PRACE, STUDIA I MATERIA(Y

KARTOGRAFIA MIASTA RÓWNEGO Z WIEKÓW XVIII I XIX1
PETRO RYCHKOV

Nieod$%cznym 'ród$em do badania przestrzennej
i architektonicznej ewolucji jakiegokolwiek miasta
historycznego jest zawsze zbiór ró norodnych dokumentów kartograÞcznych, pomiarowych lub projektowych, oraz map, r!kopi"miennych lub drukowanych, ogólnych lub fragmentów topograÞcznych,
geograÞcznych, specjalnych itp. Porównanie z realnie istniej%c% star% zabudow% miejsk% dokumentalnego materia$u kartograÞcznego pozwala wysnu&
wnioski nie tylko co do szczegó$ów zabudowania
w okre"lonym momencie, ale tak e "ledzi& istotne
jej przekszta$cenia w czasie. Im wi!c szersza jest
baza kartograÞczna, tym lepiej mo emy wyrobi&
sobie poj!cie o szczególnych cechach konkretnego
"rodowiska miejskiego.
Równe, jak i wi!kszo"& innych miast historycznych Wo$ynia, nie wyró nia si! bogactwem 'róde$
kartograÞcznych. Dlatego ka dy historyczny plan
miasta niesie w sobie potencja$ badawczy i powinien by& w$%czony do obiegu naukowego. St%d niniejszy artyku$ ma na celu przedstawienie w sposób
usystematyzowany odkrytego przez autora materia$u
kartograÞcznego.
Na starych mapach Równe po raz pierwszy pojawia si! ju w po$owie XVI w. W pierwszej kolejno"ci nale y wspomnie& o dokumencie kartograÞcznym pod tytu$em „Polska, opisana w granicach
i miejscowo"ciach przez Wac$awa Gorodeckiego,
Polaka”, sporz%dzonym w 1558 roku i wielokrotnie
przedrukowanym w ró nych wersjach2. Przedsta-

wienie na tej mapie Równego, jak te wi!kszo"ci innych miast, charakteryzuje si! uproszczonym rysunkiem poszczególnych budowli, oraz sugeruje istnienie fortyÞkacji miejskich (il.1). #wiadczy to chyba
o ówczesnym statusie administracyjnym Równego,
oraz o tym, e miasteczko ju by$o ukszta$towane
jako jednolita struktura przestrzenna z w$asnymi
obiektami fortyÞkacji i ustalon% kompozycj% dwóch
zasadniczych, "ci"le zwi%zanych cz!"ci: „zamek miasto”.
Badanie najstarszego uk$adu przestrzennego miasta jest mo liwe tylko na podstawie poszczególnych
planów w du ej skali. Niestety, w odniesieniu do
Równego, najstarsze plany i widoki miasta pochodz% z 2 po$owy XVIII w.
Za najstarszy plan Równego uwa a si! dokument,
który po raz pierwszy odnotowany by$ w dziele polskiego autora Tadeusza Jerzego Steckiego Z boru
i stepu. Poniewa to jest pierwszy znany plan sytuacyjny ca$ej zabudowy miejskiej, dok$adnie datowany, warto zacytowa& fragment z tej pe$nej informacji
ksi% ki3:
„Mamy pod r k! ciekawy, wspó"czesny tym czasom plan Równego z r.1765, przez jakiego# zapewne
budowniczego nadwornego Touschera (sic) robiony.
Pod"ug niego wi c zaznajomimy czytelników z ówczesn! topograÞ! miejscowo#ci, dla samej pami!tki,
gdy wszystko to znik"o bez #ladu.
Plan ten przedstawia nam miasto, oprócz wyspy
zamkowej i drugiej, Wenecy! zwanej4, sk"adaj!ce si

Przygotowanie tego artyku$u do publikacji sta$o si! mo liwe
dzi!ki wsparciu K)sy im. Józefa Mianowskiego oraz naukowej
opieki Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w osobie prof.
dr hab. Jerzego Kowalczyka, któremu Autor wyra a g$!bok%
i szczer% wdzi!czno"&.
2
Zob. np: W. Kordt, Materialy po istorii russkoj kartograÞi.
Wyp. II. Karty vsej Rossii i zapadnyh jejo oblastej do kon’ca

