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Снимка 1. Българската корица 
на „Голямата тетрадка” на Агота 

Кристоф

Самотата. Има ли нещо по-страшно 
от нея на този свят? Гладът, жаждата, 
мъченията, болестите ни убиват 
(сравнително) бързо и болезнено, но 
самотата е бавна и мъчителна смърт, 
от която не можем да се спасим дори 
с хапчета. Не можем да си помогнем 
с храна или вода, когато самотата е 
пуснала здрави корени в сърцето ни.

Появата на Новият френския роман 
през 50-те години на миналия век 
във Франция е вик срещу тази самота. 
Предупреждение за онова, което 
предстои да се случи с душата ни, ако 
не се съвземем след опустошенията на 

Втората световна война. Години след 
края й, тя вече е минало за историята, 
но е настояще за живота на оцелелите. 
Малцина са семействата, които 
не губят част от себе си на фронта 
или в периферията, няма такива, 
чиито познати да не са пострадали. 
Всеки носи своята лична история, 
едновременно пазейки тези спомени 
и страхувайки се от тях. 

Психиката не може да се справи с тази 
загуба. Като малко дете, тя трябва да 
бъде баламосана с нови теми и въпроси, 
да се заеме с трупането на материали 
неща – процес, който не иска да спре 
и до днес. А ако случайно си позволим 
да говорим за настоящето трябва 
да го направим стерилно. Нямаме 
право на лично мнение за нещата, 
защото с него, всичко ще изглежда 
още по-непоносимо. „Светът не е нито 
значещ, нито абсурден, той просто е”, 
споделя Ален Роб-Грий в статията „За 
един нов роман”, написана през 1963 
година. Светът просто продължава да 
съществува, въпреки личните ни за-
губи, въпреки страха и ужаса и неу-
мението ни да се впишем в тази нова 
реалност. Психиката отказва, натиска 
бутона „стоп”, но слънцето изгрява, 
събуждаме се от рева на животните 
като Лукас в „Доказателство” на Аго-
та Кристоф и някак трябва да продъл-
жим.

В думи и кадри: „Голямата тетрадка” на Агота 
Кристроф и Янош Сас
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Снимка 2. Плакат на „Голямата 
тетрадка” (2013)

50-те години на XX век обръщат 
киноизкуството на 180 градуса. Вече 
няма да имаме прости и достъпни 
послания, няма да използваме 
изкуствените декори и фалш. Войната 
е измила всичко ненужно, време е 
да наречем нещата с истинските им 
имена и да ги покажем на зрителя, 
такива, каквито изглеждат. Авторското 
кино носи заряда на втората идея. 
Независимо какви ще бъдат образите 
на екран, това няма да бъде цялото 
послание. Само образованият и 

достатъчно интелигентен зрител ще 
може да прозре въпросите, които 
режисьорът ни задава, привидно 
показвайки ни една проста случка и 
лесен сюжет. Зад него ще се крие много 
по-дълбок смисъл и разсъждения.

Появата на новия френски роман в 
литературата, нито школа, нито стил 
с ясно изразени правила и рамки, 
е просто търсене на смисъла отвъд 
думите, на които не може да се вярва. 
Всичко, което ни остана са предметите 
и действията:

„Думите, които означават чувства, са 
твърде неясни, по-добре е употребата 
им да се избягва и да се придържаме 
към описанието на предмети, на чо-
вешки същества и на самите нас, тоест 
към вярното описание на фактите.” 
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Снимка 3. Френската корица на ро-
мана

Така вижда действителността 
унгарката Агота Кристоф, която почти 
половин век след като журналиста 
Емил Анрио, дава името на новото 
течение – „новият френски роман”, 
в рецензия за романите „Ревност” 
на Ален Роб-Грийе и „Тропизми” на 
Натали Сарот в “La Mond”, ни връща 
към този необичаен и запомнящ се 
стил на писане. Но пет десетилетия 
по-рано последователите на това ново 
литературно течение отхврълят и 
описанието. „Светът е, защото неговите 
форми са и защото ние го възприемаме 

