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Мар’яна ДОЛИНСЬКА

ДО ПРОБЛЕМИ СКЛАДОВИХ
ТА ДЖЕРЕЛ СОЦІОТОПОГРАФІЇ

Студії доступної літератури з соціотопографічної тематики, консультації з деякими
польськими та австрійськими істориками спричинили виникнення питання, що таке
соціотопографія. Спеціальна історична дисципліна? Метод дослідження в системі істо%
ричної науки? Комплексний метод дослідження, що об‘єднує в собі, крім низки спе%
ціальних історичних дисциплін, і такі наукові напрями, що вважаються самостійними
гуманітарними науками (в першу чергу історію урбаністики, історичну географію, архі%
тектурну археологію)? Нез‘ясованість місця соціотопографії в науковій системі під%
тверджується її місцем в класифікації (за системою Конгресу США) між історичними
та соціальними науками. Різні монографічні дослідження, назви яких починаються зі
слів “Соціотопографія міста...”, мають різні класифікаційні номери1.

Перш ніж відповісти на питання, спробую хоча б побіжно розглянути історію роз%
витку соціотопографії. Проблема, котру я поставила перед собою, виявилася склад%
ною, оскільки не вдалося віднайти соціотопографічних студій ні в чеських, ні в сло%
вацьких наукових виданнях (бібліотеки Праги, Варшави і Відня), ні в історичних ін%
ститутах Віденського класичного університету та академічних установ, ні в бібліотеках
Львова та Києва; пошук в інтернеті дав більш ніж дивні наслідки.

З посередніх джерел випливає, що піонерські дослідження з’явилися в Німеч%
чині в міжвоєнний період XX ст. Оскільки в бібліотеках, котрі мені вдалося відвідати·,
цих праць не було, з методикою досліджень та із самою проблемою визначення соціо%
топографії довелося ознайомитися через численні праці в цій галузі у польській істо%
ричній науці2. Практично всі польські дослідники згадують студії засновника і класика
соціотопографії Д.Денеке (D.Denecke3). Вже самі назви його досліджень (Соціотопогра%
фічна та соціопросторова структура пізньосередньовічного міста. Визначення проблеми,
методи і спостереження історичних економіки та соціогеографії; Історична розмірність
соціотопографії на прикладі середньостатистичного міста (Die historische Dimension
der Socialtopographie am Beispel niedersachsishen Stadte) передбачають порівняння та
накладання даних, отриманих із класичних студій соціальної історії на топографічну
підоснову міста. Як випливає з оглядів польських учених, інші німецькі дослідники
аналізували професійну структуру міста, стратифікували мешканців щодо заможності,
і в наступному етапі порівнювали ці дані в просторі й часі4, використовуючи вели%
комірні карти міст, причому, незрозуміло, історичними чи сучасними є ці просто%
рові документи.

Австрійська наука небагата на студії з соціотопографії, методика та завдання кот%
рих, практично, збігаються з німецькими5, хоча акцент австрійці роблять на історії сі%
мейних стосунків6. Дещо відрізняються праці професора географії Елізабет Ліхтен%
берґер, дослідниці просторової історії Відня7. Вчена аналізує значення і місце Відня
у розвитку міст Європи, його геополітичне положення, ознаки, за котрими Відень від%
різнявся від інших метрополійних міст. Зокрема, вже в середині XVI ст. три чверті
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віденських будівель винаймалися буржуазією. Це залишило потужний відбиток на
об‘ємно%просторовому вигляді міста, котре з прикордонної фортеці перетворилося
у комплекс барокових резиденцій. На підставі декількох історичних великомасштаб%
них карт Відня у студії подано аксонометричні реконструкції центральної частини міс%
та8. В цих працях методичні проблеми не акцентовані.

У словацькій історичній літературі вдалося віднайти тільки одне дослідження,
присвячене соціальній структурі міста9. Автор, на підставі аналізу писемних документів,
вивчає зміни в кількості будинків у місті і на передмістях, професійній зайнятості
населення, заможності громадян. Практично всі висновки подані у безлічі таблиць,
і зовсім без прив‘язання до міської топографії.

