«Ауергаус» Роздаткові матеріали

Роздаткові матеріали до роману Бова Б’єрґа «Ауергаус»
• Пригадайте поїздку Гьопнера до психіатрії. Якими були враження героя від того, що він побачив?
Прочитайте уривок (с.46-47) як Гьопнер уявив себе у божевільні: яким для нього постав цей світ?
Чи зміг він побачити світ очима Фрідера?

• У який спосіб Фрідер вчинив спробу самогубства? Що його врятувало?

• Яким в уяві героїв постає Берлін? Чому це місто важливе?
Підказка: «Після закінчення школи я хотів якнайшвидше перебратися до Берліна. Я ще ніколи не був
там. Лише знав, що можна не йти до армії, якщо там живеш. І що ніби посередині проходила стіна».
«Якщо ти в тюрязі, то не мусиш іти до армії, і якщо ти в божевільні – теж. Берлін – це ж і те, й
друге водночас, тюрма й божевільня».

• «Будинок Фрідерового дідуся, який стояв у центрі села». Чому кожен із героїв опинився у Ауергаусі? Яку роль щодо Фрідера обирає кожен із мешканців будинку?

• Що таке «справжнє життя» для мешканців Ауергаусу? Як вимірюється його «справжність»?
Підказка: «Так чи інак, ми жили справжнім життям: прокидались, готували сніданки, грали в бадмінтон, купували продукти й разом куховарили. … Справжнє життя, де було доволі багато балачок – за сніданком, в обід та ввечері,- і всі ці балачки означали одне: нагляд за одним із нас, тим,
хто якось намагався накласти на себе руки».

• Що формула birth, school, work, death означала для героїв книги?

• Поясніть теорію «любові» Віри. Чи погоджувався із нею Гьопнер? Чи згодні з нею Ви? Як ця теорія вплинула на їхні стосунки?
Підказка: «Ми з нею разом! Вона завжди говорить, що любов – це не пиріг, який стає меншим, якщо
його ділити».
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• Чому одного дня кухня перетворилась на «тренувальний центр»? Що там тренували? Герої порушували закон і вони це усвідомлювали. Сформулюйте ваше ставлення до кримінальної діяльності персонажів книги.

• Чим для мешканців Ауергаусу стала новорічна вечірка? Чи можна вважати її точкою неповернення для героїв?

• Гьопнер уникав медогляду. Чому він насправді це робив? Що його лякало?

• Фрідер прийшов на медогляд до Гьопнера, щоб допомогти йому. Чим керувався Фрідер, коли це
робив? Чому для нього це було важливо?

• Чому поліція прийшла у Ауергаус із обшуком?

• Автор пропонує 2 фінали: утопічний та реальний. Що сталось із героями укінці? Як склалась їхня
доля?

• Чотири рази у книзі виникав образ сокири. Пригадайте ці епізоди, встановіть зв’язок між ними.
Підказка: батько пішов за сокирою у підвал і знайшов Фрідера; коли підлітки стухали пісню Our
House, у дім прийшов сусід за сокирою; за її допомогою Фрідер вчинив злочин у центрі міста, котрий
винесено в 1 розділ; прощаючись з Ауергаусом, мешканці шукали сокиру).
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А.
Чи взагалі може бути достатня причина для самогубства, запитав Кед. Його погляд никав рядами.
На мені він завис. Я дивився на дошку так пильно, як тільки міг.
– Пане Гьопнер?
Звідки мені знати? Деякі люди накладають на себе руки. Це дурість. Але чому? Цього жодна людина не знає. Їх самих уже не можна запитати. Принаймні тих, кому це вдалося. Тих, кому не вдалося, – то їх ще запитаєш. Але чи рахується те, що вони скажуть? Можливо, для невдалої спроби
самогубства були зовсім інші причини, ніж для вдалої? (С.24)

Б.
Я не наважувався запитати Фрідера про причину. Ми завжди підколювали його, що батьки в нього
фермери. Коли перед школою він допомагав у господарстві, то від нього тхнуло хлівом. Окрім учителів, ніхто не називав його на ім’я. Усі казали просто «селюк».
Чи це було причиною, щоб накласти на себе руки? Фрідер відгукувався на це прізвисько, а коли
телефонував мені додому, то сам казав: «Привіт, це селюк».
Яка причина для самогубства була «достатньою», запитав сьогодні зранку Доктор Кед.
Кілька років тому старша сестра Лотара вночі пішла до лісу і повісилася. Але вона була вагітною,
як говорили потім. Доволі парадоксальна причина, щоб покінчити з життям. Вона взяла із собою
кілька свічок. Коли її знайшли, свічки, кажуть, ще горіли. Їй ще не було вісімнадцяти. Не стати вісімнадцятилітнім – це ж лайно. Коли комусь не виповнюється вісімнадцять, то все марно. (С.33-34)

