
Ця книга оповідає про колишнього цементника 
й вантажника меблів Франца Біберкопфа з Берлі-
на. Його якраз випустили з тюрми, де він сидів за 
старі провини, він знову стоїть посеред Берліна й 
хоче стати порядним.

Попервах йому це вдається. Фінансово йому 
живеться доволі стерпно, та невдовзі він всту-
пає в справжню боротьбу з чимось таким, що 
з'являється ззовні, воно цілком непередбачуване 
й виглядає, як доля.

Тричі стає воно йому на шляху й сплутує його 
життєві плани. Воно перестріває його з обманом 
і шахрайством. Та Францу вдається знову міцно 
стати на ноги.

Але оте воно кидається на нього й завдає під-
ступного удару. Він заледве встигає підвестись, 
уже рахують до десяти.

Нарешті воно збиває його з ніг просто з неймо-
вірною, грубою силою.

І ось із нашим добродієм, який так довго три-
мався, вже покінчено. Він визнає себе переможе-
ним, він не знає, що робити, і скидається на те, що 
йому вже кінець.



Та перш ніж вдатися до фатального кроку, в 
нього ніби полуда спадає з очей, а яким робом – 
про це я наразі промовчу. Тепер йому цілком ясно, 
в чому була причина нещасть. Ця причина – він 
сам, це видно вже з його життєвого плану, що не 
мав у собі абсолютно нічого, зате тепер став ви-
глядати інакше, він уже не був простим і майже 
само собою зрозумілим, цей план став зарозумі-
лим, бездарним, зухвалим, а понад те боягузли-
вим і повним ґанджів.

Жахлива річ, якою було його життя, набуває 
сенсу. Франц Біберкопф пройшов примусову те-
рапію. Під кінець ми знову бачимо, що наш герой 
стоїть на Александерплац, він дуже змінився, за-
знав ушкоджень, але тепер він на правильному 
шляху.

Поспостерігати за цим і послухати цю історію 
варто багатьом, хто, як і Франц Біберкопф, пробу-
ває в людській шкурі й, подібно до нього, часом 
вимагає від життя більшого, ніж шматок хліба з 
маслом. 



Книга перша

Тут, на початку, Франц Біберкопф виходить з 
Теґельської в'язниці, куди завело його попе-
реднє бездумне життя. Знову влаштуватися 
в Берліні йому важко, та врешті йому це вда-
ється, з чого він радіє й дає обітницю відтепер 
бути порядним.
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Від перекладача

Роман Альфреда Дебліна «Берлін Александерплац» називають 
романом-колажем. Автор умонтував у свій текст безліч прихо-
ваних цитат, віршів, пісень, назв, імен, прислів'їв, приказок, оригі-
нальних берлінських зворотів. У пропонованих коментарях ми не 
ставили за мету подати всі елементи цього величезного колажу, 
примітки стосуються лише тих реалій, цитат та імен, які мо-
жуть бути незнайомі українському читачеві та розуміння яких 
допоможе кращому сприйняттю Деблінового тексту.

У роботі над примітками використано, зокрема, такі видання: 

* Gabriele Sander, Alfred Döblin. Berlin Alexanderplatz, Reclam, 
1998, серія Erläuterungen und Dokumente. 

* Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, kritische Ausgabe, Hrsg. 
Werner Stauffacher, Zürich-Düsseldorf, Walter Verlag, 1996.

* Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, kritische Ausgabe, Hrsg. 
Helmuth Kiesel, Kommentar und Erläuterungen von Ute Bertram-
Hohensee, München, Artemis & Winkler, 1993.
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41-м маршрутом1 до міста 

Він стояв перед дверима Теґельської в'язниці й був віль-
ний. Ще вчора на задвірках тюрми він сапав разом з 
іншими картоплю, був у тюремній робі, а тепер на ньому 
жовтий літній плащ, вони собі далі сапали, а він був віль-
ний. Притулившись до червоної стіни, він пропускав 
трамвай за трамваєм і нікуди не йшов. Наглядач біля 
брами кілька разів пройшовся попри нього, показав 
йому, на який сідати трамвай, але він стояв собі далі. 
Настала жахлива мить [жахлива, Францику, а чого це 
вона жахлива?], чотири року добігли кінця. Чорна залізна 
ворітниця, на яку він протягом останнього року позирав 
із дедалі більшою відразю [відразою? чому відразою?], 
зачинилась за ним. Його знову виштовхали на вулицю. 
Інші сиділи там усередині, теслювали, лакували, сортува-
ли, клеїли, мали відсидіти ще хто два, а хто й п'ять років. 
А він стояв на зупинці. Починається покарання.

Він здригнувся, ковтнув слину. Наступив собі на ногу. 
Потім розбігся й ускочив у трамвай. Всередину, до 
людей. Уперед! Спершу здавалося, ніби ти в дантиста, 
який вхопив обценьками корінь зуба й тягне, біль нарос-
тає, голова ось-ось лусне. Він обернувся на червоний 
мур, але трамвай з ним усередині мчав по рейках геть, 
тож тільки голова ще була обернута до в'язниці. Вагон 
завернув за ріг, вид заступили дерева й будинки. 
З'явилися вулиці, на яких вирувало життя, Зеештрасе, 
люди входили й виходили. У нього всередині звучав 
німий крик відчаю: Бережись, бережись! Зараз почнеть-
ся! Кінчик його носа замерз, над вухом щось дзвеніло. 
«Дванадцята година. «Полуденна газета», «Бе Цет»2, 
____________________

1 Трамвайний маршрут № 41 – Деблін під час написання роману по-
слуговувався схемою транспортних маршрутів та планом міста Берліна 
за травень 1928 року.

2 Бе Цет – скорочення від назви «Берлінська газета». Це видання досі 
існує в Берліні.
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«Нова ілюстрована», новий випуск «Функштунде», кон-
дуктор питає, чи ще хтось підсів на попередній зупинці». 
Поліцейські патрулі тепер у синіх одностроях. Він вий-
шов з трамвая, пірнув у натовп, та ніхто не звертав на 
нього уваги. Що таке? Та нічого! Ану стій рівно, голод-
ний підсвинку, опануй себе, а то понюхаєш кулака! 
Товчія, яка товчія! Все в такому русі! Мій кумпол геть 
порожній, усі мізки висхли. Що то за веремія! Крамниці 
взуттєві, головних уборів, а тут електричні лампочки, 
алкогольні напої. Так, людям таки потрібне взуття, раз їм 
доводиться стільки бігати, а в нас також була шевська 
майстерня, ми просто нагадуємо! Сотні сяючих вітрин, 
хай собі виблискують, вони ж тобі не заважають, можеш 
порозбивати, якщо треба буде, що з ними такого, просто 
вимиті до блиску. На Розенталерплац1 позривали бруків-
ку, разом з іншими він ішов дерев’яним настилом. Коли 
змішатися з натовпом, тоді все минається, тоді вже, бра-
тику, нічого не помічаєш. У вітринах стояли манекени, 
вбрані у костюми, плащі, в спідниці, панчохи і туфлі. На 
вулиці все у русі, та зсередини – порожньо! Там не 
було життя! Веселі обличчя, сміх, чекають на переході 
навпроти Ашинґера2, по двоє, по троє, курять сигарети, 
гортають газети. І все це ніби завмерло, як ліхтарні стов-
пи, й усе більше ціпеніло. Люди були одним цілим разом 
з будинками, все було білим, дерев’яним. 

