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Муратова В.Ф. 

 

ФРАГМЕНТИ ВЕЛИКОЇ СПОВІДІ * 

 

Класика світової літератури становить культурне багатство 

людства, та є тією спадщиною, яка залишається назавжди. Тому не 

дивно, що знов і знов письменники і поети, драматурги та есеїсти 

звертаються до цієї скарбниці, черпають з неї натхнення, нові ідеї та 

вічну мудрість. 

Як відомо, те, що нас зворушує та надихає, надовго залишається у 

пам’яті. Не дарма вислови великих людей, цитати з книжок та 

кінофільмів стають “крилатими”, вони постійно на слуху, та їх легко 

впізнати.  

Одним з таких невичерпних джерел є творчість німецького, але 

правильніше сказати світового прозаїка, драматурга і поета І.В. Гете. 

Твори цього велетня досліджувалися багатьма вченими, його 

літературна та наукова спадщина аналізувалася з різних аспектів 

(Г. Хєбелєр, А. Донська, Є. Царьова, М. Черепєннікова та інші). Однак у 

даній рецензії увага приділяється аналізу невеликої збірки його цитат 

“Добре, бо зразково: цитати з Гете” (“Klassisch gut: Goethe – 

Zitate”) під редакцією Крістель Фьорстер (Christel Foerster), яка видала 

ще декілька збірок висловлювань відомих письменників та поетів, 

наприклад “Добре, бо зразково: цитати з Гейне” (“Klassisch gut: 

Heine – Zitate”), “Добре, бо зразково: цитати з Шіллера” (“Klassisch 

gut: Schiller-Zitate”) та інші. Потрібно зазначити, що авторка ще не 

дуже відома в Україні, не зважаючи на те, що вже з 1988 року вона 

займається літературною творчістю та актуальна в інших країнах як 

талановита критикеса.  

Сам Гете називав свої твори “фрагментами великої сповіді”, і це не 

дивно, бо мова для цього письменника завжди була засобом відтворення 

власного світобачення, реального життя та людини в ньому. 

К. Фьорстер зробила спробу поєднати цитати та уривки з найвідоміших 

творів поета різних періодів, а також показати жанрову різноманітність 

останніх. І варто зазначити, що ця спроба вдалася: її збірка представляє 

собою цитати з інтимної та пейзажної лірики (сюди можна віднести 

любовну лірику, яка в книзі представлена під загальною назвою “О 

кохання, кохання!” – “O Lieb’, Liebe!”), цитати з епічних та 

драматичних творів (“Літа навчання Вільгельма Майстра” – 

“Wilhelm Meisters Lehrjahre”, “Торквато Тассо” – “Torquato Tasso” 
та інші), а також афоризми та епіграми, уривки з прозаїчних творів.  
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Заслуговує уваги також невеличке вступне слово укладачки збірки. 

Воно висвітлює головні події з життя І. Гете. Однак використовує іноді 

досить не співвідносні один з іншим факти. Наприклад, “Im Haus (…) 

erlebten Goethe und seine 1750 geborene Schwester Cornelia – vier weitere 

Geschwister starben frühzeitig – eine glückliche Kindheit”. Поєднання в 

одному реченні зображення щасливого дитинства І. Гете з його сестрою 

та вказівкою на те, що їх наступні брати і сестри померли, створює 

контекстуальне протиставлення, суперечить тому, що дитинство було 

щасливим. Однак, не зважаючи на такі недоліки, факти з біографії 

І. Гете відзначаються  детальністю та різноманітністю. А саме такий 

виклад біографічних даних з описом детальних, мало відомих моментів 

із життя І. Гете зацікавлює читача і стимулює до подальшого 

ознайомлення з  творчістю великого німця.  

Не можна не помітити особливого оформлення збірки, а саме 

використання тіньових малюнків, поряд з багатьма цитатами та 

висловами І. Гете. Такі зображальні засоби були дуже популярні за часів 

життя та творчості поета і їх залучення повертає атмосферу кінця XVIII 

століття, коли витонченість та грація  панували у музиці та живопису. У 

збірці К. Фьорстер  кожен окремий розділ книги починається з такого 

малюнку, який відповідає тематиці цитат. Таке особливе забарвлення 

створює наочний образ як узагальнення основної ідеї, концепції 

відібраних цитат. 

