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ՄԻՆՉԵՎ Ե՞ՐԲ ՎԵՐՋԱՊԵՍ (QUOUSQUE TANDEM)  - 2 
 

           Խորին շնորհակալություն պարոն Ավետիքյանին ս.թ. հոկտեմբերի 20-ին 

«Ազգ» շաբաթաթերթում Սիլվա Պապիկյանի «Մեղավորության կանխավարկած 

կամ Modus vivendi» հոդվածը պատասխանի իրավունքով տպագրելու համար,  թեև 

ըստ  էության այն ս.թ. սեպտեմբերի 29-ին «Ազգ» շաբաթաթերթում՝ «Մինչև ե՞րբ 

վերջապես (Quousque tandem)» հոդվածում, արծարծված հարցերի պատասխանը չէ։ 

Ինչևէ... «Ճիշտն ասած, կարելի էր չանդրադառնալ» Ս. Պապիկյանի «այդ հոդ-

վածին: Բայց քանի որ ընթերցողը կարող էր թյուր կարծիք կազմել այդ հոդվածից, 

որոշեցի, այնուամենայնիվ, պատասխանել», նամանավանդ հնարավորություն էր 

ընձեռվում վերստին արձանագրել, որ փաստերը շարունակաբար և հետևողակա-

նորեն խեղաթյուրվում, կեղծվում են: 

       Խնդիրն այն է, որ Ս.Պապիկյանի հոդվածում նշված բոլոր «փաստերը» պար-

զաբանվել են  դեռևս  2016թ.՝ ի պատասխան ԲՈՀ-ի՝  «Ս.Պապիկյանի ատենախո-

սության մեջ փոխառված են հատվածներ՝ առանց հեղինակներին և աղբյուրները 

նշելու» հիմնավորմամբ «Ս.Պապիկյանին բանասիրական գիտությունների դոկտո-

րի գիտական աստիճանի վկայագիր հանձնելու մասին 019 մասնագիտական խոր-

հրդի միջնորդությունը  մերժելու» մասին որոշման դեմ Ս. Պապիկյանի՝ ԲՈՀ  ներ-

կայացրած «բողոքների» (ողջ գրագրությունը պահվում է ԲՈՀ-ում): Այսպես՝  

        ա) պարզաբանվել էր, որ ատենախոսության 78-րդ էջում՝ «Ելովա (եբր. Elōha` 

“Աստուած”` հունարենի միջնորդությամբ): Նույնն է արաբ. Allah բառի հետ (ՀԱԲ, 

2, 11): ՀՍԲ-ում` “աստված, Եհովա” (ՀՍԲ, 211):  “Աստված” է նշանակում նաև եբր. 

Էլ (Էլոհիմ -աստվածներ) բառը: Նոր կտակարանի Մաթտեոսի և Մարկոսի ավե-

տարաններում բերվում է օտարալեզու “Էլի, Էլի, լա՞մա սաբաքթանի” (Մտթ. ԻԷ. 46, 

Մրկ. ԺԵ. 34, Աստուածաշունչ, Ս.Էջմիածին, 1999) նախադասությունը, որի հայե-

րեն համարժեքն է “Աստուա՛ծ իմ, Աստուա՛ծ իմ, ընդե՞ր թողեր զիս”: Էլի  նշանա-

կում է “Աստուա՛ծ իմ”» հատվածում, «Ս.Պապիկյանը նշել է Աստուածաշնչի՝ 1999թ. 

վերահրատարակությունը. վերջինս արևելահայերեն նոր թարգմանություն է, հե-
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տևաբար «օրինակը պետք է բերվեր» այդ հրատարակությունից՝ արևելահայերեն՝ 

