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plan miasta (il. 12)25. Ten r kopi!mienny dokument 

ma wygl"d graÞ cznie niedoko#czonego, przynaj-

mniej to mo$na powiedzie% o jego „pustej” górnej 

cz !ci. 

Kilka sytuacyjnych planów Równego z okresu 

ko#ca XVIII – pocz"tku XIX stulecia zosta&o odna-

lezionych w czasie opracowania zbiorów RGWIA. 

Najciekawszy jest odr bny zbiór, dok&adnie datowa-

ny, pod tytu&em „Plany miast Imperium Rosyjskie-

go, zebrane na ja!nie wielmo$ne polecenie w 1798 

roku”, w którym w!ród innych planów miast Wo&y#-

skiej, Podolskiej, Noworosyjskiej oraz Ma&orosyj-

skiej gubernii jest zachowany i r kopi!mienny plan 

Równego26 (rys. 13). W porównaniu z wy$ej  scha-

rakteryzowanymi dokumentami ze zbiorów RGIA 

ten plan jest bardziej uproszczony, a w dodanym opi-

saniu budowli publicznych liczy tylko 14 pozycji. 

W tym samym archiwum znajduje si  tak$e atlas 

Guberni Wo&y#skiej, datowany na 1798 r., gdzie te$ 

jest plan Równego27. Osobliwo!% tego kompedium 

kartograÞ cznego polega na tym, $e zawiera on gene-

ralne opisanie Guberni, tabele z oznaczaniem ilo!ci 

budowli oraz mieszka#ców, a tak$e szereg rysunków 

charakterystycznych budowli gubernialnego miasta 

'ytomierza. 

W innym, nieco skromniejszym atlasie Guberni 

Wo&y#skiej w sposób niezwyk&y podano plany 13 

miast – ka$dy plan zajmuje dwie strony28. W!ród 

nich znajduje si  równie$ plan Równego (il. 14). 

Interesuj"cy jest fakt, $e w dedykacji do tego atla-

su podano nazwisko jego wykonawcy, wo&y#skiego 

gubernialnego mierniczego Wasyla Kudriawcowa. 

Wydaje si  wi c, $e ta osoba by&a tak czy inaczej 

zwi"zana z wykonaniem tak$e innych planów miast 

z terenu guberni w ko#cu XVIII i na pocz"tku XIX 

w. Jeszcze jeden plan r kopi!mienny ze zbiorów 

RGWIA przedstawia nie tylko miasto, ale i dosy% 

spor" przestrze# otaczaj"cego terytorium29. Ten plan 

sporz"dzono w bardzo drobnej skali, dlatego miasto 

pokazano do!% ogólnie.

Sporz"dzenie urbanistyczno-inwentaryzacyjnych 

planów oraz ich wielokrotne kopiowanie dokony-

wa&o si  w ró$nych celach. Najg&ówniejsz" chyba 

z nich by&o stworzenie materia&u wyj!ciowego dla 

przygotowania przedsi wzi % zmierzaj"cych do upo-

rz"dkowania, zagospodarowania i zabudowy Rów-

nego, które przed tym kszta&towa&o si  w ci"gu kilku 

stuleci g&ównie w sposób $ywio&owy. Jak wiemy, 

administracja rosyjska jeszcze za czasów panowania 

Katarzyny II mia&a zamiar sporz"dzi% dla wszystkich 

miast imperium nowe generalne plany zagospodaro-

wania, które odpowiada&yby zasadom precyzyjnej 

i nawet nadmiernej regularno!ci, uporz"dkowaniu 

funkcji oraz kompozycyjnej jednolito!ci. 

D&u$szy czas Równe pozostawa&o poza tym pro-

cesem. Jednak wielki po$ar, który wydarzy& si  10 

czerwca 1819 roku, zniszczy& spor" cz !% miasta na 

pó&noc i wschód od rynku. Niszcz"ce konsekwencje 

po$aru by&y zanotowane nawet na specjalnie sporz"-

dzonym planie miasta30 (il.15). Zasadnicz" kwesti" 

by&a odbudowa sporej cz !ci starego miasta. Naj-

pierw podj"& t  spraw  z polecenia ksi $nej Lubo-

mirskiej wy$ej wspomniany nadworny architekt Bo-

urguingon, ograniczaj"c si  w swojej projektowanej 

propozycji tylko do spalonej strefy staromiejskiej31 

(il.16). I chocia$ w ca&o!ci by&a ona uzgodniona 

w ró$nych instancjach, w szczególno!ci z peter-

burgskim architektem rz"dowym radc" Wiliamem 

Geste, ju$ na ostatnim etapie 30 czerwca 1823 roku 

projekt zosta& niespodziewanie odrzucony przez sa-

mego imperatora Aleksandra I z rozkazem opraco-

wania nowego wariantu, który mia&by uporz"dko-

wa% ca&e miasto, a nie tylko wydzielon" jego cz !%. 