З 70%х років· і до наших днів соціотопографічні дослідження досить потужно розвива%
ються в Польщі. Польські науковці перейняли методи і схеми дослідження від старших
німецьких колег, тим більше, що значна кількість об‘єктів дослідження розташова%
на в Сілезії та на Помор‘ї. На сьогодні з’явилися об‘ємні студії, присвячені соціотопо%
графії Свидниці10 (Swidnica), Торуня11 (Toruс), Ельблонґа12 (Elbl№g), Вроцлава13

(Wrocіaw), Сєрадза14 (Sieradz), Познаня15 (Poznaс); Висловлюється жаль з приводу
відсутності такого дослідження Львова16. Основні частини монографій, присвячених
соціотопографічному аналізу конкретного міста, переважно, мають таку будову: про%
сторове вирішення міста, професійна структура його мешканців, структура заможності,
власне соціотопографічний аналіз, зміни в часі. Дослідження охоплюють значний ча%
совий інтервал, початком відліку котрого є навіть середнє середньовіччя17.

В Україні, наскільки відомо, не густо із дослідженнями соціотопографічного напря%
му. Окрім програмного начерку Я.Дашкевича18, публікацій і досліджень М.Капраля19,
декількох моїх публікацій20, такими вважаються дослідження з історії Одеси21 та ди%
сертаційна робота С.Климовського22. Остання, виконана в Інституті археології і, оче%
видно, переважно на матеріалах археологічних досліджень із залученням писемних,
графічних, нумізматичних та сфрагістичних джерел, є внеском до територіальної чи
топографічної історії Києва, але мови про соціальну складову не веде. Студію укра%
їнсько%англійської дослідниці теж не можна зачислити до соціотопографічних, оскільки
це хронологічний виклад заснування та розвитку Одеси із прив‘язкою до політичної
історії; тут лише згадуються проблеми планування міста, кількості кварталів, є описи
(на підставі творів художньої літератури) вулиць та будинків. Виступи українських
дослідників, опубліковані в матеріалах українсько%польської сесії23, присвяченої соціо%
топографічній проблематиці і проведеній як VII конференція комісії історії міст Комі%
тету історичних наук ПАН у 1993 р., вимагають окремої і дуже критичної рецензії24.

Хоча в цілому на теренах центральної Європи, зокрема Польщі, з’явилося чимало
соціотопографічних публікацій, упевнено можна ствердити, що на сьогодні не існує ні
однозначного визначення соціотопографії, ні чіткого опису її методу; так само, як не
описані методики дослідження, що визнає і один із найбільш визнаних авторитетів
польської соціотопографії, дослідник Вроцлава та Свидниці М.Ґолінський25, а Т.Рос%
ляновський наголошує на необхідності впорядкування “розуміння терміна”26. Із дефі%
ніцій вдалося віднайти такі:

1. Соціотопографія – це кореляція громадської морфології міста та змін просторо%
вої структури, що розглядається в історичному розвитку27.

2. Соціотопографія – це дослідження загальних зв‘язків між змінами в суспільній
та просторовій структурах на конкретному часовому зрізі28.
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3. Предметом соціотопографії є дослідження зв‘язків між суспільними структурами
і простором29.

4. Соціотопографія є багатогалузевою, включаючи в себе історію міст, урбаністику
та архітектуру, археологію, географію30.

З останнього визначення навіть не можна збагнути, чим багатогалузевим (наукою?
допоміжною історичною дисципліною? методом?) є соціотопографія.

Незважаючи на кількісну бідність досліджень українських учених, їхні пояснення
суті соціотопографічного методу є більш вдалими, повними та зрозумілими:

5. Вивчення історії міст у соціотопографічному плані є вивченням урбанізаційних
процесів з точки зору взаємозв‘язків між соціальною структурою населення та місцем
його проживання31.

