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Апстракт
Tекстот не е литературен конструкт зададен и затворен, туку тој е
отворен, реферира и комуницира со други текстови. Текстот е една комплексна
категорија бидејќи во себе „носи” безгранично голем број предходни текстови.
Тој создава свет, но истовремено пресоздава веќе од порано создадени светови
кои се дел од културното наследство. Текстот е дијалошки поставен кон
литературата, историјата, културата, науката, уметноста, медиумите. Врската
меѓу текстовите може да биде интензивна и помалку интензивна. Степенот на
интензивноста зависи од густината на интертекстуалните сигнали, нивната
екслицитност како и степенот на интегрираноста на стариот текст во новиот.
Таа може да биде проверена низ неколку критериуми кои Фистер ги наведува
како заклучок од својата анализа на интертекстуалните односи. Тие критериуми
се: рефенцијалност, комуникативност, авторефлексивност, структуралност,
селективност и дијалогичност. Насловот на романот „Мемоарите на Алберт
Ајнштајн“ е индикативен од два аспекта. Првиот аспект, затоа што ја насочува
љубопитноста на читателот за осознавање на животот на големиот великан на
20 век. Со оглед на фактот што лектирата Алберт Ајнштајн е добро позната на
пошироката читателска публика, јасно е дека, уште со самиот наслов, романот
остварува комуникациска врска со читателот. Остварувањето на една таква
врска се наметнува како единствен услов за негова рецепција. Вториот аспект,
затоа што самиот наслов упатува на друг литературен жанр - мемоари кои не
се чисто уметнички жанр, туку се препознатливи по тоа што во себе вклучуваат
одредена доза на научност и треба да одговорат на прашањето: кој бил Алберт
Ајнштајн?
Клучни зборови: текст, дијалогичност, мемоари, комуникација
REFERENCES IN THE ROMAN «ALBERT EINSTANIAN MEMOIRS» BY
KIRE ILIEVSKI
Abstract
The text is not a literary construct given and closed, but it is open, referenced
and communicates with other texts. The text is a complex category because it “carries” an unlimited number of previous texts. It creates a world, but at the same time
recreates already created worlds that are part of the cultural heritage. The text is
dialogically placed on literature, history, culture, science, art, media. The connection
between the texts can be intense and less intense. The degree of intensity depends on
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the density of the intertextual signals, their excitability as well as the degree of integration of the old text into the new one. It can be tested through several criteria that
Fister cites as a conclusion from his analysis of intertextual relations. These criteria
are: referentiality, communicativeness, self-reflexivity, structurality, selectivity and
dialogue. The title of the novel “Albert Einstein’s Memoirs” is indicative of two aspects. The first aspect, because it directs the reader’s curiosity to know the life of the
great great man of the 20th century. Given the fact that the lecture by Albert Einstein
is well known to a wider readership, it is clear that, even with the title itself, the novel
has a communicative relationship with the reader. The realization of such a connection is imposed as the only condition for its reception. The second aspect, because the
title itself refers to another literary genre - memoirs that are not purely artistic genre,
but are recognizable by the fact that they include a certain dose of science and should
answer the question: who was Albert Einstein?
Keywords: text, dialogue, memory, communication
Изборот на наслов во кој треба да биде препозната референцијалноста
во современата македонска проза е романот на Кире Илиевски „Мемоарите
на Алберт Ајнштан” издаден 2007 година. Тоа е романот за кој неговиот автор
ја доби наградата на Фондацијата Рамковски, а кој, во исто време, влезе и во
најтесен избор за роман на годината за 2007 година на „Утрински весник”.
Поводот за изборот на романот е неговата припадност кон биографската
фикција, жанр кој се покажа како фреквентен во литературата во целиот нејзин
развој, а особено интересен за современите македонски писатели кои творат во
рамките на постмодернистичката парадигма. Постмодернизмот, пак, од своја
страна се покажа како исклучително погоден за создавање на нови облици во
литературата затоа што, да се послужиме со речникот на Дерида, со еден збор
тој е деконструкција: на текст (споредено со класичното поимање на текстот),
на уметничкото дело (тука би го спомнале концептот на Еко за „отворено дело”),
на субјектот, на авторот, кој повеќе не е автор во класична смисла на зборот,
на читателот, кој треба да ја напушти удобноста на својата фотелја и да стане
активен чинител, како и на жанровите со појавување на т.н. хибридни жанрови.
Литературно-теориската мисла во втората половина на 20 век покажа
дека текстот не е литературен конструкт зададен и затворен, туку дека тој е
отворен, реферира и комуницира со други текстови. Текстот е една комплексна
категорија бидејќи во себе „носи” безгранично голем број предходни текстови.
