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Німецький письменник (левовою часткою – романіст) Е.М. Ремарк (1898-1970) був завжди популярним 

не тільки у німецькомовного та навіть європейського читача, але й світового, хоча не часто визначався 

критикою як словесна зірка переднього плану. Здебільше доставалось йому від лівої та естетично 

витонченої преси за відсутність у нього активної соціальної проблематики, за пристрасть до, як не зовсім 

справедливо вважала вона, примітивно-побутових сюжетів, до прославлення пияцтва тощо, а також за його, 

як знову не зовсім вірно думала вона, невміння яскраво висловити у творі думку автора та персонажів.
1 

Вона навіть видумала лексему «ремаркізм», якy забажала використовувати як однозначний термін, як 

поняття про суму тільки що названих ознак, відносячи тим самим творчість Ремарка до примітивно-

розважальної, до тривіальної літератури, навіть до маскультурної та антидемократичної.
2
 

І на перший погляд, така оцінка була майже справедливою, бо на тлі політичних катаклізмів і 

літературних дискусій 1930-60-х років (а саме на цей політично бурхливий період припадають твори 

Ремарка), коли соціально-політична активність письменника та його персонажів у філософському, 

культурному, етнічному, етичному і подібних планах означала і ступінь таланту, і відповідний рівень 

читацького сприйняття, Ремарк, на дискусійну думку прогресивної літературної та формально-естетичної 

критики, якось втрачався через приземленість тематики й буденність проблематики. 

Але названа критика якось забувала про те, що художня література завжди створювалась (і навіть 

сьогодні, виключаючи, зрозуміло, змістовно й естетично хвору постмодерністську, створюється) для 

естетично нормального, тобто посереднього читача, а не для естетично, соціально й політично налаштованої 

освіченої людини і тим менше – не для літературного сноба. Звісно, що Гомер і Вергілій античності, 

анонімні автори героїчного епосу Середньовіччя, Данте, Рабле, Брант, Боккаччо, Чосер та інші велетні 

Ренесансу, Кеведо, Гріммельсгаузен, Мольєр, Мільтон як провідні літературні представники ХVII ст., 

енциклопедисти Просвітительства, романтики і реалісти ХІХ ст., словесні корифеї ХХ ст. (зокрема, 

американець Дж. Лондон, француз Р. Ролан, англієць Б. Шоу, німець Б. Брехт та ін.) писали для 

посереднього читача, прокладаючи тим самим важкий і необхідний шлях від «елітарної» літератури («вчена 

поезія» александрійців III-II ст. д. н. е., «темна поезія» провансальських трубадурів ХІ-ХII ст. н. е., 

гонгоризм в Іспанії ХVII ст., символізм Е. По, А. Рембо, Ст. Маларме у ХІХ ст., а у ХХ ст. – герметична 

проза англійця Дж. Джойса та змістовно складні, часом зовсім непрозорі твори Е. Паунда, Т. Манна, Г. 

Граса, Г. Гессе, Д.Л. Борхеса та ін.) до літератури нормальної, хай і естетично зниженої якості, але з 

тематикою та проблематикою, яка була для вказаного читача не менш важливою, ніж елітарні твори для 

естетично витонченого любителя вишуканої словесності. 

З легкої руки представників елітарної критики таку літературу ще у ХІХ ст. презирливо назвали 

міщанською, тривіальною, а у середині ХХ ст. – складовою масової культури. І не помічали (або ж не 

бажали помічати!), що тематичне й проблемне коло її інтересів не виходило за межі всього світового 

словесного мистецтва: пошуки простою («маленькою») людиною особистого щастя, взаємного, поділеного 

кохання, достатнього багатства. Не бачили того, що у її новітніх витоків знаходяться авантюрні романи 

кінця ХVIII ст., серійні (говорячи сучасною мовою, серіальні) твори початку ХІХ ст., комікси ХХ ст., 

бойовики ХХІ ст. тощо. Врешті-решт, і авантюрні твори А. Дюма, і жіночо-любовні сюжети Ж. Санд, і 

майже вся «жіноча» та детективна література ХХ ст., і серіали (навіть політичні!) ХХІ ст. – це все, за 

великим рахунком, «низькопробна», тривіальна література, яка, на щастя, далеко не досягає творчого рівня 

Ремарка. 

