
հրատարակչատան կողմէ

Զապէլ Եսայեանի «Կեղծ հանճարներ» վէպին առանձին 
հատորով առաջին տպագրութիւնը եղած է Պոլիս, 1910 

թուականին, «Օ. Արզուման» տպարանէն (Չաքմաքճըլար, 
Յակոբեան խան), որպէս Բիւզանդեան գրատան 

հրատարակութիւնը։ Նախքան առանձին հատորով մը 
տպագրութիւնը, Եսայեանին վէպը առանց աւարտին հասնելու 
լոյս տեսած էր Իզմիրի «Արեւելեան մամուլ» պարբերականին 

մէջ, 1905-1907 թուականներուն միջեւ, երկար ընդհատումներով։ 
Այս հրատարակութիւնը հիմք ընդունած է գիրքը։ Հատորի 
աւարտին տեղադրուած է Եսայեանի մասին Չրաքեանի՝ 
Միքայէլ Կիւրճեանին ուղղեալ նամակը, գրագէտ Գրիգոր 
Պըլտեանի ընդարձակ մէկ ուսումնասիրութիւնը վէպին 

մասին, ինչպէս նաեւ բանասէր Սեւան Տէյիրմենճեանի մէկ 
աշխատութիւնը, ուր համեմատութեան կ՚ենթարկուին վէպին 

զոյգ հրատարակութիւնները. խաչանիշ ունին այն բառերը կամ 
արտայայտութիւնները, որոնք տարբեր են թերթօնային 

ու գրքային հրատարակութիւններուն մէջ։
հրատարակութեան ու խմբագրութեան վերաբերեալ
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ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ

5 փետր. 1878-ին ծնած է Սկիւտար, ուր ալ ստացած 
է սկզբնական կրթութիւնը, Ս. Խաչ վարժարանին մէջ։ 
Իր առաջին գրական երկը՝ «Երգ առ գիշեր» արձակ բա-
նաստեղծութիւնը, հրատարակած է 1895-ին, Արշակ 
Չօպանեանի «Ծաղիկ»ին մէջ։

Դեկտ. 1895-ին, հօրը թելադրանքով կը մեկնի Փարիզ, 
նման այն բազմաթիւ մտաւորականներուն, որոնք 
1890-ներու քաղաքական մթնոլորտին պատճառով ու 
հայկական կոտորածներու շրջանին հեռացած էին Պոլի-
սէն։ Փարիզի մէջ կը հետեւի Սորպոնի համալսարանի 
գրականութեան ու փիլիսոփայութեան դասընթացքին՝ 
դառնալով համալսարանական առաջին հայ կինը։ Մէկ 
կողմէ ալ կ՚աշխատակցէր Գուիտոն Լուսինեանին՝ ֆը-
րանսերէն-հայերէն բառարանի պատրաստութեան գոր-
ծին մէջ։ 1900-ին կ՚ամուսնանայ պոլսահայ նկարիչ 
Տիգրան Եսայեանի հետ։ Կ՚ունենան երկու զաւակ՝ Սօֆի 
ու Հրանդ։ 1902-ին կը դառնան Պոլիս։ Յատկապէս 
կանանց ուղղեալ գրութիւններուն մեծ մասը հրատա-
րակուած է այս շրջանին, 1903-1904-ին, «Ծաղիկ»ին 
մէջ։ Այդ շրջանի կարեւորագոյն գործն է «Սպասման 
սրահին մէջ» վէպը։ Կ՚աշխատակցէր նաեւ «Մասիս»ին 
ու «Արեւելեան մամուլ»ին։ Եսայեան ամոլի 1905-ին 
Փարիզ վերադարձը քննարկումի նիւթ կը դառնայ մա-
մուլին մէջ. հասարակութիւնը չէր գիտցած այս երի-
տասարդ զոյգին արժէքը։