Ниту еден текст не е нов. Тој секогаш се темели на некое претходно искуство,
на некаква традиција којашто во одреден културен контекст е препознатлива.
На тој начин секој текст е реакција на предходно напишани текстови коишто,
пак, се реакција на други текстови и така во бесконечност. Тоа негово својство
е вградено во етимолошката матрица на поимот текст: таке, плете, плетка (лат.
текстус = исткаен, сврзан). Тој создава свет, но истовремено пресоздава веќе
од порано создадени светови кои се дел од културното наследство. Текстот
е дијалошки поставен кон литературата, историјата, културата, науката,
уметноста, медиумите. Метафората со која Барт ќе го дефинира текстот е дека
истиот е „одаја на одеци”. Многу теоретичари ќе се обидат да го дефинираат,
поточно, редефинираат поимот текст. Редефиницијата се покажа како нужна со
оглед на новооткриените својства на текстот. Иницијалните придобивки на таа
редефениција е дека секој текст всушност е интертекст.
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Таа врска меѓу текстовите може да биде интензивна и помалку интензивна.
Степенот на интензивноста зависи од густината на интертекстуалните сигнали,
нивната екслицитност како и степенот на интегрираноста на стариот текст во
новиот. Таа може да биде проверена низ неколку критериуми кои Фистер (2003,
133-140) ги наведува како заклучок од својата анализа на интертекстуалните
односи. Тие критериуми се: рефенцијалност, комуникативност, авторефлек
сивност, структуралност, селективност и дијалогичност.
Новиот текст е упатен на низата од предходни текстови. Тие текстови
можат да бидат употребени или, пак, посочени. Во зависност од природата
на односот на стариот текст и новиот, односно во зависност од тоа дали
стариот текст е употребен или посочен, интертекстуалноста може да биде
поинтензивна и помалку интензивна. Поинтензивна интертекстуалност има
кога се посочува на цитатот и на неговиот претходен контекст, а помала кога
тој е употребен и вметнат во новиот контекст без посебни шавови. Во случајов
референцијалноста се наметнува како критериум за да се измери интезитетот
на интертекстуалноста.
Вториот критериум за степенување на интертекстуалноста е критериумот
комуникативност. Ако претходниот критериум се интересираше за природата
на врската текст-контекст, овој критериум следи ја следи оската автор-текстчитател. Интертекстуалните односи се степенуваат според свесноста за
интертекстуален однос кај авторот и кај читателот и јасноста на обележувањата
во самиот текст. Максимален интензитет на интертекстуалност има во
текстовите во кои авторот е свесен за интертекстуалниот однос и го посочува
низ намерно обележаните делови во текстот.
Авторефлексивноста е третиот критериум и тој не ја мери интертекстуалноста
по хоризонтала и вертикала како критериумите кои веќе ги проследивме, туку ја
проблематизира врската на текстот со самиот себе.
Критериумот структурност во предвид ја има содржинската поврзаност
меѓу двата текста. Според него, попатното цитирање на еден текст создава
низок степен на интертекстуалност. Интензитетот е најсилен кога делови од
претходниот текст или целиот претходен текст стане структурна фолија на
новиот текст.
Степенот на интертекстуалноста зависи од јасноста на интертекстуалните
показатели. Во прв ред ова се однесува на изборот на пред текст и степеност
на неговата вклученост во новиот. Еден цитат од предходен текст може да биде
во поинтензивен, отколку некаква паушална алузија на цел еден пред текст.
Или поконкретно, показот на еден индивидуален пред текст е интертекстуално
поинтензивен, отколку, на пример, показот кон нормите на одреден жанр.
Интензитетот на интертекстуалноста овде се мери според критериумот
селективност во изборот на интертекстуалните показатели.
Двата текста се во семантичка и идеолошка поврзаност. Од силината на
врската зависи степенот на интертекстуалноста. Ако новиот текст е дијалог со
стариот преку негово иронизирање, проблематизирање, реинтерпретирање од
нови позиции, тогаш има пример за максимална интертекстуалност. Обратно,
ако новиот е само нов и верен превод на стариот текст во нов контекст,
интертекстуалноста опаѓа.
Максимален интензитет на интертекстуалност, според овие критериуми,
покажуваат делата во кои новиот текст упатува на предходниот, во кои е присутна
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свест кај авторот за интертекстуален однос и истиот го обележува со низа на
интертекстуални показатели, размислувајќи за нив и проблематизирајќи ги.