XVII vieka, Kiev 1910, s. 13, a. XIV; M.G. Vavry*yn, J.R.
Daškevy*, U.R. Krystalovy*, Ukraina na starodavnih kartah,
Kinec’ XVI - perša polovyna XVII st., Ky+v 2004, s. 46-47.
3
T.J. Stecki, Z boru i stepu. Obrazy i pami!tki, Kraków 1888, s.
32-33. Niestety, losy tego planu nie s% znane.
4
Le$y ona mi dzy zamkiem a probostwem.
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1. Równe na mapie Polska, opisana w granicach i miejscowo#ciach przez Wac"awa Gorodeckiego, Polaka, 1558,
repr. wg W. Kordta
1. Rivne on the map Poland described within its borders and
localities by Wac"aw Gorodecki, Pole, 1558, repr.
by W. Kordt

z czterych cz #ci, t.j.: miasto g"ówne, przedmie#cie
Ostrogskie, przedmie#cie Dubie%skie, Wol! zwane
i Ekonomia albo Komisaryat. Miasto same zewsz!d
wod! oblane, mia"o daleko wi cej domów ani$eli
dzisiaj; ale by"y to domki ma"e, bez porz!dku, bez
symetryi budowane i prócz jednego domu murowanego5 i takich $e sklepów z ratuszem, wszystko pobudowane z drzewa. Ko#ció" nawet w kszta"cie krzy$a
stoj!cy na placu tera&niejszego ogrodu proboszcza,
by" tak$e stary, drewniany, równie, jak i cerkiew
ruska, która obok ko#cio"a, z prawej strony wznosi"a si 6. Synagoga $ydowska tak$e drewniana, sta"a
w tem miejscu, gdzie dzisiejsza murowana. Ulica
g"ówna by"a drewnianymi dylami wy"o$ona, inne
b"otniste.
Z miasta za bram! murowan! ci!gn "a si d"uga grobla, która prowadzi"a na przedmie#cie Wola.
Prawa strona tego przedmie#cia by"a zabudowana
chatami w"o#cia%skiemi za któremi by"y folwarki
duchowne (kaplicy i cmentarza jeszcze nie by"o);
po lewej stronie na Woli, by"a cegielnia i cmentarz
uniacki. Druga brama, z przeciwnej strony miasta,
prowadzi"a na przedmie#cie Ostrogskie, na którem
5

Dom ten by" pi trowy i dotrwa" do ostatnich czasów, zniesiono
go dopiero przy budowie szosy.
6
Pó&niej na tym placu osadzono jurydyk ko#cieln!. Za ko#cio"em i cerkwi! by" cmentarz.
7
Sz"a do mostu a$ do m"yna mniejszego.
8
Komisaryat stary by", gdzie dzisiaj dom Czerczyckich; nowy
- gdzie obecnie dom Hurynowiczów.
9
Dzisiejsze magazyny i dom nale$!cy do skarbu.
10
M. Or$owicz, Ilustrowany przewodnik po Wo"yniu, (uck 1929,
s. 209.
4

