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ԷԴՎԱՐԴ ՋՐԲԱԾՅԱՆ. Պուշկինը ե հայ բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ն ե ր ը : « Գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն » 
հ ր ա տ ա ր ա կ չ ո ւ թ յ ո ւ ն , ԵրԼւան, 1999, 245էջ: 

Ընթացիկ տ ար ո ւմ նշվում է ո-ուս աղ-

դային մեծ բանաստեղծ Ա. Ս. Պ ուշկին ի 

ծննդյան 200-ամյակը՝. Այդ տարեթվի Հետ է 

կա սլվում ակադեմիկոս էդ. ՏԼրբաշյանի 

«Պուշկինր և. Հայ րան աստ եղծն երր» մենագ-

րությունը, որր է ո լ յ ս է տեսել Հայաստանի 

գիտությունների ակադեմիայի Հրատարա-

կությամր՝. Հետազոտության նյ ո ւթր սահ-

մանվում է մենագրության րուն վերնա-

դրով, իսկ նաիյարանում նշվում է, որ 

«Պուշկինր Լւ Հայաստանր» լայնածավալ 

թեմայից Հեղին ակին Հետաքրքրել է ամե-

նից առա ^ Հայ րանաստեղծների կողմից 

Պուշկինի սլոեղիայի րնկալման րնույթն ու 

ստեղծագործական արդյունքներր (խոսքր 

վերաբերում է միայն արԼւելաՀայ դրակա-

նությանը/)'. Այդ տեսանկյունից Հեղինակը 

անդրադառնում է մոտ 20 Հայ րանաստեղծ-

ների գրական ժառանգության «սլուշկին-

յան շերտերի»'. 

Այս գիրք [Լ միանդամից չի ստեղծվել՛. 

Նրա մեջ լուսարանված առանձին Հարցեր 

վաղուց են զբաղեցրել Հեղին ակին: Այսսլես, 

«Պուշկինր ե Թումանյանը» թեմային էդ. 

Ջրբաշյանր անդրադարձել է դեռ կես դար 

առա£ սկսած ուսանողական տարիներից, 

իսկ Պուշկինի Հետ Չարենցի և. Տերյանի 

ստեղծագործական կասլերի մասին Հոդված-

ներ է դրել 1970—80-ական թթ.: Սակայն 

նախորդ Հրապարակումն երր անփոփոխ 

տեսքով չեն մտել ներկա մենագրության 

մեշ. դրանք Լրացվել, վերամշակվել են նո-

րաՀայտ գր ական փաստերի ու տեսական 

ըմբռնումների Հաշվառումով և մտել են 

ԳՐՔՒ մեշ որպես ամբողջական դիտական 

աշվսատության մասեր՛. Վերջապես, գրքի 

բազմազան և. շատ Հարուստ նյութը լուսա-

բանված է գիտական նոր Հայացքներով ու 

դրույթներով՛. Մի խոսքով, ամեն ինչից ե-

րեում է, որ այս աշխատությունը ստեղծվել 

է Հատկապես XX դարի վերջին, որ դա ոչ 

թե սլուշկինյան Հոբելյանին Հապճեպորեն 

Հարմարեցված մի գործ է, այլ Հեղինակի եր-

կարամյա գիտական Հետաքրքրությունների 

ա ր գա и ի ք: 

Աշվսատության մեջ գր ական պատմա-

կան նյութը վերլուծվում է ժամանակագրա-

կան կարգով՛. Հեղինակը մեզ ծանոթացնում 

է Հայ դրականության մեջ Պուշկինի ազդե-

ցության Լւ թարգմանությունների ՐՈԷՈՐ 

Հիմնական փաստերի Հետ սկսած ՃԼՃ դարի 

30-ական թթ.: Այդ տեսանկյունից ընթերցո-

ղի Հայացքի առ^Լւ գծագրվում է ա ր Լւ ել ա -

Հայ Լւ խորՀրդաՀայ դրականության շ ո ՚ ֊ ր ջ 

մեկուկեսդարյա ուղին: Այս ճանապարՀով 

բացաՀայտվում է ոչ միայն առանձին բա-

նաստեղծների վերաբերմունքը դեպի Պուշ-

կինը, այլԼւ Հայ գրականության տարբեր 

դարաշրջաններում Պուշկինի ընկալման 

յ ո ւր ա Հ ա տ կո ւթյ ո ւնն ե ր ր: 

