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ԳՈՐԻՍԻ «ՍԱՍՈՒՆ» ՏՊԱՐԱՆԻ ԳՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

1908թ. Գորիսում Սասունտպարանիստեղծումըկարևորձեռքբերում էրտարա
ծաշրջանիբնակիչներիհամար:Տպարանումտպագրվելենտարբերձևաթղթեր,ցու
ցանակներ,այցետոմսեր, կազմեր, կոչհայտարարություններիու գործառնականզա
նազան նյութեր, ինչպես նաև գրքեր ուպարբերականներ: Հոդվածում վերլուծվում է
«Սասուն»տպարանիկողմից19091922թվականներինհրատարակված8գիրք:Դրանք
գեղարվեստականստեղծագործություններեն(պատմվածքներ,պոեմներ,բանաստեղ
ծություններ),երգարաններ,փաստաթղթեր,ցուցմունքներեւվերլուծություններ,որոնք
արտացոլումենինքնավարՍյունիքիռազմաքաղաքականուտնտեսականկացությու
նը: Մասնավորապես,տպարանում1921թ.հրապարակված3գիրքարժեքավորաղբ
յուրներ են Գարեգին Նժդեհի գլխավորությամբ Սյունիքի ազատագրական պայքարի
պատմությանուսումնասիրմանհամար:Գորիսումհրատարակվածգրքերնուպարբե
րականները նպաստեցին ՍյունիքԶանգեզուրի շրջանում կրթական ու մշակութային
կյանքիվերընթացզարգացմանըեւգրագիտությանտարածմանը:Այստեսանկյունից
«Սասուն»տպարանըանգնահատելիդերխաղաց:

 Բա նա լի բա ռեր`տպարան,գիրք,պարբերական,պատմվածք,պոեմ, Գարեգին
Նժդեհ,Սյունիք,Գորիս,«Սասուն»:

XIX-XX դա րե րի գրատ պութ յան պատ մութ յու նը հայ պատ մա գի տութ յան 
թե րի ու սում նա սիր ված հիմ նախն դիր նե րից է: Աս վածն ա ռա վել քան վե րա բե-
րում է տե ղա կան բնույ թի տպա րան նե րի հրա տա րա կութ յուն նե րին: Այս դեպ-
քում մեր կող մից քննվող խնդի րը  Գո րի սի « Սա սուն» տպա րա նի գրահ րա տա-
րակ չա կան գոր ծու նեութ յունն է:  Մինչև բուն թե մա յին անց նե լը հա մա ռոտ անդ-
րա դառ նանք տպա րա նի հիմ նադր մա նը: 

 Զար մա նա լիո րեն « Հայ գրատ պութ յուն և գր քար վեստ» հան րա գի տա րա-
նում  Գո րի սի տպագ րութ յան (այդ թվում՝ « Սա սուն» տպա րա նի) մա սին տե ղե-
կութ յուն չկա1:  Սա այն դեպ քում, երբ 1900-ա կան թվա կան նե րից սկսած այս-
տեղ հրա տա րակ վել են մի շարք գրքեր ու պար բե րա կան ներ: Ս.  Հախ վերդ յա նի 
« Գո րի սի ամ փոփ պատ մութ յուն» աշ խա տութ յու նում, ա ռանց սկզբնաղբ յու րի 
մատ նանշ ման, « Սա սուն» տպա րա նի հիմ նադր ման տա րե թիվ է նշված 1903 
թ.2: Տ պա րա նի հիմ նադր ման նույն տա րե թիվն է առ կա նաև Է.  Զոհ րաբ յա նի և 
Հ.  Միր զո յա նի հե ղի նա կած « Գո րի սի հան րա գի տա րան»-ում3: Գ. Ս տե փան յա-
նը, հիմք ըն դու նե լով 1912 թ.  Տիգ րան  Սա զան դար յա նի կող մից  Գո րի սից  Շու շիի 

1 Տե՛ս Հայ գրատպություն և գրքարվեստ, հանրագիտարան, Երևան, 2015:
2 Հախվերդյան Ս. Գ. , Գո րիսի ամ փոփ պատմություն, Երևան, 2005, էջ 201:
3 Զոհրաբյան Է. Ն., Միրզոյան Հ. Ա., Գորիսի հանրագիտարան, Երևան, 2008, էջ 373:
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« Ղա րա բաղ» թեր թին ու ղար կած մի թղթակ ցութ յու նում առ կա տե ղե կութ յու նը, 
որ «1908 թվից քա ղա քումս գո յութ յուն ու նի « Սա սուն» տպա րա նը, պ.պ. Գ ևորգ-
յա նի և  Փարս յա նի, ուր տպագր վում են պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րի, 
դպրոց նե րի և  այլ պատ վեր նե րը. տպագր վում են հա յե րեն, ռու սե րեն և  թուր-
քե րեն լե զու նե րով»1, տպագ րութ յան ըն թաց քում գտնվող իր « Սի մեոն  Տեր- Մի-
նաս յան. ման կա վարժն ու հրա պա րա կա խո սը» գրքում « Սա սուն» տպա րա նի 
հիմ նադր ման տա րե թիվ է հա մա րում 1908 թվականը2: 

 Կար ծում ենք, տրա մա բա նա կան է տպա րա նի կազ մա կերպ ման տա րե թիվ 
ըն դու նել 1908 թ., ո րով հետև մեզ հայտ նի որ ևէ փաստ չկա, ո րը հիմք կտա 
կաս կա ծի տակ առ նե լու Տ.  Սա զան դար յա նի վկա յութ յու նը:  Մա նա վանդ որ 
հե ղի նա կը  Գո րի սի ան ցու դար ձին քա ջա տեղ յակ անձ նա վո րութ յուն էր, ին չի 
հաս տա տումն է ժա մա նա կի մա մու լում քա ղա քի վե րա բեր յալ նրա տպագ րած 
թղթակ ցութ յուն նե րը:  Տիգ րան ( Թեոս)  Սա զան դար յա նը ծնվել է 1880թ. մա յի սի 
1-ին Խն ձո րեսկ գյու ղում: 1896-1903 թթ. սո վո րել է Էջ միած նի Գ ևորգ յան հոգ ևոր 
ճե մա րա նում, այ նու հետև ո րոշ ժա մա նակ  Թիֆ լի սում գտնվե լուց հե տո վե րա-
դար ձել հայ րե նի  Զան գե զուր, ուր հա յոց լե զու և  պատ մութ յուն է դա սա վան դել 
ծննդա վայ րում, ա պա՝  Գո րիս քա ղա քում3:  Նա ոչ միայն աչ քի ընկ նող ու սու ցիչ 
էր, այլև հրա պա րա կա խոս, գրող ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ, 1919-1921 թթ. 
 Գո րի սի ազ գա յին խորհր դի ան դամ է հան դի սա ցել: Ն րա դուստրն էր ճա նաչ-
ված երգ չու հի  Տաթ ևիկ  Սա զան դար յա նը4:

