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Վարուժանը յիշատակել... մեր միջև քանիցս 

արծարծուած սրտախօսիկ գաղափար մը եւ սակայն 

չձեռնարկուած ցայսօր՝ այն մտավախութեամբ թէ գուցէ 

սրբութեան մը մօտենալու խնդիր էր սա և մեզմէ կը 

պակսէր երկիւղածութիւնը...:

Միթէ կարելի՞ էր յետաձգել այլևս... մանաւանդ իր 

եղերական մահուան 100ամեակին...:

Վարուժան՝ մարդը, Վարուժան՝ մտաւորականը, 

բանաստեղծը, Վարուժան՝ ուսուցիչը, գրագէտը, 

քաղաքագէտը, ընկերը և դեռ քանի քանի Վարուժաններ 

կը պարունակէր մի եւ նոյն այդ փոքր մարմնոյն մէջ 

մեծատաղանդ անձը...:

Քանի  կ՚ուսումնասիրէինք, այնքան կը մեծնար մեր 

կարօտը, «վա՜խ»ը, հանդէպ Վարուժանին և անոր 

պատրաստելիք սերունդներուն, խորապէս գիտակցելով 

թէ ի՜նչ կը նշանակէր ազգի մը համար զերծ մնալ իր 

Վարուժաններէն և  հասնիլ անոնցմէ դատարկացած, 

թափուր գետիններու վրայ, կապը խզուած իր անցեալին 

հետ...:

Վարուժան նաև շրջանի մտաւորականներէ  քանի 

քանիներու աշխարհահայեացքն ու զգացումները 

ցոլացուցած ըլլալու էր, երբ կ՚աղաղակէր.

Ո՜հ, ի՜նչ փոյթ կեանքը մեռնող,  

Երբ որ երազը կ’ապրի,  

Երբ որ երազն անմա՜հ է:

Ինչե՜ր էին անոնց երազները... Վստահաբար ո՛չ փառք, 

ո՛չ պատիւ, ո՛չ նիւթ կամ մամոնայ... Անմեղ երազներ 

միմիայն... Անոնք իրենց գրչի ուժով պայքարեցան. 

մարդասիրական, հայրենասիրական ոգիով երազեցին 

աշխարհի չորս ծագերուն բերել՝  

Խաղաղութի՜ւն, օրհներգութի՜ւն, բերրիութի՜ւն, ծիլ ու 

ծաղի՜կ, բերկրութի՜ւն, սիրերգութի՜ւն... 

Աւա՜ղ երազը չիրականացաւ երբեք... քանի, համայն 

մարդկութիւնը հիմա այս կարօտը ա՛լ աւելի կը զգայ, 

հակառակ գիտականօրէն յառաջացած աշխարհի մը...

* * *

Արդ դառնալով դէպի արևմուտք, և ապա արեւելք 

կ՚աղաղակենք՝ 

Ո՜վ դու Վարուժան,

Օրհնեալ ըլլայ զոհաբերում քո

Եւ յիշատակ քո:

Եւ խայտայ քո հոգին այժմ եւ միշտ...

15 Ապրիլ 2015

Տնօրէնութիւն՝ Ազգային Կեդրոնական Վարժարանի

ՈՂՋՈ՜ՅՆ ՔԵԶ 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ
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ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ Դ. ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ

1884 Ծնունդ՝ Սեբաստիա, Բրգնիկ գիւղը. մայրը՝ 

Թագուհի Պաղտիկեան, հայրը՝ Գրիգոր 

Չպուգքեարեան:

1896 Մօրը հետ կու գայ Պոլիս, աշակերտ՝ 

Բերայի Սագըզաղաճի Մխիթարեան 

Նախակրթարանը:                  

1898 Կ’ընդունուի Գատըգիւղի Մխիթարեան 

գիշերօթիկ վարժարանը, կը գրէ առաջին 

բանաստեղծութիւնները:

1902 Կ’ընդունուի Վենետիկի Մուրատ-Ռափայէլեան 

վարժարանը:

1904 Առաջին անգամ կը ներկայանայ ընթերցողին՝ 

«Բազմավէպ»ի մէջ, «Ալիշանի Շիրմին Առջեւ» 

բանաստեղծութեամբ:

1905 Ուսանող՝ Պէլճիքայի Կանտ Համալսարանի 

Քաղաքական եւ Ընկերային Գիտութիւններու 

Ֆաքիւլդէն:

1906 Հրատարակութիւն՝ «Սարսուռներ» անդրանիկ 

հատորին, Վենետիկ Ս. Ղազար:

1907  Հրատարակութիւն՝ «Ջարդը» 

բանաստեղծութեան, առանձին տետրակով մը 
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«Անահիտ»ի կողմէ, Փարիզ:

 Կ’աշխատակցի՝ «Բազմավէպ»ին, 

«Անահիտ»ին, «Գեղունի»ին, «Շիրակ»ին, 

«Հայրենիք»ին, «Ռազմիկ»ին:                  

1909 Շրջանաւարտ՝ Կանտի Համալսարանէն.

Վերադարձ՝ հայրենիք. 

 Ուսուցիչ՝ Սեբաստիոյ Արամեան 

Վարժարանին մէջ.

 Կ’աշխատակցի «Ազատամարտ»ին, 

«Շանթ»ին, «Գեղարուեստ»ին, «Հայ 

Գրականութեան», Սեբաստիոյ «Հողդար»ին: 

1910  Հրատարակութիւն՝ «Ցեղին Սիրտը» 

հատորին, «Մատենաշար Ազդակ»էն, Պոլիս. 

Կ’ամուսնանայ Արաքսի Թաշճեանին հետ: 

1911 Կը ծնի անդրանիկ զաւակը՝ Վերոնիքա 

(Վարուժնակ). 

Ուսուցիչ՝ Եւդոկիոյ Ազգային ճեմարանին, 

Կիրակնօրեայ դասախօսութիւններ:

1912 Տնօրէն՝ Պոլսոյ Կաթողիկէ Հայոց Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Վարժարանին. 

 Այցելու ուսուցիչ՝ Դպրոցասէր Տիկնանց, 

Հինդլեան, Նիկողոսեան վարժարաններուն:
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1913 Հրատարակութիւն՝ «Հեթանոս Երգեր» 

հատորին, Պոլիս.

 Կը բախտաւորուի մանչ զաւակով մը՝ Արմէն.

 Մասնակցութիւն՝ Յակոբ Սիրունիի 

կազմակերպած գրական ասուլիսներու,                  

Էսաեան Սանուց Միութեան մէջ. 

 Բանախօսութիւններ՝ Գրերու Գիւտի 1500 

և Տպագրութեան 400-ամեակին նուիրուած 

կրկնակ յոբելեաններուն առթիւ, նոյն 

օրը (13 Հոկտեմբեր) Բերա Փըթի Շան, 

Մուրատ-Ռափայէլեան Սանուց Միութիւն և 

Պէշիկթաշի մէկ ակումբը:

1914 Հրատարակութիւն՝ «Նաւասարդ» 

տարեգիրքի, Յակոբ Սիրունիի հետ.

 Խմբագրութեան մաս կը կազմէ «Մեհեան» 

ամսաթերթին:

1915 Նահատակ՝ աքսորի ճամբան, Ռուբէն 

Սեւակի և խումբ մը մտաւորականներու 

հետ Չանղըրըէն Այաշ տարուած ատեն 

Թիւնէյ գիւղը.

 Իր սպաննուած օրը կը ծնի երրորդ որդին՝ 

Հայկակ:

1921  Հրատարակութիւն՝ «Հացին Երգը» 

հատորին, «Նաւասարդ Միութեան» 

ջանքերով, Պոլիս:
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1958  Վարուժան Կանտ քաղաքի մէջ կ’ոգեկոչուի 

Պէլճիքայի Հայ Ուսանողութեան կողմէ եւ 

Կանտ համալսարանի գրադարանին մէջ կը 

զետեղուի իր դիմաքանդակը:

1962 Երեւանի թիւ՝ 89 միջնակարգ դպրոցը 

կ’անուանուի՝ Դանիէլ Վարուժանի անունով, 

բակը կը զետեղուի՝ կիսանդրին:

2003 Թրքահայ Ուսուցչաց Միութեան կողմէ կը 

հրատարակուի՝ «Հացին Երգը» հատորը 

մեկենասութեամբ՝ Էմմա-Սարգիս Գիւլէկէչի:

2006 Թրքահայ Ուսուցչաց Միութեան կողմէ կը 

հրատարակուի՝ «Հեթանոս Երգեր» հատորը 

մեկենասութեամբ՝ Նշան Գարայի:

2010 22 Մայիսին, յուշարձանի բացում՝ Շիշլիի 

Հայոց Գերեզմանատունը: Գաղափարը կը  

յղանան խումբ մը հայ մտաւորականներ, 

համայնքը կը բերէ իր աջակցութիւնը: 

Կիսանդրին կը  շինէ Էրօլ Սարաֆեան, իսկ 

պատուանդանը՝ Վազգէն Պարըն: 
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Այսպէս կ՚ըսէր 107 տարիներ առաջ Պէլճիքայէն, 

քսանչորս տարեկան համալսարանական երիտասարդ 

բանաստեղծը։ Անոր երգը սարսռացուց հոգիները, 

«Ցեղին Սիրտը» անոր «կուրծքին տակ տրոփեց» միշտ։ 

Իր փարթամ լեզուն հմայեց ընթերցողը, ուժգին ու ցնցիչ 

շեշտերը «կաթիլ մը արիւն հոսեցուցին» ամէն սրտէ։ 

Մռնչող տողերով կարծես թէ ան «պատկանէր առիւծի 

ցեղին» կամ սերած ըլլար հին դարերու հսկաներէն։ 

Դանիէլ Վարուժան... Հայ գրականութեան ճշմարիտ 

հանճարը...

Վարուժան կը ծնի 1884 Ապրիլ 20ին Սեբաստիոյ 

Բրգնիկ գիւղը. մայրը՝ Թագուհի Պաղտիկեան, հայրը՝ 

Գրիգոր Չպուգքեարեան: Հայրը Զատկի խթման գիշեր 

Բրգնիկի Ս. Սարգիս եկեղեցին Դանիէլ մարգարէի 

ընթերցուածը մտիկ կ’ընէր, երբ կը ծնէր իր անդրանիկ 

զաւակը: Ուրեմն Դանիէլ պէտք էր դնել երախային 

անունը, որը նաեւ կնոջը Թագուհիի պապին՝ Եիկիտ 

Տօնէլին անունն էր: Ծնողները Տօնէլ կը կոչեն զինքը, 

իր մեծ պապին նման: Յառաջիկային ինք կ’ըսէր, 

թէ՝ «Ուռենիներու տխուր հովանիին տակ» կամ 

«գետեզերքներուն բադերուն քար նետելով» անցած 

է մանկութիւնը: Երախայութեանը շատ հանդարտ 

եւ խելօք էր, բայց հետաքրքիր եւ հարցասէր: 

Սիրած կերակուրներն էին՝ ինչպէս գիւղացի տղաքը 

ընդհանրապէս՝ երիշտա, խաւիծ, հացէ ձուածեղ, 

ձաւարէ փիլաւ, մածուն, պանիր: Նախասիրած խաղերը՝ 

վէգն ու պահուըտուքը: Կը սիրէր երգել, պարելէ չէր 

ախորժեր: Մայրը կ’ըսէ եղեր իրեն. «Տօ՜, Տանէ՛լ, խելքիդ 

ճադէն լուս կ’երւընայ»:

Ինք «դեռ հազիւ թիթեռնիկներ որսալու հասակին» 

հայրը կը պանդխտէ Պոլիս: Կը ծառայէ Ղալաթիա, 

Խաւեար Խան, «անբարոյական եւ քարասիրտ տէրերուն 

լուծին տակ մաշուելով»: Դանիէլ «գիւղին դպրոցը հազիւ 

սկսած ժամագիրքը կարդալ սովրիլ՝ զինք տարած են 

Պոլիս 1896ի Կոտորածի օրերուն, ուր հայրը արեան 

սարսափին մէջ փնտռելէ յուսահատ՝ գտած է բանտին 

մէջ, ստօրէն ամբաստանուած»: Մայրը հիւանդ է, մեծ 

մայրը մեռած, հայրը բանտարկուած...

Հօրս Բանտին Մէջ

Դեռ փոքր էի. եկայ քեզի մենաւոր,

 Մութ զնտանիդ մէջ այցի:

Մայրս հիւանդ էր. կը շրջէի ես ազատ

 Մէջտեղ բանտի եւ մահճի:

Ո՜րքան նիհար էիր եւ ո՜րքան աչքերդ

 Ծարաւ էին արեւու.

Մօրուքիդ տակ, կարծես ոսկրի վրայ բուսած,

 Ո՛վ հայր, մեռել մ’էիր դու:

Ո՜վ տխուր ժամ.- Քեզ մի առ մի պատմեցի

 Սեւ վիպակները մեր տան,

Հանիիս մահն, ու հիւանդ մօրս հազը խուլ

 Լռութեան մէջ գիշերուան.

Կը լսէիր զիս եւ հարցում կ’ընէիր,

 Երբ հրաման մը վայրի,

Կոյր հրաման մ’եկաւ զմեզ բաժնելու…

«Բաղձանքս է ապագայի մարդերուն նուիրել 

այնպիսի հզօր երգ մը՝ որ Հայրենիքը ինծի պէս 

արարած մը ծնած ըլլալուն գոնէ չզղջայ»:
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 Դարձա՜ր… առանց համբոյրի…

Ու ես երկա՜ր ետեւէդ պիշ նայելով,

 Հա՛յր իմ, մինակ հոն լացի՜.-

 Սիրտս աչքերէս քամեցի:-

Նոյն տարին Դանիէլ Բերայի, Սագըզաղաճի 

Մխիթարեան Նախակրթարանի աշակերտ կը դառնայ: 

Դասընկերն է՝ անուանի դերասան Վահրամ Փափազեան, 

որ կ’ըսէր՝ «երազող, խաժակն, հանդարտ, գլուխը 

շարունակ կախ, միշտ մտածկոտ էր...»:

Պանդխտութիւնը դարուն մեծ ցաւն էր ու Դանիէլի 

գերզգայուն հոգին ալ տառապեցուցեր. «արձակուրդի 

օրերուն Խաւեար խանի մէջ, ուր հայրս ծառայած է, 

կենակցած եմ Հայ պանդուխտներուն հետ, արտասուած 

անոնց վիճակին վրայ» կ’ըսէ ան:

Համիտեան ամենածանր տարիներն են, արեւմտահայ 

գրողներուն մեծ մասը արտասահման փախած են: Օր 

մը, դասի պահուն ականատես կ’ըլլան ջարդի մը: Կը 

փակուին դպրոցի դռներն ու պատուհանները բայց 

անոնք կը լսեն խուժանին ձայնը, սարսափած մարդոց 

աղաղակները, ճիչերը...: Ալ աւելի կը ցնցուի Դանիէլ:

1898ին կ’ընդունուի Մօտայի Մխիթարեան գիշերօթիկ 

վարժարանի երրորդ դասարանը, որպէս ձրիավարժ 

աշակերտ: «Մօտայի գեղատեսիլ ափին միջնադարեան 

ոճով կառուցուած, նախկին ընդարձակ պանդոկ 

մը» Մխիթարեանները 1870ին գներ եւ վարժարանի 

դարձուցեր էին: Մինչեւ 1902 Դանիէլ կը յաճախէ այս 

վարժարանը, նաև ընկերը՝ Վահրամ Փափազեան. ըստ 

անոր վկայութեան «Մխիթարեան հայրերը յատուկ 

խնամք կը տանէին գրաբարի եւ Հայ մատենագրութեան: 

Վարժարանի տեսուչը՝ Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան 

կը դասաւանդէր Հայոց լեզուն: Ան կը կախարդէր 

սաները՝ Յունական, Հռովմէական, Իտալական, 

Անգլիական ու Հայ հին գրականութեամբ: Բացառիկ 

ազդեցութիւն ունեցեր էր պատանի Դանիէլին վրայ»: 

Բանաստեղծը յառաջիկային իրեն յղած նամակին 

մէջ կը գրէր. «Ոչ մէկ Հայերէնի վարժապետ իմ վրայ 

այնքան ազդած է, որքան դուք: Միւսներուն դասերը 

ինծի սորվեցուցին գիտնալ, ձերիններն՝ ստեղծել»: 

Դանիէլ հոն կը սկսի գրել. Քասգանտիլեան կը սրբագրէ 

անոր ոտանաւորները եւ մի քանին կը դնէ վարժարանի 

ձեռագիր թերթը՝ «Արձագանգ Մօտայի»: Կը սրբագրէ 

բանաստեղծութիւններու առաջին տետրակը եւ 

կը ներկայացնէ տպագրութեան: Վարուժան միշտ 

երախտապարտ է իրեն. «քերթուածները եթէ ունին 

իրաւցնէ գեղարուեստի ցոլք մը, ձեզի կը պարտիմ»:

Քասգանտիլեան վճռական դեր կը խաղայ Վարուժանի 

ճակատագրին վրայ: Իր յանձնարարականով 1902ի 

աշնան Դանիէլը կը ղրկէ Վենետիկի Մուրատ 

Ռափայէլեան դպրոցը, գրելով՝ «Նոր Մկրտիչ 

Պէշիկթաշլեան մը կը ղրկեմ, լաւ նայեցէ՛ք»: Հոն իր 

ամենամտերիմ դասընկերը՝ Դերենիկ Ճիզմէճեան 

կը յիշէ թէ վարժարանը ունէր մեծ գրադարան, ուր 

Վարուժան դարձած էր մոլի ընթերցող։ Եւրոպական 

գրականութիւնը՝ Հիւկօ, Լամարթին, Ռասին, Քորնէյլ, 

Շէյքսբիր, Շաթօպրիան... կ’իւրացնէր հոն: «Մասնաւոր 

Վահրամ 
Փափազեան /
Արիստակէս 
Քասգանտիլեան



համակրութիւն ունէր Ատա Նեկրիի» կ’ըսէ դասընկերը: 

Հ. Արսէն Բագրատունիի, Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի, եւ Հ. 

Ղեւոնդ Ալիշանի կողքին պաշտամունք կ’ունենայ նաեւ 

Ռաֆֆիի, Աբովեանի նկատմամբ:

Հայր Ղեւոնդ Ալիշան՝ հայրենասիրութեան, ժողովուրդին 

ու մշակոյթին նուիրուածութեան խորհրդանիշը, նոր էր 

վախճանած Վենետիկի մէջ: Անոր շունչը ամենուրեք էր, 

շիրիմը ուխտատեղի... Քասգանտիլեան պատուիրեր 

էր «իր տեղը բարեւել Ալիշանի նուիրական աճիւնը»: 

Դանիէլ առաջին հերթին կատարեց իր ուսուցչին ու 

սրտին իղձը: «Ալիշանի աճիւնները դեռ թարմ էին, 

կը համբուրեմ զանոնք, կը կարդամ իր գործը» կ’ըսէ 

ան: Եւ առաջին անգամ կը ներկայանայ ընթերցողին՝ 

«Բազմավէպ»ի մէջ «Ալիշանի Շիրմին Առջեւ» 

բանաստեղծութեամբ:

Ալիշանի Շիրմին Առջեւ

Քեզի եկայ՝ իբր ուխտաւոր մը յոգնած

Որ կը գտնէ հուսկ փոխարէնն իղձերուն՝

Շիրիմ մը՝ հոն ծնրադրելու սիրտը բաց 

Եւ խոկալու, համբուրելու լոյս անհուն:

...

