
У січні укр аїнсько му соціоло гові, док то ру соціологічних наук Вікто рові 
Фо ки чу Бур ла чу ку ви пов ни ло ся 60. Ми, його колеґи й то ва риші, від щи ро -
го сер ця вітаємо його із ювілеєм і зи чи мо усьо го, що тільки мож на по ба жа ти
ювіля рові — не лише та ла но ви то му вче но му, а ще й не й мовірно скромній і
на про чуд творчій лю дині, здатній із по всяк ден ної життєвої про зи зро би ти
поезію або філо софію, лю дині, бай дужій до кар’єрно го зрос тан ня та по са до -
вих амбіцій, але відкритій до по чуттів, сер ця та ро зу му іншо го.

 Саме для та кої лю ди ни на й кра щим привітан ням і на й до рож чим под а -
рун ком буде не тра диційний пе релік етапів його життєвого шля ху і по в’я за -
них із цим на уко вих до сяг нень, як це за ве де но ро би ти на шпаль тах на шо го
ча со пи су в руб риці ювілей них привітань, а мож ливість поділи ти ся з іншим
тим, що не за вжди може бути опубліко ва ним на сторінках на уко во го ви дан -
ня, що може ви да ва ти ся наче дру го ряд ним і сто роннім з по зиції на уко вої
кар’єри, але є життєво важ ли вим у ро боті на уков ця, яка упро довж всьо го
жит тя вче но го була спрямована на розуміння іншого — Людини, Тексту,
Події, Явища.

З ювілеєм Вас, Вікто ре Фо ки чу, щас тя, дов голіття та не по гас ної твор -
чої на сна ги!

Постійним об’єктом ро зуміння і тяжіння впро довж ба гать ох років твор -
чої ро бо ти Вікто ра Фо ки ча була і є поезія Р.-М.Рільке, од но го із впли во вих
поетів-мо дерністів ХХ століття. Увазі чи тачів на шо го ча со пи су про по ну -
ється спро ба інтер пре тації вче ним од но го із віршів по е та, щоб тим са мим
про де мо нстру ва ти те, що На у ка і Поезія — невіддільні еле мен ти його твор -
чості — за вжди кро ку ють пліч-о-пліч.
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XIII со нет із “Со не тов к Орфею” Рільке

Voller Apfel, Birne und Banane,
Stachelbeere ... Alles dieses spricht
Tod und Leben in den Mund ... Ich ahne ...
Lest es einem Kind vom Angesicht,
wenn es sie erschmeckt. Dies kommt von weit.
Wird euch langsam namenlos im Munde?
Wo sonst Worte waren, fließen Funde,
aus dem Fruchtfleisch überrascht befreit.
Wagt zu sagen, was ihr Apfel nennt.
Diese Süße, die sich erst verdichtet,
um, im Schmecken leise aufgerichtet,
klar zu werden, wach und transparent,
doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig —:
O Erfahrung, Fühlung, Freude —, riesig!

XIII

Ябло ки, и гру ши, и ба на ны,
и кры жов ник... Им дано во рту
смерть и жизнь сме сить бла го у хан но.
Ви дишь, как ре бе нок на лету

их вку ша ет? Сбро шен их по кров,
их имен ис чез ли и на ме ки;
где сло ва зву ча ли, брыз жут соки,
воль ные, из мя ко ти пло дов.

То, что зва лось яб ло ком, ушло.
Толь ко эта сла дость вку со вая
ра ду ет, из гущи вос ста вая

ясно, и про зрач но, и свет ло,
со лнеч но и зем но, дву е ди но —
о по знанье, счас тья сер дце ви на!

Пе рек лад з німець кої О.Біска

ВІКТОР БУРЛАЧУК

“Ми — лише рот”: вглиб вірша

Цей ди во виж ний і не звич ний за своєю те ма ти кою вірш про радість куш -
ту ван ня їжі, на си че ний гас тро номічни ми пе ре жи ван ня ми, посідає важ ливе
місце в циклі віршів про Орфея. По е тич но опи са ний тілес ний досвід по їдан -
ня, в яко му не роз рив но зли ва ють ся жит тя і смерть, є своєрідним ко мен та -
рем німець ко го по е та на ан тич ний міф. У трагічній долі Орфея поет на ма -
гається розпізна ти особ ли вий ха рак тер лю дсько го сло ва, по род же но го істо -
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тою, кот ра мо вить і по їдає, де один орган слу гує і для мов лен ня і для куш ту -
ван ня їжі.