համապատասխանաբար՝ ««Էլի՜, էլի՜, լա՞մա սաբաքթանի», այսինքն՝ Աստուա՜ծ 

իմ, Աստուա՜ծ իմ,  ինչու՞ թողեցիր ինձ», կամ՝ ««Էլի՜, էլի՜, լա՞մա սաբաքթանի», որ 

թարգմանւում է՝ Աստուա՜ծ իմ, Աստուա՜ծ իմ,  ինչու՞ թողեցիր ինձ», և ոչ թե ««Էլի, 

էլի, լա՞մա սաբաքթանի» .…, որի հայերեն համարժեքն է «Աստուա՛ծ իմ, Աստուա՛ծ 

իմ, ընդե՞ր թողեր զիս»։ Հղումներն էլ նշվեին ոչ թե հայերեն այբուբենի տառերով՝ 

համապատասխանաբար՝ Մտթ. իէ. 46., Մրկ. ժե. 34, այլ արաբական թվանշաննե-

րով՝ համապատասխանաբար՝ Մտթ. 27. 46, Մրկ. 15. 34, ինչպես որ տրվում է Աս-

տուածաշնչի՝ 1999 թ. վերահրատարակության մեջ: Խնդիրը նաև այն է, որ ատենա-

խոսության 78-րդ էջում ընդհանրապես չի նշվում, որ Հ. Աճառյանը «Հայերեն ար-

մատական բառարանում» (այսուհետև՝ ՀԱԲ) անդրադարձել է «օտարալեզու «Էլի, 

էլի, լա՞մա սաբաքթանի….» նախադասությանը» («օտարալեզու» բառն էլ է Հ. Աճա-

ռյանինը), ատենախոսության մեջ ակնարկ անգամ չկա, որ ՀԱԲ-ում «*ԷԼԻ  ԷԼԻ» 

բառահոդված կա:  Եվ ուրեմն, եթե Ս. Պապիկյանի «բերած օրինակը» (ատեն. 78-րդ 

էջում այն գրաբար է՝ «Աստուա՛ծ իմ, Աստուա՛ծ իմ,  ընդե՞ր թողեր զիս») ու հղում-

ները (ատեն. 78-րդ էջում դրանք հայերեն այբուբենի տառերով են՝ Մտթ. իէ. 46. 

Մրկ. ժե. 34) համընկնում են Հ.Աճառյանի նշածին,  կարելի է ասել, որ «համարյա 

նույնությամբ վերցված է ՀԱԲ-ից  (հ. 2, էջ 116)»: Տարրական գիտական բարեխղճու-

թյունը Ս.Պապիկյանին պետք է հուշեր, որ եթե իրենից առաջ հարցի քննությանն 

անդրադարձել են, ուրեմն պետք է նշել, ինչպես որ տվյալ դեպքում վարվում է Հ. Ա-

ճառյանը՝ հղելով՝ «Ուղիղ մեկնեց նախ ՆՀԲ» (ՀԱԲ, հ. 2, էջ 116):  Գիտնականն ա-

մեն դեպքում պետք է նշի, թե ինչ է արված, որպեսզի երևա՝ ինքն ինչ է արել: Եվ 

տվյալ դեպքում ակնհայտ է, որ Հ. Աճառյանի  արձանագրածի մեջ Ս.Պապիկյանը 

լրացրել է՝ «(Աստուածաշունչ, Ս. Էջմիածին, 1999)»՝ միաժամանակ աստվածաշըն-

չյան «որ թարգմանի»-ն փոխելով իր ձևակերպմամբ՝ «որի հայերեն համարժեքն է»: 

Ըստ Ս.Պապիկյանի՝ «….պարզապես զավեշտալի է….Աստվածաշնչի հղումների 

մասին դիտողությունը, որ Աստվածաշնչից (Sic) հղելու փոխարեն պետք է հղենք 

որևէ հեղինակի: Այդպիսի բան չի կարելի անել: Աստվածաշնչից (Sic) հղման դեպ-
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քում պարտադիր պետք է հղել Աստվածաշունչը»: Ի դեպ, ըստ Ս.Պապիկյանի 