Його охопив переляк, коли він ішов по Розен тале р-
штрасе й побачив у невеличкій кнайпі чоловіка й жінку, 
що сиділи близько до вікна: вони заливали собі в горлян-
ки пиво з півлітрових кухлів, а що такого, просто пили 
собі, вони тримали по виделці й запихали ними до рота 
шматки м’яса, потім витягали виделки з рота, й крови не 
було. О, моє тіло зсудомилося, годі з цим упоратись, 
куди мені податися? А відповідь була: покарання!
____________________

1 Район Розенталерплац на північ від вокзалу Александерплац Де-
блін називав «темною, підозрілою місцевістю», оскільки там мешкали 
представники Берлінського «дна».

2 Ашинґер  – пивна кнайпа на Розенталерштрасе, один з чотирьох 
берлінських закладів родини Ашинґер.



15

Він не міг вернутись назад, він так далеко заїхав 
трамваєм, його випустили з тюрми, й він мусив бути 
тут, і навіть ще далі.

Я й сам знаю, зітхав він про себе, що мушу бути тут 
і що мене випустили з тюрми. Мусили мене випустити, 
покарання закінчилося, все має свій порядок, бюрократ 
виконує свої обов’язки. Та я вже йду, але дуже не 
хочеться, їй-богу, просто не можу.

Він простував Розенталерштрасе попри універсаль-
ний магазин Тіца1, потім звернув праворуч на вузьку 
Софієнштрасе. Він гадав, що ця вулиця темніша, а де 
темніше, там краще. Ув’язнених утримують в ізоляторі2, 
в одиночній камері та в загальній камері. У разі триман-
ня в ізоляторі в ув’язненого денні й нічні прогулянки 
скасовуються, він утримується окремо від інших 
ув’язнених. У разі тримання в одиночній камері 
ув’язнений перебуває в окремій камері, проте під час 
прогулянок, занять та богослужінь перебуває разом з 
іншими ув’язненими. Трамвайні вагони далі гуркотіли й 
дзеленчали, безупинно мерехтіли фасад за фасадом. І 
дахи над будинками, вони ніби висіли над ними, його 
погляд блукав верхами: тільки б дахи не посповзали, та 
будинки стояли рівненько. Куди ж мені, бідолашному, 
податися, він брів уздовж суцільної стіни будинків, вона 
не кінчалась. Який же я телепень, хіба ж тут не можна 
якось пробитися, п’ять хвилин, потім десять хвилин, 
перехилити чарчину коньяку й трохи посидіти. За спеці-
альним сигналом дзвінка ув’язнені мають стати до робо-
ти. Роботу можна перервати лише на час, визначений 
для прийому їжі, прогулянок і занять. Під час прогуля-
нок ув’язнені повинні тримати руки витягнутими й 
вимахувати ними вперед і назад. 
____________________

1 Універсальний магазин Тіца – насправді магазин Тіца був розташо-
ваний на північному боці Александерплац, на розі Розенталерштрасе 
стояв магазин Вертгайма.

2 Майже дослівна цитата з прусського тюремного статуту 1923 року, 
який був узятий за основу для статуту Теґельської в'язниці. В романі ви-
користовується багато цитат і парафраз із нього.
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Перед ним був будинок, він відірвав погляд від бру-
ківки, штовхнув двері, з його грудей вирвалося хрипке 
й сумовите: ох-ох! Він схрестив руки, так, мій любий, 
тут ти не замерзнеш. Прочинилися двері з двору, попри 
нього хтось прочовгав і став за спиною. Він закректав, 
кректати було приємно. Коли він уперше був у одиноч-
ній камері, то завжди так кректав й при цьому радів, 
що чує свій голос, адже коли щось чуєш, то це ще не 
кінець. У камерах багато хто кректав, одні на початку, 
інші згодом, коли почувалися самотньо. От і починали 
кректати, то було щось людське, це їх утішало. Отак 
стояв він у під’їзді будинку, де не було чути жахливого 
лементу з вулиці, не було тих навіжених будинків. 

Випнувши губи й стиснувши кулаки в кишенях, він 
закректав, щоб підбадьорити себе. Його плечі під жов-
тим плащем зіщулилися, так ніби він шукав захисту.