Sprawa ta, zlecona teraz urz dnikom gubernialnym, 

przewleka&a si  z powodu ró$nych okoliczno!ci biu-

rokratycznych. 

25 RGIA, zespó& 1293, opis 166, Wo&., sprawa nr 77, arkusz 1, 

Plan goroda Rovna.
26 RGVIA, zespó&  „Voenno-U(enyj Arhiv” ( dalej VUA), spra-

wa nr 21528 (Plany gorodov Rossijskoj Imperii, sobrannye po 

vyso(ajszemu poveleniû w 1798 godu), cz. V (Volynskaâ gu-

bierniâ), arkusz 75, Plan goroda Rovnogo. W archiwalnym opi-

saniu podano dat  sporz"dzenia – 1798 r., co budzi w"tpliwo!ci 

ze wzgl du na oczywist" wtórno!% tego dokumentu.
27 RGVIA, zespó& VUA, sprawa nr 21277 (Atlas Volynskoj gu-
bernii dwenadcati powetov so in!n w sootvetstwie s vyso ajšego 
soizvoleniâ w Žytomire pri gubiernskoj czertiožnoj 1798 goda), 

arkusz 29.
28 RGVIA, zespó& VUA, sprawa nr 21551 (Atlas Volynskoj gu-
biernii), arkusz 21-22. Zwraca na siebie uwag  dedykacja na ty-

tule za podpisem autora atlasu: Evo Veli estvu Aleksandru I Im-

peratoru i Samoderžcu Vserosijskomu sej trud s vsieglubo ajšym 
po teniem voznak nižajszego blagodareniâ posviaš aet vsepo-
dannejšyj rab Vasilij Kudrâvcov volynskoj gubiernii zemlemer.
29 RGVIA, zespó& 418, 1, sprawa nr 674,  1-2, Plan g. Rovno Vo-
lynskoj gubernii s oktrestnostâmi. Autorzy: Tieplov i Duplakov. 

Skala 1: 21000.
30 RGIA, zespó& 1287, opis 8, sprawa nr 10, arkusz 27, Plan 
povetovogo goroda Rovna. Na dokumencie znajduje si  podpis 

autora gubernskij zemlemer i kavaler Kudrâvcev. W odró$nie-

niu od poprzednich planów ten dokument demonstruje starania 

autora oznaczy% wszystkie budowle w spalonej cz !ci miasta. 

Lista obiektów zawiera ogó&em 31 pozycji, w&"cznie „staroe me-

sto pogoreloje”.
31 RGIA, zespó& 1287, opis 8, sprawa nr 10, arkusz 26.
32 RGIA, zespó& 1287, opis 8, sprawa nr 10, arkusz 21.
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14. Równe. Plan sytuacyjny, 1810 r., repr. ze zbiorów RGVIA (zespó& VUA, sprawa nr 21551 Atlas Vo"ynskoj gu-
biernii, arkusz 21-22)

14. Rivne. Location plan, 1810, repr. from the RGVIA collection (group VUA, case no 21551 Atlas Vo"ynskoj gubi-
ernii, sheet 21-22)

Skorygowana wersja planu generalnego po raz 

drugi traÞ &a do W. Geste jesieni" 1830 r. który za-

opiniowa& projekt pisz"c m.in. $e miasto Równe „... 

jest zbudowane wed&ug tamtejszego zwyczaju, który 

z powodu ciasnoty oraz nieprawid&owo!ci [jest] do-

sy% niebezpieczne na wypadek po$aru, ale wszelka 

zmiana w mie!cie jest zbyt k&opotliwa i b dzie trud-

na dla mieszka#ców, którzy rzeczywi!cie s" zainte-

resowani nie tylko we w&asnej budowli, lecz równie$ 

i w ziemi, która przez nich kupuje si , a moim zda-

niem, lepiej pozostawi% plan w stanie niniejszym, 

poniewa$ usytuowanie tego miasta jest nieregularne 

i podzielone jeziorami, rzekami i b&otami”32. 

Nied&ugo W. Geste zmar& i sprawa znów zosta&a 

od&o$ona. Dopiero 3 marca 1845 r. ostateczna wer-

sja pierwszego planu generalnego Równego wresz-

cie zosta&a wys&ana do Petersburga do Ministerstwa 

Spraw Wewn trznych z podpisem kijowskiego, po-

dolskiego i wo&y#skiego genera&-gubernatora Dy-

mitra Bibikowa z podsumowaniem, $e plan b dzie 

„wygodny w doprowadzeniu do wykonania”, i $e 

jest on uzgodniony z w&a!cicielem miasta Kazimie-

rzem Lubomirskim oraz uwzgl dnia niniejszy stan 

miasta33.