В.
Суїцид. Це звучить як хвороба, подумав я. Або як ліки. Раніше ми називали це самогубством. Або
спробою самогубства. Тепер Фрідер завжди говорив про добровільну смерть. Я не думаю, що Фрідер був вільним, коли проковтнув піґулки. Якщо все випливає з одного-єдиного рішення, то де ж
тут свобода вибору? (С. 55)
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Г.
Узагалі-то Фрідер мені не обіцяв, що більше не захоче себе вбивати. Але я не міг сказати це Вірі.
– Він уже не зробить цього.
– Уяви, зранку він не приходить на сніданок. Ти даєш йому поспати: можливо, його звільнили з перших уроків. В обід ти повертаєшся, він все ще у своїй кімнаті. Ти думаєш: то й що, можливо, він погано спав уночі. Увечері ти стукаєш у двері, але він не реагує. Ти стукаєш іще раз, дуже гучно, тоді
мусиш відчинити двері. У кімнаті темно. Ти вмикаєш світло. Він лежить у ліжку. Ти підходиш ближче.
Він холодний. Лікар швидкої каже, що ти міг його врятувати, якби тоді зранку зазирнув до нього. Ти
винний!
– Я не винний.
– Ага, значить, ти думав про це? (С.59-60)

Д.
Я не розумів, чому хтось хоче звести рахунки з життям. Навіть після усіх цих тижнів я не розумів
цього.
Ну, тобто я ніби вже й розумів, але не розумів, щоби хтось таки дійсно спробував це зробити. Сумувати і хотіти себе вбити – це ж геть різні речі.
Я знав, що таке депресія. Мама колись мені пояснила. Це коли хтось просто сидить. Чи лежить. І
більше нічого не може робити. Зазвичай одна думка іде за іншою. Але коли маєш депресію, то немає
жодної думки. Вони просто зупиняються.
Мозок із депресією – це як велосипед зі зламаним шатуном. Можеш скільки завгодно налягати на
педалі, але не зрушиш із місця. (С.72-73)

Е.
Я не хотів себе вбивати. Я просто не хотів більше жити. Я думаю, це різні речі. (С.77)
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Є.
Коли я думав про те, що він учинив суїцид, то завжди бачив його повішеним. Пістолета в нас не було,
а під потяг він би не кинувся, це я знав ще відтоді. Йому була бридка думка про те, щоб закінчити
так. «Малинове місиво», – казав він.
Стрибнути з висоти теж було складно. Ніде не було дійсно високих будинків. Та й зі стрибками проблема малинового місива так само залишалась.
Піґулки здавалися мені якимись банальними. З піґулками він уже сто раз спробував. Не було би
прогресу. (С.88)

Ж.
– У той момент, коли ти ковтнув піґулки, в певному сенсі саме тоді я жив на повну. Все було б добре.
Я був цілком впевненим у собі й усяке таке. Якби я завжди так почувався, то б узагалі не пив піґулок.
Але щоб таке відчути, треба було їх випити.
Я сказав:
– Але ж ти знаєш, що все одразу скінчиться.
– Власне, коли ти їх ковтаєш, у ту мить уже все скінчилося. І ти вже з цим змирився. Більше не буде
випускних екзаменів. Ти ніколи не переїдеш. Ніколи не пізнаєш, як воно – спати з жінкою. І до всього
цього байдуже. У цю мить ти справді живеш. (С.111)

З.
Чому Фрідер хотів убити себе, тоді, вперше? Що більше я з ним розмовляв про це, то більш виразним
ставало запитання. Аж доки воно, певною мірою, щезло. Я не знайшов відповіді, але й питання якось
щезло.
Чи тепер із вдалим суїцидом Фрідер мав ті самі причини, що й тоді, коли спроба була невдалою?
Коли б я мусив обрати, то краще обрав би неможливість, яка залишає більше можливостей. Якщо я
сьогодні себе не вбив, то все ще міг убити себе завтра. Але якщо я себе вбив сьогодні, то завтра вже
не зможу себе не вбити. Це логічно. (С. 272)

