռուսական կայսրության օրենքների պա-
հանջով չէր կարող այլ քաղաքում պարբերական հրատարակել5։  

1877 թ. նոյեմբերի 18-ին հայ բողոքականներ Մահտեսի-Հակոբյանցներին 
Շուշիում թույլատրվեց հիմնել նոր տպարան6։ Այնտեղ նրանց ծավալած գրա-
հրատարակչական գործունեությունը դժկամորեն ընդունվեց7: Մինչև անգամ 
տեղեկություններ էին շրջանառվում այն մասին, որ լինելով այդ ժամանակ Շու-
շիում գործող միակ տպարանը՝ այն գերշահույթ էր ապահովում տպարանատե-
րեր Մահտեսի-Հակոբյանցներին: Այդ հանգամանքը նպաստեց, որ Շուշիի հա-

 
4 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցի 1838-1913, Թիֆլիս, 1914, էջ 

429-430: 
5 ՎԱԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 234, թ. 2: 
6 ՎԱԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 849, թ. 13 շրջ.։ 
7 Ս. Պետոյան, «Շուշիի Մահտեսի-Հակոբյանցների տպարանը (1877-1905 թթ.)», Բանբեր հա-

յագիտության, Երևան, 2021, № 2 (26), էջ 107-128։ 
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սարակությունը քայլեր ձեռնարկեր՝ վերակենդանացնելու հոգևոր դպրոցի 
տպարանը, ինչի համար շուշեցիները հավաքագրեցին 2505 ռուբլի գումար, իսկ 
դպրոցի հոգաբարձությունն իր միջոցներից հատկացրեց 1047 ռուբլի 78 կոպեկ 
(ընդամենը՝ 3552 ռուբլի 78 կոպեկ)։ Այդ գումարով Մոսկվայից գնվեցին հայե-
րեն ու ռուսերեն տպագրական տառեր, արագատիպ տպագրական մեքենա և 
տպագրական այլ պարագաներ, որոնց համար ծախսվեց 3078 ռուբլի։ «Փոքր և 
շատ համեստ» տպարանը 1886 թ. սկսում է իր գործունեությունը՝ նախորդ 
տպարանից պահպանելով միայն անունը8:  

Հարկ է նշել, որ լինելով Բաղդասար մետրոպոլիտի տպարանի իրավահա-
ջորդը՝ Շուշիի այս տպարանի վերագործարկման թույլտվության համար պատ-
կան մարմիններին դիմելու անհրաժեշտություն չկար, քանի որ նման թույլա-
տվություն նախապես ստացվել էր դեռևս 1840 թվին9։ 

Տարածաշրջանում արագատիպ տպագրական մեքենաների հայտնվելը մե-
ծացրեց մրցակցությունը և նոր հնարավորություններ ընձեռեց տպագրական 
գործի ծավալման համար՝ այն վերածելով առավել շահութաբեր գործունեու-
թյան։ Ժամանակակից և մրցունակ լինելու համար արևելահայ տպարաններն 
իրենց հրատարակությունների վրա հաճախ մատնանշում էին «արագատիպ 
տպարան» ունենալու հանգամանքը10: Ինչպես տեսանք, դրանք առկա էին նաև 
Շուշիում գործող Մահտեսի-Հակոբյանցների և թեմական հոգևոր դպրոցի վե-
րաբացված տպարաններում։ 

1886 թվականից հետո գրեթե երկու տասնամյակ Շուշիի այս երկու տպա-
րանները գտնվում էին մրցակցության մեջ՝ ծավալելով գրահրատարակչական 
լայն գործունեություն: Թեմական հոգևոր դպրոցի վերագործարկված տպարա-
նի հրատարակչական և տպագրական գործի զարգացմանը մեծապես նպաստեց 
հայ բողոքականներ Մահտեսի-Հակոբյանցներին ստվերում թողնելու միտումը: 
Նշենք, որ մինչ 1886 թվականը հիշյալ տպարանն իր գործունեության նախորդ 
տասնամյակներում տպագրում էր կրոնաեկեղեցական գրքեր և դասագրքեր, 
չնայած որ այն ընկալվում էր որպես միայն կրոնական բնույթի գրքեր տպագրող 

 
8 Հաշիւ Ղարաբաղի Հայոց Թեմական Հոգեւոր դպրանոցի հոգաբարձութեան 1889-1890 ուսում-

նական տարուայ համար, կազմեց հոգաբարձութեան անդամ Ա. Բաբախանեան [Լէօ], Շուշի, 
1890, էջ 17, Բանւոր, «Տպագրական գործը Շուշիում», Ղարաբաղ, Շուշի, 9 օգոստոս, 1912, № 
58, էջ 2, Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցի 1838-1913, էջ 429: 

9 Ս. Պետոյան, «Բաղդասար արքեպիսկոպոս Հասան-Ջալալյանցը և Շուշիի հայկական տպա-
գրությունը», Մաս Բ., Էջմիածին, 2021, Սեպտեմբեր (Թ.), էջ 80-81: 

10 20-րդ դարասկզբին նման հիշատակությունների հանդիպում ենք, օրինակ, Ալեքսանդրա-
պոլի «Սանոյեանի և Ստեփանեանի», «Շիրակ», «Յովհ. Ափինեանի», «Ա. Մալխասեանցի», 
Ախալքալաքի «Մ. Գրիգորեանի», Կարսի «Շ. Կ. Սուրէնեանի» և այլ տպարաններում լույս 
տեսած հրատարակություններում: 
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հաստատություն11: Լեոյի հիշատակմամբ՝ արդեն 1888-1893 թթ. տպարանի 
շուրջը կենտրոնացել էր գրական մի նոր շարժում թարգմանական և գեղարվես-
տական գրականության ասպարեզում12:  

Շուշիում վերագործարկված տպարանին կից գրավաճառանոց բացելու 
համար գործուն քայլեր ձեռնարկվեցին: Նպատակը ոչ միայն մրցակցելն էր 
Մահտեսի-Հակոբյանցների գրավաճառանոցի հետ, որը 1876 թ. հունիսի 7-ին 
ստացել էր Շուշիում գործելու թույլտվություն, այլև այդ միջոցով տպարանի 
համար որոշակի շահույթ ապահովելը։ Պետք է նշել, որ Շուշիում 1885 թ. հուլի-
սի 25-ին ոմն շուշեցի Ղևոնդ Ասրյանին (Гевонд Асриев) թույլատրվել էր գրա-
վաճառանոց բացել13, որը Մահտեսի-Հակոբյանցների գրավաճառանոցից հետո 
Շուշիում պետք է լիներ թվով երկրորդը։ 1886 թ. հուլիս 17-ին Ղարաբաղի կոն-
սիստորիան իր հերթին դիմել էր Ելիզավետպոլի նահանգապետին՝ խնդրելով 
թույլատրել թեմական հոգևոր դպրոցի տպարանին կից նույն թվականի օգոս-
տոսի 1-ից բացել գրավաճառանոց՝ կոնսիստորիայի անմիջական հսկողու-
թյամբ։ Գրության մեջ հատկապես շեշտադրվում էր, որ բացվելիք գրավաճառա-
նոցն զբաղվելու էր տարբեր դասագրքերի վաճառքով։ Հետաքրքրական է, որ 
այս հարցի առնչությամբ Կովկասի գրաքննական կոմիտեն Ելիզավետպոլի նա-
հանգապետին հայտնում էր, որ թույլտվության համար նախընտրելի է իմանալ 
նաև Էջմիածնի Սինոդի կարծիքը14։  

Շուշիի վերաբացված տպարանի անդրանիկ հրատարակությունները հիմ-
նականում գեղարվեստական փոքրածավալ գրքույկներ են։ 1886 թ. հրատա-
րակված մեզ հայտնի չորս անուն գրքույկներից երեքը ռուսերենից թարգմանու-
թյուններ են15, իսկ չորրորդը շուշեցի մի վաղամեռիկ երիտասարդի կենսագրա-
կանն է16, որի բնագրի վերջում մի շատ գեղեցիկ զարդանախշի մեջ տպագրված 
է հետևյալ գրառումը. «Գրաշար և Տպագրիչ Ա. Ադամեանց 1886 թ. Շուշի»։ 
Կարճ հիշատակարանի նմանվող այս գրառումը հուշում է, որ 1886 թ. Շուշիի 
վերաբացված տպարանի գրաշարն ու տպագրիչը նույն անձնավորությունն էր: 

Պետք է նշել, որ այդ չորս գրքույկներից երկուսի վրա տեղ գտած «հրատա-

րակութիւն Աւետիք Պապեանցի» հիշատակությունից հասկանալի է դառնում, 

որ տպարանն ընդունում էր պատվերներ՝ այդկերպ շահույթ ապահովելով և 

 
11 «Նամակ Շուշուց», Մշակ, Թիֆլիս, 8 (20) ապրիլ, 1878, № 57, էջ 1, Լէօ, Հայ գրքի տօնը, Թի-

ֆլիս, 1912, էջ 170, Լեո, Անցյալից (հուշեր, թղթեր, դատումներ), Թիֆլիս, 1925, էջ 32: 
12 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցի 1838-1913, էջ 430: 
13 ՎԱԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 849, թ. 14։ 
14 ՎԱԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 785, թ. 1-3։ 
15 «Բարերարութիւնն այսպէս պէտք է եւ Ջոն-Տեններ» և «Սիրոյ զղջումն» (թարգմ.՝ Պետրոս Տէր-

Յովհաննիսեանց), «Փայլուն բզեզ» (թարգմ.՝ Միքայէլ Գանզեցեանց): 
16 «Չնաշխարհիկ տղայ» (կենսագրեց՝ Մակար վրդ. Բարխուտարեանց): 



 

 