“Ми — тільки рот” (Wir sind nur Mund) — по ча ток іншо го вірша Рільке,
що виз на чає місце лю ди ни в Усесвіті особ ли вим чуттєвим кон так том зі
світом, де го лов ним дже ре лом досвіду ви яв ля ють ся рад ше не так тильні
відчут тя, а сама дія роз гри зан ня і по гли нан ня світу. І хоча у вірші двічі по -
вто рюється фра за “ми — тільки рот”, він не про куш ту ван ня, а про здатність
лю ди ни сприй ма ти мас шта би всесвітньої ра дості й скор бо ти ли шень у дуже
об ме же них мас шта бах. Радість і біль лю ди на може при й ма ти лише не ве лич -
ки ми до за ми, час ти на ми, щоб вит ри ма ло її сер це, так само як здо бич, щоб її
про ков тну ти, лю ди на має спер шу розірва ти свої ми зу ба ми на шматки.

Гай деґер пе вен, що інтер пре тація має ви бу до ву ва ти ся на підставі опор -
них слів віршів. По ряд із та ки ми улюб ле ни ми лек се ма ми Рільке, як “сут -
ність”, “мов чан ня”, “по до лан ня”, “ме та мор фо за”, “рот” та кож є се ман тич ною 
кон стан тою його лірики. Коли пе ре кла да ють “рот” як “го лос” чи “губи”, то
суттєво спот во рю ють не лише смисл вірша, а й по е ти ку Рільке. “Der Tod ist
groß Wir sind die Seinen, Lachenden Munds” — ó öèõ ïðî ãðàì íèõ ðÿä êàõ ïî å òà
ëþ äè íà — ðîò ñìåðò³, ùî ñì³ºòüñÿ.

Сма кові ре цеп то ри, на відміну від зо ро вих, за без пе чу ють інший досвід
взаємодії зі світом. Вони поділя ють його на гіркий і со лод кий, кис лий і со ло -
ний. Втра та однієї із цих сма ко вих влас ти вос тей пе ре жи вається в Єван гелії
як все ле нська ка тас тро фа. “Ви — сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то чим на со -
ли ти її?” (Мт. 5:13–16).

Тіло світу в роті не тільки оцінюється за по се ред ниц тва сма ко вих ре цеп -
торів, у ньо му воно за знає ра ди каль ної транс фор мації. Воно за хоп люється
відцен тро ви ми і до цен тро ви ми си ла ми, які то відки да ють його на пе ри -
ферію, до внутрішніх боків щік, то зму шу ють кон цен тру ва ти ся в центрі, по -
сту по во фор му ю чи хар човий клубок, при датний для ков тан ня. Тут зни кає
плоть, і тут нема місця сло ву.

У роті відбу вається звільнен ня світу від плоті і від сло ва. Зай ня тий пе -
ре жо ву ван ням, рот мов чить. У тиші відбу вається ста нов лен ня світу мною і
мене світом. Тіло при ро ди вми рає, щоб ста ти моїм тілом, моїм жит тям.

Пої дан ня — це і ме та фо ра пізнан ня. Тільки “з’їде не”, за своєне сло во
відкри ває мож ли вості для про роц тва. “І пішов я до Ангола та й про мо вив
йому, щоб дав мені книж ку. А він мені каже: “Візьми, і з‘їж її! І гіркість учи -
нить вона для тво го че ре ва, та в устах твоїх буде со лод ка, як мед”. І я взяв з
руки Ангола книж ку і з’їв її. І була вона в устах моїх, не мов мед той, со лод ка.
Та коли її з‘їв, вона гіркість зро би ла в моїм че реві... І ска за ли мені: “Ти му сиш 
зно ву про ро ку ва ти про на ро ди, і по ган, і язи ки, і про ба га то царів”” (Об.
10:9–11).

Рот — місце жит тя і смерті. Звідти роз по чи нається шлях Орфея в ца рство
мер твих, що од но час но веде і до дже рел жит тя. У царстві мер твих Орфей бе з -
у пин но співає, губи, рот постійно ру ха ють ся, іміту ю чи про цес жу ван ня.

Мер твий — це пе ре жо ва ний і про ков тнутий. По до рож Орфея — це по до -
рож у ца рство тіней, де відсут ня лю дська тілесність і, відтак, не може бути ви -
мов ле не сло во. Світ мер твих — це світ мов чан ня. Світ, в яко му речі звільнені
як від тілес ної, так і від смис ло вої об олон ки. Світ без імен, світ смерті.
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Безіменність у роті дорівнює смерті. Ця безіменність з’яв ляється, коли
рот на пов не ний со ка ми і аро ма та ми світу. Але якщо пе ре жовуван ня і ков -
тан ня їжі по в’я за не із вми ран ням, тоді звідки в останніх ряд ках вірша цей
гас тро номічний за хват, цей гімн сма ко вим відчут тям, со няч ним, зем ним,
пе ред яки ми тьмяніє при надність будь-яко го ло го су, — звідки ця не при хо -
ва на радість, чуттєвий за хват?

