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Ակնարկ Դ. Վարուժանի 
կեանքին ու գործին 

Բանաստեղծ, մանկավարժ, հանրային գործիչ Դանիէլ Վարուժան 
(Չպուքքեարեան) ծնած է 20 ապրիլ 1884-ին, Սեբաստիոյ նահանգի 
Բրգնիկ գիւղը (Հաֆիքի մերձակայ այս գիւղը այսօր Չայպօյու կը 
կոչուի)։

Բրգնիկ առհասարակ կաթողիկէ հայերէ բնակեցուած գիւղ մըն 
էր, որ կը զբաղէր նահանգի փոխադրութեան աշխատանքներու 
կատարմամբ։ Աղքատ ընտանիքի մը զաւակն էր Դանիէլ՝ որդին 
Թագուհիի (Պաղտիկեան) եւ Գրիգորի։ Ունէր երեք եղբայր՝ Վահա-
նը (ծնած Պոլիս, 1900-ին, մեռած՝ 1967-ին), Պետրոսը (ծնած Բրգնիկ, 
1904-ին) եւ Արշակը (1908)։ Բացի Վահանէ, ընտանիքի անդամները 
զոհ դարձած են 1915-ի հայոց ցեղասպանութեան։

Մանկութիւն եւ կրթութիւն

«Մանկութիւնս անցած է ուռիներու տխուր հովանիներուն տակ 
երազկոտ, կամ գետեզերքներուն վրայ քար նետելով բադերուն՝ 
անառակօրէն։ Դեռ հազիւ թիթեռնիկներ որսալու հասակիս մէջ, հայրս 
պանդխտած է Պոլիս, իսկ մայրս, ձմեռնային երկար իրիկունները 
թոնրատունը նստած, երեւակայութիւնս օրօրած է ենիչերիներու 
եւ գայլերու պատմութիւններով, երբ Մէյրէգումի հովը կու գար 
բուխերիկին մէջ մերթ ոռնալ եւ մերթ դեւի ձագի մը նման լալ»։

Թէոդիկին ուղղեալ նամակին մէջ իր հակիրճ ինքնակենսա-
գրականը ներկայացնող Վարուժան կը գրէ, թէ գիւղին դպրոցը 
հազիւ ժամագիրքը կարդալ սկսած, այսինքն՝ 1896-ի կոտորածի 
օրերուն, զինքը բերած են Պոլիս, «ուր հայրս արեան սարսափին մէջ 
փնտռելէ յուսահատ, բանտին մէջ գտած եմ այն տխուր օրերուն՝ 
ստօրէն ամբաստանուած»։

1896-1898 թուականներուն Վենետիկեան Մխիթարեանց Սագըզ-
աղաճի վարժարանին աշակերտելէ ետք, 1898-1902 թուականներուն 
իր ուսումը կը շարունակէ Մխիթարեանց Մոտայի գիշերօթիկ վար-
ժարանին մէջ։
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Մխիթարեան հայրերու, մանաւանդ Մոտայի վարժարանի տե-
սուչ Հ. Արիստակէս Գասգանտիլեանի իր հանդէպ ցուցաբերած 
գուրգուրանքին շնորհիւ, 1902 թուականին կը ղրկուի Մխիթար-
եաններու Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարանը։ Վարուժան այստեղ 
իր ուսումը կ՚աւարտէ 1905-ին եւ դարձեալ Մխիթարեաններու 
կողմէ կը ղրկուի Պելճիոյ Կանտի համալսարանը, ուր 1905-1909 
թուականներուն կը հետեւի քաղաքագիտութեան, գրականութեան, 
փիլիսոփայութեան, ընկերաբանութեան եւ տնտեսագիտութեան 
դասընթացքներու։ Ըստ Թէոդիկի, Վարուժան կը պատրաստուէր 
գործելու համար դիւանագիտութեան ասպարէզին վրայ։