փաստորեն «որևէ հեղինակ»-ը  Հ. Աճառյանն է:  Ուրեմն, թերևս, հարկ է կրկնել, որ 

«դիտողությունը» վերաբերում է ««Աստված» է նշանակում նաև եբր. Էլ (Էլոհիմ–

աստվածներ) բառը։ Նոր կտակարանի Մատթեոսի և Մարկոսի ավետարաններում 

բերվում է օտարալեզու «Էլի, էլի, լա՞մա սաբաքթանի» (Մտթ. ԻԷ. 46, Մրկ. ԺԵ. 34, 

Աստուածաշունչ, Ս. Էջմիածին, 1999) նախադասությունը, որի հայերեն համար-

ժեքն է «Աստուա՛ծ իմ, Աստուա՛ծ իմ,  ընդե՞ր թողեր զիս»։ Էլի  նշանակում է «Աս-

տուա՛ծ իմ»» հատվածին (ատեն. էջ 78), որը համարյա նույնությամբ առկա է ՀԱԲ-

ում (ՀԱԲ, հ. 2, էջ 116):  

 

        Ինչ վերաբերում է Ս.Պապիկյանի պատասխանին, թե «…Հղել ենք Աճառյանի 

«Հայերեն արմատական բառարանին» (հ. 2, էջ 11)….Դիտողությունը սկսվում է մեր 

գրածի կեսից… այսինքն՝ գիտակցաբար չի նշվում  մեր հղումը», ապա հենց «հ. 2, 

էջ 11» նշումով էլ ապացուցվում է, որ դա այն հղումը չէ, որ պետք է լիներ ՀԱԲ-ից  

փոխառված հատվածից հետո, այսինքն՝  հ. 2, էջ 116: Հետևաբար չի կարելի  «գի-

տակցաբար» անտեսել այն, ինչ չկա (այսուհետև շարադրանքում՝ գիտակցաբար 

բառը՝ չակերտներում, քանի որ Ս.Պապիկյանի օգտագործած բառն է)»:  

      Վերոնշյալ դիտողությունը վերաբերել է Ս.Պապիկյանի՝ 2016թ. հրապարակային 

պաշտպանության ներկայացրած ատենախոսությանը: 2017 թ. արդեն Ս. Պապիկ-

յանն  ատենախոսության 76-77-րդ էջերում՝  նշված հատվածից հետո հավելել  է հը-
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ղումը՝ «(ՀԱԲ, 2, 116)»: (Ս.Պապիկյանի «Հայ կրոնաեկեղեցական բառապաշարը և 

նրա պատմական զարգացումը» ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ «Հա-

յաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոցում». տեղադրված է 

միայն 2017թ. հրապարակային պաշտպանության ներկայացված ատենախոսութ-

յունը, որում դիտողություններից հետո կատարվել են որոշ ուղղումներ): 

