
հրատարակչատան կողմէ

Հատորը կ՚ամփոփէ Զապէլ Եսայեանի երկու վէպերը։ 
«Շնորհքով մարդիկ»ը, որ կը պատմէ Պոլսոյ վերնախաւին 
պատկանող ընտանիքի մը մութին մնացած գաղտնիքները 

եւ կը բացայայտէ անոր ներքին փտածութիւնը, առաջին 
անգամ տպագրուած է Պոլսոյ մէջ, 1907-ին, «Սագաեան» 

տպարանէն, որպէս «Նշան Պապիկեան մատենադարան»ի 
հրատարակութիւնը։ Վէպը ունեցած է երկրորդ հրատարակու-

թիւն մը եւս, Սովետական Հայաստանի մէջ, 1959-ին։
Երկրորդ վէպը՝ «Հլուները եւ ըմբոստները», կանխելով հանդերձ 

առաջինը, ցարդ մնացած էր մամլոյ հաւաքածոներուն մէջ։ 
Համիտեան բռնապետութեան տարիներու պոլսական կեանքէն 
դրուագ մը պատկերող վէպը Եսայեան Շահան ծածկանունով 

որպէս թերթօն նախ տպագրած է Գահիրէի «Ազատ բեմ» 
հանդէսին մէջ, 14 յուլիս-26 նոյեմբեր 1906 թթ. միջեւ՝ առանց 
սակայն հասցնելու աւարտի մը։ Վէպին «առաջին» հատուածը 

հետագային գրագիտուհիին իսկական անունով հրատարակուած 
է Պոլսոյ «Ձայն հայրենեաց»ին մէջ եւս՝ հոկտեմբեր 1908-էն 

սկսեալ։ Առանձին հատորով մը երբեք լոյս չէ տեսած։
Այս նոր հրատարակութեան աւարտին որպէս վերջաբան 
զետեղուած է գրագէտ Գրիգոր Պըլտեանի «Երկու վէպեր» 

խորագրեալ յօդուածը, ինչպէս նաեւ բանասէր Սեւան 
Տէյիրմենճեանի մէկ ուսումնասիրութիւնը, որ ցոյց կու տայ 

«Շնորհքով մարդիկ» վէպի պոլսական ու սովետական 
հրատարակութիւններուն միջեւ եղած տարբերութիւնները։

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 



8

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, այսպէով 
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-
ւած» 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։





ՇՆՈՐՀՔՈՎ ՄԱՐԴԻԿ
(ՎԷՊ ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷ)
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Սքանչելի օդ մը կար... եւ թէեւ գիշերուան մէջ՝ 
բոլորովին պայծառօրէն կը տեսնուէր ամեն բան... 
գիշեր չէր կարծես, այլ աւելի կապտորակ մթնոլորտ 
մը անհուն թափանցկութեամբ մը եւ անուշութեամբ 
լեցուն. նրբօրէն արծաթեայ ցօղը կ՚իջնէր ինչպէս 
գիշերային *արտասունքը լուսաւորներուն...:

ԹԷՕՖԻԼ ԿՕԹԻԷ
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Ա

ՅԱԿՈԲ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ հակառակ իր ամբողջ օրուան 
աճապարանքին, հազիւ վերջին շոգենաւին հասաւ. բա-
րեբախտաբար թէեւ ձմեռուան մէջ՝ սքանչելի օդ մը կար 
այն գիշեր. լուսինը գրեթէ իր լրումին հասած էր եւ *վեր-
ջալոյսէն առաջ իր տժգոյն բոլորակը կը բարձրանար 
Սկիւտարի նոճիներուն ետեւէն. օդը տոգորուած էր 
մանիշակագոյն, վարդագոյն եւ դեղնորակ երանգներով 
եւ բեռնաւորուած էր նաեւ անսահմանելի եւ տարտամ 
*բուրումներովը կամուրջին գլուխը ծաղկավաճառնե-
րուն ցուցադրած կանխահաս եւ այդ եղանակին համար 
թանկագին *ծաղիկներու ինչպէս նաեւ ծովային արտա-
շնչումներուն:

Սկիւտարի վերջին շոգենաւը դեռ չէր հասած կա-
մուրջ եւ բազմաթիւ ճամբորդներ խառնիխուռն կը ըս-
պասէին հոն մինչեւ կամրջակէն կամուրջ բարձրացող 
սանդուղին վրայ. Յակոբ կամուրջին վրայ մնաց եւ կըռ-
նակը կրթնցուցած եզերքին սկսաւ խորհիլ՝ աւելի *ճիշդը 
երազել: Իր դիմացը, Ոսկեղջիւրի մէջ մակոյկներու կայ-
մերը բոլորովին վարդագոյն եւ երբեմն ալ ոսկեզօծ, 
ճառագայթներու պէս կը մխուէին վերջալուսային մըթ-
նոլորտին մէջ. երեկոյեան այս ժամուն՝ կէս ստուերի 
մէջ թաղուած եւ կամուրջի կազմածներէն բոլորովին 
անտեսանելի դարձած մակոյկներէն վեր խոյացող այդ 
կայմերը՝ որոնք իրենց պարաններու այլեւայլ ուղղու-
թեամբ հանգոյցներ կը կազմէին, երբեմն նոյնիսկ ոսկեթել 
բանուածքներու առեղծուածային երեւոյթը ընծայելով, 
խռովքով լեցուցին Յակոբին սիրտը:
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Այդ միջոցին այնպիսի հոգեկան կացութեան մը մէջ կը 
գտնուէր որ իրեն կը թուէր թէ իր շուրջը ամեն երեւոյթ 
հաղորդակից է իր երազներուն եւ փափաքներուն. իր 
ջղային եւ միամիտ երիտասարդի խառնուածքը ենթակայ 
կ՚ընէր զինքը այնպիսի յուզումներու եւ վայելքներու 
որոնք թերեւս բոլորովին գոց տառեր համարուէին 
նոյնիսկ այդ միջոցին իր շուրջը խռնուող բազմութեան. 
հեռուն, միշտ Ոսկեղջիւրի մէջ, վարդագոյն եւ ոսկեզօծ 
կայմերը երբեմն կը տատանէին մեղմօրէն օրօրելով իր 
երազանքները. երբեմն մեկնող շոգենաւերու խռպոտ 
ձայնը կարօտագին աղաղակի մը պէս կ՚անցնէր օդին 
մէջէն՝ ընդհատուած տեղական շոգենաւերու սուր կամ 
կռնչող ճիչերէն:

Հետզհետէ մթնոլորտին երանգները կը մարէին եւ 
մեղմ արծաթեայ *գորշ գոյն մը կը տարածուէր ամեն 
կողմ. անամպ երկինքին վրայ, ասդին-անդին տժգոյն 
լուսաւորներ կը պլպլային եւ գիշերուան ցօղը կը սկսէր 
թեթեւ խոնաւութիւն մը դնել օդին մէջ. լուսինը աւելի 
որոշ՝ կը սաւառնէր այլեւս Սկիւտարի մեծ *գերեզմաննո-
ցին վրայ եւ ծովուն ջուրերը իրենց կարգին կը սկսէին 
նշուլել արծաթեայ անհամար փուլերով. յանկարծ շո-
գենաւի մը ծխանէն հոծ եւ թուխ մուխի ոլորտներ 
կ՚երկարէին, կը տարածուէին մթնցնելով ամեն բան, 
յետոյ ատեն մը տատանելէ ետքը միջոցին մէջ՝ բզիկ 
բզիկ եղած կ՚անհետանային թեթեւ շղարշի մը վերա-
ծուած որուն ըմդմէջէն երկնքին եւ ծովին նշոյլները կը 
քթթէին իրենց արծաթեայ նայուածքները:

Յակոբ անհամբեր շարժումով մը ժամացոյցը հանեց 
եւ նայեցաւ. դեռ հինգ վայրկեան կար շոգենաւին ժա-
մանման եւ ինչչա՛փ երկար կը թուէր այդ ոչինչ ժամա-
նակը իր վրդովուած եւ օրերէ ի վեր սպասման ծանր 
եւ յամր տագնապներուն ենթարկուած հոգիին: Անիկա 
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քսանեւվեց տարեկան նիհար երիտասարդ մըն էր, աւելի 
խարտեաշ իր ճերմակ գրեթէ կնոջական մորթովը, բաց 
շագանակագոյն մազերով եւ պեխերով եւ դէմքը վերջա-
ցած դեղին մօրուքով մը որ աստիճան մը աւելի կը շեշ-
տէր *իր նիհարութիւնը: Աւելի՝ պատանիի անորոշ եւ 
կազմութեան մէջ եղող վտիտ երեւոյթը պիտի ունենար 
եթէ իր եղնիկի սեւ եւ երկայն կտրուած աչքերը՝ խել-
քով եւ երազանքով լուսաւորուած՝ չբացուէին իր թե-
թեւ մը գմբեթաձեւ ճակատին ներքեւէն. հակառակ 
ձմեռնային թանձր հագուստներուն եւ կրկնոցին *իր 
հասակը բարակ եւ ճկուն կ՚երեւէր եւ իր *ձեռքերէն՝ եր-
կայնաձեւ, նիհար, ջղուտ եւ հիւանդագին ըլլալու չափ 
ճերմակ, *կը յայտնուէր այն ճշմարտապէս ինքնածին 
ազնուականութիւններէն մէկը, հոգիով եւ մարմնով, 
որոնք երբեմն կ՚երեւան ընկերութեան ամենէն խոնարհ 
խաւերուն մէջ իսկ:

*Այլ սակայն Յակոբ Մահտեսեանի ֆիզիքական եւ հո-
գեկան նրբութիւնը չէր պատկաներ այդ անբացատրելի 
մնացած ազնուականութեան. ինքը՝ ուղղակի թոռն էր 
հաճի Սարգիս ամիրային որ Սկիւտարի մէջ հաստա-
տուած՝ մեծ հեղինակութիւն ունեցած էր տեղւոյն նիւ-
թական եւ կրթական խնդիրներուն մէջ:

Հաճի Սարգիս աղջիկ մը եւ տղայ մը ունեցած էր մի-
այն՝ Գոհարիկ եւ Նիկողոս: Նիկողոս իր կարգին մահտեսի՝ 
յառաջացած տարիքի մէջ ամուսնացած էր սկիւտարցի 
աղքատիկ, բայց սքանչելի գեղեցկութեամբ մը օժ-
տուած աղջկան մը հետ ուրկէ իր անդրանիկը՝ Յակոբը 
ունենալէն երկու տարի ետքը մեռած էր չդիմանալով 
նիւթական կարեւոր կորուստի մը որ իր վերջին տարի-
ներուն մէջ զինքը աշխատութեան կը հարկադրէր. *իր 
կինը Սօֆի հանըմ քաջաբար դիմադրած էր գէշ բախտին. 
աղքատի զաւակ՝ աշխատութեան եւ չարքաշութեան 
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