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Усвідомлення цінності та збереження культурної
спадщини справедливо вважається показником

рівнем розвитку суспільства. Зацікавлення та
дослідження об єктів національної культури є одним
із основних завдань для науковців.

Сьогодні відчувається певний дефіцит фахової
наукової літератури, у якій би приділялась
достатня увага архітектурі та діяльності театрально-
видовищних будівель та споруд на Волині. Деякі
описи та згадки цих споруд знаходимо у працях

Прищепи О., Степанюк С., Поліщука Я., Жилін-
ського І. Необхідно відзначити також праці
Проскурякова В.

Метою статті є дослідження театральної мережі
міста Рівне та пошук ділянок у місті, що можуть
розглядатися для проектування

театрально-видовищних комплексів. Дослідження базується на
пошуку історичних місць, де відбувалися театральні
видовища, а також на існуючому містобудівному
стані м. Рівне.

Волинь має давні, хоча й призабуті сьогодні,
театральні традиції. Саме м.Острог у XVI ст. був
основним і найбільшим центром, де зосереджувала¬

ся і розвивалася релігійна драма та шкільний театр,
у XVIII ст. На Волині народилася і виросла Урсула
Франциска Радзивілл, яка сьогодні вважається
першою жінкою драматургом у Польщі та
Білорусії, згодом відкрила свій, один із перших у Речі
Посполитій, професійний театр у Несвіжі. Вагомий
внесок у театральне життя Житомира зробив Юзеф
Ігнацій Крашевський - поет, драматург, філософ,
художник та суспільний діяч. У1853-1859 рр. він
займав посаду директора міського театру у Житомирі.
Стаціонарні театральні будівлі почали з являтися
на Волині у кінці XVIII ст. Відомо, що у 1784 році
у м. Дубно було споруджено дерев яне приміщення
міського театру, за розмірами більше ніж у Варшаві.
Керував цим театром запрошений із Польщі Войцех
Богуславський. [1].

Культурний клімат Волинської губернії початку
кін. ХІХ-поч. XX ст. не був особливо сприятливим.
Як зазначає дослідник Волині О. Прищепа,
потужним фактором пожвавлення культурного життя
даного регіону стало будівництво нових залізничних
сполучень між губернським містом Житомир та
повітовими містами такими як Рівне, Луцьк, Ковель,

Рис. 1. Театр Л. Зафрана. Замальовка по пам 'яті І. Жилінського
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Рис. 2. Палац князів Любомирських.
Фото. 30-ті роки XX cm.

Здолбунів. Варто зауважити, що у Рівному довший
час не було окремої спеціалізованої стаціонарної
театральної споруди. 2 лютого 1908 р. у Рівному
на місці згорілого дерев яного театрру урочисто
відкрився театр Зафрана, приміщення якого не
збереглося. Власник, єврейський комерсант Лейб
Зафран, назвав свою нову будівлю «концертним
залом». Ззовні споруда вирізнялася простотою - була
без зайвих архітектурних прикрас, гладкі стіни були
оздоблені пілястрами й елегантним карнизом.
Зауважимо, що партер театру був розміщений значно
нижче «нульового рівня» навколишньої території
(це було зумовлено тим, що в ті часи заборонялося
будувати будинки вище двох поверхів), тому для
збільшення простору зали було вирішено заглибити
рівень підлоги. Зала театру, округлої форми із
чудовою акустикою, вміщала 17 лож, 18 рядів крісел
у партері, два ряди на балконі і три - у галереї [1]
(рис.1).

Відомо, що для різних мистецьких заходів
довгий час використовувалося приміщення у палаці
Любомирських у Рівному (рис.2). У залі на
першому поверсі відбувалися різні зібрання мешканців
Рівного, влаштовували концерти та вистави. [3]
Театральний гурток Рівненської української гімназії
для більших музично-вокальних імпрез винаймав
залу кінотеатрів «Новий Світ» або залу театру
Зафрана. Театральна студія А. Демо-Довгопільського
для проведення концертів, ревю, розважальних
вечорів та вистав одноактівок із української
класики орендувала кінотеатри «Новий світ» або «Ас»
по вул. Поштовій та кінотеатр «Новини» (Бернта,
згодом «Партизан») [1]. Відкриття кінотеатру
«Новини» відбулося 25 грудня 1927 р. Земля, на
якій побудовано кінотеатр, була взята в оренду
родиною Берндтів у власника Рівного Станіслава
Казимировича Любомирського ще в 1912 р.
Побудований за проектом архітектора Федора Бурого,
кінотеатр був двоповерховим, мав велику залу зі
сценою та оркестровою ямою, партер містив 476
місць і 6 лож. Були в кінотеатрі й балкони, але на
момент відкриття ще не працювали, оскільки не
були закінчені сходи. Зал освітлювався електрикою,

Рис.З. Синагога на вул.Замковій.
Листівка поч. XX cm.