първоначално единствено и само 
чрез неговите форми.” Описанията 
в този момент могат да се окажат 
подвеждащи и да объркат читателя. 
Неразбирането на текста може да се 
получи в следствие на наше лично 
преживяване на собствените проблеми 
и въпроси, които ще изплуват в 
съзнанието ни, със споменаването на 
някоя подробност. А това ще попречи 
на „чистото” възприемане на текста. 
Нашата лична история ще се смеси с 
думите на автора и вече няма да четем 
неговите думи, а ще създаваме наша 
обща визия, в която ние възприема-
ме неговите послания през призмата 
на нашите спомени и размисли. Така 
ще „осакатим” текста и ще го лишим 
от подробности. Важна ще бъда 
историята, но не и мястото, на което 
се случва тя. Няма да имаме нужда от 
лични имена и описания, защото те 
могат да ни наведат на спомен и асо-
циация, която няма да има нищо общо 
с посланието на автора. 
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Снимка 4. Агота Кристоф

Родената през 1935 година, Агота 
Кристоф прекарва детството и 
юношеските си години в малко 
градче Кьосет, разположено точно 
до Австрийската граница. Тя помни 
страна и глада, които идват с войната 
и познава сложния и объркан живот 
на следвоенния период. През 1956 
година, заедно със съпруга си, тя 
успява да избяга във френската част 
на Швейцария, където живее до своята 
смърт. Френският език, който Агота 
научава във фабриката, където работи, 
става и езикът, на който първоначално 
ще я чете светът. Агота пази своите 
спомени и ги прекроява в истории, а 
на 51 години, публикува първия си 
роман „Голямата тетрадка”.

Снимка 5. Кадър от „Голямата те-
традка” (2013). 

 Ласло и Андраш Гиемант и 
Gyöngyvér Bognár

Във филма „У дома през август” (2013) 
на Джон Уейлс, Барбара (Джулия 
Робъртс) казва на своята дъщеря 
минути преди да опознае тялото на 
родния си баща, удавил се ден по-
рано: „Умри след мен, ясно? Не ме 
интересува какво друго ще правиш, 
къде ще ходиш, как ще оплескаш 
живота си, просто… Оцелей. Моля 
те.” Сякаш това е и посланието, което 
Майката на двамата близнаци не 
изрича на сбогуване с тях в „Голямата 
тетрадка”. Агота Кристоф е по-лако-
нична: „Да слушате, дечица. Ще ви 
пиша”, казва тя и побягва към гарата, 
за да скрие сълзите си. Така още на тре-
та страница от романа на Кристоф, ние 
вече познаваме всички членове на това 
семейства, с което заедно ще трябва да 
преживеем войната. Те нямат имена. 
Нито Близнаците, нито Майка, Татко 
или Баба притежават отличителна 
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черта, различна от тази за семейна 
връзка с останалите герои в сцената. 
Въведени с „ролите си” на родители, 
те са изписани с главна буква, сякаш 
това е всичко, което ги определя като 
личности. Придържайки се към стила, 
Агота Кристоф ги лишава от описание 
и индивидуални характерни черти или 
качества. Майката е просто Майка, 
таткото е просто Татко, а единствена 
Баба им има по-ясен външен вид:

„Баба е мършава и дребна. Има чер-
на забрадка. Дрехите й са тъмносиви. 
Носи стари военни обуща. Когато вре-
мето е хубаво, ходи боса, лицето й е 
покрито с бръчки, кафяви петна и кос-
мати брадавици. Няма зъби или най-
малкото не се виждат.”

Снимка 6. Кадър от „Голямата те-
традка” (2013). Пирошка Молнар

С две думи – читателят познава поне 
Баба, защото за близнаците така 
няма и да научи нищо. Те нямат 
лице, не знаем каква е косата им, 
какви са телата или възрастта им. 
Определението „близнаци” носи 

магия. Двама човека с едно лице, 
които не могат да бъдат разделени, 
но същевременно са две напълно 
индивидуални личности. Близнаците 
привличат със своя собствен свят, 
който изграждат с малко думи и много 
усет, напълно непознат за останалите. 
Агота Кристоф изгражда този свят 
с минимум описание и максимум 
свобода във въображението на 
читателя. Знаем само, че майка им ги 
нарича „мои дечица”, а баба им – „кучи 
синове”. Но кое от двете определения е 
вярно? Защото майка им, чиято любов 
звучи толкова безкрайна, ги оставя в 
своя роден дом, където не е идвала от 
20 години, а възрастната жена, която 
трябва да приемат като баба, е тази, 
която ги храни всяка вечер след добре 
свършената работа през деня.