rozk"ad ulic by" ten, co i dzi#; tam by"y dworki gracyalistów, dworzan i chaty w"o#cia%skie z ich ogrodami; a za temi ju$ – b"ota. Ulica Niemiecka7, biegiem rzeki id!c, topolami wysadzona, zamieszkana
by"a przez fabrykantów Niemców – sukienników,
a oprócz ich domków reszta placów le$a"a pustk!.
Dalej dopiero zaczyna"y si zabudowania w"o#cia%skie, które coraz wi cej skupi"y si przy ulicy Omela%skiej, gdzie sta"a cerkiew dla poddanych rówie%skich i tiutkiewickich.
Ogród zamkowy zajmowa" przestrze% od komisaryatu8 do zabudowa% ekonomicznych i dworskich9;
na tym ca"ym placu $adnego wi cej budynku nie
by"o i miasto ko%czy"o si – jak dzisiaj. Lasek grabowy by" ju$ dobrze zacieniony i okopany rowem.
Domów w samym mie#cie by"o 370; na przedmie#ciu Ostrogskim – 103; od drogi mi dzyrzeckiej do
Tutkiewicz i m"ynka miejskiego – chat 160; na Woli
– chat 50. Wogóle w ca"em Równem domów 683”.
Niestety, obecnie nie wiadomo, gdzie si! znajduje
plan z 1765 roku, zgodnie z którym Stecki opisa$ zabudow! miasta. W wypadku jego odnalezienia okaza$by si! najstarszym planem Równego. Z charakterystyki Steckiego mo emy przypuszcza&, e by$
na tyle szczegó$owy, i pozwoli$ autorowi nie tylko
prze"ledzi& rozplanowanie miasta, ale równie uzyska& wa ne informacje statystyczne, w szczególno"ci , policzy& wszystkie budowle.
Nie mamy informacji o autorze tego planu, który
nazywa$ si! Touscher. Stecki hipotetycznie nazywa
go „nadworny budowniczy”. Mieczys$aw Or$owicz
nawet przypisuje Touscherowi rol! architekta, autora przebudowy w 1765 roku starego pa$acu Lubomirskich w modnym stylu rokoka10, a równie-ski
autor O. Mo$czanow - bez podania 'ród$a , okre"la go jako „architekta warszawskiego”11. Z czasem
t! wersj! powtarza J. Poliszczuk12. Wreszcie, nie
mo na nie zwróci& uwagi na ca$kiem niedorzeczne,
b$!dne atrybucje, w których nazwisko zagadkowego Touschera „przywi%zuje si!” do kartograÞcznego
dokumentu o pochodzeniu jednoznacznie pó'niejszym13.
O. Mol*anov, Rovno. Istoryko-architekturnyj narys, Ky+v
1977, s. 14.
12
J. Poli.uk, Mandriwka kriz’ wiky, Rivne 1998, s. 36.
13
Rivne - 700: vid davnyny do su'asnosti, t.1, Rivne 2003, s.44.
Rzeczywi"cie, nawet hipotetycznie przy dworze Lubomirskich
jeszcze przed rozbiorami Polski, a jeszcze przez obcokrajowca,
nie móg$ by& sporz%dzony rosyjskoj!zyczny dokument kartograÞczny pod tytu$em „plan goroda Rownago”.
11

Jednak moim zdaniem nale y zgodzi& si! z przypuszczeniami Zbigniewa Hornunga14, Romana Aftanazego15, Jerzego Kowalczyka16, wed$ug których autorem przebudowy pa$acu w drugiej po$owie XVIII
wieku by$ znany in ynier wojskowy i architekt Jan
de Witte. Rzeczywi"cie, zbudowany przez niego pa$ac Lubomirskich w Rynku we Lwowie w ukszta$towaniu naro nika coko$u mia$ du o wspólnego z analogiczn% cz!"ci% fasadow% rezydencji równie-skiej.
TopograÞczna oraz statystyczna informacja,
przytaczana przez T. Steckiego, niew%tpliwie jest
zasadniczo wa na dla ogólnej oceny architektoniczno-przestrzennej struktury Równego po$owy XVIII
wieku. Jednoznacznie s% ustalone zarówno zamkowe, jak i miejskie fortyÞkacje, dwie bramy miejskie
(Dubie-ska i Ostrogska), kilka mostów, dwie stare
cerkwie drewniane17 oraz drewniany ko"ció$, dwa
przedmie"cia itp. Bardzo ciekawym szczegó$em tego
opisu jest wzmianka o „dylach drewnianych”, która przed kilku lat znalaz$a potwierdzenie przy okazji robót ziemnych na ulicy g$ównej w starej cz!"ci
miasta. Na g$!boko"ci oko$o 1,5 m naprawd! ukaza$y si! te dyle, i to w bardzo dobrym stanie (il. 2).
Do"& bogaty i ró norodny zbiór materia$ów kartograÞcznych z planami Równego znajduje si!
w zbiorach archiwalnych obejmuj%cych czasy Imperium Rosyjskiego, tzn. z ostatnich lat XVIII – pocz%tku XX w. Po drugim rozbiorze Polski Wo$yoraz Podole staj% si! przedmiotem szczególnej uwagi administracji rosyjskiej, która wzi!$a si! do dok$adnej inwentaryzacji swoich "wie o pozyskanych
po$udniowo-zachodnich terytoriów. Jednym z kierunków takiej inwentaryzacji by$o sporz%dzenie planów dla wszystkich miast powiatowych, w tym i dla
Równego. Wykonanie tego zadania zlecono mierniczym gubernialnym. Oczywi"cie, wówczas to by$
tylko dokonywany, przewa nie na oko, schematyczny sposób pokazania zabudowy miejskiej i bardzo
uproszczonej sieci ulic, z lakonicznym wykazem
najwa niejszych budowli, który rzadko przekracza$
dwadzie"cia – trzydzie"ci pozycji. Zawiera$ bardzo
uogólnione odtworzenie krajobrazu oraz zagospodarowanie terenów. Dok$adno"& pomiarów w du ym
Z. Hornung, Jan de Witte, architekt ko#cio"a dominikanów we
Lwowie, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1995, s. 55.
15
R. Aftanazy, Materia"y do dziejów rezydencji, t. VA, Dawne
województwo Wo"y%skie, Warszawa 1988, s. 367.
16
J. Kowalczyk, Rezydencje pó&nobarokowe na Wo"yniu, w:
„Zamojsko-Wo$y-skie Zeszyty Muzealne”, t. 2, 2004, s. 114.
14

