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ՍՏՅՈ ՊԱ ՊԵ ՏՈՅԱՆ

ՆՈՐ ԷՋԵՐ 1828–1835 ԹԹ. ՇՈՒ ՇԻ ՈՒՄ
ՏՊԱԳՐ ՎԱԾ ԳՐՔԵ ՐԻ ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒ ՆԻՑ

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 15.11.2020 թ., գրա խոս վել է 30.11.2020 թ., 
ըն դուն վել է տպագ րու թյան 01.12.2020 թ.

Ներ կա ուսում նա սի րու թյան մեջ ան դրա դար ձել ենք 1828–1835 թթ.–ին 
Շու շի ում տպագր ված գրքե րին, որոնք Ար ցա խի տա րած քում լույս տե սած առա
ջին հրա տա րա կու թյուն ներն էին: Դրանք հե տա զո տե լիս ոչ մի այն փոր ձել ենք 
դա սա կար գել՝ ըստ իրենց բո վան դա կային ուղղ վա ծու թյան, այլև հա մե մա տե
լով մի շարք օրի նակ նե րի ու տպագ րու թյուն նե րի հետ՝ ման րա մասն վեր լու
ծել ենք՝ ցույց տա լով այդ գրքե րի դերն ու նշա նա կու թյունը հայ տպագ րու թյան 
պատ մու թյան մեջ: Տար բեր աղ բյուր նե րի հա մադր մամբ ի մի ենք բե րել այն 
բո լոր ար ժա նա հա վատ տե ղե կու թյուն նե րը, որոնց շնոր հիվ վե րա կանգ նել ենք 
գրքե րին առնչ վող ան հայտ տվյալ նե րը: Մի ա ժա մա նակ մեր կող մից առա ջին 
ան գամ հայտ նա բեր վել են նաև որոշ գրքե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ, որոնց 
մինչ այդ որևէ ան դրա դարձ չի եղել: Հոդ վա ծի վեր ջում զե տե ղել ենք տվյալ 
ժա մա նա կաշր ջա նում Շու շի ում տպագր ված գրքե րի՝ մեր կազ մած ամ բող ջա
կան մա տե նա գի տա կան ցանկը, որն ըստ ան հրա ժեշ տու թյան ծա նո թագ րել ու 
պար զա բա նել ենք:

Կար ծում ենք, որ սույն ցան կը՝ որ պես սկզբնաղ բյուր, կա րող է օգ տա կար 
լի նել ոչ մի այն մա տե նա գի տու թյամբ զբաղ վող նե րի, այլև առ հա սա րակ հայ գրքի 
պատ մու թյամբ հե տաքրքր վող մաս նա գետ նե րի համար:

Հիմ նա բա ռեր՝ Շու շի, բո ղո քա կան քա րո զիչ ներ, Բա զե լի Ավե տա րա նա կան 
քա րոզ չա կան ըն կե րու թյուն, առա ջին հրա տա րա կու թյուն, տպա րան, գրքույկ, 
գրա ցու ցակ, մա տե նա գի տու թյուն։

Հայ տպագ րու թյան պատ մու թյամբ զբաղ վող ուսում նա սի րող ներն ան ցյա լի 
որևէ տպա րա նի մա սին խո սե լիս հա ճախ խու սա փում են նշել իրենց կող մից ուսում
նա սիր վող տպա րա նում հրա տա րա կած գրքե րի ճշգրիտ ցանկը, քա նի որ չու նե
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Հոդվածներ

նա լով սկզբնաղ բյուր ներ կամ վա վե րագ րա կան տվյալ ներ՝ չեն կա րո ղա ցել հստա
կեց նել ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րը: Մյուս կող մից պետք է նշել, որ ան ցյա լի 
տպա գիր գրա կա նու թյունը միշտ չէ, որ ամ բող ջու թյամբ պահ պան ված է, քա նի որ 
ինչ–ի նչ հան գա մանք նե րից ել նե լով՝ դրա մի մա սը չի հա սել մե րօ րյա ըն թեր ցո ղին, 
իսկ շատ դեպ քե րում մինչև ան գամ ան հայտ են մնա ցել նաև ուսում նա սի րող նե րին: 
Հայ գրքի մա տե նա գի տա կան ցան կերն առաջ նային կարևո րու թյուն ունեն հե տա
զո տող նե րի հա մար: Այս ցան կե րը մեր թե մայի հետ առնչ վում են 1801–1850 թթ.–ի 
տպագր ված հայե րեն գրքե րի մա տե նա գի տու թյամբ, որը կազ մել և աշ խա տա սի
րել է 20–րդ դա րի մա տե նա գետ, բա նա սեր Հայկ Դավ թյանը208: Վեր ջինս, հաս
կա նա լի ո րեն, ամ բող ջա կան չէր կա րող լի նել, քա նի որ նա խորդ տաս նա մյակ նե րի 
հա մե մատ ըն դար ձակ վել էր ինչ պես հայ կա կան տպագ րա վայ րե րի աշ խար հագ
րու թյունը, այն պես էլ ավե լա ցել էին այդ հրա տա րա կու թյուն նե րի տե սա կա նին ու 
տպա քա նակը: Չմո ռա նանք նաև, որ նախ կի նում կա տար ված մաս նա գի տա կան 
ուսում նա սի րու թյուն նե րը չեն ունե ցել այն մեծ առա վե լու թյունը, ինչ որ կա այ սօր՝ 
պայ մա նա վոր ված ար դի մի ջոց նե րի հա մա տա րած թվայ նաց ման աշ խա տանք նե
րով: Հաս կա նա լի է, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում այս մա տե նա գի տա կան ցան կե րը 
լրամ շակ վում, սրբագր վում են նոր գրքե րի ի հայտ գա լով և աշ խար հի առ ցանց 
գրա դա րան նե րում առ կա թվային պա շար ներով:

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են Շու շի ում հրա տա րակ չա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա
կա նաց րած բա զե լյան բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի տպա րա նում 1828–1835 թթ.–ին 
հրա տա րակ ված գրքե րը, դրանց բո վան դա կային ուղղ վա ծու թյունը, տպա քա նակը, 
աշ խար հագ րա կան տա րա ծու մը209: Ու շագ րավ է, որ մինչև օրս հի շյալ հար ցե րին 
վե րա բե րող որևէ հստակ տվյա լի չենք հան դի պում գի տա կան գրա կա նու թյու նում: 
Ու սում նա սի րե լով 1827–1838 թթ.–ին Բա զե լում հրա տա րակ ված «Ավե տա րա նա կան 
առա քե լու թյուն նե րի» ամ սա գի րը (“Magazin für die neueste Geschichte der evange
lischen Missions– und Bibelgesellschaften”)՝ կարևոր տե ղե կու թյուն ներ ենք գտնում 
Շու շի ում բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի գրահ րա տա րակ չա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա
բե րյալ: Պետք է նշել, որ Շու շի ում գոր ծող բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի կող մից պար բե
րա բար Բա զել ուղարկ ված զե կու ցագ րե րից կազմ վել են ամե նա մյա գոր ծու նե ու թյան 
ամ փոփ հաշ վետ վու թյուն ներ, որոնք էլ հրա տա րակ վել են վե րո հի շյալ ամ սագ րում: 
Ամե նա մյա պաշ տո նա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի մեջ, ի թիվս քա րո զիչ նե րի այլ գոր
ծու նե ու թյան, փո խանց վում էր նաև Շու շիի տպա րա նի աշ խա տանք նե րին առնչ վող 

208  Դավ թյան Հ., Հայ գիրքը 1801–1850 թվա կան նե րին (մա տե նա գի տու թյուն), Երևան, 1967, 539 էջ:
209  Շվեյ ցա րի այի Բա զել քա ղա քի Ավե տա րա նա կան քա րոզ չա կան ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան 

ար դյուն քում 1827 թ. վեր ջին Շու շի ում հիմք դրվեց տպագ րա կան գոր ծին, իսկ 1828  թ. սկսած՝ 
այս տեղ լույս տե սած հայե րեն գրքերն Ար ցա խի տա րած քում տպագր ված առա ջին հրա տա րա
կու թյուն ներն էին։ Շու շի ում քա րո զիչ նե րը որո շա կի դա դար նե րով՝ նե րա ռյալ 1835 թ., հրա տա
րա կե ցին տա րաբ նույթ գրքեր: Բա զե լ յան բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի՝ Շու շի ում հաս տատ ման և 
տպա րա նի հիմ նադր ման մա սին տե՛ս Ս. Պե տո յան, «Շու շի ում բա զե լ յան բո ղո քա կան քա րո զիչ նե
րի հաս տա տումը և տպա րա նի հիմ նադ րու մը», Եվ րո պա կան հա մալ սա րան, Երևան, 2019, № 10 
(02), էջ 372–384:
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ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ: Դրանց հա մադր մամբ կա րող ենք եզ րա կաց նել, թե 
Շու շիի տպա րա նում 1828–1835 թթ.–ին ինչ գրքեր են տպագր վել, ինչ ուղղ վա ծու
թյուն և որ քան տպա քա նակ են դրանք ունե ցել, ինչ պի սի աշ խար հագ րա կան տա րա
ծում են ընդ գր կել:

Ու սում նա սի րե լով այդ ամ սագ րե րում եղած տե ղե կու թյուն նե րը և դրանք հա
մե մա տե լով այլ աղ բյուր նե րի հետ՝ կա րո ղա ցել ենք ամ բող ջաց նել տվյալ ժա
մա նա կա հատ վա ծում բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի կող մից Շու շի ում տպագր ված 
գրքե րի ճշգրիտ ցան կը՝ ներ կա յաց նե լով 31 անուն գրքեր, որոն ցից 29 գրքե րը 
հայե րեն են, մե կը՝ թա թար–թուր քե րեն ու պարս կերն, իսկ մի գիրք էլ՝ մի այն 
պարս կե րեն210:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ցան կը կազ մե լիս մեր կող մից նոր տվյալ ներ են ի հայտ 
եկել 9 անուն գրքույ կի211 մա սին, որոնք այդ պես էլ չկա րո ղա ցանք որևէ տեղ տես նել: 
Ցան կում տեղ գտած գրքե րը դա սա վոր ված են ըստ ժա մա նա կագ րու թյան, նշված է 
դրանց տպա քա նա կը (բա ցա ռու թյամբ սույն հոդ վա ծի վեր ջում զե տեղ ված ցան կի 
26–րդ հա մա րի), իսկ որոշ գրքե րի դեպ քում տրվել են նաև ծա նո թագ րու թյուն ներ: 
Ցան կում տեղ գտած գրքե րի հա մար նշել ենք նաև դրանց պահ պան ման հայտ նի 
վայ րե րը՝ ընդ գծե լով այն գրքե րը, որոնք տեղ են գտել Հայկ Դավ թյա նի վե րո հի շյալ 
մա տե նա գի տու թյան հա տո րյա կում:

Երբ առա ջին հա յաց քից դի տար կում ենք մեր կազ մած ցանկը, ան հաս կա նա
լի է թվում, թե ինչ պես կա րող էին այդ գրքե րից կամ գրքույկ նե րից որոշ ներն ան
հայտ մնալ գի տա կան հան րու թյանը՝ նույ նիսկ բա ցա կայե լով մեզ հայտ նի գրա դա
րան նե րից: Կարևոր է նշել, որ ուսում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում ի հայտ եկած 
գրքույկ նե րից շա տե րը դա սագր քային հրա տա րա կու թյուն ներ212 են: Իսկ դրանց 
«ան հե տա ցու մը» հնա րա վոր է բա ցատ րել խիստ կի րա ռա կան լի նե լու և մշտա պես 
սա նե րի՝ ձեռ քից ձեռք ան ցնե լու հան գա ման քով: Մյուս կող մից էլ պետք է ար ձա
նագ րել, որ դեռևս 19–րդ դա րի կե սե րին Շու շիի բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի հրա տա
րա կած գրքե րից առ հա սա րակ շատ քիչ օրի նակ ներ են պահ պան վել մեր օրե րում, 
թեև դրանց տպա քա նա կը քիչ չի եղել213: Այս իմաս տով ուշագ րավ է պահ պան ված 
այն տե ղե կու թյունը, հա մա ձայն որի՝ 1844 թ.–ի նոյեմ բե րի 9–ին Ղա րա բա ղի հայոց 
վի ճա կա վոր կոն սիս տո րի այի՝ Ս. Էջ մի ած նի Սի նո դին ուղղ ված զե կու ցագ րում 
տե ղե կաց վում էր, որ թեև նախ կի նում Բաղ դա սար մետ րո պո լիտը վի ճա կի (թեմ) 

210  1834 թ. սկզբնե րին բո ղո քա կան քա րո զիչ ներն ստա ցել է ին Լոն դո նից ձեռք բեր ված պարս կե րեն 
տա ռա տե սակ ներ, որից հե տո մի այն 1835 թ. Շու շի ում հրա տա րա կել  են թա թար–թուր քե րեն և 
պարս կե րեն գրքեր (տե՛ս Ս. Պե տո յան, «Շու շի ում բա զե լ յան բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի հաս տա
տումը և տպա րա նի հիմ նա դրու մը», էջ 379–380):

211  Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում ի հայտ եկած և ցան կում նշված գրքե րից շա տե րի հրա տա
րա կու թյան պատ մու թյանը հիմ նա վոր կեր պով ան դրա դար ձել ե նք մեր նա խորդ հոդ վա ծում (տե՛ս 
Ս. Պե տո յան, «Նոր փաս տեր Շու շի ում տպագր ված առա ջին գրքե րի մա սին», Բան բեր Մա տե նա
դա րա նի, Երևան, 2020, № 30):

212  Ը նդ հան րա պես, Շու շիի բո ղո քա կան քա րո զիչ ներն իրենց տպագ րած գրքե րը բա ժա նում է ին դա
սագր քային հրա տա րա կու թյուն նե րի և գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րի (տրակ տատ ներ):

213  Շու շի ում հրա տա րակ ված գրքե րի տպա քա նա կի մա սին տե՛ս հա վել վա ծի ցան կը:
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տպա րա նում214 ունե ցել է բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի տպագ րած գրքույկ նե րից, սա
կայն դրանք բո լո րը բա ժան վել են տե ղի բնա կիչ նե րին, և տպա րա նում դրան ցից 
օրի նակ ներ չեն մնա ցել: Ավե լին՝ Շու շի ում որո նե լուց հե տո էլ դրան ցից և ոչ մե կը 
չեն կա րո ղա ցել ձեռք բերել215:

Պետք չէ մո ռա նալ նաև, որ բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի հրա տա րա կու թյուն նե րի 
մեջ շատ գրքույկ ներ պարզ թղթե կազ մե րով216 էին, որոնք կարճ ժա մա նա կում ըն
դու նակ էին մաշ վե լու։ Դրանք աչ քի չէ ին ընկ նում տպագ րա կան շքեղ ար տա քի նով, 
այլ առա վե լա բար ունե ին հա մեստ ձևա վո րում: Գե ղար վես տա կան հար դա րան քի 
տե սա կե տից նույն պես շատ պարզ էին, չու նե ին ճոխ ան վա նա թեր թեր, զար դագ րեր, 
գլխա տա ռեր, ան գամ՝ հի շա տա կա րան ներ: Պարզ գլխա զար դե րով ու վեր ջա զար դե
րով ևս հա րուստ չէ ին: Այդ ամե նով հան դերձ՝ դրանք բա վա կան պարզ ու մա քուր 
տպագ րու թյուն ներ էին: Սա բա ցատր վում է այն բա նով, որ քա րո զիչ նե րի հա մար էա
կանը գրքե րի բո վան դա կու թյան մատ չե լի ու թյունն էր, որի շնոր հիվ դրանք հաս կա
նա լի կդառ նային հա սա րա կու թյան լայն շրջա նակ նե րի հա մար: Ահա թե ին չու հետզ
հե տե քա րո զիչ նե րը խու սա փե ցին խրթին լեզ վով շա րադր ված ու դժվա րըն կա լե լի 
հրա տա րա կու թյուն նե րից՝ գրա բա րից ան ցում կա տա րե լով աշ խար հա բար արևե
լա հայե րե նի: Մինչև ան գամ տպագ րա կան պատ վագ րու թյան (հա պավ ված բա ռեր) 
ավան դույ թը, որը հայ տպագ րու թյան մեջ ըն դուն ված էր կի րա ռել այդ և նա խոր դող 
ժա մա նա կաշր ջան նե րում, ինչ պես նաև գրքե րի ան վա նա թեր թե րին տպագ րու թյան 
թվա կա նին զու գա հեռ հան դի պող հայոց Մեծ թվա կա նի կի րա ռումը բո ղո քա կան քա
րո զիչ նե րի հե տա գա տպագ րու թյուն նե րում աս տի ճա նա բար իրենց տե ղը զի ջե ցին 
ավե լի պարզ շա րադ րանք նե րին: 1828–1835 թթ.–ին քա րո զիչ նե րի կող մից Շու շի ում 
տպագր ված հրա տա րա կու թյուն նե րում առ հա սա րակ հի շա տակ ված չեն տպա րա նի 
մա սին տվյալ նե րը, ին չը տվյալ ժա մա նա կի հա մար հազ վա դեպ երևույթ էր:

Կարևոր է հաս կա նալ, թե բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի հրա տա րա կած 29 անուն 
հայե րեն գրքե րից քա նիսն էին դա սագր քային հրա տա րա կու թյուն ներ և քա նի սը՝ գի
տա կան ուսում նա սի րու թյուն ներ (տրակ տատ ներ)։ Հայե րեն գրքե րի և դրանց ցան կե
րի հե տա զո տու թյու նից պարզ է դառ նում, որ 29 գրքից 14–ը եվ րո պա կան լե զու նե րից 
թարգ ման ված գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն ներ են, որոնք կրո նա քա րոզ չա կան 
բնույ թի են, իսկ մնա ցյալ 15–ը դա սագր քային հրա տա րա կու թյուն ներ են217։ 29 անուն 
հայե րեն հրա տա րա կու թյուն նե րի տպա քա նա կի հան րա գու մարն ան ցնում է 35.000 
մի ա վո րը, ին չը այդ ժա մա նակ վա հա մար բա վա կան խո սուն թիվ է։ Ընդ որում՝ 
19.300 մի ա վոր տպա քա նա կը վե րա բե րում է կրո նա քա րոզ չա կան բնույ թի 14 անուն 
հրա տա րա կու թյուն նե րին, իսկ 15.864 մի ա վո րը՝ դա սագր քային հրա տա րա կու թյուն

214  Շու շի ում բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան դա դա րից հե տո տպա րա նի տնօ րի նու թյունն 
ստանձ նել է Գան ձա սա րի մետ րո պո լիտ Բաղ դա սար Հա սան–Ջա լա լ յանը:

215  Տե՛ս Վա ւե րագ րեր հայ եկե ղե ցու պատ մու թե ան, գիրք Ի, Էջ մի ա ծին, 2019, էջ 413:
216  Ո րոշ գրքե րի կազ մե րի վրա էլ հան դի պում էր գրքի կարճ վեր նա գի րը:
217   Դա սագր քային հրա տա րա կու թյուն նե րից որոշ նե րը («Տետ րակ այ բու բե նա կան», «Առա ջին կա նոն 

սաղ մո սի», «Պատ մու թիւն Սուրբ Գրոց») Շու շի ում ունե ցել  են վե րատ պու թյուն ներ: Ավե լի ման
րամսն տե՛ս ցան կում:
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նե րին։ Ակն հայտ է, որ մի ան շա նակ չի կա րե լի պնդել, թե Շու շիի բո ղո քա կան քա րո
զիչ նե րի տպա րանը հե տապն դում էր զուտ քա րոզ չա կան նպա տակ ներ։ Այս վի ճա
կագ րա կան թվե րը մեկ ան գամ ևս ապա ցու ցում են, որ բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րը 
մեծ նշա նա կու թյուն էին տա լիս կրթու թյանը, որը հե տա գա յում կա րող էր նաև ծա
ռայեց վել քա րոզ չա կան նպա տակ նե րի հա մար218։

Հե տաքր քիր է իմա նալ, թե հայ կա կան աղ բյուր նե րում ի՛նչ տե ղե կու թյուն ներ 
կան բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի՝ Շու շի ում հրա տա րակ ված գրքե րի տպա քա նա կի 
մա սին։ Այս հար ցի վե րա բե րյալ Լե ոն գրում է. «Մի սի օ ներ նե րի տպա րա նա կան 
գոր ծու նէ ու թե ան ար դիւնք ներն էին (թէ Շու շում և թէ Մոսկ վա յում) 11,679 օրի նակ 
հայե րէն, 728 օրի նակ պարս կե րէն, 147 օր. թուր քե րէն և 100 օրի նակ եբ րայե րէն 
գրքե րը…»219: Սա կայն Լե ոյի հի շա տա կած տե ղե կու թյան մեջ պարզ չի դառ նում, 
թե այդ գրքե րի տպա քա նա կը վե րա բե րում է Շու շի ում ու Մոսկ վա յում բո ղո քա կան 
քա րո զիչ նե րի մի ա ցյալ հրա տա րա կու թյուն նե րի՞ն (ինչ պես նշում է Լե ոն մեջ բեր ված 
հատ վա ծում՝ որ պես մի ջան կյալ տե ղե կու թյուն), թե՞ մի այն Շու շիի հրա տա րա կու
թյուն նե րին: Հի շյալ գրքե րի տպա քա նա կի առն չու թյամբ հստա կաց նենք, որ 11.679 
օրի նակ հայե րեն գիրք ասե լով՝ պետք է հաս կա նալ տար բեր անուն գրքե րի 11.679 
մի ա վոր (հատ): Այս թի վը պետք չէ շփո թել գրքե րի անուն նե րի հետ: Սա կայն գլխա
վոր խնդիրն այն է, որ Լե ոն այս տե ղե կու թյուն նե րը հի շա տա կե լիս որ պես տա
րըն թեր ցում՝ հղում է կա տա րում Կով կա սյան հնագ րա կան հանձ նա ժո ղո վի վա վե
րագ րե րին («Ак ты, собранные Кавказс кой археогра фи чес кой комисси ей»)։ Լե ոյի 
հղած աղ բյուրն ուսում նա սի րե լիս հան դի պում ենք Կով կա սի գլխա վոր կա ռա վա րիչ 
Գ. Ռո զե նի՝ 1836 թ.–ի սեպ տեմ բե րի 3–ով թվագր ված նա մա կին՝ ուղղ ված Ռու սաս
տա նի Ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Դ. Բլու դո վին։ Նա մա կում կար դում ենք, որ 
Ռո զենը Շու շիի բո ղո քա կան նե րից ստա ցել է քա րոզ չա կան գրքե րի մի ցու ցակ, հա
մա ձայն որի՝ քա րո զիչ նե րի մոտ առ կա է եղել 11.679 օրի նակ հայե րեն, 728 օրի նակ 
պարս կե րեն, 147 օրի նակ թուր քե րեն, 100 օրի նակ եբ րայե րեն գրքեր220: Փաս տո
րեն, ինչ պես տե սանք, Կով կա սյան հնագ րա կան հանձ նա ժո ղո վի՝ խնդրո առար կա 