Детското съзнание не може да приеме, 
че „мама го прави за добро”. Нещата не 
преминават през спектъра на сивото – 
всичко е или черно, или бяло. А когато 
болката е твърде голяма, близнаците 
ще осъзнаят, че трябва да калят духа и 
тялото си, за да се справят с живота си. 
Затова те ще започнат с ежедневните 
упражнения – няма да ядат, за да се 
научат да оцеляват без храна, няма да 
се движат, няма да чуват или виждат и 
няма да се страхуват от болката. Било 
тя физическа или душевна, нанесе 
от лошите и обидни думи или от 
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спомените за топлите ласки на майка 
им. „Мили мои! Любими мои! Обичам 
ви… Никога няма да ви изоставя… 
Само вас ще обичам… Винаги… Вие 
сте целият ми живот…  От много 
повтаряне думите постепенно губят 
смисъл и стаената в тях болка утихва.”

С малко повече упражнение, децата ще 
се превърнат в изключителни и смели. 
Свръхчовекът на Ницше, обаче не 
оцелява в малкото селце, без име. Без 
да осъзнават това, децата се провалят 
в своя опит да станат непобедими. Ни-
цше споделя за три метаморфози на 
човека в пътя му към извисеност на 
човешкото съзнание: 

„Три метаморфози на духа ви назова-
вам: как духът се превръща в камила, 
а камилата – лъв, и накрая лъвът – в 
дете.”

Снимка 7. Ласло и Андраш Гиемант

Бремето, което ще приеме духът на 
човека ще го превърне в камила, 
която може да носи тежък товар при 
неблагоприятни условия. Но ако 
остане само със тежестта, тя няма да 
стане лъв, който е достатъчно силен, 
за да извоюва своята свобода и да се 
превърне в господар на пустинята си:

„Ала кажете, братя мои, какво е в със-
тояние да извърши детето, щом като 
дори лъвът не е смогнал да го напра-
ви. Защо е било необходимо грабли-
вият лъв да се превърне и в дете?

Невинност е детето и забрава, 
едно ново начало, една игра, едно 
самозадължаващо се колело, едно 
изначално движение, една свещена 
повеля: „Да бъде!”

Да, братя мои, за играта на 
сътворението е нужна свещената 
повеля на словото: „Да бъде!” Духът 
иска своята воля, изгубилият сфера 
спечелва свой собствен свят.”

За да започне нов живот, съзнанието 
ни има нужда да поеме по следите на 
детството. Да се радва на малкото, да 
започва от начало без усилие на волята, 
да бъде леко, естествено и зряло и 
тогава свръхчовекът ще се роди в нас. 
Не такива са героите на Агота Кристоф, 
въпреки нейното намерение да ги 
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превърне във свръхчовеци. Решавайки 
да закалят телата и съзнанието си, 
те чисто и просто заличават от себе 
всичко човешко. Първата стъпка е с 
физическото нараняване, във филма 
„Голямата тетрадка” (2013) на Янош 
Сас тази сцена е особено впечатляваща. 
Когато малките момчета бият един 
друг с колан, ние стискаме зъби. 
Режисьорът ни спестява болката, 
която се гърчи по детските лица и ни 
показва близнаците в далечина, а не в 
близък план. Но когато „свикналите” 
с болката деца, подават втората буза 
на баба си, за да ги удари, както е 
написано в Библията, режисьорът 
не ни спестява ужаса. Едрият план 
на изплашеното лице на баба им, 
дивият поглед в нейните очи – всичко 
е нашата собствена реакция, спрямо 
историята на близнаците.

 
Снимка 8. Янош Сас

Филмът въобще ни дава много повече 

емоция от романа. Унгарският 
режисьор Янош Сас внася така 
липсващото описание. Там, където 
Агота Кристоф ни остава сама да гадаем 
за външния вид и западането му, 
Сас показва разрухата и мърсотията. 
Може би затова момчетата във филма 
говорят малко. Дори в сцени, в които 
Агота е включила повече думи в техния 
диалог, режисьорът им позволява 
да говоря с очите си. Паузите, които 
те правят, всъщност позволяват 
тишината да ни даде време и да усетим 
картината. 