Տ պա րա նի հիմ նա դիր նե րը 1902 թ.  Բաք վից  Գո րիս տե ղա փոխ ված հրա տա-
րակ չա կան աշ խա տան քի կար ևո րութ յու նը գի տակ ցող սյու նե ցի ե րի տա սարդ-
ներ էին՝ դաշ նակ ցա կան Ա սա տուր Գ ևորգ յանն ( Խո սուն  Ծա տուր) ու  Մես րոպ 
 Փարս յանն ( Փար սուն  Մես րոպ):  Մինչ այդ նրանք քա ղա քում « Սա սուն» ա նու նով 
գրա խա նութ էին հիմ նել, ո րը շատ ա րագ դար ձել էր XX դա րասկզ բի  Գո րի սի 
հա սա րա կա կան-մշա կու թա յին կենտ րո նա տե ղին: Ե րի տա սարդ նե րի նա խա-
ձեռ նութ յամբ ու  Գո րի սի քա ղա քա յին խորհր դի ան դամ  Հայ րա պետ  Մե լիք-Օ-
հան յա նի նյու թա կան օ ժան դա կութ յամբ  Գեր մա նիա յից տպագ րա կան սար քա-
վո րում ներ գնվե ցին և  բեր վե ցին  Գո րիս5:  Հիմք ըն դու նե լով նույն « Ղա րա բաղ» 
թեր թում 1912 թ. Ա սա տուր Գ ևորգ յա նի՝ իբրև «տպա րա նա տեր» հի շա տա կու-
մը6 և Է.  Զոհ րաբ յա նի գրա կան-փաս տագ րա կան մի գրքում 1920-ա կան նե րի 
սկզբի հա մար  Մես րոպ  Փարս յա նի մա սին ե ղած տե ղե կութ յու նը, թե «Տ պա րա-
նում  Մես րո պը և՛ վա րիչ էր, և՛ գրա շար, և՛ է ջա կապ ու տպագ րիչ»7, Գ. Ս տե-
փան յա նը գրում է, որ տպա րա նի «գրա շարն ու տպագ րի չը Մ.  Փարս յանն էր»8:

 Գո րի սում տպա րա նի հիմ նադ րու մը կար ևոր ձեռք բե րում էր: Այս տեղ հրա-
տա րակ ված գրքերն ու պար բե րա կան նե րը նպաս տե ցին Ս յու նիք- Զան գե զու րի 
տա րա ծաշր ջա նում կրթամ շա կու թա յին կյան քի վե րըն թաց զար գաց մանն ու 

1 «Ղարաբաղ», Շուշի, 29 յունուարի 1912, N 8:
2 Ստեփանյան Գ., Սիմեոն Տեր-Մինասյան. մանկավարժն ու հրապարակախոսը, էջ 164-165 

(անտիպ):
3 Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ ), ֆ. 312, ց. 2, գ. 1263, թ. 2,  19-20, 29:
4 Զոհրաբյան Է., Միրզոյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 367, Հախվերդյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 198, 390:
5 Զանգեզուրցի Ա., Դաշնակցութեան մուտքն ու աշխատանքը Զանգեզուրում, «Հայրենիք», 

Բոստոն, 1968, N 3, էջ 69-70:
6 «Ղարաբաղ», Շուշի, 29 ապրիլի 1912, N 31:
7 Զոհրաբյան Է., Լեռնային լեգենդ, Երևան, 2007, էջ 142:
8 Ստեփանյան Գ., նշվ. աշխ. (անտիպ), էջ 165: 
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գրա գի տութ յան տա րած մա նը: Այս տե սա կե տից անգ նա հա տե լի է « Սա սուն» 
տպա րա նի խա ղա ցած դե րը: Այս տեղ են հրա տա րակ վել  Գո րի սում լույս տե սած 
գրքերն ու պար բե րա կան նե րը, այդ թվում՝ 1909 թ. դեկ տեմ բե րից մինչև 1910 
թ. սեպ տեմ բե ր  Սի մեոն  Տեր- Մի նաս յա նի խմբագ րութ յամբ հրա տարկ ված « Գա-
վառ» թեր թը՝ Ս յու նի քի անդ րա նիկ պար բե րա կա նը:

 Բա ցի զա նա զան ձևաթղ թե րի, ցու ցա նակ նե րի, այ ցե տոմ սե րի, կազ մե րի, 
կոչ-հայ տա րա րութ յուն նե րի ու գոր ծառ նա կան զա նա զան նյու թե րի տպագ-
րութ յու նից1, Տ.  Սա զան դար յա նի՝ վեր ևում հի շա տակ ված վկա յութ յու նից կա րող 
ենք են թադ րել, որ « Սա սուն» տպա րա նում կա րող են հրա տա րակ ված լի նել ոչ 
միայն հա յե րեն, այլև ռու սե րեն և  թուր քե րեն գրքեր: Այս առ թիվ մեր պրպտում-
նե րը դրա կան արդ յունք չեն ու նե ցել. մեզ չի հա ջող վել XX դա րի ա ռա ջին եր-
կու տաս նամ յա կում  Գո րի սում թուր քե րեն կամ ռու սե րեն գիրք հրա տա րակ վե-
լու մա սին տե ղե կութ յուն հայ թայ թել: Ուս տի՝ մեր անդ րա դար ձը վե րա բե րում է 
միայն 1909-1922 թթ. հրա տա րակ ված հա յե րեն գրքե րին: 

« Սա սուն» տպա րա նում տպագր ված մինչ այժմ հայտ նի ա ռա ջին գիր քը 
1909 թ. հրա տա րակ ված  Տիգ րան  Սա զան դար յա նի « Կա լա նա վո րը որ դես պան» 
պատմ վածքն է՝ 16 էջ ծա վա լով2: Գր քի օ րի նակ նե րը պահ վում են  Հա յաս տա նի 
ազ գա յին գրա դա րա նում:

Ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը նա վաս տու մա սին է, ո րին քա ղա քա կան հան ցան քի 
հա մար կա լա նա վո րել են ու պա հա պան նե րի («սվի նա վոր զին վոր նե րի») հսկո-
ղութ յամբ գնաց քով տե ղա փո խում են աք սո րա վայր: Ն րա հետ է նաև չոր սամ-
յա տղան, քա նի որ կնո ջը կա զակ նե րը սպա նել էին և  այլ հա րա զատ ներ չու-
ներ, ում մոտ կա րող էր թող նել փոք րի կին:  Պատմ ված քի սկզբում նկա րագր վում 
է, թե ինչ պես է հոր և  իր կար գա վի ճա կից ան տեղ յակ փոք րի կը կա յա րա նում 
կանգ նած գնաց քի ճա ղա պատ վա գո նից ցան կա նում դուրս գալ:  Կա լա նա վո րը 
մտա հոգ էր որ դու ա պա գա յի հա մար:  Նա խորհր դա ծում էր՝ ե թե տղան իր հետ 
բան տարկ ված մնա և «սվի նա վոր զին վո րի հսկո ղութ յան տակ» մե ծա նա, ա պա 
այդ պայ ման նե րը նրան «եր բե՛ք ա զատ մարդ չեն դարձ նիլ, ա զատ ո գի տալ չեն 
կա րող, …  այլ կլի նին ստո րա քարշ, ցած րա հո գի և ստ րուկ ու զուրկ ա մե նա հա-
սա րակ ինք նա սի րութ յու նից ան գամ»3: Ե րե խա յին ման կա տուն տե ղա փո խե լը 
ևս ն րա հա մար ըն դու նե լի չէր, ո րով հետև այն տեղ «այն պի սի ո գով են կրթում, 
ո րից ոչ մի ա պա գա սպա սե լի չէ:  Սա այն տեղ ա վե լի ան պա տիվ կո չում կու նե-
նա, ա պօ րեն ծնված կան վա նեն և  սա կլռի»4: Ու կա լա նա վո րի ու ղե ղում հրե-
շա վոր միտք է հղա նում. սպա նել քնած ե րե խա յին:  Պատմ վածքն ա վարտ վում է 
«Հ յու սի սի» քա ղաք նե րից մե կի հա րա կից ան տա ռի եզ րին որ դես պան նա վաս-
տու մա հա պատ ժի նկա րագ րութ յամբ:

Ու շադ րութ յուն դարձ նենք ստեղ ծա գոր ծութ յան տպագ րութ յան ժա մա նա-
կին. այդ օ րե րին « Դաշ նակ ցութ յան գոր ծի» շրջա նակ նե րում տասն յակ ազ գա-
յին գոր ծիչ ներ էին ձեր բա կալ վում ու ու ղարկ վում «Հ յու սիս», որտեղ 1912 թ. 
տե ղի ու նե ցավ ՀՅԴ « Մեծ դա տա վա րութ յու նը»:  Կար ծում ենք՝ հենց այս ձեր բա-
կա լութ յուն նե րի ար ձա գանք նե րի հի ման վրա է ստեղծ վել Տ.  Սա զան դար յա նի 

1 «Գաւառ», Գորիս, 29 օգոստոսի 1910, N 32:
2 Սազանդարեան, Կալանաւորը որդեսպան (պատմուածք ),  Գ որիս, տպ. Սասուն, 1909, 16 էջ:
3 Նույն տեղում, էջ 9:
4 Նույն տեղում, էջ 10:
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« Կա լա նա վո րը որ դես պան» պատմ ված քը: Այն կար ծես ի ցույց է դնում, թե ինչ-
պի սի անձ նա կան, ըն տա նե կան ու մարդ կա յին ող բեր գութ յուն նե րի էր հան գեց-
նում ցա րա կան բռնա պե տութ յու նը:

1909թ. դեկ տեմ բե րին  Գո րի սում պար բե րա կան մա մու լի սկզբնա վո րու մը 
խոս տա նում էր նպաս տա վոր հան գա մանք հան դի սա նալ ոչ միայն  Զան գե զու-
րի գա վա ռի հա սա րա կա կան-մշա կու թա յին կյան քի ակ տի վաց ման, այլև տպա-
րա նի հրա տա րա կած գրքե րի վա ճառ քը կազ մա կեր պե լու տե սա կե տից: Վս տա-
հա բար կա րող ենք պնդել, որ ա մեն ևին պա տա հա կան չէ, որ  Գո րի սում միա-
ժա մա նակ է սկզբնա վոր վել գրահ րա տա րակ չութ յունն ու մա մու լը: Այն հա սա-
րա կա կան պա հանջ էր: Այս պես՝ « Գա վառ» թեր թի 1910թ. հուն վա րի 1-ի և 17-ի 
հա մար նե րում հայ տա րա րութ յուն էր տպագր ված Տ.  Սա զան դար յա նի « Պատ-
կեր ներ.  Զան գե զու րի թուրք-հայ ընդ հա րում նե րից ա ռած» ( Թիֆ լիս, 1907) և 
« Կա լա նա վո րը որ դես պան» գրքե րի վա ճառ քի մա սին:  Ցան կա ցող նե րը կա րող 
էին ձեռք բե րել ան ձամբ հե ղի նա կից, « Սա սուն» գրա խա նու թից կամ  Թիֆ լի սի 
« Գուտ տեն բերգ» գրա խա նու թից1:

 Հա ջորդ տա րի՝ 1910 թ., « Սա սուն» տպա րա նում հրա տա րակ վեց երկ րորդ 
գիր քը՝ Ե ղիա  Տեր- Հայ րա պետ յա նի « Զանգ-Է- Զուր:  Լե գեն դա կան պոեմ»-ը2: 
« Գա վառ» թեր թի 1910թ. մա յի սի 23-ի և  հու լի սի 4-ի հա մար նե րում տպագր-
ված հայ տա րա րութ յուն նե րից ըն թեր ցողն ի րա զեկ վում էր. « Մա մու լի տակ է և 
 շու տով լույս կտես նի Ե ղիա  Տեր- Հայ րա պետ յա նի « Զանգ-Է- Զուր» լե գեն դա կան 
պոե մը»3: Իսկ թեր թի օ գոս տո սի 8-ի հա մա րից տե ղե կա նում ենք, որ գիրքն ար-
դեն հրա տա րակ վել և  վա ճառ վում է « Սա սուն» գրա խա նու թում4:

Գր քի տիտ ղո սա թեր թի վրա առ կա բա նաս տեղ ծա կան հատվածում ներ-
կա յաց ված է երկ րա մա սի ան վան ծագ ման ժո ղովր դա կան ա վան դութ յու նը. «… 
 Համր  Զան գը ձյու նա փայլ /  Բար ձունք նե րից խոր տակ վեց / Ան դունդ նե րը մե՜գ, 
մռայլ, / Փ շու՜ր-փշու՜ր բեկ բեկ վեց / Որ պես պնակ ա պակ յա, /  Հե կե կա լով –  զը՜ն-
գը՜ զու՜՜ր… / - Ին չի և  են շրջա կա / Աշ խարհն աս վեց «ԶԱՆԳ-Է-ԶՈՒՐ»:

 Հե տաքրք րութ յամբ, մեկ շնչով ըն թերց վող ստեղ ծա գոր ծութ յու նում բա-
նաս տեղ ծը նկա րագ րում է ան ցած դա րե րի ըն թաց քում Ս յու նիք աշ խար հի 
գլխով ան ցած ու րախ ու տխուր ի րա դար ձութ յուն նե րը:  Նա ջերմ սի րով ու երկ-
յու ղա ծութ յամբ գո վեր գում է հայ րե նի երկ րա մա սի բնութ յու նը, սա րե րը, ձո րե-
րը, թփերն ու ծա ղիկ նե րը, ան գամ վայ րի կեն դա նի նե րին: Այս ա ռու մով բնո րոշ 
օ րի նակ է պոե մի « Զան գը» են թա խո րագ րով հատ վա ծի ա ռա ջին քա ռա տո ղը 
(«Իմ հայ րե նի Ս յու նիքն ու նի /  Գեղ ու բնույթն Ե դե մա / Իմ հայ րե նի Ս յու նիքն ու նի 
/  Հուշ ու հե քիաթն Ա դա մա»):  Փո խա րե նը նա ար գա հա տան քով է նկա րագ րում 
 Հա յոց Աշ խար հը հրի ու սրի մատ նած  Լենկ  Թե մու րի ծնունդն ու դա ժան գոր-
ծե րը: Ե.  Տեր- Հայ րա պետ յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան ո րոշ հատ ված ներ «դուր 
չեն ե կել» ցա րա կան գրաքն նիչ նե րին: Հ րա տա րակ ված տար բե րա կից հան ված 
տո ղե րը գրքում բազ մա կե տե րով են նշված5: Գր քի վեր ջում նշված է հե ղի նա կի՝ 

1 «Գաւառ», Գորիս, 1, 17 յունուարի  1 91 0, N 1, 3:
2 Տէր-Հայրապետեան Ե., Զանգ-Է-Զուր: Լեգենդական պօէմա, Գորիս, տ պ. Սասուն, 1910, 

63 չհ. էջ:
3 «Գաւառ», Գորիս, 23 մայիսի, 4 յուլիսի 1910, N 20, 25:
4 Նույն տեղում, 8 օգոստոսի 1910, N 29:
5 Տէր-Հայրապետեա ն Ե., նշվ. աշխ., էջ 51, 53, 59, 61:
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հրա տա րա կութ յան պատ րաստ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը՝ «Ա ղան և  ա ղա խի-
նը», «Ա կա մա ար յունք», «Ի լան- Դա ղի», « Բախ չա սա րա յի շատր վա նը  Պուշ կի-
նի» պոեմ նե րը, «Ո տա նա վոր ներ»-ի Ա և Բ պրակ նե րը: Ն շենք, որ 5 տա րի անց՝ 
1915 թ.,  Բաք վում հրա տա րակ վել է Ե.  Տեր- Հայ րա պետ յա նի «Օ դա նա վոր դի տե-
սիլ նե րը» պոե մը1:

 Հայտ նի է, որ 1912 թ. հա յութ յու նը մեծ շու քով նշեց հայ կա կան տպագ րութ-
յան 400-ամ յա կը: Հո բել յա նին էր նվիր ված նույն տա րում  Գո րի սի տպա րա նում 
հրա տա րակ ված « Նոր Ք նար» եր գա րա նը2, ո րը կազ մել էր մեզ ար դեն ծա նոթ 
 Տիգ րան  Սա զան դար յա նը: Եր գա րա նում տեղ էին գտել տա րի նե րի ըն թաց քում 
Ա րա րատ յան դաշ տի գյու ղե րում ու Անդր կով կա սի այլ վայ րե րում ու սու ցիչ նե-
րից, ուխ տա վոր նե րից ու ա շուղ նե րից նրա հա վա քած շուրջ 300 եր գից 148-
ը: Դ րանց հիմ նա կան մասն ընտր վել էր հրա տա րակ ված եր գա րան նե րից, մի 
մասն էլ ա ռա ջին ան գամ էր տպագր վում: Եր կար ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից 
ո րոշ նե րը կրճա տում նե րով են տպագր ված: Տ.  Սա զան դար յանն ա ռա ջա բա նում 
շեշ տում է, որ իր առջև խնդիր է դրել եր գա րա նում նե րա ռել գա վա ռի ե րե խա-
նե րին հո գե հա րա զատ եր գեր, «ո րոնք տա րի ներ շա րու նակ երգ վել և  երգ վում 
են ժո ղովր դի լայն խա վե րում և  ու նեն մեծ կի րա ռութ յուն»3: Հ րա տա րակ ված 
եր գե րից 28-ը ման կա կան էին, 19-ը՝ պա րեր գեր, 68-ը՝ ժո ղովր դա կան և  այլ եր-
գեր, 33-ը՝ ազ գա յին-հայ րե նա սի րա կան եր գեր: Դ րանց թվում էին՝  Գա մառ- Քա-
թի պա յի «Ա րաք սի ար տա սու քը», « Նոր տա րի»,  Րաֆ ֆու « Ծո վա կի ե զեր քին», 
Մ.  Նալ բանդ յա նի «Ի տա լա ցի աղջ կա եր գը», Ն.  Ռու սին յա նի « Կի լի կիա» և  այլ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ: Գր քի վա ճառ քից գո յա ցած ե կամ տի 10 %-ը հատ կաց-
վե լու էր  Հայ դպրո ցա կան ու սուց չութ յան ֆոն դին:

Ի դեպ, Ս.  Հախ վերդ յա նի վե րը հի շա տակ ված գրքում բա ռա ցի նշված է. 
« Գո րի սի բնա կիչ Մ.  Մա շուր յա նի մոտ պահ վում է 1921 թ. « Սա սուն» տպա րա-
նի հրա տա րա կած մի գիրք՝ « Նոր քնար» վեր նագ րով: Գր քույ կի խմբա գիր-հրա-
տա րա կիչն է ե ղել ու սու ցիչ Տ.  Սա զան դար յա նը: Դպ րո ցա կան եր գա րա նը հրա-
տա րակ վել է հայ տպագ րութ յան 400-ամ յա կի առ թիվ:  Գիրքն ար ժեր 30 կո պեկ: 
 Հե տաքր քիր է, որ գրքի վա ճառ քից ստաց ված ե կամ տի 10 %-ը, ինչ պես նշված է 
տիտ ղո սա թեր թին. «նվիր վում է  Գո րի սի հայ ու սուց չութ յան ֆոն դին»»4: Ի դեպ, 
նման տե ղե կութ յուն կա նաև վե րը հի շա տակ ված « Գո րի սի հան րա գի տա րան» 
գրքում, որտեղ ևս 1912 թվա կա նի փո խա րեն եր գա րա նի հրա տա րա կութ յան 
տա րե թիվ է նշված 1921 թ.5: « Հայ գրքի» ցան կե րում 1921 թ. Տ.  Սա զան դար յա նի 
եր գա րա նի վե րահ րա տա րակ ման մա սին հի շա տա կութ յուն չկա6, այլ աղբ յուր-
նե րից  մեզ նման հրա տա րա կութ յան մա սին տե ղե կութ յուն հայտ նի չէ:  Բա ցի 
այդ, Ս.  Հախ վերդ յա նի նկա րագ րութ յունն ամ բող ջո վին վե րա բե րում է 1912 թ. 
հրա տա րա կութ յա նը: Ուս տի՝ ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ խոս քը միև նույն 

1 Տէր-Հայր ապ ետ եա ն Ե., Օդանաւորդի տեսիլները = Видѣнiя летчика: Պօէմ, Բա գո ւ,  տպ. 
Ն. Երեւանցեանի, 19 15 , 32 է ջ: 

2 «Նոր Քնար» (Դպրոցական երգարան), կազմեց՝ Սազանդարեան: Նւէր հայ տպագրութեան 
400-ամեակին, Գորիս, տպ. Սասուն, 1912, 112 էջ:

3 Նույն տեղում, էջ 3-4:
4 Հախվերդյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 201:
5 Զոհրաբյան Է., Միրզոյան Հ. Ա., Գորիսի հանրագիտարան, էջ 367:
6 Հայ գիրքը 1 90 0- 1920  թ վականներին, կազմողներ՝ Օ. Գյուլումյան, Ա. Ադամյան և 

ուրիշներ,  Երևան, 2007:
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գրքի մա սին է (բա ցառ ված չէ, որ հի շա տակ ված օ րի նա կի տիտ ղո սա թեր թին 
վրի պակ լի նի):  Նաև դժվար է հա վա տալ, որ 1921 թ. խառ նակ օ րե րին Ս յու նի-
քում եր գա րան վե րահ րա տա րակ վեր:

« Սա սուն» տպա րա նում հրա տա րակ ված հա ջորդ գիր քը ծնուն դով շու շե ցի 
բա նաս տեղծ, ման կա վարժ, հե տա գա յում՝ ԽՍՀՄ գրող նե րի միութ յան ան դամ 
 Հա կոբ  Խան լար յա նի « Բա նաս տեղ ծութ յուն ներ»-ի ա ռա ջին պրակն է՝ հրա տա-
րակ ված 1916 թ.1: Այն նե րա ծա կան տեքստ կամ վեր ջա բան չու նի:  Ժո ղո վա-
ծո ւում ընդգրկ ված է 9 տասն յակ բա նաս տեղ ծութ յուն:  Գե րակ շիռ մա սը կարճ, 
ան վեր նա գիր ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ են: Հ. Խան լար յանն իր ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րում գո վեր գում է բնութ յու նը, սե րը, մարդ կա յին ջերմ հա րա բե րութ յուն-
նե րը: Ո րոշ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ թախ ծոտ բո վան դա կութ յուն ու նեն, կան 
ան պա տաս խան սի րո թե մա յով բա նաս տեղ ծութ յուն ներ:  Ժո ղո վա ծո ւում քա ղա-
քա կան բնույ թի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ չկան:

 Մեզ հայտ նի հա ջորդ ե րեք գրքե րը  Գո րի սում հրա տա րակ վել են 5 տա րի 
անց՝ 1921 թվա կա նի ա ռա ջին կե սին: Դ րանք 1919-1921 թթ. Ս յու նի քում  Գա-
րե գին Նժ դե հի ղե կա վա րութ յամբ տե ղի ու նե ցած ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
ու սում նա սիր ման հա մար կար ևոր աղբ յու րա գի տա կան նշա նա կութ յուն ու նեն: 
Տ րա մա բա նա կան է կար ծել, որ հրա տա րակ վե լուց ա ռաջ այդ գրքե րը խմբագր-
վել են Գ. Նժ դե հի կող մից: 

« Խուս տուփ յան կան չեր» գրքույ կում ամ փոփ ված է  Կա պան- Գեն վազ- Գող-
թա նի ռազ մա կան ու ժե րի հրա մա նա տար  Գա րե գին Նժ դե հի հրա ման նե րը, 
կո չե րը՝ ուղղ ված իր զին վոր նե րին: Հ րա տա րակ ված ա ռա ջին հրա մա նը, ո րը 
թվագր վում է 1919 թ. հոկ տեմ բե րի 23-ով, ըն դուն վել է  Լիճ կում:  Հա ջորդ հրա-
ման նե րը թվագր վում են 1919 թ. նո յեմ բե րի 30-ով, 1920 թ. հուն վա րի 17-ով, 
փետր վա րի 12-ով, հու նի սի 13-ով2: Այ նու հետև հրա տա րակ ված են 1920 թ. 
սեպ տեմ բե րի 12-ին, 15-ին, 17-ին, հոկ տեմ բե րի 5-ին  Խուս տուփ լե ռան լան ջե-
րից կա պան ցի նե րին ուղղ ված Նժ դե հի կո չե րը, ուր զո րա վա րը բնակ չութ յա նը 
հոր դո րում էր պայ քա րի դուրս գալ շրջա նը ռազ մա կա լած բոլշ ևիկ յան ու ժե րի 
դեմ3:  Չա փա զանց հե տաքր քիր են տպագր ված «յոթ պատ վի րան ներ»-ը, ո րոնք 
Նժ դեհն ուղ ղել է իր զին վոր նե րին: Դ րան ցից վեր ջի նը (« Ճա պո նա կան կայս-
րի խոս քե րը»)՝ իբրև նա խա բան, բեր ված է նաև գրքի սկզբում4: Գր քույ կը եզ-
րա փակ վում է «Գ.  Նա յիր յան» ստո րագ րութ յամբ հե ղի նա կի կող մից 1921 թ. 
փետր վա րի 8-ին  Գո րի սում գրած «Եր կու խոսք»-ով, ուր բա ցա հայտ ված է նշյալ 
հրա ման նե րի ու կո չե րի հրա տա րա կութ յան նպա տա կը: Ինչ պես հե ղի նակն է 
շեշ տում, դրանք «բա ցի պատ մա կան, ան գամ գե ղար վես տա կան լի նե լուց, ներ-
կա օ րե րի հա մար մեկ-մեկ բա րո յա կան խթան ներ են դեռ մարտն չող Ս յու նի քի 
հա մար»: Ն րա հա մոզ մամբ՝ Նժ դե հի կո չերն ու պատ գամ նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ժո ղո վուր դը կա րող է դա վա ճա նել իր ա ռաջ նոր դին, սա կայն վեր ջի նը չի կա-
րող նման քայ լի դի մել, այլ պետք է անմ նա ցորդ սի րի ու հա վա տա ժո ղովր դին, 
«կա՛մ հաղ թա նա կի, կա՛մ մեռ նի, փա խուս տի ոչ մի ա րա հետ չպետք է փնտրի»: 