Саме таким, високопробним масовим письменником і був Ремарк. Але не у тлумаченні елітарних 

критиків (тобто, як посередній митець), а у занадто позитивному значенні «письменник для мас», або, 

використовуючи даремно закинутий у теоретичне сміття новітніми вітчизняними літературознавцями 
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точний і багатозначний радянський термін, народний письменник, тобто співець тих побутових тем, без 

яких не обходиться життя жодної людини – від жебрака до олігарха: «маленька людина» і «велика політика» 

(романи Ремарка «На Західному фронті без змін», «Час жити та час помирати», «Чорний обеліск» та 

ін.); побутові злидні цієї людини, економічний розлад в країні та через нього – зрадництво колишніх 

фронтових друзів («Повернення додому»); гіркота особистої втрати і жадання невідворотної особистої 

помсти («Тріумфальна арка»); безпорадність коханого перед невиліковано-смертельною хворобою коханої 

(«Життя у борг», «Ніч у Лісабоні»); злиденність емігранта навіть в «американському раї» («Тіні в раю») та 

ін. 

І головне при цьому: Ремарк оспівував вказану проблематику у яскравих сюжетах, через колоритні 

характери, барвистою поетичною мовою. Це і зробило його з першої третини ХХ ст. і до наших днів 

найпопулярнішим письменником для масового читача у цілому світі. 

Саме вказана проблематика та її сюжетне й мовне втілення викликала позитивні відгуки тогочасної 

традиційної, тобто стриманої критики. Так, ще у 1929 році, відразу після друку роману Ремарка «На 

Західному фронті без змін», А.Еггебрехт, відомий тоді німецький журналіст, діяч культури, сценарист, 

режисер і письменник, позитивно оцінив проблематику і поетику цього твору.
3
 Своє високе ставлення до 

нього і до всієї творчості Ремарка А. Еггебрехт повторив у 1975-му році, видавши свою автобіографічну 

монографію про прожите ним ХХ сторіччя.
4
 У його характеристиці за іронічним, але доброзичливим описом 

молодого Ремарка доби роману «На Західному фронті без змін» як трохи переграваючого сноба («Er selbst 

trat gern als Snob auf»
5
) автор не приховує антимілітаризм письменника («Wir sprachen über den Krieg, den er 

ebenso hasste wie ich»
6
) та його аполітичність («Mit auffallendem Nachdruck stritt er jegliche politische Tendenz 

seines Buches ab»
7
).  

Цікавим є той факт, що об’єктивне зображення війни Ремарком акцентувала у 1929 році не цивільна, а 

воєнна особистість – англійський генерал, учасник Першої світової війни Й. Гамільтон,
8
 а також німецький 

критик Е. Йон, об’єктивно висвітливши політично-естетичну боротьбу навколо роману Ремарка «На 

Західному фронті без змін».
9
 А німецький літератор П. Дьорп майже відразу після виходу у світ роману «На 

Західному фронті без змін» надрукував науково-методичну працю про можливість і необхідність використання 

цього роману у німецьких гімназіях на заняттях з німецької мови.
10

 Тоді ж К. Цукмайєр, провідний письменник 

у німецькомовному регіоні першої половини ХХ ст., особливо відмітив соціальний та психологічний реалізм 

Ремарка.
11

 Войовничий антимілітаризм Ремарка позитивно акцентували у 1929 році відомі німецькі 

письменники Б. Франк, творивший у класичному стилі Тургєнєва та раннього Т. Манна,
12

 а також В. 