2a. Równe. Relikty dawnej jezdni drewnianej na ulicy g$ównej:
widok ogólny wykopalisk archeologicznych. Fot. Autor, 2007
2a. Rivne. Relicts of the former wooden roadway on the main
street: overall view of archaeological excavations. Author’s
photo, 2007

2b. Równe. Relikty dawnej jezdni drewnianej na ulicy g$ównej:
fragment z proÞlem dyli drewnianych. Fot. Autor, 2007
2b. Rivne. Relicts of the former wooden roadway on the main
street: fragment with the proÞle of wood planks. Author’s
photo, 2007
Chodzi o dwie cerkwie w obr!bie miasta: „Woskrese-sk%”,
która do po aru 1881 r. znajdowa$a si! chyba na miejscu tera'niejszej stra y po arnej, oraz „Nikolinsk%” (Myko$aiwskij),
które wspólnie z przedmiejsk% cerkwi% (Uspensk%) ju by$y zanotowane w rejestrze z 1692 r. Zob.: A. Gil, Che"mskie diecezje
obrz!dku wschodniego. Zagadnienie organizacji terytorialnej
w XVII i XVIII wieku, w: Polska - Ukraina. 1000 lat sasiedztwa,
t. 5, Przemy"l 2000, s. 55.
17
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3. Równe. Plan miasta, przygotowany przez J.J. Bourguignona,
1797, fragment, ze zbiorów Rosyjskiego Pa-stwowego Archiwum Historycznego – Rossijskij Gosudarstvennyj Istori*eskij
Arhiv, dalej RGIA
3. Rivne. Town plan prepared by J.J. Bourguignon, 1797, fragment, from the collection of the Russian State Historic Archive
– Rossijskij Gosudarstvennyj Istori*eskij Arhiv, hereinafter
referred to as the RGIA