6. Сутність методу соціотопографії як напряму урбаністичних досліджень зводить%
ся до аналізу взаємозалежності суспільно%економічної та просторової структури міста32.

На підставі викладеного вище я дозволила собі зробити таке узагальнення:
Cоціотопографія – це інтергалузевий метод дослідження в системі історичних дис%

циплін, котрий передбачає нанесення результатів дослідження соціальної історії на то%
пографічну підоснову33.

Застосування цього методу передбачає існування двох рівноправних його складо%
вих, існування котрих закладене вже у самій двокореневій назві, – соціальної (історії)
та (історичної) топографії. Польський дослідник Росляновський визнає, що можливе
спрощене трактування соціотопографії, коли перевага надається студії соціально%еко%
номічних чинників34, і він же в іншому місці застерігає, що взаємозалежність між со%
ціальною структурою і мережею міських осередків виключає пріоритет якоїсь однієї
складової35. Звідси випливає необхідність застосування нових джерел та методів ряду
допоміжних і самостійних дисциплін.

Знову ж таки, самі соціотопографи визнають, що в XX ст. дослідники урбаністич%
них процесів отримали нові джерела або нове їхнє трактування; на історію наступають,
з одного боку, соціологія і культурна антропологія, з іншого – історія урбаністики та
архітектури36. У різних студіях ідеться про використання різних джерел. Окрім широ%
кого спектра писемних документів, дослідники залежно від власної спеціалізації
наголошують, що:

– ранній розвиток міст, закладених ab ovo, повинен студіюватися інтердисциплі%
нарно з використанням комбінації різних джерел. Ономастика, історіографія, історич%
на географія та археологія можуть створити багатошаровий образ пізньосередньовіч%
ного міста, соціальної історії, господарства та культури37;

– археологічні та урбаністичні дослідження є джерелом для реконструкції топо%
графії міста на періоди, для котрих ще немає писемних джерел38;

– джерелами виступають література, податкові книги (податок від солодовні) й ар%
хітектурно%урбаністичне дослідження старої частини міста39;

– дослідження за допомогою просторового методу підтвердилися і доповнилися
писемними джерелами та археологічним матеріалом40.

З контексту деяких публікацій випливає, що, крім названих джерел і методів, до%
слідники використовували історичні карти, зокрема опубліковані картографічні дже%
рела до історії Познаня41 та карти Торуня зі зламу XVIII – XIX ст., що зберегли образ
феодального міста42, і було б добре скористатися зі студії, де б розглядалися ці назви
вулиць в характері історичного джерела43.
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Як видно, перелік джерел та методів їхнього використання є досить хаотичним, і,
можливо, саме тому у соціотопографії внаслідок використання різних типів джерел не
вистачає спільного зразка їхнього опрацювання44.

Очевидно, першим завданням повинна стати спроба класифікації джерельної бази
соціотопографії, спеціальних історичних дисциплін, самостійних наукових галузей,
використання методик яких складаються у соціотопографічний метод.

У першу чергу це соціальна історія з її класичною базою писемних джерел та широ%
ким спектром методів їхнього аналізу. Дослідники, які є професійними істориками,
при соціотопографічних студіях першочергово аналізують писемні джерела. Але й тут
використовуються різні види (переважно ділова документація, актові матеріали й дже%
рела, близькі до статистичних) та типи джерел, залежно від того, що саме збереглося
для конкретного об‘єкта вивчення. Відповідно до типової структури соціотопографіч%
ної студії, для різних міст були застосовані такі види документів:

– топографічної ситуації, взаєморозташування дільниць, вулиць та домоволодінь –
реєстри королівських поборів45; шосові книги46; інші податкові книги47;

– професійної стратифікації – фіскальні документи (шосові книги)48; книги хрес%
тин, шлюбів і смертей середміської і передміської парафій49; списки цехів та їхньої стар%
шини50; переліки міщан, зобов‘язаних до виставлення оружних51; книги фунтового мита52.