Шерп.
13

 Перший з них писав: «Роман “На Західному фронті без змін” є обвинуваченням ідіотської 

політики, яка несе відповідальність за всебічні страждання сотен мільйонів людей».
14

 

Треба сказати, що позитивне ставлення до творчості Ремарка левової частки німецької критики 

підхопила і критика світова. Так, у 1946 році американець Р. ван Гельдірн високо оцінив проблематику й 

поетику творів Ремарка.
15

 

Тому зовсім не випадково його романи, починаючи, як вже було відмічено нами раніше, з 

найпопулярнішого «На Західному фронті без змін», розкупалися мільйонами примірників, перекладалися 

десятками поширених мов світу, часто екранізувалися (всі його твори – 19 разів, а «На Західному фронті без 

змін» – навіть тричі) та інсценувалися. Так, наприклад, роман «На Західному фронті без змін» було майже 

відразу перекладено на 60 мов та видано у 20 мільйонах примірників, а через декілька років після Другої 

світової війни (у 1950-ті роки) його було включено до програми обов’язкового читання у гімназіях ФРН.
16

 

Навряд чи знайдеться у ХХ ст. ще один письменник з аналогічною статистикою. 

Цілком зрозуміло, що сумарний ідейний зміст та кількість естетичного і мовного багатства творів, наприклад, 

Т. Манна, Т. Еліота, Б. Пастернака, Д.Л. Борхеса, Р. Акутагави та ін. значно перевищує мистецькі можливості 

Ремарка, але у прозорості стилю, у буденній вагомості думки, у цікавості сюжету та інтриги в ньому Ремарк, 

у свою чергу, значно перевершує багатьох елітарних авторів, бо пише не для вічності, як вони, а для 

загальнолюдського сьогодення, через що і залишається постійно затребуваним письменником. 

Тому зовсім не випадково наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. народжується новий «бум» (новий – після 

появи роману Ремарка «На Західному фронті без змін» у 1929 році), тобто справжнє відродження попиту 

на твори Ремарка у широкого читача і літературної критики: його твори і судження про них починають 

видаватися цілими серіями, неперекладені твори перекладаються, а старі переклади оновлюються. При 

цьому цікавим є те, що виникають переклади (на відміну від ХХ ст.) не тільки на головні європейські мови, 

але й на ті, які мало поширені: литовську, естонську та ін. А у 2002 році роман Ремарка «Ніч у Лісабоні» 

було перекладено навіть на латинську мову. 

Так, дуже відоме німецьке видавництво «Кіпенхойєр та Віч», яке нараховує майже сторічну історію, 

надрукувало в самому кінці ХХ ст. спочатку зібрання творів Ремарка у п’яти томах, а потім – окремими 

книжками, породив тим самим розквіт ремарківського ренесансу. 

Так, у 1991 році у Німеччині з’являється монографія Т.Ф. Шнейдера (заступника керівника Центру 

досліджень ремарківської творчості у м. Оснабрюк, в якому народився Ремарк) про Ремарка у кращих 

традиціях культурно-історичної школи і під промовистою назвою «Еріх Марія Ремарк – хронікер ХХ 

сторіччя».
17

 А у 1994 році той же автор видає свою наукову розвідку про Ремарка під не менш промовистою 

назвою «Еріх Марія Ремарк – войовничий пацифіст».
18

 Вона була зустрінута німецькомовним читачем з 

такою пошаною і потребою, що через чотири роки Т.Ф. Шнейдер видає книгу про біографію та світову 
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популярність Ремарка.
19

 Більш за те: він же заснував при ремарківському Центрі в Оснабрюці щорічник про 

творчість Ремарка і на сьогодні надрукував вже його 19 номерів із детальною та панорамною 

характеристикою творів Ремарка. 

Ренесанс Ремарка захопив не лише фахівців німецької літератури: у 2005-му році В. Кайзер, німецький 

провідний фахівець з англістики та романістики (вивчає творчість таких корифеїв, як Шекспір, Річардсон, 

Лафонтен, Жироду, Сартр та ін.), видав свою розвідку про роман Ремарка «На Західному фронті без змін», 

в якій скрупульозно схарактеризував біографію, творчість та добу Ремарка, а також головні змістовні та 

формальні ознаки цього роману від композиції та сюжету через проблематику й систему персонажів до 

лінгвістичних особливостей авторського стилю. Крім того, він надав панорамний огляд рецепції цього твору 

в Німеччині за 1929 рік («зірковий» для роману).
20

 Цікавим тут є не лише те, що романіст В. Кайзер зайнявся 

германістикою (тобто Ремарком, що об’єктивно свідчить про широку популярність Ремарка у ХХІ ст.), а 

перш за все те, що інформація у розвідці В. Кайзера стала настільки вагомою для широкого кола читачів, що 

у 2007-му році вийшло вже третє видання його дослідження. 

