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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
РЕКОНСТРУКЦІЇ МЕРЕЖІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО 
НА ОСНОВІ ЕГО-ДЖЕРЕЛ

Ідея даного дослідження ґрунтується на тезі, що наука як ко
лективна творчість є процес інтелектуальної взаємодії її учасни
ків. Множина контактів вчених творить мережу інтелектуальних 
комунікацій, в яких відбувається обмін текстами, або творення 
меганаративу. Французький філософ, культуролог і медіатеоретик 
П’єр Леві (фр. Pierre Lévy, народ. 1956 р.) ввів поняття «колектив
ний інтелект» (Collective Intelligence), охарактеризувавши його як 
діяльність одних, що пристосовується до діяльності інших, пере
вершує, живить її й при цьому породжує сукупний результат, що 
перевищує індивідуальні здібності учасників.

Канадський філософ, медіатеоретик Герберт Маршалл Мак- 
люен (англ. Herbert Marshall McLuhan, 1911-1980) зауважував, що 
запровадження паперових комунікацій / повідомлень прискорює 
рух інформації й спричиняє зміни в суспільних угрупуваннях та 
творення нових спільнот. Американський соціолог Рендалл Кол- 
лінз (англ. Randall Collins, народ. 1941) зауважив, що індивіди, що 
сформулювали ідеї історичного значення, вміщені до типових со
ціальних структур (patterns): інтелектуальні групи, ланцюжки ви
датних вчителів та учнів й структури суперництва, до того ж сам 
комунікативний процес творить мислителів як власні вузли. Тому 
з позицій розуміння поведінки усієї множини індивідів нам тре
ба знати, яка на вигляд мережа в цілому, з якою кількістю людей 
кожен індивід контактує та як співвідноситься з іншими культур
ними та емоційними ресурсами для здійснення інтелектуального
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ритуалу. Реконструювання мережі інтелектуальних комунікацій 
потрібне для відтворення загальної конструкції ідеї.

Узагальнюючи розглянуті аспекти інтелектуальних комуніка
цій можна побудувати базову модель їх мережі, яку можна фор
малізувати та реконструювати на основі історичних документів. 
Таку мережу коректно уявити як систему взаємопов’язаних вузлів 
(інтелектуалів). Для цього доцільно скористатися засобами теорії 
графів. Установити наявність зв’язків можна на основі надійної 
статистики звернень конкретного вченого до іншого. Формаліза
цію повідомлень можна здійснити методами контент-аналізу, який 
дозволяє певне спрощення потоку тексту до стандартного набору 
статистично оброблюваних символів, що відображають наявність, 
інтенсивність або частоту відповідних характеристик досліджува
ного явища чи процесу.

Найбільш адекватним масивом документів, які прямо вказу
ють на міжособистісні комунікації, є епістолярний комплекс, що 
інтегрує в собі й мережу контактів й семантику повідомлень. Ар
хеографічні публікації епістолярії М.С. Грушевського роблять до
ступними для істориків комунікації вченого. Проте масив листів 
доволі великий і різноманітний, тому його вивчення інтелектуаль
них комунікацій класичними методами та засобами, на мою дум
ку, малоефективний.

Альтернативою до статичної конструкції друкованого слова 
нині є електронний текст, який дозволяє розгортання семантичних 
кластерів завдяки можливості прямого вписування додаткових 
маркерів. Вони не змінюють початковий лінійний текст, а ство
рюють передумови для супроводження його додатковими семан
тичними мережами, що є втіленням коеволюції ідей, наприклад, 
інших істориків.

Сучасні комп’ютерні технології забезпечують дослідника інте
лектуальної спадщини істориків засобами й методиками уніфіко
ваної семантичної розмітки окремих текстів (зокрема й колекцій 
листів) як елементів суцільного інформаційного масиву. Одним 
із визнаних в гуманітарній сфері сегментів розмітки історичних 
джерел є стандарт ТЕІ (Text Encoding Initiative). Розмітка тексту
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дозволяє проставити семантичні маркери, що ідентифікують/уточ- 
нюють антропоніми, топоніми, дати та інші важливі факти. Інфор
маційні технології забезпечують історика необхідними засобами 
автоматизованого оперування цифрованими текстовими масива
ми. Такий підхід відповідає завданням Digital History -  сучасних 
прикладних проектів, покликаних удосконалити роботу істориків 
на основі комп’ютерних технологій, полегшити доступ користу
вачів до цифрованих історичних ресурсів, покращити рівень їх 
наочності та візуальної репрезентації. Одним з напрямів Digital 
History називають застосування інтерактивних гіпермедійних тех
нологій, експериментальних форматів, що відрізняються від «лі
нійного наративу».
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