Do planu do&"czono dosy% interesuj"ce „opisanie 

miasta Rowna” $eby zacytowa% g&ówne jego frag-

menty: „1) Miejsce po&o$enia miasta Równego jest 

na nizinie, po obydwu stronach rzeczki Gostwicy. 

W&a!ciwo!% ziemi, na której miasto si  znajduje, 

jest piaszczysta zmieszana w du$ym stopniu z gli-

n". W tym dworów 450. Mieszka#ców m skiej p&ci 

3063, $e#skiej 2619, a wogóle 5682. Do budowania 

wykorzystuj" przewa$nie drewno sosnowe, jod-

&owe, d bowe i osinowe, które znajduje si  licznie 

w pobli$u doko&a miasta Równego. W okolicach 

miasta brak kamienia, który jest zast powany ce-

g&" wyrabian" tu$ w mie!cie i otrzymywan" przez 

mieszka#ców po przyst pnej cenie. 2) S"siednie zie-

mie nale$"ce do w&a!ciciela miasta ksi cia Kazimie-

rza Lubomirskiego s" na wzgórzach. 3) Miejsca dla 

33 RGIA, zespó& 1287, opis 39, sprawa nr 140, arkusz 1. 34 RGIA, zespó& 1287, opis 39, sprawa nr 140, arkusz 5 - 5zw. 
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15. Równe. Plan sytuacyjny z zadokumentowanymi konsekwencjami po$aru 1819 r., repr. ze zbiorów RGIA (zespó& 
1287, opis 8, sprawa nr 10, arkusz 27)

15. Rivne. Location plan with documented consequences of the Þ re of 1819, repr. from the RGIA collection (group 

1287, description 8, case no 10, sheet 27)

budowania domów oraz dla poszerzenia miasta s" 

ze wszystkich stron wygodne [...] 5) ...rzeczka Go-

stwica p&ynie przez miasto w formie stawu, a dalej 

w formie rzeczki, w pobli$u której nie ma wysokich 

brzegów i miejsc dla przystani statków. G& boko!% 

rzeczki na stawie w niektórych miejscach podczas 

powodzi do czterech s"$ni, ale podczas suszy woda 

opada na pó&s"$nia [...] 6) Sporz"dzony plan projek-

towany miasta Równego mo$e by% swobodnie reali-

zowany w naturze stopniowo, wed&ug zasad dla za-

gospodarowania miast okre!lonych. Tym bardziej $e 

tylko niewielka liczba domów i budowli nale$y do 

zburzenia, a inne s" zostawione w naturze na pier-

wotnych miejscach bez ich naruszenia”34. 

Opisanie za podpisem powiatowego mierniczego Potockiego.
35 RGIA, zespó& 1287, opis 39, sprawa nr 140, arkusz 6.
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36 W oryginale: biezsro no-otpusknyh.
37 RGIA, zespó& 1287, opis 39, sprawa nr 140, arkusz 17-18.
38 RGIA, zespó& 1293, opis 166 Wo&., sprawa nr 79,  arkusz 1. 

Plan Volynskoj gubernii goroda Rovna. W tym samym archi-

wum i w tem samem zespole jest przechowywana tak$e dok&ad-

16. Równe. Projekt odbudowy spalonej cz !ci starego miasta 

wykonany przez architekta J.J. Bourguignona, 1819 r., repr. ze 

zbiorów RGIA (zespó& 1287, opis 8, sprawa nr 10, arkusz 26)

16. Rivne. Reconstruction design of the burnt part of the city 

prepared by the architect J.J. Bourguignon, 1819, repr. from the 

RGIA collection (group 1287, description 8, case no 10, sheet 26)

Do opisu by&a w&"czona tak$e „Lista liczby 

mieszka#ców miasta Rowna obu p&ci, sporz"dzona 

28 listopada 1844 roku”35 (tabela 1).

P&ci m skiej P&ci $e#skiej

Szlachciców rodowych 2 2
Szlachciców prostych 73 78
Duchowie#stwa 13 4
Zakrystianów 2 1
Obywateli honorowych 4 2
Kupiectwa 46 39
Mieszczan chrze!cijan 129 135
Mieszczan 'ydów 1930 1912
Emerytowanych $o&nierzy oraz ich $on 56 30
Bezterminowo zwolnionych36  10 4
Ludzi przydwornych 21 8
Obywateli 47 15
Ch&opów ziemia#skich 372 380
Wojskowych kantonistów 12 -
Obcokrajowców 9 2
Nauczycieli gimnazjum rówie#skiego 27 7
Uczniów 315 -