էդ. Ջրբ աշյանի աշխատության ամ ե ֊ 

նաբնորոշ գծերից մեկր փաստական նյութի 

Հարստությունն է: Տարբեր աղբյուրներից 

Հայկական սլարբերական մամուլից, քննա-

դատական Հոդվածներից, նամակագրու-

թյունից և. Հուշագրությունից Լւ, վերջապես, 

որն ամենակարևորն է, բանաստեղծների գե-

ղարվեստական գործերից Հեղինակը քա-

ղում է այն, ինչ կասլվում է Պուշկինի ան-

վան Հետ՛, էդ. Զրրաշյանի Համար «փոքր» 

փաստեր չկան, նա կարողանում է «խոսեց-

նել» նույնիսկ առերԼւույթ աննշան թվացող 

մանրամասնել1ր'. Այսպես, բանտից եղբորը 

գրած նամակներից մեկում Մ. Նալբանդյա-

նի ակնարկր Պուշկինի Լւ սեմինարիստների 

մասին Հիմք է տալիս գիտնականին Հաս-

տատելու, թե Հայ Հրապարակախոսը ինչ-

քա՜ն լավ դիտեր Պուշկինի պոեզիան, որ 

կարող էր Հիշողությամբ վերականգնել նրա 

չափածո վեպի այս ոչ էական թվացող ման-

րամասնը՛. 

հնչսլես ցույց է տրվում մենագրու-

թյան մեջ, Պուշկինի ա զդեց ո ւթյ ո ւնր Հայ 

բանաստեղծների վրա եղել է բազմաշերտ ե 

բազմակողմանի՛. Երբեմն Հեղինակները ուղ-

ղակի մատնանշել են այդ ազդեցությունը 
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(օրինակ, Մ• Նալրանգյանի «Բանաստեղծ» 

ո տ ան ա վո ր ր, ՈՐԸ ենթավերնագրված է 

«Նմանություն», բայց Պուշկինի նույնա-

նուն բանաստեղծության Համեմատությամբ 

զարգացնում է ինքնատիպ Հայացքներ ար-

վեստագետի Հասարակական կոչման մա-

սին): Ստեղծվել են նաև Ա.Ա. Պուչկինի օրի-

նակով ոգեշնչված որոշ երկեր (օրինակ, Ս. 

ՇաՀազիղի «Լևոնի վիչաը» և Հ. ՀովՀան-

նիսյանի «Հակոբ Ղո ւրյ ան» սլոեմներր ի-

րենց բուն մ տաՀղացմ ամ բ և կառուցվածքի 

որոշ կողմերով ելակետ են ունեցել «Եվգենի 

Օնեգին» չափածո վեպը): Հայ բանաստեղծ-

ներր գիմել են սլուշկինյան տողերին, վերց-

նելով դրանք իբրև բնաբան (Ս. ՇաՀաղիղ, 

Ե• Զարենց և ուրիշներ), օգտագործելով ա ֊ 

ռանձին մոտիվներ և պատկերներ (այստեղ 

օրինակներր Հատկապես շատ են Ս. ՇաՀա-

զիղ> Ա- Ծատուրյան, Հ. Թ ո ւման յան, Վ. 

Տերյան, Ե. Ջ ար են ց և ուրիշներ): Շատ Հե-

տաքրքիր են այն գիտողություններր, ո-

րոնք վերաբերում են այսօր գրեթե մոռաց-

ված մի բանաստեղծի Լևոն Մ անվեԱանի 

գրամ ատուրգիայի մեջ պուշկինյան փոքր 

ողբերգությունների ժան-րային ձևի օգտա-

գործմանր, կամ այն, որ Լևոն Շանթի «Լե-

ռան աղջիկը» պոեմում կիրառված է այն-

պիսի մի Հազվադեպ ու դժվար ին տաղաչա-

փական ձև, որպիսին «օնեգինյան տունն» է 

իր կառուցվածքով ու Հանգավորման Հա-

մակարգով: Ւսկ երբեմն Պ ուշկին ի Հետ 

կապվում են Հայ գրողների ստեղծագործա-

կան ամբողջական շերտեր, ինչպես, օր ին ա կ, 

Ե. Զարենցի վերջին տասնամյակի պոե-

զիան՛. Մի խոսքով, էգ. Ջրբաշյանի մենագ-

րությունը որոշ իմաստով դառնում է Ե. 