      բ) Ս.Պապիկյանի հոդվածում նշված «Մեկ այլ դիտողության վերաբերյալ` դար-

ձյալ Աստվածաշնչից` Նազովրեցի բառի մասին» պարզաբանվել էր, որ ատենախո-

սության 62-րդ էջում «Ս.Պապիկյանը դարձյալ «գիտակցաբար» ճիշտ չի նշում:  Նա 

գրում է, որ ««հայտնի էր հունարենին և ռուսերենին» միտքը  արդեն հղված էր»: Ա-

տենախոսության մեջ, սակայն, «Նազարեթ տեղանունը բազմիցս գործածվել է Նոր 

կտակարանում և  հայտնի էր մեր թարգմանիչներին, սակայն նրանք գործածել են 

նազովրեցի բառը։ Այդպես է նաև ռուսերենում և հունարենում» հատվածից հետո 

հղում չկա (ատեն., էջ 62): Ս.Պապիկյանը իրավացի է՝ նշելով, որ հղումը հաջորդ 

էջում է: Հղումը, սակայն, ոչ միայն հաջորդ էջում է, այլև նշված հատվածից մեկ 

պարբերություն հետո. խնդիրն այն է, որ հենց այս՝ երկրորդ պարբերության մեջ է 

նոր միայն հիշատակվում է Կ.Դալլաքյանը, այսինքն՝ Ս.Պապիկյանը սկզբում գրում 

է ռուսերենի և հունարենի մասին, հետո նոր միայն նշում, որ «Նազովրեցի բառի 

մասին ուշագրավ տեղեկություններ է հաղորդում Կ.Դալլաքյանը»: Իսկ հաջորդ 

հատվածից դարձյալ ակնհայտ է, որ Կ.Դալլաքյանի հոդվածից քաղվում են որոշա-

կի դրույթներ՝ վերջում էլ առանց հղումի հայերեն թարգմանելով Կ. Դալլաքյանի 

ռուսերեն դիտարկումը: Այսպես՝  

           Ըստ Ս. Պապիկյանի՝ «Ժամանակի ընթացքում, հավանաբար արտասանական 

նմանության հետևանքով, նազովր(եցի)  բառի իմաստը նույնացվել է նազարեթցի բա-

ռի հետ։ Նազովրեցի բառի արմատը համապատասխանում է նազոր  բառին, ոչ թե  

Նազարեթ–ին։ Այստեղից հետևում է, որ Պիղատոսի մեղադրանքի մեջ կարևորվում է 

ոչ թե Քրիստոսի որտեղացի լինելը, այլ նրա առաքելությունը» (ատեն., էջ 63)։ 

          Ըստ Կ.Դալլաքյանի՝ ««Նազարեթը», անշուշտ, հայտնի էր հունարենին և ռուսե-

րենին: Այդ տեղանունը բազմիցս գործածված է Նոր Կտակարանի տեքստերում»: 
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«Այսպիսով, «Նազովրեցի»-ի պարագայում մերժվում է Նազարեթի տարբերակը, հերք-

վում է նաև որոշակի բնակավայրի հասցեագրված լինելու պարագան»:…Այսպիսով 

ունենք՝ հունարենում՝ «Նազոր+այոս», հայերենում՝ «Նազովր +եցի»։ .…"Такое уточне-

ние концентрирует внимание не на какой-то местности, а на сути миссии Иисуса» 

(Կ.Դալլաքյան, «Նազովրեցի» և հարակից հարցեր,Պատմաբանասիրական  հանդես, 

2007, 3, էջ 186, 187, էջ 190, էջ 191)»:   

      Սույն դիտողությունը նույնպես վերաբերել է Ս.Պապիկյանի՝ 2016թ. հրապարա-

կային պաշտպանության ներկայացրած ատենախոսությանը: 2017 թ. արդեն Ս.Պա-

պիկյանը նշված հատվածը  փոփոխել է, և հանվել են Կ.Դալլաքյանի հոդվածից քաղ-

ված որոշ դրույթներ (ատեն. էջ 64). տե´ս «Հայաստանի ատենախոսությունների բաց 

մատչելիության պահոցում»: 

գ) Ս.Պապիկյանի հոդվածում նշված «Մեկ այլ բառի մասին՝ Երախա (երեխա)»  

պարզաբանվել էր,  որ Ս.Պապիկյանի ատենախոսության մեջ ոչ մի  հիշատակություն 

չկա, որ «ՀԱԲ-ում կա Երախայ  բառահոդված, ստուգաբանությունն էլ Հ. Աճառյանինն 

է…»: Եվ ներկայացվել էին երախայ   բառին առնչվող դիտարկումները՝  

ըստ Ս.Պապիկյանի՝ մասնավորապես՝ «Երախայ  բառի “մանկիկ” նշանակութ-

յունը, հավանական է, կապված է մկրտության` մանուկ հասակում կատարելու հետ: 

Երեխա բառը առաջացել է երախա բառի երկրորդ ձայնավորը առաջինին նմանեցնե-

լով (ատեն., էջ 178)»: 

ըստ Հ.Աճառյանի   (տե´ս ՀԱԲ, հ. 2, էջ 35)՝ 
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Ակնհայտորեն Հ. Աճառյանից է նաև «…յետոյ, երբ սովորութիւն դարձաւ մկրտու-

թիւնը կատարել մանուկ ժամանակ, երախայ բառն էլ ստացաւ «մանկիկ»  նշանա-

կութիւնը…», որ ատենախոսության մեջ ներկայացվում է հետևյալ տարբերակով՝ 

«Երախայ բառի “մանկիկ”  նշանակությունը, հավանական է, կապված է մկրտութ-

յան` մանուկ հասակում կատարելու հետ»: 