 Վահան և Սմբատ Դադյանցների գրահրատարակչական... 37 

միևնույն ժամանակ հեռու մնալով ինքնուրույն հրատարակչական աշխատանք-

ներից։ Ա. Պապյանցի հրատարակած երկու գրքերի վերջում զետեղված հիշա-

տակությունից տեղեկանում ենք, որ դրանք կարելի էր ձեռք բերել ոչ միայն 

հրատարակչի և թարգմանչի մոտից, այլև տպարանին կից գրավաճառանոցից։ 

Լեոյի վկայությամբ, տպարանի վերաբացումն ուրախություն պատճառեց 

«ժողովրդի հասկացող դասակարգին»։ Առաջին տարում տպարանն աշխատեց-

նում էր թեմական հոգևոր դպրոցի հոգաբարձությունը, իսկ երկրորդ տարում 

թեմի հոգևոր կառավարությունը երեք տարի ժամկետով տպարանը վարձակա-

լության հանձնեց մասնավոր անձանց17: Ստացվում է, որ տպարանը մինչ այդ 

չէր կարողացել ապահովել նախատեսված շահույթը, իսկ այն վարձակալու-

թյամբ տալու նախադեպը գալիս էր դեռևս նախորդ տասնամյակներից: Մաս-

նավորապես հայտնի է, որ 1862 թ. այն վարձակալությամբ հանձնվել էր տպագ-

րիչ Մինաս Տառղլիճյանցին18։ Մյուս կողմից էլ, ինչպես 1890 թ. կազմած «Հաշիւ 

Ղարաբաղի Հայոց Թեմական Հոգեւոր դպրանոցի հոգաբարձութեան 1889-1890 

ուսումնական տարուայ» հաշվետվության, այնպես էլ 1914 թ. տպագրված 

«Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցի 1838-1913» մե-

ծածավալ աշխատության մեջ Լեոն չի նշում, թե հատկապես ովքե՛ր էին այդ տա-

րիներին տպարանի վարձակալները։ 

Ուսումնասիրության ընթացքում պարզեցինք, որ տպարանը վարձակալու-

թյամբ էր տրվել Վահան և Սմբատ Դադյանցներին, որոնք Տեր Գրիգոր քահանա 

Դադյանցի որդիներն էին: Նրանցից առաջինը՝ Վահանը (ծնվ. 1863 թ.) 1881 թ. 

օգոստոսի 18-ին ավարտել է Ղարաբաղի թեմական հոգևոր դպրոցը՝ ստանալով 

«յոյժ գովելի մրցանակագիր»19: Իբրև ուսուցիչ՝ դասավանդել է մի շարք դպրոց-

ներում, այդ թվում՝  Շուշիի Ս. Հռիփսիմյանց կուսանաց դպրոցում, որի պատաս-

խանատուն էր ինքը20։ 1885 թ. Ելիզավետպոլի նահանգապետի հրամանով 

փակվեցին Շուշիի գավառի հայկական բոլոր հոգևոր դպրոցները, այդ թվում՝  

Ս. Հռիփսիմյանց կուսանաց դպրոցը21։ Կորցնելով աշխատանքը՝ Վ. Դադյանցը 

նախ փորձում է Շուշիում մասնավոր ուսումնարան բացել, որի համար դիմում է 

 
17 Հաշիւ Ղարաբաղի Հայոց Թեմական Հոգեւոր դպրանոցի հոգաբարձութեան 1889-1890 ուսում-

նական տարուայ համար, 1890, էջ 17: 
18 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցի 1838-1913, էջ 303: 
19 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 15, գ. 45, թ. 3։ Վահան Դադյանցն աշակերտական տարիներին աչքի էր 

ընկնում իր հնարամտությամբ և շուտ կողմնորոշվելու հատկությամբ, որոնք ուղեկցել են 
իրեն ողջ կյանքի ընթացքում (տե՛ս Ղարաբաղի Հայոց հոգեւոր թեմական դպրանոցի 75-
ամեակը, Շուշի, 1913, էջ 66)։ 

20 Մ. Ավետիսյան, «Ազգային մշակույթի նվիրյալը», Շողակն Արարատյան, 2012, № 2 (281), 
էջ 4։ 

21 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 167, թ. 3 և շրջ.։ 
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պատկան մարմիններին, սակայն մերժում է ստանում22։ Ապա իր եղբոր՝ Սմբատի 

հետ նախաձեռնում է Շուշիում հիմնել իրենց կազմատունը։ Բանն այն է, որ 

նրանց քահանա հայրը բավական հմուտ է եղել կազմարարական գործում, որը 

սովորեցրել է նաև իր որդիներին23։ Ուշագրավ է, որ Լեոն 1885 թ. օգոստոս 

22-ին Շուշիից գրում է, որ Տեր Գրիգոր քահանան իր որդիներ Վահան և Սմբատ 

Դադյանցներին ժառանգություն է թողել երեք տասնյակից ավել հին ձեռագրե-

րի մի հարուստ հավաքածու, որը նրանք խնամքով պահում էին իրենց մոտ՝ 

ապագայում Սուրբ Էջմիածնի թանգարանին նվիրելու մտադրությամբ24։  

Արդեն իսկ նույն տարվա նոյեմբերի 10-ին Վ. Դադյանցը դիմում է Ելիզա-

վետպոլի նահանգապետի գրասենյակ՝ Շուշիում կազմատուն բացելու խնդրան-

քով25։ Մեկ ամիս անց՝ դեկտեմբերի 10-ին, Ելիզավետպոլի նահանգապետի գրա-

սենյակից ստանում է վկայական, որով Վահան և Սմբատ Դադյանցներին թույ-

լատրվում էր Շուշի քաղաքում բացել կազմատուն: Դրա բացման օրվա և օրեն-

քով սահմանված գործունեության պատասխանատու անձի մասին նրանք ան-

հապաղ պետք է տեղեկացնեին Ելիզավետպոլի նահանգապետի գրասենյա-

կին26: Վ. Դադյանցը պատասխանում է, որ իրենք կազմատունը բացելու են 1886 

 
22 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 167, թ. 4-6։ 
23 Վահան և Սմբատ Դադյանց եղբայրներից բացի՝ մեզ հայտնի են նաև մյուս եղբայրները՝ 

Հայկը, Արամը և Երեմիան։ Վերջինս, 1889 թ. կիսատ թողնելով Ղարաբաղի հոգևոր դպրոցի 
ուսումը, ձգտում էր հմտանալ տպագրական և կազմարարական գործում, քանի որ կազ-
մարարությունը սովորել էր իր հորից և եղբորից (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 301, թ. 1 և շրջ.)։ 
Հետաքրքրական է, որ 1912 թ. Երեմիան Երևանի նահանգապետից ստացել էր վկայական՝ 
Էջմիածնում կազմատուն բացելու վերաբերյալ (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 307, թ. 1)։ 1895 թ. 
մի վավերագրից տեղեկանում ենք, որ Հայկը նույնպես թողել էր Ղարաբաղի հոգևոր դպրոցը 
և տեղափոխվել Էջմիածին՝ Խաչիկ վրդ. Դադյանցի մոտ, որի ցանկությունն էր, որ Հայկն 
ուսումը շարունակեր Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում: Նա հետաքրքրված էր նաև լուսա-
նկարչական և տպագրական գործով, ուստի ձգտում էր սովորել լուսանկարչություն, որ-
պեսզի դրանով կարողանար Խաչիկ վարդապետին օգնել հնագիտական ժողովածուի լույս 
ընծայման աշխատանքներում, ինչպես նաև նպաստել հայկական հնավայրերի գտածոների 
ուսումնասիրմանն ու հանրահռչակմանը (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 301, թ. 2 և շրջ.)։ Իսկ 
Արամը 1914 թ. Եվրոպայում զբաղված էր հայկական թանկարժեք ձեռագրերի վաճառքով 
(տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 2, գ. 1032, թ. 6 և շրջ., ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 2, գ. 1031, թ. 1)։ 

24 Ա. Բաբախանեան, «Մի քանի հնութիւններ», Արձագանք, 1 սեպտեմբերի, 1885, № 9, էջեր 
121, 123: Փաստորեն, ձեռագրերի նկատմամբ Վահան Դադյանցի հետաքրքրությունը գալիս 
էր իր հորից: Վ. Դադյանցն իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է Ղարաբաղի և տարածաշրջանի 
տարբեր վայրերից հավաքված արժեքավոր ձեռագրերի, վավերագրերի և թանգարանային 
առարկաների հավաքչական աշխատանքով՝ դրանք փրկելով կորստից (տե՛ս Յակոբ Յ. 
Թօփճեան, Ցուցակ ձեռագրաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի, ժողոված 1878-1898, Մասն Ա., 
Վաղարշապատ, 1898, էջ Ը.): 

25 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 167, թ. 13։ 
26 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 300, թ. 1։ 
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թվականի հունվարի 1-ին27: Կազմատան պատասխանատու անձը կրկին Վ. 