stopniu zale a$a od skrupulatno"ci mierniczego.
Najcz!"ciej s% spotykane skale 100, 75, 50 s% ni
w jednym angielskim calu.
Jednak pierwszy istniej%cy realnie, chronologicznie dok$adnie okre"lony plan Równego z ko-ca
XVIII w. jest powi%zany nie z zaleceniami biurokracji rosyjskiej, a z prywatnymi interesami w$a"cicieli
Równego. Chodzi o unikatowy dla architektonicznourbanistycznej historii Równego dokument w j!zyku
francuskim pod tytu$em „Plan du Chateau, Jardins,
Parc & (une partie de la Ville de Rowno” („Plan
zamku, ogrodów, parku i cz!"ci miasta Równe”),
odnaleziony przez Autora niniejszego artyku$u podczas opracowywania zbiorów Rosyjskiego Pa-stwowego Archiwum Historycznego w Sankt-Petersburgu18. Na arkuszu do"& du ego formatu przedstawiono wschodni% cz!"& miasta, w$%cznie z fragmentem
rynku i praktycznie ca$y teren pa$acowo-ogrodowy
zespo$u ze wszystkimi strefami przestrzennymi i roz18
Rossijskij Gosudarstvennyj Istori*eskij Arhiv (dalej RGIA),
zespó$ 733, opis 96, sprawa nr 71, arkusz 1. Przytoczony dokument – jest to r!kopi"mienny rysunek tuszem, tonowany akwarel% kolorow% o delikatnym odcieniu, ogólne wymiary arkusza
– ok. 60cm x 80cm. Z prawej strony – podpis autora z dato-
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mieszczonymi na nich poszczególnymi obiektami
- budowlami, ma$ymi formami architektonicznymi,
alejami, kana$ami, ogrodami, mostami, pawilonami
itp. Z prawej strony na dole znajduje si! czytelny
podpis autora i data – „J.J.Bourguignon 1797 Mars
19” (il.3).
Dokument wyró nia si! tym, e pó$noc jest skierowana do do$u. Pokazano tylko wschodni% cz!"&
miasta, oprócz tego spora jej cz!"& zosta$a zakryta
przez autora list% obiektów budowlanych i krajobrazowych, oznaczonych na kartuszu w kszta$cie
zwoju papieru. G$ówna uwaga autora, jak to si! wydaje, koncentrowa$a si! na jak najbardziej pe$nym
odtworzeniu zespo$u pa$acowo-ogrodowego tak, jak
wówczas on wygl%da$. Zabudowa miasta by$a dla
niego mniej wa na i st%d jest tylko uzupe$nieniem
planu rezydencji. Aczkolwiek i do tej sprawy autor
odniós$ si! bardzo starannie, usi$uj%c nanie"& na plan
oraz wpisa& na list! budowle mieszczan, handlowe
stragany na rynku, wschodni% (Ostrogsk%) bram!
miejsk%, sady i ogrody rolników na przedmie"ciach
i nawet nazwy poszczególnych dróg, które prowadzi$y do miasta.
Wspomniana lista zawiera ogó$em 53 pozycje,
które oprócz obiektów zespo$u pa$acowo-ogrodowego w du ym stopniu odzwierciedlaj% ówczesny sk$ad
zabudowy miejskiej. Dlatego niew%tpliwie zas$uguj% na to, eby wymieni& je zachowuj%c oryginaln%
francusk% wersj! z w$asnym t$umaczeniem. Obok
niektórych pozycji w nawiasach oznaczono numer
w$a"ciwego obiektu na schemacie rekonstrukcyjnym, przygotowanym specjalnie z racji odr!bnego
odtworzenia ca$ego pa$acowo-ogrodowego zespo$u
Lubomirskich (il.4):
1. le Chateau – zamek (1); 2. le OÞces - oÞcyny
(1); 3. grand Pont – du y most (2); 4. Chemin a la
Ville – droga do miasta; 5. Corps de Garde – kordegarda (3); 6. Temple Chinois – "wi%tynia chi-ska (4);
7. le Bain – k%pielisko (28); 8. Manêge – mane (5);
9. Ecuries – stajnie (6); 10. Remise – wozownia (7);
11. Magazin – spi arnia; 12. Serre chaude – cieplarnia (9); 13. Orangerie – oran eria (8); Serre á péches
- oran eria dla brzoskwi-; Murailles á péches – "ciany dla brzoskwi-; Hermitage – ermita (pawilon parkowy) (10); 14. Repesoir – o$tarz tymczasowy (11);

waniem, które zapewne oznacza$y dzie- uko-czenia tego planu:
„J.J. Bourguignon 1797 Mars 19”. Jednak, s%dz%c po letnim
charakterze fabu$ krajobrazowych, praca ta zacz!$a si! chyba
jeszcze w 1796 r.

4. Równe. Zespó$ pa$acowo-ogrodowy Lubomirskich, schemat rozplanowania, oprac. Autor wg planu J.J. Bourguignona
4. Rivne. Palace and garden complex of the Lubomirski family, layout, Author’s study according to the plan of J.J. Bourguignon