Տե՛ս, կը սպասենք ամպածրար, տխրունակ 

Եթէ դու չես կրնար գալ՝ գէթ ղրկէ մեզ՝

Ռաֆֆիէն խօսք մը կազդուրող՝ լուսարձակ,

Կամ սիրոյ ցոլք մ’Աբովեանի սրտէն հեզ:

11

Մօտայի Մխիթարեան Վարժարանը /  
Վենետիկի Մուրատ Ռափայէլեան Վարժարանը /
Մուրատ Ռափայէլեան Վարժարանին պարտէզը
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Հ. Մկրտիչ Պօտուրեան եւ Վարուժան Մխիթարեաններու 

ամառնային արձակուրդի գիւղը՝ Ազոլոյի մէջ, 1904ի 

ամրան կը հիմնեն ձեռագիր գրական հանդէս: Մկրտիչ 

Պօտուրեան կը պատմէ.

-Անունը դուն դի՛ր, ըսի Դանիէլին:  

-Թող «Եղի» ըլլայ, չհասունցած ցորեն կը նշանակէ, ըսաւ:

Եռանդուն մասնակցութիւն բերելով «Եղի»ի աշխատանքին, 

յօդուածները կը ստորագրէ Զերտուշտ կեղծանունով: 

Դանիէլի երկրորդ գործը, «Եիկիտ Տօնէլ» 

դիւցազնավէպն էր, 300 տող, ձօնուած՝ Ռուբէն 

Զարդարեանին. հոն կը նկարագրէր իր մօրը պապին՝ 

լերան աւազակներուն ահ ու սարսափ ներշնչող 

ծերունի կառապան Տօնէլի վերջին մարտն ու մահը... 

Ան իր համակրանքը կը դրսեւորէր արդարամիտ կռուի, 

ինքնապաշտպանութեան հանդէպ:

Դանիէլ, իր մեծ պապէն ժառանգած էր 

համարձակութիւն, շիտակութիւն: 1906ին ընկերոջը 

գրած էր. «ամէն օր կռուած, ըմբոստացած եմ թէ՛ իրենց 

սորվեցուցածին, թէ՛ ճաշակին եւ թէ յոռի վարչութեան 

դէմ: Ես Մուրատ-Ռափայէլեանի մէկ չար ծաղիկն 

եմ... ես զիս կը համարեմ նոր բողբոջը հայկական նոր 

սերունդին»...։

Վաղուան Բողբոջներ

Երբ արտին մէջ երգելով,

Խաղաղ հոգի, կ’աշխատէր,

Սպաննեցին: - Տարին եզները ջուխտակ: -

Վկայ չկար: Պիտի վրէժն ո՞վ կշռէ 

...

Եաթաղանին տակ սրբազան բահն ինկաւ,

Եւ պոռթկաց խոնջ ճակատէն

Արիւնը տաք, վարդերուն պէս Յունիսի:

Գայլի՜ եղեռն: - Մթնշաղին մէջ հիմակ

Ակօսներու վրայ լուռ

Բզիկ - բզիկ կը պառկի:

Ոչ.- յանուն հայ մռունչներուն,

Թափուած արիւնն անմեղին չի մեռնիր.- Ո՛չ…

...

Վաղն այս բարի արիւնէն վեր պիտ’ ելլեն

Խառնուելով ցորենին

Նոր Սերունդի կարմիր կարմիր կակաչներ…

1905ի Օգոստոսին Դանիէլ Ս. Ղազարի 

հրատարակչութեան կը ներկայացնէ ժողովածուն 

(Դանիէլ Վարուժան, «Սարսուռներ», Վենետիկ, 

1905), որուն «կէսէն աւելին, կրնամ ըսել լաւ մասը, 

չհրատարակուեցաւ» կը բողոքէ ան Չօպանեանին: 

Առաջին անգամ հոս է որ կը գործածէ «Վարուժան» 

ծածկանունը:

Չնայած ունեցած հարցերուն՝ Վարուժան երախտապարտ 

է վարժարանին. իր անդրանիկ գիրքը կը ձօնէ՝ 

«Խորին երախտագիտութեամբ Մուրատ եւ Ռափայէլ 

հայրենասէրներու անմահ յիշատակին»: «Իմ սէրս 

Մուրատ-Ռափայէլեանի հանդէպ խոր արմատ ունի»:

Վարուժանի 
ձեռատետրը եւ իր 
առաջին գիրքը
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Այլեւս կը հասնի հոնկէ ալ հրաժեշտ առնելու 

ժամանակը, ճամբայ պիտի դրուի համալսարանի 

համար։ «Սարսուռներ»ուն մէջ պանդուխտի իր սիրտը 

կը բանայ՝ հօրմէն օրհնութիւն հայցելով։

Հայր, Օրհնէ՛

Հայր իմ, օրհնէ՛. ժամը հասաւ. պիտ’ երթամ.

 Նոր կեանք մ’ինծի կը սպասէ:

Պատանութիւնն ես թողուցի. նոր արիւն

 Երակիս մէջ կը վազէ:

Յառաջ, յառաջ, - գլուխս ետ չեմ դարձներ,

 ...

Ամէն խայտանք ջախջախեցի սրտիս մէջ.- 

 ...

Հա՛յր, ես կ’երթամ այն ճամբայէ՛ն՝ որ ճերմակ

 Մազերուդ զիս կը տանի,

 ...

Բաւական է, - աշխատեցար, կրեցիր,

 ...

Հարկ է հիմա ա՛լ հանգչիս

 Եւ ես քեզի յաջորդեմ…

 ...

Հայր իմ, օրհնէ՛, դողդոջ ձեռքերդ գլուխս դիր.

 ...

 Վերջին ժամն է. օրհնէ՛, հայր:

Սուրբ Ղազար կղզի /
Ջարդը՝ Վարուժանի ձեռագրով
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1905ի աշնան Դանիէլ Չպուգքեարեան Պէլճիքայի 

Կանտ քաղաքի համալսարանի ուսանող կը դառնայ: 

Հայր Սիմոն Երեմեանի միջնորդութեամբ Ս. Ղազարի 

ուսումնական վարչութիւնը կը տրամադրէ Մուրատ-

Ռափայէլեան կտակի կրթաթոշակը: Սակայն իրենք կը 

ստիպեն որ Կանտ երթայ. «Հիմա գուցէ զարմանաք երբ 

ըսեմ թէ Կանտ կը գտնուիմ, մինչդեռ համախոհ էինք 

Լոզան երթալուս վրայ. մեծաւորը այսպէս ուզեց՝ Կանտը 

աւելի Կաթոլիկ գտնալով» կը գրէ Երեմեանին:

Ամէն ամիս Վենետիկէն իրեն կ’ուղարկէին 100 

ֆրանք մը եւ ինք կ’ուղարկէր ծախսերու ամսահաշիւը 

մանրամասնօրէն: Ասոր վրայ կ՚աւելնային դրամի 

ուշացումները: Հակառակ նիւթական անձկութեան, 

պարտքի ու նպատակի խոր գիտակցութեամբ 

Վարուժան եղաւ համալսարանի տքնաջան մէկ 

ուսանողը. իր կարծիքով՝ «ամէն ձրիավարժ 

շրջանաւարտ, որ լոկ ընտանիքին օգտակար, 

հայրենիքին ոչինչ կ’ընէ, գող է եւ ընտանիքը իր 

գողութեան մասնակից»: Նաեւ զինքը սնուցած ու 

կրթած ազգին տալիք ունէր Դանիէլ: «Համոզուած եմ 

թէ ժողովուրդին ինքզինքնիս յիշատակ տալէ առաջ՝ 

նախ պէտք է ինքզինքնիս զոհ տանք...» կը գրէր ան 

Թէոդիկին յղած ինքնակենսագրականին մէջ: 

Մասնագիտական ընտրութիւնը կ’ըլլայ քաղաքական 

գիտութիւններ և տնտեսագիտութիւն։ Ծնողքը դժգոհ 

են. «այն դիրքին մէջն եմ, որ կա՛մ հօրս պէտք է ծառայեմ 

կամ հայրենիքիս» կ՚ըսէ ան 1906ի Ապրիլին իր 

ընկերոջ։

Սակայն ո՛չ տնտեսապէս ոչ ալ հոգեպէս դիւրին պիտի 

ըլլար Կանտի կեանքը. «նիւթական ու բարոյական ծանր 

վիճակով ամենէն խոր անձնական տառապանքները 

կրեցի Կանտի մէջ» կ’ըսէ ան: 

1906-1907 ուսումնական տարեշրջանին Վարուժան կը 

սիրահարուի Պէլճիքացի կնոջ մը, սակայն ընկերուհիին 

հեռացումը հոգեկան ծանր վիճակի կը մատնէ զինք, 

նոյնիսկ անձնասպանութիւն խորհելու աստիճան, 

ինչպէս կը յայտնէ Դերենիկին: 

Քաջալերող նամակներով, հայրենիքի մասին մտածելով 

կը յաղթահարէ անձնական ցաւը՝ վճռելով. «Ու ես 

Վարուժան Կանտ համալսարանի ընկերներով /
Վարուժան եւ իր մտերիմը՝ Փիէր Մայէս
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խաչիս վրայէն խաչուած մարդուն նայեցայ»: Կը 

շարունակէ հայրենասիրական երգերու շարքը:

«1904–1907 շրջանն էր, երբ հայութիւնը կը խեղդուէր 

սուրի եւ սովի մղձաւանջին մէջ ու ես չուզեցի տեղ տալ 

իմ անհատական ցաւերուս, գրեթէ բռնի լռեցուցի իմ 

սիրտս ու նախընտրեցի երգել Ցեղին Սիրտը»:

Ողորմութիւն

«Սով է. հա՜ց, հաց...» -

   Ո՞վ կը հեծէ

Շեմին վրայ խրճիթիս ո՞վ կը հեծէ:

Սէրս մարած օճախիս բոցին հետ.

Մէջս է մոխիր, շուրջս մոխիր.- Օ՜հ, ի՜նչ շահ

Մոխիրներու վրայ արցունք սերմանել:

Բան մը չունիմ, բա՜ն մը. այսօր իմ վերջին

Լումայով թոյն գնեցի,

Ներսը թոյնս իմ կը շաղուեմ: - 

Վա՛ղը եկուր, գերեզմնոց, ո՛վ Անօթի,

Բուքին մէջէ, կանուխ, երբոր գիւղին շուրջ

Գայլերը դեռ կը յածին,

Վաղը եկուր, պիտի ես

Շիրմիս մէջէն, իբրեւ հաց

Քերթողի սիրտս այդ մախաղիդ մէջ ձգեմ

Քերթողի սիրտս արիւնդ, արիւնն որբերուդ

Պիտի ըլլայ ո՛րքան որ Վիշտդ ապրի…

Վաղը եկուր գերեզմնոց, ո՛վ Անօթի:

Մինչ այդ «Սարսուռներ»ը ջերմ ընդունելութիւն կը 

գտնէ. «Բրգնիկ գիւղը մեզ լաւ բանաստեղծ տուաւ» կը 

գրէ Արփիար Արփիարեան, Գահիրէի «Լուսաբեր»ին 

մէջ: «Անչափ զանոնք սիրեցի եւ անչափ հիացայ 

անոնց վրայ, որ կը քաշուիմ բառերով յայտնելու 

մտածումս, նկուն մնալէ վախնալով» կ’ըսէ Թէքէեան 

նամակին մէջ: «Ձեր հատորիկը ստացայ եւ զմայլանքով 

կարդացի» կը գրէ Չօպանեան ու «Անահիտ»ի ազդին 

մէջ ալ հեռուն նայելով կը յայտարարէ՝ «Վարուժան 

Հայ բանաստեղծութեան ամենէն ինքնատիպ ու հզօր 

դէմքերէն մին ըլլալու կոչուած է»: 

Գրադատներ չէին կրցած ճշդել թէ Վարուժան ո՛ր 

գրական դպրոցին կը հետեւէր: Զինք ե՛ւ ռոմանթիկ, 

ե՛ւ իրապաշտ, ե՛ւ նէոռոմանթիկ եւ թէ խորհրդապաշտ 

կ’անուանէին: Իսկ այս մասին Վարուժան կ’ըսէր 

«միշտ անտրամաբանական գտած եմ գրական 

դպրոցներու բաժանումը. ըստ իս, գեղեցիկը դպրոց 

չունի»: Անոր արուեստի համոզումը յստակ է, դեռ 22 

տարեկանին. «Արուեստի մէջ գաղափարը պէտք է ըլլայ 

համամարդկային, ձեւը՝ ազգային: Մեր գրականութեան 

մէջ արուեստը հայ պէտք է ըլլայ, իսկ անոր յատակը կամ 

հիմը կազմող գաղափարը՝ համամարդկային»:

Իր մասին լաւագոյն բացատրութիւնը նորէն իրն 

է. «Երկու միջավայր ազդած են վրաս. - Վենետիկը 

իր Թիցիանոյով եւ Ֆլանտրը իր Վան-Տիգներով, 

կը գրէ Թէոդիկին, առջինին գոյները եւ վերջինին 

բարբարոս իրապաշտութիւնը յօրինած են վրձինս, 

զոր սնափառութիւնն ունիմ թաթխած ըլլալու միայն 

հայրենի հողին որդան կարմիրին մէջ եւ իր ծովածուփ 

արեանը»:

Արփիար 
Արփիարեան /
Արշակ Չօպանեան
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(ձախէն աջ) Արաքսի Թաշճեան-Չպուգքեարեանի 
քոյրը Վերգինէ, հայրը Միրիճան, եղբայրը Գուրգէն, 
մայրը Մարիամ՝ գրկած նորածին Վերոնիքան, 
Արաքսի, եղբայրը Սամուէլ, Գրիգոր Չպուգքեարեան, 
Դանիէլ Չպուգքեարեան (Վարուժան) եւ Արիստակէս 
Ալէքսանեան (Միրիճանի աշկերտը), Բրգնիկի 
ճանապարհին, 1911:
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«Կանտը բանուորական եւ միեւնոյն անգամ կենսուրախ 

քաղաք էր: Ֆլաման կեանքն ու գեղարուեստը 

թերեւս պատճառ եղան որ արուեստս հակէր դէպի 

իրապաշտութիւն» կը յայտնէ ինքնակենսագրական 

նամակի մը մէջ: Բանուորներն ալ պանդուխտներու նման 

կը յիշեցնէին իրեն՝ կեանքի իսկական մէկ երեսակը:

Բանուորուհին
Պատուհանիս տակէն ամէն առաւօտ
Ուրուականի պէս կ’անցնիս,
Եւ կուսագեղ գլուխիդ վրայ կ’արտասուէ
Տերեւաթափ վարդենիս:

Լուռ թաղին մէջ կը լսեմ քայլդ ու զարթնող
Շունն, որ վրադ կը հաչէ՜.
Կամ կը լսեմ քունիս մէջէն ձայնն հազիդ՝
Որ ծոցդ աղուոր կը տանջէ:
...
Եւ կը խորհիմ, թէ տան մէջ մայրդ է հիւանդ.
Ցամքած է ձէթն ալ ճրագին.
Ու դուն կ’երթաս գործատան մէջ աշխատիլ
Լոյսին համար ու կեանքին:

Ես կը խորհի՜մ - եւ խենթի պէս կը բաղձամ
Վար իջնել, քոյր դալկադէմ,
Քո՛վդ իջնել, համբուրել ձե՛ռքդ նիհար,
Եւ հծծել.- «Քեզ կը սիրեմ»: -
...
Եւ ես կ’ուզեմ ամփոփել քեզ սրտի՜ս վրայ
Տատրակի պէս տարագիր,
Տալ ոյժս քեզ, մրցանակներս փառքի
Եւ ազգանունս անբասիր:
...
Միայն թէ դուն չըլլաս տժգոյն ու քաղցած.
Արեւուն տակ չհազաս.
Մօրդ վերեւ չմարի ճրագն ու, ո՛վ քոյր,

Դուն գործատուն ա՛լ չերթաս:

Վենետիկի տարիներէն՝ Եւրոպայի յեղափոխական 

շարժումներուն ծանօթացած էր ան. «Վարուժան 

պարագլուխ կ’ըլլար յեղափոխական ընկերներուն» 

կ’ըսէ Հ. Սիմոն Երեմեան: «Մուրատ-Ռափայէլեանի մէջ 

ճանչցայ յեղափոխութեան ոգին, կարդալով Ռուսօն, 

Թոլստօն եւ «Դրօշակ»ը հազարումէկ դժուարութեամբ» 

կը հաստատէ Վարուժան: Պատանիները տեսեր 

էին1895-96ի սարսափը: «Արիւնոտ օրերը դրոշմուած 

էին մեր յիշողութեան մէջ. չէինք կրնար մոռնալ» կը 

պատմէ Դ. Ճիզմէճեան: Այս տպաւորութիւններով 

Վարուժան 1907ին լոյս կ՚ընծայէր «Ջարդը»...։

Ջարդը

Հրամա՜նը, օ՜ն: - …

…

Եաթաղաններն հատու են.

Եւ Ալիսի ու Ճոռոխի, Եփրատի

Ափունքներուն վրայ դահիճները կկզած

Կը յեսանեն կայծքարերով կացիններն.

Հրամա՜նը, օ՛ն: - Ալ բաւակա՛ն է մեծցաւ

Արծիւներու համբոյրով

Թորգոմ վիշապն օրոցքին մէջ Մասիսի,
…

Հրամա՜նը, օ՜ն: - 

    Օր մը սեւ.
...

Եըլտըզ - Քէօշկի անկիւններուն մէջ սնած՝

Սուլթանական գանկէ դուրս,

Որջին բերանը լրտեսող գայլի պէս

Այդ սեւ հրամանը պոռթկա՜ց...

...

Եւ Տաւրոսէն Մասիս, Մասիսէն Չամլըճա,

Մեռելութեան մը մէջ խոր

Կոտորածի փողը տխուր կը հնչէ…
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Իր հայրենասիրական երգերը ուշադրութիւնը կը գրաւէ 

հայրենասէր գրողներուն։ Կը սկսի աշխատակցիլ Ռուբէն 

Զարդարեանի, Պուլկարիա հրատարակած «Ռազմիկ» 

թերթին, Ժընեւի մէջ կը ծանօթանայ «Հայորդիներ»ու 

հեղինակը Սիամանթոյին, որուն հետ եղբայրակից 

կը դառնան: Իսկ Սիամանթոյի երկրպագուներէն 

Զարդարեան Վարուժանին կը գրէր. «Ձեր մէջ կը 

տեսնեմ աւելի հայ, աւելի հայաստանցի Սիամանթօ մը 

եւ բոլոր հոգւովս կը հետեւիմ ձեր յաջողութիւններուն, 

կատարելագործման»:

Վարուժան 25 Յուլիս 1909ին կը գրէր Չօպանեանին. 

«Ուսանողական կեանքս վերջացաւ, առի տիպլոմս 

Licencié en sciences politiques տիտղոսով: Վաղը 

կ’անցնիմ Վենետիկ, յետոյ Պոլիս եւ յետոյ Բրգնիկ՝ 

Սեբաստիոյ սեւ հողերուն վրայ թողելու դրոշմը 

պանդխտական ոտքերուս»: Հայրենիքի ճանապարհին, 

Վենետիկ, իրեն կը սպասէր բանաստեղծ-վարպետ 

Ալիշանի շիրիմը: «Կը վերադառնամ Վենետիկ՝ ուր 

Ալիշանի շիրմին վրայ իբրեւ երախտագիտութիւն կը 

զետեղեմ պսակ մը, ջուրի եւ հողի ծաղիկներով հիւսուած 

եւ լուսնի ու մատաղ քերթողին արտօսրներով օծուած»: 

Հայրենիքի մէջ հանդիպման յուզումները նոյնպէս 

ուժեղ էին: «Քաջառողջ հասած եմ տեղս: Զգացած 

ուրախութիւնս, հայրենի հողին առթած բերկրանքը 

անկարելի է մելանով գրել»: Իրականացած էր 

երազանքը՝ միասին «հանգիստ ապրիլ Բրգնիկի մէջ»: 

Մայր Եկեղեցւոյ թաղը, Սեբաստիա
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Հայրը պանդխտութենէն վերադարձեր էր ընտանեկան 

օճախը: Ունեցեր էր երեք եղբայրներ, որոնցմէ միայն 

մէկը տեսեր էր ինք. Վահանը հիմա ինը տարու եղեր էր, 

Պետրոսը՝ հինգ, Արշակը՝ մէկ... իսկ ինք՝ քսանհինգ... 

