
                        ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐ 

 

Ավետիք Իսահակյանը հայ ամենակրթված և զարգացած գրողներից է: 

Հանգամանքների բերումով նա արտասահմանում լուրջ կրթություն է ստացել` 

սովորելով Եվրոպայի հայտնի ուսումնական հաստատություններից մեկում` Լայպցիգի 

համալսարնում, որտեղ ուսումնսասիրել է աշխարհահռչակ գրողների, փիլիսոփաների և 

այլոց ստեղծագործությունները: Նրա գրադարանում բազմաթիվ են գրքերը` 

գերմաներենով, ֆրանսերենով, ռուսերենով և այլ լեզուներով: 

Յոթ տարեկան հասակում, գրի սևն ու սպիտակը ջոկել սովորել է Պոլսից եկած մի 

կնոջ՝ Շողո Բաջու ուսումնարանում: Այնուհետև սովորել է ծննդավայրի՝ 

Ալեքսանդրապոլի ծխական դպրոցում: Երբ Ցարական կառավարությունը հայկական 

դպրոցները փակելու հրաման է արձակում, Իսահակյանը տեղափոխվում է տեղի 

ռուսական դպրոց,  դա 1885 թվականն էր: Ռուսական դպրոցում ուսումնառությանը 

հաջորդում է Հառիճի վանքի նախակրթարանը, որի ավարտական թուղթը պատանուն 

պետք է իրավունք տար ընդունվելու Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարան:  

1889 թվականին Իսահակյանի հայրը՝ Սահակ Իսահակյանը, խնդրագրով դիմում է 

Մակար կաթողիկոսին՝ իր որդի Ավետիքին Գևորգյան ճեմարան ընդունելու համար: 

1889 թվականին պատանի Ավետիքը Ճեմարանի սան էր, որ արձակուրդներին հայրենի 

տուն էր գալիս, հպարտ՝ ճեմարանցու համազգեստով և իր երևելի ուսուցիչներով: 

Ճեմարանում հոգևոր կրթությունից բացի,  ուսումնասիրում էին նաև  բնագիտական և 

հումանիտար առարկաներ: Պատանի Ավետիքը ճեմարանում կանոնավոր սովորում է 

մինչև 1891 թվի հունվար ամիսը: Ճեմարանի աշակերտների մի մասը, դժգոհ լինելով 

ճեմարանի տեսուչների խստություններից և կամայականություններից, ըմբոստանում է: 

Տեսուչը աշակերտների պահանջները հայտնում է կաթողիկոսին, որը մերժում է փոխել 

իր հաստատած կարգը: Աշակերտներից 35 հոգի, ի նշան բողոքի, հեռանում են 

ճեմարանից՝ այդ թվում, նաև պատանի Ավետիքը: Սակայն Իսահակյանը մեծ 

ցանկություն ուներ սովորելու արտասահմանում, որի համար անհրաժեշտ էր 

ճեմարանի վկայականը, ուստի 1891 թվի օգոստոսին գալիս և խնդրում է, որ իրեն  թույլ 



տան շարունակել ուսումը: Բաց թողած քննությունները հանձնելուց հետո Իսահակյանը 

շարունակում է սովորել ճեմարանում մինչև 1892 թվականը: Այստեղ սովորելու 

տարիներին նա ստեղծագործում էր և իր գրական փորձերը ներկայացնում իր սիրելի 

ուսուցչի՝ Հովհաննես Հովհաննիսյանի դատին,  որը  ճեմարանում ռուսաց լեզու էր 

դասավանդում և ճանաչված ու սիրված բանաստեղծ էր, նրանից շատ օգտակար 

խորհուրդներ և ցուցումներ էր ստանում:  

Գևորգյան ճեմարանում էր, որ Իսահակյանը հանդիպեց մեծն Կոմիտասին: Նրանք 

տարիներով ապրել են նույն հարկի տակ, խոսել, զրուցել ու կատակել: Հետագայում իր 

հուշերում Իսահակյանը գրել է. «Կոմիտասը ինձ համար հիմա լեգենդ է, հեռավոր 

առասպել և նրա կյանքն ու փառապանծ գործը՝ մի չքնաղ հրաշապատում»:  

 

 

Նյութը տրամադրել է Ավ. Իսահակյանի տուն-թանգարանը: 