1905-ին «Արեւելեան մամուլ»ին մէջ կը հրատարակէ 
«Կեղծ հանճարներ» վէպը, ուր հեգնութեամբ ուրուա-
գծած էր արեւմտահայ մտաւորականները։ Թերթին 
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խմբագրութիւնը, ընթացք տալով ճնշումներուն, կը 
դադրեցնէ վէպին հրատարակութիւնը։ 1907-ին առան-
ձին գիրքով մը կը հրատարակէ «Շնորհքով մարդիկ» 
վէպը։ Գիրքին մէջ տեղ գտած էին նաեւ մինչ այդ 
մամուլին մէջ հրատարակած գործերէն մէկ քանին։ Հա-
տորը կ՚արժանանայ դրական գնահատանքի, այսպէսով 
Եսայեան կ՚ամրացնէ իր տեղը գրական ասպարէզին 
վրայ։

Մինչեւ 1908-ը կը մնայ Փարիզ։ Սահմանադրութեան 
հաստատումէն ետք կը վերադառնայ Պոլիս։ Ատանայի 
կոտորածի վաղորդայնին, ապրիլ 1909-ին, կը մեկնի Կի-
լիկիա՝ որպէս մէկ անդամը տեղւոյն վրայ պրպտումներ 
կատարելու համար կազմուած պատուիրակութեան։ 
Երեք ամիս կը մնայ այնտեղ եւ իր տպաւորութիւնները, 
դիտարկումներուն արդիւնքները, ականատեսներու 
վկայութիւնները կը ներկայացնէ «Աւերակներուն մէջ» 
գիրքով («Արաս», Բ. տպագրութիւն, մարտ 2012), զոր 
կը հրատարակէ 1911-ին, Պոլիս։ 1914-ին լոյս կը տեսնէ 
«Երբ այլեւս չեն սիրեր»ը։

Երբ Առաջին աշխարհամարտը կը սկսի, Եսայեան 
Պոլիս էր տղուն հետ, իսկ ամուսինը՝ Փարիզ, դստեր 
հետ։ 1915-ին, խուսափելու համար իթթիհատական 
կառավարութեան որոշումով արեւմտահայութեան եւ 
բազմաթիւ մտաւորականներու դէմ գործադրուած ցե-
ղասպանութենէն, միջոց մը հիւանդանոց կ՚ապաստանի, 
ապա կ՚անցնի Պուլկարիա՝ ծպտուելով թուրք կնոջ, յե-
տոյ՝ յոյն ասեղնագործի կերպարներու մէջ։

1917-ին Եսայեան Պաքու է, ուր հայ գաղթականներու 
ու որբերու համար լծուած է բարեգործական աշխա-
տանքի։ Կը գրառէ նաեւ եղեռնէն մազապուրծ ան-
հատներուն վկայութիւնները, որոնցմէ ամենայայտնին 
է «Ժողովուրդի մը հոգեվարքը», զոր «Գործ»ին մէջ 
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հրատարակած է 1917-ին։ 1918-ին կը հեռանայ Պաքու-
էն՝ հասնելու համար Կիլիկիա, Աղեքսանդրիա, Պէյրութ 
եւ այլ քաղաքներ ցրուած հայ որբերու օգնութեան։ 
1921-ին դարձեալ Փարիզ է։ Այդ շրջանին հրատարա-
կած կարեւոր գործերն են «Վերջին բաժակը» ու «Հոգիս 
աքսորեալ»ը։ Կ՚աշխատակցի Փարիզ հրատարակուող 
«Երեւան» հանդէսին։ 1926-27 թուականներուն կ՚այ-
ցելէ Մոսկուա եւ Սովետական Հայաստան։ 1928-ին 
Մարսէյլի մէջ կը հրատարակէ «Պրոմէթէոս ազատագըր-
ուած» գիրքը։