Դադյանցն էր, ով եղբայրներից ամենաճարպիկն էր և տիրապետում էր օտար 

լեզուների (պաշտոնական գրագրությունը ռուսերեն)։ Կովկասի գրաքննական 

կոմիտեի փաստաթղթերում էլ որպես կազմատան բացման թույլտվության ամ-

սաթիվ դարձյալ նշված է 1885 թ. դեկտեմբերի 10-ը28։  
Մեր ձեռքի տակ ունենք 19-րդ դարի վերջերին Այսրկովկասի գրահրատա-

րակչական գործունեությանն առնչվող հաշվետվությունների վավերագրեր, 
որոնցում որևէ տեղեկության չենք հանդիպում, որ 1886 թ. դրությամբ կազմատ-
ներ են գործել հայաշատ քաղաքներ Գանձակում, Բաքվում, Երևանում, Ալեք-
սանդրապոլում և Շամախիում: Ստացվում է, որ Շուշիում Դադյանցների հիմնած 
կազմատունը տարածաշրջանում ունեցել է բացառիկ կարևորություն, ինչը 
փաստում է, որ նրանք շատ լավ են գիտակցել իրենց կազմատան հեռանկարնե-
րը։ Հայտնի է, որ կազմարարությունը բավական բարդ, աշխատատար և ժամա-
նակատար գործ է, որը ոչ միայն կարիք ունի հմուտ վարպետների, այլև պա-
հանջում է ֆինանսական հավելյալ միջոցներ։ Անցյալում կազմատները հաճախ 
եղել են առանձին կառույցներ, որոնք ծառայություններ են մատուցել տպագ-
րիչներին: Այս շրջանում կազմատունը նաև ծառայում էր գրքերի վերանորոգ-
ման (վերականգնման) համար։ Շուշիի գրահրատարակչական պատմությունն 
ուսումնասիրելիս որևէ փաստի չենք հանդիպում այն մասին, որ Դադյանցներից 
առաջ գոյություն ուներ մեկ այլ կազմատուն: Իսկ բողոքական քարոզիչների 
գրահրատարակչական գործունեությունից սկսած՝ կազմարարությունը կա-
տարվում էր հենց տպարանում:  

 Դադյանցները չեն սահմանափակվել միայն կազմատնով, և 1886 թ. նոյեմ-
բերի 22-ին Ելիզավետպոլի նահանգապետի գրասենյակից ստացել են օրենքով 
սահմանված թույլտվություն՝ իրենց կազմատանը վաճառելու գրաքննված 
գրքերը29։ Ստացվում է, որ Դադյանցների բացած գրավաճառանոցը Շուշիում 
թվով չորրորդն էր: Փաստորեն, Դադյանցները Շուշիում լայնածավալ գրահրա-
տարակչական գործունեություն իրականացնելու համար հաջորդիվ պետք է 
ունենային տպարան, ինչը կապված էր մեծ գումարների հետ։ Չունենալով ֆի-
նանսական լայն հնարավորություն՝ նրանք կարողացան վարձակալել թեմական 
հոգևոր դպրոցի արագատիպ տպարանը։ Վերջինիս վարձակալության վերա-
բերյալ պահպանվել են դրա պայմանագրի ռուսերեն բնօրինակն ու պատճենը: 
Այդ վավերագիրը խիստ կարևորություն է ունեցել Շուշիի գրահրատարակչա-
կան պատմության համար։ Ռուսերենով գրված լինելը պայմանավորված էր այն 

 
27 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 167, թ. 15։ 
28 ՎԱԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 849, թ. 13 շրջ.։ 
29 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 167, թ. 14։ 
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հանգամանքով, որ կողմերի միջև հնարավոր վեճերի ծագման դեպքում ռուսա-
կան պատկան մարմինները կարողանային միջամտել հարցին:  

Այսպես, 1886 թ. դեկտեմբերի 22-ին թեմական հոգևոր դպրոցի հոգաբար-
ձությունը միջնորդել էր կոնսիստորիային, որպեսզի տպարանը վարձակալու-
թյամբ հանձներ Դադյանց եղբայրներին30: Հարկ է նկատել, որ տպարանը կա-
ռավարվում էր թեմական հոգևոր դպրոցի կողմից, որն էլ իր հերթին ենթակա 
էր կոնսիստորիային: Ինչպես վերևում տեսանք, գրավաճառանոցի բացման 
թույլտվությունն ստանալու համար պատկան մարմիններին դիմել էր ոչ թե 
դպրոցի հոգաբարձությունը, այլ կոնսիստորիան։ Հետևաբար, հասկանալի է 
դառնում, թե ինչո՛ւ Կովկասի գրաքննական կոմիտեի փաստաթղթերում այս 
տպարանը հիշատակված է “Типография Шушинской армянской духовной 

Консистории”31, իսկ պաշտոնական վիճակագրական վավերագրերում՝  “Ти-

пография Карабагской армяно-григорянской Консистории”32 անուննե-
րով: 

Ուստի այս հանգամանքով պայմանավորված՝ հենց կոնսիստորիան իրա-
վական տեսանկյունից պետք է հանդես գար որպես վարձառու: Վերջինս 1887 
թ. հունվարի 1-ին, ի դեմս թեմի առաջնորդ Գրիգոր արքեպիսկոպոս Սաքինյան-
ցի և անդամներ Հարություն քահանա Մելքոնյանի ու Սիմեոն ավագ քահանա 
Տեր-Իսրայելյանցի, դպրոցի տպարանը երեք տարի ժամկետով վարձակալու-
թյան հանձնեց Վահան և Սմբատ Դադյանցներին։ 

Ստորև ամփոփ կերպով ներկայացնում ենք պայմանագրի 13 կետերը: 
1) Կոնսիստորիան, համաձայն նախապես ձեռք բերած գույքագրման տվյալ-

ների, արագատիպ տպարանն իր բոլոր մեքենաներով, հաստոցներով, տա-
ռատեսակներով, պիտույքներով և այլ պարագաներով երեք տարի ժամկե-
տով (01.01.1887 – 01.01.1890) վարձակալության էր տալիս Վահան և Սմ-
բատ Դադյանցներին։  

2) Տպարանի պահպանման բոլոր ծախսերը՝ ներառյալ տարածքների վարձա-
կալության արժեքը, գրաշարների, վարպետների և այլ ծառայողների վար-
ձատրությունը, Դադյանցները վերցնում էին իրենց վրա։ 

3) Տպարանից ստացված ողջ շահույթը մնում էր երկու եղբայրներին։ 
4) Տպարանից ստացված եկամուտները տնօրինելիս նրանք պարտավորվում 

էին տարեկան 500 ռուբլի վճարել Ղարաբաղի թեմական հոգևոր դպրոցի 

 
30 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 167, թ. 20 և շրջ.։  
31 ՎԱԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 849, թ. 13 շրջ.։ 
32 Свѣдѣнія о существующихъ въ Россіи типографіяхъ, литографіяхъ, металлографіяхъ, за-

веденіяхъ, производящихъ и продающихъ принадлежности тисненія, фотографіяхъ, а 

равно о мѣстахъ книжной торговли, публичныхъ библіотекахъ и общественныхъ читаль-

няхъ, составленныя по 1-е января 1894 года, с. 36. 
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հոգաբարձությանը, ընդ որում՝  1887 թ. հունվարի 1-ին պետք է տային 250 
ռուբլի կանխավճար, իսկ 1887 թ. հուլիսի 1-ին՝ մնացած 250 ռուբլին: Հա-
ջորդ երկու տարիների համար վճարը կատարվելու էր նույն սկզբունքով՝ 
անկախ այն հանգամանքից, թե վարձակալները տպարանից շահույթ 
կստանային, թե ոչ։ 

5) Վահան և Սմբատ Դադյանցները տպարանը տնօրինելու էին թեմի առաջ-
նորդի հսկողությամբ։ Տպարանին անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերման 
ծախսը տարվա ընթացքում պետք է չգերազանցեր 50 ռուբլին, իսկ ծախ-
սերը կատարվելու էին կոնսիստորիայի իմացությամբ և համապատասխան 
փաստաթղթերով, քանի որ այդ գումարը ծախսվելու էր սույն պայմանագ-
րի 4-րդ կետով սահմանված տարեկան վարձավճարից։ Նրանք իրավունք 
ունեին տպարանը, ըստ անհրաժեշտության, տեղափոխել Շուշիի մեկ այլ 
տարածք, որը պետք է նախապես համաձայնեցնեին կոնսիստորիայի հետ։ 

6) Վարձակալները պարտավորվում էին կոնսիստորիայի և դպրոցի հոգաբար-
ձության համար անվճար ընդունել տպագրական պատվերներ՝ տարեկան 
մինչև 30 ռուբլու չափով, իսկ այդ գումարը գերազանցելու դեպքում նրանք 
տպագրական պատվերները կարող էին ընդունել փոխադարձ համաձայ-
նությամբ։ 

7) Տպարանի պահպանման, հնարավոր բացթողումների և չարաշահումների 
համար ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու էին Դադյանցները, 
որոնք պարտավորվում էին փոխհատուցել հնարավոր կորուստների և վ-
նասների համար։ Կոնսիստորիային իրավունք էր վերապահված յուրա-
քանչյուր պահի ստուգել և վերահսկել և՛ տպարանի գործունեությունը, և՛ 
Դադյանցներին ու տպարանի աշխատակիցներին։ Իսկ եթե Կոնսիստորիան 
նկատեր այնպիսի խախտումներ, որոնք կառաջացնեին վնասակար 
հետևանքներ, ապա պայմանագիրը միակողմանի կդադարեցվեր, իսկ 
տպարանի շահագործումը կարգելվեր։ 

8) Դադյանցները պարտավորվում էին կոնսիստորիայի վերահսկողությամբ 
ունենալ գրանցամատյաններ, որտեղ պետք է նշվեին տպագրական բոլոր 
պատվերները, ինչպես նաև՝ տպարանի պահպանման համար անհրաժեշտ 
եկամուտներն ու ծախսերը՝ վավերացված տպարանի կնիքով։ Նրանք պար-
տավորվում էին նաև հոգևոր և աշխարհիկ վերադաս մարմինների պահան-
ջով անհապաղ ներկայացնել հաշվետվություններ տպարանի վիճակի և 
գործունեության վերաբերյալ։ 

9) Պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո կամ դրա վաղաժամ դադարեցման 
դեպքում Դադյանցները պարտավոր էին տպարանը կոնսիստորիային 
հանձնել ըստ գույքագրման տվյալների, որոնցով ընդունել էին՝ ներառյալ 
վարձակալության ընթացքում իրենց ձեռք բերած գույքը։ Դադյանցները 
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պատասխանատու էին տպագրական արագատիպ մեքենայի անխափան լի-
նելու համար, իսկ եթե հանձնման ժամանակ նրանում որևէ խափանում կամ 
թերություն հայտնվեր, ապա նրանք պարտավորվում էին դրանք շտկել 
իրենց միջոցներով։ Տառատեսակները և տպագրական մյուս պարագաները 
վերադարձվում էին այն տեսքով, ինչպիսին որ եղել էին նախքան դրանց 
գործածումը։ 

10) Առանց կոնսիստորիայի համաձայնության՝ Դադյանցները չէին կարող ինք-
նակամ փակել տպարանը և վերավարձակալության տալ ուրիշներին։ 

11) Կոնսիստորիան չէր կարող մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը վար-
ձակալներին հեռացնել տպարանից և ղեկավարի պաշտոնից՝ բացառու-
թյամբ սույն պայմանագրի 7-րդ կետով նախատեսված դեպքերի: Հավասա-
րապես Վահան և Սմբատ Դադյանցները ժամկետի լրանալուց առաջ չէին 
կարող հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից, հակառակ դեպքում 
չէին ազատվելու պատասխանատվությունից։ Իսկ եթե կոնսիստորիան 
նրանց հեռացներ առանց որևէ հիմնավոր պատճառի, ապա վերջիններիս 
իրավունք կտրվեր պահանջել այդ ժամանակահատվածի ամբողջ վնասի 
փոխհատուցումը: 

12) Վահան և Սմբատ Դադյանցները պատասխանատվությունը կիսում էին հա-
վասար չափով։ Բացի դրանից՝ ապահովելով պայմանագրի 4-րդ, 9-րդ և 11-
րդ կետերով սահմանված՝ վճարումների հետ կապված մասերի պատշաճ 
կատարումը և տպարանի անխափան վերադարձը՝ նրանք կոնսիստորիա-
յին անժամկետ երաշխավոր էին կարգում շուշեցի Սարգիս Խաչյանցին 
(Саркис Хачиев)՝ նրա համաձայնությամբ և ստորագրությամբ33։ 

13) Երկու կողմերը ճշգրտորեն և անխախտ կերպով պետք է կատարեին այս 
պայմանագիրը, որի բնագիրը պահվելու էր կոնսիստորիայում, իսկ վերջի-
նիս կողմից հաստատված պատճենն ստորագրությամբ փոխանցվելու էր 
Վահան և Սմբատ Դադյանցներին34: 

 
33 Պայմանագրի վերջում կարդում ենք. «Ես ’ի ներքոյ ստորագրեալ Շուշաքաղաքացի Սարգիս 

Խաչիե[ա]նցս յօժարու[թեամ]բ իմով երաշխաւորվում եմ կատարել այս դաշնադրու[թ]ե[ան] 
մէջ եղեալ չորրորդ, իններրորդ ու տասն մէկերրորդ յօդուածների զօրու[թ]ի[ւն]ը առանց իրիք 
պատճառանաց առ որ ձեռամբ իմով ստորագրեմ Սարգիս Խաչիեանց»: 

34 Խաչիկ վրդ. Դադյանցի ֆոնդում պահվում են հիշյալ ձեռագիր պայմանագրի բնօրինակն ու 
պատճենը: Բնօրինակը (թ. 21-22 շրջ.) գրված է պաշտոնական դրոշմաթղթի վրա, իսկ պատ-
ճենը (թ. 23-24 շրջ.)՝ սովորական թղթի վրա, որին հաջորդում են Ղարաբաղի թեմի առաջ-
նորդի, կոնսիստորիայի անդամների, Դադյանց եղբայրների և երաշխավորի ստորագրու-
թյունները (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 167): Պաշտոնական դրոշմաթղթի առկայությունը, 
թեկուզ առանց ստորագրությունների, հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ դրա վրա գրված 
պայմանագիրը հենց բնօրինակն է: Ներկա ուսումնասիրությունը կատարվել է Դադյանց-
ներին տրված պատճենից, քանի որ այն, պայմանագրի բնօրինակի հետ համեմատած, 
ավելի ընթեռնելի է ու լավ պահպանված: 
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Ինչպես տեսնում ենք, պայմանագիրը բավական հագեցած է, և նրանում 
հաշվի են առնված մի շարք մանրուքներ և հետևանքներ։ Պատճառն այն էր, որ 
Ղարաբաղի կոնսիստորիայի և թեմական հոգևոր դպրոցի հոգաբարձության հա-
մար տպարանը բացառիկ և արժեքավոր մի հաստատություն էր, որի վերագոր-
ծարկման համար մեծ ջանքեր ներդրվեցին: Իսկ պայմանագրի որոշ կետեր, 
հատկապես Դադյանցների ստանձնած տարեկան վարձատրության չափը, մտո-
րելու տեղիք են տալիս, թե արդյո՞ք նրանք խորապես գիտակցել են իրենց 
ստանձնած ֆինանսական այդ բեռի ծանրությունը՝ միաժամանակ տպարանի 
ծախսերը հոգալու և սեփական եկամուտն ապահովելու անհրաժեշտությունը։ 
Թեև տպարանը վարձակալությամբ հանձնվել էր երկու եղբայրներին, սակայն 
պաշտոնական գրագրություններում մշտապես հանդես էր գալիս Վ. Դադյանցը՝ 
որպես տպարանի կառավարիչ, իսկ մինչ տպարանի վարձակալությունը նա 
ստորագրում էր որպես Շուշիի պատվավոր քաղաքացի։  

Դադյանցները չբավարարվեցին կազմատուն, տպարան և գրավաճառանոց 
ունենալով և նախաձեռնեցին Շուշիում բացել նաև վճարովի գրադարան-ըն-
թերցարան: 1887 թ. հոկտեմբերի 27-ին Վ. Դադյանցը գրում է Ելիզավետպոլի 
նահանգապետի գրասենյակին՝ խնդրելով թույլատրել հաջորդ տարվա հունվա-
րի 1-ից Շուշիում բացել մասնավոր գրադարան-ընթերցարան35: Վերջինս Վ. 
Դադյանցը բացում է 1888 թ. հունիսի 1-ից՝ նույն թվի փետրվարի 23-ին նախա-
պես ստանալով դրա պաշտոնական թույլտվությունը36: Գրադարան-ընթերցա-
րանը, որի անդամավճարը տարեկան 5 ռուբլի էր, ամսական՝ 50 կոպեկ, 
գտնվում էր թեմական հոգևոր դպրոցի տպարանին կից՝ Հասան-Ջալալյանի տա-
նը։ Գրադարան-ընթերցարանի անդամ չհանդիսացողներն էլ ամեն անգամ 
մուտքի դիմաց պետք է վճարեին 5 կոպեկ։ Այն բաց էր առավոտյան ժամը 9:00-
ից մինչև 21:00-ն։ Հայտարարության մեջ նշված է նաև, որ գրադարան-ընթեր-
ցարանն ուներ մի քանի հարյուր միավոր հայերեն և ռուսերեն գրքեր37։ 

Տպարանի շահագործման առաջին տարում Դադյանցները, բացի գրքերի 
տպագրությունների պատվերներ կատարելուց, նպատակ ունեին նաև զբաղվել 

 
35 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 167, թ. 25։ 
36 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 167, թ. 26։ 
37 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 167, թ. 29։ Հետաքրքրական է, որ ԿՀԲԸ-ի Շուշիի տեղական վարչությունը 

1889 թ. մարտի 10-ին տարածում է Դադյանցների կողմից կառավարվող տպարանում հրա-
տարակված երկլեզու (հայերեն և ռուսերեն) հայտարարություն, ըստ որի` նույն թվի մարտի 
12-ից Շուշիի Հայոց հրապարակի վրա` Խուբլարյան եղբայրների խանութի վերնահարկում, 
նախատեսվում էր բացել գրատուն-ընթերցարան: Այն գործելու էր ամեն օր՝ ժամը 9:00-ից 
մինչև 14:00-ն և 17:00-ից մինչև 21:00-ն։ Ընկերության անդամ չհանդիսացող յուրաքանչյուր 
ընթերցող որպես բաժանորդագին պետք է վճարեր տարեկան 4 ռուբլի, ամսական 50 կոպեկ, 
իսկ օրական 5 կոպեկ (մանրամասն տե՛ս Ս. Պետոյան, «Կովկասի հայոց բարեգործական 
ընկերության Շուշիի մասնաճյուղի գրադարան-ընթերցարանը», ԼՀԳ, 2019, № 1, էջ 71-72)։ 
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հրատարակչական ակտիվ գործունեությամբ՝ մասնավորապես 1888 թվականից 
Շուշիում տպագրելով ամսագիր: Վ. Դադյանցը, ցանկանալով հրատարակել 
«Արցախ» անվանումով գրաքննության ենթակա գրական և քաղաքական բնույ-
թի հայերեն մի ամսագիր38, դիմում է Կովկասի քաղաքացիական մասի գլխավոր 
կառավարչապետին (գրությունից բացակայում է ամսաթիվը)՝ թույլտվություն 
խնդրելով 1888 թ. հունվարի 1-ից սկսել այդ ամսագրի հրատարակումը: Վեր-
ջինիս պատասխանատուի, խմբագրի ու հրատարակչի պարտականությունները 
Վ. Դադյանցը վերցնում էր իր վրա: «Արցախ» ամսագիրը նախատեսված էր 
հրատարակել Վ. Դադյանցի կառավարման ներքո գործող տպարանում յուրա-
քանչյուր ամսվա սկզբին՝ 1876-1881 թթ. Թիֆլիսում տպագրված «Փորձ» հայ-
կական ամսագրի ձևաչափով: Ամսագրի տարեկան բաժանորդագինը սահման-
ված էր 5 ռուբլի, իսկ կես տարվա համար՝ 3 ռուբլի։ Գրությանը կցված ամսագ-
րի բովանդակային ծրագրից պարզ է դառնում, որ Վ. Դադյանցը ցանկանում էր 
այն տպագրել 8 բաժնով: Դրանց խորագրերն էին՝ 1) պատմություններ, պատմ-
վածքներ, վեպեր (բնօրինակ և թարգմանություն), 2) քննադատական հոդված-
ներ հայ և ռուս գրականության վերաբերյալ, 3) տեղական ակնարկներ, հոդ-
վածներ (բացառապես Արցախի կենցաղի մասին), 4) քաղաքական ակնարկներ 
(քաղվածքներ ռուսական ամսագրերից և թերթերից), 5) կովկասյան ակնարկ-
ներ (քաղվածքներ կովկասյան մամուլից), 6) գիտական ակնարկներ նոր հայտ-
նագործությունների վերաբերյալ և դրանց հանրայնացում, 7) պոեզիա (բնօրի-
նակ և թարգմանություն), 8) հայտարարություններ39:  

