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ՍԵՌԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐԸ 

 

Սեռային խնդիրը, իր բնախոսական բնագավառից դուրս, գերազանցապես սոցիալական 

խնդիր ե` վոր չափով նա շոշափում ե տղամարդու և կնոջ փոխադարձ հարաբերությունները 

և հասարակական այն խոր - հիվանդագին յերևույթը, վոր անվանվում ե պրոստիտուցիաֈ 

Գրականության բոլոր ճյուղերը՝ սկսած կրոնականից մինչև մինչև  առողջապահական 

բժշկականը` անթիվ եջեր ու հատորներ են նվիրել այս խնդրին, ըստ վորում ամեն մեկը 

խնդրին մոտեցել ե իր տեսակետից, բայց այդ բոլորը կրել ե միայն դատարկ 

բարոյախոսության, գիտական ուսումնասիրության, հետազոտության ու լուսաբանության 

լոկ տեսական բնույթ, իսկ կյանքը շարունակել ե իրը ըստ առաջնույն, տեսականին 

տրամագծորեն հակառակ ուղղությամբֈ Չնայելով լուսավորության և կրթության 

տարածմանը, չնայելով բարոյախոսների ծթռած խրատներին, չնայելով նույնիսկ բժշկական- 

առողջապահական գիտության ծանրակշիռ նախազգացումներին, տղամարդու և կնոջ 

հարաբերությունները մնում են նույնը, ինչ վոր Հռոմի անկման ժամանակ, և 

պրոստիտուցիան ծաղկում ե մեր որերում թերևս ավելի, քան յերբևիցեֈ 

Սեռային պրոբլեմով քիչ չի զբաղվել նաև գեղարվեստական գրականությունը (հիշեցեք, 

որինակ, Տոլստոյի «Կրեյցերյան սոնատը», Զոլայի «Մարդ-գազանը», «Դոկտոր Պասկալ»-ը և 

այլն)ֈ Վերջերս ամերիկացի գրող Ալբերտ Եդվարդսն ևս մի քանի եջեր ունի նվիրած այս 

պրոբլեմին իր «Ընկեր Իետտա» անունը կրող սոցիալիստական վեպի մեջ1ֈ 

Վեպի հերոսուհին - Իետտա Ռայովսկայան (մանուկ հասակից հոր հետ Ռուսաստանից 

տարագրված հրեուհի) - սկզբում կար անող հասարակ բանվորուհի յե, հետո 

ինքնակրթությամբ այնքան զարգանում ե, վոր հանդես ե գալիս բանվորական միտինգներում 

իբրև ագիտատոր - պրոպագանդիստ և դառնում ե սոցիալիստական թերթի կարևոր 

աշխատակիցֈ Նա ամուսնանում ե նույն թերթի հիմնադիր և ղեկավար սոցիալիստ 

փաստաբան Իսիդոր Բրաունի հետ, վորը ֆանատիկոսի մոլեռանդությամբ նվիրված ե 

բանվորական շարժմանըֈ Չնայելով իր 24 տարեկան հասակին, Իետտան մինչ 

ամուսնությունը վոչ միայն պահպանել ե իր կուսական անարատությունը, այլ և կարծում ե 

թե ամուսնությունն իր վրա վոչ մի պարտավորություն չի դնում ամուսնու հանդեպ, բացի 

մտերիմ - ընկերական հարաբերությունից և առորյա ընտանեկան խնամատարությունից, 

այնպես վոր յերբ Իսիդորն ամուսնությունից առաջ հիվանդանում ե տիֆով և այնուհետև 

սկսում ե կամաց-կամաց ապաքինվել, նա անփորձ աղջկան հատուկ բնազդական վախ ե 

զգում ամուսնու ույժերի վերականգնումիցֈ 

Այստեղ հետաքրքրական ե մեզ զբաղեցնող խնդրի տեսակետից այն խոսակցությունը, վոր 

տեղի ե ունենում նորատի ամուսինների միջև «մեղրամսի» որերինֈ  

Բայց նախ քան այդ` ահա թե նույն խնդրի մասին ինչ խոսակցություն ե տեղի ունենում 

ամուսնությունից առաջ Իետտայի և դոքտոր Լյուբովիչի (նույնպես սոցիալիստ) միջև, վորը 

բժշկում ե հիվանդ Իսիդորինֈ 

                                                           
1Թարգմանված ռուսերեն– «Товарищ Иетта», պետական հրատ., Պետերբուրգ, 1920. 
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Մի անգամ, յերբ բժիշկը դուրս ե գալիս հիվանդի սենյակից, Իետտան հարցնում ե նրան, թե 