Ogó&em 3063 2619

Ogó&em 5682

Wed&ug dokumentów archiwalnych, mimo opty-

mistycznej relacji genera&-gubernatora, ani w&a!ciciel 

miasta ksi"$  Kazimierz Lubomirski, ani mieszka#-

cy nie byli zachwyceni tak daleko id"c" planow" 

przebudow", wyra$aj"c niezadowolenie co do ca&e-

go szeregu projektowych zmian. Szczególnie ksi cia 

Lubomirskiego nie zadowala&a zaplanowana rozbiór-

ka 10 budynków w celu oczyszczenia placu przed 

budowl" pa#stwow", wyniesienie sobornej cerkwi 

Woskrese#skiej - Zmartwychwstania Pa#skiego poza 

granice starego miasta, zburzenie cz !ci budynków 

przy ulicy w kierunku Basowego Kuta, oraz inne 

niestosowno!ci, spowodowane niezgodno!ci" planu 

projektowego z realnie ju$ istniej"c" infrastruktur" 

miejsk"37. Jest jasne, $e w swoim pi!mie przewod-

nim Dymitr Bibikow !wiadomie ignoruje te protesty.

Jednak wszystkie za$alenia zosta&y pozostawione 

bez konsekwencji i 27 lipca 1845 r. pierwszy ge-

neralny plan zabudowania Równego by& wreszcie 

zatwierdzony przez imperatora. Po lewej stronie 

w górnej cz !ci arkusza zamaszystym pismem za-

znaczono: Byt’ po siemu  - „Niech tak b dzie. Miko-

&aj. Peterhof. 24 czerwca 1845 roku”38 (il.17). Min"& 
26-y rok (!) od pocz"tku historii sporz"dzenia tego 

dokumentu projektowego. 

Kwestia skutków, jakie mia& pierwszy generalny 

plan dla rozwoju Równego jest ca&kiem logiczna. 

Rzecz jasna, ju$ próba uregulowania urbanistyki 

na kopia orygina&u (RGIA, zespó& 1293, opis 166 Wo&., sprawa 

nr 80,  arkusz 1).
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17. Równe. Pierwszy plan generalny zabudowania miasta, 1845 r., repr. ze zbiorów RGIA (zespó& 1293, opis 166 Wo&., 
sprawa nr 79, arkusz 1)

17. Rivne. First general city development plan, 1845, repr. from the RGIA collection (group 1293, description 166 Volyn, 

case no 79, sheet 1)
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39 Centralnyj Deržavnyj Istory(nyj Arhiv u Kyewi (dalej CDIAK). 

– zespó& 692,  opis 1, sprawa nr 6765, arkusz 4. Plan  asti go-
roda Rovna s pokazaniem proektnogo napravleniâ Kievo-Brest-
skogo šosse po gorodu Rovno. Kopia dukumentu, zatwierdzone-

go w Sankt – Petersburgu 12 czerwca 1852 roku.

40 CDIAK, zespó& 692, opis 1, sprawa nr 6765,  arkusz 5-6, Plan 
czasti goroda Rovna s pokazaniem napravleniâ Kievo-Brestsko-
go šosse.

miasta mia&a pozytywne znaczenie. Zosta&y wyty-

czone oddzielne ulice, w szczególno!ci ulica Sobor-

na na odcinku od dzi! istniej"cego domu towarowe-

go do g&ównego korpusu Narodowego Uniwersytetu 

Gospodarki Wodnej i Przyrodoznawstwa oraz ulica 

Szkolna. Cz !ciowo by& przebudowany rynek, lecz 

w ca&o!ci pozosta&e realia stanowczo stawia&y opór 

wprowadzeniu zbyt idealizowanego uk&adu urbani-

stycznego.

Ju$ za par  lat budowa drogi Kijów – Brze!% 

spowodowa&a powstanie miejskiej magistrali, no-

wego wiaduktu przez rzek  Ustia, a wskutek tego 

przyspieszony rozwój lewobrze$nej cz !ci miasta 

(przedmie!cie Wola lub Dubie#skie), do której we-

d&ug planu generalnego przywi"zywane by&o bardzo 

skromne znaczenie. Nie wytrzyma&a próby z rze-

czywisto!ci" zasada równomiernego podzia&u tery-

torium miasta dla dworków mieszcza#skich z ogro-

dami warzywnymi. Jak i wcze!niej w starej cz !ci 

centralnej miasta dominowa&a g sta rzemie!lniczo-

handlowo-mieszkalna zabudowa, a w okolicach, jak 

i wcze!niej, w ci"gu ca&ego wieku, i nawet pó)niej, 

by&y rozlokowane zwyk&e wiejskie chaty.