Կովկասի քաղաքացիական մասի գլխավոր կառավարչապետը Վ. Դադյան-
ցի կողմից ամսագիր հրատարակելու ծրագրի առնչությամբ 1887 թ. նոյեմբերի 
27-ին գրում է Կովկասի գրաքննական կոմիտեին՝ խնդրելով հայտնել, թե կոմի-
տեն ի՛նչ դիրքորոշում ունի սույն հարցի կապակցությամբ40։ Կոմիտեի՝ 1887 թ. 
դեկտեմբերի 5-ի գրությունից տեղեկանում ենք, որ Վ. Դադյանցի առաջարկը 
մերժվել է: Նույն գրության վրա առկա է մի դժվարընթեռնելի մակագրություն, 
որով Կովկասի գրաքննական կոմիտեն հիմնավորում էր մերժումը՝ հայտնելով, 
որ Թիֆլիսում տպագրվող պարբերականները բավարար թվով բաժանորդներ 
չունեն, ուստի հազիվ թե նոր բաժանորդներ գտնվեն «գավառական քաղաք» 
Շուշիում տպագրվելիք ամսագրի համար: Բացի դրանից՝ Վ. Դադյանցը կոմիտեի 

 
38 «Արցախ» ամսագրի տպագրության թույլտվության և դրա բովանդակային ուղղվածության 

մասին ամփոփ հիշատակություններ կան Սմբատ Ավագյանի աշխատություններում (տե՛ս 
Ս. Ավագյան, Ղարաբաղի մամուլի պատմություն (1828-1920), Երևան, 1989, էջ 124, Ս. 
Ավագյան, Արցախը հայ մշակույթի կարևորություն օջախ, Երևան, 1991, էջ 133)։  

39 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 273, թ. 1 և շրջ.։  
40 ՎԱԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 818, թ. 1։ 
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համար անծանոթ անձ էր, որը չուներ ամսագիր հրատարակելու փորձ41։ 
Մեզ հայտնի է նաև Կովկասի քաղաքացիական մասի գլխավոր կառավար-

չապետի՝ 1888 թ. մարտի 17-ի գրությունը՝ ուղղված Ելիզավետպոլի նահանգա-
պետին, որից տեղեկանում ենք, որ «Արցախ» ամսագրի տպագրության թույլտ-
վության հարցով կառավարչապետը դիմել է Ներքին գործերի նախարարության 
Մամուլի գործերով գլխավոր վարչությանը (Սանկտ Պետերբուրգ)42: Վերջինս էլ 
ներկայացված առաջարկին չի տվել իր համաձայնությունը43: Ելիզավետպոլի 
նահանգապետի գրասենյակից 1888 թ. մարտի 26-ի գրությամբ հանձնարար-
վում է այդ մասին հայտնել Վ. Դադյանցին, ինչպես նաև նրան վերադարձնել իր 
բոլոր փաստաթղթերը44։ Այսպիսով, Շուշիում ամսագիր հրատարակելու նախա-
ձեռնությունը մնաց անկատար45։ 

Այս նախաձեռնությամբ Վ. Դադյանցը կարող էր մի շարք խնդիրներ լուծել։ 
Նախ, ամսագրի 1-7-րդ բաժինների ընտրությունը վկայում է, որ տեղում կար 
գիտակրթական և մշակութային ակտիվ կյանք, որի լուսաբանման համար այդ 
տարիներին քաղաքում որևէ պարբերական չէր հրատարակվում: Հասկանալի է, 
որ Վ. Դադյանցը լավագույնս գիտակցում էր այս իրողությունը և սույն նախա-
ձեռնությամբ ձգտում էր նաև մենաշնորհային դիրք գրավել Շուշիում, ուր 
դժվար թե ամսագրի բաժանորդների հնարավոր պակաս զգացվեր: Իսկ 8-րդ 
բաժինը (հայտարարություններ) կարող էր բավականաչափ եկամուտ ապահո-
վել, քանի որ տպարանի և նրա հրատարակությունների գովազդի արդյունքում 
կավելանային պատվերները: Պետք է նկատի ունենալ, որ այս շրջանում Շուշին 
Այսրկովկասի խոշոր քաղաքներից մեկն էր, ուստի այս հանգամանքով պայմա-
նավորված՝ տարբեր հայտարարությունների և գովազդների պատվերների թի-
վը նույնպես մեծաքանակ կարող էր լինել: Բնական է, որ բնակչության կրթա-

 
41 ՎԱԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 818, թ. 2։ 
42 Տվյալ ժամանակաշրջանում Ռուսական կայսրության տարածքում մասնավոր պարբերական 

հրատարակելու թույլտվությունը վերապահված էր միմիայն Ներքին գործերի նախարա-
րության Մամուլի գործերով գլխավոր վարչությանը։ 

43 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 273, թ. 2 և շրջ., ՌՊՊԱ, ֆ. 776, ց. 12, գ. 12 (1888 թ.), թ. 1-6։ 
44 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 273, թ. 3։ 
45 1883-1885 թթ. Մահտեսի-Հակոբյանցներից Ավագը նախաձեռնել էր Շուշիում հրատարակել 

“Шушинские объявления’’ և «Սուրհանդակ» պարբերականները: Դրանք նպատակ 
ունեին տեղեկություններ հաղորդելու Շուշիի անցյալի և ներկայի մասին, ինչպես նաև զա-
նազան նորությունների և հայտարարությունների միջոցով լուսաբանելու տեղական կյանքը: 
Սակայն Մամուլի գործերով գլխավոր վարչությունը չթույլատրեց Ա. Մահտեսի-Հակոբ-
յանցին կյանքի կոչելու իր մտահղացումը (տե՛ս ՎԱԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 554, թ. 1-6 շրջ., ՌՊՊԱ, 
ֆ. 776, ց. 12 (1883 թ.), գ. 85, թ. 1-13 շրջ., ՌԱԱ, ֆ. 102, ց. 276, գ. 18 մ. 62, թ. 1-5): Իսկ 1888 
թ. Մամուլի գործերով գլխավոր վարչությունը չթույլատրեց ոմն Մարկոսովին Շուշիում հրա-
տարակել «Միություն» անվանումով մեկ այլ հայերեն պարբերական (տե՛ս ՌՊՊԱ, ֆ. 776, 
ց. 12, գ. 71 (1888 թ.), թ. 1-5)։ 



 

 

46 Ստյոպա Պետոյան  

կան և մշակութային կյանքում առաջնակարգ նշանակություն ուներ մամուլը, 
որը ժամանակի տեղեկատվության հիմնական աղբյուրն էր և արտաքին աշխար-
հի հետ հաղորդակցման միջոցը: 

Վերադառնալով Դադյանցներին վարձակալությամբ տրված տպարանի 
եռամյա գործունեությանը՝ նշենք, որ առաջին տարվա (1887 թ.) տպագրված 
գրքերից մեզ հայտնի են երկուսը46, հաջորդ տարում (1888 թ.)՝ վեցը47, իսկ եր-
րորդ տարում (1889 թ.)՝ հինգը, որոնցից երեքը48 նախորդ երկու տարիներին 
տպագրված գրքերի պես հիշատակված են հայ գրքի մատենագիտական ցան-
կերում: Նշենք, որ մեզ հաջողվեց գտնել 1889 թ. Դադյանցների տպագրած հա-
յերեն-ռուսերեն ևս երկու գրքույկ, որոնցից առաջինը «Ցուցակ գրոց Շուշւոյ հա-
սարակաց ժողովարանի» աշխատությունն է, իսկ երկրորդը «Կանոններ Կովկա-
սի Հայոց Բարեգործական Ընկերութեան Շուշւոյ Տեղական Վարչութեան Գրա-
տուն-Ընթերցարանի համար» գրքույկն է։ Ստացվում է, որ միայն 1889 թ. Դադ-
յանցները Շուշիում առնվազն 5 անուն գիրք են տպագրել, որոնց թիվը հնարա-
վոր է աճի, եթե ի հայտ գան այդ տարում տպագրված այլ նորանուն գրքեր։  