ինչ ե կարծում նա - Իսիդորը կառողջանա՞ֈ 

– Դուք ուզում եք իմանալ, թե ի՞նչ եմ կարծում ես,- ասում ե դոք. Լյուբովիչը, խստորեն 

դառնալով դեպի նաֈ – Շատ լավ, լսեցեքֈ Յես կարծում եմ, վոր Իսիդորը կառողջանա... Ձեզ, 

պարոններ, վոչոքիդ խրատներ չեն կարդումֈ Բայց Իսիդորն արժանի ե այդ բանինֈ Տասը 

տարի շարունակ նա չարաչար կերպով խախտել ե առողջ նորմալ կյանքի յեղանակի բոլոր 

կանոններըֈ Դուք բոլորդ ել բավականաչափ զարգացած եք, վորպեսզի հասկանանք 

բնության մի քանի որենքները, բայց չափազանց թեթևամիտ եք, վորպեսզի հնազանդվեք 

նրանցֈ Իսիդորը կյանք եր մտել զարմանալի առողջ կազմվածքով, իսկ այժմ նա այնպես ե 

մաշել իրեն, վոր տիֆի մի ինչ վոր փոքրիկ միկրոբ ընկնում ե նրա բերանը և քիչ ե մնում 

սպանի նրան... Դուք ամենքդ ել ուզում եք հայհոյել այդ միկրոբըֈ Բայց միկրոբները վոչ մի 

վնաս չեն կարող հասցնել յեթե դուք արդեն չեք հիվանդացել - յեթե դուք ինքներդ ձեզ չեք 

հիվանդացրել, ինչպես Իսիդորըֈ Յես չեմ վախենում նրանցից - իմ արհեստն ինձ տանում ե 

ուղղակի այնտեղ,  ուր ապրում յեն նրանքֈ Յես պինդ եմ մեխի նմանֈ Յեվ վատ չեր լինի, վոր 

տեսնեյիք իմ յերեխաներինֈ Նրանք նույնպես առողջ են, ինչպես և յեսֈ 

– Ի՞նչ եք ուզում ասած լինել, վոր ասում եք, թե նա ինքն ե իրեն հիվանդացրելֈ Չափից դուրս 

հոգնածությո՞ւն,- հարցնում ե Իետտանֈ 

– Չափից դուրս հոգնածությո՞ւնֈ Գրողը տանի,- բացականչում ե բժիշկըֈ – Յես իրար յետևից 

այնքան ժամ չեմ քնում, ինչքան նա եր քնումֈ Վաղուց ե արդեն վոր յես «չափից դուրս հոգնում 

եմ», ավելի շատ քան նաֈ Աշխատանքը մարդկանց վնաս չի բերում, յեթե միայն նրանք չեն 

ապրում զգացումներով: Դուք, պարոններ, դուք բոլորդ ել դեպի կյանքն ունեցած ձեր 

վերաբերմունքի մեջ աննորմալ եք, գրեթե հիստերիկայի յենթակաֈ Դուք չափազանց լուրջ 

կերպով եք ձեռք զարնում կյանքի մանր խնդիրներին և բավարար լրջությամբ չեք 

վերաբերվում այն մեծ գործին, վորպիսին հանդիսանում և ինքը կյանքըֈ Իսիդորը յերբեք չի 

պարզում իրեն - և յերբեք ել չի պարզել - վոր մարդուն անհրաժեշտ ե հանգստություն և 

զվարճությունֈ Նա գաղափար չունի, թե ինչ ե նշանակում խաղֈ Իր մարմնի հետ վարվում ե, 

ինչպես մեքենայի հետֈ Պետք ե, վոր նա անպատճառ ամուսնանաֈ Նա պետք ե ընտանիք և 

յերեխաներ ունենա, վորպեսզի միայն իր աշխատանքի մասին չմտածի, պետք ե ունենա իր 

մոտ վորևե մեկը, վորի հետ կարող լինի խաղալ - մեկը, վորը հարկավոր դեպքում խփի նրա 

գլխին, վորպեսզի հեռացնի նրա ուշադրությունն այն ռուտինայից, վորի մեջ խրվել ե նրա 

ուղեղըֈ Նա չափազանց շատ ե մտածում ապագա սերունդների մասին և բավարար չափով չի 

մտածում ներկա կամ մեր հաջորդ սերնդի մասինֈ Յեվ հետո կատարելապես բնական ե, վոր 

անհրաժեշտորեն կին ե պետք նրան, ինչպես ամեն մի տղամարդու, վորն ուզում ե ներմաալ և 

առողջ լինելֈ Թե չե` նա ապրում ե աբեղայի պես և ջանում ե իսկական տղամարդու 

աշխատանք կատարելֈ Բայց, ե՜հ, ի՞նչ ոգուտ այս խոսակցություններիցֈ Դուք չեք լսիֈ Այս 