218   Քա րո զիչ նե րը Շու շի ում դեռ 1827 թ. հիմ նադ րել է ին հայ կա կան կա նո նա վոր ուսում նա րան: Առա
ջին ուսում նա կան տա րում (1828 թ.) այս տեղ սո վո րում է ին շուրջ 130 սա ներ, որոնք հիմ նա կա նում 
տե ղա ցի չունևոր հայ ըն տա նիք նե րից է ին: Այս տեղ սա նե րը սեր տում է ին հայե րեն գրել–կար դալ, 
մայ րե նի լեզ վի քե րա կա նու թյուն, Նոր կտա կա րան և մա սամբ՝ Հին կտա կա րան, կա տա րում է ին 
գրա բա րից աշ խար հա բար փո խադ րու թյուն ներ: Բո ղո քա կան օտար քա րո զիչ նե րը դա սա վան
դում է ին թվա բա նու թյուն և աշ խար հագ րու թյուն՝ սա նե րի հա մար կազ մե լով հայե րեն դա սագր
քեր, իսկ որոշ սա նե րի դա սա վան դում է ին ռու սե րեն: Նրանք նաև ան հա տա կան դա սըն թաց նե րով 
ցան կա ցող նե րին սո վո րեց նում է ին հու նա րեն, լա տի նե րեն, ան գլե րեն և եբ րայե րեն: Շու շիի բո ղո
քա կան քա րո զիչ նե րը տե ղի ուսում նա րա նի կա րիք նե րի հա մար ոչ մի այն տպագ րում է ին կրթա
կան բնույ թի գրքեր, այլև օգտ վում է ին այ լուր տպագր ված հայե րեն նույ նաբ նույթ գրքե րից: Իսկ 
եր բեմն էլ այդ գրքե րը վե րախմ բագ րե լով՝ նո րո վի է ին հրա տա րա կում իրենց տպա րա նում (տե՛ս 
Ս. Պե տո յան, «Շու շի ում բա զե լ յան բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի հաս տա տումը և տպա րա նի հիմ նա
դրու մը», էջ 380):

219  Լէօ, Պատ մու թիւն Ղա րա բա ղի Հայոց թե մա կան հո գե ւոր դպրո ցի 1838–1913, Թիֆ լիզ, 1914, 
էջ 93:

220  Акты собранные Кавказскою Археографическою Коммиссiею, подъ редакцию А. Д. Берже, 
Томъ VIII, Тифлисъ, 1881, стр. 329–330 (այ սու հետ՝ АКАК).
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վա վե րագ րում Լե ոյի մեջ բե րած հատ վա ծը, որ պես մի ջան կյալ տե ղե կու թյուն («թէ 
Շու շում և թէ Մոսկ վա յում»), բա ցա կա յում է։

Պետք է նկա տի ունե նալ, որ Լե ոյի հա ղոր դած վե րո հի շյալ տե ղե կու թյունը տա րըն
կալ ման ար դյունք է, ին չը որևէ կերպ չէր ար տա ցո լում Շու շիի բո ղո քա կան քա րո զիչ
նե րի հրա տա րա կած գրքե րի տպա քա նա կի հան րա գու մա րը։ Մինչ դեռ Ռո զե նի հի շյալ 
գրու թյու նից պարզ է դառ նում, որ այդ գրա ցու ցա կում հի շա տակ ված գրքե րի մի ա վոր
նե րը վե րա բե րում էին քա րո զիչ նե րի մոտ այդ պա հի դրու թյամբ եղած գրքե րին, որոնք, 
ինչ պես տե սանք, հայե րեն և օտար լե զու նե րով էին։ Մյուս կող մից էլ բո ղո քա կան քա
րո զիչ ներն իրենց գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում եբ րայե րեն գրքեր չեն հրա տա րա կել, 
ին չի մա սին սխալ մամբ նշում է Լե ոն: Դա պարզ է դառ նում նաև մեր կազ մած ցան կից։

Բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի հրա տա րա կած գրքե րի լայն տա րա ծումը պայ մա նա
վոր ված էր մի քա նի գոր ծոն նե րով: Տա րա ծաշր ջա նում մեծ քա նա կու թյամբ գրքեր 
տա րա ծում էին նաև Շու շիի հայ կա կան ուսում նա րա նի հայ երի տա սարդ նե րը, որոնք 
հաս նում էին Շու շի, Շա մա խի, Բա քու, Գան ձակ, Նու խի, Նա խիջևան, Դեր բենդ, 
Աստ րա խան, Թիֆ լիս, Երևան, Էջ մի ա ծին և դրանց շրջա կայքը: Բո ղո քա կան քա
րո զիչ նե րի վկա յու թյամբ՝ հայ երի տա սարդ ներն իրենց տե ղե կաց նում էին, որ շատ 
հայեր մեծ հե տաքրք րու թյուն էին ցու ցա բե րում, քա նի որ գրքե րի մեծ մա սը աշ խար
հա բար արևե լա հայե րե նով էր, որը մի ան գա մայն հաս կա նա լի էր տե ղա ցի նե րին221։ 
Մյուս կող մից՝ գրքե րի տա րած մանը նպաս տում էին քա րո զիչ նե րի ճա նա պար հոր
դու թյուն նե րը, որոնց շնոր հիվ բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի հրա տա րա կած հայե րեն 
գրքե րը հաս նում էին մինչև ան գամ Էրզ րում, Թավ րիզ, Սպա հան222, Բաղ դադ և այլ 
վայ րեր, որ տե ղից էլ նույ նիսկ հե ռա վոր Հնդկաս տան223:

Բա ցի դրա նից, բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րը Շու շի ում իրենց տպագ րած գրքե րի 
տա րա ծումը խթա նե լու նպա տա կով փոր ձում էին տե ղում գտնել հայ վա ճա ռա կան
նե րի, որոնք տար բեր վայ րե րում կա րող էին դրանք վա ճա ռել։ Նշենք, որ վա ճառ ված 
գրքե րի բեռ նա փո խադր ման ծախ սե րը հա ճախ գե րա զան ցում էին վա ճառ քի գինը: 
Մյուս կող մից էլ քա րո զիչ նե րի հրա տա րա կած հայե րեն դա սագր քե րը և Նոր կտա կա
րա նի որոշ օրի նակ ներ վա ճառ վում էին ցածր գնե րով: Դրան զու գա հեռ՝ նույն Նոր 
կտա կա րա նի այլ օրի նակ նե րը, ինչ պես նաև մե ծա մա սամբ գի տա կան ուսում նա սի
րու թյուն նե րը (տրակ տատ) քա րո զիչ նե րի կող մից բա ժան վում էին ան վճար224։

Քա րո զիչ ներն իրենց հրա տա րա կած գրքե րը տա րա ծում էին նաև հա մա խոհ նե
րի և այդ գրքե րով հե տաքրքր վող հայե րի մի ջո ցով: Շու շի ում բո ղո քա կան քա րո զիչ
նե րի՝ հե տա գա յում տպագ րած (1832, 1833) որոշ գրքե րի վեր ջում հան դի պում ենք 

221  Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions— und Bibelgesellschaften, Vol. 17, 
1832, S. 442 (այ սու հետ՝ Evangelisches Missions–Magazin).

222  Thomas S. R. O’Flynn, The Western Christian Presence in the Russias and Q. j.r Persia c. 1760–c. 
1870, Boston, 2017, pp. 525, 538, 503–504, Evangelisches Missions–Magazin, Vol. 19, 1834, S. 465։

223  Evangelisches Missions–Magazin, Vol. 17, 1832, S. 441, АКАК, Томъ VIII, Тифлисъ, 1881, с. 324, 
Groves Anthony Norris, Journal of a residence at Bagdad, during the years 1830 and 1831, London, 
1832, p. 2, 211.

224  Evangelisches Missions–Magazin, Vol. 19, 1834, S. 442–443.
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վա ճառ վող գրքե րի՝ հա մա ռոտ վեր նագ րե րով ցան կե րի, որոնց նա խոր դում է «Շու
շի բեր դումն աւե տա րա նա կան ժո ղով քի տան մէջն էս հետևօղ գրե անքս էլ ծախ
վում են» սկսվածքը: Ցան կե րում հի շա տակ ված գրքե րը, բա ցա ռու թյամբ առա ջի նի 
(«Նոր կտա կա րան տպե ալ ի Վե նե տիկ»), բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րը մեծ մա սամբ 
տպա գրել են Շու շի ում, իսկ մնա ցա ծը` Մոսկ վա յում225: Ու սում նա սի րու թյամբ պարզ
վել է, որ այդ ցան կե րը հիմ նա կա նում հան դի պում են բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի 
տպագ րած գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րի վեր ջում: Սա կա րե լի է բա ցատ րել 
այն հան գա ման քով, որ քա րո զիչ ներն այս ցան կե րի մի ջո ցով ըն թեր ցող նե րին ծա նո
թաց նում էին իրենց նախ կին հրա տա րա կու թյուն նե րի մա սին՝ մի ա ժա մա նակ առիթն 
օգ տա գոր ծե լով դրանց վա ճառ քի ու տա րած ման համար:

Ու սում նա սի րե լով բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի վե րո հի շյալ հաշ վետ վու թյուն ները՝ 
պար զել ենք, որ 1829–1836 թթ.–ին Շու շի ում ու Մոսկ վա յում իրենց տպագ րած հայե րեն 
հրա տա րա կու թյուն նե րից տա րած վել էին 32.912 մի ա վոր գրքեր, որոն ցից 7.006– ը 
դա սագր քային հրա տա րա կու թյուն ներ էին, իսկ 25.906– ը՝ գի տա կան ուսում նա սի
րու թյուն ներ: Ինչ վե րա բե րում է քա րո զիչ նե րի՝ Շու շի ում տպագ րած օտա րա լե զու 
հրա տա րա կու թյուն նե րին, ապա ըն դա մենը 1000 տպա քա նա կով հրա տա րակ ված 
պարս կե րեն գրքից («Ճշ մար տու թյան կշեռք ներ») վեր ջին ներս 1835–1836 թթ.–ին 
կա րո ղա ցել էին տա րա ծել 656 օրի նակ226։