Իր համբաւը իրմէ առաջ հասած էր Սեբաստիա. 

«Կանտի համալսարանէն Դանիէլ Վարուժան իր 

հայրենիքը կը վերադառնար»: Աշնան՝ Սեբաստիոյ 

Արամեան վարժարանին մէջ ուսուցչութեան կը սկսի, 

տնօրէնութիւնը աշակերտութեան կը ներկայացնէ Դ. 

Վարուժանը. «Ձեր նոր ուսուցիչը՝ մեր մեծ բանաստեղծը, 

հայութեան լաւագոյն զաւակը»: Շուտով կ’արժանանայ 

աշակերտներու եւ ուսուցիչներու համակրանքին: «Իբրեւ 

ուսուցիչ ան մեծ եղբայրն էր իր աշակերտներուն, որոնք 

կը պաշտէին զինք» կը նշէ Սիրունի: Հոն կը դասաւանդէ 

Հայերէն եւ Ֆրանսերէն լեզուներ, հայ գրականութիւն, 

բաղդատական սահմանադրութիւն եւ քաղաքական 

տնտեսագիտութեան հիմը:

Երկրին մէջ կը սկսի աշխատակցիլ «Ազատամարտ»ին, 

«Շանթ»ին, «Գեղարուեստ»ին, «Հայ Գրականութեան» 

եւ Սեբաստիոյ «Հողդար»ին։ 1907ին «Ջարդը» 

երկարաշունչ բանաստեղծութեան, Արշակ Չօպանեանի 

աջակցութեամբ «Անահիտ»ի կողմէ հրատարակութենէն 

ոգեւորուած՝ Վարուժան որոշած էր հրատարակել 

«Բազմավէպ»ի, «Անահիտ»ի, «Գեղունի»ի, 

«Շիրակ»ի, «Հայրենիք»ի, «Ռազմիկ»ի մէջ ցիրուցան 

հայրենասիրական բանաստեղծութիւնները առանձին 

գիրքով մը, որ 1910ին լոյս պիտի տեսնէր «Ցեղին 

Սիրտը» անունով՝ Պոլիս:

Բրգնիկի հրապարակը /
Սեբաստիոյ Արամեան Վարժարանը /
Բրգնիկցիներ...
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Իր աշակերտներէն Առաքել Պատրիկ կը գրէ այս մասին. 

«Վարուժան օր մը դասի եկաւ սովորականէն աւելի ուռած 

իր սեւ կաշիէ պայուսակով ու ժպտագին հանեց գիրք մը՝

-Տղա՜ք, այս դասին կ’ուզեմ ծանօթացնել Պոլսէն նոր 

ստացած հատորս՝ «Ցեղին Սիրտը»: 

Անմիջապէս հաւաքուեցանք իր շուրջը. տպագրութեան 

ու թուղթի որակին վրայ ընդհանուր ակնարկ մը նետելէ 

յետոյ շշնջաց՝

-Խարդախներ, 179-րդ էջէն յետոյ վատորակ թուղթի 

վրայ են տպեր:  

Բացաւ սկիզբի «Ձօն»ը, սկսաւ կարդալ իր հնչեղ 

ձայնով»:

Ձօն 

Եղեգնեայ գրչով երգեցի փառքեր

- Քեզի ընծա՜յ, իմ հայրենիք - ...

Եղեգնեայ գրչով երգեցի կարօտ 

-Ձեզի ընծա՜յ, հայ պանդուխտներ- ...

Եղեգնեայ գրչով երգեցի արիւն.

-Ձեզի ընծա՜յ, սուրի զոհեր- ...

Եղեգնեայ գրչով որբ տունս երգեցի.

-Քեզի ընծա՜յ, հայր ալեհեր- ...

Ու պայքա՜ր, պայքա՜ր, պայքա՜ր երգեցի.

-Ձեզի ընծա՜յ, հայ մարտիկներ-

Սեբաստիոյ Սուրբ Նշան Վանքը 
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Մեծ համբաւ կը շինէ Վարուժան այս հատորով: 

Ուժգին ու խիզախ՝ կու գար տապալել Պոլսոյ լալկան 

քերթողութիւնը: Պայքար, վրէժ, ազատութիւն կը 

քարոզէր անկեղծօրէն: Բանաստեղծ, քննադատ, Եղեռնի 

զոհ Արտաշէս Յարութիւնեան ողջունեց Վարուժանի 

գործը. «Հայ քնարը բաւական ատենէ ի վեր չէր 

հնչեցուցած այսքան վեհ»: Քննադատ, գրող, ուսուցիչ 

Յակոբ Օշական գրեց. «Կը փութամ յայտարարել 

թէ Վարուժան մեր ամենամեծ բանաստեղծն է»: 

Վարուժանին հետ, ինչպէս կը բնութագրէ Սիրունին, 

դիմագիծը կը փոխուէր ու նոր քերթողներուն մէջ նոր 

հայրենիք մը կ’արթննար:

Ստեղծագործութիւնը կը բացատրէր ինք 

աշակերտներուն՝ «Ներշնչումը անշուշտ առաջնակարգ 

դեր ունի, սակայն ան մեզ չի տար ամէն բան... 

արուեստագէտը յամառ աշխատանք կը տանի 

ներշնչման մարմին ու կեանք տալու...» Ճիշդ ինչպէս 

քանդակագործը, «Նեմեսիս»ի մէջ: 

«Նեմեսիս»ը «Ցեղին Սիրտը» գրքին խորհրդանիշն է: 

Արդարութեան, վրէժի եւ հատուցման աստուածուհի 

Նեմեսիսը կը յաջորդէ «Ձօն»ին, ներկայացնելով հայ 

ժողովուրդին պահանջը:

Նեմեսիս

Քերթողն հսկայ, մրրկավարս, հրաչուի,

Նուիրական արուեստանոցն իր մտաւ,

Եւ փակեց լայն պողպատ դռներն հապշտապ.

...

Քերթողն ինքզինք պահ մ’անհունին մէջ հոգւոյն

Զգաց աստուած.- Սոթտեց թեւերը ջղուտ.

Ոսկեղէն մուրճը ափին մէջ, տժգոյն, վեհ,

Մարմարին դէմ, գլխեբաց,

Հսկայի պէս կանգնեցաւ…

...

Եւ քանդակեց, քանդակեց.

Մինչեւ որ բիրտ վայրենութիւնը քարին 

Նուաճուեցաւ, եւ ահա գլուխ մը կնոջ

Մարմարին մէջ թարմօրէն

Ծաղկեցաւ բա՛րձր շուշանի մ’հանգունակ:

Եւ քանդակեց, քանդակեց,

...

Օ՛ն, հարուած մ’ալ, հարուած մ’ալ դեռ, եւ ահա

Պիտի գործն այդ աւարտի: - 

...

Ահա մէջտեղն էր, - Նեմեսիսը - կանգուն,

Պաշտուելու, ընդունելու ողջակէզ

Այլեւս կազմ եւ պատրաստ:

Այն ժամանակ քերթողն ուրախ, գոհունակ,

...

Յոգնած, քրտնած եւ վսեմ,

Աստուածուհւոյն ոտքերուն տակ քնացաւ:

...Արտաշէս 
Յարութիւնեան /
Յակոբ Օշական
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Կարճահասակ, վտիտ ու շիլ աչքով հսկայ քերթողը գիտէ 

որ կեանքն անցաւոր է, բայց արուեստի գործը անմահ...

Ո՜հ, ի՜նչ փոյթ կեանքը մեռնող,  

Երբ որ երազը կ’ապրի,  

Երբ որ երազն անմա՜հ է:

Կանտի մէջ Պէլճիքացի երիտասարդներու մօտ սկսած 

ֆլամաներէնի կենդանութիւն տալու շարժումէն 

ազդուած էր Դանիէլ. «լեզուին կենդանութիւն տալու 

համար պէտք է վերադառնալ հողին, սեփական 

հողին: Լեզուն իր հիւթը կ’առնէ հողէն, ինչպէս ծառը»: 

«Անպատճառ ամբողջ Հայաստանը պէտք է տեսնել: 

Կ’ուզեմ համբուրել բոլոր այն տեղերը՝ ուր նահատակ մը 

ինկաւ կամ հերոս մը կոխեց»: «Ցեղին Սիրտը» հատորին 

մէջ շօշափուած անցեալի պատկերները մէկ նպատակ 

ունին՝ ներկայ մարդոց մէջ արթնցնել հայրենիքի ոգին ու 

անոր լեզուն: Վարուժան կը փոխադրէ մեզ դէպի Անիի 

Աւերակները:

Անիի Աւերակներուն Մէջ

Ըլլայ, լացի, համբոյրի,

Յիշատակի մտածման,

Մռնչելու համար ըլլայ, օ՛ն, մտնենք.

Մտնենք հսկայ քաղաքն հսկայ աճիւնի,

Մտնենք Շիրիմն հայութեան…

Ողջո՜յն, Անի, գերեզմնոց,

Ուր կը փտին ոսկորներն յաղթ Անցեալին.

Ողջո՜յն, Անի, օրօրան,

Ուր փլուզի տակ, կարիճի սեւ արիւնով

Մեր Ապագան կը մեծնայ.

Ողջո՜յն, Մեռե՛լ, Մա՛յր, ողջոյն:

...

«Արուեստները ինչպիսի անուններով ալ ներկայանան 

ունին ընդհանուր բան մը՝ բանաստեղծական ոգի...» 

կ’առաջադրէ Վարուժան: Աշակերտը Առաքել Պատրիկ 

կը յիշէ անոր խանդավառութիւնը թատրոնի նկատմամբ.

«1909-ին մենք ծանօթացանք արեւելահայ թատրոնին: 

Նախքան ներկայացման սկսիլը Վարուժան յայտնուեցաւ 

վարագոյրի առջեւ: Ան խօսեցաւ թատրոնի դերին եւ 

ժողովուրդին բարոյական դաստիարակման մէջ անոր 

կատարած ազդեցութեան մասին ու ըսաւ՝

-Դերասանը կը նմանի մաքուր, թափանցիկ ջուրի. 

ինչպիսի ամանի մէջ որ լցուի կ’առնէ անոր ձեւը, գոյնը:

Սակայն կովկասահայ թատերախումբին ներկայացման 

իբրեւ բողոք՝ բեմը քանդեր էին կարգ մը սրիկաներ. նոյն 

օրը ակումբին մէջ նոր բեմ կը շինուէր եւ վարագոյրը 

չբացուած Վարուժան կը յայտարարէր՝ «Ամենասրիկայ 

մուրճը այն մուրճն է, որ գեղարուեստի տունը կը քանդէ: 

Մենք մեր կամքին մուրճով նոր բեմ, նոր տուն կը 

շինենք...»:

Վարուժան, Ռուբէն Սէւակի տանը մէջ, իր ոսպնեակէն,1914
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«Ցեղին Սիրտը» գրուեր էր օտար երկնքի տակ` Կանտի 

մէջ կարօտով: Իր ընկերոջ՝ Դերենիկի հայրենիք 

մեկնումին օրը կը գրէր «Պատուէր»ը, զոր պիտի 

կարդար ան Երզնկայի մէջ:

Պատուէր

Ահա քղամիդդ զգեցար, եւ ճամբորդի ցուպդ առիր.

Կը բաբախէ սիրտդ արդէն հայրենիքի կարօտէն:

Քանի մ’օրէն պիտի մեր հողն համբուրես սիրալիր.

…

Ընկե՛ր, պատուէր մը ունիմ քու հոգիիդ յանձնելու.

…

Ճամբուդ վրայ, Ալիսի ջուրերուն մօտ այցելու,

Ուռինազարդ գիւղ մը կայ. նե՛րս մտիր. ան գիւղն է իմ:

Տղեկ մ’ուշիմ, եւ բոպիկ, առաջնորդէ պիտի քեզ

…

Գուցէ գտնես դրան առջեւ մայրս զբաղած կկոցին,

Եւ քովը մեր ծեր կատուն գաղջ արեւին տակ 

պառկած.

…

Եւ նամակն այս, զոր կը դնեմ գօտիիդ մէջ աւասիկ

…

Յանձնէ մօրս իմ եւ ըսէ, որ օրհնէ զայն իր ձեռքով,

Զայն թող օծէ իր աչքին արտօսրներովն աղօթկեր.

Եւ գլխուն սեւ քօղ առնէ, բայց սիրտն առնէ թող 

կորով.

Զի, ընկե՛ր, այդ նամակին մէջ կարմիր Ուխտս եմ գրեր:

Տնտեսական տագնապը կը ստիպէր, որ ամուսիններ, 

հայրեր, պապեր, եղբայրներ հեռանան հայրենիքէն. 

մնացողներն ալ կը սպասէին աչքերը ճամբուն յառած:

Կարօտի Նամակ

Կը գրէ մայրս. - «Ո՜վ իմ որդեակս պանդուխտ,

Դեռ մինչեւ ե՞րբ պիտ’ անծանօթ լուսնի տակ

Օրերդ անցնին, դեռ մինչեւ ե՞րբ հէգ գլուխդ

 Ես չսեղմեմ լանջքիս տաք:

Հերի՛ք օտար սանդուղներէ ելլեն վեր

Ոտքերդ՝ որ օր մ’ափերուս մէջ տաքցուցի.

…

Ջահրակին տակ թեւերս աշխատ յոգներ են.

…

Դրանս առջեւ կը նստիմ միշտ տխրալիր.

…

Իրիկունները զո՛ւր դարձիդ կը սպասեմ.

…

Աւերակ տան մէջ անտերունչ եմ թողուած,

…

Եկո՜ւր, որդեա՛կ, հայրենի տունդ շէնցուր.

…

Հայրենիք վերադարձէն տարի մը յետոյ 1910ի ամառը 

Վարուժան արկածալից կերպով կ’ամուսնանայ. 

«Շաբաթ մը առաջ ամուսնացայ: Ամուսնութիւնս 

եղաւ յանկարծակի, սիրային ողբերգութենէ մը վերջ, 

որ գրեթէ տարի մը տեւեց: Կատարեալ վէպ մըն է, 

զոր ապրեցայ Սվազի մէջ, անցնելով ես եւ ան, խիստ 

վտանգալից, տրամաթիք փուլերէ՝ որոնց ես վէպերու 

մէջ հանդիպած էի միայն»: «Վերջապէս յաղթանակը 

տարաւ մաքուր եւ անկաշկանդ սէրը եւ հարբած Սվազը 

տեսակ մը հետաքրքրութեամբ հանդիսատես ըլլալէ 

վերջ՝ գիտցաւ գոնէ ծափահարել այդ ընտրութիւնս եւ 

իմ ու անոր կամքի յաղթանակը»: Սեբաստիոյ Արամեան 

վարժարանէն աշակերտը Առաքել Պատրիկ կ’ըսէ՝ 

«Քաղաքի անուանի ընտանիքներէն երիտասարդի 
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մը հետ նշանուած Արաքսի անուն դեռատի գեղեցիկ 

աղջկան մը բանաստեղծուհի յայտնուիլը ու 

Վարուժանէն դաս առնելու փափաքն էր... Թեր ու 

դէմ կարծիքներ, բամբասանքներ... եւ ամուսնութիւն 

Արաքսիի եւ Վարուժանի»: Եւ դաւանանքի հարցեր 

Կաթոլիկ և Լուսաւորչականի... Արաքսիի հօրը 

դժկամութիւնը... կը յաղթահարուին Սեբաստացի 

քաջն Մուրատի և Առաջնորդ Թորգոմ Գուշակեանի 

հաշտարար միջամտութեամբ:

Վարուժանի հիացողներէն Արամեանի տեսուչ Շաւարշ 

վրդ. 1911ին, կ’ընտրուի Եւդոկիոյ՝ Թոքատի առաջնորդ 

ու Վարուժանն ալ կը հրաւիրէ: Աշնան կը տեղափոխուին 

Եւդոկիա, կ’աշխատի Ազգային Ճեմարան վարժարանը, 

որպէս ուսուցիչ:

«Մեր դարաւոր արմատը Հայ գիւղացին է: Լոյս 

տանինք գիւղին, որ յոյս հնձենք» կ’ըսէ հայրենասէր 

բանաստեղծը, ինչպէս ատենօք Խրիմեան կ’ըսէր: 

Աշակերտներուն մէջ կ՚արթնցնէր ժողովրդին ծառայելու 

ոգին, մայրենի լեզուի եւ գրականութեան սէր: 

Վարուժանի պայքարը անպակաս էր հոն ալ, այս անգամ 

ալ ճիզվիտները... անկրօն, անաստուած կամ մասոն 

կը պիտակէին զինքը, որովհետեւ իրենց վարժարանէն 

շատ աշակերտ սկսեր էր յաճախել ազգային 

վարժարան...«Զանազան սպառնալիքներու տակ 

ինկած փոքր ազգ մըն ենք, որ պէտք ունինք մեր բոլոր 

տոհմային յատկութիւնները զարգացնելու» կ’ըսէր: Կը 

մերժէր օտարամոլութիւնը, Եւդոկիոյ մէջ ճիզվիտներու՝ 

յիսուսեաններու վարժարաններուն մէջ ուսման 

ֆրանսերէնով կատարուիլը: «Ֆրանսերէնի դէմ չեմ, 

Արաքսի եւ Դանիէլ Վարուժան, 1910 /

Թոքատէն տէսարան մը
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ընդհակառակը՝ կը փափաքիմ որ այդ միջազգայնացած 

լեզուն լաւ սորվին մեր աշակերտները, բայց երբ 

անկէ գերադաս չափերով չի սորվեցուիր ազգային 

լեզուն, այն ատեն յառաջ կու գայ ցուցամոլութիւն եւ 

այլասերութիւնը» կ’աւելցնէր ան: 

Ինչպէս Սեբաստիա՝ Եւդոկիոյ մէջ ալ Վարուժան կը 

կազմակերպէ դասախօսութիւններ, թատերական 

ներկայացումներ: Նոյն օրերուն կը գրէր ան. «Ես հոս 

փոխանակ բանաստեղծութիւն գրելու, հռետորութիւն 

սկսած եմ ընել: Գաւառի գարունը ներշնչումներ կրնայ 

տալ, բայց դժբախտաբար զբաղած եմ դպրոցի եւ 

հասարակական կեանքով»: 

Վարուժան ամենալաւը տալու կը ջանար գաւառի 

աշակերտութեան: Դասերէն յետոյ յաճախ պարտէզ 

կ՚իջնէր աշակերտներուն քով, երկար զրոյցներ 

կ՚ընէր, Եւրոպայէն բերած արուեստի գործերուն 

ընդօրինակութիւնները ցոյց կու տար:

Սակայն իտէալ տեղ մը չէր գաւառն ալ, եւ զինք 

հասկցողները քիչ էին. «Գաւառի երեք տարուայ 

կեանքս ջղայնացնող պայքար մը եղաւ ընդդէմ 

նախապաշարումներու, ժողովրդական տգիտութեան 

եւ կուսակցական խօլութիւններու» կ’ըսէ ան: 

Տագնապներով լեցուն գաւառի տարիները անցուցած է. 