Զարենցի Հետևյալ ասույթի Համակողմանի 

գիտական վերլուծությունն ու Հիմնավորու-

մը. «Ինչ վերաբերում է Պ ուշկին ի գերին, 

մասնավորապես Հայ պոեզիայում, ապա 

այգ թեման անսպառ է : XIX զարից սկսած 

մինչև մեր օրերը չկա և ոչ մի Հայ բանաս-

տեղծ, որ այս կամ այն կերպ դաստիարակ-

ված չլիներ Պուշկինով և որի ստեղծագոր-

ծության մեջ արտաՀայտված չլինի մեծ բա-

նաստեղծի ազգեցությունր»: 

Նշենք նաև, որ ելն ելո վ տարբեր բա-

նաստեղծների ա ռան ձն ա Հ ա տ կո ւթյ ո ւնն ե-

րիցւ Հետազոտողը աշխատում է բացաՀայ-

տել ու մեկնաբանել այն ամենից էականր, 

որով տվյալ Հեղինակր կապվում է պուշկին-

յան ավանդույթների Հետ՛. Բնորոշ են այս 

առումով մենագրության երկու ելակետա-

յին գլուխն եր ր նվիրված ՀովՀ. Թումանյա-

նի ու Ե- Զարենցի ստեղծագործությանը՛. 

Դրանցից առաջինի մեջ Պուշկինի և Թու-

ման յ ան ի պո եղի ան Համադրվում է տիպա-

բանական րնդՀանրության սկզբունքով՛. 

Թումանյանր գիտվում է իբրև մի երևույթ, 

որին Հայ գրականության մեջ շատ կողմե-

րով վիճակվեց կատարելու այն դերը, որ 

Ռուսաստանում կատարել է Պուշկինր՝. Այդ 

ընդՀանրությունր երևան է եկել նախ և ա-

ռաջ ազգային ոգու և Հայացքի, գրական 

ըմբռնումների, դեպի ժողովրդական բա֊ 

նաՀյուսությունը ունեցած վերաբերմունքի, 

ինչպես նաև գեղարվեստական ոճի որո£ 

կողմերի րնդՀանրությամբ՛. ԱՀա թե ինչու 

Պուշկին-Թումանյ ան զուգաՀեռր ամուր 

կերպով մտել է Հայ գրականագիտության 

մեջ՛. Այգ զուգաՀեռր, ինչպես բազմիցս 

զգուշացնում է գր ական ա գետ ը, ոչ թե ազ-

դեցության Հետևանք է, այլ ուղղակի 

բխում է ազգային ժողովրդական բանաս-

տեղծի գրական-պատմական մեծ առաքելու-

թյունից, որր ռուս գրականության մեջ բ ա-

ժին րնկավ Պուշկինին, իսկ Հայ գրականու-

թյան մեջ՝ Թո ւման յանին (էջ 121): Շատ կա-

րևոր նշանակություն տալով այս Հարցին, 

Հեղինակր ամենայն բծախնդրությամբ աշ-

խատում է պարզել, թե ինչպես է ծագել այդ 

զուգաՀեռր՛. Այստեղ Հատկապես ընդգծ-

վում է ՎաՀան Տերյանի, Ցոլակ Խանզադ-

յանի և Ն տ եփ ան Զո րյ անի խ աղաց ած դերը 

այդ դրույթի Հիմնավորման գործում՛. 

Ե. Զարենցին նվիրված գլխում ցույց է 

տրվում Հայ բանաստեղծի վերաբերմունքի 

զարդացումր Պուշկինին մեր ժելուց մինչև 

նրա յուրօրինակ պաշտամունքր'. Ընդսմին, 

պուշկինյան ավանդույթների յուրացումը 

տարբեր ձևերով ու նպատակներով է երևան 

գալիս «էպիկական լուսաբաց», «Դիրք ճա-

նապարՀի» ժողովածուներում և կյանքի 

վերջին տարիներին (1934—37թթ.) դրված 

բանաստեղծություններում: 

Ինչպես այս Հանգուցային գլուխնե-

րում, այնպես էլ մենագրության մեջ րնդ-

Հանրապես պուշկինյան թեման լուսաբան-

վում է Հայ գրականության առաջրնթաց 

զարգացման առնչությամբ՛. Հիշենք, °[՝ի~ 

նակ, Հայ գրականության ժողովրդայնու-

թյան և ռեալիզմի մասին Հեղինակի դատո-
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ղությունները (Թումանյանին վերաբերող 

