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ՎԱՀԵ ՔԱՉԱՅԻ 
«ԳԻՇԱՏԻՉՆԵՐԻ ԽՆՋ� ՅՔԸ» ՎԵՊԸ

Լ� ՍԻՆԵ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

բ. գ. թ., դո ցենտ
Խ. Ա բով յա նի անվ. ՀՊՄՀ 

Վ. Պար տի զու նու անվ. հայ նոր եւ նո րա գույն գրա կա նու թյան եւ
նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոն

 Բա նա լի բա ռեր –  էկզիս տեն ցիա լիզ մի գրա կա նու թյուն, վեպ, Վա հե 
Քա չա, «Գի շա տիչ նե րի խնջույ քը», սահ մա նա յին ի րա վի ճակ, բնա-
վո րու թյուն:

Mots-clés: la littérature de l’existentialisme, roman, Vahé Katcha, “Le re-
pas des fauves”, la situation frontalière, personnage.

 Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան ա ռաջ նա յին խնդի րը մար-
դու էու թյան պե ղումն է, իսկ գրա կա նու թյունն իր գո յու թյան պատ-
մու թյան ըն թաց քում մարդ կա յին էու թյու նը բա ցա հայ տող ի րադ րու-
թյուն նե րի մտահ ղաց ման հար ցում ան սահ ման հնա րամ տու թյուն է 
բա նեց րել, իսկ ա հա XX դա րում էկ զիս տեն ցիա լիզ մի գրա կա նու-
թյու նը «հայտ նա բե րեց» անս պա սե լի, ար տա ռոց պա տա հա րը կամ 
«սահ մա նա յին ի րադ րու թյու նը», ո րի առ ջեւ կամ ո րում հայտն վե լով 
մար դը՝ էկ զիս տեն ցիալ հե րո սը կամ հե րոս նե րը, բա ցա հայ տում են 
ի րենց նե րաշ խար հը, օ տար վում հան րու թյու նից: Այդ ա ռու մով Վա-
հե Քա չա յի «Գի շա տիչ նե րի խնջույ քը» բա ցա ռիկ ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն է, եւ հա զիվ թե ֆրան սիա կան էկ զիս տեն ցիա լիզ մի գրա կա-
նու թյան մեջ հան դի պի մեկ այլ վեպ, ո րում «սահ մա նա յին 
ի րադ րու թյու նը» հնա րա վո րու թյուն տված լի նի այդ պես լիար ժեք, 
ամ բող ջա կան կեր պով բա ցա հայ տել մար դու էու թյու նը, մեր կաց նել 
նրա ի րա կան կեր պա րը քո ղար կող կեղ ծի քը:
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 Վե պի ի րա դար ձու թյուն նե րը տե ղի են ու նե նում ե րե կո յի ըն-
թաց քում, Փա րի զի մի բնա կա րա նում, նո րապ սակ ա մու սին ներ 
Վիկ տո րի եւ Բ րի ժի տի ըն տա նի քում՝ վեր ջի նիս տա րե դար ձի օ րը: 
Հա վաք վել են մեր ձա վոր նե րը. Քա չան նախ մի քա նի ռեպ լի կով 
ցույց է տա լիս, թե որ քան քա ղա քա վա րի, բա րե կիրթ ու հո գա տար 
են բա րե կամ նե րը մե կը մյու սի հան դեպ: Պա տե րազ մը՝ պա րե տա-
յին ժա մը, ո րի մա սին խոս վում է վե պի սկզբում, հազ վա դեպ կրա-
կոց նե րը, թվում են հե ռա վոր ու ա նի րա կան, բայց հան կարծ ո րո-
շա կիու թյուն են ստա նում, բա կում կրա կոց ներ են լսվում, 
ի րա րանց ման աղ մուկ, եւ պա տե րազ մը գեր մա նա ցի սպա յի կեր-
պա րան քով, Կուրտ Կաու բախ ան վամբ խու ժում է բնա կա րան: 
Գեր մա նա ցի սառն ու բա րե կիրթ սպան հայ տա րա րում է իր եր կու 
զին վոր նե րի մա հը եւ ի րա զե կում, որ յու րա քանչ յուր սպան ված 
գեր մա նա ցու դի մաց տա սը պա տանդ են վերց նե լու, բայց քա նի 
որ տաս նու թին ար դեն վերց րել են շեն քի մյուս բնա կա րան նե րից, 
մնա ցել են եր կու սը, եւ այդ ընտ րու թյու նը նա ա նո ղոք մի մե ծա հո-
գու թյամբ թող նում է խնջույ քի մաս նա կից նե րին, ինքն սպա սում 
մի ջանց քում՝ զննե լով Վիկ տո րի հոր թի թեռ նե րի հա վա քա ծուն: 
Վ. Քա չան ըստ ա մե նայ նի ակ նար կում է, որ գեր մա նա ցի սպան 
մարդ կա յին հո գի նե րի մեծ գի տակ է, քա նի որ հին հու նա րե նում 
հո գին եւ թի թե ռը նույն «պսի խե» բա ռով են ար տա հայտ վել, եւ 
հե տա գա յում այս ի մաստ նե րը որ պես խորհր դա նիշ ներ նույ նա ցել 
են: Եվ ի րոք, գեր մա նա ցի սպան կռա հում է նրանց բո լո րի թաքն-
ված մտադ րու թյուն նե րը, ա սես նրանց տես նում է մին չեւ հո գու 
խոր քը եւ նրանց անս պա սե լի ի րադ րու թյան առ ջեւ է կանգ նեց-
նում միայն այն բա նի հա մար, որ տես նի, թե ինչ պես են բա ցա-
հայ տում ի րենց հո գե կան աշ խար հը:

