
                                     Կյանքի գույները (ծածկանունը՝ miracle) 

 

Գարուն էր: Կեսօրվա մոտ էր: Բնությունը իրապես զարթոնք էր ապրում: Գարունը 
արդեն գրեթե վերջնականապես հաղթանակ էր տարել խստաշունչ, դաժան ձմռան 
դեմ պայքարում: Բնությունը թոթափում էր ձմռան ստրկական լուծը և առաջին 
ձնծաղիկները ձմռան ճերմակ սավանի տակից կամացուկ վեր էին հանում իրենց 
գլխիկները և իրենց աչիկները ուղղում իրենց  
«մայրիկին»՝ Արևին: Գուցե իրավամբ սա այն օրերից մեկն էր, որ ունակ է ջերմացնել, 
սեր ներարկել անգամ մարդկային ամենասառած հոգիներին, բայց ոչ նրան: Առաջ 
ամեն ինչ այլ էր, բայց դա ախր առաջ էր, իսկ հիմա°, հիմա նրա հոգում ամեն ինչ 
հիմնահատակ փոխվել էր, քանդվել: Նույնը չէր էլ նա, նույնը չէին մարդիկ, 
միջավայրը, մթնոլորտը, ոչինչ, ոչինչ էլ նույնը չէր և երբեք էլ չէր կարող լինել: 

Նա կանգնած էր պատուհանի մոտ: Մտացրիվ էր, մտքերը թռչում էին լույսի 
արագությամբ, բախվում միմյանց, ընդհատվում, մի նյութից թռչում մյուսը: Կողքից 
նայողին միգուցե նա թվար մի կիսախելագար կամ հենց խելագար և, որ այժմ 
գտնվում էր համապատասխան վայրում: Բայց նա չափից դուրս խելացի էր հիմար 
լինելու համար և չափից դուրս հիմար խելացի լինելու համար: Այո՛, այո՛, նա գտնվում 
էր հոգեբուժարանում, որտեղ տեղափոխվել էր մոտ երեք ամիս առաջ: 

Երկու տարի առաջ... 

Երիտասարդը, որի անունը Ժորժ էր, նստած էր նկարակալի առաջ և փորձում էր 
ավարտին հասցնել իր հերթական նկարը: Նրա նկարը այնքան վառ գույներով էր 
պատկերված, ջերմությամբ էր լցնում մարդու հոգին և տեղափոխում մեկ այլ 
իրականություն: Նա սիրում էր և սիրված էր, և միայն այդ սերն էր, որ նրան ուժ էր 
տալիս ապրելու, պայքարելու, առաջ շարժվելու և ստեղծագործելու համար: Նրան 
չճանաչողին կարող էր թվալ հպարտ, բայց ոչ, նա ամենևին էլ հպարտ չէր, 
պարզապես նա շատ ամոթխած էր, պարփակված ինքն իր մեջ, իր աշխարհում, 
հազվադեպ էր զրույցի բռնվում անծանոթների հետ: Նա շատերին կարող էր թվալ 
ինքնահավան երիտասարդ, որ իրեն համարում էր մերօրյա Վան Գոգ, Սեզան, Մանե, 
Մոնե կամ ինչպես կուզեք համարեք, բայց նա անգամ չէր հանդգնում երբևէ իրեն 
համեմատել այդ մեծությունների հետ: Նկարչությունը պարզապես նրա համար 
կյանքի իմաստ էր, ինքնարտահայտման միջոց: Ամեն ինչ լավ էր ընթանում, 
բայց...բայց պատահեց դժբախտ պատահար և հնարավոր չեղավ փրկել Ժորժի 
սիրելիին՝ Էլոիզին: Այդ օրվանից աշխարհը դադարեց գոյություն ունենալ ժորժի 
համար: Նրա նկարները դարձան մռայլ, սառը, գերակշռում էին գորշ, մուգ գույները: 
Ամբողջ օրը անցկացնում էր նկարակալի մոտ, գրեթե ոչինչ չէր ուտում, ոչինչ չէր 
մնացել այն ժպտուն,եռանդուն, սիրալիր ու ամոթխած երիտասարդից, դարձել էր 
նյարդային, արվեստանոցում տիրում էր շիկացած լարվածության մթնոլորտ: Չէր 
խոսում ոչ մեկի հետ, անիմաստ շատ հաճախ կոպտում էր, նյարդային ծխում՝ օդ բաց 
թողնելով ծխի ամպեր: Նա այդպես երկար չէր կարող շարունակել, ինքն էլ անձամբ 
գիտակցում էր այդ, բայց ոչինչ չէր կարող անել, նա կամազուրկ չէր, հանձնվող չէր, 
պայքարում էր, բայց սա տանել անկարող էր, վեր էր իր ուժերից: Անցնում էին օրերը, 
ամիսներ դառնում, հալվում, անէանում անհայտ հեռվում, այդպես էլ ժամ առ ժամ, 