գլուխը) կամ Չարենցի պոեզիայում դրա-

կան անունների Հերոսների առատության 

մատնանշումը՛. Աշխատության առածին գլ-

խում («Մատույցներում») ցույց է տրվում, 

որ Պուշկինի մուտքր մեզանում Համընկավ 

Հայ նոր դրականության ձևավորման Լրմա-

նի Հետ և դա իր կնիքր դրեց նրա ընկալ-

ման վրա՛. Բնորոշ է, որ Պուշկինի Հայերեն 

առածին թարգմանությունները գրաբար 

էին, որովՀետև աշխարՀաբար լեզուն դրա 

Համար ձևավորված չէր՛- Կամ «Ոսկի ձկնի-

կ» Հեքիաթի Ռ- Պ ա տ կան յան ի կատարած 

թարգմանությունը, որն, ի դեպ, շատ Հա^ող 

կողմեր ունի և մոռացության է մատնվել ա-

նիրավացիորեն, առիթ տվեց Հայտնի ման-

կավարժ և գրական գործիչ Սեդրակ Մ ան֊ 

դինյանին Հատուկ խոսելու մեր ա զգայ ին 

բան ա Հյուս ական գանձերը և Հատկապես 

«Սասունցի Գավիթ» էպոսը գեղարվեստո-

րեն մշակելու անՀրաժեշտության մասին: 

Այս և նման բազմաթիվ «շեղումները» Հիմ-

նական թեմայից դառնում են էդ. Զրբաշյա-

նի գրքի ներքին, խորքային գիտական շեր-

տը, և շատ են Հարստացնում այն՛. Այստեղ 

խաչաձևվում են Հեղինակի բազմազան գի-

տելիքներն ու գիտական Հետաքրքրու-

թյունները գրականագիտության տարբեր 

բնագավառներում դրականության պատ-

մություն և տեսություն, դրական փոխառն-

չո ւթյ ո ւնն եր, բանաստեղծական թա ր դմ ա-

նության Հարցեր՛. 

Առանձնացնելով խոսքը թարգմա-նու-

թ յ ո ւնն եր ի վերաբերյալ, կուզեինք խոսել 

Ալ. Ծատուրյանի մասին, որը իբրև ռուս 

պոեզիայի թարգմանիչ դեռևս ըստ արժան-

վույն չի գնաՀատվել՝. Նրա պուշկինյան 

թարգմանությունները և Հոդվածները, ինչ-

պես ցույց է տվել էդ. Ջրբաշյանը, զգալիո-

րեն ընդլայնեցին Հայ ընթերցողի ռուս բա-

նաստեղծի ընկալման շրջանակներր՝. Հե-

տաքրքիր է նաև այն դիտողությունը, ըստ 

որի Ա. Խնկոյանի պուշկինյան Հեքիաթների 

թարգմանությունը Համեմատվում է Սա֊ 

մուիլ Մարշակի թարգմանչական սկզբունք-

ների Հետ (բերված քաղվածքները Համո-

զում են այս կարծիքի ճշմարտացիության 

մեջ): Հաճախ գրականագետը Համեմատում 

է միևնույն բանաստեղծական տեքստի 

տարբեր թարգմանությունները, ներկայաց-

նում է որոշ երկերի թարգմանության պատ-

մությունը («Ոսկե ձկնիկ» Հեքիաթը, «Եվ-

դենի Օնեդին^ը, «Հուշարձանը» և այլն): 

«Հուշարձանի» թարգմանություններին 

նվիրված է աշխատության առանձին, եզրա-

փակիչ գլուխը՛. Ի դեպ, այստեղ Հեղինակը 

ընթերցողին Հաճելի անակնկալ է մատու-

ցում. նա Հանդես է դալիս ոչ միայն գիտ-

նա կան-քնն ադա տի դերում, որը մանրակր-

կիտ վերլուծում է նշանավոր բանաստեղ-

ծության բոլոր Հայերեն թարգմանություն-

ները, այլև իրրև թարգմանիչ ներկայաց-

նում «Հուշարձանի» իր թարգմանությունը՛, 

էդ. Ջրբաշյանը վերստեղծել է բնագրի և 

սլատկերային, և Հնչերանգային ռիթմական 

կառուցվածքի Հիմնական առանձնաՀատ-

կություններր. Ընդսմին, նա չի պատճենում 

բնագրի տաղաչափական նկարագիրը և 

բազմիցս տարբեր առիթներով զգուշացնում 

է դրանից՛. Բնագրի վեցոտնյա յամբական 

տողի փոխարեն նա ընտրել է 14-վանկան ի 

քառանդամ (4+3+4+3) վանկային ոտ ան ա ֊ 

վոր (կուզեինք միայն, որ թարգմանության 

մեջ չլինեին թույլ Հնչող այնպիսի Հանդեր, 

ինչպես «կչր£ի " Հայրի», «սիրելի - երդե-

յԻ»): 