мав два електричних вентилятори та три витяжки,

а також, приміщенні був водопровід та туалетні
кімнати. Обігрівався будинок від котла, який
знаходився у підвалі. До проектування кінотеатру
«Ампір» долучився відомий художник, архітектор
та педагог Г. Косміаді, а саме, виконав інтер єрні
розписи у грецькому стилі (ця будівля, відома як
кінотеатр «Партизан», була зруйнована у 2007 р.).
В 1913 р.і на гастролі до Рівного приїхав
мандрівний Єврейський театр X. Гільдорфа, який згодом
став стаціонарним рівненським театром і
гастролював переважно по містечках Рівненського повіту.
Цей колектив діяв до 1936 р., мав своє стаціонарне
приміщення, перебудоване із синагоги на вулиці
Замковій (рис.З). Цей будинок дотепер не зберігся.
Місто Рівне було чи не найбільшим культурним
єврейським центром Волині, сюди часто
приїжджали гастролюючі театри: Варшавський єврейський
театр Іди Камінської, Вільнюська трупа Бенціоли
Вітлера, Нью-Йоркський єврейський театр,
Київський державний єврейський театр та Львівський
державний театр імені Шолом Алейхема [1].

У 1925 р. у Рівному був організований театр
залізничників, який мав власне дерев'яне літнє
приміщення в залізничному парку (тепер на цьому
місці привокзальна площа і залізничний вокзал).
Цей театр очолив емігрант із Росії антрепренер
Олександр Бояров. Першою ним була здійснена
постановка п єси І. Лисенка-Конич «Каторжник».
Однак, 1926 р. театр згорів.

Проте, для театралізованих видовищ у
Рівному використовували не лише споруди, а й міські
простори. 1778 р. князь Ю. Любомирський, який
володів на той час містом Рівне, дозволив
громадянам у своєму гаю (нині вулиця В. Чорновола)
влаштовувати народні розваги: обжинки, свято
Івана Купала, Великодні гуляння. Тут діяв манеж
і містився театр, яким керував польський комік і
актор 3. Мілевський. На його сцені виступали і
заїжджі мистецькі колективи із Польщі, а іноді й
мешканці міста з вертепною скринькою. Ще
одним культурним осередком була територія садиби
Любомирських на «Гірці». Особливе пожвавлення
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Рис4. Фрагмент дипломного проекту на тему «Дизайн просторово-дійової організації, благоустрою і
сценографії театрально-видовищного комплексу для музично-рокових концертів і вистав в м. Рівному»

у культурне життя міста внесли Великі Торги
Волинські, а саме місто Рівне утвердилося як
головний центр торгівлі Волинського воєводства. Цей
захід проводився наприкінці літа з 1930-1938 рр.
Сюди з'їжджалися учасники не лише з Волині, а й
з усієї Польщі та інших західних країн. У Рівному
було відведене спеціальне місце, де
споруджувалися галузеві павільони. Завдяки Торгам парк на
«Гірці» став улюбленим місцем відпочинку рівняй.
Тут споруджували містечко атракціонів, кінозал,
кав'ярні, вар'єте, танцмайданчик. Розміщувався тут
і літній театр. На його сцені виступали гастролюючі
театральні трупи, грав джазовий оркестр. За роки

фашистської окупації територія парку прийшла
в запустіння. Проте, вже у травні 1946 р. за
відбудову літнього театру взялася Рівненська філармонія.
В травні цього ж року у парку з'явився літній театр
на 600 місць, який працював як концертний зал
філармонії. У 1952 р. було зведено кінотеатр ім.
Шевченка на 610 місць, який на жаль, не зберігся
до наших днів, оскільки на початку 90-тих
споруду було визнано аварійною і невдовзі вона зникла
під ковшами бульдозерів. У 1967 р. в парку була
оновлена та розширена літня сцена 2000 місць [2].
У дещо гіршому стані перебував парк на «Грабни-
ку» (до речі теж спадщина князів Любомирських).
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Рис 5. Фрагмент дипломного проекту на тему «Дизайн архітектурно-просторово-дійової організації плейхаусу
по вул. Кіквідзе у м. Рівне»

У довоєнний період тут також проходили виставки
досягнень народного господарства. У 80-х роках
на місці колишнього парку був збудований Палац
піонерів й розпочато будівництво парку для дітей та
молоді. Нетиповий проект розробили київські
архітектори та затвердило найвище керівництво області,
центровою спорудою парку мав стати амфітеатр та
тридцятиметрова вежа, яку називали «костровою».