1935-ին Սովետական Հայաստանի կառավարութեան 
հրաւէրով կը հաստատուի Երեւան, ուր կը դառնայ Հա-
յաստանի գրողներու միութեան վարչութեան անդամ, 
արեւմտաեւրոպական գրականութիւն կը դասաւանդէ 
Երեւանի պետական համալսարանին մէջ։ Այդ տարի-
ներուն հրատարակած ուշագրաւ հատորներն են «Կը-
րակէ շապիկ»ը (1934) եւ «Սիլիհտարի պարտէզները» 
(1935)։ 1937-ին սթալինեան բռնապետութեան տարինե-
րուն կը ձերբակալուի ուրիշ հայ մտաւորականներու հետ 
եւ կ՚աքսորուի Սիպերիա։ Անհետ կը կորսուի ինչպէս 
շատ շատերը։ Առեղծուած կը մնան Եսայեանի կեանքին 
վերջին տարիները։ 1960-ական թուականներուն սովե-
տական իշխանութիւնները կը յայտնեն, թէ Եսայեան 
մահացած է 1943-ին։
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ԱՐՏԱՇԷՍ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆԻՆ

Այս գիրքս ձեզ կը ձօնեմ՝ այն ներքին համոզումով թէ պար-

տական եմ այսպէս ընել։ Այս գիրքը ձեր իրաւունքն է գրե-

թէ. եթէ դուք զիս քաջալերած չըլլայիք, զիս չսրտապնդէիք 

եւ քանիցս միջամտած չըլլայիք, թերեւս գրուած չէր ըլլար 

«Կեղծ հանճարներ»ը։ Մեծ տկարութիւններ ունեցայ. քանիցս 

յուսահատեցայ, դուք սիրտ տուիք ինծի եւ բարոյապէս ստի-

պեցիք զայն աւարտելու։

Եթէ իմ գրագիտուհիի հանգամանքս զիս չստիպէր զայն հը-

րատարակելու, եթէ մէկ խօսքով, ընթերցող հասարակութիւն 

մը գոյութիւն ունեցած չըլլար ինծի համար, դարձեալ զայն 

գրած պիտի ըլլայի միմիայն ձեզի համար։

Թերեւս չյաջողեցայ այս գիրքը հասցնել այն կատարելու-

թեան որուն կը ցանկայիք եւ կը յուսայիք։ Ամէն պարագային 

կը խնդրեմ որ ընդունիք զայն ինչպէս որ է. -մեր մտաւորական 

կեանքին մէկ որոշ ժամանակամիջոցին եւ մասնաւոր հոգեկան 

վիճակներու արտայայտութիւնը- առանց ոեւէ յաւակնութեան 

գրի առնուած. կը խնդրեմ նաեւ որ ներողամիտ ըլլալով անոր 

թերութիւններուն, նկատի առնէք միշտ որ ամենամեծ ջանքս 

եղած է անկեղծ ըլլալ ու պարզութեամբ առնել իրերը եւ տի-

պարները, առանց ոեւէ ատելութեան զգացումի։

Արդարեւ՝ բոլոր այդ «կեղծ հանճարներ»էն ոմանք սիրած 

եմ ու ոմանք ալ տեսակ մը գթութիւն ներշնչած են ինծի. 

իրենց անկայուն, խռովուած ու պղտոր հոգիները ինծի սիրե-

լի ծալքեր ունեցած են երբեմն, օրեր եղած են որ իրենց հո-

գերովը տանջուած, իրենց յոյսերովը օրօրուած ու իրենց 

երազներովը երազած եմ։ Զիրենք չեմ տեսներ բնաւ թշնամիի 

աչքերով՝ այլ ընդհակառակը տեսակ մը խանդակաթ հրայրքով 

որուն մէջ երբեմն դառնութիւն, երբեմն ցաւ ու երբեմն ալ 

կարօտ կայ։
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Դուք, վստահ եմ, պիտի հասկնաք այս գրածներս. թերեւս 