Բուն թարգմանության Հա րց եր ին 

նվիրված էջերի կապակցությամբ նշենք Հե-

տևյալը: 9 ՝ ր ք ի առաջաբանում Հեղինակը 

վերապաՀություն է անում, որ իրեն Հե-

տաքրքրում են Հիմնականում պուշկինյան 

պոեզիայի Հայերեն թարգմանությունների 

տաղաչափության Հարցերը՛. Ասենք, որ 

Հայկական տաղաչափության բնույթի և ա-

ռանձնաՀատկությունների խնդիրները 

գիտնականին զբաղեցրել են երկար տարի-

ներ՛. Համեմատաբար վերջերս նա Հատուկ 

մենագրություն Հրատարակեց ՎաՀան Տեր-

յանի տաղաչափական արվեստի մասին՛. Ւսկ 

Պուշկինի Հայերեն թարգմանությունների 

կապակցությամբ էդ. Ջրբաշյանին դլխավո-

րապես Հետաքրքրում է այն Հարցը, թե 

բնագրերի ռիթմական գծագիրը Հայկական 

ոտանավորի ո՞ր չափերով կարող է ավելի 

ճիշտ վերստեղծվել՛. Առանձին դեպքերում 

նա մանրամասն բնութագրում է Հայերեն 

թարգմանությունների չափն ու ռիթմը, տո-

ղի երկարությունը և ներքին կառուցված-

քը, Հանգերի բնույթը՛. Եվ պետք է ասել, որ 

գրքի եզրաՀանդումներն ունեն ոչ միայն 

գիտական, այլև գործնական արժեք կարող 

են մեծապես օգնել Պուշկինի ապագա 
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թարգ մ ան ի չ ներին: Ափ սոսում ենք միայն, 

որ էգ. Ջրբաշյանը մնում է Հիմնականում 

տաղաչափության Հարցերի շրջանակներում 

1ւ Հազվադեպ է ան գր ա գա ռն ո ւմ այնպիսի 

խնդիրների, ինչսլիսին է պատկերավորու-

թյան, երաժշտականության, ներդաշնակու-

թյան 1ւ պուշկինյան պոեզիայի մյուս ա-

ռանձնա Հատկությունն եր ի վերարտադրու-

թյունը՛. Այնինչ Հեղինակի առանձին դիտո-

ղություններր (ասենք, Ալ. Ծատուրյանի 

թարգմանությունների բառապաշարի քն-

նությունը մենագրության 73-74 էջերում) 

ցույց են տալիս, որ նա ունի ոճի նուրբ 

զգացողություն, և. թարգմանությունների 

վերլուծությունր այդ տեսանկյունից կարող 

էր էինել ավելի ամբողջական՛. Բայց դա, 

ինչպես երեում է, չի մտել Հեղինակի 

խնդիրների շարք լт... 

Մենագրության մեջ տարբեր առիթ-

ներով քննվում են նաև Պուշկինի մասին 

Հայ գրողների, քննադատների և դրական 

գործիչների կարծիքն երր, թեև այդ Հարցը, 

ինչպես զգուշացնում է Հեղինակր նախա-

բանում, իր ամբողջությամբ մենագրության 

Հիմնական նպատակներից դուրս է եղել՛. 

Սակայն Պուշկինի մասին Հայ դրական գոր-

ծիչների ասույթներն, ի վերջո, գծագրում 

են մի Հարուստ և տպավորիչ պատկեր՛. Ըն-

թերցողը գրքից կծանոթանա Ալ. Ծատուր-

յանի պուշկինյան Հոդվածներին, ՀովՀ. 