1 Խանլարեան Յ., Բանաստեղծութիւններ: Առաջին պրակ, Գորիս, տպ. «Սասուն», 1916, 
98 էջ:

2 Նժդե հ, Խուստուպեան կանչեր, Գորիս, տպ. Սասուն, 1921, էջ 5-12 :
3  Նու յն տեղում, էջ 13-20:
4 Նու յն  տեղում, էջ 3:
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Եվ այդ հրա ման նե րը լույս են տես նում իբրև դաս տիա րակ չա կան նշա նա կութ-
յուն ու նե ցող հան գա մանք՝ «ապ րող ու մարտն չող ներ կա սերն դի և  որ պես ռազ-
մա բա րո յա կան օ րենսդ րութ յուն գա լիք օ րե րի հա մար»1: 

 Հա ջորդ գիր քը, ո րը հրա տա րակ վել է Ինք նա վար Ս յու նի քի խորհր դա րա նի 
կող մից, կրում է «Ա զատ Ս յու նիք. Սև է ջեր և  փաս տեր բոլշ ևիկ նե րի հնգամս յա 
գոր ծու նեութ յու նից» խո րա գի րը2: Այն կազ մել ու հրա տա րա կութ յան էր պատ-
րաս տել  Տիգ րան  Սա զան դար յա նը:  Գիր քը սկսվում է «Եր կու խոսք»-ով, ո րին 
հա ջոր դում է իր հե ղի նա կած Ինք նա վար Ս յու նի քի հիմ նը: Այ նու հետև փաս տեր 
են բեր վում 1920 թ. հու լիս-նո յեմ բե րին բոլշ ևիկ նե րի կող մից Ս յու նի քի հիմ նա-
կան մա սը ռազ մա կա լե լու ըն թաց քում երկ րա մա սի հայ բնակ չութ յան նկատ-
մամբ գոր ծադր ված դա ժա նութ յուն նե րի, հա լա ծանք նե րի, թա լա նի, սպա նութ-
յուն նե րի մա սին: Տ պագր ված է  Կոռ նի ձոր և  Տեղ գյու ղե րի բնա կիչ նե րի հա մա-
խո սա կան նե րը՝ ի րենց պատ ճառ ված վնաս նե րի վե րա բեր յալ:  Հե տո նկա րագր-
վում է հա կա բոլշ ևիկ յան ապս տամ բութ յու նը և  Զան գե զու րի արևմտ յան մա սից 
բոլշ ևիկ նե րի ար տաք սու մը:  Վեր ջում հրա տա րակ ված են 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 
25-ին  Տաթ ևի վան քում գու մար ված  Հա մա զան գե զուր յան ա ռա ջին հա մա գու-
մա րի ըն դու նած ո րո շում նե րը: Ի դեպ, գրքի վա ճառ քից գո յա ցած ե կա մու տը 
հատ կաց վե լու էր երկ րա մա սի ա զա տութ յան հա մար նա հա տակ ված հա յոր դի-
նե րի եղ բայ րա կան գե րեզ մա նի վրա հու շար ձան կանգ նեց նե լու գործին:

Հ րա տա րակ ված հա ջորդ գիր քը կրում է «Ար նոտ գիրք.  Պատ մա կան հա-
մա ռոտ տե սութ յուն բոլշ ևիկ յան սխրա գոր ծութ յան  Զան գե զու րում,  Սի սիա-
նում և  Ղա փա նում: Ապս տամ բա կան շար ժում:  Փաս տաթղ թեր» խո րա գի րը3: 
Այն կազ մել և հ րա տա րա կութ յան էր պատ րաս տել Գ. Նժ դե հի զի նա կից նե րից 
Աս լան  Շահ նա զար յա նը, որ գի տակ ցում էր երկ րա մա սում ծա վալ վող ի րա դար-
ձութ յուն նե րի պա մութ յու նը գրա վոր կեր պով գա լիք սե րունդ նե րին թող նե լու 
կար ևո րութ յու նը4: Գր քի շա պի կի վրա նշված է, որ հրա տա րակ վում է  Լեռ նա-
հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան կող մից, այն է՝ տպագր վել է 1921 թ. ապ րի լի 
27-ին Ինք նա վար Ս յու նի քը  Լեռ նա հա յաս տան ան վա նա փո խե լու և  հու նի սի 
1-ին  Լեռ նա հա յաս տա նը  Հա յաս տան վե րան վա նե լու մի ջա կայ քում:  Սա  Գո րի-
սում հրա տա րակ ված վեր ջին գիրքն է, ո րի վրա առ կա է « Սա սուն» տպա րա-
նի հի շա տա կու մը: Այն նաև տպա րա նի ա մե նա ծա վա լուն եր կու գրքից մեկն է 
(մյու սը Տ.  Սա զան դար յա նի եր գա րանն է): Ն ման խո սուն վեր նա գիրն ար դեն 
պատ կե րա ցում է տա լիս գրքի բո վան դա կութ յան մա սին: Գր քի ա ռա ջին բաժ-
նում ման րա մասն նկա րագր ված է 1920 թ. հու լիս-նո յեմ բե րին Ս յու նի քում բոլշ-
ևիկ նե րի ի րա կա նաց րած դա ժա նութ յուն նե րը, երկ րոր դում՝ հա կա բոլշ ևիկ յան 
ապս տամ բութ յան ըն թաց քը, ժո ղովր դի ոգ ևո րութ յունն ու միա կա մութ յու նը և 
դ րա արդ յուն քում ար ձա նագր ված հա ջո ղութ յու նը, եր րոր դում հրա տա րակ ված 
են ինչ պես  Զան գե զու րում գոր ծող խորհր դա յին զոր քե րի հրա մա նա տա րութ-
յան հրա ման ներն ու կար գադ րութ յուն նե րը (ո րոնք ապս տամբ սյու նե ցի նե րի 