15. Faisanerie – ba anciarnia (21); 16. Monument
– pomnik (12); 17. Montagne de Souvenir – wzgórze
wspomnie- (13); 18. Temple Gothique – "wi%tynia
gotycka (14); 19. Barriere á l’anglaise – angielska
stra nica (15); 20. Pont Chinois – chi-ski mostek
(16); 21. Maisonnete rustique – chatka wiejska; 22.
Pepiniere – rozsadnik; 23. Statue de Venus – pos%g
Wenery (19); 24. Verger – ogród owocowy (17); 25.
Jardin á ßeurs – ogród kwiatowy (18); 26. le Potager – ogród warzywny; 27. Pagode – pagoda (20);
28. Garréne – królikarnia; 29. Grotte – grota (22);
30. Pont anglais – mostek angielski(23); 31. Pont
mure – mostek murowany (24); 32. Ruines – ruiny
(25); 33. Imitation du Vésuve – imitacja Wezuwiusza (26); 34. Chemin souterrein pour passer du Jardin de plaisance au Vignoble – droga podziemna dla
przej"cia pod winnic% do ogrodu zabaw; 35. Kiosque
– altana; 36. Vignoble – winnica; 37. Meterie - grobowiec rodzinny (?); 38. Carousel – karuzela; 39. le
Cimétiere des Allemands – cmentarz niemiecki; 40.
Pont du Chateau – mostek zamkowy (27); 41. Pont
de la Ville – mostek miejski; 42. Portte de la Ville –

brama miejska; 43. Le Marché – rynek; 44. Maison
de Mr.Petrikowski – dom pana Petrykowskiego; 45.
Maison du Jardiner – dom ogrodnika; 46. Maison
de Mr.Albrecht – dom pana Albrechta; 47. Maison
Gelekowski – dom Gelekowskiego; 48. L’auberge
– dom zjezdny; 49. Chemin au Parc – droga do parku; 50. Tanerie – garbarnia.
Jak widzimy, ta dosy& d$uga lista, obok obiektów
rekreacyjnych rezydencji ksi% !cej, zawiera tak e
kilka pozycji, które dotycz% samego miasta (rynek,
brama miejska, mostek miejski, dom zajezdny itp.).
W$a"nie ten dokument w po$%czeniu z niektórymi
pó'niejszymi planami miasta umo liwi$ wykonanie
rekonstrukcji w formie modelu miasta Równego wed$ug stanu na koniec XVIII w. (il. 5).
Jednak najciekawsze s% akwarelowe miniatury
w liczbie 19 umieszczone wzd$u górnej i prawej
kraw!dzi arkusza, na których zosta$y utrwalone najbardziej atrakcyjne - wed$ug autora - widoki i budowle zespo$u pa$acowo-ogrodowego. Charakterystyczne zreszt% jest tak e to, e nie ma praktycznie
adnego widoku miasta, je eli nie bra& pod uwag!
7

5. Równe. Makieta - ogólna rekonstrukcja stanu z ko-ca XVIII w. Opracowanie tre"ci przestrzennej
i architektonicznej - Autor, wykonanie makiety - D. Romaniuk, 1989 r.
5. Rivne. Model - general reconstruction of the town as of the end of the 18th century. Study on spatial
and architectural content - Author, model prepared by - D. Romaniuk, 1989

bardzo ogólnej sylwetki miejskiego ko"cio$a na jednym z rysunków. Wcze"niej mia$em okazj! opublikowa& pe$ny zbiór wszystkich tych akwarel19, i dlatego podaj! tutaj tylko trzy charakterystyczne akwarele Bourguignona (il. 6-8).
Przewa aj%ca wi!kszo"& planów miasta z okresu
rosyjskiego pochodzi z ko-ca XVIII i pocz%tku XIX
w. S% one zgromadzone w archiwalnych zbiorach
Sankt-Petersburga, przede wszystkim w Rosyjskim
Pa-stwowym Archiwum Historycznym (Rossijskij
Gosudarstvennyj Istori*eskij Arhiv, dalej RGIA),
oraz cz!"ciowo w Moskwie w Rosyjskim Pa-stwowym Archiwum Wojskowo-Historycznym (Rossijskij Gosudarstvennyj Vojenno-Istori*eskij Arhiv,
dalej RGVIA). Pierwsza instytucja przechowuje
g$ównie akta cywilnych instytucji urz!dowych Rosji carskiej, w drugiej s% poka'ne zbiory materia$ów
kartograÞcznych s$u b wojskowych20. Z powodu
rozproszenia dokumentów oraz nie$atwego dost!pu
do zbiorów, obecnie nie jest jeszcze mo liwe pe$ne
opracowanie kartograÞi Równego.