– майнової стратифікації – реєстри прибутків костелів, візії з приводу смерті орен%
даря, котрі вміщають описи кам‘яниць та будинків53; заповіти міщан54; гіпотечні книги
з записами змін власності, записи про придане для дружин, списки членів магістрату 55;

– як допоміжні – книги присяги до міського права56, акти костелів і консисторій,
судові книги57.

Застосування загальнонаукових, джерелознавчих та історико%порівняльних мето%
дик щодо перелічених груп джерел дозволяє отримати більш чи менш повну кар%
тину з історії міста на визначений період, оскільки фрагментарні джерела унемож%
ливлюють повне вивчення соціотопографії протягом тривалого часу58.

Але соціотопографія вимагає просторового проектування цього образу, що можливе
тільки при використанні джерел інших типів59 та методик, запозичених з інших дис%
циплін.

Урбаноніміка та урбанонімічні джерела. Сама урбаноніміка належить до сфери фі%
лологічних наук, об’єктом студій яких є назовництво. Урбанонім – це вид топоніма,
власна назва будь%якого внутріміського топографічного об‘єкта. Урбаноніми поділя%
ються на агороніми (назва площі, ринку), одоніми (назва лінійного об‘єкта в місті), го%
роніми міські (назви частин міської території, включно з районами, кварталами,
цвинтарями), назви будівель60.

Оскільки назви частин міста до XIX ст. творилися спонтанно і основним їхнім за%
вданням було надання інформації, що можна порівняти з ще не існуючими тоді путів%
никами та туристичними картами й планами61, то, використовуючи урбаноніми як
джерело, дослідник довідується про час їхньої появи (при умові, що назви отримані
з датованих фіскальних документів)62; етнічний склад міщан63; топографію соціальних
функцій, тобто розселення ремісників відповідно до професій64; відношення до влас%
ності, комунальні функції, господарчі стосунки, суспільні відносини65. Дослідження
такого характеру є поодинокими, а методика – емпіричною. На сьогодні передусім не%
обхідно з’ясувати, чи не міг сам термін “вулиця” (platea) у пізньосередньовічний час
мати дещо інше смислове навантаження, ніж в модерну епоху. Якщо в Лєгніці термін
Platea застосовувався тільки до тих вулиць, до котрих виходили фасади кам`яниць66,
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то з контексту вивчених джерел для соціотопографічної характеристики Plateae Ru%
thenicae у Львові67 випливає, що це група парцель, об’єднаних певною ознакою (профе%
сійною, етнічною, територіальною). Можна сподіватися на добрі результати при роз%
витку урбанонімічної складової соціотопографічного методу, хоча б з тої причини, що
нерідко у фіскальних документах назви вулиць подані з добрими пояснювальними за%
писами. Це дозволяє при порівнянні з картографічними документами досить чітко від%
творити схему їхньої мережі, що є складовою частиною створення гіпотетичної вели%
комірної карти на конкретному часовому зрізі68.

Так поставлене завдання збігається з завданнями та методикою історичної карто9
графії. Проте у відомих соціотопографічних дослідженнях нечасто згадуються карто%
графічні джерела і повністю відсутній опис методик їхнього використання. Так, М. Ґо%
лінський в першому розділі – “Простір” – свого дослідження Вроцлава декларує топо%
графію для XIV%XV ст. на підставі незрозуміло яких даних69. Так само, практично у всіх
соціотопографічних дослідженнях міст для порівняння джерелознавчих результа%
тів із топографічною ситуацією використано карти молодші на 200 – 600 років від
опрацьованих писемних джерел70. Тільки М.Капраль при студіях Львова використав
гіпотетичні схеми Т.Трегубової71 для “міста в мурах” на відповідний для часу дослі%
дження період. Крім уже згаданих вище історичних карт Познаня та Торуня, котрі бу%
ли використані відповідно у їхніх студіях Й.Веселовським та А.Томчаком72, чи не єди%
ною згадкою про використання великомасштабних карт є зауваження того ж таки
Й.Веселовського щодо можливості порівняння плану Солача 1795 р. з писемним опи%
сом розташування граничних із сусідніми селами паль73. Ще одна пропозиція порів%
няння отриманих даних стосується не соціотопографії в чистому вигляді, а комплекс%
них архітектурно%археологічних досліджень, бо йдеться про результати археологічних
розкопок на території Вроцлава, які зіставлялися з видами і планами XVI i XVIII ст.74