 
Снимка 9. Кадър от „Голямата 

тетрадка” (2013). Ласло и Андраш 
Гиемант

Но киното не може да предаде 
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миризмата, с която съвсем скоро 
започваме да отъждествяваме тримата 
герои: „От нас се носи смесена миризма 
на тор, риба, трева, губи, пушек, мляко, 
сирене, кал, тиня, пръст, пот, урина, 
мухъл. Миришем лошо като Баба.” 
С това обобщение Агота Кристоф ни 
подсказва, че животът на близнаците в 
Малкото градче, което няма име, а само 
промяна в големината в сравнение с 
Големия град, от където те пристигат, 
ще влезе във своя собствен ритъм. 
Момчетата трябва да се приспособят 
към реалността в новия дом и те ще 
включат в работата на баба си, за да 
получават редовно своята дажба с 
храна. Но за да започнеш нов живот, 
трябва да изличиш стария, да убиеш 
спомените, които нараняват и да 
станеш нов човек.

Агота Кристоф изгражда новия свят на 
човешкото съзнание, подобно на Ален 
Роб-Грийе, който рисува постоянния 
кръговрат на „спомен-реалност-
мечта-спомен” в романа „Миналата 
година в Мариенбад”. „Голямата те-
традка” няма да се лута в едни и същи 
сцени, напротив, Агота позволява на 
своите герои да се развият, но това 
няма да допринесе за тяхното описа-
ние. Така и не разбираме на колко го-
дини са момчетата, това става ясно във 
втората част от трилогията за близна-
ците „Доказателство”, която излиза 

през 1988 година. Още в първия аб-
зац, Агота ни казва името на единия от 
тях – Лукас, а в третата част от романа 
ще ни позволи да научим името и на 
втория близнак – Клаус.

Впрочем втората и третата част от 
трилогията, значително ще променят 
стила на писане. Тук не само ще 
си позволим да се обръщаме към 
героите с малките им имена, но ще 
научим и подробности от живота им. 
Войната е тук, с всичките последици, 
които оставя на хората и ако втората 
и третата част от трилогията ще ни 
покаже какъв е животът на Малкия 
град, то в първата – „Голямата 
тетрадка”, ние ще се концентрираме 
върху преживяванията на момчетата. 
Без описание. Без определение. Ние 
ще проследим загубата на детството 
и на човешко у тях чрез действията, 
които извършват.

„Трябва да пишем това, което е, кое-
то виждаме, чуваме, вършим.” Такова 
е правилото на писането в Голямата 
тетрадка, която в началото на войната 
близнаците получават от баща си. 
Филмът особено трогателно показва 
сцената, в която баща им подарява 
тетрадка, където ще записват всичко, 
което преживеят. „Искам да знам как 
сте живели”, казва той и заминава 
отново на фронта. Но как да напишат 
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дали нещо е било добро или лошо, 
когато винаги има втора страна: „… 
ако напише „Ординарецът е добър 
човек”, а това няма да е истина, защото 
ординарецът може да е способен и на 
лоши неща, за които не знаем нищо.” 
Следователно децата ще споделят с 
баща си, само какво точно е правил 
ординарецът с тях, за да може той да 
направи сам изводите какъв човек е 
той.

Така ще се създаде и мнение за 
останалите два персонажа в историята 
на близнаците. Заешката устна, 
крадлата и същевременно момиче със 
самотно и добро сърце, което оцелява, 
както може и помага на болната си 
майка. Заешката устна ще се превърне 
в най-добрия и верния приятел на 
близнаците, защото те няма да я 
съдят за нейните действие. На фронта 
всички способи да се спечели войната 
са позволени, в тила, всички опити 
да оцелееш са разрешени. Заешката 
устна е неграмотна, но хитра, тя 
предлага себе си и получава малко 
храна за оцеляване. Тя не е зла, не 
мисли лошо никому, а кражбата й не 
е, защото иска да навреди на някой, а 
просто защото иска да оцелее. Именно 
затова близнаците ще й помогнат 
и с преживяването, и в смъртта, 
зачитайки нейната личност.

 
Снимка 10. Кадър от „Голямата 
тетрадка” (2013). Диана Кисс.