Nale y tak e uwzgl!dnia& to, e s% trzy podstawowe zasoby, gdzie znajduj% si! plany miast. Po
pierwsze - w sk$adzie tzw. atlasów21, po drugie w aktach poszczególnych spraw z jednym lub kilku
dokumentami, po trzecie - w postaci poszczególnych
arkuszy dotycz%cych spraw o szerszym znaczeniu.
Nie zawsze plany sytuacyjne z czasów rosyjskich s%
datowane. Nawet w katalogach archiwalnych cz!sto
okre"la si! tylko odcinek czasu, rzadziej – konkretny
rok sporz%dzenia. Du a cz!"& odnalezionych planów
nie powinna wprowadza& w b$%d skromn% ilo"ci%
informacji o ich pochodzeniu i czasie powstania.
W rzeczywisto"ci orygina$ wyj"ciowy by$ tylko
jeden i z czasem w procesie kopiowania, je eli do
niego by$y wprowadzone jakie" zmiany, to przewa nie o charakterze drugorz!dnym, a jeszcze cz!"ciej
w kierunku uproszczenia wersji poprzedniej. Oczywiste jest tak e to, e do"& cz!sto mia$o miejsce wykonanie kopii z kopii. By$o to zapewne spowodowane potrzebami aparatu administracyjnego. Wydaje
si! rzecz% nie$atw% okre"lenie pierwotnego doku-

P. A. Ry*kov, Palacowo-parkovyj kompleks Lûbomyrs’kych
w Rivnomu na akwarelâch Jana Jakoba Bourguignona, w: „Visnyk Nacional’nogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannia”, Zb. nauk. prac’, Vyp. 3 (35), Rivne 2006,
s. 140-157.

Patrz: P. A. Ry*kov, Džerela Rosijs’kogo deržavnogo vijs’kovoistory'nogo arhivu do istori( mistobuduvannâ u Pravoberežnij
Ukraïni, w: „Arhivy Ukraïny”, 1992, nr 5/6, s.52-61.
21
Na przyk$ad: RGIA, zespó$ 1350 („Meževoj departament Senata”), opis 312, sprawa nr 9 (Atlas Volynskoj gubernii), arkusz
29, Plan Rovno.
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mentu kartograÞcznego, chocia jest oczywiste, e
im rzetelniej wykonano kopi!, tym bardziej jest ona
zbli ona do orygina$u.
Zarazem jest charakterystyczne, e du % wag!
przywi%zywano do strony artystycznej map. I chocia w"ród sporej ilo"ci planów Równego tego okresu cz!sto s% spotykane bardzo podobne repliki, jednak w ich uj!ciu graÞcznym nie widzimy dwóch
jednakowych. Ka dy wykonawca kopii stara$ si!
modyÞkowa& styl napisów, dodawa$ ornamentowe
przerywniki, ramki, litery a nawet ogóln% kompozycj! arkusza. Dzi!ki temu bardzo podobne dokumenty kartograÞczne maj% oryginalne niepowtarzalne
cechy.
Podstawowy zbiór materia$ów kartograÞcznych
Równego znajduje si! w zbiorach RGIA. W$a"nie
tutaj pa-stwowa administracja gromadzi$a najwi!cej
dokumentów kartograÞcznych. Akta te dotycz% okresu od 1795 do 1914 roku. Poniewa na podstawie
drugorz!dnych cech praktycznie nie mo na ustali&
pierwotnego orygina$u planu Równego w"ród takich
planów, a w przewa aj%cej liczbie nie ma na nich
podanej daty, to nale y porówna& wszystkie wersje
i kopie planów. W ten sposób mo na da& chocia by
przybli one poj!cie o ich przekszta$ceniach.
Za takie pierwszorz!dne dokumenty mo na
uzna& dwa plany Równego. Pierwszy orygina$ pozna$em z autopsji w zbiorach RGIA (il. 9)22, drugi
– w postaci fotokopii z tego archiwum, znajduj%cej
w zbiorach Równie-skiego Muzeum Krajoznawczego23 (il. 10). Obydwa te dokumenty maj% rzetelnie
wykre"lon% sie& ulic, oznaczenie wszystkich g$ównych budynków i budowli o funkcji mieszkalnej,
handlowej, produkcyjnej, dok$adnie odtworzon% naturaln% i krajobrazow% sytuacj!. Zadokumentowano
tak e wszystkie zewn!trzne drogi, które prowadz%
do miasta z ró nych kierunków.
Nast!pny plan miasta ze zbiorów RGIA jest
oczywist% kopi%, o czym "wiadcz% niezgodno"ci
pomi!dzy nazwami w opisach budowli, a realnymi
obiektami, które s% oznaczone na planie24 (il. 11).
Prawdopodobnie wykonawca tej kopii nie zna$ topograÞi ani zabudowy miasta. Uj!cie tego dokumentu
wyró nia si! swoistym charakterem i zawiera nawet
tablic! z informacj% o sk$adzie oraz liczbie ludno"ci.
Jeszcze wi!kszym uproszczeniem, uwarunkowanym bardziej szczegó$ow% skal%, wyró nia si! inny
22
RGIA, zespó$ 1293, opis 166 Wo$., sprawa nr 78, arkusz 1,
Plan Volynskoj gubernii goroda Rovna.
23
RGIA, zespó$ 1350, opis 312, sprawa nr 9, arkusz 29, Plan
Volynskoj gubernii goroda Rovna.