Թումանյանի, Հ. ՀովՀաննիսյանի, Ավ. Ъиш-

Հակյանի, Վ. Տերյանի, Ե. Զարենցի, Դ. Դե-

միրճյանի, Ստ. Զորյանի, Ն. Զարյանի ինք-

նատիպ ասույթներին՛. Հիշենք միայն Գ. 

Գեմիրճյանի Հետևյալ խոսքերր. « Պուշկինն 

ազդել է ավելի շատ, քան երևում է, քան 

մեր Հեղինակներր խոստովանում են, քան, 

վերջապես, թարգմանել են»: Կամ՝ «...Հենց 

որ սկսում է որևէ ժողովո ւր դ զարթնել Հա-

յացքն ուղղում է դեպի Պուշկինը» (էջ 188-

189): 

Գիտնականը չի շրջանցում նաև Հայ 

քննադատն երի Ա. Զոպան յ ան ի, Ստ. Լիսից՜ 

յանի, ՀովՀ. Գնունու (ՇաՀնազարյան) Հոդ-

վածները՛. Վերջինիս Հա կա պուշկինյան ե-

լույթներր անցյալ դարի 90-ական թթ. և 

այդ առիթով Հայկական մամուլում ծագած 

բանավեճի քննությունը պատկանում է մե-

նագրության ամենաՀետաքրքիր է^րի 

թվին՛. Խոսելով վերջին տասնամյակներում 

Հայ պո ւշկինագե տների ձեռքբերումների 

մասին Հեղին ակը առանձնացնում է Սյու-

զան Գուլլակյանի Հոդվածը «Հայկական 

մոտիվը Պուշկինի «Թազիտ» պոեմում»: Զէ՞ 

որ Հենց այդ պոեմի չարաբաստիկ մի տող 

"Ты т р у с , ты раб, ты армянин" 

(«Ղու վախկոտ ես, դու ստրուկ ես, դու Հայ 

ես») բազմիցս պատճառ է դարձել, որ մեզա-

նում խոսվի Պուշկինի ինչ-որ « Հա կա Հա յ կա-

կան տրամադրությունների» մասին՛. Վեր-

ջին տարիներս շատ Հոլովվեց այդ տողը 

նաև նորաթուխ Հայ «Հա յրեն ասերներ ի» 

շուրթերում, որոնք փորձեցին նույնիսկ 

քանդել Պուշկինի եր ևանյ ան Հուշարձանը: 

Հանգուցյալ գր ական ա գետ ը ժամանակին 

Համոզիչ կերպով ցույց է տվել այդ տողի 

բուն իմաստը՛. Եվ լավ է, որ էդ. Ջրբաշյանը 

նորից անդրադառնում է այդ Հարցերին և 

ԷՐացու-*յիչ փաստարկներով Հաստատում է 

այն միտքր, որ պուշկինյան պոեմում Հայե-

րի Համար վիրավորական ոչինչ չկա, քանի 

որ Թազիտ ի Հայրր նրան «Հայ» է անվա-

նում բա ր ո ւթյ ան, խղճաՀարության, արյուն 

թափել չուզենալու Համար՛. 

Գրախոսվող գրքում դրական Հայտնի 

անունների կողքին Հիշատակվում են նաև 

այսօր մոռացված դեմքեր, որոնք տարբեր 

առիթներով թարգմանել են Պուշկինին, նվի-

րել են նրան բանաստեղծություններ ու 

Հոդվածներ՛. Հանելով այդ մարդկանց մո-

ռացության փոշուց էգ- Ջրբաշյանը ղեկա-

վարվել է ոչ միայն դիտական բարեխղճու-

թյամբ, այլև մարդկային արդարամտու-

թյան զգացումով, քանի որ սերունդներին 

չի կարող չՀետաքրքրել այն, թե ո վ ինչ է 

արել Հայ պուշկինականի բնագավառում՛. 

Հայ պո ւշկին ագիտ ո ւթյ ան պատմու-

թյուն ր ավելի քան 100-ամյա ուղի է անցել՛. 

Առանց կասկածելու այսօր արդեն կարելի է 

ասել, որ ինչքան էլ շարունակվի ապագա-

յում այդ պատմությունր, էդվարդ Ջրբաշ-

յանի «Պուշկինը և Հայ բանաստեղծները» 

մենագրությունը չի կորցնի իր գիտական 

ա րժեքր և պատվավոր տեղ կգրավի այդ 

պատմության մեջ: 

Մ. Գ. ՋԱՆՓՈԼԱԴՅԱՆ 