Դարձեալ Բրգնիկ, ապա Պոլիս

Վարուժան 1909-ին կը վերադառնայ հայրենի Բրգնիկ։ Նախքան 
գիւղ մեկնիլը, միջոց մը կը հանգրուանի Պոլիս, կ՚այցելէ Պարտիզակ։ 
1909-1911 թուականներուն, Սեբաստիոյ Արամեան վարժարանին 
մէջ կը դասաւանդէ հայերէն, ֆրանսերէն, հայ գրականութիւն, սահ-
մանադրութիւն եւ տնտեսագիտութիւն։ 1910-ին կ՚ամուսնանայ 
Արաքսի Թաշճեանին (1892-1967) հետ։ 1911-1912 թուականներուն, 
Վարուժան հայ գրականութիւն, տնտեսագիտութիւն, բարոյագիտու-
թիւն եւ ֆրանսերէն դասաւանդած է Եւդոկիոյ հայկ. վարժարանին 
մէջ։ Կան աղբիւրներ, ըստ որոնց Վարուժան յիշեալ վարժարաննե-
րուն մէջ ստանձնած է նաեւ տնօրէնութեան ու վարիչի պաշտօն։ 
1911-ին կը ծնի Վարուժանի առջինեկը՝ Վերոն Վարուժան-Սաֆ-
րազեան (մահացած է 25 փետրուար 2009-ին, Նիւ Եորք)։ 1912-ին 
Դանիէլ Վարուժան կ՚անցնի Պոլիս եւ կը նշանակուի Պէյօղլուի 
Լուսաւորիչեան վարժարանին տնօրէնը, զոր կը վարէ մինչեւ 1915 
թուականի իր ձերբակալութիւնը։ Այդ ընթացքին որպէս այցելու 
ուսուցիչ կը դասաւանդէր նաեւ Հինդլեան, Նիկողոսեան եւ Դպրո-
ցասէր դպրոցներուն մէջ։

Պոլսոյ գրական կեանքի յառաջատար անուններէն էր ան։ Կ՚ու-
զէր «Աստղատուն» անունով միութիւն մը հիմնել՝ հայ գրող ու 
արուեստագէտներու մասնակցութեամբ։ Թէեւ չի յաջողիր նման 
միութիւն մը ստեղծել, բայց 1914-ի աւարտին մտերիմ ընկերոջ՝ 
Յակոբ Ճ. Սիրունիի հետ կը հրատարակէ «Նաւասարդ» տարե-
գիրքը։ Մինչ այդ Վարուժան անդամակցած էր «Մեհեան» 
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հանդէսի խմբագրակազմին՝ դառնալով յայտնի հանգանակի ստո-
րագրադիրներէն մէկը, Յակոբ Օշականին, Ահարոնին, Կոստան 
Զարեանին ու Գեղամ Բարսեղեանին հետ։

Ձերբակալութիւն ու աքսոր

Դանիէլ Վարուժանի անունը տեղ գտած էր առաջին հերթին 
ձերբակալելի հայ մտաւորականներու ցանկին վրայ։ 24 ապրիլ 
1915-ի իրիկունը, բարեկամներու հետ անցած հաճելի իրիկունէ մը 
ետք, երեք ոստիկան կու գան Վարուժանի տունը, որ կը գտնուէր 
Փանկալթը, Նալպանտ փողոց, Քարավելա ափարթըմանին մէջ, 
կը ձերբակալեն զինք ու կը տանին պահականոց։ Յաջորդ օրը 
կը տարուի կեդրոնական բանտ։ Արամ Անտոնեան կ՚ըսէ, թէ 24 
ապրիլ 1915-ին ձերբակալուածներու շարքին, բանտին մէջ, տեսած 
է Վարուժանը։

Դանիէլ Վարուժան կ՚աքսորուի Չանղըրը, ուր հայ մտաւորա-
կանները համեմատաբար աւելի հանգիստ պայմաններու մէջ էին։ 
Աքսորավայրին մէջ կ՚անդամակցի Երուանդ Չավուշեանէ, Ստեփան 
Դանիէլեանէ ու Արամ Անտոնեանէ կազմուած յանձնախումբի մը, 
որու պարտականութիւնն էր զգուշութեամբ ուսումնասիրել իւրա-
քանչիւր աքսորականի կարիքները եւ կատարել արդար բաշխում։ 
Անտոնեան կը հաղորդէ նաեւ, թէ Վարուժան վեց տետրակ կը 
լեցնէ բանաստեղծութեամբ եւ իրենց մէջ միակն էր որ կ՚աշխատէր 
տակաւին։ Թէ ինչ եղած են յիշեալ տետրակներուն ճակատագիրը՝ 
անյայտ է։ 24 ապրիլ 1915-ին Դանիէլ Վարուժանին (ինչպէս նաեւ 
բանաստեղծ Ռուբէն Սեւակին, դարբին Վահան Քահեաեանին, 
կազմարար Օննիկ Մաղազաճեանին, Օրթագիւղի մէջ փռապան Ար-
թին Պօղոսեանին) կը հաղորդուի, թէ համաներում հռչակուած է 
եւ յատուկ ջոկատայիններու հսկողութեամբ, Անգարայի վրայով, 
Չանղըրըէն դէպի Այաշ պիտի ուղարկուին։ Գրիգորիս Պալաքեան 
կը գրէ, թէ այս լուրը մտահոգութիւն կը յառաջացնէ, որովհետեւ 
բոլորը գիտէին դէպի Այաշ փոխադրութեան նշանակութիւնը։