ընթերցող հասարակութիւնը տարբեր կերպով դատէ եւ կամ 

քննադատելու հոգէն բռնուած մարդիկ բոլորովին ուրիշ զգա-

ցումներ, ուրիշ երանգներ գտնեն գիրքիս մէջ, ինչ որ ալ ըլ-

լայ, ահաւասիկ, այս գիրքը ձեզի նուիրելով ձեզի աստիճան 

մը հաղորդակից կ՚ընեմ անոր լաւ կամ գէշ բախտին։

Այս յաւակնութեանս մէջ կը խնդրեմ որ միմիայն տեսնէք 

բարեկամութիւնս եւ ձեր գրական տաղանդին համար ունեցած 

մեծ համակրանացս արտայայտութիւնը։

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ
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Ա

Տաճատ Չարըքեան յանկարծ արթնցաւ, դրանը կը 
զարնէին, ո՞վ կրնար ըլլալ առաւօտուն այդ ժամուն, եւ 
ահա գաղափար մը լուսաւորեց իր միտքը. ցրուի՜չն է, 
ցրուիչն է…

Եւ առանց հագուելու մէկ ոստումով դրանը մօտ 
եկաւ, գետինին պաղութիւնը բոպիկ ոտքերը կը վիրաւո-
րէր, բայց ի՞նչ փոյթ, դուռը հազիւ թէ կէս մը բացած 
էր եւ ահա ցրուիչը իրեն կարկառեց երկայնաձեւ կըն-
քուած նամակը։

-Դո՞ւք էք պարոն Չարըքեանը, ըսաւ հարբուխոտ 
ձայնով մը եւ անունին իւրաքանչիւր վանկը կարծես 
ակռաներուն ներքեւ +կոտրտելով, Տաճատ յափշտակեց 
նամակը. ոեւէ ուրիշ առթիւ չպիտի հանդուրժէր որ իր 
անունը այդքան գէշ արտասանէին, ինչպէս պիտի չու-
զէր որ, նոյնիսկ ցրուիչին ներկայանար +այդ անպատշաճ 
երեւոյթով, բայց երկու օր է որ սու մը չունէր եւ այդ 
նամակին կը սպասէր, կը ցանկար երկու շաբաթներէ ի 
վեր, հետեւաբար զարմանալի չէ որ կէս մը ցուրտէն, 
կէս մը յուզմունքէն դողդղալով նամակը բացաւ, մանր 
գիրերով լեցուած չորս էջերու մէջ բաղձացուած չէքը 
գտաւ եւ այն ատեն միայն յիշեց որ դուրսը ցրուիչը կը 
սլքտար իր պախշիշին համար։

Առանց իր ծիծաղելի կէս մերկութեանը մտածելու, 
քաջութիւնը ունեցաւ կրկին դուռը բանալու եւ ըսելու.

-Մանրուկ չունիմ, ներողութի՛ւն։
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-Հոգ չէ, պարոն, պատասխանեց ցրուիչին հարբու-
խոտ ձայնը։ 

Հակառակ չէքին ազդած ուրախութեանը, Տաճատ 
Չարըքեան գլխէն մինչեւ ոտքը սարսռաց եւ զգաց որ 
սենեկին պաղ օդը կը ճնշէր իր ուսերուն վրայ, այն ատեն 
աճապարանքով կրկին անկողին մտաւ որ դեռ գաղջ 
մնացած էր եւ սկսաւ օրօրուիլ մէկզմէկէ աւելի ժըպ-
տուն մտածումներով. նամակը շըմինէին վրայ ձգած էր 
բայց չէքը քովն էր եւ երբեմն-երբեմն կը նայէր թուա-
նշաններուն՝ 400 ֆրանք… ամբողջ հարստութիւն մը 
աղքատ ուսանողի մը համար։