До речі, названі В.Бжежовським види міста є єдиною декларацією використання
іконографічних джерел. Тим часом, іконографія повинна би стати важливою і не%
від’ємною складовою частиною соціотопографічного методу. Об’єктами її вивчення
є, як відомо, не тільки види міст, але й будь%які зображення, в даному випадку – міста
та його частин.

Для повнішого і систематичного використання картографічних джерел можна ви%
користати методику, опрацьовану чеською школою історичної географії75, котра, якщо
коротко, зводиться до нанесення на карту історичних явищ. Це дозволяє отримати на%
очну картину просторового поширення історичних явищ і допомагає помітити їхні вза%
ємозв‘язки76. Але на заваді безпосереднього запровадження такої методики постає
практично цілковита відсутність історичних карт з%перед XVIII ст.77 Одним із виходів
із ситуації може стати створення ретроспективних гіпотетичних схем міст на різні ча%
сові зрізи78.

Іншим джерелом для відтворення топографії міста або, точніше, якоїсь його час%
тини, є використання результатів археологічних досліджень, застосування архітектур9
но9археологічних методів. Німецький дослідник Шолькман стверджує, що однією з цент%
ральних проблем археологічних досліджень міст є реконструкція їхньої середньовічної
топографічної структури; вивчення проблеми утворення центру міста засобами архео%
логії є дуже важливим, особливо для ранніх періодів, для яких не існують інші джере%
ла79. Найяскравіший приклад багатодисциплінарної студії міського кварталу наведено
в спеціальному випуску збірника Silesia Antiqua, який так і називається: “Комплексні ар%
хеологічно%архітектурні дослідження...”80 Через те, що один розділ повністю присвячений
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історії кварталу на підставі вивчення писемних джерел, а ще два – парцеляції забудо%
ви на два періоди (XIII%XVIII і XIX%XX cт.), цю роботу сміливо можна вважати соціо%
топографічною, здійсненою на мікрорівні. Хоча археологи впевнені (і мають рацію), що
тільки на підставі археологічних досліджень простежується індивідуальність будівель%
ної і топографічної біографії міста81. І в українських, і в польських публікаціях із ар%
хеологічної царини (особливо в міській археології та архітектурній археології) нерідко
бачимо зловживання терміном “соціотопографія”. Археологи силою факту методів
своєї науки з абсолютною точністю локалізують топографічні точки дослідження, але
соціальну складову показують умовно або вона відсутня повністю82.