բոլորը ձեզ ել կը պատահի–նույնքան անխուսափելիորեն, ինչպես արևի ծագումըֈ Յեվ այն 

ժամանակ դուք լալով կը գաք ինձ մոտ, վոր ոգնեմ ձեզֈ 

– Ինչո՞ւֈ Յես առողջ եմ,- բողոքում ե Իետտանֈ – Յես չեմ ճանաչում մեկին, վոր ինձնից ավելի 

առողջ զգա իրենֈ 

– Հը՛մ,- քմծիծաղ ե տալիս բժիշկը արհամարհական կերպով և ապա ասում. 
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–  Իետտա, ի՞նչ եք կարծում, ինչո՞ւ բնությունը մարդկային ամբողջ ցեղը բաժանել ե այր և կին 

սեռերիֈ Այնքան միլիոնավոր տարիների ընթացքում, վոր մենք հաշվել անգամ չենք կարող, 

բնությունն աշխատանքի վրա յեր` ստեղծելով կանանց, ձևավորելով նրանց մարմինը 

քրտնաջան աշխատանքով, կազմելով նրանց ներսը բարդ որգաններ հատուկ նշանակության 

համարֈ Ձեզանից առաջ յեղել են կանանց բյուրավոր սերունդներֈ Դուք կենդանի չեյիք լինի 

այս րոպեյիս, յերբեք աշխարհ չեյիք գա, յեթե այդ կանանցից գեթ մեկն արհամարհեր իր 

կանացի զբաղումըֈ Մի՞թե դուք կարծում եք, թե հանկարծ, բոլորովին անսպասելի կերպով 

կարող եք խանգարել այդ դարավոր սովորությունը, թե կարող եք անպատիժ կերպով քամուն 

տալ ձեր բյուրավոր մայրերի բոլոր տանջանքներն ու աշխատանքըֈ Դուք այժմ քսանչորս 

տարեկան եքֈ Ավելի քան հինգ տարվա ընթացքում, հաշվելով մինչև ներկա րոպեն, դուք 

գնացել եք կյանքին հակառակ, վոչ մի բանով չլցնելով ձեր ազատ ժամանակը. բնությունը 

սոսկալի տանջանքներ ե կրել, անվերջ կռիվ ե մղել ձեզ ստեղծելու համար և տվել ձեզ այն 

շանսերը, վոր դուք ունիք` կենսական ցեղը շարունակելու համարֈ Այդ միլիոնավոր 

մայրերից հազար հազարները կը տային իրենց կյանքը, վորպեսզի իրենց գիծը չընդհատվերֈ 

Խնդիրը բնավ այն չե, թե ինչ պատճառաբանություններ կարող եք անել վորդեծնության դեմֈ 

Յես ընդունում եմ, վոր լինում են և ծանրակշիռ պատճառաբանություններֈ Բայց բնությունը 

համառ ե մերձավոր սերնդին վերաբերող խնդիրներում - նա սառնասիրտ ե և աննկուն` սրի 

ծայրի պես... Բայց դուք չեք կարող պախարակել նրանֈ Վատնել այն բոլորը, ինչ վոր 

ստեղծված ե մեզանից առաջ գոյություն ունեցող տանջվող սերունդների ջանքերով,- դա 

սոսկալի շռայլություն եֈ Դուք չեք կարող հուսալ, թե բնությունն անտարբեր կը մնա. այդ 

այնքան թանգ ե նստել նրանֈ Յեվ նա այն առավելությունն ունի, վոր նրա պատիժները 

հասնում են մեզ դեռևս այս կյանքումֈ Առանց վորևե բան նկատելու, դուք կարող եք ապրել 

դարձյալ չորս, հինգ, գուցե տաս տարիֈ Իսկ հետո կը գաք ինձ մոտֈ – «Յես գլխացավ եմ զգում, 

մեջքս ցավում եֈ Յես ջղայնացել եմֈ Չեմ քնում»ֈ – Յես կարող եմ ձեզ դեղ տալ, վոր ձեր 