Պալաքեան կը հաղորդէ, որ Վարուժան եւ ընկերակիցները Չան-
ղըրըէն կը մեկնին 19 օգոստոսին, հինգշաբթի։ Ըստ Անտոնեանի, 
մեկնումի թուականը 25 օգոստոսն է։ Իսկ պատմաբան Թաներ 
Աքչամ կը փոխանցէ գերմանական արխիւին մէջ ի պահ դրուած 
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օսմաներէն գրառում մը, ըստ որու Վարուժան եւ միւսները «13 
օգոստոս 331-ին (նոր տոմարով 26 օգոստոս 1915-ին) Քենկըրըէն 
դէպի Այաշ ճամբայ կը հանուին»։

Նախքան այս վերջին ճանապարհորդութիւնը, Վարուժան կը 
տեղեկանայ, որ որդի մը ունեցած է ու կը փափաքի որ զայն Վա-
րուժան անուանակոչեն։ Դեռ արեւը չէր ծագած, երբ երկու կառք 
ճամբայ կ՚ելլէ սելանիկցի երկու ոստիկանի ու ժանտարմայի մը հըս-
կողութեամբ։

Վարուժան եւ ուղեկիցները, երբ կը հասնին Թիւնէյի Քալեճիքի 
ձորի մուտքին գտնուող բլուրը, յարձակումի կ՚ենթարկուին դարա-
նակալ զիրենք սպասող չորս աւազակի կողմէ, որոնց շարքին էր 
Քիւրտ Հալօ եւս։ Վարուժան կը փորձէ պաշտպանուիլ. ոճրագործ-
ները զինքը կը դաշունահարեն որովայնէն, աչքերը կը հանեն ու կը 
սպաննեն։ Վարուժանի եւ միւսներու սպանութեան պատասխանա-
տուներն էին Իթթիհատ եւ թերաքքի կուսակցութեան Չանղըրըի 
ընդհ. քարտուղար Ճեմալ Օղուզ եւ Չանղըրըի զինուորական հրա-
մանատար հարիւրապետ Նուրետտին, որոնք այս ոճրին պատճառով 
դատուեցան 1919 թուականին։

Վարուժանի սպանութեան թուականն է 26 օգոստոս 1915-ը, իսկ 
վայրը՝ Չանղըրըի դէպի Քալեճիք մերձակայքին գտնուող Քայալը-
տերէի Թիւնէյ գիւղի մերձակայքը։

Իր գործն ու «Հացին երգը»

Վարուժանի առաջին գիրքն է «Սարսուռներ»ը, որ տպագրուած 
է Վենետիկ, 1906-ին։ Երկու տարի ետք Փարիզի մէջ գրքոյկով մը 
հրատարակած է «Ջարդը», զոր տեղադրած է տարի մը ետք, 1909-
ին, Պոլիս հրատարակած «Ցեղին սիրտը» հատորին մէջ։ «Հեթանոս 
երգեր»ը 1912-ին եւ «Հացին երգը»ն յետմահու՝ 1922-ին, հրատա-
րակուած են Պոլիս։ Դանիէլ Վարուժանէ կատարուած բազմաթիւ 
հրատարակութիւններու շարքին կարելի է առանձնացնել «Նամակա-
նի»ն (Երեւան, 1965) եւ երկերուն եռահատոր լիակատար ժողովա-
ծոն՝ պատրաստուած Ալբերտ Շարուրեանէ եւ հրատարակուած 
Հայաստանի Գիտութիւններու ազգ. ակադեմիայի կողմէ (1986-1987)։

Դանիէլ Վարուժանի քերթուածները, որոնք կը հրատարակուէին 
ժամանակի գրական մամուլին մէջ եւ ձեռքէ-ձեռք կ՚անցնէին յա-
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ճախ, արժանացած են ընթերցողներու եւ քննադատներու սեւեռուն 
ուշադրութեան, խօսեցուցած են իրենց մասին, մելան հոսեցուցած, 
իսկ անոնց հեղինակը հռչակուած՝ «քերթողութեան հզօրագոյն 
դէմքը»։