Дуже вдалою є також структура збірки. Кожну частину книги 

К. Фьорстер називає відповідно до того, яку тематику мають наведені 

там цитати. Наприклад, частину, яка називається “Один раз на світі 

живем” (“Man lebt nur einmal in der Welt”), розпочинає “Нічна пісня 

мандрівника” (“Wanderers Nachtlied”), вірш, який всім своїм змістом і 

формою символізує гармонію людини з космосом та природою. Розділ 

“Так скористайся ж кожним днем” (“Und keinen Tag soll man 

verpassen”) насичено висловами, приказками та уривками з прозаїчних 

творів, метою яких є спонукання людини до дії у всіх її проявах, 

спонукання до життя, яке тлумачиться як  постійний пошук нового та 

невідомого. Таких тематичних розділів у збірці 11, а саме: “О кохання, 

кохання!” (“O Lieb’, Liebe!”), “Скористайся юними літами” (“Nutze 

deine jungen Tage”), “Хто не сприймає друзів як усесвіт” (“Wer nicht 

die Welt in seinen Freunden sieht”), “Той, хто зроста, комусь-то 

завжди вдячний” (“Ein Werdender wird immer dankbar sein”), “Так 

скористайся ж кожним днем” (“Und keinen Tag soll man 

verpassen”), “Всі добрі люди є сором’язливі” (“Alle Guten sind 

genügsam”), “Хто прагне височінь, повинен бути впертим” (“Wer 

Großes will, muss sich zusammenraffen”), “Чудова частка є у світі” 

(“Manches Herrliche der Welt”), “Хто розуміється на грошах” (“Wer 
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sich aufs Geld versteht”), “Один раз на світі живем” (“Man lebt nur 

einmal in der Welt”), “Про все розумне думали вже люди” (“Alles 

Gescheite ist schon gedacht worden”). 

Розглянемо детальніше кожну з частин збірки. Перша частина “О 

кохання, кохання!” (“O Lieb’, Liebe!”) є цитатою з твору Гете 

“Mailied”, який також входить до книги. Чому саме так авторка назвала 

цикл віршів і уривків поета? Якщо звернутися до першоджерела, звідки 

К. Фьорстер узяла цю цитату, то можна побачити, що у вірші “Mailied” 

описується змінність природи, а на фоні її перетворення – місце кохання 

у житті людини. Таким чином вислів “Lieb’, Liebe!” стає квінтесенцією 

того, що людина відчуває під час такого сильного почуття, як кохання. 

Доробок К. Фьорстер полягає в здатності в одному вірші побачити 

концепцію, яка притаманна й іншим любовним віршам поета. 

Друга частина “Скористайся юними літами” (“Nutze deine 

jungen Tage”) представлена цитатою з вірша Гете “Пісня, сповнена 

таємничою мудрістю” (“Kophtisches Lied”), який авторка наводить у 

повному обсязі. В цілому К. Фьорстер намагається не порушувати 

концептуальної структури творів поета і тому розміщує цей вірш 

всередині другої частини як смислове ядро інших поезій. Аналізуючи 

дану частину збірки, не можна не звернути уваги на дуже цікавий 

архітектонічний принцип К. Фьорстер, який проявляється при 

прочитанні відібраних уривків та цитат і який можна назвати 

лейтмотивом у деяких творів Гете. Рядок “Nutze deine jungen Tage” вона 

співвідносить з будь-яким віршем або прозовим твором, які включені у 

другий розділ збірки. 

Цитата з драми Гете “Торквато Тассо” (“Torquato Tasso”) 

відкриває третій розділ. “Хто не сприймає друзів як усесвіт” (“Wer 

nicht die Welt in seinen Freunden sieht”) – це не тільки назва, а й слова 

італійського поета Торквато Тассо, який у творі І. Гете відстоює своє 

право на творчість і попри всі труднощі намагається знайти друзів. 

Тому не дивно, що стійкість героя та особлива емоційність його мови не 

залишили К. Фьорстер байдужою. 

Тема освіти та виховання висвітлюється у четвертій частині книги – 

“Той, хто зроста, комусь-то завжди вдячний” (“Ein Werdender wird 

immer dankbar sein”). Цитата, яка була обрана авторкою для назви 

розділу, належить “Комічній персоні” (“Lustige Person”) з “Фауста” 

Гете. “Комічна персона” – це свого роду блазень, який за сміхом ховає 

істину та трагізм. К. Фьорстер зосереджує увагу саме на необхідності 

правильного виховання і розміщує цитати відповідної тематики саме у 

цій частині.  

Не можна не помітити, що п’ята частина книги тісно пов’язана з 

попередньою. Цитата “Так скористайся ж кожним днем” (“Und 
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keinen Tag soll man verpassen”) також узята з “Фауста”. Але тут на 

зміну роздумам про освіту та виховання приходять ідеї активної дії 

заради досягнення вищої мети: “заради вищої мети – zu einem großem 

Zweck”.  

Цитати, які авторка розміщує в розділі “Всі добрі люди є 

сором’язливі” (“Alle Guten sind genügsam”), також, як і попередні, 

торкаються морально-етичних проблем.  

Не може залишитися поза увагою і сьома частина. Її назва “Хто 

прагне височінь, повинен бути впертим” (“Wer Großes will, muss sich 

zusammenraffen”) є цитатою з поезії Гете “Природа та мистецтво 

здаються протирічні” (“Natur und Kunst, sie scheinen sich zu 

fliehen”). Кризі мистецтва, проблемі співвідношення влади та свободи 

присвячена ціла низка цитат. Тему війни та миру продовжує наступний 

розділ збірки – “Чудова частка є у світі” (“Manches Herrliche der 

Welt”). 