Տաճատ Չարըքեան բարձրահասակ, ուժեղ եւ հաճե-
լի երեւոյթով երիտասարդ մըն էր, գմբեթաձեւ եւ լայն 
ճակատին վրայէն մազերը հետզհետէ կ՚ընկրկէին կար-
ծես, թեթեւ մը գռուզ շագանակագոյն մազեր՝ որոնք 
գագաթին վրայ ցանցառ, բայց ծոծրակին վրայ հոծ՝ 
զարմանալի սիլուէթ մը կը շինէին. ամբողջ գլուխը 
դէպի ետեւ երթալու ձեւ մը պիտի ունենար՝ եթէ իր 
սրածայր մօրուքը հակառակ ուղղութեան մէջ չափա-
զանց ցցուած չհակակշռէր այս +տպաւորութիւնը. աչ-
քերը աննշան, պզտիկ եւ մազերուն գոյնը գրեթէ միշտ 
ծածկուած էին ակնոցներուն ներքեւ. վերջապէս իր 
գլուխը բռնելու ձեւէն, քալուածքէն, շարժումներէն 
այնպիսի անսահմանելի բան մը կ՚արտաշնչուէր որ փո-
ղոցէն անցած ատեն անծանօթ անցորդներն իսկ մտա-
ծելու էին.

-Արդեօք ո՞վ է։
Իր գմբեթաձեւ եւ մէկ-երկու թեթեւ ուռեցքներով 

ճակատը կարծես խոշորցած, ընդլայնուած, տեղ-տեղ 
դուրս ցցուած եւ ակօսուած էր մեծ եւ անհասանելի 
+մտածումներու յաճախումներով. բնականէն խոժոռ 
յօնքերը գրեթէ միշտ իրարու մօտիկցած էին սեւեռեալ 
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խորունկ մտածումի մը մէջ։ Այդ տղան գրեթէ բնաւ 
չէր խնդար եւ իր ընկերներուն զուարճութիւնները 
կ՚արհամարհէր. այլ սակայն իր դէմքին վրայ ներկայ 
կամ անցեալ վշտի մը արտայայտութիւնն ալ չկար, իր 
դիմագիծերը հանդարտ էին եւ կարելի է ըսել առանց 
արտայայտութեան. Տաճատ Չարըքեան ուրիշ մարդ էր, 
անսովոր, հազուագիւտ, անթափանցելի։ Անիկա մեծ 
մարդ էր։ Մէկը որ առիթ ունեցած ըլլար մեծ հանճարնե-
րու գործերը կարդալու առանց անոնց պատկերները 
տեսած ըլլալու՝ անխուսափելիօրէն պիտի մտածէր Տա-
ճատ Չարըքեանը տեսնելով.

-Պայրըն, Շէքսփիր կամ Կէօթէ այսպէս ըլլալու էին։
Տաճատ իր ճակատին վրայ հանճարի կնիքը կը կրէր 

եւ այդ կնիքը զինքը ընկճած էր բոլորովին։ «Անուններ 
կան որ դժուար է կրելը», ըսած է մէկը. դէմքեր կան 
որ աւելի դժուար է կրելը ապահովաբար։ Ձեւով մը, 
+Տաճատ իր երեւոյթին արժանապատուութիւնը ունէր, 
եւ կարելի է ըսել թէ իր երեւոյթը պարտաւորած էր 
զինքը մեծ մարդ ըլլալու։ Ասկէ զատ սակայն Տաճատ 
Չարըքեան իրաւամբ օժտուած երիտասարդ էր։

Պզտիկուց այն կանխահաս եւ +խելացի տղաքներէն 
եղած էր որու համար ամենէն ցանկալի բաները գուշա-
կած էին։

-Ի՛նչ հանճարեղ երեւոյթ ունի սա տղան, կ՚ըսէին ան-
ծանօթ այցելուներ, երբ իր ճակատը կը տեսնէին +տը-
ղաքներու աննշան գանկերուն մէջերէն։

Միւս կողմանէ՝ իր ուսուցիչները որ մօտէն գիտակ 
էին իր ապշեցուցիչ ընդունակութիւններուն, զինքը կը 
շոյէին, կը շփացնէին։ Դեռ դպրոցի +գրասեղաններուն 
վրայ, պարգեւաբաշխութեան ճառերը ինք կը գրէր, տղոց 
երգերը, ոտանաւոր կ՚երկնէր եւ անոնց +եղանակներ կը 
շինէր։ Իսկ քննութեան մեծ սրահին մէջ իր պատկերներն 
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