Հասկանալի է, որ 1887-1889 թթ. տպագրված վերոթվարկյալ գրքերը չեն 
կարող արտացոլել Դադյանցների տպագրած գրքերի ամբողջական պատկերը, 
քանի որ ոչ բոլորն են հայտնի եղել մատենագետներին կամ հասել մինչև մեր 
օրերը։ Եթե անգամ ընդունենք, որ այդ երեք տարիների ընթացքում Դադյանց-
ները տպագրել են ընդամենը 13 անուն գիրք և գրքույկ, ապա դա նույնպես վատ 
ցուցանիշ չէ՝ հաշվի առնելով անցյալի տպագրական դժվարությունները, ժամա-
նակատար և ծախսալից աշխատանքները։ Սակավ են նաև հիշյալ շրջանում 
տպագրված հայերեն գրքերի մասին վիճակագրական տվյալները: Մեզ հաջող-
վեց գտնել 1891 թ. Ռուսաստանի տիրապետության տակ գտնվող տարածքնե-
րում տպագրված հայերեն գրքերի մասին մի վիճակագրություն՝ կազմված շու-
շեցի Պետրոս Զաքարյանի կողմից: Հեղինակը նշում է, որ նույն տարում տպագր-
վել է 132 անուն հայերեն գիրք, ապա հիշատակում է այդ գրքերի տպագրության 
վայրերն ու տպարանները49: Ըստ այդ վիճակագրական տվյալների՝ տպագրված 

 
46 Վ. Օ. Գօրնի, «Գէորգ Ստեֆենսօն» (թարգմ. ռուսերենից՝ Միրզա Տէր-Սարգսեանցի) և Լէօ, 

«Վէ՞պ թէ պատմութիւն (Ղարաբաղի անցեալը Ապրես Բէկնազարեանցի գրչի տակ)»: 
47 Լէօ, «Վահան Մամիկոնեան (Հայոց պատմութիւնից)» և «Ծայրեր», Կոստանդին Կ. Մելիք-

Շահնազարեանց, «Փշրանք», հ. I և «Ծխախոտը եւ իւր վնասները», Մ. Աբեղեան, «Նմուշներ» 
և Մ. Մուրադեան, «Մանուկն Արտաւազդ (պատմական զրոյց)»: 

48 Սիմէօն Հախումեան, «Մանիկ (Ժամանակակից վէպ)», Կոստանդին Կ. Մելիք-Շահնազա-
րեանց, «Ոգելից ըմպելիների վնասակարութիւնը», Վահան քահանայ Շահունեանց, «Բա-
ցատրութիւն Մատթէոսի աւետարանի ’ի պէտս դասախօսութեան կրօնի»։ 

49 Վիճակագրական այս տվյալները չեն կարող ամբողջական լինել: Նշենք միայն, որ վերը 
հիշատակված 132 անուն գրքերը տպագրվել են հայաբնակ 9 քաղաքների 15 տպարան-
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հայերեն գրքերի քանակով Թիֆլիսից և Մոսկվայից հետո հաջորդը Շուշին էր, 
որտեղ տպագրվել էր 11 անուն գիրք, որից 8-ը՝ Մահտեսի-Հակոբյանցների, իսկ 
3-ը՝ հոգևոր դպրոցի տպարաններում50: Ստացվում է, որ Դադյանցների տպա-
գրական գործունեության շրջանում (1887-1889) հոգևոր դպրոցի տպարանը 
հրատարակված գրքերի տեսականիով կարողացել է ապահովել բավարար արդ-
յունքներ։ Մյուս կողմից մեր այս գնահատականը հաստատվում է մեկ այլ իրո-
ղությամբ: «Հանդէս ամսօրեայ» ամսագրի 1893 թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր հա-
մարներում հրատարակված «Ազգային հրատարակութիւնք 1892 տարւոյ» ցան-
կում զետեղված են Ռուսաստանի տիրապետության տակ գտնվող տարածքնե-
րում տպագրված 130 անուն գրքերի մասին տեղեկություններ, որոնցում Թիֆ-
լիսից, Մոսկվայից, Էջմիածնից, Ալեքսանդրապոլից և Պետերբուրգից հետո Շու-
շին վեցերորդ տեղում էր, որտեղ տպագրվել էր հինգ անուն գիրք51։ 

1887-1889 թթ. թեմական հոգևոր դպրոցի տպարանում հրատարակված 
գրքերը բովանդակային առումով պայմանականորեն կարելի է դասակարգել 
հետևյալ ուղղությունների՝ բանաստեղծական, վիպական, պատմական, կրոնա-
կան, կենսագրական, դասագրքային, առողջապահական, տեղեկատվական և 
այլն: Ակնհայտ է, որ Դադյանցների տպագրած գրքերն ընդգրկում են տարբեր 
բնագավառներ՝ նախատեսված ընթերցողների լայն շրջանակների համար: 
Ճիշտ է, որ գրքերից շատերը տպագրական պատվերներ էին, սակայն Դադյանց-
ները հանդես էին գալիս նաև սեփական նախաձեռնությամբ՝ այս անգամ որպես 
հրատարակիչ: Այսպես, 1888 թ. տպագրվեց Լեոյի «Վահան Մամիկոնեան» գիր-
քը, որի անվանաթերթի վրա հիշատակված է՝ «Հրատարակութիւն Սմբ. Դադեա-
նի»։ Փաստորեն, Շուշիում Դադյանցներն զբաղված էին ոչ միայն տպագրու-
թյամբ, այլև կազմարարությամբ, գրավաճառությամբ և հրատարակչական գոր-
ծով։ Սա նշանակում էր, որ Դադյանցները կարող էին դառնալ Մահտեսի-Հա-
կոբյանցների մրցակիցները։ 

Ստեփան Մալխասյանցը «Մշակ» օրաթերթում բավական հետաքրքրական 
մի հոդված է տպագրել, որով կարևոր վիճակագրական վերլուծություններ է 
կատարել 1892 թ. Ռուսաստանի և Օսմանյան Թուրքիայի տիրապետության տակ 
եղած տարածքներում տպագրված հայերեն հրատարակությունների մասին։ 
Այդ վիճակագրությունից պարզ է դառնում, որ 1892 թ. տպագրված հայերեն 

 
ներում: Բացակայում էր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տպարանը, որտեղ 1891 թ. հրատա-
րակվել էին մեկ տասնյակից ավելի գրքեր: 

50 Պ. Զաքարեան, «Հայերէն գրքերի հրատարակութեան գործը ռուսահայերի մէջ 1891 թ.», 
Մուրճ, Թիֆլիս, 1892, № 7-8, էջեր 1173, 1176: 

51 «Ազգային հրատարակութիւնք 1892 տարւոյ», Հանդէս ամսօրեայ, Վիեննա, 1893, № 10, էջ 
301-303, № 11, էջ 344-345, № 12, էջ 366-367։ 
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գրքերի թվում գերակշռում են վեպերն ու դասագրքերը52։ Հետևաբար, կարող 
ենք պնդել, որ Դադյանցներն իրենց կառավարման ներքո գտնվող տպարանի 
գործունեությունը համապատասխանեցնում էին ժամանակի պահանջներին: 

Նախկինից եկող ավանդույթի համաձայն՝ «հայկական տպագրություն» 

արտահայտությամբ հայագիտական գրականության մեջ անցյալում նկատի էին 

առնվում միայն գրքերն ու պարբերականները: Դրանով պայմանավորված՝ մինչ 

օրս շրջանառվում են ավանդաբար կիրառվող «գրքի պատմություն», «մամուլի 

պատմություն» ձևակերպումները: Հայկական տպագրության անցած ուղու 

ուսումնասիրությունից հետևում է, որ «հայկական տպագրություն» արտահայ-

տությամբ պետք չէ ընկալել բացառապես գրքի և մամուլի հրատարակություն-

ները, այսինքն՝ «խոշոր տպագրություններ»-ը, քանի որ տպարանները դրանց 

զուգահեռ սկսեցին հրատարակել նաև «մանր տպագրություններ»: Սույն ձևա-

կերպմամբ պետք է հասկանալ ոչ թե փոքրածավալ տպագրություններ, այլ՝ քիչ 

(«մանր») բովանդակություն ունեցող տպագրություններ, ինչպիսիք են հայտա-

րարությունների, ձևաթղթերի, հրավիրատոմսերի, այցեքարտերի, բացիկների, 

հաշվետվությունների, հաշվեցույցների, վկայականների, թռուցիկների, թեր-

թոնների, թատերական ազդագրերի, ծրագրերի, ճաշացանկերի և նմանատիպ 

հրատարակությունները, որոնք ունեին կիրառական նշանակություն և ծառա-

յում էին բնակչության առօրյա կարիքներին: Սրանք եկան լրացնելու «խոշոր 

տպագրություններ»-ին: 
Ունենալով կրթամշակութային մեծ նշանակություն և հանդիսանալով տե-

ղեկատվության փոխանցման առաջնակարգ աղբյուրներ՝ «խոշոր տպագրու-
թյուններ»-ը հիմնականում ունեցել են մեծ տպաքանակ և լայն տարածում, 
որոնց շնորհիվ էլ հանգրվանել են տարբեր գրադարաններում, կրթամշակութա-
յին հաստատություններում և անհատական հավաքածուներում: Այսկերպ «խո-
շոր տպագրություններ»-ը մեծ մասամբ պահպանվել են կորստից՝ հասնելով 
մինչև մեր օրերը: Այս իրողությունը դյուրացրել է գրքի և մամուլի ուսումնասի-
րությունը, որի արդյունքում հրատարակվել են բազմաթիվ արժեքավոր աշխա-
տություններ։ Այլ է «մանր տպագրություններ»-ի պարագան, ինչն այդքան էլ 
ուսումնասիրված չէ հայագիտության մեջ53: Պատճառն այն է, որ, ի տարբերու-
թյուն «խոշոր տպագրություններ»-ի, սրանք փոքրաթիվ տպաքանակ և սահմա-

 
52 Ստ. Մալխասեան, «Հայերէն հրատարակութիւնները 1892 թւին», Մշակ, Թիֆլիս, 1894, № 4, 

էջ 1-2։ 
53 Հ. Սուքիասյան, Ս. Պետոյան, «XIX դարի վերջին քառորդի և XX դարի սկզբի արևելահայ 