Пої дан ня відкри ває світ, по збав ле ний слів, світ, в яко му панує істин на
при ро да землі і со нця. Пої дан ня — це рух у бік оргіазму, до таємних давніх
культів і містерій. З’їде не пе ре тво рюється на плоть і кров. Після смерті воно
по чи нає жити но вим жит тям, жив ля чи со бою тіло.

Мова усією своєю гра ма тич ною бу до вою пру чається тому, щоб виз на ти
на явність якоїсь істи ни в цьо му пе ресічно му фізіологічно му про цесі. Вона
не знає і не хоче зна ти жод но го досвіду вку шан ня чи досвіду їжі. Є досвід на -
уко вий, фізич ний, хімічний, життєвий, уда лий, по зи тив ний, неґатив ний,
магічний досвід тощо. Але немає досвіду по гли нан ня їжі. Тут відсут ня мож -
ливість спос терігати об’єкт, сте жи ти за його ру хом і пе ре тво рен ням. Зни кає
важ ли ва для досвіду дис танція між суб’єктом і об’єктом, за вдя ки яко му
досвід опи сує себе як об’єктив ний, тут об’єкт стає час ти ною суб’єкта, роз чи -
няється в ньо му. Тут по ру ше на постійна струк ту ра об’єкта, спот во ре на його
звич на ге о метрія, ста вить ся під сумнів саме бут тя, адже бут тя — те, що
постійне, не за леж не, те, що може про тис то я ти у своїй твер дості й  непри -
ступності по їдан ню і по гли нан ню індивідом. Світ у роті — це світ рух ли вий,
плив кий, світ пе ре тво рен ня. Зник лий об’єкт ста вить під сумнів твер ду са -
мов пев неність досвіду. Який же це досвід, якщо об’єкт пе ре стає існу ва ти, і
як мож на пе ре да ва ти досвід, якщо те, що по тре бує пе ре да ван ня, вже зник ло,
пе ре жо ва не і проковтнуте?

В роті зовсім інша логіка, це не логіка пред мет но го світу. Не ко жен у
змозі за зир ну ти в рот, у ху дожній літе ра турі — це вда ло ся тільки Фран суа
Раб ле. Він один по бу вав у Пан таґрю е ля в роті й по ба чив, що там зміщені всі
обрії і втра че но об раз світу.

Спів Орфея — ли шень за трим ка, спро ба уник ну ти смерті, пе ре рва між пе -
ре жо ва ною і про ков тну тою їжею і їжею, яка ще не по тра пи ла до рота. Лю ди на
може го во ри ти тільки тоді, коли її рот вільний від пе ре жо ва ної і про ков тну тої
їжі. Го во ри ти — це вос кре ша ти суб станцію слів, вда ва ти, ніби нічого не зміни -
ло ся. По до рож Орфея — це спро ба по вер ну ти з’їде не, ви тяг ти його з не бут тя
за по се ред ниц тва сло ва, вос кре си ти пе ре трав ле не тіло Еври ди ки. Воно пе ре -
трав ле не са мою смер тю, воно ста ло ви ном, зем лею, во дою.

І хоча сло во весь час на ма гається ста ти час ти ною лю дсько го тіла, сло во і
по їдан ня — ан та гоністи. Сло во на ма гається зафіксу ва ти пред метність, що
зни кає, досвід вку шан ня світу, де панує справ жня діалек ти ка. Орфея по -
шма то ва но ме на да ми і, на пев но, зжер то. Це по ка ран ня за його спро бу про -
тис то я ти плавкій ра дості пе ре тво рен ня. Радість по їдан ня світу. Тра пе за, в
якій їжа чер гується зі сло вом, — це ли шень спро ба за го во ри ти смерть.

Світ, звільне ний від слів, стає плав ким, яс ним, про зо рим. Пош ма то ва -
ний ме на да ми Орфей за знає долі з’їде но го пло ду. Яблу ко в ру ках не мов ля ти 
Ісуса на кар тині Кар ло Кри веллі несе в собі пам ’ять роз дер то го ме на да ми
Орфея і про ро кує мученицьку долю Спасителя...
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