Ренесанс Ремарка виник не у ХХІ ст., він лише розквітнув тоді своєю пишнотою, а розпочався він майже 

відразу після смерті письменника у 1970-му році. Саме тоді найвидатніший літературний критик 

німецькомовного регіону (можна сказати – «патріарх») М. Райх-Раніцкі видав свою наукову розвідку про 

Ремарка як виразника сподівань мільйонів простих землян під дуже змістовною назвою «Його смаки були 

такими ж, як і у мільйонів».
21

 Користуючись давно, на превеликий жаль, забутим терміном радянського 

літературознавства, назву розвідки М. Райх-Раніцкі можна розтлумачити так: «Ремарк – народний письменник». 

Після вказаного дослідження М. Райх-Раніцкі лавиною пішли публікації про вагомість творів Ремарка: 

так, зокрема, виходить його доповнена (у порівнянні із минулими) життєва й письменницька біографія Х.-

Г.Рабе 1973-го року,
22

 нарис Ф. Боймера 1976-го року про його творчість,
23

 а також аналіз його окремих 

романів. Наприклад, дослідження німця Х. Рютера з 1980-го року про літературний та соціальний контекст 

роману «На Західному фронті без змін»,
24

 американця Р.А. Феда з 1993-го року про контекст 

культурологічний цього ж роману
25

 та німця П. Бекеса з 1998-го року про актуальність і поетичні якості 

названого твору.
26

 Увагу тут привертає розвідка Р. Поппе з 1995-го року про той же роман, яка 

об’єктивністю та фактографічністю і стилістикою свого аналізу викликала таку жваву зацікавленість у 

широкого читача, що протягом 10 років (до 2005) видавництво надрукувало чотири видання цієї розвідки.
27

 

Наприкінці ХХ ст. вже названим Т.Ф. Шнейдером активно проводяться текстологічні дослідження ще 

ніколи не друкованих творів Ремарка (він видає їх у п’яти томах!),
28

 а В. фон Штернбург створює у дусі 

забутого автобіографічного методу Сент-Бьова уточнену біографію Ремарка, показуючи на широкому 

фактографічному й аналітичному матеріалі сюжетно та проблемно споріднені зв’язки між творами 

письменника та його особистим життям.
29

  

З досліджень самого останнього часу увагу привертають праці М. Парванової з Болгарії та М.А. 

Матвєєва з Росії. Перша видає у 2003-му році монографію про комплексність мотивів в романах Ремарка,
30

 а 

у 2008-му – про відношення комуністичної критики Радянського Союзу та Болгарії до творчості Ремарка,
31

 а 

другий друкує у 2008-му році статтю про порівняння образу війни у Ремарка та Хемінгуея,
32

 а у 2009-го 

року – про прийоми комічного в романі Ремарка «Чорний обеліск».
33 

В Україні теж реагують на ренесанс Ремарка: у 1986-му році друкується том з двома романами Ремарка 

(«На Західному фронті без змін» та «Три товариші»), а передмову до них пише – і це особливо показово! 

– перший за якісним рангом та науковим званням літературознавець-зарубіжник академік НАНУ Д.В. 

Задонський.
34

 Через 13 років, видаючи наступний том своєї літературної серії «Вікно в світ» про історію 

літератури Німеччини у ХХ ст., він повторює названу передмову, трохи, зрозуміло, переробивши її, під тією 

ж самою змістовно промовистою назвою «Перечитуючи Ремарка», вказуючи на те, що Ремарк вартий 

перечитування як значна літературна постать ХХ ст.
35 
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