Ա հա եւ անս պա սե լի ի րադ րու թյու նը, որ մար դուն կանգ նեց-
նում է ընտ րու թյան առ ջեւ: Եվ այս պես, վեր նա գի րը եւ ի րադ րու-
թյունն ար դեն հու շում են, որ բա րե կամ նե րի տա րե դար ձը վե-
րած վե լու է գի շա տիչ նե րի խնջույ քի:
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Վ. Քա չան հո գե բա նա կան մեծ վար պե տու թյամբ երկ խո սու-
թյամբ, միմ յանց ուղղ ված հար ցե րով աս տի ճա նա բար մեր կաց-
նում է իր հե րոս նե րի՝ դի մա ցի նին մատ նե լու են թա գի տակ ցա-
կան ցան կու թյու նը: Վիլ կե րը Պիե ռից փոր ձում է նրա կող մից 
սպան ված գեր մա նա ցի զին վոր նե րի քա նա կը պար զել, իբ րեւ թե 
ի մի ջիայ լոց, բայց հաս կա նա լի է՝ ի րենց մեջ ո րեւի ցե գեր մա նա-
ցու սպա նու թյան մեջ մե ղա վոր գտնե լու ա ռայժմ քո ղարկ ված, 
իսկ հե տո այ լեւս ան թա քույց մի տու մով. չէ՞ որ պա տանդ են պա-
հան ջում սպան ված գեր մա նա ցու փո խա րեն, ա պա դրդում գեր-
մա նա ցի նե րի հան դեպ ու նե ցած ա տե լու թյու նը խոս տո վա նել: 
Կար ծես պա տա հա կան չէ, որ մահ վան ա ռա ջին թեկ նա ծուն 
Պիեռն է, քա նի որ Պիե ռը կույր է, հան րա յին կյան քի հա մար 
փաս տա ցի ան պետք: Հե տո նրանք փոր ձե լու են ի րար մեջ հի-
վանդ ներ, քաղց կե ղի ժա ռան գա կան հա կում ու նե ցող ո րո նել՝ 
գի շատ չի պես ոհ մա կին ան պետք կեն դա նուն զոհ տա լու հա-
մար: Եվ ի րենք էլ են ի րենց այդ պես ըն կա լում: «Մենք առ նետ նե-
րի պես թա կար դի մեջ ենք այս տա նը»1,– ա սում է Տի մա կո վը: 
Ա պա բժիշ կը բա ցում է բո լո րի ա ռող ջա կան գաղտ նիք նե րը, ու 
բա նը ֆի զի կա կան գաղտ նիք նե րի բա ցա հայտ մամբ չի վեր ջա-
նում. ըն տա նե կան գաղտ նիք ներ են բաց վում նաեւ՝ Բ րի ժի տի 
դա վա ճա նու թյան փաս տը, Պիեռն իր սերն է խոս տո վա նում 
Բ րի ժի տին, Տի մա կո վը՝ իր մարմ նա կան ցան կու թյուն նե րը՝ 
Ֆ րան սուա զի հան դեպ... Այս հո գե կան «ստրիպ տիզ ներն» ուղ-
ղա կի ցնցող են: Բ րի ժի տին փոր ձում են ու ղար կել մի ջանց քում 
սպա սող Կաու բա խի մոտ՝ գայ թակ ղե լու հա մար, եւ պարզ է՝ 
ի րա վա սու են հա մա րում ի րենց նրան այդ քայ լին դրդե լու, քա նի 
որ մի ան գամ ա մուս նուն ար դեն դա վա ճա նել է: Վիլ կե րը Վիկ-
տո րին խոս տա նում է մո ռա նալ այն գու մա րը, որ պարտք է ի րեն, 
ե թե նա կնոջն ու ղար կի Կաու բա խի մոտ, իսկ Վիկ տորն իր դի-
1 Քաչ ա Վ., Գիշատիչն երի խնջույ քը , Եր., «Սովետ ակա ն գրող», 19 76 , էջ 87: – 