Поруч з археологічними, урбаністичні дослідження є джерелом для реконструкції
топографії міста на періоди, для яких ще немає писемних джерел83. Одним із об’єктів
дослідження історії урбаністики є просторова організація84 міського населеного пунк%
ту, а предметом в цьому випадку виступає її динаміка в історичному часі. Традиційно
історики урбаністики опрацьовують теоретичні моделі розвитку міста якогось типу
(переважно, локаційного, деколи з урахуванням його передлокаційної історії), його
частин (ринкової площі, мережі вулиць, системи парцель). Дуже коротко урбаністич%
ний погляд на утворення і зміни міста, заснованого на німецькому праві, можна звести
до такої спрощеної схеми: локаційне місто з наближеною до квадрата ринковою пло%
щею і прямокутно%перехресною мережею вулиць традиційно поділялося на чверті –
чотири офіційні дільниці%квартали85. Час такого поділу не завжди відомий, і тому його
визначення є одним із завдань урбаністичної історії. Внаслідок продажу, обмінів, спадко%
вих поділів “ідеальний” порядок просторової структури порушується, одночасно зосере%
дження купців навколо ринку і заселення різних вулиць ремісниками різних професій
замінюється поселенням людей найрізноманітніших професій на території усього міс%
та86. Останнє твердження, залишаючись предметом вивчення історії урбаністики, од%
нозначно є соціотопографічною категорією, і демонструє нерозривний зв’язок між нею
та соціотопографічним методом. Оскільки вивчення історії великих міст вимагає ти%
пологічного аналізу із застосуванням порівняльно%синтетичних методів87, то взаємне
використання методів дослідження повинне би стати в пригоді системі як архітектур%
но%урбаністичних, так і історичних дисциплін. Тим часом, між істориками і архітек%
торами на практиці вибудувалася якась глуха стіна, котра проявляється хоча б у тому,
що ні першим, ні другим, як правило, не відомі результати досліджень, публікації колег
із містознавчої тематики.

Прикладом суттєво різного підходу до вивчення міста істориками та урбаністами
при оперуванні тією ж термінологією є проблема парцеляції. В обширному огляді ар%
хівних джерел для соціотопографії сілезьких середньовічних міст88 М.Ґолінський зау%
важує, що чиншові списки збережені неповно, а інформація, в них закладена, очевидно,
швидко змінювалася, оскільки мінялися власники парцель, як і величина ставки чин%
шу за них унаслідок їхнього поділу або об‘єднання. Первісно списки складалися за осо%
бами платників і внаслідок певних причин при змінах переставали зберігатися. Ситуа%
ція змінилася в той момент, коли межі парцель були офіційно визнані, незалежно від
того, хто володів ділянкою, і книги запровадили за парцелями, а не за власниками.

Така теза заперечує локаційні засади утворення міста на магдебурзькому праві.
Проблема, очевидно, дійсно в системі провадження книг, котрі спочатку фіксували не%
рухому власність за іменем господаря, пізніше – за його прізвищем, а ще згодом – за
традиційною назвою парцелі89, а не в стабілізації самих ділянок: їх як ділили та об‘єд%
нували, так і продовжували. Але історики допускають “гіпотетичну” парцеляцію90,
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урбаністи (при неможливості її відновлення за джерелами) використовують обміри91,
одночасно вважаючи парцелю одиницею виміру чиншу. Якраз соціотопографічний ме%
тод здатен поєднати “ідеальні” урбаністичні підходи з “реальним” поглядом історика.

Згадка про парцелю як про одну з трьох ієрархічних складових міста – мережа ву%
лиць, ринок, парцеля92 – дозволяє розглянути проблему вищих та нижчих просторових
елементів93 соціотопографічним методом. Запропонований Я.Дашкевичем та задекла%
рований і здійснений М.Капралем94 за допомогою фіскальних документів (шос), соціо%
топографічний аналіз на макрорівні – це єдині віднайдені прямі згадки щодо багаторів%
невості соціотопографічного методу. Проте з контексту окремих досліджень випливає,
що дослідники на практиці використовують три рівні:

1. Найнижчий – парцеля, домоволодіння виступає об’єктом дослідження у працях
археологічного напряму.

2. Середній, що охоплює більші міські утворення, такі, як вулиця, дільниця, квартал,
характерний, практично для всіх згаданих тут соціотопографічних студій, а теж ок%
ремим дослідженням, присвяченим історії конкретної вулиці95 (при умові, що соціаль%
ні характеристики накладаються на просторову схему).

3. Прикладом використання вищого рівня, при котрому оперують великими урба%
нізованими територіями, може бути публікація болгарської дослідниці Ц.Ґеорґієвої
про взаємозв’язок природнього середовища з системою поселень на болгарських зем%
лях в часи раннього Оттоманського панування, котрі вона трактує як індикатор розвит%
ку агрокультури та її освоєння людьми в економічному, соціальному та культурному
аспектах, причому здійснює аналіз на прикладі багатьох населених пунктів96, так само,
як дослідження чеського історика З.Гажі щодо заможності та складу населення певного
регіону в конкретний проміжок часу97. Очевидно, що досліджень такого плану існує на%
багато більше, проте не всі вони наближені до соціотопографічного методу.