գլխացավը մեղմեմ, փոշի տալ, վոր կարողանաք քնելֈ Յես կարող եմ մի քիչ հեռացնել ձեզնից 

բնության վրեժը, բայց վոչ փրկելֈ Լինում են բազմաթիվ դժբաղդ դեպքեր և զանազան տեսակ 

հիվանդություններ, վորոնց համար կարելի յե վորևե մեկին մեղադրել, բայց պետք ե 

առանձին որենքով անպատճառ արգելել աղջիկներին չորացնել իրենց և դարձնել անպտուղ, 

լալկան պառավ որիորդներֈ 

Ահա և այն խոսակցությունը, վոր տեղի յե ունենում նորապսակ ամուսինների միջև 

«մեղրամսի» որորին. 

– Դժվար ե գտնել հարկավոր խոսքերը,- ասում ե Իետտան Իսիդորինֈ –Բայց յես ուզում եմ, 

վոր դու գիտենաս, թե վորքան երջանիկ յեի այս շաբաթներինֈ Չեմ ել յերազել յերբեք, թե 

վորևե մեկը կարող կը լիներ այսքան երջանիկ լինելֈ Այդ... (նրանց մտերմական բառարանի 

մեջ շատ բառեր բաց եյին թողված)... այդ այնքան տարբեր եր այն բանից, ինչ վոր յես 

սպասում եյիֈ Յես այդ բանից չեր, վոր վախենում եյի... և այն ել միայն քիչ եյի վախենումֈ Յես 

չեյի կարծում, թե սերը կարող ե այդ տեսակ լինելֈ Գիտե՞ս ինչ յես տանել չեմ կարող ինձ 

համար գուլպա գործել, բայց, հավատացնում եմ, ուրախությամբ կը գործեյի քեզ համարֈ Ինձ 

թվում ե, թե սա կանացի բնածին հատկություն եֈ Չկա և վոչ մի ծառայություն, վորն իսկապես 

անհաճո լինի, յերբ այդ ծառայությունն անում ես նրա համար, ում սիրում եսֈ Իսկ յես 

պատրաստ եյի անել քեզ համար ամեն բան, ինչ ուզենայիր, և անել ուրախությամբֈ Կարո՞ղ 

ես հասկանալ այն, ինչ վոր ուզում եմ ասելֈ Լավֈ Դա մի սյուրպրիզ եր, շշմեցնող, 
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ուրախացուցիչ սյուրպրիզ... Դա…(նա նորից չկարողացավ խոսքեր գտնել)ֈ Հիշո՞ւմ ես այն 

յերեկոն, յերբ դու հարցրիր ինձ, թե իսկապե՞ս սիրում եմ քեզֈ Յես կարծում եյի այն 

ժամանակ, թե սիրում եմֈ Յես չգիտեյի, թե ինչ եյի ասումֈ Բայց այժմ... այժմ, յերբ յես գիտեմ, 

իսկապես, իսկապես սիրում եմ քեզֈ 

– Մի բան, վոր ինձ զայրացնում ե,- շարունակում ե Իետտան,- այդ այն ե, վոր յես վոչինչ 

չգիտեյիֈ Ինչո՞ւֈ Ինչո՞ւ չգիտեյի այդ մասին: Յե՛ս գիտեյի սիրո բնախոսության մասին, բայց 

այնտեղ այնքան քիչ բան ե ասված այն մասին, ինչ վոր պետք ե գիտենալֈ Յես կարդացել եմ 

Ֆորելը. ամենքն ասում են, թե դա ամենալավ գիրքն ե սեռային խնդրի մասինֈ Բայց նա յել 

ինձ վոչինչ չեր ասելֈ Յես զրուցատրել եյի մի քանի կանանց հետֈ Նրանք կամ վոչինչ չեյին 

ասում, կամ վերաբերվում եյին թշնամաբար - խոսում եյին «սեռի ծանրության» կամ այն 

զոհողությունների մասին, վոր կինն անում ե ամուսնու համարֈ Ինչո՞ւ նրանցից վոչոք 

չպատմեց ինձ ճշմարտությունը, վորպեսզի յես կարողանայի չվախենալ, վորպեսզի կարող 

լինեյի հագենալ լիակատար յերջանկությամբֈ Կարծեմ շատ պարզ ե, վոր անգիտությունը 

վատ ե և վտանգավորֈ 

– Իհարկե, վտանգավոր ե,- պատասխանում ե Իսիդորըֈ – Բայց կա և մի ուրիշ բան, ավելի 

վտանգավոր, քան անգիտությունը. դա սխալ իրազեկությունն եֈ Յեվ ահա դրանից ե, վոր 

տառապում են յերիտասարդներըֈ Յես շատ եմ մտածել, Իետտա, այս խնդրի մասինֈ Դա 

զզվելի յեֈ Դեռևս շատ վաղ այն բանից, յերբ վորևե մեկը ճշմարտությունը կը պատմեր ինձ, 