Այսուհ ետ  մեջբե րումն երը կտրվե ն փակագ ծերում – Լ. Գ.: 
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մակն է պատ ռում՝ մե ղադ րե լով Ֆ րան սուա զին, հի շեց նե լով, որ 
նրա ա մու սի նը մա հա ցած է, ուս տի նա է պար տա վոր Բ րի ժի տի 
փո խա րեն փոր ձել գայ թակ ղել գեր մա նա ցի սպա յին: Վիլ կե րը 
ստո րա նում է այն աս տի ճան, որ Ֆ րան սուա զին էլ է փող ա ռա-
ջար կում Կաու բա խին գայ թակ ղե լու հա մար, քա նի որ լավ գի տի՝ 
եղ բայ րը փո ղի կա րիք ու նի: Նույ նիսկ մտա ծում է, որ ի րեն պա-
տանդ վերց նե լու դեպ քում ան ձամբ Կաու բա խին գու մար կա ռա-
ջար կի: Բայց Կաու բախն ան կա շառ է, ինչ պես մա հը, ուս տի 
դժվար չէ նկա տել, որ գեր մա նա ցի սպան մահ վան մարմ նա ցում-
խորհր դա նիշն է, ո րի ներ կա յու թյու նը մահ վան հի շե ցումն է՝ me-
mento mori: Մահն ուղ ղա կի սպա սում է, թող նում, որ մար դիկ իր 
հան դեպ ու նե ցած վա խից պատ ռեն ի րենք ի րենց եւ դի մա ցին նե-
րի դի մակ նե րը, մեր կա նան ու մեր կաց նեն ի րար: Վիկ տո րը 
Ֆ րան սուա զից է պա հան ջում մեր կա նալ: Խորհր դան շա կան է, 
որ այն պա հին, երբ դեռ նոր են սկսվել փո խա դարձ հո գե կան 
մեր կա ցում նե րը, Տի մա կովն ու րի շի տա նը լո գանք ըն դու նե լու՝ 
ֆի զի կա պես մեր կա նա լու անս պա սե լի ո րո շում է կա յաց նում, որ 
դա սալ քու թյուն է ըն կալ վում «բա րե կամ նե րի» կող մից, յու րօ րի-
նակ փա խուստ: Մա հից փա խուս տի անհ նար փոր ձը էկ զիս տեն-
ցիա լիզ մի գրա կա նու թյան ա ռանց քա յին մո տիվ նե րից է: Վ. Քա-
չա յի հե րոս նե րը նույն պես ո րո շում են դի մել այդ փա խուս տին: 
Վիլ կե րը փախ չում ու թաքն վում է պա հա րա նում, բայց նրան հա-
նում են այն տե ղից: Տի մա կո վը լո գանք է ըն դու նում ու վե րա դառ-
նում՝ ինքն ի րեն զո հա բե րե լու, կա մա վոր պա տանդ հանձն վե լու 
ո րո շում ըն դու նած: Վ. Քա չան հու շում է մաք րա գործ ման ու ղին, 
ջրի մի ջո ցով մա հը հաղ թա հա րե լու քրիս տո նեա կան խոր հուր դը:

Մ յուս տար րը, ո րի մի ջո ցով ըստ Հայտ նու թյան պի տի կոր ծան-
վի աշ խար հը, կրակն է: Եվ պա տա հա կան չէ, որ Վ. Քա չա յի հե-
րոս նե րը ո րո շում են հրդե հել բնա կա րա նը, բայց Կաու բախն իս-
կույն կանգ նում է նրանց գլխին: Փա խուստն անհ նար է, եւ 
անհ նար է կրա կի մի ջո ցով հաղ թա հա րել մա հը, որ մարդ կանց 
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ստի պում է ստո րա նալ, կորց նել մարդ կա յին դի մա գիծն ու ար ժա-
նա պատ վու թյու նը, օ տար վել ի րա րից ու դառ նալ ան ճա նա չե լի:

Այ նու հե տեւ մե կը մյու սի առ ջեւ կյանքն ապ րե լու ի րենց ի րա-
վունքն են փոր ձում պաշտ պա նել, եւ նրանց խղճուկ փաս տարկ նե-
րը հնչում են որ պես մահ վան առ ջեւ սե փա կան գո յու թյան ար դա-
րաց ման ան հե թեթ փոր ձեր, իսկ այդ փոր ձի տակ ի րա կա նում մի 
բան է քո ղարկ ված միայն՝ կյան քից ա մեն գնով կառ չե լու հա մա-
ռու թյու նը: Բ ժիշկն ապ րե լու իր ի րա վուն քը կնոջ հի վան դու թյամբ է 
փոր ձում հիմ նա վո րել, Վիկ տո րը՝ Բ րի ժի տի հղիու թյամբ, Պիե ռի 
հա մար էլ կյան քը, ապ րե լու բերկ րան քը գո յու թյան միակ ար դա-
րա ցումն է. «Ես ըն դա մե նը մի քա նի ա միս է, որ սկսում եմ կյան քի 
հա մը զգալ: Ես նո րից կազ մա կերպ վել եմ: Կար դում եմ, այ սինքն՝ 
ինձ հա մար կար դում են, ձայ նապ նակ ներ եմ լսում, գրում եմ, իմ 
թո ղած ա րա հե տին եմ վե րա դառ նում: Ես հար մար վե ցի մեծ ճի գե-
րի գնով, ինչ պես ինք ներդ գի տեք: Այժմ ես ինձ նա յում եմ որ պես 
մի բնա կան ա րա րա ծի... Ես հի մա չեմ ու զում այդ պես ա պուշ ձեւով 
մեռ նել... Ես չեմ ու զում ա ռանց իմ ո սո խի աչ քին նա յել կա րո ղա-
նա լու գնդա կա հար վել: Դուք ի րա վունք չու նեք ճա կա տագ րի քմա-
հա ճույ քին թող նե լու։ Ձեր վեց հո գու մի ջից պի տի ընտ րեք եր կու 
պա տանդ: Ե թե դուք այդ չա նեք, գեր մա նա ցին ա ռա ջին հեր թին 
ինձ կընտ րի» (էջ 92): Ապ րե լու ի րա վուն քի հա մար բեր ված կեն ցա-
ղա յին հիմ նա վո րում նե րը աբ սուր դի ներ կա յաց ման են վե րած-
վում. չէ՞ որ ան հե թեթ է գո յա բա նա կան խնդի րը հիմ նա վո րել սո-
ցիա լա կան բնույ թի փաս տար կում նե րով եւ առ հա սա րակ՝ չէ՞ որ 
գո յու թյու նը զրո յաց նող մահ վան դի տա կե տից ապ րե լու բո լոր հիմ-
նա վո րում նե րը թվում են չնչին ու անն շան:

Վ. Քա չան անս պա սե լի հան գու ցա լու ծում է տա լիս վե պին: Այն 
ա մե նից հե տո, երբ բա րե կամ նե րը մահ վան վա խից մեր կաց րել են 
ի րենց ու դի մա ցին նե րին, ներս է մտնում գեր մա նա ցի սպան ու 
հայ տա րա րում, որ գեր մա նա ցի զին վոր նե րի սպա նու թյան մե-
ղադր յալ նե րը գտնվել են, ուս տի պա տանդ վերց նե լու անհ րա ժեշ-
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տու թյուն այ լեւս չկա: Տ րա մա բա նա կան է, որ այս ա մե նից հե տո 
ի րար հա մար այ լեւս ան ճա նա չե լի դար ձած բա րե կամ նե րը տուն 
պի տի գնան, բայց Վ. Քա չան դրա հնա րա վո րու թյու նը չի ըն ձե ռում 
իր հե րոս նե րին: Պա րե տա յին ժամ է, եւ ոչ ոք չի կա րող դուրս գալ 
փո ղոց, բա րե կամ նե րը ստիպ ված են մնալ ու նշել Բ րի ժի տի տա րե-
դար ձը: Վ. Քա չան ու զում է տես նել, թե այս ան գամ ինչ պես ի րենց 
կպա հեն իր հե րոս նե րը, ինչ պես են նա յե լու մե կը մյու սի աչ քե րին, 
գու ցե հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նրանց նո րո վի՝ մար դուն ճա նա-
չե լուց հե տո այ նուա մե նայ նիվ սի րել նրան եւ վերսկ սել հա մա կե ցու-
թյու նը սի րո հիմ քե րի վրա՝ փոր ձե լով հաղ թա հա րել ա տե լու թյու նը, 
փո խա դարձ թշնա մանքն ու օ տար վա ծու թյու նը՝ հո գե բա նա կան 
այն մեծ հե ռա վո րու թյու նը, որ հան կար ծա կի գո յա նում է ա մե նա-
մտե րիմ մարդ կանց մի ջեւ, հաս կա նալ մար դու էու թյունն ու նե րել, 
դի մա ցի նի մեջ տես նել ինքդ քեզ, հան դուր ժել ու չփոր ձել կեղ ծել, 
հաղ թա հա րել բնազ դը, որ մար դուն մի ակն թար թում դարձ նում է 
գի շա տիչ, ճա նա չել, խոր հել, ա պա վի նել միայն բա նա կա նու թյանն 
ու դառ նալ մարդ: Այ նինչ մար դը ան մի ջա պես նո րից է փոր ձում 
կոծ կել իր ներ սը, նո րից փա խուս տի դի մել իր էու թյան ճա նա չո ղու-
թյու նից՝ ա ռիթ տա լով, որ ցան կա ցած ար տա ռոց պա տա հար նո-
րից ցույց տա ի րեն իր իս կա կան դեմ քը: Լի նել հան րու թյան մեջ, 
ապ րել իբ րեւ հան րա յին կեն դա նի, մարդ կանց մեջ եւ աղ մու կի մեջ 
ան տե սել սե փա կան էու թյան ճա նա չո ղու թյու նը, ո րի հնա րա վո րու-
թյու նը միայն ու միայն մե նու թյունն ու մե նու թյան մեջ սե փա կան 
ինք նու թյան հա յե ցում նե րը կա րող են տալ: Եվ պա տա հա կան չէ, որ 
Տի մա կովն է միայն վերսկս ված խնջույ քից հրա ժար վե լով բա ժա կը 
