
1. Խ. Աբովյանի ուսումնառությունը Էջմիածնում 

 

1814 թ. ծնողները Խաչատուրին տանում են  Էջմիածին: Այդ տարիներին  վանքի 

ազդեցիկ հոգևորականներից էին կաթողիկոս Եփրեմ Ձորագեղցին և արքեպիսկոպոս 

Անտոն Մուղնեցին: Վանքում եղած տարիներին Խաչատուրի խնամակալը Անտոն 

Մուղնեցին էր, ով իր զավակի նման սիրեց նրան՝ ջանք չխնայելով կրթելու ու 

դաստիարակելու հարցում: 

Էջմիածնի վանքի դպրոցում աշակերտները ուսանում էին Ժամագիրք, Շարական, 

գլխավորապես եկեղեցական ընթերցանություն, առավել շնորհալիները` բարձրագույն 

վարդապետական գիտություններ` Աստվածաբանություն և մեկնու¬թյուն սուրբ գրոց: 

Աբովյանը իր հետաքրքրասիրության շնորհիվ բավականաչափ գիտելիքներ է ձեռք 

բերում: 

Էջմիածինը դարձավ նրա ներշնչանքի ու գաղափարական հասունացման վայրը: 

Վանքում լսած, կարդացած ու յուրացրած գիտելիքների ողջ հանրագումարը Աբովյանը 

հետագայում ամփոփ ձևով տվել է <<Վերք Հայաստանի>> վեպում: 

1823 թ. մարտին Խ. Աբովյանը փոխադրվում է Հաղպատի վանք, իսկ 2 ամիս անց, 

մայիսին`  Տփղիս` Պողոս վարդապետի դպրոցը: 

 

2. Խ. Աբովյանը Ներսիսյան դպրոցում 

 

Առաջին մարդը, որը լրջորեն զբաղվեց վիրահայոց լուսավորության գործով Ներսես 

Աշտարակեցին էր, որի ջանքերով էլ 1824 թ. Թիֆլիսում կառուցվում է դպրոց, որտեղ 

նույն թվականի դեկտեմբերի 1-ից իր ուսումն է շարունակում Խ. Աբովյանը: Նրա մտերիմ 

ընկերներն էին Առաքել Արարատյանցը, Հովհաննես Վարդանյանը, Ստեփանոս 

Նազարյանցը: Աշակերտներն այստեղ սերտում էին քերականություն, 

ճարտասանություն, աշխարհագրություն, պարսկերեն և այլն: 

1826 թ., գերազանց առաջադիմությամբ ավարտելով Ներսիսյան դպրոցը, Աբովյանը 

գնում է Հաղպատ, որտեղ այդ ժամանակ գտնվում էր Անտոն Մուղնեցին: Նա հույս ուներ, 

որ իր խնամակալի օժանդակությամբ կիրականացնի վաղեմի ցանկությունը` ուղևորվել 

Վենետիկ: Ինչպես ինքն էր ասում. <<Առանց նախապես  լուսավորվելու անհնար կլինի 

ինձ պիտանի լինելու մի որևէ գործի>>: 

Սակայն նրա հույսերը  չիրականացան. 1826թ. ապրիլին սկսվում է ռուս-

պարսկական պատերազմը: 2 տարի անց նա վերադառնում է Քանաքեռ, այստեղից էլ 

Էջմիածին, որտեղ կատարում է դպրի, գրագրի, թարգմանչի պարտականու¬թյուններ: 

 

3. Խ. Աբովյանի ուսումնառությունը Դորպատում 



Արարատյան վերելքը բեկումնային եղավ Աբովյանի համար: Մտերմանալով 

Պարրոտի հետ` Աբովյանը նրան պատմում է Եվրոպայում կրթություն ստանալու իր 

վաղեմի երազանքի մասին: Գիտելիքների այն պաշարը, աշխարհընկալումն ու փորձը, 

որը նա ձեռք էր բերել Էջմիածնում և Թիֆլիսում, չափազանց սահմանափակ էին և 

անբավարար ուսուցչի ու ազգային դաստիարակի կոչմանը ծառայելու համար: Եվ 

Պարրոտի աջակցությամբ 1830թ. սեպտեմբերի 3-ին գնում է Դորպատ և 5 տարի 

սովորում: 

Ապագա հայ ժողովրդի ուսուցչին զորավիգ է լինում Պարրոտը: Նա նախ 

Աբովյանին սովորեց¬նում է գերմաներեն լեզուն, ապա սկսում է նրա համար հատուկ 

մշակած ուսուցումը: Պարրոտը հոգ է տանում, որ Աբովյանը ձեռք բերի 

մանկավարժական փորձ. այդ նպատակով Աբովյանը հաճախում է Դորպատի 

ուսուչական սեմինարիա: Նա սովորում է նաև վիրաբուժություն, կազմարարութուն, 

ապակեգործություն, տիրապե¬տում մի քանի երաժշտական գործիքի: 

Նրա ունեցած հաջողությունների, ապագա կոչման և ցուցաբերած 

առաջադիմության համար Դորպատի համալսարանի վարչությունը տալիս է մի 

համառոտ վկայական: 

Դորպատում նա ծանոթանում է ականավոր նկարիչ Լյուդվիգ Ֆոն Մայդելի հետ, ով 

նկարել է Աբովյանի միակ դիմանկարը: 

 Ավարտելով համալսարանը` Աբովյանը հայրենիք է վերադառնում որպես հասուն 

գաղափարների ու հարուստ գիտելիքների տեր մտավորական, կազմակերպված գրող, 

մանկավարժ ու լուսավորիչ: 

 

 

 

Նյութը տրամադրել է Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանը: 