У наступних двох частинах розміщені гетевські цитати та вислови, 

а також уривки, які торкаються питання місця людини у світі та цілей, 

які вона перед собою ставить. Рядок “Man lebt nur einmal in der Welt” 

дійсно став гаслом багатьох сучасників та нащадків великого німця.  

Проаналізувавши рецензовану працю, можна виділити певну 

закономірність, а саме: дослідниця кожну частину книги називає однією 

із думок поета та розміщує вказану думку всередині кожного з розділів. 

Однак на особливу увагу заслуговує саме останній – одинадцятий 

розділ, який завершує збірку К. Фьорстер. Його назва “Про все розумне 

думали вже люди” (“Alles Gescheite ist schon gedacht worden”) – це 

цитата із гетевського роману “Літа навчання Вільгельма Майстра” 

(“Wilhelm Meisters Lehrjahre”). Ця остання частина – єдина, яка не має 

всередині відповідної цитати. Це можна пояснити тим, що все бажане 

вже було сказано і “потрібно лише спробувати це ще раз 

переосмислити” (“man muß nur versuchen, es noch einmal zu denken”). 

Сам Гете називав себе “мандрівником” (“ein Wanderer”), тобто тим, хто 

постійно шукає невідоме. 

Якщо подивитися на тематику наданих вище частин, то можна 

зазначити, що більшість з них торкається морально-етичних проблем, 

місця людини та її ставлення до життя, дійсності та інших людей. 

Можна також припустити, що розташування цих частин є 

невипадковим. При більш детальному аналізі наведених уривків впадає 

у вічі нагадування читачеві про можливість його духовної еволюції – від 

яскравих юнацьких вражень та першого кохання через формування 

філософського світогляду до переосмислення життя. Тобто 

простежується єдина сюжетна лінія, яка торкається певного героя, але в 

якості такого може виступати кожний з читачів.  Тут може також іти 
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мова про модний сьогодні  гіпертекст, коли вже відомі всім цитати з 

творів Гете набувають нової конотації, нового забарвлення  та 

читаються  через призму сприйняття К. Фьорстер. Та це і не дивно, так 

як  вона має багатий досвід і вміє вхопити головне та показати старе у 

новому ракурсі.  

Порівняно з іншими збірками цитат І. Гете (з ними можна 

познайомитися на наступних інтернет сторінках – 

www.spruecheportal.de/goethe.php, www.gutzitiert.de, 

www.sinnsprueche.de), цитати та уривки з творів у збірці “Добре, бо 

зразково: цитати з Гете” розташовані за тематичним принципом та 

систематизовані, що полегшує їх сприйняття та запам’ятовування.  

Потрібно також відзначити, що більшість віршів, які всесвітньо 

відомі та перекладалися багатьма мовами (такі, як “Нічна пісня 

мандрівника” – “Wanderers Nachtlied”, “Фіалка” – “Das Veilchen”, 

“До місяця” – “An den Mond” та інші) подаються К. Фьорстер у 

повному обсязі. Це можна пояснити тим фактом, що майже всі з них 

читачі знають на пам’ять. Деякі з представлених у збірці віршів навіть 

входять до шкільної програми та не потребують окремого цитування. 

Подання віршів у повному обсязі можна пояснити ще тим, що такі 

твори, як “Нічна пісня мандрівника” (“Wanderers Nachtlied”), “До 

місяця” (“An den Mond”) неможливо цитувати окремими рядками та 

строфами, бо концепція цих поетичних творів закладена в саму 

структуру віршів і розподіл тексту на окремі цитати порушує їх зміст. 

Потрібно віддати належне К. Фьорстер, яка уникнула подібної помилки 

і не порушила цілісної структури творів Гете.  

Досить символічним є остання цитата з Гете, яку авторка розміщує 

на обкладинці книги:  
 

Dieser Erdenkreis 

gewährt noch Raum 

zu großen Taten. 

Erstaunenswürdiges 

soll geraten! 

Ich fühle Kraft 

zu kühnem Fleiß. 

 

Достатньо місця  

для великих вчинків 

на цій землі. 

Те, що велике, 

треба захищати! 

І знов мій дух  

http://www.spruecheportal.de/goethe.php
http://www.gutzitiert.de/
http://www.sinnsprueche.de/
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відвагою кипить. 

 

Наведені вище рядки – уривок монологу Фауста з четвертої дії 

однойменного твору Гете. Саме вони найточніше передають 

тональність збірки К. Фьорстер та мету, яку ставить перед собою 

дослідниця і успішно її реалізує: “до великих вчинків” (“zu großen 

Taten”) – гасло та своєрідний стимул постійного пошуку ідеального.  

І останнє: рецензована книга є поліграфічним раритетом та 

подарунковим виданням, бо, вмістивши стільки матеріалів, вона має 

ліліпутські розміри: 10 х 6 х 1 см. Але шрифт дозволяє себе легко 

читати. 

______________________ 
* Klassisch gut: Goethe-Zitate / hrsg. von Christel Foerster. – Leipzig: BuchVerlag für die 

Frau, 2004. – 128 S. 

 