Незнайомець зупинився поряд зі звільненим в’язнем, 
окинув його поглядом і запитав: «З вами щось негаразд, 
вам зле, може, щось болить?» Той нарешті помітив 
чужинця й припинив кректати. «Вам недобре? Ви меш-
каєте в цьому будинку?» То був єврей з рудою борід-
кою, маленький чоловічок у плащі, в чорному оксамито-
вому капелюсі та з ціпком у руці. «Нє, я тут не живу». 
Йому треба забратися звідси, хоча у дворі було непога-
но. І знову тягнеться вулиця, фасади будинків, вітрини, 
поквапні постаті в штанях чи світлих панчохах, усі такі 
швидкі, меткі, щомиті вигулькує хтось новий. Та він 
таки був рішучий, тож ізнову зайшов у якийсь двір, але 
там якраз відчиняли ворота, щоб випустити вантажівку. 
Тоді скоріше до сусіднього будинку, у вузький прохід 
поряд зі сходами! Тут жодна вантажівка не проїде. Він 
міцно вчепився за стовпчик перил. Вчепився в нього й 
цієї миті збагнув, що хоче уникнути покарання [О, 
Франце, що тут поробиш? Нічого в тебе не вийде], він 
обов’язково це зробить, тепер він уже знав, де шукати 
вихід. І тихенько знову взявся за свою музику, закрек-
тав і забурчав: ніколи більше не вийду на вулицю. Рудий 
єврей знову за ним, але спершу не помітив його біля 
перил. Тільки почув, як хтось мугикає. «Послухайте, що 



17

ви тут робите? Вам недобре?» Він відірвався від перил, 
вийшов у двір. Коли взявся за ворітницю, то побачив, 
що це був той самий єврей із сусідського будинку. 
«Дайте мені спокій! Чого причепилися до людини?» – 
«Та, ні, нічого. Ви так крекчете й стогнете, хіба не 
можна спитати, що з вами таке?» А крізь прочинені 
ворота – навпроти знову нудні будинки, кудись біжать 
люди, сповзають дахи. Колишній в’язень прочинив 
двері у двір, а єврей йому навздогін: «Ну-ну, що такого? 
Нічого страшного немає. Не пропадете. Берлін великий. 
Там, де живуть тисячі, ще один якось проживе». 

То був глибокий, похмурий двір. Він зупинився біля 
сміттєвого бака. Раптом він голосно заспівав; спів залу-
нав по стінах. Він зняв капелюха, ніби катеринник. 
Звук відбивався від стін. То було гарно! Його голос 
звучав у власних вухах. Він співав на все горло, у 
в’язниці так співати заборонялося. І що це він співав, 
що відлунювало від стін? «Неначе грім той клич зву-
чить…»1 По-військовому впевнено й чітко. А потім 
«Ювіваллераллера» – приспів з іншої. Ніхто не звертав 
на нього уваги. Біля воріт на нього чекав єврей: «Ви 
гарно співали. Ви справді гарно співали. З вашим голо-
сом ви можете заробити купу золота». Єврей вийшов 
за ним на вулицю, взяв попід руку й потяг кудись, 
завів ши безкінечну розмову, аж поки вони не заверну-
ли на Ґорманнштрасе – єврей та кремезний, здоровий 
хлоп у літньому плащі, який так міцно стис губи, ніби 
ледь стримувався, щоб не виблювати жовчю.

Досі не опам'ятався

Той єврей завів його у якусь кімнату, де горіла чавунна 
пічка, й посадив на канапу: «Ось ми й прийшли. Сідайте 
собі спокійно. Капелюха можете зняти, а можете й не 
знімати, як бажаєте. Я зараз погукаю когось, хто вам 
____________________

1 Перший рядок патріотичної пісні Макса Шнекенбурґера «Варта на 
Райні» (1840). Ця пісня є одним із лейтмотивів роману.