6. Równe. Elewacja g$ówna pa$acu Lubomirskich na akwareli
J.J. Bourguignona, 1797, repr. ze zbiorów RGIA
6. Rivne. Main elevation of the Lubomirski’s palace on the
water colour by J.J. Bourguignon, 1797, repr. from the RGIA
collection

7. Równe. Pa$ac Lubomirskich na akwareli J.J. Bourguignona,
widok z mostem wielkim, 1797, repr. ze zbiorów RGIA
7. Rivne. The Lubomirski’s palace on the water colour by J.J.
Bourguignon, view with the grand bridge, 1797, repr. from the
RGIA collection

8. Równe. Widok ze "wi%tyni% chi-sk% i ko"cio$em miejskim na
akwareli J.J. Bourguignona, 1797, repr. ze zbiorów RGIA
8. Rivne. View with the Chinese temple and local church on the
water colour by J.J. Bourguignon, 1797, repr. from the RGIA
collection
24
RGIA, zespó$ 1293, opis 166 Wo$., sprawa nr 76, arkusz 1,
Plan Volynskoj gubernii goroda Rovna.
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9. Równe. Plan sytuacyjny z ko-ca XVIII w., repr. ze zbiorów RGIA (zespó$ 1293, opis 166 Wo$., sprawa nr 78, arkusz 1)
9. Rivne. Location plan from the end of 18th century, repr. from the RGIA collection (group 1293, description 166 Volyn, case no 78,
sheet 1)
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10. Równe. Plan sytuacyjny z ko-ca XVIII w., repr. ze zbiorów RGIA (zespó$ 1350, opis 312, sprawa nr 9, arkusz 29)
10. Rivne. Location plan from the end of 18th century, repr. from the RGIA collection
(group 1350, description 312, case no 9, sheet 29)
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11. Równe. Plan sytuacyjny z ko-ca XVIII w., repr. ze zbiorów RGIA (zespó$ 1293, opis 166 Wo$., sprawa nr 76, arkusz 1)
11. Rivne. Location plan from the end of the 18th century, repr. from the RGIA collection (group 1293, description 166 Volyn,
case no 76, sheet 1)
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12. Równe. Plan sytuacyjny z ko-ca XVIII w., repr. ze zbiorów RGIA (zespó$ 1293, opis 166 Wo$., sprawa nr 77, arkusz 1)
12. Rivne. Location plan from the end of the 18th century, repr. from the RGIA collection (group 1293, description 166
Volyn, case no 77, sheet 1)
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13. Równe. Plan sytuacyjny, 1798, Rosyjskie Pa-stwowe Archiwum Wojskowo-Historyczne – Rossijskij Gosudarstvennyj
Vojenno-Istori*eskij Arhiv, dalej RGVIA, zespó$ Voenno-U*enyj Arhiv, dalej VUA (sprawa nr 21528, cz. V, arkusz 75)
13. Rivne. Location plan, 1798, Russian State Army and Historic Archive – Rossijskij Gosudarstvennyj Vojenno-Istori*eskij
Arhiv, hereinafter referred to as the RGVIA, group Voenno-U*enyj Arhiv, hereinafter referred to as the VUA (case no 21528,
part V, sheet 75)
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