          Ս.Պապիկյանը, սխալ  համարելով Երախայ բառի ստուգաբանությունը Հ. Ա-

ճառյանին վերագրելը, հոդվածում գրում է. «Ճիշտ չէ: ՀԱԲ-ում բառի ծագումը հըս-

տակ չէ. Աճառյանն ինքն էլ կասկածում է՝ ասորերենի՞ց է, թե պարսկերենի՞ց է փո-

խառված բառը…», այսինքն՝ ըստ Ս. Պապիկյանի՝ «Ստուգաբանությունը Աճառյա-

նինն է» նշանակում է միայն, որ «բառերի ծագումը տրված է` ըստ ՀԱԲ-ի», և փաս-

տորեն ստուգաբանություն ասելով՝ Ս. Պապիկյանը հասկանում է միայն բառերի 

ծագում: Հարկ է, թերևս, Ս. Պապիկյանին մեկ անգամ ևս հիշեցնել, որ ստուգաբա-

նել նշանակում է քննել «բառի կամ ձևույթի ծագումը, նրա նախնական իմաստը, 

կազմը (կառուցվածքը, ձևը), գործառությունը, ինչպես և դրանց հետագա էվոլյուցի-

ան» (Հ.Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987, էջ 550), այսինքն՝ 
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այնպես, ինչպես իր հեղինակած բառարանում ներկայացրել է Հ.Աճառյանը, և այդ է 

հուշում բառահոդվածների վերջում «Աճ.» նշումը, որովհետև  ինչպես նշում է Հ. Ա-

ճառյանը. «  

» (տե՛ս ՀԱԲ, հ. 1, էջ 15): 

       2017թ. Ս.Պապիկյանն ատենախոսության մեջ արդեն հղում է Հ.Աճառյանին՝ գրե-

լով, որ ըստ Մալխասյանցի՝ «Երախայ բառի “մանկիկ” նշանակությունը կապված է 

մկրտության`մանուկ հասակում կատարելու հետ», տողատակում արձանագրելով՝   

«Այս մասին նշում է նաև  Աճառյանը»  (ատեն. էջ 173-174). տե´ս «Հայաստանի ատե-

նախոսությունների բաց մատչելիության պահոցում»: 

  դ) Հոդվածում Ս.Պապիկյանը գրում է. «Ն.Հովհաննիսյանը մեղադրում է, որ աշ-

խատանքը իբր համակարգված չէ»: 2016թ. Ն.Հովհաննիսյանը նշել էր, որ «.... կրո-

նաեկեղեցական տերմինների համակարգված քննությունը ենթադրում էր, որ առա-

ջին հերթին պետք է տրվեր կրոնաեկեղեցական տերմինների դասակարգումը, և 

բացահայտվեին համակարգային կապերը նրանց միջև: Դասակարգումն էլ պետք է 

ունենար մոտավորապես հետևյալ տեսքը՝ ա) ընդհանուր հասկացություններ և գա-

ղափարներ, բ) կազմակերպություններ (հաստատություններ), գ) պաշտամունքա-

յին շինություններ, դ) պաշտամունքի օբյեկտներ, ե) դավանաբանական տերմիններ 

և այլն, և այլն, և այլն: Ատենախոսության մեջ կրոնաեկեղեցական տերմինահամա-

կարգ, իբրև այդպիսին, չի երևում»։ Մինչդեռ «Ս. Պապիկյանը, «համակարգված 

քննություն» բառակապակցության իմաստը բացատրելով միայն «համակարգել  

բառի» իմաստներով՝ «1. Դասակարգել: 2.Կարգավորել, համակարգի վերածել: 3. 