1 Նույն տեղում, էջ 23-25:
2 Ազա տ Սիւնիք. Սև էջեր և փաստեր բօլշևիկների հնգամսեայ գործունէութիւնից, Գորիս, 

տպ. Սասուն, 1921, 60 էջ:
3 Արնոտ գիրք. Պատմա կան համառօտ տեսո ւթ իւ ն բոլշևիկեան սխրագործութեան 

Զանգեզուրում, Սիսիանում և Ղափանում: Ապստամբական շարժում:  Փ աստաթղթեր, Գորիս, 
տպ. Սասուն, 1921, III, 112 էջ:

4 Գէորգեան Վ., Լեռնահայաստանի հերոսամարտը (1919-1921), Պուքրէշ, 1923, էջ 171:
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ձեռքն էին ան ցել), այն պես էլ խորհր դա յին հրա մա նա տա րութ յան և Գ. Նժ դե հի 
միջև ի րա կա նաց ված նա մա կագ րութ յու նը: Նշ յալ փաս տաթղ թե րը թվագր վում 
են 1920 թ. նո յեմ բեր – 1921 թ. փետր վա րով:

Ար ձա նագ րենք, որ 1921 թ. « Սա սուն» տպա րա նում հրա տա րակ ված ե րեք 
գրքե րը ոչ միայն Ս յու նի քի 1919-1921 թթ. հե րո սա մար տի ու սում նա սիր ման ու-
շագ րավ աղբ յուր ներ են, այլև ու նեն ռազ մա հայ րե նա սի րա կան նշա նա կութ յուն 
և  այդ տե սա կե տից միան գա մայն ար դիա կան են նաև մեր օ րե րում: Ուս տի՝ ու-
րա խա լի է, որ դրանք ան կախ  Հա յաս տա նում վե րահ րա տա րակ վել են1:

1921 թ. հու լի սին  Զան գե զու րի խորհր դայ նա ցու մից հե տո պե տա կա նաց վեց 
ու ան վա նա փոխ վեց նաև « Սա սուն» տպա րա նը: Այն սկսեց ծա ռա յել  Զան գե-
զու րի հեղ կո մի, ա պա՝ գավ գործ կո մի ու ՀԿ(բ)Կ  Զան գե զու րի գավ կո մի կա րիք-
նե րին՝ ա ռանձ նա պես տե ղա կան պար բե րա կան նե րի, կո չե րի ու գոր ծա վա րա-
կան նյու թե րի հրա տա րակ ման նպա տա կով: Տ պա րա նի հիմ նա դիր Ա սա տուր 
Գ ևորգ յա նը ( Խո սունց) տե ղա փոխ վեց  Մի ջին Ա սիա2: 

 Զան գե զու րի խորհր դայ նաց ման մե կամ յա կի առ թիվ 1922 թ.  Գո րի սում 
հրա տա րակ վեց ՀԿ(բ)Կ  Զան գե զու րի գավ կո մի քար տու ղար Մ նա ցա կան  Թա-
վա քալ յա նի «Ա զա տագր ված  Զան գե զուր» գրքույ կը3, ուր գո վերգ վում էր նա-
խորդ մեկ տա րում  Զան գե զու րի գա վա ռում խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց րած ձեռ նար կում նե րը: Գր քի վրա տպա րա նի հի շա տա կութ յուն 
չկա, սա կայն հստակ է, որ այն տպագր վել է նախ կին « Սա սուն» տպա րա նում, 
քա նի որ  Գո րի սում պար զա պես այլ տպա րան չկար: Մ.  Թա վա քալ յա նի գրքույկն 
ա ռա ջին հեր թին միտ ված էր դաշ նակ ցա կան նե րի գա ղա փա րա քա րոզ չա կան 
պայ քա րին հա կա հար ված տա լուն:  Բա ցի վե րը նշված նե րից, 1920-ա կան նե րին 
 Գո րի սում հրա տա րակ ված այլ գրքե րի մա սին մեզ տե ղե կութ յուն հայտ նի չէ:

 Հա մա ռոտ անդ րա դառ նա լով « Սա սուն» տպա րա նում հրա տա րակ ված 
գրքե րի տպագ րա կան ո րա կին, ար տա քին տես քին ու ար ժե քին, ար ձա նագ-
րենք, որ հրա տա րակ ված բո լոր 8 գրքե րը բա րակ կազ մով են: Ա ռա ջին 4 գիր-
քը տպագր վել է ժա մա նա կի հա մար բարձ րո րակ թղթի վրա, դրանք ո րակ յալ 
տպագ րութ յուն ներ են:  Հա ջորդ գրքե րը վա տո րակ, փայ տի մեծ քա նա կութ-
յուն պա րու նա կող թղթով են տպագր վել:  Սա բա ցատր վում է ո րակ յալ թղթի ու 
տպագ րա կան պա րա գա նե րի բա ցա կա յութ յամբ: 1921 թ. գար նա նը հրա տա-
րակ ված «Ար նոտ գրքի» վեր ջին է ջում ուղ ղա կի նշված է այս մա սին: Ի դեպ, «Ա-
զատ Ս յու նիք» գրքույ կի՝  Հա յաս տա նի ազ գա յին գրա դա րա նում պահ վող եր կու 
օ րի նա կից մե կը հրա տա րակ ված է նախ կի նից մնա ցած ո րակ յալ, իսկ մյու սը՝ 
վա տո րակ թղթով: Հ րա տա րա կութ յուն նե րը զար դա նախ շե րով չեն ա ռանձ նա-
նում:  Կա րե լի է ա սել՝ միակ բա ցա ռութ յու նը « Նոր քնար» եր գա րանն է, ո րի են-
թա բա ժին նե րը սկսվում են գրե թե միան ման զար դա նախ շե րով: 