ձեռ քին ա ռանձ նա նում հյու րա սեն յա կի կի սա խա վա րում ու հե տեւե-
լով գի շա տիչ նե րի վերսկս ված խնջույ քին խոր հում, եւ նրա այդ խո-
հով էլ ա վարտ վում է Վ. Քա չա յի ու թե րեւս ֆրան սիա կան էկ զիս-
տեն ցիա լիզ մի գրա կա նու թյան լա վա գույն վե պե րից մե կը. «Ի՜նչ 
տա րօ րի նակ է այս բո լո րը,– մտա ծեց նա: – Օ րի նակ Վիլ կե րը: 
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Պատ րաստ ված մարդ է... Հան գիստ կյանք է վա րել: Կար դա ցել է... 
Գու ցե փի լի սո փա է: Մի բան ո րո շա կի է, իր ամ բողջ կյան քում 
մրջյուն ան գամ չի տրո րել... ա հա Վիլ կերն ինչ պի սին որ կա... Նա 
անց նում է իմ կող քով, եւ ես նրան հրում եմ: Վիլ կե րը, որ հի սուն 
տա րի ա ռանց ձայ նը բարձ րաց նե լու ապ րել էր, փոխ վում է: Նա 
գու նատ վում է, գոր ծում է, հրում է ինձ... գրե թե ինձ սպա նե լու ցան-
կու թյուն ու նի: Հա պա տա րօ րի նակ չէ՞... Ին չո՞ւ: Բ նազդն է... Բ նազ-
դը... Բայց դպրո ցում մեզ բնազ դը զսպել չեն սո վո րեց նում: Վա՛հ, 
կյան քի օ րենքն է... մենք բո լորս գի շա տիչ ներ ենք... փոք րիկ, սի-
րուն, լավ վար ժեց րած գի շա տիչ ներ, եւ մենք շղթա յի կա րիք չու-
նենք: Մեր շղթան կոչ վում է կար գու կա նոն... մենք են թարկ վում ենք 
մի ֆե րին... Օ ձե րի պես տա րի ներ շա րու նակ մնում ենք ան շարժ... 
հե տո, միան գա մից, ցատ կում ենք մեր զո հի վրա... լավ կամ վատ՝ 
մար սում ենք եւ թաղ վում մեր ան շար ժու թյան մեջ ու մո ռա նում... 
Ինչ-որ բան դեռ խա խուտ է... իս կա պես, ինչ-որ բան դեռ խա խուտ 
է... իս կա պես, իս կա պես, ինչ-որ բան դեռ խա խուտ է...» (էջ 144-149):

Résumé
“LE REPAS DES FAUVES” ROMAN DE VAHÉ KATCHA

Loussiné Galstian

Au XX siècle la littérature de l’existentialisme a rélévé un événe-
mentinattendu et inepteou “une situation frontalière”, devantleque-
loudanslequelapparaissent un homme, le hérosou les hérosexistenti-
elsmontrentleur monde intérieur, s’isolent de la société. A cetitre, 
c’estl’œuvre extraordinaire “Le repas des fauves” de Vahé Katcha, il 
est douteux que dans la littérature de l’existentialisme français existe 
un autre roman, danslequel “la situation frontalière” donne la possi-
bilité de découvrir telentièrementl’ essence de l’homme, de dévoiler 
la fraude masquant son personnage réel.