Կարևոր է նաև իմա նալ, թե բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի հրա տա րա կու թյուն ներն 
ան ցյա լի տպա գիր գրա ցու ցա կում նե րից որոն ցում են տեղ գտել, որ պես զի պատ կե
րա ցում ունե նանք դրանց կի րա ռա կան նշա նա կու թյան և հայ կա կան մի ջա վայ րում 
հե տա գա օգ տա գործ ման ու պահ պան ման մա սին։ Սա կայն մեզ առա վել հե տաքրք
րում է, թե դրանք ըն թեր ցող նե րի կող մից ինչ պի սի տա րա ծում կամ պա հան ջարկ 
կա րող էին ունե նալ: Այս պես, 19–րդ դա րա վեր ջին և 20–րդ դա րասկզ բին Ցա րա կան 
Ռու սաս տա նի տա րած քում բաց ված հայ կա կան մի շարք գրա դա րան նե րում, ինչ
պես տե ղե կա նում ենք վեր ջին նե րիս գրա ցու ցակ նե րից227, հան դի պում ենք բո ղո քա

225  Ցան կե րում տեղ գտած գրքե րի գնե րը, տպագ րու թյան տա րե թի վը, վայ րը, տպա րանը բա ցա կա
յում են, իսկ յու րա քան չյուր գրքի մա սին տե ղե կու թյունը հա կիրճ է (վեր նա գիր, լեզ վա կան բնո րո
շում՝ «գրա բառ», «աշ խար հա բառ», «ի գրա բա ռէ յաշ խար հա բառ»):

226  Evangelisches Missions–Magazin, Vol. 20, 1835, S. 441–443, Vol. 21, 1836, S. 461–463, Vol. 22, 1837, 
S. 385–386, 400–401. Վե րո բե րյալ վի ճա կագ րու թյունը ցույց է տա լիս, որ բո ղո քա կան քա րո զիչ
նե րը ոչ մի այն տա րա ծում է ին իրենց կող մից հրա տա րա կած գրքե րը, այլև տար բեր լե զու նե րով 
այ լուր տպագր ված աստ վա ծաշն չյան գրքե րը: 1829–1836 թթ. մի այն տա րա ծաշր ջա նում քա րո
զիչ նե րի տա րա ծած աստ վա ծաշն չյան գրքե րի ընդ հա նուր թի վը կազ մում է 11.454 մի ա վոր, որից 
3.264– ը հայե րե նով, իսկ մնա ցյալ 8190–ը՝ այլ լե զու նե րով (հիմ նա կա նում պարս կե րեն, արա բե
րեն, թուր քե րեն, ռու սե րեն, եբ րայե րեն, գեր մա նե րեն, ֆրան սե րեն, ան գլե րեն, ևն)։ Տա րա ծում 
գտած հայե րեն աստ վա ծաշն չյան գրքե րի մեծ մա սը քա րո զիչ նե րի հրա տա րա կած Մատ թո սի 
ավե տա րանն (Մոսկ վա, 1832) ու Նոր կտա կա րանն էր (Մոսկ վա, 1834), իսկ մնա ցած փոքր մա սը՝ 
Կոս տանդ նու պոլ սի աշ խար հա բա րով (փա րի զ յան) և գրա բա րով (վե նե տի կյան) Նոր կտա կա րա
նի օրի նակ ներն է ին, որոնք քա րո զիչ ներն ստա նում է ին Բրի տա նա կան Աստ վա ծաշն չյան ըն կե
րու թյան օժան դա կու թյամբ: Հաս կա նա լի է, որ գրա բար Նոր կտա կա րան ներն ավե լի քիչ տա րա
ծում ունե ին՝ պայ մա նա վոր ված լեզ վա կան դժվա րու թյուն նե րով:

227  Այդ գրա ցու ցակ ներն են՝ 1. Catalogue des livres de la bibliothèque fondamentale de l’institute 
Lazareff des langues orientales, Moscou, 1861; 2. Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ 
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կան քա րո զիչ նե րի՝ Շու շի ում ու Մոսկ վա յում հրա տա րա կած որոշ գրքե րի: Դրանք 
ուսում նա սի րե լով՝ կա րող ենք ասել, որ այդ գրքե րը գրա դա րան նե րում փոք րա քա
նակ էին: Առա վել զար մանք է հա րու ցում այն փաստը, որ բո ղո քա կան քա րո զիչ նե
րի կող մից Շու շի ում ու Մոսկ վա յում տպագր ված գրքե րից հա զիվ 10 անուն հայե րեն 
գիրք է հան դի պում Լա զա րյան ճե մա րա նի գրա դա րա նի գրա ցու ցակ նե րում, այն էլ՝ 
1–2 օրի նա կով: Սա այն դեպ քում, երբ բո ղո քա կան քա րո զիչ ներն իրենց գրքե րը 
1830– 1840 թթ.–ին Մոսկ վա յում տպագ րում էին Լա զա րյան ճե մա րա նի տպա րա
նում: Ավե լին՝ Շու շի ում բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան դա դա րից հե
տո (1837 թ.) նրանք իրենց քա րոզ չա կան բնույ թի գրքե րը շա րու նա կե ցին տպագ րել 
հենց Լա զա րյան ճե մա րա նի տպա րա նում:

Ինչ վե րա բե րում է Շու շիի տպա րա նի ոչ հա յա լե զու հրա տա րա կու թյուն նե րին, 
ապա նշենք, որ Լա զա րյան ճե մա րա նի 1861 և 1888 թթ.–ի տպա գիր գրա ցու ցակ նե
րում228 ռու սե րե նով հի շա տակ վում է Շու շի ում տպագր ված «Ճշ մար տու թյան կշեռք

Лазаревскаго института восточныхъ языковъ. а) Библiотека Спецiальныхъ классовъ. 
б) Восточный отделъ Фундаментальной библiотеки, Москва, 1888; 3. Каталогъ книгъ 
и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ. Приложенiе 
1) Библiотека Н. О. Эмина, Москва, 1896; 4. Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ 
Лазаревскаго института восточныхъ языковъ. Приложенiе 2) Библiотека Г. И. Кананова, 
Москва, 1901; 5. Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института 
восточныхъ языковъ. Приложенiе 3) Списокъ книгъ и рукописей, поступившихъ съ 
1888 г. по 1–ое Iюня 1903 года, Москва, 1904; 6. Գրա ցու ցակ Կով կա սի հայոց բա րե գոր ծա
կան ըն կե րու թե ան Շու շու գրա դա րա նի, Շու շի, 1891; 7. N 2 Գրա ցու ցակ Կով կա սի հայոց բա
րե գոր ծա կան ըն կե րու թե ան Շու շու գրա դա րա նի, Շու շի, 1894; 8. Գրա ցու ցակ բարձ րա գոյնս 
հաս տա տե ալ Բա գուայ Հայոց մար դա սի րա կան ըն կե րու թե ան գրա դա րա նի, Բա գու, 1891; 9. 
Գրա ցու ցակ Շու շուայ հա սա րա կաց ժո ղո վա րա նի գրա դա րա նի, Շու շի, 1910; 10. Գրա ցու ցակ 
բարձ րա գոյնս հաս տա տե ալ Բա գուայ Հայոց մար դա սի րա կան ըն կե րու թե ան գրա դա րա նի 
(Յա ւե լուած 1891 թ. հրա տա րա կուած գրա ցու ցա կի), Բա գու, 1894; 11. Գրա ցու ցակ բարձ
րա գոյնս հաս տա տե ալ Բա գուայ Հայոց մար դա սի րա կան ըն կե րու թե ան գրա դա րա նի (Յա
ւե լուած 1891–1894 թ. հրա տա րա կած գրա ցու ցակ նե րի) N 2, Բա գու, 1899; 12. Գրա ցու ցակ 
Բա գուայ Հայոց մար դա սի րա կան ըն կե րու թե ան գրա դա րա նի: (Յա ւե լուած 1891–1894–1899 
հրա տա րա կուած գրա ցու ցակ նե րի) N 3, Բա գու, 1890; 13. Գրա ցու ցակ հայե րէն գրքե րի Բա
գուայ Հայոց մար դա սի րա կան ըն կե րու թե ան գրա դա րա նի = Каталогь армянскихь книгь 
библiотеки Бакинск. Арм. Человеколюбиваго общества, Баку, 1912; 14. Первое добавленiе 
къ каталогу библiотеки Бакинскаго Общественнаго Собранiя за 1910–1913 г.г., Баку, 1913; 
15. N 2 Յա ւե լուած 1903 թ. գրա ցու ցա կի Աղէք սանդ րա պօ լի քա ղա քային գրա դա րան–ըն թեր
ցա րա նի, Աղէք սանդ րա պօլ, 1908; 16. Մայր ցու ցակ մա տե նից գրա դա րա նի Ներ սի սե ան հո
գե ւոր դպրո ցի հայոց, Թիֆ լիս, 1893; 17. Գրա ցու ցակ հայե րէն գրքե րի Կով կա սի հայոց բա րե
գոր ծա կան ըն կե րու թե ան գրա դա րա նի [I Ման կա կան], Թիֆ լիս, 1910; 18. Գրա ցու ցակ հայե
րէն գրքե րի Կով կա սի հայոց բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թե ան գրա դա րա նի: II Գե ղա րուես տա
կան, Թիֆ լիս, 1910; 19. Գրա ցու ցակ հայե րէն գրքե րի: [I Ման կա կան: Յա ւե լուած], Թիֆ լիս, 
1913; 20. Գրա ցու ցակ հայե րէն գրքե րի: [II Գե ղա րուես տա կան: Յա ւե լուած], Թիֆ լիս, 1913; 
21. Գրա ցու ցակ հայե րէն գրքե րի: Հան գու ցե ալ Աւե տիս Վար դա պե տե ա նի անուան բա ժան
մունք: Գրա ցու ցակ հա յա գի տա կան գրքե րի, Թիֆ լիս, 1913; 22. Каталогъ книгъ Марiинско–
Анановскаго училища: Къ 1–му марта 1912 г., Тифлисъ, 1912. 

228  Catalogue des livres de la bibliothèque fondamentale de l’institute Lazareff des langues orientales, 
p. 24; Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ, 
c. 15.
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ներ» պարս կե րեն աշ խա տու թյունը։ Այն նաև հի շա տակ վում է «Բա գուայ Հայոց Մար
դա սի րա կան ըն կե րու թե ան գրա դա րա նի» գրա ցու ցա կում229:

Կարևոր է նաև հաս կա նալ, թե Շու շի ում բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի հրա տա րա
կած գրքե րը, բա ցի աշ խար հագ րա կան տա րա ծու մից, ինչ ազ դե ցու թյուն են ունե ցել 
Շու շի ից դուրս գոր ծող հայ կա կան տպա րան նե րում։ Ինչ պես ար դեն նշել ենք, Շու շիի 
բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րը մինչև 1840 թվա կանը գրքեր են հրա տա րա կել նաև Մոսկ
վայի Լա զա րյան ճե մա րա նի տպա րա նում230՝ որոշ դեպ քե րում վե րահ րա տա րա կե լով 
Շու շիի տպագ րու թյուն նե րից մի քա նի սը։ Մյուս կող մից էլ քա րո զիչ նե րի հրա տա
րա կած որոշ գրքեր 1830–1860–ա կան թվա կան նե րին վե րատպ վել են Կալ կա թայի 
«Մկր տիչ Մի սի ո նա րաց» տպա րա նում231։ Այս պես, երբ հա մե մա տում ենք Շու շիի բո
ղո քա կան քա րո զիչ նե րի և Կալ կա թայի «Մկր տիչ Մի սի ո նա րաց» տպա րա նի հրա տա
րա կած գրքե րը232, տես նում ենք, որ ի տար բե րու թյուն Շու շի ում տպագր ված գրքե
րի՝ Կալ կա թա յում վե րատպ ված յու րա քան չյուր գրքում պար տա դիր կեր պով նշված է 
տպա քա նա կի մա սին տե ղե կու թյունը (1000 օրի նակ), որոշ նե րի դեպ քում էլ ան վա
նա թերթ չկա, իսկ եղած ան վա նա թեր թե րը ան գլե րեն ու հայե րեն են։ Մյուս կարևոր 
տար բե րու թյունն այն է, որ Կալ կա թա յում հրա տա րա կած գրքե րի ան վա նա թեր թե րին 
առ կա է տվյալ մա տե նա շա րի հա մա րը։ Ստաց վում է, որ Կալ կա թայի այս հրա տա րա
կու թյուն նե րը տպագր վել են հնդկա հայ շրջա նակ նե րի հա մար։