Յետմահու հրատարակուած «Հացին երգը» գիրքն ալ կ՚արժա-
նանայ ժամանակի քննադատներու գնահատութեան։ Բանաստեղծ 
Վահան Թէքէեան 1921-ի բանաստեղծական հունձքը ներկայացնելու 
ժամանակ կը գրէ, թէ խոր յուզումով մը ձեռք կ՚առնէ Վարուժանի 
«Հացին երգը»՝ «մտածելով որ երիտասարդ մեծ բանաստեղծին 
վերջին երգն է ան ու անոր վերջին խազերը մարեցան, մարեցուցին 
իր շրթներուն վրայ՝ հրէշութեամբ մը»։

Ըստ Թէքէեանի, «Հացին երգը կեանքի երգն է գերազանցապէս, 
ու Վարուժան, կեանքի բանաստեղծը ամենէն առաջ, ինչ որ կրկնա-
պէս քստմնելի կ՚ընծայէ բանաստեղծին եղերական կորուստին գա-
ղափարը։ Հանդարտօրէն, ինչպէս ցորենները կը բուսնին, ծներ էին այն 
երգերը, որոնք Վարուժանի փոթորկոտ եւ շատ մը ուղղութիւններով 
վազող հոգիին դէպի իր ծագումն ու իր ծնելավայր դաշտերը վերա-
դարձը, անոր անդորրումի եւ պայծառութեան տենչը կը յայտնէին 
թերեւս, անոնց համար որոնք պսպղացող բազմաթիւ գոյները կը 
նախընտրեն միակ հանդարտ լոյսի մը։ «Հացին երգը» Վարուժանի 
փառքին վրայ բան մը պիտի չաւելցնէ, մինչդեռ ըստ իս անիկա 
առաջին նշանն է՝ արդէն՝ բանաստեղծին հասունութեան եւ ցոյց կու 
տար, թէ ի՛նչպէս ան կ՚ըլլար, պիտի ըլլար հետզհետէ ժողովուրդի 
մը ամենախորին էութեան ամբողջական թարգմանը բանաստեղծու-
թեան սրբազան լեզուովը…» (տե՛ս Վահան Թէքէեան, «Երկու դը-
րախտները», Պոլիս, 2017, էջ 187-188)։

 Վարուժանի ժամանակակից ուրիշ մը, Յակոբ Օշական, տարիներ 
անց գրառած «Համապատկեր»ի Դանիէլ Վարուժանի նուիրուած 
մենագրութեան մէջ հետեւեալը կը գրէ. «Հացին երգը մեզ կը յուզէ 
այսօր գեղեցկութեամբ մը, որ աւելի է քան իրականութիւնը, ու 
ասիկա անոր համար նոյն ատեն, որ մենք հիմա կալերու գիշերուան 
մը քաղցր հաճոյքէն զրկուած, պարտաւորուած ենք մեր մէջ մթե-
րուած դարերու զգայութիւնները օգտագործել։ Զուր տեղը չէ որ 
մեր ժողովուրդը հողի, արտի, լերան ու ծաղիկներու, մեղրի եւ 
ցորեանի համադրական յօրինում մըն է, իր աղօթքներուն, երգե-
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րուն ու քերթողութեան մէջ» (Օշական, «Համապատկեր», հտ. Զ., 
Պէյրութ, 1968, էջ 189)։

Իսկ մերօրեայ քննադատը՝ Գրիգոր Պըլտեան, «Հացին երգը»ն կը 
նկատէ «մէկ ընդարձակ քերթուած, որուն միութիւնը կը յօրինուի 
արեւային, լուսեղէն կամ հրեղէն տարրին գերիշան գործարկումով։ 
Երբ ի մտի ունենանք Վարուժանի որոշադրումները լոյսին ընդհան-
րապէս, հասկնալի կը դառնայ տրուած բովանդակային հիմնական 
եզրը. անիկա աշխարհն է որ կու գայ լոյսէն, կը բերէ լոյսը։ Ուստի՝ 
ճշմարիտ է, վարուժանեան իմաստով։ Խաւարը, մութը, եղեռնի 
անստոյգը, սպառնալիքը գոյութիւն չունին, ինչպէս որ գոյութիւն 
չեն կրնար ունենալ մարդկային ընկերութեան աղաւաղեալ յա-
րաբերութիւնները (բոզութիւնը, իշխանութեան պայքարը, առճա-
կատումները)» (Գրիգոր Պըլտեան, «Կրակէ շրջանակը Դանիէլ Վա-
րուժանի շուրջ», Երեւան, էջ 289)։
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Բանաստեղծութեան շարուածքը տրուած է 108-րդ էջին վրայ։