յես արդեն սովորել եյի շատ բան, ինչ վոր սուտ եր և կեղծֈ Տղամարդիկ իրենց առաջին 

ծանոթությունը սեռի հետ ստանում են` դաս առնելով, աղքատ, գունատ կանանցից, վորոնք 

երբեք չեն իմացել, թե ինչ ե սերըֈ Բանն այն չե ամենևին, թե պատանին գնում ե նրանց մոտ 

կամ չի գնումֈ Կողմնակի ճանապարհով, շատ անգամ անմիջականորեն, նա ծանոթանում ե 

այդ կանանց գիտությանըֈ Նրան կանանց մասին պատմող ավելի հասակավոր 

պատանիներն իրենց գիտությունը ձեռք են բերել այդ կանանցիցֈ 

– Պրոստիտուցիան,- շարունակում ե Իսիդորը,- դա ամենաքստմնելի, ամենախայտառակ 

բիծն ե այն քաղաքակրթության վրա, վոր մենք, սոցիալիստներս, աշխատում յենք 

վոչնչացնելֈ Չնայելով այն կեղծավորությանը, վորով աշխատում են չտեսնելուն տալ նրա 

գոյությունը, պրոստիտուցիան հանդիսանում ե նույնքան հիմնական մի ինստիտուտ, 

վորքան ե յեկեղեցին կամ բանակըֈ Ներկա հասարակությունը նույնպես չի կարող գոյություն 

ունենալ առանց այդ կանանց, ինչպես և իր զրահակիրների կամ ժամասուցություններիֈ 

Պրոստիտուցիան զզվելի յե խիստ շատ տեսակետներիցֈ Բայց գլխավորն այն ե,- իսկ մենք 

այդ մասին շատ քիչ ենք լսում,- վոր մեր կողմից արհամարհված և շարունակ ստորացված 

կանայք են հանդիսանում այն դաստիարակչուհիները, վորոնք ծանոթացնում են մեր 

պատանի սերնդին սեռային կյանքի հետֈ Դա ամենամեծ սրբությունն ե, վոր կա կյանքի մեջֈ 

Իսկ այդ սրբության քրմուհիները կազմում են հասարակական ամենափչացած դասակարգըֈ 

Յես չեմ պախարակում նրանցֈ Նրանք զոհեր ենֈ Բայց նրանք վրեժ են լուծում, սարսափելի 

կերպով վրեժ են լուծումֈ 

– Մեր աղջիկներին պահում են սեռական կյանքի կատարյալ անգիտության մեջ,- առաջ ե 

տանում իր խոսքը Իսիդորըֈ – Նրանց մեջ, Իետտա, շատ քչերն են պատահում, վոր 

կարդացած լինի Ֆորելի նման վորևե գիրքֈ Իսկ պատանիներին այդ խնդիրն 
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ուսումնասիրելու համար ուղարկում են հասարակաց տներըֈ Ջահել աղջիկների 

մեծամասնությունը սեռական կյանքին ձեռնարկում ե մտածելով այդ մասին - թեթև դողոցով 

- իբրև Սիրույն արած Մեծ Անարյուն Զոհաբերության մասինֈ Տղամարդկանց 

մեծամասնությունն այդ մասին մտածում ե` իբրև ուրախ չարաճճիության մասինֈ Ինձ 

պարզապես հրաշք ե թվում, վոր այդպիսի ամուսնություններից մի քանիսը բաղդավոր են 

լինումֈ 

– Բայց ինչու վոչոք քաջություն չի ունենում ասելու ամբողջ ճշմարտությունը,- բացականչում 

ե Իետտանֈ 

– Այդ այնքան ել հեշտ չե,- պատասխանում ե Իսիդորըֈ - Այստեղ բանը միայն քաջության մեջ 

չե, այլ և կարողանալու մեջֈ Յեթե քեզ դիմեր և հարցներ վորևե նորատի աղջիկ, դու կարո՞ղ 

