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Ми, письменники, народжені для того,
щоб втручатися…
Г. Белль
Генріх Белль – найвизначніший письменник Німеччини
післявоєнної доби, лауреат Нобелівської премії (1972) «за
творчість, у якій поєднується широке охоплення дійсності з
мистецтвом творення характерів і яка стала значним внеском у
відродження німецької літератури». Белль писав романи, новели,
п’єси, сценарії, публіцистичні статті. У своїх творах, що склали
майже сорок томів, письменник зобразив – часом у сатиричній
формі – Німеччину під час Другої світової війни і в повоєнний
період.
Народився Г. Белль 1917 року в Кельні. Він був шостою
дитиною в сім’ї столяра-червонодеревця зі спадковими
католицькими традиціями; пращури з батькового боку
емігрували за релігійними мотивами з Англії. Усе своє життя
Белль був глибоко віруючим католиком, вважав релігію мірилом
життя.
По закінченні середньої школи в Кельні Белль, який з
дитинства писав вірші та оповідання, виявився одним із
небагатьох учнів у класі, котрі не вступили до гітлерюгенду.
Проте через рік після закінчення школи юнака було притягнуто
до примусових робіт, а 1939 р. призвано на військову службу до
гітлерівського вермахту. Белль виконував обов’язки капрала на
Східному та Західному фронтах, брав участь у війні на території
Франції, Польщі, Радянського Союзу, Румунії, Угорщини і
Німеччини. Тричі він був поранений і, зрештою, 1945 р.
потрапив у полон до американців, після чого просидів кілька
місяців у таборі для військовополонених на півдні Франції.
Війна, писав Белль, залишилася в його очах «жахливою
машиною отуплення, кривавого отупления».
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Повернувшись до свого рідного міста восени 1945 року,
Белль застав руїни. Він відбудовує житло для своєї родини,
деякий час навчається в Кельнському університеті, потім працює
в майстерні батька, у міському бюро демографічної статистики.
При цьому весь час він не полишає письменницької праці.
Дописьменницька біографія Генріха Белля схожа на
біографію його численних однолітків – німецьких письменників,
яких іменують «поколінням, що повернулося»: і Белль, і такі
митці, як В. Борхерт, А. Андерш, Г. В. Ріхтер, В. Шнурре,
воювали і повернулися з війни з поразкою, перебивалися
випадковими заробітками в перші повоєнні роки руїни й голоду.
Література мала розповісти про долю цього покоління,
отруєного фашизмом і розчавленого війною. Молоді німецькі
письменники об’єдналися у вересні 1947 року у творчу спілку
«Група 47», яка поступово стала центром літературного життя
Західної Німеччини. Членів цієї групи об’єднувала ненависть до
фашизму, жага демократичного оновлення країни і прагнення
відтворювати жорстоку, але реальну правду життя.
Найвизначнішою постаттю у цій «новій» німецькій літературі
стає Г. Белль.
У своїх творах Белль порушував проблему моральної
відповідальності німецького народу за наслідки війни,
розв’язаної Гітлером. Головні персонажі його творів – звичайні
люди, пересічні громадяни, які усвідомлюють провину
німецького народу перед світом, не сприймають насильства й
жорстокості, здатні на співчуття, глибоко усвідомлюють
проблеми «нації-переможниці». Белль, який бачив війну на
власні очі, не вдається до опису батальних сцен, вбивств,
жорстокостей війни. Психологічний аналіз, символічний
підтекст, притчеві узагальнення є характерною особливістю
творчості Г. Белля.
Тема війни була центральною в ранній творчості Белля.
1949 року побачила світ його перша повість «Потяг приходить
вчасно», історія про молодого солдата, на якого чекає
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повернення на фронт і неминуча смерть. 1950 року з’являється
збірка оповідань «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...», а ще
за рік – роман «Де ти був, Адаме?», найвизначніший твір