Втората в жена е Прислужницата, 
с чиято поява романът ще бъде 
допълнен от още една сюжетна линия 
– сексуалните сцена на пречупената от 
войната човешко съзнание. Страхувах 
се от тези сцени на екран, но Янош 
Сас уместно ни ги спестява. Думите на 
Филип Женада „Трудно е да гледаш как 
някой променя написаното от теб”, не 
важат в този случай. Може би история-
та се променя значително, но като зри-
тел, аз съм щастлива, че извращения-
та на войната са показани по-умерено. 
Онова, което се случва с нас в момент 
на криза е чудовищно. Загубата на 
всичко човешко е потресаваща и хора-
та живеят в полето на съществуването 
– храна, почивка и възпроизвеждане. 
Социалните рамки не са приложими 
тук, а децата-близнаци се оказват 
най-подходящите „играчки” в ръцете 
на една прислужница. Съдейки по 
развитието на сюжета в останалите 
части от трилогията, този пръв 
сексуален контакт на момчетата 
няма да създаде у тях, „нормални” 
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навици. Напротив, в „Доказателство” 
Лукас не само ще посегне към Петер, 
защото иска да опита от неговата 
мъжка любов, но и ще се възбужда 
от разказите на Ясмина за нейните 
сексуални контакти със собствения й 
баща. 

Съзнанието ни не може да го побере. 
Трябваше да прочета няколко пъти 
сексуалната сцена на прислужницата 
и близнаците, които тя прибира, за 
да изкъпе и изпере дрехите им, за 
да я приема поне частично. Вярвам, 
че логиката на войната създава свое 
собствено битие, знам, че човекът 
оцелява според собствените закони, 
но в главата ни свети табелата ДЕЦА. 
Някъде тук настъпва моментът, когато 
спираме да ги приемаме като такива. 
Те не са свръхчовеци, свободни от 
социалните норми и готови да изградят 
себе си наново, те са не-човеци, 
съществуващи по своите собствени 
правила, нямащи нищо общо с десетте 
божи заповеди, които толкова добре 
познават. Близнаците изграждат своя 

свят, повлиян и разстелен на фона на 
войната, за която текстът така упорито 
мълчи.

 
Снимка 11. Кадър от „Голямата те-

традка” (2013)

Ние не знам къде се намираме, от къде 
пристигат децата  и коя е войната, 
която се води до сцената с евреите, с 
която ще бъде и ключова за живота на 
прислужницата. Въпреки че толкова 
много се страхуват да определят хора-
та като „добри” или „лошо”, близнаци-
те несъзнателно го правят. Докато по-
знават прислужницата през призмата 
на грижата – помага им, храни ги и 
пере техните дрехи, сюжетът ни дава 
втори поглед върне нейната човещина 
в отношението й към евреина обущар 
и останалите евреи пленници, които 

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 
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ще минат под прозореца й. Подигра-
вателният жест с хляба е последната 
капка и момчетата ще убият прислуж-
ницата, взривявайки печката й.

 
Снимка 12. Кадър от „Голямата те-

традка” (2013)

Близнаците не говорят за чувствата 
си. Няма смисъл, защото никой не 
може да им помогне и да промени 
ситуацията, но и защото всички се 
намират в еднакво положение на 
обърканост. Впрочем липсата на 
човешко е характерната черта на 
„новият френски роман”, за която 
пише Ролан Барт в „Не съществува 
„Школа Роб Грийе”. А и какво значи 
човешко? Човешко ли е да умират 
хора? Човешко ли да се нарушават 
заповедите на Бога на всяка крачка? 
Човешки ли е животът, който хиляди 
и милиони водят, оцелявайки 
физически, но загивайки вътрешно. 
„ Всичко е само игра”, изкрещява 
единият близнак и Агота Кристоф 
малко по малко ни води към финалната 
права, където играта загрубява. Един 
по един умират Заешката устна, 

Прислужницата, Майка им, Баба им 
и неусетно читателят разбира, че е 
ред на Баща им, който се е завърнал 
от плен. И ако скелетът на Майка им, 
изровен, излъскан и сглобен с корда, 
висящ на тавана може някак да бъде 
разбран като проява на самота и тъга, 
то как да си обясним този финал:

„Да, има начин да се премине гра-
ницата: като някой мине преди теб. 
С платненото чувалче в ръка, стъп-
вайки в следите, оставени от Баща ни, 
после върху безжизненото му тяло, 
единият от нас отива в другата страна. 
Останалият се връща в къщата на 
Баба.”

