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1.  Уводзiны



1967

Штуршок для развiцця тэорыi рэцэпцыi



2005
„Franco Moretti argues heretically that literature

scholars should stop reading books and start

counting, graphing, and mapping them instead. He

insists that such a move could bring new luster to a

tired field, one that in some respects is among “the

most backwards disciplines in the academy.”

Literary study, he argues, has been random and

unsystematic. For any given period scholars focus

on a select group of a mere few hundred texts: the

canon. As a result, they have allowed a narrow

distorting slice of history to pass for the total

picture.“



2013

„… a growing field of unorthodox literary studies “



Digital Humanities

Jannidis / Kohle / Rehbein (2017) Digital Humanities. Eine Einführung, S. 15.



2.   Чаму?



Што мы ведаем пра 1920ыя гады?

• Перыяд росквiту: 

Iнстытуцыяналiзацыя, павелiчэнне лiтаратурнай прадукцыi, 

раздыферэнцыяцыя жанравай сiстэмы, росквiт мастацкай прозы, 

развiццё прафесiйнай лiтаратурнай крытыкi i лiтаратуразнаўства

• Перыяд адноснага лiбералiзму i лiтаратурных палемiк („расколаў“): 

Лiтаратурныя групоўкi i суполкi, лiтаратурныя часопiсы



Што мы ведаем пра лiтаратурныя часопiсы?

• Пераважна даследаваныя асобныя аўтары i творы

• Атаясамлiванне суполак з часопiсамi альбо недакладнае адрозненне

• Адсутнасць сiстэматычных прац (апроч сучасных (Гарэцкi; Клейнбарт); 

жанрава-гiстарычных (Наўмовiч 1974, Чыгрын 1985, 1989) i крытыка-

гiстарычных (Мушынскi 1975); „Узвышша“ – найлепш даследаваная 

суполка)

• Адсутнасць сiстэматычнай iнвентарызацыi матэрыялу

• Неалiчбаванасць: ускладнены доступ да матэрыялу









База дадзеных – дык чаму?

• Першапачатковая iдэя: Графiк („graph“) з рухамi аўтараў памiж часопiсамi

• Гiпотэза: Цэнтралiзаванае кнiгавыданне (БДВ)  лiтаратурныя часопiсы 

як галоўныя структурыруючыя адзiнкi (там, дзе канкрэтнае дзеянне 

асобнага аўтара i структура сiстэмы „сутыкаюцца“)

• Мэта: Больш дакладнае ўяўленне пра профiль часопiсаў (наколькi

яны „адрознiваюцца“?)



3.   Падыход



• Неабходныя перадумовы

 Наяўнасць поўных камплектаў перыёдыкi (сканы)

 Праграма тэкставага распазнавання, якая падыходзiць 

• Пры адсутнасцi…

 Сiстэматычны збор матэрыялаў

 Адсканаванне (якасць!)

 Перапiсванне

Прымусовае абмежаванне :

Пакуль што:   база дадзеных    ЗМЕСТАЎ
беларускiх лiтаратурных часопiсаў



Адсканаванне,  перапiсванне,  вызначэнне …



Трансфармацыя 

ў фармат xml

(кадзiроўка) …



… (прыгожы) выгляд у базе...



… i (працоўны) выгляд у базе...



Перафармулёўка пытанняў (4 узроўнi)

• Аўтар: траекторыi аўтараў, iх iерархiзацыя ў (розных) перыядычных выданнях, 

аўтарскiя сеткi i канстэляцыi, залежнасць ад рэдакцыйных калегiй

• Iерархiзацыя / структура поля: суадносiны i ўзаемнае ўспрыманне часопiсаў (хто пiша 

пра каго (рэцэнзii, хронiкi, артыкулы)); рэклама i г.д.

• Жанры: схiльнасць да пэўных жанраў, эксперыментатарства, раздыферэнцыяцыя

• Перыядычнае выданне як мастацкi твор: прафесiяналiзацыя, паэтыка (iлюстрацыi, 

шрыфт, рубрыкi, мiжнародны i мiждысцыплiнарны характар, прафесiйная крытыка), 

стратэгii выжывання

?



З чаго складаецца база...