կը լինեյիր պատմել նրանֈ Յես չեյի կարող, յեթե իձ դիմեր վորևե տղաֈ Ես կարող եյի պատմել 

նրան սեռի մեխանիզմի մասին - ճիշտ այնպես, ինչպես այդ արել ե Ֆորելը և ուրիշ տասնյակ 

հեղինակներֈ Կան բազմաթիվ տեխնիքական խոսքերֈ Բայց այստեղ ե, վոր յես կանգ կառնեյիֈ 

Իրականությունը անկարելի յե արտահայտել գիտական լեզվով, իսկ գռեհիկ խոսքերը կեղծ 

են, յերբ խոսում ես սիրո մասինֈ Հավատացած եմ, վոր քեզ դուր չեր գա, յեթե ձեռնարկեյիր 

այդպիսի մի գործիֈ 

– Այո, դժվար կը լիներ,- համաձայնում ե Իետտանֈ – Բայց մի՞թե վոչ մի հույս չկաֈ Մի՞թե 

միշտ գոյություն պիտի ունենա այսպիսի անճիշտ հասկացողությունըֈ 

– Ո վո՛չֈ Ամենից առաջ, նախամարդկանց մեջ առհասարակ չի յեղել այսպիսի անճիշտ 

հասկացողություն - նրանցում եղել ե միայն հասկացողության բացակայությունֈ Սերն 

այնպիսի նոր բան ե կյանքի պատմության մեջ, վոր մենք նոր ենք սկսում աղոտ կերպով 

հասկանալ այնֈ Մարդը - ասում ենք մենք - դա մի կենդանի յե, վորը կարողացել ե գիտակից 

դառնալֈ Բայց այդ տեղի ե ունեցել վոչ իսկույնֈ Այդ բանի համար հարկավոր են յեղել հազար 

հազարավոր տարիներֈ Պրոցեսը դեռ չի վերջացելֈ Մարդ դարձաձ կենդանին ընդհանուր 

գիտակցությունից աստիճանաբար քայլ առ քայլ հասել ե ինքնագիտակցությանֈ Փոքր առ 

փոքր սեռային հարաբերությունը դարձել եր մի քիչ ավելի մեծ բան, քան մի պարզ ռեֆլեկտիվ 

ակտ, վորը կատարվելուց հետո մոռացվում ե անմիջապես, ինչպես այդ տեսնում ենք այժմ 

ստորին կենդանիների մեջֈ Միայն այն ժամանակաշրջանից ի վեր, վոր մենք անվանում ենք 

Միջին Դարեր, տղամարդն սկսել եր գիտակցել, վոր սիրո մեջ կա մի ավելի մեծ բան, քան 

ֆիզիքական կիրքըֈ Միայն անցած դարերում եր, վոր ռոմանտիք գաղափարները մտան 

գրականության մեջֈ Բոլոր նոր գաղափարների նման նրանք լի եյին 

արտասովորություններովֈ Այժմ մենք մեզ անվանում ենք ռեալիստներ - սա անհրաժեշտ 

ռեակցիա եֈ Բայց Զոլայի յերկերում սիրո մեջ շատ ավելի նոր տարր կա, քան այդ մասին 

յերազել ե յերբևե Շեքսպիրըֈ Դժվար թե նա ճանաչեր «Ռոմեյոյի և Ջյուլետտա»-ի 

ժամանակակից մեկնաբանությունը, ինչպես և Քրիստոսը չեր կարող ճանաչել իր աղոթումը 

յերգեցիկ խմբով կատարվող այժմյան կիրակնորյա պատարագի մեջֈ Վորքան մենք սկսում 

ենք ընտելանալ սիրո այսպիսի զարմանալի մեկնաբանության, այնքան խոսքեր ենք մշակում 

այդ մեկնաբանությունն արտահայտելու համարֈ Սա չափազանց մեծ խնդիր ե, վոր կարող 

լինի կատարվել մի մարդու ուղեղով կամ սերնդի ընթացքումֈ 
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Այս խոսակցությունից հետո,- ասում ե հեղինակը,- Իետտան դեռ յերկար ժամանակ 

հուսահատորեն մտածում եր այն խնդրի մասին, թե ինչ բան ե սերը, և ցավ ի սիրտ 

համոզվում եր, ինչպես այս բանում կը համոզվի ամեն վոք, ով կը փորձի գրել այս մասին,- 

վոր ինքը կատարելապես անընդունակ ե արտահայտել, թե ինչ ե նշանակում սիրո այդ 

գաղտնիքըֈ 

 

Ն. Դ. 