Կալ կա թա յում ու Մոսկ վա յում Շու շիի բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի տպագ րու թյուն
նե րի վե րատ պու թյունը աչ քի ան ցկաց նե լիս հե տաքր քիր մի երևույ թի ենք հան դի
պում. այն է՝ վե րատպ ված գրքե րը վերևում ուսում նա սիր ված գի տա կան ուսում նա

229  Գրա ցու ցակ հայե րէն գրքե րի Բա գուայ Հայոց մար դա սի րա կան ըն կե րու թե ան գրա դա րա նի, 
1912, էջ 176:

230  Բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րը Մոսկ վայի Լա զարյան ճե մա րա նում 1830–1834 թթ. տպագ րե ցին 
հետևյալ գրքերը՝ 1) «Երեք խօ սակ ցու թիւնք մին քա հա նայի մին աշ խար հա կան մար դոյ հետն: 
Փրկու թե ան ճա նա պար հի հա մար», Մոս կով, 1830 (4000 տպա քա նակ), 2) «Աւե տա րա նի զօ րու
թիւն կամ մին արաբ ծա ռայի պատ մու թիւն որ Քրիս տո սի հա ւատ քովն երա նե լի էլաւ», Մոս կով, 
1830 (5000 տպա քա նակ), 3) «Հա մա ռօտ քննու թիւն քրիս տո նէ ա կան հա ւա տոց եւ մահ մե տա կան 
կրօ նի», Մոս կով, 1831 (2000 տպա քա նակ), 4) «Սուրբ Աւե տա րան ըստ Մատ թէ ո սի», Մոս կով, 1831 
(1200 տպա քա նակ), «Նոր Կտա կա րան Տե առն Մե րոյ Յի սու սի Քրիս տո սի», Մոս կով, 1834 (տպա
քա նա կի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ չու նենք):

231  Այս տպա րա նի գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կու թյուն ներն այն քան էլ շատ չեն: Յ. Իրա զե կի (Յա
կոբ Տէր Յա կո բե ան) «Պատ մու թիւն հնդկա հայ տպագ րու թե ան» (Ան թի լի աս–Լի բա նան, 1986) մե
ծար ժեք աշ խա տու թյան 432–րդ էջում կար դում ե նք. «… Մկրտիչ մի սի օ նար նե րի հայ կա կան տպա
րանը, կամ աւե լի ճիշդ՝ տպա րա նի հայ կա կան բա ժինը սկսել է գոր ծել Կալ կա թա յում 1830– ա կան 
թուա կան նե րի սկզբից եւ շա րու նա կուել  է մինչև 1865 թուա կանը: Ու րեմն մի շատ պատ կա ռե լի 
կե անք, հնդկա հայոց ազ գային տպա րան նե րի հա մե մա տու թե ամբ, շնոր հիւ մի սի օ նա րա կան փա
փուկ գան ձա րա նի: Այդ քան տե ւո ղու թե ան ըն թաց քում նա տուել է բազ մա թիւ մանր–մունր հրա
տա րա կու թիւն ներ, գե րա զան ցօ րէն կրօ նա–բա րո յա կան ուղ ղու թե ամբ եւ բո ղո քա կա նու թե ան 
տա րա մերժ շնչով տո գո րուած...»: 

232  Այս գրքե րից որոշ նե րը նե րառ ված չեն «Հայ գիրքը 1801–1850 թթ.» մա տե նա գի տու թյան մեջ, իսկ 
դրանց մա սին առա ջին ան գամ բա վա կան հան գա մա նո րեն ներ կա յաց վել է «Սի ոն» ամ սագ րում: 
Տե՛ս Մի նա սե ան Լ. Գ., «Հայ տպա գիր գիրքը 1801–1850 թուա կան նե րին» եւ մի քա նի նո րա հայտ 
գրքեր // Սի ոն.–Ե րու սա ղէմ, 1970.— Թիւ 1–2.— Յու նուար–Փետ րուար.— էջ 78–79: Այս գրքե րի 
մեծ մա սը պահ վում  է ՆՋԱՎ–ում, իսկ թվայ նաց ված օրի նա կնե րը հա սա նե լի  են http://haygirk.
nla. am/ «Հայ գիրք» էլեկտ րո նային շտե մա րա նում:
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սի րու թյուն ներն (տրակ տատ) էին: Այս տեղ ան հրա ժեշտ է հի շա տա կել, որ Շու շի ում 
հրա տա րակ ված գրքե րից գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րը տպագր վում էին 
Բրի տա նա կան Աստ վա ծաշն չյան ըն կե րու թյան մի ջոց նե րով, և դրանք շատ հա
ճախ ան վճար բա ժան վում էին հայ կա կան մի ջա վայ րում, իսկ դա սագր քային հրա
տա րա կու թյուն նե րը տպագր վում էին բա զե լյան ըն կե րու թյան մի ջոց նե րի հաշ վին: 
Դա սագր քե րը վա ճառ վում էին եր բեմն էլ զեղչ ված գնե րով: Քա րո զիչ նե րի՝ Շու շի ում 
հրա տա րա կած դա սագր քային ուղղ վա ծու թյուն ունե ցող գոր ծե րից մի այն «Պատ
մու թիւն Սուրբ Գրոցն» է, որ 1835 թ.–ին Կալ կա թա յում ունե ցել է վե րատ պու թյուն233, 
հետևա բար դա սագր քային այլ հրա տա րա կու թյուն ներ չեն եղել:

ԲԱ ԶԵԼՅԱՆ ԲՈ ՂՈ ՔԱ ԿԱՆ ՔԱ ՐՈ ԶԻՉ ՆԵ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ
1828–1835 ԹԹ. ՇՈՒ ՇԻ ՈՒՄ ՏՊԱԳՐ ՎԱԾ ԳՐՔԵ ՐԻ ՑԱՆԿ234

(հա վելված)
Հայե րեն

Լե րան Քա րո զը.— Շու շի, 1828.— 15 էջ։
ԾՆԹ. Գրքույ կի մա սին տե ղե կու թյունն առա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է մեր 

կող մից: Փորձ նա կան տպագ րու թյուն է:
Բնա գի րը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 50 օրի նակ: Պահ պան ված օրի նակ 

հայտ նի չէ: Հի շա տակ ված չէ ՀԴՄ–ում:
Ա ռա ջին կա նոն սաղ մո սի.— Շու շի, 1828:
ԾՆԹ. Գրքույ կի մա սին տե ղե կու թյունն առա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է մեր 

կող մից:
Բնա գի րը՝ գրա բար: Էջե րի քա նա կը՝ ան հայտ: Տպա քա նա կը՝ 300 օրի նակ: 

Պահ պան ված օրի նակ հայտ նի չէ: Հի շա տակ ված չէ ՀԴՄ–ում:

233  Այս հրա տա րա կու թյունը ևս դուրս է մնա ցել հայ գրքի մա տե նա գի տա կան ցան կե րից։
234  Տպագ րու թյան ժա մա նա կագ րու թյան սկզբուն քով կազմ ված սույն ցան կը պատ րաս տե լիս՝ մա

տե նա գի տա կան նկա րագ րու թյուն նե րում հա րա զատ ե նք մնա ցել ան վա նա թեր թե րի բնագ րային 
տե ղե կու թյուն նե րին: Տպա քա նա կի մա սին տվյալ նե րը վերց րել ե նք քա րո զիչ նե րի զե կու ցագ րե
րից կազմ ված ամե նա մյա գոր ծու նե ու թյան ամ փոփ հաշ վետ վու թյուն նե րից: Նկա րագր վող գրքի 
կամ գրքույ կի պահ պան ման վայ րը նշե լիս՝ նա խընտ րու թյուն  ե նք տվել Հա յաս տա նի ազ գային 
գրա դա րա նին (այ սու հետ՝ ՀԱԳ), իսկ բա ցա կա յու թան դեպ քում՝ նշել ե նք պահ պան ման մեկ այլ 
վայ րը, եթե հայտ նի է: Մեր կող մից հայտ նա բեր ված գրքե րի կամ գրքույկ նե րի մա սին տե ղե կու
թյուն նե րը նույն պես ծա նո թագր ված են, թեև դրանք «առ աչօք» (de visu) չենք տե սել, և ոչ էլ մեզ 
հայտ նի  է պահ պան վան վայ րը: Գրքե րի ուսում նա սի րու թյան ըն թաց քում եղել  են դեպ քեր, երբ 
մի ա ժա մա նակ հա մե մա տել ե նք տար բեր վայ րե րում պահ վող միև նույն գրքի մի քա նի օրի նակ ներ 
(որոշ դեպ քե րում՝ գրքի բնօ րի նակ նե րը, իսկ որոշ դեպ քե րում՝ թվայ նաց ված տար բե րակ նե րը), 
սա կայն սույն ցան կում չենք նշել դրանց բո լո րի պահ պան ման վայ րե րը, ինչ պես ըն դուն ված է մա
տե նա գի տա կան ցան կե րում: Բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի՝ Շու շիի հրա տա րա կու թյուն նե րից օրի
նակ ներ են պահ պան վել ՀԱԳ–ում, Մ. Մաշ տո ցի ան վան հին ձե ռագ րե րի գի տա հե տա զո տա կան 
ինս տի տու տում (այ սու հետ՝ Մ), Գրա կա նու թյան և Ար վես տի թան գա րա նում (այ սու հետ՝ ԳԱԹ), 
Նոր Ջու ղայի Ս. Ամե նափր կիչ վան քի մա տե նա դա րա նում (ՆՋԱՎ), Վրաս տա նի պատ մու թյան 
պե տա կան թան գա րա նում (ՎՊՊԹ), ինչ պես նաև այլ գրա դա րան նե րում և առ ցանց շտե մա րան
նե րում: Բա ցի դրա նից՝ մեր ցան կում նշված են, թե ո՛ր գրքերն են հի շա տակ ված Հայկ Դավ թյա նի 
կազ մած մա տե նա գի տու թյան (այ սու հետ՝ ՀԴՄ) մեջ, իսկ որո՛նք՝ ոչ:
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3. Պատ մու թիւն Սուրբ Գրոց։ Արա րե ալ հա մա ռօտ հարց մամբք և պա տաս խա
նե օք, յա ղագս դե ռա հա սակ ման կանց/ Թարգ մա նե ալ ի Ռուս լե զուէ ի պ[ա]ր[ո]ն Յա
րու թիւ նէ Դաւ թե ան Ջու ղայեց ւոյ.— Շու շի, 1828.–44 էջ:

ԾՆԹ. Թարգ մա նու թյունը՝ գրա բար: Տպա քա նա կը՝ 500 օրի նակ: Առ կա է ՀԱԳ–
ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 621):

4. Հա մա ռօտ տար րա կան քե րա կա նու թիւն գրա ւոր լե զուի.— Շու շի, 1828:
ԾՆԹ. 1828 թ. Այս գիրքը կամ գրքույ կը սկզբնաղ բյու րում վեր նագր ված է “Eine 

kurze Elementargrammatik der Schriftsprache”: Վեր ջի նիս մա սին մեզ հայտ նի չեն 
մա տե նա գի տա կան այլ տե ղե կու թյուն ներ, ուս տի ան հայտ են մնում դրա նկա րագ
րու թյան և տպագ րու թյան ման րա մաս նե րը: Սույն գրքույ կը մեզ ծա նոթ չլի նե լով՝ վեր
նա գի րը գեր մա նե րե նից պայ մա նա կա նո րեն ենք թարգ մա նել:

Տպա քա նա կը՝ 700 օրի նակ, էջե րի քա նա կը՝ ան հայտ։ Պահ պան ված օրի նակ 
հայտ նի չէ: Հի շա տակ ված չէ ՀԴՄ–ում:

5.  Հա ւա քումն աս տուա ծային վկա յու թե անց յա ղագս ամ[ե նայն] ուս մանց քրիս
տո նէ ա կան հա ւա տոց. ժո ղո վե ալ ի ս[ուր]բ գրոց, և յօ րի նե ալ ըս[տ] կար գին հրա հան
գի քրիս տո նէ ա կան վար դա պե տու[թ]ե[ան], որ տպե ցաւ ի Տփխիս յա մի 1825.— Շու
շի, 1829.— 184 էջ։

ԾՆԹ. Բնա գի րը՝ գրա բար և աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 2000 օրի նակ: Առ
կա է ՀԱԳ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 648):

6. Ըն թեր ցուածք ի Սուրբ Գրոց Հին Կտա կա րա նի: Հա ւա քե ալ ի պէտս վար ժա
րա նաց.— Շու շի, 1829.— 218 էջ:

ԾՆԹ. Բնա գի րը՝ գրա բար: Տպա քա նա կը՝ 700 օրի նակ: Առ կա է ՀԱԳ–ում: Հի շա
տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 647):

7.  Հա մա ռօ տու թիւն հայ կա կան քե րա կա նու թե ան/ Աշ խա տա սի րու թե ամբ Տ[ե
առ]ն Պօ ղո սի գե րի մաստ վար դա պե տի Ներ սի սե ան Ղա րա տաղց ւոյ՝ ի մի ա բա նու թե
նէ սրբոյ Ստա թէի.— Շու շի, 1829.— 2 չհ., 130, 1 չհ. էջ:

ԾՆԹ. Ու շագ րավ է այն, որ այս գրքի վեր ջում զե տեղ ված տպագ րա կան վրի
պակ նե րի ցան կը հազ վա դեպ երևույթ է 19–րդ դա րի հայե րեն տպա գիր գրքե րում: 
Այն մի ակ դեպքն է, որ հան դի պում է մեզ հա սած Շու շիի բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի 
հրա տա րա կու թյուն նե րում: Սա նաև վկա յում է գրքի նկատ մամբ ցու ցա բեր ված գի
տա կան բծախնդ րու թյան մասին:

Բ նա գի րը՝ գրա բար: Տպա քա նա կը՝ 400 օրի նակ: Առ կա է ՀԱԳ–ում: Հի շա տակ
ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 649):

8.  Հա մա ռօտ բառ գիրք ի գրա բա ռէ յաշ խար հա բառն: Ի պէտս համ բա կաց/ Աշ
խա տա սի րութ[ե ամ]բ Տե առն Յով սէ փայ Ար ցա խեց ւոյ գե րի մաստ վար դա պե տի ի մի
ա բա նու թե նէ վա նիցն Սրբոյն Յա կո բայ.— Շու շի, 1830՞.— 398 էջ:

ԾՆԹ. Թեև ան վա նա թեր թին տպագ րու թյան տա րե թի վը նշված է 1830, սա
կայն մեր ուսում նա սի րու թյունը ցույց է տա լիս, որ գրքի տպագ րու թյունն ավարտ վել է 
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1831 թ.: Կազմ ման աշ խա տանք ներն ավարտ վել են 1832 թ.՝ մեծ տպա քա նա կի և 
ծա վա լուն լի նե լու պատ ճա ռով235:

Տպա քա նա կը՝ 2000 օրի նակ: Առ կա է ՀԱԳ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա
րագ րու թյան Հմր 693):

9.  Տետ րակ այ բու բե նա կան.— Շու շի, 1832.— 32 էջ:
ԾՆԹ. Գրքույ կի մա սին տե ղե կու թյունն առա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է մեր 

կող մից:
Տպա քա նա կը՝ 1200 օրի նակ: Պահ պան ված օրի նակ հայտ նի չէ: Հի շա տակ

ված չէ ՀԴՄ–ում:
10. Առա ջին կա նոն սաղ մո սի: Երկ րորդ տպագ րու թիւն.— Շու շի, 1832.— 38 էջ:
ԾՆԹ. Գրքույ կի մա սին տե ղե կու թյունն առա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է մեր 

կող մից:
Բնա գի րը՝ գրա բար: Տպա քա նա կը՝ 1500 օրի նակ: Պահ պան ված օրի նակ հայտ

նի չէ: Հի շա տակ ված չէ ՀԴՄ–ում:
11. Պատ մու թիւն Սուրբ Գրոց։ Արա րե ալ հա մա ռօտ հարց մամբք և պա տաս խա

նե օք, յա ղագս դե ռա հա սակ ման կանց/ Թարգ մա նե ալ ի Ռուս լե զուէ ի պ[ա]ր[ո]ն 
Յա րու թիւ նէ Դաւ թե ան Ջու ղայեց ւոյ: Առա ջին ան գամ տպե ալ յա մի 1828: Երկ րորդ 
տպագ րու թիւն.— Շու շի, 1832.— 40 էջ:

ԾՆԹ. Թարգ մա նու թյունը՝ գրա բար: Տպա քա նա կը՝ 1500 օրի նակ: Առ կա է 
ՆՋԱՎ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 760):

12. Շատ հար կա ւոր հարց մունք ներ ամէն մար դոյ հա մար: Թարգ մա նու թիւն.— 
Շու շի, 1832.— 41, 1 չհ. էջ:

ԾՆԹ. Թարգ մա նու թյունը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 2000 օրի նակ: Առ
կա է ՀԱԳ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 759):

13. Ժա մա նա կի վերջն: Թարգ մա նու թիւն.— Շու շի, 1832.— 45, 1 չհ. էջ։
ԾՆԹ. Թարգ մա նու թյունը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 1500 օրի նակ: Առ կա է 

ՀԱԳ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 756):
14. Կար ճա ռօտ աղօթք ներ շա բա թի ամէն մէկ օրին հա մար։ Թարգ մա նու թիւն.— 

Շու շի, 1822՞.— 74 էջ։
ԾՆԹ. «Կար ճա ռօտ աղօթք ներ շա բա թի ամէն մէկ օրին հա մար» և «Տասն 

և վեց կար ճա ռօտ քա րոզ ներ» գրքույկ նե րի ան վա նա թեր թե րին, որ պես տպագ
րու թյան տա րե թիվ, նշված է 1822 թի վը: Այս գրքույկ նե րի տպագ րու թյան թվա
կա նի մա սին մա տե նա գետ Հ. Դավ թյանն ան վա նա թեր թե րի վրա նշված թվա
կանը ստույգ չի հա մա րում՝ բե րե լով մի քա նի հիմ նա վո րում ներ: Հա մադ րե լով 
այդ փաս տե րը` Հ. Դավ թյանը եզ րա կաց նում է, որ հի շյալ գրքույկ ներն ամե նայն 

235  Evangelisches Missions–Magazin, Vol. 17, 1832, S. 447. Որ պես կա նոն՝ բա ռա րան նե րը, լի նե լով 
ծա վա լուն և բարդ տպագ րու թյուն ներ, մշտա պես խիստ պա հանջ ված են եղել ցան կա ցած ուսում
նա կան հաս տա տու թյու նում: Տվյալ դեպ քում գրա բար–աշ խար հա բար այս բա ռա րանը կրկնա կի 
կարևո րու թյուն է ունե ցել, քա նի որ այս կերպ Շու շիի բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րը խթա նում է ին աշ
խար հա բար հայե րե նի տա րա ծու մը, ին չը դյու րաց նում էր նրանց քա րոզ չու թյունը:
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հա վա նա կա նու թյամբ տպագր վել են 1832 թվին, իսկ ան վա նա թեր թի վրա նշված 
1822–ը պար զա պես տպագ րա կան վրի պակ է, կամ էլ հրա տա րա կիչ նե րը մի տում
նա վոր են այդ թվա կանը դրել236:

Հ. Դավ թյա նի կա տա րած հե տա զո տու թյու նից կես դար անց մեզ հա ջող վեց 
պար զել հետևյալը: Նախ՝ «Տասն և վեց կար ճա ռօտ քա րոզ ներ» գրքույ կից մեկ օրի
նակ կա նաև ՆՋԱՎ–ում, որի թվայ նաց ված տար բե րա կի ուսում նա սի րու թյունը 
ցույց է տա լիս, որ վեր ջի նիս ան վա նա թեր թի վրա տպագ րու թյան տա րե թի վը 
նշված է 1832: Մ–ում պահ վող սույն գրքույ կի մեկ այլ օրի նակն ուսում նա սի րե լիս 
պար զե ցինք, որ դա Հ. Դավ թյա նի նկա րագ րած մի ակ օրի նա կը չէ, այլ կա նույ
նա նուն գրքույ կի ևս մեկ օրի նակ, որի ան վա նա թեր թի վրա տպագ րու թյան տա րե
թի վը դար ձյալ նշված է 1832: Մա տե նա դա րա նի վե րո հի շյալ եր կու օրի նակ նե րը237 
հա մե մա տե լիս տես նում ենք, որ դրանք չու նեն բո վան դա կային238 և տպագ րա կան 
տար բե րու թյուն ներ՝ բա ցա ռու թյամբ կազ մե րի գույ նի և կազ մե րի վեր ջե րե սի պատ
կեր նե րի239: Փաս տո րեն, ուսում նա սի րե լով ՆՋԱՎ–ում և Մա տե նա դա րա նում պահ
վող սույն գրքույ կի օրի նակ նե րի՝ որ պես տպագ րու թյան թվա կան 1832–ի նշու մով 
ան վա նա թեր թե րը՝ թերևս կա րե լի է են թադ րել, որ «Տասն և վեց կար ճա ռօտ քա րոզ
ներ» գրքույ կը տպագր վել է հենց 1832 թվին:

«Մկր տիչ Մի սի ո նա րաց» տպա րա նում տպագր ված գրքե րի մեծ մա սի թվայ նաց
ված օրի նակ ներն ուսում նա սի րե լիս պար զում ենք, որ «Կար ճա ռօտ աղօթք ներ շա բա
թի ամէն մէկ օրին հա մար» գրքույ կը վե րատպ վել է Կալ կա թա յում 1841 թվա կա նին, 
որի ան վա նա թեր թի վրա գրված է՝ «առա ջին ան գամ տպե ալ յա մի Տե առն 1832 ի Շու
շի»: Իսկ «Տասն և վեց կար ճա ռօտ քա րոզ ներ» գրքույ կը վե րատպ վել է 1839 թվա կա
նին կրկին Կալ կա թա յում, որի ան վա նա թեր թի վրա կար դում ենք՝ «ի Շու շի յա մի Տե
առն 1833»: Ստաց վում է, որ այդ գրքույ կի մեկ այլ վե րահ րա տա րա կու թյան մեջ շատ 
հստակ նշվում է նա խորդ հրա տա րա կու թյան տպագ րու թյան վայ րը և թվա կանը՝ 
Շու շի, 1833 թ.: Սա կայն հան դի պում ենք մեկ այլ փաս տի ևս, որը հաս տա տում է 
սույն գրքույ կի՝ 1833 թ.–ին տպագր ված լի նե լու հան գա մանքը: Այս պես, «Տասն և վեց 
կար ճա ռօտ քա րոզ ներ» գրքույ կի վեր ջում առ կա վա ճառ վող գրքե րի ցան կում բեր
ված են նաև 1833 թվա կա նին տպագր ված գրքե րի վեր նագ րեր: Սա ինք նին խո սում է 
այն մա սին, որ «Տասն և վեց կար ճա ռօտ քա րոզ ներ» գրքույ կը չէր կա րող տպված 
լի նել 1832 թվին, քա նի որ նույն գրքույ կի վեր ջում հի շա տակ ված են Շու շի ում 1833 թ. 
տպված որոշ գրքե րի անուն նե րը: Ավե լին, ուսում նա սի րե լով 1833 թ.–ին տպագր ված 

236  Դավ թյան Հ., Հայ Գիրքը 1801–1850 թվա կան նե րին (մա տե նա գի տու թյուն), նկա րագ րու թյան Հմր 
416, Հմր 417:

237  Այս եր կու օրի նակ նե րի թվայ նաց ված տար բե րակ ներն հա սա նե լի են http://haygirk.nla.am/ «Հայ 
գիրք» էլեկտ րո նային շտե մա րա նում:

238  Մինչև ան գամ հի շյալ գրքույ կի եր կու օրի նակ նե րի վեր ջում զե տեղ ված է Շու շի ում վա ճառ վող 14 
անուն գրքե րի միև նույն ցան կը:

239  Մա տե նա դա րա նում պահ վող Հ. Դավ թյա նի նկա րագ րած «Տասն և վեց կար ճա ռօտ քա րոզ ներ» 
գրքույ կի (1822 թ.) կազ մի վեր ջե րե սին առ կա է «Գառն Աս տու ծոյ» կամ «Գառն պա տա րա գե ալ» 
պատ կե րը, իսկ մեր ուսում նա սի րած մյուս օրի նա կի (1832 թ.) կազ մի վեր ջե րե սին առ կա է «Ամե
նա տես աչքն Աս տու ծոյ» պատ կե րը:
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մյուս գրքե րում առ կա վե րո հի շյալ ցան կե րը՝ կա րող ենք հաս տա տել, որ «Տասն և վեց 
կար ճա ռօտ քա րոզ ներ» գրքույ կը տպագր վել է «Վար դա պե տու թիւն Քրիս տո սի խա
չին հա մար» (1833) գրքույ կից (տե՛ս ցան կի 19–րդ հա մա րը) հե տո և «Քա րոզ Աւագ 
Ուր բաթ օրին հա մար» (1833) գրքույ կից առաջ (տե՛ս ցան կի 21–րդ հա մա րը): Հետևա
բար, ել նե լով ներ կա ուսում նա սի րու թյուն նե րից՝ կա րող ենք պնդել, որ «Կար ճա ռօտ 
աղօթք ներ շա բա թի ամէն մէկ օրին հա մար» գրքույ կի առա ջի նի տպագ րու թյան (ի 
Շու շի) թվա կանը պետք է ըն դու նել 1832–ը, իսկ «Տասն և վեց կար ճա ռօտ քա րոզ ներ» 
(ի Շու շի) գրքույ կինը` 1833:

Այս տե ղից հետևում է, որ այս եր կու գրքույկ նե րը Շու շի ում չէ ին կա րող ունե նալ 
եր կու տար բեր տպագ րու թյուն ներ, քա նի որ եր կու դեպ քում էլ որ պես երկ րորդ հրա
տա րա կու թյուն հի շա տակ ված են Կալ կա թայի տպագ րու թյուն նե րը: Մնում է կար ծել, 
որ բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րը խնդրո առար կա եր կու գրքույկ նե րը Շու շի ում հրա տա
րա կել են 1832 և 1833 թթ.–ին՝ տար բեր օրի նակ նե րի ան վա նա թեր թե րի վրա սխալ
մամբ նշե լով 1822 և 1832 թվա կան նե րը: Ու սում նա սի րե լով բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի 
զե կու ցագ րե րը՝ այն տեղ չենք հան դի պում այս գրքե րի ան վա նա թեր թե րի վրա նշված 
տա րեթ վի սխալ նե րի մա սին որևէ տե ղե կու թյան: Եվ առա վել հա վա նա կան ենք հա
մա րում, որ դրանք տպագ րա կան վրի պա կի ար դյունք են:

Թարգ մա նու թյունը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 1500 օրի նակ: Առ կա է 
ՎՊՊԹ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 416):

15. Մեղ քի մե ծա նա լոյն և զօ րա նա լոյն հա մար։ Թարգ մա նու թիւն.— Շու շի, 
1833.— 26 էջ։

ԾՆԹ. Թարգ մա նու թյունը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 1500 օրի նակ: Առ կա է 
ՎՊՊԹ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 792):

16. Մեղքն խաղ անե լոյ բան չէ: Թարգ մա նու թիւն.— Շու շի, 1833.— 14 էջ:
ԾՆԹ. Թարգ մա նու թյունը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 1500 օրի նակ: Առ կա է 

ՀԱԳ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 793):
17. Յոր դոր մունք սուտ ասօղ մարդ կանց հա մար: Թարգ մա նու թիւն.— Շու շի, 

1833.— 26 էջ:
ԾՆԹ. Թարգ մա նու թյունը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 1500 օրի նակ: Առ կա է 

ՀԱԳ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 794):
18. Աւե տա րա նի ճշմար տու թե ան և զօ րու թե ան հա մար: Թարգ մա նու թիւն.— 

Շու շի, 1833.— 30, 2 չհ. էջ։
ԾՆԹ. Թարգ մա նու թյունը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 1500 օրի նակ: Առ կա է 

ՀԱԳ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 789):
19. Վար դա պե տու թիւն Քրիս տո սի խա չին հա մար: Թարգ մա նու թիւն.— Շու շի, 

1833.— 57 էջ:
ԾՆԹ. Թարգ մա նու թյունը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 1500 օրի նակ: Առ կա է 

ՀԱԳ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 797):
20. Տասն եւ վեց կար ճա ռօտ քա րոզ ներ: Թարգ մա նու թիւն.— Շու շի, 1822՞ 

(1832՞).— 66, 2 չհ. էջ։
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ԾՆԹ. Տպագ րու թյան թվա կա նի վե րա բե րյալ մեր պար զա բա նում նե րի և ճշտում նե
րի ման րա մասն վեր լու ծու թյունը տե՛ս սույն ցան կի 14–րդ հա մա րի ծա նո թագ րու թյունը:

Թարգ մա նու թյունը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 1500 օրի նակ: Առ կա է ՀԱԳ–
ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 417):

21. Քա րոզ Աւագ Ուր բաթ օրին հա մար: Մեր Փրկիչ Յի սու սի Քրիս տո սի Չար չա
րա նաց եւ Մա հուան վե րայ։ Թարգ մա նու թիւն.— Շու շի, 1833.— 32, 2 չհ. էջ։

ԾՆԹ. Թարգ մա նու թյունը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 1500 օրի նակ: Առ կա է 
ՀԱԳ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 798):

22. Ճա նա պար հա ցոյց առ բա րե պաշտ կե անս, որ հիմ նե ալ է ի կա նոնս Քրիս տո
նէ ու[թ]ե[ան]: Թարգ մա նու թիւն.— Շու շի, 1833.— 150, 2 չհ. էջ:

ԾՆԹ. Թարգ մա նու թյունը՝ գրա բար: Տպա քա նա կը՝ 2000 օրի նակ: Առ կա է 
ՀԱԳ– ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 791):

23. Սրբոյն Կիւր ղի Երու սա ղէ մաց ւոյ հայ րա պե տի ճառ վասն տասնհ րա մա նեան 
հա ւա տոյ: Առե ալ ի մա տե նէ Կո չումն ըն ծա յու թե ան կո չե ցե լոյ: Վերս տին տպագ
րեալ.— Շու շի, 1833.— 46 էջ:

ԾՆԹ. Ան վա նա թեր թի վրայի «վերս տին տպագ րե ալ» նշումը հիմք է տա լիս 
մտա ծե լու, որ սա գրքույ կի առա ջին տպագ րու թյունը չէ, ին չի մա սին տե ղե կու թյուն
ներ չկան հայ գրքի մա տե նա գի տա կան ցու ցակ նե րում:

Թարգ մա նու թյունը՝ գրա բար: Տպա քա նա կը՝ 750 օրի նակ: Առ կա է ՀԱԳ–ում: Հի
շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 790):

24. Սիրտ մար դոյ որ է տա ճար Աս տու ծոյ կամ գոր ծա րան սա տա նայի: Տասն 
պատ կեր նե րով առա ջի դրած: Որ ամէն մարդ հեշտ իմա նայ և միտք առ նե լով քրիս
տո նէ ա կան կե ան քին հետևե լոյ հա մար ջանք անէ։ Թարգ մա նու թիւն.— Շու շի, 
1833.— 43, 1 չհ. էջ:

ԾՆԹ. Շու շի ում բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի կող մից տպագր ված գրքե րում հիմ
նա կա նում չենք հան դի պում պատ կեր նե րի, քա նի որ բո ղո քա կա նու թյունը ժխտա կան 
վե րա բեր մունք ունի սրբա պատ կեր նե րի և առ հա սա րակ` պատ կե րագ րու թյան նկատ
մամբ: Մի ակ բա ցա ռու թյունն այս գրքույկն է, որի ան վա նա թեր թի վրա պատ կեր նե
րի քա նա կը նշված է տա սը: Բնագ րում դրանք տե ղադր ված են ներ դի րի տես քով, 
որոնք աստ վա ծաշն չյան թե մա նե րով ավան դա կան պատ կեր ներ չեն: Իսկ արդյո՞ք 
այս պատ կեր նե րը տպագր վել են Շու շի ում, թե՞ դրանք տպագ րու թյան են պատ րաստ
վել այ լուր, որոնք Շու շի են բեր վել բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րի կող մից և որ պես ներ
դիր՝ ավե լաց վել գրքույ կում: Կար ծում ենք` ավե լի հա վա նա կան է այն մո տե ցու մը, որ 
դրանք այլ տպա րա նի տպագ րու թյուն ներ են: Հատ կան շա կան է, որ պատ կեր նե րի 
տպա գիր հա մա րա կա լու թյան հեր թա կան թվային հա մա րի կող քին առ կա է ձե ռագ
րին նման վող հա մա րա կա լում՝ հայե րեն տա ռային հա մար ժե քով: Յու րա քան չյուր 
պատ կե րի ներ քո տես նում ենք դար ձյալ ձե ռագ րին նման վող հա կիրճ նկա րագ րու
թյուն, իսկ որոշ պատ կեր նե րի վրա կան բա ցատ րա կան տպա գիր գրու թյուն ներ:

Այս գրքույ կի 1833 թ. (Շու շի) և 1839 թ. (Կալ կա թա) տպագ րու թյուն նե րի պատ
կեր նե րը հա մե մա տե լիս տես նում ենք, որ առա ջի նի` ձե ռագ րին նման վող հա կիրճ 
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նկա րագ րու թյուն նե րը երկ րոր դում ար դեն նա խոր դից տար բեր վող տպա գիր տես
քով են: Այս տե ղից կա րե լի է են թադ րել, որ սույն պատ կեր նե րը տպված են մեկ ուրիշ 
տպա րա նում և ապա զե տեղ ված Շու շի ում տպագր ված գրքույ կում: Այս կար ծիքն 
ավե լի է ամ րապնդ վում` հաշ վի առ նե լով վեր ջի նիս` նա խա պես Ստամ բու լում հայե րե
նով և թուր քե րե նով տպագր ված լի նե լու տե ղե կու թյունը240: Հա վա նա կան է, որ հենց 
Ստամ բու լից էլ այդ պատ կեր նե րը բեր վել և օգ տա գործ վել են հե տա գա տպագ րու
թյուն նե րի համար:

Թարգ մա նու թյունը՝ աշ խար հա բար: Տպա քա նա կը՝ 1000 օրի նակ: Առ կա է 
Մ– ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու թյան Հմր 796), որի նկա րագ րու
թյունը թե րի է (էջե րի քա նա կը 44–ի փո խա րեն նշված է 28)՝ հիմք ըն դու նե լով 
ՀԱԳ–ի թե րի օրի նակը:

25. Տետ րակ այ բու բե նա կան: Երկ րորդ տպագ րու թիւն.— Շու շի, 1833.–32՞ էջ:
ԾՆԹ. Գրքույ կի մա սին տե ղե կու թյունն առա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է մեր 

կող մից:
Տպա քա նա կը՝ 1000 օրի նակ: Պահ պան ված օրի նակ հայտ նի չէ: Հի շա տակ

ված չէ ՀԴՄ–ում:
26. Քե րա կա նու թիւն հայ կա զե ան լե զուի: Եւ այժմ նո րոգ հա մա ռօ տե ալ աշ խա

տա սի րու[ թե ամ]բ նո րին առ ի դիւ րու[թ]ի[ւն] ուսա նո ղաց/ Յօ րի նե ալ ի Հայր Մի քայէլ 
Վար դա պե տէ Չամ չե անց: Տպագ րե ալ ի Վե նե տիկ յա մի տե առն 1801։ Վերս տին 
տպագ րե ալ.— Շու շի, 1833՞.— 328 էջ:

ԾՆԹ. Գրքի տպագ րու թյան մա սին տե ղե կա նում ենք, որ այն ավարտ վել է 
1834 թ. հուն վա րի 11–ի ն241, թեև ան վա նա թեր թին տպագ րու թյան տա րե թի վը նշված է 
1833: Իսկ տպա քա նա կի մա սին որևէ տե ղե կու թյուն չկա րո ղա ցանք գտնել: Մի այն 
կա րող ենք ասել, որ 1834–1835 թթ. գրքի 464 օրի նակ տա րած վել է:

Բ նա գի րը՝ գրա բար: Առ կա է ՀԱԳ–ում: Հի շա տակ ված է ՀԴՄ–ում (նկա րագ րու
թյան Հմր 795):

27. Տետ րակ այ բու բե նա կան: Եր րորդ տպագ րու թիւն.— Շու շի, 1835.–32՞ էջ:
ԾՆԹ. Գրքույ կի մա սին տե ղե կու թյունն առա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է մեր 

կող մից:
Տպա քա նա կը՝ 1200 օրի նակ: Պահ պան ված օրի նակ հայտ նի չէ: Հի շա տակ

ված չէ ՀԴՄ–ում:
28. Առա ջին կա նոն սաղ մո սի: Եր րորդ տպագ րու թիւն.— Շու շի, 1835:

240  Գրքույ կի նա խա բա նից տե ղե կա նում ե նք. «Էս գիրքս հին գիրք է. և էլ շատ ժա մա նա կից առաջ 
ըս տամ պօլ քա ղա քումն տպվե ցաւ հայե րէն և թուր քե րէն լե զուով. բայց հի միկ թարգ ման վե ցաւ 
ռու սա կան լե զուիցն հայոց աշ խար հա բառ լե զուովն՝ որ շատ մար դիք կա րե նան կար դալ և օգուտ 
ստա նալ սո րա նով»: Ի դեպ, հայ գրքի մա տե նա գի տա կան ցու ցակ նե րում վերն ակ նարկ ված հայե
րեն և թուր քե րեն լե զու նե րով հրա տա րա կու թյան մա սին որևէ տե ղե կու թյան չենք հան դի պում: Իսկ 
1839 թ. Կալ կա թայի «Մկր տիչ Մի սի ո նա րաց» տպա րա նում վե րատպ ված նույ նա նուն գրքույ կում 
վե րը մեջ բեր ված հատ վա ծը կրկնվում է՝ հետևյալ տար բե րու թյամբ. «…բայց հի միկ թարգ ման վե
ցաւ Գեր մա նա ցոց և Ռու սա կան լե զուիցն Հայոց Աշ խար հա բառ լե զուովն…»:

241  Evangelisches Missions–Magazin, Vol. 19, 1834, S. 448.
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ԾՆԹ. Գրքույ կի մա սին տե ղե կու թյունն առա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է մեր 
կող մից:

Բնա գի րը՝ գրա բար: Էջե րի քա նա կը՝ ան հայտ: Տպա քա նա կը՝ 1200 օրի նակ: 
Պահ պան ված օրի նակ հայտ նի չէ: Հի շա տակ ված չէ ՀԴՄ–ում:

29. Պատ մու թիւն Սուրբ Գրոց։ Արա րե ալ հա մա ռօտ հարց մամբք և պա տաս
խա նե օք, յա ղագս դե ռա հա սակ ման կանց/ Թարգ մա նե ալ ի Ռուս լե զուէ ի պա րոն 
Յա րու թիւ նէ Դաւ թե ան Ջու ղայեց ւոյ: Եր րորդ տպագ րու թիւն.— Շու շի, 1835.— 44 էջ: 
Տպա քա նա կը՝ 1200 օրինակ:

ԾՆԹ. Գրքույ կի մա սին տե ղե կու թյունն առա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է մեր 
կող մից:

Թարգ մա նու թյունը՝ գրա բար: Տպա քա նա կը՝ 1200 օրի նակ: Պահ պան ված օրի
նակ հայտ նի չէ: Հի շա տակ ված չէ ՀԴՄ–ում:

Օ տա րա լե զու
30. Մու սուլ ման նե րին ուղ ղուած կոչ.— Շու շի, 1835:
ԾՆԹ. Գրքույ կի մա սին տե ղե կու թյունն առա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է մեր 

կող մից: Վեր նագ րի հայե րեն բա ռա ցի թարգ մա նու թյունը կա տա րել ենք գեր մա նե
րե նից (“Aufruf an die Mohammedaner”)՝ օգտ վե լով քա րո զիչ նե րի զե կու ցագ րե րից 
կազմ ված ամե նա մյա գոր ծու նե ու թյան ամ փոփ հաշ վետ վու թյուն նե րից:

Բնա գի րը՝ թա թար–թուր քե րեն և պարս կե րեն: Էջե րի քա նա կը՝ ան հայտ: Տպա
քա նա կը՝ 500 օրի նակ: Պահ պան ված օրի նակ հայտ նի չէ:

31. Ճշմար տու թե ան կշեռք ներ.— Շու շի, 1835.— 276 էջ:
ԾՆԹ. Գրքի մա սին տե ղե կու թյունը հայ կա կան մի ջա վայ րում առա ջին ան

գամ բարձ րա ձայն վել է մեր կող մից: Վեր նագ րի հայե րեն բա ռա ցի թարգ մա
նու թյունը կա տա րել ենք գեր մա նե րե նից (“Waage der Wahrheit”)՝ օգտ վե լով 
քա րո զիչ նե րի զե կու ցագ րե րից կազմ ված ամե նա մյա գոր ծու նե ու թյան ամ փոփ 
հաշ վետ վու թյուն նե րից: Ռու սե րեն տա ռա դարձ մամբ պարս կե րեն վեր նա գիրն է 
«Ми зинь–ил–Хакк»:

Բ նա գի րը՝ պարս կե րեն: Տպա քա նա կը՝ 1000 օրի նակ: Պահ պան ված օրի նակ 
հայտ նի չէ:

НО ВЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ КНИГ,  
НАПЕЧА ТАН НЫХ В ШУШИ В 1828–1835 ГГ.

С ТЁ ПА ПЕТОЯН

В настоящем исследо ва нии мы коснулись книг, напечатан ных в Шуши в 
1828–1835 гг., которые были первыми издания ми, опублико ван ны ми в Арцахе. 
В процессе исследо ва ния мы не только пытались классифи ци ро вать их по 
направле ни ям содержа ния, но и сравнивая их с рядом экземпля ров и публика
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ций, мы детально проанали зи ро ва ли их, показывая роль и значение этих книг 
в истории Армянская типогра фия. Путем сопостав ле ния различных источни ков 
мы собрали всю достовер ную информа цию, благода ря которой мы восстано ви ли 
неизвест ные данные, связанные с книгами. В то же время, мы впервые обнаружи
ли информа цию о несколь ких книгах, которые не упомина лись ранее. В конце 
статьи мы помести ли составлен ный нами полный библиог ра фи чес кий каталог 
книг, изданных в Шуши в этот период, который мы при необходи мос ти аннотиро
ва ли и уточняли. Думаем, что этот каталог, как источник, может быть полезен не 
только тем, кто занимает ся библиог ра фи ей, но и специалис там, интересу ю щим ся 
историей армянской книги в целом.

К лю че вые слова: Шуши, протестантс кие миссионе ры, Базельс кое Евангельс
кое миссионерс кое общество, первое издание, типогра фия, буклет, каталог, 
библиог рафия.

NEW PAGES FROM THE HISTORY OF THE BOOKS  
PRINTED IN SHUSHI IN 1828–1835

STYOPA PETOYAN

In the present research we have reflected to the books printed in Shushi in 1828–
1835, which were the first editions published in Artsakh. While researching, we not only 
have tried to classify them according to their content directions, but also comparing them 
with a number of copies and publications, we have analyzed them in details, showing the 
role and the significance of these books in the history of the Armenian typography. By 
collating different sources, we have gathered all the trustworthy information, thanks to 
which we have recovered the unknown data related to the books. In the same time, for 
the first time, we have discovered some information about several books that have not 
been mentioned before. In the end of the article we have inserted our compiled complete 
bibliographical catalog of the books published in Shushi during that period, which we 
have annotated and clarified as necessary. We think that this catalog, as a source, can be 
useful not only for those who are engaged in the bibliography, but also for the specialists 
interested in the history of the Armenian books in general.
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