письменника про воєнні часи, що розповідав про долі
фронтовиків наприкінці війни. У своїх подальших творах
Г. Белль зображує життя повоєнної Німеччини. Найкращі з них:
«І не сказав жодного слова» (1953), «Дім без господаря» (1954),
«Хліб ранніх років» (1955), «Мовчання доктора Мурке та інші
сатири» (1958), «Більярд о пів на десяту» (1959), «Очима
клоуна» (1963), «Груповий портрет з дамою» (1971), «Втрачена
честь Катаріни Блюм» (1974), «Під конвоєм турботи» (1979),
«Жінки на березі Рейна» (1985).
«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»(1950)
–
оповідання з однойменної збірки, куди увійшли й інші твори
Г. Белля воєнної тематики. Назва твору є обірваною цитатою
двовірша-епітафії давньогрецького поета Симоніда Кеоського,
що жив у V ст. до н. е.:
Подорожній, коли ти прийдеш у Спарту, повідай там, що
ти бачив.
Тут ми всі полягли, бо так звелів нам закон.
Цей вірш нагадує про битву у Фермопільській ущелині, де,
захищаючи батьківщину, загинули всі до одного спартанські
воїни царя Леоніда. Ці рядки були відомі кожному німецькому
школяреві завдяки перекладу Фрідріха Шіллера. Вірш про битву
під Фермопілами – давня формула подвигу в справедливій війні,
вона супроводжувала німецьку молодь не тільки у школі, але й у
казармі.
Знаменним є те, що в оповіданні міститься ще одна
обірвана фраза. Герой роздумує про те, що «в шкільному
календарі проти його прізвища буде написано: «Пішов зі школи
на фронт і поліг за...» Прикметно, що Белль нічого не розповідає
ні про соціальне походження чи характер свого героя, ні про
його дитинство і батьків, він навіть не дає йому імені, ніби
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навмисне позбавляючи індивідуальних рис. Автор змалював
звичайного німецького юнака, яких тисячі. Письменник таким
чином спонукає читачів до думки про те, що доля його героя –
це доля тисяч німецьких юнаків, обдурених і використаних
гітлеризмом.
Наприкінці оповідання юнак немов поринає в дитинство,
що підтверджується його останнім тихим проханням: «Молока».
Це ніби падіння в дитинство, безнадійний пошук минулого в
момент втрати майбутнього. Це прохання звучить як благання
порятунку, якого для нього вже не буде.
Про майстерність Белля-оповідача свідчать і застосовані
ним тропи (епітети, метафори, метонімії, порівняння): «машина
то здіймалась, то опускалась, мов корабель на морських хвилях»;
«...такий куценький, білий, вузький сувій марлі, немов який
химерний небувалий кокон»; «серце в мені не озивалося»; «били
важкі гармати»; «розцвітало ненатле полум’я». За допомогою
них автор моделює дійсність і тим самим діє на серце і розум
читача.
Оповідання Генріха Белля безперечно
найсильніших антивоєнних творів XX сторіччя.

є

одним

з

У 60-70-і роки письменник часто відвідував Москву.
Тільки першого разу, в 1962 році, він прибув у складі делегації, а
потім, уже маючи в Москві та Тбілісі чимало друзів, їздив до них
у гості.
Від 50-х років Белля широко видавали в Радянському
Союзі, і незабаром він став у нас одним із найпопулярніших
зарубіжних авторів. Та все припинилось у 1973 році, й вимушена
пауза затяглася майже на півтора десятиріччя.
Він пройшов свій життєвий шлях, так і не давши нікому
створити довкола себе хоч би сякий-такий міф, хоч би бліденьку
легенду. Мабуть, найпереконливіше свідчення цьому — його
могила. У невеличкому селищі Мертен, що лежить між Бонном і
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Кельном, на кладовищі стоїть простий дерев’яний хрест. На
ньому напис: «Генріх Белль. 1917-1985».
Визначаючи художню майстерність письменника, який
володіє мистецтвом сучасної оповіді, можна з упевненістю
сказати, що його оповідання написане рукою романіста.
В листопаді 1987 року з ініціативи друзів письменника був
створений Фонд імені Генріха Белля.
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