


Născut în valea Rinului, la Koln, în 1917, ca al optulea copil al unui sculptor, Heinrich Böll

începe prin a învăţa meseria de librar, apoi se înscrie în 1939 să studieze germanistica; dar, după

câteva luni, este chemat sub arme pentru o „scurtă” concentrare ce avea să dureze până în 1945.

În cei şase ani petrecuţi ca soldat, Böll trăieşte din plin măcinătorul apocalips al frontului, re-

flectează profund la semnificaţia tragică - pentru el şi pentru întregul popor german - a anilor de

guvernare hitleristă, este rănit de patru ori şi ajunge, în cele din urmă, prizonier al trupelor

engleze şi americane. După eliberare îşi reia studiile de germanistică, dar lucrează totodată ca

muncitor necalificat, apoi ca salariat la Oficiul de statistică din Koln, pentru a se putea întreţine.

Cariera de scriitor o începe în 1947, în calitate de co-redactor al revistei „Labyrinth” ; prima

povestire, Trenul a sosit precis (Der Zug war piinktlich), o publică în 1949.



„ Am vrut să scriu dintotdeauna, am încercat de timpuriu, însă cuvintele le-am găsit abia mai târziu.”  

Heinrich Böll
Bibliografie  selectivă

• Der Zug war pünktlich (Trenul a ajuns la timp), 1949

• Die schwarzen Schafe (Oile negre), 1951

• Wo warst du, Adam? (Și tu unde ai fost, Adame?), 1951

• Und sagte kein einziges Wort (Să nu mai spui nici-un cuvânt), 1953

• Haus ohne Hüter (Casa văduvelor), 1954

• Das Brot der frühen Jahre (Pâinea anilor de început), 1955

• Irisches Tagebuch (Jurnal irlandez), 1957

• Ein Schluck Erde, (O gură de pământ), 1962

• Gruppenbild mit Dame (Fotografie de grup cu doamnă), 1971

• Die Verwundung (Accidentul), 1983

Bustul lui Heinrich Böll 

(Berlin)



Romane frescă ale societăţii germane occidentale din a doua jumătate a secolului 20, dezvălue cu

ironie amară şi gravitate polemică, indiferenţa, trufiea, egoismul şi pasivitatea unei lumi

deziluzionate şi lipsite de forţă morală.

Partida de biliard de la ora nouă şi jumătate - 1959



Părerile unui clovn – 1963

Pâinea anilor timpurii - 1955

„În spatele fiecărui cuvânt o lume întreagă stă ascunsă, aşteptând să fie imaginată.”

Heinrich Böll



Heinrich Theodor Böll a fost unul dintre cei mai proeminenţi scriitori germani după cel de-al doilea război 
mondial, a fost laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1972.



Heinrich Böll a scris deopotrivă despre „lucruri mărunte” şi „lucruri măreţe” despre „locuinţă, vecinătate 
şi patrie, bani şi dragoste, religie şi mâncare” după cum o mărturiseşte el însuşi.



Eroii lui Böll nu sunt oameni de acţiune, dinamici, hotărâţi, militanţi conştienţi şi optimişti în
slujba unui ideal social sau politic, ci mai curând oameni obosiţi, deprimaţi, dezorientaţi, capabili nu de
acţiuni, ci de simple reacţiuni germinate din dorinţa nedefinită de-a trăi o viaţă mai bună, reacţiuni în care
umanul este totuşi trăsătura dominantă.



Heinrich Böll este, înainte de toate, un umanist: răspunsul găsit la ororile cu care generaţia lui a fost 

confruntată este credinţa în virtuţile, demnitatea şi posibilităţile omului. 



„Nu există formă mai nobilă de apartenenţă la un popor decât aceea de a scrie în limba lui.”

Heinrich Böll



În anul 1951, revista franceză „Les nouvelles litteraires" publica un reportaj asupra reuniunii

de la Bad Diirkheim a unui cerc de scriitori vest-germani care începea să facă vâlvă, „Grupul 47", iar la

sfârşitul reportajului menţiona că premiul literar anual al grupului fusese acordat unui tânăr

debutant din Koln, Heinrich Böll, pentru povestirea Oile negre (Die schwarzen Schafe).

De-a lungul anilor, premiului din 1951 i se mai adăugaseră numeroase altele :

• Premiul Rene Schikele -(1952);
• Premiul sud-german pentru povestiri - (1953);
• Premiul criticilor pentru literatură - (1953);
• Premiul Tribune de Paris - (1954);
• Premiul cultural Eduard von der Heydt - al oraşului Wuppertal (1959);
• Marele premiu artistic al landului Nordrhein-Westfalen - (1959);
• Premiul Charles Veillon - (1960);
• Premiul pentru literatură al oraşului Koln - (1961);
• Premiul Georg Büchner - (1967);
• Premiul Nobel pentru literatură - (1972).



În 10 decembrie 1972, prinţul suedez Cari Gustaf îi

înmânează la Stockholm lui Heinrich Böll Premiul

Nobel pentru literatură.

„Dacă o să se mai citească romanele lui Böll în următorul secol nu ştim. Dar atâta timp cât va exista o
literatură germană, aceasta o să-i poarte respect şi recunoştinţă.”

Marcel Reich-Ranicki 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Literatur%C4%83

https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Literatur%C4%83




Opera lui Heinrich Böll cuprinde:
povestiri scurte, nuvele, romane, piese pentru radio şi tv, eseuri, piese de teatru şi poezii. 







„ Eram atât de disperat în nefericire încât nu mai reușeam nici să plâng.” 
Heinrich Böll
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