օրեցօր հալվում էր նրա երիտասարդ կյանքը: Նիհարել էր, գեղեցիկ աչքերը ասես 
մշուշով պատված լինեին, թախծոտ էին, աչքերի շուրջ սև շրջանակներ էին գոյացել, 
չէր քնում, չէր ուտում, ամբողջ օրը նյարդային վիճակում էր: 

Եվ մի օր էլ...նրա արվեստանոցի դուռը կրնկի վրա բաց էր: Ներս մտա: Եվ իմ աչքի 
առաջ բացվեց սարսափելի մի տեսարան: Նա փորձել էր ինքնասպանություն գործել, 
բայց անհաջող և հիմա ընկած գետնին տանջվում էր: Անմիջապես շտապ օգնություն 
կանչեցի: Մի քանի շաբաթ հիվանդանոցում էր և, երբ քիչ թե շատ կազդուրվեց 
տեղափոխեցին հոգեբուժարան: Հետագայում այսպես էր պատմում Ժորժի ընկերը, 
նա երկար ժամանակ տեղյակ չէր Ժորժից, որովհետև այդ դեպքից հետո վերջինս իրեն 
մոտ չէր թողնում ոչ մեկին: 

Եվ այսպես նա հայտնվեց հոգեբուժարանում: Նա չէր կարողանում համակերպվել իր 
վիճակի հետ, նրա հետ, թե որտեղ էր գտնվում ինքը այժմ, չէր համակերպվում 
աշխարհում տիրող անարդարության հետ: Ինչու՞ հենց նա՝ իր սիրելին պիտի 
մահանար, ինչու՞ պիտի նման բան պատահեր առհասարակ, այս մտքերն էին 
պտտվում նրա գլխում: Նրան թողնում էին կարճ ժամանակով նկարել 
հոգեբուժարանի բակում, իր սենյակում: Նկարում էր հիվանդներին, նկարում էր այն, 
ինչ զգում էր, պատկերում էր կյանքը իրական գույներով, չնայած, որ դաժան: Օրերով 
ընկղմվում էր ընթերցանության մեջ, կտրվում էր իրական աշխարհից, ընկղմվում 
գլխովին իր սեփական պատրանքների աշխարհը: Գիտակցում էր, որ եթե մի քիչ 
ժամանակ էլ մնա այստեղ, ապա նա վերջնականապես կկործանվի, կնմանվի 
այստեղի հիվանդներին: Անցնում էին ամիսները: Եվ բացվեց կարծես հերթական մի 
առավոտ, ոչնչով չտարբերվող մյուս առավոտներից: Բայց նա անկողնուց վեր չէր 
կենում, ինչ որ մարմնական և հոգեկան թուլություն էր զգում: Հանկարծ նրա սրտի 
աշխատանքը հաճախացավ, իսկ հետո ընդհանրապես չզարկեց: Եվ այսպես 
վերջացավ սրտի կաթվածով մի երիտասարդի կյանք: Դժբախտ, բայց միևնույն 
ժամանակ շատ տաղանդավոր նկարչի, որն ավարտեց իր կյանքը քսանյոթ տարեկան 
հասակում հոգեբուժարանի պատերից ներսում: 

Մեր հասարակությունը ընդհանրապես, առհասարակ չի ընդունում այն 
համարձակներին, ովքեր խրզախում են դեմ գնալ այս հասարակությանը և ինչ-որ 
բանով տարբերվել նրանցից և այդ խիզախության, գուցե և հիմարության համար 
խելագար են համարվում և մերժվում: Գուցե այս երիտասարդի նկարները մեծ 
ճանաչում գտնեն և անգին համարվեն հետմահու, ինչպես պատահում է շատ 
նկարիչների դեպքում: Գուցե նրա մահը, ցավոք անհրաժեշտություն էր, որ ցույց տա 
մեր կույր հասարակությանը իր սխալները: 