• 4 перыядычныя выданнi
 Полымя (Полымя рэвалюцыi) (1922-1939)

 Маладняк (1923-1932)

 Узвышша (1927-1931)

 Калосьсе (1935-1939)

• Агульны корпус (1922-1939) – 252 нумары; Пiлатаж (1922-1932) – 190 нумароў

• Агульны аб‘ём адзiнaк – 4556 тэкстаў; Пiлатаж – 3462 тэксты

• Агульны корпус iдэнтыфiкаваных аўтараў – 359; Пiлатаж – 289 аўтараў

• Пiлатаж – 527 адзiнак з неiдэнтыфiкаванымi аўтарамi ( 15% корпусу)

• Пiлатаж – 1570 назваў жанру ( 45% корпусу)





База дазваляе …

• ... пошук часопiсаў

• ... пошук аўтараў

• ... пошук тэксту (слоў)

• ... пошук жанраў

• ... вызначэнне колькасцi публiкацый пэўнага аўтара ў пэўным часопiсе ў 

пэўны перыяд

• ... вызначэнне колькасцi пэўнага жанру пэўнага аўтара ў пэўным часопiсе ў 

пэўны перыяд

• ... i г. д. 



Iдэнтыфiкацыя аўтараў



Праблема: не-iдэнтыфiкаваныя аўтары



Прыклад – Цiшка Гартны

 Мета-дадзеныя

 Спiс варыянтаў

 Спiс тэкстаў





Жанры

Праблемы:

 Непазначаныя жанры

 Класiфiкацыя жанраў



4.   Папярэднiя аналiзы, вынiкi i перспектывы



Прыклад 1: да iерархiзацыi аўтараў у перыёдыцы

Пытаннi:

• Як мяняецца iерархiзацыя аўтараў у часопiсах, якiя аўтары з‘яўляюцца 

дамiнуючымi ў якiм часопiсе ў якi час ?

• (Як узаемадзейнiчаюць iерархiзацыi

a) памiж рознымi часопiсамi

b) са знешнiмi фактарамi) ?

• Што гэта кажа пра стабiльнасць часопiсаў ?

Падыход:

• Спроба квантытатыўнага вызначэння iерархiзацыi

( Колькасць публiкацый як iндыкатар вагi аўтара ў рамках часопiса) 



Топ-15

Агульны лiк аўтараў = 193

n = 71

Агульны лiк аўтараў = 199

n = 75

Агульны лiк аўтараў = 78

n = 35





Прыклад 2: да траекторый аўтараў у перыёдыцы

Пытаннi:

• Як рухаюцца аўтары памiж часопiсамi ?

• У якiх часопiсах яны публiкуюцца адначасова ?

• Што гэта кажа пра (не-)сумяшчальнасць памiж аўтарамi i часопiсамi альбо памiж часопiсамi ?

• Што гэта кажа пра стратэгii аўтараў ?

• Цi магчыма вызначыць ‚тыповыя‘ траекторыi пэўных груп аўтараў ?

Падыход:

• Спроба квантытатыўнага параўнання 

( Колькасць публiкацый / пазiцыя як iндыкатар прывязкi аўтара да часопiса) 



Старэйшае пакаленне  vs. Узвышэнцаў

Колас _ Маладняк 

Колас _ Узвышша

Колас _ Полымя

Гартны _ Маладняк

Гартны _ Узвышша

Гартны _ Полымя

Бядуля _ Маладняк

Бядуля _ Узвышша

Бядуля _ Полымя

Пушча _ Маладняк 

Пушча _ Узвышша

Пушча _ Полымя

Чорны _ Маладняк

Чорны _ Узвышша

Чорны _ Полымя

Крапiва _ Маладняк

Крапiва _ Узвышша

Крапiва _ Полымя



Колас Гартны Бядуля

Полымя Маладняк Узвышша



Пушча Чорны Крапiва

Полымя Маладняк Узвышша



Высновы i перспектывы

• Погляд „distant reading“ дае новую iнфармацыю пра лiтаратурную сiстэму

 прэкарнасць i „крызiснае становiшчэ“ ўсiх трох часопiсаў, 

 iх (не-)сумяшчальнасць 

 тыпалогiя аўтарскiх траекторый / стратэгiй

• База дадзеных мае практычную карысць (пошук у вялiкай масай тэкстаў)

• На тэарэтычным узроўнi: уклад у т. зв. „periodical studies“

• Перспектывы далейшага развiцця ўшыр i ўглыб

 Напр. даследаванне развiцця жанравай сiстэмы

 Сеткавыя аналiзы (напр. рэцэнзiй (кнiгаспiсаў) i хронiк)

 Дапаўненне базы iншымi перыядычнымi выданнямi

 Алiчбаванне часопiсаў цалкам („digital edition“)



Нельга без агаворак…

• Квантытатыўныя мeтады не могуць цалкам адпавядаць мастацкiм творам 

(напр. праблема „мерыць“ пазiцыю аўтара ў iерархii лiчбамi; праблема жанраў); 

• дарагi i працяглы падыход;

• не з‘яўляецца самамэтай, карысць залежыць ад пытанняў, на якiя можна 

адказаць з яго дапамогай;

• не замяняе працу з мастацкiмi тэкстамi.