Головною спорудою мав бути власне сам палац
із величезними залами. Навпроти запланували
музичну школу, а ближче до цвинтаря «Грабник»
мав бути спортивний комплекс із спортзалом та
басейном, станція юних техніків, автодром тощо.
На місці колишнього парку запланували каскад
водойм із фонтанами, а посередині - відкритий
амфітеатр для глядачів, навпроти якого мала
височіти тридцятиметрова вежа. Сцена розміром 20x10
метрів, з північної сторони оточена 13-ма рядами
глядацьких місць, розташованих півколом. Згідно
проекту амфітеатр мав трансформуватися у
відкритий кінотеатр. Для цього були запроектовані
приміщення пересувної кіноустановки та пере-
моточна. Щодо «кострової башти», то ані вона, ані
все, що було зведено навколо неї, зокрема, новий
гардероб та підземні туалети так жодного разу не
були використані за призначенням [4].

Кафедра ДАС НУ «Львівська політехніка» вже
10 років активно займається дослідженнями
архітектури українського театру. Щороку
розробляються дипломні проекти присвячені даній тематиці.
Наприклад, у бакалаврській роботі у 2013 році
на кафедрі студентка Рудак Н. під керівництвом
проф. В. І. Проскурякова та асп. О. В. Сінкевич

виконала бакалаврський проект за темою «Дизайн
просторово-дійової організації, благоустрою і
сценографії театрально-видовищного комплексу для
музично-рокових концертів і вистав в м. Рівному»
(рис.4). Для втілення ідей театрально-видовищного
комплексу було обрано ділянку парку біля Палацу
дітей та молоді. Головна концепція проекту -
відновлення видовищної функції парку та побудова
просторово-дійової організації ландшафтними
засобами. Амфітеатр, що розміщувався на головній
осі парку пропонується реконструювати та
розвинути, саму ж вежу пропонується реконструювати

та змінити її першочергову функцію. Територія
парку функціонально поділена на зони; виділено
дві площі, на яких будуть розміщуватись збірні
сцени для проведення фестивалів та театральних
вистав. Містобудівне розташування якнайкраще
підходить для театрально-видовищного комплексу,
оскільки ділянка знаходиться близько центральної
частини міста, безпосередньо біля Палацу дітей та
молоді, музичної школи № 2, Рівненський
державний гуманітарний університет і його гуртожитки.
У бакалаврському проекті «Дизайн архітектурно-
просторово дійової організації плейхаусу по вул.
Кіквідзе у м. Рівне» (рис.5) Я. Паламар
запропонував концепцію розвитку нового типу
видовищної споруди - плейхаусу на місці, яке історично
пов язане із видовищами. Насправді, на цьому
місці на березі річки Устя був побудований один
із перших кінотеатрів у місті - кінотеатр «Ампір»,
згодом «Партизан». Об ємно-планувальна схема
проектованого плейхаусу є асиметричною у плані,
всі приміщення, а саме: головний зал, фойє, вистав¬
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ковий зал, конференц зал, технічні та допоміжні
приміщення, розташовані в одному рівні. Цікаво
пророблений генплан: головним фасадом споруда
спрямована до річки та центру міста. Дах головного
залу слугує амфітеатром для відкритого
театрального простору на площі біля театру. З північного
фасаду споруди розміщена мала театральна сцена
з можливістю трансформації у відкритий кінотеатр.
Суттєвим недоліком та містобудівним фактором,
що сприяв занепаду кінотеатру «Партизан» було
його розташування (біля транспортного моста та
залізничної колії) та відсутність пішохідних та
візуальних зв язків з центральною частиною міста,
адже, щоб потрапити до головного входу потрібно
було спускатися сходами з транспортного мосту.
Рішення цих містобудівних недоліків було
запропоноване у даному проекті - підхід до площі перед
плейхаусом та головного фасаду здійснюється по
двох широких мостах, що є логічним продовженням
вулиць Пересопницької та Собороної, таким чином

складається відчуття, що вулиця сама виводить до
площі перед плейхаусом.

Як розвинений центр аматорського та
професійного театрального мистецтва, представленого
у різних жанрах, м. Рівне заслуговує на увагу
дослідників та науковців. Фактично, перша
стаціонарна спеціалізована споруда театру у місті була
побудована на поч. ХХст. Другий етап активного
будівництва театральних споруд відбувається
у міжвоєнний період. Рівне стає інтернаціональним
культурним центром - у місті виступають
українські, польські, російські, єврейські театральні
трупи. Сьогодні у місті існує проблема реабілітації
окремих територій у центральній частині міста,
оскільки занедбані міські простори часто є
потенційно привабливими для інвесторів, які не завжди
мають на меті створення єдиного просторового
рішення, яке б враховувало історико-культурне та
архітектурне підґрунтя.
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