«նուիրուած աւելի ժողովուրդին քան արուեստին»: 

Ըստ կնոջը՝ Արաքսիին «Անխոնջ աշխատող մ’էր, 

երեկոները կ’առանձնանար սենեակը, լուռ եւ անձայն 

գրելով, սրբագրելով, դասաւորելով իր գործերը յաճախ 

մինչեւ արշալոյս: Իր ստեղծագործական ժամերուն 

կարծես թէ երկունքի մէջ ըլլար, ծուխի քուլաներու 

մէջ, իր մուսաներուն հետ գրեթէ նոյնացած կը գտնէի 

զինքը»: Ստեղծագործութիւնը ծնունդ էր. ոչ միայն 

մուսաներով՝ այլ լացով եւ արիւնով կ’ըլլար:

Աստուծոյ Լացը

Երբ միջոցին մէջ տեղի տուած չէր

Դեռ Ոչնչութիւնն այս Տիեզիերքին,

Ես կարծեմ Աստուած բան մը կ’որոնէր՝

Որ դարման ըլլայ տաղտուկի վէրքին:

Շրջան ըրաւ Ան միջոցը մէկէն,

Եւ հոն իրմէ զատ բան մը չգտաւ.

…

Եւ Լռութեան վրայ ու Ոչնչութեան

Յուսահատութենէն սրտաբուղխ լացաւ:

Վարն իր արցունքներն ուզածը տուին՝

Կազմելով մէյմէկ աստղեր երկնքին.-

Եւ Բանաստեղծին նման Աստուած ալ

Որպէսզի ստեղծէ, հարկ եղաւ նախ լալ:

Վարուժան շատ բան տուաւ հայրենի գաւառին. 

արթնցուց ազգային ոգին, շարժում մտցուց 

մշակութային կեանքէն ներս: Գաւառն ալ Վարուժանին 

տուած էր կարեւոր բաներ. կը գրէ իր ընկերոջ՝ Մայէսին 

«Սիրելի Փիէր, արդէն երկու տարի է ինչ ամուսնացած 

եմ: Կնոջս անունն է Արաքսիա, գեղանի խարտեաշուհի 

մը, զոր կը սիրեմ ռոմանթիկ սիրով: Աւելին. ունիմ 

մէկ տարեկան աղջնակ մը, որ օժտուած է վաղահաս 

իմաստութեամբ: Ան արդէն գիտէ «հայրիկ» ըսել եւ այդ 

բառը զիս կը լեցնէ անպատում հրճուանքով: Ես իրեն 

ձօնած եմ բանաստեղծութիւն մը. «Վարուժնակիս» 

վերնագրով»: 



27

Վարուժնակիս

Աղուո՜ր, աղուո՜ր, աղուո՜ր վարդն իմ Գարունիս,

 Որ սրտիս վրայ բացուեցար: ...

Արև մը նոր, շողերուն հետ աչքերուդ,

 Շեմիս վրայ ցաթեցաւ: ...

Աղուո՜ր, աղուո՜ր, աղուո՜ր վարդն իմ Գարունիս,

 Եկո՜ւր նստէ՛ ծունկերուս: ...

Շղթայէ՛ վիզս այդ թևերովդ քնքոյշ

 Նման ծաղկէ մանեակի:

Ժպտէ՛ ինծի, որ ցուրտ անդունդը սրտիս

 Արշալոյսով բռնկի:

Խօսէ՛ ինծի, անծանօթ խօսքը, զոր դուն

 Երկինքէն հետդ բերիր: ...

Սէրս մեռած՝ պիտի առնէ յարութիւն

 Ու պիտ’ ապրի քեզ համար: ...

Եւ մազիդ մէկ թելը բա՜ւ է կապելու

 Տիեզերքին հետ՝ հոգիս:

Վարուժնա՜կդ իմ, իմ փափկասո՜ւն Դիցուհիս,

 Ո՜վ քնարէ դու հոգեակ: ...

Բիբերդ թող սրսկեն աստղերն երկնքին

 Իմ խորշոմած ճակատիս: ...

Զի ես անդո՜ւնդն եմ՝ որ կ’ըլլայ երջանիկ

 Փոսուռայի մը լոյսով.

Անապա՜տն եմ, որ երկինքին կը ժպտի

 Իր ծլարձակ մէ՜կ բոյսով:

1912ի աշնան Վարուժան ընտանիքով կը տեղափոխուի 

Պոլիս: Ծնած է իր «գահաժառանգս»՝ կոչած՝ Արմէնը: 

Նիւթականի պէտք ունէր, քանի որ բազմանդամ 

ընտանիքի մը տէր էր ա՛լ: Կ’ուզէ գրական կեանքին 

աւելի մօտիկ ըլլալ: Արդէն պատրաստ էր «Հեթանոս 

Երգեր»ը: Դեռ եւս 1906էն սկսեալ ծրագիրը ունէր այս 

հատորը կազմելու: «Հեթանոս կեանքը օրէ օր զիս կը 

գրաւէ. եթէ այսօր կարելի ըլլար կրօնքս կը փոխէի եւ 

սիրով կ’ընդգրկէի բանաստեղծական հեթանոսութիւնը» 

կը գրէր նամակի մը մէջ: Իր մէկ կողմով հայրենիքի ոգին 

ու անցեալը յիշեցնելու կոչուած էր այս գործը գեղեցիկին 

ընդմէջէն. «Դարերու կեանքը կ’երգեմ յանուն հաճոյքի եւ 

տառապանքի գեղեցկութեան»:

Դանիէլը եւ Արաքսին, Պոլիս
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Հարճը
…

Փա՜ռք մեծազօր կենցաղին ասպետական դարերուն,

Ուր պաշտուեցաւ Գեղեցիկն ու Զօրութիւնը արբուն,
…

Փառք ձեզի միշտ, ո՛վ դարեր ասպետական կենցաղին,

Ուր մարդիկ հզօր եւ անկեղծ էին նման գինիին:

Առաքինի քաջութեան տեղ նենգն այսօր կը տիրէ.

Փոխան տէգին հոլանի՝ պատեանի մէջ դաշոյնն է,

Որ կը շողայ մութի՛ն մէջ, կը ժանգոտի արեւին.

Ոճիրներն այդ խաւարի լռութեան մէջ կը դարբնուին

Մխոտ ճրագի լոյսին տակ ծռած գունատ մարդերէն:

Երբ արեգակը ննջէ՝ մեղքերն յայնժամ կը գործեն:
...

«Բանաստեղծի կոչումն է մասնակիէն հասնիլ 

ընդհանրականին, չնչին համարուած կամ աննկատ 

թողուած բաները յայտնաբերել գեղեցկութեան 

լոյսին մէջ»: «Պէտք է մեր սրտին նշխարները՝ որոնք 

երեք միլիոն ժողովրդին մէջ բաժնուած են՝ հաւաքել, 

կեդրոնացնել մէկ կուրծքի տակ»: Ահա՛ պատկեր մը 

հայրենական տառապանքէն, որ աննշան թողուած էր...

Առկայծ Ճրագ

Յաղթանակի գիշերն է այս տօնական. -

 Հա՛րս, եղ լեցուր ճրագին:

Պիտի դառնայ կռիւէն տղաս յաղթական.- 

 Հա՛րս, քիթը առ պատրոյգին:

Սայլ մը կեցաւ դրան առջեւ հորին քով.

 Հա՛րս, վառէ՛ լոյսը ճրագին:

Տղաս կու գայ ճակատն հպարտ դափնիով.-

 Հա՛րս, բե՛ր ճրագը շեմին:

Բայց… սայլին վրայ արի՞ւն եւ սո՞ւգ բեռցեր են…

 Հա՛րս, ճրագդ ասդին երկարէ:

Հերոս տղաս հոն զարնուած է սրտէն. -

 Ա՜խ, հա՛րս, ճրագդ մարէ՜...

Վարուժանի մանկավարժական գործունէութեան 

լուրերը Պոլիս հասած էին: Բերայի Ս. Գր. Լուսաւորիչ 

Վարժարանի Վարչական Ժողովը որոշած էր 

աշխարհականացնել դպրոցը եւ Կեդրոնականի նման 

«ազգային հաստատութեան» մը վերածել: Ծրագիրը 

իրականացնելու ամենէն յարմար անձը Վարուժանն 

էր: Հոս ալ անոր դէմ ելաւ կղերը: Պատրիարքարանի 

պաշտօնաթերթ «Կաթողիկէ Արձագանգ»ը պայքար 

սկսցուց Վարուժանի դէմ: Բայց Վարուժան 

յուսալքուողներէն չէր: Շարունակեց գործել: Երկու 

տարուան մէջ՝ Լուսաւորչեան վարժարանը դարձաւ 

Պոլսոյ ականաւոր դպրոցներէն մէկը: «Ուսումնարանին 

մէջ կ՚ապրեցնէր հայերէնին ոսկեդարը»: Մանկավարժ 

Վարուժանի հեղինակութիւնը հետզհետէ կը մեծնար 

եւ դպրոցներէն զինքը կը հրաւիրէին դասաւանդելու 

մայրենի լեզու եւ գրականութիւն: Այցելու կ’երթար՝ 

Հինդլեան, Նիկողոսեան եւ Դպրոցասէր Տիկնանց 

վարժարաններուն: Դպրոցասէրի աշակերտուհիներէն 

Արմէն, Հայկակ եւ Վերոնիքա Վարուժան
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Վահանուհի Տէր Մաթէոսեան կ’ըսէ՝ «Առաջին դասին 

անցաւ գրատախտակին առջեւ ու գրեց «Գրիչը Բրիչ է»:

13 Հոկտեմբեր 1913ին կը տօնուէր Հայ Տառերու 

գիւտի 1500 եւ տպագրութեան 400ամեակները: 

Վարուժան երեք տեղեր վազելով ելոյթներ կ՚ունենայ 

նոյն օրը. նախ՝ Բերայի «Փըթի Շան» թատրոնը, 

ապա՝ Մուրատ – Ռափայէլեան Սանուց Միութիւն և 

Պէշիկթաշի ակումբներէն մէկը։ 1913ին Յ. Ճ. Սիրունիի 

նախաձեռնութեամբ կը կազմակերպուէին «Գրական 

Ասուլիսներ», որու մէջ կը քննարկուէին Սիամանթոյի, 

Շանթի, Զօհրապի կողքին Վարուժանի «Հեթանոս 

Երգեր»ը: Աւարտին՝ Գարեգին Խաժակ, Ղազարոս 

Աղայեանի խօսքերով կ’ըսէր Վարուժանին՝ «Մանո՜ւկ, 

մանուկ, ինձ չխաբես: Միշտ կաց այդպէս լուսաւոր»: 

Սիամանթոյի նուիրուած ասուլիսին, Վարուժանն էր 

գլխաւոր ատենախօսը, որ կը համարէր Եարճանեանը 

ժամանակակից մեծագոյն բանաստեղծը: 

Վարուժան՝ Դպրոցասէր Տիկնանց Վարժարանի 
ուսուցիչ (իր աջին՝ Տիգրան Չէօկիւրեան), 1914, Պոլիս
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1913ի գարնան Սիրունի եւ Վարուժան ծրագրեցին 

գեղարուեստական տարեգիրք մը հրատարակել՝ 

«Նաւասարդ»ը, զոր կ՚ուզէին գրական նոր շարժումի մը 

կորիզը ընել։ Հայ հոգիի փնտռտուքն էր այս՝ անցեալ 

դարերուն մէջ, ինչպէս «Հեթանոս Երգեր»ը։ Նոյն 

նպատակը ունէր Կոստան Զարեան երբ Պոլիս եկաւ եւ 

նախաձեռնեց «Մեհեան» ամսագրի հրատարակութեան. 

Վարուժան, Յակոբ Օշական, Ահարոն Տատուրեան, 

Գեղամ Բարսեղեան կը միանային անոր եւ միասին 

կը ստորագրէին Մեհեանի առաջնորդողը՝ «Մեր 

Հանգանակը»: Թէ՛ «Նաւասարդ», թէ՛ «Մեհեան» լոյս 

տեսան 1914ի Յունուարին, երկուքն ալ բացառիկ 

ընդունելութիւն գտնելով հանդերձ աւա՜ղ չկրցան 

շարունակուիլ։

«Հեթանոս Երգեր»էն յետոյ Վարուժան կը յայտնաբերէ՝ 

գիւղը, հողը, աշխատանքը: Որոշ քննադատներ կը 

շուարէին այս յանկարծական անցումին, ասիկա 

Վարուժանի մեծ ծրագրին մէկ մասն էր: «Այժմ կը գրեմ 

«Հացին Երգը», որ յուսամ տարիէ մը լոյս կը տեսնէ» կը 

յայտնէր 1914 Մարտին: «Հատորին մէջ երգուած պիտի 

ըլլան հայրենի հողը, մշակներու աշխատութիւնը եւ 

գիւղական կեանքի խաղաղ մեծութինները»:

Ցան
...

Մշա՛կ, ցանէ՛.- յանուն տանդ սեղանին

Թեւիդ շարժումն անպարագիծ թող ըլլայ.

Վաղը՝ նետած ցորեններդ այդ կը թափին

Օրհնութեան պէս թոռնիկներուդ գլխուն վրայ:

Մշա՛կ, ցանէ՛.- յանուն նօթի թշուառին,

Թող գոգնոցէդ կէս չելլէ ափդ բնաւ.

Աղքատ մ’այսօր ճրագին մէջ տաճարին

Վաղուան հունձքիդ համար վերջին ձէթը դրաւ:
...

Ցանէ՛, ցանէ՛.- նոյնիսկ հեռու սահմանէն,

Աստղերու պէս, ալիքներու պէս ցանէ՛:

Ծիտերն ինչ փոյթ, թէ հատիկներդ կ’աւարեն.-

Տեղը Աստուած պիտի մարգրիտ սերմանէ:

Դարասկիզբին Արեւմտահայ գիւղը գրեթէ դատարկուած 

էր: Պէտք էր ժողովուրդը տուն կանչել, որպէսզի շէննար 

հայ գիւղը եւ հզօրանար: Սիամանթօն այս նպատակով 

ստեղծած էր «Հայրենի Հրաւէր» շարքը 1910ին: 

Վարուժանի «Հացին Երգը» այդ նպատակն ալ ունէր. 

հացի ստեղծման սուրբ գործին փառաբանութիւնն է՝ իր 

29 փուլերով, որմէ ցաւօք կը բացակային ծրագրուած 

Ալիւրը, Ախոռը, Թթխմոր, Փուռը, Հայրենի Սեղան եւ 

Հացին Երգը քերթուածները: Ան մեզի պիտի սորվեցնէր 

նաեւ հացին երկար ու տաժանելի 

ճանապարհը մինչեւ սեղան:

Նաւասարդ /
Կոստան Զարեան /
Մեհեան /
Գեղամ Բարսեղեան
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Ցորեանի Ծովեր (ԵՐԳ)

 Հովե՜ր կ’անցնին.-

Ու ցորեաններս յուշիկ յուշիկ կ’արթննան.

Իրենց խորքէն կը հոսի դող մ’անսահման:

Գեղադալար կողերն ի վար բլուրին

 Ծովե՜ր կ’անցնին:

 Հովե՜ր կ’անցնին.-

Քիստերուն տակ կ’ալեծփին եղիներ`

Ուր լուսնակն իր սափորին կաթն է հոսեր:

Կալերէն գիւղ, գիւղէն մինչեւ աղօրին

 Ծովե՜ր կ’անցնին:

 Հովե՜ր կ’անցնին.-

Զմրուխտներով կը ծփայ դաշտը անհուն:

Ծիտը կ’երգէ թառած ճիւղի մ’օրօրուն`

Մինչ իր տակէն ցորեաններու մոլեգին

 Ծովե՜ր կ’անցնին,

Հովե՜ր կ’անցնին:

«Հացին Երգով, Վարուժանը հասաւ աննախընթաց 

բարձրութեան: «Հողին, աշխատանքին գեղեցիկ 

քերթուածը» դարձաւ մեր գրականութեան ընտիր էջերէն 

մին» կ՚ըսէ ականաւոր գրող, մանկավարժ Լեւոն Շանթ։ 

«Հացին Երգին» պիտի յաջորդէր «Գինիի Երգը», որուն 

սկսած էր Հեթանոս Երգեր շարքին բնաբանին մէջ «ես 

կ՚երգեմ գինին...» ըսելով։ Վարուժան պիտի ստեղծէր 

նաեւ Հայ Հոմերագիրքը, ազգային աւանդութիւններու 

թեմաներով գրուած բանաստեղծութիւններու շարքը: 

Ամրան թղթին պիտի յանձնէր «Աչքեր» անուն տրաման, 

որ կոյր մարդու մը լուսաւոր աչքերու մասին էր: 

Թատերախաղի պիտի վերածէր Հարճը...