W zwi"zku z budow" szosy kijowsko-brzeskiej, 

zachowa&o si  te$ kilka dokumentów kartograÞ cz-

nych. Jeden z nich (il.18) odtwarza centraln" cz !% 

miasta z naniesieniem starego i nowego kierun-

ku ruchu tranzytowego przez Równe, a tak$e dwie 

miejskie bramy, które zgodnie z potrzebami nowej 

komunikacji przewidywano zburzy%39. Inny podob-

ny dokument40 (il. 19) utrwala ju$ faktycznie wcie-

lony projekt nowej drogi tranzytowej, przebiegaj"-

18. Równe. Plan !ródmie!cia z oznaczeniem nowego kierunku szosy tranzytowej, repr. ze zbiorów Centralnego Pa#stwowego Archi-

wum Historycznego Ukrainy w Kijowie – Centralnyj Deržavnyj Istory(nyj Arhiv u Kyewi, dalej CDIAK (zespó& 692, opis 1, sprawa 

nr 6765, arkusz 4)

18. Rivne. City centre plan with marked new transit road, repr. from the collection of the Central State Historic Archive of Ukraine in 

Kiev – Centralnyj Deržavnyj Istory(nyj Arhiv u Kyewi, hereinafter referred to CDIAK (group 692, description 1, case no 6765, sheet 4)
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cej przez centrum miasta, która by&a strategicznie 

wa$na dla ca&ego po&udniowo-zachodniego regionu 

ówczesnej carskiej Rosji. 

Pó)niej ta arteria komunikacyjna odegra&a wa$n" 

rol  w rozwoju zachodniej cz !ci miasta. Po jej po-

wstaniu, w 1887 roku, po obu stronach drogi zacz to 

budowa% zespó& koszar wojskowych dla pu&ku pie-

choty oraz dwóch brygad artyleryjskich41. Z punktu 

widzenia zamiarów rosyjskiej administracji wojsko-

wej budowy fortyÞ kacji w Równem i jego okoli-

cach, wielkie zainteresowanie badawcze wywo&uje 

kilka dokumentów ze zbiorów G&ównego Zarz"-

du In$ynieryjnego RGVIA.  To jest ogólna mapa 

miasta Równego z okolicami w do!% drobnej skali 

(1:200 000)42, mapa z fortyÞ kacjami oraz pozycjami 

obronnymi dooko&a miasta43. 

Szybki rozwój miasta w 2 po&. XIX w. spowodo-

wa& zarzucenie pierwszego generalnego planu ure-

gulowania miasta. Pojawi&a si  potrzeba ukszta&to-

wania nowego podej!cia do zabudowania Równego, 

które mia&oby z wi kszym rozmachem uwzgl dnia% 

istotne zmiany w strukturze miasta, spowodowane 

w du$ym stopniu budow" przez centrum drogi tran-

zytowej Kijów – Brze!%. Jeszcze wi ksze znaczenie 

mia&o otwarcie w roku 1873 kolei $elaznej w kie-

runku Zdo&bunów-Równe-Brze!%, a pó)niej Zdo&bu-

nów – Równe – Sarny. Istotnym bod)cem okaza& si  

jeszcze jeden du$y po$ar w mie!cie, który wydarzy& 
si  w 1881 roku. W rezultacie znów zosta&a spalo-

na spora cz !% starego miasta, w&"cznie z najstarsz" 

!wi"tyni" soborn" – drewnian" cerkwi" Woskrese#-

sk" - Zmartwychwstania Pa#skiego44. 

41 S"ownik geograÞ czny Królestwa Polskiego i innych krajów 
s"owia#skich, t. IX, Warszawa 1888, s. 818.
42 RGVIA, zespó& 349 („Glawnoje inženiernoje uprawlenie”), 

opis 45, sprawa nr 1250, Karta goroda Rovno, 1893 r.

43 RGVIA, zespó& 349, opis 45, sprawa nr 1291, Ukrieplennaâ 
poziciâ goroda Rovno, 1906r., Skala 1: 42000, drukowany.
44 Ilustrowany przewodnik po mie$cie Równem. Pod red. Tadeu-

sza Górnickiego, Równe 1937,  s.22.