Финалът на „Голямата тетрадка” ми 
напомня за един от разказите на 
ексцентрика Фредерик Бегбеде. В 
сборника си „Разкази под екстази”, 
който излиза през 1999 г. францу-
зинът вероятно вдъхновен от Агота 
Кристоф, замисля една невъзможна 
любов, която трябва да бъде доказвана 
отново и отново:

„Сетне един ден, когато дойде моят ред 
да я изпитвам, аз открих върховното 
доказателство за любовта. Онова, 
което щеше да означава, че тя ме 
обича за цял живот. Не, не я убих. 
Прекалено просто би било. Исках 
тя да страда до края на дните си, за 
да ми удостоверява във всеки един 
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момент своята абсолютна любов чак 
до смъртта.

Ето защо я напуснах.

Поради което тя никога повече не ме 
видя. С всеки изминал ден всеки от 
нас страда все по-силно за другия. 
Плачем един за друг вече години 
наред. Ала и тя като мен знае, че инак 
не може и да бъде. Нашето най-силно 
доказателство за любовта ни бе никога 
повече да не се виждаме.”

 
Снимка 12. Кадър от „Голямата те-

традка” (2013)

Каляването на духа не може да 
приключи само с удари на колан, 
глад, умора и непрестанно обучение. 
Истинското каляване на духа у двете 
момчета ще бъде тяхната раздяла. 
Въпреки нечовешката болка, която 
ще им причинява всяка минута, те 
трябва да се научат да не зависят от 
нищо и никого. В останалите части на 
трилогията, която Агота така упорито 
не иска да спре да пише, тя ще ни 
обърка съвсем. Целият Малък град 
говори за един-единствен младеж – 

Клаус, който няма брат-близнак. Той 
има психически проблем и всички 
говорят за него в единствено число, 
докато той продължава да споменава 
своя брат, заминал в другата страна.

Агота подлага на изпитание 
нашето внимание. Твърде малко са 
подробностите в романа, за да се 
объркаме и все пак, прелистваме 
страниците назад, за да проверим дали 
момчетата наистина са били двама или 
един, притежаващ своя брат-двойник 
и измислен близнак. Но как тогава те 
са писали своите съчинения, как са ги 
проверявали? Как са се калявали с бой? 
Как са разделяли своите задължение? 
Как са преодолявали студа, глада и 
самотата? Тези въпроси остават за 
читателя. Той е онзи, който ще вземе 
решение за финалния вариант на 
романа. „Голямата тетрадка” просто 
го предизвиква да не забравя за този 
нетипичен литературен похват, в който 
всичко е възможно и едновременно 
непостоянно и неясно.

Отзивите за романа, преведен на 
повече от 40 езика и станал част от 
университетските и училищните 
програми по света, са разнообразни. 
Вярвам, че онези, които не познават 
подробностите на „Новия френски 
роман”, остават шокирани и 
разтърсени от военните загуби на 
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човека. Онова, което не можем да 
върнем са не само ампутираните 
крайности, но и липсата на нормални 
взаимоотношения, които войната 
ни отнема. Ако обаче погледнем на 
текста през призмата на филолога ще 
открием, че Агота Кристоф използва 
този стил, за да скрие болката. Как 
се пише за ужаса на детството, което 
помни войната? Как се споделя за 
трайните загуби на душата, ако не с 
лаконичен изказ? Агота е безжалостна 
към своите герои, унижени сексуално, 
объркани несвоевременно пораснали 
възрастни, без детство и без бъдеще.

 
Снимка 12. Кадър от „Голямата 

тетрадка” (2013)

Картината е още по-зловеща на екран. 
Цветовете в началото на филма, 
избледняват и се замърсяват към 
края. Сезоните се сменят, но домът на 
близнаците изглежда еднакво окаяно 
на дневна и нощна светлина. Децата 
са мръсни, изоставени, асоциални, но 
умни и хитри. Те ще намерят начин 

да изкарат пари и да се справят с 
реалността. Само че това ли всичко, на 
което сме способни – да оцелеем? Да 
оцелеем въпреки загубите, въпреки 
объркването. Да оцелеем и да вървим 
напред към своето свръхчовешко 
съществуване, чиято ценностна 
система е размита.

Трилогията на Агота Кристоф, 
започваща с романа „Голямата 
тетрадка” е всъщност послание 
към всички нас, преживели или 
непознали войната. Той е кодирано 
писмо от фронта, което трябва да бъде 
разчетено с малко повече внимание. 
Защото самотата е във всеки от нас, 
но докато я усещаме и се страхуваме 
от нея, има шанс да останем хора, не 
свръхчовеци, а личности с нормални 
реакции, емоции и бъдеще.
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