Բարեշրջման մէջ էր միշտ. «Հաճելի է ինծի միշտ 

լարերս փոխել եւ վերանորոգուիլ եւ եթէ մուսաները 

չլքեն զիս` դեռ պիտի կրնամ շուարեցնել իմ կարգ մը 

ակնոցաւոր քննադատները» կը գրէր գրագէտ Աւետիս 

Ահարոնեանի որդին՝ Վարդգէս Ահարոնեանին: Եթէ 

ապրէր, անակնկալ յաղթանակներ պիտի տար մեր 

գրականութեան, Վարուժան անսպառ էր:

Արաքսին գրկած Արմէնը, Վերոնիքան եւ Վարուժան, 1913, Պոլիս
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Բայց վրայ հասաւ սպասուած անսպասելին… Դանիէլ 

Վարուժան ձերբակալուեցաւ Ապրիլ 24ի գիշերը: Քանի մը 

օր առաջ Զարուհի Գալէմքերեանին մտահոգութիւններուն 

կը պատասխանէր. «Տակաւին նախորդ երեկոյ Զօհրապ 

Թալեաթին հետ ծունկ ծունկի բոքէր խաղացեր են. լաւ 

են իթթիհատական տրամադրութիւնները մեր մասին: 

Ապահով քնացէ՛ք տիկին, մե՛նք շատ բարեկամներ 

ունինք Բարլամէնթին մէջ»:

Անայիս կը գրէ թէ արդէն շատեր մեկնած էին Պոլիսէն, 

անապահով լուրեր սկսած էին շրջիլ: Վարուժանի 

«Դուք չէ՞ք մեկնիր» հարցումին «Ես չեմ կրնար մեկնիլ: 

Յետոյ ի՞նչ կրնան ընել զիս, ես կուսակցական իսկ 

չեմ: Դուք լաւ կ’ընէք եթէ այս երկրէն հեռանաք եւ եթէ 

կրնաք՝ անմիջապէս: Մի՛ մնաք հոս Վարուժան» կը 

պատասխանէր։

Բանաստեղծը արհամարհոտ ժպտելով կ՚ըսէր. «Ինչո՞ւ 

կ’ուզէք տիկին, որ ես ձեզմէ նուազ արիասիրտ ըլլամ, 

պէտք չէ ըլլալ յոռետես»:

Սիրունի վերջին անգամ իրեն կ՚երթայ Ապրիլ 23ի 

իրիկունը: Խորհուրդ կու տայ, որ գոնէ տեղը փոխէ: 

Վարուժան կը զգար աղէտը, բայց ընտանեկան հոգեր 

ունէր... «Ու կը յիշեմ, թէ այդ գիշերը ի՜նչ սարսուռով 

ու աղապատանքով կը դիտէր իր փոքրիկները, որոնք 

սենեակին մէջ կը խաղային ու կ’աղմկէին չգիտնալով թէ 

վաղը գիշեր ո՛րբ պիտի մնան» կ՚աւելցնէ Սիրունի:

Ապրիլ 24ի գիշերը իրեն այցելած էին Յովհաննէս 

Պօղոսեան եւ Սահակ-Մեսրոպ: Վարուժան ընկերներուն 

կարդացած էր նոր բանաստեղծութիւնները, զրուցած՝ 

գաւառներուն, տարածուող լուրերուն, պատերազմի եւ 

հայ ժողովուրդի ճակատագրին մասին: 

Վարուժանը կը տանին Չանղըրը: «Չանղըրըի 

մէջ վարձակալը եղած է հայ ընտանիքի մը» կը 

յիշէ Արաքսին: Տանտիրոջ անունը՝ Իպրահիմ, որ 

մահմետականացած հայ մըն էր: «Աքսորի շրջանին 

Վարուժանէն ստացած եմ թրքերէն բացիկներ: Ուզած 

էր Հոմերոսի Իլիականը որ ղրկած էի իրեն: Գիտեմ որ 

հոն իսկ կ՚աշխատէր ու կը գրէր» կը վկայէ Արաքսի: 

Այդ օրերուն բանաստեղծը միշտ լուռ էր, ինքնամփոփ 

եւ մտախոհ: Նոր երգեր ծնած են այն օրերուն վեց 

ծոցատետր լեցնելու չափ, կը վկայեն՝ գրողներ Արամ 

Անտոնեան, Միքայէլ Շամտանճեան, մազապուրծ 

ազատողներ Եղեռնէ: Ցաւօք կորսուած են, բոլորն ալ: 

26 Օգոստոս 1915։ Վարուժանը, Ռուբէն Սեւակը եւ 

երեք հայ հոգիներ կը նստեցնեն ըսելով թէ պիտի 

տեղափոխեն ուրիշ քաղաք։ Անոնք արդէն հասկցած 

են թէ սա մահ կը նշանակէր: Վարուժան կը պատուիրէ 

ընկերներուն, որ իր կինը ծնելիք զաւկին անունը 

Վարուժան դնէր եւ կ՚ըսէ ընկերներուն «պիտի մեռնիմ 

Հայաստանի պատկերը բիբերուս»:

Այն ինչ որ նկարագրած էր «Ցեղին Սրտին» մէջ, կը զգար 

նաև ի՛ր մարմնին վրայ: 26 Օգոստոս 1915: Նոյն օրը կը 

ծնէր իր երրորդ որդին՝ Հայկակը...:

1919ին Արաքսի ոստիկանութենէն կը փրկէ իր 

կիսաւարտ գործը՝ «Հացին Երգը»։ Ուսումնարանի 

սաներու «Նաւասարդեան» միութիւնը զայն 

հրատարակած է 1921ին:

1958ը եղաւ «Վարուժանի տարի»: «... Պէլճիքահայ 

երիտասարդական միութեան ղեկավարութեամբ, 

Կանտի Համալսարանի մատենադարանի մեծ սրահը 

քանդակուեցաւ յուշատախտակ մը: Հանդիսութեան 

մասնակցեր էին մտաւորականներ: Փետրուարի 9ին 

տեղի ունեցաւ յուշատախտակի բացման հանդէս: 

Ելոյթներ ունեցան՝ Պէլճիքայի կրթական նախարարի 

ներկայացուցիչը, արքայական ակադեմիայի անդամ, 
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Վարուժանի այրին՝ Արաքսի Աբիկեան յուշաքանդակի բացման... (9 փետրուար, 1958 Կանտ, Պէլճիքա)
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բանաստեղծ Պոտառ, համալսարանի վերատեսուչը, 

հայագէտ Փրօֆ. Ֆէյտի, համալսարանէն ընկերը 

Փիէր Մայէս, իր այրին՝ Արաքսին»: Վարուժանի երեք 

եղբայրներէն Վահանը ներկայ է նաեւ. ան միակ 

ազատողն էր Եղեռնէն իր Սեբաստիոյ ընտանիքէն...

Վարուժան «կը հաւատար հին ու նոր աստուածներուն, 

բացի Մամոնայէն»: Ան պաշտեց հեթանոս դարը, 

իր ասպետներն ու քուրմերը: Երգեց զայն, աղօթեց 

մեհեաններուն ստուերին տակ ու մեռաւ նահատակ, 

բայց ասպետ: Ըստ իր կնոջ, ան կրնար հեռանալ 

Պոլիսէն, բայց մնաց: Կը նախատեսէր չարիքը, որ պիտի 

հասնէր իր սիրած ժողովուրդին, չուզեց բաժնուիլ անկէ: 

«Մեր արիւնը, կ’ըսէ ան օր մը բարեկամի մը, պէտք է 

խառնուի ժողովուրդին արեանը»: Ասպետի մը վայել 

դիւցազնական ճամբայ:

Ահա՛ այդ մեծ բանաստեղծը, կորովի գործիչը, ջղուտ 

ընդդիմադիրը, քաջ հայագէտը, կարող ուսուցիչը, 

ճշմարիտ հայրն ու ամուսինը... 

Վարպե՛տ Վարուժան, ազգը երբե՛ք չզղջաց քեզ ծնած 

ըլլալուն, այլ հզօր երգդ, զոր նուիրեցիր մեզի՝ ապագայի 

մարդերուս, դեռ թունդ կը հանէ մեր սրտերը... 

Ո՛վ հայրենիքի շունչ, պայքարի ոգի, ազատութեան 

մարգարէ։ 

Ո՛վ գեղեցիկի քուրմ, արուեստի բագին, 

խաղաղութեան ողջակէզ...

Արդարիդ յիշատակը օրհնութեամբ թող ըլլայ...։
Վարուժան, 1913, Պոլիս
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Անդաստան
Արեւելեան կողմն աշխարհի
Խաղաղութի՜ւն թող ըլլայ
Ոչ արիւններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակօսին
Ու երբ հնչէ կոչնակն ամէն գիւղակի`
Օրհներգութի՜ւն թող ըլլայ:

Արեւմտեան կողմն աշխարհի
Բերրիութի՜ւն թող ըլլայ
Ամէն աստղէ ցօղ կայլակի,
Ու ամէն հասկ ձուլէ ոսկի.
Եւ ոչխարներն երբ սարին վրայ արածին`
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլայ:

Հիւսիսային կողմն աշխարհի
Առատութի՜ւն թող ըլլայ
Ոսկի ծովուն մէջ ցորեանին
Յաւէտ լողայ թող գերանդի.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացուի`
Բերկրութի՜ւն թող ըլլայ:

Հարաւային կողմն աշխարհի
Պտղաբերութիւն թող ըլլայ
Ծաղկի` մեղրը փեթակներուն,
Յորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի`
Սիրերգութի՜ւն թող ըլլայ:



ԱՐԱՄԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐԸ 
ԵՒ ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ, 1910

Ա. ԿԱՐԳ ձախէն՝ ուսուցիչներ Գ. Կիրակոսեան,  
Ն. Աւազ, Կ. Գաբիկեան, Հ. Բալուցեան, Շաւարշ 
Ծ. վրդ. Սահակեան (տեսուչ), Դ. Վարուժան,  
Խ. Կրտոտեան, Ն. Խորիկեան, Լ. Գասարճեան:

Բ. ԿԱՐԳ Մ. Չատրճեան, Յ. Սարայտարեան,  
Ո. Եկանեան, Տ. Փոլատեան, Յ. Չեքեմեան, 

 Ա. Պատրիարքեան (Ա. Պատրիկ), Ա. Չուգասըզեան:

Գ. ԿԱՐԳ Խ. Պտկճեան, Ե. Աբգարեան,   
Տ. Մազմանեան, Լ. Մինասեան, Ա. Կոտոշեան:
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ՆԱՄԱԿՆԵՐԷՆ...
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ՄԻՔԱՅԷԼ ՉՊՈՒԳՔԵԱՐԵԱՆԻՆ

21–23 Յուլիս 1902, Կ. Պոլիս

Սիրելի հօրեղբայր, ամէնքս մէյ մէկ անկիւն թափթփած 
մնացինք իրարմէ անջատ-անջատ: Երանի՜ թէ ողջ-առողջ 
զիրար գտնենք ու Չպուգքեարեան համեստ գերդաստանը 
իրաւամբ իրարու գիրկերուն մէջ զիրար երազեն, սիրեն 
եւ սիրով ապրին ու մեռնին: Երջանի՜կ կեանք:

*
ԱՐՇԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱՆԻՆ

7 Դեկտեմբեր 1905, Կանտ

Ներբակեալ Ձեզ կը յղեմ քերթուած մը եւ «Անահիտ»ի 
մէջ, անկիւն մը, անոր հրատարակութիւնը կը խնդրեմ: 
Հոգւոյս մէջ զիս անհանգիստ կ՚ընէին այդ քանի մը 
տողերը:  Ձեզի կը յանձնեմ զանոնք: Ունի՞ն ներշնչման 
նորութիւն, կա՞յ վսեմ կիրք, կա՞յ ինքնուրոյն արուեստ 
իրենց ծնունդին մէջ, իրենց գոյներուն մէջէն անցա՞ծ է 
արեւելեան վերջալոյս մը. չեմ գիտեր:

*
ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ ՔԱՍԳԱՆՏԻԼԵԱՆԻՆ

2-6 Փետրուար 1906, Կանտ

Սիրելի Հայր Արիստակէս վարդապետ Քասգանտիլեան,                                                          

Ոչ մէկ հայերէնի վարժապետ իմ վրայ այնքան ազդած 
չէ, որքան Դուք: Միւսներուն դասերը ինծի սորվեցուցին՝ 
գիտնալ, Ձերիններն՝ ստեղծել: Միւսները աւելի 
անձնասէր եղան. միւսները ես միշտ պիտի յարգեմ, բայց 
զՁեզ պիտի սիրեմ:

*
ԱՐՇԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱՆԻՆ

7 Փետրուար 1906, Կանտ

Այս օրերուս մէջ Վենետիկէն կը ստանամ 400 – 500 

օրինակները «Սարսուռներ» փոքր հատորիս: Պիտի 
հարցնեմ թէ արդեօք ո՞ւր յարմար է վաճառել զանոնք: 
Իմ հասցէս՝ անապահով է եւ յեղյեղուկ: «Անահիտի» 
հասցէն արդեօք կարո՞ղ է ստանձնել զայն. ուղարկումի 
ծախքերը (դրամի թէ գրքի) կը հոգամ անյապաղ:

*
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆԻՆ

3 Մարտ 1906, Կանտ

Վերջերս Ձեզ ուղարկած եմ օրինակ մը 
«Սարսուռներ»էն: Խնդրեմ ընդունեցէք իմ այդ փոքրիկ 
նուէրս: Անոր ծաւալին փոքրութիւնը հակառակ կամքիս 
եւ փափաքիս եղաւ. Վանքը չուզեց հրատարակել՝ անոնց 
շեշտերը գայթակղեցուցիչ գտնալով:

*
ՍԻՄՈՆ ԵՐԵՄԵԱՆԻՆ

5 Մարտ 1906, Կանտ

Հիմա գուցէ զարմանաք, երբ ըսեմ թէ Կանտ կը 
գտնուիմ, մինչդեռ միասին համախոհ էինք Լոզան 
երթալուս վրայ:

Մեծաւորը այսպէս ուզեց` Կանտը ա՛լ աւելի Կաթոլիկ 
գտնելով (բայց այդ ինծի հարցուցէք) եւ ես չընդդիմացայ 
բոլորովին, այն փափուկ ժամանակներուն` տեղի չտալու 
համար դժկամութիւններու:

Արդ` հոս հանգիստ եմ, կը յաճախեմ գրականութեան եւ 
իմաստասիրական ճիւղերուն եւ կը գտնեմ զարգացման 
գրեթէ ամէն պայման: Վարժապետներս կը համակրին 
զիս` կարծեմ հայ ըլլալուս պատճառով:
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ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ ՔԱՍԳԱՆՏԻԼԵԱՆԻՆ

22 – 23 Յունուար 1907, Կանտ

Ազգն է որ մեզ` վարժարանին մէջ թէ համալսարանին, 
սնուցած է եւ կրթած: Իր գանկին տարուէ տարի 
վերածնող ընձիւղն ենք, իր կեանքին շարունակութիւնը 
եւ իր անցեալին ապագան: Հետեւեաբար Մուրատ – 
Ռափայէլեանի ամէն ձրիավարժ շրջանաւարտ աշակերտ, 
որ լոկ ընտանիքին օգտակար, հայրենիքին ոչինչ կ’ընէ` 
գող է եւ ընտանիքը իր գողօնին մասնակից: Ես խիստ 
զայրացած եմ քանի մը նախկին աշակերտներու վրայ, 
որոնք կամ այլասերած են կամ եղած են անտարբեր եւ 
անձնապարտ հայեր, եւ ճշմարիտ ըսելով, քիչ մըն ալ 
վարժարանը մեղսակից կը գտնեմ ատոր` ի վնաս իրեն:

*
ԴԵՐԵՆԻԿ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻՆ

6 Յունուար 1908, Կանտ

Մինակ եմ, մինակ եմ, մինա՜կ, կը հասկնաս, solo e soletto 
արցունքներուս հետ մինակ, երազներուս հետ մինակ: 
Այստեղի հայերը հայ չեն, ո՛չ լեզուս, ո՛չ զգացումներս կը 
հասկնան ռուսերու եւ պուլկարներու հետ խառնուած` 
խորթացած են: Եթէ այդ միակ բանաստեղծութիւններուս 
աղբիւրն ալ ցամքի, քայքայուի  ես ի՞նչ պիտի ընեմ...

*
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՐՈՍԵԱՆԻՆ

17 Հոկտեմբեր 1908, Կանտ

80 ֆր  սենեակ, ճաշ, նախաճաշ, (ձմեռը վառարան)

2  լուացք

6 դասագիրք, dispense

2  նամակադրոշմ, քարտ՝  առնուազն

3,50  կազ լուսաւորութեան, տետր, գրիչ, օճառ և այլն

1,50  մազի խզման կամ մօրուքի համար

95 ֆրանք

Կը մնայ քովս 5 ֆրանք: Այս հինգ ֆրանքով, ըսէք 

խնդրեմ, կօշիկիս, ճերմակեղէնի նորոգմա՞ն հասնիմ, 
թէ չէ զգեստեղէնի, թէ չէ՜ գոնէ երբեմն երթամ թատրոն 
տրամ մը տեսնելու: Ասիկա եթէ աղքատ ուսանողի 
մը թոյլ չէք տար` գոնէ յուսամ, թէ գրականութեամբ 
զբաղողի մը ներելի պէտք է նկատուի:

Կարճ. ինծի երկու միջոց կը մնայ. կամ վարժարանը 
ուղղակի իմ օրինաւոր եւ ուսանողի պէտքերէս 
առաջնորդուած միայն` այդ պէտքերս բոլորը կը հոգայ` 
այն գիտակցութեամբ, թէ բարերարներու դրամը ծովը 
նետած չըլլար եւ կամ պէտք է ուսումս կէս կատար 
թողած երթամ եւ օրական հացս շահիմ:

*
ԹԷՈԴԻԿԻՆ

1 Նոյեմբեր 1908, Կանտ

Համոզուած եմ թէ ժողովուրդին ինքզինքնիս յիշատակ 
տալէ առաջ նախ պէտք է ինքզինքնիս զոհ տանք, 
Վահագնի՛ բագնին վրայ՝ թէ քնարի, ատիկա նոյնն է: Իսկ 
իմ քերթուածներս, ո՛վ հեգնութիւն, երբ անդին Ալիշանի 
եւ Աբովեանի պէս հանճարներ կ՚աշտարակուին 
վիթխարիօրէն:

Գալով ինքնակենսագրականի մը՝ զոր կը փափաքիք 
եղեր՝ ի՞նչ կարող եմ գրել այդ մասին՝ երբ դեռ բեղնաւոր 
կեանք մը ապրած չեմ: Այսքանով գոհ կ՚ըլլա՞ք երբ 
ըսեմ թէ ծնած եմ 1884ին Սեբաստիոյ մօտ Բրգնիկ 
գիւղը՝ ուր աճած է մանկութիւնս, ուռենիներուն տխուր 
հովանիներուն տակ երազկոտ, կամ գետեզերքներուն 
վրայ բադերուն քարեր նետելով անառակօրէն: Դեռ 
հազիւ ես թիթեռնիկներ որսալու հասակին մէջ՝ հայրս 
պանդխտած է Պոլիս եւ մայրս ձմեռնային երկար 
երեկոները՝ թոնրատունը նստած՝ երեւակայութիւնս 
օրօրած է ենիչերիներու եւ գայլերու պատմութիւններով, 
երբ Մէյրէզումի հովը կու գար բուխերիկին մէջ մերթ 
դեւի ձագի մը նման լալ: 
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Գիւղին դպրոցը հազիւ սկսած եմ ժամագիրքը կարդալ 

սորվիլ՝ զիս տարած են Պոլիս 1896ի Կոտորածի 

օրերուն, ուր հայրս արեան սարսափին մէջ փնտռելէ 

յուսահատ՝ գտած եմ բանտին մէջ այն տխուր 

օրերուն ստօրէն ամբաստանուած: Երկու տարի 

յաճախած եմ Սագըզ Աղաճիի Մխիթարեան դպրոցը, 

յետոյ Քաղկեդոնի վարժարանը՝ ուր երկար ատեն 

պատանեկութիւնս երազած է ընդմէջ Մօտայի ծովակին 

եւ Դուրեանի ոսկրներուն յԻւսկիւտար: Արձակուրդներս 

ընդհանրապէս անցած են հօրս քով, Խավեար Խանը, 

հայ պանդուխտներուն հառաչանքներուն եւ վէրքերու 

տրոփիւնին ունկնդիր: 

Հ. Արիստ. Քասգանտիլեան որ նոյն ատեն տեսուչ եղած 

է Քաղկեդոնի վարժարանին, առաջնորդած է մանկական 

նախափորձերս՝ սրբագրելով սիրահարական 

ոտանաւորներս եւ յետոյ (1902ին) ուղարկած է զիս 

Վենետիկ, Մուրատ Ռափայէլեան, բարեւելու համար իր 

տեղը Ալիշանի նուիրական աճիւնը: Մ. Ռափայէլեանի 

մէջ է որ ճանչցած եմ յեղափոխութեան ոգին, կարդալով 

Ժ.Ժ. Ռուսօն, Թոլստօն եւ «Դրօշակը»՝ հազարումէկ 

դժուարութեամբ: Եւ հիմա ահաւասիկ երեք տարի 

է Պէլճիքա Կանտի համալսարանն եմ եւ կ՚ուսանիմ 

«Քաղաքական եւ Ընկերական Գիտութիւններ»ը: 

Երկու միջավայր ազդած են վրաս. Վենետիկը իր 

Թիցիանոյով եւ Ֆլանտրը իր Վան-Տիգներով: Առջինին 

գոյները եւ վերջնոյն բարբարոս իրապաշտութիւնը 

յօրինած են վրձինս՝ զոր սնափառութիւնն ունիմ 

թաթխած ըլլալու միմիայն հայրենի հողին որդան 

կարմիրին մէջ եւ իր ծովածուփ արեանը: Իսկ բաղձանքս 

եթէ կ՚ուզէք, - բաղձանքս է ապագային մարդերուն 

նուիրել այնպիսի հզօր երգ մը՝ որ Հայրենիքը ինծի պէս 

արարած մը ծնած ըլլալուն գոնէ չզղջայ: 