ОКРЕМІ ВИСНОВКИ

Соціотопографія є інтердисциплінарним методом.
Появу і розвиток соціотопографії, на перший погляд, можна пов‘язувати з абсолю%

тизацією соціальної історії, що відбулася в європейській історичній науці в тих же 70%х рр.
XX ст., і з популярним тоді ж використанням математичних, зокрема квантативних
методів. З літератури складається враження, що соціотопографія пригасає і на німець%
ких теренах.

Проте є території, де вона досить успішно продовжує існувати і розвиватися й сьо%
годні, незважаючи на нову “моду” навернення до наративних історичних текстів. Якщо
назвати ці території (Сілезія, Помор`я [Познань] – порубіжжя сучасних Польщі та Ні%
меччини, частково, Чехії, точніше, Моравії) і пригадати,

1. що це є саме та частина центральної Європи, де вже в XII – XIII ст. (в окремих
випадках наприкінці XI ст.) потужно відбувалася локація міст на магдебурзькому пра%
ві, звідки воно поширювалося на схід і на південний схід;

2. міста цих територій можна вважати найбільш класичними зразками міст в їхньо%
му правовому розумінні, магдебурзьких міст і в подальшому історичному розвитку;

3. для багатьох цих міст писемні документи добре збережені, вивчені й досить час%
то навіть опубліковані з німецькою точністю;

4. картографічні та іконографічні джерела для історії цих міст є ранніми, в окремих
випадках – з XV%XVI ст.;
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5. широко здійснюються археологічні дослідження на території їхніх середмість,
то випливає таке емпіричне припущення, що кількість і стан дослідження джерельної
бази сама диктує чи провокує застосування інтердисциплінарного методу, котрий до%
сить непогано інтерполюється в соціотопографію.

Її застосування на інших теренах нерідко перетворюється в пусту назву, де, по суті,
бракує або соціо%, або топографії.

Проте відсутність чіткої дефініції соціотопографії, спільності в методах досліджен%
ня, окремі суперечності в підходах наукових галузей, що повинні бути партнерами,
провокує поділ соціотопографії на власне соціотопографію та вступ до неї (історичну
або ретроспективну топографію).

Одна з причин полягає у фрагментарності джерел до історії будь%якого міста. Оскільки
відомо, що джерельна база зростає в перспективному розвитку суспільства98, то вигідно
застосовувати ретроспективний метод – найбільше інформації збережено для найближ%
чого до дослідника періоду, можна здійснити найповніший аналіз, а потім поступово
заглиблюватися в щораз давніші історичні зрізи, порівнюючи вже отримані дані з ти%
ми, котрі збереглися і доступні. В першу чергу це стосується саме вступної частини со%
ціотопографії – гіпотетичного відтворення схеми взаєморозташування частин міського
простору або їхньої локалізації. Зокрема, А.Чахаровський зауважує, що для соціотопо%
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Маряна Долинська.
До проблеми складових та джерел соціотопографії.
На основі аналізу зарубіжної і вітчизняної історіографії з проблем соціотопографії

автор робить спробу узагальнення визначення терміну “соціотопографія” та звертаєть%
ся до проблем класифікації джерельної бази соціотопографії. Пропонується увести до
наукового обігу термін “ретроспективна топографія міста”.

Mariana Dolynska.
To the Problem of Constituents and Sources of Sociotopography.
On the basis of the analysis of foreign and domestic historiography on sociotopographic

problems the author makes an attempt of generalization of the definition of the term “socio%
topography” and addresses the problems of sociotopographical source base classification. It
is suggested to introduce the term “retrospective city topography” into scientific circula%
tion.
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