Сликата за интензивен интертекстуален однос ја надополнува со интегрираноста
на пред текстовите во текстот давајќи предност на делата во кои еден пред текст
или некој негов дел по принципот на синегдохата станува структурна фолија на
еден цел текст. Интензивноста е нагласена и кога новиот текст не е едноставно
пренесување од еден знаковен систем во друг, туку кога тој е иронизирање,
негација, разлика меѓу стариот контекст и новата контекстуализација.
Насловот на романот „Мемоарите на Алберт Ајнштајн“ е индикативен од
два аспекта.
Првиот аспект, затоа што ја насочува љубопитноста на читателот за
осознавање на животот на големиот великан на 20 век. Со оглед на фактот што
лектирата Алберт Ајнштајн е добро позната на пошироката читателска публика,
јасно е дека, уште со самиот наслов, романот остварува комуникациска врска
со читателот. Остварувањето на една таква врска се наметнува како единствен
услов за негова рецепција.
Вториот аспект, затоа што самиот наслов упатува на друг литературен
жанр - мемоарите кои не се чисто уметнички жанр, туку се препознатливи по
тоа што во себе вклучуваат одредена доза на научност. Така, текстот добива
на тежина уште на почетокот. Читателот е веќе подготвен да прочита нешто
книжевно, нешто што би ги задоволило неговите естетски критериуми, а од
друга страна, тоа нешто би имало и научна тежина бидејќи така ветува и самиот
наслов. Интертестуалната врска значи е воспоставена. Ќе се чита текст кој за
своја база си има свој извор - тајните мемоари на Алберт Ајнштајн за кои светот
најверојатно допрва ќе дознае, мемоари кои треба да одговорат на прашањето:
Кој бил Алберт Ајнштајн?
Биографскиот интертекст на романот е даден на почетокот во облик на
извадоци од тајните мемоари на Алберт Ајнштајн. Тие два текста во романот
функционират како предговор и поговор, како почеток и крај на приказната за
Алберт Ајнштајн. Тоа што се отпечатени на различна хартија и што се напишани
со поинаков курзив е сигнал на намерата на авторот на нив да им припише
доза на вистинитост, да ги покаже како оригинални факсимили и на тој начин
да обезбеди вистинитоста на текстот. Во семантичка смисла, новиот текст има
функција на надреден текст бидејќи тој ги интегрира сите претходни текстови од
филозофијатата, религијата и физиката, кои, пак, од своја страна се интегрирани
во Мемоарите како предтекст на романот. Меѓу сите нив постои цврста врска и
силна идеолошка и семантичка напнатост. Таква релација е неопходна бидејќи
новиот текст не е само едноставно читање на старите, предходни текстови, туку
тој воспоставува дијалог со нив, читајќи ги, ги ревидира, ги коментира и во
нивната заедничка симбиоза, во нивното заедничко сопостоење ја соопштува
својата вистина за големиот великан на 20 век. Како резултат на тоа во романот
ќе се сретнат извадоци од Библијата објаснети на еден нов и чуден начин со
законите на физиката, а филозофски поткрепени и протолкувани со помош на
најпознатите авторитети на филозофијата.
Во предтекстот на романот се отвораат прашања кои понатаму ќе се
провлечат низ целиот текст и ќе станат негов фундамент. На страна 9. од романот
ќе се соочиме со селективноста на интертекстуални показатели во ваков облик:
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РЕФЕРЕНЦИЈАЛНОСТА ВО РОМАНОТ
„МЕМОАРИТЕ НА АЛБЕРТ АЈНШТАН“
ОД КИРЕ ИЛИЕВСКИ

„Во шепот се прашувам,
Кој му ја зел најголемата љубов Милева?
Физичар или филозоф?
Генералната теорија на релативноста - наука на векот или научна заблуда
напишана по нарачка?
Идеен творец на атомската бомба или злоупотребен авторитет?
Дали Еврејската заедница му простила за атеизмот и за антисемитизмот?
Комунист или борец за праведно општество?
Што се крие во неговите тајно напишани мемоари?
Кои биле неговите последни зборови?” (ММА, 9)
Селективноста е јасна бидејќи не се повикува целиот предтекст, туку
само одредени елементи и со нив понатаму во текстот се воспоставуваат
интертекстуални релации. На прашањето кој е Алберт Ајнштајн, раскажувачот
смета дека најсоодветно ќе се одговори ако истото се подели на две потпрашања:
која е официјаланата вистина за него, а која е неофицијалната. Официјалната ќе
се дознае ако се отвори која било енциклопедија, а она што е интересно и што
треба да биде примат на романот е онаа втората, помалку позната вистина. Така
предтекстот Мемоари станува структурна фолија на новиот текст и прашањата
кои ќе се третираат, на кои ќе се даде одговор, се отворени таму.