19. Równe. Fragment pierwszego planu generalnego z utrwalonym kierunkiem nowej szosy, repr. ze zbiorów CDIAK (zespó& 692, 

opis 1, sprawa nr 6765, arkusze 5-6)

19. Rivne. Fragment of the Þ rst general city plan with marked new road, repr. from the CDIAK collection (group 692, description 1, 

case no 6765, sheets 5-6)
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20. Równe. Plan miasta w ówczesnym jego stanie ze zmianami, 1889 r., repr. ze zbiorów RGIA (zespó& 1293, opis 166 Wo&., sprawa 

nr 84, arkusz 1)

20. Rivne. City plan as of 1889 with changes, 1889, repr. from the RGIA collection (group 1293, description 166 Volyn, case no 84, 

sheet 1)

21. Równe. Drugi plan generalny zabudowania miasta, 1892 r., repr. ze zbiorów RGIA (zespó& 1293, opis 166 Wo&., sprawa nr 86, 

arkusz 1)

21. Rivne. Second general development plan, 1892, repr. from the RGIA collection (group 1293, description 166 Volyn, case no 86, 

sheet 1)
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W 1889 r. pierwszym krokiem do opracowania 

nowego generalnego planu sta&o si  sporz"dzenie 

planu miasta w ówczesnym jego stanie razem z pro-

ponowanymi zmianami45 (rys. 20). Ten plan utrwali& 
wszystkie wówczas istniej"ce podstawowe budowle 

miasta, obiekty transportu oraz przemys&u, koszary 

wojskowe, cmentarz itp. Zanotowa& tak$e granice 

miasta, potwierdzaj"c przy tym, o ile wzros&o zna-

czenie lewobrze$nego przedmie!cia w porównaniu 

z tamt" skromn" rol", która by&a dla niego wówczas 

wyznaczona przez generalny plan z 1845 r. Zas&u-

guje na uwag  to, $e przedmie!cie otrzyma&o ju$ 

charakterystyczny system rozplanowania, który za-

chowa& si  do dzisiaj (ulice Dube#ska, Piotra Mo-

hy&y, Czernyszowa, Dworecka i inne). Zanotowano 

szereg obiektów, które przewidziano do likwidacji 

– kilka sklepów, kilka budynków mieszkalnych, 

obydwa stare cmentarze na Woli (prawos&awny 

i rzymsko-katolicki). Natomiast planowano zbudo-

wa% nowe obiekty, w szczególno!ci cerkiew soborn" 

na przedmie!ciu Ostrogskim, kaplic  na cmentarzu 

Dube#skim, ku)ni , nowe sklepy na rynku, rze)ni , 

garbarni , nowe mosty i nawet nabrze$e przed bu-

dynkiem gimnazjum. 

W pó)niejszych czasach nieco skorygowany plan 

z 1889 r. by& wykorzystany do opracowania i oÞ -

cjalnego zatwierdzenia drugiego planu generalnego. 

Akceptacja mia&a miejsce w 1892 r. (il. 21)46. Jednak 

wniesione do niego zmiany ograniczy&y si  do zmian 

lokalnych. Tak wi c zosta&a skorygowana granica 

miejska, wskutek czego dwór ksi cia Fryderyka Lu-

bomirskiego „na górce” by& faktycznie wydzielony 

45 RGIA, zespó& 1293, opis 166 Vol., sprawa nr 84, arkusz 1, 

Plan suš estwujuš ego raspoloženija ujezdnogo goroda Rovno 
Volynskoj gubernii s pokazaniem predpolagajemogo ureguliro-
vaniâ i rasprostranenijâ, a tak%e izmienienij Vyso ajše utverž-
dennogo plana w 1845 godu. Sostavlen w 1889 godu. W prawym 

górnym rogu dokumentu zanotowano zatwierdzenie dokumentu: 

Nastojaš ij p"an rassmotrien i odobren stroitiel’nym otdeleniem 
Volynskogo Gubiernskogo pravleniâ po protoko"u ot 4 deka-
brja 1890 goda za & 207 („Niniejszy plan zosta& rozpatrzony 

i uchwalony przez oddzia& budowniczy Wo&y#skiego Gubernia-

lego Zarz"du zgodnie z protoko&em z dnia 4 grudnia 1890 roku 

nr 207”).
46 RGIA, zespó& 1293, opis 166 Wo&., sprawa nr 84, arkusz 1, 

P"an proektirovannogo raspo"oženija uezdnogo goroda Rovno 
Volynskoj gubernii („P&an projektowego ulokowania miasta po-

wiatowego Rowno Wo&y#skiej gubernii”). W lewym górnym 

k"cie napis: Byt’ po semu. 30 i'lâ 1892 g. Petergof, („Niech tak 

b dzie. 30 lipca 1892 roku. Peterhof”). Nieco ni$ej znajduje si  

podpis „Ministr Spraw Wewn trznych, sekretarz dworu Durno-

wo”.

22. Równe. Plan sytuacyjny, 1896 r., repr. ze zbiorów Równie#skiego Obwodowego Muzeum Krajo-

znawczego - Rivnens’kyj Oblasnyj Kraeznav(yj Muzej, (inw. nr 3340) 

22. Rivne. Location plan, 1896, repr. from the Rivne District Sightseeing Museum - Rivnens’kyj Oblas-

nyj Kraeznav(yj Muzej, (Þ le no 3340) 
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z obszaru miasta. W po&udniowej cz !ci schematu 

miasta ostatecznie znik&o to wytyczenie ulic, które 

by&o zaproponowane w planie z 1845 r. W pobli$u 

gimnazjum przewidywano zagospodarowanie ogro-

du miejskiego. 