« Սա սուն» տպա րա նում հրա տա րակ ված գրքե րի գի նը հա մար ժեք էր Անդր-
կով կա սի այդ տա րի նե րի այլ (այդ թվում՝  Թիֆ լի սի) հրա տա րա կութ յուն նե րի 
ար ժե քին:  Գո րի սում տպագր ված գրքե րը գրա վա ճա ռա յին շու կա յում մի ջին 

1 Ազա տ Սյունիք: Արնոտ գիրք, կազմ ող  և  խ մբագիր՝ Ա. Հարությունյան, Երևան, 2007, 
Նժդեհ Գ., Հիշիր պատերազմը: Խուս տուփյան կա նչեր, Երևան, 2017:

2 Զ ան գե զուր ի հերոսամ ար տի  հերոս Խաչատուր Մալինցյան, կազմող՝ Սիմոնյան Ա., 
Երևան, 2014, էջ 42:

3 Թաւաքալեան Մ., Ազատագրուած Զանգեզուր, Գորիս, 19 22 , 17 էջ:
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գին ու նեին: Այս պես՝ Տ.  Սա զան դար յա նի « Կա լա նա վո րը որ դես պան»-ն  ար ժեր 
5 կո պեկ, Ե.  Տեր- Հայ րա պետ յա նի « Զանգ-է-զուր»-ը՝ 30 կո պեկ, Տ.  Սա զան դար-
յա նի « Նոր Ք նար» եր գա րա նը՝ 30 կո պեկ, Հ.  Խան լար յա նի « Բա նաս տեղ ծութ-
յուն ներ»-ը՝ 50 կո պեկ, «Ա զատ Ս յու նիք»-ը (բարձ րո րակ թղթով տար բե րա կը)՝ 
5000 ռուբ լի (ՀՀ դրա մով), Մ.  Թա վա քալ յա նի «Ա զա տագր ված  Զան գե զուր»-ը՝ 
5 կո պեկ (խորհր դա յին դրա մով): « Խուս տուպ յան կան չեր»-ի և «Ար նոտ գրքի» 
համար գին նշված չէ:

 Գո րի սում տպագր ված գրքե րից ո րոշ նե րը վա ճառ վել են ոչ միայն  Զան գե-
զու րում, այլև  Թիֆ լի սում:  Կա րե լի է են թադ րել, որ դրանք տա րած վել են ողջ 
Անդր կով կա սի տա րած քում: Այս պես՝ Տ.  Սա զան դար յա նի « Նոր Ք նար» եր գա-
րա նի կազ մի վրա նշված է, որ վա ճառ վում է  Թիֆ լի սի « Գուտ տեն բերգ» գրա-
խա նու թում, գրա պա հես տը գտնվում էր  Գո րի սի « Սա սուն» գրա խա նու թում: Հ. 
 Խան լար յա նի գիր քը վա ճառ վում էր  Թիֆ լի սի « Գիր» և « Գուտ տեն բերգ» գրա-
խա նութ նե րում: 1921 թ. հրա տա րակ ված գրքե րը հրա տա րակ վե լուց հե տո 
տա րած ման փոքր տա րածք են ու նե ցել, սա կայն հե տա գա յում Գ. Նժ դե հի ու 
զի նա կից նե րի կող մից ար տա սահ ման են տար վել: Ինչ վե րա բե րում է Մ.  Թա-
վա քալ յա նի գրքույ կին, ա պա այն ա ռա ջին հեր թին նա խա տես ված էր տե ղային 
տա րած ման հա մար, փոքր տպա քա նա կով էր տպվել, այդ պատ ճա ռով այս 
գրքույ կից միայն մեկ օ րի նակ է մեզ հայտ նի: 

 Հու սով ենք, որ սույն հոդ վա ծը, բա ցի  Գո րի սում հրա տա րակ ված գրքե րը 
հա մա կարգ ված ներ կա յաց նե լուց, կնպաս տի « Սա սուն» տպա րա նում հրա տա-
րակ ված մինչ այժմ ան հայտ գրքե րի ի հայտ գա լուն, ո րոնք կա րող են պահ-
պան ված լի նել երկ րա մա սի գրքա սեր բնա կիչ նե րի անձ նա կան-ըն տա նե կան 
գրա դա րան նե րում:

HAMO SUKIASYAN - BOOK PUBLISHING ACTIVITIES OF THE «SASUN» PRINTING 
HOUSE IN GORIS (1909-1922) -  In 1908 the «Sasun» printing house was established in 
Goris, which was an important achievement for the region՛s population. At the beginning 
various forms, signboards, posters, call-statements and various operational materials, then 
books and periodicals were published in the printing house. 8 books published in the «Sasun» 
printing house in 1909-1922 are analyzed in this article. They are fiction books (stories, 
poems, verses), a songbook, documents, testimonies and analyzes on the military-political, 
economic situation of Syunik Autonomous Region. Particularly 3 books published in 1921, 
are valuable source for studying the liberation struggle in Syunik led by Garegin Nzhdeh.

Books and periodicals published in Goris contributed to the advancement of cultural 
and educational life in Syunik-Zangezur region. From this point of view the «Sasun» printing 
house had an invaluable role.

Key words: Printing house, book, periodicals, story, poem, Garegin Nzhdeh, Syunik, 
Goris, «Sasun».



44 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

АМО СУКИАСЯН - КНИГОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРИССКОЙ 
ТИПОГРАФИИ «САСУН»(1909-1922гг.) - Создание типографии «Сасун» в 1908 
г. в Горисе было важным приобретением для жителей региона. В типографии 
вначале издавались разнообразные формы, вывески, визитки, призывы-обьявления 
и разные практические материалы, а в последующем: книги и периодика. В 
статье анализируются 8 книг изданные типографией «Сасун» за 1909-1922 гг. Это 
художественное творчество (рассказы, поэмы, стихи), песенники, документы, 
свидетельства и аналитика отражающее военно-политическое, экономическое 
положения автономного Сюника. В частности 3 книги изданные в 1921 г. являются 
ценными источниками по изучению возглавляемой Гарегином Нжде освободительной 
борьбы в Сюнике. Изданные в Горисе книги и периодика способствовали восходящему 
развитию образовательно-культурной жизни и распространению граммотности 
в Сюник-Зангезурском регионе. С этой точки зрения неоценимую роль сыграло 
типография «Сасун». 

Ключевые слово: Типография, книга, периодика, рассказ, поэма, Сюник, Горис, 
Гарегин Нжде, «Сасун».

 