Ահա ի՛նչ որ համառօտ կերպով կարելի էր ըսել:

ԴԵՐԵՆԻԿ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻՆ

11-17 Նոյեմբեր 1908, Կանտ

Եկող տարի` վստահ չեմ, բայց յաջորդ տարի կը 
տեսնուինք: Անպատճառ ամբողջ Հայաստանը պէտք 
է տեսնել: Կ՚ուզեմ համբուրել բոլոր այն տեղերը, ուր 
նահատակ մը ինկաւ կամ հերոս մը կոխեց: Մենք 
այնքան մեծ ենք` որքան որ հողէն կը խմենք մեր 
զգացումները: Ամէն ինչ հոդ է: Դէպի մեր պապերուն: Որ 
է` դէպի աստուածները: Ա՜խ Դերենիկ, Մեծն Տիգրանի 
վրայ ի՜նչ հոյակապ դիւցազներգութիւն մը կը գրուի, 
բայց կարելի չէ առանց Հայաստանը տեսնելու: Պէտք է 
տեսնել այն ժայռերը, զոր մեր պապերը կը գործածէին 
իբրեւ պարսատիկի քար: Պէտք է տեսնել այն յաղթ 
կաղնիները, զոր կը վառէին առանց արմատախիլ ընելու 
եւ անոնց լոյսին ներքեւ նստած իրենց հերոսական 
յաղթութեան մեծ տօնը կը տօնէին:

Դե՛հ, Դերենիկ, Երզնկան շարունակեցէք ծաղկեցնել` 
բոլոր երիտասարդներդ միացած: Պիտի սկսիմ դրամ 
շահիլ կ՚ըսես, դու դրամ շահէ եւ թո՛ղ որ տեղւոյն տղաքն 
ալ քեզմէ լոյս շահին: Չմոռնաս անկիւնը լուսաւորել, 
մի  ́վախնար, անկեան լոյսը իր կարգին ամբողջ սրահը 
կ՚երթայ լուսաւորել:

*
ՓԻԷՐ ՄԱՅԷՍԻՆ

5 Դեկտեմբեր 1909, Սվազ

Ես լաւ եմ, բարեկամս: Շրջապատուած եմ մեծ սիրով` 
ծնողներուս եւ հայրենակիցներուս սիրով: Բայց արդեօ՞ք 
այդ ինծի բաւական է: Ո՛չ այստեղ չունիմ համակողմանի 
ուսում ստացած ընկերներ: Եւ կը փնտռեմ Կանտի 
բարեկամներս, որոնք կը խօսէին գիտութեան մասին, 
գրականութեան, թատրոնի եւ կանանց: Անոնց բոլորը 
կը ստեղծէին միջավայր մը որը ինձ անհրաժեշտ էր:
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ԴԵՐԵՆԻԿ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻՆ

5 Հոկտեմբեր 1910, Սվազ

Շատ ուրախացայ` լսելով, որ նորէն Եւրոպա ոտք 
կոխեցիր: Այդ տեղ նոյնիսկ տառապիս ալ` տառապանքը 
կը բարձրացնէ զքեզ, իսկ հոս գաւառը. ո՜հ, Դերենիկ 
այստեղ բանաստեղծի տեղ չէ: Հայրենիքն անուշ է, 
այո՛, բայց մեր հայրենակիցները գռեհկացած են լուծին 
տակ, ո՛ւր մնաց դասական հայութիւնը. աւերակներու 
աճիւններուն մէջ փնտռելու է զանոնք:

*

ՍԱՀԱԿ-ՄԵՍՐՈՊԻՆ

24 Հոկտեմբեր 1910, Սվազ

Ամուսնութեանս մասին գուշակութիւններդ եւ 
ենթադրութիւններդ արդէն կատարուած են: Նարօտը 
կապեցի գլուխիս, սակայն ազատ են թռիչներս: Ես 
իբրեւ իրապաշտ սիրեցի բնականոն եւ ընտանեկան 
կեանքը եւ նախընտրեցի զայն ամուրիի անրջական 
խարխափանքներէն:

*
ԴԵՐԵՆԻԿ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻՆ

28 Փետրուար 1911, Սվազ

Ուսուցչի պաշտօնս կը շարունակեմ: Ամառը շատ 
հաւանական է Պոլիս երթամ: Հոս ասպարէզ չկայ, 
մինչդեռ տանը հոգը ամբողջ վրաս ծանրացած է: Հայրս 
չունի ու ես քիչ ժամանակէն կ՚ունենամ արիւնի ծաղիկ 
մը: Ահա քեզի բանաստեղծութիւն, գլուխս քերթողական 
արշալոյսին մէջ թաթխուած է, մինչդեռ մինչեւ մէջքս 
ընկղմած եմ իրական կեանքի հոգերուն ճահճին մէջ:

*
ՄԵՐՈՒԺԱՆ ՊԱՐՍԱՄԵԱՆԻՆ

6 Յունիս 1911, Սվազ, Բրգնիկ

Թոյլ տուէք ըսել, թէ հանդէսին առանց փոխարինութեան 
պիտի չկրնամ աշխատիլ` բարոյական ու նիւթական 

պատճառներով: Ոչ թէ Ձեր հանդէսին միայն` այլ ամէն 
հանդէսի եւ թերթի: Այս որոշումս կը խնդրեմ, մանաւանդ 
կը պահանջեմ, որ արդարացնէք իբրեւ գրչի եղբայր մը, 
որ նոյն ճակատագիրն ունի: Չէ՞ որ կարեւոր պահանջ 
մըն է` քերթողներու նիւթական ազատագրութիւնն ալ իր 
իսկ աստիճանին մէջ. առ այս ներողութի՜ւն:

* * *
ԱՐԱ ՔԱՎԱՐՈԶԵԱՆԻՆ

4 Մայիս, 1915, Չանղըրը

Պէյօղլունտա Փանկալթըտա Նալպանդ սօքաղընտա 
Քարավելա ափարդմանընտա Արա Քավարոզեան:
Գասթամօնու վիլայէդինտէ Չանղըրը, րահադըմ: 
Դանիէլ

*
ԱՐԱՄ ԻՆՃԻՃԵԱՆԻՆ

17 Թէմմուզ, 1915, Չանղըրը 

Կալաթա Տոյչ Պանք Արամ Ինճիճեան:
Այիլէմտէն հապէր ալամըեօրում, սէպէպի հէր նէ իսէ, 
պիլտիրինիզ: Չպուգքեար

*
ԱՐԱՔՍԻ ՉՊՈՒԳՔԵԱՐԵԱՆԻՆ

1 Աղուսթօս, 1915, Չանղըրը

Պէյօղլու, Փանկալթը, Քարավելա ափարթըմանը 
Արաքսի Չպուգքեարեան:
Տահիլիյէ նէզարէթինէ պիր միւրաճաաթլա գարարը 
թէլէկրաֆլա պիլտիրինիզ: Դանիէլ

*
ԱՐԱՔՍԻ ՉՊՈՒԳՔԵԱՐԵԱՆԻՆ

1 Աղուսթօս, 1915

Պէյօղլու, Փանկալթը, Քարավելա ափարթըմանը 
Արաքսի Չպուգքեարեան: Րէժի վասըթասըյլա 
թարաֆըմա պէշ լիրա կէօնտէր: Դանիէլ



Վարուժանի կարօտալի բացիկներէն...
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  ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ    
           ՄԱՍԻՆ
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ԿԱՆՏ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՅՈՒՇԱՏԱԽՏԱԿԸ...

Պէլճիքայի մէջ, 1958ը «Վարուժանի տարի» եղաւ: 

8, 9, 10 Փետրուարին տեղի ունեցաւ՝ Վարուժանի և 

Հայ մշակոյթի նուիրուած փառատօն Կանտ քաղաքի 

մէջ, նախաձեռնութեամբ՝ Հայ ուսանողութեան 

եւ Պէլճիքահայ երիտասարդական միութեան: 

Կանտի Համալսարանի մատենադարանի մեծ 

սրահը քանդակուեցաւ յուշատախտակ մը՝ Հայերէն, 

Ֆրանսերէն, Ֆլամաներէն լեզուներով: Փետրուարի 

9ին տեղի ունեցաւ բացման հանդէսը: Ֆրանսացի 

քանդակագործ Րոժէ Պարոնի գործն է յուշատախտակը: 

85x 56 սանդիմեթր չափերով: Հանդէսին մասնակցեր 

եւ ելոյթներ ունեցեր էին բազմաթիւ օտար և հայ 

մտաւորականներ: Բացման կը նուագուէր Հէնտլի 

«Լարիկօ»ն:

Ի՞ՆՉԵՐ ԸՍԻՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ՄԱՍԻՆ...

«Այն ինչ որ հասցուց Վարուժան իր կարճատեւ կեանքին 

մէջ, բաւական է ապահովելու անոր կայուն տեղ 

մը հայ գրականութեան մէջ. որովհետեւ «ճշմարիտ 

բանաստեղծ» էր, կը բերէր կենդանի կապ շրջապատի 

իրականութեան հետ»: (Վալերի Պրիւսով՝ Ռուս 

բանաստեղծ)

«Վարուժանը կը պատկանի այնքան արեւմուտքին, 

որքան Հայաստանին. անոր տեղը համաշխարհային 

գրականութեան մէջ թերեւս հեռու չէ այն բարձունքէն, որ 

կը գրաւէ Վերհարնը»: (Ֆրետերիք  Ֆէյտի՝ Ֆրանսացի 

հայագէտ)

«Յաճախ կը տեսնէի Վարուժանը հօրս՝ Անրի Փիրէնի 

մօտ, տպաւորուած էի իր մտաւորական բարձր շուքէն, 

զգայականութենէն եւ տաղանդէն: Ահռելի է խորհիլ 

որ ան զոհ է եղած ամօթալի ջարդին, որ այնքան 

նահատակներ խլեց ձեր ազգակիցներէն: Ի՜նչ ամօթ 

մարդկութեան համար»: (փրօֆ. Փիրէն՝ պատմաբան)

«Անոր մահով թերեւս կորաւ համաշխարհային լիրիկ 

բանաստեղծութեան ամենամեծ ներկայացուցիչներէն 

մէկը»: (Զաքարիա Պապանդանիու՝ Յունական 

գրականութեան մասնագէտ)

«Վարուժան առիւծներու տոհմէն է. անոր լեզուն կը 

հմայէ, ամէն ինչ համախմբելու զօրութեամբ: Ան ծարաւ է 

ամէն ինչի, կը սիրէ փորձել ամէն ինչ, կը պայքարի միշտ 

իր սահմանները լայնցնելու համար. ան հրաշալիօրէն 

օժտուած է նախորդներու հանճարը մարսելու եւ անով 

ուժեղանալու կարողութեամբ»: (Լիւք Անտրէ Մարսէլ՝ 

Ֆրանսացի գրականագէտ)

«Դանիէլը միջահասակէն քիչ կարճ էր, լայնալանջ, 

գլուխը միշտ բարձր՝ դէպի աստղերը: Մազերը մուգ 

սեւ էին, կողմնակի խազով անջատուած: Կանոնաւոր 

էին դէմքի գծերը, մորթը անփայլ- սպիտակ, մի քիչ 

մոխրագոյնի զարնող: Աչքերը կը տառապէին մի 

թեթեւ շիլութեամբ, որ սակայն չէր խանգարեր անոր 

նայուածքը: Պիտի մոռնայի յիշել իրեն ոլորուն պեխը, 

որ կ’ընդգծէր իր արծուային, լայնառունգ քիթը եւ 

կը ծածկէր իր կարմիր շրթունքները, ընդհանրապէս 

զուսպ, բայց երբեմն ալ բարի կերպով ժպտող: 

Դանիէլը բնաւորութեամբ մեկուսացող չէր, ոչ ալ 

շատ դիւրահաղորդ. սակայն երբ հարցը վերաբերէր 

դպրութեան, մանաւանդ իր դժբախտ երկրին, ան 
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կ՚ոգեւորուէր: Ուսանողական հաւաքոյթներուն կը 

մասնակցէր սակայն անոնց աղմկոտ պարերուն չէր 

մասնակցէր»: (Փիէր Մայէս՝ համալսարանի դասընկերը)

Չիթունի՝ «Յակոբ Գուրգէնի յոբելեանին օրը,Վարուժան 

բեմին վրայ բնաբանեց՝ «գրաբարը մեռաւ, կեցցէ՛ 

գրաբարը»: Արդէն ամբողջ ճառ մը...

Հայր Մկրտիչ Պօտուրեան՝ «1904ի ձմեռը Դանիէլ 5-6 

օր իր խցիկին մէջ հիւանդ պառկեցաւ: Ամէն օր երկու 

անգամ իրեն կ’այցելէի գրպաններս խնձոր եւ նարինջ 

լեցուցած: -Վարդապե՜տ, գի՛րք բեր, կը թախանձէր»: 

Հայր Սիմոն Երեմեան՝ «Այդ օրէն վերջը, մանաւանդ 

«Սարսուռներ»ու ձեռագիրը կարդալով, այլեւս 

համոզուած էի, որ անոր մտքին ծոցին մէջ հանճար մը 

կը մարմնանար»: 

Յակոբ Օշական՝ «Դանիէլ Վարուժան մեծագոյն 

փառքերէն մէկն է մեր քնարերգութեան եթէ ոչ 

մեծագոյնը: Չունէր Եւրոպան սպառած տղոց ո՛չ 

յոգնութիւնը, ո՛չ անիմաստ մեծամտութիւնը: Կը 

հաւատար մեր արժէքներուն, աւանդութիւններուն: 

1915-ին զինքը վերջին անգամ տեսայ Ռուբէն Սեւակի 

տունը, Բերա: Կարդաց իր «Կարմիր Հողը»: Չեմ կրնար 

մոռնալ… Սեւակի կինն անգամ՝, գերմանուհի մը, տունի 

հայերէն մը հազիւ գիտէր, ամուսնոյն սիրոյն. բառերուն 

այդ կրակէ շապիկին մէջ առնուեցաւ ու լացաւ, վստահ 

եմ, առանց հասկնալու»: 

Պարոյր Սեւակ՝ ունենալով հիացմունք Վարուժանի 

նկատմամբ իր համալսարանի վկայականի 

աշխատանքը ըրաւ Վարուժանի ուսումնասիրութեամբ, 

որու եզրակացութեան կ’ըսէր՝ «Վարուժանը մէկն է 

հայ ամենամեծ բանաստեղծներէն, որ կարողացած է 

«ոտնահատել» ազգային սահմանները ելլելու համար»:

Վահագն Դաւիթեան՝ նոյնպէս առանձին սիրով մը 

հմայուած է Վարուժանին, կ’ըսէ՝

«...ինձ համար կան մի խումբ ընտրեալ բանաստեղծներ 

հայ եւ օտար, եւ ես կը նախանձիմ այն ընթերցողներուն, 

որոնք առաջին անգամ պիտի կարդան անոնք, առաջին 

անգամ պիտի վայելեն արուեստի այն բարձր հրճուանքն 

ու ուրախութիւնը, որ վայելեր եմ ես տարիներ առաջ: Այդ 

ընտրեալներու փոքր խումբին մէջն է նաեւ Վարուժանը: 

«Հեթանոս Երգեր» եւ «Հացին Երգը» գիրքերը հայ 

բանաստեղծութեան անկիւնաքարային գործերէն են. 

ան իսկական նորարար է: Վարուժանական արուեստի 

որակը, շատ է համարձակ, մեծ ու երեւելի»:

Ռուբէն Զարդարեան՝ «Վարուժան, դուք յոյսով եմ, 

պիտի ըլլաք հայրենի մեծագոյն ու իսկատիպ երգիչներէն 

մէկը: Ձեր մէջ կը տեսնեմ աւելի հայ, աւելի հայաստանցի 

Սիամանթօ մը եւ բոլոր հոգւովս կը հետեւիմ ձեր 

յաջողութիւններուն, կատարելագործման»: 

Արտաշէս Յարութիւնեան՝ «Հայ քնարը բաւական 

ատենէ ի վեր չէր հնչեցուցած այսքան վեհ, ասքան 

լայնածաւալ սաւառնումով հնչիւն մը»: 

Արշակ Չօպանեան՝ «Վարուժան տեսած է անցնիլն իր 

հոգիին առջեւէն Բագրատունիներու, Հիւրմիւզներու, 

Պէշիկթաշլեաններու ստուերին, Ալիշանի (որ նոր մեռած 

է): Ազնիւ ու ճոխ Հայերէնը՝ զոր կը գրէ, տաղաչափական 

հմտութիւնը զոր ցոյց կու տայ, Մխիթարեան 

մթնոլորտին շատ բան կը պարտին»:

Յակոբ Սիրունի՝ «Վարուժան չէր անոնցմէ, որ իրենց 

կրթութեամբ ու տաղանդով բարձր՝ ամբոխէն կը պահեն 

իրենք զիրենք անմատչելի անոր, կ’արհամարհեն 

զայն: Ընդհակառակն, Վարուժան կը սիրէր զայն, 

ներշնչումի ակեր կը փնտռէր անոր մէջ: 1913ի գարնան 
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Վարուժանին հետ ծրագրեցինք գեղարուեստական 

տարեգրքերու շարքի մը հրատարակութիւնը: 

«Նաւասարդ»ը կ’ուզէինք գրական նոր շարժումի 

մը կորիզը ընել: Վերջին անգամ իրեն գացի Ապրիլ 

10ի իրիկունը: Նոր լուրեր ստացեր էինք մօտալուտ 

ձերբակալութիւններու համար: Խորհուրդ տուի 

իրեն, որպէսզի գոնէ տեղը փոխէ: Ինքն ալ կը 

նախազգար մօտեցող, գրեթէ դուռը զարնող աղէտը, 

բայց ճար չունէր. ստիպուած էր ամէն օր դպրոց, 

պարտականութեան գլուխը ըլլալ, որպէսզի կարենար 

կուրծք տալ ընտանեկան հոգերուն...»