Widocznie plan z 1892 r. w niektórych swoich 

cz !ciach przesta& by% aktualny ju$ nied&ugo po jego 

zatwierdzeniu, poniewa$ w 1897 r. pojawi&a si  jego 

nowa wersja z korektami lokalnymi47. I tak dwór 

Lubomirskiego znów powróci& w obr b miasta, na 

po&udniu pojawi&a si , chyba post-factum, winiar-

nia i gorzelnia, natomiast rze)nia i garbarnia nie 

powsta&y na wskazanym miejscu w kierunku Bar-

maków. Znacz"c" ró$nic" jest to, $e projektowano 

o wiele szersz" ulic  nabrze$n", która bieg&aby od 

wschodniego przedmie!cia Ostrogskiego wzd&u$ 

gimnazjum a$ do po&udniowego mostu zamkowego. 

Zachodnia cz !% miasta by&a pokazana prawie bez 

$adnych zmian w porównaniu z planem 1892 r.

W kontek!cie starej kartograÞ i równie#skiej 

szczególnie interesuj"cy jest sytuacyjny plan miasta 

z 1896 r., sporz"dzony przez niejakiego porucznika 

Kawerina i przechowywany teraz w zbiorach Rów-

nie#skiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego 

(il.22)48. 

Analizuj"c pó)niejsze plany miasta okresu mi -

dzywojennego, w szczególno!ci polskoj zyczny 

plan Równego49 i fragment mapy topograÞ cznej 

(il.23)50, które s" datowane na pocz"tek lat 20-ch 

XX w., w porównaniu z wcze!niejszymi )ród&ami 

47 RGIA, zespó& 1424, opis 1, sprawa nr 264, arkusz 1. Plan pro-
ektirovannogo raspo"oženiâ uezdnogo goroda Rovno. Sostavlen 
20 ânwarâ 1897 goda, (Plan projektowanego ulokowania miasta 

powiatowego Rowno. Sporz"dzony 20 stycznia 1897 roku).
48 Rivnens’kyj Oblasnyj Kraeznav(yj Muzej (dalej ROKM), inw. 

nr 3340/dop. Plan miasta Rowno. 1896 r. Skala 100 sa%ni [w 1 

calu – P.R.]. Plan zosta& opublikowany  na pierwszym forzacu 

ksi"$ki: O.Pry*epa, Vulyciamy Rivnogo: poglâd w mynule. (Uli-

cami Równego: spojrzenie w przesz&o!%), Riwne 2006. 

49 Deržavnyj Arhiv Rivnens’ko+ Oblasti,  zespó& 31, opis 1, spra-

wa nr 3965, arkusz 2-3, Plan miasta Równego. Skala 1:4200. 

W przypisu do tego planu: „Powierzchnia miasta wraz z przed-

mie!ciami Kaukazkiem, Cegielni" i Piekarowczyzn" (Grabni-

kiem) wynosi oko&o 275 hektarów. Wed&ug danych statystycz-

nych ogólnego spisu ludno!ci 1921 roku w mie!cie Równem 

zamieszkuje 18994 m $czyzn i 21976 kobiet wtemi dzieci, co 

razem wynosi 40970 mieszka#ców”.
50 Kopia ze zbiorów Autora. 

23. Równe. Fragment mapy topograÞ cznej. Druk i wydanie Instytutu GeograÞ cznego, 1926, sprawdzi& 
w 1922 r. por.(ucznik) Obidowski. Ze zbiorów Autora

23. Rivne. Fragment of topographic map. Printed and issued by the Geographic Institute, 1926, veriÞ ed 

in 1922 by lieutenant Obidowski. From the Author’s collection
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24. Równe. Ewolucja rozplanowania miejskiego, stan z: a. XV w., b. koniec XVIII w., c. koniec XIX w., d. koniec XX w.  