«մանր տպագրությունների» աղբյուրագիտական արժեքը (թատերական ազդագրերի և ծրա-
գրերի օրինակով)», տե՛ս Գրատպությունը Արևելյան Հայաստանում 1828-1920 թվականներին 
(հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2021, էջ 154-169: 
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նափակ տարածում ունեցող հրատարակություններ էին՝ հասկանալիորեն 
դժվարությամբ պահպանված: 

Հետևաբար, Դադյանցների գրահրատարակչական գործունեության մասին 
ամբողջական պատկերացում կազմելու համար պետք է ուսումնասիրել նաև 
նրանց «մանր տպագրություններ»-ը։ Հասկանալի է, որ այս դեպքում Դադյանց-
ները տպարանը պետք է ծառայեցնեին նաև Շուշիի կրթամշակութային կյանքի 
զարգացմանը: Այդ տարիներին, որպես օրինակ, ակտիվ գործունեություն էր 
իրականացնում ԿՀԲԸ-ի Շուշիի մասնաճյուղը, որի անդամներից էր Վ. Դադյան-
ցը54: Ինչպես արդեն տեսանք, Դադյանցների կառավարման ներքո գտնվող 
տպարանում նրանք տպագրել էին ԿՀԲԸ-ի Շուշիի գրադարան-ընթերցարանի 
կանոնադրությունը: Բացի դրանից՝ պահպանվել են նույն տպարանում ԿՀԲԸ-ի 
Շուշիի մասնաճյուղին և գրադարան-ընթերցարանին առնչվող տարաբնույթ 
«մանր տպագրություններ»: Դրանցից հատկապես կարևորում ենք ԿՀԲԸ-ի Շու-
շիի մասնաճյուղի գրադարան-ընթերցարանի բացման հայտարարության հրա-
տարակությունը՝ ռուսերեն և հայերեն զուգադիր թարգմանությամբ55։ 

Դադյանցների կատարած «մանր տպագրություններ»-ը պետք է նույնկերպ 
վերաբերեին նաև իրենց բացած գրադարան-ընթերցարանին: Մեզ է հասել դրա 
բացման հայտարարությունը («Ազդ»)56՝ ռուսերեն և հայերեն զուգադիր թարգ-
մանությամբ, ըստ որի՝ Դադյանցներն իրենց գրախանութում անվճար տրամա-
դրում էին ընթերցարանից օգտվելու կանոնները, որոնք, անկասկած, տպագիր 
պետք է եղած լինեին: Դադյանցների «մանր տպագրություններ»-ից որոշները 
պահպանվել են հենց Վ. Դադյանցի անձնական հավաքածուի շնորհիվ: 

1889 թ. սեպտեմբերի 11-ի թվագրմամբ պահպանվել է Վ. Դադյանցին 
տրված տպագիր վկայականը, որում նշվում է նրա՝ պարկեշտ անձնավորություն 
և «ճարտար» կազմարար լինելը։ Վկայականի ներքո կան չորս վկաների՝ Առա-
քել Բաբախանյանցի (Լեո)57, Գաբրիել Ղուլյանցի, Ս. Գուլզադյանի և Բագրատ 
Տեր-Սահակյանցի58 ստորագրությունները։ Դատելով վկայականի գեղարվես-
տական հարդարանքից և ձևանմուշի բնույթ ունեցող բովանդակությունից՝ կա-
րելի է եզրակացնել, որ այդ վկայականը տպագրվել է բազմօրինակ, այն էլ՝ 

 
54 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 169, թ. 15: 
55 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 169, թ. 1-2: 
56 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 167, թ. 29։ 
57 Նույն թվականի սեպտեմբերի սկզբին Լեոն ընտրվել էր Ղարաբաղի հայոց Հոգևոր դպրոցի 

հոգաբարձության անդամ (տե՛ս Հաշիւ Ղարաբաղի Հայոց Թեմական Հոգեւոր դպրանոցի հոգա-
բարձութեան 1889-1890 ուսումնական տարուայ համար, 1890, էջ 4:) 

58 1894 թ. մարտի 10-ին Բ. Տեր-Սահակյանցին թույլատրվեց Շուշիում բացել գրավաճառանոց, 
իսկ 1900 թ. հունիսի 2-ին՝ տպարան՝ ծավալելով գրահրատարակչական ակտիվ գործունեու-
թյուն (տե՛ս ՎԱԱ, ֆ. 13, ց. 6, գ. 252, թթ. 8 շրջ., 11 շրջ.)։ 
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Դադյանցների կառավարման ներքո գտնվող տպարանում, քանի որ այն տրված 
էր հենց Վ. Դադյանցին: 

Այդ տարիներին Ռուսական կայսրություննում տպագրության գրաքննու-
թյունը չէր շրջանցում նաև «մանր տպագրություններ»-ը: Մասնավորապես, 
հայտարարությունների, թատերական ազդագրերի ու ծրագրերի տպագրու-
թյուններում, աննշան բացառություններով, նշված էր դրանց՝ գրաքննված լի-
նելու հանգամանքը: Այդպիսի տպագրությունները թույլատրում էին գավառա-
պետերը, իսկ տպագրությունների վերջում գրեթե միշտ ռուսերենով հիշատակ-
վում էր տպագրության վայրը, տպարանի անվանումը, տպագրությունը թույ-
լատրած գավառապետի անունն ու թույլտվության ամսաթիվը: Նույնը վերաբե-
րում էր նաև Դադյանցների «մանր տպագրություններ»-ին: Իսկ վերջիններիս 
տպագրած գրքերը գրաքննվում էին Թիֆլիսում գտնվող Կովկասի գրաքննա-
կան կոմիտեի ավագ գրաքննիչ Սողոմոն խան Մելիք-Մեհրաբովի կողմից, ով 
հայտնի էր իբրև «ծայրահեղ ռեակցիոն գրաքննիչ»59: Այդուհանդերձ, Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին էր վերապահված հոգևոր գրաքննության իրավունքը, 
ինչն էլ այդ ժամանակաշրջանում ուներ առանձնահատուկ ընթացակարգ: Որ-
պես օրինակ՝ բերենք Վահան քահանա Շահունյանցի աշխատասիրած «Բացատ-
րութիւն Մատթէոսի աւետարանի ’ի պէտս դասախօսութեան կրօնի» աշխատու-
թյունը (1889), որի անվանաթերթի դարձերեսին առկա է հետևյալ տեղեկու-
թյունը. «Ընթերցեալ զայս բացատրութիւն Ս. Աւետարանին Մա[տ]թէոսի, չգտի 
ինչ է սմին ընդ դէմ ուղիղ վարդապետութեան Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ։ Ի 
1888 ամի, ’ի 14 Յուլիսի։ Նախագահ տպար. ժողովոյ սրբոյ Էջմիածնի։ Արիս-
տակէս Եպիսկոպոս: թ. 315»։ Կովկասի գրաքննական կոմիտեն Էջմիածնի 
գրաքննությունից հետո միայն պետք է տար իր թույլտվությունը, որն էլ տեղի 
ունեցավ 1889 թ. ապրիլի 30-ին։ Վահան քահանա Շահունյանցի այս աշխատու-
թյունից բացի՝ հայտնի են արխիվային վավերագրեր, որոնք 1898 թ. նոյեմբերին 
Վահան քահանան գրել էր օրվա կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանին՝ ներկայացնե-
լով իր աշխատասիրած որոշ գրքերի մասին տեղեկություններ և խնդրելով ար-
տոնել դրանց տպագրությունը60։ Սա ցույց է տալիս, որ տվյալ ժամանակաշրջա-
նում հատկապես կրոնական բնույթ ունեցող գրքերի տպագրության թույլտվու-
թյունը հեշտությամբ չէր տրվում, այլ պահանջվում էր երկարատև ընթացա-
կարգ:  

 
59 Սողոմոն խան Մելիք-Մեհրաբովը Կովկասի գրաքննական կոմիտեում աշխատել է 1872-1890 

թթ.՝ իբրև տեղական և արևելյան լեզուներով տպագրվող գրքերի ավագ գրաքննիչ, ով աչքի է 
ընկել հայերեն գրքերի և մամուլի նկատմամբ դրսևորած իր կամայական մոտեցումներով 
(տե՛ս Մ. Մխիթարյան, «Կովկասի գրաքննական կոմիտեի նյութերից», ՊԲՀ, 1974, № 3, էջ 
105-106)։ 

60 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 15, գ. 397, թ. 5-6։ 
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Վերադառնալով Դադյանցներին վարձակալությամբ տրված տպարանի 
պարտավորություններին՝ նշենք, որ այս մասին Լեոն ուշագրավ տեղեկություն 
է հաղորդում 1890 թ. իր կազմած հաշվետվության մեջ։ Նա նշում է, որ միայն 
առաջին տարվա համար են «կառավարիչները վճարել 500 ռուբլի վարձ»: Որոշ 
ժամանակ անց թեմական հոգևոր դպրոցի հոգաբարձությանը տեղյակ է պահ-
վել, որ իրենց տպարանը չէր կարողանում հաջորդ տարիների համար վճարել 
տարեկան 500 ռուբլի վարձը, ինչպես նախատեսված էր պայմանագրով: Ուստի 
հոգաբարձությանն առաջարկ է արվել տարեկան վարձը 500-ից նվազեցնել 
մինչև 250 ռուբլի: Լեոյի հաղորդած տեղեկությունների համաձայն՝ թեմական 
հոգևոր դպրոցի հոգաբարձությունը 1890 թ. հունվարին այլևս չի երկարացրել 
վարձակալների հետ կնքված պայմանագիրը, քանի որ նրանց անհոգության և 
վատ աշխատանքի պատճառով տպարանի դերն ընկել էր: Հոգաբարձությունն 
այն համոզմունքն է ունեցել, որ տառերի ու տպագրական մեքենաների պակա-
սության պատճառով հիշյալ տպարանը չի կարողացել մրցակցել Մահտեսի-Հա-
կոբյանցների տպարանի հետ: Լեոն ավելացնում է, որ որևէ տպարան կարող էր 
նշանավոր գործ կատարել այն ժամանակ, երբ ունենար ֆինանսական խոշոր 
ներդրումներ: Ելնելով այս մոտեցումից՝ հոգաբարձությունը հարցի լուծումը 
տեսել է տպարանի կարիքները դպրոցի եկամուտների միջոցով աստիճանաբար 
լրացնելու մեջ՝ վճռելով իր հնարավորության սահմաններում ցուցաբերել ֆի-
նանսական օգնություն61: 