Յակոբ Աբրահամեան՝ «Սիրունիին հետ եկած 

էին «Եփրատ»ի գրատունը. Պապը Ալի Ճատտէսի 

73 թիւ: Ստեփան Քիւրքճեանի հետ տեսնուեցան, 

Նաւասարդին տպագրութիւնը որոշուեցաւ: Տպագրիչ 

Օննիկ Արզումանեանի հետ համաձայնուեցաւ: 

Նկարները, դիցաբանական մօթիֆները, Մկրտիչ 

Իւթիւճեանի կողմէ պատրաստուեցան, Նաւասարդ 

հրապարակ ելաւ. 1913ի նոյեմբերի մէջտեղները: Օր 

մը Համալպաշըի ակումբին մէջ երեկոյթ մը կար: Միջոց 

մը խումբ մը երիտասարդներ Դանիէլ Վարուժանէն 

«արտասանութիւն մը կ’ուզենք» ըսելով, սկսան 

բարձրաձայն իրենց պահանջքը ներկայացնել: Գիրքը 

բերին. «Ցեղին Սիրտն» էր: Վարուժան աթոռի մը 

վրայ ելլելով, սկսաւ արտասանել: Ամբողջ սրահը 

լռութեան մէջ թաղուեցաւ: Երբ Վարուժան աթոռէն 

վար իջաւ, ծափահարութեան, շնորհաւորութեան եւ 

շնորհակալութեան  տարափէ մը բռնուեցաւ: Ուրեմն 

այդ համեստ երիտասարդը կուրծքին տակ հրաբուխ մը 

ծածկած էր»:

Յովհաննէս Պօղոսեան՝ «24 Ապրիլի իրիկունը 

Սահակ-Մեսրոպի հետ միասին գացինք Վարուժանի 

այցելութեան, Բանկալթի մեզի մօտ տուն մը կը բնակէին: 

Սահակ-Մեսրոպի մտերիմ բարեկամն էր. մեր մեկնումէն 

քառորդ ժամ ետք եկեր էին ոստիկանները Վարուժանը 

ձերբակալելու»:

Արամ Անտոնեան՝ «Չանղըրը Վարուժան 

միակ աշխատողը եղաւ մեր մէջ. վեց տետրակ 

բանաստեղծութիւն գրած էր արդէն. կ՚ուզէր քերթուածի 

մը հերոսը դարձնել Այինկաճի Երեւումը: Վարուժան 

կը սիրէր աշխատիլ ընկուզենիի մը շուքին եւ առանձին 

մնալ այնտեղ: Մեզմէ ոմանք զգուշացուցին թէ 

ոստիկաններ կրնային տեսնել, գրաւել… Վարուժան 

ըսաւ թէ բոլորովին անվնաս բաներ էին. վերջերը աւելի 

զգոյշ էր. ոմանք կը խորհէին, թէ ուրիշ նիւթեր գրել 

սկսեր էր»: 

Գրիգորիս Պալաքեան՝ «Զանղըրըէն բաժանման 

պահուն Վարուժան կ՚ըսէր մեզի թէ՝ «նոր զաւակ մը 

ունեցած եմ, թող անունը Վարուժան դնեն…»:

Շաքէ Մավիսաքալեան՝ «Պէլճիքայի ծովեզերքը, 

Օսթանտ քաղաքը, այցելեցի Վարուժանի դասընկեր 

Փիէր Մայէսը, զոր իր քրոջը հետ կ՚ապրէր. երկու 

ծերունիներ… զիս տեսնելով կինը հեծկլտալ սկսաւ, 

յիշելով Վարուժանը, հին օրերը… «Դանիէլ ամէն 

շաբաթավերջին եղբօրս հետ մեզի կու գար, տարեկիցս 

էր, դժուար վարժուեցաւ մեր քարեջուրին…»: Սեղանին 

վրայ Վարուժանէն նկարներ, նամակներ ցիրուցան 

էին…: Մէջտեղ եկան Վարուժանի շատ սիրած 

գինիներէն… Հին օրերու, Վարուժանի անմահութեան, 

բարեկամութեան, ապագայ Վարուժաններու կենացը… 

կայտառացած էին երկուքն ալ»:  
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ՎԱՐՈՒԺԱՆ՝ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ 

«Կրթական որեւէ հաստատութեան ուսումնական 
մակարդակը պէտք է չափել իր բարոյական մակարդակէն»:

«Կարդացէ՛ք յաճախակի Հոմերոս եւ Վիրգիլիոս, Հ. 
Արսէն Ղազիկեանի թարգմանութիւններէն: Առանց 
նօթագրութեան կարդալը կարդալ չէ»: 

«Աւելագրութիւնը կը մթագնէ գրութեան իմաստը եւ կը 
խանգարէ նկարագրութեան գեղեցկութիւնը»:

«Մենք գաւառացիներս խորքով ենք հարուստ, իսկ 
պոլսեցի հայը օժտուած՝ արտայայտման դիւրութեամբ»:

* * * 
-Սիրելի Տիգրան քու մօտ տեսայ բանաստեղծական 
ձիրք, անշուշտ սա նախապայմանն է, սակայն ամէն 
ինչ չէ: Դպրոցական գրասեղաններու վրայ մենք 
յաճախ կը հանդիպինք զանազան տեսակի տաղանդով 
օժտուած տղոց, սակայն անոնցմէ քիչեր կը դառնան 
գիտնական, փիլիսոփայ, քանդակագործ, նկարիչ, 
երաժիշտ ևլն. որովհետև կամ իրենք սիստեմաթիկ 
կերպով չեն զարգացներ իրենց բնատուր ձիրքը, և կամ, 
կեանքի աննպաստ պայմանները կ’արգիլեն: Նոյնն է 
պարագան բանաստեղծական խառնուածք ունեցողին 
համար: Ունեցե՞ր ես քեզ խորհրդատու մէկը: Յաճախ 
արձակի վերածէ գրածներդ, որպէսզի վերահասու 
ըլլաս ձևի և բովանդակութեան ներդաշնակութեան...
ճիշդ է որ անձնական վիշտերը, կարօտը խթան կ’ըլլան 
ստեղծագործութեան, սակայն ճշմարիտ բանաստեղծի 
մօտ անձնականը կ’արտայայտուի ընդհանրացումներով...: 
Ձգտէ՛ միշտ խօսքի և պատկերացման խտացումի: Եղի՛ր 
պարզ ու անսեթևեթ, զգուշացի՛ր հասարակ տեղիքներէ, 
կլիշէ պատկերներէ: Մերթ ներկայացուր ինձ նոր 
ստեղծագործութիւններ, ես ուրախ պիտի ըլլամ տեսնելով 
քու նուաճումներդ...յաջողութիւն ուրեմն:

*

-Արձակդ բանաստեղծական շունչ ունի, չափածոյի 
համար արժանիք է, սակայն արձակը ըլլայ արձակ-
համարձակ, իրապաշտ, ուժեղ ու խոր...

*
-Խորէն, եթէ կեանքը դիտես խորէն, քեզմէ կարելի է յուսալ 
ապագայ երգիծաբանը: Սակայն երգիծաբանութիւնը 
զուարճաբանութիւն չէ, զուարթութիւնը պէտք է դիմակը 
ըլլայ ողբալիին:Ատոր մէջ է ահա ծիծաղելին... Խորհէ 
ուրեմն Խորէն, շատ ու շատ խորէն...:

*
Յիշատակութեան արժանի է Փայէլ Փարլագեանը, որու 
բանաստեղծութիւնը Վարուժան կը ղրկէր «Հողդար»ի 
խմբագիր Պարսամեանին հետևեալ երկտողով՝ «Մասուրի 
վարդ մը, որ բուրաստանի մը զարդը պիտի ըլլայ 
արուեստի պատուաստումով:  Բնածին տաղանդի մը 
հեռանկարը կայ հոս. կ’արժէ կարդալ զայն: Եթէ կ’ուզէք 
աւելին ըսեմ՝ կ’արժէ նուագել լուսնին տակ, սազի վրայ»:   

*
Առաքել Պատրիկ՝ «Վերջին դասարանն էինք, իր 
դասաւանդութիւնները նոր հորիզոններ կը բանար մեր 
առջև: Բացի գրականութենէ, կը դասաւանդէր նաև 
Բաղդատական Սահմանադրութիւն և Քաղաքական 
Տնտեսագիտութեան հիմերը: Շնորհիւ իրեն կը սորվէինք 
աշխարհի իսկական դէմքը: Ան Եւրոպան մեզի կը 
ներկայացնէր, ոչ միայն գիտութեան, մեքենականութեան 
հարուստ աշխարհ մը իբրեւ, այլ իր ներքին 
թշուառութիւններով, հակասութիւններով, աշխատանքի 
պաշտպանութեան կազմակերպութիւններով, 
գործաւորական շարժումներով... Ան կը հաւատար թէ 
ոչ հեռաւոր ապագայի մը, ընկերվարութիւնը պիտի 
յաղթանակէր Եւրոպայի մէջ: Իսկ «ե՞րբ մեզ մօտ» 
հարցումին հեգնական պատասխանեց՝

-երբ հեռացուի ջարդարարութենէ, ցեղապաշտութենէ: 
Կուսակցութիւններ իրենց ծրագիրներուն մէջ 
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չունին որևէ ժամանակակից ժողովրդավարական 

ամենաչափաւոր սկզբունք: Երբ այս երկրին մէջ ալ 

հիմնուին բարձր ծխնելոյզներով գործարաններ, 

փոխանակ բուռ մը մարդ դրամարկղերու մէջ դրամ 

դիզելու, չմնան սովածներ երկրին մէջ... դեռ բաւական 

երկար ճամբայ ունինք...»:

*

Գրիգոր Կիրակոսեան՝ «Նոր Դպրոց»ին մէջ պէտք 

տեսնուեցաւ ծանօթ գրող մը պաշտօնի կոչելու, 

տնօրէններ՝ Յովհաննէս Հինդլեանի եւ Գալուստ 

Մալաթեանի կողմէ: Վարուժան եղաւ այդ մէկը, 

իր Սեբաստիոյ պաշտօնին մէջ ունեցած բարձր 

յաջողութեան պատճառաւ: Իրեն պէս այցելու 

ականաւոր ուսուցիչներ՝ Դուրեան Սրբազան, թրքագէտ 

Ստեփան Կուրտիկեան, «Վանք»ին հեղինակը Տիգրան 

Չէօկիւրեան, մաթեմատիկոս Գեղամ Գավաֆեան 

ջերմօրէն կը գնահատէին իր բարձր տաղանդը:

Կը յիշեմ խօսակցութեան մը ընթացքին իր սրամիտ 

պատասխանը: Գավաֆեան հարցուց, թէ արդեօք 

որքան բան միտքը մնացած էր իր թուաբանութեան 

դասերէն: Վարուժան մաթեմաթիկական եզր մը 

գործածելով պատասխանեց. «Սա չափը միայն գիտեմ, 

որ գրատախտակը ալթէրնաթիվըման (փոխն ի փոխ)

կը ճերմկէր ու կը սեւնար»:

*

Վահանուհի Տէր Մաթէոսեան՝ «Դպրոցասէրի 

աշակերտութեան օրերուս հայերէնի ուսուցիչս էր 

Վարուժանը: Խնամքով սանտրուած մազեր, մաքուր 

լազուարթ հագուստ մը օսլայուած անբիծ բարձր օձիքով 

ու թեզանիքներով: Երկու նուրբ ոսկեայ շղթաներ՝ իր 

փափկակազմ իրանը զարդարած: Առաջին դասին անցաւ 

գրատախտակին առջեւ ու գրեց «Գրիչը Բրիչ է»: Կու գար 

յուշիկ քայլերով, զեփիւռի պէս կը մտնէր դասարանէն 

ներս, կը բարեւէր, սեղանին վրայ կը զետեղէր իրեն սեւ 

կաշիէ թղթապանակը, ինչպէս նաեւ խնամքով ծալլուած 

թղթիկ մը, որ նոյն օրուան դասախօսութեան ուղղեցոյցն 

էր: Կէտադրութեան ուշադիր էր, վերջակէտի մօտիկ 

բարեկամ: Միշտ կը թելադրէր մեր գրութիւնները կրկին 

ու կրկին կարդալ, միշտ ջնջել եւ միայն անհրաժեշտ 

պարագաներուն աւելցնել: Վարուժան բառերու, 

ածականներու խճողում չէր սիրեր, պատկերներու 

նորութիւն եւ ինքնատիպութիւն կը փնտռէր: 

Պարզութիւն եւ յստակութիւն էր նախընտրութիւնը: 

Ամենէն վերջ կը թելադրէր բարձրաձայն կարդալ 

ձայներու ներդաշնակութիւնը նկատի ունենալով: 

Վարուժանի բերնով արտասանուած մէկ խօսք 

կ’արձանագրեմ. «Ձեր նպատակները թող չըլլան այնքան 

բարձր, որուն հասնելու անկարելիութիւնը ձեր ուժերը 

չի ջլատէ եւ ոչ ալ այնքան մօտիկ, որուն հասնելու 

դիւրութիւնը ձեզ ծուլութեան առաջնորդէ»:

*

Զարուհի Գալէմքերեան՝ 1915ին մեծ պահքի վերջին 

շաբաթն էր, Զատիկը տօնել կը պատրաստուէինք. (23 

Մարտ / 4 Ապրիլ է 1915ի Զատիկը): Մեր տան ամենէն 

սիրուած հիւրն էր Վարուժան: Խնդրեր էի, որ աղջկանս 

գրականութեան դասեր տար. հայրենիքի սիրով ու 

հուրով լեցուն երիտասարդ մըն էր. դասի սկսելէ առաջ 

ներշնչուն յառաջաբան մը խօսեցաւ՝ հայրենի հողերուն, 

աւանդութեանց, ջուրերուն, լեռներուն, երկնքին եւ 

հայ ժողովուրդի հոգեկան, բարոյական յատկութեանց 

մասին: «Այս տեսակ ազգ մը, ամէն գնով պէտք է գտնէ 

իր ազգային անկախութիւնը» բառերով վերջացուց 

խօսակցութիւնը եւ իբր շարադրութեան նիւթ տուաւ՝ 

«վասն հայրենեաց մեռաւ, նա շատ ապրեցաւ». 

Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի «Թաղումն Քաջորդւոյն» 

բանաստեղծութեան տողը: Յետոյ խօսեցանք 

օրուայ քաղաքականութեան շուրջ. ես կասկածոտ էի 

Իթթիհատականներու մասին:
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-Տակաւին նախորդ երեկոյ Զօհրապ Թալեաթին 

հետ ծունկ ծունկի բոքէր խաղացեր են, լաւ են 

տրամադրութիւնները մեր մասին: Ապահով քնացէ՛ք 

տիկին, մենք շատ բարեկամներ ունինք բարլամէնթին 

մէջ: Եւ գլխարկը դրաւ, շարադրութեան նիւթը կրկնելով 

մեկնեցաւ Վարուժան: 

*

Մկրտիչ Բնակունի՝ Եւդոկիոյ մէջ միասին 

պաշտօնավարեցինք Վարուժանի հետ. ան հին 

վարժապետական շեշտերէ եւ պատուելիական 

շարժումներէ, կաշկանդումներէ զերծ, արդիական 

ուսուցիչ մըն էր. Վարուժան ընթերցանութեան, 

ինքնազարգացման, գրականութեան հուրը արծարծեց 

աշակերտին մէջ. վարժարանին տնօրէնութիւնը 

ինծի յանձնուած էր: Եւդոկիոյ զուարթ, մեղկ, շուայտ 

երկինքին տակ վարուժան պատրաստեց «Հեթանոս 

Երգեր»ուն ատաղձը: Ուրկէ կ’աշխատակցէր նաեւ 

«Շանթ»ի, «Ազատամարտ»ի…:

*

Լութեր Կորկոտեան՝ 1911ի աշնան երբ Թոքատ 

կանչուեցաւ Ազգային Ճեմարանին մէջ ուսուցչութեան 

պաշտօնով, երիտասարդ խումբ մը իրեն 

համակրողներու, փութացինք զինքը տեսնել: Այն 

տարին Ճեմարանի ուսանողութեան մէջէն կարծէք 

ելեկտրականութիւն անցաւ. գրի, գրականութեան 

սիրահարները աւելցան շնորհիւ իր սարքած գրական 

դասախօսութիւններուն, որոնք ամէն շաբթու տեղի 

կ’ունենային դպրոցի սրահին մէջ: Նորահասներու 

մասնաւոր համակրանք ունէր. կը խրատէր, որ 

թերթերու մէջ իրենց անունը տեսնելու մարմաջը 

չունենան մինչեւ որ իրենց գրելու կերպը կաղապարուի 

եւ լաւ մը մարզուելէ ետք հրապարակ իջնեն: Կը յիշեմ 

իր վերջին խօսքերը մեր բաժանման պահուն, երբ ինք 
Սվազ կ’երթար Պոլիս վերադառնալու, ես՝ Ամերիկա 

զինուորութենէ ազատուելու համար:

«Լութե՛ր, Ամերիկա ազգերու խառնարան է, հոն չի 
մոռնաս Հայն ու գրականութիւնը...»: 

*
Արամ Սաֆրաստեան՝ 1913ը Պոլսոյ զարթօնքի 
աննախընթաց տարի էր: Մեծ Յոբելեանը՝  գիրերու 
գիւտի 1500, տպագրութեան 400 ամեակը... այդ 
շրջանին ուսանող էի. անջնջելի յիշողութիւն մը թողած 
է Վարուժանի հետ ուսանողներու հանդիպումը, որ 
կազմակերպեր էր, Ուսանողութեան Միութիւնը 1913ի 
ամրան Պէյքօզի ծաղկազարդ պուրակներու, վճիտ 
ջուրերու մէկ անկիւնը: Վարուժան այդ օր ալ աւելի 
երիտասարդացեր էր. կը խօսէր, կ’երգէր, կ’արտասանէր, 
կը պատասխանէր ուսանողներու հարցումներուն: 
... Աւանդական խորովածն ու գինին աւելի ոգեւորեց 
երիտասարդական հաւաքը:

*
Վահրամ Փոթուքեան՝ Ան ամէն տեղ էր. ազգային 
լսարանի լաւագոյն բանախօսն էր. Մուրատի մտերիմ 
բարեկամն էր. Մուրատն ալ կու գար, երբ դպրոցը 
պտոյտի կը տարուէր Ս. Նշան վանքի անտառը: 
Վարուժան օր մը համարձակութիւնը ունեցաւ Մուրատի 
ձիուն վրայ նետուելու, կը ջանար զայն սանձահարել իր 
ամբողջ կամքի ուժով. բայց Մուրատի ուժեղ եւ կտրուկ 
հրամայական ձայնն էր, որ ձին կը զգաստացնէր, քան 
բանաստեղծին բազուկները: Ինչ որ օգտակար էր Հայ 
ազգին, Վարուժան երբեք չէր խնայեր իր հոգեկան եւ 
ֆիզիքական ուժերը: Ի նպաստ ազգային վարժարանի 
սարքուած երեկոյթին արտասանեց Դուրեանի 
«Տրտունջքը»:



Թոքատի Վարժարանին ուսուցչական եւ քաղաքին ազգային մարմինները

Դ. Վարուժան, Յովհ. Գազանճեան, Տօքթ. Շիրինեան, Մ. Բնակունի
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ՎԱՐՈՒԺԱՆԷՆ...
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«Լեզուին կենդանութիւն տալու համար պէտք է 
վերադառնալ հողին, սեփական հողին: Լեզուն իր հիւթը 
կ’առնէ հողէն, ինչպէս ծառը»:

«Բայց հայը պիտի ապրի՜ հակառակ իր դահիճներուն: 
Հայը պիտի ապրի՜ ժողովուրդներու սիրազօդ շղթային 
մէկ ոսկի օղակն ըլլալու համար: Այս է մեր բոլորիս 
յոյսը...»:

«Ցեղին հոգին արիւն կու լայ մէջս, հրդեհուած 
քաղաքներէն եկող ամէն լուր տաք մոխիրի պէս կը 
թափի գլխիս եւ սրտիս վրայ: 1904-1905ին, երբ 
հայութիւնը կը խեղդուէր սուրի եւ սովի մղձաւանջին 
մէջ, նախընտրեցի երգել ցեղին սիրտը, որուն 
բախիւնները կը զգայի իմ մէջս, իմ սեփական արիւնիս 
խորը: Հայութիւնը կու լար ու կը մռնչէր մէջս»:      

«Պէտք է մեր սրտին նշխարները՝ որոնք երեք միլիոն 
ժողովրդին մէջ բաժնուած են՝ հաւաքել, կեդրոնացնել 
մէկ կուրծքի տակ եւ զգալ իր սեփական կեանքը, գոնէ 
նուազ ժամանակուան մը համար՝ ի սէր արուեստին, ի 
սէր կեանքի երգին: Որքա՜ն պիտի ուզէի մարդ էակին 
գիրքը գրել»: 