Միավորել, կոորդինացնել….», հանգում է այն եզրակացությանը, որ «Համակարգել 

բառի իմաստները լիովին բացատրում են աշխատանքում կատարված դասակար-

գումները»:  
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     Այսպիսով, ակնհայտ է, որ փաստերը շարունակաբար և հետևողականորեն խե-

ղաթյուրվում, կեղծվում են: Այդպես է վարվում Ս.Պապիկյանը հոդվածում նշած   

մյուս «փաստերի» դեպքում և իր «պատասխանը» «կառուցում»՝ խեղաթյուրելով Ն. 

Հովհաննիսյանի գրածը՝ վերջինիս վերագրելով «իրեն ավելի ձեռնտու» դատողութ-

յուններ, մտքեր և գրելով, թե իբր Ն.Հովհաննիսյանն իրեն մեղադրում է բառարան-

ներից օգտվելու համար, մեղադրանքը կառուցում է «Դե, երևի, սա էլ սխալ կլինի» 

ենթադրության վրա, թե իբր «ըստ նրա հարկ չկար օգտվելու բանաստեղծական 

խոսքից» և այլն, և այլն։ Ս.Պապիկյանին հարկ է կրկին հուշել, որ միայն ասելով ու 

գրելով չէ, ապացուցե´լ է պետք, որ Ն.Հովհաննիսյանը գրել է այդ ամենը: Ինչ վերա-

բերում է Ս.Պապիկյանի նշած՝ հանձնաժողովների  «հանգամանալից քննարկել»-

ուն և «համապատասխան եզրահանգումներ»-ին, դրանցից մեկի «կարծիք»-ը և 

«եզրակացություն»-ը ներկայացվել են ս.թ. սեպտեմբերի 29-ին «Ազգ» շաբաթաթեր-

թում՝ «Մինչև ե՞րբ վերջապես (Quousque tandem)» հոդվածում: 

       Ս.Պապիկյանը տեղյակ է այս ամենին, բայց նա դարձյալ իրենն է պնդում. ինչ 

արած, «սա» էլ «նրա modus vivendi»-ն է: Ի դեպ, Ս.Պապիկյանը այս դեպքում էլ խե-

ղաթյուրված մեկնաբանությամբ է ներկայացնում լատիներեն  «Modus vivendi» ար-

տահայտությունը («իրեն» այդպես «ավելի ձեռնտու» է). ըստ Ստ.Մալխասեանցի 

«Հայերէն բացատրական բառարանի»� Modus vivendi-ն հետևյալ բացատրությունն 

ունի (տե´ս հ.4, էջ 642)։ 

  

         Ասում են՝ նպատակն արդարացնում է բոլոր միջոցները: Ասում են նաև, որ 

«Տգիտության առաջին նշանն ամոթի իսպառ բացակայությունն է»: 

        Իսկ որ Նազիկ Հովհաննիսյանը, չմասնակցելով Ս.Պապիկյանի ատենախոսու-

թյան քննարկմանը, «վարձատրվում է պետության կողմից», ««իր «կարծիքը» վա-
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զեվազ հասցնում է ԲՈՀ», վերջ չի տալիս «անշնորհակալ գործունեությանը, ամե-

նայն լավի, արժանավորի վրա ցեխ շպրտելուն», «նեղսրտած է հարցնում», «նյար-

դային ջղաձգումներ» ունի,  չի  ուզում՝ «ձերբազատվի չարակամությունից, ապաշ-

խարի ու դարձի գա», սրանք արդեն  Ն. Հովհաննիսյանի «խնդիրներն» են (ինչպես 

ասում են՝ Աստված նրա հետ) և (Ն. Հովհաննիսյանի դիտողությունները հաշվի առ-

նելով՝ Ս. Պապիկյանի՝ ատենախոսության մեջ կատարած որոշ փոփոխություննե-

րից հետո անգամ) բացարձակապես չեն առնչվում Ս.Պապիկյանի «Հայ կրոնաեկե-

ղեցական բառապաշարը և նրա պատմական զարգացումը» դոկտորական ատե-

նախոսության մեջ առկա գրագողության փաստերին՝ «առանց սկզբնաղբյուրները 

նշելու այլ հեղինակներից օգտագործված նյութերին և որոշակի դրույթներին»: 

 

ՆԱԶԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

 