Освен насловот, предговорот и поговорот, кои во исто време го даваат
биографскиот интертекст во романот „Мемоарите на Алберт Ајнштајн”, се
присутни и други сигнали на интертекстуалноста. Тие се дадени во облик на
директни и отворени цитати, но и вградени во облик на алузија. Со оглед на
фактот што овој роман е спој на науки кои не се книжевни, фреквентноста на
интерлитературни цитати е занемарлива во однос на вонестетските цитати. Па,
така, ќе сретнеме цитати од Аристотел (ММА, 340, 367, 371, 372); од Никола
Тесла (ММА, 203); од Платон (ММА, 339); од Сократ (ММА, 339); од Ајнштајн
(ММА, 340); од античките филозофи (ММА, 339); од источниот мистицизам
(ММА, 369); од Библијата (ММА, 127) и други.
Како интервербални цитати се присутни извадоци од научни текстови,
од документи (извадок од Европскиот манифест на стр. 240), графикони,
математички формули, слики и шеми кои треба да ги поткрепат научните ставови,
како и класичните мудри изреки кои се пренесени во нивниот оригинален облик
на нивниот изворен јазик.
Со оглед на интернационалноста на темата која се третира, во романот се
присутни и интерлигвални цитати. Тоа, првенствено, е забележливо што сите
имиња се пренесени со матичниот јазичен код. Но, за да се задоволи потребата
на македонскиот читател тие се транскрибирани на македонската јазична норма
и во таков облик се запишани во заграда покрај нивниот оригинален облик.
Таква е судбината и на мудрите изреки. Ќе ги прочитаме најпрво во нивниот
оригинален облик, а потоа преведени на македонската јазична норма (ММА,
93; 229).
Алузиите, како специфичен облик на цитатност, имаат, исто така, свое
место. Тоа е затоа што, веќе напоменавме предходно, тој воспоставува силна
идеолошка врска со предходните текстови. Во романот се читаат, ревидираат
и коментираат делата на предходниците. Тука се алузии на Библијата (ММА,
239), на делото на Њутн, на ставовите на Демокрит, на сознанијата Коперник,
на филозофските размислувања на Сократ.
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Весна Кожинкова

Вистината за Алберт Ајнштајн е само една алка од синџирот прашања кои
се наметнуват по прочитувањето на романот. Тие прашања не се однесуваат
само на некоја поединечна вистина, тие не задираат само во индивидуалната
вистина на поединецот, туку се од колективна природа. Што е светот? Што е
универзумот? Како да го толкуваме светот и која е нашата улога во него? Колку
светови постојат? Од кој свет ние потекнуваме? Како се поврзани световите
меѓусебно и дали е можна некаква конфронтација меѓу нив? Тоа се само некои
од прашањата кои се поставуваат и на кои, преку испреплетувањето на физиката,
религијата, филозофијата и литературата, се обидува да даде одговор авторот на
романот.
Хипертекстуалните релации во романот се јасно одбележани преку
присуството на единицата хипертекст. Хипертекстот во романот „Мемоарите
на Алберт Ајнштајн” се во облик на хипертекст од некој нелинеарен
медиум. Читателот не е ставен во состојба на индивидуално активирање на
хипертекстуалната релација, туку таа е дадена во ваков облик:
„Ацтеките и нивната филозофија (Ацтеки, стар индијански народ со високо
развиена култура кој живеел на територијата на денешно Мексико) се клучот за
сѐ. “ (ММА, 336)
Сите наведени показатели укажуваат на фактот дека романот „Мемоарите
на Алберт Ајнштајн“ е роман цо високо нагласена референцијалност преку
просуство на на интертекстуалните и хипертекстуалните релации. Тие, како
што видовме, се присутни во споредните текстови (наслов, предговор и
поговор); присутни се во облик на јасно обележана цитатност преку присуство
на т.н. вистински и потполни цитати; понатаму присутни се и во облик на
вградени или тн. шифрирани цитати дадени во облик на алузии. Сето тоа само
ги потврдува постструктуралистичките концепции на интертекстуалноста кои
поаѓаат од читателот, а не од авторот. Според нив читателот е просторот каде
се впишани сите цитати, но и просторот каде се случува интертекстуалната
трансакција. Хоризонталната димензија на текстот е односот автор - реципиент.
Продукцијата и рецепцијата на текстовите настанува преку заеднички кодови
на авторот и читателот. Фистер со право забележува дека во постструкту
ралистичката теорија разликата меѓу авторот, текстот и читателот е свесно
деконструирана и дека сите тие се обединети во т.н универзален интертекст.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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