«Ամենասրիկայ մուրճը այն մուրճն է, որ գեղարուեստի 
տունը կը քանդէ: Անիծեալ է այդ մուրճը եւ օր մը իրենց 
գլխուն պիտի զարնեն զայն: Մենք մեր կամքի մուրճով 
նոր բեմ, նոր գեղարուեստի տուն կը շինենք եւ ոչ մէկ 
մուրճ պիտի չհամարձակի անոր մօտենալու»: 

«... Մայր ըլլալ եւ բանաստեղծ ըլլալ միեւնոյն բանն է՝ 
երկուքն ալ արիւնով կը բաժնուին եւ կ’անմահանան 
ուրիշ էակներու մէջ. մին կ’ապրի տասնի մէջ, իսկ միւսը 
կ’ապրի միլիոններու մէջ»:

«... Անհատները կրնան ուծացուիլ, նժդեհութեան, 
սրածութեան մատնուիլ, բայց երբ հաստատուն 
պահուած է սիրտերու մէջ տառերուն բեւեռը, լեզուին 
անզիջելի ճառագայթը, կը բաւէ այդ ճառագայթը 
իրար բերելու, իրարու միացնելու համար անհատները՝ 
իբրեւ ժողովուրդ, ժողովուրդը իբրեւ ազգ, ազգը իբրեւ 
հայականութիւն»:

«Բանաստեղծի կոչումն է մասնակիէն հասնիլ 
ընդհանրականին, չնչին համարուած կամ աննկատ 
թողուած բաները յայտնաբերել գեղեցկութեան 
լոյսին մէջ, տալ խօսքին համապատասխան 
երաժշտականութիւն, մտքին՝ նոր ու խոր ըմբռնումներ, 
երեւակայութեան՝ նոր ու աւելի պայծառ, աւելի 
լայնարձակ հորիզոններ ու մարդկային սրտի 
բաբախումները ներդաշնակել տիեզերքի տրոփիւնին 
հետ»:

«Ինձ համար բառերը ապրող էակներ են, ունին իրենց 
որոշ դիմագիծը, արժէքը ու մանաւանդ խորհրդաւոր 
խնամութիւնները: Իմ մեծագոյն մտահոգութիւնը 
զանոնք ճիշդ զետեղելն է: Մեր պարտականութիւնն 
է արտայայտիչ դարձնել անոնց թաքուն 
գեղեցկութիւններն ու արժէքը...»:

«Մեր դարաւոր արմատը Հայ գիւղացին է: Լոյս տանինք 
գիւղին, որ յոյս հնձենք»:
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ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
        եւ 
         ԵԼՈՅԹՆԵՐ
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Դանիէլ Վարուժանը ստեղծագործական 

կեանքի արշալոյսէն մինչեւ վերջին ամիսները 

պարբերականներու մէջ տպագրած է յօդուածներ 

եւ զանազան լսարաններու մէջ ըրած է 

բանախօսութիւններ, որոնցմէ մեզ հասած են միայն 

33ը: Փաստերը կը ցուցնեն, որ անոր գրական 

ժառանգութեան մասը շատ աւելի հարուստ եղած է: 

Ստորեւ ներկայացուած է Վարուժանի՝ կորսուած 

կամ մեզ չհասած յօդուածներու ու ելոյթներու 

ժամանակագրական ցանկը, որ կազմուած է այլեւայլ 

աղբիւրներէն տեղեկութիւններու հիման վրայ:

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

1.  Մինչեւ 1902ի Յուլիսի վերջերը- հինգ յօդուած 

Կ.Պոլսոյ «Մեճմուայը ախպար» թերթի: Անոնցմէ 

յայտնի է «Թատրոնի շուրջը» յօդուածը:

2. 1908, Յունիս- յօդուած «Մեճմուայը ախպար» 

թերթին՝ նուիրուած Սեբաստիոյ Կաթոլիկ համայնքի 

առաջնորդական խնդրին:

ԵԼՈՅԹՆԵՐ

1. 1902, Սեպտեմբեր 15- ճառ Խաչվերացի օրը Ազոլոյի 

Հայկական եկեղեցւոյ օծման առիթով տրուած 

հանդիսաւոր ճաշկերոյթին:

2. 1905, տարեվերջ- բանախօսութիւն Կանտի մէջ, 

նուիրուած՝ Հայկական հարցի:

3. 1905, տարեվերջ- դասախօսութիւններ Հայ 

ժողովուրդի եւ Հայաստանի մասին Կանտի 

հասարակութեան տարբեր ընկերութիւններու մէջ: 

Ըստ Փիէր Մայէսի, պատմութեան ուսանողներու 

շրջանակին բանախօսած է «Համառօտ ակնարկ 

Հայաստանի մասին» թեմայով:

4. 1909, Նոյեմբեր 8- բանախօսութիւն Սեբաստիոյ 

մայր եկեղեցւոյ հոգեհանգստի արարողութեանը 

ընթացքին:

5. 1909, Նոյեմբեր 14- բանախօսութիւն Սեբաստիոյ 

«Լոյս» ընթերցատանը կազմակերպուած 

ցուցահանդէսի մէջ:

6. 1910, Յունուար 3- բանախօսութիւն Սեբաստիոյ 

ազգային լսարանի մէջ:

7. 1910, Յունուար 12- բանախօսութիւն Սեբաստիոյ 

ազգային լսարանի մէջ. նուիրուած՝ «Արեւելեան 

գորգի ընկերութեան» բանուորուհիներու միութեան 

խնդիրներու:

8. 1910, Մարտ 29- բանախօսութիւն Սեբաստիոյ 

«Լոյս» ընթերցատունը, նուիրուած՝ եկեղեցիներու մէջ 

աշխարհիկ հաւաքոյթներու գումարման խնդիրին:

9. 1910, Ապրիլի վերջ- Մայիսի սկիզբ- ելոյթներ 

Սեբաստիոյ Կովկասահայ տրամադիկական խումբի 

ներկայացումներէ առաջ, նուիրուած՝ բեմադրուելիք 

թատերախաղերուն:

10. 1910, Յունիս 27- մաղթանքի խօսք 

Սեբաստիոյ Արամեան ազգային վարժարանի 

շրջանաւարտներու հանդէսին մէջ:

11. 1910, Յունիս 28- ճառ Սեբաստիոյ Սուրբ Նշան 

վանքին մէջ ի պատիւ Մուրատ Խրիմեանի 

ամուսնութեան:
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12. 1910, Օգոստոս 10- դամբանական Սեբաստիոյ մէջ 

Թադէոս Կէօզիւրեանի մահուան առիթով:

13. 1910, Նոյեմբեր 6- բանախօսութիւն Սեբաստիոյ 

«Լոյս» ընթերցատանը մէջ՝ գրական-հասարակական 

խնդիրներու շուրջ:

14. 1910, Նոյեմբեր- բանախօսութիւն Սեբաստիոյ 

ազգային լսարանի մէջ պատրիարքական 

հրաժարականի առիթով:

15. 1911, Փետրուար 18- ելոյթ Սեբաստիոյ «Կարմիր 

Խաչ» արհեստանոցի շրջանաւարտներու հանդէսին:

16. 1911, Յունիսի առաջին կէս- ելոյթ Բրգնիկի մէջ 

գումարուած բողոքի միդինկին՝ ուղղուած Կաթոլիկ 

պատրիարք Պօղոս Թէրզեանի դէմ:

17. 1911, Յունիս 19- մաղթանքի խօսք 

Սեբաստիոյ ազգային Արամեան վարժարանի 

շրջանաւարտներու հանդէսին:

18. 1911, Յունիս 26- ելոյթ Սեբաստիոյ Ս. Նշան վանքի 

անտառին մէջ կազմակերպուած «Արեւելեան գորգի 

ընկերութեան» բանուորուհիներու գործադուլի 

միդինկին:

19. 1911, Հոկտեմբերի առաջին կէսը- բանախօսութիւն 

Եւդոկիոյ ազգային վարժարանի մեծ սրահին 

մէջ, նուիրուած՝ հայ ժողովուրդի պատմական 

ճակատագրին:

20. 1911, Նոյեմբեր 13- բանախօսութիւն Եւդոկիոյ 

ազգային վարժարանի դպրոցական հանդէսին, 

նուիրուած՝ երիտասարդութեան առջեւ ծառացած 

խնդիրներուն:

21. 1912, Օգոստոսի սկիզբը- բանախօսութիւն Սամսոն 

քաղաքի ակումբին «Փոքր Հայքի Սերունդը» թեմայով:

22. 1913, Մարտ 2- բանախօսութիւն Պէրպէրեան 

վարժարանի մէջ, Սկիւտարի հայկական 

դպրոցներու ուսուցիչներու եւ աշակերտութեան 

ներկայացուցիչներու համար՝ «Գեղարուեստի դերը 

եւ բարեշրջումը» թեմայով:

23. 1913, Մարտ 3- ելոյթ Էսաեան սանուց միութեան 

մէջ կազմակերպուած «գրական ասուլիսներուն» 

նուիրուած՝ Լեւոն Շանթի «Հին Աստուածներուն»:

24. 1913, Մարտ 10- ելոյթ Սագըզ Աղաճի Ս. 

Աստուածածին եկեղեցւոյ Պօղոս Թէրզեան 

պատրիարքի դէմ կազմակերպուած բողոքի ցոյցին:

25. 1913, Յունիս 30- բանախօսութիւն Միջագիւղի 

Ս. Գր. Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ տօնախմբութեան, 

նուիրուած՝ Գրիգոր Լուսաւորիչի ծագմանը, 

կեանքին ու խաղացած դերին:

26. 1913, Հոկտեմբեր 13- բանախօսութիւն Բերայի 

Փըթի Շանի ձմեռնային թատրոնի դահլիճին 

մէջ. նուիրուած՝ հայ գիրերու ու տպագրութեան 

յոբելեանին: 

27. Նոյն օրը- բանախօսութիւն Մուրատ-Ռափայէլեան 

սանուց միութեան կազմակերպած յոբելինական 

հանդէսին՝ ի պատիւ Հայ գիրերու ու տպագրութեան 

յոբելեաններու:

28. Նոյն օրը-ելոյթ Պէշիկթաշի ակումբներէն մէկուն մէջ 

կայացած յոբելինական հանդէսին, նուիրուած՝ Հայ 

գիրերու ու տպագրութեան յոբելեաններուն:

29. 1913, Հոկտեմբեր 26- բանախօսութիւն Սամաթիոյ 

«Ժողովուրդ» լսարանի մէջ, Սիմոն Զաւարեանի 

յիշատակին նուիրուած սգահանդէսին:

30. 1913, Դեկտեմբեր 15- ելոյթ Էսաեան վարժարանի 

սրահին մէջ, գրաբարագէտ ու մանկավարժ 
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Յակոբ Գուրգէնի ուսուցչական քառասնամեայ 

գործունէութեան յոբելինական հանդէսին:

31. 1914, Փետրուար- ելոյթ Կ. Պոլսոյ ուսանողական 

միութեան դասախօսական յանձնախումբի՝ Բերայի 

ակումբին մէջ կազմակերպած «Թրքահայ գրական 

նորագոյն շարժումները» բանավէճին:

32. 1914, Մարտ 23- երկու ելոյթ Մուրատ-Ռափայէլեան 

նախկին աշակերտաց միութեան ընդհանուր ժողովի 

նիստին:

33. 1914, Ապրիլ 27- ողջոյնի խօսք Մկրտիչ 

Փօրթուգալեանին նուիրուած յոբելինական 

հանդէսին:

34. 1914, Յունիս 29- մաղթանքի խօսք Դպրոցասէր 

Տիկնաց վարժարաններու շրջանաւարտներու 

աւարտական հանդէսին:

Չենք գիտեր, թէ այս հատորին զետեղուածներէ զատ 

գրողը ուրիշ ինչ յօդուածներ հրապարակած է «Եղի» եւ 

«Հրայրք» աշակերտական պարբերականներու մէջ:
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ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ՝ 

 (Թ ԴԱՍ.) Տայք Միսիսօղլու, Նարօտ Ճանէլ, 

Մէլանի Քօնճա, Մէլանի Աքայ, Կարէն Տարօն 

Աղպուլութ, Նատին Պէրպէրեան, Այգ Արամ Պալճը, 

Ալէնա Լինտա Թաշքէօփրիւ, Քրիս Հաւլուճեան, 

Տարօն Էրքօլ, Արա Չիչէք, Պաթուհան Իւլքէր, 

Արարատ Արաբօղլու, Լարիսսա Ըլկարլար, Ժանին 

Առաքելեան, Գամէր Արտա Մերոպեան, Սարին 

Թաշհան, Ալարա Թարաքճըօղլու: 

 (Ժ ԴԱՍ.) Անի Տէլիքտէրեան, Սիրեմ Արթուչ, Մասիս 

Թաշը, Սելին Ալթունգարա, Սէրտար Պօրա, Նարօտ 

Դալար Ակոշեան, Նորա Գասար:

 (ԺԱ ԴԱՍ.) Առլին Թունչ, Լարիսսա Խաչիկօղլու, 

Շողեր Տէլիքտէրեան, Բաթրիսիա Էօքքէ, Լիանա 

Տէմիրճի, Նիգոլ Գալփաքճեան, Սէրա Մէրյէմ Ենիճէ, 

Արաս Առատ Պահարօղլու, Նատին Քիւրքճիւօղլու:

ԹԱՏՐՈՆ՝ (Բեմագր. եւ Բեմադր.՝ Պօղոս Չալկըճըօղլու)

 “EMİN MİSİNİZ?” 

 Դ. Վարուժան.- Մասիս Թաշը (Ժ դաս.)

 Արաքսի.- Մէլանի Աքայ (Թ դաս.)

 Տղայ մը.- Առատ Եըլտըրըմ (Ժ դաս.)

 Դ. Վարուժան (Տղայ).- Նարեկ Պոյնուգալըն (Ժ դաս.)

 Վահրամ Փափազեան (Տղայ).- Տայք Միսիսօղլու (Թ դաս.)

 Ոստիկան.- Ռաֆֆի Աշճը (Թ դաս.)

ՊԱՐ՝ (Պարուսոյց՝ Պանու Աչըքտէնիզ)

 (Թ ԴԱՍ.) Մէլանի Աքայ, Թինա Տիգմէ, Սեւակ Արթան, 

Էտկար Իկիթեան, Անթօնի Պաղճը, Միլէնա Մէրկէլ, 

Սարին Թաշհան:

ՊԱՍՏԱՌԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆ՝

 Հայերէնի ուսուցիչներ (Ընթերցում՝ Սարին Ագպաշ)

ԽՕՍՔ՝

 Արհի. Տ. Լեւոն Արքեպիսկոպոս Զէքիեան, Մարկ 

Նշանեան, Պօղոս Սնապեան (Նիկոլ Պէզճեանի 

Դանիէլ Վարուժան ժապաւէնէն): 

 Սարգիս Չէրքէզեան (Արտաշէս Մարկոսեանի 

հարցազրոյցէն):

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ՝ 

 Դանիէլ Վարուժանի Յիշատակման Հանդիսութեան 

Առթիւ Միջլիսէական Գծագրական Աշխատանքի

Մասնակից Աշակերտներ

Էսաեան Անի Աւագեան, Արթուն Տէմիր, Լուգաս Շարգլը, 

Նաթալի Էօզմարգարեան, Պրէնտա Ա. Ֆէրահեան.

Կեդրոնական Ալին Կիւչթաշ, Արթուն Ճան Չըլպըյըքօղլու, 

Թամար Տէմիրճի, Լիանա Գույումճուօղլու, Նաիրա 

Ալթունգարա. 

Մխիթարեան Ժան Սամուրքաշ, Միրէյ Տէմիրճի, Ռօմինա 

Սէզէր, Սարին Ինան, Սէրինա Մէյտան.

Սահակեան Այթուղ Գազիքօղլու, Թալին Ագպաշ, Իմէլտա 

Գույումճու, Յարութ Աճօեան, Սարվէն Եօնթան.

Սուրբ Խաչ Դպրեվանք Եըլտըզ Եըլտըրըմ, Ռօպէն 

Տիվարճը, Սէրէնա Նէրտէնեան, Սէրհադ Եըլտըրըմ, Տէնիզ 

Թուրան.

ՅԱՅՏԱԳԻՐ՝ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԵՐԵԿՈՅԹԻ
(Քէնթ Մշակոյթի Կեդրոն, Շիշլի, 3 Մայիս 2015, Ժամը 18.00)
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ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ

Դանիէլ Վարուժան, Կեանքը Եւ Գործը, Վազգէն Գաբրիէլեան, Երեւանի Համալսարանի Հրատարակչութիւն- 1978, 2009

Դանիէլ Վարուժան, Երկերի Լիակատար Ժողովածու, Երեք Հատորով, Ա. Ս. Շարուրեան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ 
հրատարակչութիւն, Երեւան- 1987

Դանիէլ Վարուժանն Իմ Յուշերում, Առաքել Պատրիկ, Հայաստան Հրատարակչութիւն, Երեւան- 1965

Յուշամատեան Դանիէլ Վարուժանի, Խմբագրական Մարմին՝ Շ. Նարդունի, Բ. Թօփալեան, Յ. Իսկէնտէրեան, 
Ե. Ժախեան. Պատասխանատու Խմբագիր՝ Կ. Փօլատեան, Կողքի Նկարազարդում՝ Հայկակ Վարուժան, Կանտ 
Համալսարան, 9 Փետրուար 1958

ՄԻսաք Մեծարենցը Եւ Դանիէլ Վարուժանը Ժամանակակիցների Յուշերում, Կազմեց, Հասարակութեան 
Պատրաստեց Եւ Ծանօթագրեց՝ Ա. Շարուրեանը, Երեւան, Սովետական Գրող, 1986

Դանիէլ Վարուժան, Երկեր, Վազգէն Գաբրիէլեան, Սովետական Գրող Հրատարակութիւն, Երեւան- 1984

Դ. Վարուժանի «Հեթանոս Երգերը» Գրական Ասուլիսներ Գ., Հրատարակչութիւն Էսաեան Սանուց Միութեան-Թիւ 
3, Կ. Պոլիս Տպագրութիւն Օ. Արզուման- 1913

Դանիէլ Վարուժանի ֆոնտ, Եղիշե Չարենցի Անուան Գրականութեան և Արուեստի Թանգարան, Երեւան

The Tchiboukkearians of Perknig, Veronica Varoujan Safrasian, New York, 2007



Վարուժանի յիշատակման ձեռնարկը պատրաստեցին 

Կեդրոնականի տնօրէնութիւնը եւ հայերէնի ուսուցչաց կազմը՝

Արաս Սարըչօպան ‘03 / Արարատ Շէքէրեան ‘05 

Լիզէթ Պայրամ Էրէն ‘05 / Նաթալի Պաղտատ Թուրաչ ‘97

Սիլվա Գույումճեան / Տիանա Պուլտուք Եանարտաղ ‘99

աջակցութեամբ՝

Ալէն Թաշճըօղլու / Արտաշէս Մարկոսեան / Գրիգոր Սահակօղլու ‘74 

Եավուզ Գըլըչէր / Կարպիս Պալմումճեան ‘52 / Մկրտիչ Արծիւեան ‘79

Յակոբ Մամիկոնեան ‘86 / Յարութիւն Էպէօղլու ‘57 / Պանու Աչըքտէնիզ

Պօղոս Չալկըճըօղլու ‘68 / Սարին Ագպաշ ‘12 / Սերովբէ Չպուգքեարեան

Սէրտա Արսլան / Վազգէն Պարըն / Վահագն Քէշիշեանի
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Խմբանկար Վարուժանի յուշարձանին առջեւ 

(Կեդրոնականի հիմնադրութեան 125 ամեակին առթիւ ուխտագնացութիւն Շիշլիի գերեզմանատունը, 29 Ապրիլ 2012)
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