Լեոյի նույն հաշվետվության մեջ, առանց Դադյանցների անունը հիշատա-
կելու, նշված է, որ տպարանի կառավարման ժամանակաշրջանը (1887-1889 
թթ.) խիստ անբարենպաստ էր անդրադարձել դրա գործունեության վրա, քանի 
որ կառավարիչները ոչ թե մտածել են տպարանի օգտի մասին, այլ հետապնդել 
են միմիայն իրենց անձնական շահը: Որպես օրինակ՝ Լեոն նշում է, որ կառավա-
րիչներն այնքան անբարեխիղճ են գտնվել, որ տպարան բերված տառերի հա-
մար չեն վճարել 400 ռուբլի գումարը: Փոխարենը ձուլարանի տերն այն պահան-
ջել է տպարանից: Դպրոցի հոգաբարձությունը պահանջված գումարը չի կարո-
ղացել ստանալ նախկին կառավարիչներից, քանի որ նրանք արդեն լքել էին քա-
ղաքը՝ խուսափելով պատասխանատվությունից: Հաշվի առնելով այս ամենը՝ 
հոգաբարձությունը որոշում է տպարանը կառավարել սեփական ուժերով և ան-
ձամբ հոգ տանել նրա մասին62: 

Նկատենք, որ տպարանի համար տարեկան 500 ռուբլի վարձ վճարելու 
Դադյանցների ստանձնած պարտավորությունն իսկապես ծանր էր: Մյուս կող-

 
61 Հաշիւ Ղարաբաղի Հայոց Թեմական Հոգեւոր դպրանոցի հոգաբարձութեան 1889-1890 ուսում-

նական տարուայ համար, 1890, էջ 17-18: 
62 Նույն տեղում, էջ 18: 
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մից, հաջորդող երկու տարիների համար վարձակալությունը կիսով չափ կրճա-
տելը հավանաբար չի արդարացրել Դադյանցների հույսերը: Միգուցե այլ շար-
ժառիթներով է պայմանավորված, որ Վ. Դադյանցը63 1888 թվից զուգահեռա-
բար իրականացրել է նաև հոգևոր ծառայություն64: Այս ամենը թույլ է տալիս 
ենթադրելու, որ տպարանի վարձակալության վերջին շրջանում այն կառավա-
րել է առավելաբար Սմբատ Դադյանցը: 

Սույն ուսումնասիրության նպատակն է գիտական շրջանառության մեջ 
դնել Դադյանցների՝ այդ տարիներին Շուշիում ծավալած գրահրատարակչական 
գործունեության անհայտ տեղեկությունները։ Թեև Վահան և Սմբատ Դադյանց-
ների կազմատունը, տպարանը, գրավաճառանոցը և գրադարան-ընթերցարանը 
հիմնադրվել էին որպես եկամտի կայուն աղբյուրներ, սակայն դրանք միաժա-
մանակ դարձան Շուշիի մշակութային և կրթական կյանքի կարևորագույն 
օջախները: Ուստի պետք է արժանին մատուցել Դադյանց եղբայրներին, որոնք 
ֆինանսական և կազմակերպչական դժվարությունների պայմաններում կարո-
ղացան Շուշիում իրականացնել գրահրատարակչական լայնածավալ գործու-
նեություն: Նրանց «խոշոր և մանր տպագրություններ»-ը պարունակում են բո-
վանդակային տարբեր ժանրեր՝ աչքի ընկնելով գեղարվեստական նրբաճաշակ 
հարդարանքներով և բավարարելով ժամանակի պահանջները: 

 
63 Վահան Դադյանցը՝ արդեն որպես Խաչիկ ծայրագույն վարդապետ, իր հետագա տարիների 

հոգևոր գործունեության ընթացքում հեռու չէր տպագրական աշխատանքներից։ Այսպես, 
1910 թ. հունվարի 10-ին Մատթեոս Բ. Իզմիրլյան կաթողիկոսի կոնդակով նա նշանակվել էր 
Մայր Աթոռի տպարանի պատասխանատու (կառավարիչ)։ 1915 թ. նոյեմբերի 5-ին 
Էջմիածնի դիվանապետի՝ Խաչիկ ծայրագույն վարդապետին գրած նամակից տեղեկանում 
ենք, որ տպարանի պատասխանատուի պաշտոնը եղել է առանց վարձատրության (տե՛ս 
ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 205, թթ. 1, 13)։ 

64 1922 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Խաչիկ ծայրագույն վարդապետի գրած ինքնակեն-
սագրականից անհասկանալի կերպով դուրս են մնացել 1880-ական թթ. իր ծավալած կրթա-
մշակութային և գրահրատարակչական գործունեության մասին տեղեկությունները: Նույն 
ինքնակենսագրականից տեղեկանում ենք, որ նա 1888 թվականին ձեռնադրվել է կուսակրոն 
սարկավագ՝ պաշտոնավարելով Արցախի մի քանի վանքերում (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 
287, թ. 1)։ Ալվարդ Ղազիյանը Խաչիկ վրդ. Դադյանցի մասին գրված արժեքավոր ուսում-
նասիրության մեջ սարկավագ ձեռնադրվելու տարեթիվ է հիշատակում նույն 1888 թվականը 
(տե՛ս Ա. Ղազիեան, «Խաչիկ Ծ. Վարդապետ Դադեանի ժողովրդագիտական-բանահաւաք-
չական գործունէութիւնը», ՀԱ, 1999, № 1-12, էջ 387)։ Ավելին, այդ ուսումնասիրությունը 
որոշակի լրացումներով հետագայում տպագրվել է Խաչիկ Դադյանցի հոդվածների ժողո-
վածուի առաջաբանում: Հեղինակը նշում է, որ Վահան Դադյանցը սարկավագ է ձեռնադրվել 
1889 թվականի ապրիլի 30-ին Շուշիի Ղազանչեցոց Ս. Ամենափրկիչ եկեղեցում (տե՛ս 
«Արարատ»-ի ժառանգությունը, Գ, Խաչիկ Ծ. Վարդապետ Դատյան հոդվածների ժողովածու, 
Ս. Էջմիածին, 2007, էջ 7): Այս թվականը մեզ արժանահավատ չի թվում, քանի որ Վ. 
Դադյանցի կենսագրությունն ավելի կարևոր սկզբնաղբյուր է, մանավանդ որ Ա. Ղազիյանը 
չի հիշատակում իր հայտնած տվյալի աղբյուրը։ 
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PUBLISHING ACTIVITIES OF VAHAN AND SMBAT DADYANTS‘  
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In the 1880s, Vahan and Smbat Dadyants‘ carried out wide educational and cul-

tural activities in Shushi. In particular, they opened a bindery, a bookstore and a 

library-reading room, and in 1887–1889 they rented the quick-print printing house 

of the Armenian Diocesan School of Karabakh. It is true that the management these 

establishments was a stable source of income for the Dadyants‘ brothers but besides 

this, they became the most important centers of Shushi’s cultural and educational 

life. Their “large and small publications” of those years contain different genres and 

are distinguished with elegant artistic design satisfying the demands of the time. This 

should be appreciated, because in the conditions of financial and organizational dif-

ficulties, the Dadyants‘ brothers were able to carry out large-scale publishing activ-

ities in Shushi. 

It should be noted that in the following decades Vahan Dadyants‘ became espe-

cially prominent as a collector of valuable manuscripts and rare items, as a scholar 

and public figure. Later on he was better known by his clerical name Proto-Archi-

mandrite Khachik Dadyants‘. 
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СТЁПА ПЕТОЯН 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВААНА И СМБАТА  

ДАДЯНЦЕВ В ШУШИ В 1880-Х ГОДАХ 

Ключевые слова: Армянская епархия Карабаха, епархиальное духовное учи-
лище, Шуши, братья Дадянц, типография, книгоиздатель-
ство, цензура. 

В 1880-х годах Ваан и Смбат Дадянц развернули в Шуши широкую про-

светительскую и культурную деятельность. В частности, они открыли пере-

плетную мастерскую, книжный магазин и библиотеку-читальню, а в 1887–

1889 годах арендовали скоропечатную типографию Армянского епархиально-

го училища Карабаха. Управление этими заведениями было для братьев 

Дадянц стабильным источником дохода, но, помимо того они стали важней-

шими центрами культурно-просветительской жизни в Шуши. Большие и ма-

лые публикации, которым они способствовали в те годы, имеют разножанро-

вое содержание, отличались изящным художественным оформлением и 

отвечали запросам времени. Братьям Дадянц удавалось вести в Шуши мас-

штабную издательскую деятельность даже в условиях финансовых и органи-

зационных трудностей. 

Следует отметить, что из братьев в последующие десятилетия особенно 

выделялся Ваан Дадянц – собиратель ценных рукописей и редких предметов, 

ученый-исследователь и национальный общественный деятель, впоследствии 

более известный под своим церковным именем как Протоархимандрит Хачик 

Дадянц. 
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