Schematyczne opracowanie Autora

24. Rivne. Evolution of the city layout, state as of: a. 15th century, b. the end of the 18th century,  c. the end of the 19th century,  d. the 

end of the 20th century.  Schematic study of the Author 

kartograÞ cznymi, mo$emy wysnu% zasadniczy wnio-

sek, $e na planach ko#ca XVIII – pocz"tku XIX w. 

do!% wyra)nie utrwalona jest ewolucja urbanistyczna 

Równego od jego stadium „embrionalnego” do po-

cz"tku epoki przemys&owej. Otó$, tre!% tej pierwszej 

grupy )róde& kartograÞ cznych pozwala w ogólnych 

cechach odtworzy% specyÞ k  przyrodniczo-krajo-

brazowej sytuacji Równego, istot  jego kompozycji 

urbanistycznej, osobliwo!ci wewn trznego rozplano-

wanego szkieletu oraz zewn trznej komunikacyjnej 

&"czno!ci. Rzeczywi!cie, ten zbiór kartograÞ i, cho-

cia$ nie wprost, odzwierciedla w sposób syntetyczny 
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prawie pi % wieków poprzedniej ewolucji (il.24). Jak 

na tak d&ugi okres, podsumowanie jest dosy% donio-

s&e, chocia$ w pewnym stopniu hipotetyczne.

Co si  tyczy oÞ cjalnie zatwierdzonych pierwsze-

go (1845) i drugiego (w wersjach 1892 i 1897 r.), 

generalnych planów przekszta&cenia miasta, powin-

ni!my uzna% ich do!% skromn" rol  w pó)niejszej 

rozbudowie Równego, chocia$ sam fakt ich opraco-

wania rzeczywi!cie by& zjawiskiem bardzo intere-

suj"cym. W pierwszym przypadku nie mo$na by&o 

spodziewa% si  pe&nego urzeczywistnienia projek-

towego pomys&u, polegaj"cego tylko na idealnej re-

gularno!ci, i nie bardzo bior"cego pod uwag  realn" 

specyÞ k  miasta – przyrodnicz", gospodarcz", so-

cjaln", historyczn" itp. Drugi generalny plan okaza& 
si  bardziej pragmatyczny, lecz te$ mo$liwo!% jego 

realizacji by&a ograniczona. 

Nie mo$na nie podkre!li%, $e szczególnym nega-

tywnym czynnikiem dla Równego okaza& si  stop-

niowy upadek rezydencji Lubomirskich, która przez 

d&ugi czas okre!la&a oryginalno!% miejskiego obrazu 

architektonicznego. Dlatego dla nast pnej moder-

nizacji miasta wa$niejszymi czynnikami okaza&y 

si  najpierw przeprowadzenie przez jego centrum 

strategicznej tranzytowej drogi Kijów – Brze!%, a z 

czasem te$ kolei. Powa$nym impulsem w dalszym 

rozwoju miasta w ko#cu XIX w. by&o umieszczenie 

tu garnizonu wojskowego, który zaj"& obszar prawie 

czterokrotnie wi kszy od terytorium miasta w obr -

bie starych fortyÞ kacji miejskich.

Wspó&czesne miasto Równe w starej swej cz -

!ci zachowa&o g&ówne cechy struktury przestrzen-

nej, tworzonej stopniowo od pierwszej jego lokacji 

w ko#cu XV w. do tera)niejszo!ci. 

Prof. dr arch. Petro Rychkov
Kierownik Katedry Architektury

Wydzia" Architektury i Budownictwa
Narodowego Uniwersytetu

Gospodarki Wodnej i Przyrodoznawstwa 
w Równem (Ukraina)

CARTOGRAPHY OF RIVNE CITY OF 18TH - 19TH CENTURIES

SUMMARY

The Þ rst mention of Rivne (in Polish Rivne, in Russian 

Rovno) as a small rural settlement appears as early as 1283, but 

the status of a free town, according to the Magdeburg charter, 

was only granted in 1493. Its spatial development in these times 

is unknown but obviously the town had as a core an island-lo-

cated wooden castle as well as an adjoined and also fortiÞ ed 

city-part. The next two centuries was destructive for the town 

because of its permanent involvement in military events. In the 

18th century in place of the old castle, Prince Lubomirski built 

a new palace, and a large park was on territory adjoining from the 

south. The very Þ rst town plan, as stated polish author T.Stecki, 

was made by a certain Tousher, but now its location is unknown, 

it appears that it was lost. Nevertheless details of the old town-

planning are visible on the Þ rst preserved town-plans created at 

the end of the 18th century, soon after incorporating this town in 

the Russian Empire. The most informing among them is a plan 

under the title “Plan du Chateau, Jardins, Parc & +une partie de 

la Ville de Rowno” made by architect J.J.Bourguignon. Design 

plans of the city, created later in the 19th c. on the basis of regu-

lar patterns, demonstrate spatial development of the city and at 

the same time, they show a gradual decline of the old princely 

palace with its parkland. The important factors of the town plan-

ning development in the 2nd half of the 19th century became, at 

Þ rst, the building of the Kyiv-Rivne-Brest transit road, and then 

the Zdolbunov-Rivne-Lutsk railway. Hence old cartography of 

the city enables us to trace its historical evolution.

Translation by the Author


